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๑
ตุ๊กตา

กรุงเทพมหานคร พุทธศกัราช ๒๕๔๑
“ตุก๊ตาตวันี้น่ารกัจงัเลยค่ะ คณุแม่ขา” หนนู้อยวยัหกขวบกอดตุ๊กตา

ไว้แน่น รมิฝีปากสชีมพูยิ้มอย่างดใีจ

“ลนิชอบใช่ไหมจ๊ะ”

“ชอบมากๆ เลยค่ะ ลนิไม่เคยมมีตีุ๊กตาน่ารกัแบบนี้มาก่อนเลย”

บิดามารดาเพิ่งกลับจากต่างประเทศ แต่พอรู้ว่ามีของฝากมาด้วย  

เดก็หญงิจงึไม่งอแงเหมอืนเดมิ  

“ไม่ใช่แค่น่ารกันะจ๊ะ หนูดูสนิี่ไพลนิ ตุ๊กตาตวันี้หน้าตาคล้ายลูกมาก

เลยรู้ไหม”

ใบหน้าของตุ๊กตาประพมิพ์ประพายคล้ายเดก็หญงิจรงิๆ  ทั้งใบหน้า

เลก็กลมป้อม ปากนดิ จมกูหน่อย ดนู่ารกั ผมด�าหยกิเป็นลอนๆ แม้ดวงตา

ของตุก๊ตาจะท�าจากพลาสตกิ แต่ฝีมอืกป็ระณตีท�าให้มองแล้วคล้ายเดก็จรงิๆ 

มากกว่าเป็นเพยีงของเล่น 

“จรงิด้วยค่ะคุณแม่”
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“คณุพ่อตั้งใจมากนะ อยากให้ตุก๊ตาตวันี้เป็นของขวญัเนื่องในโอกาส

ที่ลนิอายุครบหกขวบ”

“แต่คุณพ่อให้จี้ไพลนิมาแล้วนี่คะ”

บนล�าคอของเด็กหญิงมีสร้อยทองค�าขาวขนาดกะทัดรัด กึ่งกลางมี 

จี้ไพลนิรูปหยดน�้าซึ่งเป็นสมบตัติกทอดของตระกูล 

“นั่นเป็นของที่คุณย่ามอบให้ต่างหาก ส่วนตุ๊กตาตวันี้ถอืเป็นตวัแทน

ของพ่อกับแม่ หนูต้องเก็บรักษาให้ดีนะจ๊ะ อย่าให้เจ้าแลสซี่คาบไปเล่น 

เดด็ขาด”

แลสซี่คอืสนุขัตวัโปรดของทกุคนในบ้าน ชอบเล่นซนกดัแทะข้าวของ

จนเสยีหายอยู่เสมอ 

“รับรองค่ะว่าลินจะรักษาอย่างดี เดี๋ยวลินขอเอาตุ๊กตาไปอวดพี่ชาย

ก่อนนะคะ”

ร่างเลก็วิ่งตื๋อไปตามทางเดนิจนถงึหน้าห้องและผลกัประตูเข้าไป ใน

ห้องนั้นเดก็ชายอายสุบิสองขวบก�าลงันั่งท�าการบา้นอยูท่ี่โต๊ะ เมื่อเหน็วา่ใคร

เข้ามากย็ิ้ม

“ได้ตุก๊ตาตวัใหม่อกีแล้ว บนเตยีงยงัมทีี่ให้วางอกีหรอืเรา” พี่ชายแหย่ 

เอื้อมมอืไปยหีวัน้องสาวอย่างเอน็ดู...ในห้องของเดก็หญงิเตม็ไปด้วยตุ๊กตา

มากมาย รวมถงึของเล่นอื่นที่บดิามารดาซื้อมาให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยที่

ต้องเดนิทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆ  

ห้องของเด็กหญิงอยู่ฝั่งขวาของบันได ทาผนังสีชมพูอันเป็นสีโปรด

ของเจ้าตวั แถมยงัมขีองเล่นเตม็ไปหมด ส่วนห้องของพี่ชายนั้นเฟอร์นเิจอร์

เน้นสฟี้า ตกแต่งโทนเรยีบอยู่ตรงกบับนัไดพอด ีบนเตยีงมหีนงัสอืการ์ตูน

และหนงัสอืเรยีนวางกองอยู่หลายเล่ม ด้านซ้ายคอืห้องนอนใหญ่ 

“แหม...พี่ชายก ็ตวันี้ไม่เหมอืนกนันะคะ ดสูคิะ คณุแมบ่อกวา่ตุก๊ตา

ตวันี้หน้าตาเหมอืนลนิ”

คนเป็นพี่หรี่ตามองก่อนจะยิ้ม “เหมอืนจรงิๆ ด้วย แก้มยุ้ย แล้วก็
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ผมหยกัศกเหมอืนเราเปี๊ยบ”

“เห็นไหม พี่ชายยังบอกว่าคล้ายเลย คุณพ่อซื้อมาจากประเทศ

ออสเตรยีค่ะ”

“แหม...คุณพ่อล�าเอยีงจงั ทพีี่ไม่เหน็มขีองฝากน่ารกัๆ แบบนี้มาให้

บ้างเลย” เดก็ชายแกล้งแหย่

“พี่ชายจะเอาไปท�าไมกนัคะ เดก็ผู้ชายเขาไม่เล่นตุ๊กตากนัหรอก”

“ว้า...แต่พี่อยากได้สกัตวั ยิ่งน่ารกัๆ แบบนี้ยิ่งชอบ ขอยมืกอดสกัวนั

ได้ไหมจ๊ะน้องลนิ แค่คนืเดยีวเอง” เดก็ชายแกล้งดงึตุ๊กตาไปจากมอืน้อง 

“ไม่ได้ค่ะพี่ชาย เอาคนืมานะ”

พอเหน็อกีฝ่ายท�าหน้าเบ้เหมอืนจะร้องไห้ เดก็ชายจงึหยุด

“พี่ล้อเล่นน่า พี่ไม่แย่งของเล่นเราหรอก อายเขาตายเลยเป็นเดก็ผูช้าย

เล่นตุ๊กตา”

เด็กหญิงโผเข้ากอดพี่ชาย เอียงหน้าไปซบไหล่ ยิ้มอ้อนๆ ดึงแขน 

พี่ชายยกิๆ “วนันี้คณุพ่อกบัคณุแม่ไปงานเลี้ยงคงกลบัดกึ พี่ชายมาเล่นตุก๊ตา

กบัน้องนะคะ นะ...นะ”

เด็กชายพยักหน้า ลูบเส้นผมอีกฝ่ายอย่างเอ็นดู “ก็ได้ แต่น้องลิน

ต้องสญัญาก่อนว่าจะไม่ซน...แล้วกห็้ามวิ่งลงบนัไดเดด็ขาด”

“จะไหวหรอืคะคุณ ปล่อยให้เดก็ๆ อยู่บ้านกนัตามล�าพงั” 
ครอบครวันี้เป็นครอบครวัเดี่ยว ส่วนญาตกิว็ุน่กบัการจดังานเลี้ยงที่

บ้านหลงัใหญ่อกีแห่ง พี่เลี้ยงของเดก็ลากลบับ้านพอด ีและคนืนี้ทั้งคู่ต้องไป

ร่วงงานเลี้ยงการกุศล ทั้งบ้านจงึเหลอืเดก็อยู่เพยีงสองคน 

“ไหวสคิุณ ลูกเราสองคนไม่ใช่เดก็แล้วนะ ยายลนิกเ็ลกิเล่นซนแล้ว

ด้วย พอได้ตุ๊กตาคนืนี้มหีวงันั่งเล่นอยู่ในห้อง คงไม่ลงมาข้างล่างแน่”

“หรอืคุณจะไปงานนี้คนเดยีวดคีะ ฉนัอยากอยู่เป็นเพื่อนลูก ฉนัเอง

กไ็ม่ค่อยสนทิกบัคณุหญงิประไพสกัเท่าไหร่ บางทท่ีานอาจจะไม่ถามถงึฉนั”
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“โอ๊ย! ไม่ได้หรอกคณุ ขนืไม่ไปพร้อมกนัผมโดนต�าหนแิน่ๆ ไปเถอะ 

เราสองคนรบีไปรบีกลบั ยายลนิคงไม่ดื้อหรอก เหน็ตดิพี่ชายแจแบบนั้น”

เดก็ทั้งสองอายุห่างกนัหกปี ลูกชายจงึรบัหน้าที่ดูแลน้องสาวได้เป็น

อย่างด ีส่วนลูกสาวกม็กัจะคลอเคลยีกบัพี่ไม่ยอมห่าง

“งั้นกไ็ด้ ตามใจคุณ ฉนัจะรบีไปเตรยีมอาหาร เดก็ๆ จะได้กนิข้าว

กนัแล้วเราค่อยอาบน�้าแต่งตวัออกไปงานกนันะคะ”

สามพียกัหน้า 

ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่านบัตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน บางอย่างกไ็ม่มวีนัเหมอืน

เดมิอกี...

 

กรุงเทพมหานคร พุทธศกัราช ๒๕๕๗
มรินัดารู้จกัสหีน้าแบบนี้ด.ี..เพราะนี่หมายถงึการปฏเิสธ 

“พี่เสยีใจด้วยนะจ๊ะน้องรนั แต่พลอตนยิายเรื่องนี้มนัตลาดเกนิไป”

ห้าปีที่อยู่ในวงการนกัเขยีน แม้ชื่อของ ‘พลบัพลงึ’ แห่งส�านกัพมิพ์

รุง่อรณุไม่โด่งดงันกั แต่กม็ฐีานแฟนคลบัพอสมควร นกึไม่ถงึเลยว่าวนัหนึ่ง

จะถูกบรรณาธกิารปฏเิสธโดยอ้างว่าแนวนยิายซ�้าซากจ�าเจ

“แต่คราวนี้ไม่เหมอืนกนันะคะ พี่กุก๊ไก่ลองอ่านดูหน่อยสคิะ รนัปรบั

พลอตตั้งหลายจุด แครกัเตอร์ตวัละครกเ็ปลี่ยนไป พระเอกไม่ใช่ลูกเศรษฐี

ไฮโซเหมอืนเล่มก่อนๆ แต่เป็นเจ้าพ่อมาเฟีย ส่วนนางเอกเป็นคนจนที่เป็น

ลูกหนี้พระเอก พี่รู้ไหมคะยอดวิวในเว็บอ่านนิยายออนไลน์ขึ้นอันดับหนึ่ง

เลยนะคะ”

“พี่รูจ้้ะ แล้วพี่กอ่็านตั้งสองรอบแล้ว แต่ถงึยงัไงพี่กว่็ายงัใช้ไม่ได้อยูด่ ี

ท�าไมรนัไม่ลองคดิพลอตเก๋ๆ หน่อยล่ะจ๊ะ”

“พลอตเก๋ๆ...” หญงิสาวหน้าเศร้าเมื่อถูกต�าหน ิ

หลงัจากป้าเสยีชวีติ เงนิในกระเป๋ากร่็อยหรอ แม้หล่อนได้รบัเงนิจาก

กรมธรรม์ประกนัชวีติจ�านวนหนึ่ง แต่กต็้องน�าไปใช้หนี้ที่หยบิยมืมา ส่วนที่
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เหลือก็เป็นค่าเช่าบ้านและรายจ่ายต่างๆ เมื่อเงินใกล้หมด มิรันดาจึงรีบ 

เขยีนนยิาย แต่ทั้งหมดกลบัสูญเปล่า

“ใช่ พี่รู้สกึว่าพกันี้งานของหนูมนัขาดอะไรไป”

สิ่งที่หายไปคืออารมณ์รัก หลายคนอาจมองว่าการเป็นนักเขียน 

ไม่ต้องใช้อะไรมาก แค่มมีอืกบัคอมพวิเตอร์ หลงัจากนั้นทุกอย่างกจ็ะไหล

มาเทมา เหมอืนอย่างที่นกัเขยีนหลายคนมกัใช้ค�าว่า ‘องค์ลง’ แค่นั่งหน้าจอ

คอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์กันอย่างเอาเป็นเอาตายตามที่ประกาศปาวๆ ใน 

โซเชยีลเนต็เวริ์กอยู่ทุกวี่ทุกวนั แต่ใครลองมาเป็นนกัเขยีนจะรู้ซึ้ง

นักเขียนก็คือศิลปินซึ่งต้องใช้จินตนาการควบคู ่กับอารมณ์อัน

ละเมียดละไม แต่ละค�าล้วนแต่กลั่นกรองออกมาจากความสุข แต่ตลอด 

หกเดอืนที่ป้าล้มป่วย หญงิสาวไม่มโีอกาสใช้เวลาฟุม่เฟือยไปกบัโลกอดุมคติ

เพราะต้องวิ่งวุ่นระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล หล่อนเคยมีแฟน แต่พอรู้ว่า

หล่อนต้องรบัภาระดูแลป้าที่ป่วยเขากร็บีตจีากทนัท ี

‘ผมขอโทษนะรัน แต่ผมคิดว่าเราสองคนไม่เหมาะกัน เราเลิกกัน

เถอะ’

หญงิสาวต้องยอมรบัความจรงิว่าผูช้ายดีๆ  มแีต่ในนยิายเท่านั้น เช่น

เดยีวกบัความรกัของหล่อนที่หายวบัไปพร้อมกบัเงนิก้อนสดุท้ายในกระเป๋า 

ป้าของหญิงสาวป่วยเป็นมะเร็งล�าไส้ เริ่มจากการตรวจพบก้อนใน 

ช่องท้อง มอีาการท้องเสยีเป็นๆ หายๆ น�้าหนกัตวัลดลงฮวบฮาบ พอตรวจ

พบ แพทย์กแ็นะน�าให้รบีผ่าตดัด่วน เมื่อผลตรวจชิ้นเนื้อปรากฏว่าเป็นมะเรง็

กต็้องให้ยาเคมบี�าบดั  หลานสาวคนเดยีวต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ทั้งยาเคม ียากระตุน้ภมูคิุม้กนัและอกีจปิาถะ มรินัดาต้องยมืเงนิจากคนรู้จกั

มาช�าระไปก่อน ระหว่างนั้นกห็วงัว่าป้าจะดขีึ้นบ้าง แต่เปล่าเลย ป้าผอมลง

เรื่อยๆ ช่วงที่ต้องทนเหน็อกีฝ่ายทรดุโทรมลงเรื่อยๆ เป็นเวลาที่หลอ่นเขยีน

นยิายไม่ออกเอาเสยีเลย

หล่อนต้องทนดูท่านผอมจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก ยิ่งเห็นก็ยิ่ง
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สภาพของป้าสขุฤทยัดนู่ากลวั ข้างศรีษะมแีผลแตกขนาดใหญ่ คง
กระแทกก้อนหินตอนที่ถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวจึงมีเลือดไหล มิรันดาเข้าไป

ช่วยพยงุ พลเมอืงดกี�าลงัวุ่นวายหารถน�าคนเจบ็ไปส่งโรงพยาบาลให้เรว็ที่สดุ 

“นี่หนูเป็นญาตขิองคนเจบ็หรอืจ๊ะ” 

มิรันดาส่ายหน้า หล่อนเพิ่งรู้จักอีกฝ่ายไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้เอง น�้าตา

จากไหนไม่รู้ไหลพรากไม่หยุด คนเจบ็นอนหายใจรวยรนิ เปลอืกตาจวนจะ

ปิดมปิิดแหล่ เช่นเดยีวกบัทรวงอกที่กระเพื่อมช้าเหลอืเกนิจนกลวัว่าจะหยุด

หายใจ 

“คุยกบัคนเจบ็เอาไว้ เดี๋ยวฉนัจะไปหารถมาพาไปส่งโรงพยาบาล”

มิรันดาประคองศีรษะคนเจ็บลงบนตัก ใช้ผ้าเช็ดหน้ากดแผลข้าง

ศรีษะเพื่อห้ามเลอืด นวดไปตามแขนสองข้างเพื่อปลุกให้ตื่น จู่ๆ เปลอืกตา

ที่ปิดสนทิกล็มืขึ้น ป้าสุขฤทยัจ้องหน้าและบบีข้อมอืหล่อน

“หนูรนั...”

“ป้าเป็นยงัไงบ้างคะ ท�าใจดีๆ  ไว้นะคะ ห้ามเป็นอะไรเดด็ขาด เขา
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ก�าลงัไปเรยีกรถพยาบาลมา” มรินัดาน�้าตาซมึ จู่ๆ อกีฝ่ายกย็ดัของที่กอด

ไว้แน่นใส่มอืหล่อนอย่างแรง

“ปะ...ป้าให้หนู...”

มรินัดาก้มมองของในมอื หล่อนเพิ่งเหน็ชดัๆ กต็อนนี้เอง หญงิสาว

เบกิตากว้าง “ทะ...ท�าไมเอามาให้รนัล่ะจ๊ะป้า”

“เกบ็รกัษาไว้ให้ด ีอย่าทิ้ง อย่ามอบให้คนอื่นเดด็ขาด ป้าขอร้อง” คน

ใกล้ตายย�้า

“แต่รนั...” มรินัดายงัไม่ทนัรบัปาก มอืของอกีฝ่ายกต็กลงข้างตวั เมื่อ

จ้องมองอีกครั้งก็เห็นว่าหยุดหายใจไปแล้ว ในอ้อมกอดตอนนี้มีร่างไร้

วญิญาณของหญงิสูงวยักบัตุ๊กตาอกีหนึ่งตวั!

ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวนี้เป็นของเล่นน่ารักมากทีเดียว ใบหน้าของเด็ก 
ดูคล้ายคนมากกว่าเป็นเพียงของเล่น วงหน้ากระจุ๋มกระจิ๋ม ผมสีด�าสนิท

หยิกเป็นลอนๆ รวบแกละสองข้างผูกโบสีฟ้า แม้เสื้อผ้าสีเก่าไปตามเวลา 

แต่กลบัไม่ท�าให้ตุ๊กตาน่ารกัน้อยลงเลย ดวงตาของมนักลมโต แก้วตาเป็น

สีด�าสนิท ยิ่งมองมิรันดาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนสบตากับคนจริงๆ มากกว่าเป็น

เพยีงของเล่น กระโปรงสฟ้ีาลายจดุตรงเอวมเีขม็ขดัเลก็ๆ คาดไว้ เนื้อตุ๊กตา

ท�าจากพลาสติกชั้นดีท�าให้ผิวเรียบเนียน โดยเฉพาะข้างแก้มที่ดูคล้ายกับ

เดก็หญงิที่มเีลอืดฝาด 

บางทขีองชิ้นนี้อาจเป็นสิ่งที่ลกูหรอืหลานฝากเอาไว้ ป้าสขุฤทยัจงึหวง

มากถงึได้กอดไว้ตลอดเวลา แต่น่าเสยีดายที่เจ้าตวัคงไม่มโีอกาสฟื้นขึ้นมา 

บอกความเป็นมาของตุ๊กตาตัวนี้อีก...ป้าสุขฤทัยเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ถึงโรง-

พยาบาลด้วยซ�้า มิรันดายื่นนิ้วไปอังจมูกอย่างกล้าๆ กลัวๆ พอรู้ว่าไม่มี 

ลมหายใจแล้วกแ็ทบกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่ 

หล่อนเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับผู้ตาย จึงจ�าต้องตามมาให้ข้อมูลที่

โรงพยาบาล 
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แพทย์ลงความเหน็ว่าท่านบาดเจบ็ที่ศรีษะ บางทอีาจเป็นตอนที่ล้มลง

ไปกระแทกก้อนหินหลังโดนจักรยานยนต์เฉี่ยวท�าให้บริเวณขมับกระแทก

อย่างแรง ส่งผลให้เลอืดคั่งในสมอง เคราะห์ดทีี่ป้ายงัมเีวลาสั่งเสยีและมอบ

ของชิ้นสุดท้ายไว้ให้ แต่มนักเ็ป็นเพยีงตุ๊กตา

“คุณเป็นญาตขิองผู้ตายหรอืคะ”

“เปล่าค่ะ เราเพิ่งเจอกัน ป้าไปนั่งขอทานอยู่ที่หน้าห้าง...” มิรันดา 

อดคดิไม่ได้ว่าเป็นเพราะดวงของหล่อนตกต�่าถงึขดีสุดหรอืเปล่า แม้แต่คน

เพิ่งรู้จักยังต้องเผชิญเคราะห์กรรมแบบนี้ ทางต�ารวจเร่งตามตัวเด็กแว้น 

มาสอบสวน แต่กน่็าจะไม่ได้ความอะไรมาก เพราะปกตใินซอยนี้รถรากแ็ล่น

กนัขวกัไขว่อยู่แล้ว เรยีกว่าเป็นคราวเคราะห์ของป้าเสยีมากกว่า

“งั้นกไ็ม่เป็นไรค่ะ ฉนัจะให้คนไปตามหาญาต ิ เหน็มเีพื่อนบ้านบอก

ว่าแกมญีาตอิยู่ต่างจงัหวดั แต่นานๆ จะมาเยี่ยมสกัครั้ง”

“งั้นฉนักลบัได้เลยหรอืเปล่าคะ”

“เชญิตามสบายค่ะ ดฉินัจะเข้าไปดูคนไข้รายอื่นๆ ก่อน ถ้ายงัไงขอ

เบอร์โทรศพัท์คณุไว้ก่อนนะคะ เผื่อตดิต่อญาตไิด้และเขาอยากถามบางอย่าง

จากคุณ”

มรินัดาตดัสนิใจให้เบอร์โทรศพัท์ ระหว่างที่เซน็เอกสาร หล่อนลงัเล

ว่าจะเก็บตุ๊กตาเอาไว้หรือมอบให้ญาติของป้าสุขฤทัยดี แต่เพราะค�าสั่งเสีย

สุดท้าย

‘เกบ็รกัษาให้ด ีอย่าทิ้ง ห้ามยกให้คนอื่นเดด็ขาด ป้าขอร้อง’

คนอื่นหมายถงึญาตขิองป้าสุขฤทยัด้วยหรอืเปล่า...มรินัดาลงัเล แต่

ตุ๊กตาแบบนี้ขายเป็นเงนิคงได้ไม่กี่สตางค์ สู้เกบ็เอาไว้ก่อน หากญาตติดิต่อ

มาหล่อนค่อยมอบคนืให้กย็งัไม่สาย 

มิรันดาโคลงศีรษะเมื่อรู้สึกว่าคิดฟุ้งซ่าน หล่อนเดินออกจากโรง-

พยาบาลด้วยความสบัสน 

พยาบาลสาวคนเดมิเงยหน้าขึ้นจากเอกสาร มองไปตรงทางเดนิ เงา
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บางอย่างท�าให้เจ้าตวัขมวดคิ้วอย่างไม่เชื่อสายตา

สิ่งที่เหน็เบื้องหน้าไม่ใช่มเีพยีงหญงิสาวเท่านั้น แต่ด้านหลงักลบัมเีงา

รางๆ ของเดก็หญงิสวมเสื้อผ้าแบบเดยีวกบัตุก๊ตาเดนิตามไปด้วย พยาบาล

สาวขยี้ตา สั่นศรีษะ ภาพนั้นกเ็ลอืนหายไป...เจ้าตวัถอนหายใจ

“ไม่ใช่หรอกน่า เราคงตาฝาด สงสยัจะเหนื่อยเกนิไป แวะไปดื่มกาแฟ

ที่ห้องเบรกเสยีหน่อยดกีว่า”

บ้านของมรินัดาเป็นบ้านเก่าสองชั้นตั้งอยู่ในซอย กว่าจะกลบัถงึบ้าน
กล็่วงสามทุ่มไปแล้ว ทนัททีี่เปิดประตูเข้าไปกเ็หน็สมติรานั่งรออยู่ก่อนแล้ว

เพราะหล่อนปั๊มกุญแจให้เพื่อนรกัเกบ็ไว้อกีชุดหนึ่ง

“ไปไหนมา กลบัเสยีดกึเชยีวยายรนั”

ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนทิกนั มรินัดาเป็นนกัเขยีน ส่วนสมติราหรอืส้มจี๊ด

นั้นท�างานที่บริษัทโฆษณา ทั้งคู่มีเวลาเจอกันน้อยมากเพราะอีกฝ่ายงานยุ่ง 

หลายครั้งที่มรินัดาโทร. ไปกม็กัได้ค�าตอบว่าก�าลงัประชุมอยู่

“กไ็ปโรงพยาบาลน่ะส”ิ

“โรงพยาบาล? ไปท�าไม แกไม่สบายงั้นหรอื”

เพื่อนรกัเลกิคิ้ว ยกมอืองัหน้าผาก มรินัดาเบี่ยงตวัหลบ วางตุ๊กตา

ไว้บนเบาะข้างกาย 

“บ้าหรอื ฉนัสบายด ีแต่ป้าสุขฤทยัต่างหากที่โดนรถชน”

เรื่องราวมากมายที่หลุดจากปากหญงิสาว ท�าเอาสมติราถงึกบัอา้ปาก

คา้ง ก่อนจะสรปุ “แกมนัดวงซวยจรงิๆ เลย ดซูเินี่ย...เพิ่งรูจ้กัป้าขอทานแค่

วนัเดยีว เขากถ็ูกรถชนตายแล้ว”

“จะบ้าหรอืส้มจี๊ด พูดมาได้ คนยิ่งกลุ้มๆ อยู่ ดูซ ิ นยิายกไ็ม่ผ่าน  

พี่กุ๊กไก่บอกว่าพลอตมนัตลาดเกนิไป”

“ฉนัว่าแกต้องหางานอย่างอื่นท�าแล้วละรนั ขนืรอแบบนี้มหีวงัต้องกนิ

แกลบแทนข้าวแน่”
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