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ตุ๊กตา

กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๔๑

“ตุก๊ ตาตัวนีน้ า่ รักจังเลยค่ะ คุณแม่ขา” หนูนอ้ ยวัยหกขวบกอดตุก๊ ตา
ไว้แน่น ริมฝีปากสีชมพูยิ้มอย่างดีใจ
“ลินชอบใช่ไหมจ๊ะ”
“ชอบมากๆ เลยค่ะ ลินไม่เคยมีมีตุ๊กตาน่ารักแบบนี้มาก่อนเลย”
บิดามารดาเพิ่งกลับจากต่างประเทศ แต่พอรู้ว่ามีของฝากมาด้วย
เด็กหญิงจึงไม่งอแงเหมือนเดิม
“ไม่ใช่แค่น่ารักนะจ๊ะ หนูดูสินี่ไพลิน ตุ๊กตาตัวนี้หน้าตาคล้ายลูกมาก
เลยรู้ไหม”
ใบหน้าของตุ๊กตาประพิมพ์ประพายคล้ายเด็กหญิงจริงๆ ทั้งใบหน้า
เล็กกลมป้อม ปากนิด จมูกหน่อย ดูนา่ รัก ผมด�ำหยิกเป็นลอนๆ แม้ดวงตา
ของตุก๊ ตาจะท�ำจากพลาสติก แต่ฝมี อื ก็ประณีตท�ำให้มองแล้วคล้ายเด็กจริงๆ
มากกว่าเป็นเพียงของเล่น
“จริงด้วยค่ะคุณแม่”
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“คุณพ่อตัง้ ใจมากนะ อยากให้ตกุ๊ ตาตัวนีเ้ ป็นของขวัญเนือ่ งในโอกาส
ที่ลินอายุครบหกขวบ”
“แต่คุณพ่อให้จี้ไพลินมาแล้วนี่คะ”
บนล�ำคอของเด็กหญิงมีสร้อยทองค�ำขาวขนาดกะทัดรัด กึ่งกลางมี
จี้ไพลินรูปหยดน�้ำซึ่งเป็นสมบัติตกทอดของตระกูล
“นั่นเป็นของที่คุณย่ามอบให้ต่างหาก ส่วนตุ๊กตาตัวนี้ถือเป็นตัวแทน
ของพ่อกับแม่ หนูต้องเก็บรักษาให้ดีนะจ๊ะ อย่าให้เจ้าแลสซี่คาบไปเล่น
เด็ดขาด”
แลสซีค่ อื สุนขั ตัวโปรดของทุกคนในบ้าน ชอบเล่นซนกัดแทะข้าวของ
จนเสียหายอยู่เสมอ
“รับรองค่ะว่าลินจะรักษาอย่างดี เดี๋ยวลินขอเอาตุ๊กตาไปอวดพี่ชาย
ก่อนนะคะ”
ร่างเล็กวิ่งตื๋อไปตามทางเดินจนถึงหน้าห้องและผลักประตูเข้าไป ใน
ห้องนั้นเด็กชายอายุสิบสองขวบก�ำลังนัง่ ท�ำการบ้านอยู่ทโี่ ต๊ะ เมื่อเห็นว่าใคร
เข้ามาก็ยิ้ม
“ได้ตกุ๊ ตาตัวใหม่อกี แล้ว บนเตียงยังมีทใี่ ห้วางอีกหรือเรา” พีช่ ายแหย่
เอื้อมมือไปยีหัวน้องสาวอย่างเอ็นดู...ในห้องของเด็กหญิงเต็มไปด้วยตุ๊กตา
มากมาย รวมถึงของเล่นอืน่ ทีบ่ ดิ ามารดาซือ้ มาให้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการชดเชยที่
ต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆ
ห้องของเด็กหญิงอยู่ฝั่งขวาของบันได ทาผนังสีชมพูอันเป็นสีโปรด
ของเจ้าตัว แถมยังมีของเล่นเต็มไปหมด ส่วนห้องของพีช่ ายนัน้ เฟอร์นเิ จอร์
เน้นสีฟ้า ตกแต่งโทนเรียบอยู่ตรงกับบันไดพอดี บนเตียงมีหนังสือการ์ตูน
และหนังสือเรียนวางกองอยู่หลายเล่ม ด้านซ้ายคือห้องนอนใหญ่
“แหม...พีช่ ายก็ ตัวนีไ้ ม่เหมือนกันนะคะ ดูสคิ ะ คุณแม่บอกว่าตุ๊กตา
ตัวนี้หน้าตาเหมือนลิน”
คนเป็นพี่หรี่ตามองก่อนจะยิ้ม “เหมือนจริงๆ ด้วย แก้มยุ้ย แล้วก็
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ผมหยักศกเหมือนเราเปี๊ยบ”
“เห็นไหม พี่ชายยังบอกว่าคล้ายเลย คุณพ่อซื้อมาจากประเทศ
ออสเตรียค่ะ”
“แหม...คุณพ่อล�ำเอียงจัง ทีพี่ไม่เห็นมีของฝากน่ารักๆ แบบนี้มาให้
บ้างเลย” เด็กชายแกล้งแหย่
“พี่ชายจะเอาไปท�ำไมกันคะ เด็กผู้ชายเขาไม่เล่นตุ๊กตากันหรอก”
“ว้า...แต่พอี่ ยากได้สกั ตัว ยิง่ น่ารักๆ แบบนีย้ งิ่ ชอบ ขอยืมกอดสักวัน
ได้ไหมจ๊ะน้องลิน แค่คืนเดียวเอง” เด็กชายแกล้งดึงตุ๊กตาไปจากมือน้อง
“ไม่ได้ค่ะพี่ชาย เอาคืนมานะ”
พอเห็นอีกฝ่ายท�ำหน้าเบ้เหมือนจะร้องไห้ เด็กชายจึงหยุด
“พีล่ อ้ เล่นน่า พีไ่ ม่แย่งของเล่นเราหรอก อายเขาตายเลยเป็นเด็กผูช้ าย
เล่นตุ๊กตา”
เด็กหญิงโผเข้ากอดพี่ชาย เอียงหน้าไปซบไหล่ ยิ้มอ้อนๆ ดึงแขน
พีช่ ายยิกๆ “วันนีค้ ณ
ุ พ่อกับคุณแม่ไปงานเลีย้ งคงกลับดึก พีช่ ายมาเล่นตุก๊ ตา
กับน้องนะคะ นะ...นะ”
เด็กชายพยักหน้า ลูบเส้นผมอีกฝ่ายอย่างเอ็นดู “ก็ได้ แต่น้องลิน
ต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ซน...แล้วก็ห้ามวิ่งลงบันไดเด็ดขาด”

“จะไหวหรือคะคุณ ปล่อยให้เด็กๆ อยู่บ้านกันตามล�ำพัง”

ครอบครัวนีเ้ ป็นครอบครัวเดีย่ ว ส่วนญาติกว็ ่นุ กับการจัดงานเลีย้ งที่
บ้านหลังใหญ่อกี แห่ง พีเ่ ลีย้ งของเด็กลากลับบ้านพอดี และคืนนีท้ งั้ คูต่ อ้ งไป
ร่วงงานเลี้ยงการกุศล ทั้งบ้านจึงเหลือเด็กอยู่เพียงสองคน
“ไหวสิคุณ ลูกเราสองคนไม่ใช่เด็กแล้วนะ ยายลินก็เลิกเล่นซนแล้ว
ด้วย พอได้ตุ๊กตาคืนนี้มีหวังนั่งเล่นอยู่ในห้อง คงไม่ลงมาข้างล่างแน่”
“หรือคุณจะไปงานนี้คนเดียวดีคะ ฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนลูก ฉันเอง
ก็ไม่คอ่ ยสนิทกับคุณหญิงประไพสักเท่าไหร่ บางทีทา่ นอาจจะไม่ถามถึงฉัน”
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“โอ๊ย! ไม่ได้หรอกคุณ ขืนไม่ไปพร้อมกันผมโดนต�ำหนิแน่ๆ ไปเถอะ
เราสองคนรีบไปรีบกลับ ยายลินคงไม่ดื้อหรอก เห็นติดพี่ชายแจแบบนั้น”
เด็กทั้งสองอายุห่างกันหกปี ลูกชายจึงรับหน้าที่ดูแลน้องสาวได้เป็น
อย่างดี ส่วนลูกสาวก็มักจะคลอเคลียกับพี่ไม่ยอมห่าง
“งั้นก็ได้ ตามใจคุณ ฉันจะรีบไปเตรียมอาหาร เด็กๆ จะได้กินข้าว
กันแล้วเราค่อยอาบน�้ำแต่งตัวออกไปงานกันนะคะ”
สามีพยักหน้า
ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่านับตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน บางอย่างก็ไม่มีวันเหมือน
เดิมอีก...

กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช ๒๕๕๗

มิรันดารู้จักสีหน้าแบบนี้ดี...เพราะนี่หมายถึงการปฏิเสธ
“พี่เสียใจด้วยนะจ๊ะน้องรัน แต่พลอตนิยายเรื่องนี้มันตลาดเกินไป”
ห้าปีที่อยู่ในวงการนักเขียน แม้ชื่อของ ‘พลับพลึง’ แห่งส�ำนักพิมพ์
รุง่ อรุณไม่โด่งดังนัก แต่กม็ ฐี านแฟนคลับพอสมควร นึกไม่ถงึ เลยว่าวันหนึง่
จะถูกบรรณาธิการปฏิเสธโดยอ้างว่าแนวนิยายซ�ำ้ ซากจ�ำเจ
“แต่คราวนีไ้ ม่เหมือนกันนะคะ พีก่ กุ๊ ไก่ลองอ่านดูหน่อยสิคะ รันปรับ
พลอตตั้งหลายจุด แครักเตอร์ตัวละครก็เปลี่ยนไป พระเอกไม่ใช่ลูกเศรษฐี
ไฮโซเหมือนเล่มก่อนๆ แต่เป็นเจ้าพ่อมาเฟีย ส่วนนางเอกเป็นคนจนที่เป็น
ลูกหนี้พระเอก พี่รู้ไหมคะยอดวิวในเว็บอ่านนิยายออนไลน์ขึ้นอันดับหนึ่ง
เลยนะคะ”
“พีร่ จู้ ะ้ แล้วพีก่ อ็ า่ นตัง้ สองรอบแล้ว แต่ถงึ ยังไงพีก่ ว็ า่ ยังใช้ไม่ได้อยูด่ ี
ท�ำไมรันไม่ลองคิดพลอตเก๋ๆ หน่อยล่ะจ๊ะ”
“พลอตเก๋ๆ...” หญิงสาวหน้าเศร้าเมื่อถูกต�ำหนิ
หลังจากป้าเสียชีวติ เงินในกระเป๋าก็รอ่ ยหรอ แม้หล่อนได้รบั เงินจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตจ�ำนวนหนึ่ง แต่ก็ต้องน�ำไปใช้หนี้ที่หยิบยืมมา ส่วนที่
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เหลือก็เป็นค่าเช่าบ้านและรายจ่ายต่างๆ เมื่อเงินใกล้หมด มิรันดาจึงรีบ
เขียนนิยาย แต่ทั้งหมดกลับสูญเปล่า
“ใช่ พี่รู้สึกว่าพักนี้งานของหนูมันขาดอะไรไป”
สิ่งที่หายไปคืออารมณ์รัก หลายคนอาจมองว่าการเป็นนักเขียน
ไม่ต้องใช้อะไรมาก แค่มีมือกับคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะไหล
มาเทมา เหมือนอย่างที่นักเขียนหลายคนมักใช้คำ� ว่า ‘องค์ลง’ แค่นั่งหน้าจอ
คอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์กันอย่างเอาเป็นเอาตายตามที่ประกาศปาวๆ ใน
โซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ทุกวี่ทุกวัน แต่ใครลองมาเป็นนักเขียนจะรู้ซึ้ง
นั ก เขี ย นก็ คื อ ศิ ล ปิ น ซึ่ ง ต้ อ งใช้ จิ น ตนาการควบคู ่ กั บ อารมณ์ อั น
ละเมียดละไม แต่ละค�ำล้วนแต่กลั่นกรองออกมาจากความสุข แต่ตลอด
หกเดือนทีป่ า้ ล้มป่วย หญิงสาวไม่มโี อกาสใช้เวลาฟุม่ เฟือยไปกับโลกอุดมคติ
เพราะต้องวิ่งวุ่นระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล หล่อนเคยมีแฟน แต่พอรู้ว่า
หล่อนต้องรับภาระดูแลป้าที่ป่วยเขาก็รีบตีจากทันที
‘ผมขอโทษนะรัน แต่ผมคิดว่าเราสองคนไม่เหมาะกัน เราเลิกกัน
เถอะ’
หญิงสาวต้องยอมรับความจริงว่าผู้ชายดีๆ มีแต่ในนิยายเท่านัน้ เช่น
เดียวกับความรักของหล่อนทีห่ ายวับไปพร้อมกับเงินก้อนสุดท้ายในกระเป๋า
ป้าของหญิงสาวป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ เริ่มจากการตรวจพบก้อนใน
ช่องท้อง มีอาการท้องเสียเป็นๆ หายๆ น�ำ้ หนักตัวลดลงฮวบฮาบ พอตรวจ
พบ แพทย์กแ็ นะน�ำให้รบี ผ่าตัดด่วน เมือ่ ผลตรวจชิน้ เนือ้ ปรากฏว่าเป็นมะเร็ง
ก็ต้องให้ยาเคมีบำ� บัด หลานสาวคนเดียวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทัง้ ยาเคมี ยากระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันและอีกจิปาถะ มิรนั ดาต้องยืมเงินจากคนรูจ้ กั
มาช�ำระไปก่อน ระหว่างนั้นก็หวังว่าป้าจะดีขึ้นบ้าง แต่เปล่าเลย ป้าผอมลง
เรือ่ ยๆ ช่วงทีต่ ้องทนเห็นอีกฝ่ายทรุดโทรมลงเรือ่ ยๆ เป็นเวลาทีห่ ล่อนเขียน
นิยายไม่ออกเอาเสียเลย
หล่อนต้องทนดูท่านผอมจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ยิ่งเห็นก็ยิ่ง
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สมบัติชิ้นเดียว

สภาพของป้าสุขฤทัยดูนา่ กลัว ข้างศีรษะมีแผลแตกขนาดใหญ่ คง
กระแทกก้อนหินตอนที่ถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวจึงมีเลือดไหล มิรันดาเข้าไป
ช่วยพยุง พลเมืองดีกำ� ลังวุน่ วายหารถน�ำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ
“นี่หนูเป็นญาติของคนเจ็บหรือจ๊ะ”
มิรันดาส่ายหน้า หล่อนเพิ่งรู้จักอีกฝ่ายไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้เอง น�้ำตา
จากไหนไม่รู้ไหลพรากไม่หยุด คนเจ็บนอนหายใจรวยริน เปลือกตาจวนจะ
ปิดมิปดิ แหล่ เช่นเดียวกับทรวงอกทีก่ ระเพือ่ มช้าเหลือเกินจนกลัวว่าจะหยุด
หายใจ
“คุยกับคนเจ็บเอาไว้ เดี๋ยวฉันจะไปหารถมาพาไปส่งโรงพยาบาล”
มิรันดาประคองศีรษะคนเจ็บลงบนตัก ใช้ผ้าเช็ดหน้ากดแผลข้าง
ศีรษะเพื่อห้ามเลือด นวดไปตามแขนสองข้างเพื่อปลุกให้ตื่น จู่ๆ เปลือกตา
ที่ปิดสนิทก็ลืมขึ้น ป้าสุขฤทัยจ้องหน้าและบีบข้อมือหล่อน
“หนูรัน...”
“ป้าเป็นยังไงบ้างคะ ท�ำใจดีๆ ไว้นะคะ ห้ามเป็นอะไรเด็ดขาด เขา
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ก�ำลังไปเรียกรถพยาบาลมา” มิรันดาน�ำ้ ตาซึม จู่ๆ อีกฝ่ายก็ยัดของที่กอด
ไว้แน่นใส่มือหล่อนอย่างแรง
“ปะ...ป้าให้หนู...”
มิรันดาก้มมองของในมือ หล่อนเพิ่งเห็นชัดๆ ก็ตอนนี้เอง หญิงสาว
เบิกตากว้าง “ทะ...ท�ำไมเอามาให้รันล่ะจ๊ะป้า”
“เก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าทิง้ อย่ามอบให้คนอืน่ เด็ดขาด ป้าขอร้อง” คน
ใกล้ตายย�้ำ
“แต่รนั ...” มิรนั ดายังไม่ทนั รับปาก มือของอีกฝ่ายก็ตกลงข้างตัว เมือ่
จ้องมองอีกครั้งก็เห็นว่าหยุดหายใจไปแล้ว ในอ้อมกอดตอนนี้มีร่างไร้
วิญญาณของหญิงสูงวัยกับตุ๊กตาอีกหนึ่งตัว!

ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวนี้เป็นของเล่นน่ารักมากทีเดียว ใบหน้าของเด็ก
ดูคล้ายคนมากกว่าเป็นเพียงของเล่น วงหน้ากระจุ๋มกระจิ๋ม ผมสีด�ำสนิท
หยิกเป็นลอนๆ รวบแกละสองข้างผูกโบสีฟ้า แม้เสื้อผ้าสีเก่าไปตามเวลา
แต่กลับไม่ท�ำให้ตุ๊กตาน่ารักน้อยลงเลย ดวงตาของมันกลมโต แก้วตาเป็น
สีด�ำสนิท ยิ่งมองมิรันดาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนสบตากับคนจริงๆ มากกว่าเป็น
เพียงของเล่น กระโปรงสีฟา้ ลายจุดตรงเอวมีเข็มขัดเล็กๆ คาดไว้ เนือ้ ตุก๊ ตา
ท�ำจากพลาสติกชั้นดีท�ำให้ผิวเรียบเนียน โดยเฉพาะข้างแก้มที่ดูคล้ายกับ
เด็กหญิงที่มีเลือดฝาด
บางทีของชิน้ นีอ้ าจเป็นสิง่ ทีล่ กู หรือหลานฝากเอาไว้ ป้าสุขฤทัยจึงหวง
มากถึงได้กอดไว้ตลอดเวลา แต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวคงไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมา
บอกความเป็นมาของตุ๊กตาตัวนี้อีก...ป้าสุขฤทัยเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลด้วยซ�้ำ มิรันดายื่นนิ้วไปอังจมูกอย่างกล้าๆ กลัวๆ พอรู้ว่าไม่มี
ลมหายใจแล้วก็แทบกลั้นน�ำ้ ตาไว้ไม่อยู่
หล่อนเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับผู้ตาย จึงจ�ำต้องตามมาให้ข้อมูลที่
โรงพยาบาล

เ ก้ า แ ต้ ม

l

23

ตัว
อย
่าง

แพทย์ลงความเห็นว่าท่านบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ บางทีอาจเป็นตอนทีล่ ม้ ลง
ไปกระแทกก้อนหินหลังโดนจักรยานยนต์เฉี่ยวท�ำให้บริเวณขมับกระแทก
อย่างแรง ส่งผลให้เลือดคัง่ ในสมอง เคราะห์ดที ปี่ า้ ยังมีเวลาสัง่ เสียและมอบ
ของชิ้นสุดท้ายไว้ให้ แต่มันก็เป็นเพียงตุ๊กตา
“คุณเป็นญาติของผู้ตายหรือคะ”
“เปล่าค่ะ เราเพิ่งเจอกัน ป้าไปนั่งขอทานอยู่ที่หน้าห้าง...” มิรันดา
อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะดวงของหล่อนตกต�ำ่ ถึงขีดสุดหรือเปล่า แม้แต่คน
เพิ่งรู้จักยังต้องเผชิญเคราะห์กรรมแบบนี้ ทางต�ำรวจเร่งตามตัวเด็กแว้น
มาสอบสวน แต่กน็ า่ จะไม่ได้ความอะไรมาก เพราะปกติในซอยนีร้ ถราก็แล่น
กันขวักไขว่อยู่แล้ว เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ของป้าเสียมากกว่า
“งั้นก็ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจะให้คนไปตามหาญาติ เห็นมีเพื่อนบ้านบอก
ว่าแกมีญาติอยู่ต่างจังหวัด แต่นานๆ จะมาเยี่ยมสักครั้ง”
“งั้นฉันกลับได้เลยหรือเปล่าคะ”
“เชิญตามสบายค่ะ ดิฉันจะเข้าไปดูคนไข้รายอื่นๆ ก่อน ถ้ายังไงขอ
เบอร์โทรศัพท์คณ
ุ ไว้กอ่ นนะคะ เผือ่ ติดต่อญาติได้และเขาอยากถามบางอย่าง
จากคุณ”
มิรันดาตัดสินใจให้เบอร์โทรศัพท์ ระหว่างที่เซ็นเอกสาร หล่อนลังเล
ว่าจะเก็บตุ๊กตาเอาไว้หรือมอบให้ญาติของป้าสุขฤทัยดี แต่เพราะค�ำสั่งเสีย
สุดท้าย
‘เก็บรักษาให้ดี อย่าทิ้ง ห้ามยกให้คนอื่นเด็ดขาด ป้าขอร้อง’
คนอื่นหมายถึงญาติของป้าสุขฤทัยด้วยหรือเปล่า...มิรันดาลังเล แต่
ตุ๊กตาแบบนี้ขายเป็นเงินคงได้ไม่กี่สตางค์ สู้เก็บเอาไว้ก่อน หากญาติติดต่อ
มาหล่อนค่อยมอบคืนให้ก็ยังไม่สาย
มิรันดาโคลงศีรษะเมื่อรู้สึกว่าคิดฟุ้งซ่าน หล่อนเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความสับสน
พยาบาลสาวคนเดิมเงยหน้าขึ้นจากเอกสาร มองไปตรงทางเดิน เงา
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บางอย่างท�ำให้เจ้าตัวขมวดคิ้วอย่างไม่เชื่อสายตา
สิง่ ทีเ่ ห็นเบือ้ งหน้าไม่ใช่มเี พียงหญิงสาวเท่านัน้ แต่ดา้ นหลังกลับมีเงา
รางๆ ของเด็กหญิงสวมเสือ้ ผ้าแบบเดียวกับตุ๊กตาเดินตามไปด้วย พยาบาล
สาวขยี้ตา สั่นศีรษะ ภาพนั้นก็เลือนหายไป...เจ้าตัวถอนหายใจ
“ไม่ใช่หรอกน่า เราคงตาฝาด สงสัยจะเหนือ่ ยเกินไป แวะไปดืม่ กาแฟ
ที่ห้องเบรกเสียหน่อยดีกว่า”

บ้านของมิรันดาเป็นบ้านเก่าสองชั้นตั้งอยู่ในซอย กว่าจะกลับถึงบ้าน
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ก็ล่วงสามทุ่มไปแล้ว ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็เห็นสมิตรานั่งรออยู่ก่อนแล้ว
เพราะหล่อนปั๊มกุญแจให้เพื่อนรักเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง
“ไปไหนมา กลับเสียดึกเชียวยายรัน”
ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน มิรันดาเป็นนักเขียน ส่วนสมิตราหรือส้มจี๊ด
นั้นท�ำงานที่บริษัทโฆษณา ทั้งคู่มีเวลาเจอกันน้อยมากเพราะอีกฝ่ายงานยุ่ง
หลายครั้งที่มิรันดาโทร. ไปก็มักได้คำ� ตอบว่าก�ำลังประชุมอยู่
“ก็ไปโรงพยาบาลน่ะสิ”
“โรงพยาบาล? ไปท�ำไม แกไม่สบายงั้นหรือ”
เพื่อนรักเลิกคิ้ว ยกมืออังหน้าผาก มิรันดาเบี่ยงตัวหลบ วางตุ๊กตา
ไว้บนเบาะข้างกาย
“บ้าหรือ ฉันสบายดี แต่ป้าสุขฤทัยต่างหากที่โดนรถชน”
เรือ่ งราวมากมายทีห่ ลุดจากปากหญิงสาว ท�ำเอาสมิตราถึงกับอ้าปาก
ค้าง ก่อนจะสรุป “แกมันดวงซวยจริงๆ เลย ดูซเิ นีย่ ...เพิง่ รู้จกั ป้าขอทานแค่
วันเดียว เขาก็ถูกรถชนตายแล้ว”
“จะบ้าหรือส้มจี๊ด พูดมาได้ คนยิ่งกลุ้มๆ อยู่ ดูซิ นิยายก็ไม่ผ่าน
พี่กุ๊กไก่บอกว่าพลอตมันตลาดเกินไป”
“ฉันว่าแกต้องหางานอย่างอืน่ ท�ำแล้วละรัน ขืนรอแบบนีม้ หี วังต้องกิน
แกลบแทนข้าวแน่”

