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ค�ำน�ำนักเขียน

มีอยู่บางครั้ง...นานๆ ที...ที่จู่ๆ ผู้เขียนก็จะนึกถึงตัวละครจาก
นวนยิายเรื่องต่างๆ ของตวัเองในอดตีขึ้นมาว่า ตอนนี้พวกเขาแต่ละคนท�า

อะไรอยู ่มชีวีติอย่างไร มคีวามสุขกนัดไีหม เมื่อคดิถงึใครในเรื่องไหนมากๆ 

เข้า ผู้เขยีนกจ็ะหยบิหนงัสอืมาอ่านเพื่อทกัทายพวกเขาอกีครั้ง

โรสติา เทพธดิากุหลาบพยากรณ์ เป็นนางเอกที่ผู้เขยีนมกัจะนกึถงึ

เวลาเหน็ดอกกหุลาบ แต่นานมากแล้วที่ไม่ได้หยบิหนงัสอืมาอ่าน จนกระทั่ง

มขี่าวว่าสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง ๓ ได้วางตวันกัแสดงและก�าลงัจะเริ่ม

ถ่ายท�าในอกีไม่ช้า ผู้เขยีนจงึขอไปเยี่ยมโรสติาสกันดิ รวมถงึธรีุตม์ แบด-

บอยเบอร์หนึ่งชื่อดังแห่งวงการบันเทิง ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับหญิงสาวผู้

พยากรณ์ดวงชะตาดาราดงัอย่างกดัไม่ปล่อยด้วยการใช้ดอกกหุลาบ ผูเ้ขยีน

อยากทบทวนเส้นทางรกัระหว่างคนทั้งสอง รวมถงึคูร่องอกีสองคูท่ี่ผูเ้ขยีน

สนุกกบัการเล่าเรื่องของพวกเขาไม่แพ้กนั

ย้อนกลับไปเมื่อ ๕ ปีก่อน พยากรณ์ซ่อนรัก เป็นนวนิยายที่เคย 

ตพีมิพ์ลงเป็นตอนๆ ในนติยสารสกุลไทยรายสปัดาห์ โดยลงตอนที่ ๑ ใน



สกุลไทย ฉบบัที่ ๓๐๗๒ เดอืนสงิหาคม ๒๕๕๖ ต่อมาได้พมิพ์รวมเล่มกบั

ส�านกัพมิพ์เพื่อนด ีในเครอืเดยีวกนั 

มาวนันี้ผู้เขยีนใคร่ขอน�า พยากรณ์ซ่อนรกั มาตพีมิพ์ใหม่กบัส�านกั-

พมิพ์สถาพรบุ๊คส์ เผื่อว่านกัอ่านท่านใดยงัไม่เคยอ่านจะได้มาท�าความรู้จกั

พวกเขาไปด้วยกนั ทแีรกผูเ้ขยีนจะส่งฉบบัเวอร์ชนัเดมิในการตพีมิพค์รั้งนี้ 

แต่หลังจากย้อนอ่านใหม่ ก็อดไม่ได้ที่จะแก้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย ตาม

ประสาคนที่ไม่เคยพอใจในตนเอง 

ผู้เขยีนขอขอบพระคณุส�านกัพมิพ์สถาพรบุค๊ส์ที่กรณุารบั พยากรณ์-

ซ่อนรกั ฉบบัปรบัปรงุใหม่นี้มาไว้ในความดแูล รวมถงึทกุท่านในส�านกัพมิพ์

ที่ช่วยฟูมฟัก ตดัแต่ง และรดน�้าใส่ปุ๋ยให้ ‘ดอกกุหลาบของโรสติา’ เล่มนี้

มาอยู่ในมือของทุกท่าน ทั้งยังขอย้อนไปขอบพระคุณนิตยสารสกุลไทย

รายสปัดาห์กบัส�านกัพมิพ์เพื่อนดทีี่มสี่วนท�าให้นวนยิายเรื่องนี้เกดิขึ้นมาค่ะ

สดุท้าย ผูเ้ขยีนขอขอบพระคณุนกัอ่านที่คอยตดิตามผลงานและเป็น

ก�าลงัใจให้ผู้เขยีนเสมอมานะคะ ขอมอบกุหลาบดอกโตๆ ดอกนี้แทนใจให้

ทุกคนค่ะ

 แพรณฐั

 





“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



‘กุหลาบ...ราชนิดีอกไม้ ผู้กุมความลบัแห่งอนาคต’
ดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวในระยะใกล้ ถูกซูมห่างออกไปจนเห็น

เป็นสวนกหุลาบหน้าวหิารกรกีอนัเก่าแก่ ประกอบกบัเสยีงเพลงบรรเลงเนบิ

ช้าจากวงซมิโฟนอีอร์เคสตรา

‘ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์มีมานับพันปี สืบทอดอย่างลับๆ ในหมู่

นกับวชแห่งวหิารเทพเจ้า ก่อนจะเผยแผ่มาถงึยโุรป สูร่าชสำานกัของจกัรพรรด ิ

นโปเลียนที่ ๑ แห่งฝรั่งเศส เมื่อพระนางโจเซฟีนทรงให้ความสำาคัญแก่

กุหลาบพยากรณ์อย่างยิ่ง’

ภาพจกัรพรรดผิูโ้ด่งดงัของฝรั่งเศสถกูแทนที่ด้วยรปูวาดงดงามของ

พระนางโจเซฟีนกบักหุลาบในสวนของพระองค์ ท่วงท�านองเพลงเปลี่ยนเป็น

เร่งเร้า เช่นเดียวกับกุหลาบดอกโตซึ่งย้ายข้ามประเทศจากฝรั่งเศสมายัง

ประเทศไทย กุหลาบหลากสีสันบานสะพรั่งอย่างรวดเร็วจนเต็มดินแดน

ขวานทอง

‘บดันี้ ศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ได้มาถงึเมอืงไทยแล้ว อาจารย์โรสติา 

๑
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เทพธิดากุหลาบพยากรณ์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดศาสตร์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์

จากทายาทที่เหลอืเพยีงหนึ่งเดยีวในฝรั่งเศส จะใช้กหุลาบไขความลบัให้แก่

คุณ’

หญิงสาวหน้าตาคมหวานอย่างคนที่มีเลือดชาวตะวันตกผสม ยืน 

โดดเด่นอยูก่ลางฉากหลงัซึ่งเป็นกหุลาบขาวและชมพอู่อนเรยีงต่อกนัเป็นพดื 

เธอสวมชุดราตรเีกาะอกสแีดงสดซึ่งจบีผ้าให้เป็นกุหลาบดอกเลก็ๆ ต่อกนั

ไปทั่วทั้งชดุจนดรูาวกบัเป็นกหุลาบจรงิ ผมสนี�้าตาลดดัเป็นลอนคลายๆ ยาว

เคลียเนินอกอิ่ม ในมือของเธอมีกุหลาบขาวดอกใหญ่อยู่หนึ่งดอก ตัดกับ

เลบ็สแีดงเฉดเดยีวกบัชุด

“ดฉินัศกึษาศาสตร์กุหลาบพยากรณ์อย่างจรงิจงัมานานกว่าสบิปีค่ะ 

กุหลาบทุกดอก ทุกกิ่งก้าน และทุกหยกัใบ ล้วนมพีลงัในการท�านายชะตา

ชวีติของผู้คน ผสมผสานกบัจติใต้ส�านกึของคุณเอง ท�าให้กุหลาบล่วงรู้ถงึ

ลางบอกเหตุ และเตอืนถงึสิ่งที่จะเกดิขึ้นกบัคุณในอนาคต”

เธอยิ้มเล็กน้อยที่มุมปาก ก่อนจะเด็ดกลีบกุหลาบขาวมาโปรยด้วย

ท่าทางสง่างาม ภาพตดัไปยงักลบีกหุลาบซึ่งร่วงลงมาไม่ขาดสาย มปีระกาย

สทีองพร่างพราวอยูร่อบๆ แล้วจงึเปลี่ยนกลบัไปยงัภาพของโรสติา เทพธดิา

กุหลาบพยากรณ์อกีครั้ง

“เรามาร่วมกันสื่อสารผ่านพลงัอ�านาจของกุหลาบกันนะคะ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องความรกั การเงนิ การงาน สุขภาพ อุปสรรค รวมไปถงึทุกสิ่งที่

คุณสงสยั กุหลาบจะให้ค�าตอบแก่คุณ”

ภาพซูมเข้ามายงัใบหน้างามพริ้งและกหุลาบขาวดอกใหม่ซึ่งเธอถอืไว้

ด้วยท่าทางเก๋ไก๋ ก่อนเสยีงบรรยายเดมิจะกล่าวปิดท้าย

‘ปรกึษาดวงชะตาและอนาคตของคณุกบัอาจารย์โรสติาได้ที่ ๑๗๐๐-

๑๗๐๐-๑๗ แล้วกุหลาบจะไขความลบัให้คุณเอง’

ภาพของโรสติา เทพธดิากหุลาบพยากรณ์ถกูแทนที่ด้วยโฆษณาสนิค้า

ชิ้นใหม่ หญงิวยัห้าสบิเศษซึ่งมใีบหน้าคล้ายคลงึกบัโรสติาจงึละสายตาจาก
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จอโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแบบวินเทจสีขาวนวล 

ตัดกับโซฟาและผ้าม่านลายดอกไม้กระจุ๋มกระจิ๋ม รอบห้องเต็มไปด้วย

กระถางดอกไม้ ส่วนใหญ่เป็นกุหลาบนานาพนัธุ์

“ลูกแม่นี่สวยจรงิ ในโฆษณากว็่าสวยแล้ว แต่ตวัจรงิสวยกว่า” เธอ

คลี่ยิ้มให้หญงิสาวที่นั่งอยู่บนโซฟาตรงข้าม

“สวยเหมอืนแม่นั่นแหละค่ะ” โรสติายิ้มตอบพลางตกัน�้าแขง็บดใส่ลง

ในแก้วที่วางตรงหน้า รินน�้ากุหลาบสีชมพูอ่อนตามลงไป ความเย็นท�าให้

หยดน�้าเกาะพราวไปทั่วแก้วใส

“แหม! ปากหวาน” มารดาตวดัค้อน “แต่ที่โรสพดูกถ็กู ใครๆ กบ็อก

ว่าแม่สวยตั้งแต่เด็กยันแก่ ยิ่งตอนสาวๆ นะ หนุ่มๆ ตามมาแอบดูแม่ที่

โรงเรยีนเตม็ไปหมด คุณตาถงึกบัต้องไว้หนวดให้หน้าดุเพื่อกนัพวกเขา”

“แม่สวยจรงิๆ นี่คะ” โรสติาหวัเราะ เธอเดด็กุหลาบสดสองกลบีมา

ลอยไว้ในแก้ว “น�้ากุหลาบค่ะ หนนี้โรสบีบมะนาวลงไปนิดเดียว เห็นแม่ 

ไม่ชอบรสเปรี้ยว ลองชมิดูนะคะว่าถูกปากรเึปล่า” 

“ถกูปากทั้งนั้นแหละ โรสกบักหุลาบเป็นของคูก่นัอยูแ่ล้ว คูก่นัยิ่งกว่า

ลูกกบัผู้ชายเสยีอกี” มารสิาส่ายศรีษะ ก่อนจะยกน�้าขึ้นมาจบิ

“โธ่! แม่ขา ผู้หญิงเราไม่เห็นจ�าเป็นต้องแต่งงานเลยนี่นา” โรสิตา

หวัเราะพลางรนิน�้ากุหลาบให้ตนเอง

“แต่แม่อยากอุ้มหลานเตม็แก่แล้วนี่ โรสอายุสามสบิแล้วนะลูก หนู

เอาแต่ดดูวงให้คนอื่น ไม่ดใูห้ตวัเองบ้างรไึงว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งงาน” มารสิา 

วางแก้วลงในจานรอง

“ไม่ดหูรอกค่ะ โรสไม่ได้อยากแต่งงานซะหน่อย” โรสติาย่นจมูก ดื่ม

น�้ากลบเกลื่อนความอดึอดั

“เป็นเพราะแม่กบัพ่อของลูกใช่มั้ย” มาริสาขมวดคิ้วอย่างเคร่งขรมึ

“ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกค่ะแม่” 

โรสิตาปฏิเสธ ทั้งที่ความจริงแล้วการหย่าร้างของบิดามารดามีผล
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ต่อเธอมากทีเดียว แม้ในช่วงนั้นโรสิตาจะอยู่แค่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

แต่เธอก็จ�าได้แม่นว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนและรุนแรงมากเพียง

ใด 

ปัญหาส่วนใหญ่เกดิขึ้นเนื่องจากบดิาเป็นคนเจ้าชู้ ท�าให้มารดาเสยีใจ

ไม่หยุดหย่อน ก่อนที่บิดาจะตัดสินใจไปอยู่กับภรรยาน้อยคนล่าสุด ทิ้ง

มารดาให้โศกเศร้ากบัลูกสาวคนเดยีว มารสิาฟ้องหย่าได้เงนิมาเป็นจ�านวน

มาก ไม่นับผลประโยชน์มหาศาลจากกิจการของอดีตสามีซึ่งเป็นรายได้

ส�าคญัของมารสิากบับุตรสาวมาจนถงึปัจจุบนันี้ 

มารสิาตดัสนิใจพาโรสติาไปอยูป่ระเทศฝรั่งเศสอนัเป็นบ้านเกดิเมอืง

นอนของผู้เป็นยาย โรสติาเฝ้ามองความชอกช�้าของมารดามาตลอด ถงึจะ

หย่าร้างไปนานแล้ว แต่มารสิากม็บีาดแผลในใจซึ่งยงัรกัษาไม่หาย ซ�้าร้าย

พ่อของโรสิตาไม่เคยหยุดที่ผู้หญิงคนไหน สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตคาอกอีหนู

คนล่าสุดจนเป็นข่าวดังไปเมื่อหลายปีก่อนที่เธอกับมารดาจะย้ายกลับมาอยู่

เมืองไทยเสียอีก โรสิตาจึงพานเกลียดบิดาและชิงชังความเจ้าชู้ของผู้ชาย 

เธอถงึกบัปฏญิาณตนว่าจะไม่แต่งงานไปตลอดชวีติ

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืที่ดงัขึ้นดงึโรสติาออกจากภวงัค์ เธอคลี่ยิ้มเมื่อ

เหน็ภาพของคนซึ่งอยู่ปลายสายปรากฏตรงหน้าจอ จงึรบีกดรบั

“หวดัดคี่ะพอล” 

“หวดัดคีรบัโรส”

“เอ...เสยีงคณุดเูหนื่อยจงั” โรสติาย่นหวัคิ้วยามได้ยนิเสยีงของเพื่อน

ซึ่งได้ชื่อว่าสนทิที่สุด 

“ปัญหาที่รสีอร์ตยุ่งมากกว่าที่คดิไว้น่ะครบั” พลทตัหมายถงึหนึ่งใน

รสีอร์ตในเครอืของครอบครวัซึ่งมอียูห่ลายแห่งทั่วเมอืงไทยและอกีสองสาม

แห่งในประเทศเพื่อนบ้าน

“อดทนอกีนดินะ โรสดูให้แล้วไงว่าช่วงนี้งานของคุณจะขลุกขลกัอยู่

สกัหน่อย แต่หลงัจากวนัที่สบิเดอืนหน้าไปแล้ว ปัญหาเรื่องงานกจ็ะคลี่คลาย 
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แถมดวงความรกัจะพุ่งแรงด้วยนะ” 

“ความรกัผมจะต้องพุง่แรงแน่ ถ้าโรสยอมรบัรกัเสยีท”ี ชายหนุ่มท�า

เสยีงกรุ้มกริ่มแต่แฝงแววจรงิจงั

“อย่าเล่นมกุนี้เลยน่า เราเป็นเพื่อนกนันะ” โรสติาย�้าเหมอืนที่เธอเคย

ย�้ามาแล้วหลายหน

“เฮ้อ! อย่างนี้ทกุท”ี เขาแสร้งถอนใจยาวจนหญงิสาวอดหวัเราะไม่ได้ 

โรสิตาเห็นมาริสามองมาและทอดถอนใจอยู่เช่นกัน จากปลายสาย

เธอได้ยนิเสยีงใครบางคนเรยีกชื่อพลทตั 

“คุณต้องไปแล้วใช่มั้ย”

“ครบั ผมต้องประชุมอกีแล้ว ไม่รู้งานจะเสรจ็เมื่อไหร่ ที่จรงิผมจะ

โทร. มาบอกโรสว่า มะรนืนี้ที่เรานดัจะไปงานด้วยกนั ผมคงไปไม่ได้แล้ว

ละ”

“งานของเดอะเบสต์แมกาซนีน่ะเหรอคะ ไม่เป็นไรหรอก โรสไปคน

เดยีวได้ ไม่ต้องห่วงนะ คุณจดัการธุระให้เรยีบร้อยเถอะ” 

เดอะเบสต์แมกาซีนเป็นนิตยสารในเครือบริษัทสิ่งพิมพ์ชื่อดัง และ

ก�าลังจะครบรอบยี่สิบปีในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ ทางนิตยสารจึงจัดงานใน

ศนูย์การค้าใจกลางเมอืงถงึสามวนัตดิกนั ในแตล่ะวนักม็กีจิกรรมแตกต่าง

กนัไป

“ในงานนั้นมโีจทก์เก่าของคณุด้วยนะ แถมคณุยงัต้องขึ้นเวทดีดูวงให้

เขาสดๆ อกี” น�้าเสยีงคนพูดแสดงความกงัวลชดัเจน

“เรื่องเลก็น่า แค่ขึ้นเวทดีดูวง โรสสบายมาก” โรสติากล่าวหนกัแน่น

“แต่เขาคอืธรีุตม์เชยีวนะครบั” พลทตัย�้า

“โรสไม่กลวันายธรีุตม์หรอกค่ะ โรสกท็�าตามหน้าที่ของโรส เขาเอง

กท็�าตามหน้าที่ของเขา ไม่เหน็มอีะไรเลย” เธอยกัไหล่ทั้งที่อกีฝ่ายไม่เหน็ แต่

มารดาซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกลบัขมวดคิ้วมุ่น

“ธรีุตม์เขาเคยหมายหวัคุณไว้นะ” เสยีงของพลทตัขงึขงัยิ่งกว่าเก่า 
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“โรสรู้ค่ะ คุณไม่ต้องห่วงหรอก โรสดูแลตวัเองได้จรงิๆ”

พลทัตตอกย�้าถึงความกังวลอีกยืดยาวจนโรสิตาต้องยืนยันซ�้าๆ ว่า

ไม่เป็นไร เขาจงึยอมวางสายอย่างไม่เตม็ใจนกั

“ตาพอลนี่น่ารกั เขาทั้งรกัทั้งเป็นห่วงลูก หนูน่าจะลงเอยกบัเขานะ” 

มารสิาฉกียิ้ม ตาเป็นประกาย

“โรสบอกแล้วไงคะว่าเป็นไปไม่ได้ พอลกบัโรสเป็นเพื่อนกนั” โรสติา

ค้านพร้อมกบัหยบิน�้าขึ้นมาดื่มอกึใหญ่

“แม่ชอบเขานี่นา แต่เอาเถอะ หนูบอกว่าเพื่อนก็เพื่อน” มารดาท�า

เสียงจึ๊กจั๊กในปากอย่างขัดใจ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง “แม่ได้ยินลูกบอกว่าจะ

ต้องไปดูดวงในงานของเดอะเบสต์ และมธีรีุตม์ไปด้วยหรอืจ๊ะ”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าและวางแก้วลง

“แม่ไม่สบายใจเลย ตอนที่ลูกมีเรื่องกับเขา ข่าวมันแรงเหลือเกิน” 

มารสิานิ่วหน้า

โรสติามองมารดาด้วยความเข้าใจ ไยเธอจะไม่รูว่้าการเผชญิหน้ากบั

ธรีุตม์ พระเอกชื่อดงั จะต้องเป็นข่าวฮอืฮาซึ่งหลายคนในวงสงัคมตั้งตารอ

เป็นที่ทราบกนัดว่ีาโรสติากบัธรีตุม์เป็นไม้เบื่อไม้เมากนัมาตลอด ชาย

หนุ่มเป็นนักแสดงแถวหน้า มีผลงานทางโทรทัศน์และภาพยนตร์มาหลาย

สิบเรื่อง รวมทั้งเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าครอบคลุมทั้งเครื่องอุปโภคและ

บรโิภคแทบทุกชนดิ 

เสียดายที่เขาเป็นหนุ่มเลือดร้อน มักมีเรื่องกับผู้คนจนมีข่าวฉาว

สะเทอืนวงการอยู่หลายครั้ง สื่อถงึกบัตั้งฉายาเขาว่า ‘แบดบอยเบอร์หนึ่ง’ 

สนิค้าหลายชนดิที่เขาเคยเป็นพรเีซนเตอร์ถอดชายหนุม่ออก แต่กไ็ม่ทั้งหมด 

อย่างไรกต็าม แม้ธรีตุม์จะเป็นแบดบอย สาวๆ กย็งัหลงใหลในความ

หล่อเหลาของเขาอยู่ด ี ธรีุตม์ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราหนุ่มที่เปลี่ยนแฟนบ่อย ไม่

ว่าจะแสดงละครกบัใครกม็กัมขี่าวกบันกัแสดงสาวในเรื่องเสมอ 

ปัญหาระหว่างโรสติากบัธรีตุม์เริ่มขึ้นเมื่อสามปีก่อน หลงัสื่อมวลชน
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ขอให้เธอท�านายดวงชะตาของเขาออกสื่อ หญิงสาวชิงชังผู้ชายเจ้าชู้ซึ่งมี 

ข่าวคราวร้ายๆ อยู่แล้ว เธอจึงกัดเขาไม่ปล่อย ยิ่งโรสิตาเห็นภาพนิมิตว่า 

ธรีตุม์มคีวามเกี่ยวพนักบัหญงิสาวท้องแก่และเดก็ทารก เธอจงึท�านายว่าเขา

จะท�าผู้หญงิท้อง 

ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ธีรุตม์ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อน 

ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขากลับรับอุปการะเด็กทารกคนหนึ่ง โดยออกข่าว

ว่าผู้เป็นมารดาเป็นแม่บุญธรรมของหนูน้อย โรสิตาไม่เชื่อ เพราะเธอเห็น

ภาพรางๆ ว่าเด็กน้อยมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับธีรุตม์ เธอจึงบอก 

นกัข่าวไปตามที่เหน็ เรื่องจงึใหญ่โตยิ่งไปกว่าเดมิ และจบลงที่ธรุีตม์ประกาศ

หมายหวัเธอออกสื่อ

“เรื่องมันผ่านมาเป็นปีๆ แล้วนะคะ ปีที่ผ่านมาโรสก็ไม่ได้ดูดวงเขา

แล้วด้วย”

“แต่ตอนนั้นลูกกก็ดัเขาไม่ปล่อย ถงึเขาจะออกมาปฏเิสธให้ตาย ลูก

กย็นืยนัออกสื่อต่างๆ ว่าตวัเองท�านายไม่ผดิ ถงึกบัยอมเอาหวัเป็นประกนั 

แฟนคลับของเขาเลยรวมพลกันเอาไข่มาปาหน้าบ้าน แถมยังโทรศัพท์ไป

ต่อว่าในรายการทวีขีองลูกอกี บางคนกโ็ทร. มาว่าแม่ที่สั่งสอนลูกไม่ด ีใน

อินเทอร์เน็ตก็มีเพจแอนตี้หนูที่หาเรื่องด่าได้ไม่เว้นวัน รู้ไหมว่าแม่เจ็บปวด

แค่ไหนที่มีคนมาว่าลูกสาวแม่ ที่ส�าคัญธีรุตม์เป็นแบดบอยที่มีแต่ข่าวฉาว 

แถมยงัเลอืดร้อนหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว ลูกไม่ควรไปมเีรื่องด้วยเลย” 

“โรสแค่ท�าตามหน้าที่เองค่ะแม่ นักข่าวให้โรสท�านาย โรสก็ท�าและ

พูดไปตามที่เหน็” 

“แต่โรสไปยุ่งกบัเรื่องส่วนตวัของเขามากเกนิไป” มารสิาต�าหนติรงๆ 

“ธรีุตม์เป็นดารา เป็นคนของประชาชนนะคะ เขากต็้องรู้ตวัอยู่แล้ว

วา่เขาไม่มวีนัจะมชีวีติส่วนตวัอกี ทกุสิ่งที่เขาท�าย่อมอยูใ่นสายตาของทกุคน 

ดงันั้นเขากค็วรจะท�าตวัให้ดสีคิะ” โรสติาแย้งจนมารดาถงึกบัถอนหายใจ 

“เขาคงไม่คิดเหมือนลูกน่ะสิ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ให้สัมภาษณ์ต่อว่า
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ลูกแรงๆ ที่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะคิดจะเกาะเขาดังหรอก พรุ่งนี้

ลูกต้องระวงัตวัให้ดนีะ” 

“ค่ะ โรสจะระวงัให้ดทีี่สดุ โรสไม่มลีางสงัหรณ์อะไรที่บอกว่าตวัเอง

จะมีเคราะห์ร้ายสักหน่อย เพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องห่วงค่ะ” โรสิตาจับมือ

มารดาอย่างให้สญัญา

“แม่กห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น” มารสิาพมึพ�าด้วยท่าทางอ่อนอกอ่อนใจ

โรสิตาบีบมือมารดาอย่างปลุกปลอบ เธอเชื่อในลางสังหรณ์ของ

ตนเอง และที่แน่นอนกว่านั้นคือเธอไม่กลัวธีรุตม์ คนที่ต้องกลัวควรเป็น

พระเอกหนุ่มเสียมากกว่า ดีไม่ดีเธออาจจะเห็นนิมิตที่เลวร้ายของผู้ชายซึ่ง

ขยนัสร้างข่าวฉาวอย่างเขากเ็ป็นได้

หญงิสาวไม่รูว่้าเหตใุดธรีตุม์จงึยอมมาปรากฏตวับนเวทเีดยีวกนั แต่

นั่นกเ็ป็นเรื่องที่ดี

นี่จะเป็นหนแรกในรอบยี่สบิปีที่โรสติาจะได้พบเขาอกี 

ธรีุตม์คงไม่รู้หรอกว่า แท้จรงิแล้วเขากบัเธอมปีัญหากนัมานานเกนิ

กว่าที่คดิ...นานก่อนจะเกดิเหตุการณ์พลกิผนัครั้งส�าคญัอกีครั้งในชวีติ ซึ่ง

ท�าให้เธอต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนกัพยากรณ์ดวงชะตา

โรสติามั่นใจ ธรีุตม์จ�าเธอไม่ได้ แต่หญงิสาวจ�าเขาได้เสมอ

จ�าได้ทุกๆ สิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ความแค้นที่เขาก่อขึ้นในใจของเธอ!



งานฉลองครบรอบยี่สิบปีของเดอะเบสต์แมกาซีนได้รับความ
สนใจอย่างล้นหลาม ผู้คนมาออกันหน้าเวทีไปจนถึงทางเดินในห้างสรรพ-

สนิค้าชื่อดงัจนแทบไม่เหลอืที่ว่าง รมิระเบยีงของชั้นที่สงูขึ้นไปกม็คีนจบัจอง

พื้นที่จนเตม็ 

โรสติานั่งเด่นอยู่กลางเวท ีเธอสวมชุดกระโปรงตดิกนัสขีาวพมิพ์ลาย

กุหลาบแดงดอกเล็กใหญ่กระจายไปทั้งชุด ตัวเสื้อเป็นแขนล�้า คอเหลี่ยม 

การตดัเยบ็ช่วยเน้นให้เหน็ส่วนโค้งเว้าอนังดงามของรปูร่าง ดูโก้หรปูนเซก็ซี่ 

ทั้งทรวงอกอวบอิ่ม เอวคอดกิ่ว กระโปรงบานสั้นเสมอเข่าอวดขาเรยีวสวย 

ผมยาวสยายปล่อยลงมาเคลียไหล่ข้างหนึ่ง เครื่องประดับชิ้นเดียวที่มีคือ

ต่างหูเพชรเมด็เดี่ยวขนาดสองกะรตัอย่างละข้าง

ด้านขวามอืของโรสติาคอืพธิกีรสาวซึ่งสมัภาษณ์เธอในฐานะนกัเขยีน

ประจ�านิตยสาร เจ้าของคอลัมน์พยากรณ์ดวงชะตา รอบเวทีประดับด้วย

กุหลาบหลากสีสัน แม้แต่โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงหน้าคนทั้งสองก็มีแจกัน

บรรจุดอกกุหลาบซึ่งโรสติาจะใช้ท�านาย

๒
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ก่อนหน้านี้หญิงสาวได้รับการเปิดตัวขึ้นเวทีด้วยกลุ่มแดนเซอร์สาว

แต่งชุดประดับดอกกุหลาบ ตามด้วยนักเต้นชายที่แบกกุหลาบดอกมหึมา

ขึ้นมาบนเวท ีเมื่อพวกเขาแง้มกลบีกุหลาบออก ภายในกค็อืโรสติานั่นเอง

ครั้นพิธีกรสัมภาษณ์หญิงสาวจนเป็นที่พอใจแล้ว เธอจึงเชิญแขก 

ผู้มีเกียรติจ�านวนหกคนขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้โรสิตาพยากรณ์ดวงชะตาของ

พวกเขา ทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลชื่อดงัในวงสงัคม 

แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือธีรุตม์ เป็นครั้งแรกที่โรสิตาได้พบพระเอก

หนุ่มซึ่งๆ หน้า หลงัจากก่อสงครามผ่านสื่อทั้งหลายมาเป็นปีๆ 

ธีรุตม์ตัวจริงดูดีกว่าที่โรสิตาคิด เขาใส่เสื้อหนังสีด�ากับกางเกงยีน 

ผมรองทรงสั้นปาดเจลและจัดทรงให้ชี้ขึ้นไปตามสมัยนิยม วงหน้าคมเข้ม

แบบชายไทยแท้มไีรเคราแต่งแต้ม ส่งผลให้พระเอกหนุม่ดหูล่อร้ายสมฉายา

แบดบอย

อายุที่มากขึ้นในวยัสามสบิไม่ท�าให้ธรีตุม์แก่ขึ้นเลย ตรงข้ามชายหนุม่

กลบัดูสุขุมลุ่มลกึมากกว่าเดมิ ความมั่นใจฉายชดัเสยีจนน่าเกรงขาม โดย

เฉพาะดวงตาคมกรบิซึ่งจ้องตรงมายงัโรสติาราวกบันยัน์ตาของพยคัฆ์ที่จ้อง

ศตัรูก่อนจะขย�้า

โรสติาไม่กลวั เธอจ้องเขากลบั จนกระทั่งแฟนคลบัที่ถอืป้ายไฟเชยีร์

พระเอกหนุ่มส่งเสียงกรี๊ดให้ก�าลังใจเขา ธีรุตม์จึงหันไปยิ้มแย้มทักทาย 

ปล่อยให้โรสติานกึหมั่นไส้อยู่ในใจ

พธิกีรแนะน�าแขกรบัเชญิทั้งหลายและสมัภาษณ์ถงึความคดิเหน็ที่จะ

ได้สมัผสัศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ร่วมกนับนเวท ีเกอืบทุกคนตอบว่าสนใจ 

บางคนก็ตื่นเต้น บ้างก็บอกว่ายังไม่ทราบ ต้องขอพิสูจน์ก่อน มีแต่ธีรุตม์

เท่านั้นที่มคีวามเหน็ต่างออกไป

“บอกตรงๆ ว่าผมไม่เชื่อครับ” ธีรุตม์มองนักพยากรณ์สาวอย่าง

ท้าทาย 

โรสติาจ้องตอบ ไม่รู้สกึแปลกใจ
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“ท�าไมคุณธถีงึไม่เชื่อล่ะคะ” พธิกีรท�าหน้าที่ของเธอ

“กุหลาบเป็นแค่ดอกไม้ มนัพดูไม่ได้ด้วยซ�้า แล้วจะบอกอะไรใครได้

ล่ะครบั อกีอย่างหนึ่งผมไม่ชอบดูดวงอยู่แล้วด้วย ผมเชื่อตวัเองมากกว่า” 

ธรีุตม์ยิ้มมาดมั่น แฟนคลบัส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดสนบัสนุน เขาจงึยิ้มกว้างให้

เป็นรางวลั

“เอาละส ิคุณธพีูดมาอย่างนี้แล้วอาจารย์โรสติาจะว่าอย่างไรคะ” 

“ตอนนี้คณุธรีตุม์อาจยงัไม่เชื่อ แต่เรามาพสิูจน์กนัดกูไ็ด้ค่ะ กหุลาบ

ไม่เคยโกหกอยู่แล้ว” โรสติาจ้องชายหนุ่มอย่างท้าทาย 

เขาเองกม็องเธอด้วยแววตาแบบเดยีวกนั หากมปีระกายไฟวาบปลาบ

จากดวงตาของพวกเขา ทั้งสองอาจถกูลกูไฟของอกีฝ่ายพุง่เข้าใส่จนไหม้เป็น

จุณ

“ในเมื่ออาจารย์โรสิตาและแขกรับเชิญทุกท่านพร้อมจะพิสูจน์แล้ว 

เรากม็าเริ่มกนัเลยดกีว่านะคะ ก่อนอื่นดฉินัขอถามนอกเรื่องว่า ตามปกติ

แล้ว อาจารย์ใช้กุหลาบในการพยากรณ์ด้วยวธิไีหนคะ”

“ในการท�านายด้วยศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ เราจะเริ่มจากให้ผู้รับ

ค�าท�านายตั้งจติอธษิฐานและเลอืกกหุลาบมาหนึ่งดอก โดยหยบิด้วยมอืข้าง

ที่ไม่ถนดั แล้วเอามาวางไว้ตรงหน้าดฉินัค่ะ”

โรสิตาผายมือไปยังโต๊ะกลางซึ่งทีมงานเพิ่งน�าจานแก้วรูปสี่เหลี่ยม

จตัุรสัจ�านวนหกใบมาวางไว้ข้างแจกนักุหลาบ

“การพยากรณ์มีอยู่สามขั้นตอนค่ะ เริ่มแรกดิฉันจะท�านายจาก

กุหลาบทั้งดอก รวมถงึกิ่งและใบของมนั ขั้นตอนที่สองเป็นการท�านายจาก

กลบีกุหลาบ คุณจะเดด็กลบีกี่กลบีกไ็ด้มาวางเรยีงตรงหน้า วธิกีารเรยีงก็

แล้วแต่คณุ ขั้นตอนนี้กหุลาบจะบอกความลบัที่ละเอยีดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่ง

ที่คุณสงสัยมากเป็นพิเศษ และสุดท้ายเป็นการใช้จิตสัมผัสท�านาย คุณจะ

ต้องจับปลายกิ่งกุหลาบข้างหนึ่ง ส่วนดิฉันจะจับอีกข้าง ขั้นตอนนี้จะท�าให้

จิตของเราโยงถึงกันโดยตรง การท�านายจะยิ่งเจาะลึกและแม่นย�ามากขึ้น
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ค่ะ”

“อาจารย์อธิบายถึงขนาดนี้ ดิฉันก็อยากจะเห็นวิธีการท�านายจริงๆ 

แล้วละค่ะ แต่เนื่องจากงานนี้ไม่ใช่งานธรรมดาทั่วไป แต่ว่าเป็นงานฉลอง

ครบรอบยี่สบิปีของเดอะเบสต์แมกาซนี แมกาซนีแห่งความเป็นที่หนึ่ง ดงันั้น

เราจะท�าสิ่งที่แตกต่างออกไปด้วยการแบ่งแขกรับเชิญทั้งหกท่านออกเป็น

สองกลุ่ม กลุ่มละสามท่านค่ะ”

แขกรบัเชญิมองหน้ากนัอย่างท�าความเข้าใจ พธิกีรสาวอธบิายต่อไป

ว่าแขกรับเชิญกลุ่มแรกจะเลือกดอกกุหลาบให้โรสิตาท�านาย ส่วนแขก 

รับเชิญกลุ่มที่สองจะใช้กลีบกุหลาบ ระหว่างการเลือกโรสิตาจะต้องปิดตา

ไม่ให้เห็นว่าแขกรับเชิญคนใดเป็นเจ้าของกุหลาบดอกไหน หลังจากนั้นเธอ

จงึท�านายดวงชะตาและทายว่าใครคอืเจ้าของกุหลาบแต่ละดอก 

โรสิตาคาดผ้าปิดตาและตั้งสมาธิก�าหนดลมหายใจเข้าออกไล่ความ

รู้สึกหงุดหงิดต่อสายตากวนประสาทของธีรุตม์ แต่หูก็ได้ยินเสียงความ

เคลื่อนไหวบนเวทีสลับกับเสียงกรี๊ดของแฟนคลับ โรสิตาไม่รู้ว่าเกิดอะไร

ขึ้น แต่เดาได้ไม่ยากว่าธรีุตม์คงใช้เสน่ห์ออดอ้อนสาวๆ ตามเคย 

ครั้นพธิกีรประกาศว่าทกุคนพร้อมส�าหรบัการท�านายแล้ว โรสติาจงึ

ถอดผ้าปิดตา เธอมองจานกุหลาบซึ่งวางเรยีงกนับนโต๊ะ แจกนัดอกไม้ตรง

กลางโต๊ะถูกยกออกไปแล้ว ดวงตาของแขกรับเชิญฉายแววกระตือรือร้น

และรอคอย มแีต่ธรีุตม์ซึ่งนั่งยิ้มยวนๆ ไม่ยี่หระต่อช่วงเวลาอนัน่าตื่นเต้น

“เราจะท�านายจากกหุลาบทั้งดอกก่อนนะคะ อาจารย์จะเลอืกกหุลาบ

ดอกไหนมาท�านายเป็นดอกแรกดคีะ” พธิกีรสาวถาม

“ดอกนี้กแ็ล้วกนัค่ะ” โรสติาหยบิกหุลาบสแีดงเลอืดนกซึ่งวางอยูใ่กล้

ที่สุดขึ้นมา

“อาจารย์เหน็อะไรบ้างคะ” พธิกีรซกัต่อ

“คนที่เลือกกุหลาบดอกนี้เป็นเพอร์เฟกชันนิสต์ค่ะ ทุกสิ่งที่เขาเลือก

จะต้องเป็นสิ่งที่ดทีี่สดุเสมอ สงัเกตได้จากก้านกหุลาบที่ตรงสวย ใบค่อนข้าง
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ใหญ่ ไม่งุ้มงอ และมสีเีขยีวสดใส” โรสติาไล้ปลายนิ้วไปตามก้านใบเลก็ๆ 

เลื่อนขึ้นมาถงึดอก

“กุหลาบยังตูมอยู่ แปลว่าเขาเป็นคนรักสวยรักงามและไม่ยอมแก่” 

หญงิสาวหยดุเลก็น้อยเมื่อคนฟังหวัเราะกนัครนื “เขาต้องการความโดดเด่น 

ต้องอยู่เหนือทุกคน มีความคิดลึกซึ้ง และมีความทะเยอทะยาน ขณะ

เดียวกันก็เป็นคนเฉียบขาด อันตราย และไม่ยอมใครค่ะ สังเกตได้จาก

หนามซึ่งมอียูถ่ี่ยบิ อมื...คนคนนี้น่าจะผ่านการผ่าตดัใหญ่มาแล้วหลายครั้ง

ด้วยนะคะ”

“ท�าไมคะอาจารย์” พธิกีรถามอย่างสนใจ

“กลีบชั้นในของดอกมีรอยฉีกขาดค่ะ การผ่าตัดมีผลกับเขามาก 

ทเีดยีว เป็นการผ่าตดัซึ่งเปลี่ยนแปลงชวีติ”

นักพยากรณ์สาวท�านายอีกสองสามเรื่อง ก่อนที่พิธีกรจะขอให้เธอ

เลอืกกหุลาบดอกต่อไป โรสติาจงึหยบิดอกกหุลาบสเีหลอืงบานสะพรั่งเตม็ที่

ขึ้นมา

“กุหลาบดอกที่สองนี่ก้านเลก็และคดงอ คนที่เลอืกกุหลาบดอกนี้น่า

จะเป็นคนที่มเีล่ห์เหลี่ยม ไม่ท�าอะไรตรงๆ และค่อนข้างจะโลเล ไม่เดด็ขาด 

อาจจะเกบ็กดหน่อยๆ ด้วยค่ะ ถงึอย่างนั้นเขากเ็ป็นคนมนี�้าใจกบัคนใกล้ชดิ

มากนะคะ แต่เขาจะมปัีญหากบัคูค่รอง น่าจะมมีานานแล้วด้วย และปัญหา

กย็งัไม่ได้รบัการสะสาง คณุควรจะรบีจดัการให้เรว็ที่สดุนะคะ ไม่อย่างนั้น

จะเกดิผลร้ายใหญ่หลวง อกีอย่างหนึ่งคณุต้องระวงัสขุภาพด้วย โดยเฉพาะ

ช่วงล่างจากหวัเข่าลงไป อาจจะหกล้มได้ค่ะ”

“อูห้!ู อาจารย์เหน็ถงึขนาดว่าจะมปัีญหากบัหวัเข่าลงมาเลยเหรอคะ” 

พธิกีรอุทานด้วยความทึ่ง

“ค่ะ คุณดูก้านของใบประกอบตรงนี้นะคะ ใบตรงปลายสุดหายไป 

ต�าแหน่งนี้ตามศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ใช้แทนขาหรือหัวเข่าค่ะ” โรสิตาชู

กุหลาบให้ดู
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“ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ อย่างนี้ตอนที่เฉลยต้องถามแขกรบัเชญิแล้วละ

ค่ะว่าตรงรเึปล่า เรามาดูดอกสุดท้ายเลยดมีั้ยคะ” พธิกีรชี้ชวน 

โรสติาหยบิกุหลาบขาวซึ่งเหลอืเพยีงดอกเดยีวขึ้นมา

“คนที่เลือกกุหลาบดอกนี้น่าจะมีอายุมากพอสมควรหรือไม่ก็ชอบ

อะไรเก่าๆ อนุรกัษนยิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง”

“ดฉินัคงต้องถามค�าถามเดมิแล้วละค่ะว่าอาจารย์ดูจากอะไรคะ”

“ง่ายๆ ค่ะ กลบีดอกกบัใบค่อนข้างจะเหี่ยว” 

ถ้อยค�าของโรสติาเรยีกเสยีงหวัเราะจากผู้ชมอกีครั้ง เธอเหน็ธรีุตม์

เหยียดยิ้มอย่างไม่เชื่อถือ แต่หญิงสาวไม่สนใจ เธอพิศมองกุหลาบด้วย

ความตั้งใจและท�านายต่อ

“เจ้าของกุหลาบน่าจะเป็นคนที่ท�าอะไรเพื่อผลประโยชน์เป็นหลักค่ะ 

สงัเกตได้จากใบซึ่งมอียู่ถี่ยบิ เส้นลายที่กลบีกบ็อกว่าเขาไม่ยอมเสยีเปรยีบ

ใคร แต่เรื่องที่ต้องระวงัคอืบรวิารอาจจะก่อให้เกดิปัญหาใหญ่ ดงันั้นเวลา

เลือกใช้คนจะต้องเลือกให้ถูกกับงาน นอกจากนี้ก็...ขอโทษนะคะ...เขายัง

ต้องระวงัเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ และปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยค่ะ”

โรสติาท�านายเกี่ยวกบัสขุภาพของเจ้าของดวงชะตาอกีเลก็น้อย ก่อน

ที่พธิกีรจะให้เธอเลอืกว่ากุหลาบดอกไหนเป็นของแขกรบัเชญิคนใด ผลคอื

เธอทายถูกทั้งหมด 

กหุลาบสแีดงเลอืดนกดอกแรกเป็นของไลลา ดไีซเนอร์ดกีรนีกัเรยีน

นอกซึ่งก�าลังมาแรงในวงการไฮโซ และมีข่าวแว่วว่าจะเปิดห้องเสื้อไลลาใน

เรว็ๆ นี้  กุหลาบสเีหลอืงดอกที่สองเป็นของนนัทวด ีภรรยานายทหารชั้น

นายพล ซึ่งบ�าเพญ็ตนให้กจิกรรมการกุศลมากมายจนเป็นที่ชื่นชม ส่วนดอก

สุดท้ายเป็นของวุฒกิร นกัการเมอืงดงัที่ได้รบัต�าแหน่งส�าคญัในพรรคและ

ในกระทรวงใหญ่

การท�านายของโรสิตาสร้างความตื่นเต้นให้แก่แขกรับเชิญและผู้ชม

ยิ่งขึ้นกว่าเดิม พิธีกรสาวจึงได้ขอให้เธอท�านายดวงชะตาด้วยกลีบกุหลาบ 

justalonejipe
Highlight
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โรสิตาหยิบจานใบที่อยู่ขวาสุดซึ่งมีกลีบกุหลาบสีชมพูอ่อนนับสิบกลีบเรียง

ต่อกนัเป็นรูปหวัใจอย่างน่ารกั

“แขกรับเชิญท่านนี้มีหัวศิลป์นะคะ ดูจากการเรียงกลีบกุหลาบก็รู้ 

เขามคีวามคดิสร้างสรรค์ ชอบท�าอะไรใหม่ๆ ใจเยน็ แต่กใ็จใหญ่ หน้าใหญ่ 

ใช้เงินเก่ง ดูจากกุหลาบที่เขาเลือกมาเป็นสีชมพูอ่อน บอกว่าเขาเป็นคน

หวานๆ น่ารกักุ๊กกิ๊ก นอกจากนี้เขายงัแคร์ความคดิของคนอื่นมาก ภาพ-

ลักษณ์ต่อคนอื่นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ทั้งที่จริงแล้วเขาอาจมีอะไรบางอย่าง

ซ่อนอยู่ค่ะ”

“อนาคตของเขาล่ะคะ” พธิกีรเจาะลกึมากขึ้น

“ดูเหมือนเขาก�าลังคิดที่จะเปิดธุรกิจบางอย่างซึ่งเหมาะกับเขามาก 

ทเีดยีว ดฉินัเชยีร์ให้เปิดนะคะ ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคมเป็นต้นไป ยิ่งถ้าเป็น

ธุรกจิเกี่ยวกบัของสวยๆ งามๆ จะเหมาะกบัเขามาก แต่สิ่งที่ต้องระวงัมาก

กค็อืความรกั ความรกัจะส่งผลร้ายต่อชวีติอย่างที่คุณคาดไม่ถงึ” 

โรสิตาบอกเสียงเครียด เธอขยายความและชี้แนะแนวทางแก้ไขอีก

เล็กน้อย แต่ก็ก�าชับว่าคงแก้ไขได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ก่อนที่หญิงสาวจะ 

เลอืกกุหลาบในจานต่อไป

“กุหลาบในจานนี้มีสามกลีบ เรียงต่อกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 

แสดงให้เหน็ว่าเจ้าของเป็นคนมรีะเบยีบ เนี้ยบทุกกระเบยีดนิ้ว ชอบอยู่ใน

กฎเกณฑ์ หรอืไม่เขากเ็ป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเสยีเองค่ะ” เธอหยบิกลบี

กุหลาบขึ้นมาเพ่งพนิจิ

“กุหลาบมีหลายสีอยู่ในกลีบเดียว เขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มี

เพื่อนเยอะ ชอบช่วยเหลอืคนอื่น แต่ว่าความใจอ่อนอาจจะน�าความล�าบาก

มาให้นะคะ ต�าหนิที่กลีบตรงนี้บอกว่าคุณอาจมีปัญหาภายในครอบครัว 

นอกจากนี้ยงัต้องระวงัปัญหาเกี่ยวกบัการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วย” 

พิธีกรซักถามโรสิตาอีกหลายค�าถาม เธอตอบตามที่เห็นจากกลีบ

กุหลาบ ก่อนที่พิธีกรจะให้เธอท�านายกลีบกุหลาบในจานสุดท้าย ซึ่งเป็น
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กุหลาบสีแดง และมีอยู่เพียงกลีบเดียว ดูจากกลีบดอกแล้วไม่ใช่กุหลาบ

พันธุ์เดียวกับที่ทีมงานจัดไว้ในแจกันแก้วเจียระไนซึ่งเตรียมมาให้เลือกใน

ตอนต้น แต่เป็นกุหลาบพนัธุ์เลก็กว่าเหมอืนกุหลาบที่ใช้ประดบัรอบเวที

โรสติาตวดัสายตามองธรีตุม์ซึ่งจ้องมองเธออยูก่่อนแล้วอย่างท้าทาย 

หญิงสาวนึกย้อนไปถึงตอนที่ตนคาดผ้าปิดตา แต่หูยังได้ยินเสียงกรี๊ดของ

แฟนคลบั ธรีุตม์เล่นตุกตกิจรงิดงัที่คดิ เขาคงตั้งใจฉกีหน้าเธอเตม็ที่ 

ธรีตุม์ไม่รูห้รอกว่าเขาพลาดเสยีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกหุลาบดอกไหนใน

โลกกส็ามารถบอกดวงชะตาของทกุคนได้ เขาดถูกูศาสตร์โบราณอนัลกึลบั

นี่เกนิไป เธอจะพสิูจน์ให้ธรีุตม์เหน็ว่าเขาท�าพลาด 

โรสิตาหยิบจานแก้วใบเล็กขึ้นมา มองพระเอกหนุ่มตรงๆ ก่อนจะ

พูดชดัถ้อยชดัค�า

“กหุลาบในจานนี้มเีพยีงกลบีเดยีว แถมยงัเป็นกหุลาบคนละพนัธุก์บั

ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ในแจกัน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะ จะกุหลาบดอกไหน 

ดฉินักท็�านายได้อยู่ด”ี เธอเผยอยิ้มอย่างที่คดิว่ากวนโทสะที่สุด

“คนคนนี้เป็นกบฏค่ะ ไม่ชอบท�าอะไรตามกฎเกณฑ์ ขี้ระแวง ไมเ่ชื่อ

ใครง่ายๆ มอีคต ิหลงตวัเอง ทั้งที่ความจรงิแล้วเขาอาจไม่ได้เก่งกาจหรอื

ฉลาดล�้าอย่างที่ตวัเองคดิ” 

โรสิตายิ้มมากขึ้นเมื่อเห็นแววตาของธีรุตม์แทบลุกเป็นไฟ เธอหยิบ

กลบีกุหลาบขึ้นมาดูใกล้ๆ สหีน้าเหน็อกเหน็ใจเกนิจรงิ

“โถ...อนัที่จรงิเขาน่าสงสารมากนะคะ เขาเป็นคนโดดเดี่ยว ไมพ่ึ่งพา

ใคร ชอบแก้ปัญหาทกุอย่างตามล�าพงั และเที่ยวแบกรบัภาระของคนอื่นมา

เป็นของตวัไปเสยีหมด ทั้งที่ความเป็นจรงิแล้วเขานี่แหละค่ะที่ต้องการความ

ช่วยเหลอืที่สุด”

โรสิตาชื่นชมตนเองที่ตีสีหน้าสมเพชใส่พระเอกหนุ่มได้สมบทบาท 

ตอนนี้ธรีุตม์โกรธเธอจนแทบจะกระโจนใส่อยู่แล้ว

“อย่าใจร้อนนะคะ ความใจร้อนและขี้โมโหจะท�าให้คุณต้องตกอยูใ่น
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ที่นั่งล�าบาก อ้อ! แต่ฉนัมขี่าวดคี่ะ” เธอจงใจยิ้มหวานใส่ตาเขา “ดวงชะตา

เรื่องความรกัของคุณก�าลงัจะรุ่ง คุณจะไม่โดดเดี่ยวอกีแล้ว”

ธรีุตม์นิ่วหน้าอย่างไม่เชื่อถอื แต่โรสติามั่นใจว่ากุหลาบไม่เคยโกหก 

เธอนกึสงสารผู้หญงิโชคร้ายคนนั้น ใคร่อยากเหน็หน้าตาของเธอนกั เวร-

กรรมอนัใดเธอจงึถูกลขิติให้เป็นคู่ของผู้ชายเจ้าชู้และกวนโมโหอย่างธรีุตม์

“อาจารย์แน่ใจใช่มั้ยคะว่า คุณ...เอ่อ...เจ้าของกุหลาบกลีบนี้จะมี

ความรกัจรงิๆ”

“แน่ใจสิคะ กลีบตรงนี้มีลายหัวใจ แต่ลายหัวใจมีรอยช�้าพาดผ่าน

และมรีอยขาดเลก็ๆ ด้วย และ...โอ...” นกัพยากรณ์สาวอุทานพลางขมวด

คิ้วมุ่น หนนี้เธอไม่ได้เสแสร้งแต่อย่างใด

“มอีะไรคะอาจารย์”

ค�าถามของพธิกีรท�าให้โรสติาสบตาธรีุตม์อย่างเคร่งเครยีด

“ความรักที่จะเข้ามาอาจท�าให้เขากับคู่ของเขาถึงแก่ชีวิต คนคนนี้มี

เคราะห์ใหญ่ค่ะ”

“โอ้โห! น่ากลัวถึงขนาดนั้นเชียวเหรอคะอาจารย์” พิธีกรสาวเบน

สายตาไปทางธรีุตม์ เช่นเดยีวกบัทุกคนในที่นั้น

“ค่ะ เขากับคนรักจะต้องหนักแน่น ความรักน่าจะช่วยให้พวกเขา

ฟันฝ่าวิกฤตไปได้ และเขาคงต้องหมั่นไปท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรม

นายเวรบ่อยๆ นะคะ” 

โรสิตาปลอบใจทั้งที่เธอกลัวแทนพระเอกหนุ่มและคนรักยิ่งนัก ถึง

เธอจะไม่ชอบหน้าเขา แต่โรสติากม็มีนษุยธรรมพอที่จะห่วงใยธรีตุม์ในฐานะ

เพื่อนร่วมโลก โดยเฉพาะสาวเคราะห์ร้ายที่เป็นคู่ของเขา

พิธีกรชวนสนทนาให้ความตึงเครียดคลายลง ก่อนจะขอให้โรสิตา

ทายว่าใครเป็นเจ้าของกลบีกุหลาบสามจานนั้น แน่นอนว่าโรสิตาทายถูก

กลีบกุหลาบในจานแรกซึ่งเรียงต่อกันเป็นรูปหัวใจเป็นของรินรดี 

นางเอกสาวเจ้าบทบาทซึ่งอ่อนหวาน สดใส และแสดงละครกบัภาพยนตร์
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เรื่องล่าสุดคู่กบัธรีุตม์จนเป็น ‘คู่จิ้น’ ที่แฟนคลบัอยากให้เป็นแฟนกนัจรงิๆ 

กลีบกุหลาบในจานต่อมาเป็นของธนพล นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัท

อสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งอุทศิตนสนบัสนุนองค์กรการกุศลหลายแห่ง แน่นอน

ว่ากุหลาบกลบีเดยีวในจานแก้วใบสุดท้ายกค็อืธรีุตม์

พธิกีรและแขกรบัเชญิร่วมกนัซกัไซ้ว่าเหตใุดโรสติาจงึทายถูกทั้งหมด 

เธอจงึอธบิายถงึความแม่นย�าของศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ ก่อนที่พธิกีรสาว

จะถามความเหน็ธรีุตม์เกี่ยวกบัการท�านายอนัน่ากลวัถงึแก่ชวีติ

“ผมไม่กลัวหรอกครับ หมอดูก็คู่หมอเดานั่นแหละ ผมฟังวิธีการ

ท�านายแล้ว มนัเป็นจติวทิยาเท่านั้นเอง อย่างการเลอืกกลบีกุหลาบมากลบี

เดียวก็บอกว่าผมเป็นคนโดดเดี่ยว หรือที่คุณวุฒิกรเลือกกุหลาบเหี่ยวเข้า

หน่อย กห็าว่าเขาแก่ ทั้งที่คุณวุฒกิรยงัหนุ่มฟ้ออยู่เลยนะครบั ผมว่าเรื่อง

นี้ใครๆ กบ็อกได้” ธรีุตม์ออกความเหน็อย่างฉะฉาน บรรดาแฟนคลบัจงึ

ส่งเสยีงสนบัสนุน 

โรสติาถงึกบัเข่นเขี้ยวอยู่ในใจ 

“แต่อาจารย์โรสติาทายถูกตั้งหลายข้อนะคะพี่ธ”ี รนิรดคี้าน 

ธรุีตม์ยกัไหล่ “มนัเป็นจติวทิยาอย่างที่พี่บอกแหละครบัรนิ ส่วนเรื่อง

อนาคตเป็นสิ่งที่ยงัไม่เกดิขึ้น คนท�านายกพ็ูดไปเรื่อยๆ ได้ เพราะใครจะรู้

ว่าแม่นหรือไม่แม่น ทุกสิ่งอยู่ที่การกระท�าของเรามากกว่า แต่ก็ขอบคุณ

อาจารย์โรสติานะครบัที่ช่วยเตอืนผม โบราณว่าจิ้งจกทกัยงัต้องฟัง อาจารย์

อตุส่าห์ทกั ผมกค็งต้องฟัง แต่จะท�าตวัยงัไงนั้น ชวีติของผม ผมจะเป็นคน

ตดัสนิเอง” เขายิ้มยยีวนให้โรสติา

“แต่บางครั้งคนเรากฝ็ืนดวงชะตาไม่ได้หรอกนะคะ ถ้าคุณธรีุตม์ไม่

เชื่อกไ็ม่เป็นไรค่ะ เอาไว้เกดิเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาจรงิๆ ดฉินัหวงัว่าคุณ

จะจ�าค�าของดฉินัได้ และน�าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา” โรสติายิ้มตอบ

เหมอืนไม่ถอืสา ทว่าดวงตาสองคู่ต่างพฆิาตกนัและกนั

“ดฉินัคดิว่าเรามาพสิูจน์ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ของอาจารย์โรสติา
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ในขั้นตอนสุดท้ายดมีั้ยคะ วธินีี้อาจท�าให้ทุกคนเชื่อมากขึ้นกไ็ด้” พธิกีรสาว

เปลี่ยนเรื่องเพื่อกู้สถานการณ์ แขกรบัเชญิที่เหลอืต่างพยกัหน้ารบัมุก

“คราวนี้เราจะเพิ่มความท้าทายให้มากขึ้นค่ะ ถ้าให้อาจารย์โรสิตา

ท�านายอนาคตกค็งธรรมดาไป เพราะเราไม่รูว่้าจะมอีะไรเกดิขึ้นเหมอืนอย่าง

ที่คุณธรีุตม์สงสยั เพราะฉะนั้นดฉินัขออนุญาตเปลี่ยนสครปิต์สดๆ ตรงนี้ 

ดฉินัอยากขอให้อาจารย์โรสติาลองใช้ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ทายดูว่า ใน

บรรดาแขกรับเชิญทั้งหมด แต่ละท่านมีความลับอะไรที่คนทั่วไปไม่รู้บ้าง 

อย่างเช่นในที่นี้ใครยงันอนตกเตยีง หรอืใครนอนกอดตุ๊กตาหมเีน่าตวัโปรด

ตั้งแต่เดก็ หรอืว่าใครมคีวามลบัมุง้มิ้งกุง๊กิ๊งที่คนทั่วไปไม่รู้ ไม่ทราบว่าแขก

รบัเชญิทุกท่านอนุญาตมั้ยคะ”

ผู้ร่วมรายการหลายคนนิ่งงนั สุดท้ายพวกเขากต็อบรบั 

“แขกรบัเชญิพร้อมแล้ว อาจารย์โรสติาล่ะคะ พร้อมมั้ย”

“ฉนัไม่เคยดูความลบัของใครอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ แต่ฉนัจะลอง” 

โรสติาออกตวัเพราะไม่มั่นใจว่าจะเหน็ภาพนมิติดงัที่พธิกีรขอร้องได้ แต่เมื่อ

อยู่บนเวท ีเธอจงึต้องเลยตามเลย

พธิกีรให้แขกรบัเชญิใช้กหุลาบดอกเดมิหรอืดอกใหม่ตามแต่สะดวก 

โดยจบัที่ตวัดอก ส่วนโรสติาจบัปลายก้าน ทแีรกโรสติาจะดูทลีะคน ทว่า

พิธีกรสาวเกิดความคิดบรรเจิดให้แขกรับเชิญยื่นดอกไม้ของพวกเขามาให้

เธอแตะและทายพร้อมๆ กนั 

โรสิตารวบก้านกุหลาบทั้งหกโดยไม่ใส่ใจกับหนามของมัน เธอมอง

แขกรบัเชญิซึ่งจบัตรงตวัดอกของพวกเขา รวมทั้งธรีุตม์ซึ่งยงัส่งสายตาไม่

เชื่อถอืมาเช่นเคย หญงิสาวปัดความขุ่นข้องออกไป แล้วหลบัตา ตั้งสมาธิ

ภาพมากมายแล่นอยู่ในหัว ล้วนเป็นเรื่องราวของบุคคลทั้งหกใน

เหตกุารณ์แตกต่างกนั รวดเรว็ราวกบัมคีนฉายภาพยนตร์โดยกดปุม่ฟาสต์

ฟอร์เวริ์ดให้เรว็จี๋จนจบัความไม่ได้ 

ความเรว็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวงตาของหญงิสาวกลอกไปมาอยูใ่ต้เปลอืก
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ตา เธอถูกตดัขาดจากโลกภายนอก ไม่ได้ยนิแม้แต่เสยีงรอบข้าง

ทันใดนั้นภาพที่วิ่งจี๋ก็ลดความเร็วลง เหตุการณ์ที่ชัดเจนปรากฏขึ้น

ในนมิติ 

ขนคอของโรสติาลกุชนัเมื่อพบว่ามนัเป็นภาพของเธอกบัแขกรบัเชญิ

คนหนึ่ง...ภาพซึ่งอยูเ่หนอืความคาดหมาย และน่าตื่นตระหนกอย่างถงึที่สดุ!



ลมหายใจของโรสติาสะดุดเมื่อภาพในนมิติที่เหน็คอื เธอกบัธรีตุม์ 
ทุกภาพล้วนแสดงถงึความสนทิสนม...

ธรีุตม์จบัมอืเธอ ธรีุตม์นอนเอกเขนกอยู่ข้างเธอ ธรีุตม์ยิ้มหวานให้

เธอ ที่หนกัไปกว่านั้นคอื ธรีุตม์กอดและจูบเธอ!

โรสิตาสะดุ้งเฮือก มือก�าก้านกุหลาบแน่นขึ้นจนรู้สึกถึงความเจ็บ

แปลบ ทว่าภาพนิมิตยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลง เธอเห็นสีหน้าเปี่ยมสุขของ

ตนเองกบัพระเอกหนุ่ม ความรกัฉายชดัอย่างน่าขนลุก 

ภาพเหตุการณ์พลนัเปลี่ยนอย่างเรว็จี๋ โรสติาหายใจหอบ ก่อนภาพ

จะหยดุนิ่งที่ใบหน้าตื่นตระหนกของเธอกบัธรีตุม์ ตามด้วยเสยีงระเบดิแผด

ก้อง เลอืดสแีดงฉานสาดกระเซน็!

โรสิตาสะดุ้งสุดตัวและเบิกตาโพลง รีบปล่อยมือจากก้านกุหลาบ 

หนามแหลมคมทิ่มแทงจนเลือดไหลซิบ กุหลาบร่วงหล่นลงพื้น เสียงของ

คนรอบด้านดงัเซง็แซ่ ทว่าหญงิสาวกลบัจบัใจความไม่ได้

เธอจ้องนิ่งไปยงัจดุเดยีวด้วยความมนึงง ดวงตาพร่าเลอืน ขนลกุชนั 

๓
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หวัใจเต้นแรงอย่างตื่นตระหนก 

โรสติาหายใจหอบ เธอไม่เคยเหน็นมิติเกี่ยวกบัตนเองชดัเจนเท่าวนันี้

มาก่อน 

เป็นไปไม่ได้...เนื้อคู่ของธรีุตม์จะเป็นเธอไปได้อย่างไร!

“อาจารย์โรสติาคะ อาจารย์โรสติา!”

เสยีงคนรอบข้างเรยีกชื่อสลบักบัเขย่าตวัท�าให้นกัพยากรณ์สาวสะดุง้

โหยง เธอกะพรบิตาและกวาดมองไปรอบๆ จงึเหน็ว่าพธิกีรกบัแขกรบัเชญิ

ต่างกจ็้องมาด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด 

โรสิตาเลื่อนสายตาไปยังธีรุตม์ซึ่งมองมาอยู่ก่อนแล้ว ไอร้อนแล่น

ปราดไปทั่ววงหน้า เช่นเดยีวกบัขนที่ลุกซู่ หญงิสาวรบีเบอืนหน้าหนอีย่างมี

พริุธ

“อาจารย์เป็นอะไรรเึปล่าคะ” พธิกีรถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่ค่ะ ดฉินัไม่เป็นอะไร” โรสติาสั่นศรีษะ

“แต่อาจารย์หน้าซดีมากนะคะ” พธิกีรซกัต่อ แขกรบัเชญิพยกัพเยดิ

อย่างเหน็พ้อง แต่ละคนมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ ไม่เว้นแม้แต่ธรีุตม์

“ดฉินัคงใช้พลงัมากเกนิไปค่ะ” โรสติายิ้มเฝื่อนๆ

“โอ้โห! ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คงต้องเหน็ภาพนมิติเตม็ไปหมดเลยสคิะ 

ดฉินัและทุกคนที่นี่อยากทราบแล้วละค่ะว่าอาจารย์เหน็อะไรบ้าง” 

ทุกคนในที่นั้นจ้องมาอย่างตื่นเต้นและรอคอย

โรสิตาอึกอัก เธอจะบอกได้อย่างไรว่าเห็นภาพตนเองกับธีรุตม์เป็น

คูร่กักนั แก้มที่แดงอยูแ่ล้วของโรสติายิ่งแดงก�่า สหีน้าว้าวุน่ส่อพริธุมากกว่า

เก่า

“ดิฉันไม่เห็นอะไรค่ะ” หญิงสาวปฏิเสธ ให้ตายเธอก็ให้ใครรู้เรื่อง 

น่าอบัอายนี้ไม่ได้

“ไม่เหน็จรงิๆ เหรอคะ” สหีน้าของคนรอบกายบ่งชดัว่าไม่เชื่อ

“จรงิค่ะ ดฉินัต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ ดฉินัไม่เคยดูจติสมัผสั
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ให้ใครพร้อมกนัหลายคนมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ภาพนมิติจงึวิ่งเรว็จี๋

และตกีนัจนสบัสน จบัใจความไม่ได้เลยค่ะ ต้องขอโทษจรงิๆ” โรสติายอม

ออกตัวว่าบกพร่อง พิธีกรกับแขกรับเชิญยังซักไซ้ ทว่าหญิงสาวไม่ยอม

ปรปิาก 

ใจของเธอไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวัอกีแล้ว ความคดิของโรสติาวนเวยีนอยู่

แต่เรื่องในอนาคตของตนเองกบัคู่ปรบัหมายเลขหนึ่ง ยิ่งธรีุตม์จ้องมองมา 

หญงิสาวกย็ิ่งท�าตวัไม่ถกู ได้แต่หลบตาวบูวาบไปจนกระทั่งงานบนเวทจีบลง

ด้วยความทุลกัทุเล

จติใจของโรสติาไม่ปกตไิปอกีนานจนเธอต้องยอมเสยีมารยาทขอตวั

กบัเจ้าภาพ หญงิสาวปฏเิสธที่จะให้สมัภาษณ์สื่อมวลชน แม้จะรูผ้ลที่ตามมา

ด ีสิ่งที่เกดิขึ้นบนเวทตี้องเป็นข่าวดงัอย่างแน่นอน 

หญงิสาวไม่มแีก่ใจจะคดิถงึปัญหาเหล่านั้น ภาพนมิติระหว่างเธอกบั

ธรีุตม์ต่างหากที่น่าสะพรงึกลวัอย่างแท้จรงิ

โรสิตาอยากให้สิ่งที่เห็นเป็นเพียงฝันร้าย เธอกับธีรุตม์จะเป็นเนื้อคู่

กนัได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่ชอบเขา และเขาเองกไ็ม่ชอบเธอ ที่น่าพรั่นพรงึ

ไปกว่านั้นคอื โรสติาไม่คาดคดิว่าจะเหน็ภาพความตายของตวัเองก่อนเวลา

อันควร หรือไม่...ก็อาจเป็นความตายของธีรุตม์ แต่ไม่ว่าจะเป็นของใคร 

ความตายกไ็ม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนา

หญงิสาวตวัสั่นอย่างครั่นคร้าม รูด้ว่ีาศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ไม่เคย

ท�านายผดิ

โรสติาก้าวตามทมีงานซึ่งช่วยกนัสื่อมวลชนและผู้คนออกไป เธอท�า

พลาดเมื่อเผลอช�าเลอืงไปทางธรีุตม์เป็นครั้งสุดท้าย 

พระเอกหนุ่มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและจ้องมาที่เธอพอดี ดวงตา

สองคู่จงึสบประสาน

โรสติารบีเบอืนหน้าไปทางอื่นและจ�้าพรวดออกจากที่นั่นอย่างรวดเรว็ 

หนไีปให้พ้นผรี้ายแห่งอนาคตที่ตามมาหลอกหลอน
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โรสติาดูแปลกไป...ธรีุตม์นิ่วหน้าครุ่นคดิ 

ตามปกติแล้วหญิงสาวมักประกาศตนเป็นคู่อริของเขาอย่างชัดแจ้ง 

ตลอดเวลาที่พบกนัในงาน เธอมองมาด้วยสายตายยีวนกวนโทสะ และพดูจา

จกิกดัทุกครั้งที่มโีอกาส

ทว่าหลังจากโรสิตาใช้จิตสัมผัสดูความลับของแขกรับเชิญ เธอก็มี

อาการผดิแผกไปอย่างน่าสงสยั

ธีรุตม์จับตามองหญิงสาวทุกท่วงท่าและทุกการเปลี่ยนแปลงของ

สีหน้าเพื่อหาข้อจับผิด ในช่วงเริ่มต้นเขาเห็นโรสิตาก�าก้านกุหลาบพร้อม

หลับตานิ่ง หลังจากนั้นเปลือกตาของเธอก็ขยับไหว เหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุด

พรายทั่ววงหน้าซึ่งซดีขาวลงทกุท ีคิ้วเรยีวกระตุกเข้าหากนั ร่างกลมกลงึสั่น

สะท้าน 

จู่ๆ โรสิตาก็สะดุ้งเฮือกและเบิกตาโพลงอยู่นาน จนทุกคนช่วยกัน

เรียกเธอนั่นแหละ หญิงสาวจึงได้สติและมองไปรอบๆ ด้วยท่าทางงงงวย 

ก่อนสายตาจะจับนิ่งที่เขา แต่ก็เพียงไม่กี่วนิาทีเท่านั้น เพราะอยู่ดีๆ  เธอก็

หลบตาวูบอย่างมพีริุธ

ถ้าโรสิตาเล่นละครเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี เธอก็ตีบทแตกและน่าจะ

กวาดทุกรางวลัในวงการบนัเทงิจนถงึกบัแย่งอาชพีเขาได้ด้วยซ�้า

แต่ธรีุตม์กลบักลวัอยู่ลกึๆ ว่าเธออาจไม่ได้แสดงละคร โรสติาเหน็

ภาพนมิติบางอย่างจรงิ และภาพนมิติที่ว่านั่นอาจเกี่ยวข้องกบัเขา! 

ชายหนุ่มโกรธโรสิตายิ่งนัก อีกครั้งแล้วที่เธอขว้างระเบิดลูกโตมา

ท�าลายชวีติซึ่งควรสงบสุขของเขา 

หลงัจากโรสติาตบีทแตกบนเวท ีเธอกจ็ากไปพร้อมกบัทิ้งให้เขาตอบ

ค�าถามนกัข่าวเกี่ยวกบัค�าท�านายที่ว่าเขาจะได้พบเนื้อคู่ แต่ขณะเดยีวกนัเขา

กบัผู้หญงิคนนั้นกจ็ะมเีคราะห์ใหญ่ร่วมกนัจนเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ เวร-

กรรมอนัใดที่ท�าให้เขาต้องมปีัญหาซ�้าซากเพราะยายแม่หมอจอมจุ้นคนนี้ 

เขาควรจะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเกิดขึ้น เขาไม่ควรมา
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งานนี้ตั้งแต่แรก แต่จ�าเป็นต้องมาเพราะจิตติ ผู้จัดการส่วนตัวยืนกราน 

เนื่องจากเดอะเบสต์แมกาซีนเป็นนิตยสารในเครือบริษัทสิ่งพิมพ์ใหญ่ยักษ์

ระดับประเทศ ครอบคลุมการผลิตหนังสือหลากหลายประเภท รวมทั้ง

นิตยสารบันเทิงหลายฉบับ ตลอดจนมีรายการโทรทัศน์และช่องรายการ

โทรทศัน์ในระบบดจิทิลัเป็นของตนเอง

ช่วงที่ธรีุตม์มขี่าวเสยีหาย ผู้บรหิารใหญ่ของบรษิทัคอยให้สื่อต่างๆ 

ในเครือช่วยแก้ข่าวให้เขาอยู่เสมอ เมื่อเดอะเบสต์แมกาซีนเชิญเขามาร่วม

งานฉลองครบรอบยี่สบิปี ธรีตุม์จงึจ�าเป็นต้องมาเพื่อด�ารงความสมัพนัธ์อนั

ดงีาม 

ธีรุตม์ขึ้นมานั่งบนรถเก๋งของจิตติพลางโบกมือลาแฟนคลับซึ่งมาส่ง

ถงึลานจอดรถ คนเหล่านี้คอืก�าลงัใจส�าคญัที่ท�าให้พระเอกหนุ่มยิ้มสู้ต่อไป

ในวงการมายา ทว่าเมื่อคล้อยหลงัแฟนคลบั เขากพ็งิพนกัเก้าอี้แรงๆ แล้ว

หลบัตา ใช้มอืกดนวดระหว่างหวัคิ้วด้วยความเหนื่อยใจ 

“ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยเหรอธี” ผู้จัดการหนุ่มใหญ่พูดเสียง

กลั้วหวัเราะ

“พี่ตกิร็ู้นี่” ธรีุตม์ลมืตาและลดมอืลงวางข้างตวั

“เอาน่า วนันี้นายท�าดมีาก มแีต่คนชม” จติตกิล่าวโดยไม่ละสายตา

จากท้องถนนเบื้องหน้า

“ผมแก่แล้วนี่พี่ เบื่อที่จะไปหาเรื่องชาวบ้านแล้ว แต่เซง็ชะมดั เพราะ

ยายหมอดูนั่นคนเดยีว ผมถงึต้องผจญค�าท�านายบ้าบอซ�้าๆ ซากๆ” ธรีุตม์

กระแทกเสยีงด้วยความหงุดหงดิ

“พูดอย่างกบัว่านายไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน คราวที่แล้วโดนหนกั

กว่านี้ตั้งเยอะ นายยงัผ่านมาได้ หนนี้ข่าวเบากว่าเดมิอกี นายกต็้องผ่านได้

เหมอืนกนัส”ิ จติตใิห้ก�าลงัใจพลางหกัพวงมาลยัรถเข้าสู่ถนนสายหลกั

“พรุง่นี้พวกสื่อคงเอาข่าวของวนันี้ไปปนกบัค�าท�านายครั้งก่อนๆ ของ

ยายแม่หมอจนเละ แล้วกข็ุดเรื่องเดมิขึ้นมาใหม่แหงๆ” ธรีุตม์ถอนหายใจ 
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“นายอยู่นิ่งๆ ไว้แล้วกนั อย่าไปโต้ตอบ ช่วงนี้มขี่าวใหญ่ของคนใน

วงการบันเทิงอยู่หลายข่าว หนักกว่านายตั้งหลายเท่า ไม่กี่วันข่าวนายก็คง

ตกไปนั่นแหละ พี่ไม่ห่วงเรื่องข่าวเท่าไหร่หรอก ที่ห่วงคอืตวันายมากกว่า” 

ผู้จดัการหนุ่มใหญ่ผนิหน้ามาด้วยความเคร่งขรมึ

“ห่วงผมเรื่องอะไรครบัพี่” ธรีุตม์เลกิคิ้วขึ้น

“หมอโรสท�านายค่อนข้างแม่น เขาพูดเรื่องของนายตรงตั้งหลายข้อ 

พี่เลยไม่สบายใจที่เขาท�านายว่านายจะมเีคราะห์หนกัถงึแก่ชวีติ”

“โอ๊ย! อย่าไปสนยายนี่เลย” ธรีุตม์แค่นหวัเราะ “หมอดูกค็ู่หมอเดา 

ผูห้ญงิคนนั้นเจ้าเล่ห์จะตาย เขารูอ้ยู่แล้วว่ากลบีกหุลาบกลบีนั้นเป็นของผม 

เขากเ็ลยท�านายไปตามข่าวของผมที่เขาเคยอ่าน ข้อมูลพวกนั้นใครๆ กร็ู้”

“แต่กม็หีลายข้อมลูที่คนทั่วไปไม่รู ้อกีอย่างเขามองไมเ่หน็เสยีหนอ่ย

ว่านายกบัเซเลบคนอื่นเลอืกกหุลาบดอกไหน แล้วเขาทายถกูทกุคนได้ยงัไง”

“มันเป็นจิตวิทยาน่ะครับ อย่างของผม เขาคงได้ยินเสียงกรี๊ดของ

แฟนคลบัถงึได้เดาถกูว่าผมต้องท�าอะไรแผลงๆ อย่างเช่นไปเดด็กุหลาบหน้า

เวทีมา ผมเองก็พลาด น่าจะเลือกดอกไม้ในแจกันให้เหมือนกับคนอื่น”  

ธรีุตม์ตเีข่าตวัเองอย่างเจบ็ใจ

“แล้วดอกกหุลาบของคนอื่นล่ะ เขาทายถกูได้ยงัไง รู้ไหมว่าพี่น่ะกลวั 

ค�าท�านายของเขาจะเป็นจรงิ” จติตกิล่าวเสยีงขงึขงั

“ยายแม่หมอไม่ชอบหน้าผม เขากเ็ลยแช่งผมไปอย่างนั้นแหละครบั 

พี่กไ็ด้ยนินี่ เขาจกิกดัผมตั้งเยอะบนเวท”ี ธรีุตม์เบ้ปาก

“นายเองก็จิกกัดเขาไว้เยอะเหมือนกันนั่นแหละ แต่ไม่ว่ายังไงนายก็

ควรระวงัตวัให้ด ีไม่ใช่เรื่องเสยีหายนี่ที่นายจะระวงัตวัเอง” 

“ครบั พี่ตไิม่ต้องห่วง ผมจะอยู่กวนพี่ไปอกีนาน เพราะผมมภีาระ

เยอะ ยังตายไม่ได้หรอก” ธีรุตม์กล่าวติดตลก จิตติมองมาพลางส่ายหัว 

ก่อนเขาจะขมวดคิ้วเคร่ง

“พี่สงสยัอกีเรื่องหนึ่งนะ หมอโรสเหน็อะไรในตอนท้ายของงาน”
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“เขาคงไม่เหน็อะไรหรอกครบั แต่เล่นละครว่าเหน็ เพราะว่าเหตุผล

แรกคอื เขาคงอยากสร้างกระแสให้เป็นข่าวขึ้นมา หรอืไม่กเ็หตุผลหลงัคอื 

เขาโกหกเรื่องไอ้กุหลาบพยากรณ์มาตั้งแต่ต้นแล้ว พอถูกขอให้ดูความลับ

คนอื่น เขากเ็ลยมั่วท�าเป็นว่าเหน็ภาพเยอะไปหมดจนจบัความไม่ได้ คนจะ

ได้ไม่รู้ความจรงิไงล่ะ” ธรีุตม์ยิ้มหยนั 

“อย่าประมาทหมอโรสนะธ ี เขาเกอืบจะทายความลบัเมื่อสามปีก่อน

ของนายถูกอยู่แล้ว” จติตปิรามเสยีงขรมึ

ธีรุตม์นิ่งงันไป ไม่กล้ายอมรับว่าตนเองก็กลัว แต่เพราะร�าคาญที่ 

โรสิตามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขา ชายหนุ่มจึงต้องปกป้องตนเองด้วยการ

แสดงเป็นอรกิบัเธอ

“ถ้าหากยายแม่หมอรู้ความลับของผมเมื่อสามปีก่อนจริง ผมก็หวัง

ว่าเขาจะรู้เพยีงเท่านั้น และไม่เหน็อะไรมากไปกว่าเดมิ”

“และพี่ก็หวังว่าเขาจะไม่ไปพูดต่อด้วย พี่ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าความ

จรงิเปิดเผย เรื่องมนัจะเลวร้ายขนาดไหน คนเรายิ่งชอบเสพข่าวคาวๆ ของ

คนอื่นกนัอยู่ด้วย” จติตเิสริมอย่างเคร่งเครยีด

ธรีตุม์นิ่วหน้าพลางขบกรามแน่น เขาเองกก็งัวลไม่แพ้จติต ิชายหนุ่ม

ได้แต่ภาวนาว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นบนเวทจีะเป็นเพยีงการแสดงของโรสติา 

เธอจะต้องไม่เห็นความลับสุดยอดของเขา...ความลับที่ธีรุตม์ต้อง

รกัษาไว้ด้วยชวีติ 

อกีฟากหนึ่งของท้องถนน ใครบางคนก็ภาวนาเช่นเดยีวกนักบัธรีุตม์
เขาอยากรู้ว่าโรสติาเหน็อะไร

เขามั่นใจว่าเธอคงจะเห็นภาพนิมิตบางอย่างซึ่งท�าให้เธอตกใจกลัว  

ทุกคนในงานต่างกเ็ชื่อเช่นเดยีวกนั ทว่าโรสติากลบัโกหกหน้าด้านๆ 

เขาประมาทเกินไปที่หลวมตัวมาให้โรสิตาท�านายดวงชะตาและดู

ความลับสุดยอดของตน เธอดูแม่นมากเกินไป รู้จักตัวตนของเขาผ่าน
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กุหลาบดอกเลก็ๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

เขาเห็นปฏิกิริยาทั้งหมดเมื่อโรสิตาจับก้านกุหลาบโดยที่เขากับแขก

รบัเชญิคนอื่นจบัดอกของมนั เธอสะดุง้และจ้องมาที่เขาอยูน่าน ก่อนที่เสยีง

เรยีกของคนรอบข้างจะท�าให้เธอละสายตาไป

โรสิตาต้องรู้ความลับของเขาแล้วแน่ๆ ความลับที่เขาไม่ต้องการให้

ใครทราบ

เขาจะต้องหาค�าตอบให้ได้ว่าเธอรู้มากแค่ไหน แม้แต่เพยีงการสงสยั

เลก็ๆ น้อยๆ เขากจ็ะไม่ปล่อยไว้ 

หากสิ่งที่โรสติารูเ้ป็นภยัต่อเขา เขากต้็องท�าให้แน่ใจว่า โรสติาจะไม่มี

โอกาสได้เล่าความลบันี้ให้ใครฟังแม้แต่คนเดยีว! 



เธอรู้สกึว่าถูกจ้องมอง
โรสิตาบอกตนเองขณะเดินอยู่ในอาคารพาณิชย์ซึ่งมีบริษัทแม่ของ

กจิการบนัเทงิยกัษ์ใหญ่ตั้งอยู่ ภายในตกึมทีั้งที่ท�าการบรษิทัย่อย ห้องจดั

รายการโทรทศัน์และวทิยุ ห้องฝึกซ้อมการแสดง โรงเรยีนดนตร ีไปจนถงึ

ร้านค้าและภตัตาคาร

หญิงสาวไม่ได้เพิ่งรู้สึกว่าถูกมองตอนที่เข้ามาในตึก แต่สายตาคู่นั้น

จบัจ้องเธอทุกที่ ทุกเวลา 

โรสติาควรจะชนิกบัการถกูมอง เพราะคนส่วนใหญ่ต่างกค็ุน้หน้าเธอ

จากสื่อหลายแขนงมาตั้งแต่หญงิสาวเดนิทางกลบัมาอยู่เมอืงไทยถาวร  และ

ออกงานสงัคมกบัมารสิาและพลทตัจนเป็นที่รูจ้กั ก่อนเธอจะเปิดตวัในฐานะ

เทพธดิากหุลาบพยากรณ์ท�าให้มชีื่อเสยีงมากยิ่งขึ้น มคีอลมัน์ตามนติยสาร 

และมีรายการโทรทัศน์เป็นของตนเอง ยิ่งโรสิตาท�านายดวงชะตาของผู้คน

ในวงการบนัเทงิไปจนถงึดวงเมอืงให้เป็นที่ฮอืฮา เธอกย็ิ่งตกอยูใ่นสายตาของ

ประชาชนไปโดยปรยิาย

๔
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ทว่าความรู้สกึที่โรสติาเป็นอยู่ในขณะนี้แตกต่างออกไป

ลางสงัหรณ์ของหญงิสาวบอกว่า ใครบางคนที่จบัตาดูเธอไม่ได้มอง

เพยีงเพราะจดจ�าได้ หรอืมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นดงัที่เคยเป็น มนั

เป็นการมองอย่างไม่ให้คลาดสายตา และชวนให้อดึอดั 

ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เธอเสร็จงานของเดอะเบสต์แมกาซีน 

แรกๆ หญงิสาวคดิว่าคงเป็นสายตาใคร่รูข้องพวกนกัข่าวหรอืผูม้าร่วมงาน

ที่อยากทราบว่าเกดิสิ่งใดขึ้นบนเวท ีเพราะหลงัจากจบงาน นกัข่าวกก็ลุม้รมุ

ยิงค�าถาม โชคดีที่ทางทีมงานช่วยกันไว้ แม้เมื่อโรสิตากลับมาถึงบ้านและ 

จนกระทั่งทกุวนันี้ พวกเขากย็งัพยายามตดิต่อขอสมัภาษณ์ ทั้งยงัเสนอข่าว

การท�านายดวงชะตาของธรีตุม์ที่ว่าเขาจะมคีวามรกัและมเีคราะห์ถงึแก่ชวีติ

ในคราวเดยีว

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ธีรุตม์กับรินรดีถึงความคิดเห็นต่อค�าท�านาย 

พวกเขาขดุคุย้เรื่องความรกัของพระเอกหนุม่ คอยคาดเดาว่าใครคอืคนรกั

ของเขา และพานไปขุดคุ้ยค�าท�านายของโรสิตาเมื่อหลายปีก่อนแล้วน�ามา

เปรยีบเทยีบความแม่นย�าที่เกดิขึ้นกบัชวีติของชายหนุ่ม ข่าวในอดตีกลบัมา

เกรยีวกราวอกีครั้ง ปัญหาความขดัแย้งระหว่างโรสติากบัธรุีตม์ถูกหยบิยก

ขึ้นมาพดูอกีครั้ง มกีารถกกนัถงึประเดน็เดมิว่าผูห้ญงิปรศินาซึ่งเป็นคนรกั

ของเขาจะใช่แม่ของเดก็ที่พระเอกหนุ่มรบัมาเลี้ยงหรอืไม่ 

โรสติาไม่รูว่้าควรจะกลดักลุม้หรอืดใีจกนัแน่ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเธอ

สามารถมองเหน็ภาพนมิติบนเวท ีเพราะไม่ใช่แค่นกัข่าว คนทั่วไปซึ่งโรสติา

พบต่างกซ็กัไซ้หญงิสาวตรงๆ ว่าเธอเหน็ภาพนมิติใดในวนันั้น 

ผูบ้รหิารของเดอะเบสต์แมกาซนีถงึกบัขอเปิดคอลมัน์สมัภาษณ์เจาะ

ลกึเหตกุารณ์ดงักล่าว มารดาของโรสติาและพลทตักเ็พยีรถามหญงิสาวไม่

หยุดหย่อน

โรสิตาบ่ายเบี่ยงไปเช่นเดิมว่าเธอเห็นภาพมากมายจนจับความไม่ได้ 

ส่วนท่าทางตื่นตระหนกที่เกดิขึ้นบนเวทกีเ็ป็นเพราะว่าเธอใช้พลงัมากเกนิไป
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จนเหนื่อย

หญิงสาวเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของดาราที่ตกเป็นข่าว การที่ชีวิต 

ส่วนตวัอยูใ่นความสนใจของประชาชน และการถกูสื่อมวลชนตามล่าเพื่อให้

ตอบค�าถามซึ่งไม่อาจตอบได้ช่างสร้างความล�าบากใจยิ่งนกั ในอดตีที่เธอเคย

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดวงชะตาของใครต่อใคร โรสิตาไม่เคยหวั่น เพราะ 

นั่นไม่ใช่เรื่องของตน ทว่าหนนี้หญงิสาวจะบอกความจรงิกบัใครได้เลา่ มนั

เป็นความลบัที่น่าอายที่สุด จนบดันี้โรสติายงัท�าใจไม่ได้ด้วยซ�้า 

เธอกบัธรีตุม์น่ะหรอืจะเป็นเนื้อคูก่นั แค่คดิหญงิสาวกข็นลกุขนพอง

อย่างรบัไม่ได้ ยิ่งนกึถงึความแค้นเมื่อยี่สบิปีก่อน เธอกย็ิ่งเจบ็ใจจนไม่อาจ

ให้อภยัธรีุตม์ แล้วเธอจะรกัเขาลงได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความ

รกันั้นต้องจบลงด้วยการสูญเสยีชวีติ เธอยิ่งไม่ควรรกัเขา

ภาพนมิติอนัน่าสะพรงึกลวัหวนกลบัมาอกีครั้ง ชดัเจนยิ่งกว่าทกุภาพ

ที่เคยเหน็ โรสติาตวัสั่น ขนลุกชนั จนต้องลูบแขนทั้งสองเพื่อปลอบใจตนเอง 

ความรูส้กึว่าถูกจ้องมองยงัตามตดิมาไม่ขาด แม้ขณะที่เธออยูใ่นลฟิต์

ซึ่งมผีู้คนแน่นขนดั หญงิสาวเหลยีวซ้ายแลขวามองหาเจ้าของสายตาลกึลบั 

ไม่มใีครหนัมาทางเธอแม้แต่คนเดยีว 

ประตูลฟิต์เปิดออก โรสติารบีเดนิไปยงัห้องแต่งตวัเพื่อเตรยีมพร้อม

ก่อนอัดรายการพยากรณ์ดวงชะตาเหมือนที่เคยท�าเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ 

ทมีงานที่หญงิสาวคุน้เคยเดนิผ่านไปมาและทกัทายเธอ โรสติาจงึคลายความ

ระแวงลง  

หญงิสาวนอนไม่หลบัตั้งแต่วนัที่เหน็นมิติ เธอไมส่บายใจมากเสยีจน

ต้องโทรศพัท์ทางไกลไปยงัประเทศฝรั่งเศสเพื่อขอค�าปรกึษาจาก ‘อาจารย์’ 

แต่ต้องผดิหวงัเมื่อพบเพยีงแม่บ้านซึ่งแจ้งว่าผูเ้ป็นนายออกเดนิทางท่องเที่ยว

ไปที่ไหนสกัแห่งและจะไม่กลบัมาอกีนาน

อาจารย์ของโรสติาไม่เหมอืนคนทั่วไป เธอปฏเิสธการตดิต่อสื่อสาร

ทางเทคโนโลยแีทบทกุชนดิ ยกเว้นโทรศพัท์บ้านซึ่งโรสติายนืกรานให้ตดิตั้ง
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เผื่อกรณฉีุกเฉนิ อาจารย์อายุมากแล้ว โรสติาไม่รู้ว่านางอายุเท่าไร เพราะ

เจ้าตวัไม่ยอมแย้มพราย

ดวงชะตาของโรสิตากับผู้เป็นอาจารย์ผูกพันกันด้วยเหตุการณ์สุด

แสนประหลาด และพิเศษยิ่งกว่านั้น ความผูกพันดังกล่าวมาพร้อมดอก

กุหลาบ

เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อสบิเก้าปีก่อน หลงัโรสติาเดนิทางไปฝรั่งเศส

กบัมารดาได้ไม่นาน ทั้งสองพ�านกัอยู่ในเมอืงเลก็ๆ ซึ่งเป็นบ้านเกดิของยาย

ผูล่้วงลบั ชวีติของสองแม่ลกูควรจะเรยีบง่าย ถ้าหากเดก็หญงิไม่ซกุซนและ

อยากรูอ้ยากเหน็ เส้นทางระหว่างบ้านกบัโรงเรยีนมคีฤหาสน์ล้อมรอบด้วย

ก�าแพงสงูทบึเตม็ไปด้วยกหุลาบเลื้อย ชวนให้โรสติากบัเพื่อนๆ จนิตนาการ

ถงึปราสาทเจ้าหญงินทิราซึ่งถูกแม่มดสาปให้รกเรื้อไปด้วยกุหลาบ

เพื่อนคนหนึ่งบอกโรสิตาว่าภายในคฤหาสน์มีแม่มดอยู่จริง เพื่อน 

บางคนเชื่อ โรสติากเ็ช่นกนั เดก็หญงิมาด้อมๆ มองๆ รอบรั้วอยู่หลายวนั 

จนกระทั่งวนัหนึ่งโรสติากพ็บโพรงเลก็ๆ ตรงก�าแพงด้านข้าง เธอรวบรวม

ความกล้าลอดรั้วเข้าไป 

สิ่งที่โรสติาพบหลงัก�าแพงไม่ใช่คฤหาสน์ แต่เป็นกระท่อมหนิหลงัเลก็

ท่ามกลางสวนกุหลาบนานาพนัธุ์

โรสติาไม่เคยเหน็กุหลาบใดงดงามเท่านี้มาก่อน บางต้นมสีสีนัแปลก

ตาน่าอศัจรรย์ เธอชื่นชมกหุลาบต้นแล้วต้นเล่า จนกระทั่งหญงิชราเจ้าของ

บ้านเปิดประตูกระท่อมออกมาและเหน็เธอ

เดก็หญงิตกใจมาก เธอวิ่งหนไีปตามทางเก่าอย่างไม่คดิชวีติ ก่อนที่

จะถูกรถยนต์ซึ่งแล่นผ่านมาชนเข้าอย่างจัง ภาพสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมด

สติคือ หญิงชราผู้นั้นชะโงกมองมาเหนือร่างเธอ ในมือมีกุหลาบสีด�าดอก

หนึ่ง

อาการของโรสติาสาหสั ต้องรบัการผ่าตดัอย่างเร่งด่วน เธอไม่รบัรู้

ว่าเกดิสิ่งใดขึ้นในโรงพยาบาล เพราะต่อสูอ้ยูใ่นความฝันว่าได้กลบัไปยงัสวน
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กหุลาบแห่งนั้น ความงดงามของราชนิดีอกไม้ช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดและ

ความหวาดกลวัในใจเดก็น้อย 

เธอพบหญงิชราคนเดมิยนืรออยู่ตรงกลางสวน ในมอืมกีุหลาบสดี�า

เหมอืนกบัที่โรสติาเคยเหน็ก่อนหมดสต ิโรสติาหยุดชะงกัไม่กล้าเดนิต่อ

‘หนูขอโทษที่เข้ามาในสวนของคุณค่ะ’ 

เดก็หญงิพดูตะกกุตะกกั ตามองปลายเท้าตวัเองด้วยความกริ่งเกรง 

ก่อนน�้าตาจะไหลรนิมาบดบงัไม่ให้เหน็อะไร

‘ฉนัยกโทษให้เธอ มนัอาจจะเป็นดวงชะตาของเรากไ็ด้’ 

โรสติาไม่เข้าใจความหมาย หญงิชราช่วยเชด็น�้าตาให้อย่างอ่อนโยน 

โรสิตามองนางและเห็นรอยยิ้มบางๆ บนวงหน้าเหี่ยวย่น สัมผัสดังกล่าว

ท�าให้เดก็น้อยคดิถงึมารดา น�้าตาจงึหยดเผาะลงมาใหม่

‘หนูคดิถงึแม่ หนูอยากกลบัไปหาแม่ค่ะ’ 

‘ได้ส ิฉนัจะพาเธอกลบัไป แต่มขี้อแม้อย่างหนึ่ง’

‘ข้อแม้อะไรเหรอคะ’ 

‘เธอถูกรถชน อาการสาหสั ตอนนี้หมอยงัพยายามช่วยชวีติเธออยู่ 

หากเป็นคนทั่วไปอาจไม่รอด แต่เธอเป็นผู้ถูกลขิติให้มชีวีติรอดเพื่อกลบัไป

ช่วยเหลอืคนอื่น ชวีติของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เมื่อเธอได้ชวีติ

ใหม่ เธอกต้็องใช้ชวีตินี้เพื่อช่วยเหลอืคนอื่น มนัเป็นงานหนกั เธอต้องคดิให้

ดวี่าจะยอมรบัข้อแม้นี้ได้มั้ย’ หญงิชราอธบิายอย่างเคร่งขรมึ

‘ได้ค่ะ หนทู�าอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น ถ้าหนไูด้กลบัไปหาแม่’ โรสติาตอบโดย

ไม่เสยีเวลาคดิด้วยซ�้า

‘แน่ใจรึ มันเป็นภาระที่หนักมากนะ ชีวิตของเธอจะไม่ได้อยู่เพื่อ 

ตวัเองอกีต่อไป เธอจะเล่นสนุกไปวนัๆ กบัเพื่อนไม่ได้แล้ว แต่เธอจะต้อง

ช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่หยุดหย่อน เธอจะได้รับรู้ความทุกข์ ความเศร้า  

ความเสยีใจ และปัญหามากมายของคนที่เธอรูจ้กัและไม่รูจ้กั เธอต้องช่วย

พวกเขาป้องกนัหรอืแก้ไขปัญหาเหล่านั้น บางครั้งเธอกท็�าได้ บางครั้งกท็�า
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ไม่ได้จนต้องเกบ็มาหดหูอ่ยูห่ลายวนั การรูเ้รื่องของอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เธอจะ

รบัมอืได้ง่ายๆ มนัจะน�าความทุกข์มาสู่ตวัเธอ เธอจะทนได้งั้นร’ึ 

‘ทนได้สคิะ แม่สอนให้หนูช่วยเหลอืคนอื่น หนูเคยปีนขึ้นไปช่วยลูก

แมวที่ติดอยู่บนต้นไม้ ช่วยพยุงคริสตีนไปห้องพยาบาลตอนที่เธอหกล้ม 

ช่วยครถูอืหนงัสอืไปเกบ็ที่ห้องพกัคร ูช่วยแม่ท�ากบัข้าว ช่วยลงุกบันา้เลี้ยง

น้องๆ หนูเป็นเดก็ดทีี่ชอบช่วยเหลอืคนอื่นนะคะ’ โรสติายนืยนั

‘แต่ภาระที่เธอจะได้รบัหนกักว่าที่เธอเล่ามาหลายล้านเท่า เธอจะไม่มี

วนัหยุด ไม่ได้พกั และเลอืกไม่ช่วยใครกไ็ม่ได้ด้วย ถ้าหากเขามาขอความ

ช่วยเหลอื เธอกต็้องช่วย’ หญงิชราถามย�้า

‘หนูไม่กลวัหรอกค่ะ’ โรสติายดือกอย่างมาดมั่น 

‘ถ้าอย่างนั้น...เรา...จะให้โอกาสเธอ’ คนพูดหลุบตามองกุหลาบสีด�า

ในมอื

‘คุณพูดกบัดอกกุหลาบเหรอคะ’ เด็กหญงิเอยีงคอด้วยความงงงวย 

‘ใช่จ้ะ เขาเองกอ็ยากพูดกบัเธอเหมอืนกนั’ หญงิชราแตะลงบนกลบี

บอบบางอย่างแผ่วเบา

‘แต่กุหลาบพูดไม่ได้นี่คะ’

‘พวกเขาพดูได้ ต่อจากนี้ไปเธอจะได้ยนิค�าพูดของพวกเขา’ หญงิชรา

ยื่นกุหลาบให้ 

โรสติานิ่วหน้าอย่างไม่เข้าใจ แต่กร็ับมนัมาถอืไว้ จู่ๆ ดอกกุหลาบที่ 

สดี�าสนทิกเ็ปลี่ยนเป็นสขีาวบรสิุทธิ์

‘แล้วพบกนัตอนที่เธอตื่นขึ้นมานะ’ 

เสียงเล็กๆ ของกุหลาบดังขึ้นมาในการรับรู้ของโรสิตา เด็กหญิง 

ตกตะลงึและสะดุ้งตื่น

เธอรับรู้อย่างเชื่องช้าว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล รอบ

ตัวมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด แสงตะวันอ่อนๆ ลอดเข้ามาทางช่อง

หน้าต่างท�าให้ห้องสว่างขึ้นทลีะน้อย ผู้หญงิคนหนึ่งยนือยู่ข้างเตยีง
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หญงิชราคนนั้น!

โรสติาเลกิคิ้วอย่างงนุงง แต่เธออ่อนเพลยีเกนิกวา่จะทนลมืตาต่อไป

ได้ สติสัมปชัญญะลดลงทีละน้อย เธอหลับไปพร้อมกับกลิ่นกุหลาบหอม

อบอวล

กลิ่นหอมรวยรื่นปลกุโรสติาให้ตื่นขึ้นมาอกีครั้ง หญงิชราไม่อยูแ่ล้ว 

มเีพยีงมารดากบัญาตชิาวฝรั่งเศสที่ล้อมอยู่รอบเตยีงด้วยความดใีจ 

หญงิชรามาเยี่ยมหลงัจากนั้นพร้อมช่อกหุลาบ ยนืยนัว่าสิ่งที่ฝันเป็น

ความจรงิ เดก็หญงิไม่ได้ยนิเสยีงของดอกไม้เหมอืนในความฝัน แต่ทกุครั้ง

ที่สมัผสัดอกกุหลาบ เธอรู้สกึถงึความอบอุ่นเหมอืนได้พบเพื่อนที่ผูกพนั 

โรสติาได้รู้จกัชื่อของหญงิชราในวนันั้น...อซิาแบลล์

ชื่อของโรสติาได้รบัการเปลี่ยนโดยอซิาแบลล์ หลงัจากมารสิาเหน็ว่า

ลกูสาวรอดชวีติอย่างปาฏหิารย์ิ เดก็น้อยแขง็แรงราวกบัเป็นคนละคน เธอ

จงึควรเปลี่ยนชื่อเล่นกบัชื่อจรงิเสยีเพื่อแก้เคลด็ เคราะห์กรรมที่เคยเกดิขึ้น

จะได้จบไปพร้อมชื่อเดมิ

อซิาแบลล์ตั้งชื่อให้เดก็หญงิว่า โรสติา หรอื โรส ไม่มใีครเรยีกเธอ

ด้วยชื่อเดมิอกีต่อไป จนถงึทุกวนันี้โรสติาแทบจะลมืชื่อเก่าไปแล้วด้วยซ�้า

นบัจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาล โรสติากบัอซิาแบลล์ไปมาหาสู่กนั

เสมอ ส่วนมากเธอเป็นคนไปหาหญงิชราที่บ้านกลางสวนกหุลาบ อซิาแบลล์

สอนให้โรสติารู้จกักุหลาบแต่ละพนัธุ์ ได้หดัปลูก และดูแลพวกมนั ก่อนที่

อิซาแบลล์จะถ่ายทอดวิชาลึกลับจากโบราณกาล ซึ่งก็คือ ศาสตร์กุหลาบ

พยากรณ์

ยิ่งนานวนั ความสมัพนัธ์ระหว่างโรสติากบัอซิาแบลล์กย็ิ่งแน่นแฟ้น

ขึ้น เช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับดอกกุหลาบ โรสิตาได้เรียนรู้ว่ากุหลาบ

สามารถพูดกับเธอได้จริงๆ ไม่ใช่การใช้ปากพูดเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่น แต่

เป็นการสื่อสารกนัด้วยจติสมัผสั 

สิ่งหนึ่งที่โรสิตาหาค�าตอบไม่ได้สักทีคือ ที่มาของอิซาแบลล์ผู้ลึกลับ 
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แม้เธอจะเพยีรถาม แต่เจ้าตวักไ็ม่เคยตอบ หญงิสาวรูเ้พยีงว่าอซิาแบลล์เป็น

ผูส้บืทอดศาสตร์กุหลาบพยากรณ์เพยีงคนเดยีวที่เหลอือยู ่บรรพบรุษุของ

อาจารย์นั้นเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสวนกุหลาบในปราสาทมาลเมซงของพระนาง 

โจเซฟีน

อซิาแบลล์สอนทุกสิ่งที่จ�าเป็นแก่โรสติา เคี่ยวกร�าจนมั่นใจว่าโรสติา

เชี่ยวชาญศาสตร์กุหลาบพยากรณ์มากพอที่จะไปช่วยผูค้นได้ตามล�าพงั นาง

จงึยอมให้โรสติาซึ่งขณะนั้นเพิ่งจะเรยีนจบปรญิญาโท ได้กลบัมาใช้ชวีติใน

ประเทศไทยตามที่มารสิามคีวามประสงค์

แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก แต่โรสิตายังคงโทรศัพท์ไปคุยกับอิซา-

แบลล์สปัดาห์ละครั้ง ล่าสุดกก็่อนงานของเดอะเบสต์แมกาซนีสองวนั ไม่มี

วี่แววว่าอซิาแบลล์จะเดนิทางไปไหน ทว่าอาจารย์กลบัไม่อยูใ่นตอนที่โรสติา

ต้องการค�าแนะน�ามากที่สุด 

หญงิสาวถอนหายใจอย่างทดท้อ เธอเดนิเข้าไปในห้องแต่งตวั ไม่มี

ใครอยู่ในนั้น โทรทศัน์ซึ่งมกัจะถูกเปิดไว้เสมอกป็ิดไว้ โรสติาเข้าไปในห้อง

เปลี่ยนเสื้อผ้าที่อยู่ลกึเข้าไปในห้องใหญ่อนัวงัเวง

เธอไม่ชอบบรรยากาศ ลางสงัหรณ์แปลกๆ ท�าให้หญงิสาวขนลุกซู่

อย่างไร้สาเหตุ 

โรสติาปัดความรูส้กึกริ่งเกรงออกไป จดจ่อกบัการสวมชุดที่ทมีงาน

เตรียมไว้ให้ เป็นเดรสสั้นสีโอลด์โรส แขนเสื้อมีเพียงข้างเดียวตัดเย็บเป็น

ดอกกุหลาบเรยีงต่อกนั 

ทว่าขณะที่โรสติาเอื้อมมอืไปด้านหลงัเพื่อรูดซปิ ไฟกด็บัพึ่บ!

รอบกายมดืสนทิ แต่ความหวาดวติกของหญงิสาวชดัเจนอยู่ในใจ



ความมดืท�าให้โรสติาหวาดระแวง
หญงิสาวมาท�างานในตกึแห่งนี้เป็นปีๆ ไฟไม่เคยดบัแม้แต่ครั้งเดยีว 

แต่หลายวันที่ผ่านมานี้เธอสังหรณ์ถึงอันตรายจากเจ้าของสายตาลึกลับ 

เหตุการณ์ไฟดบัจงึท�าให้โรสติาไม่สบายใจ

นักพยากรณ์สาวกะพริบตาเพื่อปรับความสามารถในการมองเห็น 

เธอคล�าหากลอนประตูอยู่ครู่หนึ่งทีเดียวกว่าจะออกจากห้องเปลี่ยนเสื้ออัน

คบัแคบได้ ภายนอกไม่ได้สว่างไปกว่ากนัเลย โรสติารูส้กึเสมอืนคนตาบอด 

เธอตั้งสตินึกแผนผังห้อง ที่ตั้งประตู และสวิตช์ไฟ รอบด้านเงียบสงัด

ราวกบัป่าช้า ชวนให้นกึถงึฉากในภาพยนตร์เขย่าขวญั ก่อนที่ผู้ร้ายโรคจติ

จะฆ่าเหยื่อของมนั

ทนัใดนั้น เสยีงหมนุลูกบดิประตกูด็งัขึ้น โรสติาสะดุง้และถอยกรดู

ไปชนเก้าอี้ 

“โอ๊ย! ใครลอ็กประตนู่ะ มใีครอยูข้่างในมั้ย” คนที่อยูด้่านนอกเคาะ

ประตูแรงๆ 

๕
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โรสติาใจชื้นเมื่อจ�าได้ว่าเป็นเสยีงของช่างแต่งหน้า เธอจงึวิ่งปราดไป

เปิดประตู แม้จะสะดุดสิ่งกดีขวางไปโครมใหญ่ แสงไฟจากบรเิวณทางเดนิ

ลอดส่องเข้ามาให้เธอเหน็ช่างแต่งหน้าสาวใหญ่ยนือยู่ด้านนอก

“อ้าว! อาจารย์โรสเองเหรอคะ”

“ค่ะ โรสเอง สงสัยโรสจะเผลอกดล็อกประตู ขอโทษด้วยนะคะ”  

โรสติาเปิดประตูกว้างเพื่อให้อกีฝ่ายเข้ามาข้างใน

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พอดไีฟดบั พี่กเ็ลยจะเข้ามาเอากระเป๋าถอื” 

“ไฟดับเหรอคะ” โรสิตาชะเง้อไปด้านนอกและเห็นผู้คนเดินไปมา

อย่างวุ่นวาย

“ค่ะ ดบัทั้งตกึเลย ไม่รู้ท�าไม โชคดทีี่ตรงทางเดนิมไีฟส�ารอง” 

ช่างแต่งหน้าพูดไม่ทนัจบ ไฟในห้องกส็ว่างโร่ขึ้นมาใหม่ 

“อ๊ะ! ไฟมาแล้ว ค่อยยงัชั่วหน่อย”

ทั้งสองยิ้มให้กนัด้วยความโล่งอก สาวใหญ่รบีกุลกีุจอเดนิไปยงัโต๊ะ 

เครื่องแป้ง โรสติาเดนิไปหยบิกระเป๋าสมัภาระในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ครั้นกลบั 

ออกมาจงึเหน็ช่างแต่งหน้าจดัเก้าอี้ตรงกระจกรออยู่แล้ว

“เชญิอาจารย์มาแต่งหน้าเลยดมีั้ยคะ” 

โรสติารบัค�าอย่างยนิด ีก่อนจะหยุดชะงกัเมื่อทมีงานจากอกีรายการ

เข้ามาในห้องพร้อมกบัแขกของเขา...

รนิรดกีบัผูจ้ดัการส่วนตวั ตามด้วยบคุคลซึ่งโรสติาไม่อยากพบที่สดุ 

ร่างสูงใหญ่ของธีรุตม์ท�าให้ห้องแต่งตัวคับแคบไปถนัดตา ดวงตา

คมกรบิจ้องตรงมายงันกัพยากรณ์สาว ภาพในนมิติซึ่งเขากบัเธอใกล้ชดิกนั

ตามประสาคนรักวนมาอีกครั้ง หัวใจของโรสิตาเต้นแรง เลือดสูบฉีดจน

ใบหน้าร้อนซู่ มอืไม้เกะกะ ไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหน 

“สวสัดคี่ะอาจารย์โรส” รนิรดยีกมอืไหว้พร้อมรอยยิ้มกว้าง 

“สวสัดค่ีะ” โรสติาไหว้ตอบ เธอตวดัสายตาไปทางธรีตุม์เพยีงชั่วแวบ 

ไหว้ทกัเขาโดยไม่กล้ามองตรงๆ 
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“ดีใจจังค่ะที่ได้เจอ รินคิดอยู่แล้วเชียวว่าต้องได้พบอาจารย์แน่ๆ 

เพราะจ�าได้ว่าอาจารย์จดัรายการอยูท่ี่นี่ แต่ไม่แน่ใจว่าเวลาไหน” รนิรดรีวบ

มอืทั้งสองของโรสติาไว้อย่างสนทิชดิเชื้อ

“คุณรนิมาอดัรายการเหรอคะ”

“ค่ะ รนิกบัพี่ธมีาโพรโมตหนงัเรื่องใหม่ พอเรามาถงึ ไฟกด็บัเลย แต่

โชคดีที่มันไม่ดับตอนเราอยู่ในลิฟต์ ไม่งั้นละแย่แน่ เนอะพี่ธี” รินรดียิ้ม

หวานให้ชายหนุ่ม 

โรสติาเผลอมองตาม ดวงตาคมวาวท�าให้เธอร้อนวบูวาบไปทั้งวงหน้า 

หญงิสาวเริ่มไม่มั่นใจเสยีแล้วว่าชุดที่สวมอยูเ่ปิดเปลอืยไปหรอืเปล่า หรอืว่า

ตนรูดซปิไม่เรยีบร้อยตอนไฟดบั 

“อาจารย์เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ หน้าแดงๆ” รนิรดขีมวดคิ้วมองมา 

อย่างพนิจิพเิคราะห์

“มะ...ไม่ค่ะ ดฉินัไม่ได้เป็นอะไร แค่รูส้กึร้อนๆ คงเพราะไฟดบั แอร์

กเ็ลยดบัไปด้วยน่ะค่ะ” โรสติาใช้มอืพดัพั่บๆ ประกอบค�าพูด

“ตอนนี้ไฟมาแล้ว เดี๋ยวอากาศกค็งจะเยน็แล้วละค่ะ” รนิรดเีอออวย

“ค่ะ เดี๋ยวกค็งเยน็” โรสติาพมึพ�าพลางช�าเลอืงมองช่างแต่งหน้ากบั

ทมีงาน “ดฉินัว่าพวกคณุรบีแต่งหน้าดกีว่ามั้ยคะ เดี๋ยวจะไม่ทนัออกรายการ 

ดิฉันยังมีเวลาเหลือ ไว้ค่อยแต่งทีหลังก็ได้ แต่ตอนนี้ต้องขอตัวไปอ่าน

สครปิต์อกีสกัหน่อย แล้วค่อยพบกนันะคะ สวสัดคี่ะ” 

เธอไหว้ลาทุกคน ไม่กล้ามองธีรุตม์อีกเช่นเคย เพราะภาพที่ตนถูก

เขาจุมพติอย่างเตม็ใจในนมิติคอยรงัควานอยู่ร�่าไป

“เดี๋ยวค่ะ!” รนิรดคีว้าแขนโรสติาไว้ “รนิอยากได้เบอร์โทรศพัท์ของ

อาจารย์ค่ะ อยากจะพาเพื่อนไปดูดวงสกัหน่อย” 

รอยยิ้มพิมพ์ใจของรินรดีท�าให้โรสิตาอดยิ้มตอบไม่ได้ เธอเปิด

กระเป๋าถอืและส่งนามบตัรให้ด้วยความเตม็ใจ

“ขอบคณุค่ะ แล้วรนิจะโทร. ไปนะคะ พี่ธไีปด้วยกนัมั้ย จะได้ดูดวง
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ของเราวา่เป็นคูจ่ิ้นกนัไปแบบนี้จะเฮงสกัแค่ไหน” นางเอกสาวหวัเราะคกิคกั 

“พี่ว่าเราไม่ต้องไปดดูวงที่ไหนหรอกครบั ได้เป็นคูจ่ิ้นกบัน้องรนิ มนั

กต้็องดอียูแ่ล้ว หรอืจะให้เป็นคูจ่รงิเลยกไ็ด้” ธรีตุม์หยอดค�าหวาน นยัน์ตา

พราวระยบัอย่างเจ้าชู้ 

“แหม! พี่ธนีี่ปากหวานตลอดเลยนะคะ รนิไม่หลงคารมหรอก ที่พี่ธี

ไม่ยอมไปดูดวงด้วยกันก็คงเพราะกลัวว่ารินจะถามอาจารย์เรื่องเนื้อคู่ของ

พี่ธทีี่เคยท�านายไว้น่ะส”ิ รนิรดตีวดัค้อน

“โอ๊ย! พี่ไม่สนใจผูห้ญงิอื่นหรอก ในเมื่อพี่มคู่ีที่น่ารกัที่สดุอย่างน้อง

รนิอยู่ทั้งคน” 

“ช!ิ รนิไม่เชื่อหรอก”

“ว้า! พี่เสยีใจนะ” ธรีตุม์แสร้งท�าหน้าเจบ็ปวด เรยีกเสยีงหวัเราะจาก

ดาราสาวและผู้จดัการส่วนตวั 

สองหนุ่มสาวหยอกเย้ากันต่อไปอย่างน่ารัก โรสิตารู้สึกตนเองเป็น

ส่วนเกนิ เธอหงุดหงดิที่ธรีุตม์เจ้าชู้เสยีขนาดนี้ ยงัมหีน้าจะมาเป็นเนื้อคู่เธอ

ในอนาคตน่ะร ึ

ฝันไปเถอะ!

หญงิสาวมองธรีุตม์ตาเขยีว มอืกระชบัสายกระเป๋าสะพายแน่น

“ดิฉันต้องไปแล้วละค่ะ ถ้าคุณรินต้องการพบดิฉันเมื่อไหร่ก็โทร. 

มานะคะ” 

“อุ๊ยตายจริง รินมัวแต่คุยกับพี่ธีเพลินเลยเสียมารยาทกับอาจารย์ 

ขอโทษด้วยนะคะ รนิจะโทร. ไปแน่นอนค่ะ” 

โรสติาพยกัหน้าและล�่าลาพวกเขา ก่อนก้าวออกจากห้องแต่งตวัโดย

ไม่หันไปมองธีรุตม์อีกเลย ทว่าหญิงสาวยังรู้สึกได้ถึงสายตาคมกล้าของ

พระเอกหนุ่มที่ไล่หลงัมาจนเธอต้องเร่งฝีเท้าหนไีปให้พ้นจากเขา
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หลายชั่วโมงผ่านไป โรสติาเสรจ็งานในวนันี้และเตรยีมตวักลบั หญงิ
สาวเดนิออกจากลฟิต์ชั้นล่างสุดอนัคลาคล�่าไปด้วยผู้คน 

เธอรู้สึกถึงสายตาลึกลับที่ตามคุกคามอีกครั้ง สายตาซึ่งท�าให้หญิง

สาวเยน็วาบไปทั้งตวั...

โรสิตาเหลียวไปรอบๆ ปลอบตนเองว่าเธอหมกมุ่นกับค�าท�านายจน

หวาดระแวงเกนิไป ไม่มใีครปองร้ายเธอสกัหน่อย แม้แต่เหตุการณ์ไฟดบั

ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็เป็นเพราะหม้อแปลงของการไฟฟ้าระเบิด ไฟจึงดับไปทั่ว

บรเิวณ ไม่ใช่แค่อาคารพาณชิย์แห่งนี้ จนป่านนี้กย็งัซ่อมไม่เสรจ็ โชคดทีี่ใน

ตกึมรีะบบไฟส�ารอง การท�างานจงึสะดุดเพยีงช่วงสั้นๆ 

โรสิตาเชิดหน้าขึ้น เธอไม่ควรจะกลัวจินตนาการของตนเอง ลาง-

สังหรณ์มีไว้เพื่อให้ระวังตัว แต่ไม่ใช่เพื่อให้หวั่นวิตกกับสิ่งที่อาจไม่เกิดขึ้น

ด้วยซ�้า

หญิงสาวก้าวออกไปยังลานจอดรถ ขนคอลุกชัน รู้สึกถึงสายตา

อนัตราย

นกัพยากรณ์สาวหนัขวบั ชะงกักกึเมื่อเหน็ชายฉกรรจ์แต่งชุดซาฟารี

สเีทาเข้มจ้องมองมา ดเูหมอืนเขาเองกต็กใจที่เธอเหน็ จงึแสร้งหนัไปทางอื่น

โรสติานิ่วหน้า คลบัคล้ายคลบัคลาว่าเคยเหน็เขาในลฟิต์ เขาตามเธอ

มาใช่ไหม

หญงิสาวหนัมองหาพนกังานรกัษาความปลอดภยัของอาคารพลางขบ

รมิฝีปากล่างอย่างใช้ความคดิว่าควรท�าอย่างไรต่อไป 

ผูห้ญงิกลุ่มหนึ่งก้าวออกมาจากตกึ พวกเธอสวมชดุสทูกบักระโปรง

ผ้าไหม รูปแบบกบัสสีนัเหมอืนกนัหมด ชายในชุดซาฟารไีปสมทบกบัพวก

เธออย่างนอบน้อม

โรสติาขมวดคิ้วเมื่อพบว่าหนึ่งในผู้หญงิกลุ่มนั้นกค็อื นนัทวด ี

ภรรยานายพลใหญ่หันมาเห็นโรสิตาเช่นกัน สีหน้าของนันทวดีเต็ม

ไปด้วยความตกใจ แต่เพยีงแวบเดยีววงหน้างดงามกเ็กลื่อนไปด้วยรอยยิ้ม
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“สวสัดคี่ะคุณนนัทวด”ี โรสติายกมอืไหว้อย่างเรยีบร้อย

“สวัสดีค่ะอาจารย์โรสิตา” นันทวดีไหว้ตอบและหันไปแนะน�าพวก 

คุณหญงิคุณนายทั้งหลายให้รู้จกันกัพยากรณ์สาว การทกัทายเป็นไปอย่าง

ชื่นมื่น เพราะทุกคนเคยได้ยนิชื่อของโรสติามานานแล้ว หลายคนชื่นชมและ

ซกัถามเธอเกี่ยวกบัการพยากรณ์อนัแม่นย�า 

“ดฉินัคงต้องขอนามบตัรของอาจารย์แล้วละค่ะ คณุพี่คณุน้องหลาย

คนอยากดูดวงกบัอาจารย์กนัทั้งนั้น” นนัทวดยีิ้มบางๆ

“ยนิดค่ีะ” โรสติายื่นนามบตัรให้ ผูร่้วมสมาคมของนนัทวดจีงึพากนั

ขอนามบตัรเธอตามไปด้วย

หญงิสาวสนทนากบันนัทวดแีละเพื่อนๆ อกีครู่หนึ่ง ภรรยานายพล

ใหญ่ให้สญัญาว่าจะรบีติดต่อมา ก่อนจะลาไปพร้อมกบัชายสวมชุดซาฟาร ี

ซึ่งโรสติาเพิ่งทราบว่าเป็นผู้ตดิตามของนนัทวดนีั่นเอง

นักพยากรณ์สาวผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอก ที่แท้เธอคิดมาก

เกนิไปจรงิๆ ไม่มใีครตามมาสกัหน่อย และช่างบงัเอญิอะไรขนาดนี้ที่เพยีง

แค่วันเดียวเธอก็เจอผู้ร่วมเหตุการณ์บนเวทีของเดอะเบสต์แมกาซีนตั้งสาม

คน รวมทั้งธรีุตม์

นึกถึงพระเอกหนุ่ม แก้มนวลของหญิงสาวก็ร้อนฉ่า ป่านนี้เขาคง

กลับไปแล้วกระมัง โรสิตาโคลงศีรษะเบาๆ เพื่อสลัดใบหน้าหล่อคมคาย

ออกไปจากใจ และก้าวขึ้นบนัไดลานจอดรถ

เสยีงฝีเท้าหนกัๆ ดงัตามมาด้านหลงั โรสติาเหลยีวมอง แต่ไม่เหน็

ใคร กระนั้นหญงิสาวกย็งัเดนิเรว็ขึ้น คนผู้นั้นยงัตามมาเรื่อยๆ เธอชะโงก

มองผ่านช่องระหว่างราวบนัไดและเหน็เพยีงแขนล�่าสนัของผู้ชาย ใบหน้ากบั

ล�าตวัถูกบนัไดบดบงั

โรสติาไม่สบายใจ เธอตดัสนิใจวิ่งขึ้นไปยงัชั้นที่ตนจอดรถ หญงิสาว

แทบถลาออกจากประตโูดยไม่ยอมเสยีเวลาพกั เธอเหลยีวหลงัอย่างหอบๆ 

และยงัไม่เหน็ผู้ชายคนนั้น
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นักพยากรณ์สาวไม่รอช้า รีบตรงดิ่งไปที่รถ แต่ก่อนจะกดรีโมต

คอนโทรลเพื่อปลดล็อก โรสิตาก็เห็นซองจดหมายสีขาวเสียบอยู่ตรงที่ปัด

น�้าฝน หญงิสาวจงึหยบิมนัขึ้นมาและเปิดอ่านอย่างงงงวย

‘ฉนัรูว่้าแกรู ้แต่อย่าคดิบอกใครเป็นอนัขาด มฉิะนั้นแกจะไม่มโีอกาส

ได้พูดอกีเลย!’

เลอืดในกายของโรสติาแทบจบักนัเป็นน�้าแขง็ ขนลกุเกรยีวไปทั้งร่าง 

มนัคอืจดหมายขู่!

แต่ใครเป็นคนส่งมา เขาตั้งใจส่งให้เธอจรงิหรอื เขาคดิวา่เธอรูอ้ะไร 

และห้ามไม่ให้เธอบอกใครเรื่องอะไร หญงิสาวไม่เข้าใจสกันดิ

โรสติาเบกิตากว้าง จดหมายฉบบันี้เป็นสิ่งยนืยนัว่า ลางสงัหรณ์ของ

เธอเป็นจรงิ

ความพรั่นพรงึเริ่มกดักนิหวัใจของหญงิสาวอกีครั้ง และตอนนั้นเอง 

มอืลกึลบักแ็ตะลงที่บ่าของเธอ!



มอืลกึลบัที่แตะมาบนบ่าท�าให้โรสติาสะดุ้งสดุตวั หญงิสาวหนัขวบั
ด้วยความตระหนก 

เจ้าของมอืคอื ธรีุตม์

วงหน้าซดีขาวของโรสติาพลนัเปลี่ยนเป็นแดงก�่า ดวงตาวาววบัอย่าง

ฉุนเฉยีว

“ปล่อย!” 

เธอสะบัดตัวออก การเคลื่อนไหวนั้นท�าให้กระดาษในมือเกิดเสียง

กรอบแกรบ หญงิสาวจ้องมองจดหมายขู่อย่างหวาดกลวั 

“เป็นอะไรรเึปล่าคุณ” 

เสยีงห้าวของธรีุตม์ท�าให้โรสติานกึได้ว่าไม่ได้อยู่ตามล�าพงั

“ฉนั...ดฉินัไม่เป็นไร”

“แน่ใจนะ คุณท�าหน้าอย่างกบัเหน็ผแีน่ะ” ชายหนุ่มขมวดคิ้ว

“ใครใช้ให้คุณมาแต๊ะอั๋งดฉินัล่ะ เป็นใครกต็กใจทั้งนั้นแหละ” 

“ผมเนี่ยนะแต๊ะอั๋งคุณ” ธรีตุม์ถงึกบัหวัเราะร่วน “ผมเหน็คุณยนืจ้อง

๖
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กระดาษนั่นแล้วอ้าปากเสียกว้างจนนกพิราบแทบบินเข้าไปได้ สุภาพบุรุษ

อย่างผมกเ็ลยต้องถาม แต่เรยีกตั้งนาน คุณกไ็ม่หนัมา ผมเลยต้องสะกดิ

น่ะส”ิ

โรสติาเม้มปากแน่น แก้มแดงแจ๋ด้วยความอบัอายที่เธอเผลอแสดง

ท่าทางตื่นตระหนกให้ธรีุตม์เหน็ ก่อนเธอจะฉุกใจเมื่อจ�าได้ว่าท่อนแขนของ

ชายหนุ่มเหมอืนกบัแขนของบุคคลลกึลบัที่ตามขึ้นบนัไดมาไม่มผีดิ

“คุณตามดฉินัมาเหรอ” เธอมองเขาอย่างกล่าวหา

“ตาม...ผมจะตามคุณท�าไม รถผมจอดอยูโ่น่น” ธรุีตม์ชี้รถโฟร์วลีซึ่ง

จอดอยู่ข้างๆ กนั

“อ้อ...แล้วไป” โรสิตาตวัดค้อนแก้ขวย และก้าวฉับไปยังประตูรถ 

แอบโล่งอกที่คนซึ่งตามเธอมาไม่ใช่คนร้าย 

“อ้าว! คุยกนัอยู่ดีๆ  จะไปดื้อๆ อย่างงี้เลยเหรอ” 

“เราไม่มธีุระกนัแล้วนี่คะ หรอืคุณมปีัญหาอะไรอกีไม่ทราบ”

“อนัที่จรงิกม็นีะ” ชายหนุม่กอดอกอย่างยยีวน “ผมอยากคยุกบัคณุ

ตรงๆ มานานแล้วว่าเลิกยุ่งกับผมเสียทีได้มั้ย รู้รึเปล่าว่าไอ้ค�าท�านายของ

คุณมนัท�าให้ชวีติของผมวุ่นวายมากแค่ไหน”

“ดิฉันเสียใจค่ะที่ท�าให้คุณวุ่นวาย” โรสิตาตอบง่ายๆ เพราะเธอเอง

กไ็ด้รู้ซึ้งถงึความอดึอดัเมื่อต้องตกเป็นข่าวแล้ว 

ธรีุตม์อ้าปากค้าง ดูเหมอืนเขาจะไม่เชื่อว่าเธอพูดความจรงิ เจ้าของ

ร่างสูงก้าวเข้ามาใกล้ พนิจิมองอย่างจบัผดิ

“คุณเสยีใจจรงิๆ เหรอ”

“ค่ะ ดฉินัเสยีใจ และคุณสบายใจได้ ดฉินัจะไม่ดูดวงชะตาของคุณ

อกีแล้ว ไม่ว่าใครจะมาขอร้องกต็าม”

“คุณก็พูดง่าย ไม่กี่วันก่อนคุณยังแต่งเรื่องอยู่เลยว่าผมจะพบเนื้อคู่

และผมกบัเธอกอ็าจจะตาย ผมเลยต้องมาวุ่นนรกแตกอกีจนได้”

“ดฉินัไม่ได้แต่งเรื่องนะ ดอกกหุลาบบอกมาจรงิๆ” หญงิสาวหลบตาวบู 
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ธรีุตม์จะรู้ไม่ได้ว่าเธอยงัเหน็ภาพนมิติชดัเจนกว่านั้นเสยีอกี

“กุหลาบบอกอะไรคุณอกีบ้าง” ชายหนุ่มหรี่ตามอง

“วนันั้นฉนักบ็อกไปหมดแล้วไงคะ”

“แต่คุณบอกว่าเห็นภาพนิมิตในตอนที่ผมกับทุกคนจับดอกกุหลาบ

พร้อมกนั คุณเหน็อะไรกนัแน่” ธรีุตม์คาดคั้น 

“ดฉินับอกแล้วว่าภาพที่เหน็มนัเรว็มากจนจับใจความไม่ได้”

“ที่จรงิแล้วคณุไม่เหน็ภาพอะไรเลยต่างหาก ถงึบอกไม่ได้” ชายหนุม่

ยิ้มเยาะ

“เหน็ส ิท�าไมจะไม่เหน็” หญงิสาวจ้องหน้าเขา ก่อนจะตระหนกัวา่ไม่

ควรเลย ใบหน้าหล่อร้ายกาจของแบดบอยเบอร์หนึ่งก่อกวนหวัใจเธออย่าง

รุนแรง

“คุณกบ็อกมาสวิ่าเหน็อะไร” 

“ดฉินัเหน็...” 

โรสติาเกบ็ค�าพดูไว้ได้ทนัเมื่อเอะใจขึ้นมา เธอยดืหลงัตรงแน่วพร้อม

กบัคลี่ยิ้มให้ดูกวนประสาทไม่แพ้ที่ชายหนุ่มท�า 

“คณุมาเซ้าซี้ถามดฉินัท�าไมคะ ในเมื่อคณุแสดงออกชดัเจนมาตลอด

ว่าไม่เคยเชื่อศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ หรอืว่าความจรงิแล้วคณุเองกเ็ชื่อ แต่

ท�าฟอร์มว่าไม่เชื่อ” 

“เฮอะ! ผมน่ะรจึะเชื่อ ไม่มทีางหรอก” ธรีตุม์ปฏเิสธ ทว่านยัน์ตาส่อ

พริุธ และจู่ๆ ใบหูกเ็ปลี่ยนเป็นสแีดง

“ถ้าอย่างนั้นคุณกเ็ลกิถามได้แล้ว” หญงิสาวยิ้มอย่างรู้ทนั

“ผมก็ไม่ได้อยากถามหรอก แค่จะบอกว่าร�าคาญ ขอให้คุณเลิกยุ่ง

กบัชวีติผมเสยีท ีผมจะได้อยู่อย่างสงบกบัเขาบ้าง” ชายหนุ่มท�าท่าฮดึฮดั

“ตกลงค่ะ ดฉินัจะไม่ยุ่งกบัคุณอกี คุณเองก็อย่ามายุ่งกบัดฉินัแล้ว

กนั” 

“อย่างกบัอยากจะยุ่งตายแหละ” เขาพมึพ�า
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“ดคี่ะ ในเมื่อเรามคีวามเหน็ตรงกนั ต่อไปเรากต็่างคนต่างอยู่ อย่า

มาเกี่ยวข้องกนัอกีเลย ลาก่อนค่ะ” 

โรสิตาไม่รอฟังชายหนุ่มด้วยซ�้า เธอขึ้นรถ และปิดประตูแน่นหนา 

หวงัว่ามนัจะช่วยปิดกั้นอนาคตระหว่างตนกบัเขาไปได้ตลอดกาล

ธีรุตม์ปิดประตูรถโฟร์วีลหลังขับมาจอดในโรงรถของบ้านซึ่งตั้ง
อยู่กลางสวนผลไม้ในจงัหวดันนทบุร ีรอบๆ เป็นท้องทุ่งกว้าง ตดัขาดบ้าน

หลงันี้ออกจากชุมชน

สนุขัสามตวัวิ่งกรเูข้ามารบั ชายหนุ่มทกัทายพวกมนัอย่างไมใ่ห้น้อย 

หน้า แล้วจงึเดนิไปล้างมอืตรงก๊อกน�้าข้างโรงรถ ก่อนจะเข้าไปในตวับ้าน

หญงิสาวสวมชุดนกัศกึษายนืรอเขาอยู่กลางห้อง เธอปล่อยชายเสื้อ 

รวบผมเป็นหางม้า ลูกผมตกลงมารุ่ยร่าย ดูละม้ายเด็กที่เพิ่งแอบไปเล่น

ซุกซนมากกว่าเป็นหญงิสาวอายุยี่สบิเอด็

ดวงตาเรยีวยาวพราวระยบัอย่างมเีลศนยัของอกีฝ่ายท�าให้สหีน้าของ

ธรีุตม์อ่อนโยนลงทนัตา เขายิ้มกว้างด้วยความเข้าใจ 

“อยู่คนเดยีวเหรอกระต่าย”

“ค่ะ อยูค่นเดยีว” เจลกาหวัเราะคกิ บุย้ปากไปทางด้านหลงัของโซฟา

“ว้า! เจ้าหญงิน้อยไปไหนน้า” 

ชายหนุ่มแสร้งถอนหายใจดังๆ เขาเห็นศีรษะเล็กๆ โผล่ขึ้นมาหลัง

เก้าอี้ยาวตัวนั้น เจ้าของผมทรงน�้าพุผลุบหายไปใหม่ แต่ไม่วายส่งเสียง

หวัเราะคกิคกัให้ได้ยนิ

“เสยีดายจงั อตุส่าห์รบีกลบับ้านมาหาเจ้าหญงินะเนี่ย” ธรีตุม์พดูดงัๆ 

เดนิไปยงัทศิทางนั้น เขาปั้นหน้าเศร้าขดักบันยัน์ตาซึ่งแพรวพราวขบขนั

“จ๊ะเอ๋!” ร่างเล็กป้อมของเด็กหญิงวัยสองขวบเศษโผล่ขึ้นมาจากที่

ซ่อน

“โอ๊ย! ตกใจหมดเลย” 
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ชายหนุ่มแกล้งอุทาน เรียกเสียงหัวเราะชอบใจจากเด็กน้อย เขาไม่

รอช้า วิ่งไปช้อนร่างเธอขึ้นมาหอมทั้งแก้มและท้องเสยีหลายฟอด เดก็หญงิ

จงึหวัร่อกรี๊ดกร๊าด

“คดิถงึพี่ธรีเึปล่าครบั” 

“คดิถงึ” เดก็น้อยพยกัหน้า

“คดิถงึกห็อมพี่ธบี้างสคิรบั” 

ธรีตุม์ท�าแก้มป่องรอให้เธอจบูด้วยปากเป้ือนน�้าลาย ต่างคนต่างผลดั

กนัหอมแก้ม 

เจลกายิ้มมองพวกเขาด้วยแววตารกัใคร่ 

“ยิ่งโต รวกีย็ิ่งเหมอืนพี่ธนีะคะ”

“ใช่ หน้าเราเหมอืนกนัเด๊ะเลย จรงิมั้ยครบัเจ้าหญงิของพี่ธ”ี ธรีุตม์

หอมแก้มธรีวอีกีฟอดหนึ่ง

“เหมอืนยิ่งกว่าแม่ของแกซะอกี” 

ค�าพดูของเจลกาท�าให้ธรีตุม์นิ่งงนั วงหน้าหล่อเหลาขรมึลงทนัตา เขา

กอดเดก็น้อยแน่นขึ้นจนเธอดิ้นประท้วง ชายหนุม่จงึคลายอ้อมกอดและจบั

ร่างป้อมนั่งบนตกั โดยมเีจลกานั่งอยู่บนโซฟาอกีตวั 

“ขอบใจมากนะกระต่ายที่ช่วยมาเลี้ยงน้องให้” ธีรุตม์เอ่ยหลังจาก

แสร้งยกถ้วยกาแฟของเล่นที่ธรีวยีื่นให้ขึ้นมาท�าท่าดื่ม 

“ไม่ต้องขอบใจหรอกพี่ธ ีหนูเตม็ใจ” 

หญงิสาวมองมาด้วยสายตาเทดิทนูอย่างไม่ปิดบงั ธรุีตม์เข้าใจความ-

หมายของมนัด ีแต่เขาเลอืกที่จะไม่สนองตอบ เพราะไม่ว่าอย่างไรเขากรู้็สกึ

ว่าเจลกาเป็นเสมือนน้องสาวแท้ๆ แม้ว่าเธอกับเขาจะไม่มีเชื้อสายเดียวกัน

เลยกต็าม เพยีงแค่บ้านอยู่ใกล้กนั และธรีตุม์กน็บัถอืบดิาของเธอประหนึ่ง

พ่อคนที่สอง

“พี่กลวัจะรบกวนเวลาเรยีนของเราน่ะส”ิ 

“โอ๊ย ไม่กวนเลยค่ะ ช่วงนี้หนูว่างเพราะก�าลงัเตรยีมตวัฝึกงาน หนู
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อยู่ปีสี่แล้วนะ อกีแป๊บเดยีวกเ็รยีนจบแล้ว” เจลกาเชดิหน้าขึ้นอย่างอวดๆ

“เฮ้ย อะไรกัน พี่ยังคิดว่ากระต่ายเพิ่งเข้ามหา’ลัยอยู่เลย” ธีรุตม์

แกล้งเย้า

“เอาอกีแล้ว พี่ธชีอบคดิว่าหนเูป็นเดก็อยู่เรื่อย หนโูตแล้วนะพี่” หญงิ

สาวท�าปากยื่น 

เขาหวัเราะ การสนทนาจะสะดุดลงเลก็น้อยเมื่อธรีวที�าขนมหลอกๆ 

มาให้ชมิอกี ธรีุตม์ท�าเป็นรบัประทานคุกกี้ปลอมๆ ของเดก็หญงิไปสามชิ้น 

เขาสั่งกาแฟให้เธอชงต่อ

“แม่พี่ไปไหนเหรอจ๊ะ” 

“ไปเกบ็ค่าเช่าค่ะ” เจลกาตอบยิ้มๆ

“แม่นะแม่ บอกให้รอพี่ก่อนกไ็ม่ฟังกนัเลย” ธรีุตม์บ่น 

บดิามารดาของเขาเป็นเจ้าของที่ดนิแถบนี้อยู่หลายผนื เมื่อยี่สบิกว่า

ปีก่อนบดิาได้ปรบัปรุงที่ดนิให้เป็นบ้านเช่า หอพกั และตกึแถว ทว่าไม่นาน

หลังจากนั้นบิดาก็เสียชีวิตลงเพราะโรคร้าย มารดาเป็นผู้ดูแลกิจการแทน

ท�าให้มรีายได้เพยีงพอที่จะเลี้ยงลูกจนเตบิใหญ่ บดันี้แม่อายุมากแล้ว ชาย

หนุ่มจงึไม่อยากให้นางตะลอนๆ ไปเกบ็ค่าเช่าด้วยตนเองอกี

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ หนูให้นายยักษ์ไปเป็นเพื่อนแกแล้ว” เจลกา

หมายถึงนักมวยในค่ายของบิดาเธอ “คุณป้าคงเห็นพี่ธีท�างานหนัก พี่ธีดู

เหนื่อยจงัเลย น่าจะพกับ้าง” 

“ช่วงนี้งานเยอะ มวีนันี้นี่แหละที่พี่ได้กลบับ้านเรว็หน่อย” 

ธีรุตม์หันไปรับถ้วยกาแฟสีชมพูจากธีรวีมาจิบ เมื่อส่งถ้วยคืนก็สั่ง

ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว เด็กหญิงจึงกุลีกุจอปีนลงจากตักไปนั่งท�าอาหารบน

เบาะข้างๆ 

“หนูตามข่าวพี่ธีอยู ่เหมือนกัน ทั้งหนังทั้งละครก�าลังดังเชียวค่ะ 

เสยีดายที่ไม่น่ามข่ีาวดดูวงบ้าๆ ของยายหมอโรสเลย” เจลกากระแทกเสยีง

หวัคิ้วของธรีตุม์กระตกุเข้าหากนั เขานกึถงึการเผชญิหน้ากบัโรสติา
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ในวนันี้ เป็นความบงัเอญิที่เขาจอดรถใกล้เธอและได้เหน็ท่าทางแปลกๆ ของ

โรสติา คล้ายหญงิสาวหวาดกลวัอะไรบางอย่าง ธรีตุม์ไม่เคยคดิว่าจะได้เหน็

ความอ่อนแอซึ่งยายแม่หมอซ่อนไว้ในแววตาอย่างไม่มดินกั ชั่วขณะหนึ่งเขา

นกึเป็นห่วงตามประสาคนดมีคีณุธรรม แต่ไม่ว่าจะหลอกถามอย่างไร หญงิ

สาวกไ็ม่ยอมบอก ซ�้ายงัยั่วโมโหเขาอกีตามเคย 

“ยายหมอดูคนนี้มีปัญหาอะไรรึเปล่าคะถึงได้คอยแต่จะหาเรื่องพี่ธี 

ไม่หยดุหย่อน คราวนี้ถงึกบัแช่งพี่ธว่ีาจะมเีคราะห์หนกัถงึแก่ชวีติ ปากไม่เป็น

มงคลเลย” ยิ่งพูด เจลกากย็ิ่งแสดงอาการฮดึฮดั

“อย่าไปสนใจเลยน่า”

“จะไม่ให้สนใจได้ยงัไง ใครแช่งพี่ธกีเ็หมอืนแช่งหนู แต่ถงึยงัไงพี่ธกี็

ต้องระวงัตวันะคะ ยายหมอโรสท�านายเรื่องพี่ธแีม่นมาหลายครั้งแล้ว หนู

ชกักลวัแล้วละ” 

สหีน้าของหญงิสาวว้าวุน่มากเสยีจนธรีตุม์ต้องยื่นมอืออกไปยหีวัเธอ

เหมอืนที่เคยท�าตอนเดก็ๆ 

“ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรท�าให้กระต่ายซ้ายพิฆาตกลัวได้” ธีรุตม์พูด

เสยีงกลั้วหวัเราะ 

“พี่ธ!ี เลกิล้อหนดู้วยชื่อนั้นซะทไีด้มั้ย” หญงิสาวท�าหน้าบดูเมื่อถกูล้อ

เรื่องฉายาของตนสมัยที่เธอยังเป็นตัวแทนของค่ายมวยบิดาเดินสายแข่ง

ชกมวยหญงิเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากหมดัและแข้งซ้ายของเจลการุนแรง

เป็นที่เลื่องลอื

ธรีตุม์หวัเราะชอบใจ เดก็น้อยที่ไม่รูเ้รื่องจงึหวัร่อตามไปด้วย ปล่อย

ให้เจลกาค้อนปะหลบัปะเหลอืก

“นี่ไม่ใช่เวลาตลกนะ หนพูดูจรงิๆ หนไูม่สบายใจเลยตั้งแต่ได้ยนิเรื่อง

ค�าท�านาย คุณป้าก็กังวลเหมือนกัน พวกเรายังคุยกันอยู่เลยว่าพี่ธีแอบไป

เจอเนื้อคู่ที่จะพาพี่ธไีปสู่หายนะคนนั้นแล้วรยึงั ถ้ายงัเราจะได้รบีห้ามทนั” 

“ไปกนัใหญ่แล้วกระต่าย เรากร็ู้ว่าพี่จะมใีครได้ ทั้งชวีติพี่กม็อบให้
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เจ้าหญงิน้อยคนนี้เพยีงคนเดยีวเท่านั้นแหละ” ชายหนุ่มลูบศรีษะธรีวอีย่าง

อ่อนโยน เดก็หญงิหนัมายิ้มประจบพลางโผกอดเขาราวกบัรู้ว่าธรุีตม์คดิอะไร 

เขาจงึกอดตอบด้วยความรกัสุดหวัใจ

“แม่ของรวนีี่กเ็หลอืเกนิ ทิ้งกนัไปได้ ใจร้ายชะมดั อ๊ะ! ขอโทษค่ะ 

หนูนี่มนัปากเสยีอกีแล้ว” เจลกาใช้มอือุดปากตนเองด้วยท่าทางเสยีใจ

“ไม่เป็นไร แต่อย่าพูดอีกก็แล้วกัน เรื่องแม่ของรวี พี่ไม่ได้ล�าบาก 

สกัหน่อย ขอเพยีงให้เขาใช้ชวีติต่อไปอย่างมคีวามสุข พี่กพ็อใจแล้ว ส่วน

ยายหนู ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่เอง” 

ธรีตุม์กอดเดก็น้อยด้วยความเศร้าสร้อย ธรีวยีิ้มแป้นตอบอย่างไม่รู้

ความ ชายหนุ่มยิ่งสงสาร เขากระชบัอ้อมแขนแน่นขึ้น หมายจะถ่ายทอด

ความรักทั้งหมดให้เธออย่างเต็มที่ เผื่อจะช่วยทดแทนความรักของมารดา

ซึ่งเดก็น้อยไม่เคยสมัผสั และไม่รู้ว่าในอนาคตเธอจะมโีอกาสนั้นหรอืไม่

ถูกต้องแล้ว...เขากับธีรวีมีสายเลือดเดียวกันดังที่โรสิตาท�านาย แต่

คนนอกจะรู้ไม่ได้เป็นอนัขาด! 

ชั่วขณะนั้นชายหนุม่ไพล่นกึถงึโรสติา เขาจะท�าอย่างไรกบัเธอดจีงึจะ

ทราบว่าหญงิสาวรู้ความลบัสุดยอดที่อยู่เบื้องหลงัเรื่องทั้งหมดนี้หรอืไม่

การพบกนัในวนันี้ท�าให้ธรีตุม์ยิ่งมั่นใจว่า โรสติาต้องรูอ้ะไรบางอย่าง 

น่าแปลกที่เธอควรแสดงท่าทางเป็นต่อเหมอืนที่เคยท�าเมื่อสามปีก่อน 

ไม่ใช่ท่าทางตื่นตระหนก ซ�้ายงัยอมเอ่ยปากแสดงความเสยีใจ และสญัญา

ว่าจะรามอืจากเรื่องของเขาง่ายๆ

ตราบใดที่ธรีตุม์ไม่ได้ค�าตอบว่าโรสติารูอ้ะไร เขาไม่มวีนัสบายใจ เขา

ต้องพยายามให้มากขึ้น โรสติาจะไม่มสีทิธิ์หนไีปได้อกีแล้ว!

นกัพยากรณ์สาวหนมีานั่งอยู่ในสวนกุหลาบบนดาดฟ้าของอาคาร
พาณชิย์กลางเมอืง ซึ่งเป็นหนึ่งในทรพัย์สนิซึ่งบดิาท�าพนิยักรรมมอบให้เธอ

ในฐานะบุตรเพยีงคนเดยีว 
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แรกๆ หญงิสาวไม่ต้องการรบัมรดกของเขา ทว่ามารสิาและญาตทิาง

บดิาไม่เหน็ด้วย เนื่องจากเป็นสทิธอินัชอบธรรมที่โรสติาควรได้รบั และเป็น

ความต้องการของผู้เป็นพ่อที่จะชดเชยให้แก่ลูก 

เขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ โดยแตกออกเป็น

แบรนด์ส�าหรบัสนิค้าหลายระดบั มโีชว์รมูอยูท่ั่วประเทศ หลงับดิาเสยีชวีติ 

โรสิตากับมาริสาถูกตามตัวกลับมาเนื่องจากพวกเธอเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ทั้งในส่วนของมารสิาซึ่งได้มาจากการหย่าร้าง และของโรสติาที่ถอืหุ้นแทน

ผู้เป็นพ่อ หญงิสาวจงึเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้บรหิาร นอกเหนอืจากการท�างาน

ในฐานะนกัพยากรณ์ดวงชะตา 

โรสิตาปรับปรุงดาดฟ้าของอาคารแห่งนี้ให้เป็นสวนกุหลาบ สร้าง

ออฟฟิศของตนไว้ ส่วนหนึ่งใช้ส�าหรบัการท�างานบรหิาร อกีส่วนกั้นไว้เพื่อ

รบัรองผู้ที่ต้องการให้เธอตรวจดดูวงชะตา บางครั้งเมื่อหญงิสาวรูส้กึเหนื่อย 

เธอกห็นมีานั่งเงยีบๆ ใต้ศาลาซึ่งปกคลมุไปด้วยกหุลาบเลื้อย กางกั้นโรสติา

ออกจากโลกอนัแสนวุ่นวาย

หญงิสาวนกึถงึจดหมายขูซ่ึ่งเธอได้รบัมาเมื่อวนัก่อน มดืแปดด้านว่า

ใครเป็นคนส่งมาและเขามเีจตนาอย่างไร มนัไม่ได้เขยีนด้วยลายมอื แต่พมิพ์

ด้วยคอมพวิเตอร์ จงึยากที่จะระบตุวัผูส่้ง  เธอตั้งใจว่าจะขอค�าปรกึษาจาก

พลทตั

เสยีงฝีเท้าดงัขึ้นเบาๆ แต่กระนั้นโรสติากข็วญัผวา ครั้นหนัไปจงึเหน็

ว่าเป็นเลขานุการของตน 

“มแีขกมาขอพบคุณค่ะ” 

โรสติาย่นหวัคิ้ว และงงงนัยิ่งขึ้นเมื่อได้ยนิชื่อผู้มาเยอืน

 



โรสติามองไฮโซสาวซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้รบัแขกฝั่งตรงข้าม 
ไลลาแต่งกายเก๋ไก๋สมเป็นดีไซเนอร์ เธอสวมเสื้อสูทลายดอกไม้ 

กางเกงขาสั้นกดุสม่ีวงเมด็มะปราง ตดักบัสเีหลอืงของเสื้อตวัในและรองเท้า

สน้สงู วงหน้างดงามแต่งแต้มเครื่องส�าอางอย่างประณตี โดยเฉพาะดวงตา

ซึ่งเขยีนอายไลเนอร์เสยีคมกรบิ ผมส่วนหนึ่งถกูแบ่งมาถกัเป็นเปียเส้นเลก็ๆ 

ข้างศรีษะและปล่อยผมยาวสลวยที่เหลอืเอาไว้กลางหลงั กระเป๋า รองเท้า 

รวมถึงเครื่องประดับล้วนมียี่ห้อ สมกับที่ดอกกุหลาบเคยบอกโรสิตาว่า 

ไลลานยิมเฉพาะสิ่งเลอเลศิเป็นที่หนึ่ง 

“ออฟฟิศของอาจารย์สวยจงัเลยค่ะ มองเหน็สวนกุหลาบด้วย” ไลลา

ยิ้มชื่นชม

“ขอบคุณค่ะ” 

โรสิตายิ้มรับ เธอตกแต่งห้องรับรองด้วยเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท 

แต่ละชิ้นเลียนแบบเฟอร์นิเจอร์วินเทจ ดูเหมือนอยู่ในบ้านมากกว่าเป็นที่

ท�างาน เครื่องเรือนเน้นสีขาวนวลดูสบายตาและยังช่วยขับสีสันสดใสของ

๗
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กุหลาบซึ่งประดบัในมุมต่างๆ ของห้องกบัในสวนที่มองเหน็ผ่านกระจกใส

“ไลลามีขนมมาฝากด้วยนะคะ เป็นมาการองจากฝรั่งเศส จ�าได้ว่า

อาจารย์เคยอยู่ที่นั่น คงจะชอบมาการองเหมือนกับที่ไลลาชอบ” ไฮโซสาว

ยื่นกล่องขนมยี่ห้อดงัให้ 

โรสิตารับมาอย่างเกรงใจ หญิงสาวใคร่รู้นักว่าอีกฝ่ายมาพบเธอ

เพราะเหตใุด เธอจ�าหนามยุบ่ยั่บทั่วทั้งก้านกหุลาบซึ่งไลลาเลอืกในวนันั้นได้ 

มนัแสดงถงึอนัตรายของเจ้าของรอยยิ้มหวานหยดที่อาจอาบยาพษิไว้ โรสติา

จงึไม่กล้าไว้ใจ 

“ขอบคุณค่ะ ที่จริงคุณไลลาไม่ต้องล�าบากเอาขนมมาให้ดิฉันหรอก

นะคะ” 

“ไม่ล�าบากเลยค่ะ ไลลาแอบชื่นชมอาจารย์มานานแล้ว  ยิ่งได้เจอกนั

ในงานของเดอะเบสต์ ไลลาก็ยิ่งประทับใจ พอไปปารีส ไลลาเลยนึกถึง

อาจารย์ อยากจะซื้อขนมมาฝาก อ้อ! ที่ไลลาไปปารสีมากไ็ม่ใช่อะไรหรอก

นะคะ พอด ีคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ตดิต่อมาว่าอยากพบไลลา เขาบอกว่าเหน็

ผลงานแล้วชอบ อยากให้ไลลาไปร่วมงานด้วย แต่ไลลาอยากอยู่เมอืงไทย

ท�าแบรนด์ของตัวเองมากกว่า ก็เลยปฏิเสธเขาไป เสียดายเหมือนกันค่ะ 

เพราะไม่ใช่เรื่องปกตเิลยที่ดไีซเนอร์ในต�านานอย่างเขาจะมาชวนเราไปท�างาน

ด้วยตวัเอง” 

“เพราะเหตนุี้คุณไลลาเลยจะมาให้ดฉินัดดูวงชะตาให้เหรอคะ” โรสติา

เดา

“ไม่ใช่หรอกค่ะ” ดไีซเนอร์สาวหวัเราะเบาๆ “อย่างที่ไลลาเพิ่งบอกไป

ว่าประทบัใจอาจารย์โรสมานานแล้ว หลงักลบัจากงานของเดอะเบสต์ ไอเดยี

ของไลลากพ็ุง่กระฉดูจนถงึกบัออกแบบชุดที่มอีาจารย์เป็นแรงบนัดาลใจได้

ตั้งหลายชุด ยิ่งตอนไปฝรั่งเศส ภาพอาจารย์ใส่ชุดของไลลายิ่งตดิอยู่ในใจ

จนไลลาอยากจะออกแบบเสื้อผ้าให้จรงิๆ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ไลลาอยากจะ

ขอให้อาจารย์โรสมาเป็นพรเีซนเตอร์ของแบรนด์ไลลาด้วยค่ะ”
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“ขอบคุณมากนะคะ แต่ว่าดฉินัไม่ถนดักบัการเป็นพรเีซนเตอร์ คุณ

ไลลาตดิต่อดาราหรอืนางแบบดงัๆ น่าจะดกีว่านะคะ” โรสติาปฏเิสธ

“ไม่ดค่ีะไม่ด ีแบบนั้นใครๆ กท็�าได้ ไลลาต้องการพรเีซนเตอร์ที่ไม่มี

ใครคาดถงึ เอาให้เปิดตวัขึ้นมา ผูค้นกอ็ึ้งตะลงึไปทั้งวงการ อาจารย์โรสเป็น

ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ เป็นเวิร์กกิงวูแมนที่มีความโก้และเซ็กซี่รวมกัน

อยูใ่นคนเดยีว แถมยงัซ่อนความลกึลบัเอาไว้ให้น่าค้นหาอกีด้วย นี่แหละค่ะ

ผู้หญงิที่จะพรเีซนต์เสื้อผ้าของไลลาได้ดทีี่สุด” 

สายตาชื่นชมและค�าเยินยอของคนพูดท�าให้โรสิตารู้สึกขัดเขินปน

กระอกักระอ่วน หญงิสาวจงึยิ้มแหย

“ขอบคุณส�าหรบัค�าชมนะคะ แต่ดฉินัเกรงว่าตวัเองจะท�าให้ผู้คนอึ้ง

ตะลงึในทางไม่ดเีสยีมากกว่า เดี๋ยวคุณไลลาจะขายเสื้อผ้าไม่ออกเปล่าๆ”

“อาจารย์ถ่อมตวัเกนิไปแล้วค่ะ ใครๆ กร็ูว่้าอาจารย์เป็นหมอดูที่สวย

ที่สดุในประเทศไทย แล้วอาจารย์กเ็คยเป็นนางแบบกติตมิศกัดิ์ตั้งหลายงาน

ไม่ใช่เหรอคะ ไลลาเคยเหน็” 

“ช่วงหลงัดฉินัไม่รบังานพวกนั้นแล้วค่ะ แค่งานประจ�าทั้งหลายที่ท�า

อยูก่แ็ทบจะไม่มเีวลาแล้ว ดฉินัเกรงว่าถ้ารบังานของคุณไลลา อาจจะท�างาน

ให้คุณได้ไม่เต็มที่ ต้องขอโทษด้วยนะคะ” โรสิตาบอกปัดอย่างที่คิดว่า 

นุ่มนวลที่สุด

“แต่การเป็นพรเีซนเตอร์ให้ไลลา อาจารย์จะไม่ต้องเสยีเวลาใดๆ เลย

นะคะ เพียงแค่ใส่เสื้อผ้าของไลลาไปร่วมงานต่างๆ ที่ต้องไปอยู่แล้ว ทั้ง

รายการทวี ีงานอเีวนต์ หรอืเวลาไปออกสื่อต่างๆ” ดไีซเนอร์สาวนบันิ้วอย่าง

แจกแจง “ไลลาจะออกแบบชดุให้ฟรทีั้งหมดเลยค่ะ ไลลามตีวัอย่างมาด้วย

นะ”

ดีไซเนอร์สาวหยิบแท็บเล็ตออกมาจากกระเป๋าเบอร์กินหนังจระเข้ 

เปิดภาพสเกตช์เสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโรสิตาและดอกกุหลาบ 

แต่ละชุดสวยโก้ แฝงความเซก็ซี่อย่างมคีลาสสมกบัที่ไลลากล่าวไว้จรงิๆ 
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“อาจารย์โรสชอบมั้ยคะ” 

“ค่ะ สวยมากทุกชุดเลย” โรสติาชมอย่างจรงิใจ

“ชุดพวกนี้จะยิ่งสวยขึ้นถ้าอยู่บนเรือนร่างสุดแสนเพอร์เฟกต์ของ

อาจารย์ค่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องที่อาจารย์อาจไม่มเีวลา เพราะว่าไลลาจะขอเป็น

สปอนเซอร์ออกแบบชุดให้ใส่ในรายการของอาจารย์ แค่รบกวนให้ช่วยใส่

เครดติชื่อของไลลาด้วยเท่านั้นเอง ไลลาวางแผนว่าจะโพสต์รูปอาจารย์กบั

ชุดลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้ 

อย่างเช่นในอินสตาแกรมก็มีแฟนๆ ติดตามไลลาหลายแสนคนเชียวนะคะ 

ถ้ามรีปูสวยๆ ของอาจารย์กบัเสื้อผ้าแบรนด์ไลลา รบัรองว่าจ�านวนฟอลโล-

เวอร์ต้องเพิ่มเป็นหลกัล้านอย่างแน่นอน เหน็มั้ยคะว่าการเป็นพรเีซนเตอร์

ให้ไลลา อาจารย์แทบไม่ต้องเสยีเวลาด้วยซ�้า” 

โรสิตาย่นหัวคิ้ว ขบคิดว่าควรปฏิเสธต่อไปดีหรือไม่ แต่เห็นจาก

สหีน้ากระตอืรอืร้นของอกีฝ่ายแล้ว เธอไม่กล้าหกัหาญน�้าใจในทนัที

“ขอดฉินัคดิดูก่อนได้มั้ยคะ” 

“ได้สคิะ ขอเพยีงอาจารย์โรสเอาไปลองคดิ ไลลากข็อบคณุมากแลว้

ค่ะ” ไลลาคลี่ยิ้มสดใส

“ขอบคุณค่ะ ถ้าดฉินัตดัสนิใจยงัไงแล้วจะแจ้งให้คุณทราบนะคะ”

“ค่ะ ไลลาจะรออย่างใจจดใจจ่อ แต่กแ็อบหวงัว่าจะเป็นข่าวดนีะคะ” 

ไลลาแย้มยิ้ม 

โรสติายิ้มตอบอย่างไม่สบายใจนกัว่าการร่วมงานกบัดไีซเนอร์สาวจะ

เป็นข่าวดสี�าหรบัตนด้วยหรอืไม่

ไลลาชวนหญงิสาวรบัประทานอาหารกลางวนัต่อ แต่โรสติาขอตวั 
เนื่องจากมนีดักบัพลทตัซึ่งเพิ่งกลบัมาจากต่างจงัหวดัได้สองสามวนั และไม่

ได้พบกนันาน

โรสติาลงจากรถในลานจอดของโรงแรมห้าดาวที่ชายหนุม่เป็นเจ้าของ 
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เธอเหลยีวซ้ายแลขวาด้วยความระแวงว่าจะมใีครตามมา เพราะตลอดทาง

ที่ขบัรถ หญงิสาวรูส้กึว่าถกูสะกดรอย เธอปลอบใจตนเองว่าคดิมากเกนิไป 

โชคดทีี่ในโรงแรมมพีนกังานรกัษาความปลอดภยัยนืคุมอยูท่กุชั้น หญงิสาว

จงึเบาใจ 

โรสิตาก้าวไปยังประตูซึ่งเชื่อมต่อสู่ล็อบบี ตลอดทางที่เดินผ่าน 

พนกังานในโรงแรมทกัทายเธออย่างคุน้เคย คนหนึ่งถงึกบักดลฟิต์ไปยงัชั้น

ที่ท�างานของพลทตัให้อย่างรู้ใจ

ประตูลิฟต์เปิดออกเมื่อถึงชั้นออฟฟิศของแผนกต่างๆ รวมถึงฝ่าย

บริหาร หญิงสาวเลี้ยวไปทางขวาอันเป็นทิศทางสู่ห้องท�างานของพลทัต 

พนกังานสามคนเดนิสวนมา ผู้หญงิที่น�าหน้าหยุดนิ่งและไหว้เธอ โรสติาจงึ

รบัไหว้ด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะก้าวไปยงัห้องของพลทตั

เจลกามองตามหญงิสาวที่เพิ่งเดนิผา่นไป จ�าได้แม่นวา่เป็นโรสติา 
ศตัรูหมายเลขหนึ่งของธรีุตม์ และแน่นอนว่าเป็นศตัรูของเธอด้วยเช่นกนั

“นั่นโรสติา เทพธดิากุหลาบนี่คะ” เพื่อนร่วมการฝึกงานของเธอถาม

ขึ้น

“จ้ะ เธอเป็นเพื่อนของคุณพอล” พี่เลี้ยงในการฝึกงานวนันี้ตอบ 

“คุณพอลเป็นใครเหรอคะ” เจลกาขมวดคิ้ว

“คุณพลทัต รองประธานกรรมการบริหารไงล่ะ พี่ให้พวกเธอท่อง

ชื่อผู้บรหิารของเราแล้วไม่ใช่เหรอ” รุ่นพี่ย้อนถาม สหีน้าซึ่งมกัจะเข้มงวด

เปลี่ยนเป็นเคลบิเคลิ้มชวนฝันราวกบัเป็นคนละคน

“อ๋อ! หนจู�าได้แล้วค่ะ คณุพลทตัที่พีๆ่  คยุกนัว่าหล่อมาก สาวๆ เพ้อ

กนัทั้งโรงแรมเลยใช่มั้ยคะ” เพื่อนร่วมฝึกงานกล่าวอย่างตื่นเต้น

“ใช่จ้ะ คุณพอลสุดหล่อของพวกเรามเีพยีงคนเดยีวเท่านั้นแหละ” 

เหน็แก้มแดงปลั่งของพี่เลี้ยงสาว เจลกากร็ูว่้าหนึ่งในผูห้ญงิที่เพ้อพก

ถงึพลทตัยนือยู่ตรงหน้านี่เอง เธอจ�าเรื่องของเขาได้แล้ว เพราะตั้งแต่วนัที่
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เริ่มมาฝึกงาน ก็ต้องอ่านประวัติของโรงแรมกับผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นประธาน

กรรมการบรหิารและเริ่มจะวางมอืจากงานแล้ว ปล่อยหน้าที่การตดัสนิใจให้

ลูกชายคนเดยีวคอื พลทตั 

ชายหนุม่เรยีนจบปรญิญาตรด้ีานการโรงแรมจากประเทศสวติเซอร์-

แลนด์ และปรญิญาโทการบรหิารธรุกจิจากองักฤษ นอกจากนี้ยงัเคยท�างาน

ในโรงแรมชั้นหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสอยู่พักหนึ่งก่อนจะกลับมาบริหาร

ธรุกจิครอบครวั ใครๆ กส็รรเสรญิว่าพลทตัเก่งกาจในชั้นเชงิธรุกจิและยงั

เป็นเจ้านายที่ยุตธิรรมกบัลูกน้องอย่างยิ่ง นอกเหนอืไปกว่านั้นชายหนุ่มยงั 

หล่อเหลาราวกบัเทพบตุรในสายตาพนกังานสาวแท้และสาวเทยีมทั้งโรงแรม

“หนเูคยเหน็เขาแต่ในรปู ไม่เคยพบตวัจรงิสกัทค่ีะ แต่แค่ในรปูเขาก็

หล่ออย่างกบัดาราแน่ะ” เพื่อนของเธอเอ่ยออกมาด้วยสหีน้าแดงระเรื่อไม่แพ้ 

รุ่นพี่

เจลกาเคยเห็นชายหนุ่มแค่ในรูปเช่นกัน เธอไม่รู้สึกว่าผู้ชายส�าอาง

อย่างพลทตัจะหล่อตรงไหน เขาสู้ธรีตุม์ไม่ได้สกักระผกี หญงิสาวจงึไม่ออก

ความเหน็แม้คู่สนทนาทั้งสองยงัพร�่าเพ้อถงึพลทตัไปอกีนาน

“เรากไ็ด้แค่ชื่นชมคณุพอลอยูห่่างๆ นั่นแหละจ้ะ เพราะเขามคีณุโรส

อยู่แล้วทั้งคน” รุ่นพี่ทอดถอนใจ

“เขาเป็นแฟนกนัเหรอคะ” เพื่อนร่วมฝึกงานท�าตาละห้อย

“ต้องเป็นอยู่แล้วละ คุณพอลไม่เคยควงผู้หญงิคนไหนให้เหน็สกัคน 

ผูห้ญงิคนเดยีวที่เขายอมให้เข้าพบที่ออฟฟิศได้ตลอดเวลาและพามากนิข้าว

อยู่บ่อยๆ กม็แีต่คณุโรสคนเดยีว บางครั้งพวกเขากค็วงกนัออกงานด้วยนะ 

ถ้าไม่ใช่แฟนกนั จะให้เป็นอะไร”

เจลกาลอบแบะปาก พลทัตช่างตาถั่วเสียเหลือเกินที่คว้ายายหมอดู

ตวัร้ายมาเป็นแฟน ต่อให้เขาหล่อเหลาและเก่งกาจแค่ไหน กถ็อืว่าโง่ส�าหรบั

เธออยู่ดี
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พลทตัไม่คดิเหมอืนเจลกา เขามองโรสติาตาหวานทเีดยีว
“ไม่เจอโรสมาเป็นอาทติย์ๆ คดิถงึจงัเลย” 

“อย่ามาปากหวานกบัโรสเลย เราเป็นเพื่อนกนันะ” โรสติาย�้าเหมอืน

เคย 

จู่ๆ หญิงสาวก็รู้สึกว่าพลทัตที่เธอเคยคิดเสมอว่าหล่อ ช่างดูจืดชืด

เมื่อภาพของธรีุตม์เข้ามาแทนที่...โอ...ไม่นะ เธอไม่ควรคดิถงึธรีุตม์

“โรสท�าร้ายจติใจผมอยู่เรื่อย” พลทตัโอดครวญ ก่อนจะป้ันหน้าเคร่ง 

“โรสดูเครยีดๆ นะ มเีรื่องอะไรรเึปล่า”

“มคี่ะ พอลตั้งใจฟังดีๆ  นะ และอย่าบอกแม่เป็นอนัขาด” เธอก�าชบั

ด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน

“พูดเสยีขนาดนี้ผมชกัอยากรูแ้ล้วละว่ามนัคอืเรื่องอะไร” เขาโนม้ตวั

เข้ามาใกล้อย่างรอฟัง 

โรสิตาสบตาชายหนุ่ม และเล่าเรื่องลางสังหรณ์ของตนเองว่ามีใคร

สกัคนสะกดรอยตามเธอไปทกุที่ จบลงด้วยคนผูน้ั้นส่งจดหมายขู่ฉบบัเดยีว

กบัที่เธอยื่นให้เขาดูในขณะนี้ 

“ผมว่าเราควรแจ้งความ และที่แน่ๆ เราจะต้องขอดูภาพในกล้อง

วงจรปิดว่าใครเป็นคนเอาจดหมายมาวางไว้” สหีน้าของชายหนุม่เครยีดกว่า

โรสติาเสยีอกี

“โรสติดต่อ รปภ. ของตึกแล้วค่ะ เขาบอกว่าตรงลานจอดรถไม่มี

กล้องวงจรปิด แย่ชะมดั” หญงิสาวส่ายศรีษะอย่างเซง็ๆ

“ถ้าอย่างนั้นเรากย็ิ่งต้องพึ่งต�ารวจ เผื่อเขาจะมมีุมมองอื่นในการหา

ตวัไอ้โม่งนั่น” 

“โรสกค็ดิอย่างนั้นเหมอืนกนั คดิถงึขนาดว่าถ้ามใีครตามโรสอยู ่โรส

จะไปโรงพกัแจ้งความให้เขาเหน็จะจะไปเสยีเลย เขาจะได้กลวั” 

“ผมว่าเรารอฟังต�ารวจก่อนดกีว่านะครบั และบางทโีรสอาจจะต้องมี

บอดกีาร์ด” 
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“อย่าถึงขนาดนั้นเลยค่ะ ถ้าต้องมีใครคอยคุมโรสไปทุกที่ โรสคง

อดึอดัตาย” เธอยิ้มแหย

“แต่ถ้ามนัจ�าเป็น โรสกต้็องยอมอดึอดัเพื่อความปลอดภยันะ  ว่าแต่

คุณลองนกึดูดีๆ  รยึงัว่ามปีัญหาอะไรกบัใครรเึปล่า” 

“โรสพยายามนกึแล้วนะ แต่กน็กึไม่ออก ถ้าจะมปีัญหากบัใครละก ็

คงจะเป็น...” หญงิสาวเบกิตากว้าง

“ใครครบั” พลทตัถามเสยีงเครยีด

“ธรีุตม์ค่ะ แต่โรสไม่คดิว่าคนอย่างเขาจะส่งจดหมายขู่ใคร” 

โรสิตาเล่าให้พลทัตฟังเรื่องที่เธอพบธีรุตม์หลังจากได้รับจดหมายขู่

เพยีงไม่กี่วนิาท ีเว้นไว้แต่เรื่องภาพนมิติน่าขายหน้าที่เธอไม่บอกเพื่อนรกั 

“แต่ว่ามันไม่น่าสงสัยเหรอที่คุณพบธีรุตม์แทบจะพร้อมกับที่ได้รับ

จดหมายขู ่เขาอาจจะเป็นคนเอาจดหมายมาวางไว้ที่รถแล้วตามมาดปูฏกิริยิา

ของคุณกไ็ด้” พลทตัสนันษิฐาน

“โรสคิดว่าธีรุตม์เป็นคนตรงไปตรงมาเกินกว่าจะส่งจดหมายขู่ใคร 

เขามปีัญหากบัโรส เขากม็าพูดด้วยตรงๆ” โรสติาแก้แทน

“คุณยงัไม่รู้จกัเขาดดี้วยซ�้า” พลทตัไม่เหน็ด้วย

“โรสดูลักษณะนิสัยของเขาผ่านดอกกุหลาบ ธีรุตม์เป็นคนใจร้อน 

โผงผาง ถ้ามปีัญหากบัใคร เขากเ็ลอืกที่จะชนตรงๆ ถ้าจะเจบ็ตวักเ็จบ็เลย 

เขาไม่ใช่คนที่ท�าอะไรอ้อมๆ แบบนี้หรอก” หญงิสาวอธบิาย 

“อย่าประมาทเขานะโรส ธรีุตม์ดูแล้วน่าสงสยัที่สุด เอาเป็นว่าผมจะ

ปรกึษาเพื่อนที่เป็นต�ารวจและนดัเขามาคยุกบัโรสอกีทหีนึ่งวา่จะท�ายงัไงกนั

ต่อด”ี

“ขอบคุณนะคะพอล” โรสติายิ้มให้เพื่อนรกั

“มอีกีเรื่องที่ผมไม่สบายใจ โรสบอกว่าคุณน้าจะไปฝรั่งเศสใช่มั้ย”

“ค่ะ ลูกพี่ลูกน้องของโรสจะคลอดลูก แม่เลยจะไปแสดงความยนิดี

กบัหลานคนแรกของตระกูล โรสเองกอ็ยากไปเหมอืนกนั แต่ตดิงาน” 
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“ถ้าอย่างนั้นหลงัจากคุณน้าไป โรสกน็่าจะมาอยู่ที่โรงแรมเพื่อความ

ปลอดภยั ในสถานการณ์แบบนี้ผมไม่อยากให้โรสอยู่บ้านคนเดยีว”

“คนเดียวที่ไหน ที่บ้านโรสมีคนอยู่อีกตั้งเยอะ พอลไม่ต้องห่วง

หรอก”

“จะไม่ให้ผมห่วงคุณได้ยงัไง” เขาเอื้อมมอืมากุมมอืเธอ 

โรสติาดงึมอืออกอย่างสุภาพ ไม่สนใจสายตาแสดงความเสยีดายของ

ชายหนุ่ม

“อย่าคดิมากเลยนะ แค่จดหมายขูเ่อง ไม่มอีะไรมากกว่านั้นสกัหน่อย 

โรสดูแลตวัเองได้”

“ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้โรสต้องบอกผมทุกระยะว่า คุณจะไปที่ไหนบ้าง 

ถงึที่หมายเรยีบร้อยมั้ย และกลบัถงึบ้านรยึงั ตกลงมั้ย” พลทตัท�าเสยีงเข้ม

“ตกลงค่ะคุณพ่อ” โรสิตารับค�าอย่างล้อเลียน เธออดอุ่นใจไม่ได้ที่

อย่างน้อยกไ็ม่ต้องเผชญิปัญหาเพยีงล�าพงัอกีแล้ว

สองหนุ่มสาวปรึกษากันอีกเล็กน้อย โรสิตาจึงลากลับเนื่องจาก 
พลทตัมปีระชุมต่อ เขาเดนิมากบัเธอที่หน้าลฟิต์และหยุดรอ

“ส่งโรสแค่ตรงนี้กพ็อ ไม่ต้องลงไปหรอก”

“แต่ผมเป็นห่วงคุณนี่” 

“คุณไม่ไว้ใจโรงแรมของตัวเองรึไง คนของคุณรู้จักโรสหมด พวก

เขาแทบจะอุ้มโรสไปไหนมาไหนอยู่แล้ว” หญิงสาวยิ้มล้อ “คุณรีบกลับไป

ท�างานเถอะ เดี๋ยวกต็้องประชุมอกีแล้วไม่ใช่เหรอ โรสมากวนเวลาตั้งนาน”

“ไม่รบกวนเลยครบั ผมดใีจที่โรสไว้ใจผม แต่ผมไม่ไว้ใจธรีตุม์ คณุ

ต้องระวงัตวัให้ดนีะ” 

จู่ๆ ลางสงัหรณ์กร็้องเตอืนโรสติาอกีครั้ง เธอรู้สกึถงึสายตาลกึลบั

จงึมองไปรอบๆ 

“มอีะไร” พลทตัเหลยีวตาม
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“ไม่มีค่ะ” โรสิตาส่ายศีรษะเพราะไม่เห็นอะไร เธอคงระแวงมาก 

เกนิไป “พอลอย่าห่วงเรื่องธรีตุม์เลย เขาท�าอะไรโรสไม่ได้หรอก วางใจเถอะ”

ประตูลฟิต์เปิดออก หญงิสาวจงึกล่าวลาพร้อมกบัก้าวเข้าไปข้างใน

“โรสไปก่อนนะคะ คณุไม่ต้องไปส่งหรอก โรสกลบัถงึบ้านแล้วจะรบี

รายงานตวัทนัท”ี

“ตกลงครบั ผมเองกจ็ะโทร. หาเพื่อนต�ารวจเดี๋ยวนี้เลย” ชายหนุ่ม 

ชูโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา

“ขอบคุณค่ะ” เธอโบกมอืลาพร้อมกบัที่ประตูลฟิต์ปิดลง

ต�ารวจ?!
เจลกาย่นหัวคิ้วพลางลอบมองพลทัตผ่านซอกมุมของอาคารอันเป็น

ที่ซ่อนตวัตั้งแต่ได้ยนิการสนทนาแปลกๆ ของทั้งคู่แล้ว

อันที่จริงเจลกาไม่ได้คิดจะสนใจคนทั้งสองเลยสักนิด ถ้าหากเธอ 

ไม่ได้ยินชื่อของธีรุตม์จากปากของพวกเขา คนเหล่านี้ไม่ไว้ใจธีรุตม์เพราะ

เหตุใด และท�าไมพวกเขาจงึต้องตดิต่อต�ารวจ 

สัญญาณเตือนภัยแผดก้องอยู่ในหัวของเจลกา...สองคนนั่นต้องคิด

เรื่องไม่ดกีบัพี่ธขีองเธออยู่แน่ๆ!

เจลกาเห็นพลทัตเดินไปทางห้องท�างานพร้อมกดโทรศัพท์มือถือไป

ด้วย เขาคงโทร. หาเพื่อนต�ารวจเหมอืนที่บอกโรสติา 

เธอควรท�าอย่างไรจึงจะรู้ว่าพวกเขาวางแผนชั่วร้ายอันใดกับพี่ธีของ

เธอ

เจลกาตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีที่จะย่องตามชายหนุ่มไป พลทัตไม่

ได้กลับเข้าห้องของเขา แต่หยุดข้างหน้าต่างกระจกบานใหญ่ซึ่งเปิดออกไป

เหน็ทวิทศัน์ของกรุงเทพฯ ด้านหลงัมชุีดรบัแขกส�าหรบัคนที่มารอตดิต่องาน 

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใคร หญิงสาวหันซ้ายแลขวา ก่อนจะหลบวูบหลังแนว 

กระถางต้นไม้ ซึ่งกั้นระหว่างโซฟาสองชุด  



แ พ ร ณั ฐ  l  69

โชคร้ายที่ที่ซ่อนอยูไ่กลเกนิไป เจลกาจงึแทบไม่ได้ยนิเสยีงของพลทตั 

เธอขยบัตวัตดิกระถางให้มากขึ้น ใช้ใบไม้บงัร่างกาย

“ฉนัอยาก...แจ้งความ...โรส...ธรีุตม์...ขู่...”

โอ๊ย! อะไรกนันะ เจลกาขบปากอย่างขดัใจ 

เธอกระเถบิเข้าไปใกล้ให้ได้ยนิมากกว่าเดมิ ก่อนสะดุง้โหยงเมื่อมคีน

ร้องเรยีกมาจากด้านหลงั

“มาท�าอะไรอยู่ตรงนี้น่ะกระต่าย ฉนัหาเธอเสยีทั่วเลย”

เพื่อนร่วมฝึกงานเดนิเทิ่งๆ เข้ามา เสยีงเจ้าเธอไม่เบาเลยสกันดิ เจลกา

ภาวนาขออย่าให้พลทตัเหน็พวกตน 

ค�าขอของหญิงสาวไม่เป็นผล ดวงตาคมกริบของชายหนุ่มจ้องแน่ว

มาที่เธอเสยีแล้ว!



พลทตัมองหญงิสาวสองคนที่อยูอ่กีมมุของห้อง คนหนึ่งเพิ่งมาถงึ 
ส่วนอกีคนนั่งอยู่หลงัแนวกระถางต้นไม้ซึ่งถ้าไม่สงัเกตกค็งไม่เหน็

เขาไม่เคยพบทั้งสองมาก่อน ดูจากการแต่งกายและหน้าตาเยาว์วัย 

คาดว่าพวกเธอน่าจะเป็นนกัศกึษาฝึกงาน โดยเฉพาะสาวน้อยที่นั่งยองๆ อยู่

กบัพื้น แม้เธอจะสวมเสื้อสทูกบักระโปรงสเีทาเข้ม แต่งหน้าอ่อนๆ และเกล้า

ผมเรยีบร้อย ทว่าดูอย่างไรกเ็หมอืนเดก็มธัยม

เธอมานั่งท�าอะไรอยู่ตรงนี้ และนั่งมานานขนาดไหนแล้ว ไยเขาจึง

รู้สกึว่าเหน็แววตระหนกในดวงตาของเธอ

“ฉนัท�าของตกน่ะ” สาวน้อยก้มหน้า คล�าพื้นเปะปะ 

“ของอะไร” เพื่อนของเธอทรุดกายลงช่วยหาอกีแรง

“กระเป๋าตงัค์ ฉนัหามนัไม่เจอ ไม่รู้ว่าตกอยู่แถวนี้รเึปล่า” 

คนพดูก้มๆ เงยๆ พลทตัแทบมองไม่เหน็เธออกีแล้ว มเีพยีงการขยบั

ไหวของใบไม้ในกระถางที่ท�าให้เขาเดาอากปักริยิาของหญงิสาวได้

“ไอ้พอล ท�าไมเงยีบไปวะ” เสยีงเพื่อนต�ารวจดงัมาจากปลายสาย 

๘
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“ขอโทษทวี่ะ นายพูดต่อไปส”ิ พลทตัเอ่ยพลางเดนิไปยงัห้องท�างาน 

เขาหันกลับมามองเด็กฝึกงานทั้งสองอีกครั้ง สาวน้อยหน้าอ่อนจ้อง

มาอยู่ก่อนแล้ว เธอหลบตาวูบและหายไปหลังพุ่มไม้ แต่พลทัตก็ทันเห็น 

แววตาขุ่นเขยีวของหญงิสาว

เธอไม่พอใจอะไร เพราะหาของไม่เจอกระนั้นหรอื วยัรุ่นสมยันี้ช่าง

เข้าใจยากจรงิๆ พลทตัส่ายหวั และเลกิใส่ใจ

เกอืบไปแล้ว!
เจลกาแทบโห่ร้องด้วยความโล่งใจที่รอดตวัมาได้ โชคดทีี่เธอมไีหว-

พรบิมากพอที่จะแต่งเรื่องสดๆ ร้อนๆ ว่ากระเป๋าสตางค์หาย หญงิสาวรูส้กึ

ผดิที่พูดปด แต่เพื่อธรีุตม์แล้ว ต่อให้บุกน�้าลุยไฟ เธอกย็อม

หญิงสาวเจ็บใจที่ขนาดเกือบถูกพลทัตจับได้ เธอก็ยังไม่พบค�าตอบ

ว่าเขาคุยอะไรกบัต�ารวจ เธอได้ยนิชื่อของโรสติาและธรีุตม์ เสียดายที่ไม่รู้

ว่าเป็นเรื่องอะไร แต่ดูจากสหีน้าของพลทตัแล้ว มนัต้องเป็นเรื่องไม่ดแีน่

ไม่ได้การเสยีแล้ว เธอต้องเตอืนธรีุตม์

เจลกาต่อโทรศพัท์หาชายหนุม่อย่างไม่รอช้า ทนัททีี่เขารบัสาย หญงิ

สาวกเ็ล่าเหตกุารณ์ทั้งหมดให้ฟัง ธรีตุม์นิ่งเงยีบเกอืบตลอด ก่อนเขาจะถาม

เสยีงเครยีดทนัททีี่เธอพูดจบ

“เราแน่ใจนะว่าได้ยนิชื่อพี่”

“แน่เสยียิ่งกว่าแน่อกีค่ะ หนูได้ยนิเตม็สองหูเชยีวแหละ” 

“ขอบใจมากที่เล่าให้พี่ฟัง” 

“ถ้าหนูรู้อะไรมากกว่านี้ หนูจะรีบบอกค่ะ พี่ธีต้องระวังตัวให้ดีนะ 

คนพวกนี้ต้องมเีจตนาไม่ดแีน่”

“จ้ะ กระต่ายเองกต้็องระวงัตวัเหมอืนกนั และอย่าทุม่ความสนใจกบั

เรื่องของพี่นัก พี่จะจัดการต่อเอง เราไปฝึกงานโรงแรมก็ต้องตั้งใจ เน้น

เรื่องงานและการเรยีนเป็นส�าคญั เข้าใจมั้ย” ชายหนุ่มก�าชบั
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“เข้าใจค่ะ ว่าแต่...พี่ธจีะจดัการเรื่องนี้ต่อยงัไงคะ” 

เขาจะจดัการเรื่องนี้อย่างไรน่ะหรอื ธรีุตม์เองกส็งสยั 
พระเอกหนุ่มมองโทรศัพท์มือถือซึ่งเขาเพิ่งวางสายเจลกาไปหมาดๆ 

ค�าบอกเล่าของหญงิสาวท�าให้เขากงัวล โรสติากบัคนรกัของเธอต้องการเล่น

เกมอะไรกบัเขา ถงึขนาดต้องลากต�ารวจมายุ่งด้วย มนัจะเกี่ยวกบัภาพนมิติ

ที่โรสติาเหน็จากดอกกุหลาบหรอืไม่ ยิ่งคดิ ธรีุตม์กย็ิ่งกงัขา

เขาอยากไปพบโรสิตามาหลายวันแล้ว แต่ติดงาน วันนี้เขาก็มาอัด

รายการเพื่อโพรโมตละครกบัภาพยนตร์ เหน็ทว่ีาไม่ควรรออกีต่อไป เพราะ

เรื่องจะวุ่นวายไปกันใหญ่ทั้งที่โรสิตาแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะไม่

ข้องเกี่ยวกบัเรื่องของเขาอกี ผู้หญงิคนนี้ช่างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้

ธรีุตม์ขบคดิหาวธิไีปพบโรสติา เขาควรพุ่งไปเค้นค�าตอบจากเธอให้

จบๆ หรอืควรใช้วธิอีื่นที่นุ่มนวลกว่านั้น

“พี่ธมีาพอดเีลย รนิก�าลงัชวนทกุคนไปดดูวงกบัอาจารย์โรสพรุง่นี้ รนิ

โทร. ไปนดัไว้แล้วค่ะ ได้ควิตอนบ่ายสาม พี่ธจีะไปด้วยกนัมั้ย” 

รนิรดร้ีองเรยีกอย่างได้จงัหวะ เธอนั่งอยูก่บันกัแสดงร่วม ผู้จดัการ

ส่วนตวั และทมีงานที่สนทิกนั 

“ธคีงไม่ไปหรอกครบั เขาไม่ชอบดูหมอ” จติตเิอ่ย

“รนิทราบค่ะ แต่รนิอยากให้พี่ธไีปด้วยนี่นา ดหูมอเสรจ็แล้วพวกเรา

จะได้ไปหาอะไรกนิกนัต่อ นานๆ จะมวีนัว่างกบัเขาบ้าง พี่ธกีว็า่งเหมอืนกนั

ไม่ใช่เหรอคะ” รนิรดอีอดอ้อน

“ที่จรงิพี่กว่็างอยูห่รอกนะ แต่ว่าพี่ไม่ชอบดูหมอเหมอืนกบัที่พี่ตบิอก

นั่นแหละ”

“พดูอย่างนี้แปลว่าพี่ธจีะไม่ไปใช่มั้ย” รนิรดที�าแก้มป่องอย่างแง่งอน

“ถ้าน้องรนิอยากให้พี่ไปด้วย พี่ไปกไ็ด้”

ธีรุตม์พูดเนือยๆ เหมือนคนถูกบังคับ ตรงกันข้ามกับใจที่เริงโลด 
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เพราะหาทางออกสวยงามได้ในที่สุด ชายหนุ่มเห็นจิตติเลิกคิ้วสูงอย่างไม่

อยากเชื่อ ขณะที่รนิรดแีละเพื่อนๆ ยิ้มกว้างด้วยความยนิดี

พระเอกหนุม่ตามรนิรดแีละผองเพื่อนไปยงัออฟฟิศของโรสติาในวนั
ต่อมา เขาเล่าให้จติตฟัิงว่าเกดิอะไรขึ้น ผูจ้ดัการส่วนตวัอยากมาด้วยเพราะ

เป็นห่วง แต่ตดิที่ต้องไปดูแลนกัแสดงในสงักดัอกีราย จติตจิงึเตอืนธรีุตม์

ไม่ให้ท�าอะไรรุนแรง 

เขาจะพยายามรกัษาสญัญา ธรีุตม์ท่องซ�้าๆ ในใจ 

เป็นครั้งแรกที่ชายหนุม่ได้มาเยอืนอาณาจกัรของโรสติา เป็นดงัที่เขา

คดิ รอบตวัหญงิสาวล้วนมแีต่ดอกกุหลาบ แต่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามนัจะ

มจี�านวนมหาศาลถงึเพยีงนี้

ออฟฟิศบนชั้นดาดฟ้าหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นกุหลาบ ไม่ใช่กลิ่น

น�้าหอมสงัเคราะห์ฉุนๆ แต่เป็นกลิ่นหอมหวานอย่างเป็นธรรมชาตขิองบรรดา

ดอกไม้สดในแจกนัและกระถาง การตกแต่งกด็ูเป็นผู้หญงิไปทุกกระเบยีด

นิ้ว เครื่องเรอืนแบบวนิเทจสขีาวเข้ากันได้ดกีบักุหลาบที่ประดบัไว้แทบทุก

มมุห้อง ด้านนอกยงัมสีวนดอกไม้น่ารกั ตรงกลางมนี�้าพซุึ่งนกตวัเลก็ๆ บนิ

มาเล่นน�้าอย่างเพลิดเพลิน ไกลออกไปเป็นซุ้มกุหลาบเลื้อยออกดอกบาน

สะพรั่ง เขาไม่รูว่้าหลงัซุม้นั้นมคีวามงดงามใดซ่อนอยูอ่กี เพราะเถากหุลาบ

หนาตาบดบงัไปเสยีหมด

ไม่น่าเชื่อว่าสวนดอกไม้มชีวีติชวีาแห่งนี้จะอยูบ่นดาดฟ้าใจกลางเมอืง 

รนิรดกีบัเพื่อนๆ ชมกนัไม่ขาดปาก ไม่มใีครได้รบัอนญุาตให้ออกไปที่สวน

และคงมเีพยีงเจ้าของมนัเท่านั้นที่มสีทิธิ์ ธรีุตม์รู้สกึราวกบัตนเองลอบมอง

โลกส่วนตวัของโรสติา แต่ไม่มวีนัจะได้เข้าไป

เขายงัไม่พบโรสติา แต่นั่งรออยู่ในห้องรบัแขกด้านนอก ห้องกว้าง-

ขวางมีโซฟาถึงสองชุด ใช้ส�าหรับรับรองผู้ที่มาดูดวงชะตาก่อนจะถึงเวลา 

นัดหมาย ณ ขณะนี้ที่นั่งทั้งหมดถูกจับจองจนต้องเพิ่มเก้าอี้เสริม เพราะ
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นอกจากกลุ่มของธีรุตม์แล้ว ยังมีนันทวดีซึ่งน�าเหล่าคุณหญิงคุณนายมาด ู

ดวงก่อนหน้าเขาและยงัไม่เสรจ็ธรุะ นอกจากนี้ยงัมช่ีางกบัคนสวนเดนิเข้าๆ 

ออกๆ รวมถงึชายสวมชุดซาฟารซีึ่งเป็นผู้ตดิตามของนนัทวดแีละเพื่อนๆ 

ธรีุตม์แทบไม่มเีวลาว่าง ผู้คนในห้องตื่นเต้นที่ได้พบเขากบันกัแสดง

คนอื่นและขอถ่ายภาพกนัยกใหญ่ หลายคนชวนพวกเขาคยุอย่างครื้นเครง 

ธรีตุม์ฟังเงยีบๆ ตรงข้ามกบัรนิรดทีี่เป็นคนคยุเก่ง เธอจงึสนทนากบัทกุคน

ราวกบัสนทิมานาน 

พระเอกหนุม่ได้ข้อมลูเกี่ยวกบัโรสติาเพิ่มขึ้นว่า เธอรบัพยากรณ์ดวง

ชะตาในออฟฟิศแห่งนี้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันเท่านั้น ส่วนอีกหนึ่งวันใช้

ส�าหรบัอดัรายการโทรทศัน์ วนัอื่นๆ ที่เหลอืโรสติาทุ่มให้แก่การท�างานใน

บรษิทั

สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือหญิงสาวน�ารายได้ทั้งหมดจากการดูดวงชะตา

ไปท�าบญุ ไม่ใช่เพื่อหาเลี้ยงชพี โรสติาถอืว่าเป็นการท�าบญุสองต่อ ทั้งช่วย-

เหลอืผูเ้ดอืดร้อนด้วยการพยากรณ์ดวงชะตาให้พวกเขา และน�าเงนิจากคน

เหล่านี้ไปท�าบุญกุศลช่วยคนอื่นต่อไป 

ถงึอย่างไรธรีตุม์กไ็ม่ชอบที่โรสติาสร้างชื่อเสยีงดว้ยการวุน่วายเรื่อง

ส่วนตวัของผูอ้ื่น และจรงิน่ะหรอืที่โรสติาไม่ได้ต้องการเงนิ เธออาจจะสร้าง

ภาพลกัษณ์ลวงตาคนเพื่อให้ตวัเองดูดกีไ็ด้ ธรีุตม์ยิ้มหยนั

ชายหนุ่มดูนาฬิกาอย่างใกล้จะหมดความอดทน ในที่สุดกลุ่มของ 

นนัทวดกีล็ากลบั ถงึเวลาของเพื่อนๆ เขา ทกุคนลงความเหน็ว่าจะเข้าไปพบ

โรสติาพร้อมกนั

ธีรุตม์มองหญิงสาวซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางห้องด้วยสายตามาดหมาย  

นกัพยากรณ์สาวสวมชุดแซก็แขนกดุสขีาว คอปกใหญ่ ดเูรยีบ โก้ และเซก็ซี่ 

เธอรวบผมไว้ด้านหลัง อวดวงหน้างดงามให้เด่นชัด โดยเฉพาะดวงตาคม

อนัลกึลบั น่าค้นหาว่ามสีิ่งใดซ่อนอยู่ เมื่อยนืท่ามกลางรินรดแีละนกัแสดง

หญงิคนอื่น โรสติาสามารถเป็นนางเอกอกีคนได้สบาย
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แต่เธอไม่ใช่นางเอก

ธีรุตม์เสียดายหน้าสวยๆ ของโรสิตา คนสวยแต่ใจไม่สวยย่อมไม่ 

น่าคบหา เธอจงึเป็นได้แค่นางร้ายส�าหรบัเขาเท่านั้น

โรสิตาดูตกใจที่เห็นเขา แต่ไม่นานหญิงสาวก็ตั้งสติได้ เธอขึงตาใส่

คล้ายจะต่อว่าที่เขามาที่นี่ 

ธรีุตม์จ้องตอบอย่างท้าทาย และเหน็แก้มนวลแดงระเรื่อ 

เขาตาฝาดไปหรอืไม่ที่เหน็เธอเอยีงอาย ซ�้าชายหนุ่มยงัรู้สกึว่าผู้หญงิ

ผวิขาวจดั แต่มแีก้มแดงราวกบัลกูต�าลงึสกุ ช่างน่ารกัเสยีจรงิ ธรีตุม์ขมวด

คิ้ว เขาอยากเขกหวัตวัเองนกัที่บ้ากนัไปใหญ่

ที่แน่ๆ โรสติาดมูพีริธุมากขึ้นทกุครั้งที่เจอ วนันี้แหละที่เขาจะต้องได้

ค�าตอบของเรื่องทั้งหมด

การรอคอยช่างยาวนาน ธีรุตม์อดทนฟังโรสิตาพยากรณ์ดวงชะตา

เพื่อนของเขาทลีะคน ทนัททีี่โรสติาสมัผสัดอกกุหลาบ เธอกเ็หมอืนจะหลุด

ไปอยู่อกีโลกที่เขาไม่อาจเข้าถงึได้อกีต่อไป ชายหนุ่มไม่อยากยอมรบัว่าการ

ท�านายนสิยัเพื่อนค่อนข้างตรงทเีดยีว รวมถงึที่เธอเคยท�านายเรื่องของเขา

“น้องรนิไม่ให้อาจารย์โรสดูดวงให้เหรอคะ” 

นักแสดงคนหนึ่งถามหลังจากโรสิตาพยากรณ์ดวงชะตาของทุกคน

ครบแล้ว เหลอืเพยีงรนิรดแีละธรีุตม์

“คงไม่ต้องแล้วละค่ะ อาจารย์โรสเคยดูให้รนิละเอยีดยบิแล้ว แต่ที่

รินชวนทุกคนมาก็เพราะอาจารย์ดูแม่นจนต้องบอกต่อ นี่รินก็ท�าตามที่

อาจารย์แนะน�าว่าให้เดนิหน้าท�าธรุกจิที่เคยแพลนเอาไว้แล้วจะรุ่ง อกีไม่นาน

รนิกจ็ะเป็นบอสรนิเจ้าของธุรกจิแล้วนะคะ” รินรดยีิ้มอวด

“ธุรกจิอะไร ไม่บอกกนับ้างเลย” เพื่อนอกีคนซกั

“เอาไว้ให้เป็นรูปเป็นร่างกว่านี้ รินจะบอก แต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อน” 

นางเอกสาวฉกียิ้มอย่างมเีลศนยั 

เพื่อนทั้งหลายพากนัต่อว่า แต่รนิรดกีไ็ม่ยอมเผยความลบัอยูน่ั่นเอง 
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เมื่อไม่มใีครเค้นค�าตอบจากเธอได้ พวกเขาจงึหนัมาถามธรีุตม์

“ธลี่ะ จะดูดวงกบัคุณหมอโรสมั้ย” 

“ไม่ครบั” ธรีุตม์ปฏเิสธสั้นๆ 

เขาประสานสายตากับนักพยากรณ์สาว อีกครั้งที่ชายหนุ่มเห็นแวว

ขดัเขนิ แต่ที่ชดักว่านั้นคอืความเหนื่อยล้า เขาทราบว่าโรสติาดูดวงมาตั้งแต่

เช้าและแทบไม่ได้พกั ชายหนุม่ปัดความเหน็ใจออกไปพลางขบคดิวา่จะเค้น

ข้อสงสยัของตนจากโรสติาอย่างไรในเมื่อเพื่อนๆ ยงัอยู่กนัเตม็ห้อง 

ธรีุตม์หรี่ตามองหญงิสาว ถงึอย่างไรเธอกห็นเีขาไม่พ้น เขาจะยอม

ทนอกีสกันดิจนกระทั่งทุกคนกลบัไป 

เมื่อไรเขาจะไปเสยีทนีะ โรสติาลอบกระวนกระวาย 
เธอเหนื่อย เพราะวันนี้มีคนมามากเหลือเกิน หญิงสาวคิดถึงเตียง

นอนที่บ้าน แต่เอาเข้าจรงิ เธอกก็งัวลจนนอนไม่หลบั ถงึได้เหนื่อยจนแทบ

ยนืหลบัอยู่รอมร่อ ตดิที่รนิรดยีงัชวนคุยต่อ หญงิสาวจงึต้องทนกบัความ

อ่อนล้า และสู้กบัสายตาคมวาวของธรีุตม์ที่จ้องมองมาแทบทุกอริยิาบถ

เขามาที่นี่ท�าไมในเมื่อเธอกบัเขาคุยกนัรู้เรื่องแล้ว โรสติามั่นใจว่าหนี

ธรีุตม์พ้นตั้งแต่วนัก่อน ทว่าเกดิอะไรขึ้น

หญงิสาวเกบ็ความคลางแคลงไว้ในใจ เธอเดนิออกมาส่งทกุคนที่ห้อง

รบัแขกด้านนอกตามมารยาทเนื่องจากเป็นแขกกลุม่สดุท้าย และประหลาดใจ

เมื่อเหน็ไลลานั่งรออยู่บนโซฟาตวัหนึ่ง 

“อุ๊ย! คุณรนิ คุณธ”ี ไลลาเอ่ยชื่อดาราคนอื่นๆ จนครบถ้วนอย่าง

สนทิสนม

“ไม่คดิว่าจะได้เจอคณุไลลาที่นี่ ดใีจจงัค่ะ” รนิรดทีกัตอบด้วยสหีน้า

ยิ้มแย้ม

“ไลลากด็ใีจค่ะ ถ้ารูว่้าจะได้พบทกุคนที่นี่ ไลลาจะได้เอาขนมมาฝาก 

ไลลาซื้อมาจากฮ่องกง มันยังไม่มีขายในเมืองไทยเลยนะคะ เมื่อคืนไลลา
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ต้องบินด่วนไปที่นั่น เพราะมีมอลล์ใหญ่ติดต่อให้ไปเปิดช็อป ไลลาเพิ่งลง

จากเครื่องมาเมื่อกี้นี้เอง แต่อยากแวะเอาขนมมาฝากอาจารย์โรสก่อน” 

ดไีซเนอร์สาวยื่นถุงขนมให้ โรสติาจงึต้องรบัมา

“ขอบคณุมากนะคะ คณุไลลาเอาขนมมาให้อกีแลว้ เหน็ทดีฉินัคงจะ

อ้วนกนัคราวนี้แน่” เธอยิ้มแหย 

“ไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลย อาจารย์ยังกินได้อีกเยอะค่ะ” รินรดี

พยกัพเยดิกบัไลลา 

“จริงค่ะ อาจารย์โรสหุ่นดีออกจะตาย ไม่อย่างนั้นไลลาคงไม่อยาก

ให้อาจารย์มาเป็นพรเีซนเตอร์ของแบรนด์ไลลาหรอกนะคะ”

“พรเีซนเตอร์เหรอคะ” นกัแสดงคนหนึ่งทวนค�าอย่างสนใจ

“ค่ะ ไลลาทาบทามไว้ แต่อาจารย์กย็งัไม่ตอบรบั นี่ไลลากเ็อาแบบ

ชุดมาให้ดูด้วยนะคะ เพิ่งดีไซน์เสร็จหมาดๆ บนที่นั่งชั้นเฟิสต์คลาสของ

การบนิไทย” 

ดไีซเนอร์สาวหยบิไอแพดมนิอิอกมาเปิดให้ทกุคนดู เรยีกเสยีงฮอืฮา

อย่างตื่นเต้นไปทั่วห้อง โรสิตาซ่อนความล�าบากใจไว้ภายใต้รอยยิ้ม เธอ

เหลอืบมองธรีุตม์และเหน็เขาท�าหน้าเบื่อหน่าย ตายงัจบันิ่งมายงัเธอ 

อนัที่จรงิโรสติาอดรูส้กึไม่ได้ว่าชายหนุ่มจบัจ้องเธอตลอดเวลา ไม่ใช่

เพิ่งมองตอนที่เธอหนัไป หญงิสาวขยบัมอืยกุยกิด้วยความประหม่า ภาวนา

ให้แขกทั้งหลายลากลบัไปเสยีที

อกีกว่าชั่วโมงทเีดยีวกว่าทุกคนจะกลบั โรสติานั่งเอนหลงัพงิโซฟาใน
ห้องรับแขกอย่างหมดแรง หญิงสาวเหลือบมองท้องฟ้านอกหน้าต่าง แสง

อาทติย์อสัดงทาบทาไปทั่วผนืนภา ถงึเวลาที่เธอควรกลบับ้านเสยีท ี

โรสิตาขยับตัวลุกขึ้น ก่อนขมวดคิ้วเมื่อเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเสียบ

อยู่ใต้แจกันกุหลาบ สีขาวของมันแทบจะกลืนไปกับสีของโต๊ะ เธอจึงไม่ได้

สงัเกตในตอนแรก
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นักพยากรณ์สาวหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมา ลมหายใจสะดุดเมื่อ

เหน็ว่ามนัเป็นซองจดหมายที่ไม่มกีารจ่าหน้าแบบเดยีวกบัที่เธอเคยได้รบัและ

ท�าให้ขวัญผวามาจนถึงทุกวันนี้ เธอเปิดมันออกมาอ่านด้วยมือซึ่งพยายาม

ควบคุมไม่ให้สั่น

‘จำาไว้ แกอยู่ในสายตาของฉนัเสมอ!’

โรสติาอุทาน แทบจะทิ้งจดหมายลงกบัพื้น เธอก้าวฉบัไปหาเลขานกุาร

คู่ใจซึ่งอยู่ในห้องด้านหน้า

“คณุจ�าได้มั้ยว่าใครเอาจดหมายฉบบันี้มาวางไวใ้นห้องฉนั” โรสติาชู

ซองโดยไม่ให้อกีฝ่ายเหน็ข้อความข้างใน 

“เอ...ดิฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะคะ” เลขานุการซึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะ

ท�างานเอยีงคอมองอย่างงุนงง

“แล้วมนัไปอยู่ในห้องรบัแขกได้ยงัไง” โรสติาถามเสยีงสั่น

“ตรงไหนของห้องรบัแขกคะ” เลขานุการลุกขึ้นยนื

“ใต้แจกนักุหลาบบนโต๊ะรมิหน้าต่างจ้ะ”

“เอ๊ะ! แปลกจรงิ มนัไปอยู่ตรงนั้นได้ยงัไง หรอืดฉินัเผลอเอาไปวาง

ไว้ตอนจดัเอกสารและแขกกม็าพอด ีดฉินัขอโทษนะคะคุณโรส วนันี้มคีน

มาเยอะมากเป็นประวตักิารณ์ และยงัมชี่างมาเชก็ไฟ มคีนสวนมาดูต้นไม้ 

ดิฉันจึงหลงลืมไปบ้าง ดิฉันจะไม่เลินเล่ออย่างนี้อีกแล้วค่ะ แต่มันเป็น

จดหมายอะไรเหรอคะ เผื่อดฉินัพอนกึออกว่าใครเป็นคนส่งมา อุ๊ย! คุณ

โรส เป็นอะไรรเึปล่า หน้าซดีมากเลย” 

“ไม่เป็นไรจ้ะ” โรสติาพมึพ�าพลางเท้ามอืบนโต๊ะเพื่อพยุงตวัเองไม่ให้

ล้ม เธอตระหนกัถงึอนัตรายที่คุกคามเข้ามาใกล้อย่างน่าประหวั่น

เสียงเคาะประตูดังขึ้นจนหญิงสาวสะดุ้ง ประตูเปิดออกกว้าง ก่อน

คนที่อยู่ด้านนอกจะเข้ามา โรสติาจบัขอบโต๊ะแน่น ความหวาดกลวัเปลี่ยน
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เป็นแปลกใจเมื่อเหน็ธรีุตม์จ้องตรงมาที่เธอเหมอืนที่เขาท�ามาตลอดในวนันี้

“คุณธลีมือะไรไว้รเึปล่าคะ” เลขานุการสาวถามด้วยอาการเคอะเขนิ 

“ครับ ผมลืมไปว่ามีเรื่องส�าคัญจะคุยกับเจ้านายของคุณ” ธีรุตม์

สบตานกัพยากรณ์สาว



ธรีตุม์จ้องแผ่นหลงักลมกลงึของนกัพยากรณ์สาวที่เดนิน�าหน้าเขา
เข้าไปในห้องดูดวงชะตา 

หญิงสาวหยุดหน้าโต๊ะท�างานเพื่อวางกระดาษกับซองจดหมายสีขาว

ลงบนโต๊ะ แล้วเดนิมาตรงกลางห้อง ธรีตุม์ขมวดคิ้วเมื่อเหน็ว่าโรสติามอืสั่น 

ครั้นตั้งใจมอง มอืเรยีวกก็ลบัเป็นปกต ิแต่ดวงหน้าสะสวยซดีขาวจนแทบ

จะกลนืไปกบัสขีองชุด 

เพียงไม่ถึงชั่วโมงที่เขาออกจากออฟฟิศของหญิงสาวไปพร้อมกับ

เพื่อนๆ โรสติากด็ผูดิแผกไป เธอช่างเปราะบางและกระสบักระส่าย ยกเว้น

ดวงตาเท่านั้นที่วาววบัอย่างเอาเรื่อง

“คณุมธีรุะอะไรกบัดฉินัคะ เราตกลงกนัแล้วว่าจะต่างคนต่างอยูไ่ม่ใช่

เหรอ” โรสติาเปิดบทสนทนาอย่างตรงประเดน็ 

“ใช่ เราตกลงกันแล้ว แต่คุณนั่นแหละที่ไม่ยอมจบ” ธีรุตม์สืบเท้า

เข้าไปใกล้ หญงิสาวขยบัถอยห่าง เขาจงึหยุดยนื

“ฉนัเนี่ยนะไม่ยอมจบ” 

๙
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“อย่ามาท�าเป็นไม่รูเ้รื่องเลย คณุกบัแฟนคุณต้องการอะไรจากผมกนั

แน่” ธรีุตม์ถามเสยีงเยน็

“แฟนดฉินั...ใคร” เธอนิ่วหน้างงงวยได้อย่างสมจรงิ

“อ้าว! คุณพลทตัไง หรอืคุณจะบอกว่าไม่ใช่” 

“เขาเป็นเพื่อน ไม่ใช่แฟน” 

“ฮ!ึ ตอบอย่างกบัดารา ผมคงเชื่อหรอก” ธรีุตม์ยิ้มเยาะ

“คุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณ แต่คุณถามท�าไม คุณคิดว่าดิฉันกับคุณ

พอลต้องการอะไรจากคุณเหรอ” 

สีหน้าสับสนของโรสิตาช่างสมบทบาทจนนักแสดงมืออาชีพอย่างเขา

เกอืบหลงเชื่อ

“ถามตวัคณุเองดสูว่ิาพวกคณุวางแผนดงึต�ารวจมาป่วนชวีติผมยงัไง

อกี”

“ต�ารวจ...คุณพูดอะไร ฉนังงไปหมดแล้ว หรอืว่าคุณ...” หญงิสาว

เบกิตากว้างและเหลยีวไปยงัโต๊ะท�างาน

“ผมท�าไม” ธรีุตม์ถามเสยีงห้วน

“คุณไม่ได้ส่งจดหมายมาให้ฉันใช่มั้ย” โรสิตาหันกลับมาถามอย่าง

เคร่งเครยีด

“จดหมายอะไร” 

หญงิสาวไม่ตอบ แต่จ้องโต๊ะท�างานนิ่ง วงหนา้ที่ซดีอยูแ่ลว้ เผอืดลง

ไปอกี 

“ผมถามว่าจดหมายอะไร” ธรีุตม์ย�้า

“ช่างมันเถอะ ไม่ใช่คุณก็แล้วไป” โรสิตาพูดเร็วปรื๋อพลางกลอกตา

อย่างสบัสน

“นี่คณุแม่หมอ คณุก�าลงัเล่นเกมอะไรอยู่กนัแน่ ฮ”ึ ชายหนุ่มยกแขน

ขึ้นกอดอก เจยีนจะสิ้นความอดทนเตม็แก่

“ฉนัไม่ได้เล่นเกม” เธอส่ายหน้า
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“แล้วพวกคุณคิดจะให้ต�ารวจมายุ่งกับผมท�าไม” เขาจ้องหญิงสาว 

ตั้งใจสงัเกตทุกการเปลี่ยนแปลงบนวงหน้าของเธอเพื่อจบัผดิ

“ต�ารวจไปหาคุณเหรอคะ ฉนัไม่ได้ขอให้พวกเขาไปนะ” 

สหีน้าของโรสติาจรงิจงัเสยีจนธรีุตม์อยากเชื่อว่าเธอไม่ได้โกหก เขา

เข้าไปใกล้หญงิสาวอกีก้าวเผื่อจะได้เหน็พริุธของเธอ

“พวกเขายงัไม่มาหรอก แต่ผมรูว่้าพวกคณุมแีผนจะท�าแบบนั้น และ

ผมกอ็ยากรู้อีกด้วยว่าสิ่งที่คุณก�าลงัท�า มนัเกี่ยวกบัภาพนมิติของผมที่คุณ

เหน็บนเวทใีนวนันั้นรเึปล่า”

“ภาพนมิติ...” คราวนี้ดวงหน้าของโรสติาไม่ซดีขาวอกีต่อไป พวงแก้ม

เปลี่ยนเป็นสแีดงระเรื่อ ซ�้าเธอยงัหลุบตาต�่าอกีด้วย

“ฉนัไม่เหน็อะไรสกัหน่อย”

“แต่บนหน้าของคุณมนัเขยีนว่าเหน็” 

“ไม่เห็น...ไม่เห็นจริงๆ” โรสิตาตอบโดยไม่สบตา วงหน้าแดงแจ๋ขึ้น

ไปอกี

ธรีุตม์หรี่ตามอง เขาสบืเท้าเข้าใกล้กว่าเดมิ หญงิสาวจงึถอยกรูดไป

ชนโต๊ะท�างาน

“อย่าเข้ามานะ!”

ธีรุตม์เลิกคิ้วมองท่าทางแตกตื่นของเธอ แก้มที่แดงแปร๊ดราวกับ

มะเขอืเทศสุกดูเหมอืนคนขวยอายมากกว่าหวาดกลวั 

“ผมก็ไม่ได้อยากเข้าใกล้คุณหรอก แค่อยากดูให้ชัดๆ ว่าคุณโกหก 

รเึปล่า” พระเอกหนุม่ประกาศเสยีงเหี้ยม มั่นใจว่าต้อนเธอให้จนมมุได้แล้ว 

จู่ๆ โรสติากเ็ชดิหน้าขึ้น ดวงตาวาววบัราวกบัแม่เสอืสาว

“ฉันจะโกหกคุณไปท�าไม คุณมีความส�าคัญถึงขนาดที่ฉันต้องแต่ง

เรื่องโกหกเชยีวเหรอ คุณนั่นแหละที่โกหกฉนั” 

“ผมโกหกอะไร” เขานิ่วหน้า

“คุณโกหกว่าไม่เชื่อค�าท�านายของฉัน ทั้งที่ความจริงแล้วคุณเชื่อฉัน
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มากกว่าที่คนอื่นเชื่อเสยีอกี ตั้งแต่ฉนัท�างานนี้มากม็แีต่คณุที่คอยมาเซ้าซี้ถาม

อยู่ได้ว่า ฉนัรู้อะไรเกี่ยวกบัคุณบ้าง โธ่เอ๊ย! ปากบอกไม่สนใจ ทั้งที่ใจเชื่อ

เตม็ๆ”

ธรีุตม์ท�าหน้าตงึเมื่อถูกจบัได้ เขาคงแสดงออกชดัเกนิไป 

“ฉันพูดถูกใช่มั้ยล่ะ คุณเชื่อศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ แต่ว่าท�าเป็น 

ไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นคนที่โกหกกค็อืคุณนั่นแหละ ไม่ใช่ฉนั”

“เหลวไหล! ผมไม่ได้เชื่อ แต่ที่มานี่ก็เพราะไม่ชอบให้ใครมาล�้าเส้น 

ในเมื่อคุณจะเอาต�ารวจมายุ่งเรื่องผม ผมกต็้องรกัษาสทิธิ์ของตวัเองส”ิ 

“ค่า” เธอลากเสยีงยาวพร้อมยิ้มเย้ย “ไม่เชื่อกไ็ม่เชื่อ แต่คุณควรจะ

เชื่อฉันอย่างหนึ่งว่า ฉันไม่เคยคิดจะขอให้ต�ารวจไปยุ่งอะไรกับคุณ ฉัน

สญัญาแล้วไงว่าเราต่างคนต่างอยู่ คุณเองกค็วรรกัษาสญัญาเหมอืนกนั”

อีกครั้งที่ธีรุตม์มองหาค�าโกหกในแววตาของหญิงสาว แต่เห็นเพียง

ความแน่วแน่ของเธอ

“กไ็ด้ ผมจะลองเชื่อคณุอกีสกัครั้ง แต่ถ้าคราวหน้าผมรู้ว่าคณุมายุง่

เรื่องของผมอกีละก ็ผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่” เขาคาดโทษ

“ไม่มวีนันั้นแน่นอน” โรสติากล่าวชดัถ้อยชดัค�า

“ผมจะจ�าไว้” ธรีุตม์พูดทิ้งท้าย แล้วก้าวไปยงัประตู 

เขาหันกลับไปทางหญิงสาวก่อนที่จะหับประตูลง จึงทันเห็นสีหน้า

เหนื่อยล้าใกล้ล้มทั้งยนืยามที่โรสติาไม่คดิว่าเขามอง

วบูหนึ่งที่เขารูส้กึผดิต่อการข่มขูผู่ห้ญงิ ชายหนุม่ปัดความเหน็ใจออก

ไป 

ภายในลฟิต์ที่พาธรีุตม์ลงไปสู่ชั้นล่างสุด พระเอกหนุ่มพยายามสลดั
สหีน้าทุกข์ทนของโรสติา แต่ไม่ส�าเรจ็

เขาหยุดคิดเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ชะงักงันทันทีที่ประจันหน้ากับ

คนที่ก้าวเข้ามา 
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ไอ้อวยชยั!

ธีรุตม์ขบกรามแน่น ศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขาใส่เสื้อโปโลสีด�ากับ

กางเกงยีน ดูส�าอางเหมือนกับที่เคยเป็น แต่เบื้องหลังหน้าตาสวยราวกับ

พระเอกลเิกของมนักลบัซ่อนปีศาจจากขุมนรกเอาไว้ 

อวยชัยแสยะยิ้มเมื่อเห็นเขา ธีรุตม์ก�าหมัดแน่น เขาต้องข่มใจสุด

ความสามารถไม่ให้กระชากคอเสื้อของอีกฝ่ายเข้ามา แล้วประเคนหมัดใส่ 

กระทบืซ�้าๆ ให้ตายคาเท้า

ผู้คนเบียดเข้ามาในลิฟต์ท�าให้ธีรุตม์ต้องขยับออกไป เขาหันกลับไป

เขม้นมองอวยชัยซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางหนุ่มสาวออฟฟิศ อีกฝ่ายจ้องตอบมา

อย่างท้าทาย ไฟร้อนเร่าแผดเผาธรีุตม์ไปทั้งกายใจ 

ประตูลิฟต์ปิดลงแล้ว แต่ประตูแห่งความคั่งแค้นเปิดขึ้นในใจของ

ชายหนุ่มอกีครั้ง

ธีรุตม์ตั้งใจว่าจะไปให้พ้นจากตึกแห่งนี้มานานแล้ว เขาไม่ต้องการ
เหยยีบผนืดนิเดยีวกบัอวยชยั ไม่...แม้แต่จะใช้อากาศหายใจร่วมกบัมนั 

ความคบัแค้นท�าให้ชายหนุ่มนั่งอยู่ในรถ ร�าลกึถงึเหตุการณ์เลวร้าย

ในอดตีที่เกดิขึ้นเพราะอวยชยั 

เขารู้จักกับมันมาตั้งแต่จ�าความได้ ครอบครัวของอวยชัยเช่าห้อง

เลก็ๆ อยู่ในตกึที่พ่อแม่ของธรีุตม์เป็นเจ้าของ มารดาของมนัขายผกัอยู่ใน

ตลาด เธอเมาค้างเกอืบทกุวนัและมแีฟนหนุม่เปลี่ยนหน้ามาหาเสมอ ธรีตุม์

ไม่เคยพบพ่อของอวยชยั แต่ได้ยนิว่าเขาถกูจบัเพราะก่อคดยีาเสพตดิ และ

ตายในคุกนั่นเอง 

ธรีตุม์กบัอวยชยัอายุไล่เลี่ยกนั แต่ไม่เคยสนทิกนั ก่อนจะกลายเป็น

คู่แข่งเมื่อธรีุตม์เรยีนชกมวยในค่ายกระทงิเหลก็ซึ่งบดิาเจลกาเป็นเจ้าของ

อวยชัยชกมวยอยู่ก่อนแล้วและเข้าแข่งขันตามเวทีต่างๆ ตั้งแต่อายุ

ได้สบิขวบ ธรีตุม์เคยแข่งชกมวยกบัอวยชยัอยูส่องสามครั้ง หนแรกเขาแพ้ 
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แต่หลงัจากนั้นชายหนุ่มกพ็ฒันาฝีมอืจนชนะอวยชยัไปเสยีทุกครั้ง ครั้นโต

เป็นหนุม่ ต่างคนต่างแยกย้ายกนัไป ธรุีตม์เข้าวงการบนัเทงิ ขณะที่อวยชยั

ย้ายออกจากห้องแถวหลงัมารดาของมนัตาย

อวยชยัควรออกไปจากเส้นทางของธรีุตม์ตลอดกาล ทว่าไม่ใช่

มนักลบัมาในคราบของสตัว์นรก ท�าลายชวีติของเขาจนพงัพนิาศ เขา

ต้องทุกข์ทรมานประหนึ่งตายทั้งเป็นมาจนถงึทุกวนันี้

ธีรุตม์ไม่เคยลืมความแค้น การพบอวยชัยในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์

ว่าเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ช่วยลดทอนความเกลียดชัง เขาอยากฆ่ามันด้วยมือ 

ทั้งสอง แต่ประสบการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาท�าใหช้ายหนุม่ตระหนกัดวีา่ การ

ข้องเกี่ยวกบัอวยชยัจะยิ่งส่งผลร้าย โดยเฉพาะกบัคนที่เขารกั

พระเอกหนุม่ก�าพวงมาลยัแน่นพลางตั้งสตเิตรยีมออกไปจากที่นี่ แต่

ก็ต้องชะงักมือที่เตรียมสตาร์ตเครื่องยนต์เมื่อเห็นโรสิตาเดินเข้ามาในลาน

จอดรถ เธอดเูครยีดและซดีเซยีวอย่างน่าตกใจ หญงิสาวตรงมาทางรถของ

เขา ชายหนุ่มรบีเลื่อนตวัลงต�่า ไม่ต้องการให้เธอเหน็ 

ธรีตุม์ลอบมองโรสติาที่เดนิผ่านไป แต่ก่อนเขาจะหยดักายขึ้นดงัเก่า 

ชายหนุ่มกลบัเหน็อวยชยัเดนิตามหลงัหญงิสาวมาห่างๆ 

คิ้วหนาของธรีตุม์กระตกุเข้าหากนั จากที่เขารู้จกัอวยชยั การกระท�า

ของมนัไม่ชอบมาพากลอย่างยิ่ง เขาจ�าสายตามุ่งร้ายที่มนัมองโรสติาได้ด ี

เธอคอืเหยื่อของมนั!

สมองของธรีุตม์แล่นเรว็จี๋ เขาสงสยัว่าทั้งสองรู้จกักนัหรอืไม่ในเมื่อ

อวยชัยท�างานในตึกนี้ ชายหนุ่มคาดว่าตนเองได้ค�าตอบเมื่อโรสิตาหันหลัง

กลับมา อวยชัยเบือนหน้าไปทางอื่นเหมือนไม่ได้เดินตาม มันไขกุญแจรถ

คนัหนึ่งและเข้าไปนั่ง โรสติาจงึเดนิต่อไปยงัยานพาหนะของเธอที่อยู่ไม่ไกล

กนั เธอเหลยีวซ้ายแลขวาอย่างระแวดระวงั ธรีตุม์จ้องมองต่อไปอกีนานจน

หญงิสาวขบัรถออกไป โดยมรีถของอวยชยัตามไปห่างๆ

ใจของธีรุตม์เต้นระทึก ความหวาดกลัวและความปรารถนาที่จะ
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ปกป้องปั่นป่วนไปทั้งโพรงอก

ชายหนุม่ยดืตวัขึ้นนั่ง คิ้วขมวดมุน่อกีครั้งเมื่อเหน็รถยนต์ซึ่งจอดห่าง

ไปเลก็น้อยตามทั้งสองไป เขาไม่ได้สงัเกตด้วยซ�้าว่าในรถคนันั้นมคีนนั่งอยู่

คนในรถเหลยีวมาเมื่อขบัผ่านรถของเขา แต่เพยีงแวบเดยีวกห็นักลบั

ไป แต่กระนั้นธีรุตม์ก็จ�าได้แม่นว่าเป็นผู้ติดตามของนันทวดีซึ่งเขาเพิ่งเจอ

เมื่อตอนบ่าย

สมองของชายหนุ่มหมุนติ้วอย่างสบัสน ท�าไมเขาจงึรูส้กึราวกบัก�าลงั

ดูหนงัฆาตกรรมระทกึขวญั

โรสติาตกอยู่ในอนัตรายหรอืไม่ แม้เขาไม่ชอบเธอ แต่กอ็ดเป็นห่วง

ไม่ได้

ธรีุตม์ตดัสนิใจในเสี้ยววนิาทนีั้นว่าจะขบัรถตามทั้งสามไป 



“นายขบัรถตามไปถงึบ้านของหมอโรสเลยเหรอวะ”
จิตติถามย�้าอย่างตกใจหลังธีรุตม์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง พระเอก

หนุ่มตามรถของโรสิตาและอวยชัยไปห่างๆ การสะกดรอยยากล�าบาก 

เนื่องจากลกูน้องของนนัทวดลีอบตามทั้งสองอยูเ่ช่นกนั ธรีตุม์จงึรกัษาระยะ

ห่างด้วยความระมดัระวงั เขาไม่ต้องการให้ทั้งสามรู้ตวั 

“ผมแค่จอดดอูยูไ่กลๆ เท่านั้นแหละพี่ เหน็ไอ้อวยแล้วไม่สบายใจเลย

ว่ะ พี่กร็ูว่้ามนัเลวแค่ไหน ค่อยยงัชั่วที่ยายแม่หมอไปถงึบ้านอย่างปลอดภยั 

ผมกเ็ลยรบีมาหาพี่นี่แหละ”

“ดีแล้วที่นายไม่วู่วาม แต่ท�าไมไอ้อวยกับคนของคุณนันทวดีถึงต้อง

สะกดรอยตามหมอโรสด้วยล่ะ” จติตลิูบปลายคางอย่างครุ่นคดิ

“ผมกอ็ยากรู้เหมอืนกนั” ธรีุตม์ตอบเสยีงขรมึ

“นายแน่ใจนะว่าหมอโรสไม่ได้ขอให้พวกเขาตามไป” จติตคิาดเดา

“ผมไม่คดิว่ายายแม่หมอรู้ตวัด้วยซ�้าครบัว่าถูกตาม” 

“แปลก...”

๑๐
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“ครบั แปลกมาก และมนัต้องไม่ใช่เรื่องดแีน่ ถ้ามไีอ้อวยมาเกี่ยว” 

ธรีุตม์กดัฟันกรอด 

จติตพิยกัหน้าเหน็ด้วย 

“วันนี้ยายแม่หมอไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ หน้าเขาซีดมาก ท่าทางก็

กระวนกระวายเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง ผิดกับยายหมอจอมจุ้นคนเดิม

อย่างกบัเป็นคนละคน ผมเคยเหน็ท่าทางแบบนี้ของเขาเมื่อไม่กี่วนัก่อน” เขา

บอกชื่อสถานที่และรายการที่ไปออกพร้อมกับรินรดีซึ่งจิตติไม่ได้ไปด้วย 

“เขาดตูื่นๆ เหมอืนไม่เป็นตวัเอง ผมไม่รูว่้าอะไรเปลี่ยนผู้หญงิที่มคีวามมั่นใจ

จนเกนิเหตุให้กลายเป็นแบบนี้ อะไรท�าให้เขากลวั”

“นิสัยชอบปกป้องของนายส�าแดงเดชไม่เว้นแม้แต่แม่หมอที่นายไม่

ชอบหน้า” จติตยิิ้มล้อ

“นิสัยปกป้องอะไรล่ะพี่ ผมแค่ไม่อยากให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อของ

ไอ้อวยอกีต่างหาก” ดวงตาคมหม่นแสงลง หวัใจเจบ็แปลบจากบาดแผลที่

ไม่มวีนัหาย

“มนัอาจไม่เหมอืนกนักไ็ด้” จติตติบบ่าเขาเบาๆ 

“ผมควรท�ายงัไง” ธรีุตม์สบตารุ่นพี่อย่างเจบ็ปวด

“ไม่ต้องท�าอะไรแล้วละ นายท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วนี่ 

เราไม่สามารถปกป้องทุกคนบนโลกได้หรอก” 

“แต่ผมไม่สบายใจ” 

“ถ้านายไม่สบายใจ กล็องหาทางเตอืนหมอโรสสวิ่าเขาถูกสะกดรอย

ตาม”

“ยายนั่นคงฟังผมหรอก วันนี้เขายังพูดอยู่เลยว่าให้ต่างคนต่างอยู่” 

ธรีุตม์เค้นเสยีง แล้วเหน็จติตเิลกิคิ้วสูงขึ้น

“นายต้องการอย่างนั้นมาตลอดไม่ใช่เหรอ นายร�าคาญผู้หญิงคนนี้ 

เขาบอกให้ต่างคนต่างอยู่ก็ถูกแล้ว ต่อไปนี้นายก็ไม่ต้องคอยปวดหัวเพราะ

เธออกี ไม่ดรีไึง”
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นั่นส ิ เขาเคยต้องการให้โรสติาเลกิยุ่งกบัชวีติเขามาตลอดไม่ใช่หรอื 

ธรีุตม์นิ่วหน้าอย่างสบัสน เขาควรโล่งใจ แต่ไฉนจงึหงุดหงดิ... 

คงเป็นเพราะเขาเพิ่งพบไอ้อวยชยัมาหมาดๆ ไม่เกี่ยวอะไรกบัโรสติา

สกันดิ ธรีุตม์หาเหตุผลให้ตนเองจนได้

แต่หากอวยชัยท�าร้ายโรสิตาเล่า เขาจะท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้และปล่อยให้

เรื่องเลวร้ายเกดิขึ้นเหมอืนในอดตีกระนั้นหรอื

หญงิสาวที่ธรีุตม์นกึถงึนั่งกลดักลุ้มอยู่ในห้องนอนของเธอ 
โรสติาเพิ่งแยกจากมารดาหลงัคยุกนัตามประสาแม่ลกูที่จะไม่ได้พบ

กนัอกีนาน เพราะมารสิาจะเดนิทางไปประเทศฝรั่งเศสในคนืพรุ่งนี้ 

นักพยากรณ์สาวไม่ต้องการให้มารดาระแคะระคายเรื่องจดหมายขู่ 

เธอจึงท�าตัวเป็นปกติ โรสิตาตั้งใจรอให้มาริสาเดินทางไปก่อนค่อยจัดการ

ทกุสิ่ง หญงิสาวโทร. บอกพลทตัเรื่องจดหมายฉบบัที่สองแล้ว ชายหนุม่เป็น

ห่วงมากและขอร้องไม่ให้เธอออกนอกบ้านโดยไม่มเีขา พรุ่งนี้ชายหนุม่จะมา

รบัมารสิาและโรสติาไปสนามบนิด้วยกนั

โรสิตากับพลทัตต่างสงสัยว่าไอ้โม่งที่เข้าใกล้เธอมากอย่างน่าหวั่นใจ

เป็นใครกนัแน่ หญงิสาวตั้งสตนิกึว่าผู้ใดบ้างที่เข้ามาในออฟฟิศวนันี้ 

เสียงโทรศัพท์ตรงโต๊ะข้างเตียงดังขึ้น โรสิตารับสายอย่างไม่รอช้า 

เชื่อว่าคงเป็นเพื่อนหรอืญาตสินทิ เนื่องจากมเีพยีงไม่กี่คนที่รู้หมายเลขนี้ 

“สวสัดคี่ะ” เธอไม่ได้ยนิอะไร นอกจากแว่วเสยีงสุนขัเห่าอยู่ไกลๆ 

“ฮลัโหล ใครพูดคะ” ไม่มใีครตอบอกีเช่นเคย 

หญงิสาวถามซ�้า ขมวดคิ้วเมื่อตระหนกัว่าเสยีงสุนขัในโทรศพัท์เป็น

เสยีงเดยีวกบัสนุขัที่เธอได้ยนิแว่วๆ จากบ้านใดบ้านหนึ่งในละแวกนี้ไม่มผีดิ

โรสิตาก�าโทรศัพท์ไร้สายแน่นและสาวเท้าไปที่หน้าต่าง ไฟสลัวจาก

ถนนส่องให้เหน็ตู้โทรศพัท์สาธารณะตรงข้ามบ้าน

ใครคนหนึ่งยนือยู่ภายใน แม้ไม่เหน็หน้า โรสติากร็ูส้กึวา่เขาจ้องมา!
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ขนคอของหญิงสาวลุกชัน เธอหลบวูบไปหลังผ้าม่าน ปลายสายมี

เสยีงดงัคลกิ ก่อนจะกลายเป็นสญัญาณว่าอกีฝ่ายวางหู 

โรสติาเพ่งมองไปนอกหน้าต่างอกีครั้ง...เขาหายไปแล้ว!

นกัพยากรณ์สาวตดัสนิใจในวนิาทนีั้นว่าเป็นอย่างไรกเ็ป็นกนั เธอวิ่ง

ลงไปชั้นล่างด้วยใจระทกึ และพุ่งตรงไปยงัประตูรั้ว 

ไม่มใีครอยูต่รงนั้นอกีแล้ว นอกจากโรสติากบัความกลวัจบัขั้วหวัใจ

พลทตัต�าหนเิธอที่วู่วามในคนืวนัก่อน...
โรสติาโทรศพัท์เล่าให้เขาฟังกลางดกึ ชายหนุม่จงึเทศนาเสยียาว เขา

บงัคบัพาโรสติาไปแจ้งความลงบนัทกึประจ�าวนัไว้ที่โรงพกัในตอนเช้าโดยไม่

ให้มารสิารู้ พอตกกลางคนืเขากข็บัรถพาเธอกบัมารดาไปสนามบนิ พลทตั

ขอร้องให้หญงิสาวย้ายไปพกัที่โรงแรมของตน หรอืไม่ชายหนุม่กจ็ะช่วยหา

บอดกีาร์ดให้ แต่หญงิสาวไม่ยอม 

เช้าวนันี้ พลทตัมดัมอืชกด้วยการไปรบัโรสติาที่บ้านแต่เช้าตรูเ่พื่อพา

เธอมายงัออฟฟิศ ร้อยต�ารวจเอกคชา เจ้าของคด ีซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสมยัเรยีน

ของพลทตัมาพบทั้งสองเพื่อพูดคุยและหาเบาะแสในการไขคด ี

หลงัการหารอือนัยาวนาน โรสติากบัพลทตักเ็ดนิมาส่งคชาที่หน้าห้อง

ท�างานอนัเป็นเวลาเดยีวกบัที่ไลลามาถงึ 

“สวัสดีค่ะอาจารย์โรส” ดีไซเนอร์สาวยิ้มแย้มให้โรสิตา ก่อนจะทัก

พลทตัอย่างเสยีไม่ได้ เธอมองเลยไปถงึต�ารวจหนุม่ดว้ยสหีนา้งนุงง โรสติา

จงึแนะน�าให้ทั้งสองรู้จกักนั โดยคชาลากลบัหลงัจากนั้นไม่นาน

“มเีรื่องอะไรรเึปล่าคะ ต�ารวจถงึต้องมา” ไลลาถามอย่างใคร่รู้

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ผู้กองคชาเป็นเพื่อนกบัคุณพอลกเ็ลยมาหากนั” 

โรสติาตอบสั้นๆ เธอไม่อยากไว้ใจผูห้ญงิที่เลอืกกหุลาบอนัเตม็ไปด้วยหนาม

แหลมเฟี้ยวจนกิ่งก้านแทบไม่เหลอืที่ว่าง

“คุณไลลาผ่านมาท�าธุระแถวนี้เหรอครบั” พลทตัชวนคุย
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“ดิฉันตั้งใจมาพบอาจารย์โรสค่ะ” ดีไซเนอร์สาวตอบอย่างห่างเหิน 

ก่อนเบอืนหน้ากลบัมาที่โรสติา “เมื่อวานไลลามา แต่ไม่เจออาจารย์ อตุส่าห์

เอาข้าวแช่ชาววงัมาให้ จะทิ้งไว้กก็ลวัไม่อร่อย วนันี้ไลลาเลยเอาข้าวแช่ที่เพิ่ง

ท�าเสรจ็ใหม่ๆ มาฝาก อยากให้อาจารย์ลองชมิดคู่ะ นี่เป็นสตูรของคณุทวด

ไลลา ท่านเคยอยู่ในวงัเชยีวนะคะ” 

“ขอบคุณค่ะ คุณไลลาเอาของกินมาให้ดิฉันอีกแล้ว คราวหลังอย่า

ล�าบากเลยนะคะ ดฉินัเกรงใจ” 

“ไลลาบอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องเกรงใจและจะเสยีใจมากถ้าอาจารย์ไม่

รบัไว้” 

“ขอบคุณค่ะ” โรสติารบัถุงอาหารมาด้วยรอยยิ้มเจื่อน 

“คณุไลลาน่ารกัจงันะครบั เอาของกนิอร่อยๆ มาขนุโรสทกุวนั” แม้

พลทตัจะยิ้ม แต่คนที่รูจ้กัเขาดมีากอย่างเธอกพ็อดอูอกว่าเขาก�าลงัจบัสงัเกต

ไลลาอยู่เช่นกนั

“ค่ะ อาจารย์โรสเป็นคนน่ารกั เหน็ของดีๆ  ที่ไหน ดฉินักน็กึถงึเธอ” 

ไลลาอธบิายเสยีงเรยีบ 

“ขอบคณุที่นกึถงึดฉินันะคะ แต่ว่าคณุไม่ต้องเอามาให้ทกุวนักไ็ด้ค่ะ” 

โรสติาย�้า

“เพนต์เฮาส์ของไลลาอยูใ่กล้ๆ แถวนี้เองค่ะ แวะมาได้ง่ายๆ อาจารย์

โรสอย่าคดิมากนะคะ” ดไีซเนอร์สาวแตะมอืเธออย่างสนทิสนม

“ผมว่าเราเข้าไปคยุกนัในห้องรบัแขกดกีว่ามั้ยครบั จะได้นั่งสบายๆ” 

พลทตัเชื้อเชญิราวกบัเป็นเจ้าของสถานที่เสยีเอง 

“ดฉิันกอ็ยากท�าอย่างนั้นค่ะ แต่เสยีดายที่มนีัดต่อกบัคุณรินรดีเสยี

แล้ว” ดไีซเนอร์สาวหนักลบัมาทางโรสติา “พอดคุีณแตม ผู้จดัละครมอืทอง

อยากให้ไลลาไปท�าคอสตูมให้ เห็นว่าเป็นละครแนวพีเรียดที่คุณรินจะเป็น

นางเอก เธออยากได้เสื้อผ้าหรูหราอลงัการยิ่งกว่าละครทกุเรื่องที่เคยม ีฝ่าย

คอสตมูต้องมเีทสต์ดมีากๆ คณุแตมเลยนกึถงึไลลา คุณรนิกเ็ลยช่วยนดัให้ 
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แต่ไลลายงัตดัสนิใจไม่ได้เลยค่ะ เพราะแค่นี้งานกเ็ยอะมากแล้ว เกรงว่าจะ

ไม่มเีวลา” ดไีซเนอร์สาวเว้นจงัหวะ ก่อนจะท�าตาโต “โอ๊ะ! อาจารย์โรสอย่า

เข้าใจผิดนะคะว่าไลลาจะไม่มีเวลาออกแบบชุดให้ อาจารย์เป็นไพรออริตี

ส�าหรับไลลาค่ะ อย่าลมืพิจารณาเรื่องเป็นพรเีซนเตอร์ให้แบรนด์ของไลลา

นะคะ”

โรสติายิ้มรบัอย่างล�าบากใจ ดไีซเนอร์สาวกล่าวลา เธอสวสัดพีลทตั

ด้วยท่าทางหยิ่งๆ และจากไป

“เธอมาหาโรสทุกวนัเลยเหรอ” ชายหนุ่มแตะแผ่นหลงัของโรสติาให้

เดนิไปยงัห้องท�างานด้านใน

“ก็เพิ่งจะอาทิตย์นี้เองแหละที่เธอมาเกือบทุกวัน” หญิงสาวยิ้มให้

เลขานุการซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะท�างาน แล้วก้าวเข้าไปในห้องที่พลทตัเปิดประตูให้

“แปลก...แค่เพราะเธออยากได้โรสเป็นพรเีซนเตอร์ให้เนี่ยนะ” เขาปิด

ประตู

“เหน็เธอว่าอย่างนั้นนะ คณุสงสยัเธอเหรอคะ” โรสติาทรดุกายลงบน

เก้าอี้

“ตอนนี้ผมสงสัยทุกคนแหละครับ โดยเฉพาะธีรุตม์” พลทัตนั่งลง

ข้างๆ 

“โรสบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ไอ้โม่งที่เราตามหาหรอก” 

“ถ้างั้นท�าไมทุกครั้งที่ธีรุตม์มาถึงต้องมีจดหมายขู่อยู่ที่นั่นด้วยล่ะ  

อกีอย่างหนึ่งเขารู้ได้ยงัไงว่าเราจะบอกต�ารวจว่าสงสยัเขา” 

“เรื่องนี้โรสก็งงเหมือนกันค่ะ อันที่จริงโรสสับสนไปหมดว่ามันเกิด

อะไรขึ้นกบัชวีติกนัแน่” หญงิสาวถอนหายใจ

“เราจะช่วยกนัหาค�าตอบจนได้ อย่ากลวัไปเลยนะครบั” พลทตัสบตา

เธออย่างจรงิจงั 

“ขอบคุณค่ะ โรสกห็วงัอย่างนั้น” โรสติายิ้มเครยีด
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พลทตัหวงัว่าหญงิสาวที่เขารกัจะปลอดภยั 
โรสติาไม่ยอมย้ายมาอยูโ่รงแรมทั้งที่มรีะบบการรกัษาความปลอดภยั

เข้มงวด ชายหนุ่มเสนอให้หญิงสาวเลือกด้วยซ�้าว่าเธออยากไปพักโรงแรม

ไหนก็ได้ในเครือ แต่โรสิตาไม่ยอม เขาคิดจะแอบจ้างบอดีการ์ดให้ หญิง

สาวกด็กัคออย่างรูท้นั แล้วเขาจะท�าอะไรได้นอกจากลุน้ต่อไปด้วยความเป็น

ห่วง

วันนี้เขาถึงกับตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปดักพาโรสิตามาท�างานและขอร้อง

แกมบงัคบัว่าให้หญงิสาวรอเขามารบักลบับ้าน โดยอ้างถงึมารสิาซึ่งฝากฝัง

บุตรสาวไว้ในช่วงที่นางไม่อยู่เมอืงไทย

พลทัตส่ายหัวในความดื้อดึงของโรสิตา แต่เพราะความเป็นตัวของ

ตัวเองของเธอไม่ใช่หรือที่เขาชื่นชม เขาจึงท�าอะไรไม่ได้นอกจากดูแลหญิง

สาวอย่างดทีี่สุดและภาวนาให้คชาหาตวัไอ้โม่งได้โดยไว

ชายหนุม่เดนิผ่านลอ็บบขีองโรงแรม เขาผงกหวัทกัทายพนกังานตรง

เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับ แล้วก้าวขึ้นบันไดรูปเกือกม้าอันหรูหราเพื่อไปสู่

ชั้นสอง เขาเหน็แม่บ้านคนหนึ่งท�าความสะอาดราวจบัทองเหลอืงด้วยความ

แขง็ขนั 

พลทัตนึกชมอยู่ในใจว่าเธอช่างทุ่มเทกับงานตรงหน้า ดูจากท่าทาง

แล้ว หญงิสาวไม่ยอมให้ร่องรอยสกปรกแม้เพยีงเลก็น้อยหลุดรอดสายตา 

ซีกหน้าด้านข้างท�าให้เขาเห็นว่าเรียวปากอิ่มแย้มยิ้มทุกครั้งที่เห็นว่าราวจับ

ทองเหลอืงสะอาดอย่างน่าพงึใจ เธอจงึขยบัมาเชด็ราวบนัไดขั้นต�่าลงมา

หญิงสาวผินหน้ามาราวกับรู้ว่าถูกมอง พลทัตประหลาดใจที่เธอยัง

เดก็มาก อายไุม่น่าถงึยี่สบิ และคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเขาอาจเคยเหน็เธอมา

ก่อน 

ชายหนุ่มฉงนยิ่งขึ้นเมื่อจู่ๆ ดวงตาเรยีวยาวกว็าววบัอย่างเป็นอร ิ

เธอค้อนใส่เขา!

หญงิสาวถรูาวบนัไดแรงขึ้น สหีน้าบดูบึ้งราวกบัโกรธใครมา พลทตั
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อดคิดไม่ได้ว่าดูจากรูปการณ์แล้ว คนที่เธอแทนใบหน้าเขาด้วยราวบันได

เคราะห์ร้ายนั้นอาจเป็นตนนั่นเอง

เธอจะโกรธเขาท�าไม เขาไม่รู้จกัเธอด้วยซ�้า

ชายหนุ่มนิ่วหน้าอย่างไม่เข้าใจ เขามุ่งตรงไปหมายจะตักเตือนหญิง

สาว เพราะหากเธอท�ากริยิาเช่นนี้กบัแขกที่มาพกัย่อมไม่ดแีน่

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นขดัจงัหวะ พลทตักดรบัทนัททีี่เหน็ว่าเป็นคชา 

“เมื่อกี้นายโทร. หาฉนัใช่มั้ย” ต�ารวจหนุ่มถามเป็นประโยคแรก 

“ใช่ ฉนัอยากให้นายช่วยดูเรื่องธรีุตม์หน่อย ฉนัไม่สบายใจว่ะ” เขา

กล่าวพลางก้าวผ่านหญงิสาวเพื่อขึ้นบนัไดไปยงัขั้นสูงสุด 

“โอเค ฉนัจะลองดูว่าท�าอะไรได้บ้าง”

“ขอบใจมากเพื่อน” พลทตัวางสายและเดนิต่อไปอกีครู่หนึ่งจงึนกึขึ้น

ได้ว่ายงัไม่ได้ว่ากล่าวตกัเตอืนสาวน้อยคนนั้น ชายหนุ่มจงึหนัหลงักลับ

เขาเหน็อะไรบางอย่างแวบหายไปหลงัซอกเลก็ๆ ของอาคาร...เขาคง

ตาฝาด

นกัธุรกจิหนุ่มตรงกลบัไปยงับนัได แต่เธอไม่อยู่ที่นั่นแล้ว

พลทตัขมวดคิ้ว หญงิสาวหายตวัได้รวดเรว็อย่างไร้ร่องรอย ทิ้งไว้

เพยีงผลงานยอดเยี่ยม คอืราวบนัไดทองเหลอืงที่วาววบัจนส่องประกายล้อ

แสงไฟจากแชนเดอร์เลยีขนาดยกัษ์บนเพดาน 

ตอนนั้นเองที่พลทตัสะกดิใจ เขานกึออกแล้ว เธอคอืเดก็ฝึกงานที่ท�า

กระเป๋าสตางค์หายวนัก่อน เธอมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจเหมอืนเมื่อครูน่ี้

ไม่มผีดิ หญงิสาวขดัเคอืงเขาด้วยสาเหตุใด พลทตัชกัอยากรู้เสยีแล้ว

เงาวูบวาบผลุบโผล่อยู่ตรงซอกหลืบที่เขาเพิ่งเดินผ่าน ชายหนุ่มหรี่

ตามองทนัททีี่เหน็ชายกระโปรงซึ่งเขาจ�าได้ว่าเป็นของพนกังานแผนกแม่บ้าน

พลทตักระตุกยิ้มอย่างมาดหมาย และสบืเท้าไปตรงนั้น



เธอจะบอกธรีุตม์อย่างไร
เจลกาต้องเตือนเขาเรื่องที่ได้ยินพลทัตคุยโทรศัพท์ หญิงสาวเดาว่า

ปลายสายน่าจะเป็นต�ารวจคนเดยีวกบัที่ชายหนุ่มเคยโทร. ไป

โชคร้ายที่กฎของการฝึกงานในโรงแรมแห่งนี้คอืห้ามพกโทรศพัท์มอื- 

ถอื ใจเธอโลดลิ่วไปถงึลอ็กเกอร์เพื่อหยบิโทรศพัท์แล้ว แต่ยงัไม่ถงึเวลาพกั

ที่ส�าคญั เจลกาไม่รู้ว่าพลทตัไปจากบรเิวณนี้หรอืยงั

เงาทะมึนทาบมาบนพื้นตรงหน้า เจลกาสะดุ้งเฮือก ก่อนจะหันหลัง

ขวบั แล้วฮุกหมดัซ้ายใส่เจ้าของเงาโดยอตัโนมตัิ

“โอ๊ย!” 

หญงิสาวอ้าปากค้างเมื่อเหน็ผู้ชายใส่สทูใช้มอืกมุดวงตาข้างขวาไว้ด้วย

ท่าทางเจบ็ปวด เธอใจหายวาบทนัททีี่เหน็ซกีหน้าอกีข้างซึ่งไม่ถูกมอืบงั 

“จะฆ่ากันรึไงคุณ!” พลทัตตะคอก ดวงตาข้างที่เหลือจ้องมาอย่าง 

กนิเลอืดกนิเนื้อ

“ขอโทษค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจ” หญงิสาวละล�่าละลกับอก ถงึเธอจะไม่

๑๑
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ชอบหน้าเขา แต่กเ็สยีใจ เขาคงเจบ็มากทเีดยีว

“นี่ขนาดคุณไม่ได้ตั้งใจ” เขาประชดด้วยเสยีงลอดไรฟัน

“ฉนัเป็นโรคให้ใครมายนืข้างหลงัไม่ได้ค่ะ มอืมนัพานจะออกหมดัเอง 

ขอโทษนะคะ คุณเป็นอะไรมากมั้ย” เจลกากระเถบิเข้าไปใกล้อกีนดิ

“ถามได้ คณุกเ็หน็” เขาเค้นเสยีงบอก ดวงตาที่โผล่มาเพยีงข้างเดยีว

วาวโรจน์ราวกบักองเพลงิที่ลุกโพลง 

หญงิสาวหน้าเจื่อนด้วยความรู้สกึผดิ

“เอะอะอะไรกนั...ว้าย! คณุพลทตั ใครท�าอะไรคณุคะเนี่ย” ซเูปอร์-

ไวเซอร์ซึ่งมหีน้าที่ตรวจตรางานท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะวิ่งเข้ามาอย่าง

ตื่นตระหนก 

“หนู...หนูเพิ่งจะ...” ซวยละ เจลกาก้มหน้างุด

“อย่าพูดกนัตรงนี้เลย พาผมไปห้องพยาบาลดกีว่า” พลทตัตดับท

ซูเปอร์ไวเซอร์รบัค�าพร้อมกบัประคองชายหนุม่ เจลกาละล้าละลงัว่า

ควรท�าอย่างไร พลทตักส็ั่งเสยีงเข้ม

“คุณกด็้วย ไปกบัผม” 

หญิงสาวพยักหน้าอย่างเจื่อนจ๋อยพลางก้าวตามทั้งสองไปด้วยความ

รู้สกึราวกบัเป็นนกัโทษที่เดนิไปสู่ลานประหาร

ชวีติเธอจบสิ้นแล้ว...เธอเพิ่งชกเจ้าของโรงแรมที่มาฝึกงาน!

พลทัตนั่งอยู่บนเตียงเล็กๆ ตรงริมห้อง พยาบาลประจ�าโรงแรม
ตรวจอาการเบื้องต้นของเขาอย่างละเอยีด โชคดทีี่ไม่มเีลอืดออก อาจเพราะ

เจลกาอ่อนซ้อมมวยในพักหลังๆ หากเขาถูกเธอชกตอนที่ยังเดินสายแข่ง 

เหน็ทชีายหนุ่มคงไม่โชคดขีนาดนี้ แต่กระนั้นรอบตาของเขากเ็ริ่มเป็นวงช�้า

แล้ว 

เจลกายนืดกูารปฐมพยาบาลทกุขั้นตอนอยูข้่างๆ ซูเปอร์ไวเซอร์ มอื

ทั้งสองบบีกนัอยู่ด้านหน้าอย่างกลดักลุ้ม 
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พลทัตถือโคลด์แพ็กที่พยาบาลน�ามาให้เขาประคบดวงตา เขาสั่งให้

ทุกคนออกไปจากห้อง ยกเว้นเจลกา

ประตูปิดลงแล้ว เหลือเพียงหญิงสาวกับพลทัต นัยน์ตาข้างที่ปกติ

ของเขาจ้องมานิ่งๆ ทั่วทั้งห้องเงียบกริบอย่างน่าอึดอัด หญิงสาวขยุกขยิก

นิ้วมอืซึ่งกุมกนัไว้อยู่ครู่หนึ่ง แล้วจงึตดัสนิใจกระพุ่มมอืไหว้

“ขอโทษค่ะ”

“คุณชกผมท�าไม” 

“ฉันบอกไปแล้วว่าฉันตกใจทุกครั้งที่มีคนเข้ามาข้างหลัง มันเป็น

ปฏกิริยิาที่เกดิขึ้นโดยอตัโนมตัค่ิะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ” เจลกาอธบิายเสยีง

อ่อย

“เป็นปฏกิริยิาที่แปลกมาก” เขายิ้มเยาะ 

“ค่ะ มนัจะเกดิขึ้นเมื่อคณุต้องอยูท่่ามกลางผูช้ายฝงูใหญ่ที่ชอบแกล้ง

ผู้หญงิ” 

“ผู้ชายฝูงใหญ่...” พลทตัทวนค�า

“พ่อของฉนัเปิดค่ายมวยค่ะ ฉนักเ็ลยโตมากบัพวกพีๆ่  นกัมวย พวก

เขาชอบหาเรื่องแกล้งฉนั ฉนักเ็ลยต้องสู้ มนัเป็นเกมของพวกเรา” 

เจลกาอมยิ้มยามนกึย้อนไปถงึช่วงวยัเดก็ มเีพยีงธรีตุม์คนเดยีวที่ไม่

เคยรงัแกเธอ แถมยงัสอนชกมวยแทนพ่ออกีด้วย หญงิสาวนิ่วหน้าเมื่อรู้ตวั

ว่าเผลอเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องในเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน

“ค่ายมวยของพ่อคุณชื่ออะไร” ชายหนุ่มซกัต่อ 

เธออ่านสายตาของเขาไม่ออกจรงิๆ

“ค่ายมวยกระทิงเหล็กค่ะ ค่ายของเราเป็นค่ายเล็กๆ แต่มีนักมวย

เก่งๆ อยูห่ลายคน” เจลกากล่าวอย่างภมูใิจ แม้ว่าใจจะตุม๊ๆ ต้อมๆ ไม่รูจ้ะ

ถูกพพิากษาอย่างไร

“ดเูหมอืนคณุจะรกัค่ายมวยของพ่อคณุมาก แล้วท�าไมถงึมาเรยีนการ

โรงแรมล่ะ” 
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“ตอนแรกที่เลอืกเรยีนสาขานี้ ฉนักแ็ค่คดิว่างานโรงแรมน่าสนกุด ีได้

เที่ยว ได้เจอคนเยอะๆ ฉนัชอบงานบรกิารค่ะ อาจจะเป็นเพราะต้องคอย

ดแูลพ่อกบันกัมวยในค่ายจนชนิ มคีวามสุขกบัการได้ท�าอะไรให้คนอื่น แต่

พอได้เรียนการโรงแรมเข้าจริงๆ ฉันก็พบว่างานโรงแรมสนุกกว่าที่คิดเสีย

อกี ท้าทาย ได้ใช้ความสามารถหลากหลาย ได้เจอคนแปลกๆ ได้รบัมอืกบั

ปัญหาต่างๆ ฉนัเลยสนุกกบัการมาฝึกงานที่นี่มาก” เธอหยุดค�าพูดไว้เพยีง

เท่านั้น วงหน้าสลดลง 

พลทัตขยับต�าแหน่งของโคลด์แพ็กที่ประคบเบ้าตา เขานิ่วหน้าเล็ก

น้อยอย่างเจบ็ปวด ก่อนจะจ้องเป๋งมา

“ถ้าคุณมีความสุขกับการฝึกงานที่นี่นัก ท�าไมถึงท�ากิริยาไม่ดีใส่ผม

ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาของคุณ” 

“ฉนัขอโทษที่ชกคุณค่ะ” 

“ไม่ใช่เรื่องนั้น ผมเชื่อว่าคณุรูว่้าผมหมายถงึอะไร” ดวงตาข้างที่เหลอื

ฉายแววดุดนั

ใช่ หญงิสาวรูว่้าพลทตัหมายถงึอะไร เธอแสดงออกชดัเจนว่าไม่ชอบ

ชายหนุ่มตั้งแต่รู้ว่าเขาเป็นคนรักของโรสิตาและร่วมมือท�าร้ายธีรุตม์ แต่

เรื่องอะไรเธอจะยอมรบั 

“คุณเป็นถงึท่านซอีโีอของโรงแรม ฉนัไม่กล้าหรอกค่ะ” เจลกาตอบ

ด้วยท่าทางสงบเสงี่ยม

“แต่คุณท�าไปแล้ว ถามตัวเองดีๆ เถอะว่าจริงมั้ย ผมไม่ต้องการ

พนักงานที่มีทัศนคติไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชามาอยู่ในโรงแรมของผม ตอนนี้

คุณอาจเป็นแค่เทรนนี แต่ในวันหน้าคุณก็ต้องเป็นพนักงานประจ�าของ

โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง คณุควรมคีวามจรงิใจต่อผู้บงัคบับญัชาและองค์กร 

ที่ส�าคญักค็อืแขก 

“ลองคดิดสูว่ิาถ้าคณุไม่ชอบแขกคนไหน แล้วไปท�ากริยิาเหมอืนที่คณุ

ท�ากบัผม มนัจะสร้างความเสยีหายให้โรงแรมมากแค่ไหน ถ้าขนืคุณยงัใช้
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อารมณ์เป็นใหญ่อย่างนี้ต่อไป คณุไม่มวีนัเป็นพนกังานโรงแรมที่ดไีด้หรอก 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกต็าม”

เจลกาหน้าชา ยอมรบัว่าเขาพูดถูก เธอวู่วามเกนิไป อย่างไรกต็าม

เธอยงัคงไม่ชอบพลทตั แต่ครั้นนกึถงึบดิากบัธรีตุม์ว่าพวกเขาคงจะผดิหวงั

ในตัวเธอ โดยเฉพาะชายคนหลัง เขาคงเสียใจมากที่เธอต้องพ้นจากการ

ฝึกงานและมปีระวตัดิ่างพร้อย เพราะมเีรื่องกบัคนที่เป็นอรกิบัเขา

“ฉนัขอโทษค่ะ ฉนัจะไม่ท�าอกีแล้ว” เจลกาขบรมิฝีปาก ก่อนกลั้นใจ

ถาม “คุณจะไล่ฉนัออกใช่มั้ยคะ” 

“คุณท�ากริยิาไม่ดใีส่ผมซึ่งเป็นซอีโีอ และยงัชกผมอกี คุณคดิว่าผม

ควรไล่คุณออกมั้ยล่ะ”

“ค่ะ ฉนัเข้าใจ” เจลกาหลุบตาต�่าด้วยความสิ้นหวงั 

“แต่ผมจะให้โอกาสคุณแก้ตวั”

“อะไรนะคะ” เธอเบกิตากว้าง

“คุณฟังภาษาไทยไม่ออกรึไง” พลทัตขยับโคลด์แพ็กด้วยท่าทาง

ร�าคาญ

“ฟังออกสคิะ แต่ฉนัไม่เข้าใจว่าท�าไมคุณถงึให้โอกาสฉนั” 

“เพราะคุณยังเด็ก ตอนที่เรายังเด็ก เราก็มักจะท�าอะไรผิดพลาด 

เพราะไม่ได้คดิให้รอบคอบด้วยกนัทั้งนั้น ผมเป็นคนใจด ีถอืว่าท�าบุญด้วย

การให้โอกาสคนกแ็ล้วกนั” 

พลทัตเหยียดยิ้มอย่างน่าหมั่นไส้ แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เจลกาจะ

หมั่นไส้เขา เพราะอนาคตขึ้นอยู่กบัชายหนุ่ม

“ขอบคุณค่ะ” หญงิสาวยกมอืไหว้ 

“ถ้าคุณท�าอะไรผดิพลาดอกี ผมจะไม่ช่วยคณุอกีแล้ว คณุจะต้องเข้า

กฎการลงโทษเหมอืนเทรนนคีนอื่น เข้าใจมั้ย” พลทตัคาดโทษ

“เข้าใจค่ะ” 

อนัที่จรงิเขากเ็ป็นคนดเีหมอืนกนั เจลกานกึชมอยู่ในใจ
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“คณุไปได้แล้ว ตั้งใจท�างานในโรงแรมของผมให้สมกบัที่ผมให้โอกาส

คุณ”

หญงิสาวพยกัหน้า ก่อนจะหนัหลงัออกไป 

“เดี๋ยว!” เสยีงห้าวเรยีกให้เธอหมุนตวักลบัมา

“คะ”

“หมดัซ้ายของคุณหนกัมาก พ่อคุณสอนเหรอ”

“พ่อกบัพี่ชายของฉนัค่ะ” 

เธออมยิ้มเมื่อเหน็สหีน้าทึ่งๆ ของเขา

พี่ชายที่เจลกาหมายถงึอยู่ในโรงแรมอกีแห่งหนึ่ง
ธรีตุม์มาถ่ายแบบลงนติยสารคูก่บัรนิรด ีหญงิสาวมาถงึแต่เช้า ถ่าย

ภาพเดี่ยวจนเสร็จ ครั้นชายหนุ่มมาสมทบ พวกเขาจึงถ่ายรูปคู่และเพิ่ง 

เสร็จสิ้นภาพคู่ภาพสุดท้ายด้วยกันหมาดๆ ทั้งสองเดินเคียงกันไปยังห้อง

แต่งตวั เพราะธรีตุม์ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อถ่ายภาพเดี่ยวต่อไป โดยมทีมีงาน

สองสามคนตามมาด้วย

“น้องรนิจะกลบัเลยรเึปล่าครบั” 

“ยงัค่ะ คณุไลลาจะมาหา แล้วรนิกน็ดัคณุแตมไว้ด้วยค่ะ นี่กใ็กล้ถงึ

เวลานดัเตม็ทแีล้ว” 

“คุณแตมจะตดัชุดไปงานใหม่กบัคุณไลลาเหรอครบั” 

ธรีตุม์ไม่แปลกใจ ผูจ้ดัละครมากฝีมอืแห่งยุคมกัออกงานสงัคมเป็น

ประจ�า และได้รบัยกย่องจากสถาบนัต่างๆ ว่าแต่งกายงดงาม มเีอกลกัษณ์ 

แถมยงังามเฉดิฉายไม่แพ้ดาราจนน่าจะเป็นนางเอกเสยีเอง

“ไม่ใช่หรอกค่ะ คุณไลลามาขอให้รนิช่วย เธอได้ยนิข่าวว่าคุณแตม

จะท�าละครพีเรียด เป็นโพรเจกต์ใหญ่ของช่อง ก็เรื่องที่เธอจะให้รินเล่น 

นั่นแหละ คุณไลลาอยากจะท�าเสื้อผ้าให้ก็เลยขอให้รินช่วยติดต่อคุณแตม

ให้หน่อย”
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“พี่เพิ่งรูว่้าคณุไลลาสนใจท�าคอสตมูละคร วนัก่อนเธอเพิ่งบอกว่างาน

ยุ่งมาก เพราะจะเปิดร้านไม่ใช่เหรอ”

“รินก็ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ แต่บางทีคุณไลลาอาจจะอยาก

ท�างานหลายอย่างเพื่อเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะคะ หรือไม่ก็อยากอวด

ฝีมอืกบัการท�าคอสตูมละคร เป็นการสร้างชื่ออกีวธิหีนึ่ง แต่คุณไลลาจะรู้

มั้ยว่าการเป็นฝ่ายคอสตมูของกองละครไม่ใช่งานง่ายๆ เธอจะลยุได้เหมอืน

ทมีงานคนอื่นรเึปล่ากไ็ม่รู้” รนิรดเีอยีงคอคดิ

“นั่นส ิ เธอจะลุยและมเีวลาให้กองพอรเึปล่า แต่มนักไ็ม่เกี่ยวกบัเรา

นี่เนอะ” ธรีุตม์ยกัไหล่

“จริงด้วยค่ะ รินจะคิดไปท�าไมเนี่ย” รินรดีหัวเราะอวดฟันขาวเป็น

ระเบยีบ

ฉบัพลนันั้น ชายหญงิสองคนเดนิปราดออกมาจากหวัมมุของอาคาร 

ธรีุตม์หยุดชะงกั ขณะที่รนิรดสีะดุ้ง

“อ้าว! คุณธนพล สวสัดคีรบั”

ธีรุตม์ยกมือไหว้นักธุรกิจหนุ่มใหญ่เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งไม่ได้พบกนัมานานตั้งแต่งานของเดอะเบสต์แมกาซนี ข้างกายเขามภีรรยา

คู่ทุกข์คู่ยากที่ธรีุตม์เคยเหน็ในข่าวสงัคม เธอดูหยิ่งและถอืตวัไม่น้อย 

“สวสัดคีรบัคุณธรีุตม์ สวสัดคีรบัคุณรนิรด”ี 

ธนพลยิ้มน้อยๆ เขาแนะน�าทั้งสองให้รู้จักภรรยา ท่าทางเธอไม่ได้

อยากเสวนากบัพวกเขาสกัเท่าไรนกั ธนพลกเ็หมอืนจะรู้ด ีเขาจงึลาไปอย่าง

รวดเรว็

“โลกกลมอกีแล้วนะครบัน้องรนิ”

“ค่ะ” รินรดีก้มดูนาฬิกา “ใกล้ถึงเวลานัดแล้ว เรารีบเดินกันเถอะ 

เดี๋ยวคุณแตมกบัคุณไลลามาถงึก่อนละแย่เลย”

ธรีุตม์พยกัหน้า ก้าวตามหญงิสาวที่รบีร้อนจนเขาเกอืบเดนิไม่ทนั
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พระเอกหนุม่ถ่ายแบบเสรจ็สิ้นและเปลี่ยนเสื้อผา้เรยีบรอ้ยแล้ว ชาย
หนุ่มก�าลังจะกลับบ้าน แต่เห็นรินรดียืนพูดโทรศัพท์หน้าเคร่งอยู่ตรงโต๊ะ

รบัแขกข้างสวนสวย เขาคดิว่าเธอกลบัไปแล้วเสยีอกี

ชายหนุม่เปิดประตกูระจก แล้วก้าวไปหา หญงิสาววางสายพอด ีและ

ตกใจที่เหน็เขา

“พี่ธ!ี มายนือยู่ตรงนี้นานแล้วเหรอคะ”

“เพิ่งมาครบั พี่เสรจ็งานแล้วก�าลงัจะกลบั แต่เหน็น้องรนิกเ็ลยมาทกั 

คดิว่าจะกลบัไปแล้วเสยีอกี” 

“รินก็ก�าลังจะกลับเหมือนกันค่ะ เพิ่งคุยกับคุณแตมและคุณไลลา

เสร็จ” หญิงสาวยิ้มเพลียๆ “อ้อ! คุณไลลาฝากข้าวแช่มาให้พี่ธีด้วยนะคะ 

รนิลมืไปเลย นี่ค่ะ ทแีรกเธอจะไปทกัพี่ธ ี แต่เกดิตดิธุระด่วนเลยรบีกลบั

ไปก่อน” 

“คณุไลลานี่มขีองกนิตดิไม้ตดิมอืให้ทั่วถงึดนีะ ไม่รูเ้อาไปให้ยายหมอ

โรสด้วยมั้ย” เขายิ้มขบขนั เพราะเหน็ถุงแบบเดยีวกนัวางอยู่บนโต๊ะ น่าจะ

เป็นข้าวแช่อกีชุดที่ดไีซเนอร์สาวน�ามาให้รนิรดี

“ไปมาเรยีบร้อยแล้วค่ะ ก่อนเธอจะมาหารนิ” 

“ว่าแล้วเชยีว” ธรีุตม์หวัเราะ 

รนิรดไีม่ข�าไปด้วย สหีน้าของเธอเคร่งเครยีดทเีดยีว

“คณุไลลาเล่าว่าตอนที่เธอไปถงึออฟฟิศของอาจารย์โรส มตี�ารวจมา

ด้วยค่ะ ไม่รู้ว่ามอีะไรเกดิขึ้น”

“ต�ารวจเหรอ” ธรีุตม์ขมวดคิ้ว

“ค่ะ ต�ารวจ อาจารย์โรสบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณพลทตั เพื่อน

สนทิเธอ รนิกไ็ม่รู้นะว่าจะเชื่อได้มั้ย”

ใจของธรีุตม์ร้อนรน เกดิเหตุอะไรกบัโรสติาหรอืไม่

ชายหนุ่มคุยกบัรนิรดตี่ออกีเลก็น้อย เสยีงโทรศพัท์ของเธอกด็งัขึ้น 

รนิรดมีองหน้าจอด้วยความเคร่งเครยีด ก่อนจะขอตวัจากไปอย่างรวดเรว็ 
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ทิ้งเขาไว้ที่เดมิตามล�าพงั จนกระทั่งจติตเิปิดประตูกระจกออกมา

“อยู่นี่เองเหรอธ ีพี่ตามหาเสยีทั่วเลย”

“มอีะไรเหรอพี่ต”ิ ธรีตุม์มองผูจ้ดัการสว่นตวัด้วยความฉงน เพราะ

สหีน้าของจติตไิม่สู้ดเีอาเสยีเลย

“มโีทรศพัท์มาถงึนาย เป็นเรื่องด่วน”

“ใครโทร. มาครบั” เขานิ่วหน้า 

“ต�ารวจ” จติตติอบอย่างเคร่งขรมึ



ร้อยต�ารวจเอกคชามาพบธรีุตม์ในยามเยน็หลงัเลกิงาน พวกเขา
นัดกันที่บ้านของจิตติ เพราะผู้จัดการหนุ่มขอร้องว่าธีรุตม์เป็นบุคคลใน

แวดวงสงัคม ถงึแม้คชาจะต้องการเพยีงสอบถามข้อมูล แต่หากคนนอกมา

เหน็กอ็าจตคีวามในทางเสยีหายได้

ธรีุตม์คลางแคลงในเจตนาของคชา แต่เขากเ็ป็นห่วงโรสติาและใคร่

รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ แม้จะฉุนไม่น้อยเนื่องจากเจลกาโทรศัพท์มาเล่าว่า

ได้ยนิพลทตัขอให้ต�ารวจตรวจสอบตน ณ ตอนนี้พระเอกหนุ่มนั่งประจนั

หน้ากบัคชา ซ่อนความหงุดหงดิไว้สุดความสามารถ

“ผมอยากรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ผู้กองถงึต้องการคุยกบัผม”

“ก่อนที่ผมจะบอก คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครบัว่ารู้จกักบัคุณ

โรสติาดแีค่ไหน” คชาถามด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ใจเยน็

“ผมไม่รูจ้กัเธอเป็นการส่วนตวัหรอก เธอนั่นแหละที่ชอบมาดดูวงผม

แล้วไปพูดออกสื่อจนเป็นข่าวเสยีๆ หายๆ เรากเ็ลยมปีัญหากนัอย่างที่เป็น

ข่าวนั่นแหละครบั ผู้กองกค็งเคยได้ยนิ”

๑๒
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“ครบั ผมเคยได้ยนิมาบ้าง แต่อยากฟังรายละเอยีดจากปากของคณุ

มากกว่า การดูดวงที่ว่ามนัเกดิขึ้นเมื่อไหร่ มรีายละเอยีดว่ายงัไงบ้างครบั” 

“เรื่องมนัเกดิขึ้นเมื่อสามปีก่อนครบั ช่วงปีใหม ่นกัข่าวให้คณุโรสติา

ท�านายดวงของดาราหลายๆ คน ผมกเ็ป็นหนึ่งในนั้น เธอบอกวา่ผมจะเลกิ

กบัแฟนเพราะความเจ้าชู ้และผมจะมข่ีาวเสยีหายกบัผู้หญงิหลายคน ตอน

นั้นผมไม่ได้สนใจ แต่ปรากฏว่าผมเลกิกบัแฟนขึ้นมาจรงิๆ คนกเ็ลยเริ่มเอา

มาโยงกัน และต่อมาก็มีข่าวว่าแฟนเก่าของผมกับผู้หญิงอีกคนทะเลาะกัน

รุนแรงด้วยเรื่องของผม คราวนี้นกัข่าวเลยเล่นผมเสยีเละ” 

“ถ้าอย่างนั้นคุณโรสติากท็�านายได้แม่นน่ะสคิรบั” 

“หมอดกูค็ูห่มอเดานั่นแหละครบั เธอกแ็ค่เดาถูกเรื่องที่ผมจะเลกิกบั

แฟนทั้งที่จรงิมนักไ็ม่ยากเลย เพราะเรามขี่าวระหองระแหงมาพกัใหญ่แล้ว 

ไม่ต้องเป็นหมอดูกบ็อกได้ ผมกบัแฟนเก่าจากกนัด้วยดคีรบั และที่เธอไป

มเีรื่องกบัผู้หญงิคนอื่น มนักเ็ป็นการเข้าใจผดิกนัเลก็ๆ น้อยๆ ด้วยเรื่องที่

ไม่เกี่ยวกบัผมเลย แต่คนกไ็ปใส่สตีขี่าวให้ดูใหญ่โตเกนิความจรงิ โยงโน่น

โยงนี่ให้เข้ากบัค�าท�านายของยาย...เอ้อ...คุณโรสติาให้วุ่นวายไปหมด ไม่ว่า

ผมจะมปัีญหาอะไรเกดิขึ้นในชวีติ นกัข่าวกม็กัไปขอความเหน็จากเธอ ทั้งที่

เธอกบัผมไม่เคยรู้จกักนัเลย” 

“มันก็เลยมาถึงจุดแตกหักใช่มั้ยครับ” คชาถามเสียงเรื่อยๆ ทว่า

ดวงตาที่จ้องเป๋งมานั้นแสดงถงึความตั้งใจที่จะเกบ็ทุกรายละเอยีด

“ครบั จุดแตกหกัเกดิขึ้นหลงัจากนั้นไม่นาน คณุโรสติาท�านายว่าผม

จะท�าผู้หญงิท้อง แล้วอกีไม่กี่เดอืนแม่ผมกร็บัเดก็มาเป็นบตุรบญุธรรม รวี

หน้าคล้ายผมมาก นกัข่าวจงึจบัแพะชนแกะหาว่ารวเีป็นลกูของผมตามที่คณุ

โรสติาท�านายไว้” นกึถงึเรื่องนี้ธรีุตม์กเ็จบ็ใจขึ้นมาใหม่

“แล้วในความเป็นจรงิ เดก็คนนี้เป็นลูกของใครครบั” 

ค�าถามของคชาท�าให้ธรีุตม์นิ่งอึ้งไป 

“ญาตหิ่างๆ คนหนึ่ง เหมอืนกบัที่ผมบอกในข่าวนั่นแหละ” เขาตอบ
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เสยีงต�่า

ต�ารวจหนุ่มหรี่ตามองคล้ายกบัไม่เชื่อสกัเท่าไร 

“ผู้กองจะบอกผมได้รึยังว่าต้องการรู้เรื่องของผมกับคุณโรสิตาไป

ท�าไม” ธรีุตม์ชกัสหีน้าอย่างใกล้จะหมดความอดทน

“ขอเวลาผมอกีสกันดิเถอะครบั ผมจะบอกคุณแน่ ตอนนี้ผมอยาก

ให้คุณเล่าปัญหาที่เกดิขึ้นกบัคุณโรสติาให้จบเสยีก่อน” คชาบ่ายเบี่ยงอย่าง

นุ่มนวล ทว่าจรงิจงั

“ผมกท็ะเลาะกบัเธอออกสื่อไง เธอกดัผมไม่ปล่อยเลย เมื่อเรว็ๆ นี้

ผู้กองก็น่าจะได้ยินว่าเธอดูดวงผมกลางงานของเดอะเบสต์แมกาซีน และ

บอกว่าผมจะเจอเนื้อคู่ แต่กจ็ะมเีคราะห์หนกัจนถงึแก่ชวีติ พวกนกัข่าวกบั

สายสบืในอนิเทอร์เนต็เลยตามล่าหาตวัผูห้ญงิคนนั้นกนัยกใหญ่ แถมยงัขุด

คุย้ข่าวเก่าๆ ของผมเอามาวพิากษ์วจิารณ์กนัอกี” ธรุีตม์พ่นลมหายใจอย่าง

หงุดหงดิ

“คุณกเ็ลยไม่พอใจ” 

“เป็นคุณ คุณจะพอใจเหรอครับที่ชีวิตต้องวุ่นวายไปหมดเพราะ

หมอดเูพยีงคนเดยีว แต่ผูก้องอย่าเข้าใจผดินะครบัว่ามนัจะมอีะไรมากกว่า

นั้น ผมกแ็ค่ไม่พอใจและได้เคลยีร์กบัคุณโรสติาไปแล้ว”

“เคลยีร์แล้ว...เมื่อไหร่ครบั” คชาประสานมอืกนับนโต๊ะ

“ครั้งแรกผมเจอเธอโดยบังเอิญ พอดีไปอัดรายการที่เดียวกับเธอ” 

เขาบอกวนั เวลา และสถานที่ “เราจอดรถใกล้กนัครบั ผมกเ็ลยถอืโอกาส

เคลยีร์ด้วยการบอกเธอไปว่าอย่ามาดดูวงให้ผมอกีเลย ที่ผมต้องตกเป็นข่าว

ซ�้าๆ กเ็พราะค�าท�านายของเธอ ชวีติผมมนัวุ่นวายเกนิไปแล้ว”

“แล้วคุณโรสติาตอบว่ายงัไงครบั”

“เธอกส็ญัญาว่าจะไม่ยุง่เรื่องของผมอกี แต่...ผมไม่ไว้ใจเขา เลยต้อง

ไปย�้ากบัเธอเป็นครั้งที่สอง” ธรีุตม์ยิ้มหยนั

“หนนี้คุณไปเจอคุณโรสติาที่ไหน”
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“ที่ออฟฟิศเธอครบั ที่จรงิมนักไ็ม่เชงิว่าผมตั้งใจไปหรอกนะ เพื่อน

ผมไปดูดวงกบัเธอ ผมกเ็ลยไปด้วยและถอืโอกาสคุยต่อให้จบๆ”

“คุยว่าอะไร”

“คุยว่าไม่ให้เธอยุ่งเรื่องของผมอกีน่ะส”ิ

“แต่เธอสญัญาว่าจะไม่ยุ่งแล้วนี่ครบั ท�าไมคุณยงัไม่ไว้ใจอกีล่ะ”

“ผม...สงัหรณ์ใจ คณุโรสติากดัผมไม่ปล่อยมาตั้งเป็นปีๆ เธอจะยอม

จบง่ายๆ เหรอครบั” ธรีตุม์โป้ปด เขาให้ต�ารวจรูเ้รื่องเจลกาไม่ได้ เพราะจะ

มผีลต่ออนาคตการเรยีนและการท�างานของเธอ

“แต่คุณโรสติาบอกว่าคุณไปพบเธอครั้งที่สองเพราะคดิว่าเธอได้แจ้ง-

ความเรื่องของคุณ” คชาแย้ง

ธรีตุม์อยากหวัเราะ เขาเดาไม่ผดิเลย ต�ารวจหนุม่รู้เรื่องทั้งหมดแล้ว 

แต่หลอกถามเขา

“ผมก็ต้องกันไว้ก่อน การที่ผมต้องรับมือกับคุณโรสิตามาตลอด

ท�าให้ผมต้องระวงัตวัครบั แล้วคณุว่าจรงิไหมละ่ เธอไม่เคยปลอ่ยผมสกัที

ทั้งที่ผมไม่เคยท�าอะไรให้สกันดิ” 

“นั่นมนักข็ึ้นอยู่กบัว่าคุณท�าอะไรเธอกลบั” คชาจ้องมาด้วยสายตาที่ 

ธรีุตม์อ่านไม่ออก

“ผู้กองหมายความว่ายงัไง คุณคดิว่าผมท�าอะไรเธอเหรอ คุณบอก

ผมมาเสยีทไีด้มั้ยว่ามนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ คุณโรสติาเป็นอะไรรเึปล่า คุณ

ถงึต้องมาสอบสวนผมอย่างกบัเป็นผู้ต้องสงสยั”

“คุณโรสติาได้รบัจดหมายขู่ครบั และทั้งสองครั้งที่เธอพบจดหมาย 

คุณมกัจะอยู่ที่นั่นเสมอ กว็นัที่คุณบอกว่าไปเคลยีร์กบัเธอนั่นแหละ”

ธีรุตม์เบิกตากว้าง ภาพเหตุการณ์ทั้งสองวันผุดขึ้นในความทรงจ�า 

ชายหนุ่มนึกออกแล้วว่าครั้งแรกในลานจอดรถ เขาเห็นโรสิตายืนอ่าน

กระดาษในมือด้วยท่าทางเคร่งเครียด เธอไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่าเขาอยู่ตรงนั้น 

จนธรีตุม์ต้องสะกดินั่นละ หญงิสาวจงึหนักลบัมาอย่างหวาดกลวัแกมตกใจ
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หนที่สองตอนที่ชายหนุม่เข้าไปในออฟฟิศของโรสติาเมื่อวานเยน็ เธอ

หน้าซดีเผอืดทเีดยีว และเมื่อหญงิสาวเดนิน�าหน้าเข้าไปในห้อง เขาคุน้ๆ วา่

เห็นโรสิตาวางกระดาษกับซองจดหมายไว้บนโต๊ะท�างาน ก่อนหันมาเผชิญ

หน้ากบัเขาด้วยท่าทางไม่เป็นตวัของตวัเองเท่าไร แม้ตอนเดนิอยูใ่นลานจอด

รถเพื่อกลบับ้าน หญงิสาวกด็ูหวาดระแวงจนเขาต้องมาบ่นกบัจติติ

“มนิ่า...” ธรีุตม์พมึพ�า

“มนิ่าอะไรครบั” ต�ารวจหนุ่มซกัไซ้

“มนิ่าคุณโรสติาถงึดูแปลกๆ ทั้งสองครั้งที่ผมเจอ” 

“แปลกยงัไงครบั”

“เธอดูกลวัๆ ใจเหมอืนไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัยงัไงชอบกลครบั ผมเอง

กส็งสยัอยู่ ไอ้จดหมายขู่นั่นมนัเขยีนว่าอะไรเหรอครบัผู้กอง” เขาถามด้วย

ความเป็นห่วง ความขดัเคอืงที่มมีาก่อนหน้ามลายหาย 

“มนัเป็นจดหมายขูเ่อาชวีติครบั ผมคงบอกได้แค่นั้น” คชาตอบอย่าง

เคร่งขรมึ

“หา! ขนาดนั้นเชยีวเหรอครบั” 

ธีรุตม์พบค�าตอบของสิ่งที่เขาเคยสงสัยในที่สุดว่าอะไรเปลี่ยนแปลง

ผู้หญิงมาดมั่นและช่างกวนโทสะให้กลายเป็นคนหวาดระแวงและตื่นกลัว 

มนัคอืจดหมายขู่ฆ่านั่นเอง! 

“คุณไม่รู้เรื่องจรงิๆ เหรอคุณธรีุตม์” คชาคาดคั้น

“ผู้กองคิดว่าคนอย่างผมจะเสียเวลาเขียนจดหมายขู่ด้วยเหรอครับ 

ในเมื่อผมเชื่อเสมอมาว่ามปัีญหาอะไรกล็ยุซึ่งๆ หน้าแบบแมนๆ ไปเลย ผม

ถงึได้ไปหาคุณโรสติาไง แล้วผมกค็งไม่บ้าไปหาเธอด้วยตวัเองพร้อมกบัส่ง

จดหมายขู่ซ�้าไปหรอกนะ ผู้กองตามหาคนผดิแล้ว” ธรีุตม์โต้กลบั

“แต่คนบางคนกช็อบท�าอะไรซบัซ้อนให้ดเูหมอืนเขาไม่เกี่ยวข้อง ทั้งที่

ความจรงิแล้วเขานั่นแหละตวัการ” 

“ผมไม่เข้าข่ายนั้นหรอกครบั เป็นความซวยของผมมากกวา่” ธรีตุม์
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แค่นยิ้ม สบตาอกีฝ่ายอย่างจรงิจงั “ผมไม่ใช่คนที่คณุตามหาหรอก  คณุควร

จะตรวจสอบคนอื่นๆ ที่สะกดรอยตามคุณโรสติาอยู่เสยีมากกว่า”

“คุณหมายความว่ายงัไง” หวัคิ้วของคชากระตุกเข้าหากนั

“มคีนสะกดรอยตามเธอครบั ผมเหน็กบัตา และผมกร็ูจ้กัหนึ่งในนั้น

ด้วย” ธรุีตม์เล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อวานให้ต�ารวจหนุม่ฟัง คชาสนใจและ

ซกัไซ้อย่างละเอยีดพร้อมกบัจดบนัทกึ 

“คุณแน่ใจนะว่าไม่ได้เข้าใจผดิ” ต�ารวจหนุ่มถามย�้า

“ไม่ผดิแน่นอนครบั ตามกนัไปเป็นพรวนเสยีขนาดนั้น ผู้กองต้องรบี

จับคนร้ายให้ได้นะครับ เรื่องอะไรก็ตามที่ไอ้อวยมันเข้าไปเกี่ยวข้องย่อม

ไม่ใช่เรื่องดแีน่”

“ดูคุณจะไม่ชอบนายอวยชัยเอามากๆ คุณเคยมีปัญหาอะไรกับเขา 

เหรอครบั”

“มคีรบั ปัญหาใหญ่ซะด้วย แต่ผมไม่อยากพูดถงึมนั เอาเป็นว่าไอ้

อวยมนัเลวระย�ายิ่งกว่าสตัว์นรกมาเกดิ ผมถงึได้กลวัว่ามนัจะท�าอะไรคุณ 

โรสติา คุณต้องช่วยเธอนะครบั”

“เป็นหน้าที่ของต�ารวจอยู่แล้วครับที่ต้องดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชน แต่ผมยงัสงสยัว่าสิ่งที่นายอวยชยัท�ากบัคุณคงเป็นปัญหาที่หนกั

มากเลยใช่มั้ย” 

“หนกัที่สุดในชวีติกว็่าได้” ชายหนุ่มตอบเสยีงเยน็

“ถ้านายอวยชยัก่อปัญหาให้คณุหนกัมากถงึขนาดนั้น เขากอ็าจสร้าง

ปัญหาให้คนอื่น รวมทั้งคุณโรสติาได้เหมอืนกนันะครบั” คชาเปรย

ธีรุตม์นิ่งไป ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเขาเองว่าบาดแผลกลัดหนอง 

ในหวัใจถูกเปิดออก ก่อนจะกรดีแทงซ�้า ช่างเจบ็ลกึ และทรมาน 

เขาเห็นภาพนั้นกับโรสิตา เธออาจเป็นอีกคนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน 

เช่นกนั ถ้าตกอยู่ในก�ามอืของไอ้อวยชยั

“เล่าให้ผมฟังเถอะนะครบัคณุธรีตุม์ ผมจะได้เข้าใจสถานการณ์ คุณ
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คงไม่อยากให้คณุโรสติาหรอืใครต้องตกอยู่ในสภาพเดยีวกบัคณุใช่มั้ยครบั 

ถ้าคณุไม่ต้องการให้ใครรู้ปัญหาของคณุกบันายอวยชยั ผมสญัญาว่าจะไม่

บอกคนอื่นแม้แต่คนเดยีว” คชาให้สจัจะ ความมุ่งมั่นและจรงิใจฉายชดัใน

แววตา 

ธรีุตม์เงยีบไปอย่างใคร่ครวญ

“แล้วนายกเ็ล่าให้ผู้กองฟัง?”
จติตถิามหลงัจากต�ารวจหนุ่มลากลบัไปแล้ว 

“ครับ การพูดถึงเรื่องนั้นอาจจะท�าให้ผมหดหู่ แต่มันก็ดีกว่าที่จะ

ปล่อยให้คนอื่นต้องตกนรกทั้งเป็นเพราะไอ้อวย ผมเคยช่วยชวีติหนึ่งไม่ได้ 

แต่ผมอาจช่วยอกีชวีติหนึ่งได้” ธรีุตม์เหยยีดยิ้ม ทั้งที่ใจไม่ยิ้มไปด้วย 

“นายท�าถูกต้องแล้วธ”ี จติตติบบ่าเขาอย่างปลอบโยน

“ผมกห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่” 

“ต่อไปนี้นายกไ็ม่ต้องห่วงเรื่องหมอโรสแล้ว ต�ารวจจะจดัการต่อเอง” 

“ผมยงัไม่พอใจหรอก” ธรีุตม์ส่ายหน้า

“ท�าไมวะ” จติตยิ่นหวัคิ้วอย่างงุนงง

“หมอโรสยนืยนัว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของผม แต่กระต่ายเล่าว่าเพิ่งได้ยนิ

แฟนเขาโทร. หาต�ารวจอีกหนในวันนี้ ผมไม่เข้าใจว่าท�าไมหมอโรสถึงพูด 

ไม่รู้เรื่องวะพี่” พระเอกหนุ่มบ่นอย่างหงุดหงดิ 

“เขาเจอเรื่องหนกัๆ มากเ็ลยสบัสนในตวัเองมั้ง หรอืไม่หมอโรสเอง

กไ็ม่รูเ้รื่องนี้ แต่แฟนเขานั่นแหละที่กงัวลจนต้องคุยกบัต�ารวจเสยีเอง” จติติ 

ให้เหตุผล

“ผมก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยของเขาเนี่ยนะ” ชายหนุ่มสวนอย่าง

ฉุนๆ

“เป็นธรรมดานี่หว่าที่ต�ารวจจะต้องถามเขาว่าสงสัยใคร นายมีเรื่อง

กบัเขามาตลอดไม่ใช่เหรอ ต่อให้เธอไม่บอกต�ารวจ พวกเขากต้็องสงสยันาย
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อยู่ด”ี 

“แต่ผมกบัเขาเคลยีร์กนัแล้วนี่ ท�าไมเขาไม่ยอมจบวะ” ธรุีตม์วนกลบั

มาที่ข้อสงสยัเก่า 

“ใจเย็นๆ นายก็ได้บอกต�ารวจไปหมดแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของ

พวกเขา” 

“ผมอยากไปคุยกับหมอโรสให้รู้เรื่องมากกว่า” ธีรุตม์ลุกพรวดจาก

เก้าอี้

“เฮ้ย อย่า!” จติตลุิกขึ้นยนืตาม “ถ้าทกุคนสงสยันาย แลว้นายไปหา

หมอโรส มนักจ็ะยิ่งย�้าความสงสยัของพวกเขามากกว่าเดมิส ิไม่เป็นผลดกีบั

นายเลยนะ”

ธรีตุม์ขบกรามแน่น ข้อเสยีใหญ่ของชายหนุ่มคอื ไม่ชอบปล่อยปัญหา

ใดให้คาใจ เหนอืไปกว่านั้นเขาอยากรู้ว่าโรสติาเป็นอย่างไรบ้าง 

ชายหนุ่มปะติดปะต่อภาพเหตุการณ์ทั้งหมดยามที่ได้พบหญิงสาว 

จดจ�าสหีน้าและแววตาตื่นกลวัของเธอได้แม่นย�า เขาไม่คดิไปหาเรื่องโรสติา

หรอก แค่อยากได้ความมั่นใจว่าเธอไม่เป็นไร

“พี่ขอห้ามขาดไม่ให้นายไป เราเป็นแค่คนนอก รอฟังต�ารวจดีกว่า 

นายท�าหน้าที่พลเมอืงดจีบแล้ว อย่าสร้างเรื่องให้เป็นข่าวอะไรอกีเลย” จติติ

ดกัคออย่างรู้ทนั 

ทว่าธรีุตม์ไม่มั่นใจ...เขาควรจบหน้าที่พลเมอืงดแีล้วจรงิๆ หรอื 

โรสติาไม่รู้ว่าเมื่อใดเรื่องบ้าๆ ทั้งหลายจงึจะจบ 
เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครเกลียดชังตนมากถึงขนาดส่ง

จดหมายขู่ โทรศพัท์มาถงึบ้าน และสะกดรอยตามไปทุกที่

หญงิสาวคดิซ�้าไปซ�้ามาเพื่อหาค�าตอบว่าตนท�าอะไรใครไว้ ทั้งในเรื่อง

ธุรกิจ และการพยากรณ์ดวงชะตา ถ้าจะมีคนที่เธอเคยขัดแย้งด้วยก็แค่ 

ธรีุตม์ แต่...ไม่ใช่เขาแน่!
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โรสิตาทราบพร้อมกับพลทัตเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาว่าคชาไปพบ 

พระเอกหนุ่มมาแล้ว ซ�้ายงัมเีรื่องน่าสะพรงึกลวักว่านั้นคอืเธอถูกคนสะกด

รอยตามถงึสองคน คชาไม่ได้เล่ารายละเอยีดทางโทรศพัท์ว่าเป็นใคร แต่ธรีุ

ตม์เหน็เหตุการณ์จงึบอกต�ารวจ 

พลทัตแทบจะเต้นผางทันทีที่รู ้ เขาต้องการให้โรสิตาย้ายไปอยู่

โรงแรม หญงิสาวไม่ยอม สุดท้ายชายหนุ่มจงึยื่นค�าขาดว่าเธอต้องมบีอด-ี

การ์ด เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไป

โรสิตาเห็นด้วยกับเพื่อนรัก เธอหวาดกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจนไม่เป็นอัน

ท�าอะไร การมผีู้คุ้มครองน่าจะช่วยให้เบาใจลงบ้าง

หลังจากตกลงกันได้ พลทัตจึงยอมกลับบ้านเนื่องจากปวดระบม

เบ้าตาซึ่งถกูชก โรสติาอมยิ้มเมื่อคดิมาถงึตรงนี้ เธอใคร่อยากเหน็สาวน้อย

ปรศินาที่อาจหาญชกพลทัตเสยีแล้ว 

รอยยิ้มของโรสติาหบุลงเพราะความครั่นคร้ามรมุเร้าเข้ามาใหม่ หญงิ

สาวคิดถึงมารดาจับใจ แต่ก็โล่งอกที่แม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ หากว่าไอ้โม่งเบน 

เป้าหมายไปที่มารดา โรสติายอมตายเสยีดกีว่า

หญงิสาวกอดอกอย่างกลดักลุม้ ใจรุม่ร้อนจนไม่อาจนั่งอยูเ่ฉยๆ ได้ 

เธอทอดมองฝ่าความมืดไปยังสวนดอกไม้นอกตัวบ้าน หวาดระแวงจนไม่

ได้ลงไปในสวนเสียหลายวัน แต่ที่ผ่านมายามโรสิตาไม่สบายใจ การอยู่

ท่ามกลางดอกกุหลาบมกัช่วยเยยีวยาความหม่นหมองได้เสมอ

โรสติาร้องบอกแม่บ้านกบัคนสวนซึ่งล้อมวงดลูะครหลงัข่าวอยูน่อก

ตกึใหญ่ว่าเธอจะลงไปที่สวน แล้วจงึเดนิฝ่าความมดืออกไป

กลิ่นหอมหวานของกุหลาบรวยรื่นมาทักทาย หญิงสาวคลี่ยิ้มยาม

ก้าวลงบนทางเดนิโรยกรวดท่ามกลางพรมหญ้า เธอลอดซุม้กุหลาบโค้งยาว 

สุดปลายทางเป็นสระว่ายน�้ากว้างรายล้อมด้วยกุหลาบนานาพนัธุ์

รอบด้านมืดสลัว มีเพียงแสงจากไฟริมถนนและจันทร์เสี้ยวส่องมา 

หญงิสาวไม่ได้ตรงไปที่สระ แต่เดนิลดัเลาะไปตามแปลงกหุลาบ สายลมพดั
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ผ่านจนใบกุหลาบขยับไหวราวกับจะทักทาย โรสิตาแย้มยิ้มพลางมองไป

รอบๆ ด้วยความรู้สกึอุ่นใจเสมอืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนรกั

หญงิสาวแตะกหุลาบต้นแล้วต้นเล่าอย่างคุ้นเคย สมัผสัอบอุน่แล่นสู่

หวัใจ บรรเทาความกลวัลงได้ประหนึ่งได้รบัน�้าทพิย์ชโลมใจ

โรสิตาหยุดนิ่งหน้ากุหลาบขาวต้นแรกที่เธอปลูกในสวนแห่งนี้เมื่อ

หลายปีก่อน หญงิสาวช้อนดอกซึ่งมกีลบีหยกัเป็นคลื่นเรยีงซ้อนกนัเป็นชั้นๆ 

อย่างงดงามเพื่อดอมดมกลิ่นหอมหวานให้ชื่นใจ

หนามกุหลาบทิ่มแทงปลายนิ้วจนเธอสะดุ้ง!

หญงิสาวชกัมอืออกโดยอตัโนมตั ิ แต่ช้าเกนิไป เลอืดสแีดงสดหยด

ลงตรงใจกลางดอก ย้อมกลบีขาวพร่างให้กลายเป็นสแีดง

ลางร้าย!

โรสติาเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง นี่เป็นครั้งที่สองที่เธอถกูหนามกหุลาบต�า

จนเลอืดไหล หนแรกคอืตอนที่บดิาเสยีชวีติ อซิาแบลล์ย�้าเสมอว่าผู้ศกึษา

ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ไม่เคยเจ็บตัวเพราะกุหลาบ นอกเสียจากพวกมัน

ต้องการสื่ออะไร

ทนัใดนั้น เสยีงสวบสาบดงัขึ้น ใครบางคนจู่โจมมาจากด้านหลงั!

หญิงสาวไม่มีโอกาสร้องด้วยซ�้า ผู้บุกรุกปิดปากของเธอไว้ โรสิตา

ดิ้นรนสุดชวีติ แต่เหน็ได้ชดัว่าเขามแีรงมากกว่าเธอหลายเท่า 

เขาลากหญงิสาวไปยงัสระว่ายน�้า กดศรีษะเธอลงในสระ!

น�้าผสมคลอรนีทะลกัเข้าปากและจมกูของโรสติาจนแสบจี๊ดขึ้นไปถงึ

กลางกระหม่อม ความเจบ็ปวดแผ่กว้างราวกบัศรีษะจะระเบดิบึ้ม เธอกลนื

น�้าเข้าไปหลายอกึจนปวดไปทั้งโพรงอก ดวงตารวดร้าวเพราะแรงดนัน�้าพุง่

เข้ามาปะทะจนเธอต้องหลบัตาปี๋ หญิงสาวพยายามดันศรีษะกลับขึ้นไปแต่

ท�าไม่ได้ เรี่ยวแรงเจยีนหมดลงเช่นเดยีวกบัลมหายใจ

วนิาทนีั้น โรสติาเหน็เพยีงภาพกุหลาบขาวที่ชุ่มโชกด้วยโลหติ



เขาไม่สบายใจ...
สีหน้าตื่นกลัวของโรสิตาและจดหมายขู่ที่เขาเพิ่งรู้จากคชารบกวน

จิตใจของธีรุตม์ให้ร้อนรุ่ม แม้จะเพียรปัดมันออกไป พระเอกหนุ่มก็ยัง

กงัวลอยู่นั่นเอง

ธีรุตม์บังคับตนเองให้ขับรถตรงกลับบ้าน แต่การจราจรที่ติดขัด

ท�าให้เขานกึถงึโรสติาขึ้นมาใหม่ สุดท้ายเขาจงึตดัสนิใจเปลี่ยนเสน้ทางไปยงั

บ้านของนักพยากรณ์สาวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พ�านักของจิตติ แต่กว่าจะถึง 

จุดหมายกค็�่าแล้ว 

ชายหนุ่มขับรถเข้าไปในซอยช้าๆ เขากวาดมองไปรอบๆ ไม่เห็นรถ

อวยชัยหรือลูกน้องนันทวดี แต่มีรถซึ่งน่าจะเป็นของคนในซอยจอดอยู่

ประปราย ประกอบด้วยรถเก๋งสองสามคนั กบัมอเตอร์ไซค์ ภายในซอย

เงยีบสงดั มจีกัรยานยนต์ของสายตรวจวิ่งผ่านไป

ธีรุตม์จอดรถหลังมอเตอร์ไซค์ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของโรสิตาไปสอง

หลงั ชายหนุม่จบัจ้องรั้วบ้านของหญงิสาวซึ่งขาวโพลนท่ามกลางแสงไฟสลวั

๑๓
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จากถนน มกีุหลาบปลูกเรียงเป็นแนวยาว เขาเหลือบดูนาฬิกาซึ่งบอกเวลา

สามทุ่มกว่า ดึกเกินไปที่จะขอพบใครสักคน ทว่าความรู้สึกกังวลแปลกๆ 

ก่อกวนใจเขาไม่ให้จากไป

หลงัไตร่ตรองอยูค่รูห่นึ่ง ธรุีตม์กต็ดัสนิใจลงจากรถเพยีงเพื่อจะเดนิ

ตรงไปยังประตูบ้านและหันหลังกลับ เป็นเช่นนี้อยู่หลายรอบ ชายหนุ่มดู

นาฬิกาอกีครั้ง...พรุ่งนี้ค่อยมากค็งไม่สาย 

ร่างสงูใหญ่เลาะเลยีบไปตามรั้วเพื่อกลบัไปยงัรถ แต่ถกูมอืลกึลบัรั้ง

ไว้ไม่ให้เดนิต่อ 

ธีรุตม์ก้มมองเจ้าของมืออย่างงุนงง ก่อนจะส่ายหน้า หัวเราะเบาๆ 

เมื่อเหน็ว่าเป็นหนามจากกิ่งกหุลาบรมิรั้วที่เกี่ยวยดึเสื้อเขาไว้ ชายหนุม่ปลด

มนัออกอย่างเบามอืพร้อมกบัฉุกใจ 

ขนาดกุหลาบยังรั้งไม่ให้เขาไป ในเมื่อเขาอุตส่าห์ดั้นด้นฝ่ารถติดมา

จนถงึที่นี่ แวะนดิแวะหน่อยคงไม่เป็นไรกระมงั

พระเอกหนุ่มมุ่งตรงไปยงัประตูบ้าน ยงัไม่ทนักดออด ประตูกเ็ปิด

กว้าง ตามด้วยชายวยักลางคนลากถุงขยะออกมา

“สวสัดคีรบั” 

“ธ ีธรีุตม์!” อกีฝ่ายอ้าปากค้าง

“ครบัผมเอง ผมมาขอพบคุณโรสครบั” เจ้าของชื่อส่งยิ้มเก๋ไก๋อย่าง

ที่เขารู้ว่าใครเหน็กม็กัใจอ่อน

“คะ...คุณ...โรส...เหรอครบั” คู่สนทนายงัมที่าทางอึ้งๆ คล้ายตั้งตวั

ไม่ตดิ 

“ครบั คุณโรส ผมมธีุระด่วนกบัเธอ” 

“ธรุะด่วน ครบัๆ เชญิคณุธเีข้ามาก่อนนะครบั ผมจะไปเรยีนคณุโรส

ให้” ชายผู้นั้นกุลีกุจอเปิดประตู เขาเกือบลืมทิ้งขยะเสียแล้วหากธีรุตม์ไม่

เตอืน 

พระเอกหนุ่มก้าวตามเข้าไปในบ้าน เป็นอย่างที่เขาคดิ รอบด้านเตม็
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ไปด้วยต้นกุหลาบส่งกลิ่นหอมฟุง้ แม้จะเป็นเวลากลางคนืเขากเ็หน็รางๆ ว่า

สวนหน้าบ้านตกแต่งอย่างมศีลิป์และน่าจะออกแบบโดยนกัจดัสวนมอือาชพี

เขาเดนิเลยเข้าไปในตวับ้านซึ่งประดบัประดาด้วยเครื่องเรอืนที่แสดง

ความเป็นผู้หญิงทุกกระเบียดนิ้วไม่ต่างจากออฟฟิศของโรสิตา บนผนังสี

ขาวเหนือโซฟารับแขกบุผ้าลายดอกไม้แขวนภาพวาดของนักพยากรณ์สาว

กบัมารดาไว้อย่างโดดเด่น ชายหนุ่มนั่งประจนัหน้ากบัรูปภาพ คนเฝ้าบ้าน

ปลกีตวัไปตามหญงิสาว ธรีุตม์จงึถอืโอกาสพศิดูรูปให้ชดัๆ

โรสิตาละม้ายมารดาของเธอ เขาแทบจะเห็นดวงหน้าของเธอในอีก

หลายสิบปีข้างหน้าเมื่อมองแม่ของโรสิตา เสียดายที่ผู้วาดไม่อาจถ่ายทอด

นัยน์ตาลึกลับของนักพยากรณ์สาวซึ่งท�าให้เธอแตกต่างจากผู้หญิงทุกคนที่

เขาพานพบ และ ‘เคย’ ท�าให้เขาหงดุหงดิเสมอยามจ้องมองดวงตาซึ่งบ่งบอก

ว่าเจ้าตวัรู้ดไีปเสยีทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องส่วนตวัของเขา

สาวใช้สามคนเดนิกระมดิกระเมี้ยนเป็นขบวนเข้ามาในห้อง คนแรก

ซึ่งน่าจะอายุมากที่สดุถอืถาดบรรจนุ�้าเยน็ฉ�่า อกีคนถอืถาดขนม ส่วนในถาด

ของคนสดุท้ายเป็นผ้าเยน็ ดวงตาทุกคูจ้่องมาอย่างไม่ปิดบงัความตื่นเต้น ยิ่ง

เขายิ้มให้ สามสาวก็ยิ่งสะเทิ้นอาย แม้จะวางทุกสิ่งลงข้างแจกันกุหลาบบน

โต๊ะกลางหน้าโซฟาที่ธีรุตม์นั่งแล้ว ทั้งสามก็ยังพับเพียบเอี้ยมเฟี้ยมอยู่บน

พื้นโดยไม่มทีที่าว่าจะออกไป ก่อนคนอายุมากที่สุดซึ่งดูใจกล้ากว่าเพื่อนจะ

พูดขึ้น

“เราก�าลังดูละครของคุณอยู่พอดีเลยค่ะ ตัวจริงหล่อกว่าในทีวีอีก 

นะเนี่ย ไม่เห็นจะดุเลย” เธอยิ้มชื่นชม สาวใช้อีกสองคนพยักหน้าหงึกๆ 

เป็นลูกคู่ 

“ขอบคุณครบั” ธรีตุม์ยิ้มตอบ เขากงัวลที่จะได้พบโรสติา แต่กใ็จชื้น

ขึ้นมากเมื่อเหน็ผู้สนบัสนุน

“คณุอย่าใจร้ายกบัยายน้องหนมูากนกัสคิะ เขาไม่ได้รูเ้รื่องอะไรด้วย 

สกัหน่อย คุณถูกหลอกแล้วละค่ะ” สาวอกีนางต่อว่า
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“ครบั ผมจะปรบัปรงุนสิยัให้ดขีึ้น ลองดตู่อไปนะครบั” ชายหนุม่ยิ้ม

กว้าง ยายน้องหนูที่ทุกคนพูดถงึกค็อืรนิรดใีนละครนั่นเอง

“ดูอยู่แล้วละค่ะ พวกสาวๆ กรี๊ดคุณกนัใหญ่ อยากจะเป็นยายน้อง

หนูกันทั้งนั้น อ๊ะ! คุณจะว่าอะไรมั้ยคะถ้าเราจะขอถ่ายรูปกับคุณและขอ 

ลายเซน็ด้วย” สาวคนแรกถามพร้อมกบัยื่นสมุดฉกีกบัปากกาให้ 

“ผมจะว่าได้ยงัไงล่ะครบั ยนิดมีากเสยีอกี มาครบัมา ชื่ออะไรครบั” 

เขารบัสมดุกบัปากกามา หนัไปยิ้มให้สาวอกีนางที่ยกโทรศพัท์ขึ้นมาถ่ายรูป

“ศรคี่ะ แล้วนี่กเ็พญ็ค่ะ ส่วนนั่น ป้าฉุนค่ะ”

“โอเคครบั ผมจะเซน็ให้ทุกคนเลย ว่าแต่...คุณโรสยงัไม่นอนใช่มั้ย

ครบั”

“ยังหรอกค่ะ เธอเพิ่งลงไปที่สวนเมื่อกี้นี้เอง นี่ตาเข้มก็ไปตามแล้ว 

เดี๋ยวคงมาแหละค่ะ” สาวใหญ่พูดไม่ทันขาดค�า เสียงเอะอะก็ดังขึ้นจากใน

สวน 

“เอ๊ะ! เสยีงตาเข้มนี่” สาวอกีนางอทุานพลางปราดไปยงัประตูกระจก

ที่หนัไปทางสวนอนัมดืมดิด้านนอก

ใจของธรีตุม์กระตกุวาบ เขาทิ้งสมดุฉกีลงบนโต๊ะ ลกุพรวดไปสมทบ

กบัเธอ

“สวนอยู่ทางนั้นใช่มั้ยครบั”

“ค่ะ” แม่บ้านสาวใหญ่เปิดประตู

“เตรยีมโทรศพัท์ไว้นะ เราอาจต้องแจ้ง ๑๙๑” ธรีุตม์สั่ง 

เขากระโจนน�าหน้าออกไป มุง่ตรงฝ่าความมดืไปตามทศิทางของต้น-

เสียงที่ยังโวยวายจนฟังไม่ได้ศัพท์ ร่างสูงวิ่งผ่านซุ้มกุหลาบโค้งซึ่งยาวเกิน

กว่าใจร้อนรนของเขาจะทนได้ 

ในที่สุดธรีุตม์กเ็หน็สระว่ายน�้า และตาเข้มซึ่งวิ่งไล่ตามเงาด�าๆ ของ

ใครอีกคนอยู่ไวๆ พระเอกหนุ่มกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อมองหาโรสิตา 

หวัใจเขากระตกุวบูเมื่อเหน็เงาร่างบอบบางกึ่งนั่งกึ่งนอนอยูต่รงรมิขอบสระ
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อกีฟาก

“หมอโรส!” ธรีุตม์วิ่งตรงไปหาเธออย่างไม่รอช้า 

โรสติาใช้มอืทั้งสองยนัตวัไว้เหมอืนคนสิ้นแรง เธอเปียกโชกไปทั้งตวั 

ทั้งยงัส�าลกัน�้าจนหน้า หู และคอแดงก�่าไปหมด

ชายหนุ่มเรียกหญิงสาวอีกครั้ง ดูเหมือนโรสิตาจะไม่ได้ยิน เขาจึง

ทรุดกายลงใกล้ๆ พร้อมกบัวางมอืบนบ่าอนัสั่นเทาของเธอ

“คุณโรส”

เจ้าของชื่อสะดุ้งสุดตวั เธอกระถดกายหนอีย่างตื่นกลวั 

“ผมเอง ธรีุตม์” เขาบอกอย่างอ่อนโยนปนเคร่งเครยีด หวัใจบบีรดั

ด้วยความสงสาร 

โรสติาชะงกังนั ก่อนจะกะพรบิตาแดงก�่าเรว็ๆ และขมวดคิ้ว

“คุณธรีตุม์...” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเครอื ดวงตาสั่นระรกิ น�้าตารื้นและ

ไหลรนิลงมาตามแก้มปะปนไปกบัน�้าที่ชุ่มโชกไปทั้งตวั 

ธรีุตม์ไม่คดิอะไรอกีแล้ว เขาดงึร่างบอบบางเข้ามากอด

“ไม่เป็นไรแล้วนะ คุณปลอดภยัแล้ว” ชายหนุ่มลูบผมเปียกชื้นของ

เธออย่างอ่อนโยน ร่างในอ้อมกอดแขง็ขนือยูเ่พยีงครูก่โ็อนอ่อน ยอมให้เขา 

กอดแต่โดยดี

“ไม่มใีครท�าอะไรคณุได้แล้วนะครบั ท�าใจดีๆ  เอาไว้นะ ผมอยู่ตรงนี้ 

ผมจะไม่ให้ใครท�าอะไรคุณ” 

ไม่รูว่้าเขาสรรหาถ้อยค�าปลกุปลอบมาจากไหน มนัเป็นค�าพดูที่ธรีตุม์

ไม่เคยคดิจะใช้กบัหญงิสาวซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากนัมาตลอด แต่ทุกประโยค

ล้วนกลั่นมาจากใจ

มอืเลก็กอดตอบเขาแน่น ร่างน้อยสั่นสะท้านและทวคีวามรุนแรงขึ้น 

ธีรุตม์ได้ยินเสียงสะอื้นไห้ดังอยู่ข้างหู เขาจึงลูบแผ่นหลังกลมกลึงเบาๆ 

กระซบิถ้อยค�าปลอบประโลม 

“ร้องออกมาเลยนะครบั ร้องให้พอ ปล่อยความอดัอั้นที่คณุเคยเกบ็
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มนัไว้ออกไปให้หมด แล้วเราค่อยมาสูก้นัต่อ คณุไม่ได้อยูค่นเดยีว ผมจะสู้

ไปกบัคุณ”

สิ้นค�าของเขา โรสิตาสะอื้นแรงขึ้น ธีรุตม์กระชับวงแขนที่กอดเธอ

ด้วยความสงสารท่วมท้นใจพร้อมกบัให้สญัญากบัตนเอง 

เขาเคยปกป้องชวีติหนึ่งไม่ได้ แต่เขาจะปกป้องโรสติา ไม่มใีครหน้า

ไหนท�าร้ายเธอได้ตราบใดที่เขายงัอยู่!

ไม่มีใครเจอตัวคนร้าย นายเข้มที่วิ่งตามไปก็ไล่ไม่ทัน ผู้บุกรุกปีน
ก�าแพงหนไีปเสยีแล้ว 

ต�ารวจมาถงึหลงัจากนั้น ตามด้วยผูก้องคชาซึ่งธรีตุม์โทรศพัท์ไปแจ้ง 

พลทัตมาเป็นคนสุดท้ายพร้อมด้วยนายแพทย์ที่เป็นเพื่อนของเขาเพื่อตรวจ

อาการของโรสติาในเบื้องต้นและไม่พบอะไรน่าเป็นห่วง

หญงิสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรยีบร้อย เธอไม่แสดงอาการขวญัเสยีเหมอืน

ตอนอยู่กับธีรุตม์ ทว่าสงบเยือกเย็นอย่างยิ่งจนพระเอกคนดังไม่สบายใจ 

โรสติานั่งอยู่บนโซฟาในห้องรบัแขกตรงข้ามชายหนุม่ หลงัของเธอตรงแน่ว 

สง่างามดังที่เคยเป็น แต่ดวงหน้าช่างซีดเซียวยิ่งนัก ธีรุตม์รู้ดีว่าภายใต้

ท่าทางที่ดูเหมอืนนิ่งสงบ โรสติาพร้อมล้มได้ทุกเมื่อ

พลทัตนั่งอยู่ข้างหญิงสาว แขนข้างหนึ่งโอบบ่าโรสิตาไว้ด้วยความ

หวงแหน แต่ว่าเธอดันตัวออก พลทัตหน้าเจื่อนไปเล็กน้อย เขาเขม้นมอง 

ธีรุตม์อย่างเป็นอริ พระเอกหนุ่มจึงส่งยิ้มยียวนกลับไปด้วยความขบขัน 

เพราะสายตาหาเรื่องของพลทตัไม่เข้ากบัวงช�้ารอบตาข้างขวาของเขาเอาเสยีเลย 

ธรีุตม์ใคร่รู้ยิ่งนกัว่าพลทตัไปท�าอะไรถงึได้หมดัพฆิาตมาเป็นรางวลั

สงครามสายตาระหว่างพระเอกชื่อดังกับนักธุรกิจมือฉมังยุติลง

ชั่วคราวเมื่อคชาเข้ามาในห้องพร้อมลูกน้อง แทนที่ต�ารวจหนุ่มจะรายงาน

สิ่งที่ค้นพบในที่เกดิเหตุ เขากลบัเลกิคิ้วมองพลทตัด้วยความสนเท่ห์

“ไปโดนใครชกมาวะไอ้พอล”
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“ไม่มโีว้ย ฉนัเดนิชนประต”ู โหนกแก้มของพลทตัแดงระเรื่อ ฟ้องว่า

ไม่ใช่

“อย่ามาหลอกเสียให้ยากเลย ฉันเป็นต�ารวจนะโว้ย แผลแบบนี้ฉัน

เหน็มาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว” คชาทรุดกายลงบนโซฟาใกล้กบัธรีุตม์ 

“คราวนี้นายดูผดิ ฉนัเดนิชนประตูจรงิๆ นายอย่ามาสงสยัอะไรฉนั

เลย ฉันไม่ได้ท�าอะไรผิดสักหน่อย นายควรจะท�าหน้าที่ของตัวเองได้แล้ว 

ว่ามาซ ิเจออะไรบ้าง” พลทตัชกัสหีน้า

ต�ารวจหนุม่ยิ้มล้ออย่างรูท้นั ก่อนเปลี่ยนท่าทางเป็นการเป็นงาน เขา

รายงานวา่ไม่พบคนร้าย รวมถงึอวยชยัหรอืคนของนนัทวด ีแม้ทางต�ารวจ

ช่วยกนัตรวจสอบบรเิวณรอบๆ แล้วกต็าม นายเข้มได้ยนิเสยีงมอเตอร์ไซค์

หลงัคนร้ายปีนก�าแพงหนเีพยีงอดึใจ เดาว่าผู้บุกรุกคงขบัมนัหนไีป ต�ารวจ

พบรอยเท้าตามพื้นดนิและของต้องสงสยัอกีเลก็น้อยที่ต้องตรวจดตู่อว่าเป็น

ของคนร้ายหรอืไม่ 

“ตอนที่ผมมาถงึ มมีอเตอร์ไซค์คนัหนึ่งจอดอยู่หน้ารถผมครบั” 

ธีรุตม์เอ่ยอย่างนึกได้ คชาจึงถามรายละเอียดและให้คนไปดูแต่ไม่

พบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียแล้ว พระเอกหนุ่มให้ข้อมูลเท่าที่จ�าได้ 

ทั้งยงับอกเรื่องรถของสายตรวจซึ่งแล่นผ่านไปตอนเขามาถงึ 

“คุณมาที่นี่ท�าไมดกึๆ ดื่นๆ” พลทตัถามเสยีงห้วน

“ผมเป็นห่วงคุณโรส” ธรีุตม์ตอบสั้นๆ พลางจบัจ้องหญงิสาว 

“คณุน่ะเหรอคะเป็นห่วงฉนั” เจ้าของดวงตากลมแป๋วสบมองมาอย่าง

ไม่อยากเชื่อ 

“ครบั ผมทราบจากผู้กองคชาเรื่องจดหมายขู่และผมกจ็�าสหีน้าของ

คุณตอนที่ได้รบัจดหมายนั้นได้ ผมสงสยัมานานแล้วว่าคุณเป็นอะไร พอรู้

ความจรงิ มนักอ็ดห่วงไม่ได้” 

ค�าตอบของเขาท�าให้แก้มที่เคยซีดขาวของโรสิตาเปลี่ยนเป็นสีแดง

ซ่าน เธอดูขดัเขนิ...และน่ารกั
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“โกหก! คณุจะมาดใูห้เหน็กบัตามากกว่าว่าท�าร้ายโรสส�าเรจ็” พลทตั

กระชากเสยีงใส่ ท�าลายมนตร์ขลงั

“อย่าลมืสว่ิาเพราะผมมาที่นี่ คณุโรสถงึได้ปลอดภยั” ธรีตุม์แย้งด้วย

เสยีงเยน็เยยีบ

“มนัเป็นแผนของคณุน่ะส ิคณุให้คนมาท�าร้ายโรส แต่เปลี่ยนใจ เลย

ท�าเป็นมาช่วย หรอืไม่คุณกต็ั้งใจสร้างเหตุการณ์เพื่อจะได้เป็นฮโีร” 

“คณุนี่น่าจะไปเป็นคนเขยีนบทนะ คงจะดงั” พระเอกหนุม่ยิ้มเยาะให้

พลทตัที่ถลงึตาใส่

“อย่าทะเลาะกันเลยค่ะ” โรสิตายกมือห้าม แล้วหันไปบอกพลทัต 

“โรสเชื่อเขาค่ะพอล คณุธรีตุม์ไม่ใช่คนที่จะลอบกดัใคร เขาคดิอะไรซบัซ้อน

ขนาดนั้นไม่ได้หรอก”

“หูย! ชมหรอืด่าเนี่ย” พระเอกหนุ่มแสร้งท�าหน้าเจบ็ปวด

“คุณเป็นคนอย่างนั้นจรงิๆ ไม่ใช่เหรอ” โรสติาย้อนถาม

“เอากเ็อา อย่างน้อยผมกย็งัมคีวามดใีนสายตาของคุณบ้าง” ธรีุตม์

ยกัไหล่

“เลิกพูดกับเขาได้แล้วโรส เขาเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งนะ”  

พลทตัตดับท

“ว้าว! ผมถอืเป็นเกยีรตเิลยนะเนี่ย แต่คุณเอาผู้ต้องสงสยัรายอื่นๆ 

ไปไว้ที่ไหนล่ะ พวกที่สะกดรอยตามคุณโรสกันเป็นโขยงน่ะ” ธีรุตม์ยิ้ม

กวนๆ

“ผูก้องยงัไม่ได้บอกโรสเลยค่ะว่าใครสะกดรอยตามโรส” โรสติาถาม

ต�ารวจหนุ่ม

“คนหนึ่งชื่ออวยชัยครับ อีกคนเป็นคนสนิทของคุณนันทวดี” คชา

ตอบ

“คุณนันทวดี ภรรยาพลเอกวัฒนาน่ะเหรอคะ” โรสิตาหันมาถาม 

ธรีุตม์ 
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“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้า “ผู้ชายใส่ชุดซาฟารีที่คอยเดินตามเธอ 

นั่นแหละ” 

“โอ...เขาสะกดรอยตามฉนัท�าไม เขา หรอืคุณนนัทวด ีต้องการอะไร

จากฉนัเหรอ” ดวงตาคู่สวยเตม็ไปด้วยความสบัสน 

“ผมจะพยายามหาค�าตอบให้เรว็ที่สุดครบั” คชาให้สญัญา

“แล้วอกีคนล่ะคะ เขาชื่ออะไรนะ” โรสติาจ้องธรีุตม์

“ไอ้อวยชยั” หนนี้เขาตอบเสยีงเยน็ 

“ฉนัไม่เคยรู้จกัคนชื่อนี้” เธอส่ายหน้า

“มันเป็นไอ้ชั่วชิงหมาเกิด คุณไม่รู้จักมันน่ะดีแล้ว” ดวงตาคมวาว

โรจน์อย่างเคยีดแค้น

“แต่เขารู้จกัฉนั เขาสะกดรอยตามฉนั บางทเีขาอาจเป็นคนเดยีวกบั

ที่ยนืมองฉนัจากนอกบ้านเมื่อคนืก่อนนี้กไ็ด้” โรสติาตวัสั่นอย่างเหน็ได้ชดั 

“อย่ากลวัไปเลยโรส เขาอาจแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นมากไ็ด้” พลทตัโอบ

ร่างเธอ แต่มองธรีุตม์อย่างกล่าวหา

“ผมเชื่อว่าผู้กองจะเห็นสองคนนั้นในเทปกล้องวงจรปิด คุณลองดู

เอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมแต่ง” ธีรุตม์จ้อง 

พลทตัอย่างท้าทาย 

เขาเห็นโรสิตาดันตัวออกจากอ้อมแขนของนักธุรกิจหนุ่ม ความ

สมัพนัธ์ระหว่างคนทั้งสองช่างน่ากงัขา แต่วงหน้าซดีเผอืดของโรสติาส�าคญั

กว่า

“คุณโอเคไหม” ธีรุตม์ถามอย่างเป็นห่วงและเห็นหญิงสาวพยักหน้า 

“อย่ากลวัไปเลยนะครบั ผู้กองคชาจะต้องจบัคนร้ายได้แน่” 

ดวงตาสองคู่สบประสาน แม้จะนั่งห่างกัน ธีรุตม์ก็หมายจะส่งผ่าน

ก�าลังใจไปให้เธอในฐานะ ‘เพื่อน’ คนหนึ่ง ถ้านักพยากรณ์สาวยอมให้เขา

เป็น ไม่รูเ้หตใุดเขาจงึไม่โกรธเกลยีดโรสติาอกีแล้ว คงเพราะเขาสงสารและ

อยากปกป้องเธอเพื่อลบล้างปมในใจที่เขาเคยผดิพลาดไปกบัผู้หญงิอกีคน
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“คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะโรส มันไม่ปลอดภัย ทางที่ดีคุณควรหยุด

งานสกัพกั ซ่อนตวัให้พ้นจากคนร้ายจนกว่าไอ้ช้างจะจบัมนัได้” พลทตัเสนอ

“แต่ฉนัทิ้งงานไปไม่ได้” โรสติาส่ายหน้า

“ในบางกรณีคุณก็ต้องยอมเสียงานไปบ้างเพื่อรักษาสิ่งที่ส�าคัญกว่า 

ซึ่งก็คือชีวิตของคุณ เพราะมันมีค่าทั้งต่อตัวของคุณเองและคนที่รักคุณ”  

ธรีุตม์กล่าวเสยีงเรยีบ

“ชวีติของโรสมค่ีาต่อผมและคณุน้ามากนะ คณุต้องรกัษามนัไว้ เชื่อ

ผมเถอะ หยุดงานเสีย ผมจะจัดการเรื่องงานของคุณเอง” พลทัตกุมมือ

หญงิสาว 

“เรื่องข่าวด้วยครบั อกีไม่นานนกัข่าวกค็งรู ้เพราะรถต�ารวจจอดออ

เตม็หน้าบ้านไปหมด” ธรีุตม์เตอืน

“ตายจรงิ! แม่ต้องตกใจแน่ถ้าหากรู้ข่าว” โรสติาดงึมอืออกจากการ

เกาะกุมของพลทตัอย่างตื่นตระหนก

“คุณก็บอกท่านเท่าที่จ�าเป็น อาจจะพูดว่าขโมยขึ้นบ้าน แต่คุณไม่

เป็นไรก็ได้ พวกนักข่าวก็เหมือนกัน บอกพวกเขาเหมือนกับที่บอกแม่ของ

คุณ และผมเหน็ด้วยกบัคุณพลทตั คุณไม่ควรอยู่ที่นี่อกีแล้ว” ธรีุตม์ออก

ความเหน็

“แต่นี่เป็นบ้านของฉัน และคนของฉันก็อยู่กันที่นี่ คุณจะให้ฉันทิ้ง

พวกเขาได้ยงัไง” 

“พวกเขาอยู่ได้ ผมจะส่ง รปภ. ที่โรงแรมมาคอยดูแล โรสย้ายไป

อยู่โรงแรมผมเถอะ พรุง่นี้เช้าบอดกีาร์ดเพื่อนช้างจะไปหาคณุที่นั่น หรอืถ้า

ไม่อยากไป คุณกค็วรไปอยูฝ่รั่งเศสกบัคณุน้า อย่ากลบัมาจนกว่าช้างจะจบั

คนร้ายได้” พลทตัเสนอ

“เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นคนร้ายและเขามีอิทธิพลมากน้อย

ขนาดไหน ถ้าคุณโรสไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอ จะไม่มีใคร

คุ้มครองเลยนะ” ธรีุตม์ค้าน
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“ถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่กับผม บ้านหรือโรงแรมก็ได้ โรสเลือกเอา”  

นกัธุรกจิหนุ่มยื่นค�าขาด

“ถ้าไปที่บ้านหรือโรงแรมของคุณ ผมเกรงว่าคนร้ายก็จะรู้อยู่ด ี

เพราะคุณสนทิกบัคุณโรสมากที่สุดไม่ใช่เหรอ” ธรีุตม์แย้ง

“งั้นผมจะหาเซฟเฮาส์ให้เธอ ช้าง นายมเีซฟเฮาส์แนะน�าใช่มั้ย” 

คชาก�าลงัจะตอบ ธรีุตม์กข็ดัอกีเช่นเคย

“คุณโรสไม่ใช่นกัโทษที่จะต้องถูกกกัตวัในเซฟเฮาส์ตามล�าพงันะ ถงึ

แม้จะอยู่กบับอดกีาร์ดกเ็ถอะ ผมว่ายงัไงมนักเ็หมอืนตดิคุก”

“แล้วคุณจะค้านไปเสียทุกข้อท�าไม คุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะออก

ความเหน็อะไรได้เลยนะคุณธรีุตม์” พลทตัชกัสหีน้า

“ผมอยู่ร่วมในทกุเหตกุารณ์เสยีขนาดนี้ พวกคณุตดัผมออกไปไม่ได้

แล้วละ” ธรีุตม์หาเหตุผลยดัเยยีดตนเองเข้าไปจนได้

“นั่นเป็นเพราะคุณเป็นคนสร้างสถานการณ์ทั้งหมดขึ้นมาต่างหาก!” 

พลทตัตะคอก

“ใจเยน็ๆ สคิะพอล” โรสติาขอร้อง

“จะให้ผมใจเยน็ได้ยงัไง โรสกร็ู้นี่ว่าเขาไม่ชอบโรส” 

“ทัศนคติของคนเราเปลี่ยนไปได้เสมอหลังจากได้รู้จักคนคนหนึ่ง 

ดขีึ้นกว่าเดมิ” ธรีุตม์พูดลอยๆ 

ใบหน้าของพลทัตถมึงทึงด้วยความโกรธ ส่วนโรสิตาจ้องมาอย่าง

ประหลาดใจ ขณะที่คชาซึ่งนั่งเงยีบมาตลอดนั้นกต็ั้งค�าถาม

“ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับทุกสถานที่ที่พอลเสนอมา คุณคิดว่าที่ไหน

เหมาะสมล่ะครบั” 

พระเอกหนุ่มไม่มองใครนอกจากโรสติา แล้วตอบค�าถามนั้น

 



“บ้านของผม”
ธีรุตม์ตอบค�าถามเรื่องสถานที่ซึ่งเขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดส�าหรับให้

โรสติาหลบซ่อนตวั

“หา! บ้านคุณ?” หญงิสาวร้องเสยีงหลง

“น�้าเข้าหมูากไปรไึงคณุ อะ...ดูปากผมนะ” ธรุีตม์ชี้ “ผมบอกว่า บ้าน-

ของ-ผม ชดัรยึงั”

“เหลวไหล ผมไม่เหน็ด้วย!” พลทตัค้านทนัควนั

“ฟังก่อนส ิบ้านของผมอยู่เมอืงนนท์ ห่างไกลจากผูค้น และแยกออก

มาเป็นเอกเทศ รอบๆ มแีต่สวนผลไม้ และมนักล็อ้มรั้วแนน่หนา ไมม่ใีคร

สนใจหรอก พวกเราอยู่กนัห้าคน มผีม แม่ น้อง คนเก่าแก่ที่บ้านอกีสอง 

กบัหมาสามตวั ที่จรงิมอีกีห้าหกตวัเป็นหมาจรจดัซึ่งแม่ให้ข้าวมนักนิจนมนั

เข้ามาอยู่ในสวนผลไม้รอบนอกตวับ้าน พวกมนัไม่ชอบคนแปลกหน้า เลย

เห่าเตอืนทุกครั้งที่มสีิ่งผดิปกต ิถ้าคุณโรสไปอยู่ที่นั่น เธอกย็งัมอีสิระที่จะ

ไปไหนในสวนได้ ไม่ต้องทนอุดอู้อยู่ในบ้าน หรอืในห้องเลก็ๆ ของโรงแรม 

๑๔
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คุณจะเอาบอดีการ์ดไปอยู่ด้วยกี่คนก็ได้ บ้านของผมกว้างขวางพอที่จะ

รองรบัทุกคน คุณโรสจะปลอดภยัและมอีสิระตามสมควร”

พระเอกหนุ่มไล่สายตามองทุกคน ก่อนจะหยุดนิ่งที่โรสติา

“ถ้ามันยังไม่พอ ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้บ้านของผมเป็นสถานที่

หลบภยัที่ดทีี่สุดของคุณ ในเมื่อทุกคนเชื่อว่าผมกบัคุณไม่ถูกกนั ไม่มใีคร

คดิหรอกว่าคุณจะหลบไปอยู่บ้านผม”

“ฉนัเองกย็งัไม่คดิเลย...” 
โรสติาพมึพ�า ธรีตุม์ในวนันี้ดแูปลกๆ ไม่ว่าจะค�าพูดหรอืวธิทีี่เขามอง

เธอ หญงิสาวไม่มโีอกาสได้ใคร่ครวญหาค�าตอบ เพราะพลทตัขดัเสยีงแขง็

ทเีดยีว

“ผมกไ็ม่คดิเหมอืนกนั มนัอนัตรายเกนิไป เรื่องอะไรเราจะต้องเสี่ยง

ด้วยล่ะโรส เขาอาจวางแผนทกุอย่างไว้กไ็ด้ ท�าเป็นมาช่วยคณุทั้งที่ความจรงิ

แล้วเขานั่นแหละที่ส่งคนร้ายมาเสียเอง เพื่อเขาจะได้ใช้แผนพาคุณไปหลบ

ที่บ้านและท�าร้ายคุณได้สะดวกกว่าเดมิไง” 

“เฮ้อ...คณุควรเลกิท�าโรงแรมแล้วไปเขยีนบทจรงิๆ นะ ซบัซ้อนอย่าง

กบัหนงัฮอลลวีูด” ธรีุตม์ส่ายหน้าด้วยความระอา

“อย่ามาประชดผม!” นกัธุรกจิหนุ่มตะคอก

“ใจเย็นไอ้พอล ถ้านายตัดอคติออก เหตุผลของคุณธีรุตม์น่าสนใจ

มากนะ ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด ไม่มีใครคาดถึงแน่ถ้าคุณ 

โรสไปอยู่ที่นั่น แต่คณุธรีตุม์ครบั คณุไม่กลวัเหรอว่าถ้าคนร้ายรู ้ครอบครวั

ของคุณกอ็าจตกอยู่ในอนัตรายไปด้วยนะครบั” คชาตั้งข้อสงัเกต

“เรากอ็ย่าให้มนัรู้สคิรบั มาช่วยกนัวางแผนให้รดักุมเพื่อพาคุณโรส

ไปที่บ้านผมโดยไม่ให้ใครสงสัย คุณอาจจะไปดูสถานที่ก่อนก็ได้ถ้าไม่ไว้ใจ 

พวกบอดกีาร์ดของคณุคงรูว่้าจะเตรยีมบ้านผมใหเ้ป็นเซฟเฮาสท์ี่ดไีด้ยงัไง” 

ธรีุตม์เสนออย่างใจป�้า 
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โรสติาขมวดคิ้วมองพระเอกหนุ่มด้วยความสงสยัในเจตนา

“แต่ว่าคุณเป็นดาราดงันะครบั บ้านของคุณอาจจะอยู่ในสายตาของ

แฟนคลบัและคนทั่วไป” คชาให้เหตุผล

“เพราะอย่างนี้แหละครบั ผมถงึล้อมรั้วแน่นหนา ตดิกล้องวงจรและ

สญัญาณกนัขโมย จรงิๆ กต็ั้งแต่มเีรื่องที่ผมเคยเล่าให้คณุฟังนั่นแหละ ผม

เลยไม่ไว้ใจใคร” 

โรสิตามองธีรุตม์และต�ารวจหนุ่มสลับไปมา ดูจากสีหน้ากับแววตา

ของทั้งคู่ เรื่องที่ธีรุตม์กล่าวถึงนั้นน่าจะเข้าขั้นคอขาดบาดตายทีเดียว เธอ

ใคร่รู้นกัว่ามนัคอือะไร

“ถงึยงัไงฉนักไ็ม่เหน็ด้วย เราจะไว้ใจเขาได้ยงัไงวะไอ้ช้าง” พลทตัค้าน

หวัชนฝา

“ฉนักไ็ม่เหน็ด้วยเรื่องที่คณุโรสจะไปอยูบ้่านคณุธรีตุม์นะไอ้พอล แต่

ฉนัขอค้านเรื่องที่นายไม่ไว้ใจเขา” คชาแย้ง

“แต่เขาเป็นคนที่น่าสงสยัที่สุดนะโว้ย” พลทตัเตอืนความจ�า

“เมื่อก่อนฉันก็เคยสงสัยคุณธีรุตม์ แต่ว่าหลังจากได้เปิดอกคุยกัน

บางเรื่อง ฉนักม็ั่นใจว่าเขาไม่มวีนัท�าร้ายผู้หญงิคนไหนหรอก”

เห็นธีรุตม์มองคนพูดด้วยสายตาแสดงความขอบคุณแล้ว ความ

สงสยัของโรสติากเ็พิ่มพูนขึ้นว่าเรื่องอะไรกนัแน่ที่ทั้งสองหมายถงึ

“แต่ถงึยงัไงเซฟเฮาส์ของโรสกเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่ง ฉนัไม่ยอมให้โรสไป

อยู่บ้านของเขาแน่” พลทตัยงัไม่ยอมแพ้

“นายพูดถูก มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องคดิให้ด”ี คชาผงกหวั

สองเพื่อนรกัถกกนัต่อไปว่าโรสติาควรไปอยู่ที่ใด หญงิสาวได้แต่ฟัง

นิ่งๆ พลางขยบัตวัอย่างอดึอดัใจ ธรีุตม์เป็นคนเดยีวที่สงัเกตเหน็

“พวกคณุไม่คดิจะถามคณุโรสบ้างเลยเหรอครบัว่าเธอต้องการอะไร” 

“คุณจะอยู่ที่ไหนครบัโรส บ้านผม โรงแรม หรอืจะไปอยู่เซฟเฮาส์ 

ที่ไอ้ช้างก�าลงัพูดถงึ” พลทตัชกัสหีน้า 
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“หรือตัวเลือกสุดท้าย...บ้านผม” ธีรุตม์เตือนความจ�าท�าให้พลทัต

ถลงึตาใส่ 

โรสิตานิ่งงันไป เธอขบริมฝีปาก หันไปหาพระเอกหนุ่มด้วยความ

สับสน ดวงตาของเขาช่างอ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยเหมือนที่เธอ

เห็นมาตลอดตั้งแต่ได้พบกันริมสระว่ายน�้า มันใกล้เคียงกับแววตาอบอุ่น 

ซึ่งนกัพยากรณ์สาวเคยเหน็ในภาพนมิติ 

บางสิ่งระหว่างธรีุตม์กบัเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่ความเปลี่ยนแปลง

จะน�าไปสู่สิ่งใดกนัเล่า

ใจหนึ่ง หญงิสาวอยากรูค้�าตอบ เธอเหนื่อยล้าเกนิกว่าจะหนโีชคชะตา 

ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ไม่เคยผดิพลาด และเธอกไ็ด้รู้แล้วว่าแม้จะหนใีห้

ตาย ดวงชะตาของตนกบัธรีตุม์กผ็กูพนักนัไว้อยูด่ ีจะเป็นอย่างไรต่อไปหาก

เธอเดนิไปตามเส้นทางที่เบื้องบนลขิติ

ทว่าอีกใจ โรสิตานึกถึงโลหิตสีแดงฉานในนิมิต เส้นทางเบื้องหน้า 

หาได้โรยด้วยกลบีกุหลาบไม่ มนัมหีนามแหลมคมรออยู ่หากยงัฝืนเดนิไป 

ดไีม่ดอีาจน�าอนัตรายสู่ธรีุตม์และครอบครวั

โรสติาครุน่คดิอย่างสบัสน เธอเลื่อนสายตาไปยงัแจกนักหุลาบกลาง

โต๊ะ ถ้าเพยีงปรกึษาใครสกัคนที่มคีวามคดิเป็นกลางและไว้ใจได้กค็งด ี

“คุณท�าอะไรให้ฉันอย่างหนึ่งได้มั้ยคะ” เธอสบตาธีรุตม์ที่จ้องมาอยู่

แล้ว

“อะไรครบั” 

“เลือกกุหลาบมาดอกหนึ่งด้วยมือข้างที่คุณไม่ถนัด ตั้งใจอธิษฐาน 

และเลอืกให้ดดี้วยนะ”

“คุณจะมาดูดวงผมในตอนนี้น่ะเหรอ” เขาเลกิคิ้วสูงขึ้น

“มนัเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของฉนัค่ะ”

ธีรุตม์งุนงง แต่ก็ยอมท�าตามที่หญิงสาวขอร้อง เขาเลือกกุหลาบสี

แดงท่ามกลางดอกไม้สารพดัสใีนแจกนั แล้วยื่นให้เธอ แก้มของโรสติาแดง
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ระเรื่อเมื่อเหน็สขีองมนั 

“คุณจับตรงดอกไว้ ส่วนฉันจะจับก้าน อย่าปล่อยมือนะคะ” หญิง

สาวสั่ง ธรีุตม์นิ่วหน้า แต่กท็�าตาม ก่อนเธอจะหลบัตา รวบรวมสมาธิ

มนัต่างจากทกุครั้ง ความรูส้กึอบอุน่ระคนอ่อนหวานแล่นปราดจาก

ดอกกุหลาบสู่ก้านที่โรสติาสมัผสั ถ่ายทอดมายงัอุ้งมอื ท่อนแขน ไล่ขึ้นไป

ถงึหวัไหล่ และพุ่งสู่หวัใจ

ภาพเหตกุารณ์เดยีวกบัที่หญงิสาวเคยเหน็ในนมิติครั้งก่อนปรากฏขึ้น

อกีหน...ธรีตุม์จบัมอืเธอ ธรีตุม์นอนเอกเขนกอยูข้่างเธอ ธรุีตม์ยิ้มหวานให้

เธอ ธรีุตม์กอดและจูบเธอ... 

การมองเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้หาได้ท�าให้โรสิตาขนลุกขนพอง

อกีแล้ว เธอรูส้กึถงึต้นกหุลาบที่แตกกิ่งใบอยูใ่นใจและผลดิอกตมูเลก็ๆ ขึ้น

มาอย่างอ่อนหวาน

ทันใดนั้น ภาพนิมิตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โรสิตาหายใจแรงขึ้น 

ดวงตากลอกไปมาอยู่ใต้เปลือกตาซึ่งปิดสนิท เธอเห็นใบหน้าแตกตื่นของ 

ตัวเองกับธีรุตม์พร้อมกับเสียงระเบิดที่แผดก้องจนแสบแก้วหู โลหิตสาด

กระเซน็ไปทั่ว 

โรสิตาสะดุ้งเฮอืก แต่ไม่ยอมปล่อยมอื เธอบังคบัตนเองให้ดูต่อไป

จนสุดทาง ไม่มภีาพอะไรอกีนอกจากเลอืดสแีดงฉานอย่างน่าพรั่นพรงึ 

หญงิสาวหายใจหอบ ก�าลงัจะปล่อยมอื ทว่าจู่ๆ โลหติสสีดกไ็หลมา

รวมตวักนัตรงกลางจอภาพ 

ก่อร่างเป็นดอกกุหลาบสแีดงดอกหนึ่ง!

ความอบอุน่ถ่ายทอดจากกหุลาบในมอืและแผ่ซ่านเข้าสูห่วัใจ ปัดเป่า

ความกลวัให้หายไปทลีะน้อยจนแทบไม่เหลอื

หมายความว่าอย่างไร

โรสติาลมืตาโดยอตัโนมตัแิละพบว่าธรีตุม์มองเธออยูแ่ล้วด้วยแววตา

ซึ่งท่วมท้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ เขาจ้องเธอสลับกับมือของตนเองที่ยัง 
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กุมดอกกุหลาบไว้

“โรสเห็นอะไร ท�าหน้าอย่างนี้แปลว่ามันต้องไม่ดีแน่ๆ เห็นไหมล่ะ 

ผมบอกแล้ว” พลทตัปราดมาโอบบ่าโรสติา 

“พอลคะ ขอเวลาให้โรสได้คดิอะไรสกันดินะคะ” หญงิสาวดนัตวัออก

จากอ้อมแขนของพลทตัอย่างนุ่มนวล 

“ถ้าภาพนมิติออกมาไม่ด ีคณุกไ็ม่เหน็ต้องเสยีเวลาคดิเลย” นกัธุรกจิ

หนุ่มแย้งเสยีงเครยีด

โรสิตาส่ายหน้าและยกมือขึ้นเป็นเชิงขอร้อง กุหลาบสีแดงที่ปรากฏ

ขึ้นจากโลหติมคีวามหมายอย่างไร

มอียู่ทางเดยีวที่จะได้ค�าตอบนั้น

หญิงสาวมองมือใหญ่ที่เกาะกุมกุหลาบดอกเดียวกับเธอ ก่อนเลื่อน

สายตาไปยงัวงหน้าหล่อเหลาของเจ้าของมอื

“ฉนัตดัสนิใจได้แล้วค่ะ”

เพราะการตดัสนิใจของโรสติา ธรีตุม์จงึขบัรถโฟร์วลีของเขาออกจาก
บ้านหญงิสาวตอนกลางดกึหลงัล่วงเข้าวนัใหม่มานบัชั่วโมง

ชายหนุ่มจอดรถรออยู่ในปั๊มน�้ามันระหว่างทางซึ่งจะมุ่งไปยังบ้านใน

จงัหวดันนทบรุ ีจนกระทั่งได้รบัโทรศพัท์จากคชาว่าพวกเขาและโรสติาใกล้

ถึงบริเวณที่ธีรุตม์รออยู่ ชายหนุ่มจึงขับรถออกไปยังถนนใหญ่ เขามอง 

กระจกหลงัและเหน็รถสองคนัตามที่คชาบอก หนึ่งในสองมโีรสติาอยูใ่นนั้น 

หลังถกเถียงกันอย่างหนัก พลทัตกับคชาก็ไม่อาจทัดทานโรสิตาได้ 

เธอยืนกรานที่จะขอหลบภัยในบ้านของธีรุตม์ การเตรียมการเพื่อเคลื่อน

ย้ายหญงิสาวจงึด�าเนนิไปอย่างรบีด่วนแต่เป็นระบบ พวกเขาตกลงใจที่จะให้

โรสิตาเดินทางในคืนนี้ อาศัยความวุ่นวายจากเหตุการณ์มาบังหน้า ก่อนที่

คนร้ายหรอืใครกต็ามซึ่งเฝ้าดูหญงิสาวมาตลอดจะไหวตวัทนั 

บอดกีาร์ดจ�านวนสองคนเดนิทางมาถงึบ้านของโรสติาเพื่อคุม้กนัเธอ 
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อีกสองล่วงหน้าไปยังบ้านของธีรุตม์เพื่อเตรียมสถานที่ พระเอกหนุ่มแจ้ง

มารดาไปแล้ว เธอตกใจ แต่กเ็คารพในการตดัสนิใจของบุตรชาย คชากบั

บอดีการ์ดตกลงกันว่าหากบ้านของธีรุตม์ไม่พร้อมเป็นที่ซ่อนตัวของโรสิตา 

พวกเขาจะย้ายเธอไปที่อื่นในวันรุ่งขึ้น ขอเพียงให้คืนนี้หญิงสาวได้อยู่ในที่

ปลอดภยัเสยีก่อน

แน่นอนว่าพลทตัไม่พอใจ แต่ท�าอะไรไม่ได้ นกัธุรกจิหนุ่มรบัหน้าที่

บอกสื่อในวนัรุง่ขึ้น โชคดทีี่คนืนี้ยงัไม่มใีครมา ธรีตุม์เองกป็ลอดภยัเมื่อต้อง

เดนิกลบัไปยงัรถของตนตอนกลางดกึ เพราะคชากะจงัหวะการเคลื่อนย้าย

ได้เหมาะเหม็งหลังชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเข้านอนกันไปหมดแล้ว แต่

กระนั้นพระเอกหนุม่กแ็กล้งแสดงบทบาทฮดึฮดัไม่พอใจเผื่อคนที่สะกดรอย

ตามโรสิตามาเห็นจะได้ตีความว่าเขามีปัญหากับหญิงสาวและโกรธเกรี้ยวที่

ถูกต�ารวจกกัตวัไว้ในยามดกึ

ในความเป็นจรงิ ธรีุตม์พอใจอย่างยิ่ง เขาสบายใจได้เสยีทวี่าโรสติา

จะปลอดภัยภายใต้ความคุ้มครองของตน การช่วยเหลือหญิงสาวน่าจะ

บรรเทาความรูส้กึผดิที่ทิ่มแทงใจเขาเพราะปกป้องผูห้ญงิอกีคนไม่ได้ ครั้งนี้ 

เขาจะไม่ท�าพลาดอกี

ลกึๆ แล้วธรีตุม์กลบัรูส้กึว่าความพงึใจของตนมสีาเหตุอื่นนอกเหนอื

ไปจากนั้น เขาไม่รู้ว่าท�าไม หรอืบางทอีาจทราบ แต่ไม่กล้าหาค�าตอบ

โรสิตาท�าให้ชายหนุ่มต้องตั้งค�าถามอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งวันนี้ 

เธอเหน็อะไรในภาพนมิติซึ่งเป็นเหตใุห้หญงิสาวยอมไปซ่อนตวัที่บ้านของเขา 

และเธอท�าอะไรกับเขาขณะจับกุหลาบดอกเดียวกัน มันไม่เหมือนกับการ

พยากรณ์ดวงชะตาในครั้งก่อน เพราะหนนี้ธรีตุม์รูส้กึถงึความอบอุน่ที่แล่น

ปราดจากมอืหญงิสาวมาสูม่อืเขา ก่อนมนัจะพุง่เข้าไปถงึข้างในโพรงอกและ

เบ่งบานไปทั่ว

ชายหนุม่ไม่มโีอกาสถามเธอ เนื่องจากหลงัโรสติาบอกความตั้งใจแก่

ทุกคน พลทตักไ็ม่ยอมห่างหญงิสาว ธรีุตม์ชกัไม่แน่ใจเสยีแล้วว่านกัธุรกจิ
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หนุม่เป็นคนรกัของโรสติา เพราะเธอขดีเส้นกั้นขวางพลทตัอย่างชดัเจน ชาย

หนุม่จ�าได้ว่าหญงิสาวเคยปฏเิสธเรื่องนี้ แต่เขาเองที่ไม่เชื่อ หรอืว่าโรสติาพดู

ความจรงิ นี่คอือกีเรื่องที่เขาต้องหาค�าตอบ

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง ธีรุตม์กดรับ เขาขมวดคิ้วและท�าตาม 

ค�าบอกของคชาด้วยการจอดรถตรงไหล่ทาง รถอกีสองคนัจอดตาม เจ้าของ

ร่างเพรยีวในชุดสดี�ามดิชดิวิ่งปรู๊ดจากรถคนัหลงัมานั่งบนเบาะข้างกายเขา

“มอีะไร” ชายหนุม่ปรายตามองคนที่ขยบัปีกหมวกแก๊ปจนเผยให้เหน็

เสี้ยวหน้าสวยหวานของเธอชดัๆ ไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจงึได้รู้สกึอารมณ์ดอีย่าง 

น่าประหลาด

“เราต้องคุยกนั”

“ว่ามาส”ิ ธรีุตม์เปิดสญัญาณไฟเลี้ยวและออกรถอย่างช้าๆ กลบัไป

กลางถนนซึ่งแทบจะร้างผู้คน

“คุณช่วยฉนัท�าไม” 

“ผมเป็นคนดไีง” ชายหนุ่มยิ้มเผล่

“อย่ามาล้อเล่นนะ” โรสติาเอด็เสยีงเขยีว

“อ้าว! เรื่องจรงินะ คุณเคยดูดวงผมและบอกเองว่าผมชอบแบกรบั

ภาระของคนอื่นมาเป็นของตวัเอง หรอืคุณจะเถยีงว่าดูไม่แม่น” ธรีุตม์หนั

ไปยกัคิ้วให้อย่างยยีวน

“คุณเชื่อการพยากรณ์ของฉนัตั้งแต่เมื่อไหร่กนั คุณไม่ชอบฉนัไม่ใช่

เหรอ” 

“บอกแล้วไงว่าทัศนคติที่มีต่อใครสักคนเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเรารู้จัก

เขาดขีึ้น อกีอย่างนะผมเหน็หน้าซดีๆ ของคุณแล้วทนดูไม่ได้จรงิๆ ยงัไงก็

ต้องช่วย” เขาแสร้งปั้นหน้าแสดงความเวทนา กลั้นหัวเราะเมื่อเห็นโรสิตา

คล�าแก้มทั้งสองของตนเองอย่างเคร่งเครยีด

“ฉนัดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ” 

“ไม่ได้แย่ธรรมดานะ แต่แย่มาก” เขาแกล้งลากเสียงยาวตรงค�าว่า 
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‘มาก’ 

“ไม่ต้องย�้าหรอกน่า” โรสิตาตวัดค้อน “ฉันไม่ได้อยากให้คุณมา

สงสารหรอืสมเพชซะหน่อย”

“สงสาร แต่ไม่ใช่สมเพช” เขาแก้ไขค�าพูด

“มันก็คล้ายกันนั่นแหละ เพราะคุณสงสารฉัน คุณก็เลยมาหาฉันที่

บ้านกลางดกึงั้นเหรอ” เธอนิ่วหน้า 

“ฮื่อ” เขาผงกหวั “ผู้ชายดีๆ  เหน็ผู้หญงิอ่อนแอกต็้องช่วยเหลอื มนั

เป็นหน้าที่ของเรา”

“ฉนัไม่ได้อ่อนแอ” โรสติาเชดิคางขึ้น

“ปกติคุณไม่ใช่คนอ่อนแอหรอก คุณเป็นคนเข้มแข็ง หัวก็แข็งด้วย 

คุณถงึต่อสู้กบัสิ่งที่คุณเชื่อจนหวัชนฝาโป๊กๆ ไงล่ะ โอ๊ย!” เขาอุทานเมื่อถูก

หญงิสาวทบุต้นแขนดงัอั้ก “ผมขบัรถอยูน่ะ แค่ล้อเล่นนดิหน่อย ไม่เหน็ต้อง

ลงไม้ลงมอืเลย”

“นี่ไม่ใช่เวลาล้อเล่น” เธอดุ

“เอาน่า ผมเหน็คุณเครยีดจนหน้าแก่ขึ้นกว่าเดมิไปสกัยี่สบิปีแล้ว เหน็

มั้ยว่าคุณเป็นคนเข้มแขง็ แถมมอืกห็นกัอกีด้วย ดูส ิ แขนผมแดงไปหมด

แล้วเนี่ย” เขาแสร้งยกแขนขึ้นมาประกอบการตัดพ้อ ครั้นเห็นตาวาววับ

อย่างขึ้งโกรธของอกีฝ่าย ธรีุตม์จงึวกเข้าเรื่องเดมิ 

“จดหมายขูก่บัไอ้เรื่องร้ายๆ ที่เกดิขึ้นท�าให้คณุไม่เหมอืนเดมิ มนัต้อง

เป็นความกลวัถงึขดีสดุเชยีวละถงึจะเปลี่ยนผูห้ญงิเก่งอย่างคณุให้กลายเป็น

อกีคนได้ แต่ผมมั่นใจว่าคณุไม่ยอมเป็นผูถ้กูกระท�าไปตลอดหรอก เพราะ 

มนัไม่ใช่นสิยัของคุณ คุณเป็นนกัสู้นะคุณโรส” 

“นี่คุณชมฉนัเหรอ” 

น�้าเสยีงของเธอฟังดูเก้อเขนิ ธรีุตม์เสยีดายที่ต้องมองถนนตรงหน้า 

เขาจงึไม่รู้ว่าพวงแก้มของหญงิสาวจะแดงขึ้นกว่าเดมิไหม

“หรอืว่าไม่จรงิ ถ้าเป็นผูห้ญงิคนอื่นได้รบัจดหมายขูอ่ย่างคุณคงกลวั
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จนขี้ขึ้นหวัไปแล้ว แต่ถงึคุณจะหน้าซดีตวัสั่นตอนได้รบัจดหมาย คุณกย็งั 

หาเรื่องเถยีงผมฉอดๆ ได้ทุกครั้ง แรงดไีม่มตีกด้วยนะ”

“คุณหลอกด่าฉนันี่”

“ชมต่างหาก แล้วผมกภ็ูมใิจออกที่ต่อให้คุณกลวัมากแค่ไหน ผมก็

ยงัเป็นคนที่คุณด่าได้เตม็ปากเตม็ค�าอย่างสม�่าเสมออยู่ด”ี 

“บ้า!” 

“นั่นไง คณุด่าผมอกีแล้ว” ธรีตุม์หวัเราะชอบใจ เขาขบขนัยิ่งขึ้นเมื่อ

เหน็เธอค้อนปะหลบัปะเหลอืก

“คณุบอกคนที่บ้านเรื่องฉนัว่ายงัไงคะ” หญงิสาวถามหลงัเงยีบกนัไป

เป็นครู่

“ผมก็บอกไปตามตรงนั่นแหละครับ แม่รับทราบและเป็นห่วงคุณ 

ป่านนี้แกคงพบกับบอดีการ์ดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วแหละ” ธีรุตม์หักเลี้ยว

เข้าไปในถนนเส้นเลก็ซึ่งลดัเลาะไปตามท้องทุ่ง ห่างไกลชุมชนมากขึ้นทุกที

“ฉนัต้องขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนท่าน” น�้าเสยีงของเธอแสดงความ

อดึอดัจนเขาต้องหนัไปมองอย่างปลอบโยน

“แม่ชอบช่วยคนที่เดอืดร้อนเสมอแหละครบั”

“ฉนัรู้ คุณแม่ของคุณท่านใจดมีาแต่ไหนแต่ไรแล้ว” 

“คุณรู้ได้ยังไง” ธีรุตม์ขมวดคิ้วและเห็นโรสิตาเบนหน้าออกไปยัง

หน้าต่างอย่างมพีริุธ

“ฉนัอ่านข่าว”

“ข่าวที่ไหน แม่ไม่ชอบออกสื่อสกัหน่อย” 

“ฉนัจ�าชื่อหนงัสอืไม่ได้แล้ว เอาเป็นว่าฉนัเคยเหน็กแ็ล้วกนั” โรสติา

พูดเรว็ปรื๋อ ก่อนเสยีงจะอ่อนลง “คุณกบัคุณแม่ช่วยเหลอืฉนัมากขนาดนี้ 

ฉนัไม่รูว่้าจะตอบแทนพวกคณุยงัไงด ีตอนนี้ฉนัก�าลงัล�าบาก แต่ฉนัสญัญา

นะคะว่าถ้าเรื่องทั้งหมดจบลง คุณจะให้ฉนัท�าอะไรเป็นการตอบแทน ฉนัก็

ยนิด”ี
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จู่ๆ ธรีุตม์กน็กึอะไรออก เขากระตุกยิ้มอย่างมาดหมาย

“คุณแน่ใจเหรอว่าอยากตอบแทนพวกเราจรงิๆ”

“แน่ใจสคิะ คุณต้องการอะไรกบ็อกมา เงนิทองค่าตอบแทน เฟอร์- 

นเิจอร์ฟรตีลอดชพี หรอืจะให้ฉนัดูหมอให้ตลอดชวีติกไ็ด้”

“สิ่งที่ผมต้องการง่ายกว่านั้นเยอะและไม่ต้องรอนานจนเรื่องวุ่นๆ นี่

จบด้วย” ธรีุตม์ชะลอรถลงและจอดนิ่งเพื่อมองหญงิสาวชดัๆ

“อะไรคะที่คุณต้องการ” โรสิตาหรี่ตาอย่างระแวง

“ผมอยากรู้ว่าคุณเหน็ภาพนมิติอะไรบนเวทีในวนันั้น รวมถงึนมิติที่

คณุเหน็ในวนันี้ อะไรท�าให้คณุตดัสนิใจมากบัผม คณุสญัญาแล้วนะคณุโรส

ว่าจะตอบแทนความช่วยเหลอืของผม เพราะฉะนั้นบอกความจรงิมาเสยีดีๆ ” 

ธรีตุม์ยิ้มกริ่มมองสหีน้าแตกตื่นของหญงิสาวด้วยสายตาของราชสห์ี

ซึ่งจ้องเหยื่อในก�ามอื



“ตกลงคณุจะบอกผมได้รยึงัว่าเหน็ภาพนมิติอะไร” ธรีตุม์ถามย�้า 
ดวงตาคมเข้มจ้องมาอย่างคาดคั้น 

“ไม่มอีะไรส�าคญัหรอกน่า” ไอร้อนซูแ่ล่นพล่านไปทั่ววงหน้าของโรสติา 

เธอเสมองออกนอกรถ

“ไม่จรงิหรอก มนัต้องส�าคญัส ิ แต่คณุไม่ยอมบอก คุณลมืไปรเึปล่า

ว่าถ้าสิ่งที่คุณรู้มนัเกี่ยวข้องกบัชวีติของผม ผมกม็สีทิธิ์จะรู้เหมอืนกนั” 

ชายหนุ่มไม่พูดเปล่า เขาโน้มกายเข้ามาใกล้จนหญงิสาวรู้สกึได้ เธอ

หันกลับไปอย่างตระหนก หัวใจแทบพลิกคว�่าพลิกหงายเมื่อเจ้าของร่างสูง

ใหญ่อยู่ใกล้ยิ่งกว่าที่คดิ 

วงหน้าเข้มห่างจากเธอแค่ไม่กี่คบื ดวงตาทรงพลงัตรงึหญงิสาวไว้ดั่ง

ร่ายมนตร์ เธอสบประสานสายตาคูน่ั้นอย่างเผลอไผล ใบหน้าของชายหนุม่

พลนัอ่อนโยน นยัน์ตาวาววามประหนึ่งเขาเองกต็กอยู่ในมนตร์สะกดเช่นกนั

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น โรสติาสะดุง้สดุตวัและถอยกรดูไปจนชดิประตู 

ธรีุตม์พ่นลมหายใจอย่างหงุดหงดิพลางขยบักายออกช้าๆ แล้วกดรบัสาย

๑๕
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“โอเค ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ” ชายหนุม่กล่าวหลงัเงยีบฟังอยูค่รู่หนึ่ง 

“ผู้กองโทร. มา คุณรอดตวัส�าหรบัตอนนี้ แต่ไม่รอดไปตลอดหรอกนะ”

ธีรุตม์เหยียดยิ้มอย่างคาดโทษ ดวงตาวาววับชนิดที่ท�าให้โรสิตา

ร้อนๆ หนาวๆ เธอจะท�าอย่างไรหากเขาต้องการค�าตอบให้ได้ จะบอกไป

ตามตรงน่ะหรอืว่า ‘เราเป็นเนื้อคู่กนั’ 

โอย...เธอยอมตายเสยีดกีว่า!

โรสติานั่งเงยีบไปตลอดทางอนัทอดยาวชนดิที่เธอไม่สามารถคาดเดา
ได้เลยว่าจะสิ้นสุดลงที่ใด 

สองข้างทางมีแต่ความมืด ไฟจากถนนและรถยนต์ส่องให้เห็นเพียง

เส้นทางที่รถมุง่หน้าไป หญงิสาวเดาจากเงาด�าทะมนึว่าพวกเขาก�าลงัผ่านสวน

ผลไม้สลบักบัท้องทุ่ง นานๆ จงึจะมบี้านเรอืนสกัหลงั

“ใกล้ถงึแล้ว” ธรีุตม์เอ่ยราวกบัอ่านใจเธอออก 

สิ้นค�าของเขา โรสติากเ็หน็ก�าแพงสูงโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางท้องทุ่ง 

มนัใหญ่โตและยาวสุดลูกหูลูกตาเลยทเีดยีว

“นี่เป็นสวนผลไม้ บ้านอยู่ตรงโน้น” 

เขาขบัรถเลยีบก�าแพงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหน็ประตรูั้ว จงึหกัเลี้ยว 

ฝูงสุนัขเห่ากันขรมจากด้านนอกและในก�าแพง พวกมันกระโดดโลดเต้น

อย่างร่าเรงิ ประตเูปิดออกอย่างรวดเรว็ทนัใจราวกบัมใีครรอพวกเขาอยูแ่ล้ว 

ธรีุตม์จงึขบัรถเข้าไปภายใน โดยมยีานพาหนะอกีสองคนัตามมาตดิๆ

รอบด้านยังคงเป็นต้นไม้หนาครึ้ม ในความมืดโรสิตาดูไม่ออกว่า

เป็นต้นอะไรบ้าง อันที่จริงหญิงสาวไม่มีแก่ใจคิดหาค�าตอบด้วยซ�้า เธอทั้ง

ตื่นเต้นทั้งเคร่งเครยีดเมื่อล่วงเข้าสูอ่าณาจกัรของธรีตุม์ โรสติาไม่มั่นใจเสยี

แล้วว่าตดัสนิใจถูก

เส้นทางอันมืดมิดช่างยาวไกลจนหญิงสาวต้องบีบมือทั้งสองด้วย

ความเครียด ช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันนี้ช่างหนักหนาสาหัสอย่างยิ่ง เธอ
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ถูกขู่เอาชวีติ ถูกคนสะกดรอยตามไปทุกที่ เกอืบถูกฆ่าตายไปจรงิๆ และ

สุดท้ายก็ต้องระเห็จออกจากบ้านมาติดอยู่ในดินแดนของผู้ชายซึ่งตนแทบ

ไม่รู้จกั 

ความเครยีดอดัแน่นอยู่ในใจ ไม่รู้เมื่อใดจะระเบดิออก และตอนที่

โรสติาใกล้หมดความอดทน แสงสว่างกป็รากฏขึ้นตรงสุดทางอนัมดืมน 

ธรีตุม์ขบัรถพาเธอไปหาแสงซึ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆ ถนนมดืมดิสิ้นสดุลง

กลายเป็นลานโล่งกว้าง มบี้านไม้หลงัใหญ่เปิดไฟสว่างไสวรออยู่ ผู้ชายคน

หนึ่งเดินออกมาจากตัวบ้าน โรสิตาเดาจากท่าทางขึงขังของเขาว่าน่าจะเป็น

หนึ่งในบอดกีาร์ดที่ล่วงหน้ามารอ ส่วนอกีคนซึ่งเปิดประตรูั้วให้พวกเขาเข้า

มาตั้งแต่แรกกต็ามมาสมทบ

พระเอกหนุ่มจอดรถ สุนขัตวัใหญ่สามตวักรูกนัมารบั สุนขัฝูงแรก

ที่วิ่งมาตั้งแต่หน้ารั้วหายไปหมดแล้ว ธีรุตม์พยักหน้าให้หญิงสาวลงรถไป

พร้อมกบัเขา โรสติาเปิดประตอูอก กระโดดลง ก่อนจะชะงกักกึเมื่อเจ้าสนุขั

เห่าใสเ่ธอและคนแปลกหน้าทั้งหลายซึ่งตามลงมาจากรถอกีสองคนั คนเฝ้า

บ้านสามภีรรยาวยักลางคนจงึช่วยกนัต้อนพวกมนัออกไป

“ไปหาแม่ผมกนั” ธรีตุม์ยนืรอให้เธอเดนิไปเคยีงข้าง ดวงตาคมมอง

มาอย่างให้ก�าลงัใจ 

โรสติาพยกัหน้า ก้าวไปสมทบ คชากบัคนอื่นจงึตามมา หญงิร่างท้วม

วยัหกสบิเศษยนืรออยู่ตรงหน้าประตู โรสติาจ�าได้ทนัทวี่าคอื รุจ ี มารดา

ของธรีุตม์ นยัน์ตาคมที่เหมอืนกบัดวงตาของบุตรชายไม่ผดิเพี้ยนจ้องแน่ว

มายังเธอ ส่งผลให้โรสิตารู้สึกประหม่า หญิงสาวสูดลมหายใจเรียกความ

กล้า เธอคลี่ยิ้ม หนัไปกระซบิบอกบอดกีาร์ดให้น�าของซึ่งเตรยีมจากบ้านมา

“โรสกราบขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวน คุณป้ากับทุกคนเลยต้อง

ล�าบากกนัไปหมด” นกัพยากรณ์สาวกระพุ่มมอืไหว้

“ไม่เป็นไรค่ะ” รุจยีิ้มตามมารยาท 

“คณุป้าดแูขง็แรงเหมอืนเดมิเลยนะคะ ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปกไ็ม่เปลี่ยน
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เลย” โรสติาชวนคุยอย่างใจดสีู้เสอื

“คุณพูดเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาก่อน” รุจีขมวดคิ้วด้วยความ

งุนงง บุตรชายของเธอกเ็ช่นกนั

“ค่ะ เราเคยพบกนั แต่กน็านมากแล้ว คณุป้าอย่าเรยีกโรสว่าคุณเลย

นะคะ เรยีกว่าโรสเฉยๆ กพ็อ โรสขอฝากเนื้อฝากตวัเป็นลูกเป็นหลานอกี

สกัคนนะคะ โรสจ�าได้ว่าคณุป้าชอบต้นไม้ เลยเอากหุลาบที่ปลูกเองมาฝาก

ค่ะ” 

เธอหันไปหาบอดีการ์ดที่ยกกระถางกุหลาบเล็กๆ มาจ�านวนหนึ่ง 

แต่ละกระถางมีกุหลาบต่างสีและต่างพันธุ์ซึ่งหญิงสาวคัดสรรมาแล้วว่าหา

ยาก มอียู่กระถางหนึ่งโดดเด่นจนรุจตี้องเอ่ยปากถาม

“เอ...นี่มนักุหลาบสดี�าไม่ใช่เหรอจ๊ะ”

“ใช่ค่ะ กุหลาบสดี�า โรสหวงัว่าคุณป้าจะไม่ถอืนะคะ มนัเป็นกุหลาบ

ที่คนทั่วไปไม่รูจ้กั แม้แต่คนที่เลี้ยงกหุลาบเองกอ็าจไม่เคยเหน็ อาจารย์ของ

โรสเพาะพนัธุข์ึ้นมาด้วยตวัเองในสวนของท่านที่ฝรั่งเศส โรสขอท่านเอากลบั

มาปลูกที่เมอืงไทย ที่จรงิดอกมนัมขีนาดใหญ่กว่านี้อกีนะคะ แต่อากาศเมอืง

ไทยท�าให้มนัเตบิโตไม่สมบูรณ์เท่าที่โน่น 

“ต้นนี้โรสขยายพนัธุม์าจากต้นเดมิที่ฝรั่งเศส โรสไม่เคยเอาให้ใครมา

ก่อนแม้ว่าจะมคีนมาขออยูเ่รื่อยๆ เพราะอาจารย์หวงมาก แต่โรสเชื่อว่าท่าน

จะไม่ว่าถ้ามนัอยู่ในความดูแลของคนรกัต้นไม้อย่างคุณป้าค่ะ ส่วนกุหลาบ

ต้นอื่นๆ นี่ โรสคละพนัธุม์าให้ แต่ตั้งใจเลอืกสองต้นที่มดีอกสชีมพ ูหวงัว่า

คณุป้าคงจะชอบนะคะ” โรสติาคลี่ยิ้มเมื่อเหน็สหีน้าแสดงความทึ่งของหญงิ

สูงวยั 

“คณุรูไ้ด้ยงัไงว่าแม่ผมชอบต้นไม้ ยิ่งกุหลาบสชีมพ ูแมย่ิ่งชอบมาก” 

ธรีุตม์นิ่วหน้า

“คณุป้าท�าสวนผลไม้ไม่ใช่เหรอคะ ท่านกน่็าจะชอบต้นไม้น่ะส”ิ โรสติา

อมยิ้ม ความจรงิแล้วเธอรู้อะไรมากกว่านั้นชนดิที่ธรีตุม์จะคาดไม่ถงึเชยีวละ 
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แต่เรื่องอะไรจะบอกเขา

“ขอบใจคุณ...เอ่อ...หนูมากนะจ๊ะ ป้าชอบมาก แต่ที่จริงหนูไม่เห็น

ต้องล�าบากเลย” รุจกีล่าวด้วยความเกรงใจ

“ไม่ล�าบากเลยสกันดิค่ะ คณุป้าต่างหากล่ะคะที่ต้องล�าบากให้พวกหนู

มาอาศยัอยู่ด้วยตั้งห้าคน” โรสติาหมายถงึเธอกบับอดกีาร์ดซึ่งยนืล้อมเป็น

แผงอยู่ด้านหลงั

“ไม่เป็นไรหรอก ถ้าธตีั้งใจจะช่วย ป้ากไ็ม่ขดัข้อง กุหลาบเป็นต้นไม้

ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ คนที่เลี้ยงกุหลาบได้ก็ต้องเป็นคน

พิเศษและมีจิตใจละเอียดอ่อน ป้าคงจะได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกุหลาบ

กบัหนูเยอะทเีดยีว” 

เป็นครั้งแรกตั้งแต่โรสิตามาถึงที่รุจียิ้มกับเธอทั้งปากและตาอย่าง

แท้จริง หญิงสาวรู้ในวินาทีนั้นว่าเธอได้ใจจากมารดาของธีรุตม์แล้ว ชาย

หนุ่มคงคดิเช่นกนั เขาจงึยิ้มให้เธออย่างพอใจ

“ดึกมากแล้ว เราเข้าไปในบ้านกันดีมั้ยแม่ ธีกับผู้กองจะได้ตรวจดู

ความเรยีบร้อยให้เสรจ็ๆ ทุกคนจะได้แยกย้ายไปพกัสกัท”ี 

“เอาสจิ๊ะ เชญิจ้ะหนู เชญิค่ะทุกคน” 

รุจีก้าวน�าเข้าไปในบ้านพร้อมกับแจ้งว่าได้เตรียมห้องนอนชั้นบนไว้ 

ให้โรสิตา ส่วนห้องพักชั้นล่างเป็นของบอดีการ์ดทั้งสี่ ธีรุตม์พาคชาเข้าไป

ตรวจรอบบ้านพร้อมกบัหวัหน้าบอดกีาร์ด ปล่อยหญงิสาวไว้กบัมารดา

โรสติามองรอบห้องรบัแขกซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่าย ทว่าหนัไปทาง

ไหนก็มีแต่รูปของธีรุตม์ซึ่งเขาคงได้มาจากการท�างานและบรรดาแฟนคลับ 

สิ่งที่มมีากพอๆ กนัคอืของเล่นเดก็สารพดัชนดิ ทั้งบ้านตุ๊กตา ไม้ลื่น ของ

เล่นจปิาถะ ราวกบัอยู่ในสถานรบัเลี้ยงเดก็ขนาดย่อม

“รกหน่อยนะจ๊ะ บ้านที่มเีดก็เลก็กอ็ย่างนี้แหละ”

“ไม่รกหรอกค่ะ ดูมชีวีติชวีามากต่างหาก” 

โรสติายิ้มอย่างจรงิใจ เธอใคร่ถามถงึเดก็น้อยที่เคยท�าให้ตนมปัีญหา
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กบัธรุีตม์ แต่ไม่กล้า นกัพยากรณ์สาวไม่เคยเหน็หน้าของแม่หน ู และตอนนี้

เธอก็อยากเห็นทั้งเด็กและผู้เป็นมารดา น่าแปลกที่หญิงสาวปริศนาคนนั้น

ไม่ได้อยู่ที่นี่ ธีรุตม์ไม่พูดถึงเลยด้วยซ�้า โรสิตามั่นใจว่าเด็กไม่ใช่บุตรของ

ญาตห่ิางๆ ดงัที่ชายหนุม่ให้ข่าว เธอตรวจดวงชะตาของเขามากบัมอื เดก็น้อย

เป็นสายเลอืดเดยีวกบัธรีุตม์อย่างแน่นอน

จรงิสนิะ...ถ้าธรีตุม์ยงัคบกบัมารดาของเดก็น้อย โรสติากไ็ม่มสีทิธิ์ที่

จะข้องเกี่ยวกบัเขามากไปกว่าการเป็น ‘เพื่อน’ หรอื ‘คนรู้จกั’ ไม่ถูกต้องเลย

ที่เธอจะเป็นมอืที่สาม ต่อให้ดวงชะตาบอกว่าเธอกบัธรีตุม์เป็นเนื้อคู่กนักต็าม

ความจรงิที่เพิ่งตระหนกัเปรยีบประดจุค้อนเหลก็ซึ่งทบุศรีษะโรสติา

เข้าอย่างจงั หวัใจของหญงิสาวบบีรดัอยูก่ลางโพรงอก เธอไม่ควรรูส้กึเช่นนี้ 

กบัเขา และไม่ควรมาที่นี่

รจุขีอตวัขึ้นไปดเูดก็ ทิ้งโรสติาไว้ในห้องอนัเงยีบงนัและความจรงิอนั

รวดร้าว อาการเหนื่อยล้ากบัความเครยีดกลุ้มรุมท�าร้ายเธออกีครั้ง หญงิ

สาวไม่รู้เลยว่าตนยืนหน้าซีดขาวอยู่กลางห้องอย่างเคว้งคว้างประหนึ่งเด็ก

หลงทาง เธอคดิถงึมารดาจบัใจ

ธรีตุม์กลบัลงมาชั้นล่างพร้อมกบัคชา เขาชะงกังนัเมื่อเหน็สหีน้าสบัสน
ระคนเจบ็ปวดของนกัพยากรณ์สาว 

“คุณเป็นอะไรรเึปล่า”

“เปล่าค่ะ ฉนัแค่เหนื่อยนดิหน่อย”

“งั้นผมจะพาคุณไปพกับนห้อง” ธรีุตม์แตะข้อศอกหญงิสาว แต่เธอ

ขยบัตวัออก 

คชาลากลับอย่างรู้จังหวะ พระเอกหนุ่มจึงปล่อยให้บอดีการ์ดของ 

โรสติาส่งแขกและปิดลอ็กบ้าน ส่วนเขาพาโรสติาขึ้นไปชั้นบน

“หน้าคุณซดีมากเลย” ธรีุตม์ขมวดคิ้วมองมาอย่างพนิจิพเิคราะห์ 

“วนันี้เป็นวนัที่หนกัมากส�าหรบัฉนั ถ้าฉนัได้นอนพกัสกันดิกค็งดขีึ้น
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เองค่ะ” 

“คุณจะได้พักยาวแน่ ผมให้คนเอากระเป๋าเดินทางขึ้นไปไว้บนห้อง

แล้ว รบีอาบน�้าและนอนเสยีนะ”

ชายหนุม่ยิ้มอย่างพอใจเมื่อเหน็เธอพยกัหน้า เขาชี้ชวนให้ดวู่าชั้นสอง

แบ่งออกเป็นสองปีก ปีกซ้ายด้านในสุดเป็นห้องพระ ถดัมาเป็นห้องนอนของ

รุจีและห้องหนังสือ ส่วนปีกขวาเป็นห้องนอนของเขากับห้องที่โรสิตาจะ

พ�านกั

ธีรุตม์พาเธอไปยังทิศทางนั้นและหยุดลงระหว่างประตูสามบานเพื่อ

อธิบายว่า ห้องโรสิตาอยู่ตรงข้ามกับห้องของเขา มีห้องน�้าที่ทั้งสองต้องใช้

ร่วมกนัคั่นกลาง ธรีุตม์เปิดประตูห้องที่หญงิสาวต้องพกั  

“เจ้าของห้องจะไม่ว่าฉันเหรอคะที่มาใช้ห้องของเธอ” โรสิตามองไป

รอบๆ ด้วยท่าทางลงัเล

“เธอ...คุณรู้ด้วยเหรอว่าเป็นห้องของผู้หญงิ” 

“ดูจากการจดักร็ู้ค่ะ ผู้ชายคงไม่ใช้ตู้เสื้อผ้าสชีมพูหรอก ตกลงว่านี่

ห้องของใครคะ”

“ห้องน้องสาวผม เขาไม่ว่าหรอก เขาท�างานอยูต่่างจงัหวดั นานๆ ถงึ

จะกลบัมาสกัท ี คุณอยู่ได้ตามสบายเลย คดิเสยีว่ามนัเป็นบ้านของคุณเอง 

แค่ไม่หรูหราเท่า” เขารูดม่านปิดหน้าต่างให้ 

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ฉันอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ บ้านของคุณสวยและ 

น่าอยู่ออก” 

“งั้นกพ็กัให้เตม็ที่ ผมไม่กวนแล้ว” ธรีุตม์หนัหลงัเตรยีมเดนิออกไป

“เดี๋ยวค่ะ!” 

เสียงเรียกของโรสิตาท�าให้เขาเหลียวหลังกลับมาและเห็นแก้มแดง

ปลั่งอย่างขดัเขนิของเธอ

“ขอบคุณมากนะคะ” 

ชายหนุม่ผงกหวัพลางก้าวไปหยดุตรงหน้าเธอพร้อมกบัฉกียิ้มเจ้าเล่ห์
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“ค�าขอบคุณของคุณ ผมยนิดรีบัไว้ แต่ผมยงัไม่ลมืหรอกนะว่าคุณ

ตดิค้างอะไรผมอยู ่เหน็ทคีงจะไม่ใช่แค่เรื่องภาพนมิติแล้วละ ผมอยากรูอ้กี

ด้วยว่าคุณไปรู้จกัแม่ของผมตั้งแต่เมื่อไหร่”

นักพยากรณ์สาวท�าตาโต...น่ารัก...เสียจนธีรุตม์อดไม่ได้ เขาถือ

โอกาสตอนที่โรสติาไม่ทนัระวงั โน้มกายเข้าไปกระซบิข้างใบหูแดงๆ นั่น

“คุณหนผีมไม่พ้นหรอกคุณโรส”

ธีรุตม์ขยิบตาข้างเดียว แล้วเดินทอดน่องออกจากห้องอย่างยียวน 

ทิ้งให้โรสิตาหน้าแดงก�่า เขาอยากคิดเข้าข้างตนเองว่าเธอคงทั้งโกรธทั้งเขิน

ในคราวเดยีว

ความเหนื่อยล้าและเคร่งเครียดท�าให้โรสิตาหลับยาวจนกระทั่งเธอ
รู้สกึถงึไอร้อนระอุที่ลามเลยีวงหน้า หญงิสาวเปิดเปลอืกตา ก่อนจะหยตีา

และใช้หลงัมอืป้องหน้าผากเมื่อแสงตะวนัแรงกล้าแยงผ่านช่องจากผ้าม่านที่

ปิดไม่สนทิเข้ามา

เธอบดิขี้เกยีจ แล้วดงึผ้าปทูี่นอนออก แต่กต้็องชะงกัมอืเมื่อลายของ

ผ้าปชู่างไม่คุน้ตา หญงิสาวมองไปรอบห้องด้วยความมนึงง ผดุลกุทนัททีี่นกึ

ได้ว่าตนอยู่ในบ้านของธรีุตม์ 

โรสิตามองนาฬิกาอย่างลนลาน เก้าโมงเช้าแล้ว เธอตื่นสายตั้งแต ่

วันแรกที่มาเป็นแขกในบ้านคนอื่น นักพยากรณ์สาวรีบเก็บที่นอนและเปิด

ม่าน ทวิทศัน์นอกหน้าต่างท�าให้เธอถงึกบัอุทานอย่างตื่นตะลงึ

ต้นไม้เขยีวขจแีผ่ไพศาลไปทั่วทุกทศิ อากาศแสนสดชื่นจนหญงิสาว

รบีสดูหายใจเข้าเตม็ปอดเพื่อรบัออกซเิจนให้ชื่นใจ เธอผละจากหน้าต่างด้วย

ความเสียดาย รีบท�าธุระส่วนตัวอย่างว่องไว ภายในห้องน�้ามีรอยเปียก

แสดงว่าธีรุตม์ใช้มันก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว โรสิตาเพิ่งมีแก่ใจส�ารวจรอบ

ห้องและเหน็อุปกรณ์เครื่องใช้ของชายหนุ่มวางอยู่ตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

แปรงกบัยาสฟัีน ที่โกนหนวด บนหลงัชกัโครกมหีนงัสอืการ์ตนูญี่ปุน่ โรสติา 
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ลอบหัวเราะเมื่อนึกภาพแบดบอยเบอร์หนึ่งของสาวๆ ซึ่งแอบมีใจเป็นเด็ก

ด้วยการอ่านการ์ตูน

หญงิสาวรบีอาบน�้า ลงไปชั้นล่างด้วยความรูส้กึผดิที่ตื่นสาย ทวา่ไม่

เหน็ใครสกัคน เธอมองไปรอบๆ ก่อนได้ยนิเสยีงกระพรวนดงักรุง๊กริ๊งเคล้า

กบัเสยีงวิ่งตงึๆ

โรสติาหนัหลงัไปทางต้นเสยีงจงัหวะเดยีวกบัที่ร่างเลก็ๆ วิ่งเข้ามาชน 

หญงิสาวโอบรบัร่างน้อยไว้โดยอตัโนมตั ิแล้วทรุดกายลงนั่ง

“เจบ็ตรงไหนรเึปล่าคะ”

เดก็หญงิวยัสองขวบเศษที่อยูใ่นอ้อมแขนของเธอไม่ยอมตอบ แต่เงย

หน้ามองมา โรสติาเบกิตากว้างเมื่อพบว่าใบหน้าที่เธอเหน็ช่างเหมอืนกบัธรีตุม์

ราวกบัแกะ และเขากก็้าวมายนืข้างหลงัเดก็น้อยตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้

โรสติามองทั้งคูส่ลบักนัไปมา ไม่ต้องใช้ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์กร็ู.้..

พวกเขาเป็นพ่อลูกกนัชดัๆ!



นกัพยากรณส์าวมองธรีตุม์และเดก็หญงิซึ่งเธอเชื่อวา่เป็นลกูของ
เขาอย่างตื่นตะลงึ แม้จะรูม้าก่อนแล้วจากการพยากรณ์ในอดตี ทว่าเมื่อเหน็

ทั้งสองอยู่ด้วยกนัจรงิๆ เธอกถ็งึกบัอึ้งจนท�าอะไรไม่ถูก

ธรีุตม์ก้าวเข้ามาใกล้ เดก็หญงิจงึโผไปหา ชายหนุ่มคุกเข่าลงพร้อม

กบักอดร่างเลก็ป้อมด้วยรอยยิ้มกว้าง เขาหมุนตวัเธอให้หนัมาทางโรสติา 

“สวสัดพีี่โรสสคิรบั พี่โรสจะมาอยู่กบัเรานะ เอ้า ธุจ้าสวยๆ” 

เขาท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อย แม่หนูท�าตามค�าบอกอย่างน่ารกั

“สวสัดค่ีะ ไหว้สวยจงัเลย หนูชื่ออะไรคะ” โรสติาคลี่ยิ้ม พลางกมุมอื

อวบอูมของเดก็น้อยไว้ 

เจ้าตัวกระซิบบอกชื่อด้วยความเขิน โรสิตาได้ยินไม่ถนัดจึงถามย�้า

พลางสบตาธรีุตม์อย่างขอความช่วยเหลอื

“บอกพี่โรสสคิรบัว่าเจ้าหญงิของพี่ธชีื่ออะไร”

“รว.ี..” เดก็หญงิพดูเสยีงดงัขึ้นเลก็น้อย แล้วหนัไปซุกอกธรีตุม์อย่าง

เอยีงอาย

๑๖
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“น้องรวนีี่เอง ชื่อเพราะจงัเลยค่ะ” โรสติาเอ่ยชม 

ธรีวยีิ้มแป้นจากอกเสื้อของชายหนุม่ ดวงตาที่ละม้ายกบัเขาลอบมอง

หญงิสาวด้วยความสนใจ

“แหม! ท�าเป็นเขินคนสวยไปได้” ธีรุตม์หัวเราะ ทอดมองโรสิตาที่

แก้มร้อนผ่าวเมื่อถกูหลอกชมซึ่งๆ หน้า “รวชีอบคนสวย ใช่มั้ยคะเจ้าหญงิ”

เด็กน้อยผงกหัวเร็วๆ แล้วมุดหน้าไปกับอกของเขาด้วยอาการเขิน 

ยิ่งขึ้น ไม่รู้ว่าระหว่างธรีวกีบัโรสติา ใครจะแก้มแดงปลั่งมากกว่ากนั

“น้องรวกีเ็ป็นคนสวยเหมอืนกนันะ แก้มแดงๆ อย่างนี้น่ารกัที่สดุเลย 

ขอพี่โรสหอมแก้มทหีนึ่งได้มั้ยคะ” 

ธรีวมีองเธออย่างลงัเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพยกัหน้า โผมาให้โรสติา 

กอด หญิงสาวจึงหอมแก้มเด็กน้อยด้วยความมันเขี้ยว ธีรวีเข้ากับเธอได้

อย่างรวดเรว็ ไม่นานเดก็หญงิกช็วนโรสติาเล่นราวกบัรู้จกักนัมานาน 

นักพยากรณ์สาวรู้สึกถึงสายตาวาววามของธีรุตม์ที่จับจ้องมานาน

เท่าใดแล้วไม่รู ้จู่ๆ  มอืไม้ของโรสติากเ็กะกะไปเสยีหมด เธอจงึหนัไปพึ่งธรีว ี

ทว่าเดก็น้อยง่วนอยู่กบัการหวผีมตุ๊กตาเจ้าหญงิ

“น้องรวเีหมอืนคุณมากเลยนะคะ” โรสติาชวนคุยแก้เขนิ

“ใครๆ กพ็ูดอย่างนั้นแหละครบั” ธรีุตม์ยิ้มอย่างภูมใิจ 

สหีน้ายามชายหนุ่มมองเดก็น้อยช่างอ่อนโยนยิ่ง โรสติาอดคดิไม่ได้

ว่าไยเขาจงึไม่รบัธรีวเีป็นลูกไปตามตรง แล้วมารดาของเดก็เล่า อยู่ที่ใด

เธอคงแสดงความหมกมุน่ครุน่คดิชดัเจนเสยีจนธรีตุม์สงัเกตได้ เขา

จงึถาม

“มอีะไรเหรอ”

“เอ่อ...ไม่มอีะไรค่ะ” โรสติาส่ายศรีษะ

“แต่หน้าคุณบอกว่ามนีี่ ท�าไม คุณจะพูดอะไร” ชายหนุ่มถามย�้า

“ฉนั...” โรสติาขบรมิฝีปาก “ฉนัแค่สงสยัว่าฉนัยงัไม่เหน็คุณแม่ของ

น้องรวเีลย”
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รอยยิ้มของธรีุตม์เลอืนหายไปจากใบหน้าหล่อเหลาอย่างฉบัพลนั 

“แม่ของรวกีค็อืแม่ของผม” เขาเอ่ยเสยีงเยน็

โรสิตาอึกอัก เธอรู้สึกเสียใจที่พูดออกไป บรรยากาศอบอุ่นระคน

อ่อนหวานมลายหาย แทนที่ด้วยความตงึเครยีด

“ฉนัขอโทษที่ถาม” หญงิสาวกล่าวเสยีงอ่อย

“กย็งัดทีี่คณุรูต้วัว่าผดิ จ�าไว้ว่าแม่ของรวคีอืแม่ของผม อย่าถามเรื่อง

นี้อกีถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่!” 

ธรีุตม์ประกาศกร้าว นยัน์ตาวาวโรจน์ประดุจเปลวไฟ เขาไม่ปล่อย

ให้เธอได้แก้ตัว แถมยังอุ้มเด็กน้อยที่มองทั้งคู่ด้วยความงุนงงออกไปอย่าง

รวดเรว็ปานพายุ 

โรสิตาถอนหายใจด้วยความรู้สึกผิดระคนสงสัยว่า...เกิดอะไรขึ้น 

ระหว่างธรีุตม์กบัแม่ของธรีวกีนัแน่

หญงิสาวไม่ได้พบกบัพระเอกหนุ่มอกีเลย เนื่องจากหลงัมปีัญหากนั
ธรีุตม์กอ็อกไปท�างานข้างนอก กว่าจะกลับมาก็ดกึมากแล้ว วนัต่อมาเขาก็

ไม่อยู่อกีเช่นเคย เธอไม่สบายใจ แต่ท�าอะไรไม่ได้ จงึทุ่มเวลากบัการปรบัตวั

ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ 

โรสติาใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่บัรจุ ีธรีว ีและบอดกีาร์ดทั้งสี่ ดงัเช่นใน

ขณะนี้หญงิสาวนั่งดโูทรทศัน์ยามเยน็ซึ่งเสนอข่าวของตวัเองอยูพ่อด ีพลทตั

ให้สมัภาษณ์ว่าบ้านของโรสติาถูกขโมยขึ้น หญงิสาวไม่เป็นอะไร แต่ตกใจ

และเสยีขวญั เธอจงึขอลาพกังานทุกชนดิเพื่อไปพกัผ่อนให้สบายใจ

นกัพยากรณ์สาวได้คยุกบัมารดาของตนเลก็น้อยในคนืเกดิเหตกุ่อน

จะมาอยู่บ้านของธีรุตม์ เธอบอกมาริสาเหมือนกับที่พลทัตให้ข่าว แต่เพิ่ม

รายละเอียดว่าขอหลบไปพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งของชายหนุ่มในต่างจังหวัด 

มารสิาเป็นห่วงมาก ทว่าพลทตัรบัรองแขง็ขนัว่าจะดแูลโรสติาอย่างด ีผู้เป็น

แม่จงึเบาใจ
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โรสติารู้สกึผดิอย่างยิ่งที่จ�าต้องโป้ปดมารดา แต่บอดกีาร์ดกข็อร้อง

ไม่ให้เธอใช้โทรศพัท์เพื่อกนัไม่ให้ใครตามพบ หญงิสาวจงึต้องโกหกมารสิา

เพิ่มไปวา่ขอปิดโทรศพัท์มอืถอืเพื่อตดัปัญหา จะได้ไมต้่องคอยตอบค�าถาม

สื่อหรอืคยุเรื่องงานในเวลาที่ต้องการพกัอย่างแท้จรงิ เธอสญัญากบัมารสิา

ว่าจะโทร. ไปรายงานตวัเป็นระยะ

อกีเรื่องที่ท�าให้โรสติาไม่สบายใจคอืมารดาไม่พบอซิาแบลล์ อาจารย์

เดนิทางไปไหนสกัแห่งโดยไม่มกี�าหนดกลบั หญงิสาวจงึกลดักลุ้มเนื่องจาก

ขาดผู้ให้ค�าปรกึษาในเวลาที่ต้องการมากที่สุด

ข่าวในโทรทัศน์ซึ่งทุกคนรวมตัวกันนั่งดูเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของนัก-

อนรุกัษ์ซึ่งถกูฆาตกรรมเมื่อสองปีที่แล้ว แต่ยงัจบัตวัคนร้ายไม่ได้ วนันี้เป็น

วนัครบรอบที่เขาเสยีชวีติ ญาตแิละผูส้นบัสนนุมากมายจงึออกมาเรยีกร้อง

ทางการให้เร่งหาฆาตกรมาลงโทษ หนึ่งในนั้นคอืธนพลซึ่งเป็นหวัเรี่ยวหวัแรง

สนบัสนนุกองทนุของมลูนธิซิึ่งก่อตั้งในนามของนกัอนรุกัษผ์ูล้ว่งลบั เพราะ

มคีนดงัอย่างธนพลเป็นตวัตั้งตวัต ีข่าวจงึยิ่งดงั

โรสิตาดูข่าวอยู่กับรุจีและฟังเธอวิพากษ์วิจารณ์ ก่อนที่รุจีจะทักขึ้น

มาว่า 

“ป้าคดิอยู่ตั้งนาน ในที่สดุกน็กึออกแล้วว่าหนกูค็อืน้องวายนูแก้มแดง

ที่เรยีนห้องเดยีวกบัตาธสีมยัประถม ใช่มั้ยลูก”  

“คุณป้าจ�าได้แล้วจรงิๆ ด้วย” โรสติายิ้มแห้งๆ พลางบดิมอืไปมา

“หนูผอมลง แล้วกส็วยขึ้นจนป้าจ�าไม่ได้ ว่าแต่ตาธรีู้รเึปล่าจ๊ะเนี่ย”

“ไม่ค่ะ โรสยงัไม่อยากให้เขารู ้โรสขอความกรณุาคณุป้าอย่าเพิ่งบอก

เขาได้มั้ยคะ โรสอยากบอกเขาด้วยตวัเอง อยากให้เขาประหลาดใจ” โรสติา

ขบรมิฝีปาก ความแค้นที่มต่ีอชายหนุม่ยงัคงฝังใจ แม้จะน้อยลงไปมาก แต่

หญงิสาวกย็งัอยากจะเอาคนื

“ได้สิ” รุจีพูดเสียงกลั้วหัวเราะ “แต่ก่อนตาธีแกล้งหนูสารพัดอย่าง 

ป้ายงัรู้สกึผดิต่อหนูทุกครั้งที่มลีูกชายเกเร ดื้อด้าน”
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“อย่ารูส้กึผดิเลยค่ะ คณุป้าช่วยปลอบโรสตั้งหลายครั้งตอนที่โรสถูก

แกล้งจนต้องหนีไปร้องไห้เงียบๆ โรสยังจ�าวันที่คุณป้าแบ่งกุหลาบสีชมพูที่

ซื้อฝากครมูาให้โรสดอกหนึ่งได้ คณุป้าเชด็น�้าตาให้โรส เลา่เรื่องความรกัที่

คุณป้ามีต่อต้นหมากรากไม้ และกุหลาบชมพูที่พ่อของคุณธีเคยให้คุณป้า

ตอนจบีกนัใหม่ๆ โรสประทบัใจจนจ�าได้มาถงึทุกวนันี้เลยนะคะ” 

“เบื้องบนคงก�าหนดมาให้เราได้เจอกันอีก ป้าดีใจที่หนูโรสมาอยู่ที่นี่ 

ยนิดตี้อนรบัสู่ครอบครวัของเรานะลูก” 

ค�าพูดของรุจีท�าให้โรสิตาหน้าแดงซ่าน ผู้อาวุโสอ้าแขนโอบกอดเธอ

อย่างเปิดใจเต็มร้อย โรสิตาซุกอ้อมอกที่เกือบจะอบอุ่นใกล้เคียงมารดา 

อย่างน้อยการอยู่ในบ้านหลงันี้กไ็ม่เลวร้ายอย่างที่เคยคดิ

หลังจากร�าลึกความหลังที่มีต่อกัน รุจีก็ขอตัวพาบุตรสาวบุญธรรม
ไปอาบน�้า โรสติาจงึถอืโอกาสออกมาที่สวน เธอได้เหน็แล้วว่าต้นไม้ซึ่งมอียู่

มากมาย ประกอบไปด้วยมะม่วง ทเุรยีน กระท้อน ชมพู ่รวมถงึผลไม้อื่นๆ 

อกีหลายชนดิ 

แต่หญิงสาวเดินเลยไปยังแปลงกุหลาบหลังบ้านที่เธอกับรุจีเพิ่งช่วย

กนัปลูกเมื่อวาน ร่างเพรยีวนั่งยองๆ ลงกบัพื้น พศิมองกุหลาบต้นเลก็ซึ่ง

เรยีงรายอยู่ตรงหน้า

“เป็นไงบ้างจ๊ะกุหลาบ พวกเธอได้มาอยู่บ้านใหม่ ชอบมั้ย ที่นี่กว้าง

กว่าบ้านเราตั้งเยอะแน่ะ อากาศกด็ดี้วย พวกเธอต้องโตเรว็ๆ ออกดอกให้

เยอะๆ เอาให้สวยที่สุดเลยนะ เจ้าของบ้านเขาจะได้เห็นว่าพวกเธองดงาม

มากแค่ไหน”

เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลัง โรสิตาหันขวับ ลุกขึ้นยืน

ด้วยความตกใจ เธอไม่รู้สกันดิว่าธรีุตม์กลบัมาแล้ว แถมยงัแอบมายนืฟัง

เธอพล่ามอยู่เงยีบๆ เสยีด้วย

“คณุคยุกบักหุลาบรูเ้รื่องด้วยเหรอ แล้วมนัตอบอะไรคุณ” ชายหนุ่ม
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สาวเท้าเข้ามาใกล้

“ฉันไม่บอกคุณหรอก เอาเป็นว่าฉันพูดกับพวกเขารู้เรื่องก็แล้วกัน” 

โรสติาท�าปากยื่น

เจ้าของร่างสงูใหญ่หยดุยนืตรงหน้าเธอ ต่างคนต่างมองกนันิ่ง สหีน้า

เก้อเขนิระคนอดึอดั 

“ฉนั...”

“ผม...” พวกเขาพดูพร้อมกนั ก่อนธรีตุม์จะผายมอืมาทางเธอ “คณุ

พูดก่อนกแ็ล้วกนั”

โรสติาช้อนตามองชายหนุม่พลางคลงึนิ้วตวัเองที่ประสานกนัไว้อย่าง

ประหม่า 

“ฉนัขอโทษที่ถามคณุเรื่องแม่ของน้องรว ีมนัไม่ใช่เรื่องของฉนัจรงิๆ 

นั่นแหละค่ะ คุณพูดถูก ฉนัไม่ควรพูดเลย” หญงิสาวมองเขาอย่างรอการ

พพิากษา 

“ผมก็ขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับคุณ มันเป็นหัวข้อที่ท�าให้ผมหงุดหงิด

ทุกท”ี ธรีุตม์ยิ้มเครยีดๆ 

โรสติาเหน็ความชอกช�้าในดวงตาของเขา เธอใคร่รู้นกัว่ามารดาของ

ธรีวที�าให้ชายหนุ่มเจบ็ปวดมากขนาดนี้เชยีวหรอื เธอคนนั้นช่างใจร้าย และ

ธรีุตม์กบัธรีวกีน็่าสงสาร

แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของเธอ โรสติาย�้ากบัตนเอง

“ฉนัเสยีใจค่ะ ต่อไปฉนัจะไม่ถามเรื่องนี้อกีแล้ว”

“ครบั เราจะไม่พูดถงึมนัอกี”  ธรีุตม์พยกัหน้า ต่างคนต่างเงยีบกนั

ไปเป็นครู่ “ขอโทษที่ไม่ได้ดูแลคุณเลย คุณอยู่ที่นี่ได้ไหม” 

“ได้สิคะ ที่นี่สบายมาก ทุกคนก็ดีกับฉันมาก คุณไม่จ�าเป็นต้อง

ขอโทษฉนัเลย ฉนัต่างหากที่มารบกวนคุณ”

“ผมเตม็ใจให้คณุกวน” เขายิ้ม นยัน์ตาพราวระยบัชวนให้คนถกูมอง

ใจสั่น 
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โรสติาตวดัค้อนแก้ขวย 

“ป่านนี้น้องรวคีงอาบน�้าเสรจ็แล้ว เราเข้าไปหาแกกนัมั้ย”

“คุณอยู่กบัรวมีาทั้งวนัแล้ว ไม่เบื่อเหรอ” 

“จะเบื่อได้ยงัไงคะ แกน่ารกัเสยีขนาดนั้น” โรสติาแย้มยิ้มอย่างจรงิใจ

“ขอบคุณนะ” ธรีุตม์ยิ้มตอบ

เธอพยกัหน้า เดนิไปยงัตวับ้านพร้อมกบัเขา สุนขัสามตวัวิ่งกระดกิ

หางมารุมล้อม พวกมันไม่เห่ากรรโชกใส่โรสิตาอีกแล้ว เนื่องจากสองวันที่

ผ่านมาหญงิสาวท�าความคุ้นเคยกบัมนัเรยีบร้อย

“พวกมนัชอบคุณ” ธรีุตม์เอ่ยอย่างทึ่งๆ

โรสิตายิ้มละไม ลูบหัวสุนัขทั้งสาม แล้วก้าวขึ้นบันไดไปบนเฉลียง

หลงับ้าน ได้ยนิเสยีงห้าวดงัขึ้นลอยๆ

“เดก็กช็อบ หมากช็อบ จะมใีครไม่ชอบคุณได้บ้างนะ”

“คุณไง” หญงิสาวตอบทนัที

“นั่นมนัเมื่อก่อน ตอนที่ผมยงัไม่รู้จกัคุณ” ธรีุตม์แย้งเสยีงนุ่ม 

โรสิตาย่นหัวคิ้วมองเขาอย่างค้นคว้าว่าชายหนุ่มต้องการสื่ออะไร 

หัวใจของเธอเต้นตึกตักและดูเหมือนจะเต้นแรงขึ้นเมื่อร่างสูงใหญ่ขยับเข้า

มาใกล้

ทันใดนั้น เสียงจิ้งจกก็ดังขึ้นจากบริเวณใกล้ๆ โรสิตาแทบหยุด

หายใจและมองกราดไปทั่วอย่างหวาดหวั่น ก่อนที่ตัวของมันจะหล่นตุ้บลง

มาจากเพดาน! 

หญิงสาวหวีดร้อง กระโจนเข้าไปกอดธีรุตม์ เคราะห์ดีที่เขารับร่าง

เธอทนั โรสติาหลบัตาปี๋ ร้องด้วยความรงัเกยีจ

“อี๋! จิ้งจกๆๆๆ ฉนัเกลยีดจิ้งจก ไล่มนัไปนะ ไล่มนัๆ”

“มนัไปตั้งนานแล้ว” เสยีงนุ่มทุ้มดงัอยู่ข้างหู

“ไม่จรงิ ฉนัยงัได้ยนิเสยีงมนัร้องอยูเ่ลย” เธอส่ายหน้าจนผมกระจาย 

ตายงัปิดแน่นอย่างตื่นกลวั
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“ตวัมนัอยูต่ั้งไกลแล้ว ไม่ได้อยูต่รงนี้สกัหน่อย” พระเอกหนุ่มยนืยนั 

น�้าเสยีงแม้จะอ่อนโยนแต่กเ็จอืการหวัเราะแกมล้อเลยีน 

“แน่ใจนะ” 

“แน่ใจส”ิ 

โรสติาไม่ไว้ใจ เธอหรี่ตามองหาจิ้งจก แขนทั้งสองยงักอดรดัร่างสูง

ใหญ่ ไม่มจีิ้งจกจรงิๆ อย่างที่เขาบอก หญงิสาวจงึยิ้มโล่งอก

นยัน์ตาพรบิพราวขบขนัอยู่ห่างจากหน้าเธอเพยีงไม่กี่นิ้ว ลมหายใจ

อุ่นร้อนรนิรดแก้มนวลชวนให้สะท้าน สตทิี่กระเจดิกระเจงิเพราะจิ้งจกตวั

เมื่อครู่หวนคนืมาโดยพลนั โรสติาเบกิตากว้างเมื่อตระหนกัถงึความจรงิว่า

เธอเกาะธรีุตม์แน่น และเขากก็อดเธออยู่เช่นกนั

“ฉนั...ฉนัขอโทษ...” โรสติาผละออกด้วยความอบัอาย 

“ไม่ต้องขอโทษหรอก ผมชอบออกนะ อยูด่ีๆ  กม็สีาวมากอด” ธรุีตม์

ยิ้มล้อ

“บ้า! ฉนัไม่ได้อยากกอดคณุสกัหน่อย ฉนัแค่ตกใจจิ้งจก” เธอกวาด

สายตาไปรอบๆ อย่างหวาดระแวงว่ามนัยงัอยู่แถวนี้หรอืไม่

“คุณกลวัจิ้งจกมากเลยเหรอ” เขาถามยิ้มๆ

“มากถงึมากที่สุดเชยีวละ” โรสติาเน้นเสยีง

“รูม้ั้ยว่าคณุเหมอืนใครคนหนึ่งที่ผมเคยรูจ้กั” ธรุีตม์กอดอก กางขา

ออกเลก็น้อย

“ใครคะ” เธอขมวดคิ้ว

“เพื่อนผมสมยัเดก็ๆ เขากลวัจิ้งจกจนขึ้นสมอง ผมกบัเพื่อนๆ ผู้ชาย

กเ็ลยชอบจบัจิ้งจกไปแกล้งให้เขาร้องกรี๊ดเล่นๆ เคยมอียู่ครั้งหนึ่ง ผมไม่ได้

แกล้งหรอก แต่จิ้งจกมันดันตกจากเพดานลงมาใส่เขาเอง เพื่อนผมตกใจ

มาก กระโดดกอดผมแบบคุณนี่เลย” 

“คุณจ�าเธอได้เหรอคะ” โรสติาแทบกลั้นใจฟังค�าตอบ

“คุณนี่เดาเพศเก่งจงั รู้ด้วยว่าเป็นเพื่อนผู้หญงิ”
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เธอค้อนโครมใหญ่ ถลงึตาแถมไปอกีทดี้วย 

“ท�าไมคุณดูโกรธๆ ชอบกล” ธรีุตม์หวัเราะ

“ฉนัเกลยีดพวกผู้ชายที่ชอบรงัแกผู้หญงิ”

“เพื่อนผมคนนี้น่าแกล้งมากนะ เขาตัวอ้วนปั้กอย่างกับหมูตอนใกล้

คลอด แล้วมากระโดดกอดผมที่ตวัเลก็กว่าตั้งเยอะ รู้มั้ยว่าตวัผมเกอืบหกั

แน่ะ” ธรีุตม์ท�าท่าสยดสยอง

“ใจร้าย ไม่มีใครเขาอยากอ้วนสักหน่อย แล้วก็ไม่มีใครอยากถูก

จิ้งจกตกใส่ด้วย มนัเป็นปฏกิริยิาของคนที่ตกใจมากๆ ต่างหาก” เธอแย้ง

อย่างหงุดหงดิ

“แหม! ถ้าเธอตวัเลก็ๆ อย่างคณุสผิมจะไม่ว่าเลย แต่ยายนี่อ้วนสดุๆ 

ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆ จะเรยีกเธอว่ายายพะยูนเผอืกเหรอ” เขาหวัเราะร่วน

โรสิตาไม่ข�าไปด้วย เธอจ้องคนพูดด้วยใบหน้าบูดบึ้งพร้อมกับนับ

หนึ่งถงึสบิไปด้วย แต่นบัได้แค่สี่ หญงิสาวกส็ะบดัหน้าพรดืแล้วจ�้าพรวดไป

ที่ประตูบ้าน

“เฮ้! คุณ เป็นอะไร ผมพูดอะไรผดิเหรอ ท�าไมต้องหงุดหงดิด้วย” 

ธรีุตม์สาวเท้าตามมา

“เปล่า!” โรสติาปฏเิสธเสยีงห้วน

“ไม่จรงิ คุณก�าลงัโกรธอะไรอยู่แน่ๆ” 

หญงิสาวไม่ฟังเสยีง เธอเอื้อมมอืไปจบัลกูบดิประตู ทว่าธรุีตม์ปราด

มาขวางหน้า

“ไม่เอาน่าคุณโรส ไม่พอใจอะไรกพ็ูดกนัตรงๆ ส”ิ

“ฉนัไม่มอีะไรจะพูดกบัคุณ” โรสติาเมนิไปทางอื่น

“แต่ผมม ีถ้าอย่างนั้นผมพูดเอง” ธรีตุม์พดูเองเออเองแถมยงัปักหลกั

พงิประตูไม่ให้หญงิสาวได้เดนิ

“ฉันไม่อยากพูดกับคุณ ถอยไปนะ น้องรวีอาจจะรอเล่นกับฉันอยู่

กไ็ด้” โรสติาสั่ง
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“ไม่ถอย รวรีอได้ แต่ผมรอไม่ได้อกีแล้ว อย่าลมืสคิรบัว่าคณุตดิค้าง

อะไรผมอยู่” ธีรุตม์ยิ้มเผล่อย่างผู้ชนะเมื่อเห็นหญิงสาวท�าตาโตด้วยความ

ตกใจ 

“ถงึเวลาแล้วที่เราควรจะพดูกนัตรงๆ ซะท ีไม่งั้นคณุกจ็ะเป็นหนี้ตดิ

ค้างผมไปเรื่อยๆ รู้มั้ยว่าผมเป็นเจ้าหนี้มหาโหด ยิ่งคุณตดิหนี้ผมไปนานๆ 

ผมกจ็ะยิ่งคดิดอกเบี้ยทบต้นทบดอกให้สูงๆ เลย” เขายกัคิ้วข้างเดยีวอย่าง

กวนประสาท

“คุณช่วยเหลือคนที่เขาก�าลังล�าบาก แล้วมาทวงสิ่งตอบแทนแบบนี้

ได้ยงัไง” โรสติาแหวใส่

“คุณเป็นคนเสนอสิ่งตอบแทนให้ผมเองต่างหาก” 

“ก็ฉันคิดว่าคุณต้องการเงินทองหรือข้าวของ แต่ไม่ใช่อะไรแบบนี้” 

เธอหน้าแดง

“บังเอิญว่าเงินทองหรือข้าวของอะไรพวกนั้นน่ะ ผมหาเองได้ ผม

ต้องการความจรงิจากคณุมากกว่า” ธรีตุม์จ้องมาด้วยสายตาซึ่งเปล่งประกาย

อนัตราย

โรสิตาส่ายหน้าพลางก้าวถอยหลัง ชายหนุ่มจึงสืบเท้าเข้ามาเรื่อยๆ 

หญงิสาวถอยไปจนชนม้านั่งรมิเฉลยีงและไม่มทีี่ให้หนอีกีแล้ว ธรีตุม์ฉกียิ้ม

อย่างมาดหมาย เขาถือโอกาสนั้นสืบเท้าเข้ามาประชิด โรสิตาแทบจะหยุด

หายใจ เธอเหน็เงาของตนเองอยู่ในดวงตาของเขา

“พี่ธ!ี” เสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นอย่างกราดเกรี้ยว 

โรสติาหนัขวบั เหน็หญงิสาวแปลกหน้าขงึตามองมาอย่างเกลยีดชงั 



เจ้าของสายตาชิงชังท�าให้โรสิตาตกใจ เธอเบี่ยงตัวออกห่างจาก 
ธรีตุม์ จงัหวะเดยีวกบัที่ชายหนุม่เองกห็นัไปทกัสาวนอ้ยวยัไม่นา่จะถงึยี่สบิ

คนนั้น

“อ้าว! กระต่าย มาพอดเีลย มารู้จกัคุณโรสสิ”

หญงิสาวท�าตาเขยีวปั้ด ไม่มที่าทอียากรู้จกัเธอแม้แต่น้อย 

โรสติายิ้มให้ตามมารยาททั้งที่อดึอดัใจอย่างยิ่ง

“กระต่ายคงรูจ้กัคณุโรสอยูแ่ล้วนะ คณุโรสครบั นี่น้องสาวข้างบ้าน

ของผม เธอชื่อกระต่ายหรอืเจลกา ซึ่งกแ็ปลว่ากระต่ายเหมอืนกนั” ธรีุตม์

หวัเราะเบาๆ อย่างพยายามบรรเทาความตงึเครยีดที่แผ่คลุมอยู่รอบด้าน

“สวสัดคี่ะ” โรสติาทกั 

เจลกาพยกัหน้าให้อย่างเสยีไม่ได้ 

“คุณโรสจะมาอยู่ที่นี่สกัพกัหนึ่ง แม่พี่คงบอกเราแล้วใช่มั้ย”

“ค่ะ คุณป้าบอกแล้ว ทีแรกหนูเข้ามาในบ้านนี้ไม่ได้ด้วยซ�้า ผู้ชาย

ที่ไหนไม่รูม้าห้ามอย่างกบัหนเูป็นโจรผู้ร้ายงั้นแหละ หนตู้องโทรศพัท์มาหา

๑๗
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คุณป้าถึงจะเข้าได้” เจลกาตวัดสายตามองโรสิตาราวกับจะกล่าวหาว่านัก-

พยากรณ์สาวเป็นสาเหตุของความยากล�าบากทั้งหมด

“มีเรื่องยุ่งๆ นิดหน่อยจ้ะ พี่เลยให้คุณโรสมาหลบอยู่ที่บ้านสักพัก

พร้อมกบับอดกีาร์ดของเธอ กระต่ายอย่าบอกใครล่ะ มนัส�าคญัมากเลยนะ 

พี่ขอร้อง” ชายหนุ่มพูดเสยีงอ่อน แต่แฝงความจรงิจงั

“คุณป้าบอกแล้วค่ะ พี่ธไีม่ต้องย�้าหรอก หนูไม่ใช่คนช่างพูด พี่กน็่า

จะรู้” เจลกาสะบดัเสยีง

“งั้นกด็แีล้ว ขอบใจมาก” ธรีุตม์แย้มยิ้ม นยัน์ตาฉายแววเอน็ดู

“ฉันขอตัวไปดูน้องรวีก่อนนะคะ สัญญากับแกไว้ว่าหลังแกอาบน�้า

เสรจ็จะท�าผมสวยๆ ให้” โรสติารู้สกึเป็นส่วนเกนิระหว่างคนทั้งสอง 

“ครบั เดี๋ยวผมตามไป” ธรีุตม์พยกัหน้า ส่วนเจลกาเมนิไปทางอื่น 

โรสติาหนัหลงัเข้าไปในตวับ้าน รู้สกึถงึสายตาของชายหนุ่มที่ตามมา

ส่งจนเธอเข้าประตูไป 

ดทู่าแล้วเจลกาไม่ชอบเธอเอามากๆ โรสติาอดสงสยัไม่ได้ว่าสาวน้อย

ผู้นี้เป็นมารดาของธรีวหีรอืไม่ แต่เดาว่าไม่น่าใช่ 

ระหว่างธรีุตม์กบัเธอ นอกจากจะมมีารดาของธรีวแีล้ว ยงัมเีจลกา

อกีคนหนึ่งหรอื...โรสติาขบรมิฝีปากด้วยความหนกัใจ 

เมื่ออยูก่นัสองคนกบัเจลกา ธรีตุม์จงึคดิว่าถงึเวลาแล้วที่เขาควรปรบั
ความเข้าใจของเธอเสยีใหม่เกี่ยวกบัโรสติา

“กระต่ายมอีะไรอยากพูดกบัพี่รเึปล่า”

“หนูไม่เข้าใจค่ะว่าท�าไมพี่ธีต้องช่วยยายนั่นด้วย เขาก่อปัญหาให้พี่ธี 

มาไม่รูก้ี่ครั้งแล้ว ช่วยไปดไีม่ดจีะเหมอืนชาวนากบังเูห่านะคะ” เจลกานิ่วหน้า

“พี่ปรบัความเข้าใจกบัคุณโรสแล้ว ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกนั คุณโรส

ไม่ใช่คนไม่ดอีย่างที่กระต่ายคดินะ และเขากก็�าลงัล�าบาก กระต่ายจะให้พี่

ทนนิ่งดูดายเหน็เพื่อนล�าบากได้ยงัไง” ธรีุตม์ชี้แจงอย่างใจเยน็
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“ล�าบาก...ขโมยขึ้นบ้านน่ะเหรอคะล�าบาก คนที่ขโมยขึ้นบ้านไม่เหน็จะ

ต้องหนมีาอยูบ้่านคนอื่นพร้อมกบับอดกีาร์ดเป็นโขยงอย่างนี้เลย แล้วแฟน

เขาล่ะคะไปไหนเสีย เห็นรักกันนักหนา อีตาแฟนเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าว

อย่างกบัเป็นเจ้าของบ้าน แถมก่อนหน้านี้พวกเขายงัรวมหวักนัให้ต�ารวจมา

เล่นงานพี่ธอีกี พี่ไว้ใจคนง่ายเกนิไปรเึปล่า”

“เรากร็ูว่้าพี่ไม่เคยไว้ใจคนง่ายๆ เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมามนัสอนพี่” 

ชายหนุ่มแย้งเสยีงแขง็

หญงิสาวหน้าเจื่อน “แล้วท�าไมพี่ธถีงึไว้ใจผู้หญงิคนนี้ล่ะคะ” 

“เพราะพี่รูจ้กัเขาดขีึ้นกว่าเดมิน่ะส ิและเรื่องที่กระต่ายได้ยนิคณุพล-

ทตัคยุกบัต�ารวจ พี่กไ็ด้ท�าความเข้าใจกบัต�ารวจแล้ว ที่พี่ช่วยคณุโรสกเ็พราะ

ก�าลงัร่วมมอืกบัพวกเขาอยู่” 

“หนูไม่เข้าใจ” 

ธรีุตม์มองสหีน้ายบัยุ่งของเจลกา เขาใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะ

ถอนใจ

“ที่จริงพี่ไม่ควรบอกใครหรอกนะ แต่พี่จะบอกเรา กระต่ายจะได้

เข้าใจคุณโรส เข้าใจสถานการณ์ และสิ่งที่พี่ท�า แต่เราต้องสญัญานะว่าจะ 

ไม่บอกใครเป็นอนัขาด เพราะมนัเกี่ยวข้องกบัความเป็นความตาย”

“หนูจะไปบอกใครได้ล่ะคะ” เธอท�าเสยีงขึ้นจมูกอย่างงอนๆ

“ก็นั่นแหละ จ�าไว้ก็แล้วกัน ถ้าเกิดคนอื่นรู้เรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่คุณ

โรสเท่านั้นที่จะตกอยู่ในอันตราย เพราะเมื่อเขามาหลบอยู่ที่นี่ แม่กับรว ี

รวมถงึพี่และทกุคนในบ้านกต้็องเสี่ยงอนัตรายไปด้วย” ธรีตุม์ย�้าด้วยสหีน้า

ขงึขงั

“อะไรกนัคะที่ท�าให้พี่ธถีงึกบัยอมเอาชวีติของทกุคนที่พี่รกัเข้ามาเสี่ยง

เพยีงเพื่อยายหมอดูคนนั้น” 

“มนุษยธรรมไงล่ะ คุณโรสไม่ได้ถูกขโมยขึ้นบ้านหรอก เขาถูกคน

พยายามฆ่าต่างหาก” 
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“หา! ฆ่าเลยเหรอ พี่ธลี้อเล่นรเึปล่า”

“เรื่องแบบนี้ใครเขาจะเอามาล้อเล่นกัน มีคนจะฆ่าเขาจริงๆ และ

เกอืบท�าส�าเรจ็แล้วด้วยถ้าพี่ไม่ไปบ้านเขาในคนืนั้น”

พระเอกหนุ่มเล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นให้เจลกาฟังคร่าวๆ รวมถงึเรื่อง

จดหมายขู่ และการสะกดรอยตามของอวยชัย หญิงสาวนิ่งฟังด้วยสีหน้า

เคร่ง

“กระต่ายเข้าใจแล้วใช่มั้ยว่าท�าไมพี่ถงึต้องช่วยคณุโรส” เขาถามหลงั

เล่าเรื่องทั้งหมดจบ

“พอจะเข้าใจค่ะ เพราะพี่ธีรู้สึกผิดที่ช่วยคนคนหนึ่งไม่ได้ พี่ธีก็เลย

คดิว่าจะช่วยอกีคนเป็นการแก้ตวั แต่...พี่ธไีม่ท�าเกนิไปหน่อยเหรอคะ ยาย

หมอโรสไม่ได้ส�าคญัถงึขนาดนั้นเลยนะ เขาเทยีบอะไรไม่ได้เลยกบั...เอ่อ...

แม่ของรว”ี

“เขาอาจเทยีบกบัแม่ของรวไีม่ได้ แต่กด็กีว่าพี่นิ่งดูดายและปล่อยให้

มนัเกดิขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอกีไม่ใช่เหรอ” ดวงหน้าของชายหนุ่มหมองหม่นลง 

“พี่ธเีสี่ยงเกนิไปรเึปล่าเพยีงเพื่อผู้หญงิคนนั้น” เจลกาแตะแขนเขา

“มนัอาจมคี่าพอจะลบล้างความผดิในใจพี่กไ็ด้” ธรีุตม์ยิ้มเครยีดๆ

“พี่ไม่ได้ท�าอะไรผดิสกัหน่อย” หญงิสาวปลอบ

“ท�าส ิเพราะพี่ มนัถงึได้เกดิขึ้น” เขาเค้นเสยีงด้วยความเจบ็ปวด

“ถ้าพี่ธมีวัแต่โทษตวัเองกบัทุกสิ่งที่เกดิขึ้นในโลกนี้ ต่อให้ช่วยคนอกี

สกักี่คนเพื่อลบล้างความรู้สกึผดิ มนักช็่วยปลดปล่อยพี่ไปไม่ได้หรอกค่ะ” 

ถ้อยค�าของหญงิสาวท�าให้ธรีุตม์นิ่งงนัไป เจลกาเปลี่ยนมาจบัมอืเขา 

“เอาเป็นว่าไม่ว่าพี่ธคีดิจะท�าอะไร ขอให้พี่จ�าไว้ว่าหนูอยู่ข้างพี่ธเีสมอ

นะคะ”

ธีรุตม์พึมพ�าขอบคุณด้วยสีหน้าที่ไม่คลายหมองไหม้ลงเลยแม้แต่

น้อย

ภาพของสองหนุ่มสาวซึ่งจบัมอืกนัอย่างสนทิสนมตรงเฉลยีงหลงับ้าน
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อยูใ่นสายตาของนกัพยากรณ์สาว เธอไม่ได้ตั้งใจแอบดู แต่หน้าต่างบานหนึ่ง

ของห้องรบัแขกเปิดออกไปยงัเฉลยีงพอดี

โรสติาแตะหน้าอกข้างซ้ายที่ซึ่งหวัใจแสบยบิๆ เธอควรจะรูม้าตั้งนาน

แล้วว่าธีรุตม์เป็นผู้ชายเจ้าชู้ มีผู้หญิงอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะมารดาของธีรว ี 

เจลกา หรอืรนิรดซีึ่งตกเป็นข่าวรกันอกจอกบัชายหนุม่ และอาจจะมผีูห้ญงิ

คนอื่นอกีที่เธอไม่รู้ 

ต่อให้ค�าพยากรณ์ออกมาว่าโรสติาเป็นเนื้อคู่ของธรีุตม์ เธอกอ็าจจะ

เจบ็ปวดเหมอืนกบัที่แม่เคยเจบ็ปางตายเพราะพ่อ

หญงิสาวก�ามอืซึ่งยงัแตะอยู่ตรงหวัใจ ถงึเวลาแลว้ที่เธอควรกลบัมา

อยู่ในโลกแห่งความจรงิเสยีที

ความจริงที่ได้รับรู้ท�าให้เจลกาครุ่นคิดอย่างกลัดกลุ้ม เธอไม่ได้อยู ่
รบัประทานอาหารเยน็กบัครอบครวัธรีตุม์เพราะบอกบดิาว่าจะรบีกลบั แต่

หญงิสาวยงัไปไม่ถงึบ้าน เธอจอดจกัรยานรมิทาง แลว้นั่งจบัเจ่า เหม่อมอง

ท้องทุ่ง นกึถงึเรื่องของธรีุตม์กบัโรสติาเงยีบๆ

เธอเข้าใจเรื่องที่ธีรุตม์ต้องการช่วยนักพยากรณ์สาว เขาเป็นคนมี

น�้าใจ แต่กไ็ม่ใช่ทกุคนที่เขาจะช่วยจนถงึขนาดยอมเสี่ยงชวีติตนเองกบัคนใน

ครอบครวัแบบนี้ เจลกาสัมผัสได้ถงึสญัญาณอันตรายเมื่อธีรุตม์ให้โรสติา

เข้ามาหลบภยัในบ้านทั้งที่เขาเป็นคนหวงโลกส่วนตวัอย่างสูง 

เจลกาเหน็สายตาของธรีตุม์ยามจ้องมองโรสติาแทบทุกอริยิาบถ ช่าง

ไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลย ที่แย่ไปกว่านั้นคือโรสิตาเองก็ลอบมองธีรุตม์ในยาม

เขาเผลอ 

ผู้หญิงคนนั้นมีคนรักอยู่แล้ว และเจ้าหล่อนก็ร้ายกาจจนก่อปัญหา

หนกัหน่วงให้ธรีตุม์อยูต่ลอด โรสติาไม่คูค่วรกบัเขาแม้แต่น้อย สมควรแล้ว

หรอืที่เธอจะปล่อยให้ยายหมอดูนสิยัไม่ดมีาท�าร้ายธรีุตม์มากไปกว่านี้

จริงอยู่ที่เจลกาเห็นใจโรสิตา การถูกคนหมายเอาชีวิตเป็นเรื่องที่น่า
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สะพรงึกลวัยิ่ง แต่ถ้าพดูกนัตามเหตผุล โรสติาต้องท�าเรื่องไม่ดกีบัใครไว้แน่ 

เขาถึงได้โกรธเกลียดจนถึงกับต้องการเข่นฆ่าให้ตาย ยิ่งมีอวยชัยเข้ามา

เกี่ยวข้อง เรื่องกย็ิ่งแย่ลงไปใหญ่

เจลการู้จกัอวยชยัด ีเขาเคยเป็นนกัมวยในค่ายของบดิา เขานี่แหละ

ที่คอยกลั่นแกล้งเธอตอนเดก็ๆ และธรีตุม์กม็าช่วยไว้เกอืบทุกครั้งจนถงึกบั

สอนชกมวยให้เธอสู้ตอบในยามที่เขาไม่อยู่ ธีรุตม์จึงเป็นครูมวยคนแรก 

ก่อนที่พ่อจะมาสอนหมดัมวยให้เธอเสยีอกี 

แค่นกึถงึอวยชยั เจลกากต็วัสั่นเทิ้มด้วยความรงัเกยีจ เธอเป็นห่วง

ธีรุตม์กับทุกคนในบ้าน อวยชัยเคยท�าลายครอบครัวของพวกเขามาแล้ว 

หากประวตัศิาสตร์เกดิขึ้นซ�้ารอยอกีเล่า ธรีุตม์จะเป็นอย่างไร

ชายหนุ่มมวัแต่ปกป้องโรสติา แล้วถ้าเกดิอะไรขึ้นกบัเขาล่ะ ใครจะ

ปกป้อง

เจลกาได้ยนิเสยีงในหวัตอบทนัท ี เธอนี่แหละจะปกป้องธรีุตม์ ใคร

หน้าไหนกล้ามาท�าร้ายเขากต็้องข้ามศพเธอไปก่อน

เสยีงสวบสาบดงัมาจากทางด้านหลงั เงาทะมนึทาบลงมาบนพื้นหญ้า 

เจลกาสะดุ้งเฮอืก หนัไปเหวี่ยงหมดัทนัท!ี

“โอ๊ย!” เหยื่อเคราะห์ร้ายอุทานดงัลั่น พร้อมกบักมุตาขวาด้วยความ

เจบ็ปวดอย่างถงึที่สุด 

เขาเป็นผูช้ายตวัสงู แต่งกายเรยีบร้อยด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสฟ้ีาอ่อน 

กางเกงสแลก็สดี�า และรองเท้าหนงัมนัปลาบ ช่างคุ้นตาอย่างยิ่ง

เจลกาห่อปากเป็นรูปตวัโอด้วยความตกใจเมื่อชายหนุ่มขยบัมอืออก 

เผยให้เหน็หน้าซกีซ้ายที่ไม่ถกูมอืบงั กบัดวงตาซึ่งจ้องมาอย่างกบัจะกนิเลอืด

กนิเนื้อ



เจลกาอ้าปากค้างเมื่อได้เห็นใบหน้าคุ้นเคยของเหยื่อก�าปั้นอย่าง
แจ่มชดั

“คุณพลทตั!”

“คณุอกีแล้วเหรอ” ชายหนุม่กดักรามแน่น นยัน์ตาลกุโชนด้วยเพลงิ

พโิรธท่ามกลางแสงอาทติย์อสัดง 

“ขอโทษค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ คุณมาอยู่ข้างหลงัฉนัโดยไม่ให้สุ้ม

ให้เสยีงอกีแล้วนี่ เจบ็มากมั้ยคะ” เจลกาพดูเสยีงอ่อยพลางสาวเท้าเข้าไปใกล้ 

“ไม่เห็นต้องถามเลย ว่าแต่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง” พลทัตถอยกรูด

ราวกบัเธอเป็นตวัอนัตราย

“บ้านฉนัอยู่แถวนี้ค่ะ คุณไปที่บ้านฉนัก่อนมั้ย ฉนัจะเอาโคลด์แพก็

มาประคบให้ แล้วค่อยไปโรงพยาบาล” หญงิสาวยื่นมอืไปประคองชายหนุ่ม 

แต่เขาเบี่ยงหลบอย่างไม่ไว้ใจ 

“ไม่เป็นไร ผมมาหาเพื่อน บ้านเขาคงอยู่แถวนี้แหละ” พลทตัเหลยีว

ไปรอบๆ 

๑๘
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“นั่นรถของคุณเหรอคะ” เจลกาเพิ่งเหน็ว่าชายหนุ่มจอดรถญี่ปุ่นเก่า

โทรมไว้ไม่ไกลนกั ก่อนหน้านี้เธอมวัจมจ่อมอยู่ในห้วงความคดิจงึไม่ได้ยนิ

เสยีงรถ

“ออื” เขาพยกัหน้า 

“ทกุทคีณุขบัรถเบนซ์นี่นา” ถามไปแล้ว หญงิสาวกแ็ทบเอามอืตะครุบ

ปากเมื่อนกึได้วา่ไปยุ่งเรื่องส่วนตวัของเขา แต่รถบโุรทั่งคนันั้นช่างไมเ่ข้ากบั

นกัธุรกจิเจ้าส�าอางอย่างพลทตัเอาเสยีเลย

“ผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง” ชายหนุ่มเลื่อนมอืที่กุมดวงตาออก 

“ว้าย! คณุต้องรบีไปประคบเยน็แล้วนะคะ หรอืไม่กไ็ปหาหมอเถอะ 

แถวนี้มคีลนิกิอยู่ ให้ฉนัพาไปกไ็ด้” เจลกาเสนอตวัอย่างร้อนรนเมื่อเหน็รอย

ฟกช�้าตรงต�าแหน่งเดมิซึ่งยงัไม่หายดี

“ไม่ต้อง ผมอยากไปหาเพื่อนมากกว่า” 

“บ้านเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนคะ”

“ผมไม่แน่ใจ” ชายหนุ่มหนัไปรอบๆ ซึ่งมแีต่ทุ่งหญ้ากว้าง

“คุณมาหาเพื่อนแต่ไม่รู้เหรอคะว่าบ้านเขาอยู่ไหน” เธอย่นหวัคิ้ว

“ผมไม่เคยมาหรอก ถงึได้ลงมาถามทางคุณไง คุณอยู่แถวนี้ พอจะ

รู้จกัไหม บ้านของธ ีธรีุตม์ ที่เป็นดารา” 

“คุณมาหาพี่ธเีหรอ” เจลกาเริ่มเข้าใจอะไรเลาๆ 

“คุณรู้จกัเขาเหรอ” พลทตัท�าหน้าฉงน

“ค่ะ แต่คุณมธีุระอะไรกบัพี่ธคีะ” เธอถามอย่างคลางแคลง

“ธุระส่วนตวั” ชายหนุ่มตอบสั้นๆ 

“ส่วนตวัแค่ไหนคะ” เจลกาแกล้งตรีวน 

“คณุเป็นอะไรกบัเขารไึงถงึต้องมาถาม” พลทตัแค่นหวัเราะ นยัน์ตา

ฉายแววร�าคาญ ก่อนเขาจะนิ่วหน้าด้วยความปวด

“โอย...เจบ็ละส ิงั้นเอางี้ค่ะ ฉนัจะถามพี่ธใีห้ว่าเขาอนุญาตให้คุณเข้า

ไปพบรเึปล่า พี่ธไีม่ชอบคนแปลกหน้า เขาต้องโกรธฉนัแหงๆ ถ้าบอกทาง
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ไปบ้านให้คุณรู้โดยพลการ” 

“เขาไม่ว่าคุณหรอก เขารู้ว่าธุระของผมส�าคัญมาก” ชายหนุ่มเน้น 

ค�าสุดท้ายพร้อมกบัเอามอืกุมตาข้างที่เจบ็ไว้

“ไม่ได้หรอก คุณรอแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านรเึปล่า” 

เจลกาทราบดีว่าธีรุตม์นั้นไม่มีแผนออกไปข้างนอกอีกแล้ว ทว่าเธอ

ไม่มั่นใจว่าชายหนุ่มต้องการให้พลทัตเข้าไปในบ้านหรือไม่ หญิงสาวไม่ฟัง

ค�าคัดค้านของอีกฝ่าย เดินเลี่ยงไปโทรศัพท์หาธีรุตม์ พระเอกหนุ่มแสดง

ความประหลาดใจแกมหงุดหงดิ แต่กย็นิยอมให้เธอพาพลทตัไปพบ

“พี่ธอีนุญาตแล้วค่ะ” เจลกาเดนิกลบัมารายงาน

“เหน็มั้ย ผมบอกแล้ว” นกัธุรกจิหนุ่มฉกียิ้มอย่างผู้ชนะ ก่อนจะสูด

ปากด้วยความเจบ็

“คุณขบัรถไหวมั้ย” 

“ไหว” พลทตัผงกหวั แม้สหีน้าจะเหยเกด้วยความปวดร้าว 

“ถ้าอย่างนั้นฉันจะขี่จักรยานน�าไปก่อน คุณค่อยๆ ตามมานะคะ”  

เจลกากล่าวอย่างเป็นการเป็นงาน นบัถอืในความอดึของชายหนุ่ม

ตอนที่เจลกาขี่จกัรยานน�าหน้ารถเก๋งบโุรทั่งเข้ามาในบ้านไม้กลางสวน 
ธรีุตม์กย็นืรอพวกเขาอยู่แล้ว

พระเอกหนุ่มซ่อนความหงุดหงิดไว้สุดความสามารถ บอกไม่ถูกว่า

ขดัเคอืงเรื่องใดมากกว่ากนั ระหว่างการที่พลทตัฝ่าฝืนข้อห้ามของคชาเพื่อ

มาหาโรสิตา กับการที่เจ้าหล่อนดีใจจนออกนอกหน้าเมื่อทราบว่านักธุรกิจ

ขี้เก๊กมาเยี่ยม

ก่อนหน้านี้โรสิตายังท�าหน้าบึ้งราวกับโกรธเกลียดเขามาตั้งแต่ชาติ

ปางก่อน แต่หลงัจากเธอทราบเรื่องพลทตั วงหน้าสะสวยกเ็ปลี่ยนเป็นยิ้ม

ระรื่นประหนึ่งคนที่ถกูหวยเลขท้ายสองตวัทั้งบนและล่าง ธรีตุม์ลอบเบ้ปาก

เมื่อโรสิตาก้าวฉับไปต้อนรับพลทัตพร้อมรอยยิ้มกว้างจนปากแทบฉีกไป 
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ถงึหู 

“เกดิอะไรขึ้นคะพอล ตาของคุณยงัไม่หายอกีเหรอ” หญงิสาวเขย่ง

ดูวงช�้ารอบดวงตาของนกัธุรกจิหนุ่ม

“ผมโดนชกซ�้าน่ะ” พลทตัตอบเสยีงขรมึ

“หา! ใครท�าคุณคะ” โรสติาขมวดคิ้ว 

ธีรุตม์ขยับเข้าไปใกล้คนทั้งคู่ ใคร่รู้เช่นกันว่าใครที่สร้างผลงานได้

ยอดเยี่ยมเยี่ยงนี้ 

“อย่ามัวคุยกันอยู่เลยค่ะ เราพาคุณพลทัตไปประคบเย็นก่อนดีมั้ย 

เขาคงเจบ็มาก เป็นอะไรมากรเึปล่ากไ็ม่รู้” เจลกาตดับท 

น้องสาวข้างบ้านของเขารบีร้อนอย่างผดิสงัเกต เธอปราดเข้าไปพยงุ

พลทตั จดัที่ทางให้เขานั่งในห้องรบัแขก ก่อนเข้าไปหยบิโคลด์แพก็ในตู้เยน็

ห้องครวัด้วยความคล่องแคล่วประหนึ่งเป็นบ้านตนเอง เจลกายื่นโคลด์แพก็

ให้พลทัตประคบเบ้าตาข้างที่เจ็บ นักธุรกิจหนุ่มดูเหมือนจะเป็นง่อยขึ้นมา

ทนัทแีละหนัไปส่งสายตาที่เหลอืเพยีงข้างเดยีวออดอ้อนให้โรสติามานั่งข้างๆ 

นกัพยากรณ์สาวจงึท�าตามด้วยสหีน้าวติก

“ตกลงว่าพอลไปมเีรื่องกบัใครมาถงึได้โดนชกอย่างนี้” โรสติาซกัไซ้

พลทตัไม่ตอบ แต่หนัไปทางเจลกา 

“ฉนัเองค่ะ” น้องสาวข้างบ้านยิ้มแหย

“เราเนี่ยนะ” ธรีุตม์ถามย�้า

“ค่ะพี่ธ ีหนูเอง สองครั้งแล้วด้วย” เจลกาชูนิ้วชี้กบันิ้วกลางขึ้นมา

“สองครั้ง! ไม่เหน็กระต่ายบอกพี่เลย” 

“หนกูลวัพี่ธจีะว่าเอา แต่หนไูม่ได้ตั้งใจนะ กใ็ครใช้ให้คุณพลทตัย่อง

มาอยู่ข้างหลงัหนูล่ะ หนูกเ็ลยตกใจน่ะส”ิ เจลกาแก้ตวัเสยีงอ่อย 

“นี่คุณย่องไปอยู่ข้างหลังน้องสาวผมเหรอ” ธีรุตม์หัวเราะอย่างอด 

ไม่ได้

“นี่คุณ เพื่อนฉนัเจบ็ขนาดนี้ คุณยงัจะมาข�าอกี” โรสติาเอด็ 
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ชายหนุ่มยิ่งหัวเราะงอหาย ไม่สนใจสายตาขุ่นเขียวของโรสิตาและ 

พลทตั เขาเริ่มอารมณ์ดทีี่ได้ยนิหญงิสาวให้ค�านยิามแก่พลทตัว่าแค่ ‘เพื่อน’ 

“ยงัไม่หยุดอกี ข�าอะไรนกัหนาฮคึุณ” โรสติาแหวใส่

“ผมกต้็องข�าสทิี่เพื่อนคณุซวยชะมดั อยูต่รงไหนไม่อยู ่ดนัไปอยูข้่าง

หลงักระต่าย มนัเป็นจุดอนัตรายชดัๆ คนแถวนี้เขารู้กนัทั้งนั้นแหละ โอ๊ย! 

ปวดท้อง” ธรีุตม์กุมท้องตนเองที่เกรง็จากการหวัเราะมากเกนิไป 

“ไม่ตลกเลยนะคุณธรีุตม์” พลทตัเอ่ยเสยีงเยน็

“ขอโทษๆ” พระเอกหนุ่มยกมือขอโทษขอโพย “มันอดไม่ได้จริงๆ 

คุณรู้มั้ยว่าคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ถูกหมัดกระต่ายซ้ายพิฆาตสมัยที่

น้องผมยงัฟิต ไม่งั้นนะ ตาคุณบอดไปแล้ว”

“อะไรคอืกระต่ายซ้ายพฆิาต” พลทตัเบนสายตาไปทางเจลกาซึ่งร้อง

เสยีงหลงขึ้นมาทนัที

“พี่ธ!ี” เธอขงึตาเป็นเชงิห้าม

“ไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยน่า พี่ยังภูมิใจเลยที่เป็นคนแรกที่สอน

มวยให้เราจนรุ่งถงึขนาดนี้” ธรีุตม์ยิ้มกว้าง “กระต่ายเคยเป็นนกัมวยครบั 

เห็นตัวเล็กๆ อย่างนี้เมื่อก่อนเขาเดินสายแข่งมวยไทยไปทั่วประเทศ เป็น

แชมป์ตั้งหลายรายการเลยนะ มฉีายาว่ากระต่ายซ้ายพฆิาต เพราะหมดัซ้าย

ของกระต่ายหนกัถงึขนาดเคยชกคู่ต่อสูน้อ็กคาเวทมีาแล้ว อนัที่จรงิศอกกบั

แข้งก็หนักเหมือนกัน เสียดายที่ตอนหลังเขาแขวนนวมไปทุ่มให้การเรียน 

แต่กถ็อืว่าเป็นโชคดขีองคุณแล้วที่ไม่เจอกระต่ายตอนทอ็ปฟอร์ม”

พลทัตมองเจลกาด้วยความทึ่ง โรสิตาก็เช่นกัน หญิงสาวส่งยิ้มให ้

เจลกา

“ที่แท้ผู้หญงิที่ชกพอลกค็อืคุณกระต่ายนี่เอง แถมยงัชกถงึสองครั้ง

เสยีด้วย” 

“ฉนัไม่เหน็จะภูมใิจเลย” เจลกาพมึพ�า

“ดแีล้วละค่ะ พอลจะได้เลกินสิยัชอบย่องไปหาคนอื่นข้างหลงัสกัท”ี 
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โรสติาล้อเลยีนพลทตัซึ่งตอนนี้โหนกแก้มระบายสแีดงระเรื่อ 

ธีรุตม์ได้ยินแล้วจึงชักสีหน้า พลทัตย่องไปอยู่ด้านหลังของโรสิตา

บ่อยหรอือย่างไร 

“คณุมาท�าไมคณุพลทตั ลมืไปแล้วหรอืว่าคณุไม่ควรมาที่นี่ ถ้ามใีคร

สะกดรอยตามคุณ เขากร็ู้สวิ่าคุณโรสอยู่ไหน” 

“ไม่มหีรอกคุณ ผมพยายามหลบอย่างดทีี่สุดแล้ว และนี่กไ็ม่ใช่รถ

ผมด้วย ผมยมืลูกน้องมา แต่ไม่ต้องห่วง เขาเป็นคนที่ไว้ใจได้” 

“ขอให้จรงิเหอะ อย่าลมืนะว่าถ้าคนร้ายรูค้วามจรงิละก ็ไม่ใช่แค่คณุ

โรสเท่านั้นที่จะตกอยู่ในอันตราย ครอบครัวผมก็ต้องเสี่ยงไปด้วยเหมือน

กัน และแผนทุกอย่างที่วางไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณโรสก็เป็นอันต้อง

พงัไปหมด” ธรีุตม์เตอืนความจ�า

“ผมรู้ แต่ที่มานี่กเ็พราะอยากดูให้เหน็กบัตาว่าโรสอยู่ยงัไง ผมควร

จะวางใจได้รเึปล่า อกีอย่างผมมขี่าวมาบอกด้วย” 

“ข่าวอะไรคะ” โรสติาถาม

“ไอ้ช้างไปคยุกบัคณุนนัทวดแีล้ว เธอปฏเิสธว่าไม่รู้ไม่เหน็อะไรทั้งนั้น 

และตอนนี้นายเสก คนของเธอที่สะกดรอยตามคุณกไ็ม่ได้มาท�างานให้เธอ

หลายวันแล้ว เธอบอกว่าเขาขอลากลับบ้านที่ต่างจังหวัด เธอเองก็อยากรู้

เหมอืนกนัว่าเขาไปไหน แต่ไอ้ช้างกบัผมไม่คดิว่าเธอจะพดูความจรงิทั้งหมด

หรอก”

“ไอ้อวยชยัล่ะครบั” ธรีุตม์ถามเสยีงเครยีด

“ต�ารวจยังตามหาเขาไม่เจอเหมือนกันครับ” พลทัตตอบด้วยสีหน้า

เคร่งขรมึพอกนั

“งั้นกแ็ย่สคิะ” โรสติาถอนหายใจ

“ไม่แย่หรอก ต�ารวจตามหาทั้งสองคนนั่นให้ควั่ก พวกเขาไม่รอดแน่ 

คุณนนัทวดกีเ็หมอืนกนั อดทนอกีสกันดิเถอะนะโรส” นกัธุรกจิหนุ่มใช้มอื

ข้างที่ไม่ได้จบัโคลด์แพก็กุมมอืโรสติา ธรีุตม์ถงึกบัตาลุกโพลง 
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“ค่ะ โรสจะอดทน” หญงิสาวชกัมอืออกจากการเกาะกุมของพลทตั

อย่างนิ่มนวล “แล้วที่บ้านโรสล่ะคะ เป็นยงัไงบ้าง”

“ทุกคนสบายดีครับ นักข่าวมาขอถ่ายรูปในบ้าน แต่ผมไม่ให้เข้า 

ตั้งแต่คนืนั้นผมกใ็ห้ รปภ. ที่ไว้ใจได้ไปเฝ้าที่บ้านคุณแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง”  

พลทตัเอ่ยเสยีงอ่อนอย่างน่าหมั่นไส้

“ขอบคณุมากนะคะพอล” โรสติายิ้มหวานหยดจนธรีตุม์ต้องกระแอม

กระไอ

“อะไรตดิคอเหรอพี่ธ”ี เจลกายื่นมอืมาลูบหลงัให้ด้วยความเป็นห่วง

“น�้าตาล...”

“อะไรนะ” เจลกาถามงงๆ 

“น�้าลาย...น�้าลายติดคอ” เขาแสร้งกระแอมดังๆ “หรืออาจจะเป็น

เสมหะก็ได้ ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน เลยรู้สึกไม่ค่อยสบาย นี่ฝนก็ตั้งเค้า

แล้ว อกีประเดี๋ยวคงตกหนกั คุณรบีกลบับ้านไปเถอะคุณพลทตั เดี๋ยวฝน

ตกลงมาจะขับรถล�าบาก ตายิ่งเจ็บอยู่ด้วย ผมว่าคุณต้องรีบไปหาหมอ 

ปล่อยไว้นานๆ ดไีม่ดตีาจะบอดเอา”

ธีรุตม์ท�าหน้าสยองพองขนได้อย่างสมจริงจนเจลกากับโรสิตาเริ่ม

เออออไปด้วย แม้นักธุรกิจหนุ่มจะพยายามถ่วงเวลา แต่สาวๆ ก็คะยั้น- 

คะยอให้เขาไปพบแพทย์ ธรีตุม์ไม่ลมืที่จะขอให้อกีฝ่ายพาเจลกาไปส่งที่บ้าน

เนื่องจากฟ้ามดืลงแล้ว พลทตัจงึจ�าใจยอมรบัและจากไปท่ามกลางรอยยิ้ม

สมใจที่ธรีุตม์ซ่อนไว้อย่างแนบเนยีน

พลทตัเพิ่งรูว้า่ปวดระบมตรงเบ้าตากต็อนที่ขบัรถมาจอดหน้าป้ายไม้
ขนาดใหญ่รมิรั้วซึ่งเขยีนว่า ‘ค่ายมวยกระทงิเหลก็’ 

เขามองเข้าไปในรั้วลวดหนาม เห็นเรือนไม้เปิดโล่งมีกระสอบทราย

แขวนไว้รอบๆ แสงไฟที่ส่องอยู่ด้านในท�าให้รู้ว่าในนั้นมเีวทมีวยกบันกัมวย

ซึ่งซ้อมอยู่ประปราย บรรยากาศของค่ายมวยแห่งนี้ไม่ได้โอ่โถงทันสมัย
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เหมือนค่ายใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ แต่ดูลูกทุ่ง เรียบง่าย รายล้อมด้วย

ธรรมชาต ิ

“ขอบคุณมากนะคะ แล้วกข็อโทษด้วย” เจลกายิ้มเฝื่อนๆ

“ไม่เป็นไร” ชายหนุ่มกดปุ่มปลดลอ็กประตูรถให้

“คุณรบีไปหาหมอนะคะ” หญงิสาวพูดพลางถอดเขม็ขดันริภยัออก

“ครบั” เขาพยกัหน้า

“ฉนัลานะคะ คุณขบัรถดีๆ  นะคะ ขอให้ไปหาหมอได้ไวๆ และหาย

เรว็ๆ สวสัดค่ีะ” หญงิสาวกระพุ่มมอืไหว้และลงจากรถไปด้วยท่าทางย�าเกรง 

พลทตัมองตามจนเธอเข้าบ้าน ไม่รูเ้หมอืนกนัว่ามองท�าไม บางทอีาจ

เป็นเพราะเขาแปลกใจที่โลกนี้ช่างกลมเสยีเหลอืเกนิ

เจลกาสนทิสนมกบัธรีุตม์ เดก็คนนี้ฝึกงานที่โรงแรมของเขา เธอจะ

ได้พบโรสติาทกุครั้งที่กลบัมาถงึบ้าน ในขณะที่เขาไม่สามารถมาหาหญงิสาว

ที่ตนรกัได้ 

ฉบัพลนั ความคดิหนึ่งกแ็วบเข้ามาในสมอง! 

พลทัตมองเจลกาที่หันมาโบกมือลาจากข้างในเรือนไม้ เขาโบกมือ

ตอบ กระตกุยิ้ม...เขารูแ้ล้วว่าจะใช้เดก็สาวผูน้ี้เป็นทางผ่านมาหาโรสติาโดย

ไม่มใีครสงสยัได้อย่างไร



วันรุ่งขึ้นหลังจากที่พลทัตพร้อมด�าเนินตามแผน แขกไม่ได้รับ-
เชิญก็มาขัดจังหวะเสียก่อน ชายหนุ่มแปลกใจอย่างยิ่ง เพราะพวกเธอคือ 

รนิรดกีบัไลลา

“ไม่ทราบว่าพวกคุณมีอะไรให้ผมรับใช้รึเปล่าครับ” พลทัตถามขึ้น

หลงัจากเชื้อเชญิสองสาวให้นั่งบนเก้าอี้รบัแขกในห้องท�างาน 

“โอ๊ย! อย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ รนิไม่บงัอาจใช้งานคุณพลทตัหรอก

นะคะ” รนิรดหีวัเราะคกิคกัราวกบัสนทิกบัเขามานาน ผดิกบัไลลาที่แสดง

ความห่างเหนิไม่แปรเปลี่ยน 

พลทตัยิ้มละไมให้ดาราสาว ดใีจที่ตนสวมแว่นตากนัแดด นอกจาก

จะช่วยปิดบงัดวงตาซึ่งเป็นวงช�้าราวกบัหมแีพนด้าแลว้ ยงักนัไม่ให้พวกเธอ

เหน็สายตาคลางแคลงของเขาอกีด้วย

“แต่พวกคุณอุตส่าห์มาหาผมถงึที่นี่ คงต้องมธีุระส�าคญั” 

“ค่ะ เราได้ข่าวอาจารย์โรสและเป็นห่วงเธอมาก พยายามโทร. ไปหา

ตั้งหลายท ีแต่ดเูหมอืนอาจารย์จะปิดโทรศพัท์มอืถอื เรากเ็ลยมาหาคณุแทน 

๑๙
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ไม่ทราบว่าอาจารย์โรสเป็นอะไรมากรเึปล่าคะ” สหีน้าของรนิรดร้ีอนรนและ

ห่วงใยอย่างจรงิจงั

“โรสไม่เป็นอะไรมากหรอกครบั เพยีงแต่ตกใจ เพราะเธออยูใ่นบ้าน

ตอนที่ไอ้ขโมยคนนั้นมันเข้าไป แต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับ เธอปลอดภัยด ี

แค่เสยีขวญันดิหน่อยกเ็ลยขอหยุดพกัไปเที่ยวให้สบายใจ แลว้คอ่ยกลบัมา

ครบั” พลทตัตอบเหมอืนกบัที่ให้สมัภาษณ์นกัข่าว

“แปลว่าเธอถูกไอ้หวัขโมยท�าร้ายเหรอคะ” รนิรดที�าหน้าหวาดเสยีว 

ค�าถามเดยีวกนันี้มนีกัข่าวซกัเขามาแล้ว 

“เกอืบๆ ครบั แต่มคีนในบ้านไปช่วยไว้ทนั” 

“งั้นรินก็ทราบแล้วละค่ะว่าท�าไมเธอถึงตกใจ ถ้าเป็นรินก็คงแย่

เหมอืนกนั” รนิรดยี่นจมูก

“ต�ารวจจบัคนร้ายได้รยึงัคะ” ไลลาที่นั่งเงยีบมานานเอ่ยเป็นครั้งแรก

“ยงัครบั” พลทตับอกสั้นๆ

“พวกต�ารวจนี่ท�างานกนัช้าจรงิ” ดไีซเนอร์สาวบ่น

“พวกเขาก็พยายามเร่งหาตัวคนร้ายกันจนแทบไม่ได้หยุดแล้วครับ” 

ชายหนุ่มแก้ไขความเข้าใจผดิ

“ขอให้ต�ารวจจบัตวัไอ้หวัขโมยได้ไวๆ เถอะค่ะก่อนที่เขาจะไปก่อเรื่อง

กบัคนอื่นอกี คนแบบนี้มนัน่าจะลงโทษจบัตดิคกุหวัโตให้เขด็หลาบ” รนิรดี

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างใส่อารมณ์ 

“ผมกห็วงัว่าอย่างนั้นแหละครบั” พลทตัยิ้มเครยีดๆ

“เราไม่มทีางตดิต่ออาจารย์โรสได้เลยใช่มั้ยคะ” รนิรดซีกัต่อ

“ไม่มคีรบั เธอปิดโทรศพัท์มอืถอือย่างที่คณุรู ้ถ้าจะตดิต่อเธอกต้็อง

รอให้เธอโทร. มาเอง เอาเป็นว่าถ้าโรสโทร. มา ผมจะบอกเธอให้นะครบัว่า

พวกคุณเป็นห่วง”  

“ขอบคุณมากนะคะ ถ้าอาจารย์โรสไม่เป็นอะไร รินก็โล่งอกไปท ี

อย่างนี้รนิจะได้ไปรายงานเพื่อนๆ ได้ พวกนั้นเป็นห่วงเธอกนัใหญ่เชยีวค่ะ 
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เมื่อวานรนิกเ็พิ่งคุยกบัพี่ธไีปว่าไม่สบายใจเลย” 

“คุณธรีุตม์น่ะเหรอครบั” พลทตัเลกิคิ้ว ก่อนจะนกึได้ว่าเจบ็ดวงตา

อย่างมาก 

“ค่ะ รินไปท�างานกับพี่ธีมาเมื่อวานก็เลยบ่นถึงอาจารย์โรสให้เขาฟัง 

บ่นแล้วบ่นอกีจนพี่ธคีงเบื่อไปเลย” 

“แล้วเขาว่ายงัไงครบั” 

“พี่ธนี่ะเหรอคะจะว่าอะไร เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นกัหรอกค่ะ คุณ

พลทตักท็ราบว่าเขาเคยมปีัญหากบัอาจารย์โรสมาก่อน” 

“อ้อ จรงิด้วย” พลทตัพยกัหน้า 

ธีรุตม์ตีบทแตกสมกับเป็นดารา เขาหลอกได้แม้กระทั่งคนสนิท 

อย่างน้อยพลทัตก็เบาใจได้ว่าพระเอกหนุ่มอาจไม่มีเจตนาร้ายกับโรสิตาดัง

ที่เขาเคยนึกกลัว ทว่าการที่ธีรุตม์ตั้งอกตั้งใจช่วยเหลือหญิงสาวอย่างออก

นอกหน้าท�าให้เขาไม่สบายใจ พลทตัส�าเหนยีกถงึสญัญาณอนัตรายว่าธรีตุม์

อาจคดิเกนิเลยกบัโรสติา ผูช้ายด้วยกนัดกูนัออก เขาอยากไปหาเจลกาเพื่อ

ด�าเนินตามแผนที่วางไว้เสียที การทิ้งโรสิตาไว้กับธีรุตม์ก็ไม่ต่างจากทิ้ง

น�้าตาลไว้ใกล้มด ถงึเวลาที่เขาควรตดับทสาวๆ เหล่านี้ได้แล้ว 

พลทตัก�าลงัหาค�าพูดที่เหมาะสม ไลลากถ็ามขึ้นเสยีก่อน

“ไม่ทราบว่าอาจารย์โรสไปพกัผ่อนที่ไหนคะ” 

“หลายที่ครับ เธอเดินทางไปเรื่อยๆ วันนี้อยู่ที่หนึ่ง อีกวันก็ย้ายไป

เสยีแล้ว ที่ผ่านมาโรสเอาแต่ท�างานจนไม่ได้หยดุพกั ตอนนี้เธอเลยถอืโอกาส

พกัร้อน ไปเที่ยวเปิดหเูปิดตา และเหน็ว่าจะไปหาไอเดยีมาปรบัปรงุรายการ

ด้วยครบั” พลทตัแต่งเรื่องไปเรื่อย 

“เธอจะพกัอกีนานมั้ยคะ” ดไีซเนอร์สาวซกัต่อ เขาสงัเกตจากสหีน้า

ของไลลาว่าเธอไม่พอใจค�าตอบ 

“ผมเองกไ็ม่ทราบ ถ้าโรสโทร. มา ผมจะบอกเธอว่าพวกคุณมาหาก็

แล้วกนั เธอคงจะดใีจแน่ๆ” เขาแกล้งเหลอืบดูนาฬิกาข้อมอื 
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“คุณพลทตัมธีุระต่อเหรอคะ” รนิรดถีาม

“ครบั ผมอยากคุยกบัพวกคณุต่อนะ แต่เสยีดายที่มปีระชุม ขอโทษ

ด้วยนะครบั” 

“ไม่เป็นไรค่ะ เราเองกม็าโดยไม่ได้นดัคุณไว้ก่อน เราต่างหากที่ต้อง

ขอโทษ” ดาราสาวก้มศรีษะพร้อมกบัยิ้มหวาน

“ไม่ต้องขอโทษหรอกครบั ผมยนิดมีากเสยีอกีที่ได้ต้อนรบัพวกคุณ”

“ขอบคณุค่ะ ถ้าอย่างนั้นรนิลาก่อนนะคะ” รนิรดกีระพุม่มอืไหว้ พล-

ทตัไหว้ตอบ ขณะที่ดไีซเนอร์สาวลาเขาอย่างเสยีไม่ได้ 

ชายหนุ่มเดนิไปส่งทั้งสองหน้าห้อง แล้วจ้องมองตามจนพวกเธอลบั

สายตา จากนั้นจงึหนัไปหาเลขานุการ

“คุณเตรยีมข้อมูลที่ผมต้องการมาให้แล้วใช่มั้ย” 

“ค่ะ” เธอยื่นแฟ้มบางๆ ของบุคลากรคนหนึ่งให้ 

พลทตัรบัมา ยิ้มอย่างมาดหมาย

ไม่นานหลงัจากนั้นซอีโีอหนุม่กเ็ดนิไปยงัห้องพกัชั้นบน ที่ซึ่ง ‘เป้าหมาย’ 
ของเขาท�างานอยู่

พลทัตหาข้อมูลจนรู้ว่าสัปดาห์นี้เจลกามาฝึกงานในแผนกแม่บ้าน

ท�าความสะอาดห้องพกัแขก เขามองหาแม่สาวน้อยได้ไม่ยาก เพราะเธอลาก

รถเขน็คนัโตออกจากห้องพกัพร้อมกบัพนกังานซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ทั้งคูด่แูปลก

ใจที่เหน็เขา 

“ผมมเีรื่องจะคุยกบักระต่าย ขอตวัเธอสกัพกัหนึ่งนะครบั” 

พลทัตเอ่ยกับพี่เลี้ยงของเจลกาโดยจงใจเรียกชื่อเล่นของเธออย่าง

สนทิสนม พนกังานสาวรบัค�าด้วยท่าทางนอบน้อมแกมประหลาดใจและเขน็

รถจากไปทนัท ีทิ้งเจลกาให้เอยีงคอมองเขาด้วยความงงงวย

“มากบัผมส”ิ 

ชายหนุ่มลอบข�าท่าทางประดักประเดิดของหญิงสาว เขาถือวิสาสะ
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แตะแขนเธอเพื่อพาออกไปยังสวนลอยฟ้าซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่พวกเขาอยู่พอด ี

ไม่มใีครที่นั่นสมกบัที่เขาต้องการ พลทตัไม่พดูอะไร แต่มองเจลกาผ่านแว่น

กนัแดดสเีข้ม

“ตาของคุณเป็นยังไงบ้างคะ” หญิงสาวเปิดบทสนทนาหลังขยุกขยิก

มอืที่ประสานกนัหลวมๆ อยูน่าน เธอดูกงัวลจนเหน็ได้ชดั แต่ยงัมแีก่ใจถาม

สารทุกข์สุกดบิของเขาก่อน

“เจ็บ” เขาถอดแว่นกันแดดออกเพื่ออวดรอยช�้าที่ปนกันไปหมดทั้ง

แผลเก่าและใหม่ 

“คุณไปหาหมอมาแล้วใช่มั้ยคะ” เธอท�าหน้าเหยเก

“ฮื่อ” เขาผงกหัว “หมอตรวจอย่างละเอียดแล้ว มีเลือดออกใต้

ผวิหนงันดิหน่อย แต่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้น ถ้าผมไม่โดนชกซ�้าอกีนะ” 

“พ่อฉนัเคยเอาไข่ต้มอุน่ๆ ประคบตาให้นกัมวยในวนัที่สองหลงัพวก

เขาโดนชก คุณกน็่าจะลองท�าดูนะคะ” เจลกาเสนอเสยีงอ่อย

“หมอกบ็อกผมอย่างนั้นเหมอืนกนั”

“ฉันขอโทษนะคะที่ท�าให้คุณต้องเจ็บตัวซ�้าๆ” เธอยิ้มเจื่อนอย่างน่า

สงสาร ทว่าพลทตัต้องท�าใจแขง็ไว้

“ผมจะยกโทษให้ แต่มขี้อแม้” 

“ข้อแม้อะไรคะ คุณจะไล่ฉันออก หรือจะท�าทัณฑ์บนคะ มันเป็น

อุบตัเิหตุ และฉนักไ็ม่ได้ชกคุณที่โรงแรมนะ” เจลกาหน้าเสยี 

“แต่กถ็อืว่าเป็นการท�าร้ายร่างกายอยูด่ ีการท�าร้ายร่างกายถอืเป็นคดี

อาญาที่ยอมความกนัไม่ได้” ชายหนุ่มแกล้งขู่

“คุณจะแจ้งความเหรอ” เธอถามเสยีงเบาหววิ

“ผมไม่โหดขนาดนั้นหรอก ผมไม่อยากท�าลายอนาคตของคุณ แต่

การที่คณุชกผมซ�้าๆ มนักต้็องมบีทลงโทษกนับ้าง คณุจะได้เลกินสิยันี้เสยีท”ี 

พลทตัเผยอยิ้ม 

“คุณจะท�าอะไร” เจลกาถอยไปหนึ่งก้าวด้วยความระแวง 
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“คุณจะต้องให้ผมไปส่งคุณที่บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” ชายหนุ่ม

กอดอกอย่างวางอ�านาจ

“คะ...คุณจะไปส่งฉนัที่บ้าน...ท�าไมคะ” หญงิสาวเบกิตากว้างขึ้นอย่าง

น่าขนั

“ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอก ผมแค่จะไปหาโรส”

“แต่คณุไม่ควรไปนะคะ ถ้าคนที่คดิร้ายกบัยาย...เอ่อ...คณุโรสรู ้คณุ

จะน�าอนัตรายไปสูเ่ธอ รวมถงึพี่ธกีบัครอบครวัของเขาด้วย” เธอเตอืนเสยีง

เข้มงวด

“ดูคุณจะเป็นห่วงธรีุตม์เสยีจรงิ” 

“แน่ละ ฉันเป็นห่วงเขา ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนท�าอันตราย 

พี่ธ”ี 

“งั้นคุณก็คงเข้าใจที่ผมเป็นห่วงโรส ผมเองก็จะไม่ปล่อยให้ใครท�า

อนัตรายเธอเหมอืนกนั” 

“ค่ะ ฉนัเข้าใจคุณ ในเมื่อเราเข้าใจตรงกนั เพราะฉะนั้นคุณห้ามไป

บ้านพี่ธ”ี 

“ผมไปได้ ถ้ามคีุณ” 

“มฉีนั แล้วยงัไง” เจลกาขมวดคิ้วด้วยความสบัสน

“ง่ายมาก ถ้าทุกคนคิดว่าผมจีบคุณ และคุณเองก็มีใจให้ผม มันก็

เป็นเรื่องปกติที่คนรักกันจะไปรับไปส่งกัน แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะ

สนทิสนมกบัธรีุตม์ถงึกบัไปบ้านเขาได้บ่อยๆ ในเมื่อผมเป็นแฟนคุณ ผมก็

เลยสนทิกบัเขาไปด้วยและไปบ้านเขาได้บ่อยๆ เหมอืนกนั” 

ค�าตอบของชายหนุ่มท�าให้คนฟังอ้าปากหวออย่างน่าขนั เมื่อเล่นบท

จีบกัน พลทัตจึงกล้าที่จะยื่นมือไปดึงปากเธอลงมาประกบกัน หญิงสาว

สะบัดหน้าหนีพร้อมถอยกรูด ซ�้ายังใช้หลังมือเช็ดบริเวณที่เขาจับแรงๆ 

ราวกบักลวัเชื้อโรค

“คุณจะบ้าเหรอ แผนหลอกเดก็แบบนี้ คุณเอาอะไรมาคดิ” 
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“ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลย” พลทัตยักไหล่ “ผมก็แค่อยากไปหา

โรส คุณไม่ต้องตกใจเหมอืนผมจะจบีคุณจรงิๆ หรอก” 

“ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะว่าคนอย่างคุณจะมาจีบฉัน” เจลกาแย้งด้วย

ใบหน้าแดงแจ๋

“เรื่องนี้มนัอยูท่ี่การแสดงของเรา ถ้าคณุยอมร่วมมอืกบัผม พวกเขา

กต็้องเชื่อแน่ๆ” พลทตัหยบิผ้าเชด็หน้าขึ้นมาเชด็แว่นตากนัแดดด้วยท่าทาง

สบายๆ

“แต่คุณเป็นแฟนกับคุณโรสอยู่แล้ว ถ้าคุณเล่นละครว่า...เอ่อ...จีบ

ฉัน คนก็ต้องคิดว่าฉันเป็นมือที่สามสิ ตั้งแต่เกิดมาฉันเคยแย่งแฟนใคร

ที่ไหนเล่า เสยีชื่อตายเลย” หญงิสาวโวยวาย ไม่มที่าทกีลวัเกรงเขาอกีแล้ว

“งั้นคุณก็ไม่ต้องเล่นบทว่าหลงรักผมก็ได้” เขายกแว่นขึ้นมาส่องกับ

แสงแดด แล้วเป่าเศษผงเลก็ๆ ออกไป “ผมจะแสดงละครในส่วนของผม

เองว่าผมนี่แหละหลงรกัคณุหวัปักหวัป�าจนเป็นฝ่ายตื๊อคณุไม่เลกิ โอเคมั้ย” 

“ไม่โอเคค่ะ” เจลกาส่ายหวัดกิ

“คุณไม่มีทางเลือกหรอกกระต่าย อย่าลืมนะว่าคุณชกผมตั้งสองท ี

ถ้าคุณไม่ท�าตาม ผมกค็งต้องแจ้งความ” เมื่อใช้ไม่อ่อนไม่ได้ เขาจงึตดัสนิใจ

ใช้ไม้แขง็ 

“โอ๊ย! คณุมดัมอืชกฉนันี่” เธอต่อว่าอย่างหวัเสยี แทบจะตอีกชกหวั

อยู่แล้วถ้าท�าได้

“มนัช่วยไม่ได้จรงิๆ ตกลงนะ ผมจะไปส่งคุณที่บ้าน เริ่มตั้งแต่วนันี้

เลย”

“ไม่ได้หรอกค่ะ วนันี้ฉนัขบัรถมา” เจลกาปฏเิสธ 

“คุณไม่มรีถ ผมเชก็ประวตัขิองคุณมาแล้ว” เขายิ้มร่าอย่างผู้ชนะ

“ฉนั...ฉนัไม่ว่าง ฉนันดัเพื่อนไว้” 

“งั้นกโ็ทร. ไปเลื่อน” 

“ได้ยงัไงกัน นัดก็ต้องเป็นนัดส ิ ฉันไม่เคยผดิค�าพูดกบัใคร” หญิง
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สาวท�าปากยื่น แต่ไม่ยอมสบตาเขา 

“ถ้าคณุมนีดักบัเพื่อนจรงิ ผมกไ็ม่ว่าอะไรหรอก ผมยอมให้คุณหนึ่ง

วนักไ็ด้ แต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป คณุต้องกลบักบัผม และถ้าคณุโกหกเพื่อจะไม่

ให้ผมไปส่งคุณที่บ้าน คุณรู้ใช่มั้ยว่ามนัมบีทลงโทษยงัไง” ชายหนุ่มจ้องลกึ

เข้าไปในดวงตาของเธออย่างข่มขู่ 

“ฉนั...นดัเพื่อนไว้จรงิๆ นะ” เธอเอ่ย นยัน์ตาหลกุหลกิส่อพริธุอย่าง

ยิ่ง 

“แน่ใจ” เขาถามเสยีงสูง

“แน่ใจซี่” หญงิสาวเชดิคางขึ้น เหน็ได้ชดัว่าเธอพยายามสู้สายตาเขา 

แต่สุดท้ายกม็องเมนิไปก่อน 

เขาควรจะจับเธอให้มั่นคั้นให้ตาย แต่ท่าทางร้อนรนของเจลกาช่าง 

น่าขบขนัและท�าให้พลทตัอารมณ์ดจีนยอมปล่อยหญงิสาวไปก่อนหนึ่งวนั

“กไ็ด้ ไว้พรุง่นี้เราค่อยกลบัด้วยกนั คณุหนผีมไม่พ้นหรอกกระต่าย” 

เธอต้องหน!ี 
เจลกาหนัซ้ายหนัขวา แล้ววิ่งปรูด๊ออกจากประตูส�าหรบัพนกังาน เธอ

เพิ่งออกเวรและเปลี่ยนจากชดุแม่บ้านเป็นเสื้อเชิ้ตสขีาวกบักางเกงผ้าสดี�าซึ่ง

ใส่มาจากบ้าน หญงิสาวไม่ได้นดัใครไว้ แต่เธอไม่ต้องการกลบักบัพลทตั

เขาช่างเห็นแก่ตัวเสียจริง เพียงเพราะอยากเจอแฟน ชายหนุ่มถึง

ขนาดลงทนุแกล้งท�าเป็นจบีผูห้ญงิคนอื่น ซ�้ายงัเอากฎหมายมาขู่อกีต่างหาก

เมื่อเธอไม่ยนิยอม 

เจลกาโกรธมาก แต่เธอไม่มทีางสู้คนขี้โกงอย่างเขาได้อยูแ่ล้ว เพราะ

เหตุนี้เองใครต่อใครถงึบอกว่าพลทตัเก่งกาจในเชงิธรุกจิ เขาใช้ทกุสิ่งที่มเีป็น

เครื่องต่อรองเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ น่าเจบ็ใจนกั!

หญิงสาวหลบหนีออกจากใต้อาคาร เกือบจะพ้นอยู่แล้ว ถ้าไม่เห็น

ผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูซึ่งเชื่อมล็อบบีของโรงแรมกับลานจอด
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รถชั้นใต้ดนิ

อวยชยั! 

เจลการีบหลบวูบหลังเสาต้นใหญ่และลอบมอง เธอจ�าได้แม่นว่า

ได้ยนิบทสนทนาระหว่างพลทตั ธรีตุม์ และโรสติาว่าต�ารวจตามหาตวัอวย-

ชยัอยู่ ที่แท้เขากม็าโผล่ที่โรงแรม 

เขามาที่นี่ท�าไมกนั

หญงิสาวย่องตามอวยชยัที่เดนิอย่างเร่งรบี แต่กต็้องสะดุ้งโหยงเมื่อ

ได้ยนิเสยีงห้าวเรยีก

“จะไปไหนเหรอกระต่าย”

เจลกากระโดดหมุนตัวและตั้งการ์ด หญิงสาวยั้งมือทันเมื่อเห็นว่า 

พลทตัยนือยู่ไกลเสยีหลายวา แต่เธอกย็งัเหน็ดวงตาพราวระยบัด้วยความ

ขบขนัแกมโล่งอกอยู่ด ี

“ในที่สุด ผมก็รอดจากหมัดซ้ายพิฆาตของคุณ” ชายหนุ่มเอ่ยยิ้มๆ 

ในมอืมแีว่นตากนัแดดที่เจ้าตวัคงเพิ่งถอด 

“คุณพลทตั!” เจลกาปราดเข้าไปหาเขาทนัที

“โอ้โห! ไม่คิดเลยว่าคุณจะดีใจขนาดนี้ที่ได้เจอผม ไหนว่าจะไปหา

เพื่อนไม่ใช่เหรอ” เขาหวัเราะ

“คุณพลทตัคะ คุณต้องไปกบัฉนั” เธอลากแขนชายหนุ่ม

“ไปไหน” พลทัตเลิกคิ้วสูง แต่ก็ยอมให้หญิงสาวจับจูงเขาแต่โดยด ี

ซ�้ายงัยิ้มกว้างอวดพนกังานที่เดนิผ่านไปมาอกีด้วย 

เจลกาไม่สนใจคนอื่น เธอพาเขามุง่หน้าไปยงับรเิวณที่เคยเหน็อวยชยั 

ก่อนจะเหลยีวไปรอบๆ อย่างใจเสยี

“เฮ้ย ไปไหนแล้ววะ” 

“ใครไปไหน เพื่อนที่คุณนดัไว้เหรอ” เขายิ้มอารมณ์ดี

“ไอ้อวยค่ะ อวยชยั ฉนัเหน็มนัมาด้อมๆ มองๆ อยู่แถวนี้ ฉนัก�าลงั

ตามมนัไป แต่คุณมาพอด”ี เธออธบิายเสยีงเครยีด 
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“คุณเจออวยชยัเหรอ” วงหน้าของพลทตัขรมึลงอย่างฉบัพลนั

“ค่ะ” เจลกาพยกัหน้าแรงๆ 

“แน่ใจนะ” เขาถามย�้า

“แน่ใจสคิะ ฉนัรู้จกัมนัด ี ไอ้อวยเคยเป็นนกัมวยที่ค่ายมวยของพ่อ 

แล้วไอ้นี่แหละที่เป็นหนึ่งในคนที่คอยแกล้งฉันจนฉันต้องระวังหลังตลอด

เวลา พี่ธถีงึได้สอนมวยให้ฉนัป้องกนัตวั ไม่มวีนัที่ฉนัจะลมืหน้ามนัเป็นอนั

ขาด” ดวงตายาวรวีาววบัอย่างแค้นใจ

“ถ้าอย่างนั้นเรากม็งีานใหญ่ที่ต้องท�าแล้ว!” พลทตัจบัมอืเธอเสยีเอง 

ลากหญงิสาวให้วิ่งตาม 

ซอีโีอหนุ่มแจ้งฝ่ายรกัษาความปลอดภยัของโรงแรมให้ตามหาอวยชยั 
เขาโทร. บอกคชาซึ่งรีบส่งลูกน้องมาทันที ชายหนุ่มพาเจลกาไปดูกล้อง

วงจรปิด เห็นได้ชัดว่าอวยชัยมาป้วนเปี้ยนที่โรงแรมอยู่พักใหญ่แล้วตั้งแต่

เมื่อวาน ก่อนจะรีบออกไปหลังได้รับโทรศัพท์อันเป็นเวลาที่เจลกาเห็นเขา

พอดี

ไม่มใีครตามหาอวยชยัพบ พลทตัจงึนั่งหน้าเครยีดอยูใ่นห้องท�างาน 

โดยมเีจลกาเดนิงุ่นง่านไปมา

“ท�าไมไอ้อวยถงึมาอยูท่ี่นี่คะ หรอืว่ามนัเปลี่ยนเป้าหมายมาที่คณุเพื่อ

จะน�าไปถงึคุณโรส” 

“ผมกค็ดิอย่างนั้นเหมอืนกนั ดูเหมอืนว่าตอนนี้ผมจะกลายเป็นเป้า-

หมายของทุกคนไปซะแล้ว” 

“มคีนอื่นมาหาคุณเหรอคะ” เจลกาก้าวฉบัมานั่งใกล้ๆ 

“ครบั เมื่อตอนสาย คุณรนิรดกีบัคุณไลลามาหาผม” ชายหนุ่มเท้า

ข้อศอกลงบนต้นขาทั้งสองซึ่งแยกออกจากกนัและประสานมอืไว้ตรงหน้า

“คณุรนิรด ีนางเอกคูข่วญัของพี่ธน่ีะเหรอคะ แล้วคุณไลลากค็อืดไีซ-

เนอร์ดงัๆ เปรี้ยวๆ คนนั้นใช่มั้ย คุณรู้จกัพวกเขามาก่อนรเึปล่า”
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“เราเคยเจอกนับ้าง แต่ไม่สนทิสนมถงึขั้นไปมาหาสูก่นัหรอกครบั เอา

แค่พูดคุยกันก็ยังไม่เคยเลย แต่ก่อนหน้านี้พวกเธอไปหาโรสบ่อย บางทีก็

พาเพื่อนไปดดูวง บางทกีไ็ปเยี่ยมเฉยๆ โดยเฉพาะคุณไลลาแทบจะส่งเสบยีง

ให้โรสทุกวนั โรสกบัผมกย็งัแปลกใจกนัอยู่เลย” พลทตันกึถงึอาการอยาก

รู้อยากเหน็ของทั้งสอง โดยเฉพาะไลลาที่เขาไม่ไว้ใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ

“คุณรินรดีกับคุณไลลาขึ้นเวทีดูดวงในงานของเดอะเบสต์พร้อมพี่ธี 

นี่คะ” 

ข้อสงัเกตของเจลกาท�าให้พลทตัหนักลบัมาจ้องเธออย่างนกึอะไรออก 

จิ๊กซอว์เลก็ๆ ที่เขาไม่เคยมองมาก่อนเริ่มต่อกนัเป็นรูปร่าง

“จรงิด้วย คุณธรีุตม์ คุณรนิรด ีคุณไลลา คุณนนัทวด ีทั้งสี่คนอยู่

บนเวทีในวันนั้น และทุกคนก็พยายามติดต่อโรสหลังจากงานจบลง เรื่อง

ยุ่งๆ ทั้งหมดเกดิขึ้นหลงัจากวนันั้นเหมอืนกนัด้วย” 

“แต่ไอ้อวยชยัมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ” เจลกาย่นหวัคิ้ว

“นั่นคอืสิ่งที่เราต้องหาค�าตอบต่อไป” เขาสบตาเธอ

“ค่ะ เราจะช่วยกนัหาค�าตอบต่อไป” หญงิสาวเน้นค�าว่า ‘เรา’ อย่าง

หนกัแน่นจนพลทตัต้องขมวดคิ้ว

“คุณไม่เกี่ยวอะไรกบัเรื่องนี้สกัหน่อยนะกระต่าย”

“เกี่ยวสิคะ เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพี่ธีก็เป็นเรื่องของฉันทั้งนั้นแหละ” 

แม่สาวน้อยเชดิคางขึ้น 

“แปลว่าคุณเตม็ใจจะร่วมมอืกบัผมแล้วใช่มั้ย” พลทตัยิ้มกริ่ม

“แน่ละ อะไรที่ช่วยพี่ธไีด้ ฉนัยอมท�าทั้งนั้น” เจลกาชูก�าปั้น

“แปลว่าคุณยอมให้ผมจบีแล้วละส”ิ เขายิ้มร่าอย่างผู้ชนะ

“เฮ้ย! ฉนัไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อย” เจลการ้องเสยีงหลง

“ท�าไมจะไม่พดู ผมยงัได้ยนิเตม็สองหเูลยว่าคณุพร้อมจะท�าทุกอย่าง

เพื่อธรีตุม์ การเล่นละครไปกบัผมกค็อืการช่วยเขาที่ดทีี่สดุ ไม่เหน็ต้องกลวั

เลยน่า ผมไม่ได้จบีคณุจรงิๆ สกัหน่อย ผมจะบอกข้อสงสยัที่เราค้นพบใน
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วันนี้ให้ไอ้ช้างกับโรสรู้ ผมโทร. หาเธอด้วยตัวเองไม่ได้ แต่คุณโทร. บอก 

ธรีุตม์ได้ เผื่อโรสจะคดิอะไรออก ส่วนเรากต็้องร่วมมอืกนัหาทางช่วยเธอ

ต่อไป ถ้าโรสปลอดภยั ธรีุตม์กจ็ะปลอดภยัไปด้วย ดงันั้นถ้าเราจะเป็นทมี

เดยีวกนัโดยไม่ให้ศตัรูสงสยั เรากต็้องเล่นละครเป็นแฟนกนั” 

“กลบัมาเรื่องนี้อกีแล้วเหรอ” เจลกาพ่นลมหายใจแรงๆ 

“เรื่องนี้แหละเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คิดดูนะ ในเมื่อตอนนี้ 

ทุกคนพุ่งเป้ามาที่ผม ผมก็ต้องเบนความสนใจของพวกเขาออกไปจากโรส 

แต่ขณะเดยีวกนัผมกต้็องหาวธิไีปหาโรสอย่างแนบเนยีน ไม่มอีะไรดไีปกว่า

ให้พวกเขาคิดว่าผมไม่ได้สนใจโรสเพราะมัวแต่จีบคุณ และเวลาผมไปส่ง

คณุที่บ้าน พวกเขากไ็ม่รูว่้าผมไปหาโรส เราสามารถร่วมมอืกนัช่วยโรสและ

ธรีุตม์เทพบุตรของคุณได้ด้วยการยงิปืนแค่นดัเดยีว ไม่มอีะไรคุ้มไปกว่านี้

อกีแล้ว” เขาสรุปด้วยรอยยิ้มย่อง

เจลกาอึ้งไป ก่อนจะท�าหน้าตูมราวกบักนิยาขม 

“แล้วเราจะเริ่มแผนการยงัไงล่ะคะ”

“ไม่ยากหรอก มาเถอะ” พลทตัดงึมอืหญงิสาวให้ลุกขึ้น 

“คุณจะพาฉนัไปไหน” หญงิสาวเงยหน้า แต่ไม่ยอมลุก

“ไปท�าตามแผนเอของเราไง” พลทัตออกแรงดึงจนร่างเพรียวแทบ

ลอยจากเก้าอี้

“แผนเอคอือะไร” เธอร้องเสยีงหลง

“ไปออกเดต” เขายิ้มกริ่ม ลากหญงิสาวให้วิ่งหลุนๆ ไปด้วยกนั



มอืเรยีวถกัเปียเลก็ๆ อย่างคล่องแคล่ว ก่อนมดัตรงปลายด้วย
หนงัยางสสีด แล้วม้วนเปียเป็นก้นหอย ตดิกิ๊บรปูหมทีบัลงไปบนมวยน้อยๆ 

ให้ผมอยู่ทรง โรสติาท�าแบบเดมิกบัศรีษะซกีซ้ายของธรีว ีไม่นานเดก็หญงิ

กน็่าเอน็ดูด้วยผมเปียซึ่งม้วนเป็นมวยบนศรีษะทั้งสองข้าง

หญิงสาวคลี่ยิ้มอย่างพอใจ เธอส่งกระจกเงาให้ธีรวีได้ชื่นชมตนเอง 

หนนู้อยใช้มอืทั้งสองปิดปากหวัเราะด้วยความขดัเขนิ ขอถอืกระจกเองเพื่อ

ส่องดูผมทรงใหม่อย่างไม่รู้เบื่อ

“ถ้ารวชีอบผมทรงนี้ต้องหอมแก้มพี่โรสเป็นการขอบคุณนะคะ”

เด็กน้อยใช้ปากเปียกน�้าลายหอมเธอเสียฟอดใหญ่ รุจีทวงให้บุตร

บญุธรรมกล่าวขอบคณุ ธรีวไีม่เพยีงแค่พดู เธอไหว้โรสติาอย่างชดช้อยเลย

ทเีดยีว เรยีกเสยีงหวัเราะจากผู้ใหญ่ในห้อง 

เสยีงสนุขัเห่าดงัอย่างตื่นเต้น ตามด้วยเสยีงรถซึ่งแลน่เข้ามา โรสติา

รู้ทันทีว่าธีรุตม์กลับถึงบ้านแล้ว หญิงสาวเม้มปากแน่น เธอก้มหน้าก้มตา

เกบ็อุปกรณ์เสรมิสวยโดยไม่สนใจเจ้าของร่างสูงใหญ่ที่เปิดประตูเข้ามา

๒๐
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ธีรวีได้ยินเสียงของเขา เด็กหญิงตะโกนเรียกชายหนุ่มและวิ่งไปหา 

ธีรุตม์ย่อตัวลงพร้อมกับอ้าแขนรับ เขากอดธีรวี โยนร่างน้อยขึ้นไปใน

อากาศและรบัอย่างแม่นย�า เรยีกเสยีงหวัเราะเอิ๊กอ๊ากจากเดก็หญงิ

โรสติามองภาพนั้นด้วยความรูส้กึตื้นตนัระคนข้องใจ ธรุีตม์ดูจะเป็น

พ่อที่ด ีแต่ไยเขาจงึไม่ยอมรบัธรีวเีป็นลูก 

“สวยจงัเลยเจ้าหญงิน้อย ใครท�าผมให้ครบั” ธรีุตม์ถามเสยีงหวาน

“พี่โรสท�าค่ะ” ธรีวชีี้มาที่เธอ 

เจ้าของชื่อแสร้งก้มหน้าเกบ็ของเล่นซึ่งเกลื่อนอยู่บนพื้น ธรุีตม์ไม่พดู

อะไร เขาอุม้ธรีวไีปหามารดา ทกัทายนาง โรสติาจงึได้ทฉีวยกล่องใส่อปุกรณ์

เสรมิสวยเตรยีมหนขีึ้นไปบนห้องนอน

“เดี๋ยวสคิุณโรส” 

เสยีงห้าวที่รั้งไว้ท�าให้หญงิสาวผนิหน้าไปอย่างไม่เตม็ใจ 

“ช่วยสละเวลาอันมีค่าของคุณให้ผมสักนิดได้มั้ย ผมมีข่าวส�าคัญที่

ต้องบอกคุณ” ชายหนุ่มกล่าวอย่างเคร่งขรมึ 

โรสติาพยายามไม่สนใจแววตาตดัพ้อของเขา เธอพยกัหน้าเบาๆ

“ข่าวส�าคญัอะไรคะที่คุณจะบอกฉนั”
หญงิสาวถามหลงัจากเดนิตามธรีตุม์ไปยงัสวนหลงับ้านอนัเตม็ไปด้วย

กหุลาบและไม้ดอกไม้ประดบัอกีหลายชนดิ ห่างออกไปเป็นแปลงผลไม้กว้าง

ใหญ่ มรี่องน�้ายาวพาดผ่านส�าหรบัใช้รดน�้าต้นไม้ 

“แหม! คุณนี่มุ่งเข้าเรื่องอย่างเดียวเลยนะ ไม่คิดจะถามผมสักนิด 

เหรอว่า ธคีะ ไปท�างานมาเป็นยงัไงบ้างคะ เหนื่อยมากมั้ยคะ ธขีา ถามสาร-

ทุกข์สุกดบิแบบคนอยู่บ้านเดยีวกนัเขาถามกนัน่ะ” 

“ไม่เหน็ต้องถามเลย คณุกด็สูบายดนีี่” โรสติาค้อนด้วยความหมั่นไส้

“สบายกาย แต่ไม่สบายใจ ใครกไ็ม่รู้โกรธผม ไม่พูดด้วย ไม่มอง

หน้า เจอกนักท็�าเป็นรงัเกยีจอย่างกบัผมเป็นตวัเชื้อโรค รู้มั้ยว่าผมเสยีใจ” 
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ธรีุตม์ต่อว่าพร้อมกบัหยุดยนืใต้ต้นมะเฟืองซึ่งออกลูกสเีหลอืงดกไปทั้งต้น

“ฉันไม่ได้ท�าอย่างนั้นสักหน่อย” เธอเถียง พยายามไม่มองดวงตา

หมองหม่นชวนให้สงสาร

“ท�าส ิตอนนี้คุณกท็�า รู้รเึปล่าว่าคุณท�าเหมอืนผมเป็นอากาศมากี่วนั

แล้ว ไม่เหมอืนตอนคุณพลทตัมา หน้าคุณงี้บานแฉ่งยิ่งกว่าดอกทานตะวนั

ที่แม่ผมปลกูซะอกี” เขาบุย้ปากไปยงักอทานตะวนัที่อยูไ่ม่ไกลนกัอย่างงอนๆ

“เพื่อนฉนัมาหา ฉนักต็้องดใีจส”ิ 

“แล้วเวลาอยู่กบัผม มนัท�าให้คณุเสยีใจมากนกัเหรอ ถงึต้องท�าหน้า

พะอดืพะอมอย่างกะดมกลิ่นตดอยู่ตลอดเวลา”

“พูดอะไรน่าเกลยีด” เธอดุ

“ผมพูดจรงินี่ ไม่เชื่อคุณกล็องส่องกระจกดูส ิมนัเกดิอะไรขึ้นเหรอ

คุณโรส ก่อนหน้านี้เรายงัคุยกนัดีๆ  อยู่เลย”

สหีน้าเว้าวอนของชายหนุ่มท�าให้หวัใจของเธอแกว่งไกว หญงิสาวปัด

ความรู้สกึอ่อนไหวออกไปและเชดิคางขึ้น

“คุณบอกว่ามขี่าวส�าคญัมาบอกฉนัไม่ใช่เหรอคะ ข่าวอะไร”

“เอาอกีแล้ว เอะอะกใ็ช้มุกเข้าเรื่องงานเรื่องการ ผมน้อยใจแล้วนะ” 

ธรีุตม์ท�าหน้าบูด

“คุณบอกเองว่ามนัเป็นข่าวส�าคญั เรื่องที่ส�าคญักต็้องรบีคุยกนัสคิะ 

ชกัช้าเดี๋ยวจะไม่ทนัการณ์” โรสติาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนลงเลก็น้อย รูส้กึผดิ

อยู่เหมอืนกนั

“กไ็ด้” เขาท�าเสยีงงอนๆ “กระต่ายโทร. มาเมื่อกี้ บอกว่าเจอไอ้อวย

ที่โรงแรมเพื่อนคุณ”

“โรงแรมของพอลเหรอคะ” 

“ครบั กระต่ายไปเหน็มนัเข้า แต่มนัหายตวัไปเสยีก่อน เขากบัคุณ

พลทัตเลยช่วยกันดูกล้องวงจรปิดและพบว่ามันไปดักอยู่ที่นั่นสองวันแล้ว 

แต่ดเูหมอืนมนัจะได้รบัโทรศพัท์จากใครสกัคนกเ็ลยรบีออกไป พวกเขาตาม
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มนัไม่ทนั”

“แปลว่าเขาเปลี่ยนไปสะกดรอยตามพอลเผื่อว่าพอลจะมาหาฉนัเหรอ

คะ” เธอเดาอย่างหวั่นเกรง เป็นห่วงพลทตัที่ต้องพลอยล�าบากไปด้วย

“ครบั เหมอืนกบัที่ผมคาดไว้ตั้งแต่แรกไง นี่คุณพลทตักแ็จ้งผู้กอง

แล้ว ถ้าพรุ่งนี้ไอ้อวยมาที่โรงแรมหรอืแม้แต่ที่บ้านของเขา มนัตายห่าแน่!” 

“ฉนัหวงัว่าต�ารวจจะจบัเขาได้ก่อนที่เขาจะไปท�าร้ายพอลนะคะ”

“ทเีพื่อนคุณละเป็นห่วงจงั” 

“เขาเป็นเพื่อนฉนันี่” โรสติาแก้ตวั

“แล้วถ้าเป็นผมบ้าง คุณจะห่วงมั้ย” ดวงตาคมกล้าสบมองมาอย่าง

คาดคั้น 

“ข่าวส�าคญัของคณุมแีค่เรื่องนี้ใช่มั้ย” หญงิสาวเสมองไปทางอื่น ได้ยนิ

ธรีุตม์ถอนหายใจแรงๆ

“เปล่า ยังมีอีก วันนี้น้องรินกับคุณไลลาไปหาคุณพลทัตที่โรงแรม

ด้วย พวกเขาถามเรื่องของคุณ ผมกพ็อรู้นะว่าน้องรนิเป็นห่วงคุณ เขาบ่น

กบัผมบ่อยๆ เมื่อวานเขากเ็พิ่งพูดถงึคุณอยู่เลย แต่ไม่คดิว่าเขาจะห่วงมาก

ถงึขนาดไปถามเรื่องคุณกบัคุณพลทตั”

ได้ยนิชื่อรนิรดแีล้ว โรสติากห็น้าง�้าโดยไม่รู้ตวั เธอแสร้งก้มลงเดด็

ดอกหญ้าสมี่วงอ่อนบนพื้นเพื่อกลบเกลื่อนอารมณ์หงุดหงดิ

“คุณรนิกบัคุณไลลามนี�้าใจกบัฉนั...”

“แต่ผมและคนอื่นๆ ไม่คดิอย่างนั้นน่ะส”ิ 

ถ้อยค�าของธรีุตม์ท�าให้หญงิสาวเงยหน้ามองเขาเป็นเชงิถาม 

“ปกตน้ิองรนิไม่ใช่คนไปมาหาสูใ่ครหรอกนะ เขาดเูหมอืนจะสนทิกบั

คนง่าย แต่ความจรงิเขามโีลกส่วนตวัสูงพอๆ กบัผม ถงึผมจะสนทิกบัเขา 

แต่ผมก็เข้าไม่ถึงเขาจริงๆ เหมือนกัน มันแปลกมากที่เขาให้ความสนใจใน

ตวัคุณถงึขนาดนี้”

โรสติานิ่วหน้า พยายามท�าความเข้าใจค�าพูดของชายหนุ่ม 
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“ที่แปลกไปกว่านั้นคือผมชักสงสัยแล้วละว่า มันเป็นเรื่องบังเอิญ 

รเึปล่าที่ทุกคนล้วนมุ่งมาหาคุณพร้อมๆ กนั น้องรนิ คุณไลลา หรอืแม้แต่

คุณนันทวดี ทั้งสามคนมีความเชื่อมโยงกับคุณและกับผมในงานของเดอะ

เบสต์ ส่วนไอ้อวยเนี่ย เรายงัไม่รู้ คุณลองนกึดูดีๆ  สวิ่าเหตุการณ์วุ่นวาย 

ทั้งหลายเกดิขึ้นหลงัจากงานวนันั้นใช่มั้ย”

หญงิสาวนิ่งไปอย่างใคร่ครวญ หวัใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ

ทบทวนเรื่องราวทลีะฉากโดยละเอยีด

“จริงด้วยค่ะ ฉันเริ่มรู้สึกว่ามีคนคอยตามไปทุกที่ก็ตั้งแต่งานของ

เดอะเบสต์นี่แหละ บางวนัฉนักแ็ปลกใจที่อยูด่ีๆ  กเ็จอคนที่เคยเจอกนัในงาน

นั้นพร้อมๆ กนัในวนัเดยีว รวมทั้งคุณด้วย”

“เป็นเพราะผมตั้งใจไปพูดกบัคุณไง” ธรีุตม์บอกเสยีงขรมึ

“คนอื่นๆ ล่ะคะ พวกเขาตั้งใจไปหาฉนัเหมอืนคุณมั้ย” เธอถามเสยีง

เครยีด

“อาจจะ เพยีงแต่วธิกีารต่างกนั ผมไปหาคณุอย่างตรงไปตรงมา แต่

คนอื่น ผมไม่รู้ ที่แน่ๆ พวกเขามุ่งไปพบคุณเพื่ออะไรบางอย่าง”

“เช่นอะไรคะ” มอืที่จบัก้านบอบบางของดอกหญ้าเกรง็ขึ้น

“เรื่องนี้ผมก็นึกมาตลอดทางตั้งแต่ได้รับโทรศัพท์ของกระต่าย ผม

ไปหาคุณเพราะต้องการค�าตอบว่าคุณเห็นภาพนิมิตอะไรในงานวันนั้น ผม

เลยคดิว่าบางทคีนอื่นกอ็าจอยากรู้เหมอืนกนั”

“อาจจะไม่ใช่กไ็ด้” โรสติาส่ายหน้าจนเรอืนผมยาวพลิ้วไปมา

“ผมว่าใช่ คุณจ�าได้มั้ย ในวนันั้นพธิกีรขอให้คุณดูความลบัของพวก

เราแต่ละคน คุณจับกุหลาบทั้งหกดอกและนิ่งไป คุณหลับตาก็จริง แต่

ขมวดคิ้วนิ่วหน้าตลอด เหงื่อแตกพลั่กอย่างกบัคนที่ไปวิ่งมาราธอนมาทั้งที่

ยนือยูก่บัที่ แล้วจู่ๆ คณุกล็มืตาขึ้นเหมอืนตกใจอะไรสกัอย่าง ผมเดาวา่สิ่ง

ที่คุณเห็นต้องน่ากลัวมากถึงขนาดที่ท�าให้คุณช็อกตาค้างจนทุกคนต้องช่วย

กันเรียก คุณถึงรู้สึกตัว ถ้าผมสังเกตเห็น อีกห้าคนก็ต้องเห็นเหมือนกัน 



186  l  พ ย า ก ร ณ์ ซ่ อ น รั ก

และถ้าผมสงสัยว่าคุณอาจเห็นความลับบางอย่างที่ผมไม่ต้องการให้ใครรู้ 

คนอื่นกต็้องสงสยัเหมอืนผม”

โรสติาเบกิตากว้าง ตวัแขง็ค้างกบัข้อสงัเกตของชายหนุม่ เธอไม่เคย

คดิในแง่นี้มาก่อน และมนัอาจเป็นไปได้

“ถึงเวลาแล้วที่คุณควรบอกผมเสียทีว่าเห็นอะไร มันส�าคัญต่อชีวิต

คุณมากนะ” ธรีุตม์สรุปอย่างขงึขงั

โรสิตามองชายหนุ่มด้วยใบหน้าแดงปลั่ง เธอจะบอกเขาอย่างไร  

นกัพยากรณ์สาวขยุกขยกิมอืที่ก�าดอกหญ้าไว้จนกิ่งก้านของมนัหกังอ

“นะครบัคณุโรส อย่าปิดบงัผมอกีเลย ได้โปรดบอกความจรงิกบัผม

เถอะ” ธรีุตม์อ้อนวอน เขาจบัมอืเธอไว้ ดอกหญ้าเลก็ๆ ร่วงลงไปบนพื้น 

หญิงสาวสบตาชายหนุ่มอย่างชั่งใจ ลืมไปแล้วด้วยซ�้าว่าถูกมือใหญ่

เกาะกุมไว้ เธอเริ่มกระสบักระส่าย ไอร้อนแล่นพล่านไปทั่ววงหน้า

“ภาพนมิติที่ฉนัเหน็...ไม่เกี่ยวกบัคณุรนิ คณุไลลา คณุนนัทวด ีหรอื

คนอื่นเลย ฉนัเหน็...เอ่อ...ภาพนมิติ...เกี่ยวกบัคุณค่ะ” 

“มนัคอือะไรครบั” ธรีุตม์บบีมอืเธอเบาๆ 

“คุณจ�าที่ฉันท�านายดวงชะตาให้คุณในวันนั้นได้มั้ยคะ ที่ว่า...คุณจะ

ได้พบเนื้อคู่” โรสติาเลยีรมิฝีปากที่แห้งผาก

“จ�าได้สิ คุณบอกว่าผมจะได้พบเนื้อคู่ที่จะพากันไปสู่หายนะ” ชาย

หนุ่มยิ้มหยนั 

“นั่นแหละค่ะ ฉนัเหน็...คุณกบั...เอ่อ...เนื้อคู่ของคุณ...” เธอหลุบตา

ลง ดงึมอืออกจากการเกาะกุม

“ผมกบัเนื้อคู่ผม ท�าไม” 

“คุณกับ...เธอ...ดูจะ...รักกันมาก พวกคุณมีความสุขร่วมกัน... 

จนกระทั่ง...ภาพสุดท้ายที่ฉันเห็น พวกคุณตกใจกับเหตุการณ์บางอย่าง  

ฉนัได้ยนิเสยีงปืน มเีสยีงกรดีร้อง แล้วกม็เีลอืดสาดกระเซน็ไปทั่ว มนัน่า

กลวัสุดๆ จนฉนัตกใจ”
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“นั่นก็คือตอนที่คุณลืมตาขึ้นมาด้วยสีหน้าเหมือนกับช็อกน่ะเหรอ”  

ธรีุตม์เดา

“ค่ะ” โรสติาพยกัหน้า แค่นกึถงึภาพดงักลา่ว เธอกต็วัสั่นดว้ยความ

พรั่นพรงึ

“ถ้าสิ่งที่คุณเห็นเป็นแค่เรื่องผมกับเนื้อคู่ที่รักกันมาก แต่จบลงด้วย

การที่ใครคนหนึ่งถูกยิงจนเลือดสาด ท�าไมคุณต้องช็อกด้วยล่ะ ไม่เกี่ยว

อะไรกบัคุณสกัหน่อย” 

“ฉันกลัวนี่ คุณไม่เคยเห็นภาพเสมือนจริงแบบนั้น ไม่มีทางเข้าใจ

หรอกค่ะว่ามันน่ากลัวขนาดไหน” เธอแก้ตัวพลางใช้ปลายนิ้วลูบเปลือกไม้

บนล�าต้นมะเฟืองเพื่อกลบเกลื่อนความอดึอดั

“แปลว่าความตายของผมกับผู้หญิงคนนั้นคงสยองมากเลยใช่มั้ย” 

ชายหนุ่มถามเสยีงเครยีด

“ในวนันั้นฉนักค็ดิอย่างนั้นแหละค่ะ แต่ว่าฉนัเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วละ” 

โรสติาลงัเล เธอสบตาที่จ้องมาด้วยความใคร่รู้

“ท�าไมครบั” 

“เพราะว่าวนัที่ฉนัตดัสนิใจมาที่นี่กบัคณุ และฉนัดภูาพนมิติจากดอก

กุหลาบที่คุณเลือก ฉันก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซ�้าอีกครั้ง แต่คราวนี้ฉัน

อดทนดจูนจบและพบว่ามนัไม่ได้สิ้นสดุแค่เลอืดสาดกระเซน็หรอกนะ เลอืด

ทั้งหมดนั่นรวมตัวกันเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกโต ก้านยาว แกร่ง และ

สวยงามมาก” 

“มนัแปลว่าอะไร”

“ฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนัค่ะ ฉนัถงึตดัสนิใจมาอยู่ที่นี่เพื่อหาค�าตอบไงล่ะ

คะ” เธอสารภาพความจรงิ 

“ผมจ�าได้แล้ว วนันั้นผมรูส้กึอุน่ๆ ที่มอื ดเูหมอืนว่าไออุน่นั่นจะแล่น

มาจากมอืของคณุ และมนักพ็ุง่เข้าไปในตวัผมด้วย เข้าไปที่ตรงนี้” ชายหนุ่ม

ตบอกข้างซ้ายดังปุๆ โรสิตาจึงหน้าแดงยิ่งขึ้น “รู้มั้ยว่าผมยังคิดอยู่เลยว่า
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คุณต้องเล่นของแหงๆ”

“ฉันไม่ได้ท�าอะไรนะ บางทีอาการแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ระหว่างการ

พยากรณ์ด้วยกุหลาบ” หญิงสาวหลุบตาลงต�่า ไม่กล้าบอกความจริงว่า

ปรากฏการณ์ดงักล่าวไม่เคยเกดิกบัใครมาก่อน นอกจากเขาเพยีงคนเดยีว 

“เอาละ ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าคุณเหน็อะไร แต่คุณยงัไม่ได้บอกผม

เรื่องหนึ่ง”

“อะไรคะ”

“เนื้อคูผ่มคอืใคร” ธรีตุม์จ้องลกึเข้ามาในดวงตาของนกัพยากรณ์สาว

“ฉนั...ฉนัไม่รู ้ฉนัไม่เหน็หน้าเธอ” โรสติาปฏเิสธพลางโบกมอืพลัวนั

“คุณไม่เหน็หน้าเขาได้ยงัไง คุณเหน็ภาพนมิตินี่ตั้งสองครั้ง แถมยงั

บอกอกีว่าเหน็เขากบัผมตกใจมากก่อนได้ยนิเสยีงปืนดงั ถ้าคุณไม่เหน็หน้า

เขา คุณจะรู้ได้ยงัไงว่าเขาตกใจ” 

“ฉันเห็นหน้าเธอไม่ชัด แต่ก็พอเดาๆ ได้” หญิงสาวหันกลับไปขูด

เปลอืกต้นไม้ต่อเพื่อแก้เขนิ

“คณุไม่ยอมบอกผมว่าเขาเป็นใคร แล้วถ้ามนัเกดิอะไรขึ้นกบัผมและ

ผู้หญงิคนนั้นจรงิๆ ผมจะป้องกนัได้ยงัไง” ธรีุตม์ไม่ยอมแพ้ เขาแทรกตวั

เข้ามาระหว่างหญงิสาวกบัมะเฟืองต้นนั้น เธอจงึต้องหยุดมอืและถอยกรูด

ไปข้างหลงั

“คุณ...ก็...ต้องป้องกันตัวคุณเองให้ดี แล้วเธอก็จะปลอดภัยเอง”  

โรสติาเฉไฉ

“ผมไม่เชื่อว่าคุณไม่รู้ และไม่เข้าใจด้วยว่าท�าไมคุณถึงไม่ยอมบอก 

อย่างนี้ผมจะรู้ได้ยงัไงกนัว่าผมเจอเขารยึงั” ธรีุตม์หรี่ตามองมา

“ถงึเวลาคุณกร็ู้เองนั่นแหละค่ะ เรื่องแบบนี้เขาบอกว่าต้องใช้ใจมอง

ใช่มั้ย คุณใช้ใจของคุณมอง แล้วคุณกจ็ะเหน็เองว่าเธอคอืใคร แต่ว่ามนัก็

ขึ้นอยู่กบัความประพฤตขิองคุณด้วย” 

“ความประพฤตผิมเป็นยงัไง” เขาท�าหน้ายุ่ง 
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“ชื่อเสยีงของคุณดเีสยีเมื่อไหร่กนัล่ะ ตราบใดที่คุณยงัท�าตวัเจ้าชู้ มี

ผู้หญงิเป็นกะตั้ก คุณกไ็ม่มวีนัพบเนื้อคู่ของคุณหรอก ไม่มผีู้หญงิคนไหน

ทนกบัการแบ่งปันผูช้ายที่เธอรกักบัผูห้ญงิคนอื่นได้หรอกนะ” โรสติาเผลอ

ขู่เสยีงเขยีว

“ผมไม่ได้มีผู้หญิงเป็นกะตั้ก” ธีรุตม์ล้วงมือทั้งสองลงในกระเป๋า

กางเกงยนีพร้อมกบัโน้มตวัเข้ามา

“แน่ใจเหรอ แล้วคุณกระต่าย คุณรนิ รวมถงึสาวๆ ที่มขี่าวกบัคุณ

ล่ะ” หญงิสาวอยากจะเตมิมารดาของธรีวเีข้าไปอกีคนนกั

“กระต่ายเป็นน้องผม รนิกเ็หมอืนกนั ข่าวกค็อืข่าว คุณกน็่าจะรู้จกั

วงการบนัเทงิดนีี่ ข่าวที่คุณได้ยนิกเ็ป็นแค่การโพรโมตหนงักบัละคร ผมไม่

ได้คบผู้หญิงคนไหนมานานมากแล้ว และผมก็ไม่สนใจผู้หญิงที่ไม่มีตัวตน

ด้วย ต่อให้เขาอยู่ในภาพนมิติของคณุกเ็ถอะ ผมสนใจผูห้ญงิที่ผมมองเหน็

เขาได้ด้วยตา สมัผสัได้ด้วยใจ และมตีวัตนอยู่ในโลกแห่งความจรงิมากกว่า” 

ธีรุตม์ยิ้มกรุ้มกริ่ม ดวงตาวิบวับชนิดที่โรสิตาเห็นแล้วใจคอไม่ด ี

หญงิสาวแสร้งปั้นหน้าดุราวกบัมนัไม่มผีลต่อหวัใจของเธอเลยสกันดิ

“นั่นเป็นเรื่องของคณุ ถอืว่าฉนับอกคุณไปหมดแล้วกแ็ล้วกนั เราไม่มี

อะไรตดิค้างกนัแล้วนะคะ ฉนัขอตวัเข้าบ้านก่อนละ” หญงิสาวหนัหลงักลบั

“เดี๋ยวส”ิ ธรีุตม์ฉุดแขนเรยีวไว้

“ปล่อยนะ” โรสติาดงึมอืออก แต่เขากลบักระชบัมอืแน่นขึ้น

“ไม่ปล่อย จนกว่าคุณจะบอกว่าโกรธอะไรผม” ชายหนุ่มวกเข้าเรื่อง

เดมิที่พวกเขาคุยกนัตั้งแต่ตอนแรก 

“ไม่ได้โกรธ” หญงิสาวพูดพลางบดิแขนให้หลุดจากการเกาะกุม แต่

ไม่ส�าเรจ็

“แล้วท�าไมคณุถงึหลบหน้าผมตั้งแต่เมื่อวานตอนเยน็แล้ว ผมท�าอะไร

ผดิเหรอ” เขาขยบัเข้ามาใกล้

“ฉนัไม่อยากให้สาวๆ ของคณุเข้าใจผดิ” เธอตดัสนิใจบอกความจรงิ 
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คราวนี้ธรีุตม์ยิ้มกว้าง ดวงตาแพรวพราวอย่างเริ่มเข้าใจเลาๆ 

“ผมบอกแล้วว่าไม่มสีาวๆ คนไหน ไม่มใีครเข้าใจผดิทั้งนั้นแหละ ถ้า

จะมีก็แค่คุณคนเดียวนี่แหละที่ชอบมองผมไม่ดีอยู่เรื่อย” เขาท�าเสียงเล็ก

เสยีงน้อยอย่างตดัพ้อ ซ�้ายงัไล้ปลายนิ้วไปตามข้อมอืของเธอ

“ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้อยากท�าไม่ดีกับคุณนะคะ แต่เราต้องรักษา

ระยะห่างระหว่างกนั” โรสติายนืยนัความตั้งใจเดมิ แม้การสบตาหวานเชื่อม

ของชายหนุ่มจะท�าให้ใจของเธออ่อนยวบลงทุกท ี

“โอเค ถ้าคุณยนืยนัจะรกัษาระยะห่างกไ็ม่เป็นไร ผมจะท�าให้ระยะ

ห่างระหว่างเราสั้นลงเอง ผมเป็นคนที่เชื่อในตวัเองนะคุณโรส ผมไม่สนใจ

ค�าท�านายเรื่องเนื้อคู่หรอก ไม่ว่าศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ของคุณจะแม่น

ขนาดไหน ผมรูว่้าตวัเองต้องการอะไร และผมกจ็ะท�าทกุอย่างเพื่อให้ไดส้ิ่ง

นั้นมา แล้วคุณกจ็ะเหน็เอง” ชายหนุ่มจ้องมาอย่างแน่วแน่ ซ�้ายงัแกว่งมอื

เธอเบาๆ 

ค�าประกาศของเขาสั่นคลอนก�าแพงที่โรสิตาก่อไว้ นี่ขนาดธีรุตม์ยัง

ไม่รู้ว่าเธอคอืเนื้อคู่ของเขา ชายหนุ่มยงัหยอดเสยีขนาดนี้ หากเขารู้ เธอจะ

ปกป้องหวัใจของตนเองจากเขาได้อย่างไร

ธีรุตม์ไม่เก็บกักความตั้งใจของตนอีกแล้ว ชายหนุ่มจงใจแสดงให ้
โรสติาเหน็ว่าเขามุ่งมั่นกบัการท�าลายระยะห่างระหว่างกนัและกนัอย่างไร

ชายหนุม่หยอดค�าหวานใส่เธอแทบทกุประโยค ซ�้ายงัส่งสายตาหวาน

เชื่อมมาไม่ขาด โรสติารูส้กึว่าตนเองใกล้จะเป็นมดตวัจิ๋วที่ดิ้นรนเอาชวีติรอด

อยู่กลางบ่อน�้าเชื่อม

เธอยึดธีรวีเป็นที่พึ่ง ธีรุตม์จึงร่วมเล่นกับเด็กน้อยด้วยจนกระทั่ง

หัวหน้าบอดีการ์ดมากระซิบอะไรบางอย่างกับเขา ชายหนุ่มจึงลุกขึ้นไปยัง

ห้องซึ่งติดตั้งโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ก่อนจะก้าวเร็วๆ ออกจากห้องด้วย

สหีน้าตื่นเต้นเบกิบานอย่างที่โรสติาไม่เคยเหน็มาก่อน
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โรสิตามองตามด้วยความงุนงง เขาตะโกนเรียกมารดา และน�าลิ่ว

ออกไปนอกบ้าน หญงิสาวสงสยัจนต้องลุกขึ้นตามไปดูที่หน้าต่างพร้อมกบั

อุ้มธรีวซีึ่งร้องตามขึ้นมา

บอดีการ์ดสั่งให้โรสิตาหลบ นักพยากรณ์สาวจึงซ่อนตัวอยู่ข้างหลัง 

ผ้าม่านและแอบดู รถแทก็ซี่คนัหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้าน โรสติาย่นหวัคิ้ว

เมื่อเหน็หญงิสาวไว้ผมซอยสั้นก้าวลงมา 

หวัใจของโรสติาเขย่าไหวอย่างรุนแรง เธอกอดธรีวแีน่นโดยไม่รู้ตวั

เมื่อผู้ชายซึ่งเพิ่งให้ค�าสัตย์แก่ตนมาหมาดๆ ตรงลิ่วเข้าไปหาหญิงสาวผู้นั้น 

และกอดกนัแนบแน่น 



ความเจ็บปวดที่อัดกระแทกเข้าใส่โพรงอกด้านซ้ายของโรสิตา
ท�าให้เธอจุกประหนึ่งถูกรถบรรทุกพุ่งชน 

หญงิสาวเซไปด้านหลงัพลางกอดธรีวแีน่นขึ้นอย่างไม่รู้ตวั เดก็น้อย

คงอึดอัดจึงขยับกายยุกยิก โรสิตาได้สติ จึงคลายอ้อมแขนออกเล็กน้อย 

ซุกหน้าลงกบัแก้มของธรีวอีย่างยดึเป็นที่พึ่ง ไม่รูว่้าทนมองความรกัที่ธรีตุม์

แสดงต่อผู้หญิงแปลกหน้าได้อย่างไร เธอสู้ทนดูจนบอดีการ์ดช่วยขน

สมัภาระลงจากรถแทก็ซี่ และรถแล่นออกไป

รจุวีิ่งไปสมทบกบัสองหนุม่สาว อ้าแขนกอดธรีตุมก์บัผูห้ญงิปรศินา

พร้อมกบัหวัเราะสลบักบัร้องไห้ ธรีตุม์ยิ้มกว้างไม่ต่างจากมารดา สายตาที่

เขามองเธอผูน้ั้นช่างอ่อนโยนและเป่ียมไปด้วยความรกัใคร่จนโรสติาต้องขบ

ปากข่มความเจบ็ปวด 

“พี่ธ!ี” เดก็น้อยร้องเรยีกพร้อมกบัดิ้นรนอยู่ในอ้อมกอดเพื่อจะไปหา

พวกเขา 

โรสิตาจ�าใจเปิดประตูพาธีรวีออกไป เธอปล่อยเด็กหญิงลงบนพื้น

๒๑
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อย่างไม่เตม็ใจนกั ร่างเลก็ป้อมวิ่งถลาไปหาพวกเขา นกัพยากรณ์สาวจงึต้อง

ตามไปด้วยความเป็นห่วงกลวัเดก็น้อยจะล้ม 

เสยีงเรยีกของธรีวที�าให้ผูใ้หญ่ทั้งหลายหนัมามอง ธรีตุม์โอบบ่าสาว

ผมสั้นไว้อย่างสนทิสนม โรสติาเพิ่งสงัเกตเหน็ใบหน้าของผู้มาใหม่ชดัๆ 

เจ้าหล่อนเป็นคนตวัสูง หุ่นดรีาวกบันางแบบแม้จะผอมไปสกัหน่อย  

ผมซอยสั้นขบัวงหน้าคมเก๋ให้เด่นขึ้น หากเธอยิ้มสกันดิคงจะสวยมากทเีดยีว 

โรสติารู้สกึคุ้นหน้าเธอยิ่งนกั แต่ไม่แน่ใจว่าเคยเหน็ที่ไหน

ธรีววีิ่งปราดเข้าไปหาคนทั้งสาม ธรีตุม์อ้าแขนรบัเดก็น้อยไว้ โรสติา

จ้องมองผู้มาเยอืนซึ่งมท่ีาทางเคร่งเครยีดขึ้นอกีเท่าตวัทนัททีี่เหน็ธรีว ีแม้ว่า

ธีรุตม์กับรุจีคะยั้นคะยอให้ท�าความรู้จักกับเด็กน้อย เจ้าหล่อนก็พยักหน้า

ทกัอย่างเสยีไม่ได้ ก่อนจะเมนิไปทางอื่น เธอพดูอะไรบางอย่าง แล้วเดนิดุ่ม

น�าทุกคนเข้าบ้าน 

โรสติาเบี่ยงหลบ แต่ไม่ทนัเสยีแล้ว 

การชะงกังนัของสาวผมสั้นท�าให้ธรีตุม์กบัรจุหีนัมามอง นกัพยากรณ์

สาวรู้สกึเป็นส่วนเกนิ เธอฝืนยิ้ม ก้มศรีษะทกัทายหญงิสาวผู้มาใหม่ แล้ว

หนัหลงัเข้าบ้าน 

“คณุโรสครบั” เสยีงห้าวของธรีตุม์ท�าให้โรสติาก�ามอืแน่น เธอสดูลม

หายใจลกึๆ ปรบัสหีน้าก่อนหนักลบัไปประหนึ่งไม่รู้สกึสะทกสะท้าน

“มานี่ก่อนสคิรบั ผมอยากแนะน�าให้คุณได้รู้จกัผู้หญงิที่ส�าคญัที่สุด

อกีคนในชวีติของผม”

ธรีุตม์เดนิตรงมาพร้อมรอยยิ้มสดใสอย่างน่าเจบ็ใจ เขามหีน้ามาท�า

เช่นนี้กบัเธอเหมอืนไม่มสีิ่งใดเกดิขึ้นได้อย่างไร โรสติาสะกดกลั้นความโมโห

ไว้ ภาพที่คนอื่นมองเหน็คอืเธอก้าวเข้าไปหาพวกเขาอย่างสง่างาม

ชายหนุ่มใช้มือข้างหนึ่งโอบบ่าสาวผมสั้นเข้ามาใกล้ตัว ทอดตามอง

เจ้าหล่อนด้วยแววตาอ่อนโยน

“ผมขอแนะน�าให้คุณรู้จกัธรีญัญ์ น้องสาวของผม”
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“น้องสาวเหรอคะ” โรสติาอ้าปากค้าง

“ครบั ผมเคยบอกแล้วไงว่ามนี้องสาวอยู่คนหนึ่ง เจ้าของห้องที่คุณ

อยู่ตอนนี้ไง”

โรสิตาเบิกตากว้าง เธอมองธีรุตม์ ธีรัญญ์ และรุจี สลับกันไปมา  

แม้ธีรัญญ์จะไม่เหมือนพี่ชายกับมารดานัก แต่พวกเขาก็มีความคล้ายคลึง

กนัอยู่ เธอเคยเหน็รปูของธรีญัญ์ในบ้านและในห้องนอน ตอนนั้นเจ้าหล่อน

ไว้ผมยาว ดูน่ารกัสดใส มนี�้ามนีวล และอ่อนวยักว่านี้มาก นกัพยากรณ์

สาวแก้มร้อนซู่ด้วยความขายหน้าที่ปล่อยให้ความหึงหวงบังตาอย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน

“สวสัดคี่ะคุณธรีญัญ์” โรสติาเอ่ยทกัด้วยความเก้อเขนิ 

“สวสัดคี่ะคุณโรสติา เทพธดิากุหลาบพยากรณ์ ถ้าฉนัจ�าคุณไม่ผดิ

นะ” ธรีญัญ์หรี่ตามองมาอย่างไม่ไว้ใจ

“ค่ะ ฉนัเอง” 

“ท�าไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่คะ” ธีรัญญ์หันไปถามพี่ชายและมารดาด้วย

เสยีงแขง็ๆ

“เรื่องมนัยาว เข้าบ้านกนัก่อนเถอะ แล้วพี่จะเล่าให้ฟัง” ธรีุตม์ตอบ 

ธรีญัญ์พยกัหน้าโดยไม่ยิ้มแม้แต่นดิเดยีว เธอจ้องนกัพยากรณ์สาว

ด้วยสายตาที่ท�าให้โรสติาหนาวยะเยอืก 

เทพธิดากุหลาบพยากรณ์รู้ดีว่านี่เป็นอีกครั้งที่เธอต้องชดเชยความ

ผดิในอดตีที่ไปวุน่วายกบัชวีติส่วนตวัของครอบครวัเลก็ๆ นี้ ไม่ว่าจะธรีตุม์ 

รุจี หรือ เจลกา ไม่มีใครชอบเธอในตอนแรกยกเว้นธีรวีซึ่งยังไร้เดียงสา 

คราวนี้ถงึตาที่เธอจะต้องชดใช้ความผดิต่อน้องสาวของธรีุตม์ 

ดูจากสหีน้าของธรีญัญ์ เหน็ทเีธอจะเจอด่านหนิมหาโหดเสยีแล้ว!

หลังอาหารเย็นอันแสนอึดอัดผ่านไป โรสิตาก็เลี่ยงขึ้นมาอยู่บนห้อง
นอนเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครวัได้ใช้เวลาร่วมกนัตามล�าพงั 
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ธีรุตม์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับโรสิตาให้ธีรัญญ์ฟังคร่าวๆ ดูเหมือนว่า 

น้องสาวของเขายังไม่พอใจ ธีรัญญ์ไม่ใช่คนพูดมาก เธอดูห่างเหินแม้แต่ 

กบัคนในครอบครวั โดยเฉพาะธรีวซีึ่งธรีญัญ์ไม่แม้แต่จะชายตามอง ซ�้ายงั

แสดงอาการร�าคาญอย่างออกนอกหน้าเมื่อเด็กน้อยเพียรพยายามชวนเล่น 

โรสติาจงึรบัอาสาดูแลธรีวโีดยพามาเล่นในห้องนอน เล่านทิานจนเดก็หญงิ

ผลอ็ยหลบัไป 

โรสิตาดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดถึงต้นคอของธีรวีอย่างอ่อนโยน แล้วเก็บ

ของเล่นซึ่งระเกะระกะอยู่บนเตยีง ไม่นานกม็เีสยีงเคาะประตูเบาๆ ธรีุตม์

เข้ามาในห้องพร้อมกบัน้องสาว ธรีญัญ์จ้องเขมง็มาที่เตยีง ดวงตาวาววาบ 

เธอคงไม่พอใจที่โรสติามาครอบครองห้องนอนโดยพลการ

“ผมมารบัรวไีปนอนห้องแม่” ธรีุตม์เดนิโหย่งๆ มายงัเตยีง

“ค่ะ แกเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี้เอง” โรสิตาช่วยคลี่ผ้าห่มออกเพื่อให้เขา

ช้อนตัวเด็กน้อยถนัดขึ้น ชายหนุ่มยิ้มขอบคุณ เขาอุ้มธีรวีออกไปจากห้อง 

ปล่อยหญงิสาวไว้กบัเจ้าของห้องตวัจรงิ

“คุณจะให้ฉนัย้ายห้องกไ็ด้นะคะ เหน็ห้องข้างล่างว่างอยู่ ขอเวลาฉนั

เก็บของแป๊บหนึ่ง” โรสิตาเอ่ยอย่างเกรงใจพลางเดินตรงไปยังตู้เสื้อผ้าเพื่อ

หยบิกระเป๋าเดนิทาง

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ห้องฉนักว้างพอส�าหรบัสองคน เตยีงกใ็หญ่ ถ้าคณุ

ทนเบยีดสกันดิ เราน่าจะอยูด้่วยกนัได้อย่างไม่มปัีญหา” ธรีญัญ์เปิดกระเป๋า

สมัภาระของตวัเอง

“คุณแน่ใจนะคะ” โรสติามองอกีฝ่ายอย่างลงัเล 

สหีน้าเดยีดฉนัท์ของธรีญัญ์รางเลอืนลงไปจนแทบไม่เหลอื เธอดเูป็น

มติรมากขึ้นจนน่าแปลก ไม่รูว่้าก่อนเธอขึ้นมาข้างบน ธรีตุม์กบัรจุบีอกอะไร

ธรีญัญ์

“แน่ใจค่ะ เมื่อกี้พี่ธกีถ็ามฉนัอย่างนี้เหมอืนกนั เขาเสนอว่าจะให้ฉนั

ไปอยูห้่องของเขา ส่วนเขาจะไปนอนข้างล่าง แต่ห้องที่เหลอือกีแค่ห้องเดยีว
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เป็นห้องเกบ็ของ เขาอยู่ไม่ไหวหรอก” 

ธรีญัญ์รื้อเสื้อผ้าออกมาวางบนพื้น

“ฉันท�าให้พวกคุณล�าบากกันหมดเลย” โรสิตาทรุดกายลงบนพื้น

ใกล้ๆ 

“อย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะ พี่ธีเล่าให้ฉันฟังทุกอย่างแล้ว ฉันเข้าใจ

ปัญหาของคุณมากกว่าเดมิ มนัส�าคญัมากที่เราต้องช่วยคุณ” 

ไม่รูอ้ปุาทานหรอืไม่ที่โรสติาเหน็อารมณ์อนัหลากหลายในดวงตาของ

ธรีญัญ์ เธออ่านได้ไม่ชดัแจ้ง แต่ที่แน่ๆ หนึ่งในนั้นคอืความขมขื่น ก่อนมนั

จะเลอืนหายไปอย่างรวดเรว็

“ฉนัยนิดทีี่จะนอนห้องเดยีวกบัคุณและให้พี่ธนีอนห้องตรงข้าม เขา

ไม่อยากย้ายห้องหรอกค่ะ เพราะจะได้อยู่ใกล้ๆ คุณ” ธีรัญญ์ยิ้มล้อและ 

โรสติากห็น้าแดง

“รู้มั้ยคะว่าตอนแรกฉันไม่ชอบคุณเอามากๆ เพราะคุณเคยท�าร้าย

พวกเรา แต่ในเมื่อพี่ธกีบัแม่ยนืยนัว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ฉนัคดิ และพวก

เขากเ็ล่าเรื่องอื่นๆ ของคุณอกี ฉนัเลยเปลี่ยนมาเหน็ใจคุณ” ธรีญัญ์กล่าว

ด้วยสหีน้าจรงิจงั ก่อนหยบิเสื้ออกีสองสามตวัออกมาจากกระเป๋า

“พวกเขาเล่าอะไรให้คุณฟังคะ” โรสติาขมวดคิ้ว

“เยอะแยะค่ะ บางเรื่องก็มีเหตุผลมากพอที่ฉันจะยอมรับว่าคุณ

ต้องการความช่วยเหลอืจรงิๆ” 

ดวงตาของคนพดูช่างเศร้าสร้อยยิ่งนกั เจ้าตวัลูบเสื้อที่วางอยู่บนตกั

เบาๆ อย่างใจลอย ครู่หนึ่งจงึเชดิคางขึ้น 

“คุณอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถอะค่ะ พวกเราจะปกป้องคุณเอง”

ธรีญัญ์ให้สญัญาอย่างหนกัแน่นเสยีจนโรสติาสงสยั แต่เธอไมค่ดิวา่

ธีรัญญ์จะยอมขยายความ น้องสาวของธีรุตม์ไม่เปิดโอกาสให้โรสิตาถาม

ด้วยซ�้า เอาแต่ก้มหน้าก้มตารื้อกระเป๋า แสดงถงึการยุตบิทสนทนา 
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กลางดกึคนืนั้น โรสติาถกูปลกุขึ้นมาด้วยเสยีงดงัสนั่นราวกบัฟ้าถล่ม 
หญงิสาวสะดุ้งอย่างตกใจ 

เธอหนัไปรอบๆ ด้วยความมนึงงระหว่างหลบักบัตื่น เสยีงสะเทอืน

เลื่อนลั่นเปลี่ยนเป็นเสยีงดงักรอดๆ 

โรสิตาขมวดคิ้วและลุกขึ้นนั่งเพื่อเงี่ยหูฟัง เธอก้มตัวลงไปยังที่นอน

อีกครั้งเพื่อหาที่มาของเสียง ก่อนเพ่งมองฝ่าความมืดไปยังเพื่อนร่วมเตียง

ด้วยความกงัขา 

ธรีญัญ์นอนกดัฟันกระนั้นหรอื...ช่างรนุแรงเสยีจนเธอเกรงว่าฟันของ

อกีฝ่ายจะสกึหมดเสยีก่อน โรสติาลงัเลว่าควรปลกุเจ้าตวัขึ้นมาหรอืไม ่แต่

จู่ๆ อีกฝ่ายก็หยุดกัดฟันและพลิกกายไปอีกข้าง ทั่วทั้งห้องจึงเงียบลง 

อกีครั้ง

หญิงสาวถอนใจด้วยความโล่งอก เธอตื่นเต็มตาเสียแล้วจึงลุกออก

ไปเข้าห้องน�้าด้านนอก โรสิตาเกือบจะหันหลังกลับเมื่อเห็นแสงไฟลอดมา

จากใต้ประตูห้องนอนของธีรุตม์ เพราะเธอสวมเพียงชุดนอนผ้าฝ้ายบางๆ 

ไม่มเีสื้อคลุม หรอืแม้แต่เสื้อชั้นใน

เขาคงไม่สนใจหรอก...โรสติาปลอบตนเอง รบีเดนิเข้าห้องน�้า แต่เมื่อ

กลบัออกมาอกีครั้ง หญงิสาวกถ็งึกบัผงะเมื่อชายหนุ่มเปิดประตูห้องมาดู

“อ้าว! คุณเองเหรอ ผมคดิว่ารญัญ์ซะอกี” ธรีุตม์ร้องทกั 

โรสติารบีห่อตวั เธอรู้สกึว่าเสื้อกบักางเกงนอนบางเกนิไปเมื่ออยู่ใน

สายตาของเขา ทว่าชายหนุ่มแย่กว่าเธอเสยีอกี เขาสวมเสื้อยดืเหี่ยวๆ ขาด

เป็นรู กับกางเกงบอลเก่าโทรม ไม่ใช่ภาพของพระเอกอันดับต้นของเมือง

ไทยที่คนทั่วไปคาดว่าจะเห็นแน่

“ค่ะ ฉนัมาเข้าห้องน�้า” โรสติากลั้นยิ้มกบัสภาพของเขา

“คุณนอนกบัรญัญ์ได้มั้ย เตยีงเบยีดไปรเึปล่า” ธรีุตม์ปิดประตูห้อง 

ตั้งท่าจะปักหลกัคุยกบัเธออกีนาน

“ไม่เลยค่ะ เตยีงใหญ่ออก นอนสองคนได้สบาย” หญงิสาวตอบตาม
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ความจรงิพร้อมกบัยกแขนขึ้นกอดอกเพื่อบงัเสื้อบางๆ ของตนเอง

“ขอโทษนะที่ต้องล�าบาก” ชายหนุ่มทอดเสยีงอ่อน

“คุณอย่าขอโทษฉันอีกเลยค่ะ ต้องให้บอกกี่ครั้งนะว่าฉันต่างหากที่

ต้องพูดค�าขอโทษ เพราะฉนัมารบกวนคุณกบัครอบครวั”

“กผ็มเป็นห่วงคุณนี่” ธรีุตม์ท�าตาเชื่อม 

โรสติาตวดัค้อนกลบความเขนิ “คณุบอกอะไรคณุรญัญ์เหรอคะ เธอ

ถงึไม่โกรธฉนัอกีแล้ว”

“ผมบอกเธอเรื่องไอ้อวย” สหีน้าของธรีุตม์ขรมึลง

“ดูเหมือนเขาจะเป็นตัวอันตรายของทุกคนเลยนะคะ แค่พูดถึงเขา 

ทุกคนรอบตวัคุณกท็�าหน้าซเีรยีสขึ้นมาทนัท ีเหมอืนที่คุณท�าอยู่ตอนนี้เป๊ะ” 

หญงิสาวตั้งข้อสงัเกต

“ผมบอกแล้วว่ามนัเลวระย�า ใครๆ กเ็กลยีดมนัทั้งนั้นแหละ แคผ่ม

บอกรัญญ์ว่ามันคอยสะกดรอยตามคุณ เธอก็เข้าใจทันที แต่คุณอย่าไป 

พูดกบัรญัญ์เรื่องไอ้อวยนะ ขานั้นเกลยีดไอ้หมอนี่เอามาก เธอไม่อยากฟัง

หรอก” ธรีุตม์ก�าชบัด้วยท่าทางขงึขงั

“ค่ะ ฉนัจะไม่พูด แต่ฉนัชกัสงสยัเสยีแล้วว่าอวยชยัท�าอะไร ทุกคน

ถงึเกลยีดเขาไปหมด” เธอเอยีงคอมองเขาอย่างฉงน

“โอ๊ย! มนัท�าแต่เรื่องชั่วๆ ไปหมดทกุอย่างแหละ คณุลองเดนิออกไป

ถามชาวบ้านแถวนี้ได้เลยว่ามีใครไม่รู้จักมันบ้าง แล้วมันท�าระย�าต�าบอน

อะไรไว้บ้าง รบัรอง เล่ากนัสามวนัไม่มจีบ” 

“คุณกร็ู้ว่าฉนัออกไปไหนไม่ได้ ท�าไมคุณไม่บอกฉนัเองล่ะคะ” 

ค�าถามของเธอท�าให้ชายหนุ่มถอนใจดงัๆ

“ทกุเรื่องที่จดัว่าเลว ไม่มอีะไรที่มนัไม่เคยท�า คณุคดิอะไรขึ้นมา มนั

กท็�ามาหมดแล้วทั้งนั้นแหละ ให้ผมสาธยายคนืนี้คงไม่ได้นอนแน่”

“แต่เรื่องไหนล่ะคะที่เขาท�ากบัคุณ” โรสติาจ้องชายหนุ่มอย่างจรงิจงั 

ธรีุตม์ขบกรามแน่นจนเหน็เป็นสนันูนตรงสองข้างแก้ม แต่ไม่มทีที่า
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ว่าเขาจะตอบ

“คุณคงไม่อยากบอกฉัน...ไม่เป็นไรค่ะ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ

นี่นา ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเสียหน่อย ขอโทษนะคะที่ท�าให้คุณไม่สบายใจ” 

เธอจบัลูกบดิประตู เจบ็แปลบที่เขาไม่ไว้ใจ 

“คณุโรส” ธรีตุม์คว้าแขนหญงิสาวไว้อย่างเว้าวอน “ผมขอโทษที่บอก

คุณไม่ได้ บางเรื่องเรากไ็ม่สามารถพูดออกมาได้ คุณเข้าใจใช่มั้ย”

“ค่ะ ฉนัเข้าใจ” โรสติาพยกัหน้าทั้งที่ไม่เข้าใจสกันดิเดยีว เธอหลบุตา

ต�่า ซ่อนความน้อยใจไม่ให้เขาเหน็

“ขอบคุณที่เข้าใจ”

“ค่ะ...ฉนัไปนอนก่อนนะคะ ราตรสีวสัดิ์ค่ะ”

“ราตรสีวสัดิ์ คุณโรส” ธรีุตม์ปล่อยแขนเธออย่างอ้อยอิ่ง 

หญงิสาวเข้าไปในห้อง ยนืหนัหลงัพงิประตอูยู่เช่นนั้นอกีนาน...ไม่ว่า

อย่างไร ธรีุตม์กไ็ม่ไว้ใจเธอ

เขาไม่ไว้ใจรนิรด ี
ตั้งแต่ธรีตุม์รูว่้านางเอกสาวไปพบพลทตัพร้อมกบัไลลาเพื่อถามเรื่อง

โรสติา ชายหนุ่มกต็ั้งใจแน่วแน่ที่จะหาค�าตอบถงึเจตนาที่แท้จรงิของเธอ โชคด ี

ที่วนันี้เขามโีอกาสท�างานกบัรนิรด ีแต่จนบดันี้ธรีุตม์กย็งัหาเวลาพูดกบัเธอ

สองต่อสองไม่ได้

อันที่จริงพระเอกหนุ่มเคยสังเกตมาพักหนึ่งแล้วว่ารินรดีมีพิรุธและ

มกัหลบเลี่ยงออกไปคยุโทรศพัท์กบัใครสกัคนอยูบ่่อยๆ ทมีงานกบัเพื่อนใน

กลุ่มต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารินรดีแอบมีแฟนลับหลังทุกคน แม้หญิง

สาวจะอ้างว่าคุยเรื่องธุรกจิที่ก�าลงัจะเปิด แต่ธรีุตม์กบัเพื่อนๆ กล็งความ-

เหน็ว่ารนิรดหีน้าตาผ่องใส นยัน์ตาเป็นประกายราวกบัคนมคีวามรกั และ

ทุกครั้งกจ็ะจบลงที่ท่าทางขวยอายของเธอกบัรอยยิ้มมเีลศนยั

ธรีตุม์นั่งรอเวลาท�างานอยูก่บัจติต ิผูจ้ดัการส่วนตวัรูเ้รื่องที่เขาตั้งใจ
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ท�าทุกอย่าง แม้ไม่เหน็ด้วย แต่กไ็ม่ขดั พระเอกหนุ่มลอบมองรนิรดซีึ่งนั่ง

ให้ช่างแต่งหน้า ก่อนโทรศพัท์มอืถอืของเธอจะดงัขึ้น ช่างแต่งหน้าที่สนทิกบั

พวกเขาถึงกับแซวเมื่อเห็นใบหน้าเบิกบานแกมขัดเขินของหญิงสาว รินรดี

ขอตวัออกไปพูดโทรศพัท์ ธรีุตม์จงึถอืโอกาสลอบตามไป 

นางเอกสาวกระซบิกระซาบอยูต่รงมมุหนึ่งของสถานโีทรทศัน์ที่พวก

เขามาอดัรายการ พระเอกหนุ่มย่องเข้าไป แอบฟังอย่างแนบเนยีน

“ค่ะ เสร็จแล้วรินจะรีบไปหานะคะ อาจจะดึกสักหน่อย รอรินนะ 

คดิถงึมากเลย โอเคค่ะ เจอที่เดมินะ” หญงิสาวส่งจูบให้คนที่อยู่ปลายสาย 

แล้วหวัเราะเสยีงดงักงัวาน เธอวางสาย หนัหลงักลบั 

“พี่ธ!ี มาท�าอะไรตรงนี้” 

“พี่หาปลั๊กว่างๆ อยูน่่ะ จะชาร์จโทรศพัท์” ชายหนุม่ก้มๆ เงยๆ อย่าง

สมบทบาท แสร้งยิ้มกว้างใส่ปลั๊กไฟ เขาเอาโทรศัพท์ที่ต่อสายชาร์จเข้าไป

เสยีบท่ามกลางสายตาคลางแคลงของรนิรด ี

หญงิสาวไม่พูดอะไร และท�าท่าจะเดนิกลบัไปแต่งหน้า

“เมื่อกี้คุยกบัใครเหรอน้องรนิ ยิ้มไม่หุบเลยนะ แฟนแหงๆ”

“แฟนเฟินที่ไหนกันล่ะ ไม่มีสักหน่อย” เธอปฏิเสธอย่างรวดเร็วจน

ผดิสงัเกต

“งั้นกค็นคุยๆ กนัแต่ยงัไม่ใช่แฟน” ธรีุตม์ยิ้มล้อ

“แหม ไม่ใช่หรอกน่า”

“ไม่ใช่แล้วท�าไมต้องหน้าแดงด้วย อย่ามาหลอกพี่เลย เมื่อวานมสีาย

มาบอกพี่ว่าเห็นน้องรินไปออกเดตที่โรงแรมด้วย” เขาบอกชื่อโรงแรมของ

พลทตั

“อุย๊! สายที่ไหนคะ” เธอขมวดคิ้ว ท่าทางระมดัระวงัอย่างเหน็ได้ชดั

“เพื่อนพี่เอง เขาไปที่นั่นพอด”ี 

“เขาคงไปทานบุฟเฟต์เหมือนริน อาหารที่นั่นอร่อยมากนะคะ มีให้

เลอืกเยอะเลย ราคากส็มเหตุสมผลด้วย พี่ธนี่าจะลองไปชมินะคะ” 



แ พ ร ณั ฐ  l  201

“ฮั่นแน่! ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย บอกพี่มาดกีว่าว่าน้องรนิไปกนิ

บุฟเฟ่ต์กบัหนุ่มที่ไหนที่ไม่ใช่พี่ ฮ”ึ 

“บอกแล้วว่าไม่มใีคร รนิไปกบัคุณไลลาต่างหาก”

“อ้าว! น้องรนิสนทิกบัเธอด้วยเหรอ พี่เพิ่งรู้”

“เราเพิ่งมาสนิทกันหลังงานเดอะเบสต์นี่เองค่ะ รินคุยกับเธอถูกคอ 

น่ะ คณุไลลาน่าสงสาร ไม่มใีครสกัคน ญาตกิไ็ปอยูเ่มอืงนอกกนัหมด มเีธอ

กลบัมาเมอืงไทยคนเดยีว” 

“พี่ไม่รูม้าก่อนเลยว่าญาตขิองคุณไลลาอยูเ่มอืงนอก ท่าทางเขาคงจะ

เหงาจรงิๆ เขาไม่มเีพื่อนเลยเหรอครบั อย่างหมอโรส เหน็เคยส่งข้าวส่งน�้า

ให้ตลอดนี่นา” ธรีุตม์แกล้งถาม

“อาจารย์โรสไม่อยู่นี่คะ ไปไหน กลบัเมื่อไหร่ กไ็ม่รู้” รนิรดที�าหน้า

ยุ่ง

“อ้าว! จนป่านนี้ยายนั่นยงัไม่กลบัอกีเหรอครบั” ชายหนุ่มตหีน้าเซ่อ

“ยงัเลยค่ะ” 

“น้องรินไปโรงแรมนั้นไม่คิดจะไปถามคุณพลทัตดูเหรอ เขาเป็น

เจ้าของโรงแรมนี่นา ถ้าพี่จ�าไม่ผดินะ” เขาหยอดเข้าเรื่องอย่างแนบเนยีน

“ค่ะ รนิกไ็ด้ยนิมาเหมอืนกนัว่าเขาเป็นเจ้าของ แต่ใครจะไปกล้าถาม

เขาล่ะคะ เขาจะได้หาว่าเรายุ่งน่ะส”ิ รนิรดมีองอย่างต�าหน ิ“รนิไปแต่งหน้า

ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะไม่ทนั”

เธอเดนิจากไป ธรีตุม์มองตามหลงัด้วยสายตาครุน่คดิแกมผดิหวงัที่

เพื่อนซึ่งเขาเคยไว้ใจมพีริุธยิ่งกว่าเดมิ

หลงัเลกิงานในยามค�่า ธรีุตม์ปลกีตวัจากแฟนคลบัที่มารอพบเขากบั
รนิรด ีก่อนจะลอบตามนางเอกสาวไป 

รนิรดมีที่าทางรบีร้อน ขณะเดยีวกนักแ็ต่งตวัสวยพริ้ง เตมิเครื่อง-

ส�าอางบนใบหน้าอย่างพถิพีถินัอยู่หลายครั้ง 
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ชายหนุม่รูส้กึผดิที่ต้องอ�าลาแฟนคลบัซึ่งมารอให้ก�าลงัใจเขาก่อนเวลา

อนัควร จงึตั้งใจจะชดเชยให้ทกุคนในภายหลงั เพราะปัญหาของโรสติาเป็น

เรื่องด่วน เกี่ยวกบัความเป็นความตายเลยทเีดยีว

พระเอกหนุม่ขบัรถตามรนิรดไีปห่างๆ มจีติตนิั่งอยู่ข้างๆ เขารูส้กึว่า

ตนเองกลายเป็นนกัสบืที่เชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาอนัสั้น รนิรดมีุ่งไปยงั

ชานเมืองจนเกือบจะสุดเขตกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว การติดตามเธอช่าง

ยาวนานจนกระทั่งรนิรดเีลี้ยวรถเข้าไปในร้านอาหารใหญ่โตแห่งหนึ่ง 

ธรีตุม์จอดรถบนถนนฟากตรงข้ามกบัร้าน เขาคว้าหมวกแก๊ปมาสวม 

ตามด้วยแว่นตากรอบหนา ก่อนจะดบัเครื่องยนต์เตรยีมลงจากรถ 

“พี่ว่านายไม่ควรลงไปนะ ใครๆ กร็ู้จกันาย ขนืลงไปความแตกแน่ 

ดไีม่ดจีะเป็นเรื่อง” จติตทิกัท้วง

“ถ้าไม่ลงไป แล้วผมจะรู้ได้ยงัไงล่ะครบัว่าน้องรนิไปหาใคร” ธรีุตม์

แย้ง

“พี่จะลงไปดูให้เอง ไม่มใีครจ�าพี่ได้หรอก นายรออยู่ที่นี่กแ็ล้วกนั” 

ธรีตุม์กลา่วขอบคณุ เขารออยู่ในรถ สนทนากบัจติตผ่ิานโปรแกรม

การแชตในโทรศพัท์มอืถอื จงึทราบว่ารนิรดขีึ้นไปที่ชั้นสองของร้านซึ่งเป็น

ห้องรบัรองพเิศษ ผูจ้ดัการหนุม่พยายามตามขึ้นไปแล้ว แต่ถกูพนกังานของ

ร้านห้ามไว้ เขาจงึท�าทเีป็นรบัประทานอาหารอยู่ชั้นล่าง

พระเอกคู่ขวัญรอคอยอย่างอดทน เขาตบยุงที่บินว่อนเข้ามากัดถึง

ในรถด้วยความเบื่อหน่ายระคนหวิโหย ชายหนุม่คดิจะเข้าไปในร้าน แต่ถกู

จิตติห้ามไว้ เขาอิจฉาผู้จัดการส่วนตัวที่ได้ละเลียดอาหารรสเลิศซึ่งมีป้าย 

การันตีความอร่อยยาวเหยียดอยู่หน้าร้าน ขณะที่เขาต้องทนท้องร้องและ 

ตวัลายพร้อยไปด้วยฝีมอืยุง

เวลาผ่านไปครูใ่หญ่ท้องของพระเอกหนุม่ครวญครางประท้วงจนเขา

ทนไม่ไหวอกีต่อไป ธรีตุม์ลงจากรถไปยงัรถเขน็ขายลกูชิ้นป้ิงที่อยูต่รงหนา้

ร้านอาหาร
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รถยุโรปหรูหราสองคันแล่นผ่านหน้า แล้วเลี้ยวเข้าไปในร้าน ชาย

หนุ่มเหลียวมองรถคันที่อยู่ด้านหน้าอย่างอดไม่ได้เนื่องจากเป็นรถรุ่นใหม่

เอี่ยมราคาหลายล้าน มันติดฟิล์มด�าสนิทราวกับรถของผู้มีอิทธิพลใน

ภาพยนตร์กไ็ม่ปาน

ยานพาหนะจอดเทียบประตูร้านด้านใน ผู้ชายร่างสูงใหญ่ก้าวออก

จากที่นั่งด้านหน้ามาเปิดประตใูห้คนซึ่งอยูด้่านหลงั ธรีตุม์เพ่งมองด้วยความ

สนใจว่าใครคอืเจ้าของรถ ก่อนหวัคิ้วจะกระตุกเข้าหากนั

เขาพบบคุคลที่อยูร่่วมบนเวทใีนงานของเดอะเบสต์แมกาซนีอกีจนได้ 

หนนี้ไม่ใช่ผู้หญงิ แต่เป็นผู้ชาย



คิ้วหนาของธีรุตม์ขมวดเป็นปมแน่นเมื่อเห็นแขกรับเชิญร่วมเวที
ในงานของเดอะเบสต์แมกาซนี

ส.ส. วฒุกิรก้าวลงมาจากรถหน้าร้านอาหารซึ่งรนิรดมีนีดักบัชายหนุม่

ปรศินา!

ธีรุตม์รีบส่งข้อความบอกจิตติให้จับตาดู อีกฝ่ายรับค�า ก่อนเงียบ

หายไป ธรีุตม์กระวนกระวายจนลมืหวิ เขาอยากเข้าไปในร้านเพื่อดูให้เหน็

กบัตา แต่ผูค้นรอบๆ เริ่มเมยีงมองมาคล้ายจะจดจ�าได้ พระเอกหนุม่จงึรบั

ลูกชิ้นปิ้งจากคนขายและกลบัไปที่รถ 

เขาส่งข้อความถามจิตติหลายครั้ง ผู้จัดการส่วนตัวไม่ตอบ ธีรุตม์

เกอืบสิ้นความอดทนอยู่รอมร่อ จติตกิส็่งข้อความว่าก�าลงัออกมา ไม่นาน

หลงัจากนั้นจติตกิเ็ปิดประตูมานั่งในรถ 

“ตกลงว่าคณุวฒุกิรไปหาน้องรนิรเึปล่าครบัพี่” ธรีตุม์ถามจติตอิย่าง

ร้อนใจ

“ไม่แน่ใจว่ะ” จติตสิ่ายหวั

๒๒
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“ไม่แน่ใจ!” 

“ใจเย็นก่อนโว้ย คุณวุฒิกรขึ้นไปที่ห้องพิเศษบนชั้นสองเหมือนกับ

น้องรนิ แต่พี่ไม่รู้ว่าห้องเดยีวกนัรเึปล่า ผู้ตดิตามเขาหน้าโหดทุกคน พี่ไม่

อยากเสี่ยงตกเป็นเป้าสายตาหรอกนะ พี่เลยถามเดก็เสร์ิฟจนรูว่้าห้องพเิศษ

มอียู่สองห้อง เป็นไปได้ว่าคุณวุฒกิรกบัน้องรนิอาจนดักนัหรอืไม่ได้นดักนั

กไ็ด้ พี่แกล้งบอกที่ร้านว่าขอขึ้นไปดสูภาพห้องเผื่อจะจองส�าหรบัจดัเลี้ยงใน

วนัข้างหน้า แต่เขาไม่ให้ขึ้นไป เพราะกลวัจะรบกวนแขกที่อยู่ข้างบนน่ะส”ิ

“เฮ้อ...เรากเ็ลยไม่รู้กนัสกัทวี่าน้องรนินดัใครไว้ ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่น 

ผมกไ็ม่ว่าอะไรนะ แต่ถ้าเป็นคุณวุฒกิร ผมว่ากลิ่นมนัยิ่งทะแม่งๆ ว่ะ เขา

แต่งงานแล้วด้วยนะ”

“นั่นละที่พี่กังวล น้องรินคิดอะไรอยู่ถึงไปยุ่งกับผู้ชายที่มีเมียแล้ว 

มิน่าเขาถึงท�าตัวลับๆ ล่อๆ แต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะธี ห้องพิเศษมีตั้ง

สองห้องอย่างที่พี่บอก” 

“แต่มันบังเอิญเกินไปรึเปล่าครับที่พวกเขาจะมาอยู่ในร้านเดียวกัน 

ตั้งแต่เกดิเรื่องกบัคณุโรส ผมเริ่มรูส้กึแล้วละว่าความบงัเอญิไม่มอียูใ่นโลก” 

“ถ้านายสงสยักบ็อกเรื่องนี้กบัผู้กองคชาส”ิ 

“ผมบอกแน่ครบั” 

“พี่ไม่อยากให้เรื่องราวเป็นเหมอืนที่เราคดิเลย ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

น้องรนิเป็นดาราดงั เขาอาจจะเป็นเจ้าหญงิคนใหม่ของวงการบนัเทงิด้วยซ�้า 

ส่วนคุณวุฒกิรกเ็ป็นนกัการเมอืงคนส�าคญัของพรรค พวกเขาคดิอะไรกนั

ถึงได้ท�าตัวเสื่อมเสีย การกระท�าของพวกเขามีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ

คณุวฒุกิร น้องรนิเอง รวมถงึงานที่เขาท�าร่วมกบันายด้วย ละครเรื่องหน้า 

นายกจ็ะได้เล่นคู่เขาอกีนะ ผู้ใหญ่กระซบิมา”

“ช่างหวัละครไปก่อนเถอะครบั ผมห่วงคุณโรสมากกว่า น้องรนิกบั

คุณวุฒิกรแอบมาพบกันเพราะเรื่องคุณโรสด้วยรึเปล่าก็ไม่รู้” ธีรุตม์ถอน

หายใจฮดึฮดั
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“ดูนายจะชอบหมอโรสจริงๆ เสียแล้ว” จิตตินิ่วหน้ามองมาอย่าง

พจิารณา

“ครบั” ธรีุตม์ยอมรบัสั้นๆ 

“ครบัอะไร”

“ครบั ผมชอบคุณโรส” เขาสบตารุ่นพี่อย่างแน่วแน่ 

“ชอบมากแค่ไหน” จติตหิรี่ตามอง

“ชอบมากแบบที่ไม่คดิจะปล่อยเขาให้ผ่านไป บางทมีนัอาจจะมากกว่า

นั้นกไ็ด้ครบั ผมไม่รูเ้หมอืนกนัว่าความชอบที่ผมมต่ีอเขาเริ่มขึ้นตอนไหน ที

แรกผมไม่ชอบเขาเลย แถมยังหมั่นไส้ที่เขาอวดเก่ง ท�าเหมือนรู้ไปหมด 

ทกุอย่าง แต่หลงัจากเหตกุารณ์บนเวท ีผมกไ็ด้เหน็คณุโรสในอกีมมุที่ไม่เคย

รู้จกัมาก่อน เขาเป็นผู้หญงิที่เปราะบาง แต่กแ็ขง็แกร่ง ถงึแม้ว่าเขาจะกลวั

มาก แต่กก็ล้าหาญ ยิ่งรูจ้กั ผมกย็ิ่งอยากค้นหาตวัตนที่แท้จรงิของคุณโรส

ให้มากขึ้น อยากท�าทุกอย่างเพื่อให้เขามใีจตรงกนักบัผม” 

เสยีงของชายหนุม่อ่อนโยนลงโดยไม่รูต้วั เช่นเดยีวกบันยัน์ตาที่ทอด

หวานยามนกึถงึวงหน้างามซึ้งของโรสติาชนดิที่กุหลาบทั้งสวนของหญงิสาว

ยงัไม่อาจเทยีบเทยีม 

“พี่ตจิะว่าผมกไ็ด้นะครบั แต่ผมจะไม่ปล่อยคุณโรสไปจากชวีติแน่”

เสยีงกร้าวของเขาท�าให้จติตทิี่ท�าหน้าเครยีดมาตลอดหวัเราะพรดื

“ธเีอ๊ย! นายคดิว่าพี่เป็นยกัษ์เป็นมารรไึงวะ”

“พี่ท�าหน้าเหมอืนไม่พอใจ ก่อนหน้านี้พี่กเ็พิ่งสั่งห้ามไม่ให้ผมสร้างข่าว

ฉาวกบัผู้หญงิ” ธรีุตม์ถอดหมวกออก ยผีมอย่างงงๆ

“พี่ห้ามไม่ให้นายมขี่าวกบัผู้หญงิเรี่ยราดอย่างที่เคยเป็นต่างหาก แต่

ถ้าเกดินายเจอคนที่ใช่ขึ้นมาจรงิๆ ใครจะห้ามนายได้วะ” จติตยิิ้มเผล่

“แล้วท�าไมพี่ต้องขมวดคิ้วนิ่วหน้าด้วยล่ะ” 

“พี่ก�าลงัใช้ความคดิถงึเรื่องในอนาคตอยูว่่าจะจดัการกบัข่าวของนาย

กบัหมอโรสยงัไง”
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“อ้อ...อย่างนี้นี่เอง ขอบคุณครบัพี่ตทิี่เข้าใจผม” ธรุีตม์ยิ้มกว้างพร้อม

กบักระพุ่มมอืไหว้

“เรารูจ้กักนัมาเป็นสบิปีแล้ว พี่กต้็องเข้าใจนายส ิแต่นายกบัหมอโรส

เข้าใจกันจริงๆ รึเปล่า นายรู้ใช่มั้ยว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะคบเล่นๆ พวก

หมอดนู่าจะรูอ้ะไรที่เราไม่รู ้ขนืนายท�าตวัเหลวไหล เขาคงรู้ก่อนที่นายจะท�า

เสยีอกี” จติตขิู่

“ผมไม่กลวัหรอก บางทมีนัอาจถงึเวลาที่ผมต้องลงหลกัปักฐานเสยีท”ี

“เฮ้ย! แมนโคตร พี่ไม่คดิเลยว่าจะได้ยนิค�านี้จากปากนาย แต่ผู้หญงิ

ที่หมอโรสท�านายไว้ว่าจะเป็นเนื้อคู่ของนายล่ะ”

“ผมไม่สนหรอก” ธรีุตม์ยกัไหล่

“หมอโรสดดูวงแม่นออกนะธ ีถ้าเธอบอกว่านายจะได้เจอผูห้ญงิคนนั้น 

นายก็น่าจะได้เจอสิ รวมถึงเรื่องอันตรายถึงชีวิตที่นายกับเนื้อคู่ต้องเผชิญ

ร่วมกนัด้วย แต่จนป่านนี้เนื้อคู่ของนายกย็งัไม่โผล่มาเลย” 

“เรื่องอนัตรายที่ผมต้องเผชญิกม็แีต่เรื่องคุณโรสนี่แหละ จะมอีะไร

ร้ายแรงไปกว่าการที่คนคนหนึ่งถูกจ้องเอาชวีติ และผมกเ็ตม็ใจที่จะปกป้อง

ดแูลเขา ยิ่งเราเจอปมมากขึ้นเรื่อยๆ ผมกย็ิ่งไม่เข้าใจว่าไอ้โม่งที่เราหาอยูเ่ป็น

ใครกนัแน่ ดูเหมอืนแทบทุกคนที่อยู่บนเวทวีนันั้นต่างพุ่งเป้ามาที่เขา”

“และถ้าพวกเขารู้ว่าหมอโรสอยู่ในความดูแลของนาย พวกเขาก็จะ

พุ่งเป้ามาที่นายเหมอืนกนั นายต้องระวงัตวัให้ดนีะเว่ย” 

“ครบัพี่” ธรีตุม์รบัค�าแขง็ขนั แล้วเลกิคิ้วขึ้นเป็นเชงิถามเมื่อเหน็จติติ

ลูบคางตนเองพลางมองมาอย่างพนิจิพเิคราะห์ 

“พี่เริ่มสงสยัอะไรบางอย่างว่ะ”

“อะไรครบั” 

“ค�าท�านายของหมอโรส” 

“ค�าท�านาย? ท�าไมเหรอครบั”

“หมอโรสตกอยู่ในอันตราย แล้วนายก็ช่วยเขา...” จิตติล�าดับ
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เหตุการณ์โดยที่ธีรุตม์พยักหน้าตามและพยายามจับประเด็นของรุ่นพี่ไป

ด้วย “นายเริ่มชอบเขา และความรู้สึกก็จริงจังขึ้นเรื่อยๆ จนนายคิดจะ

ลงเอยกับเขา แต่ขณะเดียวกันนายก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขามีปมใหญ่

ขึ้น ส่อเค้าถงึอนัตรายที่มากขึ้นๆ ศตัรขูองหมอโรสกค็อืศตัรูของนาย นาย

ต้องเสี่ยงชวีติตามเขาไปด้วย มนัคอือนัตรายถงึชวีติ...”

“พี่จะบอกอะไรผม” หวัใจของธรีุตม์เต้นแรง เขาจ้องมองจติตอิย่าง

รอคอย และเริ่มเหน็เงื่อนง�าของสิ่งที่สงสยัมานาน 

“เป็นไปได้มั้ยว่าเนื้อคู่ที่หมอโรสท�านายเอาไว้ ก็คือตัวหมอโรสเอง 

นั่นแหละ” 

ข้อสนันษิฐานของจติตส่ิงผลให้ธรีตุม์เบกิตากว้างเช่นเดยีวกบัปากซึ่ง

อ้าค้างไว้ ความอดัอั้นที่แน่นอยูใ่นอกถูกภาพของโรสติาผลกัออกไป แทนที่

ด้วยความจรงิอนัแสนหวาน

พระเอกหนุ่มนึกถึงแก้มแดงจัดกับท่าทางกระอักกระอ่วนของหญิง

สาวยามถูกเขาคาดคั้นเรื่องภาพนมิติ ที่แท้เธอกเ็ขนิอายที่จะบอกความจรงิ

แก่เขา ธีรุตม์จ�าสีหน้าตกใจถึงขีดสุดของโรสิตาขณะดูภาพนิมิตบนเวทีได้ 

เธอต้องหวาดกลัวแน่เนื่องจากภาพเหตุการณ์สุดท้ายซึ่งมีเสียงปืนดังและ

เสยีงกรดีร้องเป็นสิ่งที่อาจเกดิขึ้นกบัเขาและเธอนั่นเอง!

โรสติาเพิ่งบอกเขาว่า หากใช้หวัใจมอง เขากจ็ะรู้ว่าเนื้อคู่คอืใคร และ

เมื่อเขามองด้วยหัวใจตามที่หญิงสาวแนะน�า คนเดียวที่ธีรุตม์เห็นก็คือ... 

โรสติา

พระเอกหนุ่มหวัเราะลั่น เขากอดจติตเิรว็ๆ ก่อนจะผละออกมา  

“ขอบคุณพี่ติมากครับที่ชี้ทางให้ผม พี่โคตรฉลาดเลยว่ะ นี่แหละ 

ค�าตอบของทุกเรื่องที่ผมสงสยั” เขาตบเข่าฉาด

“ถ้าการคาดเดาของพี่ถูกต้องละก็ พี่ดีใจด้วยนะธี” จิตติหัวร่อตาม

พร้อมกับตบบ่าเขาแรงๆ “แต่นายก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดี ถ้าค�าท�านายของ

หมอโรสเป็นจรงิ นายกบัเขากจ็ะต้องเจออนัตรายร่วมกนั อย่าประมาทเป็น
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อนัขาด”

“ครบั ผมจะไม่ประมาท ผมจะดูแลคุณโรสและตวัของผมเองให้ดี

ที่สุดเลย” ธรีุตม์ให้ค�ามั่นทั้งกบัจติตแิละตนเอง 

เขายิ้มกริ่ม หวัใจพองโต วงหน้างดงามของโรสติาลอยเด่นอยูใ่นห้วง

ความคิด รายล้อมด้วยกุหลาบสีแดงดอกโตราวกับรูปในหนังสือการ์ตูน

ญี่ปุ่น เคียงข้างหญิงสาวก็คือเขาซึ่งกอดเธอแนบแน่น มีประกายวิ้งๆ อยู่

โดยรอบ แทนความรกัอนัสดใสของพวกเขา

ชายหนุม่อยากกลบับ้านไปหาโรสติาใจจะขาด สิ่งแรกที่เขาจะท�ากค็อื

เค้นความจรงิจากนกัพยากรณ์สาวให้ได้ว่าจติตเิดาถูกหรอืไม่ 

ในบรรดางานนกัสบืที่ธรีตุม์สวมรอยท�ามาทั้งหมด เขารกัส่วนนี้ของ

งานมากที่สุด

เจลกาไม่รูว่้าเธอตดัสนิใจถกูหรอืไม่ที่รบัสวมรอยเล่นบทบาทคู่รกัคน
ใหม่ของพลทตั 

เพยีงรบับทวนัแรก ชื่อเสยีงของเธอกด็งักระฉ่อนไปทั่วโรงแรม จาก

ไม่มใีครสนใจ ทกุคนต่างแวะเวยีนมาแอบดเูจลกาในฐานะนกัศกึษาฝึกงาน

ที่ท�าให้พลทัตลุ่มหลงจนทิ้งโรสิตาซึ่งคบกันมานาน เจลกาไม่ภูมิใจสักนิด 

แถมยงัอดึอดัอกีด้วย

พลทตัไม่สนใจการพร�่าบ่นของหญงิสาว เขาตั้งหน้าตั้งตาเล่นบทชาย

หนุม่ผูต้กอยูใ่นห้วงรกัได้อย่างสมบทบาท นอกจากจะรอเธอกลบับ้านพร้อม

กนั พาไปออกเดตปลอมๆ และส่งเธอที่บ้าน พลทตัยงัเทยีวมาเยี่ยมเยยีน

หญงิสาวขณะท�างานในหน้าที่แม่บ้าน 

เจลกาเชื่อว่าเขามาจบัผดิเธอเสยีมากกว่า เพราะลบัหลงัคนอื่น ซอีโีอ

จอมโหดก็เอามือปาดฝุ่นตามบริเวณที่เจลกาเพิ่งท�าความสะอาด หรือไม่ก็

ตรวจดูรอยยับของเตียงที่เธอเพิ่งปูผ้าเสร็จ หนักกว่านั้นก็เข้าไปหาเส้นผม

ที่อาจตกหล่นอยูต่ามห้องน�้า เจลกาอยากกรดีร้องใส่เขาเสยีวนัละหลายครั้ง
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ชีวิตสนุกสนานในโรงแรมเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่

ใครต่อใครให้ความเอน็ด ูทกุคนปฏบิตัต่ิอเธอเปลี่ยนไป หญงิสาวพยายาม

ท�าตวัเป็นปกต ิบางคนเข้าใจ แต่อกีหลายคนกไ็ม่ ที่แน่ๆ คอืเธอไม่รู้ว่าตน

คดิไปเองรเึปล่าว่ามสีายตาหลายคู่แอบตั้งค�าถามว่า ‘แล้วโรสติาล่ะ’ 

เจลกาถอนใจแรงๆ หญงิสาวเกลยีดโรสติากบัพลทตัที่เป็นต้นเหตุให้

เธอต้องถูกตราหน้าว่าเป็นมือที่สาม และชีวิตก็ยุ่งเหยิงไปหมด หญิงสาว 

ย�้าเตอืนตนเองว่าต้องอดทนเพื่อธรีุตม์ แม้ว่าเจลกาไม่ได้พบเขามาหลายวนั

แล้ว จักรยานซึ่งจอดทิ้งไว้ที่บ้านชายหนุ่มเมื่อหลายวันก่อน เธอก็ยังไม่มี

โอกาสไปเอากลบับ้าน เพราะมวัออกเดตปลอมๆ กบัพลทตัให้ศตัรูตายใจ 

และจนถงึวนันี้กย็งัไม่มใีครพบอวยชยัราวกบัเขารู้ตวัจงึระมดัระวงัมากขึ้น

หญงิสาวจ�าต้องเล่นละครกบัพลทตัต่อไป สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อ

บิดามารดาของชายหนุ่มเกิดอยากพบเธอขึ้นมา พวกเขาจึงสั่งให้พลทัตพา

เจลกามาร่วมงานท�าบุญประจ�าปีให้บรรพบุรุษ

โอ...เธอต้องตายแน่

อดีตนักมวยสาวฝืนทนให้พลทัตจูงมือเข้าไปหาบุพการีซึ่งนั่งอยู่

ท่ามกลางญาตอิกีเป็นโขยง แม้พวกเขาจะยิ้มให้อย่างปราน ี แต่เจลกากย็งั

ไม่สบายใจอยูน่ั่นเอง เธอไม่เคยไปพบบดิามารดาของผูช้ายคนไหนในฐานะ 

‘คนรกั’ มาก่อน เจลกายกมอืไหว้ทุกคนด้วยความเรยีบร้อยแกมประหม่า

“ในที่สุดเรากไ็ด้พบหนูกระต่ายเสยีท ีแม่ได้ยนิชื่อมาตั้งนานแล้ว นี่

ถ้าไม่บงัคบั พอลกค็งไม่ยอมพาน้องเข้าบ้าน หน้าตาน่ารกัน่าเอน็ดูจรงิ ถ้า

ไม่บอกว่าหนูเรียนอยู่ปีสี่ แม่คงคิดว่าหนูยังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยนะจ๊ะ” 

มารดาของชายหนุ่มพยกัพเยดิกบับดิาอย่างเอน็ดู 

“ขอบพระคณุค่ะท่าน มคีนพดูแบบนี้บ่อยเหมอืนกนัค่ะ” เจลกากระ-

พุ่มมอืไหว้พร้อมรอยยิ้มแหย

“อย่าเรยีกว่าท่านเลย เรยีกพ่อกบัแม่สลิูก” ผู้เป็นบดิาบอก 

รอยยิ้มของนกัศกึษาสาวจดืเจื่อนลงทุกท ีเธอสะดุ้งโหยงเมื่อพลทตั
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เอื้อมมอืมาโอบบ่าอย่างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ 

“อย่าแซวกระต่ายสคิรบั ดูส ิน้องเขนิใหญ่แล้ว” 

เจลกาพยายามดนัตวัออกแต่ไม่ส�าเรจ็ เธอจงึแอบหยกิมอืเขา พลทตั

ร้องโอ๊ย ก่อนจะท�าตาดุ เธอจงึถลงึตากลบั

“กระต่ายเป็นคนขี้อายน่ะครบัพ่อ” ชายหนุ่มแก้ตวัพร้อมฉกียิ้ม

“เราท�ารุ่มร่ามกบัน้องก่อนน่ะส ินี่มนัในวดันะพอล” มารดาเอด็ 

พลทตัหวัเราะ ยอมปล่อยเจลกาที่หน้าแดงแจ๋แต่โดยดี

“แหม! เพิ่งเจอกนัไม่ทนัไร แม่กเ็ข้าข้างกระต่ายซะแล้ว อกีหน่อยผม

คงตกกระป๋องแน่ๆ” พ่อแม่ลูกหวัเราะกนัอย่างชอบใจ 

เจลกาหน้าแดงแจ๊ด ทั้งกระอกักระอ่วน ทั้งโมโห ญาตขิองชายหนุม่

ทยอยกนัเข้ามาทกัทาย หญงิสาวจงึไม่มโีอกาสหนัไปต่อว่าตวัต้นเรื่อง

การท�าบญุด�าเนนิไปอย่างราบรื่น จากที่เจลการูส้กึเกรง็ เธอกผ่็อน-

คลายลง แต่ความรู้สึกซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นคือละอายใจที่ต้องหลอกลวง

ทุกคน โดยเฉพาะบิดามารดาของพลทัตซึ่งให้ความเมตตาอย่างไม่มีข้อแม้ 

แม้ว่าเธอจะได้ชื่อว่าแย่งพลทตัมาจากโรสติา 

“ดใีจที่ได้เจอหนูนะจ๊ะ หนูน่ารกัมาก และพอลกด็ูเป็นตวัของตวัเอง

เมื่ออยู่กับหนู แม่ดีใจที่เขาได้พบผู้หญิงซึ่งเหมาะสมกับเขาเสียที แถมยัง

เรยีนการโรงแรมด้วย อกีหน่อยจะได้ช่วยงานกัน”

มารดาของชายหนุ่มวางแผนอนาคตเสียสวยหรู ขณะที่ผู้เป็นบิดา

ก�าชบัให้พลทตัพาเจลกาไปรบัประทานอาหารที่บ้าน ญาตขิองชายหนุม่แสดง

ความตื่นเต้นที่พลทัตมีคนรักเป็นตัวเป็นตนเสียที เจลกางุนงงว่าเหตุใด 

ทุกคนจงึท�าเหมอืนกบัว่าพลทตัไม่เคยคบกบัโรสติามาก่อน

ทนัททีี่บดิามารดาและญาติๆ  ของชายหนุม่แยกย้ายออกจากวดั เจลกา

กห็นัไปหาเรื่องพลทตั

“เราต้องคุยกนัยาวแล้วละค่ะ” 

เธอสาวเท้าน�าพลทตัไปหาที่ปลอดคนเพื่อเจรจา แต่ญาตริุน่ราวคราว
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เดียวกับชายหนุ่มยังยืนคุยกันอยู่ตามมุมต่างๆ เจลกาจึงหนีไปไกลยิ่งขึ้น 

รู้ตวัอกีท ีพวกเขากม็าอยู่ด้านหลงัของวดัแล้ว 

นกัศกึษาสาวเหลยีวไปรอบๆ อย่างครั่นคร้าม เจดย์ีเกบ็อฐัเิรยีงราย

อยู่เบื้องหน้า เธอกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก รบีหนัหลงัให้เจดยี์ บงัคบัตนเองให้

มองแค่พลทตั แต่เมื่อจ้องหน้าเขา ความโมโหกพ็วยพุง่ขึ้นมาใหม่จนลมืกลวั

“เอาละ ฉนัทนมามากพอแล้ว ถงึเวลาที่ฉนัต้องพูดกบัคุณให้รู้เรื่อง

เสยีท ี วนันี้ที่คุณท�ามนัมากเกนิไปแล้วนะคะ การหลอกลวงคนทั้งโรงแรม 

ฉันก็ว่าแย่แล้ว นี่คุณยังให้ฉันโกหกคุณพ่อคุณแม่และญาติๆ ของคุณอีก 

ทุกคนดีกับฉันมาก ฉันละอายใจที่ต้องหลอกลวงพวกท่าน ถ้าคุณพ่อคุณ

แม่ของคุณรู้ความจริงขึ้นมาละก็ คิดดูสิคะว่าพวกท่านจะเสียความรู้สึก

ขนาดไหน คณุเคยคดิบ้างมั้ย” หญงิสาวว่าเป็นชดุจนลมืหายใจและต้องยนื

หอบหลงัพูดจบ 

“ใจเยน็ๆ ส ิ ไม่มใีครเขาแย่งพูดหรอก” พลทตัยื่นมอืมาเหมอืนจะ

แตะบ่า 

“ฉนัซเีรยีสนะ” หญงิสาวสะบดัตวัหนี

“ผมกซ็เีรยีส ผมไม่ได้อยากหลอกพ่อแม่กบัญาติๆ  หรอก แต่ข่าวที่

โรงแรมมันไปไวมาก ถึงแม้ว่าพ่อจะแทบไม่ได้มาท�างานแล้ว สายข่าวของ

ท่านกย็งัมอียู่เตม็ไปหมด ผมเองกล็มืไป”

“แล้วจะยงัไงต่อล่ะคะ คุณพ่อคุณแม่ของคุณเลยเชื่อว่าฉนัเป็นแฟน

คุณจริงๆ ดูสิฉันต้องผิดศีลห้าในวัดเพราะคุณคนเดียว!” เจลกากระแทก

เสยีงด้วยความหงุดหงดิ

“การโกหกด้วยเจตนาที่ดีไม่ใช่เรื่องผิดหรอก เราท�าเพื่อช่วยโรสกับ

ธรีุตม์นะ” พลทตัชี้แจงอย่างใจเยน็

“เป็นการโกหกที่เปลอืงตวัที่สุดเลย ชื่อเสยีงที่ฉนัสั่งสมมาตลอดชวีติ

ต้องป่นปี้หมดเพราะคุณ ใครต่อใครคงคดิว่าฉนัเป็นผู้หญงิสิ้นคดิ ไร้ศลี-

ธรรม หาผู้ชายของตวัเองไม่ได้ เลยมาแย่งคุณไปจากคุณโรส แย่ชะมดั!” 
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หญงิสาวต่อว่าอย่างกระฟัดกระเฟียด 

“ผมไม่ได้เป็นแฟนกบัโรสหรอก” 

“หา! อะไรนะ” เจลกาถามเสยีงสูง

“ผมกับโรสก็เหมือนคุณกับธีรุตม์นั่นแหละ” เขาสารภาพอย่าง

เคร่งขรมึ

“แต่ทุกคนในโรงแรมบอกว่าพวกคุณเป็นแฟนกันนี่คะ” เธอโต้กลับ

ด้วยสหีน้าคบัข้อง

“คนอื่นจะมารู้ดไีปกว่าผมได้ยงัไง” 

“แต่ว่าคุณสนิทกับคุณโรสมากนะ พวกคุณไปไหนมาไหนด้วยกัน 

ออกงานคู่กนั คุณไปดูแลบ้านให้เธอด้วย แล้วยงัให้สมัภาษณ์ออกสื่อแทน

เธออกีต่างหาก”

“มนัเป็นสิ่งที่เพื่อนท�าให้เพื่อน” 

“เพื่อน...ฉนัเข้าใจผดิมาตลอดเลยเหรอคะ คณุไม่ได้เป็นแฟนกบัคณุ

โรส?” 

“ผมก็อยากเป็นแฟนเธอเหมือนกันนั่นแหละ แต่โรสขีดเส้นระหว่าง

เราเอาไว้แค่เพื่อนเสมอ พ่อแม่ผมทราบด”ี 

“โอ...แย่จัง...คุณคงต้องเจ็บมากเลย...ใช่มั้ย” เจลกามองเขาอย่าง

เหน็ใจ 

“คุณกค็งเหมอืนกนั” พลทตัสบตาเธอและยิ้มเพลยีๆ

“อมื...” หญงิสาวพยกัหน้า 

ต่างคนต่างนิ่งเงยีบ แต่ดวงตาไม่ละไปจากกนั

“ขอบคุณมากนะคะที่ยอมบอกความจรงิให้ฉนัรู้ ฉนัจะได้เข้าใจคุณ

มากขึ้น” เจลกาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงที่อ่อนลงไปมาก

“อมื...ผมอยากให้คุณรู้ว่าเราลงเรอืล�าเดยีวกนั” พลทตัคลี่ยิ้ม

“ค่ะ เพราะว่าเราเข้าใจกันและกันนี่แหละ เราถึงจะเป็นพันธมิตรที่

แข็งแกร่งที่สุด เราจะช่วยกันหาไอ้โม่งที่ท�าร้ายคุณโรส และช่วยกันทวง
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ความรกัของเราคนืมา มาค่ะ ขอจบัมอืพนัธมติรหน่อยสคิะ” หญงิสาวยื่น

มอืออกไปอย่างอาจหาญ 

พลทตัหวัเราะ เขาจบัมอืเธอ เขย่าเบาๆ เจลกาแกล้งเขย่าแขนให้แรง

ขึ้นเหมอืนเวลาเล่นกบัเดก็ๆ ชายหนุม่จงึเพิ่มพละก�าลงัของตนเอง หญงิสาว

ไม่ยอม เธอแสดงให้เขาเหน็ว่าแขง็แกร่งกว่า ทั้งสองจงึเขย่ามอืกนัไปจนหวัสั่น

หวัคลอน ก่อนหวัเราะพร้อมกนั

มอืของทั้งคูย่งัจบักนัไว้ นยัน์ตาสบประสาน รอยช�้ารอบดวงตาของ

พลทตัข้างที่ถกูเธอชกจางลงไปบ้างแล้ว ประกายวบัวาวในดวงตาคมจงึเด่น

ชดั และร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้แก้มนวลร้อนฉ่า เจลกาหลบุตาต�่า เธอ

ดงึมอืออกด้วยความเก้อเขนิ ก่อนจะไพล่มอืทั้งสองไวด้า้นหลงัอย่างไม่รูจ้ะ

วางไว้ตรงไหน

“เรากลบักนัดมีั้ยคะ”

พลทัตรับค�าแผ่วเบา เขายกแขนขึ้นกอดอกด้วยท่าทางเก้อกระดาก

ไม่ต่างกัน ชายหนุ่มผินหน้ามาเหมือนจะรอเธอให้เดินเคียงไปด้วย เจลกา

ก้าวไปยนืคู่กบัเขา พลทตัจงึออกเดนิ 

จู่ๆ ชายหนุ่มกห็ยุดกกึ แล้วดงึเธอให้วิ่งไปหลบหลงัเจดยี์ซึ่งอยู่ใกล้

ที่สุด

“มอีะไรคะ” หญงิสาวถามอย่างงุนงง 

“ชู่ว์” เขายกนิ้วชี้แตะรมิฝีปากตนเอง เป็นสญัญาณให้เงยีบ 

เจลกามองตามสายตาของชายหนุ่ม และเหน็ผู้หญงิคนหนึ่งเดนิตรง

มา เธอขมวดคิ้ว ก่อนจะอุทานทนัททีี่จ�าได้ว่าเป็นผู้ใด



ผู้หญงิที่เดนิตรงมาท�าให้เจลกาอุทานด้วยความตกใจ
“คุณนนัทวด!ี” 

“เงยีบก่อนส!ิ” 

พลทตัดุพร้อมกบัเอามอืปิดปากหญงิสาวไว้ โชคดทีี่เจลกาเชื่อฟัง เธอ

ส่งสายตาขอโทษขอโพย ก่อนนิ่งเงียบพอๆ กับเขา พลทัตจึงดึงมือออก 

ดวงตาสองคู่จับจ้องนันทวดีซึ่งสวมชุดผ้าไหมงดงามไร้ที่ติเหมือนเธอแต่ง

เป็นประจ�า ด้านหลงัของภรรยานายพลมผีู้ตดิตามมาหนึ่งคน แต่ไม่ใช่เสก 

ครั้นเธอหันไปพูดกับเขา ชายสวมชุดซาฟารีจึงค้อมศีรษะอย่างนอบน้อม

และหนัหลงักลบัไปยนืนิ่งเพื่อกนัไม่ให้ใครเข้ามา ปล่อยให้นนัทวดกี้าวผ่าน

ประตูเลก็ๆ มาสู่บรเิวณเจดยี์เกบ็อฐัติามล�าพงั 

นักธุรกิจหนุ่มจูงมือเจลกาย่องหลบไปตามเจดีย์ที่เรียงรายเมื่อ

ภรรยานายพลใกล้เข้ามา ในมอืของเธอมกีล้วยไม้คทัลยีาช่อโตกบัพวงมาลยั

ดอกมะลิ ก่อนนันทวดีจะหยุดตรงหน้าเจดีย์องค์หนึ่ง ใกล้กับบริเวณซึ่ง 

พลทตัและเจลกาซ่อนตวั

๒๓
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ท่าทางสง่างามอยู่เป็นนิจของนันทวดีหายไปทันที ไหล่ที่เคยตั้งตรง

ห่อลู ่วงหน้างดงามทกุข์ทนจนเหน็ได้ชดั เธอทรดุกายลง ปัดฝุ่นผงกบัใบไม้

ที่ระเกะระกะอยู่หน้าเจดยี์อย่างไม่กลวัเลอะเทอะ แล้วหยบิแจกนัซึ่งมดีอก

คทัลยีาเหี่ยวเฉาออกไปเทน�้า ล้างมนัอย่างพถิพีถินัตรงก๊อกน�้าข้างๆ อย่าง

คุ้นเคยกบัสถานที่ประหนึ่งท�าเช่นนี้มาไม่รูก้ี่ครั้งแล้ว เธอเปลี่ยนเป็นดอกไม้

ช่อใหม่ซึ่งน�ามาด้วย แล้วจงึเอากลบัมาวางหน้าเจดยี์พร้อมกบัพวงมาลยั

พลทตัและเจลกามองหน้ากนั เขาเพิ่งรูต้วัด้วยซ�้าว่ายงักมุมอืหญงิสาว

อยู่ เขาปล่อยมอืออก หนัไปทุ่มความสนใจกบันนัทวดตี่อไป

ภรรยานายพลทรดุกายลงกบัพื้น เรอืนกายสั่นระรกิ ชายหนุม่สงสยั

ว่าเกดิอะไรขึ้น เจลกากแ็ตะแขนเขาเหมอืนเธอเองกล็ุ้นไปด้วย เสยีงสะอื้น

ดงัขึ้น เขาจงึตระหนกัว่านนัทวดรี้องไห้ พลทตันิ่วหน้าและเงี่ยหูฟัง

“นนัขอโทษ...ขอโทษ...”

สองหนุ่มสาวสบตากันอีกครั้งอย่างงุนงง พลทัตถึงกับกุมมือเจลกา

ที่ยังแตะแขนเขาไว้ นันทวดียังพร�่าขอโทษไปอีกครู่หนึ่ง ชายหนุ่มแทบไม่

กล้าหายใจด้วยซ�้า เพราะกลวัจะไม่ได้ยนิเสยีงของเธอ 

“พี่รูม้ั้ย นนัไม่เคยยกโทษให้ตวัเองเลย ไม่เคยมวีนัไหนที่นนัไม่คดิถงึ

พี่ นันรู้สึกผิดมาตลอด ยิ่งเขาดีกับนัน นันก็ยิ่งละอายใจ นันขอโทษ... 

ขอโทษจรงิๆ”

นนัทวดสีะอกึสะอื้นจนแทบจบัใจความค�าพูดไม่ได้ 

“นนัขโมย...พี่...นนั...เสยีใจ...” 

“ขโมยอะไรนะ” สาวน้อยจอมยุง่ข้างกายพมึพ�า ก่อนเธอจะนกึได้และ

รบีใช้มอืทั้งสองปิดปากพร้อมกบัท�าตาโต 

สายเกินไปเสียแล้ว นันทวดีหยุดร้องไห้พร้อมกับเงยหน้าขึ้นโดย

พลนั

“ใครน่ะ” เธอผุดลุก ปาดน�้าตาออกอย่างลวกๆ

พลทตัถอนใจ เขาดงึมอืเจลกาที่ท�าหน้าเหยให้ลุกออกจากที่ซ่อน
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“คุณพลทตั!” นนัทวดผีงะราวกบัเหน็ผี

“ครบัผมเอง สวสัดคีรบัคุณนนัทวด”ี ชายหนุ่มยกมอืพนมไหว้ด้วย

รอยยิ้มซึ่งส่งไปไม่ถงึดวงตา เจลกาท�าตาม 

นนัทวดรีบัไหว้ ไม่สบตา เธอหนัหลงัเตรยีมจะหนไีป

“เดี๋ยวสคิรบั ผมว่าเรามเีรื่องต้องคุยกนั” พลทตัก้าวเข้าไปขวางไว้ 

เจลกาสาวเท้ามายนืคู่กบัเขา

“ขอโทษด้วยนะคะ ดิฉันมีธุระที่ต้องรีบไปท�าต่อ ขอตัวก่อนค่ะ”  

นนัทวดเีลี่ยงไปอกีทาง 

เจลกาไวกว่า เธอปราดเข้าไปยืนขวางภรรยานายพลไว้ด้วยท่าทาง 

เอาเรื่องประหนึ่งนกัมวยที่พร้อมจะนอ็กคูต่่อสูท้นัททีี่กรรมการให้สญัญาณ

เริ่มชก ถ้าเป็นเวลาปกตเิขาคงขบขนัความเอาจรงิเอาจงัของเธอ ทว่าเวลานี้

เขากบัเจลกามคีู่ต่อสู้คนเดยีวกนั

“ธุระเกี่ยวกับความผิดที่คุณท�ากับเจ้าของเจดีย์นั่นรึเปล่าครับ” เขา

ย้อนถามนนัทวดี

“คุณ...” ผู้สูงวยักว่าเบกิตากว้าง

“นี่ใช่มั้ยครบั ความลบัที่คณุกลวัโรสจะรู้” พลทตัก้าวอาดเข้าไปใกล้

“คุณพูดอะไรคะ ดฉินัไม่เข้าใจ” นนัทวดไีม่ถอย เธอปั้นยิ้ม แต่ไม่

แนบเนยีนนกั

“คุณเข้าใจด ีไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งนายเสกมาคอยสะกดรอยตามโรส

หรอก” เขาหยุดยนืห่างจากเธอไม่กี่ก้าว

“ดฉินัไม่ได้ส่งเสกไป ดฉินัไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขาสะกดรอยตามเธอ” 

“เลกิปฏเิสธเสยีทเีถอะครบั ถงึเวลาที่เราควรคุยกนัตรงๆ เสยีท ีคณุ

ไม่คิดเหรอครับว่ามันง่ายมากที่ผมจะสืบว่าคุณท�าอะไรกับเจ้าของเจดีย์นั่น 

คุณจงึต้องพร�่าขอโทษเขาด้วยความละอายใจมากมายถงึขนาดนั้น” 

“คุณท�าไม่ได้หรอก” นนัทวดคี้านเสยีงแขง็

“เรามาลองดูกนัมั้ยครบัว่าผมจะท�าได้รเึปล่า” พลทตัยิ้มท้าทาย
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นนัทวดสี่ายศรีษะ ดวงตาฉาบไปด้วยความพรั่นใจ 

“คณุนายครบั” ชายสวมชดุซาฟารเีดนิเข้ามาอย่างเคร่งเครยีด รอฟัง

ค�าสั่ง ดวงตาจ้องแน่วมายงัพลทตักบัเจลกา

“ฉนัเสรจ็ธุระที่นี่แล้ว เรากลบักนัเถอะ” ผู้เป็นนายกล่าว 

ผู้ติดตามจึงเข้ามายืนขวางระหว่างนันทวดีกับสองหนุ่มสาวอย่าง

ปกป้อง ภรรยานายพลใหญ่เดนิจ�้าออกไปโดยไม่คดิแม้แต่จะล�่าลาพวกเขา 

เจลกาฮดึฮดั เธอพุ่งตวัออกไป แต่พลทตัรั้งแขนไว้ ส่งสายตาห้าม

ปราม 

“ไม่เป็นไรครบัคณุนนัทวด ีในเมื่อคณุไม่ยอมบอก ผมกไ็ม่ว่า แต่ขอ

ให้คณุรูไ้ว้กแ็ล้วกนัว่า ถ้าหากคณุท�าอะไรโรสแม้แต่ปลายก้อย จ�านวนคนที่

คุณต้องมาร้องไห้คร�่าครวญขอโทษด้วยความรู้สึกผิดบาปคงจะเพิ่มขึ้นอีก

หลายคนทเีดยีว ไม่ใช่แค่เจ้าของอฐัใินเจดยี์นี้เท่านั้น 

“ผมสญัญาว่าคณุจะต้องเสยีใจยิ่งกว่าครั้งก่อน คณุไม่ได้ท�าร้ายโรส

คนเดยีว แต่คุณท�าร้ายทั้งผม คุณแม่ของโรส และทุกคนที่รกัเธอ ตลอด

ชวีติของคุณจะต้องจมอยู่กบัความรู้สกึผดินี้ แม้แต่วนัสุดท้ายในชวีติ คุณ

กจ็ะนอนตายตาไม่หลบั เพราะคอยแต่ย้อนกลบัมาคดิว่าคุณเคยมทีางเลอืก

ที่จะไม่ท�าความผดิต่อชวีติคนอื่น แต่คณุกท็�ามนัลงไปจนได้” พลทตัยิ้มเยาะ 

เขาจับมือเจลกาแน่นด้วยความรู้สึกเดือดดาล หญิงสาวบีบมือเขาแรงขึ้น 

เช่นกนั 

นนัทวดนีิ่งงนัไป คนของเธอหนักลบัมาจะเอาเรื่องพวกเขา ผูเ้ป็นนาย

จงึสั่ง

“ไป!”

ภรรยานายพลใหญ่เชดิหน้าขึ้น ก้าวเดนิโดยไม่หนัหลงักลบัมา ชาย

ในชุดซาฟารเีสยีอกีที่ถลงึตาใส่สองหนุ่มสาว พลทตัจ้องกลบัอย่างไม่สะทก-

สะท้าน อกีฝ่ายจงึเบอืนหน้า เร่งฝีเท้าตามเจ้านายไป 

“ปากแข็งชะมัด เห็นชัดๆ ว่าเธอท�า แค่ดูตาก็รู้แล้ว” เจลกาดึงมือ
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ออกจากการเกาะกุมของเขาอย่างหงุดหงดิ 

พลทตัพยกัหน้า หญงิสาวหรี่ตามองเขา แล้วยิ้มกริ่ม

“แต่คณุร้ายกว่าเธอ คณุขูเ่ธอเสยีไม่มชีิ้นดเีลย อย่างน้อยเธอกจ็ะได้

กลบัไปคดิบ้าง”

“ผมไม่ได้ขู่เรื่องจะสบืหาเจ้าของเจดยี์นะ ผมจะท�าจรงิ เขาต้องเป็น

คนที่มีความหมายกับคุณนันทวดีมากทีเดียว ดูจากสีหน้าท่าทางตอนที่ผม

คาดคั้นเธอแล้ว ความรูส้กึผดิบาปของเธออาจเกี่ยวข้องกบัการเสยีชวีติของ

คนคนนั้นกไ็ด้ มนัน่าจะเป็นความลบัที่เธอไม่ต้องการให้โรสหรอืใครรู้”

“เราไปดูกนัเถอะค่ะว่านี่เป็นเจดยี์เกบ็อฐัขิองใคร”

พลทตัพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัที่เจลกาบอก ทั้งสองก้าวไปยงัเจดยี์เพื่อ

หาค�าตอบ

“เจ้าของอฐัใินเจดยี์คอื คุณนุชนารถ พี่สาวแท้ๆ ของคุณนนัทวด”ี
คชารายงานหลงัจากพลทตับอกข้อมลูแก่เพื่อนรกั พวกเขาและเจลกา

นั่งรับประทานอาหารเย็นอยู่ในภัตตาคารจีนของโรงแรม อาหารมีอยู่เต็ม 

โต๊ะกลมในห้องพเิศษซึ่งปิดประตแูน่นหนา แต่ชายหนุ่มทั้งสองแทบไม่สนใจ

ส�ารบัรสเลศิ มเีพยีงเจลกาผู้เดยีวที่รบัประทานอย่างเอรด็อร่อย

“สมยัก่อนคุณนุชนารถจดัเป็นดาวเด่นเชยีวละ เธอเป็นดรมัเมเยอร์

ของมหาวทิยาลยั ถงึไม่ได้เป็นไม้หนึ่ง แต่กม็คีนรู้จกัมากมาย แถมยงัเป็น

ธดิากาชาดด้วย แม่ของฉนัยงัรู้จกัเลย เสยีดายที่เธอเสยีชวีติตั้งแต่อายุแค่

ยี่สบิสาม”

“ท�าไมล่ะคะ” เจลกาถามขณะคีบเป็ดปักกิ่งมาวางบนแผ่นแป้ง เธอ

ยงัใจดคีบีอกีชิ้นมาใส่ในจานพลทตัเมื่อเหน็เขาไม่กนิอะไร

“เธอจมน�้าครบั ตกคลองหลงับ้านและจมหายไป” คชาตอบ

“จมน�้า!” หญงิสาวอทุานเสยีงสงู แตงกวาซึ่งหั่นเป็นแท่งร่วงลงมาจาก

ตะเกยีบที่ถอืค้างไว้
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“คุณจะตกใจท�าไม” พลทตัเกบ็เศษอาหารให้

“อ้าว! คนจมน�้าตายทั้งคน คณุไม่ตกใจเหรอคะ น่าเศร้าออกจะตาย

ที่ผู้หญงิคนหนึ่งจะต้องเสยีชวีติในขณะที่ยงัสาว สวย และมชีื่อเสยีง” เจลกา 

ท�าหน้าม่อย

“อมื เธอน่าสงสาร” พลทตัพยกัหน้า ซ่อนรอยยิ้มเอน็ดูที่มตี่อหญงิ

สาว เขาคบีแตงกวาชิ้นใหม่ให้เธอ ตามด้วยต้นหอม ไม่ลมืตกัน�้าจิ้มราดให้ 

“ขอบคุณค่ะ” แม่กระต่ายน้อยพมึพ�า แล้วหยบิเป็ดปักกิ่งชิ้นที่สี่ขึ้น

มารบัประทาน 

พลทตัแอบนบัไว้ในใจ ไม่รูเ้มื่อไรที่เขาเพลดิเพลนิกบัการมองผูห้ญงิ

ตวัเลก็คนนี้กนิอาหารอย่างเอรด็อร่อยในแต่ละมื้อโดยไม่กลวัอ้วน เขาสนกุ

กบัการลุ้นว่าตนเองจะทายถูกรเึปล่าว่าแต่ละมื้อเธอจะกนิกี่จาน และน่าทึ่ง

ที่แม่จอมยุ่งไม่อ้วนขึ้นสกันดิ

ครั้นพลทตัเงยหน้า เขาจงึเหน็คชายิ้มกริ่มมองมา ชายหนุ่มไม่ชอบ

สายตาเพื่อนรกัเอาเสยีเลย

“นายยงัไม่บอกเลยว่าท�าไมคณุนชุนารถถงึจมน�้า” ชายหนุม่แสร้งท�า

เสยีงแขง็ 

นัยน์ตาของคชาพริบพราวอย่างรู้ทัน ก่อนที่เขาจะปรับสีหน้าเป็น

เคร่งขรมึเมื่อวกกลบัมาเรื่องการเสยีชวีติของนุชนารถ

“ไม่รู้ส ิ ไม่มใีครอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้น คนในครอบครวัเธอกลบั

บ้านมาแต่ไม่พบเธอ พวกเขาคิดว่าเธอออกไปข้างนอก รออยู่นานก็ไม่มี

วี่แวว ตามหาเท่าไหร่กไ็ม่เจอ จนวนัรุง่ขึ้นนั่นแหละถงึได้มเีพื่อนบ้านพบศพ

เธอลอยไปตดิอยู่ที่ท่าน�้าบ้านเขา มนัเป็นข่าวดงัมากเลยนะในสมยันั้น และ

น่าแปลกมากที่ตามข่าวบอกว่าเธอเป็นคนว่ายน�้าแขง็ แต่ว่าจมน�้าตายซะงั้น”

“โอย แย่จงั” เจลกาวางตะเกยีบลงทนัท ีหน้าตาพะอดืพะอมเหมอืน

กนิอะไรไม่ลงอกีต่อไป

“แล้วท�าไมคุณนนัทวดถีงึต้องมาร้องไห้ขอโทษพี่สาวของเธอวะ เธอ
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รู้สกึผดิเรื่องอะไร” พลทตันิ่วหน้าพลางเตมิน�้าเก๊กฮวยให้หญงิสาวดื่มแทน

“ขอบคุณค่ะ จริงของคุณนะคะ ถ้าตามข่าวบอกว่าเธออยู่บ้านคน

เดียว คุณนันทวดีก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอ แล้วจะขอโทษท�าไม”  

เจลกากุมแก้วเก๊กฮวยร้อนอย่างครุ่นคดิ และยกขึ้นมาจบิ

“ผมกอ็ยากรู้เหมอืนกนัครบั แต่มเีรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบ” 

“เรื่องอะไรวะช้าง” พลทตัซกั

“ในข่าวบอกว่าคณุนุชนารถเป็นคูห่มั้นของร้อยโทวฒันา หรอืปัจจบุนั

กค็อืพลเอกวฒันา สามขีองคุณนนัทวด”ี

“หา!” เจลกาส�าลกัน�้าพรวด 

“ไหวไหมคุณ” พลทตัช่วยลูบหลงัให้แม่กระต่ายน้อยที่ไอคอ็กแคก็

“ไหวค่ะ ฉนัแค่ตกใจมากไปหน่อย อย่างนี้คุณนนัทวดกีแ็ต่งงานกบั

ว่าที่พี่เขยของตวัเองเหรอคะ”

“ครับ ตอนที่เกิดเรื่อง ท่านวัฒนาประจ�าอยู่ทางใต้ กว่าจะกลับมา

งานศพได้กเ็กอืบวนัเผาแล้ว หลงัคุณนุชนารถเสยีชวีติได้ไม่กี่ปี ท่านจงึมา

แต่งงานกบัคุณนนัทวด”ี คชาเล่าต่อ

“งั้นเป็นไปได้มั้ยที่คณุนนัทวดจีะเสยีใจที่พี่สาวต้องมาเสยีชวีติไปก่อน

เวลาอนัควร แล้วเธอกม็าแต่งงานกบัคูห่มั้นของพี่ ใช้ชวีติแทนคณุนชุนารถ 

เธอเลยรูส้กึผดิ” พลทตัเดา แต่ลกึๆ แล้วเขากลบัรูส้กึตงดิๆ ว่าน่าจะมอีะไร

มากกว่านั้น

“โอ๊ย! แบบนั้นมนันางเอกเกนิไปค่ะ ฉนัว่าการตายของคณุนุชนารถ

ต้องมเีงื่อนง�ามากกว่านั้นแน่ๆ บางทอีาจเป็นแผนของคุณนนัทวดนีั่นแหละ 

เธอถงึต้องร้องไห้คร�่าครวญ ละอายใจจะเป็นจะตาย”

“แต่เธอไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์ตอนที่คณุนุชนารถจมน�้านี่” พลทตัแย้ง

“คุณไม่เคยดูหนงัเหรอ พวกฆาตกรร้อยทั้งร้อยกต็้องปฏเิสธทั้งนั้น

แหละว่าไม่รู้ ไม่เหน็ ไม่อยู่ ไม่เกี่ยว คณุไม่ได้ยนิคณุนนัทวดพีดูรไึง ที่เธอ

บอกอะไรขโมยๆ นี่แหละ...ฉนัขโมยพี่...เธออาจหมายถงึเธอขโมยคนรกัของ
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พี่สาวมากไ็ด้นะ หรอืหนกักว่านั้นเธออาจจะหมายถงึเธอขโมยชวีติของพี่สาว

ตวัเอง” 

สีหน้าขึงขังของเจลกาท�าให้พลทัตผินมองคชาอย่างขอความเห็น 

เพื่อนรกัพยกัหน้า

“ฉนักไ็ม่อยากคดิในแง่ร้ายหรอกนะ แต่ฉนัถกูฝึกมาให้สงสยั นี่เป็น

หนึ่งในข้อสงสัยของฉัน คุณกระต่ายอาจพูดถูก ผมจะคุยกับเธออีกครั้ง

ครบั” ประโยคท้ายๆ คชากล่าวกบัหญงิสาว

“ถ้าเธอไม่เล่าอกีล่ะคะ” เจลกาถามอย่างเข่นเขี้ยวพลางคบีกุง้กระจก

มากดัแรงๆ 

“ไม่ต้องห่วงครับ ต�ารวจย่อมมีวิธีของพวกเราเสมอ” คชายิ้มอย่าง

มุ่งมั่น



เขาจะท�าให้โรสติาสารภาพเรื่องที่เธอเป็นเนื้อคู่ของเขา
ธรีตุม์ตั้งปณธิานด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อง ชายหนุ่มยงัไม่มโีอกาส

เค้นความจริง เพราะมัวท�างานหามรุ่งหามค�่า กลับถึงบ้าน โรสิตาก็หลบ

เลี่ยงเขา หรอืไม่กใ็ช้ธรีวเีป็นเกราะก�าบงั 

พระเอกหนุ่มใจไม่แข็งพอที่จะแยกทั้งสองออกจากกัน หลังธีรัญญ์

กลบัมา น้องสาวของเขากต็ั้งป้อมหาเรื่องธรีว ีทุกครั้งที่เดก็หญงิเข้าไปเล่น

ด้วยเป็นต้องถกูธรีญัญ์ตหีน้ายกัษ์หรอืตวาดไล่ แม้มารดาพยายามไกล่เกลี่ย 

สถานการณ์กไ็ม่ดขีึ้น โรสติาซึ่งทนดไูม่ได้จงึตั้งตนเป็นผูด้แูลธรีวแีละใช้เวลา

กบัเดก็หญงิมากกว่าทุกคนจนทั้งคู่แทบเป็นเงาของกนัและกนั

แต่วันนี้...ไม่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ธีรุตม์ก็จะเค้นความจริงจาก 

โรสติาให้จงได้!

ชายหนุม่ท�างานแค่ครึ่งวนั เขารบีตรงกลบับ้านเพื่อมาหาเธอ โรสติา

ไม่ได้อยู่กบัธรีวซีึ่งนอนหลบัอยูใ่นบ้าน เธอมานั่งตรงโต๊ะไม้สกับรเิวณเฉลยีง 

โดยมสีุนขัสามตวันอนเฝ้าแหนอยู่แทบเท้า ธรีุตม์ส่ายหน้าอย่างระอา พวก

๒๔
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มนัไม่ไปต้อนรบัเขากลบับ้านอกีแล้ว แต่กลายเป็นองครกัษ์พทิกัษ์หญงิสาว

แทน

โรสิตาง่วนอยู่กับการเขียนอะไรสักอย่างลงในสมุด ข้างๆ มีรูป

จ�านวนหนึ่งที่น่าจะตดัมาจากนติยสาร กบัแจกนักุหลาบซึ่งหญงิสาวคงเดด็

มาจากในสวน เพยีงไม่นานที่เธอมาอยู่ที่นี่ กหุลาบกบ็านสะพรั่งไปทั่ว โรสติา

ไม่เพยีงแต่ดูแลดอกไม้ซึ่งเธอน�ามาให้มารดา แต่ยงัฟมูฟักกหุลาบที่รุจปีลกู

มาก่อนหน้าจนมันออกดอกเต็มพรึ่บอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนราวกับนางฟ้า

แห่งมวลบปุผามาเสกคาถา รจุกีบัคนเฝ้าบ้านซึ่งเชี่ยวชาญในการปลกูต้นไม้

ถงึกบัทึ่งในความสามารถของโรสติา

ธีรุตม์ก้าวเข้าไปใกล้ สุนัขทั้งสามเงยหน้ามองและลุกมารับอย่าง

เกียจคร้าน การเคลื่อนไหวของพวกมันท�าให้โรสิตาผินมองมา เธอชะงัก

อย่างตกใจ ทว่าดวงตาเปล่งประกายยินดี ก่อนจะเลือนหายไปด้วยความ

ว่องไว ธรีุตม์กระตุกยิ้ม อย่างน้อยโรสติากด็ใีจที่เจอเขา

“ท�าอะไรอยู่เหรอคุณ” 

พระเอกหนุ่มทรุดกายลงบนม้านั่งยาวตัวเดียวกัน เขาลอบข�าเมื่อ 

โรสติากระเถบิออกจนแทบตกขอบเก้าอี้อกีด้าน เขาลูบศรีษะเจ้าสุนขัพลาง

เหลอืบตาดูข้าวของบนโต๊ะ แล้วนิ่วหน้า

“นี่มนัรูปของน้องรนิ คุณนนัทวด ีกบัคนอื่นๆ บนเวทใีนงานวนันั้น

นี่ครบั”

“ค่ะ ฉันเห็นว่าทุกคนทุ่มเทกับการช่วยเหลือฉัน ฉันก็เลยอยากท�า

อะไรเพื่อแก้ปัญหาของตวัเองบ้าง” โรสติาตอบอย่างห่างเหนิ

“โธ่เอ๊ย! ไม่เหน็ต้องคดิมากเลย ผมกบัทุกคนเตม็ใจ” ธรีุตม์แกล้ง

วางแขนพาดไปกบัพนกัของม้านั่งให้ดูคล้ายโอบโรสติากลายๆ หญงิสาวจงึ

ขยบัมานั่งหลงัตรงโดยไม่พงิพนกั

“คุณจะให้ฉนังอมอืงอเท้ารอความช่วยเหลอืจากทุกคนอย่างเดยีวได้

ยงัไง ทั้งที่มนัเป็นปัญหาของฉนัโดยตรง นั่นไม่ใช่นสิยัของฉนั” เธอส่ายหน้า
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“ผมรู้ว่าคุณเป็นผู้หญงิเก่ง แล้วคุณจะท�าอะไรครบั”

“ฉันจะท�าในสิ่งที่ฉันเชี่ยวชาญที่สุด” เรียวปากอิ่มผุดรอยยิ้มภาค-

ภูมใิจ

“อะไร” ชายหนุ่มเขยบิเข้าไปใกล้อกีนดิอย่างไม่รู้ไม่ชี้ 

“นี่ค่ะ” เธอส่งสมุดให้ “ชื่อของแขกรบัเชญิบนเวทใีนงานวนันั้น ฉนั

จดค�าพยากรณ์ที่ท�านายให้แต่ละคนลงในตารางเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ

พวกเขา แล้วเอามาเทยีบกบัการกระท�าที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาก�าลงั

จะท�าต่อไปค่ะ”

“อืม...คุณนันทวดี...มีเล่ห์เหลี่ยม โลเล ไม่เด็ดขาด เก็บกด แต่มี

น�้าใจกบัคนรอบข้าง โอ๊ะ! เขามปัีญหากบัคูค่รอง น่าจะมมีานานแล้ว ปัญหา

จะส่งผลร้าย ถ้าไม่รบีสะสาง...” เขาอ่านเสยีงดงัและพลกิเปิดหน้ากระดาษ

ดูเรว็ๆ “ไม่มผีมนี่” 

“คุณไม่ใช่ผู้ต้องสงสยันี่คะ” 

“แหม! ผมดใีจนะเนี่ยที่คุณเชื่อใจผม” ธรีุตม์ยิ้มกว้าง 

โรสติาย่นจมูก นยัน์ตาคู่สวยหม่นแสงลง เธอปรบัสหีน้าให้เป็นการ

เป็นงาน

“งานของฉันไม่ได้มีแค่นี้นะคะ วันนี้ฉันขอกุหลาบในสวนคุณป้ามา

ลองพยากรณ์ดวงชะตาของคนที่จดัอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสยัค่ะ”

“คณุท�านายโดยไม่ต้องให้พวกเขาเลอืกกหุลาบด้วยตวัเองกไ็ด้เหรอ”

“ได้สิคะ เหมือนเมื่อก่อนตอนที่ฉันพยากรณ์ดวงชะตาของคุณกับ

พวกคนดงัคนอื่นๆ ไง ฉนัใช้แค่รปูถ่าย วนัเดอืนปีเกดิ และดอกกหุลาบที่ฉนั

อธษิฐานแทนพวกเขา ค�าท�านายอาจจะไม่แม่นย�าเท่ากบัที่เจ้าของดวงชะตา

เลอืกกุหลาบเอง แต่กต็รงเกนิแปดสบิเปอร์เซน็ต์ค่ะ”

“อมื...น่าสนใจ” เขาพยกัหน้า

“ถ้าคณุอยากเหน็ว่าเป็นยงัไง ฉนัจะท�านายให้ด ูเราเริ่มที่ใครด.ี..คณุ

นนัทวดมีั้ยคะ” โรสติาถามโดยไม่มองหน้าเขา 
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เธอเอื้อมมาหยบิรปูถ่ายของนนัทวดซีึ่งวางอยู่ตรงหน้าชายหนุม่  เขา

จงึถอืโอกาสนั้นกุมมอืหญงิสาวไว้เสยีเลย

“คุณ!” โรสิตาเบิกตากว้างและดึงมือออก แต่ธีรุตม์ไม่ยอมปล่อย 

“ปล่อยนะ” 

“ไม่ปล่อย จนกว่าคุณจะบอกผมว่าโกรธอะไรอกี”

“โกรธเหรอ เปล่านี่” หญงิสาวชกัมอืออกอย่างเอาเป็นเอาตาย

“แล้วท�าไมคุณถงึต้องคอยหลบหน้าผมด้วย” เขากุมมอืโรสติาอย่าง

สบายๆ ไม่จ�าเป็นต้องยื้อยุดฉุดกระชากเหมอืนที่เธอท�า

“ฉนัไม่มอีะไรจะคุยกบัคุณ” เธอท�าหน้ามุ่ย

“เพราะคุณกลวัจะทนเสน่ห์เกนิห้ามใจของผมไม่ได้ใช่มั้ย” ชายหนุ่ม

ยื่นหน้าเข้าไปใกล้อย่างกรุ้มกริ่ม

“บ้า! เพ้อเจ้ออะไรของคุณ” โรสติาขึ้นเสยีง

“คนเป็นเนื้อคูก่นักอ็ย่างนี้แหละ คูก่นัแล้วย่อมไม่แคล้วกนั ต่อให้คณุ

ปฏิเสธยังไง คุณก็ห้ามใจตัวเองไม่ให้รักผมไม่ได้อยู่ดี” เขารวบมือทั้งสอง

ของเธอไว้ มองหญงิสาวด้วยนยัน์ตาพราวระยบั

“คุณ คุณ คุณ...” โรสติาขยบัตวัอย่างกระสบักระส่าย

“ผม ผม ผม...ผมพูดถูกใจจนคุณตดิอ่างเลยเหรอครบั คุณเนื้อคู่” 

ธรีุตม์แกล้งท�าเสยีงหวาน 

ดวงตาของหญงิสาววาววบัอย่างโกรธขึ้งและน่าจะมคีวามขวยอายปน

อยู่ไม่น้อย แก้มทั้งสองจงึแดงปลั่งได้อย่างน่ารกั

“ใครบอกว่าฉนัเป็นเนื้อคู่ของคุณ!” โรสติาแหวใส่

“คุณไง” ชายหนุ่มยิ้มกว้าง

“ไม่จรงิ ฉนัไม่เคยพดูสกัค�า” เธอส่ายหวัดกิ สแีดงซ่านระบายขึ้นไป

ถงึใบหู

“แต่คุณบอกว่าผมจะพบเนื้อคู่ที่ต้องเผชญิอนัตรายร่วมกนั เราสอง

คนกก็�าลงัเผชญิอนัตรายร่วมกนัอยู่ไม่ใช่เหรอ” ธรีุตม์ยกัคิ้วข้างเดยีวให้ 
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“แต่...แต่...” 

“ไม่มแีต่หรอก คุณยงับอกผมอกีด้วยนะว่าถ้าผมอยากรู้ว่าใครเป็น

เนื้อคู่ ผมก็ต้องใช้ใจมอง ผมท�าตามที่คุณบอกแล้ว มองด้วยหัวใจกี่ครั้ง 

ต่อกี่ครั้ง ผมกเ็หน็แต่หน้าคุณคนเดยีว” 

ธีรุตม์ยิ้มใส่ตาเธออย่างจงใจพร้อมกับกระชับมือทั้งสองแน่น และ

กระเถบิเข้าไปใกล้หญงิสาวจนหวัเข่าชนกนั เขาดงึมอืเอาไว้ ไม่ยอมให้โรสติา 

เขยบิหนี

“จรงิมั้ยคณุโรส เนื้อคูข่องผมที่คณุท�านายไว้คอืคุณใช่มั้ย คณุถงึได้

กลัวภาพนิมิตที่เห็นจนถึงกับช็อก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็จะเกิดกับคุณ

ด้วยเหมอืนกนั”

ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างขึ้นอย่างตื่นตระหนก วงหน้างดงามก็แดงจัด 

โรสติาน่ารกัชะมดัยามบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบสายตาเขา ท่าทางขวยอายของเธอ

บ่งชดัว่าเขาเดาถูก

โรสติาคอืเนื้อคู่ของเขา! 

ธรีุตม์ขยบัเข้าไปใกล้หญงิสาวอกีนดิด้วยหวัใจเรงิโลด ใกล้มากเสยี

จนเขาแทบจะได้ยนิเสยีงหวัใจเต้นแรงของเธอดงัแข่งกบัเสยีงเต้นของหวัใจ

ตนเอง 

“คุณโรส” 

เสียงของชายหนุ่มสั่นพร่า หัวใจหวามไหวเมื่อหญิงสาวช้อนตามอง 

เขาเหน็ความอ่อนหวานระคนหวาดหวั่น ธรีุตม์ใคร่อยากปัดเป่าความลงัเล

ทั้งหลายที่รบกวนใจเธอออกไปเพื่อให้หวัใจของหญงิสาวเต้นเป็นจงัหวะเดยีว

กบัตน 

ธีรุตม์ปล่อยมือข้างหนึ่งออกเพียงเพื่อจะเชยคางมนขึ้นมา ก่อนจะ

โน้มหน้าลงไปหาเรยีวปากอิ่มซึ่งเผยอออกเลก็น้อยราวกบัรอใช้เขาเชยชมิ

ทนัใดนั้น เสยีงร้องไห้จ้าของธรีวกีแ็ผดดงัขึ้น 

โรสติาสะดุง้ เธอลกุพรวดจากม้านั่ง ใบหน้าแดงจดั ดวงตาเบกิกว้าง
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มองเขาด้วยความตระหนกระคนรู้สกึผดิ 

ธรีุตม์ลุกตาม ชายหนุ่มไม่ต้องการให้โรสติารู้สกึผดิ ความสมัพนัธ์

ระหว่างพวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว

ร่างสูงใหญ่ก้าวเข้าไปหาเธอ เสยีงร้องไห้ของธรีวดีงัขึ้นกว่าเก่า มนั

เตม็ไปด้วยความตื่นกลวัและเจบ็ปวดทรมาน สนุขัที่นอนอยูแ่ทบเท้าเห่ากนั

ขรม

สองหนุ่มสาวสบตากัน ก่อนที่โรสิตาจะกระโจนเข้าไปในบ้านโดยมี 

ธีรุตม์วิ่งตามไปติดๆ ธีรวีไม่เคยร้องไห้ปานขาดใจเช่นนี้ ดูเหมือนว่าเสียง

ปวดร้าวของเธอทวคีวามรุนแรงขึ้นทุกก้าวที่เขาวิ่งไป

ทันทีที่ทั้งสองเข้าไปถึงห้องนั่งเล่น พวกเขาก็อุทานด้วยความตกใจ

เมื่อเห็นธีรัญญ์จับแขนเด็กหญิงไว้ข้างหนึ่ง มืออีกข้างฟาดก้นธีรวีอย่างไม่

ปรานปีราศรยั 

“ฉนับอกแกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกบัฉนั พดูภาษาคนไม่รูเ้รื่องรึ

ไง อเีดก็บ้า!” ธรีญัญ์ด่าทอพร้อมกบัตเีดก็น้อยอย่างรุนแรง 

ธรีวรี้องไห้ ดิ้นรนด้วยความหวาดกลวั บอดกีาร์ดของโรสติาวิ่งกรู

เข้ามา ตามด้วยรจุกีบัคนงานสามภีรรยา สหีน้าของทกุคนเตม็ไปด้วยความ

ตื่นตะลงึ 

บอดกีาร์ดสองคนปราดมาช่วยเดก็น้อย แต่คนที่ไวกว่าคอื โรสติา

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” 

นักพยากรณ์สาวตวาด เธอพุ่งตัวเข้าไปดึงธีรวีออกมากอดไว้แน่น 

ดวงตาดุดนัไม่ต่างจากแม่เสอืที่ปกป้องลูก 

“คุณท�าอย่างนี้กบัเดก็ได้ยงัไง”

“ท�าไมฉันจะท�าไม่ได้ อีเด็กเวรนี่มันพูดไม่รู้เรื่องเอง” ธีรัญญ์แว้ด 

กลบั ถลงึตาใส่ธรีวจีนเดก็น้อยหดตวัซุกอกของโรสติา

“รวแีค่อยากเล่นกบัคุณ” โรสติาแก้แทนด้วยใบหน้าบึ้ง

“แต่ฉนัเกลยีดมนั ฉนัไม่ฆ่ามนักบ็ญุแล้ว!” ธรีญัญ์ตะโกนเสยีงกร้าว 



แ พ ร ณั ฐ  l  229

น�้าตาไหลพรู

“ฆ่าเหรอ ใจของคุณท�าด้วยอะไร คุณถงึคดิจะฆ่าเดก็ไม่รู้ประสาได้

ลงคอ รวแีค่สองขวบกว่าเท่านั้น แกจะท�าอะไรให้คุณเกลยีดได้ คุณมนัใจ

ยักษ์ใจมาร ฉันไม่เคยเห็นใครใจร้ายเท่าคุณมาก่อนเลย” โรสิตาตัวสั่นไป

ทั้งตวัด้วยความโกรธ 

“เธอไม่มสีทิธิ์มาว่าฉนัอย่างนี้ คนอย่างเธอมนัจะไปรู้อะไร เธอไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าฉนัต้องเจออะไรมาบ้าง” ธรีญัญ์ทุบอกตวัเองแรงๆ จนธรีุตม์กบั

รุจตี้องรบีเข้าไปห้าม

“ฉันอาจไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้ก็คือคนจิตใจ

สกปรกอย่างคณุไม่ควรมค่ีาเป็นคนด้วยซ�้า ต่อให้ชวีตินี้คณุจะไปเกบ็กดกบั

ใครหรืออะไรมา คุณก็ไม่มีสิทธิ์เอามันมาลงกับคนอื่นโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ 

รูม้ั้ยวา่เดี๋ยวนี้เขามกีฎหมายสทิธเิดก็ การกระท�าของคณุวนันี้อาจท�าให้คณุ

ตดิคุกได้ แต่คนไม่มคีวามคดิอย่างคุณอาจจะไม่กลวัหรอก ไม่งั้นคุณกค็ง

ไม่ท�า”

ธีรัญญ์อ้าปากค้างกับค�าปรามาสของโรสิตา นักพยากรณ์สาวไม่

สนใจ เธอก้มลงปลอบธรีวซีึ่งสะอกึสะอื้นหนกัขึ้นอย่างไม่หายตกใจ

“โอ๋ๆ อย่าร้องไห้นะคะ เจบ็ตรงไหน พี่โรสจะเป่าเพี่ยงให้นะคนเก่ง 

หนไูม่ต้องกลวันะคะ พี่โรสจะไม่ปล่อยให้ใครหน้าไหนมาท�าร้ายหนอูกีแล้ว”

เธอกระชบัเดก็หญงิในอ้อมกอด หนัไปขู่ธรีญัญ์ด้วยดวงตาวาววบั

“ฉนัขอเตอืนคณุไว้เลยนะคณุรญัญ์ ถ้าฉนัรู้ว่าคณุท�าร้ายรวอีกีแม้แต่

ปลายเลบ็ ฉนัจะท�าให้คุณเสยีใจไปจนวนัตายเลยคอยดู!”

โรสิตาขู่เสียงกร้าว เธอพาธีรวีขึ้นไปบนชั้นสอง โดยไม่แม้แต่จะ

ชายตามองธรีญัญ์ซึ่งยงัยนือึ้ง ตวัสั่นเทิ้มอยู่ตรงที่เดมิ 

เธอโกรธมาก...โกรธอย่างที่ไม่เคยโกรธใครมาก่อน...โกรธจนอยากจะ
ฆ่าใครสกัคน! 



230  l  พ ย า ก ร ณ์ ซ่ อ น รั ก

นักพยากรณ์สาวไม่รู้ว่าจะพาธีรวีไปอยู่ที่ไหน จึงยึดห้องนอนของ 

ธีรัญญ์เสียเลย ผู้หญิงใจยักษ์คนนั้นไม่มีห้องนอนก็เรื่องของเธอ ธีรัญญ์

ต้องรบัผดิชอบต่อการกระท�าเลวร้ายของตนเอง

โรสติาใช้หลงัมอืปาดน�้าตาลวกๆ เธอวางร่างของธรีวลีงบนเตยีงนอน 

เดก็หญงิยงัไม่หยดุร้องไห้ มอืป้อมขยุม้เสื้อที่เธอใส่แน่นอย่างไม่ยอมปล่อย 

โรสติาจงึนั่งลงบนที่นอนโดยที่มธีรีวอียูบ่นตกั เธอกอดเดก็น้อยเอาไว้ เขย่า

อ้อมแขนเบาๆ และพมึพ�าอย่างปลุกปลอบ

เธอรู้ว่าธรีญัญ์ไม่ชอบธรีวเีอามากๆ แต่ไม่คดิว่าจะเกดิเรื่องรุนแรง

ถงึเพยีงนี้ เธอโกรธแทนธรีวยีิ่งนกั ‘พ่อ’ ของเดก็หญงิไม่ยอมรบัเธอเป็นลกู 

‘แม่’ กไ็ม่รู้อยู่ไหน แถมยงัถูก ‘อา’ แท้ๆ เกลยีดอกี 

กรรมอะไรของเด็กน้อยที่ต้องเกิดมาในสภาพเช่นนี้ ช่างน่าสงสาร

เหลอืทน  

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นอย่างร้อนรน ยังไม่ทันเอ่ยปากอนุญาต 

ประตูกเ็ปิดออก ธรีุตม์ก้าวเข้ามาในห้องด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด เขาดูตกใจ

เมื่อเหน็เธอร้องไห้ไปกบัเดก็หญงิ เมื่อเหน็ชายหนุม่ธรีวจีงึโผเข้าไปกอดแน่น 

ธรุีตม์รบีอ้าแขนรบัและปลอบประโลมเดก็น้อย ตาคมจ้องมาที่โรสติาอย่าง

เป็นห่วง หญงิสาวไม่อาจทนมองหน้าคนใจร้าย เธอจงึเดนิไปหยบิกระดาษ

ทชิชูบนโต๊ะเครื่องแป้งมาให้เขาซบัน�้าตาธรีว ี

โรสิตาใช้กระดาษเช็ดน�้าตาตนเองพลางก้าวไปหยิบยาซึ่งน�ามาจาก

บ้านเพื่อมาทาให้ธรีว ีชายหนุม่ช่วยส�ารวจหาร่องรอยฟกช�้าตามร่างกายของ

เด็กหญิง โรสิตาเป็นคนทายา แต่น�้าตากบตาจนหญิงสาวมองไม่เห็นแผล 

ธรีุตม์จงึช่วยอกีแรง พวกเขาผลดักนัปลอบจนธรีวหียุดร้องไห้และหลบัไป

ในอ้อมแขนของชายหนุ่มด้วยความเหนื่อย 

โรสิตาไม่รู้ว่าน�้าตายังไหลรินจนกระทั่งธีรุตม์ซึ่งนั่งอยู่อีกฟากของ

เตยีงส่งกระดาษทชิชูให้ เธอพมึพ�าขอบคุณและรบัมาซบัหวัตา

“ขอโทษนะที่คณุต้องมาเจอเรื่องแบบนี้” เขาเอ่ยด้วยสหีน้าหม่นหมอง 
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เธอพยกัหน้าโดยไม่พูดอะไร “แล้วกข็อบคุณนะครบัที่ช่วยปกป้องรว”ี

“ฉนัทนไม่ได้ค่ะ ฉนัขอโทษที่ต่อว่าน้องสาวคณุแรงๆ แต่ฉนัไม่เสยีใจ

ที่พูดออกไป” โรสติาขย�าทชิชูในมอืด้วยความคบัแค้นใจ

“รญัญ์มปีมในใจ ผมขอโทษแทนเขาด้วย” เขาอธบิายเสยีงอ่อน

“ปมอะไรกันคะถึงต้องมาลงกับเด็กที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่” โรสิตาย้อน

ถาม

“ผมบอกคณุไม่ได้” ธรีตุม์กล่าวเสยีงเศร้าพลางก้มลงมองธรีวทีี่นอน

ขวางระหว่างพวกเขา

“อะไรๆ คุณก็บอกฉันไม่ได้ ความลับของคุณนี่มีเยอะแยะเสียจริง 

ในเมื่อคณุไม่ไว้ใจฉนักช่็างเถอะ ฉนักไ็ม่อยากยุง่เรื่องของคณุหรอก แต่เรื่อง

หนึ่งที่ฉนัต้องขอยุ่งกค็อืเรื่องของรว ีมนัยุตธิรรมกบัแกแล้วเหรอคะที่ต้อง

ตกอยู่ในสภาพนี้ แกควรได้สิ่งที่ดกีว่า สิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่เดก็ทกุๆ คนควร

จะได้ ถ้าไม่ใช่เพราะความขี้ขลาดและเหน็แก่ตวัของคุณ”

“ขี้ขลาด เหน็แก่ตวั ผมน่ะเหรอ” ธรีุตม์ย่นหวัคิ้ว

“อย่ามาท�าเป็นไม่รูเ้รื่องหน่อยเลยค่ะ คณุบอกไม่ให้ฉนัพดูเรื่องนี้เอง

นะ แต่วนันี้ฉนัขอพูดหน่อยเถอะ” โรสติาเชดิหน้าขึ้น “คุณมนัขี้ขลาด เหน็

แก่ตัว ไม่ยอมรับลูกของตัวเอง ปล่อยให้คุณแม่ของคุณต้องมารับรวีเป็น

บุตรบุญธรรม แกต้องขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กก�าพร้า เด็กเก็บมาเลี้ยง ไม่มีพ่อ 

ไม่มแีม่ ไม่ได้รบัการยอมรบั แม้แต่อาแท้ๆ ยงักลั่นแกล้งอย่างทารุณทั้งที่

พ่อที่แท้จริงก็อยู่ตรงนี้ทนโท่ แต่แกกลับต้องเรียกเขาว่าพี่ แม่ของรวีก็

เหมอืนกนั เธอเป็นแม่ประสาอะไรกนัคะ ถงึได้ทอดทิ้งลกูของตวัเองไป รวี

โชคร้ายที่สุดที่เกดิมาเป็นลูกของพ่อแม่ที่ใจร้ายใจด�าอย่างพวกคุณ!”

“คุณคดิว่ารวเีป็นลูกของผมเหรอ” ธรีุตม์ถามเสยีงต�่า 

“แล้วไม่ใช่รไึง” โรสติาถามกลบั 

“กไ็ม่ใช่น่ะส!ิ คณุคดิว่าผมเลวถงึขนาดไม่ยอมรบัลกูในไส้ของตวัเอง

งั้นเหรอ” ชายหนุ่มตะโกนอย่างเดอืดดาลจนโรสติาผงะ 
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ธีรวีซึ่งนอนอยู่สะดุ้งตื่นและเริ่มสะอื้นไห้ขึ้นมาใหม่จนหญิงสาวต้อง

เอื้อมมอืไปตบก้นเบาๆ เด็กน้อยจงึหลบัต่อ ครั้นโรสติาเงยหน้ามองธรีุตม์

จงึเหน็ดวงตากราดเกรี้ยวระคนผดิหวงั 

“ผมคิดมาตลอดว่าการที่คุณมาอยู่ที่นี่จะท�าให้คุณได้รู้จักตัวตนของ

ผมดขีึ้น แต่ผมคดิผดิ ที่แท้คณุกไ็ม่รูจ้กัผมเลย ไม่ว่ายงัไงคุณกย็งัมองผม

ในแง่ร้ายอยู่นั่นเอง” 

“แต่ค�าท�านาย...” เธอเอ่ยอย่างลงัเล สายตาของเขาท�าให้เธอเจบ็ปวด

ไปทั้งใจ

“ถ้าคุณเชื่อค�าท�านายของตัวเองมากกว่าเชื่อในตัวผม ก็แล้วแต่คุณ

แล้วกนั” ชายหนุ่มยิ้มหยนั เขาลุกพรวดออกไปจากห้อง ไม่สนใจโรสติาที่

ร้องเรยีก 

ประตปิูดลงเบาๆ ทว่ามนักลบัดงัชดัในหวัใจอนัหนกัอึ้งของหญงิสาว

ประหนึ่งความรกัของพวกเขาได้ถูกปิดตายลง

 

ประตูแห่งอดตีที่ธรีญัญ์เพยีรปิดมนั เปิดขึ้นอกีครั้ง 
ค�าพูดของโรสิตาวนเวียนอยู่ในหัว เธอมันเลว ไม่มีความคิด และ

สกปรก เธอไม่สมควรเกดิมาเป็นคนด้วยซ�้า! 

ธรีญัญ์จบัแฮนด์จกัรยานด้วยมอืสั่นเทา น�้าตาร่วงรนิจนแทบมองไม่

เหน็หนทาง หญงิสาวจงึจอดจกัรยานข้างถนน แล้วเดนิลุยพงหญ้าไปยงับงึ

เลก็ๆ ที่อยู่ไม่ไกล ก่อนจะนั่งกอดเข่ากบัพื้นเพื่อร้องไห้ให้เตม็ที่

เธอไม่คดิจะออกมานอกบ้าน เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นอก

รั้วเตม็ไปด้วยอนัตราย 

วันนี้ธีรัญญ์ไม่อาจทนอยู่ในบ้านต่อไปได้ เธอเสียใจ โกรธเกรี้ยว  

ทดท้อ มอีกีหลายความรู้สกึปะปนจนสบัสนไปหมด เธอต้องการเวลาที่จะ

อยู่คนเดยีวเพื่อจะร้องไห้ให้สมกบัที่เกบ็กกัมานาน

เวลาผ่านไปจนกระทั่งท้องฟ้าฉาบไปด้วยสแีดงม่วง เป็นสญัญาณว่า
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ดวงอาทิตย์จะลับลาในอีกไม่ช้า เสียงจักจั่นเรไรร�่าร้องเรียกธีรัญญ์ให้เงย

หน้าขึ้นมา 

หญงิสาวเพิ่งตระหนกัในวนิาทนีั้นว่าอยู่ในที่เปลี่ยว 

ขนคอของเธอลุกชัน หัวใจเต้นแรง เหงื่อผุดพรายทั่วใบหน้า...เธอ

กลวัที่เปลี่ยว!

ธีรัญญ์ยกมือทั้งสองขึ้นมากอดตัวเองแน่น พยายามที่จะหายใจลึก

ยาวเพื่อเรียกขวัญและก�าลังใจกลับมา หญิงสาวก้าวเร็วๆ กลับไปยังถนน

เพื่อจะได้กลบับ้าน 

ทว่าเมื่อเธอไปถึงบริเวณที่จอดจักรยาน ผู้ชายคนหนึ่งรออยู่แล้ว

พร้อมกบัแสยะยิ้มชนดิที่ธรีญัญ์เหน็แล้วเยน็วาบไปทั้งร่าง! 



ธรีญัญ์ขนลุกซูเ่มื่อเผชญิหน้าบคุคลซึ่งเป็นเสมอืนฝันร้ายที่สดุใน
ชวีติ

“ไอ้อวย!”

อวยชยัแสยะยิ้ม เขาไม่ใช่ภูตผแีห่งอดตีที่หลอกหลอนเธอทุกค�่าคนื

ในความฝันอกีแล้ว ผรี้ายตนนี้ปรากฏอยู่ในความจรงิ

เจ้าของใบหน้าซึ่งธีรัญญ์เคยหลงใหลเลียปากอย่างหื่นกระหาย เขา

ย่างสามขุมเข้ามาใกล้ ทุกฝีก้าวสูบความกล้าของธรีญัญ์ให้หายไปทลีะน้อย 

ขาของเธอสั่นเทาจนแทบทรงตวัไม่อยู่ 

ธรีญัญ์ก�ามอืแน่นและพบว่ามนัสั่นไม่แพ้กนั เมื่อก่อนเธอเคยหลงรกั

เขาได้อย่างไร ภายใต้หน้ากากอันหล่อเหลาคือใบหน้าของปีศาจจากนรก

อเวจ ี

“เดี๋ยวนี้ไม่เรยีกพี่อวยขาแล้วหรอืจ๊ะน้องรญัญ์” อวยชยัหวัร่ออย่าง

หยาบคาย ตาวาววาบด้วยความมุ่งร้าย 

ธรีญัญ์กดัฟัน ถอยหนทีั้งที่ขาไม่มแีรง เท้าของเธอเกอืบพลกิ แต่ยงั

๒๕
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ดทีี่ทรงตวัได้ หญงิสาวกวาดตาไปรอบๆ เพื่อหาทางหนทีไีล่

“หนูหนพีี่ไม่พ้นหรอก หนูกร็ู้นี่ ไม่เจอกนัซะนาน น้องรญัญ์ผอมลง

ไปเยอะนะ หรอืเป็นเพราะคดิถงึพี่จนกนิไม่ได้นอนไม่หลบั ฮ”ึ 

“คนอย่างแกไม่ควรค่าแก่การคดิถงึหรอก ฉนัเกลยีดแก!”  

“ฮ่าๆ เกลยีดเหรอ ถ้างั้นเราคงต้องทบทวนความจ�ากนัซะหน่อยแล้ว

ว่าน้องรัญญ์จะเกลียดพี่จริงอย่างที่ปากว่ามั้ย” ดวงตาของอวยชัยวาววาบ 

ก่อนเขาจะพุ่งตวัเข้ามา 

ธรีญัญ์กรดีร้อง กระโจนหน ีเธอไม่วิ่งไปยงัทศิทางของบงึน�้าเปลี่ยว

เหมอืนที่เคยโง่เง่าในอดตีอกีแล้ว หญงิสาวกระโดดขึ้นไปบนถนน

“มึงหนีกูไม่พ้นหรอกอีรัญญ์!” อวยชัยไล่ล่าราวกับสัตว์ป่ากระหาย

เลอืด 

หญงิสาวได้ยนิเสยีงฝีเท้าตวัเองผสานกบัเสยีงหวัใจที่เต้นแรงจนแทบ

กระดอนออกจากอก ไม่มรีถผ่านมาบนถนนแม้แต่คนัเดยีว บ้านเรอืนของ

ผู้คนกอ็ยู่ไกลเกนิไป โชคร้ายจะเกดิขึ้นกบัเธออกีครั้งจรงิๆ หรอื 

“ช่วยด้วย! ช่วยฉันด้วยค่ะ!” ธีรัญญ์กรีดร้องขอความช่วยเหลือ 

ทั้งที่ความหวงัช่างรบิหรี่

“ร้องให้คอแตกก็ไม่มีใครได้ยินหรอกโว้ย” อวยชัยหัวร่อร่า เสียง

ของเขาใกล้มากอย่างน่าพรั่นพรงึ 

ธรีญัญ์เร่งฝีเท้า เธอรบีมากเกนิไปจนสะดดุล้ม หญงิสาวอทุานด้วย

ความเจบ็ เธอรบียนัตวัลุกขึ้น แต่กย็งัช้าเกนิไป อวยชยัพุ่งเข้ามากระชาก

แขน ธรีญัญ์ทบทวนบทเรยีนที่เพยีรฝึกฝนมาตลอดสองปี หญงิสาวบดิแขน

ท�าให้มอืของอวยชยัพลกิออก เขาเผลอปล่อยเธอ ธรีญัญ์จงึกระทบืเท้าเขา

แรงๆ

“โอ๊ย! อหี่านี่” อวยชยัสบถ 

ธรีญัญ์วิ่งหน ี แต่ถูกร่างใหญ่โตกว่ารวบตวัไว้ หญงิสาวดิ้นรน แต่

แขนทั้งสองถูกอวยชัยยึดไว้ หญิงสาวเตะถีบสลับกับกระทืบเท้า ทว่าแรง
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ของเธอไม่อาจสู้ผู้ชาย 

“บอกแล้วว่ามงึหนกีูไม่พ้นหรอกโว้ย!” อวยชยัตวาด

ธรีญัญ์กรดีร้อง น�้าตานองหน้าด้วยความหวาดหวั่น เขากอดรดัเธอ

ไว้ ยิ้มเหี้ยม ยื่นหน้าเข้ามาอย่างกกัขฬะ หญงิสาวสะกดกลั้นความขยะแขยง

กดัจมูกของอกีฝ่ายสุดแรงจนอวยชยัแผดร้องด้วยความเจบ็ 

น้องสาวของธรีตุม์ถอืโอกาสนั้นสะบดัตวัหน ีทวา่กลบัถกูอวยชยัจกิ

ผมไว้ แล้วใช้สันมือฟาดใบหน้าเข้าอย่างแรงจนเธอรู้สึกราวกับกะโหลกจะ

แตกเป็นเสี่ยงๆ ตามด้วยชกท้องจนร่างบอบบางตวังอเป็นกุ้ง และทรุดลง

ไปกองกบัพื้น

“มงึกร็ู ้ถ้ามงึท�ากเูจบ็ มงึต้องเจบ็ยิ่งกว่า” อวยชยักระชากผมเธอขึ้น

มา ดวงตาวาวโรจน์อย่างเดอืดดาล 

ขาของธีรัญญ์สั่นพั่บๆ ฝันร้ายที่สุดในชีวิตผุดขึ้นในหัวเป็นฉากๆ 

หญงิสาวเบกิตาโพลง ร่างแขง็เกรง็ น�้าตาไหลพราก

“เรามาทบทวนความหลงักนัหน่อยเป็นไง” ปีศาจร้ายแสยะยิ้ม

“ไม่!” เธอตะโกนเสยีงสะอื้น

อวยชยัหวัเราะสะใจ เขารวบตวัเธอเข้ามา แล้วลูบไล้ด้วยสมัผสัอนั

กกัขฬะที่ทิ้งรอยสกปรกแปดเปื้อนทั่วกายหญงิสาวมาจนทุกวนันี้

ธรีญัญ์กรดีร้อง ดิ้นรนเตะถบี ต่อสู้อย่างบ้าคลั่ง อวยชยัสบถ เขา

ชกซ�้าเข้ากลางท้องจนเตม็เหนี่ยว หญงิสาวถงึกบัจกุ พดูอะไรไม่ออก ปล่อย

ให้อวยชยัลากร่างสั่นสะท้านลงไปข้างทางราวกบัเธอเป็นถุงกระสอบเหี่ยวๆ 

เหมอืนที่เขาเคยท�าในอดตี 

น�้าตาไหลร่วงลงสองข้างแก้มด้วยความทกุข์ทรมาน ความหวาดกลวั

เกาะกุมถึงขั้วหัวใจ ร่างเพรียวสั่นเทาอย่างควบคุมไม่อยู่ เธอจะต้องตกสู่

นรกอกีแล้วใช่ไหม 

“เฮ้ย! ท�าอะไรกันวะ” เสียงห้าวของใครคนหนึ่งดังขึ้นท�าให้อวยชัย

ชะงกั 
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ธีรัญญ์เพ่งตามองผ่านม่านน�้าตา ผู้ชายคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่ริมถนน 

ข้างหลงัเขามรีถคนัหนึ่งจอดอยู่ 

“เรื่องผวัเมยี มงึอย่ายุ่ง!” อวยชยัตะคอก 

“ไม่ๆๆ” ธรีญัญ์รบีส่ายหวัทั้งน�้าตานองหน้า 

“ดูเหมอืนคุณผู้หญงิจะไม่เหน็ด้วยกบัแกนะ ปล่อยเธอซะ!” เจ้าของ

ร่างสูงใหญ่ก้าวแหวกหญ้ารกๆ เข้ามา 

อวยชัยกระสับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัด ธีรัญญ์ดิ้นรนออกจากการ

เกาะกุมของเขาแต่ไม่ส�าเร็จ เธอกะพริบตาไล่หยดน�้าที่ไหลรินไม่หยุดออก

ไปจนเหน็ชายหนุ่มผวิเข้ม หน้าตาคมคาย เขาสวมเสื้อยดืคอกลมสขีาวกบั

กางเกงสีกากี ตรงเอวมีเข็มขัดหนังและปืนกระบอกหนึ่งซึ่งเขาแตะมันไว้

อย่างพร้อมจะชกัออกมา ธรีญัญ์รู้ทนัทวี่าเขาเป็นต�ารวจ 

ชายหนุ่มเขม้นมองอวยชยั ก่อนดวงตาจะวาบปลาบอย่างจดจ�าได้

“ฉนัรู้ว่าแกไม่ได้เป็นอะไรกบัคุณผู้หญงิคนนี้ ไอ้อวยชยั!”

เจ้าของชื่อสะดุ้งเฮอืก มอืที่จบัยดึร่างของธรีญัญ์สั่นน้อยๆ

“อะไร ใครอวยชยั มงึจ�าผดิคนแล้ว”

“ไม่ผดิหรอก เพราะกูนี่แหละที่จะลากมงึเข้าตะราง” 

ต�ารวจหนุ่มชักปืน จังหวะเดียวกับที่อวยชัยผลักหญิงสาวเข้าไปหา

เขาอย่างแรง เจ้าของร่างสูงรบัร่างเธอไว้โดยอตัโนมตั ิใบหน้าของทั้งคู่ห่าง

กนัเพยีงไม่กี่นิ้ว

ธีรัญญ์เงยหน้ามองต�ารวจหนุ่มด้วยความตระหนก เจ้าของวงแขน

แกร่งจ้องตอบอย่างเคร่งเครยีด

ดวงตาของหญงิสาวสั่นระรกิ น�้าตาที่ร่วงรนิบดบงัภาพของเขาให้พร่า

เลอืน อ้อมแขนซึ่งกอดเธอไว้สั่นสะเทอืนพร้อมกบัมเีสยีงโวยวายของเขาตาม

ด้วยเสยีงปืนแผดก้อง 

ธรีญัญ์กรดีร้องด้วยความชอ็ก ก่อนทุกสิ่งจะดบัมดืลง
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เมื่อธีรัญญ์ลืมตาขึ้น เธอก็พบว่าตัวเองนั่งเอนหลังอยู่ในรถคันหนึ่ง
ท่ามกลางความมดืมดิ 

หญิงสาวสะดุ้งเฮือก ตัวสั่นอย่างพรั่นพรึง รู้สึกเจ็บปวดไปทั่ว

สรรพางค์กาย เธอเอื้อมมือไปเปิดประตูรถ แต่ก็ต้องหวีดร้องด้วยความ

ตกใจเมื่อผู้ชายตวัสูงใหญ่ก้าวมาจบัประตูไว้พอดี

“ขอโทษ ผมเองครบั” 

เจ้าของน�้าเสียงปลอบประโลมคือต�ารวจหนุ่มที่ช่วยเธอให้รอดพ้น

จากอวยชยั เขาจ้องมองมาด้วยความเป็นห่วง

“คุณเป็นลมไป ผมกเ็ลยพาคุณมาที่รถ”

“ไอ้อวยล่ะคะ” หญงิสาวถามเสยีงสั่น

“มนัหนไีปได้ครบั เราก�าลงัตามหาตวัมนัอยู่” 

ธรีญัญ์เพิ่งสงัเกตว่ารอบๆ มรีถต�ารวจจอดอยูอ่กีหลายคนัโดยน่าจะ

มาถงึในช่วงที่เธอหมดสต ิ หญงิสาวสงสยัว่าเหตุใดชายหนุ่มจงึรู้จกัอวยชยั 

แต่คิดอีกทีก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะคนชั่วอย่างอวยชัยคงท�าเรื่องเลวร้าย

มากมายจนนบัไม่ถ้วน สมควรที่จะถูกต�ารวจตามล่า

เพยีงนกึถงึผร้ีายจากนรก ร่างของธรีญัญ์กส็ั่นระรกิอย่างพรั่นพรงึ 

“ไม่ต้องห่วงนะครบั เราจะจบัตวัมนัมาให้ได้ มนัจะท�าอะไรคณุไม่ได้

อกีแล้ว” ต�ารวจหนุ่มให้สญัญาราวกบัอ่านใจเธอออก

หญงิสาวพยกัหน้า ทั้งที่ไม่เชื่อแม้แต่น้อย อวยชยัหลอกหลอนเธอมา

ตลอดสองปีไม่ว่าจะหลบัตาหรอืลมืตา แม้เธอจะหนไีปไกลแสนไกล เขาก็

ยงัคงไล่ล่าเธอ เหตกุารณ์วนันี้เป็นตวัอย่างที่ชดัเจน ธรีญัญ์หวั่นวติกเสยีจน

ต้องยกแขนทั้งสองขึ้นกอดตวัเองไว้เพื่อกลบเกลื่อนความกลวั

“คุณเป็นยงัไงบ้าง ผมจะพาไปโรงพยาบาลนะ”

“ไม่ค่ะ” เธอส่ายหน้าแรงๆ “ฉนั...ฉนัอยากกลบับ้าน” 

“แต่บาดแผลของคุณควรจะได้รบัการรกัษานะครบั”

สายตาเป็นกงัวลของต�ารวจหนุ่มท�าให้ธรีญัญ์แตะใบหน้าตนเองโดย
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อัตโนมัติ มันคงดูแย่มาก เพราะเธอเจ็บทุกครั้งที่ขยับเขยื้อนแม้เพียงเล็ก

น้อย ธรีญัญ์หลุบตาต�่าด้วยความอบัอาย ป่านนี้เขาคงรูแ้ลว้วา่เกดิอะไรขึ้น

ระหว่างเธอกบัอวยชยั เขาคงดูถูก และสมเพช 

“ฉนัไม่เป็นไรค่ะ ฉนัอยากกลบับ้าน” 

ต�ารวจหนุ่มท�าท่าเหมอืนจะพูดอะไร แต่แล้วเขากเ็ปลี่ยนใจ 

“โอเคครบั ผมจะพาคุณกลบับ้าน” 

เขาขอตวัไปแจ้งต�ารวจที่กระจายกนัตามลา่อวยชยั ก่อนจะเข้ามานั่ง

ข้างเธอในรถ ธรีญัญ์ถอยหนดี้วยอาการผวา ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ก่อนยิ้ม

ปลอบ

“ท�าใจให้สบายนะครับ อีกแป๊บเดียวคุณก็จะถึงบ้านแล้ว เช็ดน�้าตา

ก่อนสคิรบั ไม่ต้องกลวัผ้าไม่สะอาดหรอกนะ ผมยงัไม่ได้ใช้เลย”

มือใหญ่ยื่นผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าอ่อนให้ ธีรัญญ์ไม่อยากรับ ทว่าสีหน้า

จรงิใจแกมรอคอยและน�้าเสยีงอ่อนโยนระคนอบอุน่แทรกซมึเข้าสูห่วัใจอนั

หนาวเหนบ็ของหญงิสาว เธอยอมรบัผ้าผนืน้อยมาด้วยมอืสั่นๆ

“บ้านของคุณอยู่ไหนครบั” เขาถามอย่างอ่อนโยน

“ตรงไปตามถนนเส้นนี้จนสดุ แล้วเลี้ยวซ้ายค่ะ จะมบ้ีานก�าแพงสูงๆ 

อยู่หลงัหนึ่ง ฉนัอยู่ที่นั่น” เธอตอบเสยีงแผ่ว

“เอ...นั่นบ้านของคุณธีรุตม์นี่ครับ” ต�ารวจหนุ่มจ้องเธออย่างพินิจ

พจิารณา 

“ค่ะ ฉนัเป็นน้องสาวของเขา” หญงิสาวก้มหน้างุด ไม่มใีครมองเธอ

เช่นนี้มานานแล้ว หรอืไม่เธอกเ็ป็นฝ่ายหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนเสยีเอง 

“คุณธรีญัญ์นี่เอง” 

“คุณรู้จกัชื่อฉนัด้วยเหรอคะ” เธอมองหน้าเขาอย่างงงงนั

“ครบั พี่ชายของคณุช่วยผมท�าคดหีนึ่งอยู ่ผมขอแนะน�าตวัอย่างเป็น

ทางการนะครบั ผมร้อยต�ารวจเอกคชา คณุจะเรยีกผมวา่ช้างกไ็ด”้ เขายิ้ม

กว้าง 
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ธรีญัญ์เพิ่งสงัเกตเหน็ลกัยิ้มบุ๋มตรงสองข้างแก้มของชายหนุม่กบัรอย

ยบัตรงหางตาซึ่งแสดงว่าเจ้าตวัคงยิ้มอยู่เป็นนจิอย่างน่าอจิฉา 

เธอหลบุตาต�่าซ่อนความทดท้อไว้อย่างมดิเม้น พร้อมกบัสงสยัว่าครั้ง

สุดท้ายที่ตนยิ้มด้วยหวัใจอย่างแท้จรงิคอืเมื่อไร

นายต�ารวจช่างยิ้มพาธรีญัญ์กลบัไปส่งที่บ้านของธรีุตม์ 
เขาประคองหญงิสาวลงจากรถ เล่าเหตุการณ์ให้ธรีุตม์ รุจ ี ตลอด

จนบอดีการ์ดของโรสิตาฟังเพื่อจะได้ทราบสถานการณ์และระมัดระวังภัย

จากอวยชยั ต�ารวจหนุ่มใคร่อยากไปช่วยทุกคนตามหาตวัไอ้วายร้าย ทว่า

เขาเป็นห่วงผู้หญงินยัน์ตาโศกที่อยู่ในอ้อมกอดของพี่ชายกบัมารดา

ธีรัญญ์ไม่ร้องไห้เมื่อเห็นคนทั้งสอง แต่คชามองออกว่าเธอซ่อน 

ความเจบ็ปวด อ่อนล้า ตื่นกลวั และอบัอายไว้อย่างไม่แนบเนยีนเลยสกันดิ

ชายหนุ่มทราบเรื่องราวของธรีญัญ์จากปากของธรีตุม์มาพกัหนึ่งแล้ว 

เธอน่าสงสารที่ต้องเผชิญเหตุการณ์อันโหดร้ายที่สุดในชีวิตของผู้หญิง ใน

ครั้งแรกที่ทราบ เขาเหน็ใจเธอเหมอืนกบัที่เหน็ใจ ‘เหยื่อ’ ซึ่งเขาพบเจออยู่

บ่อยๆ ด้วยหน้าที่การงาน แต่เมื่อได้เจอธรีญัญ์ขึ้นมาจรงิๆ ความสงสาร

ของคชากเ็พิ่มพูนทบทวี

ชายหนุ่มดใีจที่ขบัรถผ่านไปพอดแีละช่วยหญงิสาวไว้ทนั เธอดิ้นรน

ต่อสู้ทั้งที่พรั่นใจจนใกล้เสียสติ ทันทีที่อวยชัยผลักเธอมาในอ้อมกอดของ

เขา ภายใต้ใบหน้าฟกช�้า นัยน์ตาโศกก็ยังดึงดูดคชาอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึก

กบัใครมาก่อน 

เขาไม่เพยีงสงสารเธอ แต่ใคร่อยากปกป้องหญงิสาว อยากลบเลอืน

บาดแผลที่อยู่ในใจของธีรัญญ์ เช็ดคราบน�้าตาให้หมดไป และแทนที่ด้วย

รอยยิ้มอนัสดใสอย่างแท้จรงิ

คชานิ่วหน้า เขาไม่เคยรูส้กึเช่นนี้กบัผูห้ญงิคนไหน ช่างน่าแปลกและ

น่าขนัในคราวเดยีว 
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ชายหนุ่มมองธีรุตม์ซึ่งหน้าด�าคร�่าเครียดและออกอาการฮึดฮัด

เหมอืนอยากฆ่าใครสกัคน มนักน่็าโกรธเพราะก่อนหน้านี้ต�ารวจควานหาตวั

อวยชัยไปทุกที่ แม้แต่บ้านเก่าของอวยชัยซึ่งธีรุตม์เคยให้ข้อมูล ทว่าไม่มี

ใครพบ จู่ๆ อวยชยักป็รากฏตวัขึ้นในถิ่นเก่าที่ทุกคนเคยตามหามาแล้ว

“ผู้กองคดิว่าคราวนี้ต�ารวจจะจบัไอ้อวยได้มั้ย”

“ผมหวังว่าจะจับได้ เดี๋ยวผมจะตามไปช่วยด้วยอีกคน” เขาตอบ

โดยที่ตายงัจบัจ้องธรีญัญ์ด้วยความเป็นห่วง

“ผมไม่สบายใจ” พระเอกหนุ่มนิ่วหน้า

“ผมเข้าใจครบั เราจะลากคอมนัมาให้ได้ แต่ก่อนอื่นผมอยากให้คณุ

ธรีญัญ์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นหลกัฐาน ส่วนเรื่องคดคีวาม 

ผมจะด�าเนนิการให้” คชากล่าวกบัหญงิสาวโดยตรง

“ไม่ค่ะ ฉนัไม่ไป แล้วฉนักจ็ะไม่แจ้งความด้วย ฉนัไม่ต้องการเจอมนั

อกีไม่ว่าที่ไหนกต็าม” เธอส่ายหวัดกิ

“แต่เขาท�าร้ายคุณนะครบั” ต�ารวจหนุ่มแย้งอย่างใจเยน็

“ฉนัไม่ต้องการเกี่ยวข้องกบัมนัอกีแม้แต่นดิเดยีว พรุ่งนี้ฉนัจะกลบั

ตรงั” ธรีญัญ์เอ่ยอย่างดื้อดงึ 

คชาจ�าได้ว่าธีรุตม์เคยเล่าว่าน้องสาวท�างานเป็นพนักงานบัญชีใน

บรษิทัเลก็ๆ แห่งหนึ่งในจงัหวดัดงักล่าว

“ลูกยังไม่พร้อมกลับตรังหรอกนะรัญญ์ แม่ไม่ปล่อยให้ลูกไปไหน

คนเดยีวในสภาพนี้หรอก เจบ็ตวัเสยีขนาดนี้ ไม่ไปหาหมอไม่ได้หรอก ลอง

ไปส่องกระจกดูส”ิ รุจขีดัพร้อมกบัท�าหน้าสยดสยอง

“แต่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้ หนูต้องไป อย่างน้อยที่นั่นก็ไม่มีไอ้อวย...ไม่มี

มนั...” ธรีญัญ์ขนืตวัออกจากอ้อมกอดของมารดา สหีน้าของเธอเครยีดจดั

อย่างน่าสงสาร

“แต่ถ้ามันเกิดบ้าตามรัญญ์ไปล่ะ รัญญ์อยู่กับพี่นี่แหละ พี่จะดูแล

รญัญ์เอง” ธรีุตม์โต้ 
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“ไม่! รญัญ์จะไม่อยูใ่นที่ที่มนัอยู ่มนัรูแ้ล้วว่ารญัญ์อยู่ที่ไหน มนัต้อง

ตามมาท�าร้ายรัญญ์ ท�าเหมือนที่มันเคยท�าแน่ๆ” ธีรัญญ์โวยวาย น�้าตาที่

เหอืดแห้งไปนานแล้วไหลพรูออกมาใหม่

“ใจเยน็ๆ นะครบัคุณธรีญัญ์ ผมรบัรองว่าจะไม่ให้อวยชยัท�าอะไร

คุณได้อกี ผมจะไปตามล่ามนัเอง คุณจะปลอดภยั ผมสญัญา” คชาบอก

เสยีงหนกัแน่น 

“แล้วถ้าคุณท�าไม่ได้ล่ะ” หญงิสาวขมวดคิ้ว

“ผมรบัรองด้วยเกยีรตขิองผม ผมจะไปลากคออวยชยัเข้าตารางด้วย

ตวัผมเอง” 

ธรีญัญ์สบตาเขาอย่างคลางแคลง คชาไม่หลบตาเธอ เขามุ่งมั่นที่จะ

ปัดเป่าเมฆหมอกแห่งความหวั่นเกรงทั้งหลายออกไปจากดวงตาโศกคู่นั้น 

บางทหีญงิสาวอาจเหน็ความจรงิใจของเขา เธอจงึพยกัหน้าและพมึพ�า

“กไ็ด้ ฉนัจะลองเชื่อคุณดู”

“ถ้าอย่างนั้นคณุไปตรวจร่างกายนะครบั” เขาคลี่ยิ้มอย่างพอใจ เธอ

จ้องมาด้วยความระแวงพร้อมกับเม้มปาก คชาจึงต่อรอง “เรื่องคดีความ

ค่อยว่ากนัทหีลงั แต่ร่างกายคณุรอไม่ได้นะครบั คนืนี้คุณคงจะปวดระบม

ทเีดยีว น่าจะไปให้หมอตรวจดูสกัหน่อย ถอืว่าท�าเพื่อตวัคุณเอง และเพื่อ 

คุณแม่กบัพี่ชายของคุณจะได้สบายใจ...นะครบั”

ธรีญัญ์มองหน้าเขา เธอปาดน�้าตา พยกัหน้าเลก็น้อยจนแทบสงัเกต

ไม่เหน็ เพยีงเท่านั้นกพ็อแล้ว คชาจงึยิ้มให้หญงิสาวเป็นรางวลั

ธรีตุม์กบัมารดาพาธรีญัญ์ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ก่อนรจุจีะ
บงัคบัให้หญงิสาวรบัประทานยาและพกัผ่อน

คืนนี้ธีรัญญ์ไม่ได้นอนในห้องของเธอ แต่ย้ายไปอยู่กับรุจีชั่วคราว

เนื่องจากอารมณ์ไม่ปกตนิกั น้องสาวของเขาเผชญิเรื่องเลวร้ายมามาก วนันี้

ฝันร้ายกห็วนคนืมาหลอกหลอนอกีครั้ง
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ธรีตุม์ไม่รูว่้าเมื่อใดเมฆหมอกจะพ้นผ่านชวีติของพวกเขา และจนถงึ

ตอนนี้เขายังไม่พบนักพยากรณ์สาว โรสิตาดูแลธีรวี มีเพียงรุจีเท่านั้นที่

เข้าไปหาทั้งสองหลงักลบัจากโรงพยาบาล ธรีุตม์ต้องการเวลาอกีสกัหน่อย

ก่อนจะเจอเธอ เหตกุารณ์เมื่อตอนบ่ายท�าให้เขาผดิหวงัและน้อยใจในตวัเธอ

อย่างยิ่ง

โรสติาจะเป็นคูแ่ท้ของเขาได้อย่างไรในเมื่อเธอเอาแต่มองเขาในแง่ร้าย

อยู่เสมอ

ธีรุตม์เข้าห้องน�้าอย่างอ่อนล้า ปล่อยให้น�้าฝักบัวรินรดศีรษะและ

ใบหน้าเผื่อจะขจดัความตงึเครยีดออกไปได้บ้าง ทว่าหลงัอาบน�้าเสรจ็ เขาก็

รู้ว่าสายน�้าไม่ช่วยอะไร เขายังไม่สบายใจอยู่นั่นเอง ชายหนุ่มเช็ดตัวอย่าง

ลวกๆ สวมกางเกงบอลตัวเก่าโดยไม่ใส่เสื้อ แล้วพาดผ้าเช็ดตัวไว้ตรงบ่า 

ก่อนจะใช้มนัเชด็ผมซึ่งเปียกชื้น เขาตั้งใจว่าจะลงไปนั่งดูดาวข้างล่างกบัพวก

สุนขั อย่างน้อยพวกมนักเ็ชื่อในตวัเขาเสมอมา

ชายหนุม่เปิดประตหู้องน�้าออกมาอย่างเซง็ๆ เขาเลกิคิ้วสงูด้วยความ

ประหลาดใจเมื่อเหน็โรสติาเดนิกลบัไปกลบัมาอยูห่น้าห้อง เธอสะดุง้ทนัททีี่

เหน็เขา 



โรสติาสะดุง้สดุตวั ทนัททีี่เหน็เจ้าของร่างสูงใหญ่เปิดประตหู้องน�้า
ออกมาโดยที่หญงิสาวไม่ทนัได้ตั้งตวั

ดวงตาคู่สวยมองชายหนุ่มด้วยความตื่นตะลึง ธีรุตม์อยู่ในสภาพ

หมิ่นเหม่ เขาสวมแค่กางเกงบอลตวัเก่ง ท่อนบนมเีพยีงผ้าเชด็ตวัที่พาดไว้

บนบ่ากว้าง เปิดเปลอืยแผงอกก�าย�าซึ่งมไีรขนบางๆ กบัหยดน�้าเกาะพราว 

ผมสดี�าเปียกชื้น บางส่วนปรกลงมาบนหน้าผากท�าให้เขาดูหล่อไปอกีแบบ 

สแีดงเรื่อบนพวงแก้มของหญงิสาวขยายวงกว้างขึ้น ก่อนจะระบาย

ไปทั่ววงหน้า ลามถึงใบหู โรสิตาเคยเห็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อ แต่ไม่เคยมีใคร

ท�าให้เธอหวั่นไหวได้ถงึเพยีงนี้ แก้มนวลร้อนผ่าว เธอพยายามบงัคบัสายตา

ใหจ้บัจ้องแค่ใบหน้าของธรีตุม์ด้วยความยากล�าบาก ดวงตาของเขาวาววาม

จนหัวใจของโรสิตาสั่นสะท้าน ทว่าในอารมณ์หลากหลายที่หญิงสาวเห็น 

ไม่มคีวามอ่อนหวานหรอืขี้เล่นดงัเดมิซึ่งเธอโหยหาที่จะเหน็ 

“รวีเป็นอะไรรึเปล่า” เขาถามเสียงเครียดพลางหันไปทางประตูห้อง

นอนซึ่งโรสติาแง้มไว้เผื่อธรีวจีะเรยีกหา

๒๖
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“เปล่าค่ะ แกสบายด ีหลบัไปพกัใหญ่แล้ว” โรสติาตอบ 

ธีรุตม์พยักหน้ารับรู้ หญิงสาวขบริมฝีปากด้วยอาการใจแป้วกับ

ท่าทางเฉยเมยของชายหนุ่ม เธอคิดหาถ้อยค�าที่เหมาะสมมาตลอดหลาย

ชั่วโมง ครั้นได้เผชญิหน้ากบัธรีตุม์ หญงิสาวกลบัพดูไม่ออก เธอมองเขาอยู่

อย่างนั้นจนกระทั่งชายหนุ่มก�าชายผ้าเชด็ตวัที่พาดอยูบ่นบ่าและบ่ายหน้าไป

ยงัประตูห้องนอนของเขา

“เดี๋ยวค่ะคุณธ”ี โรสติาโพล่งด้วยความร้อนรน 

เจ้าของชื่อเหลยีวมาอย่างไม่เตม็ใจนกั ทั้งยงันิ่งเงยีบและห่างเหนิ 

“ฉนั...ฉนัขอโทษที่พดูไม่ดกีบัคณุเมื่อตอนบ่าย ฉนัรูเ้รื่องที่เกดิขึ้นกบั

คุณรญัญ์แล้ว เสยีใจด้วยนะคะ” 

“คณุรูท้ั้งหมดเลยเหรอ” เขาเน้นเสยีงตรงค�าวา่ ‘ทั้งหมด’ พร้อมกบั

สาวเท้าเข้ามาใกล้อย่างเคร่งเครยีด 

“ไม่ทั้งหมดหรอกค่ะ ฉันรู้แค่ว่าวันนี้คุณรัญญ์ออกไปข้างนอกและ

ถกูอวยชยัท�าร้าย ฉนัไม่รูอ้ะไรมากไปกว่านั้นหรอก คงเป็นเพราะฉนัต่อวา่

เธอแรงไป ท�าให้เธอไม่สบายใจจนต้องออกไปข้างนอก และอาจจะเป็นเพราะ

ฉนั อวยชยัถงึตามมาถงึที่นี่ ฉนัเสยีใจด้วยนะคะที่ท�าให้คณุรญัญต์กอยูใ่น

อนัตราย บางท.ี..อาจจะถงึเวลาแล้วที่ฉนัต้องไปจากที่นี่”

“ท�าไม” ธีรุตม์ถามเสียงห้วนพร้อมกับขยับเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าว 

นยัน์ตาวาววาบราวกบัมใีครจุดไฟแชก็ขึ้นมากะทนัหนั

“ถ้าไม่มฉีนั อวยชยักค็งไม่มา และคณุรญัญ์กค็งไม่ถกูเขาท�าร้าย ฉนั

ขอโทษนะคะคุณธ ีฉนัเสยีใจ เป็นความผดิของฉนัเอง”

ธรุีตม์ส่ายศรีษะแรงๆ กบัถ้อยค�าของเธอ สหีน้าถมงึทงึราวกบัอยาก

ฆ่าใครสกัคน โรสติายิ่งรู้สกึผดิมากขึ้น

“อย่าห้ามฉันเลยนะคะ เมื่อตอนเย็นฉันคุยกับบอดีการ์ดแล้วให้เขา

ช่วยหาเซฟเฮาส์ให้ พรุง่นี้ฉนัจะย้ายออกไป อย่าให้ฉนัต้องสร้างความล�าบาก

ให้พวกคุณอีกเลยค่ะ ที่ผ่านมาฉันซาบซึ้งในน�้าใจของพวกคุณมากที่ช่วย-
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เหลอืฉนัทั้งที่ฉนัก่อปัญหาให้คณุกบัครอบครวัมาตลอด ฉนัไม่รูจ้ะขอบคณุ

คุณยงัไง แต่ฉนัจะจดจ�าทุกสิ่งที่คุณท�าให้ฉนัตลอดไปค่ะ” 

เธอบีบมือทั้งสอง หัวตาร้อนผ่าวและแทบหมดแรงใจที่จะกล่าวต่อ 

แต่ถ้าไม่พูด เธออาจไม่มีโอกาสอีกเลย โรสิตาสูดลมหายใจลึกๆ อีกครั้ง 

จ้องลกึเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่ม

“ฉันขอโทษที่ไม่เชื่อในตัวคุณ ก่อนหน้านี้ฉันเอาแต่เชื่อมั่นในค�า

พยากรณ์ของตวัเอง แล้วพอเหน็ว่าคุณกบัรวหีน้าเหมอืนกนัมาก ฉนักเ็ลย

ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ แต่อย่างที่ฉนับอกคณุค่ะ ค�าท�านายที่เจ้าของดวงชะตาไม่

ได้เลือกกุหลาบด้วยตัวเองมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่

ฉนัเหน็เกี่ยวกบัคณุและรวอีาจเป็นยี่สบิเปอร์เซน็ต์นั้นกไ็ด้ ตอนนี้ฉนัจงึเชื่อ

ในตวัคุณมากกว่า”

“คุณเชื่อผมจรงิๆ เหรอ” เขาหรี่ตามอง

“ค่ะ ฉนัเชื่อคุณ” โรสติาตอบเสยีงหนกัแน่น “คุณโกรธมากเมื่อถูก

ฉนักล่าวหา ถ้าคุณโกหกเรื่องของรว ี คุณคงไม่โกรธฉนัขนาดนี้ คุณช่วย-

เหลือฉันทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเลยด้วยซ�้า ผู้ชายที่มีน�้าใจยิ่งใหญ่

อย่างคณุไม่มวีนัปฏเิสธลกูของตวัเองหรอก จากที่ฉนัรูจ้กัคณุ ฉนัเชื่อว่าคณุ

รักรวีมาก คุณย่อมท�าทุกสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับเธอ ฉันไม่ควรไปตัดสินหรือ

ก้าวก่ายชวีติของคุณ ฉนัขอโทษที่ว่าคุณแบบนั้นนะคะ” 

โรสติาหน้าแดงด้วยความละอาย เธอรอคอยให้ธรีตุม์พดู แต่เขานิ่ง

มากอย่างที่หญงิสาวไม่เคยเหน็มาก่อน ใจของโรสติาหล่นตุ้บไปที่ตาตุ่ม เธอ

คงไม่ได้รบัการอภยัจากเขา หญงิสาวเลยีรมิฝีปากอนัแห้งผาก แล้วถอยไป

ก้าวหนึ่ง

“พรุ่งนี้ฉนัจะไปแต่เช้า ไม่รูว่้าจะได้เจอคุณอกีรเึปล่า ฝากขอโทษคณุ

รญัญ์แทนฉนัด้วยนะคะ และฝากดแูลรวหีลงัจากที่ฉนัไม่อยูแ่ล้วด้วย ส่วน

คุณแม่ของคุณ ฉนัจะกราบลาท่านเองก่อนจะไป...” เสยีงของเธอขาดหาย 

แทนที่ด้วยน�้าตาซึ่งหยดเผาะลงมาอย่างไม่รูต้วั “ลาก่อนนะคะคณุธ ีขอบคณุ
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อกีครั้งส�าหรบัทุกอย่าง”

หญิงสาวก้มลงซ่อนน�้าตาแห่งความอาวรณ์ และหันไปจับลูกบิด

ประต ูก่อนจะอทุานด้วยความตกใจเมื่อธรีตุม์ปราดเข้ามารวบร่างกลมกลงึ

ไว้จากข้างหลงั

“ผมไม่ให้คุณไป!” 

เขากอดเธอแน่นจนแผ่นหลังของหญิงสาวแนบชิดกับแผงอกเปลือย

เปล่า ซุกซบใบหน้าอันเต็มไปด้วยไรเคราสากๆ กับแก้มแดงจัดของเธอ  

โรสติารูส้กึถงึลมหายใจอุ่นร้อนที่รนิรดต้นคอ  ผวิกายร้อนผ่าวของเขาแผ่

ไออุน่ผ่านชดุนอนบางๆ ของหญงิสาว แขนแกร่งโอบรดัรอบร่างเพรยีวบาง 

และประสานมอืทั้งสองไว้ตรงหน้าท้องแบนราบอย่างหวงแหน 

นักพยากรณ์เบิกตากว้าง เธอควรจะดันตัวออก ทว่าหัวใจอ่อนแอ

เกนิไป จงึได้แต่ยนืตวัแขง็อยู่เช่นนั้น

“อย่าไปเลย อยู่ที่นี่ด้วยกนัต่อเถอะนะ” เวา้วอนเสยีงนุ่มทุม้ มคีวาม

เจบ็ปวดระคนอ่อนล้าเจอืปนจนหญงิสาวสมัผสัได้

“ฉันจะท�าให้คุณกับทุกคนที่นี่ตกอยู่ในอันตรายนะคะ อย่าลืมสิว่า

อวยชยัตามฉนัมาถงึนี่แล้ว เขาท�าร้ายน้องสาวคณุกเ็พราะฉนั” โรสติาแขง็ใจ

บอกทั้งที่เธอเองกไ็ม่อยากจากเขาไป

“ไม่ใช่เพราะคุณหรอก ต่อให้ไม่มคีุณ มนักท็�าร้ายรญัญ์อยู่ด ี เป็น

ความผดิผมเองที่ดแูลน้องไม่ด ีและนี่กไ็ม่ใช่ครั้งแรกที่มนัท�าร้ายรญัญ์” เขา

แย้งเสยีงกร้าว ความเคยีดแค้นฉายชดั 

โรสิตาดันมือใหญ่ออก หมุนตัวกลับไปประจันหน้า จ้องมองชาย

หนุ่มอย่างค้นคว้าหาความหมายของค�าพูดนั้น

ธรีตุม์ไม่ตอบด้วยถ้อยค�า ทว่าดวงตาของเขาบ่งบอกถงึความเจบ็ปวด

ระคนคั่งแค้นซึ่งน่าจะสั่งสมมานานจนเป็นความทุกข์มหาศาล ค�าตอบของ

สิ่งที่เธอสงสัยดูเหมือนว่าจะฉายภาพมาให้เห็นอย่างเลือนราง ข้อมูลอัน

กระจัดกระจายเริ่มปะติดปะต่อจนเป็นเรื่องราวซึ่งชัดเจนอยู่ในแววตาของ
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ชายหนุ่ม

“โอ...คุณธี...” หญิงสาววางมือลงบนแก้มทั้งสองของธีรุตม์ หัวใจ

ท่วมท้นด้วยความสงสาร 

ชายหนุ่มกุมมอืทบัมอืเธอ ร่างสงูใหญ่สั่นสะท้าน ธรีตุม์ที่อยูต่รงหน้า

เธอไม่ใช่พระเอกแบดบอยผู้ไม่กลวัเกรงใคร เขากเ็ป็นเพยีงผู้ชายธรรมดา

คนหนึ่งที่พร้อมจะแตกสลายได้ทกุเวลาหลงัจากผ่านการต่อสูม้าอย่างยาวนาน

โดยล�าพงั โรสติาใคร่อยากมอบความเข้มแขง็ทั้งหมดที่มใีห้แก่เขา เธอเริ่ม

จากการบบีมอืตอบชายหนุ่มเพื่อส่งผ่านก�าลงัใจ

“ถ้าคุณอยากระบายให้ใครสักคนฟัง ฉันยินดีที่จะเป็นคนคนนั้น

ส�าหรบัคณุนะคะ” โรสติาจ้องชายหนุม่อย่างรอคอย เธอเกอืบหมดก�าลงัใจ 

เสยีเองเมื่อเขายงัคงนิ่งเงยีบ

“ฉนัแค่อยากแบ่งเบาความทกุข์ของคณุบ้างเท่านั้น แต่ถ้าคณุไม่อยาก

เล่ากไ็ม่เป็นไร มนัเป็นเรื่องภายในครอบครวัคุณ ฉนัเป็นคนนอก ไม่สมควร

ก้าวก่าย” 

โรสติาออกตวัแก้เก้อ เธอจะดงึมอืออกอยูแ่ล้ว หากไม่เหน็รอยยิ้มที่

เบ่งบานอย่างช้าๆ บนเรยีวปากหยกั

“คณุไม่ใช่คนนอก...ไม่ใช่อกีแล้ว” ธรีตุม์รวบมอืทั้งสองของหญงิสาว

เข้าหากนั จดรมิฝีปากลงไป ดวงตาทอประกายล�้าลกึอย่างที่โรสติาเฝ้าคดิถงึ 

“บางทผีมกไ็ม่อยากเกบ็มนัไว้คนเดยีวอกีต่อไป” ธรีุตม์ยิ้มเครยีดๆ 

พลางไล้นิ้วโป้งทั้งสองไปกบัมอืนุ่มของเธอ “ผมไม่ใช่พ่อของรว”ี

“ฉนัรู้” โรสติากล่าวอย่างอ่อนโยน

“แต่ว่าค�าท�านายของคณุกม็ส่ีวนถูก ผมกบัรวมีคีวามเกี่ยวพนักนัทาง

สายเลอืด เธอเป็นลูกของรญัญ์”

โรสิตาบังคับสีหน้าสุดความสามารถไม่ให้แสดงอารมณ์ใดๆ แม้จะ

เริ่มเดาเรื่องราวได้ แต่หญงิสาวกย็งัตกใจอยูด่ ีแน่นอนว่าเหตกุารณ์ที่น�ามา

สู่การถอืก�าเนดิของเดก็น้อยย่อมไม่ใช่เรื่องดแีน่
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“ไอ้อวยมนั...” ธรีตุม์กลนืค�าพูดลงในล�าคอ มอืที่เกาะกมุมอืหญงิสาว

สั่นสะท้านด้วยแรงอารมณ์ โรสิตาจึงใช้ปลายนิ้วลูบมือเขาอย่างปลอบ

ประโลม 

“มนัฉุดรญัญ์ไป...รญัญ์ไม่ยอมบอกใคร ตอนนั้นผมกม็วัแต่ท�างาน

จนไม่ได้ดูแลน้อง มารู้อีกทีมันก็สายไปแล้ว...” ใบหน้าคมคายบิดเบ้อย่าง

เจบ็ปวด เขาบบีมอืเธอแรงขึ้นโดยไม่รู้ตวั 

โรสติารบัรูถ้งึความร้าวรานที่อดัท้นอยู่ในใจของธรีตุม์จนแทบระเบดิ

ออก 

“รญัญ์กลวัเกนิกว่าจะเอาเดก็ออก แต่พอมคีวามกล้าหาญพอ รวกี็

โตเกนิกว่าจะท�าแท้งได้ รญัญ์เข้าๆ ออกๆ หาสถานที่ท�าแท้งและเกอืบจะกนิ

ยาเองเพื่อฆ่าเดก็แล้ว แม่เป็นคนสงัเกตเหน็ความผดิปกตแิละช่วยรญัญ์กบั

รวีไว้ทัน ผมช็อกมากตอนที่แม่บอก เราต้องเค้นกันอยู่นานกว่ารัญญ์จะ

สารภาพว่าถูกไอ้อวยมนั...ท�าร้าย...จนเขากลายเป็นแบบนี้”

โรสติาโอบกอดชายหนุม่เอาไว้เมื่อเขาสั่นไปทั้งตวัด้วยความโกรธแค้น 

ธรีุตม์กอดตอบ เกยคางไว้กบับ่าของหญงิสาวอย่างต้องการที่พึ่ง

“เพราะว่ามันสายเกินไปที่จะท�าแท้ง รัญญ์เลยต้องอดทนอุ้มท้อง 

จนกระทั่งคลอดลูก ระหว่างนั้นผมกับแม่กลัวมาก เพราะเขาพร้อมจะฆ่า 

ตัวตายอยู่ตลอด เราพาเขาไปฝากท้องที่คลินิกเล็กๆ ของเพื่อนผมเพื่อจะ 

ได้ไม่มใีครรู้” เสยีงคนเล่าสั่นสะท้านด้วยความสะเทอืนใจจนโรสติาต้องลบู

ผมเปียกชื้นของเขาเบาๆ 

“รญัญ์คลอดลูกก่อนก�าหนด รวตี้องอยู่ในตู้อบเป็นเดอืน รญัญ์ไม่

ยอมแม้แต่จะมองหน้าลกู เราไม่สามารถบอกใครได้ว่ารญัญ์เป็นแม่ของเดก็ 

และรัญญ์เองก็ไม่ต้องการลูก แม่ผมเลยจัดการรับรวีเป็นบุตรบุญธรรม 

ตอนนั้นเป็นช่วงที่ข่าวออกพอดีซึ่งสอดคล้องกับการท�านายของคุณที่มีมา

ก่อนหน้า มนัแย่มาก แต่ชวีติกต็้องด�าเนนิต่อไป”

น�้าเสียงแสดงความขมขื่นของชายหนุ่มท�าให้โรสิตาดันตัวเขาออก
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เบาๆ เพื่อจะได้มองหน้าชดัๆ

“ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฉันแท้ๆ ได้โปรดยกโทษให้แก่ความโง่เขลา

ของฉนัด้วยนะคะคุณธ”ี

“ผมยกโทษให้คุณตั้งนานแล้ว ที่จริงแล้วคนที่ผิดที่สุดในเรื่องนี้คือ

ผมต่างหาก” ธรีตุม์ยิ้มเพลยีๆ เขาใช้ปลายนิ้วปัดผมที่รุ่ยร่ายลงมาข้างแก้ม

ของหญงิสาวขึ้นไปทดัหู 

“ไอ้อวยชัยต่างหากล่ะคะที่ผิด ไม่เกี่ยวกับคุณสักหน่อย ฉันเข้าใจ

แล้วละว่าท�าไมคุณถงึเกลยีดมนั ไอ้อวยมนัเลวชาตจิรงิๆ ด้วย”

“ใช่ ไอ้อวยมันเลว แต่ถ้าไม่ใช่เพราะผม มันก็คงไม่ท�าอะไรรัญญ์ 

ผมเพิ่งรูว่้ามนัเกลยีดผม อจิฉาผมมาตลอดตั้งแต่เดก็ มนัเลยมาลงที่รญัญ์

เพียงเพื่อจะได้ชนะผม ผมไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งวันที่รัญญ์สารภาพว่าถูก

มนัท�าร้าย พอผมไปเอาเรื่องมนั มนัหวัเราะใส่หน้าผมว่าสมน�้าหน้าแล้ว มนั

รอเวลานี้มานาน วนัที่มนัจะอยู่เหนอืผม”

โรสติานิ่วหน้าอย่างไม่เข้าใจ ธรีุตม์ผละจากเธอ เขาหนัหลงัให้ และ

เล่าเรื่องในวัยเด็กตั้งแต่ตอนที่พบอวยชัยในตลาดซึ่งบิดามารดาของธีรุตม์

เป็นเจ้าของ ขณะที่มารดาของอวยชยัเป็นแม่ค้าเช่าแผงอยู่ที่นั่นและเช่าห้อง

ในตกึของครอบครวัพระเอกหนุ่ม 

ธีรุตม์ไม่เคยรู้เลยว่าอวยชัยเฝ้าเปรียบเทียบตนเองกับเขามาตลอด 

ชายหนุ่มมคีรอบครวัอบอุ่น พรั่งพร้อมด้วยเงนิทอง ได้เรยีนโรงเรยีนมชีื่อ 

ตรงข้ามกบัอวยชยัซึ่งมชีวีติอย่างปากกดัตนีถบี พ่อตายในคกุ ส่วนแม่กต็ดิ

เหล้า มแีฟนใหม่มากหน้าหลายตา ผู้ชายพวกนั้นบางคนถงึกบัลงไม้ลงมอื

ใส่อวยชยัโดยที่แม่ไม่เคยห้าม 

อวยชัยหนีแม่มาขอเรียนชกมวยที่ค่ายมวยกระทิงเหล็กเพื่อป้องกัน

ตัวเองจากคู่รักของมารดา เขาได้เป็นนักมวยเต็มตัวและเดินสายชกหาเงิน

เลี้ยงแม่ในวัยสิบขวบต้นๆ อวยชัยภูมิใจในตัวเองที่ได้อยู่เหนือคนอื่นจน

กระทั่งกระทงิชวนธรีุตม์มาเรยีนมวยไทยหลงัจากบดิาของเขาเสยีชวีติ 
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ธรีตุม์ไม่ได้คดิอะไรมากไปกว่าการได้ท�ากจิกรรมซึ่งช่วยให้ลมืความ

เศร้าโศกที่สูญเสียพ่อไปได้ชั่วขณะ ทั้งยังได้ใกล้ชิดกับกระทิงที่มีความ

แขง็แกร่งไม่ต่างจากบดิา ทว่าอวยชยัที่เขม่นชายหนุ่มมานานกลบัคดิว่าธรีตุม์

มาแย่งพื้นที่ซึ่งควรเป็นของตนไป โดยเฉพาะเมื่อธรีุตม์ชกมวยชนะอวยชยั

เป็นครั้งแรกและอกีหลายครั้งต่อมา

อวยชยัคอยหาเรื่องธรีตุม์ไม่หยดุ ชายหนุม่ตอบโต้อย่างไม่น้อยหน้า 

ไม่ว่าธีรุตม์จะท�าสิ่งใด อวยชัยเป็นต้องเลียนแบบและมุ่งมั่นให้เหนือกว่า 

แม้แต่การจบีผู้หญงิ ทั้งที่สุดท้ายสาวๆ กเ็ลอืกธรีุตม์อยู่ด ี ตลอดเวลานั้น 

ธีรุตม์ไม่เคยคิดว่าอวยชัยเป็นคู่แข่ง เขาเห็นว่าการหาเรื่องของอวยชัยช่าง 

ไร้สาระ ธรีตุม์ไม่ได้คดิจะเอาดทีางการชกมวยและบางครั้งเขากเ็บื่อผู้หญงิ 

ชายหนุ่มจึงทุ่มเทกับการเรียนหนังสือ ต่อมาเขาได้ท�างานในวงการบันเทิง 

อวยชยัเองกย็้ายบ้านเนื่องจากแม่เสยีชวีติ เขาจงึไม่ได้พบอวยชยัอกีเลย

ธรีุตม์พลาดเอง เพราะความไม่สนใจอวยชยัท�าให้เขาไม่เคยรู้เลยว่า

อีกฝ่ายแอบป้อนค�าหวานให้น้องสาวเขา แต่ยังไม่ทันได้คบหากันอวยชัย 

กย้็ายไปอยู่ที่อื่นเสยีก่อน ธรีญัญ์จงึได้แต่เกบ็ง�ารกัแรกของเธอไว้ และอวย-

ชยักก็ลบัมาในละแวกนี้เมื่อสามปีก่อน หญงิสาวจงึได้พบเขาอกีครั้ง แต่หนนี้

อวยชยัไม่รอช้า เขาเดนิหน้าจบีธรีญัญ์ซึ่งเพิ่งเรยีนจบปรญิญาตรมีาหมาดๆ 

โดยที่ธรีุตม์ไม่ระแคะระคาย ธรีญัญ์เองกไ็ม่รู้ว่าเธอถูกหลอกใช้

อวยชยัจ้องลวนลามหญงิสาวในเดอืนที่สองที่คบกนั เธอหนรีอดจาก

เขาและเริ่มรูส้กึไม่ด ีแต่ธรีญัญ์กต็กเป็นเหยื่อของอวยชยัจนได้เมื่อเขาโกรธ

แค้นที่ถูกปฏิเสธซ�้าๆ แล้วดักฉุดเธอระหว่างเดินทางจากที่ท�างานกลับบ้าน

ในเยน็วนัหนึ่ง ธรีญัญ์ถูกข่มขนือย่างทารุณ หญงิสาวไม่กล้ากลบับ้าน เธอ

หนไีปค้างบ้านเพื่อนสนทิจนร่องรอยการถูกทารณุกรรมจางหาย และกลบั

มาด้วยความหวาดกลวักบัฝันร้ายที่เกดิขึ้น

“ไอ้อวยเล่าให้ผมฟังแทบทุกอย่างที่มันท�ากับรัญญ์ ถ้าพี่ติไม่ห้ามไว้ 

ผมคงฆ่ามนัไปแล้ว” ธรีตุม์ก�าหมดัแน่น โรสติาแตะแขนชายหนุ่มด้วยความ
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สงสาร

“สื่อต่างๆ ออกข่าวว่าผมเป็นแบดบอยที่เอาแต่หาเรื่องคนอื่น คณุคดิ

ว่าผมจะทนได้ยงัไงในเมื่อไอ้อวยมนัท�ากบัน้องสาวผมขนาดนี้ มนัรูว่้าผมจะ

ไม่แจ้งความเพราะรัญญ์ต้องอับอายขายหน้า มันเลยยิ่งเหิมเกริมถึงขนาด

ข่มขู่รญัญ์กบัแม่ให้จ่ายเงนิปิดปากมนั รญัญ์ถกูมนัตามรงัควานจนเธอต้อง

หนไีปอยู่ต่างจงัหวดั ผมไม่ให้เงนิมนัอกี เกอืบฆ่ามนัอยู่แล้วถ้าวนัหนึ่งมนั

จะไม่หายไป ผมได้ข่าวว่ามนัได้งานที่ไหนสกัแห่งและออกไปจากชวีติพวกเรา

จนกระทั่งมเีรื่องของคุณนี่แหละ” ธรีุตม์จบัมอืหญงิสาว จ้องมองเธออย่าง

เครยีดจดั

“คุณรู้มั้ยว่าผมกลัวแค่ไหนตอนที่เห็นไอ้อวยตามคุณไป ผมกลัวว่า

มนัจะท�าร้ายคุณเหมอืนกบัที่เคยท�าร้ายรญัญ์ ผมช่วยรญัญ์ไม่ได้ ผมเลย

ตดัสนิใจที่จะช่วยคุณ อย่างน้อยผมกย็งัปกป้องอกีชวีติหนึ่งได้”

“คณุท�าได้แล้วค่ะคณุธ ีคณุปกป้องดแูลฉนัอย่างดทีี่สุดเชยีวละ และ

ฉนักข็อบคุณคุณมาก” โรสติาดงึมอืของเขามาแนบแก้ม

“แต่วนันี้มนักลบัมาท�าร้ายรญัญ์อกีครั้ง” เขาพูดด้วยสหีน้ากระด้าง

“แต่ผู้กองช้างก็ไปช่วยเธอไว้จนปลอดภัย” โรสิตาขัดอย่างอ่อนโยน 

“ในเมื่อคุณรู้แล้วว่าไอ้อวยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้และผู้กองกร็บัทราบ คุณ

กม็เีวลาพอที่จะคดิหาวธิป้ีองกนัไม่ให้มนักลบัเข้ามาก่อปัญหาอกี บางทผีูก้อง

อาจจะจบัตวัมนัได้แล้วกเ็ป็นได้นะคะ เหน็มั้ยคะว่าหนนี้ไม่เหมอืนกบัอดตีที่

ผ่านมาสกัหน่อย อย่าคดิถงึสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่เราแก้ไขไม่ได้เลยค่ะ คุณยงั

มโีอกาสที่จะท�าปัจจุบนัให้ดขีึ้นเสมอ”

“ขอบคุณนะครับที่เตือนสติผม” มือที่เกร็งแน่นของชายหนุ่มผ่อน-

คลายลง เขาลบูแก้มนวลของเธอเสยีเองพร้อมกบัตระกองกอดร่างกลมกลงึ

ด้วยแขนข้างอกีข้างที่ยงัว่าง

โรสติาคลี่ยิ้มอย่างให้ก�าลงัใจ ผเีสื้อฝูงใหญ่บนิพั่บๆ อยู่ทั่วโพรงอก 

เธอลมืทกุสิ่งแม้แต่ความกลวัว่าความรกัอาจจบลงเหมอืนกบับดิากบัมารดา 
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ณ ขณะนี้หญงิสาวยนิดทีี่จะได้มส่ีวนแบ่งเบาความทกุข์ที่ชายหนุม่ต้องสูท้น

แบกมาช้านาน

“คุณจะไม่ไปจากที่นี่แล้วใช่มั้ย” ธรีุตม์ส่งสายตาเว้าวอน ส่งผลให้ใจ

ของหญงิสาวอ่อนยวบ

“แต่อวยชยัตามหาฉนัอยู่นะคะ”

“คุณกร็ู้แล้วนี่ว่าต่อให้ไม่มคีุณ มนักจ็้องเล่นงานครอบครวัผมอยู่ด ี

อยูก่บัผมนะคณุโรส ผมต้องการก�าลงัใจจากคณุ ผมเหนื่อยเกนิกว่าจะต่อสู้

คนเดยีวแล้ว” นยัน์ตาคนพูดช่างอ้างว้างชวนให้สงสาร 

“ค่ะ ฉนัจะอยู่ที่นี่ สู้ไปพร้อมกบัคุณ” เจอลูกอ้อนเช่นนี้ โรสติาจะ

ตอบอะไรได้นอกจากยนิยอมจนหมดใจ

“ขอบคณุครบั น่ารกัที่สุด” ชายหนุม่จบูมอืเธอแรงๆ “มอืกห็อมด้วย 

ชื่นใจจงั”

“คุณธ!ี” หญงิสาวเอด็เมื่อเขาไม่หยุดจูบมอืเธอเสยีท ี

ธรีุตม์หวัเราะชอบใจ จูงเธอไปยงัห้องนอน พร้อมกบัเปิดประตูให้

“คุณไปนอนเถอะ ดกึมากแล้ว เอ...วนันี้ผมยงัไม่ได้จุ๊บรวกี่อนนอน

เลย”

“คุณจะเข้าไปจุ๊บแกมั้ยล่ะคะ” โรสิตาถามอย่างลังเล เพราะอาจไม่

เหมาะสมที่ชายหนุ่มจะเข้าไปในห้องนอนหญิงสาว แค่ยืนคุยกันยามวิกาล

ในสภาพที่ธรีุตม์กึ่งเปลอืยและพวกเขากก็อดกนัอย่างใกล้ชดิกแ็ย่มากแล้ว

“ไม่เป็นไรครับ” นัยน์ตาของคนพูดพราวระยับ ก่อนเขาจะอาศัย

จงัหวะที่โรสติาเผลอหอมแก้มนวลฟอดใหญ่

“คุณ!” หญงิสาวยกมอืแตะแก้มด้วยความตกใจ 

“ฝากไปจุ๊บรวตี่อด้วยนะ ราตรสีวสัดิ์นะครบั” 

ธีรุตม์ขยิบตาอย่างขี้เล่นพร้อมกับปิดประตูห้องนอนให้หญิงสาว 

ปล่อยให้โรสิตายืนกระฟัดกระเฟียดจับแก้มตนเอง ก่อนวงหน้าสะสวยจะ

อ่อนโยนลง เรยีวปากอิ่มขยบัยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม
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ความสมัพนัธ์ระหว่างธรีุตม์กบัเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว

โรสติาเดนิตรงไปที่เตยีงซึ่งธรีวนีอนหลบัปุ๋ย ไฟจากโคมบนโต๊ะข้าง

เตยีงส่องให้เหน็ใบหน้าแสนบรสิทุธิ์ของแม่หนนู้อย หญงิสาวทรดุกายลงนั่ง

ข้างๆ ก้มลงหอมแก้มนวลใส

เธอหวนคิดถึงธีรัญญ์และช่วงเวลายากล�าบากที่เจ้าหล่อนต้องเผชิญ 

โรสติาเข้าใจความเดยีดฉนัท์ที่ธรีญัญ์มตี่อธรีวแีล้ว รวมถงึทุกค�าพูดที่เคย

ด่าทอเดก็น้อย สองแม่ลูกเป็นเหยื่อของคนชั่วร้ายอย่างอวยชยั และโรสติา

กซ็�้าเตมิสองแม่ลูกด้วยความโง่เง่าไม่หยุดหย่อน

โรสิตาอยากช่วยพวกเขาได้ แต่ก่อนอื่นเธอต้องแก้ไขความผิดที่ท�า

ไมด่ต่ีอธรีญัญ์ในวนันี้ หญงิสาววางแผนถงึสิ่งที่ต้องท�าโดยละเอยีด ถ้าเป็น

ไปได้เธอก็อยากใช้ความสามารถที่ตนเองเชี่ยวชาญที่สุดเพื่อช่วยพวกเขา 

ขอเพยีงธรีญัญ์ยนิยอม



โรสิตาแก้ไขความผิดของตนเองด้วยการไปเคาะประตูห้องนอน
ของรจุใีนยามสาย ไม่มเีสยีงขานรบัจากภายใน แต่หญงิสาวกถ็อืวสิาสะแง้ม

ประตูเข้าไป

ธรีญัญ์นั่งเหม่อพงิหวัเตยีง มอืก�าอะไรบางอย่างไว้ ร่างผอมบางแทบ

กลืนไปกับกองหมอนและผ้าห่ม ใบหน้าซีดขาวเสียจนรอยบวมช�้าจากการ

ถูกท�าร้ายเด่นชดัอย่างน่ากลวั โรสติาเหน็แล้วยิ่งโกรธอวยชยั คนเลวอย่าง

เขาสมควรได้รบัโทษที่ก่อ เธอรู้สกึผดิที่ตนมสี่วนซ�้าเตมิธรีญัญ์

หญิงสาวประคองถาดซึ่งมีชุดน�้าชาส�าหรับหนึ่งคนและแจกันดอก

กุหลาบสารพัดสีส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วห้อง การเคลื่อนไหวของเธอท�าให้

ธรีญัญ์สะดุ้ง 

“คุณเข้ามาท�าไม!” ธีรัญญ์มองตาขวางด้วยความระแวง และวาง

สิ่งของที่ก�าอยู่ในมอืลงข้างตวั โรสติาเพิ่งเหน็ว่าเป็นผ้าเชด็หน้าผนืหนึ่ง

“ฉนัชงชากหุลาบมาให้ค่ะ อยากให้คณุลองชมิ” โรสติาวางถาดลงบน

โต๊ะข้างเตยีงอย่างไม่รู้ไม่ชี้กบัท่าทางเป็นอรขิองอกีฝ่าย

๒๗
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“ฉนัไม่ดื่มชา” ธรีญัญ์หน้าบึ้ง

“แต่ว่าชากุหลาบกานี้หาที่ไหนไม่ได้ในโลกนะคะ ฉนัท�าเองกบัมอืทุก

ขั้นตอน ตั้งแต่ปลกูกหุลาบ  เกบ็กหุลาบมาตากแห้ง แพก็อย่างด ีแล้วกเ็อา

ตดิมอืมาจากบ้านนี่แหละ แม่ฉนัชอบมากเลยละ” นกัพยากรณ์สาวรนิน�้าชา

ลงในถ้วยกระเบื้อง เดด็กลบีกหุลาบสดในแจกนัมาสองกลบีเพื่อลอยข้างบน 

“ที่จริงเราควรจะดื่มตอนที่ชงเสร็จใหม่ๆ แต่ฉันกลัวจะเกะกะห้อง

คณุ เลยชงส�าเรจ็แล้วค่อยยกมา ลองชมิดนูะคะ เดี๋ยวหายร้อนจะไม่อร่อย” 

โรสติายื่นถ้วยชาให้ธรีญัญ์ซึ่งยงัคงมองมาอย่างไม่ไว้ใจ 

“ชากุหลาบเป็นชาสมุนไพรที่ช่วยบ�ารุงสุขภาพด้วยนะ นอกจากกลิ่น

จะหอม...” เธอลากเสยีงยาวและยกถ้วยชาขึ้นมาดอมดมอย่างชื่นใจ “...ชา

กุหลาบยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยให้หายใจสะดวก แล้วก็ยังช่วย

ชะล้างสารพษิในร่างกาย บ�ารุงหวัใจ ตบั ระบบขบัถ่าย กระตุ้นฮอร์โมน

เพศหญิง ท�าให้หน้าตาผิวพรรณสดใส ที่ส�าคัญชากุหลาบช่วยผ่อนคลาย

ความตงึเครยีดลงได้ ท�าให้นอนหลบัสบาย คุณต้องพกัผ่อนมากๆ เพราะ

ฉะนั้นลองดื่มดูสคิะ แล้วจะหลบัปุ๋ยฝันด”ี

“ฉนัไม่ใช่เดก็นะ ไม่ต้องมาหลอกล่อกนัหรอก คณุต้องการอะไรจาก

ฉนักนัแน่” ธรีญัญ์แหวใส่พลางหยบิหมอนข้างขึ้นมากอดราวกบัเป็นอาวธุที่

จะปกป้องเธอได้

“ดื่มก่อนน่า แล้วฉนัจะบอก” โรสติาคะยั้นคะยอ 

น้องสาวของธีรุตม์ท�าเสียงฮึในล�าคอ ก่อนจะกระชากถ้วยชามาถือ

เพื่อตดัความร�าคาญ โรสติาลอบมองอย่างสมใจเมื่อเหน็ธรีญัญ์ชะงกัตอนที่

จดปากลงบนขอบถ้วยกระเบื้อง กลิ่นหอมหวานของกุหลาบก�าลังท�าหน้าที่

ของมนั เรยีวปากอิ่มของธรีญัญ์แต้มยิ้มบางเบา เธอจบิน�้าชา หลบัตาพริ้ม 

แล้วจบิต่ออกีหลายครั้ง

“ชอบมั้ย” โรสติาถามด้วยความขบขนั 

“งั้นๆ แหละ” ธรีญัญ์วางถ้วยชาลงบนโต๊ะหวัเตยีงอย่างปั้นปึ่ง 
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โรสติาทนัเหน็ว่าเจ้าหล่อนช�าเลอืงมองมนัแวบหนึ่งด้วยความเสยีดาย

“เอาละ ไหนๆ ฉนักย็อมดื่มชากุหลาบบ้าบอนั่นแล้ว คุณตอบฉนัได้

รึยังว่ามาท�าดีกับฉันท�าไม เมื่อวานคุณยังด่าฉันอยู่เลยว่าฉันมันเลว ไม่มี

ความคดิ สกปรก ไม่สมควรเกดิเป็นคนด้วยซ�้า” 

“ฉันขอโทษค่ะที่โกรธจนพูดจาแรงไป ที่จริงแล้วฉันไม่ได้คิดว่าคุณ

เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะ ทกุคนมเีหตผุลของตวัเอง ฉนัไม่มสีทิธิ์ตดัสนิคณุ” 

โรสติาเอ่ยเสยีงอ่อน

“แต่คุณก็คดิว่าฉนัชั่วร้ายที่ตเีดก็คนนั้น รู้มั้ยว่าฉนักย็งัอยากฆ่ามนั

อยู่ด”ี ธรีญัญ์ก�าหมอนข้างแน่น 

โรสิตาอยากปลอบอะไรมากมาย แต่ไม่คิดว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสม 

หญงิสาวจงึเลี่ยงไปคุยเรื่องซึ่งดูจะปลอดภยักว่า

“รวเีป็นเดก็น่ารกันะคะ ถ้าคุณลองท�าความรู้จกักบัเธอ คุณจะหลง

รกัแกเหมอืนกบัฉนั”

“คุณรกัมนัเสยีจรงินะ” ธรีญัญ์ยิ้มหยนั

“ท�าไมจะไม่รกัล่ะคะ รวเีป็นเดก็เลี้ยงง่าย ขี้อ้อน ใครอยู่ด้วยกร็กั 

ฉนัเคยท�าผดิต่อแกและต่อครอบครวัของคณุด้วยการชกัน�าให้สื่อกบัสงัคม

จบัตามองพวกคณุตั้งแต่รวยีงัไม่เกดิด้วยซ�้า ทั้งที่แกไม่สมควรต้องมาเผชญิ

เรื่องราวแบบนี้เลย ฉนัด่าความโง่ของตวัเองมาตลอด ถ้าท�าอะไรที่เป็นการ

ไถ่โทษได้ก็อยากท�า แต่ที่ฉันรักรวีไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดหรอกนะ ยิ่ง

รู้จักฉันก็ยิ่งรักแก ฉันสนิทกับแม่มากๆ เลยอยากแบ่งความรักที่มีให้แก

บ้างเหมอืนกบัที่แม่เคยให้ฉนั นี่เป็นสิ่งเลก็ๆ น้อยๆ ที่ฉนัท�าให้รวไีด้”

โรสิตาได้ยินเสียงฮึในล�าคอของธีรัญญ์ สีหน้าของอีกฝ่ายเย้ยหยัน

และเจบ็แค้น โรสติาจงึเลอืกจะเปลี่ยนหวัข้อเพื่อไม่ให้กระทบกระเทอืนจติใจ

ของธรีญัญ์ไปมากกว่านี้ หญงิสาวยกแจกนักหุลาบที่น�ามาด้วยขึ้นมาวางบน

ตกั ใช้มอือกีข้างที่ว่างจดัแต่งพุ่มทรงของดอกไม้ในแจกนั

“คุณรู้มั้ยว่ากุหลาบแต่ละดอกมเีอกลกัษณ์ของตวัมนัเอง ถ้าสงัเกต
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ดีๆ  กหุลาบแต่ละพนัธุม์กีลิ่นหอมไม่เหมอืนกนันะคะ ฉนัเอามาให้คณุ เผื่อ

กลิ่นอะโรมาของมนัจะช่วยให้คุณผ่อนคลายลง” 

“ฉนัไม่ชอบกุหลาบ” ธรีญัญ์ท�าเสยีงขึ้นจมูก

“แต่คุณแม่ของคุณชอบมากนะคะ โดยเฉพาะกุหลาบสีชมพูแบบนี้” 

โรสติาแตะดอกไม้สชีมพอู่อนท่ามกลางกหุลาบหลายสซีึ่งเธอคละมาในแจกนั

“ฉันเลิกมองกุหลาบสีชมพูไปนานแล้ว ชีวิตคนเราไม่ได้หวานแหวว 

อย่างนั้น เมื่อก่อนฉนัเคยชอบสนีี้มาก แต่ตอนนี้ฉนัเกลยีดมนั” ธรีญัญปั์ด

หมอนข้างออกไปอย่างหงุดหงิด แล้วคู้ขาทั้งสองขึ้นมาชันเข่าพร้อมกับ

กระชากผ้าห่มขึ้นมาปิดถงึต้นคอ

“แล้วถ้าให้คณุเลอืก คณุจะเลอืกกหุลาบสอีะไรคะ” โรสติาแกล้งถาม

“สดี�า ฉนัเคยเหน็แต่รปูในอนิเทอร์เนต็ แม่บอกว่าคุณเอามาให้เหรอ” 

ธรีญัญ์เอื้อมมอืมาช้อนดอกกุหลาบสดี�า หนึ่งในสองดอกที่อยู่ในแจกนั 

“ค่ะ อาจารย์ของฉนัที่อยูฝ่รั่งเศสเป็นคนเพาะมนัขึ้นมา พอกลบัเมอืง

ไทยฉนัเลยขอมาปลกูที่บ้าน คณุอยากดดูวงชะตามั้ยคะ กุหลาบแต่ละดอก

สามารถบอกอะไรได้เยอะแยะชนดิที่คณุจะคาดไม่ถงึเชยีวละ ไม่ว่าคณุอยาก

รู้อะไร กุหลาบจะบอกคุณค่ะ” โรสติายื่นแจกนัให้คู่สนทนา

ธรีญัญ์จ้องดอกไม้พลางกดัเลบ็อย่างลงัเล ก่อนจะยกัไหล่ 

“เอาส ิฉนัไม่มอีะไรท�าอยู่แล้วนี่”

โรสติายิ้มกว้าง เธออธบิายวธิกีารเลอืกดอกกุหลาบ ธรีญัญ์ท�าตาม

และส่งกุหลาบสดี�าดอกเดมิซึ่งเจ้าตวัสนใจแต่แรกให้ 

“กุหลาบสีด�าพันธุ์นี้เป็นกุหลาบที่หายากมาก พบได้แค่ไม่กี่ที่ในโลก

เท่านั้น เพราะมันขยายพันธุ์ยาก คนที่เลือกกุหลาบพันธุ์นี้จึงเป็นคนที่มี

เอกลกัษณ์ ไม่เหมอืนใคร ภายนอกคุณอาจจะดูหยิ่ง ลกึลบั ปิดกั้นตวัเอง

จากคนอื่น แต่ความจริงแล้วคุณเป็นคนแข็งนอกอ่อนในนะคะ เพราะ

กหุลาบพนัธ์ุนี้อาจดโูดดเด่น แต่ความเป็นจรงิมนัอ่อนไหวต่อโรคและแมลง

มาก กว่าจะปลูกได้ต้องดูแลฟูมฟัก ระมัดระวังแทบทุกระยะ ในขณะ
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เดยีวกนัมนักแ็ขง็แกร่ง อาจจะเปราะบางต่อโรคภยักจ็รงิ แต่มนักอ็ยู่รอด

มาได้ทุกครั้ง คุณเองกเ็หมอืนกบัมนั แม้ว่าจะผ่านเรื่องราวหนกัๆ ในชวีติ

มา แต่คุณกเ็ข้มแขง็และยนืหยดัขึ้นมาได้ นี่คอืข้อดขีองคุณค่ะ”

“บางครั้ง เมื่อไม่มทีางเลอืกอื่นในชวีติ เรากต้็องพยายามที่จะเข้มแขง็

ไม่ใช่เหรอ เพราะถ้าเราไม่เข้มแขง็ เรากจ็ะต้องตาย” ธรีญัญ์ยิ้มขื่น

“คณุเก่งมากนะคะที่ใช้บาดแผลเป็นแรงผลกัดนัให้ลกุขึ้นสู ้ฉนัชื่นชม

คนอย่างคุณค่ะ” โรสิตาคลี่ยิ้มอย่างจริงใจ เธอไล้ปลายนิ้วไปตามกิ่งก้าน

และใบ 

“คุณรู้ได้ยงัไงว่าฉนัมบีาดแผล” ธรีญัญ์นิ่วหน้า

“คนเราทุกคนล้วนมีบาดแผลด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคะ เพียงแต่

แผลของใครจะสาหสัมากน้อยต่างกนั บาดแผลของคณุดจูะหนกักว่าคนอื่น

อยู่สกัหน่อย สงัเกตได้จากหนามหกัๆ กบัรอยบากตรงนี้ของกิ่ง” โรสติาชี้

ให้ด ู“คณุเคยเผชญิเรื่องร้ายที่ท�าให้คณุบอบช�้าปางตาย มนัยงัส่งผลต่อคณุ

มาจนทุกวนันี้ใช่มั้ยคะ”

นัยน์ตาสั่นระริกของธีรัญญ์ตอบค�าถามของโรสิตาได้อย่างชัดเจน 

นกัพยากรณ์สาวจงึเอื้อมมอืไปแตะแขนอกีฝ่ายอย่างให้ก�าลงัใจ

“อย่างที่ฉนับอกค่ะ เราทกุคนล้วนมบีาดแผล ไม่มใีครรกัษาแผลใน

ตวัเราให้หายขาดได้นอกจากตวัเราเอง ถ้าคณุมวัแต่ตอกย�้าถงึความเจบ็ปวด

จากมนั คุณกจ็ะเจบ็อยู่ร�่าไป แต่ถ้าคุณยอมรบัว่าวนิาทแีห่งความเจบ็ปวด

ได้ผ่านไปแลว้ ถงึเวลาที่คณุควรจะปล่อยวางและเยยีวยาจติใจให้รูส้กึดขีึ้น

ในทุกๆ วนั วนัหนึ่งบาดแผลของคุณกจ็ะหาย กลายเป็นแค่รอยแผลเป็น

จางๆ ที่ท�าอะไรคุณไม่ได้อกี”

“พูดง่าย แต่ท�ายาก” วงหน้าซดีเซยีวบดิเบ้ด้วยความเจบ็ปวด

“แต่ก็คุ้มค่าที่จะลองนะคะ ถ้าคุณอยากมีความสุข คุณก็ต้องหยุด

ท�าร้ายตวัเองด้วยความคดิของคุณ” 

ธีรัญญ์สั่นศีรษะไม่เห็นด้วย และกระชากแขนออกจากการเกาะกุม
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ของเธอ

“คุณดูได้แค่นี้เองเหรอ”

“ไม่ค่ะ ฉนัดไูด้มากกว่านั้น คณุเดด็กลบีกุหลาบมาสามกลบีสคิะ ใช้

มอืข้างเดมิ และเอามาวางบนถาด จะวางเรยีงแบบไหนกไ็ด้แล้วแต่คณุ ตั้งใจ

อธษิฐานด้วยนะ” โรสติายื่นดอกไม้คนืให้ 

ธรีญัญ์หมนุกิ่งก้านไปรอบๆ อย่างลงัเล ก่อนเดด็กลบีดอกไม้มาวาง

ซ้อนทบักนับนถาดด้วยสหีน้ากลุ้ม 

“คุณเป็นคนซบัซ้อน ดูจากการวางกลบีกุหลาบทบัๆ กนั คุณกลวัที่

จะเปิดใจให้คนอื่นรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณ แต่ขณะเดียวกันคุณก็เหงา

และต้องการให้คนมาเข้าใจคุณ” เธอหยิบกลีบดอกไม้มาดูทีละกลีบ “การ

เดด็กลบีแสดงให้เหน็ว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจในตวัเองและค่อนข้างสบัสน โคน

กลีบถึงมีรอยฉีกขาด ใจของคุณก�าลังว้าวุ่นมากๆ คุณกลัวอะไรบางอย่าง

อยู่ใช่มั้ย”

ธีรัญญ์ไม่ตอบ โรสิตาพอจะเดาออก เธอจึงเลือกที่จะถามอีกฝ่าย

แทน

“คุณอยากถามอะไรฉนัมั้ย”

“ไอ้ที่ฉนักลวั...มนัจะเกดิขึ้นมั้ย” ธรีญัญ์ถามเสยีงสั่น 

นกัพยากรณ์สาวเพ่งมองกลบีดอกไม้ทั้งสาม เธอหยบิขึ้นมากลบีหนึ่ง

“ร่องรอยต่างๆ บนกลบีบอกว่า ถ้าสิ่งที่คณุกลวัหมายถงึเรื่องในอดตี

ละก.็..ค่ะ มนัจะส่งผลต่อปัจจบุนั คณุต้องระวงัตวัให้ด ีทางที่ดทีี่สดุคอือย่า

คิดว่าคุณอยู่คนเดียว คุณมีคุณป้า คุณธี ทุกคนในบ้าน รวมถึงฉันและ 

บอดกีาร์ดทั้งหมด เราทุกคนจะช่วยกนัแก้ไขค่ะ”

“ไม่นะ...ฉนัรบัอะไรไม่ได้อกีแล้ว” ธรีญัญ์ส่ายหวั มอืก�าผ้าห่มแน่น 

น�้าตาคลอหน่วยด้วยความหวาดกลวั

“อย่ากลวัไปเลยนะคะ คณุจะผ่านมนัไปได้ค่ะ” โรสติากมุมอือกีฝ่าย

อย่างปลอบประโลม ทั้งที่ความจรงิเธอเองกห็วั่นใจ เพราะลายเส้นบนกลบี



แ พ ร ณั ฐ  l  261

ดอกบ่งบอกถงึบางสิ่งที่มแีนวโน้มว่าจะร้ายแรง

“กุหลาบบอกคุณเหรอว่าฉันจะผ่านไปได้” ธีรัญญ์บีบมือตอบอย่าง

ขอความมั่นใจ

“ทกุปัญหาจะผ่านไปได้ถ้าเรามคีวามเข้มแขง็และมสีตค่ิะ” โรสติาฝืน

ยิ้มสดใส เธอเกลียดการพยากรณ์ดวงชะตาก็ตรงที่เห็นสิ่งเลวร้ายแต่ต้อง

พูดปดให้คนฟังสบายใจ

“คณุพอจะรูม้ั้ยว่าไอ้เรื่องที่ว่านั่นมนัเกี่ยวกบัอะไร ฉนัจะได้ระวงัตวั

ถูก” ธรีญัญ์ถามต่อ 

โรสิตาหยิบอีกกลีบหนึ่งขึ้นมาดูอย่างละเอียด ใคร่ครวญว่าควรจะ

พูดมากน้อยแค่ไหน

“อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นกับของรักของคุณค่ะ แต่ไม่ต้องห่วง

นะคะ ถ้าคณุรูว่้าสิ่งนั้นมค่ีากบัคณุมาก คณุกเ็พยีงแต่ระวงัรกัษามนัไว้ให้ดี

เท่านั้นเอง ป้องกนัไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ นี่แหละค่ะ ดทีี่สุด”

“ของรกัของฉนัเหรอ...” ธรีญัญ์ขมวดคิ้ว เงามดืด�าพาดผ่านดวงตา

เคร่งเครยีด

“ฉนัคดิว่าคุณรู้ว่ามนัคอือะไร” 

โรสติายิ้มปลอบ ก่อนจะปั้นสหีน้าให้ร่าเรงิขึ้นเมื่อวางกลบีกุหลาบที่

ถอือยู่ลงในถาด แล้วหยบิกลบีสุดท้ายมาพนิจิพจิารณา

“อุ๊ย! ฉนัมขี่าวดจีะบอกคุณด้วยนะ”

“คนอย่างฉนัจะมข่ีาวดกีบัเขาได้ด้วยเหรอ” ธรีญัญ์แค่นยิ้ม แต่กจ้็อง

มองกลบีกุหลาบในมอืโรสติาด้วยความสนใจ

“มสีคิะ มนัเป็นเรื่องดจีรงิๆ นะ นี่ไง ฉนัเหน็ลายเส้นรูปหวัใจ คุณ

จะได้พบเนื้อคู่ หรอืไม่คุณกไ็ด้พบเขาแล้ว” โรสติายิ้มกว้าง

“ไม่มผีู้ชายที่ไหนมองคนอย่างฉนัหรอก” ธรีญัญ์ยิ้มหยนั

“มีสิคะ ผู้ชายคนนี้จะมากอบกู้ทุกสิ่งให้คุณ ขอเพียงคุณศรัทธาใน

ความรกัและเชื่อมั่นในตวัเขา” นกัพยากรณ์สาววางกลบีกุหลาบลงในถาด 
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“ฉนัไม่ควรค่าถงึขนาดนั้นหรอก” ธรีญัญ์ก้มหน้าต�่า แต่ไม่อาจปิดบงั

นยัน์ตาเศร้าหมองได้

“อย่าดถููกคณุค่าของตวัเองสคิะ คณุสามารถเป็นเพชรน�้างามได้เสมอ

ในสายตาของคนที่รกัคุณนะคะ” โรสติากล่าวอย่างอ่อนโยน

“ไม่จริง...ฉันมันสกปรก โสโครก น่าขยะแขยง ฉันเป็นได้แค่ขยะ

เน่าๆ ที่จมอยูใ่นโคลนตมเท่านั้นแหละ” ธรีญัญ์กอดผ้าห่มแน่นและซบหน้า

ลงกบัเข่าทั้งสอง

“ถ้าคุณเอาแต่ดูถูกตวัเองว่าเป็นขยะ คุณก็จะเป็นขยะอยู่นั่นเอง แต่

ถ้าเมื่อไหร่ที่คณุคดิว่าตวัเองเป็นเพชร คณุกจ็ะเป็นเพชรที่ส่องประกายสดใส 

มนัขึ้นอยู่กบัความคดิของคุณเองนะ”

“ฉันไม่มีวันเป็นเพชรได้หรอก...ไม่มีวันนั้นอีกแล้ว...” ธีรัญญ์ส่าย

หน้า

“คุณลองดูต่อไปกแ็ล้วกนัค่ะ ผู้ชายคนนั้นจะท�าให้คุณเหน็เองว่าคุณ

เป็นเพชรล�้าค่าส�าหรบัเขา” 

โรสติายนืยนัอย่างมั่นใจ ครั้นอกีฝ่ายยงัแบะปากด้วยความไม่เชื่อถอื 

เธอจึงถามธีรัญญ์ว่าอยากรู้อะไรอีกหรือไม่ เมื่อน้องสาวของพระเอกหนุ่ม 

สั่นหัว โรสิตาจึงชักน�าไปสู่การพยากรณ์ขั้นสุดท้าย ถ้าโชคดีหญิงสาวอาจ 

ได้เห็นภาพเหตุการณ์น่ากลัวที่มีเค้าว่าจะเกิดขึ้นเพื่อจะได้มีข้อมูลส�าหรับ

ป้องกนัและแก้ไข

“คราวนี้คุณจบัดอกกุหลาบไว้ได้มั้ยคะ ฉนัจะจบัที่ปลายก้าน”

ธีรัญญ์พยักหน้าอย่างงงงวย แต่ก็ยอมท�าตามโดยดี นักพยากรณ์

สาวหลบัตาลงพร้อมกบัตั้งสมาธ ิ

ภาพนมิติผดุขึ้นในหวั โรสติาเฝ้าดมูนัเหมอืนที่เคยท�าเสมอ หวัใจเต้น

แรงขึ้นเมื่อภาพอนัน่าพรั่นพรงึปรากฏขึ้นอย่างชดัเจน



หวัใจของนกัพยากรณ์สาวเต้นโครมครามจนแทบระเบดิออกจาก
อกเมื่อภาพนมิติปรากฏชดัเจนขึ้น 

เธอเห็นธีรัญญ์โต้เถียงกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งโรสิตาเชื่อว่าเป็นอวยชัย 

เพราะคชาเคยให้ดูรูปของเขา หญิงสาวหายใจขัดเมื่ออวยชัยกระชากร่าง 

ธรีวมีาอุ้มไว้ ธรีญัญ์กรดีร้อง ดิ้นรนไขว่คว้าเดก็หญงิคนืมา ภาพตัดไปที่ 

ธรีญัญ์ซึ่งน�้าตาไหลนองและทรดุลงไปกองกบัพื้น โรสติาขมวดคิ้ว พยายาม

มองภาพต่อจากนั้นซึ่งไม่ชดันกั เธอเหน็คชาวอบแวบอยู่ในนมิติ ดูเหมือน

เขาจะกอดธีรัญญ์ไว้ แล้วจึงเดินหน้าเครียดออกไปโดยมีธีรัญญ์ร�่าไห้ปาน

จะขาดใจ 

หญิงสาวเปิดเปลือกตา เห็นธีรัญญ์จ้องมองมาอย่างใคร่รู้ โรสิตา

ควบคมุลมหายใจให้กลบัมาเป็นปกตพิร้อมกบัไตร่ตรองหาวธิพีดูที่ไม่ท�าให้

คนฟังหวาดวติกมากจนเกนิไป

“คุณอาจต้องระวังทั้งตัวคุณเองและรวีค่ะ อย่าไปไหนกันตามล�าพัง 

ช่วงนี้ไม่ออกนอกบ้านเลยก็ดี อยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนเถอะนะคะ ฉันเหงา”  

๒๘
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โรสติาแกล้งท�าเสยีงอ้อน

“ท�าไมคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันและเด็กคนนั้น” ธีรัญญ์ถามเสียง

เครยีด 

“ดูเหมอืนว่าจะมคีนต้องการตวัรวคี่ะ” โรสติาตอบสั้นๆ ลงัเลว่าจะ

พูดความจรงิดหีรอืไม่

“ใคร” ธีรัญญ์เด้งขึ้นมานั่งหลังตรงแน่ว คิ้วเรียวผูกติดกันจนเห็น

รอยย่นระหว่างหวัคิ้ว

“ผู้ชายคนหนึ่ง” เธอเลี่ยงที่จะบอกชื่อ “แต่เรื่องนี้ใช่ว่าจะป้องกนัไม่

ได้นะคะ ถ้าเราดูแลรวอีย่างดไีม่ให้คลาดสายตา และอย่าเพิ่งพาแกออกไป

นอกบ้านกค็งไม่มอีะไรเกดิขึ้น ฉนัเองกอ็ยู่ที่นี่ ฉนัจะบอกบอดกีาร์ดให้ช่วย

ดูแลคุณกบัรวดี้วย พวกเขาเป็นมอือาชพี รบัรองว่าเราทุกคนจะปลอดภยั

เมื่ออยู่ในความคุ้มครองของพวกเขาค่ะ”

“ต้องเป็น ‘มัน’ แน่ๆ” ธีรัญญ์กระแทกเสียงพร้อมกับทิ้งตัวไปพิง 

หวัเตยีงอย่างแรง

“มนัไหนคะ มนัเทศหรอืมนัแกว” โรสติาพยายามพูดให้ข�า 

“ไม่ตลกเลยนะ” 

“แหม! ฉนัขอโทษค่ะ คุณหน้าเครียดมากเลย ฉนักอ็ยากให้คุณยิ้ม

บ้าง ฉนัดใีจนะคะที่คุณเป็นห่วงรว”ี นกัพยากรณ์สาวจบัมอือกีฝ่ายไว้ 

“ใครว่าฉนัห่วงยายเดก็นั่น ฉนักถ็ามไปอย่างนั้นแหละ” ธรีญัญ์สลดั

มอืออก เมนิไปทางอื่นอย่างมนึตงึ 

“อนัที่จรงิฉนัเหน็ผู้ชายอกีคนด้วยละ เดาว่าน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณ” 

โรสติาอมยิ้ม

“ไร้สาระ” ธรีญัญ์แบะปาก 

“คุณหนดีวงชะตาไม่พ้นหรอกค่ะ” นกัพยากรณ์สาวเตอืน 

ธีรัญญ์สบตาเธออย่างวางหน้าไม่สนิทนัก ร่างผอมมุดตัวลงไปใต้

ผ้าห่ม พลกิกายหนัหลงัให้
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“ฉนัอยากนอนแล้ว ขอบคุณที่ดูดวงให้ มนัแปลกด”ี

“ยนิดคี่ะ” โรสติาคลี่ยิ้ม “มเีรื่องหนึ่งที่อาจจะช่วยคุณได้ คุณน่าจะ

ลองสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรดูนะคะ” 

“ท�าไม” ธรีญัญ์พลกิตวักลบัมาอย่างเคร่งเครยีด “ดวงฉนัมนัแย่มาก

เลยใช่มั้ย คุณถงึต้องให้ฉนัสวดมนต์”

“ไม่ใช่ค่ะ ฉันเองก็สวดมนต์และแผ่เมตตาทุกวันเหมือนกัน ในเมื่อ

เราออกไปท�าบุญข้างนอกไม่ได้ การสวดมนต์กเ็ป็นวธิกีารท�าบุญอย่างหนึ่ง 

และเป็นยาที่จะช่วยรักษาจิตใจของเราให้สงบเย็นสบายใจ ฉันสวดมนต์

บ่อยๆ โดยเฉพาะเวลาเครยีด คุณลองท�าดูสคิะ 

“แรกๆ คุณอาจไม่ชินกับบทสวดภาษาบาลีสันสกฤตและต้องตั้งใจ

อย่างมากที่จะสวดให้ถูก แต่ความตั้งใจนั้นแหละจะท�าให้คณุเกดิสมาธ ิพอ

สวดเสรจ็คุณกจ็ะสบายใจ นั่นไงคะ หนงัสอืสวดมนต์ของคุณป้า คุณลอง

หยิบมาอ่านดูสิ” โรสิตาบุ้ยปากไปยังโต๊ะหัวเตียงฝั่งที่รุจีนอนซึ่งมีหนังสือ

สวดมนต์วางอยู่ “และอย่าลมืนะคะ เพยีงแค่เปิดประตูห้องออกไป คุณก็

จะรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดยีว ทุกคนพร้อมจะยนืเคยีงข้างคุณเสมอ”

ธรีญัญ์พยกัหน้าอย่างเสยีไม่ได้ แต่กด็ูผ่อนคลายลงไปมาก โรสติา

ยิ้มให้พร้อมกบัยกถาดชาออกไป ทิ้งแจกนักหุลาบหอมกรุ่นเอาไว้เป็นเพื่อน 

ธรีญัญ์

สีหน้ายิ้มแย้มของโรสิตาหายไปทันทีที่เธอก้าวออกจากห้องและปิด

ประตู ข้อมูลซึ่งกุหลาบบอกท�าให้หญงิสาวเกบ็มากลุ้มเสยีเอง เธอต้องเล่า

เรื่องทั้งหมดให้ธรีุตม์ฟัง และต้องเรว็ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

พระเอกหนุม่กลบัถงึบ้านด้วยความแปลกใจเมื่อเหน็โรสติาออกมารอ
รบัถงึที่รถเหมอืนเธอคอยเขามานานแล้ว 

หญงิสาวดูดใีจมากที่เหน็เขา ธรีุตม์สงัเกตเหน็ความตงึเครยีดในตวั

เธอ แต่กระนั้นชายหนุ่มกป็ลาบปลื้มที่โรสติามารอรบัเขาเป็นครั้งแรก 
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ธรีตุม์รูด้ว่ีาความสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เมื่อคนื 

หัวใจของชายหนุ่มพองโตจนนอนหลับสบายตลอดคืนพร้อมกับฝันถึงหน้า

หวานๆ และร่างนุ่มนิ่มของโรสติาในอ้อมกอดตน 

“ฉนัดใีจจงัที่คณุกลบัมาเสยีท”ี หญงิสาวทกัเป็นประโยคแรกหลงัจาก

ธรีุตม์เปิดประตูรถออกมาท่ามกลางสุนขัที่รุมล้อมต้อนรบั

“ผมก็ดีใจที่ได้เจอคุณ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณออกมารับ ทน

คดิถงึผมไม่ไหวใช่มั้ย” ธรีุตม์ยกัคิ้วข้างเดยีวให้ โรสติาจงึค้อนใส่ 

“ฉนัมเีรื่องด่วนที่ต้องบอกคุณต่างหาก”

“เรื่องอะไรครับ” เขาเลิกคิ้วสูงขึ้นและเห็นเธอหันซ้ายแลขวาอย่าง

ระมดัระวงั

“เรื่องมนัยาวค่ะ เราไปคุยกนัที่อื่นเถอะ”

นักพยากรณ์สาวพาธีรุตม์เดินลึกเข้าไปถึงสระบัวตรงเกือบสุดที่ดิน
อย่างแคล่วคล่อง เธอคงใช้เวลาว่างที่มีมากมายส�ารวจพื้นที่แทบทุกตาราง

นิ้วมาแล้ว โรสติาจดัแจงปเูสื่อใต้ต้นหางนกยงูร่มรื่น ทรดุกายลงนั่งเป็นเชงิ

บอกให้เขาวางตะกร้าหวายที่ถอืมาจากบ้านตรงกลางเสื่อ เขาจงึนั่งลงใกล้ๆ

“เดนิมาตั้งไกล เหนื่อยมั้ยคะ ดื่มน�้ากหุลาบหน่อยนะ” โรสติายื่นแก้ว

บรรจุน�้าสีชมพูอ่อนซึ่งเธอเพิ่งรินและเติมน�้าแข็งจนเย็นเฉียบ ธีรุตม์รับไป

ดื่ม เธอจงึรนิให้ตวัเองอกีแก้วหนึ่ง

“อื้อหอื...ชื่นใจจงั” 

หญงิสาวยิ้มรบัค�าชมอย่างภมูใิจ โรสติากลุกีจุอเตมิน�้าให้เขาทั้งที่เธอ

เองจบิไปเพยีงเลก็น้อย 

“ถ้าผมไม่เหน็หน้าเครยีดๆ ของคณุ ผมจะคดิว่าคุณชวนผมออกเดต 

ด้วยการปิกนกินะ”

“ฉันเห็นว่าเราอาจต้องคุยกันยาวต่างหาก” โรสิตาตวัดค้อน มือทั้ง

สองกุมแก้วไว้แน่น 
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ธรีตุม์วางแก้วน�้าของตนลงบนเสื่อ แล้วดงึแก้วออกจากมอืหญงิสาว 

สอดนิ้วประสานไปกบัมอืของเธอแทน

“ก่อนอื่น ผมมขี่าวดจีะบอกคุณสองเรื่อง”

“เรื่องอะไรบ้างคะ” หญงิสาวเอยีงคอมอง ธีรุตม์ใจชื้นเพราะเธอไม่

ดงึมอืออกจากการเกาะกุมของเขา

“เรื่องแรกมาจากผู้กองครับ เขามาหาเราเมื่อวานก็เพื่อจะบอกว่าได้

สอบปากค�าคุณนันทวดีแล้ว มีความคืบหน้าหลายอย่างเลย แต่พอดีเกิด

เรื่องขึ้นกบัรญัญ์เสยีก่อน ผู้กองกเ็ลยยงัไม่ได้เล่ารายละเอยีดให้ฟัง”

“เรากค็งต้องรอให้เขากลบัมาที่นี่ใหม่ ใช่มั้ย” 

“ใช่ แต่ไม่รูว่้าต้องรออกีกี่วนั ผมเองกใ็จร้อน อยากรูจ้ะตายอยูแ่ล้ว 

ถ้าพรุ่งนี้เขายงัไม่มา ผมจะโทร. ไป” 

“เขาคงมาเรว็ๆ นี้แหละค่ะ” โรสติาอมยิ้มอย่างมเีลศนยั

“ท�าไมเหรอ คุณรู้อะไรมา” ชายหนุ่มเลกิคิ้วสูง 

“เดี๋ยวคุณกร็ู้เองแหละ ฉนัว่าคุณบอกข่าวดเีรื่องที่สองมาดกีว่า”

ธรีตุม์ท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในปากอย่างขดัใจที่โรสติามคีวามลบักบัตน ทว่า

เมื่อเหน็ดวงตากลมแป๋วที่จ้องมาอย่างใคร่รู ้ชายหนุม่กน็กึเอน็ดูจนต้องยอม

อ่อนข้อให้หญงิสาวแต่โดยด ี

“ข่าวดเีรื่องที่สองกค็อื...วนันี้ผมคดิถงึคณุมาก” ธรีตุม์มองหญงิสาว

ด้วยดวงตาพราวระยบั ยกมอืนุ่มนิ่มของเธอขึ้นมาถูกบัปลายคางสาก 

“เนี่ยนะข่าวดีของคุณ” โรสิตากระตุกมือออกจากการเกาะกุมอย่าง

ไม่เป็นผล พวงแก้มนวลเนยีนแดงระเรื่อขึ้น 

“คุณไม่ดใีจเหรอที่ได้รูว่้าผมคดิถงึคณุมาก ที่จรงิกค็ดิถงึทกุวนัเลย” 

ชายหนุ่มจดริมฝีปากลงบนหลังมือซึ่งหอมละมุนไปด้วยกลิ่นกุหลาบ “คุณ

ล่ะ คดิถงึผมมั้ย”

“ไม่!”

“โหย ใจร้าย”
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นกัพยากรณ์สาวส่งค้อนให้ แม้เจ้าตวัจะยิ้มเขนิๆ แต่ธรีตุม์กส็งัเกต

เหน็มาตั้งแต่ต้นว่าเธอมเีรื่องกงัวลใจ

“คณุไม่สบายใจอะไรรเึปล่า เล่าให้ผมฟังได้มั้ย” ธรีตุม์ถามอย่างอ่อน-

โยน 

“วนันี้ฉนัไปขอโทษคุณรญัญ์ค่ะ แล้วกพ็ยากรณ์ดวงชะตาให้เธอ” 

“คณุเหน็อะไรครบั” ธรีตุม์ถูหลงัมอืนุม่นิ่มของเธอกบัไรเคราตรงคาง

ของเขาเล่น

“คุณหยุดท�าแบบนี้ได้มั้ย ฉนัไม่มสีมาธ”ิ โรสติาดุ

“งั้นผมยิ่งต้องท�าบ่อยๆ คุณจะได้ชิน” ชายหนุ่มกางมือเธอออกให้

ปลายนิ้วแตะเคราบางๆ ที่ข้างแก้ม หญงิสาวสะบดัค้อน แต่ไม่ดงึมอืออก 

เพยีงแค่ถอนหายใจเฮอืกๆ

“เล่าให้ผมฟังสิครับ มีอะไรกวนใจคุณ” ธีรุตม์ถามเสียงนุ่มอย่าง

เอาใจ

“เรื่องในอดตีของคณุรญัญ์ก�าลงัจะส่งผลต่อปัจจบุนัค่ะ หนนี้เธออาจ

ต้องพัวพันกับข่าวอื้อฉาว ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ลายเส้นบนกลีบ

กุหลาบบอกว่าอย่างนั้น” โรสติาเล่าด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด คนฟังกเ็ครยีด

ขึ้นมาเช่นกนั เขาลดมอืของตนเองและหญงิสาวลงมาวางบนหวัเข่า 

“มอีกีเรื่องที่ดเูหมอืนจะหนกักว่าค่ะ คณุรญัญ์อาจจะต้องเสยีของรกั

ซึ่งมคีวามเป็นไปได้สูงว่าจะเป็น...” เธอกลนืน�้าลาย “...รว”ี

“จะเกิดอะไรขึ้นกับรวีเหรอครับ” ธีรุตม์บีบมือหญิงสาวแน่นอย่าง

ไม่รู้ตวั เขาแทบกลั้นหายใจรอฟังค�าตอบ

“ฉนัเหน็ในภาพนมิติค่ะว่าไอ้อวยชยัทะเลาะกบัคณุรญัญ์ ภาพมนัเรว็

มาก ฉนัดูไม่ออกว่าที่ไหน แต่เหมอืนจะไม่ใช่ในบ้านนี้ มนัเอาตวัรวไีป ฉนั

เห็นคุณรัญญ์ร้องไห้ รวีก็เหมือนกัน ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรวีต่อจากนั้น 

เพราะพอฉนัดดูวงชะตาของคณุรญัญ์ ฉนักจ็ะเหน็แค่อนาคตของเธอ ถ้าจะ

ให้รู้มากกว่านั้นต้องไปดูดวงชะตาของรว”ี
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“แล้วคุณดูรยึงั” ธรีุตม์ถามเรว็ปรื๋อพอๆ กบัใจอนัร้อนรน

“ดูแล้วค่ะ ฉนัให้รวเีลอืกกุหลาบมาหนึ่งดอก แกเลอืกกุหลาบสสี้ม

สวยเชียวละ แต่กุหลาบดอกนั้นบอกฉันว่ารวีจะมีเคราะห์หนัก ฉันเลยดู

ภาพนิมิตของแกและเห็นเหตุการณ์ตอนที่ไอ้อวยมันเอาตัวแกไปจากคุณ

รญัญ์ มนัเอาปืนมาขู่ด้วยนะคะ รวกีลวัมาก ร้องไห้ใหญ่เลย” 

โรสติาตวัสั่นจนธรีตุม์รูส้กึได้ เขาจงึโอบร่างเพรยีวบางเข้ามาใกล้อย่าง

ปลอบโยน เพราะว่าชายหนุม่เองกต้็องการการปลอบใจจากหญงิสาวเช่นกนั

“คุณธคีะ” โรสติาเงยหน้าขึ้นจากบ่ากว้างอย่างเคร่งขรมึ “ทุกครั้งที่

ฉนัดดูวงชะตาให้คนอื่น ฉนัจะพยายามพดูหนกัให้เป็นเบาเพื่อความสบายใจ

ของคนฟัง โดยให้ข้อมูลที่เป็นจรงิแบบอ้อมๆ แก่พวกเขา แต่ฉนัคดิว่าฉนั

ควรจะตรงไปตรงมากบัคุณ”

“เพราะผมไม่ใช่คนอื่นส�าหรับคุณใช่มั้ย” ธีรุตม์ถามด้วยความรู้สึก

ตื้นตนัในหวัใจ

“ค่ะ คุณไม่ใช่” โรสติากลั้นยิ้ม แต่ชายหนุ่มกเ็หน็อยู่ด ีก่อนเธอจะ

ย่นหัวคิ้ว “ฉันกลัวค่ะ ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรวีหลังจากที่เธอถูก 

อวยชยัจบัตวัไป มนัน่ากลวัมากจรงิๆ นะคะ มตี�ารวจล้อมพวกเขาอยูเ่ตม็ไป

หมดเลย”

“แปลว่าต�ารวจไปทัน พวกเขาอาจช่วยรวีได้” ธีรุตม์พึมพ�าอย่างให้

ความหวงัทั้งโรสติาและตวัของเขาเอง 

“ฉนักห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น ที่แน่ๆ ผูก้องช้างเป็นหนึ่งในต�ารวจกลุม่

นั้นด้วย”

“คุณเหน็เขาเหรอ”

“ค่ะ เอ่อ...มอีกีเรื่องที่ฉนัไม่สามารถบอกเจ้าของดวงชะตาคนไหนได้ 

เพราะกลัวว่าค�าพูดของฉันจะไปมีผลต่อการกระท�าและการตัดสินใจของ

พวกเขามากเกนิไป แต่ฉนัอยากบอกคุณค่ะ”

“อะไรครบั” ธรีุตม์กระชบัอ้อมแขนแน่นขึ้นอกีนดิ หวัใจพองโตเมื่อ
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รู้ว่าโรสติาให้ความส�าคญัต่อเขาเหนอืคนทั่วไป

“มีผู้ชายคนหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับคุณรัญญ์และรวีในอนาคตค่ะ 

ฉันเห็นเขาอยู่ในภาพนิมิตของทั้งสองคน ลายเส้นบนกุหลาบที่คุณรัญญ์

เลอืกกบ็อกคล้ายๆ อย่างนั้นเหมอืนกนั”

“เขาเป็นใคร”

“ผู้กองช้างค่ะ ดูเหมอืนว่าดวงชะตาของเขาจะเกี่ยวพนักบัทั้งคู่ โดย

เฉพาะคุณรญัญ์” หญงิสาวอมยิ้ม

“มนัแปลว่าอะไร” ธรีตุม์ยิ้มไม่ออก ได้แต่หวงัว่าค�าตอบจะไม่เหมอืน

กบัที่เขานกึกลวั

“คุณรัญญ์มีเกณฑ์จะพบเนื้อคู่ค่ะ เขาเป็นผู้ชายที่จะมากอบกู้ทุกสิ่ง

คนืให้เธอ ฉนัว่าน่าจะเป็นผู้กองช้าง”

ธรีตุม์อึ้งไป ชายหนุม่ไม่เชื่อว่าน้องสาวจะเปิดใจรบัใครเข้ามา ธรีญัญ์

ผ่านสงครามชวีติอนัหนกัหน่วง หากเปรยีบเธอกบัทหารสกัคน ธรีญัญ์เป็น

อดตีนกัรบซึ่งเตม็ไปด้วยบาดแผลเหวอะหวะเลอืดอาบไปทั่วทั้งร่าง ต้องเกบ็

ตัวรักษาอยู่ในห้องปลอดเชื้อซึ่งมีการดูแลระมัดระวังอย่างสูง ผู้ชายอย่าง

คชาจะเยยีวยาบาดแผลฉกรรจ์ของธรีญัญ์และทะนุถนอมเธอได้ดพีอหรอื

“อย่าท�าหน้าอย่างนั้นสคิะ” โรสติายิ้มล้อพลางขยบัตวัออกจากออ้ม-

กอด “การได้เจอเนื้อคู่เป็นเรื่องดอีอก ดอกกุหลาบบอกฉนัด้วยว่าพวกเขา

เป็นคูแ่ท้ของกนัและกนั ไม่ใช่คูเ่ทยีมหรอืคูเ่วรคูก่รรม พวกเขาจะครองรกั

กนัยนืยาวถ้าคุณรญัญ์ยอมเปิดใจรบัผู้กองเข้ามา”

“แล้วรวลี่ะครบั” 

“นี่แหละค่ะที่ฉนัไม่สบายใจ ฉนัไม่รูว่้ารวจีะเป็นยงัไง” วงหน้างดงาม

สลดลง

ชายหนุม่สบตาเธออย่างหวาดหวั่น เขาหวงัว่าการพยากรณ์ของโรสติา

จะผิดพลาด แต่ในความเป็นจริงธีรุตม์รู้ดีว่าการท�านายของหญิงสาวม ี

ความแม่นย�าสูง ยิ่งเขารู้จักเธอ เขาก็ยิ่งเชื่อในความสามารถอันน่าทึ่งนี้ 
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มากขึ้นทุกวัน ธีรุตม์จึงหายใจไม่ทั่วท้องด้วยความครั่นคร้ามยามนึกถึง

หลานสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ

“ในเมื่อเหตกุารณ์ยงัไม่เกดิขึ้น เรากป้็องกนัได้ใช่มั้ยคณุโรส” ธรุีตม์

ปลอบตวัเองเป็นครั้งที่เท่าไร ชายหนุ่มเริ่มนบัไม่ถูก

“ค่ะ เราป้องกันได้ ฉันบอกบอดีการ์ดไว้แล้ว และคิดว่าควรบอก 

ผูก้องช้างอกีคน คณุไม่ต้องกลวันะคะ ฉนัไม่เล่าเรื่องที่ผูก้องเป็นเนื้อคูข่อง

คณุรญัญ์หรอก เพราะมนัเป็นความลบัที่ฉนัพดูไม่ได้ แต่ฉนัจะบอกเขาเรื่อง

รวี บางทีถ้าฉันได้ท�านายดวงชะตาเขา ฉันอาจเห็นภาพนิมิตเพิ่มเติมก็ได้” 

โรสติาจบัมอืชายหนุ่มอย่างให้ก�าลงัใจ

“ขอบคุณครบั” ธรีุตม์ฝืนยิ้มและกระชบัมอืเธอตอบ

“ฉนัจะอยู่ข้างๆ คุณตรงนี้ เราจะช่วยกนัคดิ ช่วยกนัแก้ไขนะคะ” 

“ผมดีใจนะที่เนื้อคู่ของผมก็คือคุณ คุณเป็นทั้งคนรัก เพื่อน และ

คู่คดิของผม” 

ธรีตุม์ยกมอืหญงิสาวขึ้นมาจมุพติแทนค�าขอบคุณ เธอท�าตาโตอย่าง

น่าขนั ปากอ้าค้างน้อยๆ ก่อนจะดงึมอืออกจากการเกาะกุมของเขา แล้วเส

มองพื้นหญ้า

“ตกลงคุณยอมรบัแล้วใช่มั้ยว่าเราเป็นเนื้อคู่กนั” ธรีุตม์ยิ้มกว้างเมื่อ

ไม่ได้ยนิหญงิสาวปฏเิสธเหมอืนเคยอกีแล้ว

“ก็แค่เนื้อคู่ ไม่เห็นจะมีอะไรเลย” เธอตั้งหน้าตั้งตาถอนต้นหญ้าที่ 

น่าสงสารเพื่อกลบเกลื่อนความเขนิ 

“ไม่มอีะไรได้ยงัไง เราเป็นเนื้อคู่กนั กห็มายถงึเราเป็นแฟนกนั แล้ว

ต่อไปเรากต็้องแต่งงานกนัส”ิ ชายหนุ่มโวยวาย  

“ใครจะแต่งงานกบัคุณ” โรสติาดงึหญ้าออกมากระจุกใหญ่

“อ้าว! กค็ุณไง”

“ฉนัไม่แต่งกบัคุณหรอก”

“ท�าไมล่ะ” 
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“เราต้องดูกนัไปก่อนค่ะ ฉนัต้องแน่ใจว่าคุณดพีอส�าหรบัฉนั เราถงึ

จะขยบัความสมัพนัธ์ได้”

“อะไรคือดีพอส�าหรับคุณ ต้องเป็นเจ้าของกิจการร้อยล้านพันล้าน

อย่างที่คุณกบัเพื่อนคุณเป็นน่ะเหรอ” ธรีุตม์ถามด้วยความน้อยใจ 

“เหน็มั้ย แค่นี้คณุยงัไม่รูจ้กัฉนัเลย เราจะแต่งงานกบัคนที่ยงัไม่รูจ้กั

กนัจรงิๆ ได้ยงัไง” 

“คุณก็บอกผมสิว่าดีพอของคุณคืออะไร ผมจะได้รู้จักคุณจริงๆ 

อย่างที่คุณต้องการ” เขาท�าหน้าบูดพอกนั

“คุณต้องไม่เจ้าชู้ ตาของคุณต้องมีไว้มองแค่ฉันคนเดียว ห้ามคุณ

มองผูห้ญงิคนอื่นเป็นอนัขาด ห้ามยุง่กบัใครด้วย ไม่งั้นคณุตายแน่” เธอจิ้มนิ้ว

บนแผ่นอกของเขาแรงๆ

“โอ๊ย! หมูๆ” เขาถอืโอกาสยดึมอืเลก็ๆ ไว้เสยีเลย “ทกุวนันี้ผมกม็อง

แค่คุณคนเดียวอยู่แล้ว มองมาหลายอาทิตย์แล้วด้วย และก็ยุ่งอยู่กับคุณ

คนเดยีว แล้วจะยุ่งให้มากขึ้นด้วย” 

“แต่ว่าคุณเป็นแบดบอย เป็นเสอืผู้หญงิ คุณมขี่าวกบัผู้หญงิคนโน้น

คนนี้เตม็ไปหมด ฉนัเกลยีดผูช้ายเจ้าชูท้ี่สุดในโลก พ่อของฉนัเจ้าชู้มาก ท่าน

ท�าให้แม่เสียใจซ�้าๆ และชีวิตคู่ของพวกท่านก็ไปไม่รอด มันเป็นแผลในใจ

ของแม่แม้ว่าจะผ่านมาเป็นสบิๆ ปีแล้ว ฉนัไม่อยากเป็นเหมอืนแม่ค่ะ” โรสติา 

กล่าวอย่างจรงิจงั

“ผมจะไม่ท�าเหมอืนพ่อคณุ ตาของผมมไีว้มองคุณคนเดยีว ปากของ

ผมกม็เีอาไว้จบูคณุคนเดยีวด้วย” ธรีตุม์ยกมอืเธอขึ้นมาจมุพติเป็นตวัอย่าง 

ซ�้ายงัยื่นหน้าเข้าไปใกล้หญงิสาวหมายจะจูบแก้มนวลให้ดู 

“โอ๊ย! เจ็บนะคุณ” ชายหนุ่มร้องเมื่อโรสิตากางนิ้วแปะหน้าเขาและ

ดนัออกไป 

“แล้วใครใช้ให้คณุมาท�ารุม่ร่ามล่ะ เราไม่ได้เป็นอะไรกนันะ” หญงิสาว

แหวใส่
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“เป็นสิ เราเป็นเนื้อคู่กัน สุดท้ายเราก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดี” ธีรุตม์

เถยีงพลางลูบผวิหน้าที่ถูกเลบ็แหลมคมเฉี่ยวจนแสบยบิๆ

“แต่ตอนนี้เรายงัไม่ได้แต่ง แล้วเรากย็งัไม่ได้คบหาดูใจกนัด้วยซ�้า”

“โอเค ถ้าอย่างนั้นเรามาลองคบกันดูตั้งแต่วินาทีนี้เลย” เขาท�าหน้า

ขงึขงั ขดักบันยัน์ตาแพรวพราว

“ฉนัเปลี่ยนใจแล้วค่ะ คณุมนัพวกชอบฉวยโอกาส ถ้าฉนัโง่ตกลงกม็ี

แต่เปลืองตัวเท่านั้นแหละ” โรสิตาขยับออกไปนั่งสุดมุมเสื่ออีกด้านอย่าง

ระแวง

“ถ้าไม่ลองคบกัน คุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นผู้ชายที่ดี ซื่อสัตย์ ไม่

เจ้าชู้ ของอย่างนี้มนัต้องพสิูจน์” ธรีุตม์ขยบัตามไป

“ไม่ เราจะเป็นเพื่อนกนัก่อน” โรสติาเชดิหน้าอย่างดงึดนั

“ได้ เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อน งั้นเพื่อนขอกอดเพื่อนทีหนึ่งนะ” ธีรุตม ์

อ้าแขนทั้งสองออก แต่ถูกโรสติาผลกั

“ไม่ได้!” 

ธรีตุม์แกล้งบ่นกระปอดกระแปด ชายหนุ่มมองหญงิสาวด้วยสายตา

มาดหมาย รู้ดวี่าโรสติาเองกช็อบเขา แต่ปากแขง็ 

ไม่เป็นไร...เขาจะท�าทุกวิถีทางให้เธอยอมรับ พระเอกหนุ่มยิ้มกริ่ม

พร้อมกบัคดิหาสารพดัวธิทีี่แบดบอยเบอร์หนึ่งเชี่ยวชาญ



ภายในโรงอาหารส�าหรบัพนกังานโรงแรม พลทตัจ้องมองสาวน้อย
ในเครื่องแบบแม่บ้านซึ่งนั่งอยู่ตรงข้าม 

เจลกามักแสดงท่าทางอึดอัดเมื่อเธอต้องมารับประทานอาหารกับ 

เขาต่อหน้าพนักงานทั้งหลาย แต่ให้ไปกินข้าวที่อื่นระหว่างวัน หญิงสาวก็

ปฏเิสธ เธอต้องการท�าตวัเป็นปกตเิหมอืนที่เคยท�าก่อนจะมพีนัธสญัญากบั

เขา ทว่าวนันี้หญงิสาวท�าหน้าละห้อยจนน่าสงสาร

“ฉนัอยากไปเยี่ยมพี่รญัญ์” เจลกาเปรยพลางเขี่ยอาหารในจานอย่าง

เซื่องซมึ 

“แล้วท�าไมไม่ไปล่ะ” พลทตัถามกลบัพร้อมกบัตกัหมูทอดกระเทยีม

พรกิไทยใส่จานหญงิสาว ไม่ลมืราดน�้าจิ้มแจ่วที่เขารู้ว่าเธอชอบ 

“พี่ธบีอกว่าสภาพจติใจของพี่รญัญ์ไม่ค่อยดค่ีะ พี่เขาอาจไม่อยากเจอ

ใคร ฉนัลองโทร. เข้ามอืถอืเธอ แต่เหมอืนพี่รญัญ์จะปิดเครื่องไว้ สงสยัจะ

ไม่อยากคุยกบัใครจรงิๆ” 

พลทตัมองหญงิสาวซึ่งจิ้มหมทูอดใส่ปากด้วยท่าทางซงักะตาย พวก

๒๙
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เขาเพิ่งทราบข่าวเรื่องที่อวยชยัท�าร้ายน้องสาวของธรุีตม์จากปากคชา เจลกา

จึงรีบโทรศัพท์ไปหาพระเอกหนุ่ม พลทัตนั่งฟังอยู่ด้วยความเป็นห่วงและ

สงสัยว่าเป็นเพราะตนหรือไม่ ทว่าเจลกาปฏิเสธ เธอพูดเป็นนัยว่าอวยชัย

เคยท�าร้ายธรีญัญ์มาก่อน

“เรารอสกัสองสามวนัดมีั้ย ให้อะไรๆ ดขีึ้น ค่อยไปเยี่ยมเธอ” 

“คงต้องอย่างนั้นละค่ะ แต่ฉันจะคอยโทร. ไปถามข่าวคราวของเธอ

ทุกวนั”

“ดคีรบั กนิไข่พะโล้สกัหน่อยนะ” พลทตัยิ้มอย่างเอาใจ 

“ขอบคุณค่ะ” เธอพึมพ�าเมื่อเขาตักไข่ให้ครึ่งฟองตามด้วยเต้าหู้ชุ่ม 

น�้าแกง “พี่รญัญ์น่าสงสารชะมดั เธอต้องกลวัมากแน่ๆ ที่เจอไอ้อวยอกี”

“เธอเคยถูกเขาท�าร้ายมาก่อนเหรอ” ชายหนุ่มถามสิ่งที่ค้างคาใจ

“ค่ะ” เจลกาหยดุชะงกัราวกบันกึอะไรได้ จงึขมวดคิ้วมุ่น “ฉนัอยาก

บอกคุณนะคะ แต่ฉนัพูดไม่ได้ มนัไม่ใช่ความลบัของฉนั”

“ไม่เป็นไรหรอกกระต่าย ผมเข้าใจ ผมชอบนะที่คุณมคีวามภกัดต่ีอ

คนที่คุณรกัและมุ่งมั่นที่จะปกป้องพวกเขา” พลทตัชมด้วยความจรงิใจ

“แหม! มนัเป็นธรรมดา พ่อแม่ฉนัสอนมาด”ี เจลกายดือกอย่างภมูใิจ

พลทัตหัวเราะ เขาเคยเจอบิดาของหญิงสาวมาแล้ว กระทิงเป็นครู

มวยร่างบกึบนึ ไว้หนวดเฟ้ิม ดดูดุนั แต่เหน็ได้ชดัว่าเขาเกรงใจบตุรสาวเป็น

อนัมาก อย่างไรกต็ามกระทงิกห็วงเจลกาอย่างออกนอกหน้า บดิาของหญงิ

สาวและนกัมวยในค่ายต่างท�าท่าทางราวกบัจงอางหวงไข่ใส่พลทตัตั้งแต่ครั้ง

ที่สองที่เขาไปส่งเจลกาที่บ้าน โชคดีที่พลทัตไม่ใช่คนใจฝ่อ อีกทั้งไม่ได้คิด

เกนิเลยกบัเจลกา ไม่เช่นนั้นเขาคงแย่

“พ่อของคุณรกัคุณมากเลยนะ”

“แหงละ ฉนัเป็นดวงใจของพ่อนี่คะ ตั้งแต่แม่ตาย เรากม็กีนัอยู่แค่

สองคน ตอนนั้นฉนัเพิ่งสี่ขวบเอง” หญงิสาวยิ้มในหน้า เธอตดัไข่พะโล้เป็น

ชิ้นพอค�า แต่ไม่ตกัเข้าปาก
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“ขอโทษนะ ผมถามได้มั้ยว่าแม่ของคุณเสยีเพราะอะไร”

“ได้สคิะ แม่ถูกรถชน คนเมามนัขบัรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แม่...” 

เจลกาวางช้อนส้อมลง เงยีบงนัไป นยัน์ตาว้าเหว่ของเธอท�าให้พลทตั

อยากก�าจดัโต๊ะอาหารที่กั้นกลางระหว่างพวกเขาออกไปเพื่อจะได้ปลอบเธอ

ได้ถนดั

“เสยีใจด้วยนะกระต่าย” ชายหนุม่เอ่ยสั้นๆ ทั้งที่เขาอยากจะท�าอะไร

มากกว่านี้ แต่กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าอยากท�าสิ่งใด

“ขอบคณุค่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอก ที่จรงิฉนัจ�าแม่ไม่ค่อยได้ด้วยซ�้าและ

มักจะรู้สึกผิดอยู่บ่อยๆ ฉันรู้แค่แม่ตัวหอมมาก ฉันชอบนอนหนุนตักแม่ 

เพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆ  แม่ชอบเล่านทิานให้ฟังก่อนนอน  แกรกัฉนัมากเลยนะ 

แล้วกร็กัพ่อมากด้วย ตอนที่แม่เสยี ฉนัไม่ค่อยรู้เรื่องนกัหรอกค่ะ ทุกคน

บอกว่าแม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ คนที่เสยีใจมากที่สดุน่าจะเป็นพ่อ ฉนั

เคยแอบเห็นพ่อกอดรูปแม่แล้วร้องไห้ ฉันก็เลยตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม ่

ท�าให้พ่อต้องร้องไห้อีก ฉันอยากให้พ่อภูมิใจในตัวฉัน” เจลกายิ้มอย่าง 

มุ่งมั่น เธอเริ่มตกัไข่พะโล้เข้าปากอกีครั้ง แล้วเคี้ยวจนแก้มตุ่ย

“คณุเป็นเดก็ด ีพ่อของคณุต้องภูมใิจในตวัคณุอยูแ่ล้ว ผมเหน็สายตา

ที่ท่านมองคุณ” 

“ฉนัรู้” เจลกายิ้มตาหย ี ก่อนจะย่นจมูก “แต่ว่าพ่อไม่ค่อยชอบคุณ

เท่าไหร่ แกกลวัคุณจะมาหลอกฉนั”

“ผมน่ะเหรอจะหลอกคุณ” พลทตัหวัเราะพร้อมกบัวางช้อนส้อมลง

“พ่อเห็นว่าคุณแก่กว่าฉันตั้งเยอะ แล้วคุณก็มีพร้อมทุกอย่าง คน

อย่างคุณไม่น่าจะมองคนอย่างฉนัหรอก พ่อกลวัฉนัจะเสยีใจ” เธอหยบิน�้า

มาดื่ม

“ผมไม่เหน็ว่าคนอย่างคุณหรอืคนอย่างผมจะต่างกนัตรงไหนเลย เรา

กเ็ป็นคนเหมอืนกนั” ชายหนุ่มนิ่วหน้า 

“แต่คุณเป็นไฮโซ เป็นนักธุรกิจพันล้าน เป็นนักเรียนนอก มาจาก
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ตระกูลผู้ด ีแล้วดฉูนัสคิะ” เจลกาก้มมองตวัเอง “ฉนัเป็นแค่ลกูเจ้าของค่าย

มวยเลก็ๆ เป็นนกัศกึษาฝึกงานต๊อกต๋อย พ่อแม่เป็นคนบ้านนอก เงนิทองก็

มีบ้างไม่มีบ้าง ตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยไปไหนไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

แถวๆ นี้เลยด้วยซ�้า เราอยูก่นัคนละสงัคม ถ้าไม่เกดิเรื่องขึ้นกบัคณุโรสและ

พี่ธ ีคุณกค็งมองไม่เหน็ฉนัหรอก”

“อย่าคดิอย่างนั้นสกิระต่าย ผมไม่เคยคบใครเพราะฐานะหรอืชาต-ิ

ตระกลูเลยนะ จติใจต่างหากส�าคญัที่สุด คณุเป็นคนดแีละผมกน็บัถอืคุณ...

พ่อของคณุด้วย ต่อให้ท่านไม่ได้ร�่ารวย ไม่ได้มาจากตระกลูเก่าแก่ แต่ท่าน

เป็นผูใ้หญ่ที่น่าเคารพยกย่อง ท่านช่วยเดก็ในชมุชนซึ่งอยูใ่นกลุม่เสี่ยงให้มา

เรยีนมวยเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยไม่เกบ็เงนิพวกเขา 

“ผมได้ยินคุณพ่อเน้นย�้าเรื่องคุณธรรมและความเป็นลูกผู้ชายกับ

พวกเขาด้วย แล้วท่านกส็อนลกูสาวได้ดทีี่สุด คณุเป็นเดก็ที่น่ารกั ทกุคนใน

โรงแรมหรือแม้แต่ครอบครัวของผมต่างก็ชอบคุณ คุณอาจไม่ได้มาจาก

ครอบครวัที่ร�่ารวยด้วยฐานะกจ็รงิ แต่ถ้าวดักนัด้วยความดงีาม ผมมั่นใจ

ว่าครอบครวัของคุณร�่ารวยมากกว่าเศรษฐหีรอืไฮโซหลายๆ คนที่ผมรู้จกั

เสยีอกี ผมต่างหากที่ต้องถอืเป็นเกยีรตทิี่คุณยอมนบัผมเป็นเพื่อน”

“แหม! คุณก็พูดเกินไป” เธอโบกไม้โบกมือพลางหยิบน�้าขึ้นมาดื่ม

นยัว่าแก้เขนิที่ได้รบัค�าชม 

“ผมพูดจรงิๆ นะ” พลทตัยิ้มเอน็ดู

“ขอบคณุค่ะ คงต้องยกความดทีั้งหมดให้พ่อ แต่ที่จรงิแล้วพ่อฉนัมา

เน้นย�้าเรื่องคณุธรรมให้นกัมวยกห็ลงัจากเกดิเรื่องไอ้อวยนั่นแหละ มนัเป็น

ลูกศิษย์ที่พ่อผิดหวังมากที่สุด เป็นรอยแปดเปื้อนในชีวิตครูมวยของพ่อก็

ว่าได้”

พลทตัพอจะเดาได้ว่าอวยชยัท�าเรื่องชั่วช้าอนัใดไว้บ้าง แต่เขาไม่แน่ใจ 

และจะไม่ถามหากเจลกาไม่บอก 

“แต่คณุไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉนับอกพ่อไปแลว้วา่เราไมไ่ด้เป็นอะไร
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กนัจรงิๆ มนัเป็นแผนเพื่อช่วยพี่ธกีบัคุณโรส” หญงิสาวรบีออกตวั

“หา! คุณบอกความจรงิท่านไปเหรอ” 

“ค่ะ ฉันอยากให้พ่อสบายใจ คุณไม่ต้องกลัวว่าความลับจะรั่วไหล

หรอกนะ พ่อฉันไม่ใช่คนปากโป้ง แต่ปัญหาอยู่ที่พ่อดูจะไม่เชื่อที่ฉันพูด 

สกัเท่าไหร่” หญงิสาวถอนหายใจ

“ท�าไมล่ะ” เขาย่นหวัคิ้ว

“ไม่รู้สคิะ พ่อไม่ได้พูดออกมาตรงๆ หรอกว่าไม่เชื่อ แต่ฉนัเป็นลูก

แกนะ ท�าไมฉนัจะเดาความคดิแกไม่ออก”

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะการสนทนา ชายหนุ่มกดรับและฟัง

ข้อความจากเลขานุการด้วยใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ 

“โอเค ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ” เขาวางสาย

“คุณต้องไปท�างานแล้วเหรอคะ” เจลการวบช้อนส้อม

“ยงั แต่มคีนมาหาผม” 

“งั้นคุณไปเถอะค่ะ เดี๋ยวฉนัเกบ็จานเอง” 

หญงิสาวหยบิจานมาซ้อนกนั เขาจงึรั้งมอืเธอไว้ 

“ไม่ได้หรอก ส�าหรบัคนคนนี้เราต้องไปด้วยกนั”

บุคคลผู้นั้นกค็อื นนัทวดี
ภรรยานายพลใหญ่นั่งอยูบ่นโซฟาตรงข้ามพวกเขา เธอดทูกุข์ทนจน

แทบหมดสง่าราศ ีดวงตาบวมช�้าเหมอืนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนกั แม้จะ

ใช้เครื่องส�าอางกลบแต่กย็งัสงัเกตได้อยูด่ ีพลทตัพอรูเ้รื่องราวคร่าวๆ จาก

คชาว่านันทวดียอมสารภาพบางอย่าง แต่ว่าเขายังไม่ได้คุยรายละเอียดกับ

เพื่อนรกั 

นันทวดีจ้องมองเจลกาอย่างคลางแคลงแม้จะมีแววจดจ�าได้อยู่บ้าง 

อาจเป็นเพราะหญงิสาวสวมเครื่องแบบแม่บ้านกเ็ป็นได้ 

“นี่กระต่าย แฟนผมครับ เธอมาฝึกงานโรงแรมเพื่อเรียนรู้งานใน 
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ทุกแผนก เลยต้องแต่งเครื่องแบบอย่างที่คุณเห็น” 

ไม่รูท้�าไมพลทตัจงึรูส้กึว่าตนเองโกหกได้คล่องปากขึ้นเรื่อยๆ ราวกบั

เป็นเรื่องปกตทิี่สุดที่จะแนะน�าหญงิสาวเช่นนี้ บางครั้งเขากเ็ผลอคดิไปว่าเธอ

เป็นแฟนเขาจรงิๆ 

เจลกายกมอืไหว้นนัทวด ีภรรยานายพลใหญร่บัไหว ้แต่ยงัมท่ีาทาง

อกึอกัเหมอืนไม่อยากพูดต่อหน้าหญงิสาว 

“พวกคุณคุยกนัตามสบายนะคะ ฉนัขอตวัไปท�างานก่อน” 

เจลกาท�าท่าจะลุก แต่พลทตัจบัมอืเธอไว้ให้นั่งข้างๆ เขาตามเดมิ

“อยูก่บัผมก่อนเถอะกระต่าย” ซอีโีอหนุม่ขอร้อง ก่อนหนัไปทางผู้มา

เยอืน “คณุนนัทวดคีรบั ถ้าคณุมอีะไรจะพดูกบัผม คุณพดูต่อหน้ากระต่าย

ได้ ผมกบัเธอไม่มคีวามลบัต่อกนั”

นนัทวดพียกัหน้า เธอกอดกระเป๋าถอืไว้แน่นประหนึ่งเป็นโล่ก�าบงัที่

ต้องยดึไว้เพื่อให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์นี้ 

“ผู้กองคชาคงบอกคุณแล้ว”

“ครบั ผมพอทราบอยู่บ้างว่าเขาคุยกบัคุณ” 

“ถ้าอย่างนั้นคณุกค็งรูแ้ล้วว่าดฉินัไม่ใช่คนที่ข่มขู่อาจารย์โรส และไม่

ได้ส่งคนไปท�าร้ายเธอ”

“ผู้กองบอกผมว่าคณุแค่ส่งนายเสกไปตดิตามดูโรสเท่านั้น เขาเชื่อว่า

คณุพูดความจรงิ เขายงับอกผมอกีด้วยว่าคุณจะมาอธบิายเหตผุลให้ฟังด้วย

ตวัเองว่าคุณท�าแบบนั้นท�าไม” 

“ดฉินักลวัว่าอาจารย์โรสจะรู้ความลบัของดฉินัค่ะ มนัเป็นความลบั

ที่ไม่มีใครรู้แม้แต่สามีของดิฉันเอง” นันทวดีกลืนน�้าลาย “บนเวทีวันนั้น 

ดฉินัเชื่อว่าอาจารย์โรสเหน็ความลบัที่ว่านั่น ดฉินัเลยต้องการความแน่ใจว่า

สิ่งที่กลวัถูกต้องรเึปล่า ดฉินักเ็ลยส่งเสกไปคอยตามดูเธอค่ะ” 

“แค่ดูเท่านั้นเหรอครบั” พลทตัเขม้นมองอย่างคาดคั้น

“ค่ะ แค่ดู” เธอยิ้มเฝื่อนๆ ด้วยความละอาย “แต่ถ้าเขาเหน็อะไรที่ 
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น่าสงสัยก็ให้รีบบอกดิฉันทันที ยังไม่ทันไรก็เกิดเรื่องกับอาจารย์เสียก่อน 

ดฉินัไม่ได้ท�านะคะ สาบานได้”

“แค่ส่งคนมาสะกดรอยตาม คุณกท็�าให้โรสกลวัจนประสาทเสยี ไม่

เป็นอนัท�าอะไรแล้วละครบั” พลทตัพูดเสยีงแขง็

“ดฉินัขอโทษ” นนัทวดที�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้เตม็แก่

“ผมไม่รบัค�าขอโทษจากคณุหรอก คณุต้องไปขอโทษโรสด้วยตวัเอง 

แต่ความลบัของคุณมนัคอือะไรครบั คุณถงึต้องท�าอย่างนี้กบัเธอ” 

นันทวดีขยับกายด้วยความอึดอัด มือทั้งสองจับกระเป๋าแน่น เธอ 

ดูหวาดกลวั ก่อนจะพูดเสยีงค่อยมากจนแทบไม่ได้ยนิ

“คุณจ�าวันที่เราเจอกันที่วัดได้มั้ย เจดีย์อัฐิที่ดิฉันไปเคารพในวันนั้น

เป็นของพี่สาวแท้ๆ ของดฉินัเอง” 

“ผมทราบแล้ว” พลทตับอกอย่างเคร่งขรมึ 

นนัทวดหีน้าเสยี เธอก้มหน้าลงเหมอืนไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหน 

“คุณฆ่าเธอเหรอคะ” เจลกาที่คงทนรอไม่ได้โพล่งขึ้นมา

ภรรยานายพลใหญ่อึ้งไปนาน พลทตัเกอืบจะหลดุข�าอยูร่อมร่อ เขา

กลั้นยิ้มยามมองเจลกาซึ่งหน้าแดงแจ๋ด้วยความเขนิ

“ถึงดิฉันไม่ได้ลงมือฆ่า แต่ก็เหมือนฆ่า” นันทวดีกล่าวขึ้นในที่สุด 

น�้าตารนิไหลจากดวงตาซึ่งท่วมท้นด้วยความรู้สกึผดิ

“เล่าให้พวกเราฟังสิครับว่าเรื่องมันเป็นยังไง” พลทัตขอร้องแกมสั่ง 

นนัทวดจีงึพยกัหน้า

“พี่สาวของดฉินัชื่อนุชนารถ เธอเป็นคนสวย แสนด ีเรยีนเก่ง และ

เป็นทุกอย่างที่พ่อแม่ใฝ่ฝันให้ลูกเป็น ใครๆ ก็รักเธอค่ะ ดิฉันยอมรับว่า

อจิฉาพี่นชุ แต่กภ็มูใิจในตวัเธอ จนกระทั่ง...” นนัทวดกีลนืน�้าลาย แขนโอบ

รดักระเป๋าเข้ามามากขึ้น

“จนกระทั่งดิฉันพบกับพี่วัฒน์หรือพลเอกวัฒนาในงานโรงเรียนค่ะ 

เขาเป็นญาติของเพื่อนคนหนึ่ง ดิฉันได้คุยกับเขาอยู่หลายครั้งและแอบรัก
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เขามาเป็นปีๆ แต่ปรากฏว่าพอเขาเจอพี่นุชในงานกาชาดที่ดิฉันชวนเขาและ

เพื่อนไปดูพี่นุชประกวด พี่วัฒน์ก็หลงรักเธอทันที พี่นุชเองก็คงรักเขา

เหมือนกัน” น�้าตาของนันทวดีหยดเผาะ เธอจึงเปิดกระเป๋าและหยิบ

ผ้าเชด็หน้าขึ้นมาซบั

“พวกเขาสองคนคบกนั ส่วนดฉินักลายเป็นแค่คนที่เฝ้ามองทั้งที่ดฉินั

รู้จกัเขาก่อน” เสยีงของคนพูดสั่นเครอืจนแทบควบคุมไม่อยู่ เธอต้องหยุด

เล่าชั่วครูเ่พื่อให้คลายสะอื้น “ดฉินัภาวนาให้พวกเขาไปกนัไม่รอด แต่พี่วฒัน์

กส่็งผู้ใหญ่มาสูข่อพี่นชุจนได้ ดฉินัชอ็กมาก แต่ถงึจะเสยีใจแค่ไหนกต้็องทน

เกบ็มนัไว้เพราะไม่มใีครรู้ว่าดฉินัแอบรกัพี่วฒัน์มานานแล้ว พวกเขาหมั้น-

หมายกนั ก่อนที่พี่วฒัน์จะไปประจ�าอยู่ทางใต้ การแต่งงานถูกจดัเตรยีมไว้

หลงัจากพี่วฒัน์กลบัมาซึ่งมกี�าหนดเพยีงไม่กี่เดอืนก่อนเกดิเรื่อง”

“เรื่องมนัเกดิขึ้นได้ยงัไงคะ” เจลกาถามอย่างอดไม่ได้ 

น�้าตาของนนัทวดไีหลพรากออกมาอกีครั้ง เธอสะอื้นไห้ ผ้าเชด็หนา้

แทบจะชุ่มไปทั้งผนื

“ตอนบ่ายของวันเกิดเหตุ ดิฉันท่องหนังสืออยู่ที่ท่าน�้าหลังบ้าน แต่

สมาธขิองดฉินัไม่ได้อยูท่ี่หนงัสอืหรอกค่ะ ยิ่งเข้าใกล้วนัแต่งงานของพวกเขา 

ดฉินักย็ิ่งรูส้กึเหมอืนหวัใจของตวัเองใกล้ตายไปเรื่อยๆ มนัเป็นความทรมาน

อย่างถงึที่สุด” นนัทวดเีล่าเหตุการณ์ด้วยน�้าเสยีงแห้งผาก 

“แล้วพี่นุชก็กลับมาบ้าน เธอเพิ่งไปซื้อผ้าตัดชุดแต่งงานกับเพื่อนๆ 

เธอมคีวามสขุมาก เอาแต่เล่าแผนจดังานแต่งงานให้ดฉินัฟังโดยไม่ได้เอะใจ

สกันดิเลยว่าดฉินัจะเจบ็สกัแค่ไหน ดฉินัทนฟังต่อไปไม่ไหว จงึโพล่งทุกสิ่งที่

ค้างอยู่ในใจ เรื่องที่ฉันรักพี่วัฒน์มานานมากและพี่นุชก็แย่งเขาไปจากฉัน” 

น�้าเสยีงคนเล่าเร่งกระชั้นขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดยีวกบัน�้าตาที่เอ่อท้นจนอาบไปทั่ว

วงหน้า

“เราทะเลาะกันรุนแรง ดิฉันโกรธจนเผลอผลักพี่นุชตกลงไปในน�้า 

เธอจมลงไป และไม่ขึ้นมา แต่ดฉินัไม่ได้สนใจค่ะ เพราะรู้ว่าเธอว่ายน�้าแขง็ 
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เก่งกว่าดิฉันเสียอีก ดิฉันจึงทิ้งเธอไว้ตรงนั้นและออกจากบ้านไปหาที่ท่อง

หนังสือที่อื่นด้วยความโมโห มั่นใจว่าอีกประเดี๋ยวเธอก็จะขึ้นมาจากน�้าได้

เอง แต่ว่า...” นนัทวดสี่ายหน้าทั้งน�้าตา 

“...ดิฉันคิดผิด...พี่นุชไม่ได้กลับมา ดิฉันไม่รู้เลยว่าเธอไปไหน พ่อ

กับแม่ตามหาเธอตลอดทั้งคืน ดิฉันช่วยพวกเขาไปอย่างแกนๆ คิดเอาเอง

ว่าพี่นชุกค็งเหมอืนกนัที่พอหงดุหงดิกจ็ะออกไปหาที่สงบสตอิารมณ์นอกบ้าน 

เธออาจไปค้างบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่ง แต่ไม่มเีพื่อนคนไหนเหน็เธอ และใน

ตอนเช้ากม็เีพื่อนบ้านพบศพของพี่นุชลอยไปตดิท่าน�้า 

“ขาของเธอติดอยู่ในกิ่งไม้ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นกิ่งไม้ในบ้านที่คนเพิ่งมา

ตัดเมื่อตอนเช้าแล้วเอาไปทิ้งน�้า มันคงยังกองอยู่ตรงนั้น ฉันจ�าได้ว่ากอง

ใหญ่มากทเีดยีว ตอนที่พี่นุชตกลงไปในน�้า ขาของเธออาจตดิเข้าไปในกอง

กิ่งไม้พวกนั้น เธออาจเป็นตะครวิเลยขึ้นจากน�้าไม่ได้ แล้วน�้ากพ็ดัตวัเธอกบั

กิ่งไม้บางส่วนให้ลอยไปตดิท่าน�้าของเพื่อนบ้าน” 

พลทตักบัเจลกามองหน้ากนัอย่างเคร่งเครยีด หญงิสาวลุกขึ้นไปนั่ง

ข้างๆ นนัทวดแีละลูบหลงัปลอบด้วยท่าทางเก้ๆ กงัๆ ภรรยานายพลใหญ่

สะอื้นหนกัขึ้นจนตวัโยน

“ดฉินัฆ่าพี่สาวของตวัเอง ถ้าดฉินัไม่ผลกัเธอลงไป พี่นชุกค็งไม่ตาย” 

นัยน์ตาของนันทวดีฉายแววหวาดหวั่น ก่อนเธอจะส่ายหน้าและพูดเสียง

กระซบิ “ดฉินัไม่กล้าบอกใคร ยิ่งพ่อกบัแม่เสยีใจมากเท่าไหร่ ดฉินักย็ิ่งรู้สกึ

ผดิ ดฉินัร้องไห้หนกักว่าทุกคน แต่ไม่มใีครรู้ว่าเป็นเพราะดฉินัเสยีใจที่ฆ่า

พี่สาวด้วยมอืของตวัเอง มอืทั้งสองนี่...” นนัทวดยีกมอืสั่นเทาขึ้นมา 

“เชด็น�้าตาหน่อยนะคะ” เจลกาดงึกระดาษทชิชจูากกล่องบนโต๊ะกลาง

ของชดุรบัแขกมาวางลงบนมอืคูน่ั้น นนัทวดรีบักระดาษมาถอืไว้อย่างใจลอย

“พี่วฒัน์รบีขึ้นมาจากทางใต้ แต่เขามาถงึในวนัท้ายๆ ของงานศพ เขา

เสยีใจมาก แต่กท็�าเป็นเข้มแขง็และคอยปลอบดฉินั เพราะเข้าใจว่าเราต่าง

สูญเสียคนที่เรารักไปเหมือนกัน ดิฉันละอายใจ แต่ก็ไม่กล้าพูดความจริง 
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หลังจากนั้นเขาก็กลับไปประจ�าการที่ทางใต้ แต่ก็ยังเขียนจดหมายมาถาม

สารทุกข์สุกดิบของดิฉันบ่อยๆ จนดิฉันเรียนจบ เขาก็ขอคบกับดิฉัน เขา

เลือกดิฉันในที่สุด แต่ดิฉันก็เป็นรองพี่นุชอยู่ดี บางทีเขาอาจแค่ยึดดิฉัน 

เพื่อเป็นตัวแทนของเธอ แต่ดิฉันก็เห็นแก่ตัวมากพอที่จะยึดเขาเอาไว้ค่ะ” 

เรยีวปากบางเฉยีบเผยอยิ้มอย่างขมขื่น

“ดฉินัพยายามท�าตวัเองให้สวย เรยีนหนงัสอืให้เก่ง ท�าทุกอย่างที่พี่

นุชเคยท�าเพื่อให้พี่วฒัน์พอใจในตวัดฉินั ในงานฉลองครบรอบแต่งงานปีนี้ 

เป็นครั้งแรกที่พี่วฒัน์บอกว่าเขารกัดฉินัและขอบคุณที่ดแูลเขากบัลกูๆ อย่าง

ดี ดิฉันดีใจมากที่ในที่สุดเขาก็รักดิฉันเสียที แต่ดิฉันก็รู้ว่าค่ะว่าพี่นุชคือที่

หนึ่งในใจเขา บ่อยครั้งที่เขาเข้าไปนั่งคุยกับรูปของเธออยู่เป็นชั่วโมงๆ ใน

ห้องพระ เขายงัคงเสยีใจที่ไม่ได้แต่งงานกบัผูห้ญงิที่เขารกัที่สดุ ดฉินัให้เขา

รู้ไม่ได้ว่าท�าอะไรลงไป เพราะเขาจะต้องเกลียดดิฉันแน่” นันทวดีเงยหน้า

ขึ้นและจ้องพลทตัอย่างขงึขงั

“เพราะเหตุนี้แหละค่ะ ดฉินัเลยกลวัว่าอาจารย์โรสติาจะรู้ความจรงิ 

และหลุดปากบอกใครจนเข้าหูพี่วฒัน์”

“ถ้าโรสรู้จรงิๆ ล่ะ คุณจะท�าอะไรเธอ” พลทตัถามเสยีงเข้ม

ค�าถามดังกล่าวท�าให้นันทวดีถึงกับเงียบงันพร้อมกับกลอกตาไปมา

ด้วยความสบัสน มอืทั้งสองฉกีกระดาษทชิชูเป็นชิ้นเลก็ๆ อย่างไม่รู้ตวั

“ถึงคุณไม่ได้ส่งจดหมายขู่ฆ่าโรส ไม่ได้ส่งคนไปที่บ้านเธอในวันนั้น 

แต่คณุกต็ั้งใจจะท�าร้ายโรสทนัททีี่มโีอกาส คณุเองกไ็ม่ต่างอะไรกบัคนพวก

นั้นหรอก!” พลทตักระชากเสยีงด้วยความโกรธแค้น

“ดฉินัรู้...” นนัทวดรี้องไห้ “ตอนนี้ดฉินัรู้แล้วว่าสิ่งที่ท�าลงไปมนัผดิ 

และกรรมก็ตามดิฉันทันแล้ว พี่วัฒน์รู้ความจริงทั้งหมดแล้ว เขาสงสัยว่า

ท�าไมผูก้องคชาถงึต้องการคยุกบัดฉินั แล้วท�าไมจู่ๆ  เสกถงึต้องลากลบับ้าน 

เขาเค้นถามจนดฉินัต้องเล่าให้เขาฟังว่าได้ท�าอะไรลงไป และท�าไมถงึต้องสั่ง

เสกให้หลบหน้าไปสกัระยะ”
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“สามขีองคุณคงโกรธมากเลยใช่มั้ยคะ” เจลกาท�าหน้าแหย 

“ค่ะ บ้านแทบแตกเลยละ” นนัทวดสีะอื้นไห้

“สมน�้าหน้า” พลทตัยิ้มเยาะ

“คุณพอล! คุณพูดอย่างนี้ได้ยงัไง” เจลกาเอด็

“มนัสมควรแล้วนี่ที่พลเอกวฒันาควรจะทราบ ผมจะไม่ซ�้าเตมิเรื่อง

ที่คุณท�ากบัพี่สาวของตวัเองหรอกนะครบั เพราะคุณเองกค็งเสยีใจมานาน

แล้ว แต่เรื่องของโรส ผมยอมไม่ได้!” 

“ดฉินัไม่รูว่้าจะท�ายงัไงเพื่อไถ่โทษในสิ่งที่ดฉินัท�ากบัเธอค่ะ แต่มเีรื่อง

หนึ่งที่ดิฉันอาจพอท�าเพื่อเธอได้” นันทวดียิ้มเครียดๆ “ดิฉันให้เสกไปหา 

ผู้กองคชาเพื่อบอกเรื่องผู้ชายอีกคนที่สะกดรอยตามอาจารย์อยู่เหมือนกัน 

เสกมเีบาะแสที่น่าจะบ่งบอกว่าผูช้ายคนนั้นอาจเป็นคนร้าย เขายนิดทีี่จะเป็น

พยานให้”

ค�าพดูของนนัทวดเีปรยีบประดจุแสงอนัเรื่อเรอืงในความมดื พลทตั 

กบัเจลกามองหน้ากนัอย่างมคีวามหวงัขึ้นมาอกีครั้ง

 



คชาก้าวลงจากรถซึ่งจอดไว้หน้าบ้านไม้หลังใหญ่ของพระเอกชื่อ
ดงั เขาทกัทายบอดกีาร์ดซึ่งเป็นเพื่อนกนั ก่อนจะเข้าไปในบ้านเพื่อพบธรุีตม์

และโรสติา 

ชายหนุ่มไม่ลืมที่จะแหงนหน้าดูหน้าต่างชั้นสองเพื่อมองหาหญิงสาว

เจ้าของนยัน์ตาโศกที่เขาสลดัภาพออกไปไม่ได้ตั้งแต่วนัที่ไดเ้จอ เขาเป็นห่วง

ธรีญัญ์ เสยีดายที่ไม่เหน็เธอจากหน้าต่างบานไหนเลย

โชคร้ายที่เขายงัจบัอวยชยัไม่ได้ มนัหายตวัเข้ากลบีเมฆอย่างไร้ร่อง-

รอย คชาเชื่อว่ามผู้ีมอีทิธพิลหนนุหลงัอวยชยัอยู ่เขาจงึพยายามหาสายข่าว

ต่อไป อย่างไรกต็ามคชาได้รบัข่าวดจีากเสกซึ่งมาพบเขาตามค�าสั่งของนนัทวด ี

เสกให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ต�ารวจหนุ่มจึงเล่าให้ธีรุตม์ โรสิตา 

และหวัหน้าทมีบอดกีาร์ดฟัง

“เสกบอกผมครับว่า เขาเห็นอวยชัยสะกดรอยตามคุณโรสไปทุกที่ 

และยงัเหน็อกีด้วยว่าอวยชยัเฝ้ามองคณุจากหน้าบ้านอยูห่ลายคนื คนืที่คุณ

บอกว่ามโีทรศพัท์ลกึลบัโทร. เข้าไป อวยชยัอยู่ในตู้โทรศพัท์สาธารณะฝั่ง

๓๐
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ตรงข้ามบ้านคุณพอด ีเขาเชื่อว่าอวยชยัเป็นคนโทร.” 

“นั่นไง ผมบอกแล้วว่าไอ้นี่มนัเลวระย�า” ธรีุตม์หนัไปพยกัพเยดิกบั

โรสติา  

“ถ้าอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาอาจเป็นคนส่งจดหมายขู่

มาหาฉนัและเข้ามาท�าร้ายฉนัที่บ้านด้วยเหมอืนกนัใช่มั้ยคะ” โรสติาเอ่ยด้วย

สหีน้าเคร่ง

“เป็นไปได้ครบั แต่เราต้องดหูลกัฐานอื่นประกอบอกี ผมยงัไม่อยาก

ตดัผู้ต้องสงสยัรายอื่นออกไป เสยีดายที่วนัเกดิเหตเุสกไม่ได้อยูท่ี่นั่น เพราะ

มงีานเลี้ยงที่บ้านพลเอกวฒันา แต่ถ้าอวยชยัเป็นคนท�าจรงิ มนัจะต้องโดน

ข้อหาหลายกระทงทเีดยีว รวมถงึข้อหาท�าร้ายร่างกายคณุรญัญ์ด้วย” คชา

สบตาธรีุตม์ซึ่งส่ายหวัดกิทนัที

“ผมไม่คดิว่าน้องสาวจะยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกบัมนัอกีหรอก”

“แต่อวยชยัท�าร้ายเธอมาหลายครั้งแล้วนะครบั เราไม่ควรปล่อยไว้” 

คชาให้เหตุผล 

“ผมรู ้แต่รญัญ์ไม่พร้อมส�าหรบัเรื่องนี้หรอกผูก้อง คณุกเ็หน็แลว้นี่

ว่าวนันั้นเขากลวัมากแค่ไหน”

“อมื...ครบั...เธอเป็นยงัไงบ้างครบั” 

“ทางด้านร่างกายดูเหมอืนจะดขีึ้นแล้วละครบั แต่ทางจติใจคงแย่ เขา

เกบ็ตวัอยู่แต่ในห้องตั้งแต่วนันั้น ยงัไม่ออกมาเลย”  

“ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ก็บอกนะครับ ผมยินดีช่วยพวกคุณ 

ทุกอย่าง”

“ขอบคุณครบัผู้กอง” ธรีุตม์พมึพ�า 

ต�ารวจหนุ่มสังเกตเห็นเงาอารมณ์แวบผ่านดวงตาของอีกฝ่ายอย่าง

น่าแปลก เขาเดาไม่ออกว่าหมายถงึอะไร แต่ดูเหมอืนจะเป็นความไม่พอใจ

ผสมกับความระแวง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ธีรุตม์แสดงความเป็นมิตรกับเขามา

ตลอด คชาได้แต่เกบ็ความสงสยัไว้
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“มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมต้องบอก ผมสืบประวัติของทุกคนบนเวที

ในวนันั้น มคีนหนึ่งที่ส่อเค้าว่าอาจไม่ชอบมาพากล”

“คงไม่ใช่คุณรินรดีกับคุณวุฒิกรหรอกนะคะ” โรสิตาคาดเดา คิ้ว

เรยีวผูกกนัเป็นปม

“ไม่ใช่ครบั แต่เป็นคุณไลลา” 

ค�าตอบของคชาท�าให้หญิงสาวกับธีรุตม์หันมองหน้ากันด้วยความ

ประหลาดใจ คชาเชื่อว่าเขาเหน็สายใยบางๆ ที่ถกัทอขึ้นระหว่างคนทั้งสอง 

เป็นความพเิศษที่คนนอกไม่อาจล่วงเข้าไปได้

“ยงัไงเหรอคะ” โรสติาเหลยีวกลบัมาทางเขา

“มีความผิดปกติเกี่ยวกับบัตรประชาชนและประวัติทะเบียนราษฎร์

ของคุณไลลาครับ แต่ขอเวลาผมตรวจสอบอีกสักนิดให้แน่ใจแล้วจะบอก

พวกคุณ”

โรสติากล่าวขอบคุณทั้งที่ใบหน้ายบัยุง่ เธอเอื้อมไปหยบิสมดุเล่มเลก็ 

ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างๆ มาถอืไว้

“นี่เป็นสมุดที่ฉันจดลักษณะนิสัยและค�าพยากรณ์ดวงชะตาของแขก

รับเชิญบนเวทีในงานวันนั้นค่ะ เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันลองใช้ศาสตร์กุหลาบ

พยากรณ์ตรวจสอบดวงชะตาของพวกเขาเพิ่มเตมิ ผูก้องลองเอาไปดนูะคะ

เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคด”ี 

หญงิสาวยื่นสมุดให้ 

คชามองสมุดในมือ เขาเคยเห็นการพยากรณ์ดวงชะตาบนเวทีจาก

วิดีโอที่ขอผู้จัดงานมา เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องการดูหมอนัก แต่เมื่อเห็นการ

ท�างานของโรสติา ชายหนุ่มกต็ดัสนิใจที่จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

“เรื่องของคุณไลลา ฉันดูแล้วพบว่าเธอเป็นผู้หญิงมีหนามค่ะ ฉัน

หมายถงึดอกกุหลาบที่เธอเลอืกมหีนามแหลมคมถี่ยบิ แสดงว่าเธอเป็นคน

อนัตรายที่เราไม่ควรไปอยู่ใกล้ จากการตรวจสอบดวงชะตาครั้งลา่สดุ ฉนั

อธิษฐานแทนเธอและเลือกได้กุหลาบสองสี แสดงถึงการเป็นคนสองหน้า 
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แต่ว่าอดีตด�ามืดของคุณไลลาก�าลังจะเปิดเผย เธออาจต้องพบข่าวฉาว มี

การฟ้องร้อง และจะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับสุขภาพจนต้องเข้ารับการผ่าตัด

ค่ะ” 

“ขอบคุณครบั ผมจะลองเอามาประกอบข้อมูลดู” 

“คุณบอกผู้กองเรื่องคนอื่นๆ ด้วยส”ิ ธรีุตม์คะยั้นคะยอ 

“ค่ะ ฉันจะสรุปคร่าวๆ ให้ฟังก่อนนะคะ ดวงชะตาของคุณรินรด ี

เธอจะรุง่เรอืงในธรุกจิใหม่ที่ก�าลงัจะเปิด แต่ปัญหาคอืเธอจะพวัพนักบัความ

รกัที่ผดิท�านองคลองธรรม น�ามาสู่การเสื่อมเสยีชื่อเสยีง เธอจะต้องเสยีใจ

ครั้งใหญ่ และอาจประสบอบุตัเิหตุ ส่วนคณุวุฒกิรที่เราสงสยัว่าจะเป็นคูร่กั

ของคณุรนิ ดวงชะตาของเขาบอกว่าจะต้องพวัพนักบัข่าวฉาวคาวโลกย์ี ส่งผล

ต่อหน้าที่การงาน ซึ่งปัญหานั้นจะมาจากบรวิารค่ะ 

“ส�าหรบัดวงชะตาของคณุนนัทวดกีเ็ป็นอยา่งที่เราทราบกนั เธอจะมี

ปญัหากบัคูค่รอง อาจจะต้องสูญเสยีคู ่และสุขภาพกไ็ม่สูด้ ีสดุท้ายคอืคณุ

ธนพล เขาจะมปัีญหาภายในครอบครวั อาจเกดิการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล 

ดูเหมือนว่าจะต้องเลือดตกยางออกด้วย ฉันจดรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมด

แล้ว คุณลองดูอกีทกีแ็ล้วกนันะคะ”

“โอเคครบั” 

โรสิตากับธีรุตม์สบตากันอีกครั้ง ก่อนหญิงสาวจะพยักหน้าให้

พระเอกหนุ่มอย่างรู้กนั ธรีุตม์จงึเอี้ยวตวัไปหยบิแจกนัดอกกุหลาบบนโต๊ะ

ข้างๆ มาวางตรงหน้า คชามองทั้งคูด้่วยความงงงวย ที่แน่ๆ เขาชกัเป็นห่วง

พลทตัซึ่งหลงรกัโรสติามาเนิ่นนานเสยีแล้ว 

“ผูก้องคะ เมื่อวานฉนัดดูวงของคณุรญัญ์กบัรวแีล้วไม่ค่อยสบายใจ

เท่าไหร่ เลยคดิว่าต้องบอกคุณ”

“ครับผม” ชื่อของธีรัญญ์ท�าให้ต�ารวจหนุ่มนั่งหลังตรงแน่ว หูผึ่ง

อย่างตั้งใจฟังเป็นพเิศษ

“ฉนัเหน็ภาพอวยชยัทะเลาะกบัคุณรญัญ์ค่ะ และมนักจ็บัรวไีป” 
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โรสติาเล่าเรื่องภาพนมิติที่เธอเหน็ให้ฟังอย่างละเอยีด ตั้งแต่อวยชยั

ทะเลาะกับธีรัญญ์จนกระทั่งเขากระชากตัวเด็กน้อยไปต่อหน้าต่อตาผู้เป็น

มารดา โรสติาจงึดูภาพนมิติของธรีวตี่อ 

เธอพบว่าเด็กหญิงถูกอวยชัยใช้ปืนจี้โดยมีต�ารวจรุมล้อมไว้ ดวง

ชะตาของธรีญัญ์ในช่วงนี้บอกว่าเธอจะสูญเสยีของรกั ส่วนธรีวกีม็เีคราะห์

หนกั 

โรสิตาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น สีหน้าของเธอทุกข์ทรมาน

เสยีจนธรีุตม์ต้องกุมมอืเธอไว้

“ผู้กองคะ ฉันเห็นคุณในภาพนิมิตของคุณรัญญ์กับรวี คุณอยู่ใน

กลุม่ของพวกต�ารวจที่ไปช่วยรวค่ีะ คณุจะว่าอะไรมั้ยถ้าฉนัจะขอใช้ศาสตร์

กุหลาบพยากรณ์ตรวจสอบดวงชะตาและดูภาพนมิติของคณุเผื่อจะได้ข้อมลู

เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในวนันั้นมากขึ้น”

“เอาสคิรบั เรื่องแค่นี้เอง ผมยนิด”ี คชายิ้มกว้าง 

เขาไม่เคยดูหมอมาก่อน แต่ถ้าเป็นความสบายใจของโรสติา ต�ารวจ

หนุม่กไ็ม่รงัเกยีจ เขาเองกอ็ยากพสิจูน์ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ที่พลทตัคุย

ฟุ้งว่าแม่นนกัแม่นหนาอยู่เหมอืนกนั 

โรสติาคลี่ยิ้มอย่างโล่งอก ธรีุตม์กเ็ช่นกนั คชาอดสงสยัไม่ได้ว่าหาก

เขาปฏเิสธการดูดวง พระเอกหนุม่คงจะใช้ก�าลงับงัคบัข่มขู่เขาให้ยอมตามใจ

โรสติาแน่ๆ 

นักพยากรณ์สาวยื่นแจกันกุหลาบมาและอธิบายการเลือกดอกไม้ 

คชามองกุหลาบทั้งหมด แล้วเลอืกหยบิดอกกุหลาบสขีาวกระจ่างดอกหนึ่ง

ส่งให้เธอ 

“กหุลาบดอกนี้มก้ีานใหญ่และตรง ก้านใบกบัหนามเรยีงกนัห่างๆ ใน

ระยะที่พอดิบพอดี ตรงปลายก้านที่ติดกับขั้วดอกก็แข็งตรง แสดงว่าคุณ

เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง แต่ขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ขัน เป็นคนมองโลกใน

แง่บวก ใครอยู่ใกล้ก็จะอดยิ้มไปกับคุณไม่ได้ค่ะ” โรสิตาแย้มยิ้มให้ดูเป็น
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ตวัอย่าง

“ครบั ใครๆ กพ็ดูอย่างนั้น โดยเฉพาะสาวๆ” คชากล่าวตดิตลก เขา

เหน็หวัคิ้วของธรีุตม์กระตุกเข้าหากนั

“แหม! อย่ามาหลอกฉนัเสยีให้ยากเลยค่ะ คุณไม่ใช่คนเจ้าชู้ กหุลาบ

บอกฉนั ดูลายเส้นนี่สคิะ มนัเรยีงกนัซ้วยสวย ไม่มแีตกแถวเลย คุณเป็น

คนรกัเดยีวใจเดยีว ถ้ารกัใครกจ็ะทุม่เทและยกย่องผูห้ญงิคนนั้นอย่างถวาย

ชวีติเชยีวละ” เธอหนัไปพูดกบัธรีุตม์ทั้งที่เป็นดวงชะตาของคชา 

นกัพยากรณ์สาวบอกให้ต�ารวจหนุม่เดด็กลบีกหุลาบออกมาสามกลบี 

โรสติามองกลบีดอกไม้เหล่านั้นด้วยสหีน้ายิ้มแย้มมากขึ้นเรื่อยๆ 

“คุณก�าลงัมคีวามรกัค่ะ”

“ผมน่ะเหรอครบั” คชาเลกิคิ้วขึ้นสูงพร้อมกบัหวัเราะ

“จรงิๆ นะคะ เส้นเนื้อคู่ชดัมาก” โรสติาลากเสยีงยาว เธอหนัไปยิ้ม

ให้ธรีตุม์อย่างมเีลศนยั “คณุก�าลงัจะพบเนื้อคู ่หรอืไม่กไ็ด้พบแล้ว แต่ความ

รกัของคุณ กว่าจะลงเอยกนักต็้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย คุณต้องอดทน

ไว้นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักนั้น อีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องระวังตัวให้ดี

ด้วย ตรงกลบีนี้มตี�าหน ิคณุอาจต้องเจบ็ตวั ต้องเสยีเลอืด แต่ไม่ถงึแก่ชวีติ

ค่ะ”

คชาไม่อยากย�้ากบัเธอว่าการเป็นต�ารวจกเ็สี่ยงต่อการบาดเจบ็ล้มตาย

เป็นปกต ิเขาจงึท�าใจรบัเหตุการณ์เหล่านั้นทุกวนัก่อนออกจากบ้าน 

นักพยากรณ์สาวขอดูภาพนิมิตด้วยการจับก้านดอกไม้ที่เขาถือไว้ 

คชาสงัเกตความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าและร่างกายของโรสติาอย่างละเอยีด 

แม้จะเคยเห็นมาก่อนในวิดีโอของงานบนเวที แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นตรง

หน้าขณะหญงิสาวพยากรณ์ดวงชะตาเขา ภาพของเธอจงึดูขลงัทเีดยีว

เทพธิดากุหลาบพยากรณ์กลอกตาไปมาอยู่ใต้เปลือกตา สีหน้าของ

โรสิตาเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆ เหงื่อผุดพรายตามขมับ คิ้วเรียวขมวดและ

กระตุกเป็นบางครั้ง 
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ในที่สดุเธอกล็มืตาโพลง แวบหนึ่งที่แววตาฉายแววสบัสนระคนหวั่น

เกรง หญงิสาวปรบัสหีน้าให้เรยีบสงบเป็นปกต ิแต่ไม่อาจหลุดรอดสายตา

ของต�ารวจไปได้

“คุณเหน็อะไรครบั”

หญงิสาวกลนืน�้าลาย แล้วผนิหน้าไปทางธรีุตม์ พระเอกหนุ่มกุมมอื

เธออย่างให้ก�าลงัใจ

“มนัไวมากค่ะ ฉนัเหน็คุณต่อสู้กบัไอ้อวย จากนั้นภาพกต็ดัไปที่มนั

เอาปืนจี้ระว ีโดยมคีุณกบัต�ารวจนายอื่นๆ จ่อปืนใส่มนัเหมอืนกนั แล้ว...” 

เสยีงของโรสติาแห้งหายไปในล�าคอ เธอบบีมอืธรีตุม์แน่นพร้อมกบัมองหน้า

พระเอกหนุ่มอย่างพรั่นพรงึ “...แล้วอวยชยักล็ั่นไก มเีสยีงปืนดงัตดิๆ กนั

หลายนดัเลย ฉนัเหน็แค่นั้นจรงิๆ ค่ะ”

“คุณไม่เหน็อะไรนอกจากนั้นอกีแล้วเหรอ” ธรีุตม์ถามเครยีดๆ

“ไม่เลยค่ะ ฉนัเสยีใจ” โรสติาถอนหายใจ 

“รูไ้ว้ก่อนกด็กีว่าไม่รูอ้ะไรเลย เราน่าจะป้องกนัไม่ให้ไอ้อวยมนัมาเอา

ตวัรวไีปได้ ถ้าต�ารวจจบัมนัได้ก่อน ใช่มั้ยผูก้อง” พระเอกหนุม่จ้องมองคชา

อย่างคาดคั้น

“ครบั ตอนนี้เรากไ็ม่ได้นิ่งนอนใจ เราจะท�าให้ดทีี่สุดครบั” คชาให้

สญัญาด้วยความมุ่งมั่นแกมหนกัใจ

ต�ารวจหนุ่มตดัสนิใจรบัประทานอาหารเยน็กบัครอบครวัของธรีุตม์ 
แม้เขาจะปฏิเสธในตอนแรก อีกทั้งพระเอกหนุ่มก็ไม่มีท่าทางว่าอยากชวน 

แต่รุจคีะยั้นคะยอ เขาจงึรบัค�า 

รุจกีบัโรสติาชวนกนัไปท�าอาหาร ระหว่างรอเวลา คชาจงึพูดคุยกบั 

ธรีุตม์และบอดกีาร์ดจนกระทั่งมโีทรศพัท์เรื่องงานเข้ามา เขาจงึออกไปคุย

นอกตวับ้าน

หลงัสนทนาอยูค่รูใ่หญ่ ชายหนุม่กเ็ตรยีมเดนิเข้าไปในบ้าน ทว่าต้อง
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หยุดชะงกัเมื่อบอลลูกหนึ่งลอยเข้าใส่เขา คชาคว้ามนัไว้โดยอตัโนมตั ิครั้น

หนัไปมองที่มาจงึเหน็เด็กหญงิตวัเล็กๆ หลบวูบไปหลังพุ่มไม้ เขายิ้มกว้าง 

เดาได้ทนัทวี่าเป็นผู้ใด

“จ๊ะเอ๋! คนสวย ลูกบอลของหนูรเึปล่าคะ เป็นลายเจ้าหญงิซะด้วย” 

ชายหนุ่มท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อย 

ศรีษะซึ่งมดัแกละสองข้างผดุขึ้นมาจากหลงัพงไม้ ก่อนจะหลบลงไป 

โผล่มาแค่ดวงตากลมแป๋วคู่หนึ่งกับผมแกละที่กระเด้งไปมายามที่เด็กน้อย

ขยบัตวั

“โอ้โห! ลุงเห็นสโนว์ไวต์ ซินเดอเรลลาบนลูกบอลลูกนี้ แล้วมีใคร 

อกีน้า แย่แล้ว ลุงไม่รู้จกัชื่อเจ้าหญงิองค์อื่นเลย ท�าไงดลี่ะคะ จะมคีนใจด ี

มาบอกลุงได้มั้ยว่าเจ้าหญงิในลูกบอลนี้ชื่ออะไรบ้าง”

ผมแกละสองข้างสั่นดุ๊กดิ๊ก ศีรษะทุยสวยโผล่ขึ้นมาจนเกือบเห็น

ใบหน้าทั้งหมดของเธอ คชาแสร้งชี้รปูเจ้าหญงิ เรยีกชื่อผดิๆ ถกูๆ เดก็น้อย

จงึออกจากที่ซ่อนมาชี้ด้วยตวัเอง

“ไม่ใช่เจ้าหญิงจัสติน นี่พี่จัสมินต่างหาก แล้วก็พี่แบลล์ พี่แอเรียล  

พี่สโนว์ไวต์ พี่ซนิเดอเรลลา พี่ราพนัเซล”

“เก่งจงัเลย ถ้าหนูไม่บอก ลุงกไ็ม่รู้จกันะคะเนี่ย” คชายิ้มกว้าง 

ธีรวีเหมือนลุงกับย่ามากกว่าแม่ แต่ก็มีเค้าของธีรัญญ์ และโชคดีที่

ไม่มีอะไรเหมือนพ่อเลวๆ อย่างอวยชัยเลย ชายหนุ่มนึกถึงค�าท�านายของ 

โรสติา หากค�าพยากรณ์แม่นย�า หนนู้อยจะต้องเผชญิเหตกุารณ์อนัเลวร้าย

ถึงแก่ชีวิตด้วยน�้ามือบิดาของตนเอง คชาจึงสาบานว่าเขาจะท�าทุกวิถีทาง 

เพื่อปกป้องคุม้ภยัให้ธรีวมีชีวีติอยูใ่นโลกอนัสดใสโดยไม่มอีนัตรายแผ้วพาน

“ต�ารวจ...” ธรีวจีิ้มนิ้วลงบนเครื่องแบบของเขา

“ครบั ลุงเป็นต�ารวจ” คชาลูบศรีษะเดก็น้อยด้วยความเอน็ดู

“ลุงชื่ออะไรคะ” เธอจีบปากจีบคอถามราวกับตัวเองเป็นผู้ใหญ่และ

เขาเป็นเดก็
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“ลุงชื่อช้างครบั เรยีกว่าลุงช้างกไ็ด้”

“ช้างร้องแปร๊นๆ” ธรีวที�าเสยีงเลก็ๆ 

“ใช่ ช้างร้องแปร๊นๆ” 

ชายหนุ่มหัวเราะ เขาท�าเสียงเลียนแบบช้างพร้อมกับยกแขนขึ้นท�า

เป็นงวงต่อจากจมูก เดก็หญงิหวัร่อชอบใจ 

จู่ๆ  เธอกส็ะดุง้ตกใจ กระโดดหลบหลงัเขาด้วยความกริ่งเกรง คชา

เหลยีวมองไปยงัสาเหตุและเหน็ธรีญัญ์ยนือยู่ตรงนั้น



คชาสบตาหญิงสาวซึ่งเขาห่วงใย เธอยืนห่างออกไปหลายช่วงตัว 
แม้สหีน้าจะเรยีบเฉย แต่แววตากลบัมหีลากหลายอารมณ์ 

เขาคงจ้องมองเธออยูเ่ช่นนั้นหากไม่รูส้กึถงึมอืสั่นๆ ที่เกาะขากางเกง

ของตนแน่น คชาก้มดูจงึเหน็ว่าธรีวที�าตวัลบี หลบอยู่ข้างหลงัเขา

“น้องรว.ี..” ต�ารวจหนุ่มทรุดกายลง โอบร่างน้อยเข้ามา 

ทวา่ธรีวสีะบดัตวั วิ่งหนเีข้าไปในบ้าน แม้คชาจะร้องเรยีก เดก็หญงิ

กไ็ม่หนัมา เขาหนักลบัไปหาธรีญัญ์ และเหน็เงาด�าวบูไหวในดวงตาของหญงิ

สาว ก่อนมนัจะเลอืนหายไปอย่างรวดเรว็

“สวสัดคีรบัคุณธรีญัญ์” คชาทกัทายพร้อมกบัลุกขึ้นยนื 

เจ้าของชื่อไม่ตอบด้วยค�าพูด แต่ปากกับแก้มกระตุกละม้ายว่าเธอ

พยายามยิ้ม แต่อาจลมืวธิียิ้มไปเสยีแล้ว 

“น้องรวนี่ารกัจงันะครบั”

“แต่ฉนักลบัคดิว่าน่าร�าคาญ พูดไม่รู้เรื่อง น่าเบื่อ” ธรีญัญ์แบะปาก 

ท่าทางของเธอท�าให้คชาเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น

๓๑
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“แกเป็นเดก็ฉลาด” 

“แม่กบัพี่ธคีงสอนมาด”ี ธรีญัญ์แค่นยิ้ม

“ครบั พวกเขาเลี้ยงแกได้ยอดเยี่ยมมาก” เขาชมอย่างจรงิใจ

ธีรัญญ์ไม่เอ่ยอันใด ทั้งยังไม่ขยับเขยื้อนกาย คชาจึงเป็นฝ่ายก้าว

เข้าไปหาเธอ แต่ละย่างก้าวของเขาคงจะสร้างความตื่นกลัวให้แก่หญิงสาว

ไม่น้อย ดวงตาคู่สวยจงึฉายแววพรั่นพรงึ ลมหายใจของเธอสะดุดเป็นห้วง

จนเขาได้ยนิชดัแจ้ง คชาจงึหยดุอยู่ห่างๆ ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านั้นเพื่อให้

หญงิสาวสบายใจ

“คุณเป็นยังไงบ้าง” เขากวาดมองร่องรอยฟกช�้าซึ่งเลือนรางไปมาก

แล้ว แต่คชารู้ดีว่าบาดแผลภายในใจของหญิงสาวยังกลัดหนองอย่างไม่มี

วนัจางหาย 

“กโ็อเค” ธรีญัญ์ยกัไหล่ แล้วเบอืนหน้าไปมองสวนผลไม้ราวกบัมนั

น่าสนใจนกัหนา

“คุณต้องไปหาหมออกีมั้ย”

“ครั้งเดยีวกพ็อแล้ว ฉนัไม่ได้เป็นอะไร คณุจบัมนัได้รยึงัคะ” ธรีญัญ์

เหลยีวกลบัมาทางเขา 

“ยงัครบั” คชารู้ทนัทวี่าเธอหมายถงึใคร 

“ฉันคงทนมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าไอ้อวยยังอยู่” วงหน้าซีดเซียว

แสดงความตื่นกลวัชนดิที่คชาสงัเกตเหน็แล้วสงสารจบัใจ

“เราจะหามนัให้เจอครบั แม้ว่าต้องพลกิแผ่นดนิเลยกต็าม ไอ้หมอนั่น 

โดนหลายคดแีน่ ทั้งเรื่องคุณโรส และเรื่องของคุณ”

“ไม่ค่ะ ฉนัไม่ต้องการเกี่ยวข้องกบัมนั ฉนับอกคุณแล้ว” 

“ผมเสียใจครับ คดีท�าร้ายร่างกายเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ ที่จริง

แล้วผมอยากให้มันโดนคดีเก่าที่มันเคยท�าร้ายคุณในอดีตด้วย” เขาสบตา

เธออย่างเคร่งขรมึ

“คณุรู้...” ธรีญัญ์เซไปด้านหลงั ใบหน้าเผอืด ก่อนจะก้มลงซ่อนหน้า
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ด้วยความอบัอาย 

“คุณธรีญัญ์ครบั” คชาขยบัเข้าไปใกล้หญงิสาวอกีเลก็น้อย “เรื่องที่

เกดิขึ้นไม่ใช่ความผดิของคุณ คณุไม่จ�าเป็นต้องละอายเลย คนที่ต้องอายคอื

อวยชยัต่างหาก คณุสามารถเอาผดิเขาได้  ลากเขาเข้าตะราง คราวนี้เขาจะ

ท�าร้ายคุณไม่ได้อกี”

“คณุคดิว่าฉนัโง่เหรอ ฉนัไม่ได้เกบ็หลกัฐานอะไรไว้ ฉนัไม่กล้าไปหา

หมอ ไม่กลา้ยอมรบัว่าฉนัถูกมนั...ข่มขนื...แล้วฉนักย็งัขี้ขลาดดว้ยการเกบ็

ไอ้มารหัวขนนั่นไว้ด้วย ฉันรู้นะว่าคนที่โดนอย่างฉันควรต้องเอามันออก

ตั้งแต่ต้น ถ้ามกีารฟ้องร้อง ฉนักต้็องเป็นฝ่ายผดิอยูว่นัยงัค�่า ดไีม่ดไีอ้อวย

อาจจะโกหกหน้าด้านๆ ว่าฉนั...สมยอมไปกบัมนัถงึได้เกบ็อเีดก็นั่นไว ้ทั้งที่

ความจรงิแล้ว...ฉนั...ฉนั...” 

ธรีญัญ์กล่าวได้แค่นั้น เธอใช้มอืทั้งสองปิดหน้า สะอื้นไห้จนตวัโยน 

คชาใคร่อยากเข้าไปใกล้อีกสักนิดเพื่อปลอบประโลมเธอ แต่เขารู้ดีว่าไม่มี

สทิธิ์ 

“ถ้าคณุไม่สบายใจ เรายงัไม่พดูเรื่องนี้กนักไ็ด้ครบั เอาเป็นว่าถ้าคณุ

มปัีญหาอะไรกบ็อกผมได้เสมอ ผมยนิดช่ีวยทกุอย่าง นี่เบอร์โทรศพัท์ของ

ผม คุณตดิต่อผมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ” ต�ารวจหนุ่มยื่นนามบตัรให้เธอ

อย่างรอคอย 

เนิ่นนานกว่าธีรัญญ์จะตัดสินใจรับมันมา หญิงสาวเชิดคางขึ้นอย่าง

ทะนง เขารู้ว่าเธอประสบความทุกข์แสนสาหสั แต่ยงัคงเป็นนกัสู้ที่ไม่ยอม

พ่ายแพ้ ชายหนุ่มอดชื่นชมผู้หญงิตวัเลก็ๆ คนนี้ไม่ได้

“เชญิกนิข้าวได้แล้วค่ะผู้กอง”

เสยีงเรยีกของรจุที�าให้สองหนุม่สาวหนัไปมองผูม้าใหม่ รจุเีลกิคิ้วขึ้น

อย่างแปลกใจเมื่อเหน็บุตรสาว 

“อ้าว! รญัญ์อยู่นี่เหรอลูก ลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่”

“สกัพกัแล้วค่ะ และก�าลงัจะกลบัขึ้นไปแล้ว” ธรีญัญต์อบเสยีงเรยีบ 
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ไม่เหลอืวี่แววว่าเธอเคยร�่าไห้มาอย่างหนกั

“กนิข้าวด้วยกนัก่อนส ิลกูอดุอูอ้ยูข้่างบนมาตั้งหลายวนัแล้ว วนันี้แม่

ท�ากับข้าวเลี้ยงผู้กองหลายอย่างเชียว หนูโรสก็ท�าอาหารจากกุหลาบมาให้

ชมิด้วย” 

“ไม่ละค่ะ รญัญ์อยากอยู่คนเดยีว” หญงิสาวไม่เปิดโอกาสให้มารดา

คดัค้านด้วยซ�้า เธอก้มศรีษะให้คชาเลก็น้อย แล้วเดนิขึ้นห้องไปทนัที

“ฉนัขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะคะผู้กอง” รุจยีิ้มเจื่อนๆ

“ไม่เป็นไรครบั” คชายิ้มอย่างเข้าใจ 

เขาเดนิตามรุจเีข้าไปในบ้าน ช�าเลอืงมองไปทางบนัไดซึ่งธรีญัญ์หาย

ลบัขึ้นไปด้วยความเป็นห่วงอย่างท่วมท้นใจ 

ธีรัญญ์วิ่งขึ้นบันไดหลบเลี่ยงผู้คนไปจนถึงห้องนอนของมารดา เธอ
ลงกลอนแน่นหนา แล้วยนืหนัหลงัพงิประตู

หญิงสาวดึงผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกจากกระเป๋ากางเกงขาสามส่วน 

เอานามบตัรของต�ารวจหนุม่ซ้อนทบัไว้ด้านบน แรกทเีดยีวธรีญัญ์ตั้งใจเอา

ผ้าเชด็หน้าไปคนืเจ้าของมนั ครั้นพบคชา เธอกลบัไม่ต้องการคนืให้เขาไป 

ธีรัญญ์ก�าผ้าเช็ดหน้าและนามบัตรไว้แนบอก รู้สึกถึงความอบอุ่น 

ปลอดภยั ประหนึ่งมนัเป็นผ้ายนัต์อนัศกัดิ์สทิธิ์ 

วงหน้าคมสนัของเจ้าของผ้าเชด็หน้าผดุขึ้นในห้วงความคดิ มนัเป่ียม

ไปด้วยความอาทรและห่วงใยอย่างที่ธีรัญญ์ไม่เคยเห็นจากผู้ชายคนไหน

นอกจากพี่ชายแท้ๆ ของตน

ไม่จรงิหรอก ขึ้นชื่อว่าผู้ชายล้วนแต่ไว้ใจไม่ได้ด้วยกนัทั้งนั้น!

คชาไม่ใช่พี่ชายของเธอ เขาจึงอาจเป็นคนเลวเหมือนกับผู้ชายทั่วไป 

หากเธอหลงเชื่อ กจ็ะตกเป็นเหยื่อจนชวีติพงัพนิาศอย่างที่เคยเป็น

ธรีญัญ์ขย�าผ้าเชด็หน้าและนามบตัรจนยบัยูย่ี่...แม้ว่าลกึลงในใจของ

หญงิสาวอยากปฏเิสธว่า คชาไม่ได้เป็นเหมอืนผู้ชายคนอื่น
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ธีรัญญ์และคชาไม่รู้เลยว่าการสนทนาของพวกเขาอยู่ในสายตาของ
ธรีุตม์กบัโรสติาโดยตลอด

ทั้งคู่แอบดูสองหนุ่มสาวจากในห้องครัว ธีรุตม์ท�าเสียงฮึ่มฮั่มอย่าง

ไม่พอใจที่คชาคุยกับน้องสาวของเขา โรสิตาจึงวางมือลงบนแขนของชาย

หนุ่ม ทั้งเหน็ใจและขบขนั

“ไม่มใีครหนพีรหมลขิติไปได้หรอกค่ะคุณธ”ี

“คุณแน่ใจนะว่าดูไม่ผิด พวกเขาอาจไม่ใช่เนื้อคู่กันก็ได้ ผู้กองดูแล

น้องสาวผมไม่ไหวหรอก” ธรีุตม์กดัฟันกรอด 

“ฉันเชื่อในดอกกุหลาบค่ะ เมื่อกี้ที่ฉันตรวจดูดวงชะตาของผู้กอง 

กหุลาบกบ็อกมาชดัๆ ว่าเขาจะพบเนื้อคูซ่ึ่งเป็นคนมตี�าหน ิต�าหนทิี่ว่านี่ไม่ใช่

เรื่องไม่ดนีะคะ แต่หมายถงึคนที่เคยมลีกูแล้วน่ะค่ะ คุณคดิว่าเธอคนนั้นจะ

เป็นใครไปได้ล่ะ ถ้าไม่ใช่คุณรญัญ์” หญงิสาวยิ้มปลอบ

“รญัญ์ไม่ชอบเขาหรอก” ธรีุตม์แย้งเสยีงเครยีด 

โรสิตาใคร่อยากหัวเราะท่าทางของพี่ชายจอมหวงน้อง ทว่าสิ่งที่เธอ

ท�าคอืยิ้มอย่างเหน็ใจ

“เรื่องนี้เราคงต้องดูกนัต่อไป แต่คุณรู้ใช่มั้ยว่าคู่กนัแล้วไม่แคล้วกนั 

ถ้าพวกเขาเกดิชอบพอกนัขึ้นมาจรงิๆ คุณกอ็ย่าเสยีเวลาไปขดัขวางเลย”

วงหน้าเคยีดขึ้งของชายหนุม่เปลี่ยนเป็นกรุม้กริ่มในทนัใด เขากมุมอื

เธอ ดวงตาแพรวพราวเจ้าชู้

“เหมอืนเราใช่มั้ยครบั คู่กนัแล้วไม่แคล้วกนั”

“เพ้อเจ้อ!” 

โรสิตาย่นจมูกพลางผลักคนตัวสูงออก แล้วหันไปง่วนกับการเก็บ

กวาดห้องครัวซึ่งจริงๆ ก็สะอาดอยู่แล้ว ไม่ได้เห็นเลยว่าธีรุตม์ยิ้มเจ้าเล่ห์ 

เขากอดเอวคอดกิ่วของหญงิสาวจากด้านหลงั

“คณุธ!ี” เธอโวยเสยีงหลงพร้อมกบัหมนุตวักลบัไป ทวา่ร่างกลบัถกู

รวบกอดแน่นขึ้นโดยพระเอกหนุ่มหน้ากรุ้มกริ่ม
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“ถ้าคุณไม่อยากให้ผมหมกมุ่นกบัการหวงน้อง คุณกต็้องช่วยเบี่ยง-

เบนความสนใจของผม ท�าให้ผมยุ่งอยู่กบัคุณจนลมืเรื่องของรญัญ์ไปเลย”

“บ้า!” โรสติาผลกัชายหนุม่ออกสดุแรง แก้มทั้งสองแดงก�่าจนธรุีตม์

หวัเราะร่าด้วยความชอบใจ 

เธอทบุต้นแขนเขาดงัอั้ก “ฉนัไม่พูดกบัคณุแล้ว ไปกนิข้าวดกีว่า ป่านนี้

ทุกคนคงรอแย่” 

เธอไม่พูดเปล่า แต่งอนตุปัดตุป่องออกไปจากห้องครัว เรียกเสียง

หวัเราะจากธรีุตม์ยิ่งขึ้นกว่าเดมิ

รุง่ขึ้นหลงัจากนั้น ตรงตกึแถวในซอยเลก็ๆ แถวลาดพร้าว หนุม่สาว
อีกคู่หนึ่งไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนธีรุตม์กับโรสิตา พวกเขาลงจากรถซึ่งจอด

อยู่หน้าร้านตดัเสื้อด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ

“นี่เหรอคะ ร้านคุณไลลา”

เจลกาจ้องมองผ่านหน้าต่างกระจกซึ่งมหีุ่นสวมชุดราตรหีรูหราสาม

สี่ตวั เหนอืขึ้นไปมปี้ายชื่อร้านเขยีนเป็นภาษาองักฤษว่า ‘Laila Boutique’ 

“ครบั คุณกเ็หน็” พลทตัยิ้มยวนๆ

เจลกาท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในปาก “ฉนัรู ้แต่ที่ถาม เพราะฉนัต้องการความ

มั่นใจว่าเราคดิถูกแล้วที่มา”

“คุณเป็นคนเสนอความคดินี้เองนะ” พลทตัยิ้มตาพราวอย่างขบขนั

“มนักใ็ช่...แต่ฉนัเริ่มไม่แน่ใจแล้วนี่นา” หญงิสาวท�าปากยื่น

แน่ละ พวกเขาตกลงที่จะมาพบไลลาเพราะความอยากรู้อยากเหน็ของ

เจลกา ซึ่งทนไม่ได้หลังทั้งคู่ทราบจากคชาว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับบัตร-

ประชาชนและประวตัทิะเบยีนราษฎร์ของดไีซเนอร์สาว เจลกานั้นร�่าร้องกบั

พลทตัว่าอยากมาสบืดูด้วยตาของตนเอง ชายหนุ่มกไ็ม่ขดั

“ฉนัเสนอให้เรามาดูว่าคุณไลลามพีริุธอะไร แต่ฉนัไม่ได้เสนอตวัจะ

ใช้แผนของคุณนี่นา”
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“ผมว่าแผนนี้เป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้ว จะมอีะไรดไีปกว่า

นี้อกีล่ะกระต่าย” เขายิ้มเอน็ดู

“แล้วถ้าฉนัท�าพลาดล่ะคะ” เจลกาท�าหน้าแหย

“ไม่หรอก เราไม่ได้โกหกคณุไลลาสกัหน่อย นี่เป็นการยงิปืนนดัเดยีว

ได้นกสองตวัต่างหาก อย่าลมืส”ิ

“คุณแน่ใจเหรอว่าฉนัจะไม่แสดงพริุธอะไรออกไป” 

“ผมมั่นใจในตวัคณุ คณุเป็นคนเก่ง เชื่อผมส ิมา...จบัมอืผมไว้สคิรบั 

เราจะเข้าไปข้างในนั้นด้วยกนั”

เจลกามองมอืใหญ่ที่ยื่นมารอ เธอขบรมิฝีปากด้วยความลงัเล ก่อน

จะจบัมอืเขา สมัผสัได้ถงึความอบอุน่มั่นคงที่ปัดเป่าความกลวัในใจให้มลาย

หาย

“พร้อมรยึงั” พลทตัยิ้มให้ก�าลงัใจ

“ค่ะ ฉันพร้อมแล้ว” หญิงสาวพยักหน้า ปล่อยให้ชายหนุ่มจูงมือ

เข้าไปในร้านของไลลา



ไลลาออกมาต้อนรับสองหนุ่มสาวด้วยตัวเอง เธอแต่งกายสวย
เนี้ยบเหมือนที่เจลกาเคยเห็นตามข่าวสังคม เสียแต่วางท่าเย่อหยิ่งราวกับ

ราชนินี�้าแขง็อย่างที่เจลกาเหน็แล้วรู้สกึหนาวยะเยอืก

“สวสัดคี่ะคุณพลทตั” เจ้าของร้านเชดิหน้า

“สวสัดคีรบัคุณไลลา” พลทตัยิ้มอย่างไม่ถอืสา

ดไีซเนอร์สาวเบนสายตามาทางเจลกา มองเธอหวัจดเท้า และกลบัไป

ที่เท้าจดหวั หวัคิ้วของเจลกากระตกุเข้าหากนัด้วยความไม่ชอบใจ พลทตัคง

เดาอารมณ์ของหญิงสาวออก เขาจึงไล้นิ้วโป้งไปยังหลังมือของเธออย่าง

ปลอบประโลมให้ใจเยน็

“ผมขอแนะน�าให้คุณรู้จักกับคุณกระต่ายครับ เธอเป็น...แฟนผม

ครบั” 

รอยยิ้มภูมใิจอย่างสมบทบาทของชายหนุ่มท�าให้เจลกาหน้าร้อนวูบ 

“แฟนเหรอคะ!” ไลลาท�าตาโตด้วยความประหลาดใจอย่างชดัแจ้ง

“ครบั แฟน” พลทตัยิ้มจนแก้มตุ่ย

๓๒
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“ฉนัคดิว่าคุณเป็นแฟนของอาจารย์โรสเสยีอกี” ไลลาขมวดคิ้วมุ่น 

ใบหน้าของเจลกาเฝื่อนลง รู้สึกได้ว่าพลทัตบีบมือของเธอแน่นขึ้น 

ก่อนจะคลายออก เจลการู้สึกเจ็บแปลบในใจอย่างไม่รู้สาเหตุ เธอจึงปัด

ความรู้สกึแปลกๆ นั้นออกไป กลบเกลื่อนด้วยการยกมอืไหว้เจ้าของร้าน

“สวสัดคี่ะคุณไลลา”

“สวัสดีค่ะ ฉันขอโทษนะคะที่พูดออกไปอย่างนั้น ฉันเข้าใจผิดมา

ตลอดเลยเหรอคะเนี่ย” ดไีซเนอร์สาวรบัไหว้ สหีน้ายงัไมค่ลายความพศิวง 

“ครบั ผมกบัโรสเป็นแค่เพื่อนกนั” พลทตัย�้า 

“แล้วคุณกระต่ายก็เป็นตัวจริงของคุณ?” ดวงตาของไลลาเปล่ง

ประกายวูบวาบ

“ครบั” พลทตัผงกศรีษะ 

“ว้าว! ยนิดทีี่ได้รู้จกันะคะคณุกระต่าย คณุสองคนช่างเหมาะสมกนั

จรงิๆ”

เจลกาสะดุง้เพราะไลลาไม่พดูเปล่า แต่ปราดเข้ามากมุมอืเธอไว้อย่าง

สนิทสนม เจลกาได้แต่ยิ้มเก้อๆ กับท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันของ 

เจ้าตวั 

“ดูส ิคุณกระต่ายหน้าแดงไปหมดแล้ว น่ารกัจงั” ไลลาลูบแก้มเธอ

เหมอืนผู้ใหญ่เอน็ดูเดก็ 

“ขอบคณุค่ะ ร้านของคณุสวยมากนะคะ” เจลกาเบี่ยงหน้าหลบอย่าง

พยายามให้ดูสุภาพที่สุด

“รอให้คุณเหน็ร้านใหม่ของฉนั เอ๊ย! ไลลา ก่อนเถอะค่ะ คุณจะลมื

ร้านนี้ไปเลย” ดไีซเนอร์สาวยิ้มอวดโดยไม่ปล่อยมอืเจลกา

“คุณหาสถานที่ได้แล้วเหรอครบั” พลทตัถาม

“ยงัหรอกค่ะ เรื่องนี้ไลลาตั้งใจว่าจะคยุกบัอาจารย์โรสตอนเธอกลบัมา 

อยากจะได้ร้านในตึกของเธอนั่นแหละ เพราะว่าอยู่ใกล้กับเพนต์เฮาส์ของ

ไลลา เดนิทางสะดวกกว่าที่นี่เยอะ” 
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“คุณไม่ได้พกัอยู่ที่นี่เหรอคะ” เจลกาถามออกไปแล้วกน็กึได้ว่าก�าลงั

ละลาบละล้วงเรื่องส่วนตวัคนอื่น เธอจงึยิ้มแห้งๆ ให้พลทตั แต่ว่าเขากลบั

พยกัหน้าอย่างพงึพอใจ

“แคบจะตาย ไลลาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะ เมื่อไหร่อาจารย์โรสจะกลบัมา

สกัทนีะ”

“คงอกีสกัพกัแหละครบั”

“คุณบอกเธอรยึงัคะว่าไลลาเป็นห่วง”

“เธอยงัไม่โทร. มาเลยครบั ผมเลยยงัไม่ได้บอก”

“ว้า! แย่จงั สงสยัเธอจะมวัสนกุจนลมืคดิถงึ...เฮ้อ...จรงิส ิคุณพอล 

บอกว่าจะพาคณุกระต่ายมาตดัชดุราตรไีปงานใช่มั้ยคะ งานอะไรเอ่ย ไลลา

พร้อมเนรมติให้แล้วค่ะ” 

ดีไซเนอร์คนดังหันไปพยักพเยิดกับพลทัต ไม่มีท่าทีเป็นอริอย่างที่

พลทตัเคยเล่าให้เจลกาฟัง ซ�้ายงัพาคนทั้งคู่ไปยงัโต๊ะรบัแขก ซึ่งมอีุปกรณ์

ประกอบการท�างานวางอยู่เตม็

“โรงแรมของเราจะจัดงานเทศกาลดอกไม้ประจ�าปีขึ้นครับ ผมเลย

คดิจะเปิดตวัแฟนในงานเสยีเลย อยากให้คณุช่วยตดัชุดสวยๆ ให้เธอ” ชาย

หนุม่ยิ้มหวานให้เจลกาอย่างตบีทแตก เนื่องจากแก้มของเธอร้อนผ่าวขึ้นมา

จรงิๆ 

“ด้วยความเต็มใจค่ะ รูปร่างอย่างคุณกระต่าย ใส่อะไรก็สวย ขอ

ไลลาวดัตวัก่อนดกีว่า เชญิคุณตรงนี้นะคะ” ไลลายิ้มกว้าง ดงึมอืเจลกาให้

ลุกขึ้น พร้อมกบัหยบิสายวดัขึ้นมา 

เจลกาถงึกบัตาโต แม้ว่าชั่วชวีตินี้จะไม่เคยตดัเสื้อกบัใครมาก่อน แต่

หญิงสาวก็จินตนาการได้ว่าส่วนสัดเรือนร่างของตนจะไม่เป็นความลับต่อ

เพศตรงข้ามซึ่งก็คือพลทัตอีกต่อไป เธอขยิบตาให้พลทัตซึ่งยังนั่งมองเป็น

บื้อใบ้อยู่

“อ้อ...เอ้อ...ผมปล่อยให้พวกคุณวดัตวักนัตามสบายดกีว่า ขอไปเข้า
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ห้องน�้าสกัหน่อยจะได้มั้ยครบั”

“แหม! คุณนี่ช่างรู้ใจผู้หญงิเสยีจรงิ เชญิค่ะ ห้องน�้าอยู่ด้านในโน่น

แน่ะ” ไลลาบุ้ยปากไปยงัประตูที่อยู่หลงัผ้าม่านอกีชั้น

พลทตัขอบคุณ รบีลุกออกไป ปล่อยให้เจลกาอยู่กบัดไีซเนอร์สาวที่

กระตุกสายวดัดงัฟึ่บ ราวกบัเป็นอาวุธพฆิาต แล้วทาบมนัไปตามเรอืนร่าง

ของแม่กระต่ายน้อยด้วยท่าทางมาดหมาย 

พลทตัไม่ได้มาเข้าห้องน�้า เขาเดนิส�ารวจไปรอบๆ ชั้นหนึ่ง พบว่าเป็น
ห้องท�างานของไลลา ไม่มใีครอยู่ในนั้น 

ชายหนุ่มย่องขึ้นไปยงัชั้นสอง มนัเป็นห้องครวัเลก็ๆ กบัห้องนั่งเล่น

ซึ่งจัดอย่างสะอาดสะอ้าน เครื่องเรือนและโซฟาเป็นสไตล์หลุยส์หรูหรา 

รอบๆ ประดบัประดาด้วยภาพถ่ายของไลลาในอริยิาบถต่างๆ น่าจะเป็นรปู

ที่ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ บ้างก็ตัดมาจากนิตยสารที่เคยสัมภาษณ์ดีไซ-

เนอร์สาว  นอกจากนี้ยงัมกีระจกเงาอยู่ตามมุมต่างๆ ของห้อง 

พลทัตนึกภาพตามว่าไลลาคงเป็นเหมือนนกหงส์หยกที่ชอบส่อง

กระจกชื่นชมความงามของตนเอง ช่างแตกต่างจากเจลกาที่ระหว่างวันเธอ

จะเคยสอ่งกระจกเพื่อทาแป้งหรอืเตมิลปิสตกิเหมอืนสาวๆ คนอื่นบ้างหรอื

เปล่ากไ็ม่รู้

รอยยิ้มเอน็ดผูดุขึ้นตรงมมุปากของพลทตั เขาชะงกัเมื่อตระหนกัได้

ว่าช่วงหลงัๆ มกัเปรยีบเทยีบผูห้ญงิคนนั้นคนนี้กบัเจลกาอยูบ่่อยๆ มนัเกดิ

อะไรขึ้นกบัเขากนัแน่

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว โคลงศรีษะไล่ความรูส้กึผดิแผกออกไป แล้วตรง

ดิ่งไปยงับนัไดซึ่งพาขึ้นไปชั้นสาม 

ห้องนอนของไลลาจัดอย่างหรูหราไม่แพ้ส่วนอื่นในตึก กลางห้องมี

เตยีงสี่เสาคลมุม่านโปร่งราวกบัเตยีงของเจ้าหญงิในเทพนยิาย พลทตัเปิดดู

ตู้ต่างๆ รอบห้อง และเห็นเสื้อผ้าของไลลาแขวนเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ 
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โต๊ะเครื่องแป้งมคีรมียี่ห้อดงัวางเรยีงด้วยความเรยีบร้อย ห้องน�้ามอีปุกรณ์

เครื่องใช้ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าเจ้าของน่าจะใช้ชวีติอยู่ที่นี่เป็นการถาวร

พลทตันิ่วหน้าเมื่อเขายงัไม่พบข้อพริธุของไลลา ชายหนุม่ยนือยูต่รง

ปลายเตยีงและกวาดมองไปรอบๆ อย่างไม่ให้สิ่งใดเลด็ลอดสายตา

เขาก้าวไปยังเตียง ควานหาอะไรก็ตามที่อยู่ใต้หมอน แต่พบเพียง

กระจกเงาซึ่งมด้ีามจบั เขาจงึเปลี่ยนไปมองโต๊ะหวัเตยีงที่มรีปูถ่ายของไลลา

วางอยู่ จงึหยบิขึ้นมาดู

ก่อนพลทัตจะวางมันลง เขาก็พบว่ากรอบรูปดังกล่าวมีอยู่สองด้าน 

ชายหนุ่มหมุนอกีด้านมาดู แล้วขมวดคิ้ว...

เจลกาขมวดคิ้วมุ่นจนมันแทบผูกกันเป็นโบ เธอถูกไลลาวัดตัวอยู่ 
นาน กวา่จะเสรจ็ นกัศกึษาสาวกแ็ทบถอนหายใจดงัเฮอืกดว้ยความโลง่อก 

“คณุเป็นคนสวยและซ่อนรปูนะคะ ไลลาจะต้องท�าให้คุณพอลเหน็ว่า

คณุซ่อนความเซก็ซี่อยูม่ากมายชนดิที่เขาคาดไม่ถงึเชยีวละ” คนพดูยิ้มอย่าง

มุ่งมั่น

“โอ๊ย! อย่าเลยค่ะ ฉันไม่ใช่คนเซ็กซี่ ขอชุดเรียบๆ ก็พอนะคะ”  

เจลการีบปฏิเสธ เธอก้าวปราดไปนั่งแปะบนโซฟาตัวใหญ่ซึ่งห่างจากไลลา

ออกไปเป็นโยชน์ด้วยความรูส้กึร้อนๆ หนาวๆ ไม่อยากอยูใ่กลผู้ห้ญงิคนนี้

“งั้นเอาเป็นชดุเดรสเรยีบๆ แต่เซก็ซี่นดิๆ ดมีั้ยคะ ผูห้ญงิเราต้องเผย

ความงามที่ซ่อนเร้นของตวัเองถงึจะถูกนะคะ” ไลลาตามมานั่งใกล้ๆ

“แต่ฉนัยงัเรยีนไม่จบเลยนะคะ คงจะไม่เหมาะหรอกค่ะ” เจลกาท�า

หน้าแหย

“ตายจรงิ! คุณอายุเท่าไหร่คะเนี่ย” 

“ยี่สบิเอด็ค่ะ”

“ยี่สบิเอด็...ว้าว! คุณพอลกนิเดก็นี่นา” ไลลาหวัเราะคกิคกั

เจลกายิ้มเฝ่ือนๆ เธอเหลอืบดนูาฬิกาด้วยความกระวนกระวายใจว่า
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พลทัตหายไปไหนนานเหลือเกิน ทิ้งเธอไว้กับผู้หญิงที่น่ากลัวอย่างบอกไม่

ถูก

“จรงิสนิะ พูดถงึคุณพอล เขาเข้าห้องน�้านานจงันะคะ เป็นอะไรไป 

รเึปล่า” ไลลาเหลยีวไปยงัทศิทางที่ชายหนุ่มหายตวัไปอย่างนกึขึ้นได้

“เขาเป็นคนเข้าห้องน�้านานอย่างนี้แหละค่ะ” เจลกาโบกมอืพลัวนัเมื่อ

นกึถงึภารกจิส�าคญัที่ท�าให้เธอต้องมาทนทรมานอยูท่ี่นี่ หน้าที่ของตนคอืดงึ

ไลลาไว้เพื่อให้พลทตัมโีอกาสค้นหาสิ่งผดิปกตเิกี่ยวกบัไลลาเพื่อไปบอกคชา

“จรงิเหรอคะ” ดไีซเนอร์สาวย่นหวัคิ้ว

“ค่ะ ซเีรยีสเลย วนันี้เราไปกนิต�าปปูลาร้ากนัมา เขาคงท้องเสยี เหน็

บ่นว่าปวดท้องตั้งแต่ออกจากโรงแรมแล้ว” เธอปั้นหน้าให้ดูขงึขงั

“ที่โรงแรมมตี�าปูปลาร้าด้วยเหรอคะ” ไลลาท�าหน้างงงนั

“ไม่ค่ะ ไม่ใช่ของโรงแรม แต่เป็นเพงิเลก็ๆ แถวนั้นต่างหาก คณุพอล

เขาชอบมากเลยค่ะ จกปลาร้าจนน�้าหูน�้าตาไหล ยิ่งมีปูให้แทะ เขายิ่งเปิบ 

ไม่หยดุ ห้ามกไ็ม่ฟังค่ะ” เจลกากลั้นหวัเราะเพราะที่จรงิพลทตัไม่กนิเผด็ คน

ที่ชอบอาหารอีสานคือเธอต่างหาก เขาได้แต่มองเธอรับประทานด้วยความ

ทึ่ง แต่กไ็ม่ขดัใจ

“ตายจริง! ถ้าเขาเกิดท้องเสียจนเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาจะท�ายังไง 

ไลลาว่าเราน่าจะไปดเูขาหน่อยนะคะ” เจ้าของร้านผดุลกุขึ้น เจลกาจงึรบีฉดุ

แขนเธอไว้

“อย่าค่ะ! เอ้อ...ฉนัหมายถงึ...ไม่ต้องหรอกค่ะ คณุพอลเป็นคนมโีลก

ส่วนตวัสงูในการอ ึเอ๊ย! ในการเข้าห้องน�้า ถ้าใครไปเรยีกเขา เขาจะอไึม่ออก 

เอ้อ...ฉนัหมายความว่า เขาจะท�าธุระไม่ได้ คุณปล่อยเขาไปเถอะค่ะ”

“แต่ว่า...”

“ฉนัว่าคณุออกแบบชุดให้ฉนัดดูกีว่ามั้ยคะ พอคณุพอลมา เขาจะได้

เหน็” เจลกาลงทุนเขยบิเข้าไปใกล้ไลลา พร้อมกบัส่งกระดาษและดนิสอให้

“จรงิด้วย เรายงัไม่ได้ออกแบบชดุเลย” ดไีซเนอร์สาวรบักระดาษกบั



แ พ ร ณั ฐ  l  307

ดนิสอมา

“งั้นท�าเลยค่ะ ฉนัอยากเหน็ใจจะขาดแล้ว...นะคะๆ” เจลกาแสร้งท�า

เป็นกระตอืรอืร้นทั้งที่ใจร้อนรนกลวัไลลาจบัได้ 

“โอเคค่ะ ไลลาจะร่ายมนตร์ให้สุดฝีมอื”

เจลกาแทบจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่ไลลาแพล้กูอ้อนของเธอ 

หญงิสาวช�าเลอืงมองไปยงัทศิทางที่พลทตัเดนิออกไป แอบต�าหนใินใจว่าเขา

หายไปนานเหลอืเกนิ 



ความกระวนกระวายใจของเจลกาเพิ่มขึ้นทุกวนิาททีี่ผ่านไป พลทตั
กย็งัไม่กลบัมา

หญงิสาวพยายามคะยั้นคะยอให้ไลลาสเกตช์ภาพชุดราตรตีั้งมากมาย

หลายแบบ หาเรื่องชวนคุยจนหมดมุกแล้ว เธอเหลอืบมองนาฬิกา ก่อนจะ

พบว่าไลลากท็�าแบบเดยีวกนั

“คุณพอลเข้าห้องน�้านานเกนิไปแล้วนะคะ”

“นั่นสคิะ ไม่รู้ว่าป่านนี้ตกส้วมตายไปรยึงั อุ๊ย! ขอโทษค่ะ ฉนัพูด

เล่น” 

“ไลลาไปดูให้ดกีว่ามั้ยคะว่าคุณพอลเป็นอะไรรเึปล่า”

“โอ๊ะ! ไม่ต้องหรอกค่ะ เรายงัตดัสนิใจเรื่องชุดไม่ได้เลย คณุไลลามา

ช่วยฉนัเลอืกดกีว่าว่าเอาแบบไหนด ีชดุนี้ หรอืว่าชดุนั้น หรอืจะชุดโน้นดคีะ 

แต่จะว่าไปฉนัว่าอนันู้นกส็วยเหมอืนกนั” เจลกาชี้ไปตามภาพต่างๆ ที่ไลลา

ออกแบบไว้  

“ให้คณุพอลมาช่วยตดัสนิใจดกีว่ามั้ยคะ ไลลาจะไปดเูขา หายไปนาน

๓๓
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จนน่าเป็นห่วง” ดีไซเนอร์สาวยังคงชะเง้อไปทางประตูที่ปิดสนิทด้วยสีหน้า

วติก

“ฉนัไปดูเองดกีว่าค่ะ ฉนัเป็น...แฟนเขา คุณพอลจะได้ไม่เขนิถ้าฉนั

เป็นคนไปเรียก” เจลกาปั้นหน้าให้ดูขึงขังหลังจากตระหนักได้ว่าเธอคงรั้ง

ไลลาต่อไปไม่ได้เสยีแล้ว 

“แต่ว่า...”  

“คุณรอที่นี่แหละค่ะ ฉนัไปเอง” 

เจลกาลุกขึ้นพลางขบคิดว่าจะกันไลลาไม่ให้เดินตามไปได้อย่างไร 

ประตกูเ็ปิดออกพอด ีเธอแทบกระโจนเข้าไปกอดเจ้าของร่างสงูที่ก้าวเข้ามา

“คุณพอล! เราก�าลังสงสัยกันอยู่พอดีว่าท�าไมคุณถึงเข้าห้องน�้านาน

จงั ฉนัเลยบอกคณุไลลาว่าคณุท้องเสยีตั้งแต่ก่อนมาแลว้” เจลกาจกิตาเป็น

เชงิสั่งให้เขาพูดตรงกนั

“อ้อ...ใช่ครบั ผมท้องเสยี นี่ยงัมวนๆ ท้องอยู่เลยนะครบั” พลทตั

ลูบท้องให้ดูพร้อมกบัท�าหน้าแหยๆ

“โถ...ฤทธิ์ส้มต�าปูปลาร้านี่แรงจรงิๆ อาหารจ�าพวกนี้สกปรกจะตาย 

คราวหน้าคุณอย่าไปทานอีกเชียว ไลลาคนหนึ่งแหละทานอาหารแบบนี้ไม่

ได้เลย” ไลลาเบ้ปากอย่างรงัเกยีจ

“สม้ต�าปปูลาร้า...” พลทตัทวนค�าพลางมองเจลกาด้วยดวงตาเตม็ไป

ด้วยค�าถาม

“ก็ที่เราทานกันตอนเที่ยงจนท�าให้คุณท้องเสียไงคะ” เจลกาท�าเสียง

เข้ม 

“อ๋อ ใช่ๆ ผมไม่ค่อยได้ทานอาหารพวกนี้กเ็ลยเสาะท้อง แต่มนัอร่อย

มากนะครบั ผมชอบ” พลทตัทรดุกายลงนั่งข้างเจลกา ตวดัสายตามองเธอ

อย่างคาดโทษ

“คุณก็เลยต้องมาอร่อยปากล�าบากท้องอย่างที่เห็นไงคะ” ไลลาตวัด

ค้อน
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“ครบั” ชายหนุ่มหวัเราะแห้งๆ “คุณคงออกแบบเสื้อเสรจ็แล้วใช่มั้ย

ครบั ผมขอดูหน่อยส”ิ

“ค่ะ คุณไลลาออกแบบมาให้ตั้งห้าชุด แต่ฉันตัดสินใจไม่ถูก คุณ

เลอืกกแ็ล้วกนั” 

เจลกายื่นกระดาษทั้งห้าแผ่นให้ชายหนุ่มดูโดยมีไลลาอธิบายให้ฟัง

อย่างละเอยีด ทว่าเจลกาใคร่รู้นกัว่าพลทตัพบอะไรบ้างในอาณาจกัรเลก็ๆ 

ของไลลา

“ตกลงว่าคณุเจออะไรบ้างคะ” เจลกาถามทนัททีี่พลทตัขบัรถออกจาก
หน้าร้านของไลลา

“ก่อนจะพดูเรื่องนั้น ผมขอถามคณุหน่อยเถอะว่าท�าไมถงึไปบอกคณุ

ไลลาว่าผมกนิส้มต�าปปูลาร้าจนท้องเสยี” แม้น�้าเสยีงของคนพดูจะคล้ายกบั

การต่อว่า ทว่าดวงตาของเขากลบัทอประกายขบขนั 

“ใครใช้ให้คุณหายไปนานนกัเล่า คณุไลลาจะเดนิไปตามคณุตั้งหลาย

ครั้ง ฉนักเ็ลยต้องแต่งเรื่องว่าคณุท้องเสยี ไม่อย่างนั้นคงรั้งเธอไว้ไม่ได้นาน

ขนาดนี้หรอก คุณไลลาคงตกใจแย่ ท่าทางเธอคงไม่คุ้นเคยกับความแซ่บ

แบบพื้นบ้านพอๆ กบัคุณ น่าเสยีดาย” เจลกาย่นจมูก

“ผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ ในห้องครัวของคุณไลลามีทั้งครกไม้ 

ครกหนิ แล้วผมกไ็ด้กลิ่นแปลกๆ ด้วย เลยลองหาที่มาของมนัดู รู้มั้ยว่า

ผมเจอทั้งปลาร้า ปูเคม็ แล้วกม็ะละกอดบิตั้งหลายลูกแน่ะ”

“อ้าว! แล้วท�าไมคณุไลลาถงึบอกว่าไม่กนิต�าปูปลาร้าล่ะคะ หรอืว่ามี

คนอื่นอาศยัอยู่ที่นั่นด้วย อย่างเช่นแม่บ้าน หรอืลูกมอืของเธอ”

“อาจเป็นได้ครบั แต่วนันี้ผมไม่เหน็ใครเลยสกัคน”

“คุณพบอะไรแปลกๆ อกีมั้ยคะ”

“ไม่รู้จะเรียกว่าแปลกได้รึเปล่านะ แต่ที่นั่นนอกจากจะเป็นร้านของ

เธอแลว้ ยงัเป็นที่อยู่ของเธอด้วย มห้ีองนอนอยู่บนชั้นสาม ข้างในนอกจาก
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มเีตยีงนอนแล้วยงัมขีองใช้ส่วนตวั เสื้อผ้า เหมอืนเธออยูท่ี่นี่เป็นการถาวร”

“แต่เธอบอกว่ามเีพนต์เฮาส์ในเมอืงนี่คะ”

“บางทเีธออาจพกัที่นี่เฉพาะในวนัที่ต้องท�างานดกึๆ กไ็ด้ แต่ผมเหน็

ราวตากผ้าบนชั้นดาดฟ้าด้วยนะ มเีสื้อผ้าของเธอหลายชุดเลย”

“บนเพนต์เฮาส์อาจไม่มทีี่ตากผ้ากไ็ด้นะคะ” เจลกาพยายามหาเหตผุล

“อาจเป็นได้” พลทตัพมึพ�าพลางเลี้ยวรถเข้าไปในถนนใหญ่ซึ่งรถตดิ

ขนดั

“คุณหายไปตั้งนาน เจอแค่นี้เองเหรอ” หญงิสาวยกแขนขึ้นกอดอก

ใบหน้าง�้า

“ผมเจออกีอย่างหนึ่ง” พลทตัหวัเราะเบาๆ 

“อะไรคะ”

“รูปถ่ายแปลกๆ บนหวัเตยีงของคุณไลลา” ชายหนุ่มอาศยัจงัหวะที่

รถตดิแน่นไม่ขยบัเปิดโทรศพัท์หาภาพถ่ายที่ว่าให้หญงิสาวดู 

เจลกาขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าเป็นภาพครอบครัว ซึ่งมีพ่อ แม่ และ

ลูกสาวอายุประมาณสิบขวบยืนเรียงกันอยู่หน้าทุ่งนา ดูจากสีที่ซีดจางของ

ภาพ สนันษิฐานว่าน่าจะถ่ายมานานแล้ว พวกเขาสวมชุดล�าลอง พ่อใส่เสื้อ

ม่อฮ่อมมีผ้าขาวม้าคาดเอว แม่นุ่งผ้าถุง ส่วนลูกสาวซึ่งมีหน้าตาบูดบึ้งนั้น

สวมเสื้อยดืเก่าๆ กบักางเกงขาสั้นสซีดีๆ

“รูปนี้อยู่ในกรอบบนหัวเตียงของคุณไลลา ทีแรกผมไม่ได้สังเกต

หรอกครบัจนกระทั่งหยบิมนัขึ้นมาดถูงึได้รูว่้ามนัเป็นกรอบรปูสองด้าน เธอ

โชว์แต่ด้านหน้าที่เป็นรูปเธอถ่ายหน้าหอไอเฟลที่ปารสี”

“เอ...พวกเขาเป็นใครกันนะ ทุกคนหน้าเหมือนกันหมดเลย แต่ไม่

เหน็มใีครเหมอืนคุณไลลาเลยสกัคน จะว่าเป็นเธอตอนเดก็กไ็ม่น่าใช่”

“นั่นส ิ แต่พวกเขาต้องมคีวามหมายกบัเธอ ไม่อย่างนั้นคุณไลลาคง

ไม่เอารูปพวกเขามาวางไว้ตรงหวัเตยีงหรอก”

“จรงิด้วย ใครกนัน้า”



312  l  พ ย า ก ร ณ์ ซ่ อ น รั ก

“เราคงต้องเอารูปนี้ไปให้ไอ้ช้างสบืต่อ”

“ดคี่ะ เราควรส่งเรื่องนี้ต่อให้ผู้กองจะดทีี่สุด เพราะฉนัไม่อยากเจอ

ผู้หญงิคนนี้อกีแล้ว” 

“อ้าว...ท�าไม” 

“ฉันอยู่กับเธอแล้วรู้สึกเหมือนอยู่กับปีศาจแมงมุมแม่ม่ายด�า เธอ

ท�าให้ฉนัขนลกุแปลกๆ” เจลกาลูบแขนตนเองด้วยท่าทางขนพองสยองเกลา้

จนชายหนุ่มหวัเราะ

“เธอตดัชุดให้คุณนะ อย่าลมืส ิอกีสองอาทติย์คุณกต็้องมาลอง”

“ไม่รู้ละ คราวหน้าคุณห้ามทิ้งฉนัไปไหนเป็นอนัขาด ฉนัจะไม่อยู่กบั

ปีศาจแมงมุมแม่ม่ายด�าตามล�าพงัอกีแล้ว” เจลกาจ้องเขาอย่างบงัคบั

“ตกลงครบั ผมจะไม่ทิ้งคุณไว้กบัเธออกี”

“สญัญานะ” เจลกายื่นนิ้วก้อยให้

“ครบั สญัญา” พลทตัเกี่ยวก้อยกบัเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

ความอบอุน่ส่งผ่านมาทางปลายนิ้วสูโ่พรงอกด้านซ้ายจนเธอตระหนกั

ถึงความอุ่นใจที่มีเขาอยู่ในชีวิต ทันใดนั้นภาพของธีรุตม์ก็ผุดขึ้นมาในห้วง

ค�านึง...เธอรักธีรุตม์ไม่ใช่หรือ...เธอไม่ควรหวั่นไหวกับผู้ชายอีกคน ซ�้าเขา

ยงัหลงรกัโรสติา ไม่ใช่เธอ...

“ฉนัจะไปหาพี่ธ”ี เจลกาตดัสนิใจในวนิาทนีั้น

“อะไรนะ” พลทตัถามอย่างงงงวย

“พาฉนัไปหาพี่ธนีะคะ เราไม่ได้ไปบ้านนั้นนานเกนิไปแล้ว ฉนัอยาก

พบพี่ธกีบัพี่รญัญ์ คุณเองกจ็ะได้ไปพบคุณโรสด้วยไงคะ”

“จริงสินะ...ผมเองก็อยากเจอโรสเหมือนกัน” สีหน้าของพลทัต

เคร่งขรมึลง 

ถ้อยค�าของชายหนุ่มท�าให้เจลการู้สึกเจ็บปลาบอยู่ในอก หญิงสาว

ขยบักาย นั่งหลงัตรงแน่ว เพื่อปัดความรู้สกึดงักล่าวออกไป

“เราควรไปหาพวกเขาเสียทีจะได้ด�าเนินตามแผนของเราคือการแย่ง
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หวัใจของเราคนืมา คุณพร้อมรยึงัคะ”

“ผมพร้อมมาตั้งนานแล้ว”

ไม่รู้ว่าอุปาทานหรือไม่ที่เจลกาสัมผัสได้ถึงเสียงลอดไรฟันของชาย

หนุ่ม ซ�้าเขายงัก�าพวงมาลยัเสยีแน่นจนนิ้วเหน็เป็นข้อขาว

ในเมื่อพลทตัเตรยีมพร้อมจะแย่งโรสติาคนืมา เธอเองกต้็องพร้อมที่

จะช่วงชงิธรีุตม์ด้วยเช่นกนั

พระเอกหนุม่เพิ่งกลบัถงึบ้านตอนที่พลทตักบัเจลกาขบัรถมาจอดหลงั
รถของเขา 

ธีรุตม์รู้จากคชาว่าเจลกาเคยร่วมมือกับพลทัตจนตามสืบเรื่องของ

นนัทวดสี�าเรจ็ เขาไม่ชอบใจที่น้องสาวนอกไส้ของตนยอมเสี่ยงอนัตรายเล่น

บทนักสืบ ทั้งยังลงทุนตีสนิทกับพลทัตซึ่งเขาชังน�้าหน้า ธีรุตม์เคยเตือน 

เจลกา ไม่คดิว่าเธอจะไม่เชื่อ เขาจงึหงุดหงดิมากเมื่อเหน็ทั้งสองมาด้วยกนั

ที่แย่ไปกว่านั้น โรสติาซึ่งออกมาต้อนรบัเขาเหมอืนที่เธอท�ามาตลอด

ในพกัหลงัๆ แต่วนันี้หญงิสาวกลบัมท่ีาทางดใีจยิ่งกวา่เจอเขาทนัททีี่เธอเหน็

พลทตั ธรีุตม์จงึเดนิกร่างเข้าไปยนืขวางกลางระหว่างทั้งสองคน 

“ไปยงัไงมายงัไงถงึได้มาด้วยกนั” เขาถามรวนๆ

“ผมพากระต่ายมาเยี่ยมคณุธรีญัญ์” พลทตัจ้องกลบัอย่างไม่สะทก-

สะท้าน

“เรามาบ้านพี่เองไม่ถูกรไึงถงึต้องมากบัเขา” 

“ท�าไมพูดแบบนี้ล่ะพี่ธ ี คุณพลทตัอุตส่าห์มนี�้าใจกบัหนู แล้วเขาเอง

กจ็ะได้มาหาคุณโรสด้วยไงคะ” 

“ใช่ ผมไม่ได้เจอโรสนานแล้ว คิดถึง” พลทัตท�าตาหวานให้โรสิตา

อย่างที่ธรีุตม์เหน็แล้วอยากแจก ‘แว่นตา’ ให้สกัหมดั

“คุณโรสสบายด ีไม่เจบ็ไม่ไข้ คุณกเ็หน็แล้ว” ธรีุตม์กดัฟันกรอด

“ค่ะ ฉนัสบายด ีแต่ฉนักอ็ยากเจอเพื่อนเหมอืนกนันะคะ โรสดใีจนะ
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ที่พอลมา” 

“ผมกด็ใีจที่ได้เจอโรสเสยีท ีคดิถงึมาก คุณอยู่ที่นี่สุขสบายดเีหรอ” 

“สบายดค่ีะ พอลไม่เหน็เหรอว่าโรสอ้วนขึ้น” โรสติายิ้มอวดจนตาเป็น

ประกายวบิวบั 

“คณุโรสครบั ผมเหนื่อย ผมเพิ่งกลบัมาถงึบ้าน อยากดื่มน�้ากหุลาบ

เยน็ชื่นใจของคณุจงั วนันี้คณุท�าไว้ให้ผมรเึปล่า” ชายหนุ่มถามเสยีงออดอ้อน 

ใช้ความเป็นนกัแสดงให้เป็นประโยชน์ ด้วยการใช้หลงัมอืเชด็เหงื่อบนใบหน้า 

ท่าทางราวกบัคนที่ใกล้หมดแรง พร้อมจะล้มพบัลงไป

“ท�าสคิะ เหยอืกโตเชยีวละ รวกีช่็วยฉนัด้วยนะ” ได้ผล โรสติาหนัมา

สนใจเขาทนัที

“งั้นเราเข้าบ้านกนันะครบั ผมเหนื่อยจนทนไม่ไหวแล้ว ปวดเมื่อยไป

ทั้งตัว ตาก็ใกล้ปิดเต็มแก่ แค่ยืนก็แทบจะทรงตัวไม่ไหว” ธีรุตม์แสร้ง

โงนเงน คว้ามอืหญงิสาวหมบั 

“คุณไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนี่” โรสติาตกใจ

“ครบั ไม่เคยเป็นเลย มนัคงเป็นเพราะว่าผมโหมงานหนกัมากเกนิไป 

โอย...ผมจะเดินไม่ไหวแล้ว จับมือผมดีๆ นะ ผมกลัวล้ม” ธีรุตม์ยึดมือ 

โรสติาไว้อย่างหวงแหน พาเธอมุ่งไปยงัทศิทางของตวับ้าน 

“คุณจะไม่ชวนคุณกระต่ายกบัพอลเข้าไปด้วยเหรอ” โรสติาเตอืน

“อ้อ...จริงสินะ มาสิกระต่าย รัญญ์อยู่บนห้องนอน แต่ไม่รู้ว่าเขา

อยากรบัแขกรเึปล่า” พระเอกหนุ่มท�าเสยีงเพลยีๆ เขาเหน็สหีน้าของเจลกา

กบัพลทตัที่มองความสนทิสนมระหว่างเขากบัโรสติาอย่างตื่นตะลงึ ก่อนที่

ผู้มาเยอืนทั้งสองจะท�าตาขวาง

“หนูช่วยพยุงพี่ธนีะ” เจลกาปราดเข้ามา 

“ไม่ต้องๆ แค่คุณโรสคนเดยีวกพ็อแล้ว” ธรีุตม์ยกมอืห้าม

“ผมพาคุณไปเอง” พลทตัอาสาด้วยใบหน้าถมงึทงึ

“ไม่!” ธีรุตม์ปฏิเสธทันควัน ก่อนจะพูดเสียงอ่อนลง “ไปกันเถอะ
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ครบัคุณโรส เดี๋ยวผมจะเป็นลมไป”

ชายหนุ่มจูงโรสิตาเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว ทั้งที่สีหน้ายังแสดงความ

อ่อนเพลยีใกล้ตายอยู่รอมร่อ เมื่อพวกเขาทิ้งห่างเจลกากบัพลทตั ธรีุตม์ก็

สะดุ้งโหยงเมื่อถูกเลบ็แหลมๆ จกิเข้าที่กลางฝ่ามอื

“ฉนัรู้นะว่าคุณแกล้งส�าออย” โรสติาต่อว่าเสยีงดุดนั

“ผมไม่...”

“อย่ามาหลอกฉันเสียให้ยาก ที่ฉันยอมเล่นตามน�้าก็เพราะไม่อยาก

ให้คุณเสยีหน้าต่างหาก คุณนี่มนัจรงิๆ เลย” หญงิสาวจกิเลบ็ใส่ฝ่ามอืของ

เขาอกีครั้ง 

ธรีุตม์เจบ็จนต้องสูดปากเบาๆ ทว่าดวงตาเปล่งประกายพงึพอใจ

พวกเขามัวสนใจกันและกันจึงไม่ได้สังเกตเห็นพลทัตกับเจลกาที่ยืน
มองมาจากด้านหลงั

“คุณคดิอย่างฉนัรเึปล่า” เจลกาถามด้วยเสยีงที่ไม่ปิดบงัความหวาด

เกรง

“ถ้าคุณหมายถงึท่าทางของโรสกบัคุณธรีุตม์ละก ็ผมขอตอบว่าคดิ” 

พลทตัตอบอย่างเคร่งเครยีด

“เกดิอะไรขึ้นระหว่างที่เราไม่ได้มาที่นี่คะ”

“เราอาจจะห่างหายจากพวกเขานานเกนิไปแล้วละกระต่าย”

“บ้าที่สุดเลย! ฉนัท�าทุกอย่างเพื่อพี่ธมีาตลอด ฉนัไม่ยอมเสยีเขาให้

ยาย...เอ้อ...ผู้หญงิคนอื่นหรอก” 

“ผมก็ท�าทุกอย่างเพื่อโรสมาตลอดเหมือนกัน เรื่องอะไรผมจะยอม

ให้ธรีุตม์ชุบมอืเปิบ” 

“งั้นคงถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดศึกแย่งคนที่เรารักกลับมาให้สมกับ

แผนที่เราวางไว้แต่แรกแล้วละค่ะ คุณพร้อมรบรยึงั”

“พร้อม!” 
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ทั้งคู่จบัมอืกนัและกนัเขย่าเบาๆ อย่างมาดหมาย

ไม่มใีครรูเ้ลยว่าห่างไกลออกไปนอกรั้วบ้าน มใีครคนหนึ่งซ่อนตวัอยู่

ท่ามกลางความรกเรื้อของต้นไม้ และลอบมองก�าแพงบ้านของธีรุตม์ที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่ในความมดื



ทนัททีี่เข้ามาในตวับ้าน เจลกากบัพลทตักม็ุง่มั่นที่จะท�าตามแผนที่
พวกเขาตกลงกนัไว้

หญิงสาวปราดเข้าไปแยกธีรุตม์ออกจากโรสิตาด้วยการขอให้ชาย

หนุม่พาไปพบธรีญัญ์ซึ่งอยูใ่นห้องนอนบนชั้นสอง เจลกาสนทนากบัธรีญัญ์

อยู่นานเพราะไม่ได้พบกันมาพักใหญ่ เธอแทบจะลืมพลทัตไปแล้วด้วยซ�้า 

จนกระทั่งลงมาที่ชั้นล่างพร้อมกบัธรีตุม์อกีครั้ง จงึเหน็ว่าเขานั่งอยูต่รงข้าม

โรสติาบนชุดรบัแขก

อาการแสบคนัแปลกๆ เกดิขึ้นในหวัใจของเจลกา หญงิสาวนิ่วหน้า 

ชะงกัฝีเท้าโดยไม่รู้ตวั 

การที่พลทัตนั่งคุยกับโรสิตาอย่างสนิทสนมไม่ควรเป็นเรื่องแปลก

ไม่ใช่หรอื เธอควรดใีจกบัเขาด้วยซ�้าที่แผนซึ่งพวกตนทุม่เทมานานส่อเค้าว่า

จะไปด้วยดี

“โรสไม่ต้องห่วง ผมจะดูบรษิทัให้ ส่วนเรื่องรายการทวี ีผมตดิต่อ

กบัเขาอยู่เรื่อยๆ ทางนั้นยนิดทีี่จะรอคุณ” 

๓๔
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“ขอบคุณนะ”

“ไม่ต้องขอบคณุผมบ่อยๆ หรอก ผมเตม็ใจท�าทกุอย่างเพื่อโรสเสมอ 

รู้มั้ยว่าผมเป็นห่วงคุณมากแค่ไหน คุณสบายดีจริงๆ? อาหารการกินม ี

พอมั้ย อยากให้ผมส่งอะไรมาจากโรงแรมรเึปล่า พวกอาหารที่คุณชอบน่ะ”

“ขอบคณุค่ะ แต่ไม่ต้องหรอก โรสบอกแล้วไงคะว่าสบายด ีทุกคนดี

กบัโรสมาก พอลกน่็าจะเหน็ว่าอาหารการกนิที่นี่อร่อยแค่ไหน ดสู ิโรสอ้วน

จนจะเป็นหมูอยู่แล้ว” 

โรสติานั่งหนัหลงัให้ เจลกาจงึไม่เหน็ใบหน้า ทว่ารอยยิ้มอ่อนโยนถงึ

ขั้นอ่อนหวานของพลทตัยามมองนกัพยากรณ์สาวท�าให้อารมณ์หงดุหงดิของ

เจลกาพุ่งปรี๊ดขึ้นในทนัใด

จู่ๆ หญงิสาวกน็กึอยากหยบิเหยอืกบรรจุน�้ากุหลาบที่วางอยู่บนโต๊ะ

กลางระหว่างคนทั้งสองขึ้นมาทุ่มใส่กลางวงไปเสยีเลย

เจลกายงัไม่ทนัได้ท�าอย่างที่ใจคดิ ใครอกีคนพุ่งแซงไปเสยีแล้ว!

ธีรุตม์เงื้อเหยือกน�้าขึ้นมาด้วยท่าทางดุดันจนเจลกากับโรสิตาอ้าปาก

ค้างพร้อมกนั นยัน์ตาที่ถลงึใส่พลทตัเตม็ไปด้วยความเกรี้ยวกราด นกัธุรกจิ

หนุ่มถงึกบัผงะ

เสียงอุทานหลุดรอดจากล�าคอของหญิงสาวทั้งสองเมื่อธีรุตม์ขยับ

แขนอย่างแรงจนน�้าในเหยือกกระฉอก แต่แล้วพระเอกหนุ่มก็ท�าให้ทุกคน

คาดไม่ถงึด้วยการยกเหยอืกขึ้นจ่อปาก กลนืน�้ากุหลาบดงัอั้กๆ ราวกบัคน

ที่หลงทางในทะเลทรายและกระหายน�้ามาเป็นวนัๆ

ธรุีตม์วางเหยอืกกลบัไปที่โต๊ะดงัป้ัก ทิ้งตวัลงนั่งตดิโรสติา เขาใช้หลงั

มือเช็ดน�้าที่หกเลอะไรเคราอย่างไม่อินังขังขอบ ปล่อยให้คนที่อยู่รอบกาย

มองตาปรบิๆ 

“คุณไปอดอยากปากแห้งมาจากไหน” โรสติาขมวดคิ้ว

“บอกแล้วไงว่าผมเหนื่อย อยากดื่มน�้ากุหลาบที่คุณอุตส่าห์ท�าให้ผม

เป็นพเิศษ แล้วกไ็ม่ผดิหวงั ชื่นใจจรงิๆ ขอบคณุนะครบั” พระเอกหนุม่กมุ
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มอืโรสติา

“เมื่อก่อนโรสกท็�าให้ผมดื่มเกอืบทุกวนั” พลทตัเปรย 

เจลกาที่ยงัตะลงึมองธรีุตม์ได้สต ิและฉุนกกึขึ้นมาอกีค�ารบ

“นั่นมนัเมื่อก่อน แต่ตอนนี้โรสท�าให้ผมดื่มคนเดยีว” อกีครั้งที่ธรุีตม์

เน้นสองค�าสุดท้าย 

“คณุท�าตวัเหมอืนเดก็ๆ ไม่มมีารยาท แขกมาถงึบ้าน คุณควรจะเอา

ให้แขกดื่มต่างหาก” โรสติาต�าหน ิ

“อย่าคดิมากเลยโรส ผมไม่ใช่คนอื่นส�าหรบัคณุ โรสกร็ู”้ พลทตัยิ้ม

หวานหยดอย่างน่าหมั่นไส้ 

เจลกาเผลอจกิเลบ็ไปบนต้นขาของตนเอง

“แต่นี่มนับ้านผม คุณเป็นคนอื่นส�าหรบัผม” 

“เสยีมารยาท!” โรสติาตธีรีุตม์ดงัเพยีะ 

เจลกามองความสนทิสนมระหว่างคนทั้งคู ่แล้วจงึพยายามหาค�าตอบ

เกี่ยวกับความหงุดหงิดของตนเองว่าคงเพราะไม่ชอบที่โรสิตาท�าเหมือน 

จะเกบ็ผู้ชายไว้พร้อมกนัทั้งสองคน...ต้องเป็นอย่างนี้แน่!ๆ

“พอลกบัคุณกระต่ายกนิอะไรมารยึงัคะ ถ้ายงั โรสจะท�าให้”

“ผมยงั...” 

“ไม่ต้อง!” ธรีุตม์ขดัขึ้นมาก่อนพลทตัจะพูดจบ

“อะไรของคุณเนี่ย ใครมาถงึเรอืนชานกต็้องต้อนรบัส”ิ โรสติาเอด็

“บ้านผมไม่ใช่เซเวนอเีลฟเวน” ธรีุตม์โต้กลบั

“เลกิเถยีงกนัได้แล้วเดก็ๆ แม่ก�าลงัเตรยีมกบัข้าวให้ คดิถงึกระต่าย 

ไม่ได้เจอกนัตั้งนาน รออกีนดินะจ๊ะ” รุจเียี่ยมหน้ามาบอกจากในห้องครวั 

“ขอบคุณค่ะคุณป้า” เจลกาตะโกนขอบคุณและหันไปยิ้มให้พลทัต 

ทว่าเขากลบัจ้องมองแต่โรสติา

อีกครั้งแล้วที่ความรู้สึกเจ็บแปลบเกิดขึ้นในโพรงอก เธอขมวดคิ้ว 

ก่อนจะสั่นศรีษะแรงๆ
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“เป็นอะไรกระต่าย” ธรีุตม์ถามด้วยสหีน้าห่วงใย

จรงิสนิะ เหตุผลหลกัที่เธอมาที่แห่งนี้กเ็พื่อธรีุตม์...ผู้ชายที่เธอรกั

“เปลา่ค่ะพี่ธ ีหนแูค่เหนื่อยๆ” เจลกากระเถบิไปนั่งใกลพ้ระเอกหนุม่

“ท�าไม เจ้านายใช้งานหนกัมากไปใช่มั้ย” ธรุีตม์แขวะใส่คู่ปรบัอกีครั้ง

“อุ๊ย ไม่ใช่ หนูชอบท�างาน พี่ธกีร็ู้” หญงิสาวยิ้มประจบ 

“ดแีล้ว คนที่จะประสบความส�าเรจ็ต้องขยนั อดทน สูง้าน ยิ่งท�างาน

หนกั เรากจ็ะยิ่งเก่ง รู้มั้ย” ชายหนุ่มโยกศรีษะเธอเบาๆ เหมอืนที่เขามกัท�า

เสมอยามเธอเป็นเดก็

“รู้ซี่ พี่ธบีอกหนูตั้งหลายครั้ง” 

“อะแฮ่มๆ”

เจลกาหันไปทางพลทัตที่ตั้งหน้าตั้งตากระแอมกระไออย่างเอาเป็น

เอาตาย โรสติาจงึปราดเข้าไปช่วยลูบหลงัให้

“เป็นอะไรคะพอล”

“ไม่เป็นไรครบั ไม่เป็นไร” เขากระแอมอกีสองสามท ี“ก่อนหน้านี้เรา

เพิ่งคุยกนัเรื่องอาหารการกนิที่นี่ โรสบอกผมใช่มั้ยว่าอ้วนขึ้น ผมไม่เหน็ว่า

โรสจะอ้วนตรงไหนเลย”

“คุณไม่รู้อะไร น�้าหนกัโรสขึ้นมาตั้งสองกโิลแน่ะ” โรสติาย่นจมูก 

เจลกาลอบเบ้ปาก...ท�าไมผู้หญิงคนนี้ถึงท�าอะไรก็ดูสวยไปเสียหมด

ทุกท่วงท่า น่าเบื่อที่สุด!

“แค่สองกิโลเอง ผมชอบกว่าเมื่อก่อนอีกนะ ตอนนั้นคุณผอมไป 

ตอนนี้มนี�้ามนีวลก�าลงัด ีแต่ไม่ว่าจะตอนไหนคุณกส็วยตลอดส�าหรบัผม”

แหวะ...อ้วก...อ้วก...อ้วก! เจลกาพะอดืพะอมกบัค�าพูดเลี่ยนๆ นั่น

จนแทบทนไม่ไหว

“เฮ้ย! เป็นอะไร” ธรีุตม์ถาม 

“อะไรนะพี่ธ”ี เจลกาหนัไปมองชายหนุ่มอย่างงงงวย

“เราท�าเสยีงอ้วกออกมาน่ะส”ิ
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เจลกาอ้าปากค้าง เธอเพิ่งเห็นว่าพลทัตและโรสิตาต่างก็จ้องมาที่ตน 

นี่เธอเผลอท�าเสยีงอาเจยีนออกมาจรงิๆ หรอื

“เอ้อ...หนูคงเหนื่อยเกนิไปอย่างที่บอก”

“ไม่ใช่เป็นเพราะเราอยากอ้วกเหมอืนพี่ใช่มั้ย” เขาตวดัสายตาไปทาง 

พลทตั

“อุ๊ย! ไม่ใช่ๆ หนูเหนื่อยจรงิๆ รู้สกึไม่ค่อยสบาย แต่ช่างมนัเถอะ” 

หญงิสาวอายจนอยากมุดหนลีงไปใต้โต๊ะ

“ช่างมนัได้ยงัไง ร้อยวนัพนัปีเราเคยเจบ็เคยไข้กบัเขาซะที่ไหน”

“หนู...คงหวิข้าว อุ๊ย! คุณป้ามาเรยีกแล้ว ไปกนิกนัเถอะค่ะ หนูจะ

เป็นลมแล้ว ไปค่ะไป” หญิงสาวคว้ามือชายหนุ่มและผุดลุก หางตาเห็น 

พลทตัขมวดคิ้วนิ่วหน้ามองมาราวกบัไม่พอใจ แต่เธอไม่สน 

พลทัตจะไม่พอใจอะไรกันในเมื่อมีนางในดวงใจนั่งคู่เคียงอย่างที่เขา

ต้องการแล้ว เหมอืนกบัที่เธอเองกไ็ด้จบัจูงมอืของผู้ชายซึ่งเป็นรกัแรกและ

รกัเดยีวเสมอมา

แต่ท�าไมเจลกากลบัรู้สกึว่ามบีางอย่างที่ไม่ถูกต้อง

การมาเยอืนของพลทตักบัเจลกาเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านให้อมึครมึ
ราวกับมีเมฆฝนด�าครึ้มอยู่เหนือหลังคา การรับประทานอาหารเย็นจึงเป็น

หายนะโดยสิ้นเชงิ

ธรีตุม์แสดงอาการหงึหวงอย่างออกนอกหน้า ชนดิที่โรสติานกึไม่ถงึว่า

ผู้ชายตัวโตอย่างเขาจะขี้งอนได้ถึงปานนี้ หลังแขกทั้งสองลากลับไปแล้ว 

ธรีตุม์กห็นเีข้าห้องหลบหน้า เช้ามาเขากร็บีออกไปท�างาน เธอจงึไม่มโีอกาส

พบเขาอกี

ไม่เพยีงเท่านั้น พลทตักบัเจลกากม็ปีฏกิริยิาแปลกๆ ต่อกนั ยิ่งเจล-

กาท�าดกีบัธรีุตม์มากเท่าใด พลทตัจะต้องท�าดตี่อโรสติามากยิ่งกว่า ในทาง

กลบักนั ยิ่งพลทตัแสดงความสนทิสนมต่อโรสติามากเพยีงใด เจลกาจะต้อง
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สนทิกบัธรีุตม์มากกว่าเขา

ระหว่างคนทั้งคู่มีสายใยที่ร้อยรัดกันและกัน เพียงแต่พวกเขาอาจ 

มองไม่เหน็ โรสติาไม่แปลกใจสกันดิ เนื่องจากได้เคยดูดวงชะตาของพลทตั

มานานแล้ว ผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขาจะเข้ามาในชีวิตของชายหนุ่มในช่วง

เวลานี้

ถ้าเป็นยามปกต ิโรสติาใคร่อยากชี้ให้ธรีตุม์ได้เหน็ความจรงิข้อนี้ คน

เป็นคู่กนัย่อมไม่แคล้วกนั เธออยากให้ธรีตุม์มองคนทั้งสองด้วยความขบขนั

และยนิดไีปด้วย ทว่าพระเอกหนุ่มมวัแต่หงึจนหน้ามดื 

มอืป้อมที่กระตุกชายเสื้อของเธอเรยีกโรสติาให้ออกจากภวงัค์ ธรีวี

ยิ้มแป้นมองมาอย่างน่ารกั โรสติายิ้มตอบ ทรุดกายลงนั่งให้ความสูงอยู่ใน

ระดบัเดยีวกบัเดก็น้อย

“พี่โรส...กุหลาบบาน” ธรีวชีี้ไปที่แปลงกหุลาบซึ่งมอียูร่อบกายของทั้ง

สอง ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว 

“หนูอยากดูกุหลาบบานอกีเหรอคะ”

“ค่ะ” ธรีวพียกัหน้าแรงๆ

“โอเค เดี๋ยวพี่ท�าให้ดู แต่เราต้องตกลงกันก่อนนะคะว่าจะท�าให้

กหุลาบบานไปหมดทกุดอกไม่ได้ เราต้องปล่อยให้บางดอกตมู บางดอกบาน 

เข้าใจมั้ย” 

“ไม่เข้าใจค่ะ” เดก็หญงิส่ายหน้าแรงๆ อกีเช่นเคย โรสติาจงึหวัเราะ

เบาๆ

“กุหลาบมชีวีติของเขา ดอกกหุลาบตมูเป็นดอกที่เพิ่งเกดิขึ้นได้ไม่นาน 

ถ้าเปรยีบเป็นคนกเ็ป็นเดก็เหมอืนกบัรว ีส่วนกุหลาบบานกเ็ป็นดอกที่โตขึ้น

มาแล้ว หลังจากบานเต็มที่ เขาก็จะเหี่ยวเฉาและร่วงโรย เปรียบได้กับ

กุหลาบผู้ใหญ่ ถ้าเราท�าให้ดอกตูมบานทุกดอก กุหลาบเดก็อย่างพวกเขาก็

จะโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าเวลาที่ควร และเหี่ยวเฉาหมดจากต้นไปพร้อมกัน

หมดเลย น่าสงสารพวกเขานะ แล้วรวกีจ็ะไม่มกีุหลาบสวยๆ ให้ดู เข้าใจ 
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รยึงัคะ”

“อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ” ธรีวพียกัหน้า

“เก่งมากค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรากม็าท�าให้กหุลาบบานได้แล้ว รวต้ีองช่วย

พี่ท่องคาถานะ” 

โรสติาประคองกุหลาบสส้ีมดอกหนึ่งอยา่งหลวมๆ รอให้ธรีววีางมอื

ทั้งสองลงบนมอืเธออกีชั้นหนึ่ง ก่อนจะพยกัหน้าให้เดก็หญงิช่วยท่อง

“กุหลาบเบ่งบาน สวยสะคราญหลากสี กุหลาบแสนสวยดอกนี้จง

บาน...จงบาน...โอมเพี่ยง!”

หญิงสาวปล่อยมือออก กลีบกุหลาบสีส้มที่ซ้อนกันเป็นชั้นเบ่งบาน 

ออกช้าๆ เผยความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใน 

“เอาอกีๆ” ธรีวกีระโดดโลดเต้นพร้อมกบัปรบมอือย่างชอบใจ

“อกีดอกเดยีวพอนะคะ”

“ค่ะๆ อกีดอกเดยีวๆ”

โรสติาให้ธรีวเีลอืกดอกไม้ เธอเอื้อมมอืไปสมัผสักหุลาบดอกดงักล่าว 

ก่อนจะอุทานเมื่อหนามแหลมคมจากกิ่งที่อยู่ข้างๆ ถากเข้าบนเนื้อผิวจน

เลอืดไหลซบิ

ลางร้าย!

นกัพยากรณ์สาวใจหายวาบ เธอยงัไม่ทนัมเีวลาคดิใคร่ครวญ เสยีง

กรดีร้องกด็งัขึ้นจากด้านหลงั โรสติากอดธรีวแีนบอกโดยอตัโนมตั ิตาเบกิ

กว้างเมื่อเห็นว่าเจ้าของเสียงก็คือธีรัญญ์ซึ่งวิ่งมาจากตัวบ้านพร้อมกับชี้โบ ๊

ชี้เบ๊ไปอกีทางหนึ่ง

โรสติามองไปตามทศิทางดงักล่าว หวัใจกระตุกวาบเมื่อเหน็อวยชยั

ตรงรี่เข้ามา!



นกัพยากรณ์สาวเบกิตากว้างเมื่อเหน็อวยชยัตรงรี่มาแต่ไกล 
เธอยังไม่ทันตัดสินใจท�าอะไรด้วยซ�้า ร่างของตนกับธีรวีก็ถูกบอดี-

การ์ดจ�านวนสองคนพุง่เข้าใส่ แล้วดงึออกไปอย่างฉบัไวปานพาย ุ ท่ามกลาง

เสยีงของสุนขัที่เห่ากนัขรมและวิ่งมารุมล้อม

โรสิตาไม่มีโอกาสหันกลับไปมองเนื่องจากบอดีการ์ดทั้งสองรุนหลัง

ของเธอให้วิ่งไปยงัตวับ้าน หญงิสาวได้ยนิแต่เสยีงหวดีร้องอย่างบ้าคลั่งของ 

ธรีญัญ์ และเสยีงเอะอะจากการต่อสู้ระหว่างบอดกีาร์ดอกีสองนายกบัอวยชยั

หัวใจของโรสิตาเต้นแรง เธอกอดธีรวีซึ่งร้องไห้จ้าด้วยความตกใจ 

ธรีญัญ์กถู็กรจุกีบัคนงานในบ้านช่วยกนัพาวิ่งตามหลงัมาตดิๆ น้องสาวของ

ธรีุตม์ตื่นตระหนกอย่างยิ่ง เธอร้องด่าอวยชยัราวกบัคนบ้า

แวบหนึ่งที่โรสิตาหันไปมองนอกหน้าต่าง อวยชัยถูกบอดีการ์ดจับ 

กดลงไปนอนคว�่าอยู่กับพื้น เธอไม่มีโอกาสได้ดูว่าเกิดสิ่งใดขึ้นต่อจากนั้น 

เพราะบอดีการ์ดดันร่างของตนให้เข้าไปภายในตัวบ้าน ทิ้งความวุ่นวายไว้

ข้างหลงั

๓๕
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ความวุ่นวายไม่มทีที่าว่าจะจบสิ้น
โรสติามวัแต่ปลอบธรีวทีี่ร้องไห้อย่างเสยีขวญั สลบักบัปลอบธรีญัญ์

ซึ่งหวาดกลัวจนเป็นลมพับไป ทุกคนจึงกลุ้มรุมพยาบาลเธอ ต�ารวจมาถึง

ไม่นานหลงัจากนั้น คชาผลบุโผล่เข้ามาดเูธอกบัธรีญัญ์ ก่อนจะออกไปนอก

บ้านเพื่อคุมตวัอวยชยัไป

นานทเีดยีวกว่าโรสติาจะมเีวลานั่งนิ่งๆ ทบทวนสิ่งที่เกดิขึ้น หญงิสาว

เพิ่งกล่อมธีรวีให้หลับไปบนเตียงในห้องนอน เธอตั้งใจว่าจะไปดูธีรัญญ์ซึ่ง

อยูก่บัรจุใีนอกีห้อง เสยีงเคาะประตรูวัๆ กด็งัขึ้น ประตเูปิดออกก่อนโรสติา 

จะเอ่ยปากอนุญาตเสียอีก เจ้าของร่างสูงใหญ่พุ่งเข้ามาในห้องนอนอย่าง

ร้อนรน

“คุณโรส!” ธรีุตม์รวบร่างโรสติามากอดไว้แน่น 

หญิงสาวชะงักงัน แล้วจึงผ่อนคลายลง ยอมโอนอ่อนอยู่ในวงแขน

อนัมั่นคงของเขา โรสติาเพิ่งรูว่้าตนปรารถนาจะพกัพงิแผงอกอบอุน่นี้เพยีง

ใด การอยูใ่นอ้อมกอดของธรีตุม์สร้างความรูส้กึปลอดภยัให้เธอได้อย่างไม่

น่าเชื่อ ปัดเป่าความพรั่นพรงึและตงึเครยีดออกไปจนเกอืบหมด

“คุณเป็นยังไงบ้าง” ธีรุตม์ดันร่างเธอออกเล็กน้อยเพื่อมองส�ารวจ

ร่างกายของหญงิสาวให้แน่ใจว่าไม่มสีิ่งใดบุบสลาย 

“ฉนัไม่เป็นไรค่ะ รวสีคิะตกใจจนร้องไห้ ส่วนคุณรญัญ์กเ็ป็นลมไป

เลย” สหีน้าเตม็ไปด้วยความห่วงใยของเขาท�าให้โรสติาเตม็ตื้นในหวัใจยิ่งนกั

“ผมไปหารญัญ์มาแล้ว” 

“เธอเป็นยงัไงบ้างคะ”

“แม่เอายาให้เขากนิครบั เลยหลบัไปแล้ว”

“รวกีเ็พิ่งหลบัไปเหมอืนกนัค่ะ” โรสติาผนิหน้าไปทางเดก็หญงิที่นอน

อยู่บนเตยีง 

“รวีคงตกใจมากที่เห็นไอ้ระย�านั่น นี่เป็นครั้งแรกที่มันเสนอหน้ามา

ให้แกเหน็ เลวจรงิๆ มนัไม่ได้ท�าอะไรคุณกบัแกใช่มั้ย” ธรีุตม์ทรุดกายลง
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ข้างๆ หลานสาว 

“ไม่ค่ะ บอดกีาร์ดมาช่วยไว้ได้พอด”ี

“ผมเป็นห่วงคุณแทบบ้า” 

“ฉนัรู”้ โรสติายิ้มอ่อนโยน เธอเหน็ความรกัระคนห่วงใยจากดวงตา

ของเขา 

เจ้าของร่างกลมกลงึสะดุง้ เมื่อจู่ๆ  ธรีตุม์กร็วบตวัเธอไปกอดไว ้ซกุ

ซบใบหน้ากบัเรอืนผมยาวสยายอย่างหวงแหน

“คณุโรส...ผมกลวัแทบตายตอนบอดกีาร์ดโทร. ไปบอกว่าไอ้อวยมนั

แอบปีนรั้วด้านหลงัสวนเข้ามา ตรงนั้นเป็นมุมที่ไม่ค่อยมใีครเข้าไป หมาก็

อยู่กนัแต่หน้าบ้าน ดทีี่บอดกีาร์ดเหน็จากกล้องวงจรปิด เลยไปช่วยทนั”

โรสติาพยกัหน้า เธอทราบข้อมลูนี้จากบอดกีาร์ดแล้ว นอกจากนี้รจุี

กบ็อกอกีเช่นกนัว่าธรีญัญ์เหน็อวยชยัจากหน้าต่างชั้นบน เธอจงึรบีวิ่งลงมา

เตอืนด้วยความหวาดกลวั

“ผมคดิว่าบ้านตวัเองปลอดภยัที่สุดแล้ว แต่เหน็ได้ชดัว่าไม่ ถ้าไม่มี

พวกบอดกีาร์ด คุณกบัทุกคนที่นี่จะเป็นยงัไง” 

ธีรุตม์ตัวสั่นจนโรสิตารู้สึกได้ หญิงสาวจึงเงยหน้าจากแผงอกกว้าง 

วางมอืทั้งสองบนแก้มของเขาอย่างนุ่มนวล

“เรื่องมนัผ่านมาแล้ว ทกุคนปลอดภยัด ีอย่าโทษตวัเองเลยนะคะ ถ้า

ไม่ใช่เพราะกล้องวงจรปิดที่คุณติดไว้ พวกบอดีการ์ดก็คงไม่เห็นไอ้อวย

หรอก”

“ไอ้อวยล่ะ มนัเหน็คุณมั้ย” ธรีุตม์ถามหน้าเคร่ง

“ฉนัไม่แน่ใจค่ะ มนัอยู่ไกลมากตอนที่ฉนัเหน็ แล้วพวกบอดกีาร์ดก็

เข้ามาล้อมรอบตวัฉนักบัรว ี ก่อนจะพาพวกเราเข้ามาในบ้าน ทุกอย่างเกดิ

ขึ้นเรว็มากจนฉนัเองกจ็บัต้นชนปลายไม่ถูก” โรสติานิ่วหน้า

“หวงัว่ามนัจะไม่ทนัเหน็คุณ” ชายหนุ่มสบตาเธอด้วยความกงัวล

“ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ แม้ว่าดอกกุหลาบจะ
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เตอืนฉนัแรงๆ กต็าม”

โรสติายกมอืข้างที่มรีอยแผลจากการขดีข่วนของหนามกหุลาบขึ้นมา 

ธรีุตม์นิ่วหน้ามองตาม แล้วกุมมอืข้างดงักล่าวของเธอไว้ 

“เจบ็มากมั้ย”

“ไม่ค่ะ แผลเลก็นดิเดยีวเอง” 

ธีรุตม์ท�าสิ่งที่หญิงสาวคาดไม่ถึงด้วยการจดริมฝีปากลงไปบนรอย

แผล เขาเป่าลมเบาๆ แล้วจุมพิตซ�้าลงไปใหม่เหมือนที่โรสิตาเห็นเขาท�าให้ 

ธรีวยีามที่เดก็หญงิซุกซนจนมบีาดแผล

“หายไวๆ นะครบั”

“ฉนัไม่ใช่รวนีะ” 

“แต่คุณเป็นแฟนผม” 

ธรีตุม์คลี่ยิ้ม ดวงตาพราวระยบัจนแก้มทั้งสองของโรสติาร้อนซู่ เธอ

ตวดัค้อนแก้ขวย ก่อนจะเสมองบาดแผลบนมอื เธอตระหนกัถงึลางร้ายที่

กุหลาบตั้งใจบอก ความกงัวลจงึหวนกลบัมาใหม่

“ฉนักลวัค่ะคณุธ ีคราวก่อนที่ฉนัถูกหนามกหุลาบต�ากม็คีนมาท�าร้าย

ฉนัในบ้าน หนนี้อวยชยักบ็กุเข้ามาที่นี่ ฉนักลวัว่าจะมเีรื่องร้ายเกดิขึ้นไม่จบ

ไม่สิ้น”

“มนัจบแล้วครบั ไอ้อวยถกูต�ารวจจบัแล้ว” ธรีุตม์ไล้ปลายนิ้วไปบน

มอืของเธออย่างปลอบประโลม

“แต่ท�าไมฉนัถงึสงัหรณ์ใจว่ามนัยงัไม่จบ” หญงิสาวขมวดคิ้ว

“เพราะคณุเพิ่งเผชญิเหตกุารณ์เลวร้ายมาไง คุณอาจยงัไม่หายชอ็ก” 

เขาใช้อกีมอืหนึ่งปัดปอยผมที่ปรกลงมาบนนวลแก้มของเธอออกไป

“ฉนัไม่คดิอย่างนั้น” เธอส่ายศรีษะเบาๆ

“อย่ากลัว ผมอยู่กับคุณแล้ว” อ้อมกอดของชายหนุ่มแนบแน่นขึ้น

อย่างให้ก�าลงัใจ

“ไอ้อวยชยัล่ะคะ มนัอยู่ไหน จะเกดิอะไรขึ้นกบัมนัต่อ”
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“มันอยู่ในการควบคุมของต�ารวจแล้ว ผู้กองคชาจะต้องจัดการมัน

ได้อย่างแน่นอน!” ธรีุตม์ขบกรามอย่างเคยีดแค้น

โรสติาพยกัหน้า ใคร่อยากเชื่อเขา ทั้งที่ยงัสงัหรณ์ใจอย่างไม่คลาย

อวยชยัถกูคมุตวัมาที่โรงพกั มอืทั้งสองถกูใส่กญุแจมอืไว้ คชาจบัไหล่
ของไอ้อันธพาลร้ายให้เดินไปข้างหน้า เขาใกล้หมดความอดทนอยู่รอมร่อ 

เพราะอวยชยัเอาแต่โวยวายไปตลอดทาง

“จบัผมมาท�าไม ปล่อยนะโว้ย!”

“หุบปากได้แล้ว นายก็รู้ดีว่าฉันจับนายมาเพราะอะไร” คชาปราม

เสยีงดุ 

“โอ๊ย! ผมจะไปรู้ได้ยงัไง ผมแค่ไปหาลูกหาเมยีเท่านั้นเอง ผดิด้วย

เหรอที่ผวัจะไปหาเมยี พ่อจะไปหาลูก” 

เสียงโหวกเหวกของอวยชัยเรียกความสนใจจากผู้คนที่อยู่ในโรงพัก 

รวมถงึนกัข่าวกลุม่ใหญ่ซึ่งมาท�าข่าวความคบืหน้าเกี่ยวกบัคดดีงั ตอนนี้พวก

เขาหนัมามองอวยชยัด้วยความสนใจ 

“เข้าไปในห้อง เราต้องคุยกนัยาว”

คชาสั่ง ลูกน้องของเขาเปิดประตูรอ แวบหนึ่งที่คชาปรายตาไปทาง

ฝงูนกัข่าวด้วยความกงัวล โชคร้ายที่อวยชยัมองตามสายตาของต�ารวจหนุ่ม

ไป แววเจ้าเล่ห์ฉายปลาบขึ้นมา ก่อนอวยชยัจะแสยะยิ้มมาดหมาย

“มีอะไรก็คุยกันตรงนี้แหละ ผู้กองก็รู้ว่าเรื่องที่ผู้กองจับผมข้อหา

บกุรุกบ้านของธ ีธรีตุม์ มนัไม่ได้มอีะไรสกัหน่อย ผมเป็นน้องเขยของธรีตุม์ 

พระเอกเบอร์หนึ่ง ผมแค่อยากไปหาลกูเมยีของผม แต่ไอ้พระเอกหน้าเหมน็

มนัใจร้าย ต้องการแยกพ่อแม่ลูกออกจากกนั”

“หุบปากได้แล้ว!” คชาดนัร่างของอวยชยัเข้าไปในห้อง 

สายไปเสียแล้ว พวกเหยี่ยวข่าวทั้งหลายหูผึ่งขึ้นมาทันทีที่ได้ยินชื่อ

ของธรีุตม์ พวกเขาดาหน้ากนัเข้ามาราวกบัน�้าป่าที่ไหลหลาก
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“คุณว่าอะไรนะครบั คุณเป็นน้องเขยของธ ีธรีุตม์เหรอครบั”

“ธรีุตม์มนี้องสาวแท้ๆ อยู่คนหนึ่ง ฉนัคุ้นๆ อยู่นะว่าเคยได้ยนิ คุณ 

หมายถงึน้องสาวคนนั้นรเึปล่าคะ” นกัข่าวสาวคนหนึ่งเอ่ย 

“เข้าไปได้แล้ว” คชาผลักอวยชัยเข้าไปในห้อง แต่อีกฝ่ายขืนตัวไว้ 

และตะโกนตอบ

“คนนั้นแหละครบั ธรีุตม์มนี้องสาวคนเดยีวชื่อธรีญัญ์ เขาเป็นเมยี

ของผมเอง แต่โดนธรีุตม์กดีกนัเพราะผมมนัจน เขาเลยรงัเกยีจ เขาแยก

เราจากกัน แม้แต่ลูกก็พรากไปจากอกผม ไม่ให้ผมได้เจอหน้าลูกหน้าเมีย

ด้วยซ�้า”

“ลูกของคุณเหรอครบั”

“ครบั ลูกของผม ธรีว ีเดก็ที่ธรีุตม์บอกว่าไปขอมาเลี้ยงไงครบั” 

“นั่นมนัน้องสาวบุญธรรมของเขานี่คะ”

“ไม่ใช่ครบั นั่นลูกสาวของผมกบัธรีญัญ์ต่างหาก เดก็คนนั้นมศีกัดิ์

เป็นหลานของธรีุตม์”

นกัข่าวอทุานเซง็แซ่ ก่อนยงิค�าถามอกีมากมาย คชาและลกูน้องช่วย

กนัผลกัอวยชยัเข้าไปในห้อง แล้วปิดประตูท่ามกลางเสยีงหวัร่อของอวยชยั

“สะใจจรงิโว้ย ถ้ากูลงนรก ไอ้ธกีต็้องลงไปกบักู โอ๊ย!”

อวยชยัร้องด้วยความเจบ็ เมื่อถกูคชาผลกัให้นั่งลงบนเก้าอี้อย่างแรง 

ต�ารวจหนุ่มทรุดกายลงตรงข้ามพร้อมกบัยิ้มเหี้ยม

“ฉนักส็ะใจ เพราะค�าพูดทั้งหมดของนายจะเป็นหลกัฐานมดัตวันาย

ได้อกีหลายข้อหาเชยีวละ เอาแค่ตอนนี้นายกม็คีวามผดิหลายกระทงจนนบั

ไม่ไหวแล้ว” 

คชาแจกแจงทกุข้อหาโดยละเอยีด ตั้งแต่การบกุรกุบ้านของธรีตุม์ใน

วนันี้ การท�าร้ายร่างกายธรีญัญ์ การขดัขนืการจบักมุของเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ 

จบลงด้วยข้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโรสติา 

“เดี๋ยวๆๆ ผมคดิว่าผูก้องจบัผมเรื่องไปหาเมยีหาลกูเสยีอกี แต่เรื่อง
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อหีมอดูคนนั้น ผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ”

“ไม่เกี่ยวได้ยงัไง นายสะกดรอยตามคณุโรสติาไปทกุที่ สง่จดหมาย

และโทรศพัท์ข่มขูเ่ธอ ที่แย่ไปกว่านั้นคอืนายบกุรกุเข้าไปในบ้านของเธอและ

พยายามฆ่าเธอด้วย” คชาพูดอย่างดุดนั

“เฮ้ย! ผมไม่ได้ท�า” อวยชยัปฏเิสธเสยีงหลง แต่นยัน์ตากลอกกลิ้ง

อย่างมพีริุธ

“แน่ใจเหรอ” คชายื่นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของที่ท�างานโรสติา

ให้ดูภาพแล้วภาพเล่า ล้วนเป็นรูปของเขาลอบตดิตามโรสติา

“มนัเป็นเรื่องบงัเอญินะผู้กอง”

“แล้วท�าไมนายถึงต้องบังเอิญไปที่นั่นทุกวัน” คชาชี้วันที่และเวลาใน

แต่ละภาพ “นายขบัรถตามเข้าไปในตกึของคุณโรสติาทุกเช้า และออกจาก

ตกึพร้อมกบัเธอทกุๆ วนั และนี่ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดบนถนนหลายๆ 

สายแสดงให้เห็นว่านายขับรถตามเธอเป็นเวลาหลายวัน นายจะเถียงอะไร

อกี”

“ผมกแ็ค่ตามๆ ดู แต่ไม่เคยท�าอะไรเขา แล้วกไ็ม่เคยเขยีนจดหมาย

บ้าๆ นั่นด้วย เขาหายไปไหนตอนนี้ผมยงัไม่รู้เลย” 

ค�าพดูของอวยชยัท�าให้คชาต้องหรี่ตามอง แสดงว่าเขาไม่เหน็โรสติา

ในวนันี้อย่างนั้นหรอื

“ฉนัจะเชื่อนายได้ยงัไง ในเมื่อนายโทรศพัทข์ูเ่ธอจากตูโ้ทรศพัท์หน้า

บ้านของคุณโรสติา มพียานเหน็เหตุการณ์ในวนันั้น” คชาจ้องอย่างคาดคั้น

“ก.็..ผมแค่โทร. เอง แต่ไม่ได้ท�าอย่างอื่นเลยนะ”

“ไม่ได้ท�า แล้วนายหนหีวัซุกหวัซุนท�าไม นายเจาะจงหนหีลงัวนัเกดิ

เหตุที่คุณโรสติาถูกท�าร้ายในบ้านของเธอเอง”

“ผม...ไม่ได้หน ีผมไม่เคยท�าร้ายยายนั่นจรงิๆ” อวยชยัสั่นหวัดกิ

“เฮอะ! ต่อให้นายอมพระประธานทกุวดัมาพดูฉนักไ็ม่เชื่อ” คชาแค่น

ยิ้ม
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“แต่ผูก้องต้องเชื่อ ผมไม่ได้ท�าอะไร” เสยีงของอวยชยัหนกัแนน่กวา่

ที่คชาคดิว่าควรจะเป็น 

“ถ้าฉนัเอาลายนิ้วมอืบนหลกัฐานที่คนร้ายท�าตกในที่เกดิเหต ุกบัรอย-

เท้าของนายมาเทยีบ มนัจะตรงกนักบัของคนร้ายอย่างแน่นอน” คชาขู่

“ผู้กองกท็�าส ิผมเอาหวัเป็นประกนัเลยว่ามนัจะไม่ตรงกนั” อวยชยั

ท้ากลบั

“ฉนัท�าแน่ และนายกจ็ะจนมุมแน่” ต�ารวจหนุ่มกล่าวอย่างจรงิจงั

“คุณขู่ผมไม่ได้หรอก ผมไม่กลวัคุณ” อวยชยัยิ้มเย้ย

“อ้อ เก่งนี่” คชาประชด

“ผูก้องต้องเชื่อผม ไม่มใีครท�าอะไรผมได้หรอก คณุจะต้องหนาวแน่

ถ้ารู้ว่าเจ้านายของผมเป็นใคร”

“อ้อ! นี่นายคดิจะขู่ต�ารวจงั้นเรอะ”

“ผู้กองคดิว่ายงัไงล่ะ” อวยชยัยิ้มยยีวน

“นายกบ็อกมาสวิ่าเจ้านายของนายเป็นใคร ฉนัจะได้รู้ว่าควรจะกลวั

รเึปลา่” คชายิ้มกวนประสาท ข่มใจไม่ให้ชกเข้าไปกลางแสกหนา้กวนๆ นั่น 

“ผมบอกแน่” 

อวยชยัแสยะยิ้มอย่างเป็นต่อ ก่อนจะเอ่ยชื่อที่ท�าให้คชาต้องขมวดคิ้ว



ธรีตุม์เดนิกลบัไปกลบัมาในหอ้งรบัแขกของบ้านเขา จติตนิั่งมอง
ตามอย่างเคร่งเครียดอยู่บนโซฟา พระเอกหนุ่มกระแทกตัวลงนั่งบนเก้าอี้

ข้างผู้จดัการส่วนตวัด้วยความหงุดหงดิ

“ผมอยากฆ่าไอ้อวย!”

“ฆ่ามันไปตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ สู้มาลองคิดวิธีรับมือกับนักข่าวที่

ออกนัอยู่หน้าบ้านนายจะดกีว่า” จติตเิตอืน

นบัจากเมื่อวานที่อวยชยัถกูต�ารวจคมุตวัไว้ได้เป็นต้นมา ฝันร้ายของ

ธรีุตม์กบ็งัเกดิขึ้น 

คชาโทรศัพท์มาเตือนพระเอกหนุ่มเรื่องที่อวยชัยประกาศต่อหน้า

สื่อมวลชนว่าเป็นน้องเขยของธรุีตม์ ทั้งยงัแต่งเรื่องน�้าเน่าว่าถกูกดีกนัความ

รกั พระเอกหนุ่มพรากลูกเมยีของเขาไป เพราะรงัเกยีจที่อวยชยัยากจน

คนืนั้นเอง ข่าวดงักล่าวถกูเผยแพร่ออกสื่อต่างๆ ไปทั่วจนกลายเป็น

ประเด็นร้อนที่ผู้คนให้ความสนใจ เป็นอีกครั้งที่ครอบครัวของธีรุตม์ถูก

วพิากษ์วจิารณ์อย่างไม่ปรานจีากคนที่อวดอ้างว่ารูด้ ีเรื่องราวของธรีญัญ์และ

๓๖
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ธรีวถีกูเตมิเสรมิแต่งไปต่างๆ นานา หลายคนที่ไม่ชอบหน้าธรุีตม์เป็นทุนเดมิ

ต่างพากันด่าทอชายหนุ่มที่กีดกันความรักระหว่างน้องสาวกับน้องเขย  

ทั้งยังใจร้ายพรากหลานไปจากพ่อ สร้างภาพหลอกลวงประชาชนว่าธีรว ี

เป็นเดก็ก�าพร้าที่เขาเกบ็มาเลี้ยง

ธีรุตม์โกรธจนอยากฆ่าอวยชัยให้ตาย แล้วปลุกผีมันขึ้นมาฆ่าซ�้าๆ 

ทว่าในความเป็นจรงิ เขาท�าอะไรไม่ได้ ทั้งยงัต้องตกอยูท่่ามกลางพายรุ้ายที่

พดักระหน�่าจนครอบครวัแทบพงัพนิาศ

“พี่อยากให้นายแถลงข่าว” จติตเิสนอ

“ผมจะแถลงว่าอะไร บอกว่าน้องสาวของผมโดนมัน...ข่มขืน...น่ะ 

เหรอ” ธรีุตม์ถามเสยีงกร้าว

“เราจะหาวธิพีูดที่ดกีว่านั้น เราน่าจะลองปรกึษาผู้ใหญ่ของช่องดู” 

“ซึ่งเท่ากบัผมต้องบอกพวกเขาว่าเกดิอะไรขึ้นกบัรญัญ์” 

ไม่ใช่แค่ผูใ้หญ่เท่านั้นหรอกที่จะรูเ้รื่องอปัยศที่เกดิขึ้นกบัธรีญัญ์ ทมี

ประชาสัมพันธ์และใครอีกหลายคนจะต้องพลอยทราบไปด้วย ชายหนุ่ม 

ก�าหมดัด้วยความโกรธแค้น

“นายลองไปคดิดูให้ดกีแ็ล้วกนั พี่ให้เวลาหนึ่งคนื ก่อนที่อะไรๆ จะ

วุ่นวายไปมากกว่านี้” จติตยิื่นค�าขาด

ธีรุตม์นิ่งงัน เขาไม่เชื่อว่าตนเองจะคิดหาทางออกได้ในเวลาแค่คืน

เดยีว เรื่องของธรีญัญ์เป็นประเดน็เปราะบางในครอบครวั เธอยงัไม่รู้เลย

ด้วยซ�้าว่าอวยชยัปล่อยข่าวเสยีๆ หายๆ ซึ่งเธอไม่มวีนัรบัได้อย่างแน่นอน 

โชคยังดีที่ธีรัญญ์ตัดการติดต่อกับโลกภายนอก เธอไม่ดูโทรทัศน์  

ไม่อ่านหนงัสอืพมิพ์ ไม่ใช้อนิเทอร์เนต็ ไม่พกโทรศพัท์มอืถอืหรอืเครื่องมอื

สื่อสารอื่นๆ เธอจงึไม่ได้รบัรูเ้รื่องเลวระย�าดงักล่าว ธรีตุม์หวงัว่ามนัจะเป็น

เช่นนี้ตลอดไป

“อย่าเครยีดไปเลยธ ี ทุกปัญหามทีางออก อยู่ที่เรากล้าที่จะยอมรบั

และเผชญิหน้ากบัมนัรเึปล่า นายไม่ได้หวัเดยีวกระเทยีมลบีสกัหน่อย พี่อยู่
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กับนายเสมอ ผู้ใหญ่ของทางช่องก็เอ็นดูนายมาก ทุกคนยินดีจะช่วยแก้

ปัญหาให้ ขอเพยีงแค่นายร้องขอ นายวางใจเถอะ”

ธีรุตม์ขบกรามแน่น ไม่เอ่ยอันใดจนจิตติถอนหายใจเบาๆ ก่อน 

ผู้จดัการหนุ่มจะยอมพกัรบชั่วคราว

“นายยงัไม่ได้บอกพี่เลยว่าตกลงใครคอืเจ้านายของไอ้อวย”

“ส.ส. วุฒกิร!” ธรีุตม์ตอบเสยีงลอดไรฟัน

“หา! คุณวุฒกิร” จติตเิบกิตาค้าง 

“ครบั มนัเอาชื่อคณุวฒุกิรมาขูผู่ก้อง มนับอกว่าเจ้านายไม่ทิ้งมนัแน่ 

และมันก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเกี่ยวกับคดี แถมยังยื่นค�าขาดอีกว่าขอติดต่อ 

เจ้านายของมนั พร้อมกบัขอทนายด้วย”

“ไอ้นี่มนัหวัหมอ แล้วผู้กองว่าไงต่อ” 

“ผู้กองก็ต้องท�าตามที่มันบอกครับ แต่ข้อก็ดีคือการที่ไอ้อวยมัน

พาดพิงถึงคุณวุฒิกรท�าให้เรารู้เหตุผลที่มันสะกดรอยตามและท�าร้ายคุณ 

โรสได้เสยีท ี ผู้กองจะเชญิคุณวุฒกิรมาสอบปากค�าเรว็ๆ นี้แหละ” ธรีุตม์ 

ยิ้มหยนั

“ด!ี เขาอยู่บนเวทใีนงานวนันั้นด้วย นายคดิว่าความลบัที่คุณวุฒกิร

กลวัว่าคุณโรสจะรู้คอือะไร” 

“ถ้าให้ผมเดา น่าจะเป็นเรื่องที่เขาแอบกิ๊กกบัน้องรนิทั้งที่เขาแต่งงาน

แล้ว”

พูดถึงรินรดี ธีรุตม์รู้สึกว่านางเอกสาวผิดแผกไปจากเดิม เธอเก็บ

เนื้อเกบ็ตวั ไม่สุงสงิกบัใคร และดูเหมอืนจะมปีัญหาเคร่งเครยีดให้ขบคดิ 

บางครั้งก็มาที่กองถ่ายในตอนเช้าด้วยนัยน์ตาบวมช�้าเหมือนคนที่ร้องไห้มา

ตลอดทั้งคนื ไม่ได้ดูมคีวามสุขอย่างคนมคีวามรกัอกีแล้ว  

รนิรดใีห้เหตผุลว่าเธอมวัวุ่นอยูก่บัธรุกจิที่เพิ่งเปิดตวัหมาดๆ ซึ่งเป็น

ร้านที่ให้เช่าชุดออกงานฝีมือดีไซเนอร์ระดับโลก กิจการของรินรดีรุ่งเรือง 

ทีเดียว แต่หน้าตาของนางเอกสาวกลับไม่ยินดียินร้ายกับความส�าเร็จใน
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ธุรกจิส่วนตวัเอาเสยีเลย

“คุณวุฒิกรจะกิ๊กกับน้องรินจริงรึเปล่าก็ไม่รู้ เรายังไม่มีหลักฐาน 

เสยีหน่อย เพยีงแค่เราเหน็ว่าพวกเขาไปที่ร้านอาหารเดยีวกนัเท่านั้น เราคง

ยงัสรุปไม่ได้หรอก” จติตเิตอืน

“แต่มนัมคีวามเป็นไปได้สงูไม่ใช่เหรอครบั บอกตรงๆ นะ ตอนนี้ผม

ไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนเดยีว” ธรีุตม์ยิ้มเครยีดๆ

“ถ้าเรื่องนี้เป็นความจรงิ น้องรนิแอบกิ๊กกบัคณุวฒุกิร เธอจะรูเ้รื่อง

ที่เขาส่งไอ้อวยไปสะกดรอยตามและท�าร้ายร่างกายคุณโรสรเึปล่า”

“ผมกอ็ยากรูเ้หมอืนกนั มนัน่าสงสยัตั้งแต่ตอนที่น้องรนิกบัคณุไลลา

ไปหาคุณพลทตัที่โรงแรมเพื่อถามหาคุณโรสแล้วละ”

“ฮื่อ พี่จ�าได้ คนเรานี่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจจรงิๆ ว่ะ” 

“อมื...” ธรีุตม์พยกัหน้าอย่างเหน็พ้อง 

“เอาเถอะ ผูก้องช้างคงมวีธิเีค้นความจรงิจากปากไอ้อวยกบัคุณวฒุ-ิ

กร แม้พี่จะรู้สกึว่ามนัยาก เพราะคุณวุฒกิรเป็นถงึ ส.ส. เขาอาจใช้อ�านาจ

โดยมชิอบกไ็ด้” จติตเิบ้ปากด้วยความชงิชงั

“ผมกก็ลวัอย่างนั้นครบั แต่มอีกีเรื่องที่น่ากลุ้มยิ่งกว่า” ธรีุตม์สบตา

ผู้จดัการส่วนตวัอย่างเคร่งขรมึ

“เรื่องอะไร”

“ผู้กองช้างบอกว่าไอ้อวยยอมรับว่ามันสะกดรอยตามคุณโรสและ

โทรศัพท์ไปข่มขู่เธอ แต่มันปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งจดหมายขู่ และไม่ได้บุกรุก

เข้าไปที่บ้านเพื่อท�าร้ายร่างกายเธอ ที่แย่ไปกว่านั้นคอืผูก้องไม่คดิว่ามนัโกหก 

เขารู้สกึว่ามนัพูดความจรงิ” ธรีุตม์นิ่วหน้า

“ไอ้อวยมนัตอแหลจะตาย ผู้กองหลงคารมมนัรเึปล่าวะ” จติตแิย้ง

“ผมกอ็ยากคดิอย่างนั้นครบั แต่ผู้กองเป็นคนละเอยีดนะพี่ เขาไม่น่า

โง่” ธรีุตม์ไม่อยากยอมรบัว่าเขาเชื่อมั่นในความเก่งกาจของคชา

“ถ้าไอ้อวยไม่ใช่คนร้ายขึ้นมาจริงๆ ไอ้โม่งคนนั้นมันจะเป็นใครวะ” 
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จติตหิน้าเครยีด แต่ธรีุตม์เครยีดกว่า

“แต่ผมหวงัว่าจะเป็นมนั ผมอยากให้มนัโดนลงโทษอย่างสาสมที่สุด 

ให้สมกบัความชั่วช้าที่มนัท�า!” 

ยงัไม่มใีครรู้ว่าบทสรุปเป็นเช่นไร 
จิตติเดินทางกลับไปแล้ว ธีรุตม์จึงออกมานั่งตรงเฉลียงตามล�าพัง 

เขาทราบจากผู้จัดการหนุ่มว่าได้เจรจากับนักข่าวให้ไปจากหน้าบ้านของเขา 

บางคนกเ็ชื่อ บางคนกย็งัอยู่ ธรีุตม์หน้าบูดบึ้งด้วยความระอา

“ดื่มชากุหลาบสกัหน่อยนะคะ” มอืเรยีวยื่นถ้วยชามาตรงหน้า 

ธรีตุม์มองเจ้าของมอืซึ่งจ้องตอบมาอย่างรอคอย รอยยิ้มของโรสติา

เปรยีบประดุจน�้าทพิย์เยน็ฉ�่าที่ช่วยบรรเทาความร้อนในใจเขา

“กลิ่นหอมของชากุหลาบจะช่วยลดความเครียดของคุณลงได้ ลอง

หน่อยนะคะ ฉนัท�าเองกบัมอืทุกขั้นตอนเลย” หญงิสาวคะยั้นคะยอ 

“ขอบคุณครับ” ธีรุตม์รับมาจิบ กลิ่นอะโรมาหอมละมุนช่วยให้เขา

ผ่อนคลายลงบ้าง 

“ฉนัขอนั่งด้วยคนได้มั้ย”

“ได้ส ิไม่เหน็ต้องถามเลย” เขาขยบักายให้เธอนั่งเคยีงข้าง 

“ฉนัขอโทษนะคะคุณธ”ี เธอกล่าวอย่างเคร่งเครยีด

“ขอโทษเรื่องอะไรครบั” ธรีุตม์ย่นหวัคิ้วด้วยความงุนงง

“เพราะฉนัคนเดยีว อวยชยัถงึกลบัเข้ามาท�าร้ายคณุกบัครอบครวัอกี

จนได้” โรสติาก้มหน้าลง

ธีรุตม์เริ่มเข้าใจว่านักพยากรณ์สาวก�าลังโทษตนเองตั้งแต่เรื่องใน

อดตีเมื่อหลายปีก่อนมาจนถงึปัจจุบนั ตอนนี้สื่อต่างๆ ได้น�าค�าท�านายของ

โรสติามาประกอบการวเิคราะห์เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น และต่างกส็รปุว่าโรสติา

ท�านายได้เกอืบถูก ธรีวไีม่ใช่ลูกธรีุตม์ แต่เป็นหลานสาวแท้ๆ มสีายเลอืด

เดยีวกนั ข่าวความขดัแย้งระหว่างธรีุตม์กบัโรสติาถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ 
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“ไม่ใช่ความผดิของคุณเลย อย่าคดิมากส”ิ

“ฉันจะไม่คิดมากได้ยังไง ฉันท�าร้ายคุณกับครอบครัวอีกแล้วทั้งที่ 

ทุกคนดกีบัฉนัมาก”

“คุณเป็นคนบอกให้ไอ้อวยมาที่นี่รไึง”

“ไม่นะ ฉนัไม่ได้บอก” เธอสั่นหวัดกิ

“คุณเป็นคนโทร. บอกให้นกัข่าวมาที่นี่เหรอ”

“เปล่า...”

“ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณนี่ครับ มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลย

สกันดิเดยีว” ธรีุตม์ฝืนยิ้มในความเครยีด

“มนักใ็ช่ค่ะ แต่ฉนักร็ู้สกึผดิอยู่ด ี ยิ่งฉนัเหน็คุณไม่สบายใจ ฉนัยิ่ง

รู้สกึแย่” 

สหีน้าทุกข์ร้อนของหญงิสาวท�าให้ธรีุตม์กุมมอืเธออย่างอ่อนโยน

“คุณกแ็ย่ ผมกแ็ย่ แต่เรามาช่วยกนัท�าให้อะไรๆ ดขีึ้นจะดกีว่า”

“เช่นอะไรคะ” เธอช้อนตามองเขา

“เช่น แทนที่คุณจะรู้สกึแย่ โทษตวัเอง วนอยู่ในอ่างคนเดยีว เรามา

ช่วยกนัหาทางออกของปัญหาไปด้วยกนัจะดกีว่านะครบั”

“จรงิของคุณ...” โรสติาค่อยยิ้มออก “คุณคดิไว้บ้างรยึงัคะว่าจะท�า 

ยงัไงกบัข่าว มอีะไรที่ฉนัพอจะช่วยได้บ้าง”

“พี่ตอิยากให้ผมแถลงข่าว” ธรีุตม์เอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“แต่คุณไม่อยากท�า” เธอเดา

“ครบั ผมไม่อยากท�า ผมอยากไปฆ่าไอ้อวยมากกว่า!” 

“ฉนัเข้าใจค่ะ ขนาดฉนัไม่ใช่คณุ ฉนัยงัอยากฆา่มนัเลย แต่เราท�าไม่

ได้...” 

“แล้วผมควรท�ายงัไง” เขากระชบัมอืนุ่มนิ่มของเธอ

“บางท.ี..การแถลงข่าวกอ็าจจะดเีหมอืนกนันะคะ ตอนนี้ทุกคนฟังแต่

เรื่องราวจากปากของไอ้อวยชัย ไม่มีใครรู้ความจริงจากปากคุณ คุณเลย
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ถูกกล่าวหาอยู่เพยีงฝ่ายเดยีว ไม่ยุตธิรรมเลย”

“แต่ถ้าแถลงข่าว ผมก็ต้องพูดเรื่องรัญญ์ คุณจะให้ผมบอกไปตาม

ตรงน่ะเหรอ”

“ไม่ต้องขนาดนั้นกไ็ด้ ในเมื่อไอ้อวยมนับอกทกุคนว่าคุณกดีกนัความ

รกัของมนักบัคณุรญัญ์ คณุกแ็ก้ต่างได้นี่ว่าไอ้อวยมนัเลว ไม่รูจ้กัรบัผดิชอบ

ครอบครวัเอง คุณถงึต้องรบัน้องกบัหลานสาวมาดูแล”

“แต่มนัจะดกีบัรญัญ์เหรอครบั” เขานิ่วหน้าอย่างไม่มั่นใจ

“คณุรญัญ์คงไม่อยากให้คณุบอกความจรงิว่าเธอถกู...เอ่อ...” เธอพดู

ได้แค่นั้นและไม่กล้าเอ่ยต่อ

“ก็จริงครับ แต่ผมห่วงความรู้สึกของรัญญ์” ชายหนุ่มถอนหายใจ

ด้วยความกลดักลุ้ม

“เรื่องมาถงึขั้นนี้แล้วนะคะ” โรสติากล่าวอย่างเกรงๆ

“รญัญ์ยงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเกดิอะไรขึ้น” เขาขมวดคิ้วมุ่น

“คุณปิดเธอไปตลอดไม่ได้หรอกค่ะ สกัวนัเธอกต็้องรู้” 

“ผมกลวัว่ารญัญ์จะรบัไม่ได้”

โรสิตาอ้าปากจะตอบ แต่เสียงของหญิงสาวถูกกลบด้วยเสียงหวีด

ร้องของธรีญัญ์ซึ่งดงัขึ้นท่ามกลางความเงยีบสงดัยามราตร ี

สองหนุ่มสาวผุดลุก และวิ่งเข้าไปในบ้าน พวกเขาเหน็ธรีญัญ์ที่ร้อย

วนัพนัปีไม่เคยลงมาข้างล่างยนือยูห่น้าโทรทศัน์ซึ่งมภีาพของเธอ ธรีว.ี..และ

อวยชยั 



“ไม่จรงิ! ฉนัไม่ได้เป็นอะไรกบัไอ้อวย มนัตอแหล!” 
ธีรัญญ์พุ่งตัวไปยังโทรทัศน์หมายว่าจะกระชากมันลงมาจากตู้วาง  

ธรีตุม์ดงึเธอออกมาได้อย่างฉวิเฉยีด น้องสาวของเขาดิ้นสดุแรง ตะโกนด่า

อวยชยัและผู้ประกาศข่าว 

ทกุคนในบ้านยกเว้นธรีวกีรเูข้ามาในห้องด้วยความตกใจ ธรีญัญ์ยงั

คงบ้าคลั่ง ยิ่งนกัข่าวเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัเธอและอวยชยัมากเท่าใด หญงิ

สาวกย็ิ่งแผดเสยีงโต้แย้งอยูใ่นอ้อมกอดของพี่ชาย โรสติาจงึรบีปิดโทรทศัน์

“ไอ้ชาติชั่ว ไอ้ตอแหล ฉันไม่ใช่เมียมัน ไม่ใช่แม่ของไอ้เด็กเวรนั่น

ด้วย...ไม่ใช่...ไม่ได้เป็น...” ธรีญัญ์สะอื้นไห้ในอ้อมอกของผู้เป็นพี่ 

“รญัญ์ ใจเยน็ๆ นะลกู” รจุปีราดเข้ามากอดบตุรสาวดว้ยน�้าตานอง

หน้า

“แม่...ทุกคนรู้เรื่องรญัญ์หมดแล้ว” 

ธรีญัญ์สะอกึสะอื้น ธรีตุม์กบัรจุจีงึช่วยกนัปลกุปลอบทั้งที่อาการของ

พวกเขากไ็ม่ได้ดไีปกว่าหญงิสาวเลย

๓๗
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โรสิตาจ้องมองคนทั้งสามด้วยหัวใจบีบคั้น น�้าตาของเธอไหลรินลง

มาช้าๆ จนต้องใช้หลงัมอืเชด็ 

“รญัญ์จะท�ายงัไงด ีเขารู้กนัหมดแล้ว รญัญ์อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว รญัญ์

ต้องไป” ธรีญัญ์ผละจากอ้อมกอดของมารดาและพี่ชายอย่างตดัสนิใจทั้งที่

ดวงตากลอกไปมาด้วยความสบัสน 

“อย่าไปเลยรญัญ์ เราอยู่ด้วยกนัที่นี่แหละ” ธรีุตม์อ้อนวอน

“รัญญ์จะอยู่ได้ยังไงพี่ธี เขารู้เรื่องรัญญ์กันหมดแล้ว เพื่อนบ้าน 

เพื่อนพี่ท�างาน เจ้านาย ใครต่อใครอีก รัญญ์กลับไปหาใครไม่ได้อีกแล้ว 

รญัญ์ต้องหน”ี ธรีญัญ์ดิ้นรนออกจากอ้อมกอด

“ลกูไม่ต้องหนใีครทั้งนั้น อยูก่บัแม่ กบัพี่ ที่นี่แหละ” รจุร้ีองไห้ กอด

บุตรสาวไว้แน่น

“ใช่ อยู่บ้านของเราด้วยกนันะ พี่กบัแม่จะดูแลรญัญ์เอง” ธรีุตม์ย�้า

อย่างขงึขงั

“แต่คนกร็ูห้มดแล้ว!” ธรีญัญ์ตะโกนเสยีงแหลม น�้าตาไหลพรั่งพรไูม่

ขาดสาย

“รู้กช็่างมนั ไม่เหน็ต้องแคร์เลย” ชายหนุ่มโต้กลบั 

“แต่รญัญ์แคร์ ใครๆ กต้็องรูว่้ารญัญ์ถูกไอ้อวยมนั...มนั...” ธรีญัญ์

ร้องไห้โฮราวกบัเดก็ 

โรสติาปาดเชด็น�้าตาด้วยความสงสาร เธอถอยออกมาจากห้องอย่าง

เงยีบเชยีบพร้อมกบัเหล่าบอดกีาร์ด สหีน้ากบัแววตาของทุกคนเตม็ไปด้วย

ความเคร่งเครยีดระคนเหน็ใจในสิ่งที่เกดิขึ้นกบัครอบครวัของพระเอกหนุม่ 

โรสิตาปลีกตัวไปนอกตัวบ้านด้วยอารมณ์หดหู่ เธอมุ่งตรงไปยัง

สถานที่ซึ่งคุน้เคยมากที่สดุนั่นกค็อืพื้นที่เลก็ๆ ท่ามกลางแปลงกหุลาบที่ชูช่อ

ทกัทายทุกย่างก้าวซึ่งหญงิสาวเดนิผ่าน 

เธอนั่งลงกบัพื้นดนิ กอดเข่า เงยหน้ามองดอกกุหลาบที่ดูเหมอืนจะ

พร้อมใจหนัมายงัเธอ ร�าเพยกลิ่นหอมละมุนมาตามสายลมอย่างปลอบใจ
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“กุหลาบจ๋า ฉนัจะท�ายงัไงด.ี..ฉนัจะช่วยพวกเขาได้ยงัไง...”

ไม่มีค�าตอบจากดอกกุหลาบ สิ่งที่โรสิตาได้ยินมีเพียงเสียงจิ้งหรีด

เรไร และเสยีงค�าถามที่ไร้ค�าตอบดงัก้องอยู่ในหวัของตน

สถานการณ์ในวนัต่อมายงัไม่ดขีึ้น ธรีญัญ์เอาแต่คลุ้มคลั่ง จะหนไีป
อยู่ท่าเดียว ธีรุตม์ไม่มีงานในวันนี้ เขากับรุจีจึงสลับกันดูแลน้องสาวไม่ให้

คลาดสายตา 

เจลกาและพลทตัแวะมาหาในตอนเยน็ ครั้นพวกเขารู้เรื่องที่เกดิขึ้น

เมื่อคนืและบรรยากาศในบ้านกอ็มึครมึจนไม่มใีครต้องการรบัแขก ทั้งคูจ่งึ

ลากลับ โรสิตาสังเกตเห็นว่าระหว่างสองหนุ่มสาวเองก็มีคลื่นใต้น�้าที่ท�าให้

พวกเขามปีฏสิมัพนัธ์ที่ห่างเหนิและแตกต่างจากครั้งก่อนๆ ซึ่งเธอเคยเจอคน

ทั้งสองอยู่ด้วยกนั

หากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลวร้ายแล้ว หัวค�่าวันนั้น คชาก็เดินทางมา

พร้อมข่าวร้ายยิ่งกว่า

“ผมสอบปากค�าคุณวุฒิกรแล้วครับ เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้านาย

ของอวยชยั ทั้งยงัไม่รู้จกัอวยชยัอกีด้วย”

“อ้าว! แล้วคุณเชื่อเขารเึปล่า” ธรีุตม์ถามเสยีงเครยีด

“ไม่ครบั ผมไม่เชื่อ แต่เราหาหลกัฐานความเกี่ยวพนัระหว่างพวกเขา

ไม่ได้เลย” คชาขมวดคิ้วอย่างกลดักลุ้ม

“ผู้กองถามคุณวุฒกิรเรื่องงานบนเวทใีนวนันั้นรเึปล่าคะ” โรสิตาซกั

ด้วยสหีน้าร้อนรน

“ถามครบั เขาบอกว่าไม่เชื่อเรื่องการดดูวง และไม่ได้สนใจค�าท�านาย

ของคุณโรสด้วย คุณวุฒิกรชี้แจงทุกอย่างได้อย่างไร้ที่ติมาก...ไร้ที่ติเกิน

ไป...” 

“แล้วเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับน้องรินล่ะครับ” ธีรุตม์ถามถึง

นางเอกคู่ขวญัของตน
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“เรื่องนั้น คุณวุฒิกรปฏิเสธเสียงแข็งกว่าเดิมอีกครับ เขาโกรธผม

ด้วยซ�้า หาว่าผมจบัแพะชนแกะไปใส่ร้ายเขา โกรธจนขู่ว่าจะฟ้องหวัหน้าผม

ด้วยซ�้า” คชาส่ายหวั

“แบบนี้กแ็ปลว่าเขาปฏเิสธไปหมดทุกเรื่องเลยสคิะ”

“ครบั แต่ผมจะพยายามหาหลกัฐานที่ท�าให้เขาปฏเิสธไม่ได้อกีต่อไป” 

คชาตอบด้วยสหีน้ามุ่งมั่น

“แล้วไอ้อวยล่ะครับ มันรู้รึยังว่าคุณวุฒิกรปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นนาย

ของมัน” ธีรุตม์เค้นเสียงราวกับเขาไม่อยากเอ่ยชื่อของศัตรูคู่แค้นให้เป็น

เสนยีดจญัไร

“รูแ้ลว้ครบั” ต�ารวจหนุ่มแค่นยิ้ม “เขาโกรธหวัฟดัหวัเหวี่ยงเชยีวละ 

และยนืยนัว่าท�าตามค�าสั่งของท่าน ส.ส. จรงิๆ แล้วกย็�้าด้วยว่าไม่เคยบุกรุก

เข้าไปในบ้านของคณุโรส หรอืท�าร้ายร่างกายคณุ แล้วกไ็ม่ได้เขยีนจดหมาย

ขู่ด้วย”

“เป็นไปได้ยงัไงกนั ฉนัยงันกึไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าไม่ใช่มนัแล้วจะเป็น

ใคร” โรสติาขมวดคิ้ว

“ต้องเป็นมนันั่นแหละ ผมมั่นใจ มนัท�ากบัรญัญ์ได้ มนักท็�ากบัคุณ

ได้เหมอืนกนั” ธรีุตม์กระแทกเสยีงด้วยความคั่งแค้น 

โรสิตาจึงแตะหลังมือเขาเบาๆ อย่างปลอบโยน ชายหนุ่มสบตาเธอ 

ก่อนจะจับยึดมือของหญิงสาวไว้เสียเองประหนึ่งต้องการที่ยึดเหนี่ยวแก่

จติใจ

“พูดถงึคุณรญัญ์ เธอเป็นยงัไงบ้างครบั” คชาถามอย่างเคร่งขรมึ 

โรสติากบัธรีุตม์สบตากนั พระเอกหนุ่มถอนหายใจยาว

“รญัญ์รูเ้รื่องระย�าที่ไอ้อวยมนัไปปล่อยข่าวแล้วครบั เมื่อคนืเขาเหน็

ในทวี”ี

“เธอคงตกใจมาก” คชานิ่วหน้า

“ครับ อาละวาดจนบ้านแทบแตก โดยเฉพาะตอนที่นักข่าวบอกว่า
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รญัญ์กบัไอ้อวยรกักนัจนมลีกูเกดิขึ้นเป็นพยานรกั แต่ถูกผมขดัขวางเอาตวั

รญัญ์กบัหลานมา” 

“ความไม่รูจ้รงิของคนกลุม่หนึ่งแล้วท�าเป็นวา่รู ้ท�าให้คนดีๆ  ตายทั้ง

เป็นได้” คชาถอนใจ สหีน้าเตม็ไปด้วยความกลดักลุ้ม

“ครบั รญัญ์โกรธแทบตายทเีดยีว” ธรีุตม์บีบมอืของโรสติาแน่นขึ้น 

หญงิสาวได้แต่เขย่ามอืเขาเบาๆ อย่างปลอบใจ 

ข่าวที่น�าเสนอกันในช่วงหลังเป็นการขุดคุ้ยถามชาวบ้าน ตลอดจน

ผู้คนที่อ้างว่าสนิทสนมกับธีรุตม์และธีรัญญ์ดี ชาวบ้านในละแวกนี้บางคน

ให้ข่าวว่าเคยเห็นธีรัญญ์กับอวยชัยคบหาเป็นแฟนกัน แต่ธีรุตม์กับอวยชัย

ไม่ถูกกนั พระเอกหนุ่มจงึกดีกนัความรกัของน้องสาวกบัน้องเขย 

อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านบางรายบอกผู้สื่อข่าวว่าจ�าอวยชัยซึ่งเป็น

อนัธพาลเกเรได้ เขาสร้างปัญหาไปทุกที่จนผู้คนเออืมระอา ไม่แปลกเลยที่

ธรีุตม์จะรงัเกยีจ ไม่ต้องการให้เป็นน้องเขย 

“รญัญ์พยายามหนอีอกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคนืแล้ว ผมกบัแม่ต้องผลดั

กนัเฝ้า ตอนนี้แม่เฝ้า” ธรีุตม์ผนิหน้าไปยงัทศิทางของบนัได 

คชามองตามไปยงัทศิทางเดยีวกนั

อกีครั้งที่ธรีญัญ์ท�าให้เขาเป็นห่วงจนแทบคลั่ง
คชาก�าลังจะกลับบ้าน เขาอดไม่ได้ที่จะแหงนหน้ามองหน้าต่างห้อง

นอนของหญงิสาว มนัเปิดกว้าง ทว่าไม่มใีครอยู่หลงัหน้าต่างบานนั้น 

ต�ารวจหนุม่ทอดถอนใจ เขาหนัหลงั เดนิไปยงัรถ เสยีงสวบสาบบน

ผนืหญ้าท�าให้เขาต้องเหลยีวมอง ก่อนเลกิคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจ

“คุณรญัญ์!”

เจ้าของชื่อก้าวออกจากที่ซ่อนหลงัต้นไม้ใหญ่ด้วยท่าทางเร่งรบี ในมอื

ของเธอมเีป้สมัภาระใบใหญ่

“คุณจะไปไหน คุณธบีอกว่าคุณอยู่ในห้องนอน”
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“ค่ะ ฉนัควรอยู่ที่นั่น แต่ฉนัแอบออกมาตอนแมเ่ข้าห้องน�้า” ธรีญัญ์

เหยยีดยิ้มด้วยสหีน้าเหมอืนเดก็เฮี้ยวๆ 

คชาอดคิดไม่ได้ว่าหากไม่เกิดเรื่องร้าย เธอคงจะเป็นผู้หญิงซุกซน

และอารมณ์ดคีนหนึ่งทเีดยีว

“คณุจะไปไหน” ต�ารวจหนุม่ถามย�้าพลางก้าวเข้ามาใกล้เธออกีนดิ แต่

ไม่มากเกนิจนท�าให้หญงิสาวกลวั

“ฉนัอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว” ธรีญัญ์พดูเสยีงเครยีด เธอไม่ถอยหนเีขา นั่น

ท�าให้คชาใจชื้นขึ้น

“แล้วคุณจะไปไหนครบั” 

“ไปไหนกไ็ด้ที่ไม่มใีครรู้จกัฉนัค่ะ” ธรีญัญ์ยิ้มขื่นๆ

“ท�าไมคุณถงึคดิจะไปล่ะครบั ที่นี่เป็นบ้านของคุณไม่ใช่เหรอ” 

“ทกุคนรูเ้รื่องของฉนัแล้ว นกัข่าวกม็าอออยู่เตม็หน้าบ้าน ฉนัเหน็จาก

ข่าวเมื่อวาน สักวันพวกเขาก็ต้องบุกเข้ามาจนได้ ฉันสร้างปัญหาให้พี่ธีกับ

แม่มามากพอแล้ว ฉนัควรไปเสยีท ี พวกเขาจะได้ไม่ต้องปวดหวัเพราะฉนั

อกี ผู้กองคะ ฉนัรู้ว่าฉนัออกไปจากที่นี่คนเดยีวไม่ได้ แต่ว่าคุณช่วยฉนัได้ 

พาฉนัออกไปเถอะนะคะ...ได้โปรด...” ธรีญัญ์ก้าวเข้ามาหาเขาอกีหนึ่งก้าว

“คุณแน่ใจเหรอครับว่าไปแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้จริงๆ” คชา

ถามต่ออย่างใจเยน็

“มนักน่็าจะดกีว่าที่ฉนัอยู่ที่นี่ ฉนัไม่อยากเป็นตวัปัญหาของพี่ธอีกี นกั-

ข่าวพวกนั้นจ้องหาเรื่องเขา คนไทยทั้งประเทศกเ็หมอืนกนั ฉนัเหน็กระทูใ้น

อนิเทอร์เนต็ ทุกคนต่างกร็มุด่าพี่ธ ีทั้งที่เขาไม่ได้ท�าอะไรผดิเลย ฉนัต่างหาก

ที่เป็นคนผดิ” ธรีญัญ์ทุบอกตนเองแรงๆ 

“คุณผดิยงัไงครบัคุณรญัญ์” เขาถามเสยีงอ่อนโยน

“กผ็ดิที่ฉนัอ่อนแอจนต้องตกเป็นเหยื่อของไอ้อวยไงละ่คะ” เธอตอบ

ทนัควนั ดวงตาวาวโรจน์อย่างคบัแค้น

“ไม่เลยครับ นั่นไม่ถือว่าเป็นความผิด คุณแค่โชคร้ายที่ต้องมาเจอ
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คนชั่วอย่างอวยชัยต่างหาก” คชาแก้ความเข้าใจของเธอเหมือนที่เคยท�ามา

แล้ว 

“ไม่จรงิ...เอาละ...ฉนัไม่มเีวลาคยุกบัคณุแล้ว บอกมาตรงๆ ดกีว่าว่า

คุณจะช่วยพาฉนัออกไปจากที่นี่มั้ย แต่ถงึคุณตอบว่าไม่ ฉนักจ็ะไปอยู่ด”ี 

“ถ้าคณุไป อะไรๆ จะดขีึ้นเหรอ มนัจะช่วยคุณธไีด้จรงิๆ เหรอครบั 

ถ้าให้ผมลองคดินะ...คุณธคีงยิ่งไม่สบายใจมากกว่าถ้าคุณไป เขาเป็นพี่ชาย

ของคุณ ที่เขาท�าทกุอย่างกเ็พื่อคณุไม่ใช่เหรอ เขายอมถกูสงัคมประณามมา

หลายปี ยอมแบกรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยไม่

ปรปิากบ่น เขาท�าไปเพราะรกัคุณ ผมแน่ใจว่ารกัยิ่งกว่าชวีติของเขาซะอกี” 

“แต่พี่ธซีวยเพราะฉนันะคะ เขาโดนคนเกลยีดกเ็พราะฉนั!” ธรีญัญ์

แย้ง น�้าตาคั่งคลอหน่วยตา

“ต่อให้คุณไปจากที่นี่ก็ไม่ท�าให้คุณธีโดนเกลียดน้อยลงหรอกครับ 

นั่นเพราะคนทั่วไปไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นในความเป็นจรงิ”

“ใช่สิคะ ไอ้อวยมันใส่สีตีข่าวเสียจนมันกลายเป็นพระเอก พี่ธีเป็น

ผู้ร้าย แล้วคนโง่ๆ พวกนั้นกห็ลงเชื่อ” ธรีญัญ์กระแทกเสยีงอย่างเจบ็ร้อน

แทนพี่ชาย

“อวยชยัพูดพล่ามอยู่คนเดยีว ไม่มกีารให้ข่าวในแง่มุมของคุณธ ีไม่

แปลกหรอกครบัที่ใครๆ กเ็ชื่อมนั”

“ท�าไมพี่ธีถึงไม่ให้ข่าวล่ะคะ เขาเป็นถึงพระเอกเบอร์หนึ่ง อยากให้

สมัภาษณ์สื่อไหนกท็�าได้หมด เอาแค่นกัข่าวที่ออกนัอยูห่น้าบ้านกต็ั้งเท่าไหร่

แล้ว” 

“เพราะเขาห่วงความรูส้กึของคณุ กลวัคณุรบัจะไม่ได้ กลวัว่าผลจาก

การแถลงข่าวจะไปกระทบจติใจคุณ เขากเ็ลยเลอืกที่จะเงยีบ ยอมแบกรบั

ทุกอย่างไว้คนเดยีว”

ธรีญัญ์อึ้งไป ก่อนเธอจะยิ้มเครยีดๆ 

“คุณพูดเหมอืนฉนัเป็นคนเหน็แก่ตวั”
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“ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับ สิ่งที่คุณเผชิญมาสาหัสเกินกว่า 

ผูห้ญงิคนหนึ่งจะรบัไหว แต่ผมชื่นชมนะที่คณุต่อสูก้บัมนัมาได้ และยนืหยดั

มาจนทุกวนันี้” 

“คุณชมฉันเสียยาว แต่สายตาของคุณมันบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณ

ต้องการสื่อจรงิๆ เสยีหน่อย” 

ถ้อยค�าของหญงิสาวท�าให้คชาอดยิ้มไม่ได้ ครั้นเหน็สหีน้าจรงิจงัของ

เธอ เขาจงึคลายยิ้ม

“ที่ผ่านมาคณุต้องต่อสูก้บัจติใจของตวัเองเพื่อจะด�าเนนิชวีติต่อไปให้

ได้ท่ามกลางเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้น แต่คุณไม่เคยสู้กับต้นเหตุที่แท้จริงของ

ปัญหา ซึ่งก็คือไอ้อวยชัย มันเลยยังก่อเรื่องให้คุณกับครอบครัวคุณอยู่

เรื่อยๆ ยิ่งคุณหน ีมนักย็ิ่งตาม บางทถี้าคุณหยุดหน ีแล้วหนักลบัไปสู้กบั

มันดูสักตั้ง คุณอาจล้มมันได้ ไอ้อวยจะไม่มีโอกาสได้คุกคามคุณกับคนที่

คุณรกัอกีต่อไป”

“ฉนัจะสู้มนัได้ยงัไง” ธรีญัญ์แค่นหวัเราะอย่างไม่เชื่อถอื

“สูไ้ด้ส ิถ้าคณุตั้งใจฮดึขึ้นมาจรงิๆ แล้วคณุกไ็ม่จ�าเป็นต้องสูค้นเดยีว

ด้วย พี่ชายคุณ คุณแม่คุณก็จะสู้กับคุณ ที่ผ่านมาพวกเขาก็สู้เพื่อคุณมา

ตลอดนะครบั โดยเฉพาะคุณธ ีคุณล่ะ สู้เพื่อพวกเขาแล้วรยึงั และถ้าคุณ

กลวัละก ็ผมเองกจ็ะสู้ไปพร้อมคุณด้วยเหมอืนกนั” 

คชายืดอกขึ้น ไม่มั่นใจว่าเขาตาฝาดไปหรือไม่ที่เห็นประกายล�้าลึก

ปรากฏขึ้นในแววตาของธรีญัญ์ ก่อนมนัจะเลอืนหาย ต�ารวจหนุ่มขยบัเข้า

มาใกล้หญงิสาวอกีเลก็น้อยเพื่อมองหน้าเธอให้ชดัๆ

“คณุรญัญ์ครบั วนันี้คุณอาจให้ผมช่วยพาคณุหนไีปได้ส�าเรจ็ แต่ต่อ

ให้คุณหนีไปจนสุดขอบโลก คุณก็หนีใจของตัวเองไปไม่พ้นหรอก เพราะ

ความคดิของคุณยงัวนเวยีนอยูใ่นวงัวนของปัญหาที่ไม่ได้รบัการแก้ไข สูค้ณุ

ไปแก้ที่ต้นเหตไุม่ดกีว่าเหรอ หยดุหน ีแล้วเผชญิหน้า มนัอาจเป็นการต่อสู้

ที่ยาวนาน แต่ถ้าคุณชนะ ครอบครวัของคุณกจ็ะชนะ และคุณกไ็ม่ต้องหนี
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อกี” 

สหีน้าของหญงิสาวเตม็ไปด้วยอาการครุ่นคดิและลงัเล แต่ในเมื่อเธอ

ไม่พูดขดั เขาจงึกล่าวต่อ

“คุณเคยดูมวยมั้ย”

“มวย...ค่ะ ฉนัเคยดู ท�าไมคะ” ธรีญัญ์กะพรบิตาปรบิๆ ด้วยความ

งง 

“นักมวยที่เอาแต่เต้นฟุตเวิร์กหลบคู่ต่อสู้ไปรอบๆ เวที ไม่มีทาง

เอาชนะคู่แข่งได้หรอก มันต้องออกหมัดสู้เท่านั้น ใครจะรู้ คุณอาจน็อก 

คู่ต่อสู้ด้วยหมดันั้นของคุณกไ็ด้...จรงิมั้ย” 

คชายิ้มละไมใส่ดวงตาที่วูบไหวคู่นั้น



พี่ชายของธีรัญญ์กับโรสิตานั่งประจันหน้าจิตติซึ่งมาพบพระเอก
หนุ่มด้วยปัญหาเดมิๆ 

“นายปล่อยเวลาให้เรื่อยเปื่อยเกนิไปแล้วนะธ ีนบัวนัข่าวกย็ิ่งรุนแรง 

ผู้ใหญ่ของทางช่องก็จี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริง สปอนเซอร์บาง

รายกเ็ริ่มมาเกริ่นๆ ว่าอาจไม่ให้นายเป็นพรเีซนเตอร์ของพวกเขาต่อ เพราะ

กระแสแอนตี้นายหนักขึ้นเรื่อยๆ มีคนตั้งเพจแอนตี้นายเพิ่มขึ้นอีกแล้ว 

จ�านวนคนกดไลก์กม็ากขึ้นทกุวนั นายจะปล่อยปัญหาให้คาราคาซงัอกีไม่ได้

แล้ว”

ธรีุตม์ยงันั่งนิ่ง จติตจิงึพ่นลมหายใจแรงๆ

“นายได้ยินรึเปล่าว่าผู้ใหญ่ของทางช่องเขาอยากให้นายเข้าไปชี้แจง

อีกแล้ว เขาจะได้ช่วยแก้ปัญหา เขาเมตตานายขนาดนี้ นายยังจะเมินใส ่

พวกเขาอกีเหรอ”

“พี่กร็ู้ ผมพูดอะไรไม่ได้” 

“พี่รู้ นายห่วงความรู้สกึของรญัญ์ แต่นายกเ็พิ่งบอกพี่อยู่หยกๆ ว่า

๓๘
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รญัญ์รูเ้รื่องทั้งหมดแล้ว รญัญ์จะยอมอยูเ่ฉยๆ ปล่อยให้คนเข้าใจผดิต่อไป

อย่างนั้นเหรอ” 

“ผมยงัตอบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นละครบั ความรูส้กึของรญัญ์ส�าคญัที่สดุ 

เมื่อวานเขากเ็กอืบหนอีอกจากบ้าน ถ้าไม่เจอผู้กองช้างเข้าเสยีก่อน ผมไม่รู้

ว่าถ้าเราจดังานแถลงข่าว รญัญ์จะทนได้มั้ย”

“พี่รู้ว่านายห่วงน้อง แต่นายควรห่วงตัวเองบ้าง นายไม่คิดเหรอว่า 

ถ้ามีคนมากมายเกลียดนาย นายก็อาจจะตกงาน ไม่มีเงินดูแลครอบครัว 

คราวนี้มนัจะพานแย่กนัไปใหญ่” ถ้อยค�าของจติตติรงเผงอย่างน่าเจบ็ใจ

“ถึงเวลานั้นผมคงจะหันมาช่วยแม่ท�าสวนให้จริงจังมากขึ้น” ธีรุตม์

ตดัสนิใจ

“คุณธีคะ เราหาวิธีแถลงข่าวแบบเลี่ยงๆ โดยไม่ต้องบอกเรื่องจริง

ทั้งหมดจะได้มั้ยคะ เล่าเท่าที่เล่าได้โดยไม่กระทบกบัคุณรญัญ์”

“มันจะไม่กระทบรัญญ์ได้ยังไงครับ ในเมื่อตอนนี้ความสนใจของ

ผู้คนล้วนเป็นเรื่องของรญัญ์โดยตรง” ธรีุตม์แย้ง 

“เรื่องมนัมาถงึขนาดนี้ เราปิดบงัอะไรต่อไปกไ็ม่มปีระโยชน์หรอกค่ะ 

คุณรญัญ์แกร่งกว่าที่คุณคดินะ คุณน่าจะลองหาโอกาสพูดกบัเธอ” โรสติา

บบีมอืเขาเบาๆ 

“ใครจะพูดอะไรกบัรญัญ์คะ”

ธีรัญญ์ก้าวเข้ามาในห้องอย่างปุบปับ คนทั้งสามจึงหันไปมองอย่าง

ตกใจ โดยเฉพาะธรีุตม์ซึ่งปราดเข้าไปประคองน้องสาวไว้ทนัที

“รญัญ์! ลงมาที่นี่ได้ยงัไง”

“ท�าไมรญัญ์จะลงมาไม่ได้คะ ที่นี่กเ็ป็นบ้านของรญัญ์เหมอืนกนั” 

ธรีญัญ์เผยอยิ้ม แต่ดวงตาไม่ยิ้มตามไปด้วย เธอไหว้ทกัทายจติตซิึ่ง

รบัไหว้ด้วยสหีน้าเคร่ง  ก่อนหญงิสาวจะจบัมอืตอบพี่ชาย จูงเขามานั่งบน

โซฟาด้วยกนั

“ตกลงว่าใครมอีะไรจะถามรญัญ์คะ รญัญ์อยู่ตรงนี้แล้ว จะถามก็
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ถามมาส”ิ

ธรีุตม์จ้องน้องสาวด้วยความงงงวย ธรีญัญ์ในยามนี้ผดิแผกไปจาก

ที่เขาเคยรู้จกั...แปลกจนชายหนุ่มไม่สบายใจ

“ว่าไงคะพี่ธ ีจะถามอะไร” เจ้าหล่อนเร่งรดั 

ธรีตุม์ขมวดคิ้วมองผูเ้ป็นน้อง เขาขยบัตวัอย่างกระสบักระส่าย ชั่งใจ

ว่าควรพูดอย่างไร สุดท้ายกต็ดัสนิใจบอกความจรงิ ส่วนผลจะเป็นเช่นไร

ค่อยว่ากนัอกีที

“ไม่มอีะไรมากหรอกจ้ะรญัญ์ พวกพี่กแ็ค่คยุกนัเรื่องข่าวที่ไอ้อวยมนั

ใส่สเีสยีเละจนคนเข้าใจผดิกนัไปหมด พี่ตแินะน�าว่าพี่ควรแถลงข่าว แต่พี่

ยงัไม่อยากท�าหรอก นี่เรากย็งัไม่ได้ข้อสรุปหรอกนะ พี่อยากขอความเหน็

จากรญัญ์ก่อน ถ้ารญัญ์เหน็ว่าพี่ไม่ควรท�า พี่กจ็ะไม่ท�า ความรูส้กึของรญัญ์

ส�าคญัที่สุด” 

“แต่พี่กย็งัคดิว่าเราควรแถลงข่าวนะรญัญ์” จติตถิอืโอกาสตอกย�้า

“พี่ต!ิ” ธรีุตม์ปราม

“อย่าดุพี่ตสิคิะ รญัญ์เหน็ด้วยกบัพี่เขา” ธรีัญญ์สบตาพี่ชาย

“อะไรนะ!” ธรีุตม์ถามเสยีงสูง

“ท�าไมพี่ธถีงึต้องตกใจจนตาเหลอืกด้วย” น้องสาวค่อนแคะ 

“รญัญ์เข้าใจรเึปล่าว่าการแถลงข่าวหมายความว่ายงัไง” 

“เข้าใจสิ รัญญ์ไม่ใช่เด็กสองขวบที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะ” ธีรัญญ์ตอบ

เสยีงหนกัแน่น 

“แต่นั่นหมายถงึว่าพี่ต้องเล่าเรื่องราวที่เกดิขึ้นกบัรญัญ์ให้ผูใ้หญข่อง

ทางช่องฟังเป็นอันดับแรก และหาวิธีเล่าให้นักข่าวฟัง ซึ่งแม้พี่จะไม่บอก

ความจรงิทั้งหมดกอ็าจมคีนถาม มคีนเดา มคีนขดุคุ้ยให้เรื่องราวบานปลาย

ยิ่งขึ้น รญัญ์จะทนได้เหรอ”

“มนัคงไม่มอีะไรเลวร้ายไปกว่านี้อกีแล้วละค่ะ พี่ธคีดิจะไปหาผู้ใหญ่

เมื่อไหร่ และจะแถลงข่าววนัไหน”
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“เรว็ที่สุดครบั” จติตเิป็นฝ่ายตอบแทน

“ดคี่ะ รญัญ์จะได้เตรยีมตวัถูก” ธรีญัญ์พยกัหน้า

“เตรียมตัว...รัญญ์หมายความว่ายังไง” ธีรุตม์ถามด้วยความมึนงง 

สีหน้าท่าทางแปลกๆ ของธีรัญญ์ท�าให้เขาไม่แน่ใจว่ารู้จักน้องสาวที่นั่งอยู่

ตรงหน้าอกีต่อไป 

“รญัญ์กจ็ะไปแถลงข่าวกบัพี่ธดี้วยไง มนัเป็นเรื่องของรญัญ์ รญัญ์

จะปล่อยให้พี่ธพีูดคนเดยีวได้ยงัไง”

“รญัญ์จะไปกบัพี่!” ธรีุตม์ถามเสยีงหลง

“คณุโรสดสูคิะ พี่ธที�าตวัเป็นนกแก้วนกขุนทอง พดูตามรญัญ์อยู่ได้” 

ธีรัญญ์หันไปพยักพเยิดกับโรสิตาที่นั่งมองมาโดยไม่เก็บอาการว่าเธอก�าลัง

ลุ้นตามอย่างเตม็ที่

“คุณรัญญ์แน่ใจเหรอคะ การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมีแรง

กดดนัสูง คุณจะทนไหวเหรอ”

“ฉันไม่เคยออกสื่อ แต่ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฉันได้เผชิญมาจะท�าให้ฉัน

แกร่งพอค่ะ ถ้าพี่ธีทนได้ ฉันเป็นน้องของเขา ฉันก็ต้องทนได้เหมือนกัน” 

ธรีญัญ์ยิ้มมาดมั่น แม้ว่าจะมรีอยแห่งความหวั่นเกรงพาดผ่านดวงตา แต่ก็

เลอืนหายไปอย่างรวดเรว็

“ฉันก็เชื่อว่าคุณท�าได้ค่ะ ดอกกุหลาบที่แทนตัวคุณบอกว่าคุณเป็น 

นกัสู้ที่แกร่งไม่มใีครเกนิ” โรสติายิ้มให้ก�าลงัใจ 

ธรีญัญ์พมึพ�าขอบคุณ แล้วหนัไปทางพี่ชาย 

“ว่าไงคะพี่ธี พี่ติ ตกลงจะยอมให้รัญญ์ไปร่วมการแถลงข่าวด้วย 

รเึปล่า”

ธรีตุม์อกึอกั เขาอยู่ใต้แรงกดดนัต่อหน้าสื่อมวลชนมาตลอด ยงัรูส้กึ

ถึงความหนักหนาสาหัสกว่าจะผ่านไป แล้วธีรัญญ์ที่ไม่เคยเผชิญหน้ากับ

กองทพัสื่อจะทนได้แน่หรอื 

“พี่เห็นด้วยที่รัญญ์จะไปกับธี ค�าพูดของรัญญ์จะดึงความน่าเชื่อถือ
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ให้กลับมาทางนายได้อย่างแน่นอน เพียงแต่เราต้องวางแผนให้ดีว่าจะให้

ข้อมูลแค่ไหน และจะตอบค�าถามพวกสื่อยงัไง” จติตอิอกความเหน็

ธรีุตม์จ้องจติตอิย่างขอความมั่นใจ ผู้จดัการส่วนตวัพยกัหน้าให้เขา 

ชายหนุ่มจงึผนิหน้าไปทางโรสติา หญงิสาวยิ้มสนบัสนุน เขาจงึหนัมาที่น้อง

สาว

“เชื่อรญัญ์เถอะพี่ธ ีรญัญ์เบื่อที่จะหนแีล้ว รญัญ์จะสู้ เหมอืนที่พี่ธสีู้

เพื่อรญัญ์มาตลอด ให้รญัญ์ไปกบัพี่เถอะนะคะ”

สายตามุ่งมั่นของน้องสาวท�าให้เขายอมแพ้ และพยกัหน้า 

หนึ่งวนัหลงัจากนั้น งานแถลงข่าวกถ็ูกจดัขึ้น ณ สถานโีทรทศัน์ซึ่ง 
ธรีุตม์เป็นพระเอกเบอร์หนึ่ง 

เขากบัจติตไิด้ไปพบผูบ้รหิารของสถานตีั้งแต่วนัที่ได้ตกลงว่าจะยอม

แถลงข่าว ชายหนุ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง และร่วมกนัหารอืกบัผู้ใหญ่เพื่อ

วางแผนในการจดัแถลงข่าวซึ่งมขีึ้นในขณะนี้

ธรุีตม์กบัธรีญัญ์และผูใ้หญ่ของสถานโีทรทศัน์ซึ่งเป็นที่เคารพของคน

ทั่วไปนั่งอยูด้่วยกนัหน้าไมโครโฟน รอบกายของพวกเขาเตม็ไปด้วยผู้สื่อข่าว

จ�านวนมหาศาล แสงแฟลชวูบวาบ ก่อนธรีุตม์เริ่มพูด

“ที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นครับ ที่ผ่านมาผมไม่เคย

อธบิายอะไร มแีต่คู่กรณเีป็นคนให้ข่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครวัของ

ผมอย่างมาก ผมจึงคิดว่าถึงเวลาที่ควรออกมาพูดให้ทุกคนได้รู้ความจริง

เสยีท”ี

เขามองน้องสาวที่นั่งติดกัน ธีรัญญ์มีสีหน้าเครียดและยื่นมือมาจับ

มือเขา เขาจึงกุมมือเย็นเฉียบของน้องไว้ ทว่าแววตาของธีรัญญ์ยังเปล่ง

ประกายมุ่งมั่นอย่างนกัสู้ นั่นคอืก�าลงัใจเดยีวของธรีุตม์ในตอนนี้

“เรื่องแรกที่ผมจะพดูกค็อืเรื่องของน้องรว ีหรอืธรีว ีซึ่งผมเคยบอก

ทกุคนว่าเป็นน้องบญุธรรม ผมขอโทษครบัที่ไม่ได้บอกความจรงิ ธรีวไีม่ได้
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เป็นเดก็ก�าพร้าที่แม่ผมรบัมาเลี้ยง ที่จรงิแล้วเธอเป็นหลานของผมครบั แต่

ที่ต้องปิดบงัเพราะผมมเีหตุผลภายในครอบครวั เป็นเรื่องส่วนตวัที่ไม่อาจ

บอกคนอื่นได้”

พระเอกหนุม่นิ่งไปเพราะธรีญัญ์เกรง็มอืจนเขารู้สกึได้ ธรุีตม์ยงัไม่ทนั

เอ่ยอะไรต่อ นกัข่าวกส็อดขึ้นมาอย่างใจร้อน

“เหตุผลอะไรเหรอคุณธี คุณถึงต้องโกหกคนไทยทั้งประเทศมาตั้ง

หลายปี แล้วพ่อแม่ของน้องรวคีอืคุณธรีญัญ์กบัคุณอวยชยัจรงิรเึปล่า” 

“ครบั ธรีญัญ์เป็นแม่ของรว ีส่วนอวยชยั...มนัเป็น...คนที่ท�าให้รวเีกดิ

มา” เขากดัฟัน ไม่อยากใช้ค�าว่า ‘พ่อ’ กบัสตัว์นรกอย่างมนั “แต่เขาไม่เคย

มีส่วนในการดูแลน้องสาวกับหลานของผม ไม่มีความข้องเกี่ยวใดๆ กับ

ครอบครวัของเราแม้แต่นดิเดยีว”

“อย่างนี้กแ็ปลว่าคณุจงใจกดีกนัพ่อแม่ลูกตามที่คุณอวยชยับอกจรงิๆ 

สคิะ” นกัข่าวอกีคนถามต่อ ตามด้วยคนต่อมา

“คุณรงัเกยีจเพราะเขาจนใช่มั้ยครบั” 

ค�าถามอกีมากมายดงัขึ้นจากทั่วทกุทศิ หากเป็นลกูกระสนุ ธรุีตม์คง

ถกูยงิจนพรนุไปทั้งร่างแล้ว ชายหนุม่นิ่งงนัอย่างพดูไม่ออก เขาล�าบากใจที่

จะบอกความจรงิอนัน่าอดสู ทั้งยงักลวัว่าธรีญัญ์จะรบัไม่ได้

“คุณคดิยงัไงครบัถงึได้พรากพ่อแม่ลูกไปจากกนั ไม่คดิบ้างเหรอว่า

เดก็ควรมพ่ีอแม่อยูพ่ร้อมหน้า แล้วคุณยงัแจ้งจบัพ่อของหลานคณุอกี คณุ

ท�าได้ยงัไงครบัคุณธ”ี

“หยุดเสยีทเีถอะค่ะ!” 

ธรีญัญ์ทุบโต๊ะดงัปัง เธอกวาดมองทุกคนด้วยใบหน้าบึ้งตงึ ทั้งห้อง

เงยีบกรบิ แม้แต่ธรีุตม์กย็งัตกใจ

“พวกคุณกล่าวหาพี่ธมีามากพอแล้ว ทั้งที่พวกคุณไม่รู้อะไรเลย” 

“คุณกบ็อกเราสคิรบัว่าเกดิอะไรขึ้น” ผู้สื่อข่าวกล่าว

“ฉนับอกแน่ ไม่งั้นฉนัจะมาที่นี่ท�าไม ฉนัจะพูดทุกอย่าง พวกคุณจะ
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ได้ตาสว่าง และหยุดท�าร้ายพี่ชายของฉนัเสยีท”ี

ธรีญัญ์แค่นยิ้ม จ้องทุกคนด้วยดวงตาวาวโรจน์

“ฉันเป็นแม่ของธีรวีจริง แต่ฉันไม่เคยนับไอ้อวยเป็นพ่อของลูก 

เพราะว่ามนั...มนั...” 

เสยีงธรีญัญ์เริ่มเครอืด้วยความเจบ็แค้น ธรีุตม์จบัมอืเธอไว้ ผู้เป็น

น้องยดึมอืเขาแน่น เธอยดืหลงัตรงแน่ว ใบหน้าแดงก�่า กลนืน�้าลาย และ

เอ่ยเสยีงต�่า 

“...มนัข่มขนืฉนั!”

ทกุคนในห้องส่งเสยีงฮอืฮาพลางมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก ก่อนนกัข่าวสาว

อกีรายจะถามขึ้น 

“แต่มคีนบอกว่าคุณกบัคุณอวยชยัเป็นแฟนกนันี่คะ”

“ฉันเคยคบกับมันอยู่ช่วงสั้นๆ ซึ่งก็นานมากแล้ว มันเป็นคนเลว 

อันธพาล ฉันไม่ต้องการคบมันต่อ ฉันบอกเลิก ตีตัวออกหาก เกือบท�า

ส�าเรจ็ จนกระทั่งวนัหนึ่งมนั...ดกัฉุดฉนั...” ธรีญัญ์หยุดพูดและสูดหายใจ 

มอืของเธอเกรง็แน่นจนธรีุตม์ต้องโอบร่างน้องสาวไว้อย่างปลอบโยน

“ฉนักลวัเกนิกว่าที่จะบอกพี่ธกีบัแม่ ฉนัไม่อยากมชีวีติอยูด้่วยซ�้า ฉนั

พยายามฆ่าตวัตายอยูห่ลายครั้ง แต่สดุท้ายฉนักไ็ม่กล้าพอ ไม่กล้าแม้แต่จะ

ท�าแท้ง แล้วพอถงึเวลาที่ฉนัรวบรวมความกล้าได้ เดก็กโ็ตเกนิกว่าที่จะเอา

ออก ฉนัพยายามฆ่าตวัตาย พี่ธกีบัแม่ต้องช่วยกนัเฝ้าฉนั ไม่ยอมให้ฉนัตาย 

ถ้าไม่มพีวกเขา ฉนักบัเดก็คนนั้นอาจตายไปแล้วกไ็ด้” หญงิสาวสะอื้นฮกัจน

ต้องหยุดพูด 

“พอเถอะรัญญ์” ธีรุตม์ดึงเธอเข้ามากอด กระบอกตาของเขาร้อน

ผ่าว ชายหนุ่มเพิ่งตระหนกัว่าตนเองกม็นี�้าตาคลอ

“ไม่ค่ะ รญัญ์จะพดูให้หมด ทกุคนจะได้เข้าใจพี่ธเีสยีท”ี ธรีญัญ์กล่าว

อย่างเดด็เดี่ยว เธอรบักระดาษทชิชูที่ใครสกัคนส่งมาให้ไปเชด็น�้าตา

“ฉนัคลอดเดก็คนนั้น แต่ฉนัท�าใจไม่ได้แม้แต่จะมองหน้ามนั แค่ให้
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นม ฉนักย็งัไม่เคย เดก็คนนั้นคอืฝันร้ายของฉนั ฉนัเลยยกมนัให้แม่กบัพี่ธี

เลี้ยง และออกไปจากบ้านเพื่อหนีอวยชัยที่ยังคอยตามคุกคามครอบครัว

ของเรา พวกคุณคงไม่รู้หรอกว่ามนัท�าอะไรไว้บ้าง หลายครั้งที่พี่ธตีอบโต้

กลบัไป พวกคุณกเ็ขยีนข่าวว่าเขาเป็นอนัธพาล” 

ธรีญัญ์แค่นยิ้มให้ฝงูนกัข่าวอย่างผกูใจเจบ็ น�้าตาไหลเออ่ แต่เธอไม่

สนใจ 

“พี่ธยีอมให้พวกคุณกล่าวหาผดิๆ เพราะปกป้องฉนั ทั้งที่เขาไม่เคย

ท�าอะไรผดิเลย”

“แต่ท�าไมคณุอวยชยัถงึบอกว่าเขารกัคณุกบัลกูมาก แต่ถกูกดีกนัล่ะ

ครบั” นกัข่าวยงัไล่จี้

“มนัโกหกเพื่อปิดบงัความชั่วของมนัน่ะส ิแล้วพวกคณุกห็ลงเชื่อมนั” 

ธรีญัญ์แบะปากอย่างดูถูก

“แต่เขาคิดถึงคุณกับลูกถึงได้ไปหาที่บ้านของคุณธีไม่ใช่เหรอคะ”  

ผู้สื่อข่าวแย้ง

“มันจะไปเล่นงานฉันต่างหาก เหมือนที่มันเคยท�ามาแล้ว พวกคุณ

เข้าไปในบ้านของฉนัไม่ได้เพราะว่าเรามรีะบบรกัษาความปลอดภยัแน่นหนา

ใช่มั้ยละ่ คณุรูม้ั้ยเพราะอะไร...เพราะไอ้อวยไง มนัเคยบกุเข้าไปท�าร้ายฉนั

ในบ้านตอนที่ฉนัท้องแก่ พี่ธถีงึได้ท�าทกุอย่างเพื่อไมใ่ห้มนัเข้ามาได้อกี และ

ก่อนจะเกดิเหตกุารณ์ที่มนับุกเข้าไปในบ้านของเราครั้งล่าสดุ ไอ้อวยชยักด็กั

ฉดุฉนับนถนนแถวบ้าน มนัซ้อมฉนัอย่างกบัหมาข้างถนน โชคดทีี่ผูก้องคชา

ไปพบและช่วยฉันไว้ได้ ถ้าพวกคุณไม่เชื่อก็ดูหลักฐานการตรวจร่างกายที่

โรงพยาบาลได้ ฉนัเข้ารบัการรกัษาในวนันั้นแหละค่ะ”

ธรีญัญ์ชเูอกสารจากโรงพยาบาล แสงแฟลชจงึสว่างพึ่บพั่บพร้อมกบั

มเีสยีงฮอืฮาอกีครั้ง

“ต�ารวจควานหาตวัไอ้อวยอยูห่ลายวนัจนมนับกุเข้าไปในบ้านค่ะ พวก

เขาเลยจับมันได้ มันไม่ได้ไปหารวีหรอก มันไม่เคยสนใจเด็กด้วยซ�้า มัน
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ต้องการท�าร้ายฉนัเพื่อให้พี่ธเีจบ็ มนัเกลยีดพี่ธ ีมนัอจิฉาที่เขาเก่งกว่ามนัมา

ตลอดตั้งแต่เด็กจนโต ทุกอย่างที่มันท�าก็เพื่อให้ได้เยาะเย้ยพี่ธีเท่านั้น... 

ฉนัเองกค็อืหมากตวัหนึ่งที่มนัเอาไว้ใช้ท�าร้ายเขา”

หญิงสาวเม้มปากแน่นและปาดน�้าตาลวกๆ อีกครั้ง ก่อนจะสบตา 

ธรีุตม์

“ฉันจะไม่ยอมให้ไอ้อวยหรือพวกคุณท�าร้ายพี่ชายของฉันได้อีกแล้ว 

เขายอมแลกทกุอย่างเพื่อปกป้องฉนักบัครอบครวัของเรา ถงึเวลาแล้วที่ฉนั

จะปกป้องพี่ชายของฉันบ้าง ฉันพร้อมจะสู้กลับแล้ว ไอ้อวยชัยจะไม่มีวัน

ท�าร้ายเราได้อกีนบัจากนี้เป็นต้นไป!”



เมื่อธรีุตม์กบัธรีญัญ์กลบัมาถงึบ้าน รจุกีบัโรสติากอ็อกมารอรบั
ที่รถ รุจปีราดไปกอดลูกทั้งสอง ร�่าไห้ด้วยกนั 

นานทีเดียวกว่าผู้เป็นมารดาจะพาบุตรสาวเข้าไปในบ้าน ธีรุตม์ผละ

มาหาโรสติา เขาสงัเกตว่าคชาอุม้ธรีวอียูน่านแล้วอย่างสนทิสนม หลานสาว

ท่าจะตดิใจต�ารวจหนุ่มมากทเีดยีว คชาก้มศรีษะให้ธรีุตม์ แล้วเดนิจากไป 

ปล่อยเขากบัโรสติาไว้ล�าพงั

“เหนื่อยมากมั้ยคะ” 

เขายิ้มเพลยีๆ แทนค�าตอบ เธอจงึยิ้มอย่างอ่อนโยน

“คุณท�าได้ดมีาก คุณรญัญ์กเ็หมอืนกนั ฉนักบัคุณป้านั่งอยู่หน้าทวีี

ตลอดเลยนะ”

“จรงิเหรอ ผมกบัรญัญ์ท�าได้ดจีรงิๆ เหรอครบั” เขาต้องการความ

มั่นใจ

“จรงิๆ ค่ะ พวกคุณเก่งที่สุดเลย ฉนัเชื่อว่าคนที่ได้ดูการแถลงข่าว

ครั้งนี้จะต้องเอนเอยีงมาทางคณุอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสิ่งที่คณุรญัญ์พดู 

๓๙
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มนัท�าให้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณตคิาดการณ์ไว้จรงิๆ”

“ผมกห็วงัว่าอย่างนั้น แต่ผมรูส้กึไม่ดเีลยที่คนอื่นๆ อาจจะมองรญัญ์

ในทางเสยีหายทั้งที่เธอเป็นเหยื่อความชั่วร้ายของไอ้อวย”

“เราคงบงัคบัให้ทุกคนชอบเราร้อยเปอร์เซน็ต์ไม่ได้หรอกค่ะ แต่ฉนั

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะต้องเห็นใจเธอ ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงของ

ผู้ชายมีอยู่ไม่น้อยในสังคม คนที่ถูกประณามควรเป็นผู้ชายต่างหาก ฉัน

มั่นใจว่าผูค้นโดยเฉพาะผูห้ญงิด้วยกนัจะต้องโกรธแค้นอวยชยัไปด้วยแน่ๆ”

“ผู้ใหญ่หลายคนกพ็ูดเหมอืนคุณ แต่ผมไม่มั่นใจเลย ผมไม่แคร์ว่า

ใครจะด่าผมหรอกนะ ผมแคร์แค่สายตาที่คนอื่นมองรญัญ์”

“เราไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่ที่แน่ๆ คุณกับคุณ

รญัญ์ท�าดทีี่สุดแล้ว นั่นคอืสิ่งที่ส�าคญัที่สุดนะคะ”

“ขอบคุณครบั” ธรีุตม์พมึพ�า 

“คุณกับคุณรัญญ์เหมือนกันมากตรงที่ต่างก็เป็นนักสู้ด้วยกันทั้งคู่  

ฉนัภูมใิจในตวัพวกคุณนะคะ”

“ผมไม่รูว่้าอะไรท�าให้รญัญ์ตดัสนิใจที่จะสู ้แต่ผมกอ็ยากจะขอบคุณ

สิ่งนั้น” เขากุมมอืเธอ

“หรอืบางทอีาจจะเป็นคนคนนั้น” โรสติายิ้มพราย

“คนคนนั้น...” ธรีุตม์ขมวดคิ้ว

“คุณไม่เอะใจบ้างเลยเหรอคะว่าใครที่ขัดขวางการหนีของคุณรัญญ์ 

และท�าให้เธอเดนิกลบัขึ้นบ้านเงยีบๆ แต่โดยด ี ไม่มที่าทวี่าจะหนอีกี ก่อน

จะกลบัลงมาพบทุกคนในวนัรุ่งขึ้นอย่างเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย”

“คุณหมายถงึผู้กองช้างเหรอครบั”

“แหม! พวกผู้ชายนี่คดิช้าเสยีจรงิ สู้เซนส์ของผู้หญงิไม่ได้เลย”  

โรสติาท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในปาก ส่ายศรีษะเดนิเข้าไปในบ้าน โดยมธีรีตุม์

ที่ยงังุนงงสงสยัเดนิตามมาตดิๆ
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บุคคลซึ่งเป็นเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของธีรัญญ์ อยู่ตรงแปลง
กุหลาบกบัลูกสาวที่เธอไม่ยอมรบั

ธรีวกีรดีเสยีงหวัเราะชอบใจเมื่อคชาแกล้งโยนเธอไปบนอากาศเบาๆ 

ประเดี๋ยวกใ็ห้เขาจบัอุ้มท�าเป็นเครื่องบนิเหาะไปมา ก่อนเขาจะปล่อยเดก็หญงิ

ลง ยอมให้เธอพาวิ่งไปดกูหุลาบแปลงนั้นแปลงนี้พร้อมกบัพดูเสยีงเจื้อยแจ้ว

ที่คชาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง

เด็กหญิงชะงักกึกเมื่อธีรัญญ์ก้าวเข้ามา เธอปราดไปหลบหลังคชา 

เขาจงึคุกเข่าลงและดงึร่างน้อยมากอดไว้ 

“อย่ากลวัสคิรบั นี่แม่...เอ้อ...พี่รญัญ์ของรวนีะครบั”

“พี่รญัญ์ต ีรวเีจบ็” เดก็หญงิฟ้องเสยีงสั่น

ร่องรอยแห่งความเสยีใจผดุขึ้นในดวงตาของธรีญัญ์ เธอกลบเกลื่อน

มนัด้วยหน้ากากเยน็ชา แล้วสะบดัหน้าจากไป

“เดี๋ยวครบัคุณรญัญ์” คชาร้องเรยีกและลุกขึ้นยนื เขาอุ้มธรีวทีี่ดิ้น

ขลุกขลกัไว้

ธีรัญญ์หันกลับมา เลิกคิ้วขึ้นเป็นเชิงถาม ดูเหมือนเธอจะบังคับ

สายตาไม่ให้จ้องธีรวี แต่คชาเชื่อว่าเขาเห็นร่องรอยแห่งความเสียใจและ

ละอาย

“วนันี้คุณเก่งมาก” ชายหนุ่มชมอย่างจรงิใจ

หญงิสาวกระตกุมุมปากเป็นรอยยิ้มที่ไมส่มบรูณ ์ตาของเธอบวมช�้า

ซึ่งเป็นผลมาจากการร้องไห้ที่เขาเห็นในโทรทัศน์ หรืออาจจะร้องหลังจาก

นั้นอกีกเ็ป็นได้

“ขอบคุณที่บอกให้ฉนัลุกขึ้นสู้”

“ขอบคุณเหมอืนกนัครบัที่คุณยอมฟังผม” 

“ฉนัจะแจ้งความจบัไอ้อวย ฉนัอยากให้คุณช่วย” ธรีญัญ์เอ่ยขรมึๆ

“ได้สคิรบั พรุ่งนี้บ่ายๆ คุณไปหาผมที่ สน. ผมจะจดัการให้” คชา

ยิ้มกว้าง
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“ขอบคุณค่ะ ฉันจะไปกับพี่ธีและทนายความที่ผู้ใหญ่ของทางช่อง

แนะน�า”

“ดคีรบั เราจะจดัการไอ้อวยให้มนัดิ้นไม่หลุดเลยทเีดยีว” คชากลา่ว

อย่างมุ่งมั่น 

ธรีวทีี่อยู่ในอ้อมแขนดิ้นรนจนเขาต้องปล่อยร่างน้อยลงกบัพื้น เดก็

หญงิวิ่งตื๋อหายไปทางบ้าน คชาร้องเรยีก เธอกไ็ม่กลบัมา

“เดก็คนนั้นกลวัฉนั ซึ่งกด็แีล้ว” ธรีญัญ์ยกัไหล่ 

“ใจจรงิแล้วคุณคงไม่ได้คดิแบบนั้นใช่มั้ยครบั” 

“คณุจะมารูใ้จฉนัได้ยงัไง ฉนัเกลยีดมนั เดก็นั่นเป็นพยานว่าฝันร้าย

ที่เกดิขึ้นเป็นความจรงิ” ธรีญัญ์บอกเสยีงแขง็

“แต่คุณกับรวีจะเล่นเอาล่อเอาเถิดหลบเลี่ยงกันไปตลอดชีวิตไม่ได้

หรอก ถงึยงัไงพวกคุณกเ็ป็นครอบครวัเดยีวกนันะครบั” คชาแย้ง

“ฉนัจะไปจากที่นี่” เธอประกาศกร้าว

“คุณจะหนอีกีแล้วเหรอ” เขาถามด้วยความอ่อนใจ

“คุณจะให้ฉันอยู่ได้ยังไงในเมื่อเด็กคนนั้นมันอยู่ที่นี่!” ธีรัญญ์เถียง

กลบั

“อยู่ได้สคิรบั ถ้าคุณยอมรบัที่จะมเีธออยู่ในชวีติ”

ธรีญัญ์เม้มปากแน่น นยัน์ตาสั่นระรกิ

“ผมรูว่้าคณุไม่อยากนกึถงึเหตกุารณ์ในอดตี แต่ในเมื่อมนัเกดิขึ้นมา

แล้ว ไม่มอีะไรดไีปกว่ายอมรบัมนัไม่ใช่เหรอ อย่างน้อยรวกีเ็ป็นเลอืดเนื้อ

เชื้อไขของคุณ ถ้าคุณไม่อยากยอมรบัว่าแกเป็นลูก กข็อให้มองแกเป็นน้อง 

เป็นเพื่อนร่วมโลก เป็นเหยื่อของอวยชยัเหมอืนที่คุณเป็น”

คราวนี้เขาเหน็เธอก�าหมดัแน่น

“ถ้าคุณลองเปลี่ยนความคดิว่า ไม่ใช่คุณคนเดยีวที่ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงจากเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่รวีก็เป็นเหยื่อที่โชคร้ายไม่ต่างจากคุณ  

แกเกดิขึ้นมาโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องการ มแีค่ยายกบัลุงคอยเลี้ยงดู ในวนัหนึ่ง
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ข้างหน้ารวกีต้็องรูอ้ยู่ดว่ีาใครเป็นแม่ของเธอ  คณุไม่สงสารแกเหรอครบัที่

ต้องถูกปฏเิสธทั้งที่ไม่รู้อะไรด้วยเลย”

เงาว็อบแว็บข้างตัวบ้านท�าให้ทั้งสองหยุดการสนทนาและหันไปมอง 

ธรีวแีอบดูคนทั้งคู่ ก่อนจะผลุบศรีษะหายไปยงัอกีฟากของบ้าน

“ยายเดก็นั่นคงอยากมาเล่นกบัคุณ” ธรีญัญ์แค่นยิ้ม

“หรอืไม่แกกอ็ยากเล่นกบัคุณต่างหาก สายใยของแม่ลกูตดักนัไม่ขาด

หรอกครบั” คชาคลี่ยิ้ม 

ธรีญัญ์สั่นหวั “ไม่จรงิหรอก รวกีลวัฉนั ฉนัเคยตแีกแรงๆ เกอืบจะ

ฆ่าไปแล้วด้วยซ�้า” 

“มันไม่สายที่จะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เหรอ” คชาย้อน

ถาม

“แต่ฉนัทนไม่ได้ เดก็คนนั้นเตอืนให้ฉนันกึถงึเรื่องที่ฉนัตกนรกทั้งเป็น 

และถงึคุณจะบอกว่ามนัเป็นเลอืดเนื้อเชื้อไขของฉนั มนักเ็ป็นเลอืดเนื้อเชื้อ-

ไขของไอ้อวยเหมือนกัน ฉันขยะแขยงเมื่อคิดว่าครึ่งหนึ่งของมันมาจากไอ้

ชั่วนั่น” 

“รวเีลอืกเกดิไม่ได้ ถ้าเดก็เลก็ๆ อย่างแกเปรยีบเหมอืนผ้าขาวอย่าง

ที่ใครหลายคนบอก แกอาจมรีอยเป้ือนเลก็ๆ ที่คณุคดิวา่มนัสง่ผ่านมาจาก

อวยชยั แต่ถ้าคณุเอาแต่มองรอยเป้ือนนั้นโดยไม่ดูความบรสิทุธิ์งดงามของ

บริเวณอื่นบนผืนผ้า คุณก็จะเห็นแต่ข้อเสียของแกอยู่เรื่อยไป หากคุณละ

สายตาจากรอยต�าหนเิพื่อชื่นชมผ้าทั้งผนื และช่วยแกแต่งแต้มสสีนัสวยงาม

กลบร่องรอยนั้นให้หายไป คุณก็จะเห็นเองว่าผ้าขาวที่คุณแต่งแต้มงดงาม

และมคี่ามาก” คชาเปลี่ยนมุมมองเธอเสยีใหม่

ธรีญัญ์อึ้งไปนานทเีดยีว เธอเชดิคางขึ้นอย่างดื้อดงึ แม้ว่าแววตาจะ

อ่อนลงมาก

“เรื่องนั้นฉนัจะปล่อยให้แม่กบัพี่ธที�า” 

“ครบั แม่กบัพี่ชายของคุณท�าได้ แต่ผมเชื่อว่าคนที่จะแต่งแต้มสผี้า
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ของรวีได้ดีที่สุดคือแม่ของแก คุณโชคดีที่ได้รับความรักจากแม่ทุกครั้งที่

คณุมปัีญหา ผมเชื่อว่ารวกีอ็ยากได้ความรกัจากแมแ่ท้ๆ ของแกเหมอืนกนั 

อ้อมกอดของแม่ดทีี่สุดแล้ว จรงิมั้ย” เขามองเธออย่างแน่วแน่และจริงจงั 

ธรีญัญ์สบตาเขา เธอดูเปราะบาง แต่ยงัดื้อรั้น หญงิสาวยกแขนขึ้น

กอดอก ถามด้วยท่าทางนกัเลงไม่แพ้พี่ชาย

“คุณท�าแบบนี้ท�าไม”

“ท�าอะไรครบั” คชาเลกิคิ้วขึ้น

“กท็ี่คุณคอยบอกให้ฉนัท�าโน่นท�านี่ ให้สู้กบัไอ้อวย ให้หนัมาดูแลลูก 

ทั้งหมดนี่เป็นหน้าที่ของต�ารวจเหรอ”

“ไม่ครบั มนัไม่ใช่หน้าที่ของต�ารวจ” คชาหวัเราะ

“แล้วคณุมายุง่กบัครอบครวัของฉนัท�าไม หรอืว่าคณุอยากจบัไอ้อวย

มาก หรอืว่าฉนัเป็นผลจากการที่คณุต้องมาดแูลคดขีองคณุโรส หรอืว่าคุณ

เกบ็กดอะไร ถูกแม่ทิ้งรไึง หรอืว่ามนี้องสาวโชคร้ายอย่างฉนั หรอืว่า...”

“ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับ” ชายหนุ่มปฏิเสธเสียงกลั้วหัวเราะก่อนเธอ

จะเดาไปไกลเกนิกว่านี้

“ถ้างั้นคุณมาจุ้นจ้านกบัชวีติของฉนัท�าไม”

“เพราะมสีิ่งหนึ่งที่ผมอยากเหน็” คชายิ้มละไมพร้อมกบัก้าวเข้าไปใกล้

หญงิสาว

“อะไร”

“รอยยิ้มของคุณ”

“รอยยิ้มของฉนั...” 

ธีรัญญ์หน้าเหวอจนเขาอยากหัวเราะ แต่สิ่งที่คชาท�าคือยิ้มอย่าง

จรงิใจและจรงิจงั

“ครบั รอยยิ้มที่กลั่นมาจากส่วนลกึของหวัใจคุณหลงัจากทุกปัญหา

คลี่คลาย”

“ฉนัไม่เข้าใจ” ธรีญัญ์สั่นศรีษะ
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“คุณอยู่กบัความทุกข์มานานเกนิไปแล้วคุณรญัญ์ ผมอยากเหน็คุณ

มคีวามสขุเสยีท ีคนเราไม่ได้เกดิมาเพื่อทกุข์หรอกนะ แต่เกดิมาเพื่อเอาชนะ

ความทุกข์ต่างหาก จะชนะมนัได้หรอืไม่อยู่ที่ใจของคุณ ผมเชื่อว่าคุณเป็น

คนยิ้มสวย และผมกร็อที่จะเหน็รอยยิ้มของคุณด้วยตาของผมเอง”

ธรีญัญ์ยงัคงไม่เข้าใจคชาอยู่นั่นเอง
หญิงสาวพอจะรู้อยู่เลาๆ แต่ไม่กล้าคิดเข้าข้างตนเอง ไม่มีผู้ชาย 

คนไหนยอมรบัผูห้ญงิที่แปดเป้ือนอย่างเธอได้หรอก และที่ส�าคญัคอืธรีญัญ์

ไม่เชื่อค�าลวงของผู้ชายอกีแล้ว แม้ว่าคชาจะมสี่วนส�าคญัที่ท�าให้เธอกล้าลุก

ขึ้นมาสู้กต็าม ซึ่งมนัได้ผล

จากการแถลงข่าวเมื่อวาน สถานการณ์กพ็ลกิผนัจากหน้ามอืเป็นหลงั

มอื 

ผู้คนเทใจมาทางครอบครัวของเธอ ธีรุตม์ขึ้นผงาดเป็นพระเอกทั้ง

ในและนอกจออีกครั้ง ถีบอวยชัยให้ตกลงสู่การเป็นผู้ร้ายสมกับที่มันเป็น 

ธรีญัญ์ทราบจากคชาว่าอวยชยัโกรธจดั ขู่อาฆาตเธอจากในคุก 

แน่นอนว่าธีรัญญ์กลัว แต่เธอเชื่อมั่นในตัวเองและทุกคนที่อยู่รอบ

ข้าง เธอจะสู้กบัอวยชยัและนอ็กมนัด้วยทุกหมดัที่มี

ธรีญัญ์เผยอยิ้มอย่างมาดหมาย เธอไปที่บนัไดเพื่อลงไปชั้นล่าง นิ่ว

หน้าเมื่อเห็นหัวเล็กๆ ผลุบโผล่ ธีรวีกระโดดโลดเต้นอยู่ตรงขั้นบันไดชั้น

เตี้ยๆ เดก็หญงิหยุดชะงกั เบกิตากว้างเมื่อเหน็เธอ 

“ระวงั อย่าเล่นบนัไดส”ิ ธรีญัญ์รบีเตอืนพร้อมกบัปราดลงไป 

ธรีวตีกใจและหมุนตวัหน ี

“รว!ี” เธอร้องเสยีงหลง

ธรีวกี้าวพลาด ตกบนัไดลงไปเบื้องล่าง!



ธีรัญญ์ตะโกนเรียกธีรวีด้วยความกลัวสุดขั้วหัวใจ ไม่เคยคิดว่า
จะมคีวามรู้สกึนี้กบัเดก็ที่ตนรงัเกยีจ

หญงิสาวกระโจนลงบนัไดไปประคองร่างน้อยที่ล้มกองอยูก่บัพื้น เดก็

หญิงร้องไห้จ้า ธีรัญญ์คล�าเปะปะไปทั่วร่างกายของเธอ อุทานอย่างตกใจ 

เมื่อสมัผสัเข้ากบัเลอืดอุ่นๆ ซึ่งไหลรนิจากบาดแผลบนศรีษะ 

“เกดิอะไรขึ้น รวเีป็นอะไร” รุจวีิ่งมาอย่างร้อนรนพร้อมกบัโรสติา

“แกตกบนัไดค่ะแม่” ธรีญัญ์บอกเสยีงสั่น 

บอดกีาร์ดปราดเข้ามาพร้อมเครื่องมอืปฐมพยาบาลเบื้องต้น พวกเขา

พยายามให้ธรีวนีอนราบลงไปกบัพื้น แต่เดก็หญงิดิ้นรนออกจากอ้อมกอด

ของธรีญัญ์ เพื่อโผเข้าไปหารุจกีบัโรสติา

หัวใจของคนเป็นแม่ปวดแปลบ เธอเม้มปากแน่นเมื่อถูกลูกที่ตนไม่

ต้องการปฏเิสธ

“เราต้องพาน้องรวีไปโรงพยาบาลนะครับ” บอดีการ์ดคนหนึ่งออก

ความเหน็

๔๐
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“ตายละ ตาธกีไ็ม่อยู่ซะด้วย กว่าจะกลบัมากต็อนบ่ายที่จะรบัรญัญ์

ไปพบผู้กองช้าง” รุจเีอ่ยอย่างร้อนใจ

“โรสจะให้บอดกีาร์ดขบัรถพาคณุป้ากบัรวไีปค่ะ” โรสติาพยกัหน้ากบั

คนของเธอ 

“ผมไปเองครบั” บอดกีาร์ดคนเดมิลุกขึ้นยนื

“โรสจะอุ้มน้องรวไีปส่งที่รถ”

“ขอบใจมาก ฝากรวดี้วยนะจ๊ะหนูโรส ป้าจะไปหยบิสตางค์” รุจสี่ง

หลานสาวให้โรสติา

เดก็น้อยยอมอยูใ่นอ้อมแขนของนกัพยากรณ์สาวง่ายๆ แม้จะร้องไห้

ไม่หยุด แตกต่างจากตอนที่อยู่กบัธรีญัญ์ ความเจบ็ปวดจงึอดัท้นอยู่ในอก

ของผู้เป็นแม่มากยิ่งขึ้น

“รัญญ์มีกระเป๋าตังค์ ใช้เงินรัญญ์นี่แหละแม่” ธีรัญญ์ตบกระเป๋า

กางเกง

“งั้นกด็ ีแม่ขอยมืก่อนนะลูก จะได้ไม่เสยีเวลา” รุจแีบมอืมาข้างหน้า

“ไม่ต้องยมืหรอกค่ะ รญัญ์จะไปด้วย” ธรีญัญ์ไม่เสยีเวลาคดิด้วยซ�้า

ตอนที่ตดัสนิใจพูดออกไป ทุกคนจงึจ้องมาอย่างคาดไม่ถงึ

“แน่ใจเหรอ” รุจถีามย�้า 

“แน่ใจค่ะ แล้วกไ็ม่ต้องให้ใครมาขบัรถหรอก รญัญ์จะขบัเอง ฝาก

แม่อุ้มลูกด้วยแล้วกนั” 

เป็นครั้งแรกที่ธรีญัญ์เอ่ยค�าว่า ‘ลกู’ อย่างไม่ตะขดิตะขวงใจ แต่นั่น

ไม่ส�าคญัเลยเมื่อเทยีบกบัชวีติของธรีวี

พี่ชายของธรีญัญ์ยงัไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัหลานรกั 
เขาอยู่ในกองถ่าย สถานการณ์ทั่วไปดขีึ้นมาก ไม่มนีกัข่าวมาวุ่นวาย

อีกแล้ว จะมีก็เพียงเพื่อนร่วมงานซึ่งต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นใจต่อเรื่อง

เลวร้ายที่ครอบครวัของธรีุตม์ต้องเผชญิ 
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รนิรดเีป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น เธอมาให้ก�าลงัใจและชวนคยุด้วยสั้นๆ 

ก่อนจะปลีกตัวไปโทรศัพท์หาใครบางคนด้วยท่าทางเคร่งเครียด กระสับ-

กระส่าย ธรีุตม์กบัจติตลิอบมองอยู่ไกลๆ พระเอกหนุ่มเดาจากท่าทางของ

รนิรดว่ีาเธอโทรศพัท์หาคนผูน้ั้นไม่ตดิ จงึโทร. ซ�้าใหม่อกีหลายรอบ แต่ยงั

ไม่ได้คุยสักที รินรดีจึงเดินกลับไปกลับมาด้วยท่าทางโกรธจนหัวฟัดหัว

เหวี่ยงทเีดยีว

ธีรุตม์กับจิตติเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันทีที่เห็นว่ารินรดีเดินกลับมา 

เธอกระแทกตวัลงบนเก้าอี้ใกล้ๆ เขาอย่างหงุดหงดิ แล้วหยบิบทละครขึ้น

มาอ่านผ่านๆ อย่างไม่มสีมาธิ

“โทร. หาแฟนแล้วเขาไม่รับสายเหรอน้องริน” ธีรุตม์แกล้งซักอย่าง

ตรงไปตรงมา สงัเกตว่าหญงิสาวอึ้งไปราวกบัไม่คดิว่าเขาจะถาม

“ค่ะ ไม่รู้ไปตายที่ไหน” เธอโยนบทละครลงบนโต๊ะตวัเดมิ

“เขาคงท�างานยุ่งมั้ง หรอืไม่กก็�าลงัประชุม”  

“ขอให้เป็นอย่างนั้นจรงิๆ เถอะ ไม่ใช่ว่าจงใจหลบหน้ารนิ” 

“อ้าว เขาจะหลบหน้าน้องรนิท�าไม”

“กเ็ขา...” รนิรดหียุดชะงกั “พี่ธอีย่ามาหลอกถามรนิเลย”

“ไม่ได้หลอกถาม พี่เป็นห่วงน้องรนินะ” 

“ขอบคุณค่ะ”  

“น้องรนิมอีะไรให้พี่ช่วยกบ็อกได้นะ เรากเ็หมอืนน้องสาวพี่คนหนึ่ง”

“น้องสาวพี่ธโีชคดทีี่มพีี่ชายอย่างพี่” 

“ขอบคุณครับ” เขาเห็นรอยยิ้มเศร้าบนวงหน้างดงาม แต่เป็นยิ้มที่

จรงิใจที่สุดของนางเอกคู่ขวญัในช่วงหลายวนัที่ผ่านมา

ระหว่างทั้งคูก่ลายเป็นความเงยีบ ต่างคนต่างจมจ่อมอยูใ่นห้วงความ

คดิ จนกระทั่งรนิรดที�าลายความเงยีบนั้นด้วยการเรยีกชื่อเขา

“พี่ธคีดิว่ารนิสวยมั้ย” สหีน้าของเธอจรงิจงัมากทเีดยีว 

“สวยสคิรบั และไม่ได้สวยอย่างเดยีวนะ น้องรนิเป็นคนเก่งด้วย ไม่
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อย่างนั้นคงไม่ได้เป็นนางเอกอนัดบัต้นๆ ของวงการหรอก” 

“รนิกว่็างั้นแหละ รนิทั้งสวย ทั้งเก่ง เพอร์เฟกต์ออกจะตาย” ใบหน้า

จิ้มลิ้มพลนับึ้งบูด 

“น้องรนิกร็ูต้วัอยูแ่ล้วนี่ มาถามพี่ท�าไม” เขางนุงงจนอดหวัเราะไม่ได้

“รนิอยากรูว่้า ถ้ามผีูห้ญงิให้เลอืกสองคน คอืรนิ กบัผู้หญงิที่แก่กว่า

เป็นสบิปี ผู้ชายจะเลอืกใคร”

“อืม...พี่คงตอบไม่ได้หรอกเพราะพี่ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้น มันขึ้นอยู่กับ

ว่าผู้หญงิอกีคนที่ว่านั่นเป็นใคร มคีวามส�าคญัยงัไงกบัเขา” 

ธีรุตม์ซ่อนความเคลือบแคลงไว้ภายใต้รอยยิ้ม เริ่มเดาเรื่องราวได้

รางๆ ผู้ชายที่รนิรดหีมายถงึอาจเป็น ส.ส. วุฒกิร ขณะที่ผู้หญงิอกีคนคอื

ภรรยาของเขา

“ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้รกัยายนั่นล่ะคะ”

“คนบางคนก็ไม่ได้จัดล�าดับความส�าคัญของคนด้วยความรักหรอก

นะครบั” ธรีุตม์กล่าวอย่างอ่อนโยน สงสารรนิรดอียู่ครามครนั ทั้งยงัใคร่

อยากถามเธอเรื่องวุฒกิรกบัอวยชยัให้รู้แล้วรู้รอด

“แต่รนิคดิว่า...”

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น ธรีุตม์นิ่วหน้าเมื่อเหน็ว่าเป็นคชา เขาจงึขอโทษ

เธอ และรบีกดรบั

“สวสัดคีรบัผู้กอง มอีะไรรเึปล่าครบั”

“ครบั ผมจะมาแจ้งว่า...เอ่อ...มเีรื่องยุ่งๆ เกดิขึ้นครบัคุณธ”ี

“เรื่องอะไรครบั” น�้าเสยีงอกึอกัของคชาท�าให้ธรีุตม์เอะใจ

“ผมเพิ่งได้รบัรายงานว่าอวยชยัแหกคุกหนไีปเมื่อตอนเช้ามดื”

“หา แหกคุก!” 

ธีรุตม์ตะเบ็งเสียงลั่นจนรินรดีสะดุ้ง จิตติกับคนทั้งกองถ่ายหันมา

มองเป็นตาเดยีว

“มนัหนไีปได้ยงัไง”
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“ผมเชื่อว่ามคีนในช่วย เราจะรบีตามตวัมนักลบัมาให้เรว็ที่สดุ แต่ว่า

สิ่งที่ส�าคญัในตอนนี้คอืคณุรญัญ์ คณุต้องรบีบอกเธอกบับอดกีาร์ดของคณุ

โรส ผมจะส่งก�าลงัต�ารวจไปดกัรออวยชยัที่นั่น เมื่อวานนี้มนัแค้นเรื่องการ

แถลงข่าวมาก มคีวามเป็นไปได้สูงที่มนัจะไปหาคุณรญัญ์” 

น�้าเสยีงเคร่งเครยีดของคชาไม่ต่างจากใจของคนฟังเลย

โรสติามองนาฬิกาด้วยความเคร่งเครยีด 
ธรีญัญ์กบัรจุพีาธรีวไีปโรงพยาบาลนานมากแล้ว สมควรกลบัมาเสยีท ี

แต่ไม่มขี่าวคราว หญงิสาวชะเง้อดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่หนัไปทางถนน

หน้าบ้าน ยงัไม่มวีี่แววของคนทั้งสาม

เด็กน้อยตกบันไดจนหัวแตก แม้บอดีการ์ดยืนยันว่าแผลไม่น่าลึก 

แต่ใครจะรู้ว่าเกดิการกระทบกระเทอืนในสมองของธรีวหีรอืไม่

หญงิสาวหวาดวติกจนต้องนั่งนิ่งๆ ท�าสมาธใิห้ใจสงบ ก่อนจะหนัมา

จดัแจกนักุหลาบฆ่าเวลาเพื่อให้ความกงัวลคลายลง

โรสติาอุทานเมื่อถูกหนามกุหลาบต�าเข้าที่ปลายนิ้ว เธอนิ่วหน้าเพ่งดู

บาดแผล เลอืดไม่ไหล แต่นั่นกท็�าให้โรสติาสงัหรณ์ใจ

ลางร้าย!

นกัพยากรณ์สาวสะดุง้เมื่อเสยีงโทรศพัท์ในบ้านดงัขึ้น บอดกีาร์ดเดนิ

ไปรบั เขาส่งโทรศพัท์ไร้สายมาให้เธออย่างเคร่งขรมึ

“คุณธจีะพูดด้วยครบั”

“ขอบคุณค่ะ” โรสติารบัโทรศพัท์มาด้วยความไม่สบายใจ ธรีุตม์ไม่

เคยโทร. หาเธอระหว่างวนัเลยสกัครั้ง เขาไม่ต้องการให้ใครสงสยัแม้เพยีง

เลก็น้อยว่าโรสติาซ่อนตวัอยู่ที่บ้านของตน

“มอีะไรคะคุณธ”ี

“บอดีการ์ดบอกว่ารัญญ์กับแม่ออกไปข้างนอกเหรอคุณ” เขาถาม

อย่างร้อนรน
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“ค่ะ ไปตั้งนานแล้วยงัไม่กลบัเลย ฉนัก�าลงักลุม้อยูเ่ลยค่ะเนี่ย” หญงิ

สาวสารภาพตามตรง

“พวกเขาไปไหนครบั”

“พารวไีปโรงพยาบาลค่ะ แกตกบนัได”

“ตกบนัได! เป็นอะไรมากมั้ย” น�้าเสยีงของธรีุตม์เครยีดขึ้นกว่าเดมิ

อกีหลายเท่า

“เอ่อ...แก...หวัแตก” โรสติาบอกเสยีงอ่อย

“หวัแตก!” เขาตะโกน

“ใจเย็นๆ นะคะ แผลดูเหมือนจะไม่ลึก และตอนนี้พวกเขาก็น่าจะ

เจอหมอเรยีบร้อยแล้ว” โรสติารบีขยายความ

“แต่ตอนนี้เกดิเรื่องใหญ่แล้วคณุ ไอ้อวยมนัแหกคกุ ต�ารวจเชื่อว่ามนั

จะมาหารญัญ์ ผู้กองก�าลงัจะส่งคนมา ในเมื่อรญัญ์ไม่อยู่บ้าน ผมจะโทร. 

ไปบอกเธอ”

“คงยากแล้วละคะคุณธ”ี

“ท�าไมครบั”

“คณุรญัญ์กบัคณุป้ารบีออกจากบ้าน ฉนัเพิ่งเหน็วา่พวกเขาไมไ่ดเ้อา

โทรศพัท์มอืถอืไปค่ะ”

ธรีญัญ์ขบัรถจากโรงพยาบาลในเมอืงกลบัมายงัถนนเส้นยาวซึ่งมเีรอืก
สวนไร่นาอยู่สองฝั่ง 

เธอเหลือบมองกระจกหลังซึ่งรุจีกอดธีรวีซึ่งร้องไห้จนหลับ ความ

กังวลคลายลงเล็กน้อยหลังจากแพทย์เย็บบาดแผลบนศีรษะของเด็กหญิง 

ผลเอกซเรย์ไม่พบสิ่งใดที่น่าเป็นกงัวล เพยีงแต่ต้องรอดูอาการของธรีวเีป็น

เวลายี่สบิสี่ชั่วโมง 

หญิงสาวเลื่อนสายตากลับมายังหนทางเบื้องหน้า ขมวดคิ้วเมื่อเห็น

ท่อนไม้วางขวางอยู่บนพื้นถนน
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ธรีญัญ์หยุดรถและลงไปลากมนัออก จงัหวะเดยีวกบัที่ร่างของใคร

คนหนึ่งกระโจนเข้ามา

“ไอ้อวย!”



“ไอ้อวย!” 
เลือดในกายของธีรัญญ์แทบจับกันเป็นน�้าแข็งเมื่อเธอเห็น ‘ไอ้สัตว์

นรก’ ย่างสามขุมเข้ามา ในมือของมันมีปืนกระบอกหนึ่ง หญิงสาวขาสั่น

พั่บๆ แม้จะวิ่งหนกีย็งัไม่กล้า ปอดกระเส่า ด้วยความพรั่นพรงึที่สั่งสมมา

นาน

ไม่ส.ิ..เธอจะไม่หนอีกีแล้ว เธอจะสู้! 

“แกออกมาจากคุกได้ยงัไง” ธรีญัญ์เชดิคางขึ้น

“ไอ้ ‘ท่าน’ มนัส่งคนมาหากูในคุก”

“ท่านไหน ไอ้ ส.ส. ที่เป็นนายแกน่ะเหรอ”

“เออ! มันนั่นแหละ มันบอกจะช่วยกูออกไป ตั้งแต่มันทิ้งกู ไม่

ยอมรบัว่ากูท�างานให้มนั กูกไ็ม่ไว้ใจมนัอกี กูรอจนคนของมนัพากูออกมา

ข้างนอกได้ส�าเรจ็ กูกฆ็่ามนัก่อนที่มนัจะได้ฆ่าปิดปากกูน่ะส”ิ อวยชยัแสยะ

ยิ้มด้วยความสะใจราวกบัการปลดิชวีติคนไม่ต่างจากการตบยุงสกัตวั 

ธรีญัญ์เดาว่าปืนซึ่งกวดัแกว่งอยูใ่นมอืของอกีฝ่ายคงได้มาจากบุคคล

๔๑
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ที่อวยชยัเพิ่งฆ่า

“แกรู้ได้ไงว่าฉนัจะผ่านมาทางนี้”

“กูมาถึงนี่ตั้งแต่ตอนมึงขับรถออกไป กูถึงได้นั่งรอมึงอยู่ไงล่ะอีโง่” 

มนัหวัร่อร่า

“แต่ถงึยงัไงแกกไ็ม่รอดหรอก” หญงิสาวพดูเสยีงแขง็ข่มความกลวัที่

ซ่อนไว้อย่างไม่มดิเสยีเท่าไร

“มงึนั่นแหละที่จะไม่รอด มงึท�าให้ชวีติกฉูบิหาย คราวนี้กฆู่ามงึแน่!” 

อวยชยัขู่เสยีงกร้าว เลง็ปลายกระบอกปืนไปที่หน้าผากเธอ 

“อ้อ แกเหน็ข่าวเมื่อวานแล้วสท่ิา ผูก้องคชาบอกว่าแกโกรธจนหวัฟัด

หวัเหวี่ยงเลยใช่มั้ย” ธรีญัญ์หวัเราะเยาะเย้ย

“อบี้า! จะตายอยู่แล้วยงัมหีน้ามาหวัเราะอกี” อวยชยัแผดเสยีง

“จะฆ่ากฆ่็าส ิฉนัไม่กลวัแกหรอก ยิ่งฉนัตาย แกกย็ิ่งได้รบัโทษหนกั

ขึ้น พี่ธีกับผู้กองคชาไม่ปล่อยแกไว้หรอก” ธีรัญญ์จ้องศัตรูตัวร้ายด้วย

สายตาอาฆาต ไม่เหลอืความกลวัอยู่ในใจอกีต่อไป 

“งั้นกเ็ตรยีมตวัตายซะ” อวยชยักระตุกรมิฝีปากอย่างโหดเหี้ยม 

เสยีงโวยวายซึ่งดงัมาจากในรถท�าให้ไอ้สตัว์นรกชะงกั รจุโีถมร่างเข้า

ใส่อวยชยัอย่างไม่กลวัตาย

“อย่าท�าอะไรลูกฉนั!”

“แม่!” ธรีญัญ์ร้องเสยีงหลงเมื่อเหน็รจุทีบุตอีวยชยัด้วยความบ้าคลั่ง 

ส่งผลให้ปีศาจร้ายค�ารามอย่างเจบ็ปวด 

ธรีญัญ์รบีไปดงึมารดาออกมาด้วยเกรงว่ามนัจะลั่นไกสงัหารเธอ แต่

อวยชยัเพยีงใช้หลงัมอืฟาดใส่ แล้วผลกัรุจล้ีมกองลงไปกบัพื้น ธรีญัญ์ถลา

เข้าไปกอดเธอไว้

“หนอ็ยอแีก่ มงึท�ากเูจบ็ แต่พวกมงึอยูด้่วยกนักด็แีล้ว กูจะได้ไม่เสยี

เวลา กูจะได้ฆ่าพวกมงึพร้อมกนัทเีดยีว” 

อวยชัยย่างสามขุมเข้ามา สองแม่ลูกกอดกันแน่น ต่างคนต่างแย่ง
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กันเอาตัวบังบุคคลอันเป็นที่รักไว้ ดวงตาไม่ละไปจากใบหน้ากร้าวกระด้าง

ของอวยชยั

“แม่...” เสียงร้องไห้ของธีรวีดังขึ้น เด็กหญิงเดินเตาะแตะออกมา 

นอกรถ 

ธรีญัญ์อุทาน ความขวญัผวาที่เลอืนหายไปหวนกลบัมากดักนิหวัใจ

ของเธอ หญงิสาวขนลุกซู่อย่างหนาวยะเยอืก

“รว”ี ธรีญัญ์พุ่งตวัเข้าไปหา 

เธอช้าเกนิไปอกีเช่นเคย อวยชยัคว้าร่างเดก็หญงิขึ้นมาได้ก่อน

“นี่สนิะ พยานรกัของเรา” มนัหวัร่อร่า

“รกัห่าเหวน่ะส ิรวเีป็นลกูของฉนัเพยีงคนเดยีว ไม่เกี่ยวอะไรกบัแก” 

ธรีญัญ์โต้กลบั

รจุทีี่ยนืข้างๆ ร�่าไห้และจะปราดเข้าไปหาเดก็น้อย ทว่าอวยชยัเอาปืน

จ่อร่างธรีวไีว้ เดก็หญงิดิ้นรนจะหาผูเ้ป็นยายที่เธอเรยีกว่าแม่ เธอตกใจกลวั

และร้องไห้จ้า หวัใจของคนเป็นแม่ตวัจรงิเจบ็ร้าว ทั้งหวาดหวั่น ทั้งเจบ็ปวด

“มงึแน่ใจเหรอว่ากูไม่เกี่ยว...ว่าไง ชื่อรวใีช่มั้ยเรา อยู่กบัพ่อนะลูก” 

มนัแสร้งท�าเสยีงหวานใส่เดก็น้อย ธรีวรี้องไห้โฮ

ธรีญัญ์ถลาเข้าไปหาบุตรสาว แต่อวยชยักวดัแกว่งปืนใส่

“ถ้าเข้ามามงึตาย!”

“ไม่! ปล่อยลูกฉนัเดี๋ยวนี้นะ” 

ธรีญัญ์ไม่กลวั ลูกคอืดวงใจของเธอ! 

หญงิสาวโถมกายเข้าใส่อวยชยั พยายามดงึธรีวอีอกมา เสยีงหวอดงั

มาแต่ไกล สถานการณ์ส่อเค้าว่าจะเปลี่ยนไป 

“ต�ารวจ...ต�ารวจมา!” รุจตีะโกนด้วยความยนิดี

“แกไม่รอดแน่” ธรีญัญ์แสยะยิ้มให้อวยชยัอย่างผู้ชนะ

มนัหนัหน้าเลิ่กลั่กอย่างแตกตื่น ก่อนเงื้อแขนขึ้นตบธรีญัญ์กระเดน็

ออกไป
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“ถ้ากูไม่รอด อเีดก็นี่กไ็ม่รอดเหมอืนกนัแหละวะ”

“แกจะท�าอะไร” ธรีญัญ์ลกุขึ้นอย่างตื่นตระหนก ไม่สนใจเลอืดที่ไหล

มากบปาก

อวยชยัไม่ตอบ มนัหนบีร่างธรีวไีว้ข้างบั้นเอว พุ่งปราดเข้าไปในรถ

ของธรีญัญ์ หญงิสาวใจหายวาบ เธอพุ่งตวัไปที่รถซึ่งเริ่มจะเคลื่อนตวั ทุบ

กระจกอย่างบ้าคลั่ง

“ไอ้อวย ออกมานะ ปล่อยลูกฉนัเดี๋ยวนี้!”

อวยชยัเหยยีบคนัเร่งแทบมดิ รถแล่นฉวิไปทนัท ีหญงิสาววิ่งไล่ตาม

ทั้งน�้าตานองหน้า ก่อนสะดุดล้ม แต่ยงัยื่นมอืออกไปสุดแขน

อวยชยัพาลูกของเธอไปไกลเกนิจะเอื้อมถงึ

หากเมื่อก่อนธีรัญญ์เคยร้องไห้เจียนขาดใจเพราะถูกอวยชัยพราก

รอยยิ้มไป สิ่งที่เกดิขึ้นในขณะนี้ท�าให้ธรีญัญ์ตระหนกัแล้วว่านั่นเทยีบไม่ได้

เลยกบัการที่อวยชยัพรากหวัใจทั้งดวงที่เธอเพิ่งเหน็ค่าออกไปจากชวีติ

น�้าตาของธีรัญญ์หลั่งไหลไม่หยุดหย่อน เธอกลัวจนใกล้คลุ้มคลั่ง
เต็มที ต�ารวจพาพวกเธอไปที่โรงพัก ธีรุตม์กับจิตติตามมาหลังจากนั้นไม่

นาน 

ธีรัญญ์ไม่สนใจด้วยซ�้าว่าตนจะบาดเจ็บเพียงไร ใจของหญิงสาวอยู่

ที่ความปลอดภยัของลูก 

คชาก้าวเข้ามาอย่างขงึขงั เขาสวมเสื้อเกราะกนักระสุน พกปืน และ

ทกุสิ่งที่ต�ารวจควรมเีหมอืนที่เธอเคยเหน็ในภาพยนตร์ รอบกายมเีจ้าหน้าที่

ต�ารวจซึ่งแต่งกายอย่างเตรยีมพร้อมไม่ต่างกนั เธอถลาเข้าไปเกาะแขนของ

คชาไว้ทนัที

“ผู้กอง มันเอาลูกของฉันไปแล้ว มันเอาลูกของฉันไป!” หญิงสาว

คร�่าครวญ น�้าตาอาบแก้ม 

“ท�าใจดีๆ  ไว้นะครบัคุณรญัญ์ ตอนนี้ต�ารวจตั้งด่านสกดัมนัไว้ทุกที่
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แล้ว ผมพอรูเ้ส้นทางที่มนัหลบหน ีผมจะไปลากคอมนัมา และช่วยรวมีาให้

ได้” คชากล่าวอย่างหนกัแน่นพร้อมกบักุมมอืเธอไว้ 

“สัญญานะคะว่าคุณต้องช่วยลูกของฉันกลับมา” ธีรัญญ์บีบมือเขา

แน่น

“สญัญาครบั ผมจะพารวกีลบัมาหาคุณ” 

“ฉนัจะเชื่อคณุค่ะ ฉนัจะรอ” ธรีญัญ์เขย่ามอืชายหนุ่มแรงๆ จ้องมอง

เขาผ่านม่านน�้าตา เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอจบัมอืผู้ชายสกัคนที่ไม่

ใช่ธรีุตม์ แต่หญงิสาวลมืสงัเกต 

“รวจีะต้องปลอดภยั ผมขอรบัรองด้วยชวีติของผมเอง” 

สายตาแน่วแน่ของคชาท�าให้ธรีญัญ์เชื่อเขาหมดใจ หญงิสาวมองร่าง

สูงใหญ่เดินไปขึ้นรถซึ่งมีต�ารวจนั่งรอกันอยู่เต็ม พี่ชายของเธอก้าวมายืน

เคยีงข้าง โอบบ่าธรีญัญ์ไว้ 

คชาหนัหลงักลบัมาสบตาหญงิสาว ก้มศรีษะให้ ก่อนที่ขบวนรถของ

ต�ารวจจะเคลื่อนออกไปไกลจนลบัตา

อวยชยัเหลอืบดูกระจกหลงัด้วยความร้อนรน 
เขาสลดัรถต�ารวจที่ตามมาได้ อาศยัที่ชนิเส้นทางมากกว่า แต่กระนั้น

อวยชัยก็ไม่ไว้ใจ เขาต้องท�าอะไรสักอย่างที่สร้างความมั่นใจได้มากกว่านี้ 

ทว่าเสยีงร้องไห้จ้าของเดก็หญงิซึ่งนั่งอยูต่รงเบาะด้านข้างท�าให้เขาไม่มสีมาธิ

เอาเสยีเลย

“อเีดก็เปรต มงึเป็นลูกกูแน่เหรอวะ แม่งใจเสาะฉบิหาย!”

การตะคอกของเขาท�าให้ธรีวรี้องไห้หนกัขึ้นไปอกี 

“ไอ้ห่า เงยีบสวิะ กูบอกให้เงยีบ!” อวยชยัตวาดดงัลั่น

ได้ผล ธรีวหีุบปากทนัท ี เธอถดกายหนไีปนั่งตดิประตู สะอื้นเบาๆ 

ดวงตากลมแป๋วจ้องมองมาที่เขาอย่างหวาดหวั่น น่าสงสาร

สงสารหรือ...คนอย่างอวยชัยไม่เคยสงสารใคร แต่ไฉนเขาจึงเกิด
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สงสารเดก็คนนี้ขึ้นมาได้

“เออๆ อย่าร้องไห้ เอานมไปกนิไป”

ชายหนุ่มควานหากระเป๋า หยิบขวดนมออกมายัดใส่ปากธีรวี เด็ก

น้อยจะผลกัมนัออก เขาจงึพูดเสยีงอ่อนลง

“กนินมไปก่อน อย่าร้องไห้ เดี๋ยว...เอ่อ...พ่อ...จะพาไปเที่ยว”

ธรีวจีบัขวดนมไว้ ดวงตาฉายแววคลางแคลง น�้าตายงัไหลเอ่อ แต่

เมื่อเขามท่ีาทอ่ีอนลง และเดก็หญงิคงหวิ เธอจงึดดูนมในขวดพร้อมกบัจ้อง

เขาอย่างไม่ไว้วางใจไปด้วย

ดูๆ ไปเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาก็น่ารักดี แต่นี่ไม่ใช่เวลาสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก เขาต้องเอาตัวให้รอดก่อน อวยชัยเงี่ยหูฟังวิทยุ

จราจร มีคนแจ้งเหตุว่าหากผู้ใดพบรถยนต์ซึ่งมีรูปร่างลักษณะและเลข

ทะเบยีนตรงกบัรถที่เขาขบัอยู่ในขณะนี้ให้รบีแจ้งทนัที

“ฉบิหายแล้ว!” อวยชยัสบถ 

ธรีวสีะดุ้งโหยง แบะปากเตรยีมร้องไห้ อวยชยัจงึหนัไปเอด็ พร้อม

กบัสอดส่ายสายตาหาทางรอด 

เขาขับรถต่อไปอีกครู่หนึ่งตามซอกซอยเปลี่ยว ค�ารามในล�าคอเมื่อ

เหน็หญงิสาวคนหนึ่งจอดรถจะเข้าบ้าน อวยชยัจงึจอดรถพรดืข้างๆ ก่อนจะ

คว้าร่างธรีวอีอกมาและถอืปืนกราดเข้าไปจี้ชงิรถคนันั้น รวมทั้งกระเป๋าถอื

ของเธอ

อวยชยัเหยยีบคนัเร่งหนไีป โดยมธีีรวนีั่งตวัสั่นอยู่ข้างๆ

“มนัทิ้งรถไปเหรอ!”
คชาพ่นลมหายใจแรงๆ อย่างหวัเสยีเมื่อได้รบัรายงานจากลกูน้องว่า

คลาดกบัอวยชยั พวกเขาพบรถยนต์ของครอบครวัธรีตุม์ถกูจอดทิ้งไว้ อวย-

ชยัจี้ชงิรถอกีคนัหนึ่งเพื่อขบัไปแทน

ผู้หญงิเจ้าของรถยนต์ให้ข้อมูลว่าคนร้ายพาเดก็หญงิไปด้วยหนึ่งคน 
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มขีวดนมอยู่ในมอืเดก็คนนั้น ทกุคนจงึเบาใจลงเลก็น้อยว่าธรีวยีงัปลอดภยั

ไม่นานหลงัจากนั้น เสยีงจากวทิยุต�ารวจกแ็จ้งเข้ามาอกีว่าแทก็ซี่คนั

หนึ่งพบรถที่อวยชัยจี้ชิงมาจอดอยู่ริมท้องทุ่งห่างด่านต�ารวจไปไม่ถึงหนึ่ง

กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ชุดแรกเดินทางไปถึงรถคันดังกล่าว ไม่มีอวยชัยและ 

ธรีวอียู่ในนั้น พวกเขาสนันษิฐานว่าอวยชยัอาจพาเธอหนไีปตามท้องทุ่ง

คชารีบรุดไปถึงสถานที่ดังกล่าว ต�ารวจเชื่อว่าอวยชัยน่าจะพาธีรวี

หลบอยู่ในตึกร้างสุดปลายทุ่ง เนื่องจากมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์และได้ยิน

เสยีงเดก็ร้อง

เขาเข้าไปสมทบกบักองก�าลงัซึ่งรออยู่แล้ว ได้ยนิเสยีงธรีวรี้องไห้ดงั

แว่วๆ 

“อวยชยั ฉนัรูว่้านายอยูต่รงนั้น ออกมาเถอะ ต�ารวจล้อมที่นี่ไว้หมด

แล้ว” คชาตะโกนบอก 

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายย่องเข้าไปใกล้อีกนิด ก่อนจะรีบหลบ

เมื่อถูกยิงสวนออกมา พวกเขาไม่กล้ายิงโต้ตอบเนื่องจากกลัวว่าธีรวีจะถูก

ลูกหลง คชาเฝ้านับกระสุน คาดเดาถึงจ�านวนของมันในรังเพลิงของปืนที่

อวยชยัใช้ เขาปล่อยให้อวยชยัยงิจนคาดว่ากระสุนใกล้หมด

คชาส่งสญัญาณให้ทกุคนเข้าไปให้ใกล้ขึ้น เขาจงึเหน็อวยชยัผลบุโผล่

อยู่หลงัซากหกัพงัของตกึร้าง 

“ฉนัรูว่้าลูกกระสุนของนายใกล้หมดแล้ว ใช่มั้ย” คชาถามอย่างใจเยน็ 

แต่ไม่ประมาท เขาไม่รูว่้าอกีฝ่ายมกีระสนุส�ารองหรอืไม่ เขาสบืเท้าเข้าไปอกี

นดิด้วยความระมดัระวงั 

“ลุงช้าง รวจีะไปหาลุงช้าง” ธรีวเีหน็ต�ารวจหนุ่มจงึร้องไห้และโผเข้า

มาหา

“หนอ็ย ไอ้ลูกอกตญัญู!” อวยชยัด่าเสยีงดงั ธรีวจีงึร้องไห้โฮ

“ปล่อยรวอีอกมาเถอะ รวอียากมาหาฉนั” คชาเอ่ย

“เรื่องอะไรกูจะปล่อยให้โง่วะ ถ้ากูปล่อย กูก็ไม่มีตัวประกันสิวะ” 
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อวยชยัตะคอก

“ตวัประกนัที่ว่านั่นเป็นลกูแท้ๆ ของนายนะ นายเป็นพ่อประสาอะไร

ถงึยอมปล่อยให้ลูกตกอยู่อนัตราย รวตีวัเลก็นดิเดยีวเอง เลอืดเนื้อเชื้อไข

ของนายแท้ๆ นายกล้าท�าร้ายแกเหรอ” 

“เออสวิะ หมาจนตรอกท�าได้ทุกอย่างนั่นแหละ”

“นายไม่จนตรอกหรอกอวยชยั นายไม่คดิจะแก้แค้น ‘ท่าน’ ของนาย

บ้างรไึง เขาใช้งานนายตั้งเยอะ แต่พอถงึเวลาที่นายต้องการความช่วยเหลอื

จากเขา เขากลบัตดัหางปล่อยวดั วนันี้เขากส่็งคนมาฆ่าปิดปากนายถงึในคกุ

เลยนี่ นายไม่อยากให้เขาได้รบัโทษบ้างรไึง” คชายกเหตุผลมาล่อหลอก 

“คนใหญ่คนโตอย่างมัน พูดอะไรใครก็เชื่อ กูจะเอาตัวไปเสี่ยงอีก

ท�าไม ดไีม่ดกีจูะถกูมนัฆ่าปิดปากอกีสวิะ” อวยชยักระชากเสยีงใส่หลงัลงัเล

อยู่ครู่หนึ่ง

“ถ้านายยอมเป็นพยานให้ ฉันจะดูแลไม่ให้เขามาท�าอันตรายนายได้

อกี” 

“กูจะรู้ได้ยงัไงว่าพวกมงึไม่ได้หลอกกู ไอ้นั่นมนัเป็นตั้ง ส.ส. มนัมี

อทิธพิลล้นฟ้า ต�ารวจอย่างมงึช่วยอะไรกูไม่ได้หรอก”

“ฉนัไม่กลวัอทิธพิล เราจดัการเขาได้แน่ ถ้าเราร่วมมอืกนั” 

อวยชยักลอกตาไปมาอย่างใช้ความคดิ แต่จู่ๆ  เขากเ็งื้อปืนขึ้นมาใหม่

“กูไม่เชื่อพวกมงึ!” 

การขยบัของอวยชยัท�าให้ธรีวกีรดีร้องด้วยความกลวั 

คชาขมวดคิ้ว จ้องเขมง็ที่ปลายกระบอกปืนของอกีฝ่าย

เสยีงปืนดงัแผดก้อง!



นานชั่วกปัชั่วกลัป์เลยทเีดยีวที่ธรีญัญ์เฝ้าแต่กระวนกระวายใจกบั
เวลาที่ผ่านไปแต่ละวนิาท ี

หญงิสาวร้องไห้จนน�้าตาแทบจะกลายเป็นสายเลอืด รจุเีป็นลมไปไม่รู้

กี่ครั้ง ธรีุตม์กบัจติตสิลบักนัเดนิกลบัไปกลบัมาจนพื้นบ้านแทบสกึ

ไม่มกีารตดิต่อจากคชา

เจลกากบัพลทตัมารอฟังข่าวเป็นเพื่อน นกัธุรกจิหนุ่มน�าอาหารจาก

โรงแรมมาให้ทุกคนรบัประทานระหว่างรอ แต่ไม่มผีู้ใดมแีก่ใจกนิ

แจกันกุหลาบถูกยื่นมาตรงหน้าของธีรัญญ์ หญิงสาวเงยหน้ามอง

เจ้าของมอื และเหน็โรสติาทรุดกายลงบนเก้าอี้ตรงกนัข้าม

“เลอืกกุหลาบมาสกัดอกสคิะ”

“คุณจะท�าอะไร” ธรีญัญ์ถามอย่างมนึงง 

“ฉนัอยากลองท�านายดวู่ากหุลาบรูข่้าวของรวรีเึปล่า” โรสติาให้เหตผุล

ด้วยท่าทางจรงิจงั

“เอาส ิคุณจะให้ฉนัท�าอะไรกไ็ด้เพื่อลูกของฉนั” ธรีญัญ์พยกัหน้า 

๔๒
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ผูค้นในห้องพากนัมาล้อมวงรอบสองสาว ธรุีตม์ยนืจบัพนกัเก้าอี้ของ

โรสิตาไว้ด้วยท่าทางเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ หากเป็นเวลาปกติธีรัญญ์คงอดข�า 

พี่ชายไม่ได้ที่เขาหงึหวงพลทตัอย่างออกนอกหน้า

“ตั้งสมาธแิล้วหยบิกุหลาบมาหนึ่งดอกนะคะ”

ธรีญัญ์ท�าตาม เธอส่งกุหลาบที่เลอืกแล้วให้แก่โรสติา 

“กุหลาบสแีดงเข้มเกอืบด�า คณุเลอืกได้ดแีม้ในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน

นะคะ”

“มนัหมายความว่ายงัไง” ธรีญัญ์ถามอย่างร้อนใจ

“กุหลาบสีแดงเป็นตัวแทนของความรัก คุณมีความรักอยู่เต็มหัวใจ 

หวัใจที่เคยขาดพร่องของคุณถูกเตมิจนเกอืบเตม็แล้ว” โรสติายิ้มบางๆ

“ฉนัอยากรู้เรื่องลูก” ธรีญัญ์เร่งรดั

โรสติาพยกัหน้าพลางหมุนก้านกุหลาบไปรอบๆ ก่อนจะท�าตาโต 

“ว้าว!”

“อะไรคะ” ธรีญัญ์นิ่วหน้า ใจร้อนรุ่มไปทั้งอก

“ดนูี่สคิะ กหุลาบของคุณไม่ได้มดีอกเดยีว มนัมกีิ่งเลก็ๆ ตดิมาด้วย

พร้อมกุหลาบตูมอกีหนึ่งดอก” โรสติายื่นให้ดู

“จรงิด้วย มนัหมายความว่ายงัไงคุณโรส” ธรีุตม์เป็นฝ่ายถามแทน

“หมายความว่าคณุรญัญ์จะไม่ต้องอยูต่ามล�าพงัอกีแล้ว อกีส่วนหนึ่ง

ของคุณจะอยูก่บัคุณและพร้อมจะเตบิโตไปด้วยกนัเหมอืนกหุลาบตมูที่แตก

กิ่งก้านออกมาและพร้อมจะผลบิานค่ะ” นกัพยากรณ์สาวยิ้มกว้าง

“อกีส่วนหนึ่งของฉนั...คณุหมายถงึรวเีหรอคะ แกจะปลอดภยั และ

ได้อยู่กบัฉนัใช่มั้ย” ธรีญัญ์ถามอย่างตื่นเต้น

“ค่ะ ฉนัเชื่อว่าอย่างนั้น ตามปกตแิล้วกหุลาบที่ตดิกนัมาในก้านเดยีว

แสดงถงึความสมัพนัธ์ที่ใกล้ชดิระหว่างพ่อแม่ลูก”

“โอ...รวจีะอยู่กบัฉนั รวจีะปลอดภยัค่ะแม่ แกจะต้องไม่เป็นอะไร” 

ธรีญัญ์หนัไปกอดมารดาที่น�้าตาไหลพรูอย่างมคีวามหวงั
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ความเคลื่อนไหวเกดิขึ้นในห้องท�างานของบอดกีาร์ด หวัหน้าทมีเปิด

ประตูออกมาอย่างตื่นเต้น

“มรีถต�ารวจมาครบั”

ธีรัญญ์ลุกพรวดจากเก้าอี้พร้อมกับพี่ชาย ทุกคนรีบตามไปที่หน้า

ประตู ธรีุตม์โอบบ่าน้องสาวไว้ รุจกีอดเขาไว้อกีข้าง

“มนัจะเป็นข่าวดใีช่มั้ยคะ” หญงิสาวอดหนัไปขอความเหน็จากโรสติา

ไม่ได้ 

“ค่ะ กุหลาบบอกใช่” โรสติาหมุนดอกไม้ในมอือย่างเพ่งพนิจิ “เพยีง

แต่...”

“แต่อะไรคะ” ธรีญัญ์ซกัอย่างร้อนรน

“อาจจะมกีารสูญเสยีอยู่บ้าง แต่ว่าเป็นการสูญเสยีเพื่อให้ได้บางสิ่ง” 

โรสติาขมวดคิ้ว

“แปลว่าอะไร” เธอจ้องคนพูดอย่างเคร่งเครยีด

“ฉันเองก็ไม่แน่ใจค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ แต่ที่แน่ๆ มันไม่ใช่ความ 

สูญเสยีใหญ่ๆ ถงึขั้นวกิฤตเิหมอืนอย่างที่คุณเคยเผชญิ”

ธรีญัญ์ไม่เข้าใจ จงัหวะเดยีวกนันั้นรถต�ารวจกแ็ลน่มาจอดตรงหน้า 

หญงิสาวสาวเท้าออกไปพร้อมพี่ชายและมารดา หวัใจเต้นแรงเมื่อประตรูถ

เปิดออก

คชาก้าวลงมา ในอ้อมกอดของเขามธีรีว ีธรีญัญ์สลดัมอืพี่ชายและวิ่ง

ไปหาต�ารวจหนุ่ม เขายิ้มให้เธอพร้อมกบัส่งธรีวใีห้

“โอ...ลูกแม่” 

ธรีญัญ์กอดบตุรสาวแน่น เธอมองส�ารวจรอบกายเดก็น้อย เหน็เพยีง

บาดแผลที่ศีรษะ นอกเหนือจากนั้นธีรวียังดูดีเหมือนก่อนอวยชัยจะพราก

เธอไปจากอก หญงิสาวซบหน้าลงกบัศรีษะทุยของลูก สะอื้นฮกั ธรีุตม์กบั

รจุตีามมากอดทั้งสองไว้อกีชั้นหนึ่ง ธรีญัญ์หวัเราะพี่ชาย ไม่น่าเชื่อว่าเขาเอง

กน็�้าตาไหล
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“ขอบคุณนะคะที่ช่วยลูกฉนั” ธรีญัญ์มองคชาทั้งน�้าตา

“ยนิดคีรบั” เขายิ้มฝืนๆ ท่าทางอดิโรย แต่แววตาเตม็ไปด้วยความ

อ่อนโยน

“ไอ้อวยล่ะครบั” ธรีุตม์ถาม

“มนัต่อสูก้บัเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จงึถูกวสิามญัฆาตกรรมครบั” คชาตอบ

อย่างเคร่งขรมึ

เสยีงอุทานดงัแผ่วเบาจากรอบกาย ธรีญัญ์รู้สกึโล่งอก ต่อจากนี้ไป

อวยชยัจะไม่สามารถท�าร้ายเธอกบัครอบครวัได้อกีแล้ว 

“เฮ้ยไอ้ช้าง นายถูกยิงเหรอวะ!” พลทัตปราดเข้าไปหาเพื่อนอย่าง

เคร่งเครยีด 

ธรีญัญ์ใจหายวาบ เพิ่งเหน็ว่ามผี้าพนัอยู่บนต้นแขนของคชา 

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก” 

คชายิ้มเครยีด ร่างโงนเงน ก่อนที่จู่ๆ เขากล็้มลงไปต่อหน้า!

ให้ตายเถอะ เขาเป็นลมไปต่อหน้าผูห้ญงิที่ตนรูส้กึพเิศษด้วย แล้วเขา
จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน!

คชาก่นด่าตนเองมาไม่รู้กี่ครั้งตั้งแต่ฟื้นขึ้นมา การต่อสู้กับอวยชัย

ท�าให้เขาถูกยิงที่ต้นแขน โชคดีที่กระสุนถากไป แต่กระนั้นความดื้อด้านที่

จะส่งธรีวกีลบัไปหามารดาของเธอกท็�าให้เขาชะล่าใจจนเสยีเลอืดมากเกนิไป 

และเป็นลมในที่สุด

ต�ารวจหนุม่ถกูพาส่งโรงพยาบาลในทนัท ีเขามานอนพกัฟ้ืนอยูท่ี่บ้าน 

มารดาเพิ่งมาบอกว่ามแีขกมาหา คชาจงึเดนิลงจากห้องนอนชั้นบนมายงัห้อง

นั่งเล่นชั้นล่าง 

แขกที่มารดาหมายถงึกค็อืพระเอกชื่อดงั

“ผมมาขอบคุณผู้กองที่ช่วยหลานสาวผมไว้ แม่ฝากผลไม้มาเยี่ยม

ด้วยครบั” ธรีุตม์วางกระเช้าผลไม้จากสวนไว้บนโต๊ะรบัแขกตรงหน้า
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“ฝากขอบคณุคณุป้าด้วยครบั ผมยนิด ีมนัเป็นหนา้ที่ของต�ารวจอยู่

แล้ว ผมเองกต้็องขอโทษเหมอืนกนัที่ปล่อยให้อวยชยัแหกคุกมาก่อเหตรุ้าย

อย่างที่เหน็”

คชาสบืเสาะจนแน่ใจว่ามคีนในช่วยให้คนของวฒุกิรเข้ามาพาอวยชยั

ออกไปจากคุกเพื่อฆ่าปิดปาก อวยชัยไหวตัวทันจึงจัดการเก็บคนผู้นั้นเสีย 

ต�ารวจพบศพของเขาแล้ว เรื่องดงักล่าวเป็นข่าวครกึโครมทเีดยีว เนื่องจาก

เกี่ยวพนักบัอวยชยัซึ่งมปัีญหากบัครอบครวัของพระเอกเบอร์หนึ่งโดยตรง 

ความมั่นคงในต�าแหน่งทางการเมืองของวุฒิกรถูกสั่นคลอน นักข่าวเริ่ม 

ขุดคุ้ยความสกปรกของนกัการเมอืงผู้นี้มาตแีผ่

“ส.ส. วุฒกิรคงมปีัญหาใหญ่แน่” ธรีุตม์เผยอยิ้มสะใจ

“ครบั คราวนี้เขาไม่รอดชวัร์” คชาพยกัหน้า

“คณุโรสบอกผมว่าเธอดูดวง ส.ส. วุฒกิรเอาไว้ว่าเขาจะต้องพงัเพราะ

บรวิาร กค็งเรื่องนี้แหละ”

“จรงิครบั คณุไม่ต้องห่วงนะครบั ผมจะด�าเนนิการเรื่องของคณุโรส

ต่อให้” คชาให้สญัญา

“ขอบคุณครบั” ธรุีตม์ผงกหวั เขาผนิหน้าออกไปทางประตูห้องด้วย

ท่าทางลงัเลเลก็น้อย 

“มอีะไรครบั” คชามองตามอย่างงงงวย

“คอื...ที่จรงิแล้วผมไม่ได้มาคนเดยีวหรอก มอีกีคนที่อยากขอบคุณ

ผู้กองเหมอืนกนั”

คชาเบนสายตากลบัไปยงัประตดู้วยความสนเท่ห์ ธรุีตม์ออกไปเรยีก

ใครคนนั้นเข้ามา เธอคือธีรัญญ์ซึ่งหอบกุหลาบมาช่อโตด้วยท่าทางกลัวๆ 

กล้าๆ คชาลุกขึ้นยนืทนัที

“พี่จะไปรอข้างนอก”

ธีรัญญ์พยักหน้าให้แก่ค�าบอกกล่าวของพี่ชาย เธอก้าวเข้ามาหาคชา 

ยื่นช่อกุหลาบให้เขาด้วยท่าทางเก้ๆ กงัๆ
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“คุณโรสบอกว่า กุหลาบจะท�าให้คนป่วยสดชื่นขึ้นค่ะ”

“ขอบคณุครบั คณุโรสฝากมาให้ผมเหรอ”  คชารบัมาถอืไว้ แล้วผาย

มอืเป็นเชงิบอกให้หญงิสาวนั่ง แล้วทรุดกายลงบนเก้าอี้รบัแขกตามเธอ 

“คณุโรสแค่แนะน�า แต่ฉนัเป็นคนไปเกบ็ และจดัช่อให้คณุ” เธอตอบ

ด้วยท่าทางขดัเขนิ 

คชายิ้มตาพราว เขาจดปลายจมูกสูดกลิ่นดอกไม้

“หอมมากเลยครบั นี่เป็นกุหลาบที่สวยที่สุด และหอมที่สุดเท่าที่ผม

เคยเหน็มา ขอบคุณนะครบัคุณรญัญ์”

“กหุลาบที่ไหนกเ็หมอืนกนัทั้งนั้นแหละค่ะ” ธรีญัญ์พมึพ�าพลางเบอืน

หน้าไปทางอื่น แก้มแดงระเรื่ออย่างน่ารกั 

คชาอยากบอกว่ามนัต่างกนัที่คนให้ แต่กลวัจะเป็นการรกุที่เรว็เกนิไป

ส�าหรบัหญงิสาว

“ขอบคณุอกีครั้งนะคะส�าหรบัทกุอย่างที่คณุท�าให้ครอบครวัของเรา” 

“ผมเตม็ใจครบั ขอเพยีงแค่คณุกลบัมายิ้ม” คชาแย้มยิ้มให้หญงิสาว

ดูเป็นตวัอย่าง

“ฉนัไม่รู้ว่าจะท�าได้มั้ย แต่ฉนัจะพยายาม” 

“ผมจะรอ” เขาสบตาเธออย่างมคีวามหมาย 

ธรีญัญ์เสมองไปทางอื่น ทั้งห้องตกอยู่ในความเงยีบ 

“ต่อไปนี้คณุไม่ต้องกลวัอวยชยัอกีแล้ว คณุจะท�าอะไรต่อไปครบั จะ

กลบัไปท�างานที่โน่นเหมอืนเดมิรเึปล่า” คชาถามค�าถามซึ่งเขาสงสยัมานาน

“ฉนัยื่นใบลาออกไปแล้วค่ะ คงจะหางานท�าใกล้ๆ บ้านนี่แหละ ฉนั

อยากมเีวลาอยู่กบัรว”ี

“ผมดใีจที่คุณให้โอกาสแกและตวัของคุณเอง”

“ค่ะ ขอบคุณที่คุณชี้ให้ฉันเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับรวีเลยที่ฉันจะ

เกลียดแก รวีเป็นเหยื่อเหมือนฉันนั่นแหละ ยิ่งในช่วงเวลาที่ฉันเกือบสูญ-

เสยีแกไป ฉนักไ็ด้รู้แล้วว่ารวมีคี่าต่อฉนัมากเกนิกว่าที่ฉนัเคยคดิ” ธรีญัญ์
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ยิ้มขื่นๆ

“ผมดีใจนะที่คุณคิดอย่างนั้น รวีเป็นยังไงบ้างครับ” คชาถามด้วย 

เสยีงอ่อนโยน

“แผลหวัแตกใกล้หายแล้ว แต่แกยงันอนฝันร้าย ฉนัเลยพาแกไปพบ

จติแพทย์เดก็ที่คุณแนะน�ามาค่ะ”  

“ดีครับ เวลาจะช่วยเยียวยาแกเอง แต่สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือความรัก 

ผมเชื่อว่าความรกัของคุณจะเยยีวยาแกได้ดทีี่สุดครบั”

“ฉนักห็วงัว่าอย่างนั้นค่ะ รวถีามถงึคณุอยู่บ่อยๆ ที่จรงิวนันี้แกอยาก

มาด้วย แต่ฉนักบัพี่ธกีลวัว่าจะเป็นการรบกวนคุณ เลยไม่กล้าพามา” 

“พามาได้เลยครับ ไม่กวนเลย ผมเองก็คิดถึงแก ยังคิดอยู่เลยว่า

อยากจะรบีหาย จะได้ไปหาแกที่บ้าน”

“รวคีงดใีจ”

“แล้วคณุล่ะครบั จะดใีจมั้ยถ้าผมไปหา” คชารวบรวมความกล้าถาม

ออกไป

ธรีญัญ์เบกิตากว้างกบัค�าถามของเขา เธอขบรมิฝีปาก ส่ายหน้าอย่าง

เคร่งขรมึ

“ฉนัคงตอบอะไรไม่ได้หรอกค่ะ และถ้าคณุถามเพราะคดิอะไรกบัฉนั

กห็ยุดซะเถอะค่ะ ฉนัไม่เหมอืนผู้หญงิคนอื่นทั่วไป คุณกร็ู้”

“ผมขอโทษถ้าท�าให้คณุไม่สบายใจ แต่ผมไม่เคยคดิอะไรไม่ดกีบัคุณ 

ผมบอกไปแลว้ว่าผมชื่นชมคณุต่างหาก คณุเป็นผูห้ญงิที่เก่งและแกร่งที่สดุ

เท่าที่ผมเคยพบ” คชาจ้องเธออย่างแน่วแน่

“ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอให้คุณชื่นชมฉันในฐานะเพื่อนคนหนึ่งก็พอ” 

หญงิสาวเอ่ยอย่างไว้ตวั เธอก่อก�าแพงขึ้นมาอกีแล้ว แต่คชาไม่หวั่น 

“ได้ครบั ตอนนี้ผมจะชื่นชมคุณในฐานะเพื่อน รอให้คุณพร้อมก่อน

ค่อยเปลี่ยนเป็นฐานะอื่น ผมรอได้”

“ฉนัไม่ได้บอกให้คุณรอ” 
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“ครับ คุณไม่ได้บอก แต่ผมจะบอกคุณเองว่า ไม่ใช่ผู้ชายทุกคน

หรอกครับที่สนใจอดีตของผู้หญิง เขาสนใจแต่ปัจจุบันของเธอต่างหาก 

เพราะเขาหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของผู้หญิงคนนั้น ถ้าเธอยอมให้

โอกาส” 

คชาสบตาหญงิสาว หมายจะให้ธรีญัญ์มองเหน็ความในใจทั้งหมดที่

เขาม ีทว่าธรีญัญ์เบกิตากว้าง ขยบัตวัอย่างกระสบักระส่าย

“ฉนั...ฉนัคงต้องไปแล้วค่ะ ขอให้คุณหายเรว็ๆ นะคะ” 

หญงิสาวไหว้ลา ลกุออกไปพร้อมแก้มที่แดงจดั อย่างน้อยคชากเ็หน็

ร่องรอยของความหวั่นไหวในดวงตาของเธอ

เขามองตามหญงิสาว ยอมรบัว่าตนเองรกุเรว็เกนิไป แต่เขาจะท�าให้

ธรีญัญ์ยอมรบัเขาให้ได้สกัวนั

ธรีุตม์พาน้องสาวกลบัมาถงึบ้านในตอนค�่า 
เธอเงียบมากหลังสนทนากับคชาตามล�าพัง เขาไม่รู้ว่าทั้งสองคนคุย

อะไรกนั แต่หากว่าคชาเป็นต้นเหตทุี่ท�าให้น้องสาวของเขาไม่สบายใจ เขาจะ

ไม่ไว้หน้าต�ารวจหนุ่มแน่

ธีรัญญ์ขอตัวขึ้นไปหาบุตรสาวบนห้องนอน โรสิตามาต้อนรับชาย

หนุ่มพร้อมน�้ากุหลาบเหยือกโตกับแจกันกุหลาบเล็กๆ ความเหน็ดเหนื่อย

ตลอดทั้งวนัผ่อนคลายลงทนัททีี่เหน็วงหน้าสวยใสของเธอ 

“ผูก้องเป็นยงัไงบ้างคะ” โรสติารนิน�้ากุหลาบใสแ่ก้วให้เขา ธรีตุม์รบั

มาดื่มจนหมดแก้ว 

“เกอืบหายแล้วครบั เหน็ว่าอกีไม่กี่วนักก็ลบัไปท�างานไดแ้ลว้” เขาใช้

มอืนวดหวัคิ้วเผื่อจะคลายอาการปวดหวัจากความกลดักลุ้ม

“ดจีงั แต่คุณไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ” 

“ผมไม่รูว่้าท�าถกูไหมที่ปล่อยให้รญัญ์คุยกบัผู้กองตามล�าพงั” เขารู้สกึ 

ชนิกบัการปรบัทกุข์กบัโรสติามากขึ้นทุกท ีเพยีงเพื่อจะได้รบัยิ้มหวานๆ มาเป็น
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ก�าลงัใจ

“ท�าถูกสิคะ ดอกกุหลาบที่คุณรัญญ์เลือกมาเมื่อวันก่อนบอกว่าเธอ

จะมีชีวิตใหม่ที่สดใส มีทั้งลูก ทั้งรักแท้ ผู้กองเป็นผู้ชายที่เข้ามากอบกู้ 

ทุกสิ่งคนืให้เธอ เขาเป็นเนื้อคู่ของเธออย่างแน่นอนค่ะ” 

“ผมจะเชื่อคุณ คุณเป็นหมอดูที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเหน็มา” ธรีุตม์

จบัมอืหญงิสาว นยัน์ตาวบิวบั

“อย่ามาท�าเป็นปากหวานเลย คณุแอนตี้หมอดจูะตาย ฉนัเป็นหมอดู

เพยีงคนเดยีวที่คุณรู้จกัต่างหาก” โรสติาท�าปากยื่นอย่างแง่งอน

“คุณลมืพูดไปนะ คุณเป็นหมอดูคนเดยีวในดวงใจผมต่างหาก” 

“อี๋ น�้าเน่า!” โรสติาแบะปากและท�าท่าพะอดืพะอม

ธรีตุม์หวัเราะชอบใจ เขาขยบัมานั่งประชดิโรสติาอย่างกรุม้กริ่ม ทว่า

บอดกีาร์ดกลบัเข้ามาขดัจงัหวะ

“มแีขกมาพบคุณธคีรบั”

“ใครครบั” ชายหนุ่มเลกิคิ้วขึ้น

“คุณรนิรด”ี



รนิรดมีสีภาพแย่มากจนพระเอกหนุ่มตกใจ 
ดวงตาของเธอบวมเป่งจากการร้องไห้ ผมมดัไว้ลวกๆ ปล่อยลกูผม

รุ่ยร่าย ใบหน้าปราศจากเครื่องส�าอาง ทั้งที่รนิรดเีป็นคนเนี้ยบ ธรีตุม์ขมวด

คิ้วเมื่อได้กลิ่นแอลกอฮอล์ลอยมาเตะจมูก

“น้องรนิเมาเหรอ”

“ไม่ได้เมา พี่ธเีอามาจากไหน” หญงิสาวส่ายหวัดกิ

“แต่พี่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์” เขาท�าจมูกฟุดฟิด “แล้วนี่น้องรนิขบัรถ

มาได้ยงัไง”

“รนิขบัมาจนถงึกแ็ล้วกนั ท�าไมท�าหน้าแบบนั้นล่ะพี่ธ ีท�าเป็นพ่อแก่ๆ 

ไปได้” รนิรดที�าปากยื่น 

ธรีุตม์ถอนหายใจ เขาผายมอืไปยงัโต๊ะรบัแขกซึ่งโรสติาเพิ่งลุกออก

ไปซ่อนตวั

“นั่งก่อนส ิน้องรนิมาหาพี่ มอีะไรเหรอ”

“พี่ธ.ี..” จู่ๆ รนิรดกีโ็ผเข้ามากอดเขา!

๔๓
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ชายหนุม่ยนืตวัแขง็รบัการกอดรดัอย่างงงงวย รนิรดร้ีองไห้โฮเหมอืน

เดก็ เขาจงึตบหลงัเธอเบาๆ 

“โอ๋ๆ มอีะไรกค็่อยๆ พูด เล่าให้พี่ฟังซวิ่าเกดิอะไรขึ้น”

“เขาไม่รบัโทรศพัท์รนิอกีแล้ว เขาหายไปเลย” 

“ตั้งแต่ที่เราคุยกัน น้องรินยังไม่ได้คุยกับเขาเหรอครับ” ธีรุตม์

พยายามท�าความเข้าใจ

“ยงัเลยค่ะ เขาหลบหน้ารนิ” หญงิสาวสะอกึสะอื้น ปล่อยมอืออกจาก

เขาเพื่อจะซบหน้าลงกบัฝ่ามอืตนเอง ธรีุตม์จงึยื่นกระดาษทชิชูให้

“เขาอาจยุ่งอยู่กไ็ด้” พระเอกหนุ่มมองรนิรดใีช้กระดาษซบัน�้าตา คาด

เดาว่าถ้าผู้ชายปรศินาผูน้ั้นเป็นวุฒกิร เขากต้็องยุง่อยูก่บัคดคีวามใช่หรอืไม่

“ค่ะ รนิรูว่้าเขาก�าลงัยุง่ เขามปัีญหาเรื่องงาน ปัญหาใหญ่เสยีด้วยค่ะ 

แต่คนเราจะยุ่งอะไรกนันกัหนา เมื่อก่อนงานของเขากเ็ยอะเหมอืนกนั แต่ก็

ยงัมเีวลาให้รนิ” พูดจบ น�้าตาของรนิรดกีไ็หลพรจูนต้องดงึทชิชูแผ่นใหม่มา

ซบัหวัตา

“ถ้าเขายงัไม่มเีวลาให้น้องรนิต่อไป น้องรนิกต็ดัใจจากเขาเสยีเถอะ” 

ธรีุตม์ชี้แนะ วุฒกิรไม่ควรค่ากบัเธอเลย

“รนิขาดเขาไม่ได้ค่ะ รนิอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มเีขา” หญงิสาวเขย่าบ่าทั้งสอง

ของธรีุตม์แรงๆ

“จ้ะๆ พี่รู”้ ชายหนุม่ยิ้มแหย พลางดงึมอืเธอออกอย่างสภุาพ “แต่เขา

กม็คีรอบครวัอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครบั”

“เขาบอกว่าจะหย่ากบัผู้หญงิคนนั้น” รนิรดแีย้งด้วยสหีน้าดื้อดงึ

“แต่เขากไ็ม่หย่านี่” ธรีุตม์โต้กลบั 

“พี่ธจีะบอกว่าเขาหลอกรนิเหรอ” รนิรดเีม้มปาก ดวงตาวาววบั

“ถ้าให้พี่พดูตรงๆ ตามประสาผู้ชาย มนักน่็าจะเป็นอย่างนั้น เขาหลบ

หน้าน้องรนิ แปลว่าเขาไม่อยากยุ่งกบัน้องรนิอกี มนัเป็นวธิทีี่ผู้ชายบางคน

ท�าเวลาที่เขาต้องการเลกิกบัผู้หญงิ แต่ไม่กล้าบอกตรงๆ”
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“เขาจะเลกิกบัรนิเหรอคะ แล้วที่ผ่านมามนัคอือะไร” รนิรดส่ีายศรีษะ 

น�้าตาไหลพราก

“มนักค็อือดตีไง” ชายหนุ่มโพล่งออกมา

“พี่ธ!ี” นางเอกสาวทุบไหล่เขาดงัอั้ก “ท�าไมพี่ต้องพูดจาท�าร้ายจติใจ

รนิด้วย” 

“อ้าว! กน็้องรนิถามพี่ พี่กบ็อกตรงๆ ไง” ธรีุตม์เกาหวั

“พี่โกหกรนิบ้างกไ็ด้ ให้รนิสบายใจ”

“พี่เป็นคนตรงๆ น้องรนิกร็ู้นี่”

“ถ้าเขาจะเลิกกับรินจริงๆ รินจะท�ายังไงดีคะ รินมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้

หรอกนะ” หญงิสาววกเข้าค�าถามเดมิ

“อยู่ได้สิครับ ก่อนจะมีเขา น้องรินก็มีชีวิตอยู่ได้นี่” ธีรุตม์แตะบ่า 

ทั้งสองของเธอ 

“แต่รนิมเีขาไปแล้ว รนิไม่มเีขาไม่ได้ ท�าไมเขาต้องใจร้ายกบัรนิด้วย 

รนิจะต้องตายแน่ๆ ถ้าไม่มเีขา” รนิรดรี้องไห้โฮ

“ไม่ตายหรอก ไม่มใีครหน้าไหนท�าให้เราตายได้ถ้าเราไม่ยอม” 

ชายหนุ่มบีบบ่าเธอเบาๆ เพื่อให้รินรดีมองหน้าเขาและหยุดร้องไห้ 

เขาโกรธแทนนางเอกร่วมวงการเสยีเหลอืเกนิ 

“ไอ้ผู้ชายเลวๆ คนนี้มนัเป็นใคร น้องรนิบอกพี่ได้รเึปล่า”

รนิรดสีบตาชายหนุ่มอย่างลงัเล ก่อนส่ายศรีษะแรงๆ 

“ไม่ค่ะ รนิบอกไม่ได้” 

“จนป่านนี้น้องรนิยงัจะปกป้องมนัอยู่อกีเหรอ” 

“อย่าเรยีกเขาว่ามนันะ!”

“เออๆ เรยีกว่าท่านเลยกไ็ด้ ท�าไมน้องรนิต้องปกป้องไอ้ท่านนั่นด้วย”

“พี่ธ!ี” เธอค้อนขวบั “รนิรกัเขา”

“พี่รู้จกัไอ้ท่านนี่มั้ย เป็นคนในวงการเรารเึปล่า” ธรีุตม์ไม่ยอมแพ้ 

“พี่ธรีู้จกัเขาค่ะ แต่เขาไม่ใช่คนในวงการบนัเทงิ” หญงิสาวส่ายหน้า
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“คนนอกวงการที่พี่รูจ้กัเหรอ...งั้นมนั...เอ๊ย...เขากน่็าจะเป็นคนที่พี่กบั

น้องรนิเคยเจอพร้อมๆ กนัสนิะ...ส.ส. วุฒกิรใช่มั้ย”

“ท�าไมพี่ธถีงึคดิว่าเป็นเขา” รนิรดเีบกิตากว้าง 

“แล้วมนัใช่มั้ยล่ะ” ธรีุตม์จ้องหญงิสาวอย่างคาดคั้น

“ไม่ใช่หรอกค่ะ รินไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว รินไปดีกว่า” รินรด ี

ก้มหน้าเปิดกระเป๋า หยบิกุญแจรถ

“เฮ้ย เรายงัคุยกนัไม่จบเลย” ธรีุตม์แย้ง

แก้มของนางเอกสาวแดงก�่า เธอหลบเลี่ยงสายตาของเขา ก่อนขมวด

คิ้ว

“เอ๊ะ! นั่นน�้าอะไรคะ สชีมพู มกีลบีกุหลาบลอยอยู่ข้างบนด้วย”

ธรีตุม์หนัไปมองตามสายตาของหญงิสาว เหน็เหยอืกแก้วที่โรสติาเอา

มาวางไว้ให้

“น�้ากุหลาบ”

“น�้ากุหลาบ...” รนิรดคีลี่ยิ้ม “ดจีงัเลย รนิเคยดื่มน�้ากุหลาบตอนไป

ดดูวงกบัอาจารย์โรสแล้วตดิใจจนต้องตามหาน�้ากหุลาบอร่อยๆ ดื่ม แต่หา

ยากชะมดั นี่ใครท�าไว้เหรอคะ ขอรนิชมิได้มั้ย”

“แม่พี่ท�าไว้ เดี๋ยวพี่ไปเอาแก้วมาให้นะ” 

ธรีตุม์ยอมลกุออกไปหยบิแก้วในครวัด้วยความระแวง เมื่อเดนิกลบั

มาจงึเหน็รนิรดหียบิแจกนักุหลาบที่โรสิตาจดัวางไว้บนโต๊ะมาพนิจิดู

“กุหลาบสวยจงั บ้านพี่ธมีแีต่กุหลาบ”

พระเอกหนุม่มองไปรอบห้อง จรงิอย่างรนิรดบีอก ในบ้านของเขาเตม็

ไปด้วยแจกันกุหลาบที่โรสิตาตัดจากต้นมาตกแต่งบ้าน ธีรุตม์ตัดสินใจไม่

พูดอะไร เขารนิน�้าให้รนิรดี

“นี่ครบั ดื่มส”ิ

“ขอบคณุค่ะ โอ้โห! อร่อยจงั รสชาตเิหมอืนน�้ากหุลาบที่รนิเคยดื่มที่

ออฟฟิศของอาจารย์โรสเลยค่ะ”
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“น�้ากุหลาบที่ไหนกเ็หมอืนกนัทั้งนั้นแหละครบั” เขาแก้ตวั

“ไม่จรงิหรอกค่ะ รนิเคยดื่มตามร้านอาหาร รสไม่เหมอืนอย่างนี้ น�้า

กุหลาบแก้วนี้หอมหวานกว่า มรีสมะนาวเปรี้ยวๆ ก�าลงัด”ี

“แม่คงไปเจอสูตรจากที่ไหนมามั้ง” ธรีุตม์แต่งเรื่องขึ้นสดๆ

“ดีจังค่ะ วันหลังรินคงต้องขอสูตรจากคุณแม่บ้างแล้ว เอ...แล้ว

กหุลาบดอกนี้กส็วยมากเลยค่ะ เป็นสดี�าเสยีด้วย รนิเคยเหน็แต่ในรูป ของ

จรงิสวยกว่าตั้งเยอะ” หญงิสาวช้อนกุหลาบสดี�าขึ้นมาดม

“แม่คงไปหาพนัธุม์าจากที่ไหนอกีนั่นแหละ” เขาเริ่มจะโกหกได้คล่อง

ปากขึ้นทกุท ีรนิรดจีะว่าอย่างไรถ้าแม่ที่เขาหมายถงึคอื ‘แม่คณุทูนหวั’ อย่าง

โรสติา

“สุดยอดเลยค่ะ รินเคยได้ยินว่ามีอยู่แค่ไม่กี่แห่งในเมืองไทยที่มี

กหุลาบสดี�า หนึ่งในนั้นคอืที่บ้านของอาจารย์โรส คณุแม่พี่ธไีปหามาจากไหน 

รบกวนพี่ธีถามให้รินหน่อยได้ไหมคะ รินอยากหามาปลูกบ้าง แล้วก็สูตร 

น�้ากหุลาบด้วยนะคะ” รนิรดกีล่าวเสยีงอ้อนจนเหมอืนรนิรดสีาวทรงเสน่ห์

คนเก่า

“ครบั พี่จะถามให้” ธรีุตม์รบัปากด้วยความกงัวล

“พี่ธีจะว่าอะไรมั้ยคะถ้ารินจะขอกุหลาบดอกนี้ไป” รินรดีจับก้าน

กุหลาบสดี�าพร้อมดงึออกมาจากแจกนัถ้าเขาอนุญาต

“เอ้อ...ปกตแิม่กห็วงอยู่นะครบั”

“รนิอยากได้มนัจรงิๆ นะคะ ขอรนิเถอะนะ” หญงิสาวอ้อนวอน

“ครบั น้องรนิเอาไปกไ็ด้ แม่พี่คงไม่ว่าอะไร” ธรีตุม์จ�าใจอนญุาต ไม่รู้

ว่า ‘แม่คุณทูนหวั’ ของเขาจะว่าหรือไม่

“ขอบคุณมากนะคะ พี่ธนี่ารกัที่สุดเลย รบกวนพี่ธนีานแล้ว รนิไป 

ดกีว่า” รนิรดยีิ้มกว้าง ท่าทางเศร้าสร้อยหายวบัไปราวกบัไม่เคยมมีาก่อน 

“น้องรนิดื่มเหล้าแล้วจะขบัรถยงัไง” 

“ขบัได้สคิะ รนิบอกแล้วว่าไม่ได้เมา” หญงิสาวยกกุหลาบสดี�าขึ้นมา 
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ดอมดม

“เมาแล้วขบัอนัตรายออก น้องรนิไม่เคยได้ยนิหรอืว่าการตดัสนิใจจะ

ช้าลงโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะคับขัน พี่เป็นห่วงทั้งน้องรินและเพื่อนร่วม

ถนนคนอื่น” 

“แหม! พี่ธที�าอย่างกบัไม่เคยเมาแล้วขบังั้นแหละ” หญงิสาวค้อนขวบั

“พี่กไ็ม่เคยจรงิๆ นั่นแหละ” ธรีุตม์พูดเสยีงขงึขงั

“ค่า พ่อคนดศีรสีงัคม” รนิรดหียกิแก้มเขาแรงๆ แล้วไหว้ลา “รนิไป

ละคะ ขอบคุณที่ช่วยรบัฟังและขอบคุณส�าหรบัดอกไม้นะคะพี่ธ”ี

รนิรดไีม่เปิดโอกาสให้เขาขบัรถไปส่ง เธอดงึดนัที่จะกลบัเองคนเดยีว 

ชายหนุ่มท�าได้เพยีงเดนิไปส่งเธอที่รถ เมื่อเขากลบัมาในบ้าน โรสติากอ็อก

จากห้องท�างานของบอดกีาร์ดซึ่งมจีอโทรทศัน์แสดงภาพจากกล้องวงจรปิด

ท�าให้เธอเหน็เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกดิขึ้น 

“กุหลาบสดี�าในคนืแรมสบิห้าค�่า” หญงิสาวพมึพ�า

“อะไรนะครบั” ธรีุตม์ก้าวเข้าไปหาเธออย่างไม่เข้าใจ

“คณุรนิเลอืกดอกกหุลาบสดี�าในคนืนี้ มนัเป็นลางไม่ดเีลยค่ะ” โรสติา 

กอดแจกนักุหลาบไว้ แตะกลบีดอกไม้ทั้งหลายด้วยท่าทางใจลอย

“แปลว่าอะไรครบั”

“กหุลาบสดี�าหมายถงึความมดืมนและความลกึลบั แรมสบิห้าค�่ากค็อื

คนืที่มดืที่สุด มนัมแีต่ความมดืด�า ความลบั ความน่ากลวั ฉนัไม่ไว้ใจเธอ

เลยค่ะ” 

“ผมกไ็ม่ไว้ใจเธอ” เขาดงึแจกนัมาวางบนโต๊ะ แล้วจบัมอืหญงิสาวไว้

“คุณต้องให้ผู้กองจบัตาดูเธอไว้ให้ดนีะคะ และอกีอย่างหนึ่งกค็อื...” 

โรสติาบบีมอืเขาอย่างลมืตวั

“อะไรครบั”

“คุณรินจะมีเคราะห์ใหญ่มาก เคราะห์ที่เกิดขึ้นจากใจอันมืดด�าของ

ตวัเธอเองค่ะ”
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โรสติาสบตาธรีตุม์อย่างเคร่งเครยีด ธรีตุม์มองเหน็ความกลวัซึ่งอยู่

ในดวงตาของเธอ

ในค�่าคนือนัมดืมดิ พลทตัจอดรถบนถนนหน้าร้านตดัเสื้อของไลลา 
เจลกานั่งอยูข้่างเขา ระหว่างทั้งสองเหมอืนมกี�าแพงที่มองไม่เหน็ขวาง

กั้น หญงิสาวอดึอดัและหดหูย่ิ่งนกันบัตั้งแต่วนัที่พวกเขาตกลงกนัว่าจะทวง

ความรกัจากธรีตุม์และโรสติาคนืมา แต่ยงัท�าตามแผนได้ไม่ทนัไรกเ็กดิเรื่อง

ขึ้นกับธีรัญญ์เสียก่อน แต่กระนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเจลกากับพลทัตก็

ไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป 

“ฉนัไม่อยากไปบ้านคุณไลลาเลย”

“คราวนี้ผมจะอยูด้่วย คณุไม่ต้องห่วงนะกระต่าย” พลทตัให้สญัญา

ด้วยท่าทางสุภาพ

“คณุคดิว่าฉนัยงัควรไปงานเลี้ยงของครอบครวัคณุอกีเหรอ” เจลกา

ถามอย่างอดไม่ได้

“ควรส ิท�าไมล่ะ” ชายหนุ่มบดิกุญแจรถ และดงึมนัออก

“ถ้าเรื่องของคณุโรสจบลงเรยีบร้อย ทกุอย่างกลบัไปเป็นเหมอืนที่เรา

ต้องการให้เป็น ฉันกลับไปคบกับพี่ธี ส่วนคุณก็คบกับคุณโรส คุณก็ต้อง

บอกครอบครวัของคุณว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกนั เพราะฉะนั้นฉนักไ็ม่ควรไป

งานเลี้ยงที่จะมาถงึนี่เลยนะคะ”

พลทัตจ้องเธอนิ่งและนาน เจลกาอ่านสายตาของเขาไม่ออก หัวใจ

ของเธอบบีรดัอย่างแปลกประหลาด และบบีตวัแรงขึ้นเมื่อได้ยนิเขาพมึพ�า

“กค็งใช่...” 

“ฉันยังต้องตัดชุดกับคุณไลลาอยู่อีกเหรอคะ” เจลกาถอนใจอย่าง

หดหู่

“แต่เรากต็ดัไว้แล้วไม่ใช่เหรอครบั ยงัไงกไ็ปเอาชุดมาก่อน แล้วค่อย

ว่ากนัดมีั้ย” ชายหนุม่ตอบเสยีงเครยีด ไม่รูเ้ขาจะเครยีดอะไรนกัหนา อาการ
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ของพลทตัท�าให้หวัใจของเธอบบีรดัรุนแรงจนเจบ็หนบึๆ

“กแ็ลว้แต่คณุ” เจลกาเอ่ยพลางเปิดประตูรถ ก้าวลงไปโดยไมห่นัไป

มองเขา 

ทั้งสองเดินไปยังร้านของไลลาโดยไม่สนทนากันอีกเลย รอบกายมี

แต่ความเงยีบท�าให้ได้ยนิเสยีงเอะอะเหมอืนมคีนทะเลาะกนั

“เอ๊ะ! นั่นคุณไลลานี่”

เจลกาชะเง้อมองตาม ไลลายื้อยุดแขนอยู่กับใครคนหนึ่งตรงหน้า

ประตูร้าน...



สองหนุ่มสาววิ่งรี่เข้าไปหาไลลาซึ่งยื้อยดุกบัหญงิชราคนหนึ่งตรง
หน้าประตูร้าน 

“มอีะไรกนัรเึปล่าครบั” พลทตัถาม 

ไลลาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นพวกเขา เจลกาจ้องหญิง

ชราซึ่งร้องไห้ฟูมฟาย...ใบหน้าของเธอช่างคุ้นเหลือเกนิ... 

เจลกาเสยีเวลานกึเพยีงไม่กี่วนิาทกีจ็�าได้ว่า เธอคอืผู้หญงิในรูปภาพ

บนหวัเตยีงของไลลา!

“กลบัไปได้แล้ว เราไม่รู้จกักนั” ไลลาผลกัหญงิชราออกไป

“อกีลอย เอง็พูดกบัแม่แบบนี้ได้ไงวะ” หญงิชราแย้งเสยีงสะอื้น

“อย่ามาพดูเหลวไหลนะ ป้าจะเป็นแม่ฉนัไดไ้ง” ดไีซเนอร์สาวแหวใส่

“ท�าไมเอง็เป็นคนอย่างงี้วะ” หญงิสูงวยัโผมาหาไลลา แต่กลบัถกูผลกั

ออกไปใหม่ เธอเกอืบล้มลงกบัพื้นหากพลทตัไม่ช่วยจบัไว้ 

ไลลาหน้าซีดเผือด ตาแดงๆ ทว่ายังเชิดหน้าขึ้นและหันไปทางอื่น 

แล้วตวาด

๔๔
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“รบีไปได้แล้วป้า อย่ากลบัมาอกี ไม่งั้นฉนัจะเรยีกต�ารวจ ไปส ิไป!”

“อกีลอย!” หญงิสูงวยัร้องไห้โฮ

“ผมพาป้าไปเองครบั” พลทตัอาสา

“ไม่เป็นไรค่ะ” ไลลาดงึมอืเขาและบบีแน่น “ให้ลูกมอืฉนัไล่ไปดกีว่า 

คุณมาที่นี่เถอะ เธอมาไล่ยายแก่นี่ไปซะ เรว็เข้า ฉนัจะได้รบัลูกค้า”

ลกูมอืของไลลากระวกีระวาดออกจากร้านมาพาหญงิชราไป ดไีซเนอร์

สาวจงึกล่าวกบัพลทตัและเจลกาอย่างเคร่งเครยีด 

“เชญิคณุสองคนเถอะค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้”

“ป้าคนนั้นเป็นใครคะ” เจลกาเดนิเข้าไปในร้าน 

“ไม่รู้ค่ะ อยู่ดีๆ  แกกม็า เหน็ทจีะเป็นคนบ้ากระมงั” ไลลาปิดประตู

ด้วยมือสั่นๆ และพาสองหนุ่มสาวไปนั่งในห้องท�างาน สีหน้าท่าทางมีพิรุธ

จนเจลกากบัพลทตัต้องสบตากนั

“ผมเพิ่งนกึได้ว่าลมืโทรศพัท์เอาไว้ในรถ” พลทตัแสร้งตบไปทั่วกางเกง 

เจลการู้ทนัทวี่าเขามแีผนจะท�าอะไรต่อไป

“ลมือกีแล้วเหรอคะ รบีไปหยบิมาเถอะ เดี๋ยวใครโทร. มาเรื่องงาน

แล้วตดิต่อคุณไม่ได้จะยุ่งเปล่าๆ” 

เจลการีบรับมุก แม้เธอไม่ต้องการอยู่กับไลลาสองต่อสอง แต่ก็ไม่

อยากขดัขวางงานส�าคญัของชายหนุ่ม

“อยูท่ี่นี่ก่อนดกีว่ามั้ยคะ ไลลาอยากให้คณุพอลดูคุณกระต่ายลองชุด 

ขั้นตอนนี้ส�าคญัมากนะคะ ถ้าคณุไม่ชอบ ไลลาจะได้แก้ทนั” ดไีซเนอร์ห้าม

ด้วยท่าทางกระสบักระส่าย

“ผมไปแป๊บเดยีวเท่านั้นแหละครบั จะรบีกลบัมา” 

“ค่ะ รบีไปรบีมานะคะคณุพอล ไม่ต้องห่วงนะคะคณุไลลา คณุพอล

ไม่ใช่คนชกัช้า เดี๋ยวเขากม็าค่ะ” เจลกาโบกมอืให้พลทตั 

เขารบีเดนิออกไป ทิ้งเจลกาให้ผจญกบัไลลาเพยีงล�าพงั
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เมื่อนกัธุรกจิหนุ่มออกไปที่หน้าร้าน ผู้ช่วยของไลลากเ็ข้ามาพอดี
“ป้าคนนั้นล่ะครบั”

“ดิฉันไล่ไปแล้วค่ะ” หญิงร่างท้วมบุ้ยปากไปยังทิศทางที่เธอเพิ่งเดิน

มา

“อ้อ แล้วไปครบั งั้นผมไปหยบิของก่อนนะ” 

พลทตัรบีเดนิไปยงัทศิทางดงักล่าว เขาหนัซ้ายแลขวามองหาหญงิชรา 

แต่ไม่มวีี่แวว ชายหนุ่มเดนิตามไปทุกที่กย็งัไม่พบ เขาจงึกลบัมาที่ร้านของ

ไลลาด้วยความผดิหวงั 

เขาจ�าผูห้ญงิคนนั้นได้ เธอเป็นคนเดยีวกบัคนในภาพบนหวัเตยีงของ

ไลลา

ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูภาพที่ว่านั่นอีกครั้ง ใช่เธอ

จรงิๆ เพยีงแต่ในวนันี้เธอแก่ลงไปมาก 

หญงิชราเป็นใคร ที่แน่ๆ คอืเธอย่อมมคีวามส�าคญัต่อไลลา ทว่าเหตุ

ใดดไีซเนอร์สาวจงึท�าเป็นไม่รู้จกั ซ�้ายงัมที่าทางแปลกๆ อย่างคนมชีนกัตดิ

หลงัอกีด้วย

พลทตักลบัเข้ามาในร้าน ไลลานั่งอยู่บนเก้าอี้ตามล�าพงั ไหล่ทั้งสอง

ลู่ลง ไม่เหลือเค้าความสง่า เธอนวดขมับทั้งสองข้างอย่างเหนื่อยล้า ครั้น

ดไีซเนอร์คนดงัรูว่้าเขากลบัมา เธอกเ็งยหน้าขึ้น ปรบัสหีน้าเป็นยิ้มแย้ม แต่

พลทตัเหน็แววหวาดระแวงในดวงตาคู่สวย

“ไปเอาโทรศพัท์มาแล้วเหรอคะ”

“ครบั” พลทตัชูโทรศพัท์มอืถอืให้หญงิสาวดู “กระต่ายล่ะครบั”

“ลองชุดอยู่กบัลูกมอืของไลลาค่ะ” ไลลาผนิหน้าไปทางห้องลองซึ่งมี

ม่านปิด 

พวกเขารอไม่นานเลย ลูกมอืของไลลากเ็ปิดม่านออกมายนืข้างนอก 

พลทตัจ้องลกึเข้าไปในห้องหลงัผ้าม่านผนืนั้นอย่างรอคอย
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ร่างกลมกลงึสวมชดุราตรสีั้นสายเดี่ยวสฟ้ีาอ่อนเดนิออกมา ผ้าชฟีอง

บางเบาปักด้วยลูกปัดกบัดิ้นเงนิระยบิระยบัราวกบัดาวบนท้องฟ้าแนบไปกบั

เรอืนร่าง ขบัให้เหน็ทรวงอกขนาดพอด ีเอวเลก็คอด และสะโพกผายอย่าง

ได้ส่วนสดั 

แม้ว่าไลลาจะมข้ีอพริธุที่ไม่น่าไว้วางใจเพยีงใด พลทตักย็อมรบัว่าเธอ

เป็นอจัฉรยิะในการออกแบบเสื้อผ้าให้กลมกลนืกบับคุลกิของผูส้วมใส่ ขณะ

เดยีวกนักด็งึความเซก็ซี่ของเจลกาออกมาซึ่งเขาไม่เคยเหน็และรูส้กึทึ่ง เจล-

กามคีวามเป็นผู้หญงิขึ้นมากราวกบัดอกไม้ผลแิย้ม

พลทัตไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจ้องเจลกาอย่างตกตะลึง เธอเป็นหญิงสาว

หน้าตาด ีแต่เมื่อได้รูจ้กักนัมากขึ้น ชายหนุม่กเ็ริ่มรู้สกึว่าหญงิสาวน่ารกัขึ้น

ทุกวนั ทว่าตอนนี้เธอเป็นผู้หญงิเตม็ตวั แถมยงัสวยมากเสยีด้วย

เจลกาจ้องตอบมาอย่างขดัเขนิ แก้มนวลแดงระเรื่อ ชวนมองยิ่งขึ้น 

“คุณพอลถงึกบัอ้าปากค้างเลยค่ะ” 

ผู้ช่วยร่างท้วมเอ่ยพลางหัวเราะคิกคัก ตรงข้ามกับไลลาซึ่งนิ่งเงียบ 

และดูเหมอืนจะไม่มสีตสิตงัเท่าไร ลูกมอืจงึเป็นฝ่ายถามต่อ

“สวยใช่มั้ยคะ”

“ที่สดุเลยครบั” พลทตัตอบตามตรง เจลกายิ้มอายๆ อย่างที่ยากจะ

เหน็

“แปลว่าคณุพลทตัชอบชดุนี้ คณุไลลาท�าส�าเรจ็แล้วค่ะ” ลกูมอืหนัไป

บอกเจ้านาย ดไีซเนอร์สาวถงึกบัสะดุ้ง

“อะไรนะ อ้อ สวยมากใช่มั้ยคะ” ไลลาปรบัสหีน้าอย่างไม่สนทินกั 

“ครับ สวยมาก ผมชอบ” พลทัตสบตาเจลกาที่แสร้งก้มมองชุด

ตนเองแก้ขวย 

“ชุดใส่ได้พอดเีป๊ะ ไม่ต้องแก้เลย คุณพลทตัชอบ แล้วคุณกระต่าย

ล่ะคะชอบมั้ย” ไลลาเดนิไปรอบๆ ตวัเจลกาเพื่อส�ารวจความเรยีบร้อย 

“ชอบสคิะ ฉนัไม่เคยใส่อะไรแบบนี้มาก่อนเลย” เจลกายิ้มเขนิๆ
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“คุณเป็นคนสวย หุ่นกด็มีาก ไลลาแค่ดไีซน์เสื้อผ้าที่โชว์เชปของคุณ

ให้ชดัขึ้นเท่านั้นเองค่ะ” เป็นครั้งแรกที่ไลลาถ่อมตวั

เจลกากลับเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า พลทัตนั่งจึงอยู่กับไลลาตามล�าพัง 

สหีน้าของดไีซเนอร์สาวยงัไม่ดนีกั 

“คุณไลลาโอเครเึปล่าครบั” 

“โอเคสคิะ ท�าไมเหรอคะ” ดไีซเนอร์สาวฉกียิ้มอย่างไม่แนบเนยีนเลย

“ดูคุณเหนื่อยๆ สงสยัจะยงัตกใจ” 

“ตกใจสคิะ อยูด่ีๆ  กม็คีนบ้าเข้ามาในร้าน” ไลลาหยุดค�าพดูไว้แค่นั้น 

พลทตัมองความผดิปกตขิองดไีซเนอร์สาวอย่างครุ่นคดิ ราวกบัเธอ

เองกร็ู้ตวัว่าเผลอท�าตวัมพีริุธ ไลลาแสร้งหยบิกระดาษมาวาดรูป ลายเส้น

ยุ่งเหยงิผดิกบัที่พลทตัเคยเหน็งานของเธอ

ทนัททีี่พลทตัและเจลกากลบัขึ้นมานั่งในรถด้วยกนัอกีครั้ง หญงิสาวก็
ถามอย่างไม่รอช้า

“คุณตามหาป้าคนนั้นเจอมั้ยคะ”

“ไม่เจอครบั ไม่รู้แกไปไหน แย่จงั” พลทตัส่ายหวัอย่างเซง็ๆ 

“ไม่เป็นไรนะ เรื่องมนัแล้วไปแล้วกใ็ห้แล้วไป แต่คุณว่ามั้ยคะว่าแก

หน้าเหมอืนผู้หญงิในรูปบนหวัเตยีงของคุณไลลาเลย” 

“ไม่ใช่แค่เหมอืนเฉยๆ นะ ผมว่าคนเดยีวกนัเลยละ คุณลองดูอกีที

ส”ิ พลทตัเอารูปในโทรศพัท์ให้เจลกาดู

“จริงด้วยค่ะ เป็นคนเดียวกันแต่อายุมากกว่า แกเรียกตัวเองว่าแม่

ด้วย แกเป็นแม่ของคุณไลลาเหรอคะ” 

“ผมกไ็ด้ยนิ แต่คุณไลลาปฏเิสธ” 

“อมื...แต่เดก็ผูห้ญงิตรงกลางรปูไม่เหมอืนคณุไลลาเลย พี่นอ้งเธอรึ

เปล่า” เจลกาเพ่งมองรูปในโทรศพัท์จนแทบจะเอาหน้าไปตดิจออยู่รอมร่อ

“หรือไม่ก็เป็นคุณไลลาเองนั่นแหละ เพียงแต่หน้าตาของเธอเปลี่ยน
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ไปจากเดมิ” 

“หน้าเปลี่ยนไปเพราะโตขึ้นเหรอคะ...เอ๊ะ! หรอืว่า...” เจลกาท�าตาโต 

ก่อนทั้งคู่จะหนัมามองกนัและกนั

“ศลัยกรรม!” พวกเขาประสานเสยีงโดยไม่ได้นดัหมาย

“เป็นไปได้ คุณไลลาไปเกาหลมีาแหงเลย” เจลกาท�าเสยีงจรงิจงั

“หมอไทยกท็�าศลัยกรรมได้” พลทตัหวัเราะ

“แต่ไม่ว่าจะท�าศลัยกรรมที่ไหน แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัการไม่ยอมรบั

แม่ตวัเองคะ” 

“ผมกส็งสยัเหมอืนกนั” พลทตัพมึพ�า

“เหน็ทเีราคงต้องพึ่งผู้กองช้างอกีตามเคย” หญงิสาวบอก

“ไอ้ช้างเป็นความหวงัเดยีวของเราจรงิๆ” ชายหนุ่มพยกัหน้า

บุคคลซึ่งเป็นความหวงัของพลทตักบัเจลกาเพิ่งมาถงึบ้านของธรีุตม์ 
แผลของคชาดขีึ้นแล้ว แต่ยงัไม่หายสนทิ ชายหนุ่มทกัทายธรุีตม์กบั

โรสติาอยูช่ั่วครู ่ก่อนจะขอตวัมาที่สวนกหุลาบ ซึ่งธรีวอียูก่บัมารดาของเธอ

เดก็หญงิยนืนิ่งอยูต่รงข้ามธรีญัญ์ ธรีวไีม่พดูอะไรเลยแม้ว่าผู้เป็นแม่

จะพยายามชวนคุย คชาเห็นความทดท้อของธรีญัญ์ สหีน้าของเธอเหมอืน

อยากร้องไห้เตม็แก่ 

“รว ีมาให้แม่กอดได้มั้ย” 

ธรีวมีองมารดาด้วยสายตาระแวง ธรีญัญ์อ้าแขนทั้งสองออก

“โธ่! รว ีนี่แม่นะ แม่ขอโทษที่เคยท�าไม่ดกีบัลกู ตอนนี้เรามาเริ่มกนั

ใหม่ได้มั้ย ดกีนันะลูกนะ” ธรีญัญ์ชนูิ้วก้อยออกมา ธรีวยีงัมองอย่างไม่ไว้ใจ 

คชาตดัสนิใจเดนิเข้าไป สองแม่ลูกหนัมาเหน็เขา ธรีวมีสีหีน้าโล่งอก

ขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

“ลุงช้าง!” เดก็หญงิโถมตวักอดเขาอย่างยดึเป็นที่พึ่ง 

“คดิถงึหนูจงัเลยค่ะ” คชาอุ้มธรีวขีึ้นมาแล้วหอมแก้มฟอดใหญ่ “ลุง
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มขีองมาฝากหนูด้วยนะ”

“พี่เอลซ่า!”

เด็กน้อยอุทานด้วยความตื่นเต้นเมื่อต�ารวจหนุ่มยื่นตุ๊กตาราชินีองค์

น้อยในภาพยนตร์การ์ตนูของวอลต์ดสินย์ี เขาจ�าไดว้า่ธรีวพีดูถงึบ่อยๆ ใน

พกัหลงั

“ชอบใช่มั้ย” คชาถาม

“ชอบค่ะ” ธรีวกีอดเขาและหอมแก้มกลบั คชาแอบเหน็ธรีญัญ์หน้า

เสยี แต่เธอกย็งัยิ้มตาม

“ขอบคุณลุงช้างรยึงัลูก” ธรีญัญ์ทวง 

ธรีวเีหล่มองมารดาอย่างกริ่งเกรง ก่อนจะเอ่ยอย่างเคร่งขรมึผดิจาก

เมื่อครู่ไปเป็นคนละคน

“ขอบคุณค่ะ” 

“หนูเอาตุ๊กตาให้คุณแม่ดูสิคะว่าพี่เอลซ่าสวยแค่ไหน” คชาคะยั้น- 

คะยอหลงัจากเหน็ท่าทขีองสองแม่ลูกที่คงยงัเข้ากนัไม่ได้ 

ธรีวยีื่นตุ๊กตาให้มารดาอย่างหวงๆ ธรีญัญ์ขยบัเข้ามา แล้วหยุดเมื่อ

เดก็หญงิซุกหลบในอ้อมกอดของเขา

“หนูแต่งผมให้พี่เอลซ่าได้ด้วยนะ แต่ลุงท�าไม่เป็น ต้องให้คุณแม่

สอน” คชาพยายามท�าตวัเป็นกาวใจ

“พี่โรสท�าผมสวย” ธรีวบีอก 

ธรีญัญ์เม้มปากแน่น ดวงตาฉายแววน้อยใจ คชาสบตาธรีญัญ์อย่าง

ปลอบประโลม

“คุณแม่ก็ท�าผมสวยเหมือนกันนะ ถ้ารวีไม่เชื่อลุงก็ลองให้คุณแม่ท�า

ผมให้ส”ิ 

“แต่...คุณแม่ไม่มผีม” ธรีวกีระซบิข้างหูเขา 

คชามองผมสั้นกุดของธีรัญญ์ซึ่งยาวพอๆ กับผมของตนเอง แล้ว

หวัเราะ
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“คุณแม่เคยไว้ผมยาวมาก่อน รวไีม่เคยเหน็เหรอคะ”

ถ้อยค�าของเขาท�าให้ธีรัญญ์ลูบผมตนเองด้วยท่าทางเก้อเขิน ส่วน 

ธรีวกีม็องมารดาสลบักบัต�ารวจหนุ่ม

“รวเีคยเหน็รูปข้างทวี”ี

“เหน็มั้ยว่าคณุแม่เคยไว้ผมยาว เพราะฉะนั้นคุณแม่กต้็องท�าผมเป็น

เหมือนกัน เรามาลองให้คุณแม่ท�าผมให้ดูมั้ยล่ะ เริ่มจากผมของพี่เอลซ่า” 

คชาชี้ตุ๊กตา

“พี่เอลซ่าสวมมงกุฎ” ธรีวพีูด

“บางวันพี่เอลซ่าอาจอยากถอดมงกุฎแล้วท�าผมทรงอื่นก็ได้ เหมือน

ที่รวเีปลี่ยนทรงผมทุกวนัไงคะ” คชาให้เหตุผล 

“พี่เอลซ่าเป็นราชินี แล้วจะเบื่อมงกุฎได้ยังไง” ธีรวีเอียงคออย่าง

งงงวย

“ถ้ารวที�าผมทรงเดยีวทุกวนัจะเบื่อบ้างมั้ย” คชาย้อนถาม

“เบื่อค่ะ” ธรีวตีอบหลงันิ่งคดิอยู่นาน

“เหน็มั้ย งั้นเรามาลองให้คณุแม่ใช้ดอกไม้ท�าผมให้พี่เอลซ่าดกีว่า ส่ง

ตุ๊กตาให้คุณแม่ส”ิ คชาพยกัพเยดิ 

ธรีญัญ์ส่งยิ้มมาอย่างขอบคุณ 

ชายหนุม่กอดรว ีช่วยเป็นสื่อกลางให้ระหว่างสองแม่ลกู ไม่นานธรีวี

กล็มืตวั และขยบัเข้าไปใกล้มารดามากขึ้นเพื่อช่วยเธอตดิดอกไม้บนศรีษะ

ของตุ๊กตา 

เขามองภาพของสองแม่ลูกอย่างมีความสุข...จะเป็นอย่างไรนะหาก

เขาได้เหน็ภาพนี้ทุกวนั

ธีรวีตื่นเต้นกับตุ๊กตาตัวใหม่และทรงผมสวยแปลกตาจนอวดไปทั่ว
บ้าน ไม่เว้นแม้แต่บอดีการ์ดทั้งสี่ ก่อนเด็กหญิงจะมานั่งเล่นกับธีรุตม ์

และโรสติาอย่างสนุกสนาน คชาจงึมโีอกาสคุยกบัธรีญัญ์
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“ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยให้ลูกคุยกบัฉนั”

“คุณขอบคุณผมบ่อยไปแล้วละครบั” คชาแย้มยิ้ม

“คุณท�าอะไรให้ฉนัมากมายจรงิๆ” ธรีญัญ์เอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“ผมบอกแล้วว่าอยากให้คุณยิ้ม” ชายหนุ่มให้เหตุผล 

“แผลของคุณเป็นยังไงบ้างคะ ฉันเห็นคุณอุ้มรวี มันท�าให้คุณเจ็บ 

รเึปล่า” ธรีญัญ์เปลี่ยนเรื่องพลางมองแขนเขาด้วยสหีน้าหวาดเสยีว

“ไม่เลยครบั ผมหายแล้ว” คชายิ้มหวาน

ธรีุตม์เดนิมากบัโรสติาและมองต�ารวจหนุ่มด้วยสายตาขวางๆ 

“แม่เรยีกกนิข้าว”

สองหนุม่สาวพยกัหน้า แต่ก่อนจะเดนิไปถงึห้องอาหาร บอดกีาร์ดก็

เข้ามารายงานด้วยสหีน้าเคร่ง

“คุณรนิรดมีาขอพบคุณธอีกีแล้วครบั”



ไม่เพียงแต่ธีรุตม์จะแปลกใจกับการมาของรินรดี ท่าทางของ
นางเอกสาวกย็งัดูผดิแผกอกีด้วย

รินรดีกระสับกระส่ายเหมือนคนใจไม่อยู่กับเนื้อตัว ธีรุตม์เชิญเธอ 

เข้ามาในห้องนั่งเล่น ขณะที่คนอื่นรบัประทานอาหารในห้องกนิข้าว โรสติาที่

น่าสงสารต้องไปซ่อนตวัข้างบน

“เป็นไงบ้างน้องรนิ รู้สกึดขีึ้นบ้างรยึงั” ธรีุตม์ถามอย่างเป็นห่วง

“ไม่เลยค่ะ นี่รนิกข็บัรถมาเรื่อยเป่ือย กลุม้ใจจนไม่รู้จะไปไหน รู้ตวั

อกีทรีนิกม็าถงึที่นี่แล้ว ขอโทษด้วยนะคะ” หญงิสาวยิ้มแหย

“ไม่เป็นไรครบั” ธรีุตม์ยิ้มปลอบพลางคดิว่าอย่างน้อยกด็กีว่ารนิรดี

ไปเมาไม่ได้สตทิี่ไหน

“พี่ธกีนิข้าวอยูเ่หรอ” รนิรดผีนิหน้าไปยงัห้องรบัประทานอาหารซึ่งมี

ประตูเชื่อมต่อกบัห้องนั่งเล่น สมาชกิในครอบครวัของเขาและคชานั่งอยู่

“พี่ยงัไม่หวิ ว่าแต่น้องรนิกนิอะไรมารยึงั มากนิด้วยกนัมั้ย” ธรีุตม์

ถามตามมารยาท

๔๕
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“ดเีหมอืนกนัค่ะ” รนิรดยีิ้มประจบ

“งั้นรนิรอพี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ” ธรีุตม์ซ่อนความผดิหวงัเอาไว้อย่าง

แนบเนยีน 

ชายหนุม่เดนิไปบอกสมาชกิในบ้าน และไม่ลมืแอบเข้าไปสั่งในครวัให้

แม่บ้านลอบน�าส�ารบัไปให้โรสติาข้างบนห้องนอน ก่อนจะกลบัมาเชญิรนิรดี

เข้าไปในห้องอาหาร

ชายหนุม่แนะน�าให้เธอรู้จกัสมาชกิในครอบครวั รวมทั้งคชา ปรากฏ

ว่าธรีญัญ์รวบช้อนส้อมเป็นคนแรกด้วยสหีน้าล�าบากใจ

“รญัญ์อิ่มแล้ว ขอโทษด้วยนะคะ ตามสบายนะคะคุณรนิ” ธรีญัญ์

ลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างเกรงใจ 

ธรีุตม์เข้าใจน้องสาว ธรีญัญ์ยงัไม่พร้อมจะพบคนแปลกหน้า

“เอ่อ...รนิมารบกวนใช่มั้ยคะ” รนิรดหีน้าเสยี

“ไม่หรอกค่ะ ฉนัอิ่มพอด ีไปเดนิย่อยอาหารกบัแม่มั้ยจ๊ะรว”ี ธรีญัญ์

ถามลูกสาว

“รวจีะไปหาพี่โรส” 

ชื่อที่ออกมาจากปากของเด็กน้อยท�าให้ทุกคนชะงักงัน ไม่เว้นแม้แต่

รนิรดี

“ได้สคิะ พี่โรสกบัพี่เอลซ่า ตุก๊ตาตวัใหม่ของหน ูมาค่ะคณุแมก่บัลงุ

พาไปนะ” คชาอุ้มเดก็หญงิขึ้นมาอย่างว่องไว เขาก้มศรีษะล�่าลารนิรด ีโดย

มธีรีญัญ์ตามไปตดิๆ

“รวชีอบเล่นตุ๊กตามากค่ะ” รุจเีอออวยไปตามน�้า 

“ใช่จ้ะ รนิเข้ามาในบ้านกค็งเหน็ว่ามแีต่ของเล่นของรวทีั้งนั้น” ธรุีตม์

แสร้งหวัเราะขบขนั

“รินว่าจะทักอยู่เหมือนกันค่ะว่าบ้านพี่ธีเหมือนร้านขายของเล่นเลย” 

รนิรดหีวัร่อตาม ธรีุตม์ลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอก

มารดาของเขาขอตัวออกไปจากห้องหลังจากนั้นไม่นาน ปล่อยให้
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สองพระนางคู่ขวญัสนทนากนัได้สะดวก

“ผู้กองช้างหน้าคุน้จงันะคะ เขาเป็นต�ารวจที่ท�าคดขีองคุณรญัญ์ใช่มั้ย

คะ รนิเคยเหน็ในทวี ีเขามาบ้านพี่ธบี่อยเหรอคะ ดูคุ้นกบัทุกคนมาก”

“อมื มาบ่อย” ธรีุตม์ตอบอย่างเซง็ๆ

“ดูเหมอืนพี่ธจีะไม่ชอบเขา” รนิรดคีาดเดา

“พี่ไม่ชอบผู้ชายทุกคนที่มาจบีน้องสาวพี่” ชายหนุ่มท�าหน้าบึ้ง

“ตายจรงิ ผู้กองจบีคุณรญัญ์เหรอคะ” หญงิสาวยิ้มกว้าง

“ท�านองนั้น” 

“รนิว่าดอีอกนะคะ หน้าตาเขาใจดจีะตาย ถ้าเขารกัคณุรญัญ์จรงิ เธอ

จะได้มคีวามสุขเสยีท ีไม่เหมอืนรนิ...”

วงหน้าของนางเอกสาวสลดลง ก่อนที่เธอจะพร�่าบ่นถึงปัญหาเดิม

เหมอืนคนที่พายเรอืวนอยู่ในอ่าง

ภายนอกบ้าน ธีรัญญ์เดินทอดอารมณ์อยู่ข้างแปลงกุหลาบกับคชา 
มารดาของเธอพาธีรวีขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนโรสิตาเพื่อไม่ให้เด็กหญิงหลุดชื่อ

ของนกัพยากรณ์สาวต่อหน้ารนิรดอีกี

รุจสีั่งให้ธรีญัญ์คอยดูแลคชาซึ่งยงัไม่กลบั หญงิสาวอดิออดในตอน

แรก สุดท้ายกไ็ม่อาจขดัผู้เป็นแม่ ทั้งยงัเกรงใจต�ารวจหนุ่ม เธอจงึชวนเขา

ออกมารบัลมยามค�่าคนื 

“เกอืบไปแล้วนะคะ” ธรีญัญ์ย่นจมูกอย่างไม่หายหวาดเสยีว 

“เดก็น่ะครบั เขาถงึพูดกนัว่าเดก็ไม่เคยโกหก” คชาอมยิ้ม

“โชคดทีี่คณุหวัไว แก้สถานการณ์ได้เก่งมาก ฉนัหวงัว่าคณุรนิจะเชื่อ

ว่ารวหีมายถงึตุ๊กตา ไม่ใช่คุณโรส”

“ผมกห็วงัอย่างนั้นครบั แม้จะไม่สบายใจเท่าไหร่ เหน็บอดกีาร์ดบอก

ว่าคุณรนิเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วและเอากุหลาบสดี�าของคุณโรสไปด้วย”

“ค่ะ คุณโรสไม่ไว้ใจเธอ กหุลาบที่คณุรนิเลอืกบอกไว้ค่ะ” ธรีญัญ์พดู
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เสยีงจรงิจงั

“ผมไม่เคยเชื่อเรื่องหมอดูมาก่อนเลย” คชาหยุดเดนิและยนืประจนั

หน้ากบัหญงิสาว

“แต่ก่อนฉนักไ็ม่เชื่อ ยิ่งการดดูวงด้วยดอกกหุลาบ ฉนัยิ่งเหน็ว่าเป็น

ไปไม่ได้ แต่คุณโรสท�าให้ความคดิของฉนัเปลี่ยนไปค่ะ ฉนัเชื่อแล้วว่าดอก

กุหลาบมชีวีติ บางทมีนัอาจแอบนนิทาเราอยู่กไ็ด้” หญงิสาวผายมอืไปทาง

กุหลาบซึ่งออกดอกเตม็ต้นทุกแปลง 

“เป็นความคดิที่น่ารกัมากครบั” คชายิ้มขบขนัจนดวงตาพราวระยบั

อยู่กลางแสงจนัทร์

“คุณคดิว่าฉนัเพ้อเจ้อละส”ิ ธรีญัญ์ตวดัค้อน

“ไม่เลยครบั ผมกเ็ริ่มเชื่อเหมอืนกบัคณุ หลายเหตุการณ์เกดิขึ้นตาม

ค�าท�านายของคุณโรสจรงิๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกดิขึ้นกบัคุณ ผม และรว”ี

ธรีญัญ์สบตาชายหนุม่ แก้มร้อนซู่ยามนกึถงึค�าท�านายอกีเรื่องที่โรส-ิ 

ตาเคยบอก เธอจะได้พบเนื้อคู่ซึ่งเป็นผู้ชายที่จะมากอบกู้ทุกสิ่ง

คชาใกล้เคียงกับคนผู้นั้นอย่างมาก แต่จะใช่เขาหรือไม่ ธีรัญญ์ไม่

อาจหาญคดิต่อ

“คุณคดิอะไรอยู่” ชายหนุ่มถามเสยีงอ่อนโยน

“ไม่มอีะไรส�าคญัหรอกค่ะ” ธรีญัญ์ส่ายหวัดกิ หลบุตาต�่ากลบความ

ประหม่า “ไม่รู้ว่าคุณรนิกลบัรยึงั เราเข้าไปในบ้านกนัมั้ยคะ”

ต�ารวจหนุ่มผงกศรีษะ หญงิสาวจงึรบีเดนิน�าหน้าไป หวัใจเต้นแรง 

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลิ่นหอมของกุหลาบหรือไม่ที่ท�าให้เธอคิดฟุ้งซ่านไปตาม

ค�าพยากรณ์ ทั้งที่ธรีญัญ์ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะเชื่อใจผู้ชายได้อกีอย่างไร

รินรดียังไม่กลับ และธีรุตม์ก็รู้สึกว่าหญิงสาวแปลกมากขึ้นกว่าเดิม 
เธอดูใจลอย บางครั้งกก็ระสบักระส่าย ทั้งยงัหลบตาเขาอย่างไม่เคยเป็น

“บ้านพี่ธคีนเยอะจงันะคะ มผีู้ชายหน้าโหดๆ ด้วย ท่าทางอย่างกบั
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ต�ารวจแน่ะ”

“พวกเขาเป็นบอดีการ์ดครับ พี่จ้างมาดูแลรัญญ์กับรวีตั้งแต่ตอนมี

ปัญหากบัไอ้อวย” ชายหนุ่มไหลไปตามน�้า

“ต้องท�าถงึขนาดนั้นเชยีวเหรอคะ” รนิรดเีบกิตากว้าง เขาจงึพยกัหน้า

“แต่ถึงขนาดนั้นแล้วไอ้อวยก็ยังกล้าบุกเข้ามา ถ้าไม่ได้พวกเขาช่วย

จบัมนัไว้ พี่ยงัไม่รู้เลยว่าจะเกดิอะไรขึ้น”

“แต่ตอนนี้เขาตายแล้วนี่คะ พี่ธีน่าจะเลิกจ้างบอดีการ์ดได้แล้วไม่ใช่

เหรอ” รนิรดอีอกความเหน็

“พี่ว่ายังไม่เลิกจ้างดีกว่า อยากให้พวกเขาอยู่อีกสักพักเพื่อความ

แน่ใจ” ธรีุตม์พยายามหาเหตุผลพร้อมกบัสงสยัค�าถามซอกแซกของรนิรด ี

“ขอโทษที่รินสอดรู้สอดเห็นเรื่องในบ้านของพี่ธีนะคะ รินแค่เห็นว่า 

ที่นี่เหมือนป้อมปราการไม่มีผิด มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องไม้

เครื่องมอืและบอดกีาร์ดเป็นโขยง ถ้ารนิต้องหนใีครสกัคน รนิคงจะขอมา

อยู่ที่นี่ด้วย” หญงิสาวหวัเราะคกิคกั 

ธรุีตม์แสร้งข�าตามไปด้วยทั้งที่เขาไม่สบายใจเอาเสยีเลย รนิรดหีนัไป

มองรอบๆ ห้อง แล้วตั้งข้อสงัเกต

“เอ...วนันี้ไม่มกีุหลาบสดี�า” 

“แม่คงไม่ได้จดัมาวางน่ะครบั” ธรีตุม์ลอบเกรง็ตวั รนิรดสีงสยัจกุจกิ

มากเกนิไปแล้ว

“รนิอยากเหน็ต้นของมนัจงัเลยค่ะ พี่ธพีารนิไปดูได้มั้ยคะ” 

“ตอนนี้มดืแล้ว เราออกไปดูกไ็ม่เหน็อะไรหรอก ดอกของมนัยิ่งเป็น

สดี�าอยู่ด้วย”  

“พี่ธดีูหวงกุหลาบจงันะคะ”

“พี่จะหวงกุหลาบท�าไม แต่ข้างนอกมดืมากจรงิๆ ไว้รนิมาใหม่ตอน

กลางวนัจะดกีว่า จะได้เหน็ดอกของมนัชดัๆ”

“ก็ได้ค่ะ รินถือว่าเป็นค�าเชิญจากพี่ธีให้รินกลับมานะคะ” หญิงสาว
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แย้มยิ้ม ชายหนุ่มจ�าใจตอบตกลง ก่อนที่รนิรดจีะขอตวัเข้าห้องน�้า 

ธรีตุม์นั่งรออยูใ่นห้องอาหารตามล�าพงั ครุน่คดิสงสยัในพฤตกิรรม

ของนางเอกคู่ขวญั ทนัใดนั้นเขากไ็ด้ยนิเสยีงเอะอะ บอดกีาร์ดเดนิประกบ

รนิรดเีข้ามาในห้อง ธรีุตม์เลกิคิ้วขึ้นสูงด้วยความสนเท่ห์ว่าเกดิอะไรขึ้น

“ขอโทษด้วยนะคะ รินหลงทางค่ะ ขอบคุณที่พวกพี่พารินมาส่งนะ

คะ” หญงิสาวก้มศรีษะให้บอดกีาร์ดสองคนพร้อมกบัยิ้มเขนิๆ

“รนิหลงทางไปไหน” ธรีตุม์อ่านสหีน้าเคร่งขรมึของบอดกีาร์ดออกว่า

มสีิ่งผดิปกติ

“หลงอยู่แถวนี้แหละค่ะ” หญงิสาวชี้แจง

“คุณรนิรดจีะขึ้นบนัไดครบั” บอดกีาร์ดคนหนึ่งเอ่ยแทรก

ธรีุตม์ขมวดคิ้ว ใจหายวาบ รนิรดจีะขึ้นบนัไดไปท�าไม

“รนิเบลอค่ะ ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลบั ตอนที่พี่ธบีอกทาง รนิกฟ็ังไม่

ค่อยถนดั คดิว่าห้องน�้าอยู่ชั้นสองเสยีอกี” 

หญงิสาวแก้ตวัน�้าขุ่นๆ รบีลากลบัไปในเวลาอนัสั้น

คล้อยหลงัรนิรด ีธรุีตม์ บอดกีาร์ด และคชา กม็ารวมตวักนั ธรีญัญ์
ไปตามโรสิตามาสมทบในห้องนั่งเล่น นักพยากรณ์สาวนั่งข้างธีรุตม์ซึ่งมี

สหีน้าเคร่งเครยีด

“ผมว่าคุณรนิรดไีม่น่าไว้ใจ” หวัหน้าบอดกีาร์ดเอ่ย

“ผมเหน็ด้วย” คชาพยกัหน้าสนบัสนนุ เช่นเดยีวกบับอดกีาร์ดคนอื่น

“ผมก็ไม่ไว้ใจเธอเหมือนกัน” ธีรุตม์สารภาพ เขามองโรสิตาอย่าง

กลดักลุ้ม

“ผมจะให้คนตามดูเธอให้เป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น แต่ตอนนี้สิ่งที่

ผมห่วงคือความปลอดภัยของที่นี่ในการให้คุณโรสซ่อนตัวอยู่ต่อไป” คชา

เอ่ย

“ท�าไมครบั” ธรีุตม์สบตาหญงิสาว
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“ถ้าคุณรนิเป็นคนร้าย หรอืรู้จกัคนร้าย เธออาจเป็นนางนกต่อมาดู

ให้แน่ใจว่าคุณโรสซ่อนตัวอยู่ที่นี่รึเปล่า เซฟเฮาส์แห่งนี้จะไม่ปลอดภัยอีก 

ต่อไป”

“ฉันอาจน�าอันตรายมาสู่คุณกับครอบครัวก็ได้” โรสิตาต่อข้อความ

ของคชาจนจบ 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉนัไม่กลวั” ธรีญัญ์เอ่ย

“แต่ฉนักลวัค่ะ พวกคณุไม่ควรเสี่ยงเพราะฉนันะคะ” โรสติานิ่วหน้า

“คุณเองกเ็สี่ยงเหมอืนกนัครบั ถ้าคนที่คดิร้ายกบัคุณรู้” คชาเตอืน

“ผมไม่ให้คุณโรสไป” ธีรุตม์รีบคว้ามือหญิงสาวมาจับไว้ด้วยความ

หวงแหน “ผมเชื่อในความปลอดภยัของที่นี่และฝีมอืของทมีบอดกีาร์ด”

“แต่ว่า...” โรสติาส่ายหน้า

“คุณโรสจะไม่ไปไหนทั้งนั้น เธอจะอยู่กบัผม” ธรีุตม์หนัไปบอกคชา

“เราจะพดูเรื่องนี้กนัทหีลงักแ็ล้วกนัครบั ผมให้เวลาพวกคณุคดิให้ดี

อกีทหีนึ่ง” คชาตดัสนิใจ

เมื่อรนิรดกีลบัไปนั่งในรถและขบัออกจากบ้านธรีุตม์ มุ่งหน้าสู่เมอืง 
เธอก็ไม่รอช้าที่จะโทรศัพท์ ทันทีที่คนซึ่งอยู่ปลายสายรับ หญิงสาวก็รีบ

รายงาน

“รนิเพิ่งออกจากบ้านพี่ธคี่ะ ไม่พบใครน่าสงสยัอย่างที่คุณกลัว อ้อ! 

จะมีก็แต่หลานสาวพี่ธีเรียกชื่อตุ๊กตาว่าพี่โรส รินตกใจแทบแย่” หญิงสาว

หวัเราะ

“ตุ๊กตาเหรอ” 

“ค่ะ ตุ๊กตา ต�ารวจที่ท�าคดเีรื่องน้องสาวพี่ธกีบัอวยชยับอก”

“ผู้กองคชา”

“ค่ะ อตีาคนที่คุณไม่ชอบหน้านั่นแหละ เขาจบีน้องสาวพี่ธคี่ะเลยมา

บ้านนี้บ่อยๆ”
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“แล้วบ้านนั้นเป็นยงัไงบ้าง”

“บ้านของพี่ธอีย่างกบัป้อมปราการแน่ะ มรีะบบรกัษาความปลอดภยั

เตม็ที่ ตอนรนิไปกดออด กจ็ะมคีนเฝ้าประตอูอกมารบั ให้รนิแสดงตวักบั

กล้องวงจรปิดที่ถ่ายส่งเข้าไปในบ้านว่าพี่ธอีนุญาตให้รนิเข้ารเึปล่า เหมอืนใน

หนงัไม่มผีดิ”

“จากนั้นล่ะ”

“หลงัจากนั้นคนเฝ้าประตกูเ็ปิดให้รนิเข้าไปข้างใน แล้วมผีูช้ายอกีคน

ออกมารบัเพื่อพาเข้าไปในตวับ้าน ท่าทางพวกเขาเหมอืนต�ารวจหรอืทหาร พี่ธี

บอกว่าเป็นบอดกีาร์ดที่เขาจ้างมาพเิศษให้ดแูลน้องสาวกบัหลานตอนมปัีญหา

กบัอวยชยัค่ะ รนิลองนบัแล้วน่าจะมสีกัสามคน”

“แต่มนัตายไปแล้วนี่”

“พี่ธยีงักงัวลค่ะ เขาบอกว่าจะจ้างต่ออกีสกัพกั ไมรู่ก้งัวลเรื่องอะไร”

“มอีะไรอกีมั้ย”

“มคี่ะ” หญงิสาวยิ้มพราย

“อะไร” 

“รนิคดิถงึคุณมาก รนิท�าตามที่คุณบอกทุกอย่างแล้วนะคะ วนันี้รนิ

ก็มาบ้านพี่ธีตามที่คุณสั่ง แล้ววันก่อนก็เอากุหลาบสีด�าแสนสวยไปให้คุณ 

คณุสญัญาว่าจะให้รนิไปค้างด้วยไม่ใช่เหรอคะ” รนิรดเีอ่ยเสยีงออดอ้อนและ

แทบจะกลั้นใจฟังค�าตอบเลยทเีดยีว

“เอาส”ิ คนที่อยู่ปลายสายตอบสั้นๆ น�้าเสยีงอ่อนลงเลก็น้อย 

รนิรดยีิ้มกว้าง ก่อนจะละล�่าละลกับอกอย่างปลื้มเปรม

“ค่ะๆๆ รนิจะรบีไปหาคุณเดี๋ยวนี้เลย”

 



รมิบงึน�้า ธรีุตม์และโรสติานั่งจ้องหน้ากนัอย่างไม่มใีครยอมใคร 
ทั้งคู่ถกเถยีงกนัมาเป็นเวลาสามวนัแล้ว 

“คุณต้องให้ฉนัไป” โรสติายนืกรานเสยีงเดด็ขาด

“ไม่ คุณจะไม่ไปไหนทั้งนั้น” ธรีุตม์ขดั

“คุณห้ามฉนัไม่ได้หรอก ถ้าฉนัจะไป” เธอขงึตาใส่เขา

“ห้ามได้ส ินี่บ้านผม ผมจะจบัคณุล่ามโซ่ ขงัเอาไวใ้นห้อง ปิดประตู

ใส่กลอนไม่ให้คุณออกมาข้างนอกได้เลย” ธรีุตม์ขู่อย่างดุดนั

“ไม่มใีครที่นี่ยอมให้คุณล่ามฉนัไว้หรอก ฉนัเองกไ็ม่ยอมเหมอืนกนั 

ฉันอาจน�าอันตรายมาสู่ครอบครัวของคุณอย่างที่ผู้กองช้างบอก คุณรัก

ครอบครวัไม่ใช่เหรอ คุณต้องให้ฉนัไปนะคะ” 

“แต่ผมก็รักคุณเหมือนกัน!” ธีรุตม์ประกาศดื้อๆ เขาคว้าหญิงสาว

มากอด 

“บ้า! มาพูดอะไรตอนนี้” โรสติาทุบแผงอกกว้าง แก้มร้อนผ่าว

“ตอนนี้แหละยิ่งต้องพูด ไม่งั้นคุณก็จะทิ้งผม” ธีรุตม์กระชับอ้อม

๔๖
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กอดแน่นขึ้น

“ฉนัต้องไปเพราะคุณรนิอาจไปบอกคนร้ายว่าฉนัอยู่ที่นี่” เธอยนัมอื

บนแผ่นอกเขาไม่ให้ชายหนุ่มกอดรดัแนบสนทิไปกว่านี้

“ถงึรนิบอกมนั กไ็ม่มใีครเข้ามาในนี้ได้หรอก” ธรีุตม์เถยีง

“คุณแน่ใจได้ยงัไง” โรสติาย้อนถาม

“แน่ใจส ิผมคยุกบับอดกีาร์ดแล้ว พวกเขาวางแผนป้องกนัแล้วด้วย” 

“แต่ผู้กองช้าง...”

“ช่างหวัผูก้องช้างส ิถ้าเขายงักล้ามาแยกคุณไปจากผมอกี ผมจะห้าม

ไม่ให้เขาได้เจอรญัญ์ไปตลอดชวีติ” ดวงตาของธรีุตม์วาววาบอย่างเอาเรื่อง

“คุณนี่พาลเหมอืนเดก็ๆ” โรสติาทุบแผ่นอกแกร่ง ทั้งขนัทั้งฉวิ 

ธรีุตม์กุมมอืเธอมาแนบคางซึ่งสากไปด้วยไรเครา

“คนเราไม่ได้เจอความรักกันได้ง่ายๆ ถ้าเจอแล้วก็ต้องรักษาไว้ ไม่

ปล่อยมอืไปจากมนั” ชายหนุ่มกุมมอืเธอแน่นขึ้นราวกบัจะตอกย�้าค�าพูด

“ท�าไมคุณไม่ลองคิดเสียใหม่ว่าเราจากกันเพียงเพื่อรอให้เรื่องจบ 

แล้วค่อยมาพบกนัอกีครั้ง มนัจะไม่ดกีว่าเหรอคะ” โรสติาต่อรองด้วยเสยีง

อ่อนลง

“ไม่ดี ผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าพอคุณอยู่ไกลจากสายตาของผมแล้ว

คุณจะปลอดภยั” 

“ฉนัจะให้บอดกีาร์ดต่อโทรศพัท์มาหาคุณทุกวนั”

“แล้วถ้าเราโดนดกัฟังโทรศพัท์ล่ะ” เขานิ่วหน้า

“เทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวหน้าออกจะตายค่ะ มันต้องมีสักทางแหละน่า

ให้เราได้คุยกนั” หญงิสาวท�าเสยีงอ้อน

“ไม่ ยงัไงผมกไ็ม่ให้คณุไป!” ธรีตุม์ปฏเิสธซ�้ายงักอดเธอแน่นราวกบั

จะลอ็กตวัไว้กบัเขาตลอดกาล

“คุณนี่ดื้อจงั!” โรสติาผลกัอกกว้างออก ทว่าร่างสูงใหญ่ไม่ได้สะดุ้ง

สะเทอืนเลยสกันดิ
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“ผมยอมรับว่าตัวเองดื้อ คุณต้องท�าใจไว้ว่าต้องใช้ชีวิตกับคนดื้อๆ 

อย่างนี้แหละ” 

“ฉนัเองกด็ื้อเหมอืนกนั ฉนัจะไปจากที่นี่ค่ะ ไม่อย่างนั้นเรากไ็ม่ต้อง

พูดกนัอกี” 

เมื่อใช้ไม้อ่อนไม่ได้ โรสติากต็ดัสนิใจใช้ไม้แขง็ และเพราะออกแรง

ผลกัเขาอย่างไรกไ็ม่ได้ผล หญงิสาวจงึถลงึตาใส่แทน

เสยีงสวบสาบดงัขึ้น ตามด้วยเสยีงกระแอม สองหนุ่มสาวหนัขวบัไป

ทางต้นเสยีง ใบหน้าของนกัพยากรณ์สาวร้อนวบูทนัททีี่เหน็พลทตักบัเจลกา 

เธอผละออกจากอ้อมกอดของธรีตุม์ ทว่าไม่ทนั ชายหนุม่โอบเอวเธอมาแนบ

ชดิอย่างเป็นเจ้าของ 

“คดิไว้แล้วเชยีวว่าพี่ธตี้องอยู่ที่นี่” เจลกาทกัด้วยสหีน้าบึ้งบูด

“พี่มาเดนิเล่นกบัคุณโรส” ธรีุตม์บอก

“แต่เราก�าลงัจะกลบัเข้าบ้านแล้วค่ะ” โรสติาฝืนยิ้มและออกเดนิ

“ไม่ เราอยากอยู่ตามล�าพงัสองคนอกีสกัพกั” ธรีุตม์รั้งตวัเธอไว้ 

โรสติาตแีขนเขาดงัเพยีะ

“ใครว่า ฉันอยากเข้าบ้านต่างหากล่ะ...เอ่อ...สวัสดีค่ะคุณกระต่าย  

ว่ายงัไงคะพอล ดใีจที่ได้เจอคุณนะ” เธอยิ้มหวานให้เพื่อนรกั 

ธรีุตม์บบีเอวหญงิสาวแรงขึ้นเป็นการลงโทษ โรสติาจงึหยกิแขนเขา

กลบั ชายหนุ่มสูดปาก แต่ไม่ยอมปล่อยมอื

“คุณจะปล่อยโรสได้รยึงั” พลทัตถามด้วยความไม่พอใจ

“ยงัไม่ได้ คนเป็นแฟนกนักต้็องเดนิไปด้วยกนั” ธรีตุม์ยกัคิ้วข้างเดยีว

ให้อย่างท้าทาย

“แฟน!” เจลกากบัพลทตัประสานเสยีงกนัโดยไม่ได้นดัหมาย สหีน้า

ของทั้งสองกเ็คร่งเครยีดเหมอืนกนัอกีด้วย

“เราตกลงเป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งแล้ว คิดว่าทุกคนรู้แล้วซะอีก” 

ธรีุตม์ยิ้มยยีวน
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“จรงิเหรอโรส” พลทตัหนัมาถามหญงิสาว

“ค่ะ” โรสติาพยกัหน้าพร้อมกบัยิ้มแหย อนัที่จรงิเธอหมั่นไส้ธรีุตม์

จนไม่อยากจะเอออวยไปกับชายหนุ่ม แต่เมื่อเห็นท่าทางระหว่างพลทัตกับ

เจลกา หญงิสาวจงึจ�าเป็นต้องท�าให้พวกเขาตดัใจจากเธอกบัธรีตุม์เพื่อจะได้

รู้ใจตนเองกนัเสยีท ี

“คุณน้าทราบรยึงั” พลทตัซกัไซ้ต่อด้วยสหีน้าเคร่ง

“แม่เหรอคะ ยงัหรอก โรสไม่ได้บอก” หญงิสาวพูดเสยีงอ่อย

“แย่ละ” นกัธุรกจิหนุ่มพมึพ�า

“ท�าไม โรสเป็นแฟนผมแล้วแย่ตรงไหน” ธรีุตม์ถามเสยีงหาเรื่อง

“คุณน้าเชื่อว่าคุณไม่ชอบลูกสาวของท่าน ท่านต้องไม่เห็นด้วยแน่” 

พลทตับอก

“คณุจะไปรูใ้จคณุแม่ได้ยงัไง” ธรีตุม์ตขีลมุเรยีกมารดาของเธอว่าแม่

อย่างหน้าตาเฉย

“เดี๋ยวเรากร็ูก้นั คณุน้าจะกลบัมาอาทติย์หนา้ ผมรั้งท่านไวไ้ม่ไดอ้กี

แล้ว ท่านเพิ่งบอกผมวนันี้แหละ ผมเลยรบีมาบอกโรส” พลทตัสบตาหญงิ

สาว

“ว้าย! แย่จรงิๆ ด้วย” โรสติาอุทาน

“อะไรแย่ คุณกลัวคุณแม่จะไม่ชอบผมเหรอ” ธีรุตม์มองมาอย่าง

ตดัพ้อ

“ไม่ใช่ค่ะ แต่ฉนัไม่อยากให้แม่รูเ้รื่องที่ฉนัถกูคนตามฆ่า ฉนัไม่อยาก

ให้แม่ต้องเสี่ยงไปกับฉันด้วย มันก็เหมือนกับที่ฉันเป็นห่วงครอบครัวของ

คุณนั่นแหละค่ะ” โรสติาอธบิาย

“แต่ผมว่ามนัถงึเวลาแล้วที่คุณควรบอกคณุแม่นะครบั แม่คณุคงต้อง

น้อยใจแน่ๆ ที่ไม่รู้เรื่องของลูกสาวเลย” ธรีุตม์เตอืนอย่างอ่อนโยน

“แต่ถ้าแม่ต้องโดนหางเลขไปด้วยล่ะคะ” โรสติาค้าน

“คุณกใ็ห้คนพาคุณแม่มาอยู่ด้วยกนัที่นี่ส”ิ พระเอกหนุ่มเสนอ
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“มนัไม่ง่ายแบบนั้นหรอก ฉนักบับอดกีาร์ดยกโขยงมารบกวนทุกคน

ที่นี่ยังไม่พอ คุณจะให้แม่ฉันมากวนอีกคนหนึ่งเหรอ อีกอย่างหนึ่งแม่ฉัน

อาจจะช็อกไปก่อนก็ได้ถ้ารู้ความจริง หรือฉันควรถือโอกาสนี้ไปหาแม่ที่

ฝรั่งเศส...” โรสติานิ่วหน้าอย่างใคร่ครวญ

“ไม่นะ” ธรีุตม์ร้องห้าม

“มนัเป็นหนทางที่ดทีี่สุดนะคะ แม่กไ็ม่ต้องเสี่ยง คณุกบัครอบครวัก็

ไม่ต้องเสี่ยง ฉนัอาจให้บอดกีาร์ดไปด้วยถ้าคณุไม่สบายใจ คุณธคีะ แม่ของ

คุณรักและห่วงคุณ แม่ของฉันก็รักและห่วงฉันเหมือนกันนะ” หญิงสาว

สบตาเขา

“ผมจะไปกบัคุณ” ธรีุตม์กระชบัเอวเธอแนบแน่น

“งานของคุณล่ะ”

ธรีุตม์อึ้งไป 

โรสติารูว่้าเขามงีานมากมายในแต่ละวนั พระเอกหนุ่มเป็นคนมคีวาม

รบัผดิชอบต่องานสูง เขาไม่มทีางทิ้งงานอย่างแน่นอน

“ผมไม่คดิว่าคุณน้าจะยอมให้คุณไปหาหรอกโรส ท่านบอกว่าอยาก

กลบัเมอืงไทยใจจะขาดแล้ว และท่านกใ็ห้บอกคุณด้วยว่าตามหาอซิาแบลล์

ไม่เจอ แต่ได้ข่าวว่าท่านเดินทางมาแถบเอเชียนี่แหละ บางทีอาจอยู่ในไทย

กไ็ด้” พลทตักล่าวด้วยหน้าตาขงึขงั

“อซิาแบลล์อยู่เมอืงไทยเหรอคะ” โรสติาเบกิตากว้าง

“ใครคอือซิาแบลล์” ธรีตุม์ถามเสยีงรวนๆ เพราะเป็นคนเดยีวที่ไม่รู้

เรื่อง

“อาจารย์ของฉนัค่ะ แล้วฉนัจะเล่าให้คุณฟัง” โรสติาพูดเรว็ๆ

“นี่คือเหตุผลที่แม่ของคุณจะกลับมา ท่านอยากรับรองอิซาแบลล์ที่

เมอืงไทย” พลทตัสรุป

“ถ้าอาจารย์อยู่ที่นี่ ฉนัยิ่งต้องรบีไปใหญ่เลย” โรสติาขมวดคิ้ว

“คุณไปไหน ผมไปด้วย” ธรีุตม์ผสมโรง
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“คุณธ ีคุณมงีานต้องท�านะคะ” นกัพยากรณ์สาวแย้ง

“เดี๋ยวผมคงหาทางจดัการได้” ชายหนุ่มตอบเสยีงลงัเล

“ไม่ค่ะ ฉนัไม่ต้องการให้คุณเสยีงานเพราะฉนั มนัไร้สาระ”

“ไม่ต้องห่วงหรอก ถ้าโรสไปจากที่นี่ ผมจะดูแลโรสเอง” 

ค�าพูดของพลทัตไม่ได้ท�าให้ดวงตาของธีรุตม์ลุกเป็นไฟอยู่ฝ่ายเดียว

เท่านั้น เจลกากเ็ม้มปากแน่นและหน้าเสยี มเีพยีงโรสติาเท่านั้นที่สงัเกตเหน็

“แฟนผม ผมดูแลเอง” ธรีุตม์กระชากเสยีง

“โรสเป็นเพื่อนผม เราสนิทกันมานานมากกว่าคุณหลายร้อยเท่า 

อะไรๆ กเ็ปลี่ยนไปได้” พลทตัยิ้มเย้ย

“ถ้าโรสจะเปลี่ยนจากเพื่อนไปเป็นแฟนคุณก็คงเป็นไปตั้งแต่ปีมะโว้

แล้ว แต่เธอเลอืกผม” ธรีุตม์ตอกกลบัพร้อมกบัแสยะยิ้มอย่างเป็นต่อ

“แต่ถ้าโรสเห็นว่าคุณเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบที่เป็นอยู่ โรสก็อาจ

เปลี่ยนใจ อย่าลมืสวิ่าคนเป็นแฟนกนักเ็ลกิเป็นได้เหมอืนกนั” 

ผู้ชายทั้งสองคนจ้องตากนัอย่างไม่มใีครยอมใคร โรสติาส่ายศรีษะ 

จะอ้าปากต่อว่า เจลกากพ็ูดเสยีงแขง็ขึ้นมาก่อน

“โอ๊ย! พอเสยีทเีถอะค่ะ จะทะเลาะกนัไปท�าไม คุณป้าให้มาตามไป

กนิข้าว ป่านนี้ทุกคนหวิแย่แล้ว”

ทั้งสองยงัจ้องหน้ากนัอย่างจงเกลยีดจงชงั เจลกาจงึกระทบืเท้าอย่าง

หวัเสยี

“ถ้าทุกคนไม่ไป ฉนัไปเอง!” เจลกาสะบดัเสยีง 

เจ้าหล่อนท�าตาเขยีวป้ัดใส่โรสติาราวกบัต้องการบอกว่าเป็นความผดิ

ของเธอ ก่อนจะเดนิดุ่มไปยงัทศิทางของบ้านด้วยความหงุดหงดิ

บรรยากาศบนโต๊ะอาหารวนันี้ด�าเนนิไปอย่างตงึเครยีด โชคดทีี่มคีวาม
น่ารกัของธรีวช่ีวยกลบเกลื่อนความกระเหี้ยนกระหอืรอือยากห�้าหั่นกนัของ

ผู้ใหญ่
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“เป็นอะไรวะพอล ท�าไมเงียบจัง” คชาเอ่ยทัก เขานั่งอยู่ตรงกลาง

ระหว่างธรีวกีบัธรีญัญ์

“ไม่ได้เป็นอะไร” พลทัตตอบสั้นๆ ส่วนเจลกาซึ่งนั่งติดเขาก็เอาแต่

เขี่ยอาหารด้วยท่าทางซงักะตาย

คชาสบตาธรีญัญ์ พวกเขาส่ายหน้าให้กนั ต�ารวจหนุ่มจงึพยายามหา

เรื่องคุย

“พวกคุณทราบข่าวของคณุนนัทวดกีนัแลว้ใช่มั้ยครบัที่เธอตกบนัได 

ขาหกั แล้วสามกีข็อหย่า”

“ป้าเห็นข่าวเหมือนกันจ้ะ เห็นว่าสามีเขาถือกระเป๋าเดินทางออกไป

นอกบ้าน คุณนนัทวดเีลยวิ่งตามมาห้าม ก่อนจะตกบนัไดลงมาขาหกั” รุจี

รบีรบัมุก

“ผู้กองอ่านข่าวซบุซบิกบัเขาเป็นด้วยเหรอคะ” ธรีญัญ์แกล้งเย้าอย่าง

คุ้นเคยกบัต�ารวจหนุ่มมากขึ้น

“ผมต้องอ่านไว้เผื่อจะมปีระโยชน์กบังานในวนัข้างหน้าครบั” คชาลบู

ท้ายทอยอย่างเก้อๆ “ผมจ�าได้ว่าคุณโรสเคยดูดวงว่าเธอจะมีปัญหากับขา

หรอืหวัเข่าใช่มั้ยครบั แล้วเธอกข็าหกัจรงิๆ”

“อาจเป็นกรรมตามสนองกไ็ด้นะจ๊ะ ถงึแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าพี่สาวของ

ตวัเองโดยตรงกต็าม” รุจอีอกความเหน็ 

“จรงิของคณุป้าครบั อ้อ ผมไปสบืเรื่องคณุไลลามาแล้วด้วยนะครบั 

เธอสวมชื่อในประวตัทิะเบยีนราษฎร์ บตัรประชาชนของเธอกน่็าจะเป็นของ

ปลอม ถ้าผมได้รายละเอยีดมากขึ้นจะมาบอกอกีทคีรบั”

“แล้วเรื่องที่ท�าศลัยกรรมล่ะคะ” ธรีญัญ์ถาม

“เราก�าลงัสบือยูค่รบั คาดว่าคงรู้ผลในอกีไม่นานนี้ ดูจากรูปการณ์ที่มี

ผูห้ญงิมาอ้างว่าเป็นแม่ของเธอแล้ว ผมสนันษิฐานวา่คณุไลลาอาจปลอมตวั

เป็นคนอื่น และปฏเิสธตวัตนที่แท้จรงิของตวัเอง รวมทั้งแม่แท้ๆ ด้วย แต่

นี่กเ็ป็นแค่ข้อสนันษิฐานเท่านั้นนะครบั ผมอาจเข้าใจผดิกไ็ด้”
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“อย่างกบัในหนงัแน่ะค่ะ” ธรีญัญ์ออกความเหน็

“ครับ ที่จริงแล้วมีหลายคดีที่แปลกพิสดารยิ่งกว่าในหนังเสียอีก” 

คชายิ้มให้หญงิสาว

“ผูก้องคะ” โรสติาซึ่งนั่งหน้าเคร่งมาตลอดโพล่งทะลขุึ้นมากลางปล้อง 

ทุกคนจงึหนัไปมอง “ฉนัตดัสนิใจเรื่องย้ายเซฟเฮาส์แล้วค่ะ ฉนัไม่อยากให้

ทุกคนที่นี่ต้องเสี่ยง ฉนัจะไปอยู่ที่อื่น”

“คณุโรส ผมบอกแล้วว่าเราจะไม่พดูถงึเรื่องนี้อกี” ธรีตุม์ขดัเสยีงเยน็ 

ดวงตาวาววาบด้วยความโกรธจดั

“ฉันจะพูดค่ะ ฉันคงทนไม่ได้ถ้าตัวเองเป็นสาเหตุให้ทุกคนที่นี่ต้อง

เสี่ยงอนัตราย ได้โปรดให้ฉนัไปอยูท่ี่อื่นเถอะนะคะ” หญงิสาวอ้อนวอนอย่าง

ใจเยน็

“ไม่!” ธรีุตม์ค้านเสยีงแขง็

“ถ้าคณุรกัฉนั คณุกต้็องเข้าใจฉนัสคิะ ปล่อยฉนัไปเถอะ มนัเป็นแค่

การจากกนัชั่วคราว จบเรื่องแล้วเรากพ็บกนัใหม่” โรสติาต่อรอง

“คุณโรสอย่าไปไหนเลยนะคะ อยู่กบัเรานี่แหละ ตอนที่ฉนัมปีัญหา 

คณุกไ็ม่เคยทิ้งฉนั ฉนัไม่แคร์หรอกค่ะ ถ้าจะเกดิอะไรขึ้นต่อจากนี้” ธรีญัญ์

ช่วยพูดแทนพี่ชาย

“แต่ฉนัแคร์ค่ะ รวไีม่ควรต้องเผชญิอนัตรายอกีแล้ว เท่าที่แกเจอมา

กห็นกัเกนิกว่าเดก็อายเุท่าแกจะรบัไหวแล้วนะคะ” โรสติาให้เหตผุลซึ่งท�าให้

ทุกคนนิ่งเงยีบ

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น คชากล่าวขอโทษและกดรับ สีหน้าของเขา

เคร่งเครยีดตลอดการสนทนา ก่อนจะวางสาย

“ลกูน้องของผมที่คอยตามดคูณุรนิรดโีทร. มาครบั เกดิเรื่องขึ้นกบั

เธอ”

“เรื่องอะไรครบั” ธรีุตม์รบีถามด้วยความเป็นห่วง

“คุณรนิถูกจบัในข้อหาเมาแล้วขบัครบั”



รนิรดถีกูจบัในข้อหาเมาแล้วขบั หลงัจากดาราสาวขบัรถชนรั้วบ้าน
ในซอยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวปรมิณฑลกรุงเทพฯ

ไม่มใีครได้รบับาดเจบ็ มแีค่รถยนต์เสยีหาย กนัชนฉกี ไฟหน้าแตก 

ฝากระโปรงโก่งตวัเลก็น้อย แต่รั้วของชาวบ้านกพ็งัไปหลายส่วน

เจ้าของบ้านกบัต�ารวจที่คชาให้สะกดรอยตามดหูญงิสาวรบีเข้าไปช่วย-

เหลอื รนิรดมีอีาการเมา พดูจาไม่รูเ้รื่อง เอะอะโวยวายหาเรื่องทกุคนไปทั่ว 

คู่กรณีจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความ เธอยังคงอาละวาดแม้เมื่อต�ารวจพามายัง

โรงพักเพื่อรอส่งเรื่องไปที่ศาล จนกระทั่งผู้จัดการส่วนตัวและทนายความ 

มาประกนัตวัเธอออกไปในเวลาต่อมา

แน่นอนว่าข่าวเรื่องนางเอกเบอร์หนึ่งขับรถในขณะมึนเมาจนเกิด

อุบตัเิหตุและทะเลาะววิาทกบัคู่กรณ ีย่อมเป็นข่าวโด่งดงัไปทั่ว 

ภาพความสดใสน่ารกัของเธอถูกแทนที่ด้วยผู้หญงิขี้เมา สร้างความ

ผดิหวงัให้แก่บรรดาแฟนคลบั และก่อให้เกดิเสยีงวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่าง

อื้อองึ

๔๗
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สายสืบอินเทอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นต่อการกระท�าของรินรดีไป

สารพดั บางคนตั้งค�าถามว่าดาราสาวไปท�าอะไรในซอยอนัไกลโพ้นแห่งนั้น 

ทั้งที่บ้านของเธออยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บ้างกส็งสยัว่ารนิรดดีื่มเหล้าเมามาย

เพราะสาเหตุใด 

มคีนเข้ามาตอบโดยอ้างว่าเคยเหน็รนิรดขีบัรถผ่านไปมาในซอยแห่ง

นั้นบ่อยๆ โดยเฉพาะเวลากลางคนื อกีหลายคนเข้ามาแสดงความเหน็ว่าการ

ที่หญิงสาวเมาอาจไม่ได้เป็นเพราะไปเที่ยวสถานเริงรมย์ดังที่มีคนกล่าวหา 

แต่เธออาจผิดหวังเสียใจในเรื่องความรัก เนื่องจากแฟนคลับจ�านวนหนึ่ง

สงัเกตว่ารนิรดผ่ีายผอมลง ทั้งยงัโพสต์ข้อความตดัพ้อเกี่ยวกบัความรกัลง

ในอินสตาแกรมส่วนตัวในพักหลังๆ แม้ว่าทุกครั้งเธอจะลบออกไปอย่าง

รวดเรว็หลงัโพสต์รูปภาพได้ไม่ถงึชั่วโมง

นบัจากเหตกุารณ์เกดิขึ้นได้ไม่กี่วนั รนิรดกีอ็อกมาแถลงข่าวยอมรบั

ผิดและขอโทษที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม หญิงสาวไม่ยอมรับว่ามีปัญหา

หวัใจ เธอให้เหตผุลในการดื่มเหล้าว่าไปงานเลี้ยงวนัเกดิเพื่อนและสนกุมาก

ไปหน่อยเท่านั้น

ช่วงนี้กองถ่ายละครจึงสะดุดไปบ้าง รินรดีไม่สามารถมาท�างานได้

เนื่องจากตดิขดัเรื่องคดคีวาม ธรีุตม์ยงัไม่มโีอกาสไปเยี่ยมหญงิสาว ได้แต่

ส่งก�าลงัใจไปทางโทรศพัท์ 

เขาได้กลบับ้านไวในวนันี้ ทว่าเมื่อจอดรถและมองหาโรสติาซึ่งมารอ

รบัตนทกุวนักลบัไม่พบ ส่วนหลานกบัแม่และน้องสาวกไ็ปพบจติแพทย์เดก็ 

ธีรุตม์ทักทายสุนัขเล็กน้อย แล้วตรงเข้าไปในบ้าน ขมวดคิ้วเมื่อเห็นบอดี-

การ์ดแพก็ของลงในลงั 

“คุณท�าอะไร”

“คณุโรสสั่งให้เกบ็ของครบั เธอจะย้ายเซฟเฮาส์” บอดกีาร์ดตอบด้วย

สหีน้าเกรงๆ

“ยายดื้อ!” ธรีุตม์ค�ารามเสยีงต�่า 
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ชายหนุ่มก้าวฉบัขึ้นบนัไดไปเคาะห้องของโรสติาดงัโครมๆ ทนัททีี่เธอ

เปิดประตูออกมา เขาก็คว้าร่างเพรียวเข้ามากอด แล้วดันตัวเข้าไปในห้อง

นอนของเธออย่างฉบัไว

“โอ๊ย! ท�าอะไรของคณุ” โรสติาโวยวายพลางดิ้นขลกุขลกัในอ้อมกอด

ของชายหนุ่ม 

“เราคุยกนัแล้วไงว่า ผม-ไม่-ให้-คุณ-ไป!” เขาย�้าชดัถ้อยชดัค�า

“ฉนัจะไป นี่! ปล่อยนะ ฉนัหายใจไม่ออก” หญงิสาวทุบอกกว้าง 

“ไม่ปล่อย จะกอดไว้อย่างนี้แหละ มาพูดกนัให้รู้เรื่องว่าท�าไมคุณถงึ

ดื้อขนาดนี้” 

ชายหนุ่มเหลอืบมองกระเป๋าเดนิทางที่เปิดกว้างอยู่บนพื้น รอบๆ มี

เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตวัของหญงิสาว

เธอคดิจะหนเีขาไปโดยไม่บอกหรอือย่างไร นกึแล้วธรีุตม์กท็ั้งโกรธ

ทั้งน้อยใจ

“ฉันต้องดื้อสิ ขืนฉันอยู่ที่นี่ต่อ ทุกคนจะมีอันตราย แม่ของฉันก็

ก�าลังจะกลับมาด้วย ฉันจะไปหาที่ปลอดภัยอยู่กับแม่ ไม่กวนคุณหรอก”  

โรสติาท�าหน้าบึ้ง

“ให้แม่คุณมาอยู่ที่นี่ส”ิ เขาบอก

“ไม่ได้หรอกค่ะ ฉนัรบกวนคุณมากไปแล้ว ถงึคุณจะบอกว่าไม่ต้อง

เกรงใจ แต่คุณป้ากบัคุณรญัญ์ล่ะคะ ฉนัจะไม่เกรงใจได้ยงัไง” เธอแย้ง

“แม่กบัรญัญ์เตม็ใจอยู่แล้ว พวกเขารกัคุณจะตาย เอาเป็นว่าผมจะ

ไปรับคุณแม่ของคุณที่สนามบินและเชิญท่านมาเอง” ธีรุตม์ตัดสินใจอย่าง

เผดจ็การ

“ไม่เอาค่ะ ฉันจะไป ยิ่งคุณป้ากับคุณรัญญ์รักฉัน ฉันก็ยิ่งอยู่ที่นี่ 

ไม่ได้ ฉนัทนไม่ได้หรอกถ้าพวกเขากบัรวไีด้รบัอนัตรายเพราะฉนั” โรสติา

ยงัคงดื้อดงึ 

เธอจะมาดื้อไปกว่าเขาได้อย่างไร!



424  l  พ ย า ก ร ณ์ ซ่ อ น รั ก

“โอเค ผมไปกบัคุณเอง คุณไปไหน ผมไปด้วย” 

“จะบ้ารไึง คุณมชีวีติของคุณ มงีานที่ต้องท�า”

“คุณคอืชวีติของผม คุณสลดัผมไปไม่ได้หรอก” 

ชายหนุ่มปล่อยหญงิสาว แล้วก้าวเข้าไปโกยข้าวของทั้งหมดของเธอ

ยดัลงในกระเป๋าเดนิทางที่เปิดแผ่อยู่บนพื้น

“คณุจะท�าอะไร นี่ของของฉนันะ” โรสติายื่นมอืมาแย่งเสื้อผ้าไปจาก

เขา 

ชายหนุม่ไวกว่า เขายดัมนัใส่รวมกบัของชิ้นอื่น แล้วปิดกระเป๋าอย่าง

ว่องไว

“คุณธ ีเอากระเป๋าของฉนัคนืมา” 

ธรีตุม์เบี่ยงตวัหลบไม่ให้เธอแย่งกระเป๋ากลบัไปได้ เขาจ�้าพรวดออก

จากประตูห้อง เพื่อเอากระเป๋าใบนั้นไปไว้ในห้องนอนตนเอง ก่อนจะเดิน

ออกมา และลอ็กประตู 

“นี่มนับ้าชดัๆ คุณท�าอะไรเป็นเดก็ไปได้” โรสติาต่อว่าเสยีงเขยีวอยู่

หน้าห้อง

“ห้ามคณุไปไหนโดยไม่บอกผม” ธรีตุม์สั่ง สหีน้าเคร่งเครยีดแกมเจบ็

ปวด ก่อนเสยีงจะอ่อนลงอย่างเว้าวอน “คณุโรส คณุยงัไม่เข้าใจอกีเหรอว่า 

ผมเป็นห่วงคณุมากแค่ไหน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะรกัใครสกัคน ถ้าคณุเป็น

อะไรไป ผมจะทนอยู่ต่อไปได้ยงัไง คุณไม่เหน็ใจผมบ้างเลยเหรอ”

“คุณธ.ี..” โรสติาช้อนตามองมาด้วยท่าทางอ่อนลงเช่นกนั

“คณุรูม้ั้ยว่า ผมกลวัมากทกุครั้งที่นกึถงึภาพนมิติของคณุในเรื่องของ

เรา ถ้ามนัเป็นความจรงิ...เกดิเรื่องร้ายแรงกบัคณุขึ้นจรงิๆ ผมจะท�ายงัไง” 

ธรีุตม์กดักรามแน่น แค่คดิ เขากเ็จบ็ปวด 

โรสติาถอนหายใจ เธอเป็นฝ่ายก้าวเข้ามาหาเขา วางมอืลงบนเอวทั้ง

สองข้างของชายหนุ่มอย่างแผ่วเบา

“เป็นเพราะภาพนิมิตนั่นไงคะที่ท�าให้ฉันกลัว คุณกับฉัน เลือดสาด
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กระเซน็ และเสยีงปืน เราอยูด้่วยกนัแล้วจะมอีนัตราย ฉนัเองกค็งทนไม่ได้

เหมอืนกนัถ้าเกดิอะไรขึ้นกบัคณุ”  นยัน์ตาคูส่วยเตม็ไปด้วยความหวาดหวั่น 

มอืน้อยบนเอวของเขาสั่นสะท้านจนธรีุตม์รู้สกึได้ 

“ผมไม่กลวัตราบใดที่อยู่ข้างๆ คุณ แต่ผมจะกลวัมากถ้ามอีนัตราย

เกดิขึ้นกบัคุณ แล้วผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อปกป้องคุณ” 

ชายหนุ่มยกมอืขึ้นกอดเธอหลวมๆ ลูบแผ่นหลงักลมกลงึอย่างปลุก

ปลอบ

“คณุธ.ี..” นยัน์ตาของหญงิสาวสั่นระรกิด้วยความซาบซึ้ง เขาเหน็น�้า

แวววาวรมิขอบตาของเธอ

“เมื่อไหร่เรื่องบ้าๆ นี่จะจบซะท”ี ธรีตุม์รวบร่างเธอเข้ามาแนบอกด้วย

ความหวงแหน 

โรสติากอดตอบ ซบหน้าลงบนแผงอกกว้างอย่างยอมศโิรราบ

“ฉนักอ็ยากให้มนัจบ” เสยีงอู้อี้ดงัมาจากหน้าอกของเขา

“ถ้าผมรู้ว่ามนัเป็นใคร ผมจะจบัมนัยดัลงตุ่ม ฝังดนิ ไม่ให้มนัโผล่

หวัขึ้นมาเหน็เดอืนเหน็ตะวนัอกีเลย!” เขาพูดเสยีงกร้าว 

“ดจุงั ให้ต�ารวจจดัการดกีว่าน่า ฉนัไม่อยากไปเยี่ยมคณุในคกุหรอก

นะ” หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมายิ้มเย้า เรยีวปากอวบอิ่มเผยอน้อยๆ อย่างน่ารกั 

เขาถอนสายตาออกจากกลีบปากสีกุหลาบนั้นไม่ได้ ชายหนุ่มจึงก้ม

ลงไปลิ้มชมิรสด้วยความหลงใหล

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น เขาจะไม่รบั ทว่ามนัยงัดงัต่อไป

“บ้าจริง!” ธีรุตม์ดึงโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ากางเกงและเห็นว่าคน

โทร. มาคอืคชา

“รบีรบัสคิะ เผื่อเขามเีรื่องด่วน”

ชายหนุ่มท�าตามค�าบอกของโรสติา เขาเปิดเสยีงให้ได้ยนิทั่วกนั

“ผมมข่ีาวดมีาบอกครบั เอ...หรอืจะเรยีกว่าข่าวร้ายกไ็ม่ทราบ” คชา

เอ่ย
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“ข่าวอะไรครบัผู้กอง” ธรีุตม์ถาม

“เรื่องสืบเนื่องมาจากการที่คุณรินรดีถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับครับ 

ผมเลยขอให้เพื่อนช่วยเอาลายนิ้วมือของเธอไปเทียบกับลายนิ้วมือแฝงใน

จดหมายขู่ที่คุณโรสได้รบั ปรากฏว่ามนัตรงกนั!”

ภายในห้องสอบสวน คชายื่นซองพลาสตกิซึ่งภายในบรรจุจดหมายขู่
ที่โรสติาได้รบัให้รนิรดดีู

“คุณจ�าจดหมายทั้งสองฉบับนี่ได้มั้ยครับ” คชาจับจ้องใบหน้าของ 

รนิรดอีย่างไม่ให้หลุดรอดสายตา

หวัคิ้วของนกัแสดงสาวกระตกุเลก็น้อย นยัน์ตาแสดงความหวั่นไหว

เพยีงชั่วแวบ ก่อนที่เธอจะยิ้มน้อยๆ ด้วยความฉงน ดูน่ารกั ไร้เดยีงสา

“จดหมายอะไรกนัคะ” 

“คณุจ�าไม่ได้จรงิๆ เหรอครบั จดหมายฉบบันี้เป็นฉบบัแรก เขยีนไว้

ว่า ฉนัรูว่้าแกรู ้แต่อย่าคดิบอกใครเป็นอนัขาด มฉิะนั้นแกจะไม่มโีอกาสได้

พูดอีกเลย ส่วนฉบับที่สอง เขียนว่า จ�าไว้ แกอยู่ในสายตาของฉันเสมอ 

แหม! อย่างกบัในหนงัเลยนะครบั”

“ค่ะ แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัรนิเหรอคะ”

“มันเป็นจดหมายที่ใครบางคนส่งไปขู่คุณโรสิตา เทพธิดากุหลาบ

พยากรณ์ครบั” คชาพูดเสยีงเรื่อยๆ

“ตายจรงิ! อาจารย์โรสถกูคนส่งจดหมายขู่เหรอคะ น่ากลวัจงั” รนิ-

รดยีกมอืขึ้นทาบอก

“ครบั จดหมายฉบบัแรกถูกเสยีบไว้ที่หน้ารถของเธอในลานจอดรถ

ของสถานโีทรทศัน์ ส่วนอกีฉบบัหนึ่งพบในห้องท�างานของเธอ”

“โถ...อาจารย์โรสคงตกใจแย่ เธอหายตัวไปเพราะเรื่องนี้รึเปล่าคะ 

เอ๊ะ! หรอืว่า...” 

ดาราสาวกลนืน�้าลาย แล้วกระซบิด้วยท่าทางพรั่นพรงึ 
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“อาจารย์โรสถูกฆ่าตายไปแล้ว!”

คชาหวัเราะเบาๆ อย่างกลั้นไม่อยู่

“ผมรูแ้ล้วว่าท�าไมคณุถงึเป็นนกัแสดงอนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทย คณุ

ตบีทแตกกระจุยจรงิๆ”

“อะไรกนัคะผูก้อง” รนิรดนีิ่วหน้าอย่างไม่พอใจ ทว่านยัน์ตาฉายแวว

ระวงัระไว

“ผมคงจะเชื่อคณุไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะผมได้คยุกบัอาจารย์โรส เธอ

ยืนยันว่าทั้งสองครั้งที่ได้รับจดหมาย คุณอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ทั้งยังมี

หลกัฐานยนืยนัตามค�าพดูของเธอ คอืเทปจากกล้องวงจรปิดและเทปบนัทกึ

ภาพที่คุณไปอดัรายการที่สถานโีทรทศัน์” 

คชาเท้าแขนทั้งสองลงบนโต๊ะ แล้วเหยยีดยิ้ม 

“ที่ส�าคัญ...ลายนิ้วมือของคุณตรงกับลายนิ้วมือแฝงในจดหมายทั้ง

สองฉบบั” 

“ไม่จรงิ! มนัจะตรงได้ยงัไงคะ” รนิรดเีถยีงด้วยปลายเสยีงสั่นสะท้าน

อย่างเหน็ได้ชดั

“มันตรงกันจริงๆ แต่ตรงกันได้ยังไง คุณคงต้องบอกผม ว่ายังไง 

ครับ คุณส่งจดหมายขู่อาจารย์โรสท�าไม” เขายื่นหลักฐานการตรวจสอบ 

จากผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือให้เธอดู ใบหน้าของรินรด ี

ซดีเผอืด

“รนิไม่ได้ท�า” รนิรดสีั่นหวัดกิ ดวงตากลอกไปมาอย่างมพีริุธ

“จนป่านนี้แล้ว คุณอย่าโกหกผมอีกเลยครับ นี่ไม่ใช่แค่การข่มขู่

ธรรมดา อาจารย์โรสถกูคนร้ายบกุรกุบ้านและพยายามฆ่าเธอจรงิๆ แต่ไม่

ส�าเรจ็”

คชามองท่าทางการขยบัตวัเปลี่ยนท่านั่งด้วยความกระสบักระส่ายของ

รนิรด ีไม่มคีวามแปลกใจบนสหีน้าของนางเอกสาว แสดงให้เหน็ว่าเธอรูเ้รื่อง

ที่เกดิขึ้นอยู่แล้ว
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“ถ้าคณุไม่บอกความจรงิ คณุกอ็าจตกเป็นผูต้้องสงสยัในคดพียายาม

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หรอืไม่กจ้็างวานฆ่า คณุอยากโดนข้อหานั้นเหรอครบัคณุ

รนิรด”ี 

ต�ารวจหนุม่จ้องนางเอกอนัดบัต้นของฟ้าเมอืงไทยด้วยสายตาคาดคั้น



การคาดคั้นของคชาท�าให้รนิรดยีอมรบัสารภาพในที่สดุว่าเป็นคน
ส่งจดหมายขูโ่รสติา แต่เธอปฏเิสธว่าไม่เกี่ยวข้องกบัการส่งคนไปบุกรกุและ

พยายามฆ่านกัพยากรณ์สาวถงึในบ้าน 

รนิรดใีห้เหตผุลในการส่งจดหมายขูค่อื ต้องการทดสอบว่าโรสติาเป็น

หมอดทูี่แม่นจรงิหรอืไม่ โรสติาจะรูไ้หมว่าใครเป็นคนส่งจดหมาย ดาราสาว

สรุปว่าการส่งจดหมายขูเ่ป็นเพยีงการเล่นสนกุของเธอซึ่งกระท�าไปโดยรูเ้ท่า

ไม่ถงึการณ์

คชาไม่เชื่อรนิรด ีเขางดัวธิกีารทั้งขูท่ั้งปลอบเพื่อหาความเชื่อมโยงกบั

การพยากรณ์ของโรสติาบนเวท ีเขาถามรนิรดไีปตามตรงว่าเธอกลวัโรสติารู้

ความลบับางประการใช่หรอืไม่ ดาราสาวปฏเิสธ เธอไม่ยอมรบัอกีด้วยว่ามี

คนรกั ทั้งยงัยนืยนัว่าพมิพ์จดหมายตามล�าพงัโดยไม่มใีครรูเ้หน็ ก่อนดารา

สาวจะอ้างสทิธิ์ในการเรยีกทนายความโดยไม่ตอบค�าถามใดๆ 

แม้ต�ารวจต้องการกกัตวัรนิรดไีว้ให้นานที่สดุ แต่ทนายความสดุเขี้ยว

กห็าทางประกนัตวัเธอออกไปจนได้ กระนั้นเรื่องราวที่เกดิขึ้นกก็ลายเป็นข่าว

๔๘
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โด่งดงั 

สื่อทกุแขนงต่างเสนอข่าวเรื่องที่รนิรดส่ีงจดหมายข่มขู่โรสติา หลาย

คนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่มีขโมยบุกเข้าไปในบ้านของนักพยากรณ์สาว 

นอกจากนี้ยงัมกีารวเิคราะห์ไปต่างๆ นานาถงึสาเหตทุี่โรสติาหลบไปพกัผ่อน

ยาวนานโดยไม่มใีครตามตวัพบ 

นอกจากนักข่าวจะควานหาตัวโรสิตาให้ควั่ก ชื่อเสียงของรินรดีก็

ฉาวโฉ่ยิ่งขึ้น ส่งผลต่องานของธรีุตม์ที่เล่นละครคู่กบัเธอ 

ด้วยเหตผุลที่สื่อมวลชนตามหาโรสติากนัยกใหญ่ คชาจงึเหน็ว่าควร

ต้องย้ายโรสิตาไปอยู่ในเซฟเฮาส์แห่งใหม่ เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ว่า

คนร้ายกบัรนิรดจีะรู้จกักนั

‘ผมจะไปกับคุณ!’ ธีรุตม์ประกาศกร้าว เขามองโรสิตาด้วยใบหน้า

เคร่ง เธอจ้องตอบมาอย่างขงึขงัพอกนั ‘อย่าห้ามผมเลยคุณโรส เราคุยกนั

มาหลายครั้งจนผมเบื่อแล้ว ไม่ว่ายงัไงผมกจ็ะตามคุณไปทุกที่ คุณสลดัผม

ไปไม่ได้หรอก’

โรสติาขยบัปากจะค้าน แต่สุดท้ายเธอกพ็ยกัหน้ายนิยอม 

ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงย้ายมาอยู่ในเซฟเฮาส์แห่งใหม่แถวปริมณฑล

กรุงเทพฯ มีรั้วรอบขอบชิด ตัวบ้านตั้งอยู่โดดเดี่ยว ปราศจากเพื่อนบ้าน

อยากรู้อยากเหน็ 

นักพยากรณ์สาวมองไปรอบๆ บ้านกลางเก่ากลางใหม่ ซึ่งมีสนาม

หญ้าและสวนอนัเตม็ไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนดิ หญงิสาวนั่งยองๆ ข้าง

กระถางกุหลาบที่เธอเลอืกมาจากบ้านของธรีุตม์สลีะต้น โดยเฉพาะกุหลาบ

สดี�าซึ่งโรสติาขาดไม่ได้ 

หญิงสาวลูบบนกิ่งก้านของกุหลาบซึ่งบางต้นคอพับคออ่อนจากการ

เดนิทาง แต่เพยีงปลายนิ้วเรยีวสมัผสั กิ่งก้านซึ่งเคยงอกต็ั้งตรงขึ้นมาเลก็น้อย 

คิ้วเรยีวขมวดมุ่นอย่างไม่สบายใจ

“คณุโรส” ธรีตุม์เดนิออกมาจากตวับ้านซึ่งเขาเข้าไปเกบ็สมัภาระและ



แ พ ร ณั ฐ  l  431

ตรวจสอบความเรยีบร้อยด้วยตนเอง แม้จะมบีอดกีาร์ดทั้งสี่ตามมาดแูลอยู่

แล้ว

“ทุกอย่างเรยีบร้อยดคีรบั ผมเอากระเป๋าของคุณไปเกบ็ในห้องแล้ว 

ห้องของเราอยู่ตรงข้ามกนัเหมอืนเดมินะ” ชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ 

“ขอบคุณค่ะ” หญงิสาวลุกขึ้นยนืพร้อมกบัฝืนยิ้ม 

“คุณเป็นอะไร” ธรีุตม์ขมวดคิ้ว

“ทุกคนต้องพลอยล�าบากกันไปหมดเพราะฉัน” โรสิตาบิดมือไปมา

อย่างกลดักลุ้ม

“ไม่เหน็เป็นไรเลย อย่าพูดเรื่องล�าบากอกีนะคุณโรส” เขาวางมอืบน

บ่าทั้งสองของเธอ 

“คุณต้องทิ้งครอบครวัของคุณมาเพราะฉนันี่คะ”

“ไม่มีไอ้อวย ผมก็เบาใจ ผมจ้างบอดีการ์ดไปเฝ้าที่นั่นตั้งสองคน 

และผู้กองก็ยืนยันว่าจะดูแลพวกเขาด้วยตัวเองไม่ใช่เหรอครับ แล้วผมจะ

ห่วงอะไรอกี” ชายหนุ่มยกัไหล่

“คุณไว้ใจผู้กองแล้วเหรอคะ” โรสติาเลกิคิ้วขึ้นสูง 

“ผมควรไว้ใจเขาไม่ใช่เหรอ เขาช่วยเรามาตลอดนี่” เขาแค่นยิ้ม

“ดแีล้วละค่ะ ผู้กองช้างเป็นคนด ีคุณรญัญ์ต้องการผู้ชายอย่างเขา” 

หญงิสาวค่อยยิ้มออก

“เหมือนที่คุณต้องการผู้ชายอย่างผมใช่มั้ย” ดวงตาคมพราวระยับ 

และมอืที่แตะอยู่บนบ่ากเ็ริ่มจะวุ่นวายกบัแก้มนวลเนยีนของเธอ

“คุณนี่เข้าเรื่องตลอด” โรสิตาดึงมือของเขาออก เสมองไปยังต้น

กุหลาบในกระถาง ก่อนใบหน้าจะเคร่งขรมึลง

นักพยากรณ์สาวแสร้งไม่ได้ยินเสียงหัวเราะหึๆ จากคนตัวสูง เธอ

ทรุดกายลงนั่งพลางสมัผสักิ่ง ใบ และดอกของกุหลาบทลีะต้น

“คุณคุยอะไรกบัพวกมนั” ธรีุตม์นั่งลงใกล้ๆ 

“คุณรู้ด้วยเหรอว่าฉนัคุยกบัพวกเขา” โรสติาหนัไปถาม
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“ไม่รูห้รอก ผมเดาเอา ไม่อย่างนั้นคณุจะลูบมนัไปท�าไม ผมเดาถกูมั้ย 

ล่ะ” ธรีุตม์ถามกลบั

“ค่ะ ฉนัได้ยนิเสยีงร้องไห้ของกุหลาบ” หญงิสาวเอ่ยเสยีงขรมึ

“กุหลาบร้องไห้เป็นด้วยเหรอคุณ” พระเอกหนุ่มมองดอกไม้หลากสี

ด้วยความทึ่ง

“เป็นสิคะ กุหลาบก็มีชีวิตเหมือนคนนั่นแหละ คุณดูสิคะ คอของ

พวกเขาตก ไม่ว่าฉันจะท�ายังไง พวกเขาก็ยังดูเศร้า ไม่สดใสเอาเสียเลย”  

โรสติาลูบกิ่งก้านซึ่งลู่ลงมาเลก็น้อยให้ชายหนุ่มดู

“เขาคงเหนื่อยเพราะต้องฝ่ารถตดิมาตั้งไกลละมั้ง” ธรีุตม์ปลอบ

“ถ้าเป็นเพราะแค่นั้น กค็งด”ี หญงิสาวถอนหายใจ

“คุณยงักงัวลเรื่องอื่นอกีใช่มั้ย” ชายหนุ่มถามอย่างอ่อนโยน

“ฉนักลวัแม่จะไม่สบายใจเรื่องของฉนัค่ะ พรุ่งนี้แม่กก็ลบัมาถงึแล้ว” 

เธอยิ้มเจื่อนๆ เดมิทโีรสติาจะพามารดามาอยูด้่วยกนั แต่ธรีตุม์ คชา 

และหัวหน้าบอดีการ์ดแย้งว่าคนร้ายหรือนักข่าวอาจตามมารดาของเธอมา

จนเจอตวัโรสติาเข้า หญงิสาวจงึได้แต่เป็นห่วงมารดาอยู่ห่างๆ

“ท�าใจให้สบายเถอะครับ คุณเครียดไปก็ท�าอะไรไม่ได้ พรุ่งนี้ไอ้...

เอ้อ...คุณพอลจะไปรับคุณแม่ที่สนามบินไม่ใช่เหรอ มัน...เอ๊ย...เขาคุยนัก

คุยหนาว่าสนทิกบัคุณแม่ เขาคงพูดให้แม่คุณเข้าใจได้แหละ”

“ค่ะ ฉันเองก็ฝากความหวังไว้ที่พอล” โรสิตาสบตาธีรุตม์อย่างไม่

มั่นใจเลย

พลทัตก้าวลงจากรถและเดินตรงไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ ชายหนุ่มไม่ได้มาคนเดียว ข้างกายมีเจลกาที่ท�าหน้า

มุ่ยมาตลอดทาง 

เธอถูกบังคับให้มารับมารดาของโรสิตาซึ่งเดินทางมาจากประเทศ

ฝรั่งเศส หญงิสาวก่นด่าพลทตัที่ไม่สนใจความล�าบากใจของเธอเอาเสยีเลย 
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อกีทั้งเจลกากไ็ม่พอใจที่ธรีตุม์ต้องตามโรสติาไปใช้ชวีติหลบๆ ซ่อนๆ ในเซฟ-

เฮาส์แห่งใหม่ทั้งที่ไม่ควรเป็นธุระของเขา แม้ว่าธีรุตม์จะบอกว่าเป็นหน้าที่

ของคนเป็นแฟนกนักต็าม

เจลกาตั้งค�าถามกับตัวเอง...พลทัตกับเธอด�าเนินกลยุทธ์ผิดพลาด 

ใช่ไหม โรสติาจงึหลดุมอืไปจากชายหนุม่ เช่นเดยีวกบัที่ธรุีตม์กห่็างไกลจาก

เธอไปทุกที

หญงิสาวใคร่อยากแก้ไขข้อผดิพลาดและรบีรดุไปหารกัแรกและรกั

เดยีวของตน ทว่าเธอสลดัพลทตัไม่หลุด เพยีงเหน็เขาหงุดหงดิระคนเศร้า

หมองที่อกหกัจากโรสติา เจลกากใ็จอ่อนยวบด้วยความสงสาร ทิ้งเขาไปไหน

ไม่ลง

ทว่าวนันี้มนัมากเกนิไป

“ท�าไมคุณต้องให้ฉนัมารบัแม่ของหมอโรสด้วย คุณมาคนเดยีวกไ็ด้

นี่” เจลกาหนัไปต่อว่าชายหนุม่อกีรอบหลงัจากโวยวายไปแล้วหลายหนตั้งแต่

เดนิทางออกจากบ้าน

“คนทั่วไปรู้ว่าเราเป็นแฟนกัน ถ้าคนร้ายหรือนักข่าวที่ตามหาโรส

สะกดรอยตามผมเพื่อไปถึงตัวโรส พอพวกเขาเห็นคุณมากับผมก็จะได้ไม่

สงสยัไง” 

หญิงสาวขมวดคิ้วมุ่นต่อเหตุผลข้างๆ คูๆ ของเขา แต่ยังไม่ทันได้

ค้าน พลทตักฉ็ุดมอืเธอให้รบีเดนิ

“ไปกนัเถอะ เครื่องคงจะลงแล้ว เดี๋ยวคุณน้าจะรอ” ชายหนุ่มจบัจูง

เธอให้เร่งฝีเท้าไปด้วยกนั 

เจลกาเม้มปากแน่นด้วยความรูส้กึไม่พอใจ เขาคงอยากไปพบมารดา

ของหญงิสาวอนัเป็นที่รกัจนใจจะขาดรอนๆ กระมงัถงึได้เร่งเธอนกั

ทั้งสองรอไม่นานเลย พลทตักบ็ุ้ยปากไปยงัประตูซึ่งผู้โดยสารขาเข้า

เดนิออกมา มารดาของโรสติาแต่งกายด้วยชดุแพนต์สทูส�าหรบัเดนิทางอย่าง

เก๋ไก๋และเขน็รถส�าหรบัวางกระเป๋าเดนิทางมาด้วยท่าทางงามสง่า ทว่าใบหน้า
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แฝงความกงัวล

พลทตักุลกีุจอเข้าไปท�าความเคารพ แล้วช่วยเขน็รถให้ด้วยท่าทางที่

น่าหมั่นไส้ เจลกาตามไปยนืใกล้ๆ และไหว้ผู้สูงวยั 

“นี่กระต่ายครบัคุณน้า”

“สวสัดจ้ีะหน”ู มารสิารบัไหว้ด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะเหลยีวมองไปรอบๆ 

“โรสล่ะลูก น้าเพิ่งเห็นข่าวของโรสจากหนังสือพิมพ์บนเครื่องบิน มันเกิด

อะไรขึ้น แล้วนี่โรสอยู่ไหน”

“โรสสบายดี คุณน้าไม่ต้องห่วงนะครับ พวกเราไปจากที่นี่กันก่อน 

ดกีว่า แล้วผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง” 

พลทตัแตะแขนของมารสิาอย่างสนทิสนมจนเจลกาลอบขบรมิฝีปาก

ด้านใน คนทั้งสองเดนิน�าหน้าไปด้วยกนัเงยีบๆ ปล่อยเจลกาให้ก้าวตามหลงั

ด้วยความรู้สกึเสมอืนเป็นส่วนเกนิ

รนิรดขีบรมิฝีปากด้วยความเครยีดต่อเรื่องคดคีวามซึ่งน�าไปสูห่ายนะ
ในชวีติ

ข่าวซึ่งสื่อตแีผ่อย่างครกึโครมส่งผลต่อความนยิมที่เสื่อมลง และงาน

กร็่อยหรอลงไปด้วย

รินรดีถูกถอดออกจากรายชื่อนักแสดงในละครและภาพยนตร์ที่ยัง

ไม่ได้ถ่ายท�า ส่วนละครที่ถ่ายท�าไปแล้วพร้อมธรีตุม์กต้็องสะดดุ นอกจากนี้

สนิค้าต่างๆ กถ็อนสปอนเซอร์ โชคดทีี่รนิรดยีงัมกีจิการเช่าชุดและเครื่อง-

ประดบัแบบครบวงจรเพื่อไปงานหรอืแม้แต่ไปเที่ยวต่างประเทศ มนัเป็นที่

นยิมตดิลมบนจนท�ารายได้ให้แก่หญงิสาวอย่างเป็นกอบเป็นก�า ทั้งยงัมงีาน

อเีวนต์บางงานที่ไม่มกีารเปลี่ยนตวัเธอ ทว่านางเอกสาวไม่อยากไปร่วมงาน

เนื่องจากไม่ต้องการพบกองทพันกัข่าว

นักแสดงสาวมืดแปดด้านต่อปัญหาที่รุมเร้า ยอมรับความผิดเรื่อง

จดหมายขู่แต่เพยีงผู้เดยีว ทั้งที่เธอท�าเพื่อคนผู้หนึ่ง
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แทนที่เขาจะชื่นชมในตัวเธอ เขากลับหายตัวไป หญิงสาวกลัดกลุ้ม

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั เธอเพยีรโทร. ไปหาเขาด้วยโทรศพัท์มอืถอืซึ่งเขามอบให้

นานแล้วเพื่อใช้ตดิต่อเขาแต่เพยีงผูเ้ดยีว ต�ารวจหรอืแม้แต่ทนายความกไ็ม่รู้

ว่าเธอมโีทรศพัท์เครื่องนี้ซุกซ่อนอยู่ และบนัทกึแค่หมายเลขของเขาเท่านั้น

รินรดีพยายามต่อโทรศัพท์อีกครั้งพลางเดินกลับไปกลับมาอยู่บน

คอนโดมเินยีม ภาวนาว่าเขาจะรบัสาย หญงิสาวแทบโห่ร้องไชโยเมื่อได้ยนิ

เสยีงของเขาตอบกลบัมา

“คุณรบัโทรศพัท์ของรนิแล้ว!”

“คุณเป็นไงบ้าง” เสยีงจากปลายสายเจอืความอาทรอยู่เลก็น้อยแต่ก็

มากพอที่จะท�าให้หญงิสาวดใีจจนน�้าตาไหลพราก

“เครยีดค่ะ ต�ารวจกบันกัข่าวคอยตามรนิ แต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะ 

พวกเขาไม่รูว้า่รนิมโีทรศพัท์เครื่องนี้ รนิไม่ไหวแลว้ค่ะ ไมรู่ว้า่ต�ารวจจะท�า

ยงัไงกบัรนิต่อไป รนิเครยีดจนอยากตาย รนิคดิถงึคุณ”

“ใจเยน็ๆ นะที่รกั เอาอย่างนี้ดมีั้ย ถ้าคดิถงึกม็าหา”

“คุณอยากให้รนิไปหาเหรอคะ” หญงิสาวถามเสยีงสะอื้น

“อยากส ิเราเจอกนัสกัห้าทุม่เหมอืนเดมิดมีั้ย คณุจะออกจากคอนโด

กโ็ทร. มาบอก”

“ค่ะ รนิจะโทร. ไป ขอบคุณมากนะคะที่รกั แล้วเจอกนัค่ะ” 

รนิรดจีบูโทรศพัท์ด้วยรอยยิ้มและน�้าตา รบีลกุไปหยบิผ้ามาซบัน�้าตา 

และคดิหาชุดสวยๆ ที่จะใส่ในคนืนี้

เวลาสี่ทุ่มตรง รนิรดโีทร. บอกเขาว่าจะออกจากคอนโดมเินยีม เขา
สั่งให้เธอซ่อนโทรศพัท์มอืถอืให้มดิชดิในบ้าน และไม่ต้องโทร. ไปอกี

หญิงสาวเชื่อฟังเขาทุกประการเหมือนเช่นเคย เธอขับรถออกจาก

ที่พักอย่างอารมณ์ดี แต่งกายสวยพริ้งด้วยชุดเดรสสั้นสายเดี่ยวสีด�าที่เขา

เคยชอบนกัหนา
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รนิรดเีหลอืบตามองกระจกเพื่อดูว่าเธอสวยพอหรอืยงั ก่อนจะเหน็

รถคนัหนึ่งแล่นตะบงึมาจ่อท้าย หญงิสาวหนัมาทุม่สมาธกิบัหนทางตรงหน้า 

เธอจบัพวงมาลยัแน่นด้วยมอืทั้งสอง 

รถคันเดิมก็ตีออกด้านข้าง แล้วพุ่งเข้ามาปาดหน้า หญิงสาวจึงหัก

พวงมาลยัหลบไปอกีทางหนึ่งโดยอตัโนมตั ิ

เสยีงแตรรถดงัยาวมาจากด้านหลงั รนิรดเีบกิตาโพลงเมื่อรถบรรทุก

คนัหนึ่งแล่นเข้ามาชนท้ายอย่างจงั!



‘นางเอกสาว รนิรด ีประสบอุบตัเิหตุรถชน อาการโคม่า!’
ตวัหนงัสอืขนาดใหญ่ ซึ่งฉายบนจอโทรทศัน์ประกอบการรายงานข่าว

จากผูป้ระกาศชื่อดงัในตอนกลางดกึ ท�าให้ธรีตุม์และโรสติาจดจ่อกบัเนื้อข่าว

ด้วยความตกใจ

ผูป้ระกาศข่าวยงัน�าเสนอต่อไปว่า รนิรดปีระสบอบุตัเิหตบุนถนนออก

นอกเมอืงซึ่งมรีถราสญัจรเพยีงไม่กี่คนั แต่กม็พียานเหน็รถเก๋งคนัหนึ่งขบั

ปาดหน้ารถของเธออย่างกะทนัหนั รนิรดจีงึหกัพวงมาลยัหลบท�าให้ถูกรถ

บรรทุกชนท้าย รถยนต์เสยีหลกัตกลงไปในคูน�้านอกขอบทาง

ดาราสาวได้รบัการช่วยเหลอืขึ้นมาอย่างทนัท่วงทจีากพลเมอืงดทีี่ผ่าน

มา เธอบาดเจบ็สาหสั ขณะนี้ได้ถูกน�าส่งโรงพยาบาลแล้ว

นกัข่าวไปรอกนัอยูท่ี่โรงพยาบาลแถบชานเมอืง ญาตขิองดาราสาวไป

ถงึที่นั่นพร้อมผู้จดัการส่วนตวั ผู้ประกาศข่าวให้สญัญาว่าจะรายงานความ

คบืหน้าต่อไป

“ฉันเพิ่งท�านายไปเองว่าคุณรินจะมีเคราะห์ใหญ่ซึ่งเป็นผลจากใจอัน

๔๙
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มดืด�าของเธอ” โรสติากล่าวเสยีงขรมึ แม้เธอจะโกรธรนิรดทีี่ส่งจดหมายข่มขู่ 

ทว่าอุบตัเิหตุซึ่งดาราสาวประสบกโ็หดร้ายเกนิไป

“น่าสงสารรนิ เคราะห์ซ�้ากรรมซดัจรงิๆ” ธรีุตม์ส่ายศรีษะ

“คุณอยากไปเยี่ยมเธอมั้ยคะ” โรสติาถามชายหนุ่ม

“ไม่ ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้น” เขาจบัมอืเธออย่างหวงแหน 

“แต่เธอเป็นเพื่อนคุณนะคะ” 

“ใช่ รินเป็นเพื่อน เป็นน้อง ผมเป็นห่วงเขา แต่บางที...อุบัติเหตุที่ 

เกิดขึ้นอาจเป็นผลกรรมซึ่งรินได้รับจากการท�าร้ายคุณ” ธีรุตม์กระชับมือ

หญงิสาวแน่นขึ้น

“เรื่องของกรรมกอ็าจจะมส่ีวนค่ะ แต่กหุลาบสดี�าที่คณุรนิเลอืกมาใน

คืนแรมสิบห้าค�่าบอกว่ามีเงาด�ามืดคอยบงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้...นี่ไม่ใช่

อุบตัเิหตุค่ะ”

“คุณแน่ใจเหรอ” ธรีุตม์หมุนตัวมาประจนัหน้าเธอทนัที

“แน่ใจค่ะ” โรสติาพยกัหน้า

“หรือว่า...” เขานิ่วหน้าครุ่นคิด ก่อนจะเบิกตากว้าง “มีคนจงใจ

ปิดปากรนิ!”

ถ้อยค�าของชายหนุ่มท�าให้โรสิตาตัวสั่น มีความเป็นไปได้สูงว่าใคร

ก็ตามที่สร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวคงไม่ต้องการให้รินรดีมี

โอกาสเผยโฉมหน้าที่แท้จรงิของเขา

หากคนผู้นั้นเป็นคู่รักลึกลับของรินรดี แต่ยังกล้าเอาชีวิตเธอ นับ

ประสาอะไรกบัโรสติาที่เขาคดิปองร้ายมาตลอดเล่า

ธรีตุม์คงสมัผสัได้ถงึร่างสั่นสะท้านของหญงิสาว เขาจงึโอบเธอเข้ามา

หาตวั

“อย่ากลวั ผมอยู่กบัคุณ” ชายหนุ่มปลอบเสยีงหนกัแน่น 

“ท�าไมคนเราถงึใจร้ายกนัขนาดนี้คะ แม้แต่คุณรนิ เขายงักล้า แล้ว

เราล่ะคะ ฉนัไม่เข้าใจเลยว่าเขาคดิว่าฉนัรูเ้รื่องอะไรของเขาเหรอ” โรสติาจ้อง
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ธรีุตม์ด้วยความคบัแค้นใจแกมพรั่นพรงึ

“ผมจะไม่ให้มนัท�าอะไรคณุ” ชายหนุม่ดงึร่างกลมกลงึมาซบอกกว้าง 

ตระกองกอดหญงิสาวไว้แน่นอย่างปกป้อง เรยีวปากหยกัปัดผ่านขมบัเนยีน

ของเธอเบาๆ ราวกบัปีกผเีสื้อ ส่งผ่านความอบอุ่นมาสู่หวัใจ

แม้จะอยากอยู่ในอ้อมกอดของเขาต่อไป แต่หญิงสาวก็เขินอายจน

ดิ้นขลกุขลกัในวงแขนแกร่ง เธอถอยออกมาด้วยใบหน้าแดงก�่าไปจนถงึขมบั

ที่ถูกแอบขโมยจุมพติ

“ขอบคุณนะคะ” โรสติาพูดอุบอบิ ดวงตาวบิวบัของเขาท�าให้เธอเขนิ

มากยิ่งขึ้น

เสยีงความเคลื่อนไหวดงัจากหน้าประตหู้อง ทั้งสองคนจงึหนัไปและ

เหน็บอดกีาร์ดเดนิเข้ามาพร้อมกบัส่งแทบ็เลต็ที่เปิดวดิโีอคอลอยู่มาให้

“คุณพลทตัตดิต่อมาครบั” 

“พอลเหรอคะ” โรสิตาใจหายวาบ เกรงว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับ

มารดา 

เธอยงัไม่ทนัได้มองหน้าจอ ธรีตุม์กแ็ทรกเข้ามาพร้อมกบัตหีน้ายกัษ์

ใส่พลทตั

“คุณตดิต่อมาท�าไม คุณกร็ู้นี่ว่าไม่ปลอดภยั”

“ผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอก คุณวางใจได้ ไม่มใีครแกะรอยจากการคุย

กนัครั้งนี้ได้” 

จากจอภาพ โรสติาเหน็พลทตัท�าหน้าบึ้งพอกนั หญงิสาวจงึโบกมอื

ทกัเขา

“สวสัดคี่ะพอล” 

“สวสัดคีรบั โรสสบายดมีั้ย” พลทตัค่อยยิ้มออก ขดักบัธรีุตม์ซึ่งมี

สหีน้าถมงึทงึยิ่งขึ้น

“สบายดีค่ะ โรสเพิ่งดูข่าวของคุณรินในทีวี” เธอนิ่วหน้าด้วยความ

วติก
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“ผมเหน็แล้วเหมอืนกนั เพราะเหตุนี้จงึมคีนอยากคุยกบัโรส”

“ใครคะ”

พลทตัหนัจอภาพไปยงัผู้หญงิซึ่งนั่งอยูต่ดิกบัเขา โรสติายิ้มกว้างด้วย

ความตื่นเต้น 

“แม่!” เธอตะโกนไม่ทนัขาดค�า น�้าตากไ็หลคลอ

“โรส...” เสยีงเรยีกชื่อตนเองจากปากมารดาท�าให้โรสติายื่นมอืไปแตะ

หน้าจออย่างแผ่วเบาด้วยความคดิถงึ เธอไม่ทนัได้สงัเกตแววตาอ่อนโยนที่

ธรีุตม์มองตนอยู่ในขณะนี้

“แม่ขา โรสขอโทษที่ไม่ได้บอกความจรงิให้แม่รู้” โรสติากระพุ่มมอื

ไหว้ด้วยความรู้สกึผดิ

“พอลบอกแม่แล้ว แม่น้อยใจรู้มั้ย มอีย่างที่ไหน ลูกปิดเรื่องส�าคญั

กบัแม่ไว้ตั้งนาน ปล่อยให้แม่รูจ้ากหนงัสอืพมิพ์บนเครื่องบนิ เกอืบหวัใจวาย

ตายกลางอากาศแน่ะ” มารสิาต�าหนเิสยีงเข้มงวด

“โรสขอโทษค่ะ โรสกลวัว่าแม่จะกงัวล” โรสติาหน้าเจื่อน

“แม่กงัวลจรงิๆ นั่นแหละ คราวหลงัอย่าปิดแม่อกี รูม้ั้ยว่าแม่ห่วงลกู

มากแค่ไหน” ผู้เป็นมารดาจ้องมองมาอย่างหวั่นวติก

“โรสสัญญาค่ะว่าต่อไปจะไม่ปิดบังแม่อีกแล้ว แต่ว่าแม่ไม่ต้องห่วง

นะคะ โรสสบายด ีทกุคนดแูลโรสอย่างด ีที่นี่มบีอดกีาร์ดตั้งเป็นโขยง แล้ว

กม็.ี..เอ้อ...” หญงิสาวผนิมองคนข้างตวัด้วยความขดัเขนิ “คุณธ”ี

เธอหนัจอให้มารดามองเหน็ธรีตุม์ด้วยอกีคน พระเอกหนุ่มยกมอืไหว้

มารสิาด้วยท่าทางเคร่งขรมึ 

“สวสัดคีรบั”

มารสิารบัไหว้พลางจ้องมองธรีตุม์อย่างพนิจิพเิคราะห์จนหวัคิ้วยบัย่น 

โรสติาแทบไม่กล้าหายใจ มารดาทราบมาตลอดว่าธรุีตม์กบับุตรสาวนั้นเป็น

ไม้เบื่อไม้เมากนัมานาน เธอจะคดิอย่างไรที่โรสติามาหลบภยัอยู่กบัเขา

ธรีุตม์ท�าเรื่องยากให้ง่ายขึ้นด้วยวธิขีองเขา
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“คณุแม่ไม่ต้องห่วงนะครบั ผมสญัญาว่าจะดูแลปกป้องคุณโรสด้วย

ชวีติของผมเอง”

ไอร้อนแล่นซูไ่ปตามผวิแก้มของโรสติา เธอเหน็ว่ามารสิาถงึกบัอึ้งไป 

ส่วนพลทตักเ็ม้มปากแน่นอย่างไม่ชอบใจ  

ธรีุตม์กุมมอืหญงิสาวขึ้นมาจนเธอต้องหนัไปสบตาเขา และเหน็แวว

ตาแน่วแน่ของชายหนุ่ม ก่อนเขาจะหนัไปกล่าวกบัมารสิา

“คุณแม่อาจไม่เคยเจอผม และเมื่อก่อนผมอาจเคยมีปัญหากับคุณ

โรส แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาท�าให้ความคดิและความรูส้กึของผมเปลี่ยนไปครบั 

ตอนนี้คุณโรสเป็นคนส�าคัญในชีวิตของผม ผมจะไม่ให้ใครหน้าไหนมา

ท�าร้ายเธอแน่ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น ผมจะท�าทุกอย่างเพื่อให้เธอกลบัไปหา

คุณแม่อย่างปลอดภยัที่สุด”

โรสติาหน้าแดงก�่ายามมารดาจ้องมองมา มารสิาเงยีบไปนานทเีดยีว

จนหญงิสาวกลวัว่าแม่จะโกรธความบุ่มบ่ามของธรีุตม์ แต่ในที่สุดมารดาก็

ผงกศรีษะ

“ฉนัจะเชื่อคุณ”

หญงิสาวเผลอผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอกและเหน็รอยยิ้มขบขนั

ของแม่

“ฝากหวัใจของฉนัด้วยคุณธรีุตม์”

“ครบั หวัใจของคุณแม่กค็อืหวัใจของผมเหมอืนกนั” เขากล่าวด้วย

น�้าเสยีงมั่นคง 

โรสติาเบกิตากว้าง แก้มทั้งสองร้อนระอุยิ่งขึ้นจวนเจยีนระเบดิ มอื

อบอุน่กระชบัมอืน้อยของเธอเอาไว้จนหญงิสาวต้องหนัไปสบตาทอประกาย

รกัใคร่ของเขา

เสยีงกระแอมของพลทตัเรยีกทั้งสองให้หนักลบัไปมองหน้าจอแทบ็เลต็ 

อกีครั้ง 

“แม่ต้องไปแล้วละ”
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“ค่ะ โรสคดิถงึแม่นะคะ อยากกอดแม่” โรสติาเอ่ยอย่างใจหาย

“แม่กค็ดิถงึลูก อยากกอดลูกเหมอืนกนัจ้ะ” มารสิายิ้มเศร้า 

น�้าตาของนกัพยากรณ์ไหลรนิ สองแม่ลกูล�่าลากนัอกีสองสามประโยค

ก่อนมารสิาจะเป็นฝ่ายยุตกิารตดิต่อ ปล่อยให้โรสติาไล้มอืไปตามวงหน้าของ

มารดาซึ่งหายลบัไปจากจอภาพ

“ฉนัคดิถงึแม่” โรสติาเอ่ยอย่างโหยหา 

“ทนอีกสักหน่อยนะ พอเรื่องทั้งหมดจบคุณก็จะได้เจอคุณแม่แล้ว” 

ธรีุตม์คว้าร่างน้อยมากอดและใช้ปลายนิ้วเชด็น�้าตาให้ด้วยความอ่อนโยน

“เมื่อไหร่มนัถงึจะจบซะทล่ีะคะ ท�าไมไอ้บ้าโรคจตินั่นถงึไม่ปล่อยฉนั

เสยีท”ี โรสติากระแทกเสยีงอย่างเจบ็แค้น

“ผมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันตอนที่ไอ้อวยจ้องท�าร้ายรัญญ์และ

ครอบครัวของเรา แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาท�าให้ผมได้เห็นว่าเรื่องเลวร้ายที่

เกดิขึ้นจะไม่อยูก่บัเราตลอดไป ความดใีนตวัเราจะเอาชนะความชั่วของศตัรู

ได้เสมอ  แล้วมนักจ็ะผ่านไป คุณเป็นคนด ีความชั่วท�าอะไรคุณไม่ได้หรอก

คุณโรส” 

“แต่ในภาพนมิติบอกว่าอาจมใีครบางคนถกูยงิ...” โรสติาช้อนตามอง

เขาจากอ้อมอกของชายหนุ่ม 

ธีรุตม์ใช้ปลายนิ้วชี้แตะริมฝีปากเธอ “คุณบอกผมว่าได้ยินเสียงปืน

และมเีลอืดสาดกระเซน็ แล้วเลอืดกไ็หลมารวมกนัเป็นกหุลาบแดงดอกหนึ่ง 

มนัอาจเป็นสญัญาณที่ดกีไ็ด้” 

โรสติานิ่งงนัไปอย่างคดิตาม ธรีตุม์จงึใช้ปลายนิ้วปัดเส้นผมที่ระนวล

แก้มของเธอออกไป

“อย่าเพิ่งกงัวลไปเลยนะครบั กลุม้ใจไปกท็�าอะไรไม่ได้ เรารอดเูรื่อง

ของรนิกนัดกีว่า บางทอีบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นกบัเขาอาจท�าให้ต�ารวจค้นหาเงื่อนง�า

ของคนร้ายพบกไ็ด้ ผมจะบอกผู้กองว่าคุณไม่คดิว่าเป็นอุบตัเิหตุ”

รอยยิ้มปลอบโยนของธีรุตม์ท�าให้โรสิตาพยักหน้า ซบศีรษะลงกับ
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แผงอกกว้างอย่างไว้วางใจ แม้จะกงัวลอยู่มากกต็าม

เขากงัวลต่อทุกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นตราบใดที่ปัญหายงัไม่จบ 
และ...ตราบใดที่รนิรดยีงัไม่ตาย!

โทรทัศน์ทุกช่องน�าเสนอข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนางเอกสาวซึ่งยัง

อยู่ในอาการโคม่า เขาภาวนาว่าเธอจะตายในไม่ช้า

เขากดรีโมตคอนโทรลตามไปดูข่าวทุกช่อง ทั้งยังเสาะหากระทู้ทาง

อนิเทอร์เนต็ นกัสบืสมคัรเล่นทั้งหลายวเิคราะห์กนัอย่างเมามนัว่าเส้นทางที่

รนิรดปีระสบอุบตัเิหตุเป็นทางเดยีวกบัที่เธอเคยก่อเหตุเมาแล้วขบัมาก่อน

ไอ้นกัสบืสมคัรเล่นพวกนี้จะท�าให้เขาฉบิหาย!

โชคดีที่เขาไม่ค่อยออกไปไหนกับเธอ และโชคดีที่เขามักอ�าพราง

ใบหน้าด้วยแว่นตา หนวด กบัหมวกอยู่เสมอ จนดาราสาวเคยค่อนขอดด้วย

ความน้อยใจว่า เหตุใดเขาจึงต้องอับอายที่คนจะเห็นเขาไปไหนมาไหนกับ

เธอ

เขาท�าถูกต้องแล้ว จนบดันี้ยงัไม่มใีครจ�าเขาได้

ข่าวของรนิรดจีบลงแล้ว ผูป้ระกาศข่าวรายงานเรื่องต่อไปซึ่งเป็นข่าว

ยดืเยื้อมานาน มอืที่กดรโีมตคอนโทรลหยุดชะงกั ก่อนจะสั่นน้อยๆ

ภาพของนกัอนรุกัษ์ธรรมชาตซิึ่งถกูฆาตกรรมเมื่อสองปีก่อนปรากฏ

ขึ้น ตลอดเวลาหลายเดอืนที่ผ่านมาซึ่งญาตแิละผูส้นบัสนนุรณรงค์เรยีกร้อง

ให้ทางการรื้อฟื้นคดคีวามเพื่อจบัฆาตกรมาลงโทษ ในที่สุดพวกเขากไ็ด้รบั

ชยัชนะ

ต�ารวจฟื้นคดขีึ้นมาอกีครั้ง และนั่นท�าให้เขายิ่งประหวั่น

เขาจะรอช้าไม่ได้อกีแล้ว หากรนิรดไีม่ตายในเรว็วนั เขากต้็องหาทาง

ก�าจดัเธอ แม้จะเสยีดายความสวย ความสดใหม่ ความขี้อ้อน และนสิยัช่าง

เอาใจของเธอ แต่จะท�าอย่างไรได้ในเมื่อมสีิ่งอื่นที่ส�าคญักว่ารนิรดี

แต่แม้จะไม่มรีนิรด ีปัญหาใหญ่ที่สุดของเขากค็อื โรสติา 
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เขาไม่เข้าใจว่าไยจึงควานหาตัวเธอได้ยากนัก เขาติดตามดูผู้ใกล้ชิด

ของเธอ ทั้งพลทตัและมารสิา ไม่มใีครน�าไปสู่โรสติาได้แม้แต่คนเดยีว

ตามที่รนิรดเีล่าเรื่องตุก๊ตาที่ชื่อโรส น�้ากหุลาบ และกหุลาบสดี�าพนัธ์ุ

หายาก เขาเชื่อว่าบุคคลที่น่าสงสยัที่สุดกค็อื ธรีุตม์

พระเอกหนุม่หายหน้าไป คนของเขาที่เฝ้าดบู้านหลงันั้นอยูร่ายงานว่า 

ธรีตุม์อาจไม่ได้ออกไปจากบ้านเลย แต่ว่าเขาไม่เชื่อ และสงัหรณ์ใจว่ามกีาร

เล่นละครตบตาพวกตนอยู่

เขาควรท�าอย่างไรกบัธรีุตม์ดี

แฟ้มประวตัขิองธรีตุม์ซึ่งรวบรวมข่าวสารทั้งหมดของพระเอกหนุม่

วางอยู่ตรงหน้า เขาเปิดออกดู ก่อนจะพบภาพของธรีญัญ์และธรีวใีนวนัที่

เดก็หญงิถกูพ่อแท้ๆ ลกัพาตวั ธรีตุม์อยูใ่นภาพนั้น ท่าทางของธรุีตม์ที่กอด

คนทั้งสองเตม็ไปด้วยความรกัยิ่ง

อา...นี่แหละ จุดอ่อนของธรีุตม์

ถ้าเขาจะจดัการพระเอกหนุม่เพื่อน�าไปสูโ่รสติา เขากต้็องเริ่มลงมอืที่

ผู้หญงิสองคนนี้เป็นอนัดบัแรก!



เจลกาถอนหายใจดงัเฮอืก เธอเปิดแฟ้มเอกสารที่ได้รบัมอบหมาย
ให้จัดเรียงค้างเอาไว้ จิตใจล่องลอยไปถึงปัญหาซึ่งยังขบไม่แตกมาตลอด

หลายวนั

หญิงสาวบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไรต่อการที่ธีรุตม์ประกาศชัดเจนว่า

คบหาดูใจกบัโรสติา จรงิอยู่ที่เธอรกัธรีุตม์มานานและไม่ชอบนกัพยากรณ์

สาว แต่เหตใุดเธอจงึไม่รูส้กึเจบ็ยบิๆ อยูใ่นใจเท่ากบัตอนที่เหน็พลทตัแสดง

ความห่วงใยต่อโรสติา ทั้งยงัเอาอกเอาใจมารดาของเจ้าหล่อนประหนึ่งเป็น

แม่บงัเกดิเกล้า ทั้งที่เขากน็่าจะรู้ว่านกัพยากรณ์สาวไม่ได้รกัเขาเสยีหน่อย

นี่เธอสงสารพลทตัที่เขาเองกอ็กหกัจากโรสติา แต่ยงัพยายามไขว่คว้า

ความรกัคนืมาน่ะหรอื

เจลกาสะบดัศรีษะเบาๆ ด้วยความสบัสน เมื่อใดเรื่องบ้าบอทั้งหลาย

จะจบไปเสยีท!ี 

อาการเจบ็ๆ คนัๆ บงัเกดิขึ้นในโพรงอกด้านซ้ายอกีครั้งยามหญงิสาว

นึกถึงอนาคตที่เธอจะกลายเป็นเพียงเด็กฝึกงานต๊อกต๋อย ไม่ใช่คนรักของ

๕๐
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ผู้บรหิารหนุ่มดงัที่ทุกคนเข้าใจ

เจลกาถอนหายใจอกีเฮอืกใหญ่ สมัผสัได้ว่ามใีครย่องมาทางด้านหลงั 

หญิงสาวเหวี่ยงหมัดใส่โดยอัตโนมัติ เฉียดใบหน้าหล่อเหลาไปเพียงเส้น

ยาแดงผ่าแปด!

“โอ๊ะ! คุณพอล คุณเป็นอะไรมั้ย” เธอผุดลุกไปประคองหน้าพลทตั

ด้วยความตกใจ

“ไม่เป็นไร” ชายหนุ่มท�าหน้าเหยเก

เจลกายังไม่วางใจ เธอเขย่งปลายเท้า ใช้มือทั้งสองพลิกใบหน้าของ

ชายหนุ่มไปทางซ้ายและขวา ยื่นศีรษะเข้าไปใกล้เขาเพื่อดูให้ชัดๆ ก่อนจะ

เหน็ดวงตาวบิวบัจ้องตอบมา

หญิงสาวเพิ่งตระหนักว่าใบหน้าของตนอยู่ใกล้พลทัตมากเสียจน

สมัผสัได้ถงึลมหายใจอุ่นๆ ของชายหนุ่ม นยัน์ตาคมเปล่งประกายเข้มขึ้น

ชนดิที่ท�าให้เจลกาหายใจสะดุด ไอร้อนแล่นซู่ไปทั้งนวลหน้า

เขาไม่ได้สบตาเธออกีแล้ว ดวงตาคูน่ั้นเลื่อนลงมาที่เรยีวปากซึ่งเผยอ

น้อยๆ 

เจลกาขบรมิฝีปากอย่างหวั่นหวาด เธอไม่แน่ใจว่าพลทตัรู้ตวัหรอืไม่

ว่าวงหน้าคมสันได้โน้มเข้ามาใกล้เธอ หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงจนแทบ

กระดอนออกจากอก เธอยนัมอืทั้งสองบนแผงอกกว้าง ผลกัเขาออกไปสุด

แรง

“คุณ...คุณ...คุณจะท�าอะไร!” เจลกากระโดดหน ี

“เอ่อ...ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน...” ชายหนุ่มเสยผม มองมาด้วยอาการ

งงงวย

“คุณก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอ!” เจลกาทวนค�าพูดด้วยเสียงแหลมปรี๊ด

อย่างโกรธจดั 

เขาท�าราวกบัเธอเป็นของเล่นฆ่าเวลา!

“ฉนัตกลงเล่นละครกบัคุณ แต่ไม่ได้ตกลงว่าจะให้คุณมาเอาเปรยีบ
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นะ แค่นี้ฉนักเ็สยีชื่อเสยีงมากพอแล้ว ถ้าฉนัรู้ว่าการสวมบทบาทเป็นแฟน

หลอกๆ ของคุณจะท�าให้คุณดูถูกฉนัแบบนี้ ฉนัจะไม่โง่รบัปากคุณแต่แรก

หรอก”

“ผมขอโทษ” วงหน้าคมสนัว้าวุ่นอย่างเหน็ได้ชดั

“อย่าท�าอย่างนี้กับฉันอีก ไม่งั้นฉันชกคุณจริงๆ ด้วย!” หญิงสาวชู

ก�าปั้นขึ้นมา

“ผมไม่รู ้เหมือนกันว่าเป็นอะไร แต่สัญญาว่านับจากนี้ไปจะไม่มี

เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาด” เขากล่าวอย่างเด็ดขาดจนคนฟัง

ปวดใจ

เธอจะปวดใจท�าไมในเมื่อพลทตัพูดถกูแล้วไม่ใช่หรอื เจลกาเม้มปาก

แน่น สะบดัหน้าพรดื

“คุณจะไปไหนกไ็ป ฉนัมงีานต้องท�าอกีเยอะ”

“ผมคงท�าไม่ได้” เขาถอนใจ

“ท�าอะไรไม่ได้” เธอแหวใส่

“ผมมาที่นี่กเ็พื่อแวะมาบอกคณุว่าไอ้ช้างจะมาคยุเรื่องคด ีผมเลยจะ

ชวนคุณไปเจอมนัด้วย” ชายหนุ่มเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“คุณสั่งให้ใครเรยีกฉนัไปกไ็ด้นี่ หรอืไม่กโ็ทร. มา” 

“ผมเดนิผ่านมาทางนี้อยู่แล้ว เรารบีไปกนัเถอะ” 

หญงิสาวไม่ขยบัตวั แต่มองชายหนุม่ด้วยความระแวง พลทตัจงึถอน

หายใจ 

“ผมไม่ท�าอะไรคุณหรอกกระต่าย เมื่อกี้เป็นความผดิพลาด เชื่อผม

เถอะ” น�้าเสยีงคนพูดหนกัแน่นจนเกนิไป

ความผดิพลาดอย่างนั้นร ึเจลกาคดิในใจพร้อมกบัยิ้มหยนั รู้สกึเจบ็

พลิกึ

“ผมสัญญาว่าจะไม่แตะเนื้อต้องตัวคุณอีกเลยแม้แต่ปลายเล็บ” เขา

ชูมอืทั้งสองขึ้นอย่างยอมแพ้
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หญงิสาวกดัรมิฝีปาก เธอตดัสนิใจปิดแฟ้มเอกสาร แล้วเชดิหน้าขึ้น 

“คุณเดนิน�าไปส ิฉนัจะตามไป”

พลทตัพยกัหน้า นยัน์ตาคมพนิจิพเิคราะห์เธอมากจนเกนิกว่าที่เคย

เป็น แก้มนวลร้อนผ่าวยามเธอนกึถงึเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป 

“ยงัไม่ไปอกี” เจลกาเร่งเสยีงแขง็

“ไปเดี๋ยวนี้แหละ คุณกต็ามผมมาส”ิ 

เขาวางมาดขรมึ แล้วเดนิน�าหน้าไป ปล่อยให้หญงิสาวเดนิตามหลงั

ด้วยหวัใจที่ปั่นป่วน

สองหนุ่มสาวมารอในห้องท�างานของพลทตัเพยีงไม่นาน คชากม็าถงึ
ต�ารวจหนุ่มหรี่ตามองท่าทางมึนตึงของเจลกาและสีหน้าสับสนของ

เพื่อนรกั แต่ไม่วจิารณ์อนัใด เขาพุ่งเข้าประเดน็อย่างไม่รอช้า

“คุณรินรดียังอยู่ในห้องไอซียูและยังไม่รู้สึกตัว ลูกน้องที่ไปสะกด

รอยตามเธอยืนยันว่าคนที่ขับรถปาดหน้าคุณรินรดีตั้งใจให้เธอประสบ

อบุตัเิหตุ เขาไม่ได้ตามรถคนันั้นไป เพราะต้องช่วยชวีติคุณรนิรดเีป็นอนัดบั

แรก แต่จ�าทะเบียนรถได้ ฉันตรวจสอบดูแล้วไอ้พอล ปรากฏว่ามันเป็น

ทะเบยีนปลอม”

“หมดกนั! เรากไ็ม่รูเ้สยีทสีคิะว่ามนัเป็นใคร” เจลกาถอนหายใจอย่าง

เซง็ๆ

“ผมหวงัว่าเราจะได้รูใ้นไม่ช้าครบัคณุกระต่าย ผมได้คุยกบัญาตแิละ

ผู้จดัการส่วนตวัของคุณรนิรด ีเรื่องจะขอเข้าไปค้นในคอนโดของเธอ เผื่อ

จะได้เบาะแสว่ามใีครต้องการเอาชวีติเธอ พวกเขาอนญุาต ผมส่งคนไปที่นั่น

แล้วและก�าลงัจะตามไป” คชาบอก

“ด ีฉนัหวงัว่านายจะพบเงื่อนง�าของไอ้โม่งที่อยูเ่บื้องหลงัเรื่องทั้งหมด

ที่นั่น ถ้ามนักล้าท�ากบัคุณรนิ มนักต็้องท�ากบัโรสเหมอืนกนั” พลทตักล่าว

อย่างเคร่งเครยีด 
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เจลกาช�าเลืองมองนักธุรกิจหนุ่มพร้อมกับเม้มปากแน่น ท่าทางของ

ทั้งสองอยู่ในสายตาของคชา

“แม่ของคุณโรสเป็นยงัไงบ้าง”

“สบายด ีคณุน้าก�าลงัตามหาอซิาแบลล์ อาจารย์ของโรสอยู่ ท่านเป็น

ห่วงโรสมาก ฉันเองก็ห่วง ไม่อยากให้เธออยู่กับธีรุตม์ตามล�าพังเลยว่ะ”  

พลทตับ่นด้วยสหีน้าถมงึทงึ

“พวกเขารกักนั คณุธเีป็นคนมคีวามรบัผดิชอบสงูมากต่อคนที่เขารกั 

คุณโรสจะปลอดภยัแน่เมื่ออยู่กบัเขา” 

คชากล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อนรักควรยอมรับความจริงเสียท ี

และหนัไปหาความรกัที่อยู่ใกล้ตวัเขาเพยีงนดิเดยีว 

พลทตัชกัสหีน้า คชาจงึยิ้มปลอบ

“ส�าหรบัฉนันะไอ้พอล ความรกัไม่ใช่การครอบครอง แต่เป็นการเฝ้า

มองและยนิดเีมื่อคนที่เรารกัมคีวามสุข”

“ต�ารวจอย่างนายพูดจาน�้าเน่าเป็นด้วยเหรอวะ” พลทตัแค่นหวัเราะ 

เจลกาย่นหวัคิ้วเหมอืนคนที่จมอยู่กบัความคดิของตนเอง

“นายลองคดิแบบน�้าเน่าตามฉนัให้ได้ส ิแล้วจะรูว่้ามนัจรงิ ใจที่ว้าวุน่

ของนายจะได้เบาลง แล้วนายกจ็ะได้เหน็สิ่งที่คู่ควรกบันายจรงิๆ ได้ชดัเจน

ขึ้นเสยีท”ี 

“อะไรของนายวะไอ้ช้าง” พลทตัขมวดคิ้วมุ่น

คชายกัไหล่ ก่อนจะลุกขึ้น

“ฉนัต้องไปแล้ว ถ้ามคีวามคบืหน้าเรื่องคดจีะรบีมาสง่ข่าว ผมไปนะ

ครบัคุณกระต่าย”

ต�ารวจหนุ่มลาคนทั้งสองโดยไม่รอให้ใครทักท้วง เขาปิดประตูห้อง

พร้อมกับอมยิ้ม ภาวนาให้สมองทื่อๆ ของพลทัตพบค�าตอบของหัวใจได้

เสยีที
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คชาโทรศัพท์บอกธีรัญญ์ว่าจะไปหาเธอในช่วงค�่า หญิงสาววางสาย
และจงูมอืธรีวซีึ่งสนทิกบัธรีญัญ์มากขึ้น เดก็หญงิมนีดัพบจติแพทย์ ธรีญัญ์

กบัรุจจีงึพาธรีวไีปด้วยกนั 

“ผู้กองโทร. มาเหรอจ๊ะ” รุจีถามเมื่อพวกเธอเข้าไปนั่งในรถยนต์ 

มารดานั่งตรงเบาะหลงักบัธรีว ีส่วนธรีญัญ์ประจ�าที่คนขบั

“ค่ะ” หญงิสาวตอบเบาๆ พลางขบัรถไปตามทาง 

ธีรัญญ์นึกถึงเจ้าของแววตาอ่อนโยนซึ่งคอยดูแลตนและครอบครัว

อยู่เป็นนิจ ในช่วงที่ธีรุตม์ไม่อยู่ เขาเพียรมาหาเธอทุกวันไม่ว่าจะเลิกงาน

ดึกดื่นเพียงใดก็ตาม บางวันคชาท�าคดีจนไม่ได้นอน แต่เขาก็ยังขับรถมา 

รบัประทานข้าวต้มตอนเช้าที่บ้านเธอและของบีหลบับนโซฟาในห้องนั่งเล่น 

ธรีญัญ์จะไม่ใจอ่อนได้อย่างไร...

แต่กระนั้นเธอก็ยังไม่พร้อม ธีรัญญ์ไม่ไว้ใจผู้ชาย แม้ว่าคชาจะไม่

เหมือนคนอื่น แต่คนที่เคยเจ็บช�้าปางตายอย่างหญิงสาวก็ไม่ต้องการที่จะ

เจบ็อกี 

ที่ส�าคญั ธรีญัญ์รูด้ว่ีาตวัเธอเองไม่เหมอืนผู้หญงิคนอื่น เธอสกปรก 

แปดเปื้อน และด้อยค่า ไม่ควรคู่กบัผู้ชายดีๆ  อย่างคชา

มือเรียวก�าพวงมาลัยแน่น เธอเจ็บปวดกับความต้อยต�่าของตนเอง

ยิ่งนกั

“ผู้กองเป็นคนดี เป็นผู้ชายที่หาได้ยาก เขาดูจะชอบลูกมาก ลูกล่ะ 

คดิยงัไงกบัเขา” 

ค�าถามของมารดาท�าให้หญงิสาวกดัรมิฝีปากจนเจบ็ เธอกลนืน�้าลาย

อนัแห้งผาก แล้วตอบอย่างเคร่งขรมึ

“รญัญ์เหน็ด้วยค่ะว่าเขาเป็นคนด ีแต่รญัญ์ไม่เหมาะกบัเขาหรอก”

“ไม่เหมาะยงัไง” ธรีญัญ์เหน็คิ้วของแม่ขมวดมุน่อยูใ่นกระจกมองหลงั

“แม่กร็ู้นี่คะ” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเศร้า
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“รญัญ์...” มารดายื่นมอืมาแตะบ่าข้างหนึ่งของเธอ “เรื่องในอดตีที่เคย

เกดิขึ้น ไม่ใช่ความผดิของลูกเลย และถ้าลูกท�าตวัเหลวแหลก มผีู้ชายมาก

หน้าหลายตา เปลี่ยนคู่นอนไม่ซ�้ากนั แม่จะต�าหนลิูกแน่ แต่ลูกของแม่เป็น

กุลสตรีมาตลอด ลูกแค่โชคร้ายที่เจอคนเลว และถ้าหากเรามองในแง่ด ี 

สิ่งที่เกดิขึ้นท�าให้พวกเรามรีวทีี่น่ารกัเกดิมาไงล่ะจ๊ะ ส่วนผูก้อง เขาแสดงออก

มาตลอดไม่ใช่เหรอว่าไม่สนใจเรื่องนั้น ลูกก็อย่าเอาอดีตมาท�าลายปัจจุบัน

กบัอนาคตเลย”

“แต่รญัญ์ไม่มคี่า...” 

“ค่าของลูกอยู่ที่ความคดิของตวัลูกเอง ถ้าลูกเอาแต่ดูถูกตวัเอง ลูก

กจ็ะไม่มวีนัมคี่า แต่ส�าหรบัพ่อแม่ ตาธ ี และรวแีล้ว ลูกมคี่าที่สุดส�าหรบั

พวกเรา และแม่กเ็ชื่อว่าส�าหรบัผู้กอง ลูกมคี่ามากพอให้เขาทุ่มเทความรกั

และความสนใจให้” 

น�้าเสยีงหนกัแน่นของแม่ท�าให้ธรีญัญ์นิ่งไป...เธอมคี่าจรงิๆ หรอื...

“ไอ้อวยตายไปแล้ว ลกูยงัจะยอมแพ้ให้คนตายอย่างมนัไปตลอดชวีติ

ของลกูเหรอ อย่าให้ใครหน้าไหนมาพรากความสขุของเราไป ถงึเวลาแลว้รึ

ยงัที่ลูกควรมคีวามสุขเสยีท”ี

รุจีตบบ่าหญิงสาวเบาๆ แล้วหันไปเล่นกับธีรวี ปล่อยให้ธีรัญญ์จม

จ่อมอยู่ในความคดิของตนเองต่อไป

ธรีญัญ์ยงัคงครุน่คดิอย่างใจลอยแม้เมื่อพาธรีวมีาพบจติแพทย์ที่โรง-
พยาบาล 

รจุขีอตวัไปเข้าห้องน�้า ปล่อยสองแม่ลกูไว้ตามล�าพงั ธรีญัญ์ยนืมอง

ธรีววีิ่งเล่นอยู่ในลานของเล่นซึ่งจดัไว้ส�าหรบัผู้ป่วยเดก็

ธรีวนีั่งเล่นอยูใ่นบ่อบอล ก่อนจะคลานเข้าไปในอโุมงค์เลก็ๆ ซึ่งเชื่อม

กบักระดานลื่น

พยาบาลเดินมาหาหญิงสาวและส่งใบนัดหมายพบแพทย์ครั้งต่อไป
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ให้ ธรีญัญ์คุยกบัเธอครู่หนึ่ง แล้วหนัไปมองบุตรสาว

ธรีวหีายไปแล้ว!

ธรีญัญ์ปราดเข้าไปในลานเครื่องเล่นซึ่งหุม้เบาะนวมนุ่มกนัเดก็หกล้ม 

ไม่มลีูกสาวของเธออยู่ที่นั่น!

ธีรัญญ์ตะโกนเรียกลูกด้วยความขวัญเสีย...แต่ไม่มีเสียงของธีรว ี

ตอบกลบัมา



ก้านของดอกกุหลาบสเีลอืดหมูถูกตดัออกจากล�าต้นดงัฉบั
โรสิตาเอี้ยวตัวไปวางมันลงในตะกร้าที่อยู่ด้านข้าง แล้วสะดุ้งโหยง 

แก้มนวลปะทะเข้ากบัเรยีวปากหยกัของธรีตุม์ที่มาจ่อรออยูต่ั้งแต่เมื่อใดไม่รู้

“ว้าย!” อารามตกใจท�าให้มอืของหญงิสาวขยุ้มลงไปบนกิ่งจนหนาม

กุหลาบทิ่มต�านิ้ว

“เฮ้ย คุณเลอืดออก!” ธรีุตม์คว้ามอืเธอมาดูใกล้ๆ 

โลหิตสีแดงฉานขยายขึ้นเป็นจุดใหญ่บนปลายนิ้วของโรสิตา อีกมือ

หนึ่งของเขาแตะบนก้านกุหลาบเจ้าปัญหา

ฉับพลัน ภาพนิมิตซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ปรากฏอยู่ในหัวของนัก-

พยากรณ์สาว!

เหตุการณ์มากมายหลั่งไหลอย่างรวดเร็วจนเธอแทบจับความไม่ทัน 

ที่แน่ๆ ธรีตุม์กอดรจุกีบัธรีญัญ์ซึ่งมนี�้าตานองหน้า ตามด้วยภาพของธรีตุม์

เพยีงคนเดยีวที่ดเูคร่งเครยีดอย่างยิ่ง มบีางสิ่งสะดดุใจหญงิสาว แต่โรสติา

ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไร เหตุการณ์จบลงที่ภาพนิมิตคล้ายกับที่โรสิตาเคย

๕๑
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เหน็มาแล้ว

เธอกบัธรีุตม์ก�าลงัตกใจ มเีสยีงปืนดงัขึ้น ตามด้วยเลอืดสแีดงสดที่

สาดกระจาย ก่อให้เกดิต้นกุหลาบหยั่งรากลกึ

“คุณโรส...คุณโรสครบั!”

โรสติาเพิ่งรูส้กึตวัว่าธรีตุม์เรยีกตนอยูห่ลายครั้ง เธอจงึจ้องมองสหีน้า

เคร่งเครยีดของเขา ไม่รู้ตวัเลยว่าตนมเีหงื่อแตกพลั่กและใบหน้ากซ็ดีขาว

“คุณเป็นอะไร” เขาถามเสยีงเครยีด 

โรสติาไม่ตอบ ชายหนุ่มจงึดงึกหุลาบดอกนั้นออกจากมอืเธอ วางมนั

ลงในตะกร้า แล้วจูงหญิงสาวไปยังก๊อกน�้าเพื่อเปิดน�้ามาล้างแผล ใช้ผ้า

สะอาดซบัให้อย่างอ่อนโยน

“ผมขอโทษ” ธรีุตม์จดรมิฝีปากลงบนปลายนิ้ว 

“ฉนัเหน็ภาพนมิติอกีแล้ว...” โรสติามองบาดแผลจดุเลก็ๆ บนนิ้วของ

ตนเอง กุหลาบในตะกร้า และวงหน้าเข้มของชายหนุ่ม

“ภาพอะไรครบั” ธรีตุม์ประคองเธอมานั่งลงบนมา้นั่งในสนามซึ่งอยู่

ไม่ไกลจากแปลงกุหลาบ

“ภาพเดมิๆ ค่ะ เราอยู่ด้วยกนั มเีสยีงกรดีร้อง เสียงปืน เลอืด แต่

ก่อนหน้านั้นฉนัเหน็อย่างอื่นด้วย” หญงิสาวขมวดคิ้ว ทบทวนความทรงจ�า

“คุณเหน็อะไร” น�้าเสยีงอ่อนโยนและอ้อมแขนแกร่งที่กอดเธออย่าง

ปลอบโยนไม่ท�าให้โรสติาผ่อนคลายลงเลย

“ฉันเห็น...” เธอกลืนน�้าลาย “คุณกอดปลอบคุณป้ากับคุณรัญญ์ที่

ร้องไห้ สหีน้าของพวกคุณแย่มาก ฉนัไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้น”

“คงไม่มีอะไรหรอกคุณโรส” ธีรุตม์ปลอบ ทว่าเธอเห็นแววกังวล

ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขา

“แต่มันต้องมีสิคะ ไม่งั้นฉันจะเห็นภาพนิมิตโดยที่ยังไม่ได้ถาม

กหุลาบเลยได้ยงัไง และอกีอย่าง...ฉนัถกูหนามกหุลาบต�า” โรสติายกมอืขึ้น

ในระดบัสายตา จ้องมองปลายนิ้วที่บาดเจบ็ 
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“กแ็ค่หนามกุหลาบเลก็ๆ เองนี่ครบั ไม่มอีะไรหรอก” ชายหนุ่มกุม

นิ้วนั้นไว้อย่างเบามอื

“คุณจ�าไม่ได้เหรอคะ ทุกครั้งที่ฉนัถูกหนามกุหลาบต�า จะต้องมเีหตุ

ร้ายเกดิขึ้น หนแรกกค็อืตอนที่พ่อฉนัตาย หนที่สองตอนที่คนร้ายบุกบ้าน

ฉนั หนที่สามรวถีูกอวยชยัจบัตวัไป และนี่กเ็ป็นครั้งที่สี่...”

“หนนี้เป็นเพราะผมขโมยหอมแก้มคุณต่างหาก คุณกเ็ลยตกใจ” 

ธีรุตม์ไล้นิ้วของเขาไปตามความยาวของนิ้วเรียวของเธอ นัยน์ตา

พราวระยบัชวนให้หญงิสาวนกึถงึความเจ้าเล่ห์ของเขา หากโรสติาไม่ตกใจ 

และไม่มภีาพนมิติเกดิขึ้น เธออาจถูกเขาขโมยหอมมากกว่าแก้ม

คดิได้ดงันั้น โรสติากค็้อนขวบั ธรีุตม์ยิ้มละไม โอบร่างกลมกลงึมา

เอนซบบ่าเขา จงึถูกเธอหยกิเข้าให้

“โอ๊ย!” ชายหนุ่มสูดปากด้วยความเจบ็

“สมน�้าหน้า” โรสติายิ้มเย้ย

ธีรุตม์ท�าเสียงฮึ่มฮั่มในล�าคอ ดวงตาเจ้าเล่ห์บ่งบอกว่าเขาก�าลัง

วางแผนเอาคนือย่างร้ายกาจ แต่ยงัไม่ทนัได้ท�าอะไร บอดกีาร์ดกว็ิ่งหน้าตื่น

มาเสยีก่อน

“คุณธคีรบั ผู้กองตดิต่อมา มเีรื่องด่วนจากที่บ้านของคุณครบั”

สองหนุ่มสาวจ้องมองโทรศพัท์ของบอดกีาร์ดอย่างหวั่นวติก ธรีุตม์

รบัมาคยุ สหีน้าของชายหนุม่ถมงึทงึขึ้นเรื่อยๆ โรสติาใจหายวาบ เธออดทน

รอคอยจนเขาวางสายลง

“รวหีายตวัไปจากโรงพยาบาล” ธรีตุม์สบตาหญงิสาวด้วยใบหน้าซดี

เผอืด

“โอ...ตายจรงิ!” โรสติาจบัมอืชายหนุ่ม 

เขาบบีมอืตอบพลางกดักรามแน่น นยัน์ตากลอกไปมาอย่างสบัสน

“คุณควรกลบัไปนะคะ”

“แต่ถ้าผมไป...”
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“คณุต้องไปค่ะ อย่าห่วงฉนั ฉนัไม่เป็นอะไรหรอก ครอบครวัของคณุ

ต้องการคุณนะคะ”

“ผมจะรบีกลบัมา” ชายหนุ่มให้สญัญา

“ไม่ต้องรบีหรอกค่ะ คณุไปจดัการทกุอย่างให้เรยีบร้อย ขอให้เจอรวี

ไวๆ นะคะ” หญงิสาวลูบแก้มซึ่งมเีคราสากอย่างปลอบประโลม 

ธรีตุม์จบัมอืข้างนั้นของเธอมาจบูเรว็ๆ แล้วจงึหนักลบัไปสั่งความกบั

บอดกีาร์ด เขาขอยมืรถยนต์ของบอดกีาร์ดขบัออกไป เนื่องจากไม่ได้เอารถ

ของตนเองมา โรสิตาจ้องมองรถยนต์ซึ่งลับสายตาไป รู้สึกหนักอึ้งอยู่ 

ในอกประหนึ่งมหีนิถ่วงอยู่ในหวัใจ

เธอเดนิกลบัไปยงัตะกร้ากหุลาบซึ่งยงัวางอยูบ่นพื้น ความรูส้กึสะดดุ

ใจท�าให้หญงิสาวหยบิดอกกุหลาบเจ้าปัญหาดอกนั้นขึ้นมา 

โรสติาสะดุ้งสุดตวั ปล่อยดอกไม้ลงบนพื้น เมื่อจู่ๆ หนอนตวัเลก็ๆ 

กโ็ผล่ออกมาจากกลางดอก!

หนอนผเีสื้อตวัน้อยคบืคลานออกมาเหนอืดอกกหุลาบซึ่งร่วงหล่นบน

สนามหญ้า...ไม่เคยมหีนอนผเีสื้อตวัใดมาท�าลายกุหลาบของโรสติาได้ และ

ไม่เคยสกัครั้งที่เธอจะไม่เหน็หนอนหลบซ่อนอยู่กลางกุหลาบ

นี่มนัลางร้ายชดัๆ!

ทันใดนั้น...ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพนิมิตที่โรสิตาเห็นก็ย้อนคืนมาใน

ความทรงจ�า เธอนกึออกแล้วว่าสิ่งใดสะกดิใจตนเองมาก่อนหน้า

มเีงามดืๆ ของใครบางคนอยูด้่านหลงัของธรีตุม์และครอบครวั...ทกุ

การกระท�าของชายหนุ่มอยู่ในสายตาของบุคคลปรศินา  

หรอืว่านี่จะเป็นแผนลวง!

เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นกบัครอบครวัของธรีตุม์เป็นเพราะไอ้โม่งผู้นั้นสร้าง

สถานการณ์ขึ้นเพื่อล่อหลอกให้พระเอกหนุม่ออกไปจากที่ซ่อน มนัจะได้ตาม

เขามาถงึเธอ

ครอบครวัของธรีุตม์เดอืดร้อนเพราะเธอ!
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หวัใจของโรสติาเต้นรวัและบบีรดัรุนแรง เธอน�าภยัมาสู่คนที่ตนรกั 

ทั้งที่พวกเขาช่วยเหลอืเธออย่างไม่มขี้อแม้

จะเกดิอะไรขึ้นกบัธรีวกีนัเล่า...

โรสิตายกมือขึ้นกุมหน้าอกด้านซ้ายของตนเองด้วยความเจ็บปวด 

เธอเป็นห่วงเดก็น้อยผูอ้าภพัสดุหวัใจ ธรีวต้ีองเผชญิเคราะห์กรรมครั้งแล้ว

ครั้งเล่า 

หนนี้เดก็น้อยซึ่งไม่ปรากฏในภาพนมิติอาจจะเผชญิเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่

กว่าที่เคยเพราะเธอคนเดยีว!

เธอต้องท�าอะไรสกัอย่าง...หญงิสาวตดัสนิใจในวนิาทนีั้น วิ่งเข้าไปใน

บ้านเพื่อเรยีกบอดกีาร์ดทั้งหลาย

ระหว่างที่โรสติาพดูคยุเคร่งเครยีดกบัเหล่าบอดกีาร์ด ธรีตุม์กบ็ึ่งรถ
ไปถงึโรงพยาบาล

ผู้บริหารระดับสูงเปิดห้องรับรองให้ครอบครัวของพระเอกหนุ่ม

เนื่องจากเกดิเหตุร้ายขึ้นในโรงพยาบาลของพวกเขา ทนัททีี่ธรีัญญ์ซึ่งร�่าไห้

อยู่ในอ้อมกอดของคชาเห็นพี่ชายเปิดประตูเข้าไปในห้อง เธอก็โผกอดเขา

ทั้งน�้าตานองหน้า

“พี่ธ ีรญัญ์เป็นแม่ที่แย่ที่สดุ ท�าให้ลกูถกูลกัพาตวัไปต่อหน้าต่อตาตั้ง

สองครั้งสองหน!” ธรีญัญ์สะอื้นฮกั

“ใจเยน็ๆ นะรญัญ์ เล่าให้พี่ฟังซวิ่าเกดิอะไรขึ้น” 

ธรีุตม์กอดตอบน้องสาว โอบเธอไปหามารดาซึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บน

เตยีงโดยมพียาบาลปฐมพยาบาลให้เนื่องจากรุจตีกใจจนเป็นลม

ธีรัญญ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างกระท่อนกระแท่น โดยมีคชาช่วย

เสรมิ ต�ารวจหนุม่ขอดกูล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแล้ว พบว่าระหว่างที่

ธรีวเีล่นเครื่องเล่นอยูใ่นชั้นผูป่้วยเดก็ กม็ผีูห้ญงิแต่งกายคล้ายนางพยาบาล 

สวมหน้ากากอนามยัมาอุม้เธอไป ก่อนหน้านั้นระหว่างที่ธรีวรีอพบจติแพทย์ 
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หญิงผู้นี้เคยท�าทีมาชวนรุจีกับธีรัญญ์คุยและเล่นกับธีรวีอยู่ครู่หนึ่งจนเด็ก

น้อยตายใจ

ไม่มีใครเห็นใบหน้าของคนร้าย เธอหลบกล้องวงจรปิดราวกับได้

ศึกษามุมกล้องมาแล้วทุกจุด เธอไม่ลังเลที่จะเลือกเหยื่อด้วยซ�้า ดูเหมือน

ธีรวีเป็นเป้าหมายของเธอมาตั้งแต่แรกที่กล้องจับภาพเธอเดินเข้ามาในโรง-

พยาบาล ทั้งยงัมรีถตู้ตดิฟิล์มด�ามดืรออยู่บรเิวณลานจอดรถด้านหลงัของ

โรงพยาบาล เมื่อคชาตรวจสอบกพ็บว่าเป็นทะเบยีนรถซึ่งท�าปลอมแปลงมา

ลกูน้องของคชาก�าลงัไล่หาภาพวดิโีอของวนัก่อนๆ ที่คนร้ายอาจมาดู

ลาดเลาในโรงพยาบาล คชาเป็นห่วงธรีญัญ์จงึแวะมาปลอบหญงิสาว ก่อน

จะขอตวัไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดต่อ 

ไม่กี่ชั่วโมงผ่านไป คชากม็ารายงานว่าพบผูห้ญงิที่ดคูล้ายผูต้้องสงสยั

เข้ามาในโรงพยาบาล ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ เธอสวมหน้ากากอนามัยเหมือน

เดิมและสวมแว่นตาปิดบังใบหน้าอีกด้วย แต่เท่าที่เขาเดาจากการแต่งกาย

และท่าทางการเดนิ เธอน่าจะมอีายุประมาณยี่สบิถงึสี่สบิปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่

กว้างมากทเีดยีว

แม้โรงพยาบาลหวั่นเกรงจะเสยีชื่อเสยีง แต่ความปลอดภยัของธรีวี

ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ธีรุตม์อาศัยความมีชื่อเสียงของตนประกาศขอความ

ช่วยเหลอืผ่านสื่อทุกแขนงทั้งโทรทศัน์ วทิยุ และโซเชยีลมเีดยี โดยมจีติติ

จัดการให้และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟน-

คลบั ทว่าเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงกย็งัไม่มขี่าวคราวของธรีวี

ธีรุตม์ตัดสินใจพามารดาและน้องสาวกลับมารอฟังข่าวที่บ้านด้วย

ความกระวนกระวาย เจลกาก็ลางานจากโรงแรมมาพร้อมกับบิดาเพื่อให้

ก�าลังใจครอบครัวของธีรุตม์ เมื่อพลทัตรู้ เขาจึงตามมาด้วย ตลอดเวลา

เหล่านั้นรจุกีบัธรีญัญ์สลบักนัร้องไห้และเป็นลมจนทกุคนต้องคอยปลอบกนั

วุ่นวาย

แล้วสวรรค์เบื้องบนกเ็ข้าข้างพวกเขา
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พลเมอืงดโีทร. เข้ารายการวทิยโุด่งดงัซึ่งรายงานสภาพการจราจร มี

คนพบเด็กหญิงรูปพรรณสัณฐานคล้ายธีรวีถูกพามาทิ้งเอาไว้ในร้านขาย

ก๋วยเตี๋ยวเรอืแถวรงัสติ พลเมอืงดส่ีงรปูเข้าโทรศพัท์มอืถอืของคชา เดก็น้อย

คอืธรีวจีรงิๆ

ทกุคนที่รอฟังข่าวเฮลั่นด้วยความดใีจ รจุกีบัธรีญัญ์ร้องไห้โฮ แต่ว่า

คราวนี้เป็นน�้าตาแห่งความโล่งอก เจลกากระโดดกอดพลทัต ก่อนจะยิ้ม 

ให้เขาอย่างขดัเขนิ

ธีรุตม์บึ่งรถไปรับหลานสาวถึงรังสิตพร้อมกับทุกคน รวมทั้งคชา 

พระเอกหนุม่ฝ่าฝงูชนที่มามงุดเูหตุการณ์ ธรีวโีผกอดลงุทนัททีี่เหน็เขา ก่อน

ที่มารดากบัผู้เป็นยายจะตามมากอดเดก็น้อย จนเกดิภาพการกอดกนักลม

ของสมาชกิในครอบครวัพระเอกหนุม่ให้สื่อทกุแขนงตข่ีาวไปได้อกีหลายวนั

เลยทเีดยีว

คชาได้พูดคุยกับผู้คนแถวนั้น รวมถึงเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่ง

เป็นพลเมอืงดทีี่โทร. แจ้งข่าวในรายการวทิย ุทกุคนให้ข้อมลูตรงกนัว่าเหน็

หญิงสาวสวมหน้ากากอนามัยและใส่แว่นตากันแดดอุ้มเด็กน้อยที่มีอาการ

สะลมึสะลอืมาในร้านก๋วยเตี๋ยว และท�าทอีอกไปหยบิของในรถ แต่เธอกลบั

เดนิออกไปขึ้นรถเก๋งซึ่งจอดรออยูร่มิถนน ไม่มใีครจดทะเบยีนรถทนั และ

หลายคนกร็ะบุสขีองรถไม่ตรงกนั

ธีรุตม์พาหลานสาวไปตรวจร่างกายในโรงพยาบาล เด็กน้อยไม่ถูก

ท�าร้ายร่างกายภายนอก แต่ว่าอาการง่วงงุนของเธอเกิดจากยานอนหลับที่

คนร้ายให้ สร้างความโกรธแค้นให้ทกุคน โดยเฉพาะธรีตุมซ์ึ่งเดอืดดาลจน

ต้องชกหมดัอดัเข้ากบัก�าแพงอย่างลมืเจบ็

“ใจเยน็ๆ นะธ ีอย่างน้อยรวกีอ็ยูใ่นมอืหมอแล้ว และถ้าคดิในแง่ดกี็

ต้องขอบคุณข่าวที่ออกไป ไอ้แก๊งลกัเดก็คงจะกลวัและพารวมีาคนื”  จติติ

ปลอบพระเอกหนุ่ม 

ทุกคนพยกัหน้าอย่างเหน็ด้วย มเีพยีงคชาที่นิ่วหน้าน้อยๆ
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กว่าเหตุการณ์จะกลบัสู่ภาวะปกตกิก็นิเวลาถงึสามวนั แต่ข่าวกย็งัมี

ออกมาเรื่อยๆ เนื่องจากการตดิตามตวัคนร้ายยงัด�าเนนิต่อไป 

ธีรุตม์ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับโรสิตาเนื่องจากเหตุผลด้านความ

ปลอดภยัของหญงิสาว เขาจงึท�าได้แต่เพยีงฝากข้อความสั้นๆ ผ่านคชา 

หลังจากชายหนุ่มแน่ใจว่าแล้วสภาพจิตใจของหลานสาวและคนใน

ครอบครวัดขีึ้น เขากห็งดุหงดิงุน่ง่านด้วยความเป็นห่วงโรสติาจนมารดากบั

น้องสาวต้องไล่กลบัไปหาหญงิสาว

ธีรุตม์ขับรถออกไปในคืนที่สี่ โดยไม่รู้เลยว่ามีรถคันหนึ่งลอบตาม 

เขาไป



ธรีุตม์บึ่งรถมาถงึบ้านซึ่งเป็นที่หลบภยัของโรสติา ยงัไม่ทนัลงมา
เปิดประตู บอดกีาร์ดกม็าเลื่อนประตูใหญ่เปิดทางให้เขาเข้าไปจอดรถด้าน

ใน 

พระเอกหนุ่มขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจเมื่อไม่เห็นแสงไฟจาก

ในตัวบ้าน รถซึ่งมีอยู่อีกคันหนึ่งก็หายไป ทั่วทั้งบ้านมีแต่ความมืดและ

เงยีบเชยีบอย่างผดิปกติ

“คุณโรสและคนอื่นล่ะครบั ไปไหนกนัหมด” ธรีุตม์ถามบอดกีาร์ด

ด้วยความข้องใจ

“พวกเขาไปแล้วครบั” อกีฝ่ายตอบขรมึๆ

“ไปแล้ว...คุณหมายความว่ายงัไง” เขาใจหายวาบ

บอดกีาร์ดไม่ตอบ แต่ยื่นซองจดหมายให้เขา ชายหนุม่รบีรบัมาแล้ว

ดึงกระดาษซึ่งพับไว้อย่างเรียบร้อยออกมาจากซอง แล้วคลี่ออกเพื่ออ่าน 

เนื้อความข้างใน 

๕๒
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‘คุณธี

คุณคงแปลกใจที่กลบัมาแล้วไม่เจอฉนั นี่เป็นความตั้งใจของฉนัเอง

ค่ะ หลงัจากเหน็ภาพนมิติในวนัที่คุณแกล้งฉนัตรงแปลงกุหลาบ ประกอบ

กบับางสิ่งบางอย่างที่ฉนัพบในดอกกุหลาบสขีาวดอกนั้น

ฉันเฝ้าเป็นห่วงรวีมาตลอด คอยติดตามข่าว และดีใจมากที่เธอได้

กลบัสู่อ้อมกอดของพวกคุณอย่างปลอดภยั เพราะเหตุผลนี้ฉนัจงึตดัสนิใจ

ไปจากที่นี่ ฉนัรกัรว ีรกัครอบครวัของคณุ และแน่นอนค่ะวา่ ฉนั-รกั-คณุ-

มาก! เกนิกว่าจะปล่อยให้คุณต้องมาเผชญิอนัตรายเพราะฉนัอกี

คุณอ่านไม่ผิดหรอกค่ะ การลักพาตัวรวีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คนร้าย

ตั้งใจสร้างสถานการณ์เพื่อล่อคณุให้ออกไปจากที่นี่ ดอกกุหลาบสขีาวที่ทำาให้

เกดิภาพนมิติในวนันั้นบอกฉนั มนัสวยงาม แต่มหีนอนผเีสื้อซ่อนอยู่กลาง

ดอกทั้งที่ไม่ควรม ี

ฉนันำาภยัมาสู่ครอบครวัของคุณ มนัอาจเกดิขึ้นอกี ซึ่งฉนัคงทนไม่

ได้ ฉนัควรจดัการกบัปัญหาที่เกดิขึ้นเพยีงคนเดยีว เพราะมนัคอืปัญหาของ

ฉนั

คณุไม่ต้องห่วงนะคะ ฉนัมั่นใจว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงในอกีไม่นาน

นี้ ถ้าฉนัทำาสำาเรจ็ เรากจ็ะได้พบกนัใหม่ ขอให้คุณเชื่อใจฉนั ปล่อยให้ฉนั

ได้เผชิญหน้ากับมันเพียงคนเดียวโดยไม่ต้องพะวงถึงความปลอดภัยของ

ครอบครวัคุณ ทนัททีี่ฉนัจดัการทุกอย่างได้เรยีบร้อย ฉนัจะไปหาคุณค่ะ

ขอโทษที่ไม่ได้บอกลาคณุนะคะ ถ้าฉนัต้องพดูต่อหนา้คณุ ฉนัคงทำา

ไม่ได้ 

ฉันขอขอบคุณสำาหรับทุกอย่างที่คุณกับครอบครัวทำาให้ฉัน และ

ขอบคุณสำาหรบัความรกัของคุณ 

ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น ขอให้คุณรู้ไว้ว่า ฉนัเองกร็กัคุณเหมอืนกนั 

จนกว่าเราจะพบกนัใหม่

           โรส’
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“ปัดโธ่โว้ย!” 

ธรีตุม์สบถ เขาแทบขย�าจดหมายด้วยความโกรธระคนน้อยใจ ทั้งยงั

ไม่เข้าใจว่าโรสติาคดิอะไรอยู ่เธอกล้าทิ้งเขาได้อย่างไร เธอคดิว่าเขาจะตดัใจ

จากเธออย่างนั้นหรอื 

โรสติาน่าจะรูว่้าเขาห่วงเธอยิ่งกว่าสิ่งใด เธออยูท่ี่ไหน จะกนิ จะนอน

อย่างไร และที่แห่งนั้นปลอดภัยเท่ากับที่เขาอยู่กับเธอหรือไม่ ใครจะดูแล

เธอได้ดไีปกว่าเขาซึ่งรกัโรสติาจนหมดหวัใจ

“ผมไม่เชื่อว่าเขาจะทิ้งผมไปจรงิๆ” 

ธรีตุม์ก้าวฉบัไปเปิดประตหู้องต่างๆ ทั้งชั้นล่างและชั้นบนเพื่อตามหา

โรสติาที่อาจซ่อนตวัอยู่ในห้องใดห้องหนึ่ง 

ไม่มรี่องรอยของเธอ แม้แต่ของใช้ส่วนตวัและเสื้อผ้ากห็ายไปหมด

“เขาไปนานแค่ไหนแล้ว” พระเอกหนุ่มถามบอดกีาร์ดด้วยเสยีงลอด

ไรฟัน

“ตั้งแต่เมื่อสองวนัก่อนครบั” คู่สนทนาตอบ

“ท�าไมพวกคณุไม่บอกผม” ดวงตาของธรีตุม์เกรี้ยวกราดราวกบัมไีฟ

สุม

“เป็นค�าสั่งของคณุโรสที่ไม่ให้บอกใครครบั เธอรูว่้าคณุจะกลบัมาจงึ

ให้ผมอยู่รอคุณไปก่อน” บอดกีาร์ดให้เหตุผลอย่างใจเยน็

“เขาไปไหน” ธรีุตม์ถามเสยีงห้วน

“ผมไม่ทราบจรงิๆ ครบัและตอนนี้เธอกไ็ด้ปลดผมออกจากการเป็น

บอดกีาร์ดของเธอแล้ว ผมเลยไม่รู้ข้อมูลของเธออกี” 

ธีรุตม์โกรธจัดกับค�าตอบที่ได้ฟัง เขากระชากคอเสื้อของคู่สนทนา

อย่างเดอืดดาล

“แต่คุณกบับอดกีาร์ดทั้งหมดเป็นทมีเดยีวกนั มเีหรอที่คณุจะไม่รู้”

“เรื่องที่เป็นความลบัเพราะส่งผลต่อความปลอดภยัของคนที่เราคุ้ม-

กนั เมื่อโดนปลดจากภารกจิแล้ว ผมกไ็ม่มสีิทธิ์ที่จะรู้” บอดกีาร์ดอธบิาย
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ด้วยอาการนิ่งสงบจนน่าเตะ

“อย่ามาโกหกผม!” ธรีุตม์ตะคอก

“ผมไม่ได้โกหก” บอดีการ์ดยืนยัน ทั้งยังสบตาเขาอย่างไม่สะทก-

สะท้านอกีด้วย 

พระเอกหนุ่มโกรธเกรี้ยวเสียจนสะบัดมือออกจากคอเสื้อของบอดี-

การ์ดอย่างแรงจนร่างของคู่สนทนาเซไปเลก็น้อย

“ผู้กองรู้เรื่องรเึปล่า” ธรีุตม์ถามเสยีงต�่า

“ผมไม่คดิว่าเขารูค้รบั คณุโรสห้ามไม่ให้บอกใครแม้แต่คนเดยีว แต่

ในอนาคตผมกไ็ม่แน่ใจ”

“คุณลองนกึดูไม่ได้เหรอว่าทมีของคุณใช้ที่ไหนเป็นเซฟเฮาส์บ้าง” 

“ส่วนใหญ่แล้วเราจะเปลี่ยนสถานที่กันไปเรื่อยๆ ผมเองก็ไม่รู้อะไร

มากหรอกครบั เพราะเพิ่งเข้ามาท�างานได้ไม่กี่เดอืน”

ธีรุตม์ซักไซ้บอดีการ์ดอีกหลายเรื่อง ทว่าเขากลับไม่ได้ค�าตอบที่น่า

พอใจ ชายหนุม่จงึขบัรถออกไปจากบ้านด้วยความฉนุเฉยีวพร้อมกบัก่นดา่

ความใจร้ายของโรสติาไปเกอืบตลอดทาง

แต่ที่เหนอืไปกว่านั้นคอื เขาเป็นห่วงเธอจนแทบคลุม้คลั่ง ทั้งยงัหวาด

กลวัว่าจะไม่ได้พบโรสติาอกีตลอดชวีติ

โรสติาท�าให้เขาเคยชนิกบัการมเีธออยูข้่างๆ หากวนัใดเขาต้องสญูเสยี

หญงิสาวไป เขาจะมชีวีติอยู่ได้อย่างไร!

หลงัจากธรีตุม์จากไปได้ไม่นาน บอดกีาร์ดคนเดมิกด็งึผนืพรมบนพื้น
กระดานในห้องนอนชั้นล่างออก เขาดงึสลกัของประตูลบับนพื้นเพื่อเปิดทาง

ลงไปสู่ห้องใต้ดนิที่พระเอกหนุ่มไม่มวีนัรู้ว่ามอียู่

ภายในห้องนั้น บอดีการ์ดสามคนนั่งรุมล้อมอยู่หน้าจอโทรทัศน์ซึ่ง

ฉายภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในบ้าน 

โรสติานั่งรวมอยู่กบัพวกเขา
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ใบหน้าของหญงิสาวซดีเซยีว น�้าตาคลอหน่วย แต่เจ้าตวัข่มอารมณ์

ไว้สุดความสามารถไม่ให้น�้าตารนิไหลออกมามากกว่านั้น

โรสิตาเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งถูกย้ายมาอยู่ใน

ห้องใต้ดนิ เธอเหน็ตั้งแต่ตอนที่ธรีุตม์เข้ามาในบ้าน ถามหาเธอ ก่อนจะได้

จดหมายที่ท�าให้เขาหวัเสยี แต่ชายหนุม่กไ็ม่ยอมแพ้ เขาเดนิตามหาเธออย่าง

วุ่นวายไปทั่วบ้าน และแสดงความโกรธระคนน้อยใจที่หาเธอไม่พบ

ธีรุตม์พูดถูก โรสิตาไม่กล้าทิ้งเขาหรอก แต่เมื่อชั่งน�้าหนักระหว่าง

ความขี้ขลาดที่จะสูญเสียเขากับความกลัวว่าตัวเองจะน�าภยันตรายไปสู่

ครอบครวัของชายหนุ่มอกี โรสติากข็อเลอืกความปลอดภยัของธรีุตม์และ

คนที่เขารกัเป็นอนัดบัแรก

ห้องใต้ดนิแห่งนี้โรสติารูม้าตั้งแต่แรกว่ามนัมอียู่ เนื่องจากเธอขอร้อง

คชาและหัวหน้าบอดีการ์ดให้ช่วยหาบ้านซึ่งมีห้องใต้ดิน โดยไม่ได้บอกให้ 

ธรีตุม์ทราบ เผื่อเกดิกรณฉีกุเฉนิเช่นนี้ เธอจะได้กนัธรีตุม์ออกไป เขาจะได้

ปลอดภยั

ตลอดเวลาสามวนัที่ชายหนุม่ไม่อยู ่หญงิสาวไม่ได้ไปไหน เธอเตรยีม

ตวัให้พร้อมส�าหรบัวนันี้...วนัที่เธอจะได้กนัธรีตุม์ออกไปให้พ้นความสุม่เสี่ยง 

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นวนัที่เธอจะเอาตวัเข้าเสี่ยง 

หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้น ผลตอบแทนที่หญิงสาวคาดว่าจะได้รับ

อาจหมายถงึการสูญสิ้นชวีติ!

“รถมอเตอร์ไซค์คนัที่ขบัตามคุณธมีายงัจอดอยู่ตรงนั้นครบั” บอด-ี

การ์ดคนหนึ่งชี้ไปบนจอภาพ พวกเขาจบัตามองรถคนันั้นมานานแล้ว มนัไม่

ขยบัเขยื้อน แม้ธรีุตม์จะจากไปแล้วกต็าม

“ผมเชื่ออย่างที่คุณโรสบอกแล้วละครบั น้องรวไีม่ได้ถูกแก๊งลกัเดก็

เอาตวัไปอย่างมั่วซั่ว เธอเป็นเป้าหมายของคนร้ายมาตั้งแต่ต้น และที่คนร้าย

เอาตวัเธอมาคนืกเ็พราะพวกมนัไม่ได้ต้องการตวัเธอจรงิๆ แต่แค่หาทางล่อ

คุณธีออกจากที่ซ่อนเพื่อให้เขาพาพวกมันมาหาคุณ” หัวหน้าบอดีการ์ดพูด
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อย่างเคร่งเครยีด

“และมันก็มาแล้ว ถ้าให้ผมเดา มันก�าลังส่งข่าวอยู่ อีกไม่นานพวก

มนักค็งยกโขยงมา” บอดกีาร์ดอกีคนกล่าวเสรมิ

“เรากค็วรเตรยีมรบัมอืพวกมนั แต่ก่อนอื่นฉนัจะออกไปข้างนอกเพื่อ

ให้มนัเหน็หน้าฉนัค่ะ” โรสติาเอ่ยเสยีงขรมึ

“คณุแน่ใจนะครบัว่าจะท�าอย่างนั้น” หวัหน้าบอดกีาร์ดถามย�้าเหมอืน

ที่เขาถามเธอมาแล้วนบัสบิครั้ง

“ค่ะ ฉนัแน่ใจ ฉนัไม่อยากหนหีรอืซ่อนตวัอกีแล้ว อะไรจะเกดิกต้็อง

เกดิ ฉนัพร้อมแล้วที่จะเผชญิหน้ากบัมนั” โรสติาเชดิคางขึ้นอย่างฮดึสู้

“ตกลงครบั คุณต้องการยงัไง พวกเรากพ็ร้อมสนบัสนุนเตม็ที่ ผม

จะแจ้งให้ผู้กองทราบ” หัวหน้าบอดีการ์ดพยักหน้าเป็นเชิงสั่งให้เพื่อนร่วม

งานตดิต่อคชา

“ขอบคณุค่ะ” โรสติาฝืนยิ้ม รูส้กึกลวัอยูล่กึๆ แต่ถ้าเธอไม่เผชญิหน้า 

กจ็ะไม่ได้อสิรภาพคนืมาเสยีที

หญิงสาวจ้องมองจอโทรทัศน์ซึ่งบันทึกภาพของถนนหน้าบ้าน รถ

จกัรยานยนต์คนันั้นยงัจอดนิ่ง แต่อกีไม่ช้าพวกพ้องของมนัคงปรากฏตวัขึ้น

โรสติาดงึกหุลาบดอกหนึ่งออกมาจากแจกนัซึ่งตั้งอยูข้่างตวั จดปลาย

จมูกเพื่อดมกลิ่นหอมชื่นใจของราชนิแีห่งดอกไม้

เวลาแห่งการรอคอยจะสิ้นสุดในไม่ช้า...



ห้องใต้ดินหอมฟุ้งไปด้วยกุหลาบทั้งในแจกันและในกระถางที่ตั้ง
เรยีงรายอยู่กบัพื้น รวมถงึบนชั้นวางของตดิฝาผนงั ซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่า

คงต่อเองจากไม้อดัง่ายๆ 

เวลาผ่านไปไม่นานเลย บอดกีาร์ดซึ่งนั่งเฝ้าหน้าจอโทรทศัน์กพ็ดูด้วย

เสยีงตื่นเต้น

“พวกมนัมาแล้วครบั!”

“บ้าที่สุด มันมาเร็วกว่าที่พวกเราคิดไว้ตั้งเยอะ” หัวหน้าบอดีการ์ด

สบถ

รถตูส้องคนัและรถเก๋งจอดลงใกล้รถจกัรยานยนต์ที่คอยอยู ่หวัหน้า

บอดีการ์ดกับลูกน้องอีกสองคนรีบออกไปประจ�าที่ตามจุดต่างๆ ของบ้าน 

เตรยีมพร้อมในการรบัมอื

หวัใจของโรสติาเต้นรวั เธอก�าก้านกหุลาบในมอือย่างเป็นที่ยดึเหนี่ยว

“ผู้กองล่ะคะ”

“เขาบอกว่าออกมาแล้วครบั แต่ยงัมาไม่ถงึ” 

๕๓
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บอดีการ์ดที่ยังอยู่ในห้องใต้ดินกับหญิงสาวกล่าวเสียงเครียด เขา

ตดิต่อคชาอกีครั้งเพื่อแจ้งเรื่องการมาของคนร้ายซึ่งมมีากกว่าสบิพร้อมอาวธุ

ครบมอื

“ผู้กองบอกว่าส่งก�าลงัเจ้าหน้าที่มาช่วยเราแล้วครบั พวกเขาออกมา 

สกัครู่หนึ่งแล้ว เดี๋ยวกค็งถงึ แต่ตอนนี้เราต้องช่วยเหลอืตวัเองกนัไปก่อน” 

บอดกีาร์ดผู้นั้นบอกเพื่อนร่วมงานไปทางวทิยุสื่อสารที่แต่ละคนพกพา 

โรสติาจ้องมองจอโทรทศัน์ด้วยความเคร่งเครยีด คนร้ายปีนก�าแพง

เข้ามา ในจ�านวนนั้นถูกบอดกีาร์ดซึ่งซ่อนตวัอยู่ยงิจนร่วงระนาว 

การปะทะเริ่มต้นขึ้น!

ผูบ้กุรกุมจี�านวนมาก คนรบัมอืมแีค่สามคน คนร้ายจงึเปิดประตบู้าน

ให้พรรคพวกอกีส่วนหนึ่งซึ่งยงัรออยู่ด้านนอกเข้ามาจนได้

โรสิตามองเหตุการณ์ด้วยความกังวลใจ รู้สึกไม่ดีที่บอดีการ์ดต้อง

เสี่ยงชวีติเพื่อตน ทว่าพวกเขามฝีีมอืเก่งกาจทเีดยีว แม้จะมกีนัอยูแ่คส่ามก็

ยงัต้านผู้บุกรุกไม่ให้เข้ามาในตวับ้านได้ คนร้ายถูกสอยร่วงไปหลายคน

แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนร้ายจ�านวนหนึ่งก็สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้

อยู่ดี

“พวกมันเข้ามาแล้ว!” บอดีการ์ดที่เฝ้าหน้าจอพูดเสียงเครียด เขา

รายงานคชาเพื่อขอความช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน

โรสติาจ้องมองการต่อสูด้้วยความกงัวล หญงิสาวอทุานเมื่อผูพ้ทิกัษ์

คนหนึ่งของเธอถกูยงิเข้าที่บรเิวณหน้าอก ผูบ้กุรกุซึ่งเข้ามาในบ้านระดมยงิ

คนที่บาดเจบ็จนบอดกีาร์ดอกีคนต้องรบีไปช่วย  และมเีค้าว่าอาจจะเพลี่ยง-

พล�้าไปด้วย 

การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด บอดีการ์ดซึ่งอารักขาหญิงสาวในห้อง

ใต้ดนิเริ่มนั่งไม่ตดิที่

“คุณออกไปช่วยพวกเขาดมีั้ยคะ”

“แต่ผมต้องคุ้มกนัคุณ”
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“ฉนัอยู่ในห้องนี้ คงไม่มใีครเข้ามาได้หรอกค่ะ”

เขามองเธอสลบักบัเหตุการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานในจอโทรทศัน์ ก่อน

จะตดัสนิใจคว้าปืน แล้วลุกขึ้น

“คุณหลบดีๆ  นะครบั อย่าออกไปไหนเดด็ขาด”

โรสติาพยกัหน้าอย่างแขง็ขนั เธอไม่คดิจะออกไปอยู่แล้ว หญงิสาว

ได้แต่มองบอดกีาร์ดปีนบนัไดขึ้นไปด้านบนด้วยความไม่สบายใจ

ธีรุตม์ไม่สบายใจเอาเสียเลย เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตามหาโรสิตาได้ที่
ไหน

ชายหนุ่มโทร. หาคชาหลายครั้ง แต่ดูเหมือนว่าคชาจะใช้โทรศัพท์

ตดิพนั สายจงึไม่ว่างสกัท ีธรีตุม์จงึตดิต่อเจลกาเพื่อให้หญงิสาวถามพลทตั 

แต่ปรากฏว่านกัธรุกจิหนุม่เองกต็กใจที่โรสติาหายตวัไป พลทตัถงึกบัต่อว่า

ธรีุตม์ที่ไม่ดูแลเธอให้ดีๆ

พระเอกหนุม่ร้อนใจอย่างยิ่ง เขามดืแปดด้านจนไม่รูว่้าควรท�าอย่างไร 

จงึมุ่งตรงกลบับ้าน โดยโทร. หาน้องสาวก่อน

“พี่ก�าลงักลบัไปนะรญัญ์”

“อ้าว! พี่ธไีม่ต้องอยู่กบัคุณโรสเหรอคะ” ธรีญัญ์ท�าเสยีงแปลกใจ

“โรสหนไีปไหนกไ็ม่รู้” เขาปรบัทุกข์

“หา! คุณโรสน่ะเหรอคะหนไีป เมื่อกี้รญัญ์ยงัเหน็บอดกีาร์ดติดต่อ

มาหาผู้กองอยู่เลย รญัญ์นั่งอยู่กบัเขาพอดคี่ะ”

“ว่าไงนะ บอดกีาร์ดของโรสคุยกบัผู้กองเหรอ” ธรีุตม์ขมวดคิ้ว

“ค่ะ ท่าทางว่าจะเกดิเรื่องเสยีด้วย เพราะผู้กองหน้าเครยีดมากและ

รบีออกไปเลย” ธรีญัญ์เล่าด้วยเสยีงขงึขงั

“บ้าฉบิ! เกดิอะไรขึ้นกบัโรสรเึปล่า” ธรีุตม์ทุบที่วางแขนข้างที่นั่งคน

ขบัในรถของเขาด้วยความฉุนเฉยีว จติใจร้อนรุ่ม เป็นห่วงโรสติา

“พี่ธลีองโทร. หาผู้กองสคิะ”
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“พี่โทร. หาเขาจนมอืหงกิกไ็ม่มคีนรบั”

“รญัญ์มเีบอร์ลกูน้องของเขาค่ะ เมื่อกี้พวกเขาอยูท่ี่นี่ด้วยกนัและออก

ไปพร้อมกนั ถ้าโทร. หาเขาแทนกจ็ะต้องได้คุยกบัผู้กองแน่” ธรีญัญ์แนะน�า

และรบัปากว่าจะส่งหมายเลขโทรศพัท์ให้พี่ชายทนัททีี่วางสาย 

“ขอบใจมากนะรญัญ์ พี่คงต้องวางก่อน จะได้รบีโทร. หาเขา”

“ค่ะ พี่ธรีะวงัตวัให้ดนีะคะ” น้องสาวเอ่ยอย่างเป็นห่วง

“จ้ะ พี่จะระวงัตวั ฝากแม่ด้วย ดูแลแม่กบัรวใีห้ดีๆ ” ธรีุตม์สั่งเสยีง

ขรมึ

“พี่ธ.ี..” หญงิสาวเรยีกเขาด้วยน�้าเสยีงเป็นกงัวล “ไม่ว่ายงัไงกต็ามพี่

ต้องกลบัมาหาพวกเรานะ พาคุณโรสกลบัมาด้วย รญัญ์ รว ีกบัแม่จะรอ”

ชายหนุ่มรับค�า เขารู้สึกโหวงเหวงในใจอย่างน่าแปลก แต่ไม่มีเวลา

วติกกบัมนั เพราะต้องรบีต่อสายหาคชา คนสนทิของต�ารวจหนุ่มแปลกใจ

ที่ธรีุตม์โทร. ไป และเพยีงอดึใจ ธรีุตม์กไ็ด้คุยกบับุคคลที่ต้องการเสยีที

“ผู้กองไปหาโรสใช่มั้ย” 

ธีรุตม์ยิงค�าถามอย่างไม่ยอมเสียเวลา คชาอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนที่เขา 

จะยอมรบัสั้นๆ 

“ขอบคุณที่คุณไม่ปิดบังผม โรสอยู่ไหนครับ เกิดอะไรขึ้นกับเธอ 

รเึปล่า” 

“เธอเป็นห่วงคุณเลยกันคุณออกไปจากเรื่องนี้ แต่ผมคิดว่าคุณอาจ

จะอยากรู้” คชาชี้แจง

“ใช่ ผมอยากรู้ โรสอยู่ที่ไหน” ชายหนุ่มถามซ�้า

“ที่เดมินั่นแหละครบั เซฟเฮาส์หลงันั้นมนัมห้ีองใต้ดนิ คณุโรสไม่ให้

ผมบอกคุณ” 

“บ้าที่สุด! เกดิอะไรขึ้นกบัเธอครบั”

“คนร้ายไปที่นั่นครบั มนัวางแผนลกัพาตวัรวเีพื่อล่อคณุออกไป หลงั

จากนั้นก็ให้คนลอบตามคุณไปถึงเซฟเฮาส์ ตอนนี้คนร้ายไม่ต�่ากว่าสิบคน
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บุกเข้าไปในนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ต�ารวจก�าลงัไปถงึ และผมเองกบ็ึ่งรถตามไป

อยู่”

“ไอ้ระย�า! ผมจะรีบไปที่นั่น” พระเอกหนุ่มด่าทั้งคนร้ายและความ

สะเพร่าของตนเองที่ท�าให้พวกมนัไปถงึตวัโรสติาจนได้ 

“ครบั แล้วเจอกนั อ้อ! ผมรูแ้ล้วนะครบัว่าผูต้้องสงสยัคนส�าคญัเป็น

ใคร ลกูน้องของผมเพิ่งโทร. มาบอกเมื่อกี้นี้เอง เขาตรวจสอบคอมพวิเตอร์

ในห้องพกัของคุณรนิรดแีละพบโฟลเดอร์หนึ่งซ่อนอยู่ มรีูปของคุณรนิรดี

กบัคนรกัลกึลบัของเธอ” 

“มนัเป็นใครครบั” 

ธรีตุม์ขบกรามแน่น หวัคิ้วกระตุกเข้าหากนัเมื่อได้ยนิชื่อของคนผู้นั้น

หัวคิ้วของโรสิตากระตุกเข้าหากันเมื่อเธอเห็นจากกล้องวงจรปิดว่า
ตอนที่บอดกีาร์ดเปิดประตเูหนอืห้องใต้ดนิออกไป คนร้ายกบ็กุเข้ามาในห้อง

ซึ่งมปีระตูลบันั้นพอดี

เธอส่งเสยีงร้องเตอืนเขา ทว่าหนึ่งในผู้บกุรกุได้ลั่นไกยงิชายหนุม่เสยี

แล้ว!

ร่างของบอดกีาร์ดร่วงลงมาตามบนัไดห้องใต้ดนิ โรสติาปราดไปหา

เขาอย่างขวัญบิน ชายหนุ่มยังไม่ตาย เขาส่ายศีรษะและพยายามพูดด้วย

ใบหน้าเหยเก

“หลบไป เรว็!”

โรสิตาไม่มีโอกาสท�าตามค�าสั่ง คนร้ายจ�านวนสองคนกระโจนลง

บนัไดมา หนึ่งในนั้นยงิบอดกีาร์ดซ�้าต่อหน้าต่อตาหญงิสาว

เธอหวีดร้อง ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อเห็นผู้ชายอีกคนที่ลงมาด้วย

กระชากหน้ากากไหมพรมซึ่งเขาสวมไว้เพื่อปิดบงัหน้าตาออกมา

“คุณธนพล!”

นกัธรุกจิหนุม่เจ้าของบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ยิ้มเหี้ยมเกรยีม ลกูน้อง
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ที่มากบัเขาถอืปืนคุ้มกนัอยู่ข้างๆ การแต่งกายของทั้งสองแตกต่างกนัอย่าง

เหน็ได้ชดั 

ในขณะที่ลกูน้องสวมเพยีงเสื้อยดืแขนยาวกบักางเกงยนีทะมดัทะแมง 

ธนพลยงัคงรกัษาความเนี้ยบด้วยการสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสดี�ากบักางเกงผ้า

สเีดยีวกนั ใส่รองเท้าผ้าใบยี่ห้อดงั และถุงมอื 

หากเขาไม่ถอดหน้ากากไหมพรมออก โรสติากไ็ม่มวีนัจ�าได้ 

เธอลมืเขาไปได้อย่างไร ตลอดเวลาที่ผ่านมา ธนพลท�าตวัเงยีบๆ ไม่

เคยแม้แต่จะตดิต่อหญงิสาวเหมอืนที่แขกรบัเชญิบนเวทวีนันั้นท�า โรสติาจงึ

ไม่เคยคดิมาก่อนว่าจะเป็นเขา!

“ฉนัไม่เคยรู้เลยว่าเป็นคุณ คุณกค็อืคู่รกัลกึลบัของคุณรนิ”

“คุณอย่ามาโกหกเลยว่าไม่รู้” ธนพลแย้ง

“ฉนัจะโกหกคุณท�าไม” เธอนิ่วหน้า

“เพราะคณุรูค้วามลบัของผม” ธนพลตอบเสยีงดงัฟังชดั ไม่เหลอืเค้า

ความสุภาพเหมอืนที่เขาเป็นในยามสวมหน้ากากเข้าสงัคม

ชายหนุม่เลง็ปืนมาที่เธอ ย่างสามขมุอย่างคกุคาม โรสติาถอยหลงัไป

เรื่อยๆ

“ที่จรงิผมไม่ควรมาที่นี่ด้วยตวัเองหรอกนะ แต่การที่คณุเล่นเอาล่อ

เอาเถิดกับผมมานานท�าให้ผมอยากฆ่าคุณด้วยมือของผมเอง แล้วผมก็จะ

ไป”

“คุณท�าร้ายคนผดิแล้วละ ฉนัไม่รู้ความลบัอะไรของคุณเลย” หญงิ

สาวส่ายหวัแรงๆ

“ไม่จริง! บนเวทีในวันนั้นพิธีกรท้าให้คุณทายว่าเห็นความลับอะไร

ของแขกรบัเชญิบ้าง ผมกบัทกุคนในที่นั้นมั่นใจว่าคณุต้องเหน็ภาพนมิติของ

ใครสกัคนแน่ เพราะคุณมที่าทางตกใจกลวั และผมกแ็น่ใจว่าสิ่งที่คุณเหน็

ต้องเป็นความลบัของผม!” 

โรสติาส่ายศรีษะ ถอยหนชีายหนุ่มจนแทบจะเดนิวนไปรอบห้องอยู่
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แล้ว

“คุณเข้าใจผดิ ฉนัไม่เหน็ความลบัของคุณ อนัที่จรงิฉนัไม่เหน็ความ

ลบัของใครเลยแม้แต่คนเดยีว” 

“โกหก!” เขาตะคอก “คุณจ้องมาที่ผม ผมยงัจ�าสหีน้าท่าทางคุณได้

เลย คุณดูชอ็กอย่างกบัเหน็อะไรบางอย่างที่น่ากลวัที่สุด มนัต้องเป็นความ

ลบัของผมอยู่แล้ว!”

ธนพลตะโกนอย่างเกรี้ยวกราด ตวัสั่นเทิ้มด้วยแรงโทสะ ก่อนเขาจะ

สูดหายใจแรงๆ พยายามควบคุมอารมณ์ แล้วจงึสงบลง

“ขอโทษครบัที่ผมเผลอแสดงอารมณ์ออกมา เอาเป็นวา่คณุต้องโทษ

ตวัเองที่มายุ่งเรื่องของผม”

“ฉันไม่เคยยุ่งเรื่องของคุณ เพราะว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลย

จรงิๆ อย่างเรื่องที่คณุแอบคบกบัคณุรนิทั้งที่คณุมคีรอบครวัอยูแ่ล้ว ฉนัก็

เพิ่งรูใ้นวนันี้เอง ก่อนหน้านั้นฉนัคดิว่าคณุรนิคบกบั ส.ส. วฒุกิรเสยีอกี แล้ว

ที่ฉนัสงสยักเ็ป็นเพราะคุณรนิมาเล่าให้คุณธฟีัง ไม่งั้นฉนักไ็ม่ทางรู้หรอก”

ธนพลยิ้มหยันอย่างไม่เชื่อ มือที่ถือปืนส่ายไปมาน่าหวาดเสียว แต่

อย่างน้อยเขากห็ยุดเดนิไล่ต้อนหญงิสาวแล้ว

“ถ้าคณุไม่รูเ้รื่องผมกบัรนิจรงิๆ คณุกต้็องรูเ้รื่องอื่น...เรื่องที่ท�าให้ผม

ปล่อยคุณไว้ไม่ได้!”

“คณุยงัมคีวามลบัคอขาดบาดตายยิ่งกว่าการนอกใจภรรยาอกีเหรอ” 

โรสติาท�าหน้ายู่ด้วยความรงัเกยีจ

“คุณเหน็มนั!” ธนพลตวาด

“เอาอกีแล้ว ฉนับอกแล้วไงว่าไม่เหน็” โรสติาเถยีงเสยีงแขง็ ก่อนจะ

หรี่ตามอง “แต่ถ้าให้ฉันเดาจากการที่คุณส่งคนมาฆ่าฉัน ฆ่าคุณริน และ

ลกัพาตวัรว ีฉนักเ็ชื่อว่าคุณน่าจะท�าอะไรที่เลวยิ่งกว่านั้นได้”

“นี่มึงอยากตายแล้วใช่มั้ยถึงมาด่ากูอย่างนี้!” ธนพลส่ายปืนอย่าง

เกรี้ยวกราด
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“ใจเยน็ๆ ก่อนสคิะ ผู้ชายแมนๆ อย่างคุณ กล้าท�ากต็้องกล้ารบัส ิ

ส่วนฉัน ถึงไม่ใช่ผู้ชาย ฉันก็พร้อมจะยืดอกยอมรับในภาพนิมิตที่ฉันเห็น 

แต่ถ้าเรื่องไหนที่ฉนัไม่เหน็ ฉนักจ็ะบอกตรงๆ ว่าไม่เคยเหน็มนัจรงิๆ ยก

ตัวอย่างเช่นความลับของคุณกับแขกรับเชิญอื่นๆ ฉันขอยืนยันว่าไม่เห็น 

ความสามารถของฉันมีแค่การมองเห็นอนาคตเท่านั้น ฉันไม่เคยเห็นอดีต

ของใครแม้แต่คนเดยีว” โรสติาจ้องมองชายหนุ่มอย่างแน่วแน่ 

ธนพลนิ่งงนัไป ดูเหมอืนเขาจะตระหนกัได้แล้วว่าเธอไม่ได้โป้ปด

“ถ้าคุณไม่เห็นความลับของผมหรือของคนอื่น แล้วคุณตกใจกลัว

ท�าไม ตกลงว่าวนันั้นคุณเหน็อะไรกนัแน่” เขาหรี่ตามองอย่างคลางแคลง

“ฉนั...เหน็อนาคตของตวัเอง” 

“วา่ไงนะ คณุเหน็อนาคตของตวัเองในเวลาที่คณุควรใช้ญาณวเิศษที่

โม้ว่าตวัเองม ีมาดูดวงคนอื่น โอ๊ย! เนี่ยเหรอหมอดูชื่อดงั!” 

“ฟังให้จบก่อนสคิะ ฉนัไม่ได้เหน็อนาคตของตวัเองเพยีงคนเดยีว แต่

ฉนัเหน็อนาคตของแขกรบัเชญิอกีคนบนเวทดี้วยต่างหากเล่า”

“เฮอะ! ใครล่ะ ผมเหรอ บอกมานะว่ามนัดหีรอืไม่ด”ี

“ไม่ใช่คุณหรอกค่ะ ฉันเห็นอนาคตของคุณธีต่างหาก” โรสิตาตอบ

ตามความจรงิ

“คณุธ.ี..ธรีตุม์เหรอ อนาคตอะไร หรอืว่าเป็นอนาคตที่คณุหนผีมไป

ซ่อนตวัอยูใ่นบ้านมนัตั้งนานสองนาน เรื่องนี้ผมยงัไม่หายแค้นเลยนะ พวก

คุณท�าผมเสยีเวลา ใครจะไปคดิล่ะว่าคณุกบัไอ้หมอนั่นจะมาญาตดิกีนั ก่อน

หน้านั้นเกลยีดกนัจะตาย” 

“เรื่องนี้ฉันคงต้องขอบคุณคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นพ่อสื่อให้ฉันกับคุณ

ธไีด้คบกนั” โรสติาเชดิหน้าขึ้น

“พวกคุณคบกนัเหรอ” 

“เหน็มั้ย ขนาดคณุยงัไม่เชื่อเลย เพราะฉะนั้นคณุกล็องนกึดสูว่ิา ฉนั

จะตกใจแค่ไหนตอนที่เหน็ภาพนมิติว่าตวัเองกบัคุณธเีป็นเนื้อคู่กนั”
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“เนื้อคู่! คุณตกใจกลวัเพราะเหน็ว่าคุณกบัมนัเป็นเนื้อคู่กนัน่ะเหรอ” 

ธนพลอ้าปากค้าง

“กใ็ช่น่ะส!ิ” โรสติากลอกตามองบนด้วยความเหนื่อยหน่ายที่เขาช่าง

เข้าใจอะไรยากเสยีจรงิ

“นี่ผมท�าอะไรลงไป...” ชายหนุ่มพมึพ�าด้วยสหีน้าสบัสน

“เห็นรึยังคะว่าฉันไม่รู้ความลับของคุณสักหน่อย ถ้าคุณอยู่เฉยๆ 

เรื่องกจ็บไปตั้งนานแล้ว” หญงิสาวต�าหน ิ

“แต่ในเมื่อเรื่องมนัมาถงึขนาดนี้ ผมกถ็อยหลงัไม่ได้หรอก!” ธนพล

ประกาศกร้าว ดวงตาที่จ้องมาฉายแววเหี้ยมโหด

เสียงรถหวอของต�ารวจดังขึ้น ทุกคนในที่นั้นจึงหันขวับไปมอง

โทรทศัน์ซึ่งฉายภาพจากกล้องวงจรปิดตามจดุต่างๆ ภายในบ้าน ต�ารวจบุก

เข้ามาปะทะกบัคนของธนพล และช่วยเหลอืบอดกีาร์ดไว้ได้ทั้งหมด

“เราจะเอายังไงดีครับนาย” ลูกน้องเพียงคนเดียวที่เหลือถามอย่าง

ลนลาน ก่อนจะเลง็ปืนมาที่หญงิสาว “เราฆ่าอนีี่ซะ แล้วรบีหนไีปดมีั้ย”

“ไม่! เอ่อ...ฉนัคดิว่าพวกคุณจบัฉนัเป็นตวัประกนัดกีว่า อย่าฆ่าฉนั

เลย เพราะต�ารวจคงไม่ปล่อยให้พวกคณุออกไปแน่ๆ ดไีม่ดอีาจจะวสิามญั

ฆาตกรรมกไ็ด้” หญงิสาวแสร้งท�าเป็นกลวัจนตวัสั่น ทั้งสองจงึจ้องเธอสลบั

กบัจอโทรทศัน์ด้วยความละล้าละลงั 

ต�ารวจกรเูข้ามาในบ้าน โรสติาใจชื้นขึ้นเลก็น้อย ทว่าเมื่อเหน็ผูช้ายที่

ตนรกัวิ่งปะปนมากบัเจ้าหน้าที่เหล่านั้น หวัใจของหญงิสาวกก็ระตุกวาบ

ลกูน้องของธนพลกระโจนเข้าใส่เธอด้วยความตื่นกลวั แต่บอดกีาร์ด

ซึ่งทุกคนคาดว่าตายไปแล้วกลับยกปืนขึ้นยิงเขา ไอ้คนร้ายจึงล้มลงกับพื้น 

นกัธุรกจิหนุ่มหนัไปลั่นกระสุนใส่บอดกีาร์ด 

โรสติาหวดีร้องด้วยความตกใจ เธอปราดเข้าไปช่วยบอดกีาร์ด ทว่า

ธนพลกระชากแขนเธอเข้ามาหาตวั

“คณุโรส!” ธรีตุม์ตะโกนพร้อมกบัก้าวน�าลงมาในห้องใต้ดนิ คชาและ
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ต�ารวจอกีหลายนายตามมาตดิๆ

“อย่าเข้ามา ไม่อย่างนั้นกูฆ่ามันแน่!” ธนพลจับหญิงสาวเป็นตัว

ประกัน เขาถอยกรูดไปจนชนชั้นวางของซึ่งมีกระถางกุหลาบเรียงรายอยู่ 

และจ่อปืนไปบนขมบัของเธอ

“คณุโรส!” ธรีตุม์เรยีกหญงิสาวด้วยความร้อนใจ ความรกัฉายชดัใน

ดวงตาที่พวกเขามองกนัและกนั

“ใจเยน็ๆ ครบัคุณธนพล ค่อยๆ คุยกนัดกีว่า เรื่องแบบนี้เราตกลง

กนัได้” คชาปรามอย่างใจเยน็

“ถ้าตกลงกันได้จริงๆ พวกมึงก็ต้องให้กูออกไปจากที่นี่” นักธุรกิจ

หนุ่มตะคอก มือสั่นๆ ของเขาท�าให้ปลายกระบอกปืนสั่นอยู่บนขมับของ

หญงิสาวอย่างน่าหวาดเสยีว

“คุณจะได้ออกไปแน่ๆ ครับ แต่ปล่อยคุณโรสก่อนเถอะนะ” คชา 

ต่อรอง

“กูไม่โง่นะโว้ย ถ้าปล่อยมนั กูกต็ายสวิะ” ธนพลโต้กลบั 

“ต�ารวจไม่ฆ่าคนง่ายๆ อย่างนั้นหรอกครบั ถ้าคณุไม่ท�าร้ายเธอ เรา

กไ็ม่ท�าร้ายคุณเหมอืนกนั” คชาเอ่ย

“งั้นกป็ล่อยกูไปส!ิ” ธนพลแผดเสยีง 

ความกระสบักระส่ายของเขาท�าให้ร่างของชายหนุ่มชนเข้ากบัชั้นวาง

ของจนเกดิเสยีงกุกกกั กระถางกุหลาบสั่นไหวอยูบ่นชั้นต่อเองซึ่งไม่แขง็แรง

ไม่มใีครได้ยนิเสยีงเลก็ๆ เหมอืนที่โรสติาได้ยนิมาตลอด! 

หญงิสาวสบตาธรีุตม์ รู้ว่าอะไรจะเกดิขึ้น...กิ่งกุหลาบซึ่งดูเหมอืนไร้

พิษภัยยืดยาวออกมาเกี่ยวเส้นผมกับชายเสื้อของธนพล พันธนาการเขาไว้

ให้เป็นนกัโทษของพวกมนั กระถางบรรจุกุหลาบพร้อมใจกนัทิ้งตวั ร่วงใส่

ธนพลราวกบัฝูงบนิรบกามกิาเซที่พุ่งชนศตัรูในสงครามโลกครั้งที่สอง

โรสติาอาศยัจงัหวะดงักล่าวกระโจนออกจากการเกาะกมุพร้อมกบัที่

ธรีุตม์ปราดมากระชากร่างเธอเข้าสู่อ้อมกอด
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เจ้าหน้าที่ต�ารวจกรูกันเข้าไปหาธนพลซึ่งนอนเอียงกระเท่เร่อยู ่

ท่ามกลางต้นกุหลาบและกระถางที่แตกเป็นเสี่ยงๆ 

ทว่านกัธรุกจิหนุ่มยงัมแีรงพอ เขาอาศยัจงัหวะเพยีงเสี้ยวเลก็ๆ เลง็

ปลายกระบอกปืนไปยงัโรสติา

ก่อนที่เสยีงปืนจะแผดก้อง!

 



เสียงปืนที่ก้องดังติดๆ กันหลายนัดเขย่าหัวใจของโรสิตาอย่าง
รุนแรง สิ่งที่เทพธดิากุหลาบพยากรณ์สะพรงึกลวัที่สุดได้เกดิขึ้นแล้ว!

โรสิตาอุทานเมื่อเห็นธีรุตม์สะดุ้งเฮือก เขากัดกรามแน่น ดวงตาซึ่ง

จ้องตอบมาสั่นระรกิ 

“คุณธ.ี..” 

“คุณ...ไม่เป็นไร...ใช่มั้ย...”  ธรีุตม์ถามด้วยเสยีงแหบห้าว 

โรสิตาส่ายหน้า ความกลัวสุดขั้วหัวใจกลั่นน�้าตาให้ไหลเอ่อ เธอน่า

จะคิดได้ตั้งแต่ตอนที่ธีรุตม์กระชากร่างตนเข้ามากอดไว้เพียงเสี้ยววินาท ี

ก่อนจะผลักออกไปอย่างแรง...ผู้ชายช่างปกป้องอย่างเขาถือโอกาสใช้ร่าง

ใหญ่โตก�าบังโรสิตาไว้ ซ�้ายังบิดกาย หันแผ่นหลังของตัวเองไปทางธนพล

เพื่อรบัลูกกระสุนแทนเธอในเวลาเพยีงสั้นๆ

“คุณไม่ควรท�าอย่างนี้เลย” หญงิสาวต่อว่าทั้งน�้าตา 

ธรีตุม์ส่ายหน้าช้าๆ เหงื่อผดุพรายบนหน้าผาก เขาคลี่ยิ้มด้วยปากซึ่ง

สั่นระรกิด้วยความเจบ็ปวด เลอืดไหลซมึจากข้างล�าตวัด้านขวาของชายหนุม่ 

๕๔



แ พ ร ณั ฐ  l  479

ก่อนที่ร่างสูงจะทรุดฮวบลง

“คุณธ!ี” โรสติาโผเข้าไปรบัร่างเขาไว้ แต่กล็้มลงไปทั้งคู่ 

ต�ารวจกรกูนัเข้ามาช่วยด้วยการให้ชายหนุม่นอนราบไปกบัพื้น เสยีง

ตะโกนเร่งรดัให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งรออยูแ่ล้วรบีเข้ามา โรสติาน�้าตา

ไหลมองธีรุตม์และเลือดที่ไหลนองจากบาดแผลด้วยความรู้สึกประหนึ่งจะ

ขาดใจ

หญงิสาวกระเถบิถอยหลงั มอืถูกกิ่งกุหลาบเกี่ยวจนเจบ็แปลบ เธอ

นิ่วหน้าอย่างงุนงง ต้นกุหลาบสีด�าหลุดกระเด็นออกจากกระถางตอนที่ชั้น

วางของล้มลงมา

ดอกกุหลาบสีด�าเบ่งบานอยู่ใกล้มือของเธอ โรสิตาได้ยินเสียงเล็กๆ 

ของมนั

“เอาให้เขาเหรอ...” นกัพยากรณ์สาวถามอย่างงงงวย 

จู่ๆ เธอก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เคยถูกรถชนหน้าบ้านของอิซาแบลล์จน

บาดเจบ็สาหสั อาจารย์มาช่วยไว้พร้อมกบัดอกกุหลาบสดี�าในมอื 

โรสติาพมึพ�าขอบคุณ รบีเอากุหลาบดอกนั้นไปวางไว้ในมอืของธรุีตม์

“เกบ็ไว้กบัตวันะคะ ดอกกุหลาบจะคุ้มครองคุณ” 

ชายหนุ่มยิ้มด้วยปากสั่นๆ พยายามเพ่งมองเธอ แต่ดวงตากลบัหรี่

ปรอื ทว่ามอืของชายหนุ่มกก็�ากุหลาบดอกนั้นไว้แน่น

บุรษุพยาบาลเอาเปลเข้ามาหามพระเอกหนุ่ม รวมถงึบอดกีาร์ดของ

โรสติาและลกูสมนุของนกัธรุกจิตวัร้าย  โรสติาเพิ่งรูว่้าธนพลกเ็ป็นอกีคนหนึ่ง

ที่ถกูกระสนุของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ แต่หญงิสาวเป็นห่วงธรุีตม์มากเกนิกว่าจะ

สนใจใคร เธอจงึวิ่งตามเจ้าหน้าที่ซึ่งหามเปลของพระเอกหนุ่มขึ้นไปยงัห้อง

ด้านบน

ลบัร่างของโรสติา ผูบ้าดเจบ็คนสดุท้ายร้องโวยวายไม่ยอมให้ใครพา
ตวัเขาออกไป ธนพลถูกยงิเข้าที่แขนกบัหวัไหล่ ซ�้ายงัมชีั้นวางของล้มมาทบั
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ร่าง รวมทั้งมบีาดแผลศรีษะแตก ใบหน้าและตามล�าตวัถกูเศษกระเบื้องจาก

กระถางกหุลาบบาดลกึอกีหลายแห่ง แต่ถงึกระนั้นเขากย็งัมฤีทธิ์เดชดิ้นรน

ปัดป้องตนเองโดยไม่สนใจความเจบ็ปวด

“อย่ามายุง่กบัก ูออกไปซะ ปล่อยให้กตูายไปซะเลยยงัดกีว่า!” ธนพล

ยกแขนข้างที่ไม่ได้ถูกยงิขึ้นป่ายปัดไปทั่วไม่ให้ใครช่วย 

“แผลแค่นี้ไม่ตายหรอกครบัคณุธนพล และถงึคุณจะโดนหนกักว่านี้ 

ผมกไ็ม่ปล่อยให้คุณตาย เพราะคุณต้องมารบัโทษที่ก่อไว้ซึ่งมอียู่เยอะแยะ

ไปหมดเชยีวละ อ้อ! คุณรนิรดฟีื้นแล้วนะครบั สามารถให้ปากค�าได้แล้ว 

ถ้าเธอรูว่้าใครเป็นคนที่อยูเ่บื้องหลงัอบุตัเิหตุที่ท�าให้เธอเกอืบเอาชวีติไม่รอด 

เธอคงไม่เสียเวลาปกป้องคุณอีกแล้วละ และตอนนี้ผมก็เชื่อว่าอีกไม่นาน

ภรรยาคุณกค็งทราบเรื่องที่เกดิขึ้นจากข่าวภาคดกึคนืนี้ เพราะพวกนกัข่าว

เริ่มระแคะระคายกนัแล้ว คุณเตรยีมค�าอธบิายดีๆ  เอาไว้ให้เธอกแ็ล้วกนั” 

คชาซึ่งนั่งยองๆ อยู่กบัพื้นยิ้มยยีวนให้

ธนพลค�ารามก้อง ด่าทอต�ารวจอย่างหยาบคาย เจ้าหน้าที่ช่วยกนัจบั

เขาขึ้นไปนอนบนเปลหาม มัดร่างไว้อย่างแน่นหนากันไม่ให้ตก คชาซึ่งยืน

รออยูต่รงเชงิบนัไดก้มหน้าลงมาพดูกบันกัธรุกจิตวัร้ายอกีครั้งด้วยรอยยิ้ม

เหี้ยมเกรยีม

“ผมอยากรู้จรงิๆ ว่า ความลบัที่คุณลงทุนท�าร้ายผู้คนมากมายเพื่อ

ปกปิดมนัคอืเรื่องอะไร แต่...เดี๋ยวผมกค็งได้รู้...ใช่ม้า”

“ไม่! มงึจะไม่ได้รู้ จะไม่มใีครได้รู้ทั้งนั้น!” ธนพลตะคอก

“ไม่มคีวามลบัใดๆ ในโลกหรอกครบั ผมจะได้ค�าตอบในไม่ช้านี้แน่” 

คชายิ้มอย่างมั่นใจ

ธนพลและผู้บาดเจบ็ทั้งหมดถูกน�าส่งโรงพยาบาล ธรีตุม์ซึ่งถกูยงิเข้า
ตรงสขี้างถูกพาเข้าห้องผ่าตดัทนัท ี

โรสติารอคอยด้วยความกระวนกระวาย รจุ ีธรีญัญ์ และจติตมิาถงึ
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หลังจากนั้นไม่นานนักเนื่องจากคชาส่งข่าวไปบอก สีหน้าของแต่ละคนเต็ม

ไปด้วยความร้อนใจโดยเฉพาะเมื่อเหน็ความวุ่นวายของแพทย์และพยาบาล

ที่หน้าห้องผ่าตดั

“คุณป้า พี่รญัญ์!” เจลกาวิ่งมาแต่ไกล ด้านหลงัของเธอยงัมผีู้หญงิ

อกีคนเดนิเรว็ๆ ตามมา 

โรสติาเบกิตากว้างเมื่อเหน็ร่างของคนที่ตนคดิถงึสุดหวัใจ

“แม่!” หญงิสาวโผเข้ากอดมารดาด้วยน�้าตานองหน้า 

“โรส...ปลอดภยัดเีหรอลูก” มารสิากวาดตามองส�ารวจรอบตวับุตร

สาวจนเหน็ว่าไม่มอีาการบาดเจบ็ใดๆ เธอจงึกอดตอบ

“โรสปลอดภยัค่ะ แต่คุณธน่ีะสคิะ...” โรสติาผละจากอ้อมกอดเพยีง

เลก็น้อย สบตามารดาแล้วสะอกึสะอื้น “เขา...ช่วยโรส ผลกัโรสออกไป...

แล้วรบักระสุนแทน แม่ขา มนัเหมอืนในภาพนมิติที่โรสเหน็ไม่มผีดิเลยค่ะ

แม่ มเีสยีงปืน มคีนถูกยงิ มเีลอืดสาดกระเซน็ แล้วคุณธ ีกค็อืคนที่ถูกยงิ

คนนั้น...ถ้าเขาเป็นอะไรไป...โรสจะท�ายงัไง...”

“เขาจะไม่เป็นไร” มารสิาเสยผมที่ยุง่เหยงิมาปรกหน้าของลกูสาวออก

ไป

“แต่เขาถูกยงินะคะแม่” 

“คนที่ถูกยิงแล้วรอดมีอยู่ตั้งเยอะ ธีรุตม์เป็นคนดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ

ต้องคุ้มครองเขา” มารสิาเอ่ยอย่างอ่อนโยน

“โรสกลวัค่ะ” หญงิสาวตวัสั่น 

“ความกลวัของโรสอาจจะลดลง ถ้าหนไูด้พบคนคนหนึ่ง” มารดาลบู

ศรีษะเธอเบาๆ

“ใครคะ” โรสติาขมวดคิ้ว

“เธอก�าลงัมา” มารสิาคลี่ยิ้ม 

ความฉงนของโรสิตาคลายลงทันทีที่เห็นพลทัตเดินเข้ามาพร้อมกับ 

ผู้หญงิชาวตะวนัตกคนหนึ่ง ในอ้อมแขนของเจ้าหล่อนมดีอกกหุลาบช่อหนึ่ง 
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นกัพยากรณ์สาวตกตะลงึ รบีปราดเข้าไปหาหญงิชราผู้นั้นด้วยความดใีจ

“อซิาแบลล์!”

ผู้เป็นอาจารย์แย้มยิ้ม อ้าแขนรบัการกอดของลูกศษิย์

“หนพูยายามตามหาคณุ แต่หาไม่เจอ คณุหายไปไหนคะ” โรสติาถาม

เป็นภาษาฝรั่งเศส

“ฉนักอ็ยูแ่ถวนี้แหละหลงัจากเดนิทางไปเยี่ยมใครต่อใครมาเกอืบรอบ

โลกแล้ว” อซิาแบลล์ยิ้มอย่างลกึลบั

“ท�าไมคุณถงึไม่บอกหนู” โรสติาตดัพ้อ

“ฉันเห็นเธอยังวุ่นๆ อยู่ และบางทีฉันก็ต้องไว้วางใจเธอมากพอจะ

ปล่อยให้เธอจดัการความวุ่นวายเหล่านั้นด้วยตวัเอง” 

“แสดงว่าคณุรูแ้ล้วว่าเกดิอะไรขึ้น แต่คณุจงใจที่จะไม่ช่วยหนเูหรอคะ”  

โรสติาท�าหน้าเง้าอย่างน้อยใจ

“ฉันมั่นใจในตัวเธอว่าเธอจะจัดการมันได้เอง ความเปลี่ยนแปลงที่

ส�าคญัในชวีติของเธอไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นอย่างฉนัควรสอดมอืเข้าไปยุง่” อซิา-

แบลล์ยิ้มมเีลศนยั

“การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในชีวิตหนูเหรอคะ...” หญิงสาวทบทวน

ใจความส�าคญัอย่างไม่เข้าใจ 

“การมคีูค่รองไงล่ะ เทพธดิากหุลาบพยากรณ์ไม่เหมอืนคนทั่วไป เรา

มภีาระที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนษุย์ ใครกต็ามที่มาเป็นคู่ครองของเราย่อมต้อง

เข้าใจและสนบัสนุนเรานะจ๊ะ” 

อซิาแบลล์ผนิหน้าไปยงัประตูของห้องผ่าตดัซึ่งยงัปิดสนทิ

“ผูช้ายในห้องผ่าตดัคนนั้นถูกลขิติมาให้คูก่บัเธอ มนัจงึเป็นเรื่องของ

เธอกบัเขาเพยีงแค่สองคน พวกเธอต้องเปลี่ยนความเกลยีดชงัให้เป็นความ

รกั ร่วมสร้างความผกูพนัต่อกนัและกนั และช่วยกนัฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย

เพื่อน�าไปสูก่ารรวมเป็นหนึ่งเดยีว ถ้าฉนัยื่นมอืเข้ามาสอด ความรกัของพวก

เธอคงไม่แขง็แกร่งถงึขนาดนี้หรอก ฉนัเหน็แล้วว่าเขารกัเธอมากถงึขั้นยอม
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ปกป้องเธอด้วยชวีติของเขา และเธอเองกร็กัเขามากเช่นกนั” อซิาแบลล์ยิ้ม

ชื่นชม

“ใช่ค่ะ หนูรกัเขา และตอนนี้หนูกเ็ป็นห่วงเขามาก ถ้าหากว่าเขาตาย 

หนูกค็งมชีวีติอยู่ไม่ได้เหมอืนกนั” โรสติาเอ่ยอย่างเจบ็ปวด

“ใจเยน็ๆ สโิรส เธอให้กุหลาบเขาไว้ไม่ใช่เหรอ”

“ค่ะ หนูเอากุหลาบสดี�าของคุณให้เขา” หญงิสาวงุนงงว่าอซิาแบลล์รู้

ได้อย่างไร ก่อนจะนกึได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อซิาแบลล์แสดงให้เหน็ถงึความ

สามารถในการหยั่งรู้อนัน่าอศัจรรย์

“นั่นละ...ดอกกุหลาบจะช่วยเขาเอง” อิซาแบลล์ยื่นช่อกุหลาบในมือ

ให้หญงิสาว

เขาได้กลิ่นกุหลาบ...
ธรีตุม์เงยหน้าขึ้น ท�าจมกูฟดุฟิดสูดดมหาที่มาของกลิ่นหอมละมุนซึ่ง

โชยชายมาในอากาศ เป็นครั้งแรกที่ชายหนุม่ยอมหยดุยนืนิ่งนบัตั้งแต่วิ่งอยู่

ในเขาวงกตแห่งนี้มานานหลายชั่วโมง

กลิ่นกุหลาบอันหอมหวนชวนให้ธีรุตม์นึกถึงบุคคลเพียงคนเดียว...

โรสติา

เขาอยากกลบัไปหาเธอ แต่หาทางออกไปจากเขาวงกตไม่ได้ รอบด้าน

มีแต่ความมืด เส้นทางก็คับแคบอย่างน่าอึดอัด การออกแรงวิ่งท�าให้ชาย

หนุ่มเจบ็แปลบที่ชายโครง บางทกีเ็จบ็มากเสยีจนเขาต้องทรุดกายลงไปกบั

พื้นอย่างเดินต่อไม่ไหว และเมื่อลุกขึ้นมาวิ่งเลาะเลี้ยวไปตามทางแยกด้วย

ความหวงัว่าจะพบหนทางกลบัไปหาหญงิสาว เขากจ็ะต้องวกกลบัมาจดุเดมิ 

ทุกครั้งไป

กลิ่นกุหลาบยังไม่จางหายไป ความหอมละมุนของมันช่วยปลอบใจ

รุ่มร้อนของธีรุตม์ให้เย็นลง ความอบอุ่นแผ่ซ่านสู่หัวใจประหนึ่งว่าโรสิตา 

อยู่ใกล้ๆ
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ธรีุตม์ตัดสินใจได้ในวนิาทีนั้น เขาจะตามกลิ่นหอมของดอกกุหลาบ

ไป ไม่แน่ว่าโรสติาอาจรอเขาอยู่ตรงปลายทางพร้อมดอกไม้ของเธอ

เท้าทั้งสองซึ่งจวนเจยีนจะหมดก�าลงัก้าวเดนิต่อโดยมกีลิ่นหอมหวาน

น�าทาง

ชายหนุม่เลี้ยวเลาะไปตามเขาวงกตอย่างมคีวามหวงั ครูห่นึ่งเขากพ็บ

ทางออก ธรีุตม์ยิ้มกว้างอย่างลงิโลด เขาวิ่งไปข้างหน้า และหยุดลงในสวน

ดอกไม้ซึ่งดารดาษไปด้วยกุหลาบนานาพนัธุ์

“คณุโรส คณุโรสครบั คณุอยูท่ี่นี่รเึปล่า คณุโรส” ธรุีตม์ตะโกนพลาง

เหลยีวไปรอบๆ 

ไม่มเีสยีงขานรบั เช่นเดยีวกบัไม่มวีี่แววของหญงิสาว ธรีุตม์เดนิลกึ

เข้าไปเรื่อยๆ เขาไม่เห็นสิ่งใดนอกจากต้นกุหลาบสารพัดสีซึ่งห้อมล้อมอยู่

รอบตวั

พระเอกหนุ่มถอนหายใจด้วยความทดท้อ เขาหยุดนิ่ง เหลียวมอง

อย่างมดืแปดด้าน ก่อนทรุดกายลงนั่งข้างกุหลาบกอหนึ่ง คดิไม่ตกว่าควร

ท�าเช่นไร

เขายื่นมอืออกไปแตะดอกกุหลาบ ไล้ปลายนิ้วไปบนกลบีบอบบาง 

“นี่...คณุกุหลาบ...ผมอยากกลบัไปหาคณุโรส พวกคณุรูจ้กัเธอรเึปล่า 

เธอเป็นเทพธดิากหุลาบพยากรณ์เชยีวนะคณุ เธอชอบพดูบ่อยๆ ว่ากุหลาบ

บอกเธออย่างงั้น กุหลาบบอกเธออย่างงี้  ผมเคยคดิว่าเธอบ้าว่ะ แต่ต่อมา

ผมกไ็ด้เหน็ว่าทกุอย่างที่เธออ้างว่ากหุลาบบอกเธอ มกัจะเกดิขึ้นจรงิเสมอ...

แปลกเนอะ...”

ธีรุตม์ปล่อยมือจากดอกกุหลาบ ไม่รู้ว่าเขาอุปาทานไปเองหรือไม่ที่

เหน็ดอกกุหลาบรอบกายหนักิ่งก้านเข้ามาทางเขาราวกบัตั้งใจฟัง

“ผมเริ่มเชื่อเธอแล้วละว่าดอกกุหลาบคงบอกความลับแก่เธอจริงๆ 

บางครั้งผมกเ็หน็ว่าเธอแอบคุยกบักุหลาบที่ปลูกด้วยนะ...ผู้หญงิบ๊อง” เขา

หวัเราะเบาๆ “ผมว่าเธอน่าเอน็ดูด ีแต่ตอนนี้ผมว่าผมอาจจะใกล้ๆ เป็นบ้า 
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ไม่เคยคดิเลยว่าตวัเองจะมาคุยกบัพวกคุณเหมอืนกนั ถ้าคุณโรสเหน็ เธอ

คงหัวเราะเยาะผมตายเลย แต่ถ้าผมไม่ได้คุยกับใครสักคน ผมคงเป็นบ้า

ของแท้”

วงหน้าระบายยิ้มของชายหนุ่มหมองหม่นลง 

“ที่นี่มนัที่ไหนเหรอคณุ ผมจะได้ออกไปมั้ย ผมคดิถงึคณุโรส ผมรกั

เธอ อยากกลบัไปหาเธอ พวกคุณพอจะรู้มั้ยว่าผมควรเดนิไปทางไหน ถงึ

จะกลบัไปหาเธอได้”

ทันใดนั้น ธีรุตม์ก็ตระหนักว่าเขาไม่ได้คิดไปเอง เพราะกุหลาบซึ่ง 

ชูช่ออยู่รอบตัวพากันขยับกิ่งก้าน หันดอกงดงามของพวกมันไปในทิศทาง

เดยีว

ชายหนุ่มอ้าปากค้างด้วยความพศิวง หวัใจเต้นแรง หากไม่ใช่เพราะ

อยากเจอโรสติามากถงึเพยีงนี้ เขาอาจตกใจจนชอ็กตาย

ธรีตุม์ลกุขึ้นยนื จ้องมองทศิทางซึ่งกหุลาบหนัไป แล้วกลนืน�้าลายดงั

เอื๊อก

“เอ่อ...ขอบคุณมากนะครบัคณุกหุลาบ ขอบคุณมากจรงิๆ ผม...ผม

ไปนะ”

พระเอกหนุม่วิ่งออกไปทางเส้นทางนั้น หแูว่วคล้ายเสยีงหวัเราะเลก็ๆ 

ดงัมาจากต้นกุหลาบรอบกาย

ในที่สุดเขาก็พบซุ้มประตูโค้งซึ่งมีกุหลาบเลื้อยพันรอบกรอบรูปโค้ง 

และมผีู้หญงิคนหนึ่งยนืหนัหลงัให้เขา



ธีรุตม์เดินเข้าไปใกล้ซุ้มประตูโค้งซึ่งมีกุหลาบเลื้อยพัน อาจเป็น
เพราะเสยีงฝีเท้าของเขา ผู้หญงิร่างสูงโปร่งจงึหนัมา

เธอไม่ใช่คนไทย แต่เป็นหญงิชราชาวตะวนัตกซึ่งดูสง่างามและสงูส่ง

จนธรีตุม์รูส้กึราวกบัว่าเขาก�าลงัเข้าเฝ้าพระราชนิ ีในมอืของเธอมดีอกกหุลาบ

สแีดงสดดอกโตอยู่หนึ่งดอก

“ขอโทษนะครับ ผมหลงทาง คุณพอจะบอกทางออกไปจากสวน 

แห่งนี้ได้มั้ยครบั” ธรีุตม์ถามด้วยท่าทางสุภาพเรยีบร้อยที่สุดในชวีติ 

“กหุลาบชอบเธอ” หญงิชราตอบไม่ตรงค�าถาม ทั้งยงัยิ้มละไมเมื่อเหน็

หน้าตาเหลอหลาของเขา

“อะไรนะครบั”

“พวกเขายอมรบัในตวัเธอ เพราะเธอแสดงให้เหน็แล้วว่านบัถอืพวก

เขา” เธออธบิาย 

“ผมไม่เข้าใจ” ธรีุตม์นิ่วหน้า 

“กุหลาบจะช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่” หญิงชราก้าวเข้ามา และยื่น 

๕๕
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ดอกกุหลาบสแีดงในมอืให้

“พาไปยงัไงครบั” 

คู่สนทนาหวัเราะโดยไม่ตอบค�าถาม แต่ยื่นกุหลาบให้อกีครั้งและย�้า

“รบัไปส ิแล้วเธอกจ็ะรู้เอง”

ธรีตุม์จบัก้านกหุลาบด้วยความงงงวย ทนัใดนั้นเขากร็ูส้กึว่าสรรพสิ่ง

ที่อยูร่อบตวั รวมทั้งหญงิชรา ต่างกถ็อยห่างออกไปอย่างรวดเรว็ จนเหลอื

เขาอยู่เพียงคนเดียวกลางสวนกุหลาบ ก่อนที่ม่านด�ามืดจะคลี่ปกคลุมรอบ

บรเิวณ

ชายหนุ่มสะดุ้งเฮอืก ลมืตาขึ้น!

เขาไม่ได้อยู่ในสวนกุหลาบอีกแล้ว แต่น่าจะเป็นห้องในโรงพยาบาล

อนัเตม็ไปด้วยเครื่องมอืมากมาย ส่งเสยีงปี๊บๆ แผ่วเบาตลอดเวลา

ธีรุตม์ขยับกาย แต่ท�าไม่ได้ เขานิ่วหน้า ความเจ็บแปลบบังเกิดขึ้น

บรเิวณสข้ีางและแผ่กระจายไปทั่ว ชายหนุ่มไม่สามารถท�าได้แม้แต่จะพดู มี

บางอย่างตดิอยูใ่นล�าคอ ดเูหมอืนจะเป็นท่อที่ถกูสอดเข้ามาทางปาก เขาต่อสู้

กบัความสะลมึสะลอืจากฤทธิ์ยา พยายามเรยีบเรยีงความทรงจ�า 

ใครคนหนึ่งก้าวเข้ามาในคลองจกัษุ 

ธรีตุม์เพ่งมองด้วยความมนึงง เธอกค็อืหญงิชราชาวต่างชาตซิึ่งมอบ

ดอกกุหลาบให้เขา ในมอืของเธอขณะนี้กม็กีุหลาบสแีดงเหมอืนในความฝัน

ไม่มผีดิ 

“ยนิดทีี่ได้พบกนัอกีครั้ง” คราวนี้เธอเอ่ยเป็นภาษาองักฤษ 

เขาพยายามถามว่าเธอเป็นใคร แต่ท�าไม่ได้ เพราะท่อหรืออะไร 

บางอย่างที่สอดอยู่ในปาก เธอยิ้มอย่างปลอบโยน แตะบ่าเขาเบาๆ

“นอนพักไปก่อนเถิดพ่อหนุ่ม พอเธอออกจากห้องไอซียูนี่แล้ว เรา

ค่อยมาท�าความรูจ้กักนัอย่างเป็นทางการ” หญงิชราวางกุหลาบลงข้างหมอน 

ของชายหนุ่ม แล้วถอยห่างออกไป 

ธรุีตม์พยายามเรยีก แต่หนงัตาหนกัอึ้งกลบัปิดลง ชายหนุม่เข้าสูห้่วง
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นทิราอกีครั้ง ไม่ฝันร้ายอกีแล้ว ดอกกุหลาบกล่อมนอนด้วยกลิ่นหอมละมนุ 

และบทเพลงหวาน

เขาเพิ่งรู้...กุหลาบร้องเพลงได้

กลิ่นกหุลาบกรุน่ก�าจายอยูก่บัธรีตุม์จนกระทั่งชายหนุ่มถกูย้ายมาอยู่
ในห้องพกัธรรมดา 

ฤทธิ์ยาและความอ่อนเพลียท�าให้ธีรุตม์นอนหลับเป็นส่วนใหญ่ เขา

ไม่ได้คุยกบัใครมากนกั แต่กพ็อเหน็ว่ามคีนในครอบครวัมาเยี่ยม รวมทั้ง

โรสติา 

เมื่อธรีตุม์ลมืตาตื่นขึ้นมาอกีครั้ง เขากน็ิ่วหน้าด้วยความเจบ็ปวดจาก

บาดแผล ชายหนุม่คลบัคล้ายคลบัคลาว่ามใีครสกัคนเล่าให้ฟังว่าแพทย์ต้อง

ใช้เวลาหลายชั่วโมงผ่าตัดเอาลูกกระสุนที่เจาะเข้าบริเวณสีข้างออกมา และ

มีบางช่วงในห้องผ่าตัดที่อาการของเขาอยู่ในภาวะวิกฤติ แต่ด้วยความ

สามารถของคณะแพทย์ ธรีุตม์กป็ลอดภยั

พระเอกหนุม่กวาดตามองไปรอบๆ เหน็สายระโยงระยางจากเครื่อง-

มอืแพทย์เตม็ไปหมด เขาหลบัตาลงอกีครั้ง ก่อนจะลมืตาขึ้นมาใหม่ นกึได้

ว่าเหน็สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องมอืเหล่านั้น

ใครคนหนึ่งจบัมอืของเขาอยู่

ธีรุตม์หันไปมอง หญิงสาวที่เขาคิดถึงแม้กระทั่งในห้วงฝันคือคนที่

กมุมอืของเขาไว้ ทั้งที่เจ้าตวันั่งหลบัอยูบ่นเก้าอี้ข้างเตยีง ศรีษะซบลงบนแขน

อีกข้างของเธอ ใกล้ๆ มือเขานี่แหละ ผมสีน�้าตาลยาวสลวยแผ่คลุมผ้าปู 

ที่นอนสขีาวตุ่นอนัน่าเบื่อหน่ายของโรงพยาบาลให้น่ามองยิ่งขึ้น

ความอบอุน่แผ่ซ่านจากมอืเรยีวของเธอ เตม็ตื้นเข้าสูห่วัใจของธรีตุม์ 

พาให้ความเจบ็ปวดจากบาดแผลบรรเทาลง

ชายหนุม่เพิ่งเหน็อกีด้วยว่ารอบห้องเตม็ไปด้วยแจกนักหุลาบ ส่งกลิ่น

หอมหวานไปทั่ว แต่ว่าหญิงสาวที่กุมมือและกุมหัวใจของเขาช่างหวานล�้า 
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ยิ่งกว่า

แววตารกัใคร่ของชายหนุม่คงเป่ียมพลงัไม่น้อย เจ้าของมอืนุ่มอุน่จงึ

เงยหน้าขึ้นอย่างงัวเงีย ก่อนจะตื่นเต็มตาทันทีที่เธอตระหนักว่าถูกเขาจ้อง

มอง

“คุณธี!” โรสิตาบีบมือเขาอย่างดีใจ น�้าตาไหลรินจากดวงตาที่เปล่ง

ประกายสดใส

“เท่าที่ผมรู้ คุณไม่ใช่คนขี้แยสกัหน่อย” ธรีุตม์ดงึมอืออก เพยีงเพื่อ

จะใช้ปลายนิ้วเชด็น�้าตาให้

“ฉนัดใีจนี่นา  รูม้ั้ยคะว่าฉนักลวัมากแค่ไหน” หญงิสาวจบัมอืข้างนั้น

ของเขามาแนบแก้มตนเอง

“คนอย่างผมตายยาก ไม่มทีางเป็นอะไรอยูแ่ล้ว” ธรีตุม์ถอืโอกาสคยุ

ฟุ้ง ใคร่อยากให้เธอยิ้ม 

“แต่คุณไม่ควรเสี่ยงชวีติเพื่อฉนัถงึขนาดนั้น” โรสติาส่ายศรีษะ

“ผมยอมเจบ็ตวัดกีว่าปล่อยให้คณุเป็นอะไร บอกแล้วไงว่าจะปกป้อง

คุณเท่าชวีติของผม” ชายหนุ่มไล้ปลายนิ้วไปบนแก้มนวลอย่างอ่อนโยน

“แต่...ถ้าคุณตาย...” 

“คุณก็เห็นนี่ว่าผมไม่ตาย” ธีรุตม์ยิ้มทะเล้น ก่อนจะตัดพ้อ “แต่ถ้า

ผมจะตาย กค็งเพราะน้อยใจที่คุณหลอกผม กนัผมออกไปจากเรื่องนี้ ไม่

เหน็ใจกนับ้างเลยว่าผมเป็นห่วงคุณแทบบ้า”

“ฉันขอโทษค่ะ ฉันก็อยากปกป้องคุณเหมือนกันนี่คะ” โรสิตาพูด

เสยีงอ่อย

“ทหีลงัไม่เอาแบบนี้แล้วนะคุณโรส คุณเหน็แล้วใช่มั้ยว่า ที่ที่คุณจะ

ปลอดภัยที่สุดก็คือ ในอ้อมกอดของผมเท่านั้น” ธีรุตม์ออกแรงดึงเธอเข้า

มากอด แล้วท�าหน้าเหยเกด้วยความเจบ็

“เดี๋ยวแผลกฉ็กีหรอก” หญงิสาวเอด็ แต่กย็อมลุกขึ้นจากเก้าอี้ตาม

แรงฉุดอนัน้อยนดิของเขา
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“คุณกก็อดผมแทนซี่” พระเอกหนุ่มออดอ้อน

“ห!ึ” โรสติาตวดัค้อน

“ผมยอมเจบ็ตวัเพื่อคณุเชยีวนะ” ชายหนุม่ล�าเลกิบญุคณุด้วยน�้าเสยีง

เว้าวอน

โรสติาท�าตาเขยีวป้ัด ขดักบัแก้มแดงปลั่ง และแม้จะมท่ีาทางตระแหน่

แง่งอน แต่หญิงสาวก็ยอมเป็นฝ่ายเลื่อนแขนโอบร่างเขา แนบแก้มแดงๆ 

เข้ากบัแก้มอนัเตม็ไปด้วยเคราสาก

“ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉนั” หญงิสาวกระซบิข้างหูอย่างขดัเขนิ 

“ผมเต็มใจ เพราะคุณคือหัวใจของผม” ธีรุตม์หันไปหอมแก้มเธอ

ฟอดใหญ่

“น�้าเน่าอกีแล้ว” โรสติาหวัเราะ แล้วจงึยิ้มเอยีงอาย “แต่...คุณกค็อื

หวัใจของฉนัเหมอืนกนั”

“น่ารกัที่สดุ” ธรีตุม์ให้รางวลัด้วยการหอมแก้มเธออกีฟอดหนึ่ง “ถ้า

ไม่ตดิว่าเจบ็แผล ผมอยากท�าอะไรมากกว่านี้อกี”

“อย่ามาทะลึ่งนะ” เธอถลงึตาใส่ เสไปหยบิดอกกหุลาบสแีดงที่เสยีบ

อยู่ในแจกนัตรงหวัเตยีงมามอบให้เขา

“ผู้ชายควรเป็นฝ่ายให้ดอกไม้ผู้หญิงมากกว่า” เขาพึมพ�า ส่งผลให้

เธออมยิ้ม

“แต่ฉนัไม่ใช่ผู้หญงิทั่วไปนี่คะ อะ ฉนัตดัมาจากที่บ้านเมื่อเช้านี้เอง”

“ขอบคุณครบั มนัสวยมาก แล้วกห็อมมากด้วยครบั” ธรีุตม์รบัมา

แนบปลายจมูก สูดดมกลิ่นหอมรวยรื่นอย่างชื่นใจ

“ฉันอยากเอากุหลาบมาให้คุณทุกสี แต่อิซาแบลล์บอกว่าคุณเหมาะ

กับกุหลาบสีแดงมากที่สุด เพราะมันเป็นกุหลาบที่ฉันเห็นในภาพนิมิตของ

เรา อซิาแบลล์อธบิายให้ฉนัฟังด้วยค่ะว่าภาพเหตุการณ์ที่ฉนัเหน็ว่าเราจะได้

เป็นเนื้อคูก่นั แต่สดุท้ายมนักลบัจบลงที่เสยีงปืน เลอืดสาดกระเซน็ และต้น

กุหลาบสีแดงสวยงามหยั่งรากลึก หมายถึงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะท�าให้
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ความรกัของเรามั่นคงและเตบิโตอย่างไม่มสีิ่งใดมาท�าลาย”

“อิซาแบลล์...อาจารย์ของคุณน่ะเหรอ คุณติดต่อเธอได้แล้วเหรอ

ครบั” ธรีุตม์นิ่วหน้า

“ค่ะ เธอตดิต่อแม่ของฉนัมาเองในวนัที่เกดิเรื่องนั่นแหละ คดิดสูคิะ

เธอเดนิทางมาอยูเ่มอืงไทยตั้งนาน แต่ไม่ยอมบอกฉนัสกัค�า” โรสติาเล่าด้วย

ความน้อยใจ 

“ท�าไมเธอถึงไม่บอกคุณล่ะ” ธีรุตม์วางดอกกุหลาบลงบนหน้าอก 

แล้วจบัมอืโรสติาแทน

“เธอบอกว่า...” เธอหน้าแดงอีกแล้ว “ฉันจ�าเป็นต้องจัดการเรื่องนี้

ด้วยตัวเองเพราะปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นก็เพื่อให้ฉันกับคุณได้สร้างความ

สมัพนัธ์ที่มั่นคงต่อกนั ถ้าเธอยื่นมอืเข้ามาช่วย เรากอ็าจจะไม่รกักนัถงึขนาด

นี้”

“งั้นผมกด็ใีจที่เธอไม่เข้ามาช่วย” พระเอกหนุ่มยิ้มแป้น เธอจงึค้อน

วงใหญ่ นยัน์ตาคู่สวยแวววาวอย่างมคีวามสุข

“แต่ฉันขอให้เธอไปช่วยคุณค่ะ แล้วเธอก็บอกฉันว่าไปช่วยคุณมา

แล้วจรงิๆ”

“เธอไปช่วยผมเหรอ...เอ๊ะ! หรอืว่าเธอกค็อืฝรั่งที่ผมพบในฝัน”

“คุณฝันว่ายงัไงคะ” โรสติามองตาแป๋วอย่างรอฟัง

“ผมฝันว่าวิ่งหาทางออกอยู่ในเขาวงกตเพื่อจะไดก้ลบัมาหาคณุ แต่ก็

ไม่พบทางออกสักที จนกระทั่งผมได้กลิ่นดอกกุหลาบ ผมก็เลยตามกลิ่น

ของมันไป ผมถามกุหลาบว่ารู้มั้ยว่าผมต้องเดินไปทางไหนถึงจะได้เจอคุณ 

น่าแปลกมากที่กุหลาบทุกดอกหันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย ผมก็เลย

เดนิไปตามทางนั้น แล้วกพ็บผู้หญงิฝรั่งคนหนึ่ง คุณป้าคนนั้นไม่ยอมบอก

ทางผม เธอพูดแค่ว่าดอกกุหลาบชอบผม แล้วก็ให้กุหลาบสีแดงแบบนี้มา 

ดอกหนึ่ง” ธรีุตม์ยกกุหลาบที่วางอยู่บนหน้าอกขึ้นมา 

“พอผมแตะก้านกุหลาบ ผมก็ตื่นขึ้นมาในห้องไอซียู แล้วผมก็เห็น
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คุณป้าคนเดิมอยู่ที่นั่น เธอบอกว่าผมออกจากห้องไอซียูเมื่อไหร่ ค่อย

ท�าความรู้จกักบัเธออย่างเป็นทางการ จากนั้นเธอกเ็อากุหลาบสแีดงเหมอืน

ในความฝันมาวางข้างหมอนผม แล้วผมกห็ลบัไปโดยที่ไม่ฝันร้ายอกีเลย”

“นั่นแหละค่ะอซิาแบลล์ อาจารย์ของฉนั” โรสติายิ้มอย่างภูมใิจ

“เธอเข้าไปอยู่ในความฝันของผมได้ยงัไง” ธรีุตม์กุมมอืเธออกีครั้ง

“ฉันเองก็เคยสงสัยเหมือนกันค่ะ ตอนเด็กๆ ฉันเคยถูกรถชนหน้า

บา้นของเธอ อาการสาหสั แล้วฉนักฝั็นเหน็อซิาแบลล ์เธอให้ฉนัเลอืกวา่จะ

ยอมรบัภาระหน้าที่ของเทพธดิากุหลาบพยากรณ์มั้ย ฉนัตอบรบัเพราะฉนั

อยากกลบัไปหาแม่ แล้วเธอกม็อบดอกกหุลาบให้ฉนั พอฉนัตื่นขึ้นมากเ็หน็

เธอยืนอยู่ข้างเตียงพร้อมกับดอกกุหลาบ บางครั้งฉันก็สงสัยเหมือนกันว่า

เธอท�าได้ยงัไง”

“คุณเคยถามเธอมั้ยครบั” เขาเล่นนิ้วเธอซึ่งอยู่ในมอืตวัเอง

“ถามสิคะ แต่เธอไม่ยอมตอบ นอกจากยิ้มอย่างเดียว แถมยังเอา

ต�าราเล่มหนาเตอะมาให้ฉนัอ่านอกีเป็นกระบุง พร้อมกบับอกว่าจะทดสอบ

ฉนัในอกีสองวนัถดัไป พอฉนันั่งอ่านต�าราพวกนั้นและลนลานกบัการเตรยีม

สอบ ฉันก็ลืมค�าถามไปเสียทุกที” เธอย่นจมูก ธีรุตม์จึงดึงปลายจมูกเธอ

เบาๆ ด้วยความเอน็ดู 

“ถ้าอย่างนั้นผมคงต้องรอพบเธอด้วยตวัเองแล้วละ”

“ค่ะ คุณคงได้พบเธอแน่ๆ แม่ของฉนัจะมาเยี่ยมคุณตอนเยน็ อซิา-

แบลล์คงมาด้วยนั่นแหละ”

“คุณแม่เลยต้องล�าบากมาเยี่ยมผมเลย แล้วดูสภาพผมสิ” เขามอง

ตนเอง “เฮ้อ...มีลูกเขยคนไหนบ้างที่ต้องพบคุณแม่ยายเป็นครั้งแรกด้วย

สภาพแบบนี้”

“ลูกเขย แม่ยาย อะไรเล่า” โรสติาสะบดัเสยีงอย่างขดัเขนิ

“อีกหน่อยก็ต้องเรียกแบบนี้แหละ เราต้องซ้อมไว้ก่อน จะได้ชิน”  

ธรีุตม์ยิ้มแต้ เธอจงึค้อนใส่
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“กว่าจะถงึวนันั้นคุณคงต้องเตรยีมให้สมัภาษณ์สื่อไว้ก่อนจะดกีว่าค่ะ 

รูม้ั้ยว่าข่าวดงัมากเลยนะคะ ทกุคนพากนัสงสยัว่าคณุถกูยงิแทนฉนัได้ยงัไง 

เรามาสนิทกันตั้งแต่ตอนไหน แล้วอีตาธนพลมาเกี่ยวข้องยังไง แถมยังมี

เรื่องของคุณริน และอะไรต่างๆ อีกมากมาย วันนี้คุณจิตติคงจะมาคุย 

รายละเอยีดกบัคณุมั้งคะ ข้างล่างมนีกัข่าวอยู่เตม็เลย พวกเขามารอท�าข่าว

อาการบาดเจ็บของคุณกัน รวมทั้งมาดักรอฉันเพื่อถามเรื่องของเราด้วย”  

โรสติาเอ่ยด้วยสหีน้าหนกัใจ

“แล้วคนอื่นๆ เป็นยงัไงบ้างครบั...ทมีบอดกีาร์ดของเรา” ธรีุตม์เพิ่ง

นกึขึ้นได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นบาดเจบ็หนกักว่าตนเสยีอกี

“ปลอดภยัแล้วค่ะ บางคนกอ็อกจากห้องไอซยูีแล้ว หลงัคณุนดิหนึ่ง” 

โรสิตารายงานอาการของบอดีการ์ดทั้งสี่ มีสองคนที่บาดเจ็บสาหัส 

ขณะที่อกีสองถกูยงิ แต่ไม่หนกัเท่าสองคนแรก นกัพยากรณ์สาวรบัผดิชอบ

ค่ารักษาพยาบาลให้ทุกคน แพทย์ยืนยันว่าพวกเขาจะหายเป็นปกติและ

สามารถกลบัไปท�างานได้

“ไอ้ธนพลล่ะ” ธรีุตม์ถามต่อ

“เขาถกูยงิที่แขนกบัไหล่ข้างขวาค่ะ แต่ปลอดภยัแลว้ ออ้! มแีผลอกี

นิดหน่อยจากชั้นวางของกับเศษกระเบื้อง ต้องขอบคุณดอกกุหลาบจริงๆ” 

โรสติายิ้มละไม

“ดอกกุหลาบ...เกี่ยวเสื้อผ้าไอ้หมอนั่น ดงึกระถางต้นไม้ กบัชั้นวาง

ของให้ล้มลงมาทบัมนั...” ธรีุตม์ทบทวนความจ�า

“ค่ะ พวกเขาพยายามที่จะช่วย ก่อนหน้านั้นฉันใช้ศาสตร์กุหลาบ

พยากรณ์ตรวจดวงชะตาตัวเองในช่วงที่คุณกลับบ้านเพราะรวีถูกลักพาตัว 

ฉนัเหน็ภาพนมิติว่าจะเกดิเหตกุารณ์นี้ขึ้น ดอกกหุลาบวางอยูบ่นชั้นที่ไม่แขง็-

แรง มนัเลยล้มครนืใส่คนร้าย เสยีดายที่ฉนัไม่เหน็หน้าไอ้ธนพลตั้งแต่ตอน

นั้น ดอกกุหลาบคงไม่อยากให้อนาคตเปลี่ยนแปลง พวกเขาเลยช่วยด้วย

การบอกใบ้ทางแก้ไขให้ฉนัรูไ้ว้ก่อน ฉนัเลยเอากหุลาบไปวางบนชั้นนั้นไงคะ” 
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โรสติาอธบิาย

“ไม่น่าเชื่อเลยว่ากุหลาบดอกแค่นี้จะท�าอะไรได้ตั้งมากมาย” ธีรุตม์

แตะกลบีกุหลาบซึ่งวางอยู่บนแผงอกกว้าง

“กุหลาบรู้ทุกอย่างนั่นแหละ ฉันเคยบอกคุณแล้ว” โรสิตายิ้มอย่าง

ลกึลบั

“งั้นกหุลาบจะรูม้ั้ยว่าความลบัที่ไอ้ธนพลลงทนุท�าทกุอย่างเพื่อปกปิด

มนัคอือะไร”

ธรีุตม์มองโรสติา และดอกกุหลาบที่อยู่ในมอื



เยน็วนันั้น ธรีุตม์กบัโรสติากไ็ด้รบัค�าตอบเรื่องความลบัสุดยอด
ของธนพลจากข่าวในโทรทศัน์ ซึ่งทั้งสองนั่งดูอยูก่บัสมาชกิในครอบครวัของ

ธรีุตม์และจติติ

ก่อนหน้านั้น ผู้ประกาศข่าวรายงานถึงคดีดังที่ธนพลอยู่เบื้องหลัง 

เรียงล�าดับตั้งแต่การบุกรุกบ้านของโรสิตา น�าไปสู่การหายตัวไปของนัก-

พยากรณ์สาว ตามด้วยอุบตัเิหตุทางรถยนต์ซึ่งส่งผลให้รนิรดถีูกจบักุมใน

ข้อหาเมาแล้วขับ ต�ารวจจึงพบว่านางเอกสาวเป็นผู้เขียนจดหมายข่มขู่

เทพธดิากหุลาบพยากรณ์และอาจเกี่ยวพนักบัการที่มคีนบกุรกุท�าร้ายร่างกาย

ของเธอ  

หลงัจากนั้นกเ็กดิอุบตัเิหตุทางรถยนต์กบัรนิรดอีกีครั้ง นางเอกคน

ดังบาดเจ็บสาหัส ต�ารวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นการพยายามฆ่า ต่อมาธีรว ี

กถ็กูลกัพาตวั คนร้ายน�าเดก็หญงิไปทิ้งไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในเยน็วนัเดยีวกนั 

และจบลงที่เหตุการณ์ยิงถล่มในบ้านแถบชานเมือง เป็นเหตุให้ธีรุตม์ 

บาดเจบ็สาหสั 

๕๖
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นกัข่าวสรปุว่าเหตกุารณ์ทั้งหมดนี้เกี่ยวพนักนั มหีลกัฐานความเชื่อม-

โยงที่ทางต�ารวจพบมากมาย โดยเฉพาะพยานบคุคลคอื ลกูน้องคนสนทิของ

ธนพล ซึ่งถูกบอดกีาร์ดของโรสติายงิจนบาดเจบ็สาหสัในห้องใต้ดนิ 

เขากค็อืคนร้ายที่ปีนเข้าไปท�าร้ายร่างกายนกัพยากรณ์สาวรมิสระว่าย- 

น�้าและกเ็ป็นผู้จ้างวานหาคนขบัรถชนรนิรดจีนเกดิอบุตัเิหต ุทั้งยงัให้คนร้าย

กลุ่มเดยีวกนัลกัพาตวัธรีวไีปจากโรงพยาบาลอกีด้วย ต�ารวจหาตวัคนร้าย

เหล่านั้นได้ไม่ยาก เนื่องจากพวกเขาอยู่ในกลุ่มผู้บุกรุกเข้าไปในเซฟเฮาส์ที่

โรสติาซ่อนตวั บางคนยงัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลภายใต้การควบคุมของ

ต�ารวจ

ภาพข่าวตดัไปยงัค�าถามส�าคญัที่ว่า ธนพลเกบ็ง�าความลบัใดไว้ นกั-

ข่าวน�าเสนอภาพเหตกุารณ์ที่ต�ารวจ น�าโดยคชา เข้าไปค้นบ้านพกัของธนพล 

ก่อนจะพบเรื่องราวที่ชวนให้ตกตะลงึ เนื่องจากมคีวามเกี่ยวพนักบัอกีหนึ่ง

คดดีงัซึ่งยงัปิดไม่ลงมานบัปี

ธนพลกค็อืฆาตกรสงัหารนกัอนรุกัษ์ธรรมชาต ิซึ่งต่อสู้เพื่อผนืป่าใน

ประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน 

เดิมทีเดียวธนพลไม่ยอมปริปาก ทว่าลูกน้องคนสนิทของเขาคาย

ความลับทั้งหมดหลังถูกต�ารวจสอบเค้นอยู่นานหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่พบ

แฟ้มเอกสารซึ่งธนพลใช้เก็บรวบรวมภาพข่าวการเสียชีวิตของนักอนุรักษ์ 

รวมถงึข่าวการตามหาตวัผู้ต้องสงสยัในคดนีี้ไว้ 

คนทั่วไปอาจเข้าใจว่าธนพลเกบ็ข้อมลูในฐานะเป็นผูส้นบัสนนุองค์กร

การกุศลซึ่งก่อตั้งโดยใช้ชื่อของนักอนุรักษ์ผู้นี้เพื่อสานต่องานของเขา ใคร

หลายคนเคยชื่นชมว่าธนพลช่างเป็นนักธุรกิจผู้มีจิตใจงดงามจึงเห็นความ

ส�าคญัของผลงานที่ผูล่้วงลบัเคยทุม่เทแรงกายแรงใจมาตลอด ทว่าในความ

เป็นจริงแล้ว การเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือมูลนิธิเกิดจากความรู้สึกผิดของ

ธนพลต่างหาก

หลังการสอบปากค�าอันตึงเครียดยาวนานหลายชั่วโมง ธนพลก็
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ยอมรบัสารภาพว่าได้พลั้งพลาดสงัหารนกัอนรุกัษ์โดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจาก

ชูร้กัคนเก่าเคยมาขอความช่วยเหลอืโดยอ้างว่าถกูนกัอนรุกัษ์ผู้นี้ตามรงัควาน 

ธนพลเข้าไปไกล่เกลี่ยและเกดิมปีากเสยีง น�าไปสู่การทะเลาะววิาท ก่อนที่

เขาจะเผลอลั่นไกฆ่านกัอนุรกัษ์

ธนพลมารู้ทหีลงัว่าผู้ตายไม่ได้ตามรงัควานอดตีภรรยาน้อยของตน

ด้วยเหตุผลในเรื่องชู้สาว แต่เพราะเธอเป็นนายหน้าขายที่ดินบุกรุกผืนป่า 

ทนัททีี่ธนพลรู้ เขาจงึแอบออกเงนิอย่างลบัๆ ให้เธอหนไีปต่างประเทศและ

ซ่อนตวัไม่ให้ใครพบจนกว่าเรื่องจะซาลง ส่วนศพของนกัอนุรกัษ์ คนสนทิ

ของธนพลได้จดัการท�าลายหลกัฐานอ�าพรางคดี

นกัธรุกจิหนุม่หวงัว่าตนจะปิดบงัเรื่องราวไว้ได้ตลอดไปจนกระทั่งมา

พบโรสติา เขาจงึจ�าเป็นต้องท�าทกุวถิทีางเพื่อก�าจดัเทพธดิากุหลาบพยากรณ์ 

ซึ่งเขาเชื่อว่ามตีาทพิย์แม่นย�า

“เราดขู่าวของนกัอนรุกัษ์คนนี้มาตั้งนานแล้ว ไม่น่าเชื่อเลยว่าการตาย

ของเขาจะมาเกี่ยวข้องกบัเรื่องของพวกเราได้” จติตซิึ่งนั่งอยูบ่นโซฟาใกล้กบั

ธรีญัญ์และรุจกีล่าว

“นั่นสจิ๊ะ อย่างนี้อตีาธนพลคงตดิคุกหวัโตแน่” รุจสี่ายศรีษะ

“เมียเขาว่าไงบ้างคะ” โรสิตาซึ่งยืนอยู่ข้างเตียงของธีรุตม์หันไปถาม

ธรีญัญ์เพราะเหน็ว่าสนทิกบัคชาผู้เป็นเจ้าของคด ี

“ผู้กองบอกว่าเมยีมนักต็กใจไปตามระเบยีบค่ะ เขาไม่รูเ้รื่องที่อตีานั่น

ส่งคนมาท�าร้ายคุณโรส จบัลูกของรญัญ์ ฆ่านกัอนุรกัษ์คนนั้น แล้วยงัจะ

ท�าร้ายพี่ชายรญัญ์อกี ผูก้องว่าดทู่าแล้วเมยีมนัไม่น่าโกหก แต่ว่าผวัเมยีคูน่ี้

มเีรื่องระหองระแหงกนัอยูน่ะคะ อตีาธนพลมนัเจ้าชูม้าก มเีลก็มน้ีอยตลอด 

เมยีมนัรู้เรื่องคุณรนิ กบัผู้หญงิคนอื่นๆ และเคยขู่ว่าถ้ายงัเจ้าชู้ เขาจะหย่า  

ไม่แบ่งทรพัย์สนิให้ คราวนี้ได้หย่าจรงิๆ แล้วละ สมน�้าหน้า ให้มนัไปตายห่า

ในคุกเลย!” ธรีญัญ์เล่าอย่างเจบ็แค้น

โรสติากบัธรีตุม์พยกัหน้าให้กนัอย่างคดิตาม เป็นที่รู้กนัว่าภรรยาของ
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ธนพลมาจากตระกลูร�่ารวย ใครหลายคนบอกว่าเขาเป็นหนตูกถงัข้าวสารดีๆ  

นี่เอง 

“พี่จ�าได้แล้ว มอียู่ครั้งหนึ่งพี่กบัรนิไปถ่ายแบบด้วยกนั แล้วเกดิพบ

ไอ้หมอนั่นกับเมียมัน พี่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าท�าไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้หยิ่งนัก  

รนิเองกด็ูเครยีดแปลกๆ ที่แท้สามคนนี้กม็ปีัญหากนัอยู่นี่เอง” ธรีุตม์ย้อน 

ความหลงั

การสนทนาหยุดลงเมื่อข่าวในโทรทัศน์เปลี่ยนไปน�าเสนอเรื่องของ

ดาราสาวรนิรดทีี่ฟื้นขึ้นมาและมอีาการดขีึ้น ทุกคนจงึตั้งใจดู 

ทนายความของรนิรดยีื่นฟ้องธนพล นางเอกสาวยนิดใีห้ปากค�าเป็น

พยานในฐานะที่ถกูธนพลหลอกลวงให้เขยีนจดหมายข่มขู่โรสติา รนิรดยีอม

ให้นกัข่าวส่วนหนึ่งเข้าไปถ่ายภาพถงึเตยีงผู้ป่วย น�้าตาของเธอเรยีกคะแนน

ความสงสารจากผู้คนมากมาย ส่งให้ภาพของธนพลเลวร้ายยิ่งกว่าที่แย่อยู่

แล้ว แต่กม็คีนอกีจ�านวนมากต�าหนรินิรดทีี่ท�าผดิศลีธรรมด้วยการยอมเป็น

ภรรยาน้อย

นอกจากนักแสดงสาวต้องต่อสู้คดีและถูกตราหน้าจากคนในสังคม

แล้ว สปอนเซอร์สินค้า ตลอดจนผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์ได้ขอ

ยกเลกิการว่าจ้างรนิรดไีปตามๆ กนั แต่อย่างน้อยหญงิสาวกย็งัมกีจิการส่วนตวั

ซึ่งโรสติาเคยท�านายว่าจะเจรญิรุ่งเรอืงและเป็นรายได้หลกัของเธอ

ข่าวในช่วงเยน็วนันี้ยงัสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมมากขึ้นไปอกี เมื่อ

ผูป้ระกาศข่าวรายงานถงึการพยากรณ์ดวงชะตาของโรสติาบนเวทงีานฉลอง

ครบรอบยี่สิบปีของเดอะเบสต์แมกาซีนเมื่อหลายเดือนก่อน โดยแจกแจง

ถงึแขกรบัเชญิในงานวนันั้นทลีะคนว่าเกดิอะไรขึ้นกบัพวกเขาบ้าง

เริ่มตั้งแต่ความลับของธีรุตม์ พระเอกหนุ่มปิดบังเรื่องมารดาบิดา

ที่แท้จริงของธีรวี ต่อมาก็เป็นรินรดีซึ่งได้ปิดบังความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ 

ธนพล และธนพลกย็งัปิดบงัเรื่องที่เขาสงัหารนกัอนรุกัษ์ธรรมชาต ินอกจากนี้

ยงัมวีุฒกิร ส.ส. ซึ่งเป็นเจ้านายของอวยชยับดิาของธรีว ีเขาพวัพนักบัการ
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แหกคกุของอวยชยัและส่งคนมาฆ่าปิดปากอดตีลกูน้อง ทั้งยงัมข่ีาวเรื่องการ

คอร์รัปชันซึ่งถูกขุดคุ้ยขึ้นมาไม่เว้นวัน เชื่อว่านั่นคือความลับของวุฒิกร 

ไม่นบัข่าวซุบซบิที่ว่าเขามภีรรยาน้อยหลายคน

นอกเหนอืไปจากแขกรบัเชญิทั้งสี่ สกู๊ปข่าวยงัน�าเสนอเรื่องของบุคคล

บนเวทอีกีสองคน ได้แก่ นนัทวด ีและไลลา 

ทั้งสองยังอยู่อย่างปกติสุข ทว่านักข่าวก็รายงานว่านันทวดีประสบ

อบุตัเิหต ุต้องผ่าตดัหวัเข่าเป็นครั้งที่สองและได้แยกกนัอยูก่บันายพลผู้เป็น

สาม ีนกัข่าวและคนทั่วไปไม่มโีอกาสได้ล่วงรู้ความลบัที่แท้จรงิของนนัทวดี

เหมอืนที่โรสติากบัทุกคนในห้องนี้ทราบว่าเธอมส่ีวนในการเสยีชวีติของพี่สาว

แท้ๆ เมื่อหลายสบิปีก่อน

ส�าหรับดีไซเนอร์สาวไฮโซอย่างไลลา ปาปารัซซีได้ถ่ายภาพของเธอ

กบันางแบบสาวคนหนึ่งในผบั ทั้งคูแ่สดงความสนทิแนบแน่นเกนิกว่าเพื่อน

เพศเดยีวกนัทั่วไป นางแบบสาวเพิ่งออกมายอมรบัเมื่อวานว่าเริ่มคบหาดใูจ

กบัไลลาจนเป็นที่ฮอืฮาอย่างยิ่ง

“นี่เหรอความลบัของคณุไลลา เขาชอบผูห้ญงิเหมอืนกนันี่เอง” ธรีตุม์

สบตาโรสติาทนัที

“ฉนักเ็พิ่งรู้” โรสติายิ้มเฝื่อนๆ

“ผมจ�าได้ว่าเขาพยายามตสีนทิคุณ เช้าถงึเยน็ถงึ ที่แท้กม็าจบีนี่เอง” 

ธรีุตม์คว้ามอืหญงิสาวมาจบัไว้อย่างหงึหวง

โรสิตายิ้มแห้งๆ หันกลับไปมองโทรทัศน์ซึ่งยังเสนอข่าวเกี่ยวกับ

ความแม่นย�าแห่งศาสตร์กุหลาบพยากรณ์

นกัข่าวได้ฉายภาพค�าท�านายของเทพธดิากุหลาบพยากรณ์บนเวทใีน

งานวันนั้น เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แล้วจึงสรุปว่ามีความ 

ใกล้เคยีงกนัมากทเีดยีว เหลอืเพยีงเรื่องของไลลาซึ่งยงัไม่มปีัญหาใด

“นกัข่าวคงยงัไม่รู้ว่าผู้กองช้างตามสบืเรื่องบตัรประชาชนกบัประวตัิ

ทะเบยีนราษฎร์ของเธอ ความคบืหน้ามอีะไรบ้าง ผู้กองบอกรญัญ์รเึปล่า” 
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ธรีุตม์มองน้องสาว 

“ไม่ได้บอกค่ะ ช่วงนี้เขายุ่ง แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องคดีกับ

รญัญ์หรอก” ธรีญัญ์ตอบอ้อมแอ้มอย่างคนที่วางหน้าไม่ถกูนกัว่าจะยอมรบั

เป็นคนสนทิของคชาดหีรอืไม่

“งั้นเรากต็้องมาดูกนัว่าจะเป็นยงัไงต่อไป” จติตกิล่าว

“อีกไม่นานหรอกค่ะ ฉันรู้สึกอย่างนั้น คุณไลลามีดวงต้องขึ้นศาล 

อาจจะต้องเสยีทรพัย์เพราะคดคีวาม และดูเหมอืนจะต้องได้รบัการผ่าตดั

ใหญ่ ฉนัจ�าที่เคยท�านายได้” โรสติาบอก

นกัข่าวเสนอข่าวอาการบาดเจบ็ของธรีตุม์เป็นเรื่องสดุท้าย แต่ว่าไม่มี

ผูส้ื่อข่าวส�านกัใดได้เข้าเยี่ยมพระเอกหนุม่ มเีพยีงการให้ข่าวของจติตเิท่านั้น 

โรสิตากับทุกคนรู้ว่าสื่อมวลชนมาดักรอท�าข่าวอยู่ที่ชั้นล่างของโรงพยาบาล

หลายวนัแล้ว รวมถงึบรรดาเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลบัของพระเอกหนุ่ม 

พวกเขาตดิต่อที่จะขอเยี่ยมธรีตุม์ แต่มเีพยีงจติตอิอกไปรบัหน้า นกัข่าวยงั

ต้องการสมัภาษณ์โรสติา แต่หญงิสาวกห็ลกีเลี่ยงเสมอมา เพราะเธอต้องการ

ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดแูลธรีตุม์ ทั้งยงัไม่พร้อมตอบเรื่องส่วนตวัระหว่าง

ตนกบัพระเอกหนุ่ม

ผู้ประกาศข่าวเท้าความถึงค�าท�านายของโรสิตาที่ว่าธีรุตม์จะได้พบ 

เนื้อคู่ แต่ทั้งสองจะประสบเคราะห์ใหญ่ร่วมกันซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่

ชีวิต มีการคาดเดากันไปต่างๆ นานาว่า ที่แท้ผู้หญิงซึ่งเป็นเนื้อคู่ของ 

ธีรุตม์ก็คือโรสิตานั่นเอง เพียงแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากจิตติและสอง

หนุ่มสาว 

“เรื่องนี้นี่แหละที่เราต้องจดัการ พี่น้องนกัข่าวและแฟนคลบัเป็นห่วง

อาการของธมีาก อยากรู้ความคบืหน้า และกอ็ยากได้ยนิจากปากของนาย

กบัคุณโรสว่าเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่านายกบัคุณโรสคบกนั

อยู่รเึปล่า และคุณโรสเป็นเนื้อคู่ของนายในค�าท�านายใช่มั้ย ผู้ใหญ่ทางช่อง

กอ็ยากให้แถลงข่าว นายกบัคุณโรสจะว่ายงัไง” จติตถิามขึ้น
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“ผมไม่มปีัญหาหรอก คุณโรสล่ะครบั” ธรีุตม์เขย่ามอืเธอ 

“เอ้อ...ฉนั...” โรสติาอกึอกั หน้าแดงระเรื่อด้วยความเขนิ

“คุณไม่อยากประกาศให้ทุกคนรู้เหรอว่าเราเป็นแฟนกนั” ธรีุตม์ยิ้ม

กรุ้มกริ่ม

“ฉันอยากบอกแม่ก่อน ฉันเป็นผู้หญิงนะคุณ จะให้ออกไปให้ข่าว

เรื่องคบหาผู้ชายได้ยงัไง” โรสติาชี้แจงเสยีงอ่อย

“แปลว่าถ้าคณุแม่โอเค คณุกไ็ม่มปัีญหาใช่มั้ย” ชายหนุม่ยิ้มตาพราว 

“ค่ะ ขอเพยีงแค่แม่เหน็ด้วยกพ็อ” เธอตอบอ้อมแอ้ม

สองหนุม่สาวไม่ต้องรอนานเลย มารดาของโรสติากม็าเยี่ยมชายหนุม่
พร้อมกบัอซิาแบลล์ มารสิารบัไหว้ธรีตุม์ซึ่งนอนอยูบ่นเตยีงคนเจบ็ เป็นครั้ง

แรกที่เขาได้พบเธอ

“ขอบคุณมากนะคุณธรีุตม์ที่ช่วยลูกสาวของฉนัไว้ ฉนัได้เหน็แล้วว่า

คุณท�าตามที่สญัญาไว้จรงิๆ” 

“ครบั ผมทราบว่าคุณโรสคอืดวงใจของคณุแม่  แล้วเธอกเ็ป็นดวงใจ

ของผมเหมือนกันครับ” ธีรุตม์พูดอย่างไม่อายปาก โรสิตาถึงกับไอแค็กๆ 

ด้วยความเลี่ยนระคนขดัเขนิ 

“ขอบคุณมาก” มารสิามองแก้มแดงปลั่งของลูกสาวอย่างเคร่งขรมึ 

พระเอกหนุ่มเลื่อนสายตาไปยงัอซิาแบลล์ซึ่งมแีจกนักุหลาบ เขาพบ

ว่าหญงิชราสง่างามยิ่งกว่าในความฝัน และดวงตากเ็ป่ียมไปด้วยความเมตตา

ปรานยีิ่งกว่าอกีด้วย

“สวสัดอีย่างเป็นทางการ นี่กหุลาบ ฉนัเลอืกมาสลีะดอก เพราะพวก

เขาทั้งหมดอยากเจอเธอ” 

อิซาแบลล์ทักทายเป็นภาษาอังกฤษส�าเนียงฝรั่งเศส เธอวางแจกัน

กุหลาบลงบนหวัเตยีงของชายหนุ่ม 

“ขอต้อนรบัเธอเข้าสู่ครอบครวัของเรา”
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“ขอบคณุครบั” ธรีตุม์ตอบเป็นภาษาเดยีวกนั เขาคลบัคล้ายคลบัคลา

ว่าได้ยนิเสยีงเลก็ๆ มากมายทกัทายมาจากแจกนั

“อซิาแบลล์บอกฉนัว่าคุณมอีะไรจะขอฉนัในวนันี้ใช่มั้ย” มารสิาถาม

ด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน

“เอ้อ...ใช่ครบั” ชายหนุม่ยิ้มเก้อๆ นกึทึ่งในความหยั่งรูข้องอซิาแบลล์ 

เขามองโรสติา หญงิสาวจงึพยกัหน้าพร้อมกบัอมยิ้ม

“คุณจะขออะไรกพ็ูดมาส”ิ มารสิาเร่งรดั

“ผมอยากแถลงข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นครบั และที่ส�าคญั...ผม

อยากบอกทุกคนในโลกว่าเหตุผลที่ผมเอาตวัมาเกี่ยวข้องกบัคุณโรส กเ็ป็น

เพราะว่าผมรกัเธอ แต่คณุโรสให้ผมมาขออนญุาตคณุแม่ก่อน ไม่ทราบว่า...

คุณแม่จะกรุณามั้ยครบั”

ธีรุตม์และโรสิตาจ้องมองมาริสาอย่างอ้อนวอนดุจเดียวกัน มารดา

ของนกัพยากรณ์สาวมองทั้งคู่สลบักนัไปมา ก่อนจะกระตุกยิ้ม

“แล้วแต่คุณส”ิ

ธรีุตม์กบัโรสติายิ้มกว้างด้วยความโล่งอก เพยีงเท่านี้ชายหนุ่มกร็ู้ว่า

มารดาของเธอเปิดไฟเขยีวให้เขาแล้ว

การแถลงข่าวเกดิขึ้นหลงัจากคณะแพทย์วนิจิฉยัว่าสภาพร่างกายของ
ธรีุตม์แขง็แรงมากพอ ชายหนุ่มยงัสวมชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล มโีรสติา

นั่งอยูข้่างๆ รวมถงึแพทย์เจ้าของไข้ ทนายความ และพธิกีรชื่อดงัที่สนทิกบั

ธรีุตม์

นักข่าวจ�านวนมหาศาลมาออกันอยู่จนเต็มห้อง ภายนอกห้องยังมี

บรรดาแฟนคลบัของพระเอกหนุ่มมารอให้ก�าลงัใจ ธรีตุม์ยงัดอู่อนเพลยี แต่

แววตาช่างสดใสอย่างยิ่ง แพทย์รายงานความคบืหน้าเกี่ยวกบัอาการบาดเจบ็

ของพระเอกหนุม่ ขณะที่ทนายความชี้แจงเรื่องคดคีวามต่างๆ ปิดท้ายด้วย

การสมัภาษณ์ถงึเหตกุารณ์ทั้งหมดที่เกดิขึ้นจากปากของธรุีตม์ โดยมโีรสติา
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คอยเสรมิเมื่อถูกถาม

ธรีุตม์เล่าให้ทุกคนฟังอย่างเปิดเผยว่าเขาเองกส็งสยัเหมอืนธนพลว่า

โรสติาอาจรู้ความลบัเรื่องน้องและหลานสาวของตน ชายหนุ่มจงึตามไปหา

เธออยูห่ลายครั้งเพื่อเค้นถาม ระหว่างนั้นเขาจงึได้ท�าความรูจ้กักบัโรสติามาก

ขึ้น จากที่ทั้งคู่เคยมีปัญหากัน พวกเขาก็เปลี่ยนความคิด และพบว่ารู้สึก

พเิศษต่อกนั

ครั้นโรสติาถกูบกุรกุบ้าน ถกูคนของธนพลกดศรีษะให้จมน�้า ธรุีตม์

กไ็ปช่วยเธอเอาไว้ได้อย่างเฉยีดฉวิ เขาจงึเป็นพยานคนส�าคญัในเหตุการณ์

ดังกล่าว พระเอกหนุ่มเล่าว่าเขาเสนอให้โรสิตาไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านของ

ตนเอง ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจงึมโีอกาสท�าความรู้จกักนัอย่างแท้จรงิ 

ระหว่างที่ครอบครวัของธรีตุม์ประสบปัญหา ชายหนุม่และทกุคนกไ็ด้

โรสิตาคอยช่วยเหลือ ปลอบใจอยู่ข้างหลัง เธอยังใช้ความสามารถในการ

พยากรณ์ดวงชะตามาช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ร้ายอกีด้วย

พธิกีรคนดงัตั้งค�าถามว่าผูห้ญงิซึ่งโรสติาเคยท�านายวา่เป็นเนื้อคูข่อง

ธรีตุม์กค็อืเธอเองใช่หรอืไม่ หญงิสาวสบตาพระเอกหนุม่ด้วยรอยยิ้มเขนิๆ 

และแก้มแดงระเรื่อ

“เรื่องนี้ผมขอตอบเองดีกว่าครับว่า ใช่ คุณโรสเห็นภาพนิมิตว่าเรา

เป็นเนื้อคูก่นั” เขาเอื้อมไปกุมมอืเธอไว้ท่ามกลางเสยีงกรี๊ดกร๊าดของทกุคน 

ที่นั้น

“พูดแบบนี้แปลว่าคุณก็เชื่อในศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ที่คุณเคยหา 

ว่ามนัเป็นการมั่วของหมอดูที่เหมอืนหมอเดาแล้วใช่มั้ยครบั” พธิกีรซกัต่อ

“ครบั จากเหตกุารณ์ทั้งหมดที่ผมเจอมากบัตวัเองท�าให้ผมเชื่อในตวั

คุณโรส ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ รวมทั้งดอกกุหลาบที่เป็นเพื่อนของเธอ 

กหุลาบทกุดอกมชีวีติ และไม่มอีะไรในโลกที่กหุลาบไม่รู ้เพยีงแต่เขาอยาก

บอกเรารเึปล่าเท่านั้น” ธรีุตม์ยิ้มตรงมุมปากอย่างลกึลบั เขาเหน็โรสติายิ้ม

กว้างมาให้ด้วยสหีน้าตื้นตนัใจ
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“และกุหลาบเหล่านั้นก็บอกว่าคุณกับอาจารย์โรสเป็นเนื้อคู่กันอย่าง

นั้นใช่มั้ย” พธิกีรถามย�้า

“ใช่ครบั” ธรีุตม์พยกัหน้าอย่างมั่นใจ

“งั้นค�าถามต่อไป...คุณจะระบุความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณสองคน

ว่ายงัไงครบั” 

“กต้็องเป็นแฟนกนัอยู่แล้วละครบั” เขายิ้มหวานให้โรสติาด้วยความ

ภูมใิจ “ท่ามกลางเหตุการณ์ร้ายๆ ที่เราสองคนจบัมอืช่วยกนัฟันฝ่าไป ผม

เชื่อว่ามนัท�าให้ความรกัของเราแขง็แกร่งอย่างรวดเรว็ในเวลาอนัสั้น ผมตอบ

ได้เตม็ปากเตม็ค�าเลยว่าผมได้เจอผู้หญงิที่ผมรกัแล้ว และผมกอ็ยากขอให้

ทุกคนรกัคุณโรสด้วยเหมอืนกนั ถ้าไม่มคีุณโรส รอยยิ้มแห่งความสุขกค็ง

ไม่กลบัมาสู่ครอบครวัของผมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวนันี้หรอกครบั”

“ตอนนี้เหตุการณ์ร้ายๆ กจ็บลงไปหมดแล้ว หลงัจากนี้พวกคุณจะ

พฒันาความสมัพนัธ์ยงัไงต่อไปครบั” 

“ผมอยากอยู่กับคุณโรสตลอดไปครับ ถ้าคุณเคยผ่านความตายมา 

คุณก็จะรู้ว่าเราไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่

เรารกั” 

ธีรุตม์กระชับมือโรสิตาแน่นขึ้น ประสานสายตากับหญิงสาวอย่าง

ประกาศความรกัชดัแจ้ง หวัใจพองโตเมื่อเหน็ดวงตาหวานระยบัจ้องตอบมา

“ผมถามตรงๆ เลยกแ็ล้วกนัว่าพวกคณุจะมข่ีาวดกีนัเมื่อไหร่” ค�าถาม

นี้เรยีกเสยีงชอบใจจากนกัข่าวที่ต่างกใ็จจดใจจ่อรอฟังค�าตอบ

“ผมกอ็ยากมข่ีาวดใีห้เรว็ที่สดุครบั เพยีงแต่ตอนนี้ผมยงัอยูใ่นสภาพ

ของคนป่วย คงต้องรอให้หายเป็นปกตกิ่อน แล้วค่อยมาคุยกนัน่าจะดกีว่า

ครบั แต่ผมรบัรองว่าจะไม่ให้คุณโรสและทุกคนรอนานแน่” 

ธีรุตม์ยิ้มใส่ตาของหญิงสาว เธอตวัดค้อนท่ามกลางเสียงกรี๊ดอย่าง

ล้อเลยีนจากนกัข่าวทั้งหลาย ทั่วทั้งห้องอดัแน่นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสขุ 

ยกเว้นบุคคลเพียงสองคนที่ยืนดูการแถลงข่าวอยู่ห่างๆ ด้วยสีหน้า
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เคร่งเครยีด 

พลทัตและเจลกาสบตากัน ต่างคนต่างก็รับรู้ในความเจ็บปวดของ 

อีกฝ่าย ทั้งสองปลีกตัวออกจากห้องแถลงข่าวอย่างเงียบเชียบ มีถ้อยค�า

มากมายที่พวกเขาตั้งใจจะพูดทนัททีี่ได้อยู่ตามล�าพงั



พลทตักบัเจลกาหนัหลงัเดนิออกจากห้องแถลงข่าวอย่างเงยีบเชยีบ 
แต่ไม่ว่าพวกเขาเดนิผ่านบรเิวณใดของโรงพยาบาล โทรทศัน์ที่ตดิตั้งอยูแ่ทบ

ทุกช่องกเ็สนอภาพการแถลงข่าวในห้องประชมุซึ่งมแีต่บรรยากาศแห่งความ

ชื่นมื่น แม้แต่พยาบาลหรือคนไข้ที่นั่งรอแพทย์ต่างก็ยิ้มปลาบปลื้มไปกับ

ข่าวดขีองคู่รกัหมาดๆ ด้วยกนัทั้งสิ้น

เจลกามองผูค้นรอบกายอย่างบอกไม่ถูกว่าควรดใีจไปกบัธรีตุม์ หรอื

เสยีใจที่ตนต้องอกหกั หญงิสาวเหลอืบมองผู้ชายที่เดนิเคยีงข้าง สหีน้าของ

พลทตัเรยีบมากเสยีจนเธออ่านใจเขาไม่ออก

หากถามความรูส้กึของเจลกา เธอกใ็ช่ว่าจะไร้เดยีงสาถงึขนาดไม่คดิ

วา่จะมวีนันี้ หญงิสาวรูม้านานแล้วว่าธรีตุม์ไม่เคยรกัตน ไม่วา่อย่างไรเขาก็

มองเธอเหมอืนน้องสาว ไม่มวีนัเป็นอย่างอื่น เพยีงแต่เธอไม่ยอมรบัความ

จรงิ

ครั้นธีรุตม์มีใจให้โรสิตา เจลกาย่อมจะไม่พอใจ เธอมีอคติต่อนัก-

พยากรณ์สาวมาแต่เดมิ ทั้งยงัไม่ชอบที่โรสติาสร้างปัญหาให้ธรีุตม์อย่างไม่

๕๗
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สิ้นสุด ทว่าเมื่อชายหนุ่มเลอืกโรสติา และเจลกากไ็ม่เคยเหน็สหีน้าเบกิบาน

เปี่ยมไปด้วยความสุขของเขามากเท่ากับตอนนี้ เธอจึงควรยอมรับในการ

ตดัสนิใจของเขา

การยอมรบัความจรงิว่าธรีุตม์ได้เลอืกโรสติาแล้ว ไม่ได้สร้างความ

เจ็บปวดแก่หัวใจของเจลกามากเท่าที่คิด ทว่าเธอกลับไม่สบายใจเลย 

เมื่อเหน็ว่าพลทตัต้องเจบ็ปวดจากการอกหกั

เจลการูด้ว่ีาเขารกัโรสติา และรอคอยเธอมานาน ความรกัที่ไม่สมหวงั

คงท�าให้พลทัตเจ็บสาหัสทีเดียว เธอเคยเจ็บเพราะรักมาแล้วจึงไม่อยากให้

เขาต้องเจบ็เหมอืนที่เธอเคยรู้สกึ

ทั้งสองยงัเดนิต่อไปเงยีบๆ จนถงึสวนบนชั้นลอยซึ่งปลอดผู้คน ก่อน

จะนั่งลงใต้ซุ้มเฟื่องฟ้าอันร่มรื่น  ใจของหญิงสาวหาได้ร่มรื่นไม่ เธอมอง 

พลทตัด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด เป็นห่วงชายหนุ่มจบัใจ

“พี่ธกีบัคณุโรสประกาศชดัเจนอย่างนั้นแล้ว เรากค็งท�าอะไรไม่ได้อกี” 

เจลกาเอ่ยท�าลายความเงยีบ

“คงจะเป็นอย่างนั้น” พลทตัยิ้มเครยีดพลางสบตาเธอนิ่งๆ

“พี่ธีคงรักคุณโรสมากนะคะ เขาถึงได้ยอมรับลูกกระสุนแทนเธอ 

พวกเขาคงเป็นเนื้อคู่กนัจรงิๆ อย่างที่พวกเราคงเข้าไปแทรกไม่ได้ คุณอย่า

เสียใจไปเลยนะคะ” เจลกาวางมือลงบนหลังมือใหญ่อย่างปลอบประโลม 

พลทตัก�ามอืเธอไว้ทนัที

“คุณกอ็ย่าเสยีใจเหมอืนกนั ถงึธรีุตม์จะเป็นรกัแรกของคุณ กไ็ม่ได้

หมายความว่าคุณจะรักใครอื่นอีกไม่ได้” เขาบีบมือเธอ สีหน้าเต็มไปด้วย

ความจรงิจงั

“ค่ะ ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น” เจลกาบีบมือตอบ “คุณเองก็ด้วย 

ฉนัรูว่้าคณุรกัคณุโรสมานาน เธออาจเป็นรกัแรกของคณุเหมอืนกนั แต่กไ็ม่

ได้หมายความว่าจะเป็นรกัสุดท้าย”

พลทตัพยกัหน้า ต่างคนต่างสบตากนัด้วยความอดึอดั หญงิสาวดงึ
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มอืออก ความรู้สกึโหวงเหวงถาโถมเข้าใส่อย่างฉบัพลนั เธอจงึประสานมอื

ทั้งสองไว้บนหน้าตักเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่หัวใจที่ว่างเปล่าของตนเอง 

แต่เธอกย็งัรู้สกึอ้างว้างอยู่นั่นเอง

เจลกาตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะสูญเสียธีรุตม์ให้ผู้หญิงอื่น หรือเป็น

เพราะขาดความอบอุ่นจากมอืใหญ่ของคนที่นั่งข้างๆ กนัแน่

“ในเมื่อภารกิจที่เราร่วมมือกันล้มเหลว เราจะท�ายังไงกับเรื่องที่เรา

หลอกลวงคนอื่นไว้ต่อดคีะ” ไม่รูเ้หตใุดหญงิสาวจงึแทบต้องกลั้นใจถามเลย

ทเีดยีว

“คณุลมืงานเทศกาลดอกไม้ประจ�าปีของโรงแรมไปแล้วเหรอ พ่อแม่ 

และญาติๆ ของผมรอคอยที่จะเจอคุณ” พลทัตเตือนความจ�าด้วยสีหน้า

ถมงึทงึราวกบัไม่พอใจ

“ฉันไม่ลืมหรอกค่ะ ถึงยังไงฉันก็ต้องไปช่วยงานนั้นในฐานะเด็ก-

ฝึกงาน แต่ฉนัไม่สบายใจถ้าคณุจะให้ฉนัเล่นละครหลอกทุกคนว่าไปงานนั้น

เพื่อเปิดตวัฉนัในฐานะแฟนคณุ เราไม่ได้เป็นอะไรกนั ควรเลกิหลอกคนอื่น

ซะทนีะคะ” เจลกาชี้แจงด้วยความอดึอดั

“ผมอยากให้คุณไปในฐานะแฟนของผมอกีสกัครั้ง” ชายหนุ่มกล่าว

“ท�าไมคะ” เธอจ้องเขาอย่างรอคอย แต่รออะไรนั้น เจลกากต็อบไม่

ได้

“ผม...อยากมเีวลาให้ทุกคนท�าใจก่อนจะบอกว่า...เราเลกิกนั” 

ค�าตอบของพลทัตแทบจะท�าให้ไหล่ทั้งสองของหญิงสาวลู่ลง ทว่า 

เจลกายงัฝืนนั่งอย่างสง่างาม 

“หลงัจากนั้นล่ะคะ” 

พลทัตจ้องเธอนิ่งและนานจนหญิงสาวเกือบคิดว่าเขาจะไม่พูดเสีย

แล้ว

“ผมกจ็ะเกริ่นว่าเรามปัีญหากนั คบกนัต่อไปไม่ได้ เลยขอหยดุความ

สมัพนัธ์ไว้แค่นั้น” วงหน้าหล่อเหลาเคยีดขึ้งราวกบัโกรธใครมาเป็นร้อยปี 
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เจลกานิ่วหน้า เขาคงเสยีใจและหงุดหงดิที่อกหกัจากโรสติากระมงั

“คุณคดิว่ายงัไง” เขาถามห้วนๆ

“กไ็ด้ค่ะ ฉนัจะไปกบัคุณเป็นครั้งสุดท้าย” เจลกาตอบรบัทั้งที่ในใจ

ป่ันป่วนด้วยความรูส้กึที่ผสมปนเปกนัมากมาย ทั้งสงสาร โกรธ และอาจจะ

น้อยใจที่พลทตัเอาอารมณ์หงุดหงดิมาลงที่ตน

“ขอบคุณมาก” เขายิ้มอย่างที่หญงิสาวดูกร็ู้ว่าฝืน “แล้วตอนนี้...”

“ฉนัอยากกลบับ้านค่ะ คุณไม่ต้องไปส่งหรอก ฉนัจะไปเอง”

“ท�าไมล่ะกระต่าย ในเมื่อผมไปส่งคุณทุกวนัอยู่แล้ว” พลทตันิ่วหน้า

“วนันี้ฉนัอยากอยู่คนเดยีวค่ะ” 

จู่ๆ เจลกากอ็ยากร้องไห้ จมูกคดัแน่น และน�้าตากพ็ร้อมจะไหลรนิ

ได้ทุกเมื่อ แต่เธอฝืนกดมันไว้ หญิงสาวสบตาพลทัตที่มองมาอย่างลังเล

ระคนเป็นห่วง

“คุณดูไม่ดเีลย”

“ฉนัไม่เป็นไรจรงิๆ ลาก่อนนะคะ แล้วค่อยพบกนัที่โรงแรม” 

เจลกาลกุขึ้นยนืพร้อมกบัฝืนยิ้มโดยไม่สบตาเขา เธอไม่รอให้พลทตั

ตอบรบัหรอืปฏเิสธ แต่รบีหนัหลงัเดนิออกไปอย่างรวดเรว็ 

ไม่รู้ว่าเหตุใดเจลกาจึงรู้สึกว่า การเดินจากพลทัตมาเป็นการอกหัก

ที่แท้จรงิ

เมื่อไม่มเีจลกา ข้างกายของพลทตักช่็างว่างเปล่า ชายหนุม่ไม่เคยรูส้กึ
อ้างว้างมากเท่านี้มาก่อน

เธอคงเสยีใจมากที่ต้องผดิหวงัจากธรุีตม์ ถงึได้รบีจากไปโดยไม่ไยดี

ต่อเขา ทั้งที่เขาเป็นห่วงและใคร่อยากปลอบเจลกาให้หายเศร้า

หากถามว่าเขาเสียใจไหมเรื่องที่โรสิตาลงเอยกับธีรุตม์ พลทัตก็คง

ต้องตอบตามตรงว่าเขาพอรูอ้ยูแ่ล้วและเคยท�าใจไว้บ้าง ต้องขอบคุณโรสติา

ที่ไม่เคยให้ความหวงัแก่เขา แต่จะบอกว่าไม่เสยีใจเลยกค็งเป็นไปไม่ได้
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ทว่าสีหน้าของเจลกาดูแย่กว่าเขาเสียอีก ความเครียดที่กัดกินใจเขา

ส่วนหนึ่งมาจากความเป็นห่วงเจลกา แม้เธอจะโหยหาแต่ธีรุตม์โดยไม่เห็น

ค่าของเขากต็าม

พลทตัก้าวกลบัเข้าไปในอาคารด้วยความหดหู่ ไม่มจีดุหมายให้มุง่ไป

เหมือนดังเคย เพราะที่ผ่านมายามชายหนุ่มรู้สึกเจ็บปวดกับการไม่ได้รับ

ความรกัตอบจากโรสติา เขากม็เีจลกาคอยปลอบและปรบัทุกข์ไปด้วยกนั

กว่าพลทัตจะรู้ตัว เขาก็มาหยุดตรงหน้าห้องพักของธีรุตม์เสียแล้ว 

ชายหนุ่มหนัหลงักลบั ทว่าประตูกลบัเปิดออก

“อ้าว! พอล ท�าไมมายนือยู่ตรงนี้คะ โรสคดิว่าคุณกบัคุณกระต่าย

กลบัไปแล้วเสยีอกี” 

โรสติายิ้มกว้างอย่างสดใสเหมอืนที่เคยเป็นมาเสมอ ชายหนุม่กลบัไม่

หวั่นไหวต่อรอยยิ้มงดงามของเธอเท่าที่เคย

“กระต่ายไปแล้ว” พลทัตเพิ่งรู้ว่าน�้าเสียงของตนเองช่างทดท้อเหลือ

ทน

“คุณเป็นอะไรรึเปล่า ไหนเล่าให้โรสฟังซิคะว่าอะไรที่ท�าให้คุณไม่

สบายใจ” โรสติานิ่วหน้าอย่างจบัความรู้สกึได้ เธอจูงมอืเขาไปตรงเก้าอี้นั่ง

ตรงสุดปลายทางเดนิซึ่งน้อยคนจะเดนิผ่าน

“ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก เวลานี้ผมควรแสดงความยนิดกีบัโรสมากกว่า 

ผมดใีจที่คุณมคีวามสุข” พลทตัฝืนยิ้ม

“ขอบคณุค่ะ และโรสกอ็ยากขอบคณุส�าหรบัความช่วยเหลอืทกุอย่าง

ที่คุณมใีห้โรสกบัแม่ตลอดมา” หญงิสาวเอ่ยอย่างซาบซึ้ง 

เขาพยกัหน้าเบาๆ “ผมเตม็ใจท�าเพื่อคณุเสมอ แต่ต่อไปนี้คณุมธีรีตุม์

แล้ว ผมคงไม่มปีระโยชน์อกีแล้วละ ผมเชื่อว่าเขาจะดูแลคุณอย่างด ี อย่า

ไปบอกเขาเชยีวนะว่าผมพดูแบบนี้ เดี๋ยวเขาจะเหลงิ” พลทตัหลิ่วตา โรสติา

จงึหวัเราะ

“พอลเองก็จะมีหน้าที่ดูแลคนของคุณไง ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่
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ของคุณ” หญงิสาวเอ่ยอย่างอ่อนโยน

“คงไม่มผีูห้ญงิคนนั้นหรอกโรส” ปากปฏเิสธ แต่พลทตักลบัไพล่นกึ

ไปถงึใบหน้าของเจลกา

“คุณแน่ใจเหรอที่พูดแบบนี้ในเมื่อคุณก็มีแฟนอยู่แล้ว” โรสิตายิ้ม

พราย

“แฟน...” พลทตัแค่นหวัเราะ “ถ้าโรสหมายถงึกระต่าย โรสกร็ูว่้าผม

กบัเธอไม่ได้เป็นแฟนกนัจรงิๆ เสยีหน่อย”

“ลองถามใจตวัเองให้ดีๆ  ก่อนดมีั้ย” เธอชี้มายงัหน้าอกข้างซ้ายของ

เขา “แน่ใจเหรอว่าคุณไม่ได้คดิอะไรกบัคุณกระต่าย”

“ผม...”

“ลองหลับตา แล้วนึกถึงเธอสิคะ ใช้หัวใจของคุณคิดตามตั้งแต่วัน

แรกที่คุณได้พบเธอจนถงึวนันี้ มแีต่พอลกบัคุณกระต่ายเพยีงสองคน” 

น�้าเสียงหว่านล้อมของนักพยากรณ์สาวท�าให้พลทัตปฏิบัติตามโดย

อตัโนมตัอิย่างน่าแปลก แล้วเขากน็กึถงึภาพของเจลกาตั้งแต่วนัแรกที่ได้พบ

เธอแอบฟังเขาคยุโทรศพัท์ ตามด้วยการพบกนัตรงบนัไดของโรงแรม และ

น�าไปสู่การที่เขาบงัคบัหญงิสาวให้เล่นละครเป็นแฟนก�ามะลอ 

เขาไม่เคยต้องฝืนกับละครเรื่องนี้ ทุกวินาทีที่ได้อยู่กับเจลกาล้วน

น�าพาความสุขมาให้แก่เขา หญงิสาวเป็นคนน่ารกั อารมณ์ด ีตลก เข้ากบั

ทกุคนในครอบครวัของเขาได้ แต่เมื่อพวกเขาต้องเผชญิปัญหาหวัใจร่วมกนั 

เจลกากเ็ป็นคู่คดิที่ด ีห่วงใย ไม่เคยทอดทิ้ง 

เพียงแค่จินตนาการว่าเขาเป็นแฟนกับเจลกาจริงๆ พลทัตก็ตื่นเต้น

จนหวัใจพองคบัอกไปหมดแล้ว!

“ให้ตายเถอะ ผมนี่มนัโง่จรงิ ผมชอบกระต่ายมาตลอด ชอบมากๆ 

จนอาจเป็นความรกักว็่าได้”

“โรสบอกแล้วว่าคุณจะพบเนื้อคู่” โรสติายิ้มกว้าง

“แต่กระต่ายอาจจะไม่ได้คดิอะไรกบัผม เธอก�าลงัเสยีใจที่อกหกัจาก
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ธรีุตม์” พลทตัขมวดคิ้วมุ่น

“คุณประเมนิตวัเองต�่าไปรเึปล่า บางทคีณุกระต่ายกอ็าจไม่รูใ้จตวัเอง

เหมอืนกบัที่คุณเองกไ็ม่รู้ใจของคุณ” เธอยิ้มอย่างมเีลศนยั

“คุณจะบอกว่ากระต่ายก็อาจจะชอบผมเหมือนกันเหรอ” พลทัตจับ

บ่าทั้งสองของโรสติาอย่างตื่นเต้น

“คณุคดิว่ายงัไงล่ะคะ” หญงิสาวย้อนถาม นยัน์ตาแพรวพราวยนืยนั

ค�าตอบที่เขาปรารถนาจะได้ยนิ

“แต่ผมเพิ่งบอกเธอไปว่าเราจะเล่นละครเป็นแฟนกันในงานเทศกาล

ดอกไม้ แล้วจากนั้นผมกจ็ะบอกทกุคนว่าเราเลกิกนั ถ้าเธอชอบผมจรงิ ผม

กค็งท�าให้เธอเสยีใจมากใช่มั้ย ไอ้บ้าเอ๊ย! ผมนี่มนัโง่ชดัๆ ผมควรท�าไงดล่ีะ

โรส” พลทตัขอความเหน็อย่างร้อนรน

“ไม่เหน็จะยาก คุณกใ็ช้งานเทศกาลดอกไม้บอกรกัเธอ เปลี่ยนแฟน

หลอกๆ ให้เป็นแฟนตวัจรงิสคิะ”

“จรงิด้วย! ขอบคณุมากนะโรส ขอบคณุมากจรงิๆ” พลทตัรวบโรสติา

มากอดเรว็ๆ ก่อนจะปล่อยเธอออกด้วยสหีน้าเบกิบาน 

ทั้งสองหัวเราะให้แก่กันและช่วยกันวางแผนที่จะท�าให้ความรักของ

พลทตัสมหวงั

หลังมรสุมลูกใหญ่ผ่านพ้นไป ธีรัญญ์ก็ตัดสินใจต่อแผนการในชีวิต
ได้ว่าจะอาศยัอยู่กบัครอบครวั และช่วยด�าเนนิกจิการสวนผลไม้อย่างเตม็

ตวั

หญงิสาวเดนิตรวจตราผลไม้ที่จะเกบ็ไปขายในวนัพรุง่นี้ สั่งความคน

งานให้ไปด�าเนนิการต่อ เมื่อคนงานเดนิจากไป ธรีญัญ์กม็ุง่หน้าไปยงัทศิทาง

ของบงึน�้าเพื่อตรวจงานบรเิวณดงักล่าว

“แม่!” 

เสยีงซึ่งไพเราะที่สุดในชวีติเรยีกให้หญงิสาวหนัหลงักลบัไปมองพร้อม
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รอยยิ้ม เธอทรุดกายลง อ้าแขนรอรบัร่างของธรีวทีี่วิ่งเข้ามา วงแขนของ 

เดก็หญงิมดีอกกุหลาบก�าใหญ่

ธรีวหียดุห่างจากมารดาเพยีงเลก็น้อย ยื่นช่อกหุลาบมาให้ ช่วงเวลา

ที่ธรีญัญ์ได้ท�าความรูจ้กักบัลูกสาวใหม่ ดวงตาของเดก็น้อยจงึไม่มแีววหวาด

กลวัอกีแล้ว ธรีวจ้ีองเธออย่างรอคอยระคนไม่มั่นใจว่ามารดาจะรบัดอกไม้

ของตนหรอืไม่

ธรีญัญ์ยิ้มให้ลูกสาวอย่างอ่อนโยน รอยยิ้มนั้นขจดัร่องรอยแห่งความ

ไม่แน่ใจบนใบหน้าของธรีวจีนหมดสิ้น 

“ขอบใจมากนะลูกแม่”

ค�าพูดของเธอท�าให้ธีรวียิ้มกว้าง หญิงสาวรับช่อกุหลาบมาดอมดม 

ก่อนจะกอดลกูน้อยแนบอก มอืเลก็ๆ กอดตอบ ศรีษะทยุสวยซบลงบนหวั

ไหล่ของผู้เป็นแม่ด้วยความไว้วางใจ

ธรีญัญ์หลบัตา ความอบอุน่จากร่างหอมกรุน่ซมึซาบเข้าสูห่วัใจที่เคย

แหลกสลายไม่เป็นชิ้นดีของเธอ หล่อหลอมมันให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีก

ครั้ง ในอดตีเธอเคยเกอืบสญูเสยีลูกน้อยไป แต่ต่อจากนี้เธอจะไม่ยอมเสยี

ลูกไปอกีเป็นอนัขาด

“แม่รักหนูนะลูก รักมากที่สุด” ธีรัญญ์กระซิบพลางหอมแก้มเด็ก

น้อย

“รวกีร็กัแม่” เสยีงเลก็ๆ ตอบกลบั 

ผู้เป็นมารดาหอมแก้มลูกสาวอกีฟอดหนึ่ง 

“ดอกกุหลาบสวยจงั จดัช่อกน็่ารกั หนูท�าเองเหรอคะ” ธรีญัญ์มอง

ช่อดอกไม้ที่มรีบิบิ้นสชีมพูผูกไว้

“ลุงช้างช่วยรวคี่ะ” ธรีวผีละจากอ้อมกอดและหนัไปด้านหลงั

เมื่อธรีญัญ์เงยหน้าขึ้น เธอกเ็หน็คชาที่ยนือมยิ้มอยูห่่างๆ เขาก้าวเข้า

มาใกล้ ขยบิตากบัธรีวอีย่างมเีลศนยัด้วยกนัทั้งคู่

“มีอะไรกันเหรอคะ” ธีรัญญ์ลุกขึ้นยืน มือข้างหนึ่งถือช่อดอกไม้  
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อกีข้างจูงลูกสาว

“ลงุช้างบอกว่าจะเป็นพ่อหมใีห้รว ีถ้าแม่ยอม” ธรีวพีดูเสยีงเจื้อยแจ้ว

“อะไรนะ” หญงิสาวท�าหน้าเหลอ

คชายื่นหนงัสอืนทิานเล่มบางๆ ให้เธอ ธรีญัญ์จ�าได้ว่าเขาและเธอพา

ธรีวไีปเลอืกซื้อหนงัสอืที่ร้านค้าในโรงพยาบาลตอนที่ไปเยี่ยมธรุีตม์ ต�ารวจ

หนุม่จงูธรีวไีปดหูนงัสอืตามมมุต่างๆ ก่อนที่ลกูสาวจะถอืนทิานเล่มนี้มาจ่าย

เงนิ 

มันเป็นเรื่องของครอบครัวหมีที่อาศัยอยู่ในป่า ธีรวีชอบฟังมาก

เนื่องจากภาพน่ารกัและเรื่องราวกส็นุกส�าหรบัเดก็ในวยัของธรีว ีหลงัจากนั้น

ลกูสาวกต็ั้งค�าถามเกี่ยวกบัพ่อหมมีาตลอดหลายวนั สร้างความล�าบากใจให้

แก่ธรีญัญ์ยิ่งนกัจนต้องบอกว่าธรุีตม์กค็อืพ่อหมขีองธรีว ีแต่ดเูหมอืนลกูสาว

จะยงัไม่พอใจ

“รวีอยากมีพ่อหมี แม่ให้ลุงช้างเป็นพ่อหมีของรวีนะ” เด็กน้อยท�า

เสยีงละห้อย

“คุณท�าแบบนี้กบัลูกฉนัได้ยงัไง” ธรีญัญ์จ้องคชาตาเขยีวปั้ด ขดักบั

แก้มทั้งสองที่แดงก�่า

“ผมไม่ได้ท�าอะไรเลยนะ คุณก็รู้ว่ารวีชอบนิทานเรื่องนี้เอง” คชา

แบมอืออกข้างๆ ด้วยท่าทางจนแต้ม ทว่าดวงตากลบัพรบิพราวเจ้าเล่ห์ 

“คุณกเ็ลยตามใจลูกสาวฉนั” ธรีญัญ์ถามต่อด้วยน�้าเสยีงหาเรื่อง 

“นั่นกด้็วย แล้วผมกอ็ยากตามใจตวัเองเหมอืนกนั บงัเอญิว่าผมเป็น

ช้างที่อยากเป็นพ่อหม ีที่จะรกัและดแูลลกูหมกีบัแม่หมสีองตวันี้” คชาชี้เดก็

น้อยและธรีญัญ์อย่างอ้อนๆ

หวัใจของหญงิสาวเต้นแรงจนเลอืดสูบฉดีมาถงึใบหน้าที่แดงปลั่ง เธอ

ส่ายศรีษะอย่างอ่อนใจ เหมอืนที่ธรีญัญ์อ่อนข้อให้คชามาพกัหนึ่งแล้วตั้งแต่

รู้ว่าหวัใจไม่อาจปฏเิสธความดขีองเขาได้ อกีทั้งมารดากไ็ด้ให้ข้อคดิแก่เธอ

มากมาย 
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นี่คงถงึเวลาที่เธอควรเลิกลงโทษความโง่เง่าของตนเองในอดีต และ

อนุญาตให้ตวัเองมคีวามสุขด้วยการเปิดประตูไปสู่อนาคตที่สดใสเสยีที

ที่ส�าคญั เธอคงต้องยอมรบัว่าไม่อาจหนคีชาได้ ต�ารวจหนุ่มจบัเธอ

ขงัไว้ในใจของเขามาได้พกัหนึ่งแล้ว

“รวอียากเป็นลูกหมขีองพ่อหมตีวันี้มั้ยครบั” คชานั่งยองๆ ถามเดก็

น้อย

“อยากค่ะ” ธีรวีปล่อยมือมารดาเพื่อกอดชายหนุ่ม ก่อนจะได้รับ

รางวลัจากคชาด้วยการถูกหอมแก้มซ้ายขวาสองฟอดใหญ่   

ต�ารวจหนุ่มอุ้มเดก็น้อยและยนืขึ้น มองธรีญัญ์ด้วยสายตาเว้าวอน

“เรามีพ่อหมีกับลูกหมีอยู่ด้วยกันแล้ว ขาดก็แต่แม่หมี คุณรัญญ์

อยากเป็นแม่หมขีองผมมั้ยครบั รบัรองว่าพ่อหมตีวันี้จะรกัและดูแลแม่กบั

ลกูอย่างดทีี่สดุ และเหมอืนที่ผมเคยบอก ผมไม่เคยสนเรื่องในอดตี เพราะ

ผมอยากเป็นปัจจุบันและอนาคตของคุณ ไม่ว่าคุณจะมองตัวเองยังไง 

ส�าหรบัผมแล้ว คณุเป็นคนที่มค่ีาที่สดุ เป็นผูห้ญงิที่ผมรกั แต่ถ้าคณุเหน็ว่า

ผมไม่มีค่าพอที่คุณจะตอบรับ พ่อหมีตัวนี้ต้องตายแน่ๆ” คชาเลียนแบบ

เสยีงละห้อยของธรีวี

ธรีญัญ์ตวดัค้อน 

ธรีวมีองผู้ใหญ่ทั้งสองสลบักนัไปมา “แม่ให้ลุงช้างเป็นพ่อหมขีองเรา

เถอะนะคะ”

หญงิสาวลูบพวงแก้มของลูกสาว สบตาชายหนุ่มอย่างอ่อนอกอ่อนใจ 

“คุณเป็นคนดีอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อน นอกจากพ่อแม่และพี่ธี

แล้ว ไม่เคยมีใครท�าเพื่อฉันได้มากเท่ากับที่คุณท�า ฉันนึกขอบคุณคุณอยู่

เสมอ ฉนัอาจไม่ใช่ผู้หญงิที่ดพีร้อม แต่ฉนักจ็ะพยายามเป็นแม่หมทีี่ดขีอง

คุณค่ะ”

ธรีญัญ์ยิ้มขดัเขนิ และเหน็ดวงตาของคชาแวววาวอย่างเรงิโลด ก่อน

ที่เขาจะคว้าร่างเธอเข้าไปกอดโดยมธีรีวอียู่ในอ้อมแขนด้วยอกีคน
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“คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลย ขอแค่คุณเป็นตัวของคุณเอง ขอแค่

คุณยิ้ม ขอแค่คุณมีความสุข นั่นก็คือสิ่งที่ผมต้องการจากแม่หมีของผม

แล้ว”

ธีรัญญ์พึมพ�าขอบคุณอย่างยินยอมที่จะให้อ้อมแขนแข็งแกร่งนี้

ปกป้องตนกบัลูกสาวตลอดไป

ธีรัญญ์ยอมรับความรักของคชาท่ามกลางความยินดีของทุกคนใน
ครอบครัว แม้แต่ธีรุตม์ซึ่งหวงน้องสาวก็ยังพ่ายแพ้ต่อความดีของต�ารวจ

หนุ่ม มารดาของคชาเองก็ดีใจที่ลูกชายจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีหลังจากที่

เธอรอมานาน

คนที่มีความสุขที่สุดคงไม่พ้นคชาซึ่งหลงรักหญิงสาวมานาน เขา

ปลาบปลื้มเป็นอนัมากเมื่อรูว่้าธรีญัญ์ยงัเกบ็ผ้าเชด็หน้าซึ่งเขาเคยซบัน�้าตาให้

เธอในวนัแรกที่ได้พบกนั ชายหนุม่สญัญากบัตนเองว่าชวีติของธรีญัญ์ที่อยู่

เคยีงข้างเขา เธอจะไม่เสยีน�้าตาอกีเลย

ก่อนจะถงึวนันั้น คชาพาธรีญัญ์มาร่วมงานเทศกาลดอกไม้ที่โรงแรม

ของพลทตัจดัขึ้นโดยมงีานเลี้ยงยิ่งใหญ่ พลทตัเชญิโรสติาและธรีตุม์มาด้วย 

พระเอกหนุ่มยังไม่แข็งแรงพอจะออกงาน โรสิตาจึงขอตัวดูแลเขา แต่ได้

มอบกุหลาบจ�านวนมากมายมาจัดแสดงในงานตามค�าขอของพลทัต ทั้งยัง

ฝากดอกกุหลาบช่อใหญ่ที่โรสติาจดัเองกบัมอืมากบัธรีญัญ์

น้องสาวของธีรุตม์สวมชุดราตรีสวยหรูซึ่งโรสิตากับมาริสาช่วยกัน

เลอืกให้ หญงิสาวประหม่านกัข่าวที่จดจ�าเธอได้และพากนัรุมถ่ายรูป โชคดี

ที่มีวงแขนของคชาคอยโอบเอวปกป้อง บางครั้งก็จับจูงมือ รอยยิ้มของ

ต�ารวจหนุ่มช่วยให้งานใหญ่ครั้งแรกของธรีญัญ์กลายเป็นเรื่องง่ายดาย

นกัข่าวผละจากสองหนุม่สาวอย่างรวดเรว็เมื่อนางแบบชื่อดงัเดนิทาง

มาถงึงานพร้อมกบัไลลา กล้องทั้งหมดจงึหนัไปทางสองสาว ปล่อยให้คชา

กบัธรีญัญ์เดนิเข้างานด้วยความโล่งใจ
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สายตาคมกรบิราวกบัเหยี่ยวของคชาไม่พ้นการสงัเกตของธรีญัญ์

“อะไรเหรอคะ”

“เรื่องของคุณไลลาก�าลังจะได้รับการยืนยันในอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับ 

แต่เราอย่าเพิ่งพูดถงึเธอเลย ไปท�างานส�าคญัที่คุณโรสฝากมากนัดกีว่า”

“ค่ะ งานที่มาพร้อมกับกุหลาบช่อนี้” ธีรัญญ์ชูช่อกุหลาบพร้อมกับ

แย้มยิ้มให้ชายหนุ่ม 

“ไอ้พอลอยู่ตรงนั้น ไปหามนักนัเถอะครบั” 

คชายิ้มกว้างตอบ จูงมือหญิงสาวเข้าไปหาพลทัตที่ยืนคอยพวกเขา

อยู่แล้ว



เจ้าของร่างกลมกลึงสวมชุดราตรีสั้นสายเดี่ยวสีฟ้าอ่อนประดับ
ลูกปัดและดิ้นเงินระยิบระยับ เธอก้าวไปตามโถงกว้างที่ตกแต่งด้วยมวล

บปุผานานาชนดิราวกบัยกสวนดอกไม้เข้ามาในโรงแรม เจลกาเบี่ยงตวัหลบ

ฝูงชนที่ยนืถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆ ซึ่งนกัจดัดอกไม้มอือาชพีกบัเหล่าคนดงัใน

วงสงัคมฝากฝีไม้ลายมอืและแนวคดิไว้อย่างไม่ยอมน้อยหน้ากนั

เจลกาอดดใีจไปกบัโรงแรมที่ตนมาฝึกงานไม่ได้ เทศกาลดอกไม้เป็น

งานใหญ่ซึ่งทุกคนตั้งใจเตรียมการมาช้านาน และมีทีท่าว่าจะประสบความ

ส�าเรจ็เหมอืนเช่นเคย 

หากพดูตามความจรงิ หญงิสาวปลื้มเปรมแทนพลทตั นกัธรุกจิหนุม่

ทุ่มเทกายใจให้แก่โรงแรมและรีสอร์ตทุกแห่งในเครือของเขาราวกับว่าเป็น

ลกูน้อย น่าชื่นใจที่ท่ามกลางวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศ พลทตั

กย็งัน�าพากจิการทั้งหมดในเครอืให้ผ่านพ้นมรสุมไปได้อย่างมั่นคง 

แม้พลทตัจะอกหกัจากโรสติา เขากย็งัมคีวามส�าเรจ็ในหน้าที่การงาน

มาคอยปลอบใจ นี่คงเป็นสิ่งเดยีวที่เจลกาพอจะช่วยชายหนุม่ได้ ตลอดเวลา

๕๘
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หลายวนัซึ่งทกุคนในโรงแรมช่วยกนัเตรยีมงาน หญงิสาวจงึทุม่สุดตวัไม่แพ้

พนักงานประจ�าจนแทบไม่ได้พักผ่อน เจลกาหวังว่าความช่วยเหลือเล็กๆ 

น้อยๆ ของตนจะเอื้อประโยชน์ให้งานของพลทตัประสบความส�าเรจ็ 

หลายวนัที่ผ่านมาเจลกาแทบไม่ได้พบชายหนุ่ม นอกจากมองเหน็เขา

อยู่ไกลๆ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ขณะที่เธอกลับมาเป็นนักศึกษาฝึกงาน

ต๊อกต๋อยอย่างที่ควรจะเป็น ตอกย�้าถงึความแตกต่างระหว่างเขากบัเธอ ใน

ความเป็นจริงควรเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้น หากไม่ใช่เพราะเกิดเรื่องขึ้นกับ 

โรสติา เส้นทางของเจลกากบัพลทตักไ็ม่มวีนับรรจบกนั

หญงิสาวรูส้กึราวกบัตนเองเป็นซนิเดอเรลลาที่รถม้าหรูหรากลายเป็น

ฟักทองในตอนเที่ยงคืน พลทัตท�าให้เธอเคยชินกับความสะดวกสบายที่จะ

มเีขาขบัรถไปส่งที่บ้านทกุวนั แต่ตอนนี้เจลกาต้องนั่งรถเมล์กลบับ้านเหมอืน

ที่เคยท�ามาตั้งแต่เกดิ เธอควรคุ้นชนิ ทว่าเส้นทางจากโรงแรมไปยงับ้านใน

ค่ายมวยช่างยาวไกลและเงยีบเหงาเหลอืเกนิ

เจลกาเพิ่งตระหนักถึงความจริงเมื่อไม่กี่วันนี่เองว่าพลทัตมีความ

ส�าคัญต่อเธอมากกว่าที่เคยคิด ในวันนั้นหญิงสาวเตะต่อยกระสอบทราย

อย่างบ้าคลั่งนานนบัชั่วโมงจนบดิาซึ่งคงมองอยู่นานถงึกบัทนไม่ได้

‘แกจะสู้กับกระสอบทรายของพ่อไปอีกนานมั้ยวะไอ้กระต่าย ไม่

เหนื่อยบ้างรไึง’ กระทงิเท้าสะเอวมอง 

เจลกาหยุดยืน หายใจหอบๆ เพิ่งรู้ว่าเหนื่อยแสนสาหัส เหงื่อและ

น�้าตาไหลปะปนกนัจนแยกไม่ออก 

‘เอ้า! เช็ดหน้าเช็ดตาซะ มอมแมมจนดูไม่ได้เลยโว้ย’ บิดาโยนผ้า

ขนหนูผนืเลก็ให้ ‘สองสามวนัมานี่แกเป็นอะไรวะ เอาแต่ท�าหน้าบูดเป็นตูด

หมา แล้วกน็ั่งถอนหายใจเฮอืกๆ กนิข้าวกไ็ม่ถงึสองจานอย่างเคย แถมยงั

มาทารณุกระสอบทรายของพ่อทกุคนื ถามจรงิๆ เหอะ แกทะเลาะอะไรกบั

ไอ้คณุพอลมาใช่มั้ย ท�าไม มนัท�าอะไรแก พ่อจะไปจดัการมนั’ กระทงิถลก

แขนเสื้อทั้งสองขึ้นด้วยท่าทางนกัเลง 
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‘ไม่ใช่จ้ะพ่อ คุณพอลไม่ได้ท�าอะไรหนูเลย’ เจลการบีห้าม

‘ไม่ได้ท�าอะไรแล้วท�าไมมนัถงึหายหวัไปวะ ทกุทมีนัต้องมาเสนอหน้า

ส่งแกพร้อมกบัหอบกบัข้าวมาขอกนิด้วย แถมยงัเอามาเลี้ยงไอ้พวกนกัมวย

จนพวกมนัแทบจะอุ้มไอ้หนุ่มนั่นลงมาจากรถแล้ว เฮอะ! ไอ้พวกนกัธุรกจิ

เจ้าเล่ห์ อวดรวย ท�าเป็นเอาอาหารมาซื้อใจคน’ กระทงิกระแทกเสยีง 

หากเป็นเวลาปกติเจลกาคงจะหัวเราะและแซวบิดากลับว่าทุกครั้งที่

พลทตัเอาของอร่อยๆ มาฝาก พ่อนั่นแหละที่เจรญิอาหารยิ่งกว่าใคร แต่นั่น

เป็นอดตีไปแล้ว 

‘เขางานยุง่ อกีไม่กี่วนัที่โรงแรมจะจดังานเทศกาลดอกไม้ แล้วที่หนูออก

จะบ้าๆ บอๆ ในตอนนี้กค็งเพราะอกหกัจากพี่ธนีั่นแหละ’ หญงิสาวถอนหายใจ

‘ไอ้ธเีนี่ยนะ’ กระทงิถามเสยีงสงู ก่อนจะเกาหวัแกรกๆ ‘แกจะอกหกั

จากไอ้ธไีด้ยงัไงในเมื่อแกกบัไอ้คุณพอลเป็นแฟนกนั’

‘หนไูม่ได้เป็นอะไรกบัคุณพอล หนเูคยบอกพ่อแล้วไงว่าเราเล่นละคร

ตบตาคนกนัไปอย่างนั้นเอง’ หญงิสาวปฏเิสธด้วยใบหน้าสลด

‘ถยุ! เล่นละครตบตายงัไงวะ ในเมื่อไอ้คณุพอลมองแกตาหวานเยิ้ม

อยู่ทุกวัน ต่อหน้าพ่อและนักมวยทั้งค่าย แกเองก็ตาเยิ้มพอกับเขาเหมือน

กนั ถ้าแกไม่เชื่อกถ็ามไอ้พวกนั้นดูได้’

น�้าเสียงและหน้าตาจริงจังของบิดาทรงอานุภาพประหนึ่งก�าปั้นหนัก

หน่วงที่กระแทกใส่ศรีษะของเจลกาเข้าอย่างจงั

หญิงสาวเบิกตากว้าง ตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่าเผลอมอบหัวใจให้

แก่พลทตัไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู ้ทั้งที่เขามหีวัใจไว้ใหเ้พยีงโรสติา ชวีติของเธอ

ช่างบดัซบเสยีจรงิ ไม่ว่าจะหลงรกัใคร ผู้ชายเหล่านั้นกเ็ลอืกโรสติา ไม่ใช่เธอ

เจลกายิ้มหยนัตนเอง เธอไม่อาจหาญคดิเข้าข้างตนเองว่าพลทตัมใีจ

ตรงกับตนเหมือนที่บิดาบอก หญิงสาวโคลงศีรษะ สลัดความคิดอันน่า

ขื่นขมออกไป และทุ่มความสนใจในการช่วยรับแขกในงาน ทว่าผู้บังคับ

บญัชากลบัเรยีกให้เดนิเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านใน 
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หญงิสาวก้าวตามไปแต่โดยด ีในห้องซึ่งเตม็ไปด้วยกุหลาบนานาชนดิ

จากสวนของโรสิตาหาได้มีแขกเหรื่อคนอื่น ผู้เป็นนายสั่งให้เธอคอยอยู่ใน

ห้องนี้โดยไม่บอกเหตุผล ก่อนเจ้าตวัจะออกไปจากห้องโดยไม่ลมืปิดประตู

ทุกบาน ตดัเจลกาออกจากโลกภายนอก 

เธอหันไปรอบๆ อย่างไม่เข้าใจ ตอนนั้นเองที่หญิงสาวได้ยินเสียง

ฝีเท้าดังมาจากด้านหลัง เจลกาหันไปชกโดยอัตโนมัติ แต่บุคคลผู้นั้นรับ

หมดัของเธอได้!

“คุณพอล!” หญงิสาวอุทานเมื่อเหน็สหีน้าเหยเกของเขา ทว่าแววตา

ของชายหนุ่มกลบัเปล่งประกายแวววาวอย่างเรงิโลด

“ในที่สุดผมกท็�าได้! เคลด็ลบัของธรีุตม์นี่ดจีรงิๆ” เขายิ้มกว้าง จบั

มอืข้างนั้นของเจลกาไว้มั่น 

“คุณว่าอะไรนะคะ” หญงิสาวนิ่วหน้าอย่างงงวย 

“ธรีุตม์สอนผมให้รบัหมดัของคุณ ผมยอมลงทุนไปถามเขา เพราะ

เชื่อว่าเราสองคนคงจะเจอปัญหานี้ไปตลอดชวีติ ผมกเ็ลยคดิว่าตวัเองควร

เรียนรู้วิธีแก้ไขเผื่อวันไหนผมอยากกอดคุณจากข้างหลังจะได้ไม่โดนชกไง” 

พลทัตยิ้มแต้ ถือวิสาสะโอบร่างเธอเข้ามากอดไว้จากด้านหลังประกอบค�า

บอกเล่าเสยีเลย

“เฮ้ย! ท�าอะไร ปล่อยฉนันะ” เจลกาบดิตวัออกจากอ้อมกอดของชาย

หนุ่ม แต่พลทตัไม่ยอมปล่อย ซ�้ายงัเอาคางมาเกยไหล่ของเธอไว้ด้วย

“เรามเีรื่องต้องคยุกนัยาว ถ้าผมปล่อย คณุกจ็ะหนไีปน่ะสกิระต่าย” 

เขาพูดเบาๆ มาจากข้างหู

“ฉนัไม่หนหีรอก” หญงิสาวเอ่ยเสยีงสั่น ไม่เคยใกล้ชดิกบัผู้ชายคน

ไหนเท่านี้มาก่อน “คณุจ�าไม่ได้เหรอว่านี่เป็นละครฉากสดุท้ายที่เราต้องออก

ไปเล่นในฐานะแฟนก�ามะลอ แต่ฉันไม่ได้ตกลงให้คุณเอาเปรียบแบบนี้ 

ปล่อยฉนั ไม่งั้นฉนัจะแทงศอกใส่คุณให้ตวัหกัเลย!” 

“เรามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน หลังจากนั้นถ้าคุณยังอยากแทงศอกใส่
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ผม ผมกจ็ะยื่นหน้ารอรบัเลย” พลทตัเอ่ยเสยีงเว้าวอน

“ถ้าคณุจะคยุกต้็องปล่อยฉนั อย่ามาดถูกูเหมอืนฉนัเป็นผู้หญงิง่ายๆ 

แบบนี้” เจลกาเอ็ดเสียงเขียวด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ ยิ่งเขาเข้ามาใกล้ชิด 

เธอกย็ิ่งเจบ็ปวด

“ผมไม่เคยดถูกูคณุนะกระต่าย” พลทตัพดูเสยีงอ่อน ยอมคลายอ้อม

กอดอย่างอ้อยอิ่ง 

“คุณมีอะไรก็ว่ามาสิ เดี๋ยวแขกและคนในครอบครัวของคุณจะรอ”  

เจลกาผลกัเขาออก และถอยกรูดออกไปเสยีไกล

“ผมเพิ่งรู้ว่าหวัใจของตวัเองอยู่ที่ใคร” 

ประโยคเริ่มต้นของพลทตัท�าให้หวัใจของเจลกาเต้นแรง 

“หลงัจากที่คุณเดนิจากผมไปในวนันั้น ผมกร็ู้สกึเจบ็ปวดและโหวง-

เหวงเหมอืนได้เสยีของรกัไป ผมเชื่อว่าคณุได้เอาหวัใจของผมไปด้วย ที่จรงิ

มนัคงอยู่กบัคุณมานานแล้ว เพยีงแต่ผมมนัโง่ที่มองไม่เหน็เอง”

“คุณจะบอกว่า...คุณ...” เจลกาถงึกบัพูดไม่ออก

“ผมรกัคุณ” พลทตัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงและแววตามั่นคง

“คุณโรสล่ะคะ” 

“ผมเพิ่งรูใ้นวนัเดยีวกนันั้นว่าไม่ได้เจบ็ปวดกบัการที่โรสคบกบัธรุีตม์

เลย แต่ตอนที่คุณเดนิออกไปจากชวีติของผม ผมกลบัเจบ็มากยิ่งกว่า เป็น

ความเจบ็อย่างที่ผมไม่เคยรู้สกึมาก่อน โลกทั้งใบกลายเป็นสเีทา อะไรๆ ก็

น่าเบื่อเมื่อไม่มคีุณอยู่ข้างๆ”

พลทตัก้าวเข้ามา หญงิสาวไม่ได้ถอยหน ีเธอสบตาเขาด้วยความรู้สกึ

เหลอืเชื่อ 

“กระต่ายรูม้ั้ยว่าตลอดเวลาที่เราเล่นบทบาทเป็นแฟนกนั มอียูห่ลาย

ครั้งที่ผมเผลอคดิว่าเราคบกนัจรงิๆ ความคดินั้นท�าให้ผมมคีวามสขุและยิ้ม

ไม่หุบไปตลอดทั้งวนั” ชายหนุ่มรวบมอืทั้งสองของเธอขึ้นมา จ้องลกึเข้ามา

ในดวงตาอย่างอ่อนโยน “คณุจะขดัข้องมั้ยถ้าผมอยากขอให้คณุมาเป็นแฟน
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ของผม ต่อจากนี้ไปเราจะคบกนัอย่างจรงิจงั ไม่มกีารเล่นละครหลอกลวง

ใครอกีแล้ว ผมรูน้ะว่าคณุเองกม็ใีจตรงกนั ไม่งั้นคณุคงไม่เศร้าซมึมาตลอด

หลายวนัแบบนี้หรอก”

“คุณรู้ได้ยงัไง” เธอถามด้วยใบหน้าร้อนผ่าว

“ผมแอบดคูณุ ผมต้องการความแน่ใจว่าคุณเองกรู้็สกึแบบเดยีวกนั 

ผมถงึได้กล้าพูดกบัคุณในวนันี้ไง แต่ถงึใจคุณจะไม่ตรงกบัผม ผมกจ็ะท�า

ทุกวถิทีางที่จะเปลี่ยนใจคุณให้หนัมารกัผมอยู่ด”ี พลทตัยิ้มอย่างมั่นใจ

“หลงตวัเอง!” เธอผลกัเขาออกด้วยความหมั่นไส้ 

“เขาเรยีกว่ารู้ใจตวัเองต่างหาก” พลทตัหวัเราะ

“แต่เราต่างกนัมากนะคะ คณุรวยมาก ส่วนฉนักเ็ป็นแค่คนธรรมดา” 

เธอแย้งเสยีงขรมึ

“ผมกเ็ป็นคนธรรมดาเหมอืนกนั ไม่ได้บนิได้สกัหน่อย เรื่องนี้เราเคย

คยุกนัแล้วนี่ ที่ผ่านมาเรากไ็ปกนัได้อย่างดไีม่ใช่เหรอกระต่าย ถ้าตดัเรื่องที่

เราตั้งใจหลอกลวงคนอื่นออกไป คณุกไ็ม่ได้อดึอดัใจกบัการเล่นบทบาทเป็น

แฟนผมเลย จรงิมั้ย” เขาถามอย่างอ่อนโยน

เจลกานิ่งงนั เธอถูกเขาตามใจจนเคยตวัไปเลยต่างหาก และเช่นเดยีว

กบัพลทตั มหีลายครั้งที่หญงิสาวเผลอคดิว่าเขาเป็นแฟนของเธอจรงิๆ 

“คุณไม่ปฏิเสธก็แปลว่าไม่อึดอัดที่ต้องเล่นบทบาทแฟนของผม งั้น

เรากน่็าจะมาเป็นแฟนกนัจรงิๆ ได้แล้ว” พลทตัยกมอืหญงิสาวขึ้นมาจบูอย่าง 

อ้อนๆ 

“คณุคงไม่ได้คดิจะหลอกใช้ฉนัเป็นเครื่องมอืให้ลมืคณุโรสหรอกนะ” 

เจลกากระตุกมอืออกจากการเกาะกุม หรี่ตามองด้วยความระแวง

“ผมไม่ได้นึกถึงโรสเลยด้วยซ�้า เธอเป็นเพื่อนของผม แต่คุณเป็น

มากกว่านั้น” เขาแทรกนิ้วทั้งสบิประสานเข้ากบันิ้วมอืของเธอ “กระต่ายครบั 

เราอาจไม่ใช่รกัแรกของกนัและกนั แต่เราจะเป็นรกัแท้และรกัสุดท้ายของ

กนัและกนั ผมมั่นใจว่าผมท�าได้ คุณล่ะ คดิว่ายงัไง”
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หวัใจของเจลกาพองโต ความน้อยเนื้อต�่าใจมลายหาย มแีต่ความสขุ

ที่อดักนัแน่นจนล้นอก พลทตัส่งสายตาอ้อนวอนอย่างรอค�าตอบ เจลกาเขนิ

มาก จงึพยกัหน้าเบาๆ ชายหนุ่มร้องไชโย เขากอดเธอพร้อมกบัหอมแก้ม

ฟอดใหญ่ ก่อนจะจูงเจลกาไปยังแท่นวางดอกไม้ซึ่งมีกุหลาบสีส้มช่อใหญ่

ตั้งอยู่

“นี่ส�าหรบัคุณครบั”

“ขอบคุณค่ะ กุหลาบสีส้มน่ารักนะคะ” เจลกาหมุนช่อดอกไม้ด้วย

ความชื่นชม เธอไม่เคยเหน็กุหลาบสสี้มแปลกตาเช่นนี้มาก่อน ไม่น่าจะเป็น

ดอกไม้ที่ขายตามท้องตลาด

“เพราะคุณเป็นกุหลาบสสี้มของผม” 

ค�าพูดของพลทัตท�าให้หญิงสาวเอียงคอมองอย่างไม่เข้าใจ เขาจึง

หวัเราะ 

“ก่อนหน้านี้โรสเคยให้ผมเลอืกดอกกุหลาบให้เธอท�านาย วนันั้นผม

เลือกกุหลาบสีส้มทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจดอกไม้สีนี้มาก่อนเลย โรส

ท�านายว่าผมจะพบเนื้อคู่ หลงัจากนั้นผมกไ็ด้พบคุณ” 

“ฉนัไม่เคยคดิว่าตวัเองจะเป็นกุหลาบสสี้มของใคร” เธอพมึพ�า

“คุณเป็นกุหลาบสสี้มที่สดใสร่าเรงิของผมคนเดยีวกพ็อ” พลทตัจบั

มอืหญงิสาว เสยีงเซง็แซ่ข้างนอกดงัขึ้นเหมอืนจะมคีนเข้ามา “เราออกไปข้าง

นอกกนัเถอะครบั ห้องนี้จะได้เปิดให้แขกเข้าชมเสยีท ีและผมเองกอ็ดใจรอ

อวดแฟนให้ทุกคนได้เห็นจนทนไม่ไหวแล้ว อ้อ! ผมยังไม่ได้บอกใช่มั้ยว่า

วนันี้คุณสวยมาก”

เจลกากล่าวขอบคณุอย่างขดัเขนิ พลทตัจงูมอืเธอและพาออกไปนอก

ห้อง ประตูเปิดออก ผู้คนอออยู่มากมาย ในจ�านวนนั้นมีบิดามารดาและ

ญาตขิองพลทตั รวมทั้งคชากบัธรีญัญ์ แสงแฟลชสว่างพึ่บพั่บเหมอืนการ

เปิดตวัของเจ้าหญงิเจ้าชาย 

สองหนุม่สาวเดนิคูเ่คยีงกนัไป มอืจบักนัไวม้ั่น พวกเขาไม่ใช่รกัแรก
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ของกนัและกนั แต่เป็นรกัแท้และรกัสุดท้าย

ธรีุตม์พลกินติยสารในมอื ยิ้มย่องเมื่อเหน็รูปคู่ของพลทตักบัเจลกา 
และคชากบัน้องสาวของตน ซึ่งไปร่วมงานเทศกาลดอกไม้ในโรงแรมหรูของ

พลทตัเมื่อเดอืนก่อน 

ณ ขณะนี้ทั้งสองคูม่คีวามสขุอย่างยิ่ง ชายหนุ่มยนิดกีบัคนทั้งสี่ โดย

เฉพาะธีรัญญ์ซึ่งแย้มยิ้มมากขึ้นนับตั้งแต่เธอยอมเปิดใจให้คชาและลูกสาว

ของตวัเอง ธรีญัญ์มแีผนที่จะเข้าพธิสีมรสอย่างเรยีบง่ายกบัคชาในอกีไม่ช้า 

น้องสาวของเขาสมควรจะมคีวามสุขในชวีติเสยีท ีแม้ว่าธรีญัญ์จะมี

คชาดแูล พี่ชายคนนี้กจ็ะเฝ้ามองน้องอยู่ข้างหลงัเสมอ เช่นเดยีวกบัที่เขาจะ

ทุ่มเทความรกัให้แก่เจ้าหญงิน้อยธรีวตีลอดไป

ธีรุตม์เบนสายตาไปยังภาพของแขกอีกคู่ในงานเทศกาลดอกไม้ นั่น

ก็คือไลลาและแฟนสาวของเธอ แต่ปัจจุบันรอยยิ้มของทั้งสองไม่ชื่นมื่น

เหมอืนในรูปเสยีแล้ว เนื่องจากความลบัของดไีซเนอร์คนดงัถูกเปิดโปง 

ไลลา หาใช่ตวัตนที่แท้จรงิของเธอไม่ 

หญิงสาวไม่ได้เกิดมาในครอบครัวผู้ดีเก่า ไม่ได้ร�่าเรียนจบมาจาก

ประเทศฝรั่งเศส ไม่ได้มเีพนต์เฮาส์หรูหราใจกลางกรุงพร้อมทรพัย์สมบตัิ

มูลค่าหลายร้อยล้าน ไม่ได้รับการทาบทามจากดีไซเนอร์ระดับโลกให้ไป

ท�างานด้วยกนั และไม่ได้ไปต่างประเทศบ่อยๆ ดงัที่เธอคุยโว

ไลลามภีมูลิ�าเนาอยูใ่นภาคอสีาน บดิามารดาเป็นเกษตรกร หญงิสาว

เข้ามากรุงเทพฯ เพื่อท�างานในโรงงานเครื่องนุ่งห่ม ไม่กี่ปีหลังจากนั้นเธอ

กไ็ด้พบสามชีาวญี่ปุน่ซึ่งมอีายมุากกว่าถงึยี่สบิปี เขาพาเธอไปอยูแ่ดนอาทติย์

อทุยั ไลลาจงึได้ร�่าเรยีนการออกแบบเสื้อผ้าที่นั่น พวกเขาอยูร่่วมกนัได้สี่ปี 

ฝ่ายชายกเ็สยีชวีติ เกดิการฟ้องร้องแย่งชงิสมบตัริะหว่างไลลากบัลกูตดิของ

สามทีี่อายุใกล้เคยีงกบัเธอ

หญงิสาวหอบสมบตัหินไีปท�าศลัยกรรมเปลี่ยนใบหน้า เธอกลบัเมอืง
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ไทย เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนาม โดยอาศัยอ�านาจเงินตราของสามีผู้ล่วงลับ 

จ่ายเงนิใต้โต๊ะให้แก่ข้าราชการบางคนเพื่อแลกกบัชวีติใหม่ เธอท�าศลัยกรรม

อกีหลายครั้งกลายเป็นคนใหม่ที่ชื่อไลลา

เธอไม่ได้กลบับ้านเกดินานนบัสบิปี จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาหญงิสาว

แอบกลบัไปเงยีบๆ ไม่คดิว่าจะได้พบใคร มารดากลบัจ�าลูกสาวของตนเอง

ได้ ไลลาปฏเิสธตลอดมา ครั้นดไีซเนอร์สาวถกูเจ้าหน้าที่ต�ารวจจบักมุพร้อม

กับสมาชิกในขบวนการท�าบัตรประชาชนปลอมและปลอมแปลงข้อมูลใน

ทะเบยีนราษฎร์จนเป็นข่าวโด่งดงั คนเป็นแม่จงึรบีมาพบบุตรสาว แต่กถ็ูก

ไลลาปฏเิสธ สื่อมวลชนจงึกระพอืข่าวดงัยิ่งขึ้นไปอกี

ซ�้าร้ายไปกว่านั้น ลกูตดิของสามชีาวญี่ปุน่ที่จ้างนกัสบืให้ตามหาไลลา

มาตลอดเกิดทราบข่าวจึงตามมาเอาเรื่อง ก่อนจะด�าเนินการฟ้องร้องเรื่อง

สมบตัพิสัถานที่ไลลาลอบน�าออกจากญี่ปุ่น

ระหว่างที่ไลลาต่อสู้คดีความที่ยาวเป็นหางว่าว แฟนสาวของเธอคง

รบัไม่ได้เมื่อรูค้วามจรงิ ทั้งคูจ่งึทะเลาะกนัถงึขั้นลงไม้ลงมอื ไลลาถงึกบัจมกู

หกัและต้องเข้ารบัการผ่าตดัเหมอืนที่โรสติาเคยท�านาย

สรปุได้ว่าแขกรบัเชญิบนเวทใีนงานของเดอะเบสต์แมกาซนีต่างกต้็อง

เผชญิกบัผลจากความลบัด�ามดืที่พวกเขาพยายามปกปิดมาช้านาน แต่พวก

เขาคงลมืไปว่า ไม่มคีวามลบัอยู่ในโลก 

บคุคลที่โชคดทีี่สุดคงมแีต่ธรีตุม์ พระเอกหนุม่หายจากการบาดเจบ็

จนเกือบแข็งแรงเป็นปกติ เขาจึงกลับมาท�างาน ผู้จัดละครและผู้สร้าง

ภาพยนตร์ได้เปลี่ยนตวันางเอก โดยถอดรนิรดซีึ่งประกาศอ�าลาวงการไปท�า

ธุรกจิเตม็ตวัออกไป

งานที่กลบัมาชุกอกีครั้งท�าให้โอกาสที่พระเอกหนุ่มจะได้พบโรสติามี

น้อยลง ธรีตุม์คดิถงึหญงิสาวเจยีนคลั่ง เขาเคยชนิกบัการมโีรสติาอยูใ่กล้ๆ 

เกอืบตลอดเวลา แต่เมื่อเหตกุารณ์ร้ายผ่านไป ธรีตุม์กบัโรสติาต้องแยกย้าย

กันอยู่คนละบ้าน ชายหนุ่มจึงวางแผนที่จะให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก
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ครั้ง หนนี้เขาจะไม่ปล่อยโรสติาไปไหนไกลตาอกี ต่อให้เขาต้องไปอยู่ในบ้าน

ของมารดาเธอ ธรีุตม์กย็อม

เขาจะด�าเนนิการตามแผนในคนืนี้...ธรีุตม์ลั่นวาจากบัตนเอง 

ทีแรกชายหนุ่มนัดโรสิตาให้ไปงานเลี้ยงรุ่นในโรงเรียนที่เขาจบการ

ศึกษาและจะพาหญิงสาวไปยังสถานที่ซึ่งธีรุตม์ได้รับค�าแนะน�าจากมาริสา

และอซิาแบลล์ ตอนที่เขาแอบกระซบิผู้หญงิทั้งสองคนซึ่งมคีวามส�าคญัต่อ

โรสติาว่าจะขอเธอแต่งงาน

ชายหนุ่มผิดหวังอย่างยิ่งที่โรสิตาติดงาน จึงไม่สามารถไปงานเลี้ยง

รุน่ของโรงเรยีนเขา แต่เธอสญัญาว่าจะรบันดัเขาหลงัเวลาสองทุม่เป็นต้นไป

ธีรุตม์รีบออกไปยังโรงแรมอันเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อจะได้

ออกจากงานไวๆ แต่กว่าเขาจะได้เข้าไปในห้องจดัเลี้ยง ชายหนุม่กเ็สยีเวลาไป

กบัการถ่ายรปูกบัเพื่อนๆ และครอบครวัซึ่งตื่นเต้นกบัการเป็นดาราของเขา 

เมื่อธีรุตม์เข้าไปในห้องจัดเลี้ยง เพื่อนเก่าแก่ทั้งหลายก็วนเวียนมา

ทกัทายด้วยรอยยิ้มแปลกๆ ชายหนุ่มนิ่วหน้ามองท่าทางมลีบัลมคมในของ

เพื่อนสนทิที่เคยเป็นนกัเรยีนหวัโจกด้วยกนัมาตั้งแต่เรยีนชั้นประถมศกึษา

“พวกแกเป็นอะไรกนัวะ ท่าทางพกิล” 

“คนืนี้มเีซอร์ไพรส์” เพื่อนรกัยกัคิ้วให้อย่างขี้เล่น

“เซอร์ไพรส์ห่าเหวอะไร” ธรีุตม์ถามห้วนๆ 

“แกจ�ายายพะยูนเผอืกได้มั้ย” อกีฝ่ายย้อนถาม

“จ�าได้ส ิยายเดก็อ้วนกลมขาวอดืที่ลาออกไปอยู่เมอืงนอกใช่มั้ย” 

ภาพของเดก็หญงิตวัอ้วน ผวิขาวจดั ยกเว้นแก้มกลมเป็นพวงที่มกั

เป็นสีชมพูระเรื่อ แต่เปลี่ยนเป็นสีแดงจัดขึ้นเมื่อเธอถูกเขาแกล้งจนโกรธ

งุ่นง่าน ท�าอะไรไม่ได้ เลยร้องไห้แก้ปัญหา

“คนนั้นแหละ วนันี้เขามาด้วยนะ” เพื่อนรกัยิ้มกริ่ม

“เฮ้ย! ฝนตกฟ้าถล่มแหงๆ ร้อยวนัพนัปีฉนัไม่เคยเหน็ยายนั่นมางาน

เลี้ยงรุ่นของเราเลย คดิว่าเป็นพะยูนเกยตื้นสูญพนัธุ์ตายไปแล้ว” ชายหนุ่ม
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หวัเราะชอบใจกบัการเปรยีบเปรยของตนเอง 

“ฉนัหวงัว่าแกจะกล้าพดูต่อหน้าเขา” เพื่อนรกัตบบ่าเขาดงัปุๆ สหีน้า

เจอืความเหน็อกเหน็ใจ

“ท�าไมฉนัจะไม่กล้าวะ เขาอยู่ไหน พาฉนัไปส”ิ 

เพื่อนรักเดินน�าเขาไปตรงสุดปลายห้องซึ่งมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งล้อมวง

คุยกนั 

“คนที่ใส่เดรสสชีอ็กกงิพงิก์นั่นไง พะยนูเผอืกของแก” เพื่อนหลิ่วตา 

ธรีตุม์มองตามที่เพื่อนบอก ในจ�านวนผูห้ญงิทั้งหมดมเีพยีงคนเดยีว

ที่ใส่เดรสพิมพ์ลายดอกไม้บนพื้นสีช็อกกิงพิงก์ ร่างสูงเพรียวไม่เหลือเค้า

ความอ้วนอย่าง ‘พะยูน’ ให้เหน็อกีแล้ว จดัได้ว่าเธอหุ่นดมีากเสยีด้วยซ�้า มี

เพยีงผวิที่ขาวอมชมพูเท่านั้นซึ่งยงัคงค�าว่า ‘เผอืก’ เอาไว้ได้ เธอยนืหนัหลงั

ให้ และดูคุ้นตาชอบกล

“กล้าจรงิกเ็รยีกเลย” เพื่อนรกัยุแยง 

“ท�าไมฉนัจะไม่กล้า” ธรีตุม์กระตกุยิ้ม “เฮ้! ได้ข่าววา่มพีะยนูมาเกย

ตื้นแถวนี้ด้วยใช่มั้ย จ�าคู่ปรบัของตวัเองได้รเึปล่า คุณพะยูนเผอืก” 

เจ้าของร่างอรชรชะงกังนัอย่างเหน็ได้ชดั การสนทนาของสาวๆ ใน

กลุ่มหยุดลงราวกบัทุกคนเฝ้าคอยให้วนิาทนีี้เกดิขึ้น

“จ�าได้สคิะ และฉนักร็อเขาอยู่พอด”ี 

เสยีงกงัวานใสคุ้นหูดงัขึ้นจากเจ้าของร่างงามสมส่วน หญงิสาวหมุน

ตวักลบัมา และฉกียิ้มอย่างท้าทาย

“เฮ้ย คุณโรส!” ธรีุตม์อุทานด้วยความคาดไม่ถงึ 

“สวสัดคีุณธ ีตกใจละสทิี่ฉนัคอืพะยูนเผอืก คู่ปรบัของคุณ” โรสติา

ยกัคิ้วให้อย่างสะใจ

โรสิตายังยิ้มกริ่มไม่คลายทุกครั้งที่นึกถึงหน้าตาตื่นตะลึงของธีรุตม์
ตอนที่เขารู้ว่าเธอกค็อื เดก็หญงิพะยูนเผอืก พระเอกหนุ่มยงัมที่าทางอึ้งๆ 
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มาจนถงึตอนนี้ประหนึ่งว่าเขายงัคงชอ็กไม่หาย

ทั้งสองออกจากงานเลี้ยงรุ่นมาด้วยกนัตอนสองทุ่ม ก่อนที่โรสติาจะ

เป็นฝ่ายแปลกใจเสยีเองเมื่อธรีตุม์พามายงัสวนบนชั้นลอยซึ่งเป็นห้องท�างาน

ของโรสติา 

สวนกหุลาบในคนืนี้ถกูประดบัประดาไปด้วยเทยีนเลก็ๆ ซึ่งถูกจดุให้

สว่างไสวราวกับดาวดวงน้อยบนผืนดิน ดอกกุหลาบสารพัดสีส่งกลิ่นหอม

รวยรื่นไปทั่ว โรสิตาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักสลับกับเสียงฮัมเพลงเบาๆ 

ของพวกมนั แสดงถงึความกระตอืรอืร้นอย่างน่าแปลก

ซุ้มกุหลาบที่โรสิตามักจะมานั่งเล่นในยามกลางวันอยู่เสมอประดับ-

ประดาไปด้วยแสงเทยีนซึ่งส่องให้เหน็ดวงตาฉงนสนเท่ห์ของธรีุตม์

“คณุคอืพะยนูเผอืกจรงิๆ เหรอ” ชายหนุ่มถามค�าถามนี้เป็นหนที่แปด

ของค�่าคนื

“ถ้าขนืคุณยงัถามฉนัอกี ฉนัจะกลบับ้านละนะ” โรสิตาแกล้งขู่อย่าง 

งอนๆ

“ก็มันไม่น่าเชื่อนี่ คุณสวยจะตาย ไม่เห็นอ้วนเลยสักนิด” ธีรุตม์

กวาดตามองทั่วร่างของเธอด้วยนยัน์ตาพรบิพราว กรุ้มกริ่ม

“ฮ!ึ อ้วนแล้วผดิตรงไหน ฉนัออกจะชอบตวัเองตอนเดก็ๆ แต่คุณ

คงเหน็ว่าฉนัน่าเกลยีดมากสนิะ” โรสติาท�าปากยื่น

“โอ๋ๆ อย่างงอนเลยนะ คณุไม่น่าเกลยีด น่ารกัน่าแกล้งมากต่างหาก” 

ธรีุตม์โอบบ่าเธออย่างง้องอน

“คุณแกล้งฉนัเสยีจนฉนักลวัจิ้งจกขึ้นสมองไปเลย” โรสติาต่อว่า

“นั่นสนิะ ตอนนี้คณุกย็งักลวั ผมน่าจะคดิไดว้า่คณุกค็อืพะยนูเผอืก

ของผมตั้งแต่ตอนที่คณุหลบัหหูลบัตากระโดดกอดผมเพราะจิ้งจกตกลงมา

ตรงหน้า” เขาหวัเราะเบาๆ 

“อย่ามาเรยีกฉนัว่าพะยนูเผอืกของคณุนะ คณุมนัใจร้าย ชอบแกล้ง

ฉนั คุณท�าให้วยัเดก็ของฉนัเป็นความทรงจ�าที่เลวร้าย ถามจรงิๆ เถอะว่า
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คณุเคยรูส้กึผดิบ้างมั้ยที่ท�าให้ฉนัต้องอบัอายขายหน้าจนต้องแอบไปร้องไห้

คนเดยีวบ่อยๆ”

“โอ๋ๆ ผมขอโทษ ตอบจากใจเลยนะ บางททีี่ผมชอบแกล้งคุณก็อาจ

เป็นเพราะว่าผมแอบชอบคุณมาตั้งแต่ตอนนั้น แต่ไม่กล้าแสดงออกก็ได้” 

ธรีุตม์กอดเธออย่างออดอ้อน 

โรสติาตแีขนเขาดงัเพยีะ “ห!ึ อย่ามาแก้ตวัเลย คนชอบกนั เขาไม่

แกล้งกนัหนกัขนาดนั้นหรอก คุณแกล้งฉนัจนฉนัไม่อยากไปโรงเรยีน ขนาด

คุณป้ายังสงสารฉันมาจนถึงทุกวันนี้เลย” หญิงสาวผลักชายหนุ่มออกด้วย

ท่าทางกระเง้ากระงอด

“อะไรนะ แม่ของผมน่ะเหรอสงสารคณุมาจนทกุวนันี้” ธรีตุม์เบกิตา 

กว้าง

“ใช่ คุณป้าจ�าฉนัได้ ท่านเคยปลอบฉนับ่อยๆ ตอนที่ฉนัแอบหนไีป

ร้องไห้ ท่านยงัเคยให้ดอกกหุลาบสชีมพฉูนัเลย” โรสติาเผยอยิ้มด้วยความ

สะใจเมื่อเหน็สหีน้าเหมอืนถูกหกัหลงัของชายหนุ่ม

“มน่ิาคณุถงึรูว่้าแม่ชอบกุหลาบสชีมพ ูและถ้าให้ผมเดา คณุกบัแมก่็

คงเคยพูดเรื่องนี้กนัมาก่อนแล้วใช่มั้ย ท�าไมแม่ไม่บอกผม” เขาโอดครวญ

“ท่านเข้าข้างฉันไงคะ อยากให้ฉันได้แก้แค้นคุณอีก ที่ผ่านมายังไม่

สะใจพอ” หญงิสาวกระหยิ่มยิ้มย่อง

“ที่ผ่านมา...หมายความว่า การที่คุณคอยเจาะจงหาเรื่องผมออกสื่อ

ตั้งแต่ตอนที่คุณกลบัมาเมอืงไทยใหม่ๆ กเ็พราะคุณต้องการแก้แค้นผมงั้น

เหรอ”

“ฉลาดนี่” โรสติาลอยหน้าลอยตา

“คุณท�าไปเพราะต้องการแก้แค้นผมจรงิๆ ใช่มั้ย” ธรีุตม์โวยวาย 

“กม็นัน่าแค้นไหมล่ะ” โรสติาถลงึตาใส่ 

ชายหนุ่มหวัเราะชอบใจพลางกอดเธอแน่นขึ้น แนบแก้มสากๆ ของ

เขากบัแก้มนุ่มนิ่มของหญงิสาวด้วยความเอน็ดู 
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“ขอโทษนะที่ผมเคยแกล้งคุณ แต่ผมไม่เสยีใจที่ท�าอย่างนั้น เพราะ

มันท�าให้คุณจ�าผมได้ไม่มีลืมและหาทางเอาคืนจนเกิดเรื่องขึ้นมากมาย 

สุดท้ายเราสองคนกม็านั่งกอดกนัอยู่ตรงนี้”

“บ้า! ฉันไม่ได้กอดคุณด้วยเสียหน่อย” โรสิตาหยิกแขนล�่าแก้เขิน 

จนเขาสูดปากเบาๆ ด้วยความเจบ็ แต่ไม่ยอมคลายอ้อมกอด

“ผมกอดคณุคนเดยีวก่อนกไ็ด้ หลงัแต่งงานคุณกค่็อยกอดผมกลบั”

“ใครจะแต่งงานกบัคุณ” เธอหน้าแดง

“คุณไง” ธีรุตม์ยิ้มละไม เขาจูบหน้าผากเธอเร็วๆ ก่อนจะลงไปนั่ง

คุกเข่าอยู่กบัพื้น

“ว้าย! คุณจะท�าอะไร...” 

ใช่ว่าโรสิตาจะไม่รู้ น�้าตาของหญิงสาวเอ่อคลอโดยอัตโนมัติเมื่อ

ตระหนกัว่าวนิาทสี�าคญัในชวีติก�าลงัจะเกดิขึ้น

ธีรุตม์ดึงดอกกุหลาบสีแดงที่เขาเสียบไว้ในกระเป๋าเสื้อตั้งแต่ตอนไป

งานเลี้ยงรุ่นออกมา โรสติาเพิ่งเหน็ว่าตรงปลายก้านสั้นๆ มรีบิบิ้นผูกไว้กบั

แหวนเพชรสชีมพูวงหนึ่ง 

“โอ...ฉันเข้าใจแล้วว่าท�าไมดอกกุหลาบถึงอารมณ์ดีกันนัก เดี๋ยวก็

หวัเราะ เดี๋ยวกร็้องเพลง” เธอพูดเสยีงสะอื้น น�้าตาหยาดไหลจนชายหนุ่ม

อมยิ้มและซบัน�้าตาให้

“พวกดอกกุหลาบบอกด้วยมั้ยว่าผมรกัคุณ”

“นั่นเป็นค�าพูดที่คุณต้องบอกฉนัเอง” โรสติาสูดน�้ามูกฟุดฟิด

“ผมรกัคุณ” 

ธรุีตม์ช้อนมอืข้างซ้ายของเธอขึ้นมา เปิดเผยความรกัทั้งหมดในหวัใจ

ผ่านดวงตาระยบิระยบัของเขา

“แต่งงานกนันะคุณโรส”

“ค่ะ” โรสติาพยกัหน้าแรงๆ ทั้งน�้าตา 

ธรีุตม์ยิ้มกว้าง เขากอดเธอด้วยความดใีจ แล้วจงึขยบัขึ้นมานั่งบน
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เก้าอี้อย่างตื่นเต้นจนท�าอะไรไม่ถูก ชายหนุ่มสวมแหวนเพชรสชีมพูบนนิ้ว-

นางข้างซ้ายของหญงิสาว ก่อนจะจุมพติหวัแหวนบนมอืเรยีวอย่างแผ่วเบา

“ถ้าตอนเดก็ๆ ผมเคยแกล้งคณุให้ต้องเจบ็ใจ ผมกจ็ะขอไถ่โทษด้วย

การให้คุณแก้แค้นผมกลบัไปทั้งชวีติเลย”

“ถงึตอนนั้นฉนัจะแก้แค้นให้หนกัๆ เชยีว คอยดู!” โรสติาแกล้งขู่

“งั้นตอนนี้ผมขออะไรอกีอย่างหนึ่งก่อนเถอะ” ธรีุตม์ยิ้มเจ้าเล่ห์

“อะไรคะ...อุ๊ย!” 

โรสติาถามไม่ทนัจบ ธรีตุม์กป็ิดปากเธอด้วยเรยีวปากนุ่มละมนุของ

เขา มอบจุมพิตที่หวานล�้ายิ่งกว่ากุหลาบชนิดใดให้แก่โรสิตาอย่างยาวนาน

ไม่รู้เบื่อ

ไม่มีใครสนใจเสียงหัวเราะคิกคักสลับกับการโห่ร้องดีใจที่ดังมาจาก

หมู่มวลกุหลาบ ไม่สนแม้แต่เสยีงเลก็ๆ ซึ่งร่วมกนัประสานเป็นท่วงท�านอง

ของบทเพลงในงานววิาห์ 

อีกไม่นานก็จะถึงวันนั้น...วันที่กุหลาบจะเบ่งบานเป็นของขวัญให้แก่

คนทั้งสอง และหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีธีรุตม์กับโรสิตาก็จะมอบเทพธิดา

กหุลาบพยากรณ์มาช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่มนษุย์บนโลกอนัวุน่วายสบัสนนี้

ถงึสองคนพร้อมๆ กนั 

กุหลาบรู้ได้อย่างไรน่ะหรอื...ไม่เหน็จะยาก เพราะกุหลาบเป็นราชนิี

ดอกไม้ ผู้กุมความลบัแห่งอนาคตน่ะสิ

ดอกกุหลาบพร้อมใจกนัหนัไปหาหญงิชราชาวต่างชาตซิึ่งยนืหลบมมุ

มองลูกศษิย์ของเธอและชายหนุ่มที่เป็นคู่ครองของโรสติา

อิซาแบลล์ขยิบตาให้แก่ดอกกุหลาบ ก่อนจะเดินหายลับไปในความ

มดืพร้อมกุหลาบสดี�าหนึ่งดอกในมอื

ไม่มอีะไรที่กุหลาบไม่รู้...แม้แต่อนาคตของพวกคุณ...

ใช่ คุณนั่นแหละ คุณที่อ่านหนงัสอืเล่มนี้อยู่! 
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