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๑

“พี่ออกจากงานเลี้ยง  มาตั้งนานแล้วยายรัก ใกล้จะถึง 

บ้านแล้ว อีกนิดเดียว”

เสียงทุ้มเอ่ยบอกกับคู่สนทนาผ่านทางอุปกรณ์บลูทูธที่แนบอยู่ข้างหู  

ดวงตาคมกริบยังคงเพ่งสมาธิอยู่กับท้องถนนมืดสลัวเบื้องหน้า

เนื่องจากถนนหน้าบ้านเขาเป็นซอยเล็ก  ๆ ขนาดสองเลนส์ สองข้างทางไม่มี 

บาทวิถี แถมไฟส่องทางยังริบหรี่ ไม่ช่วยให้ความสว่างแต่อย่างใด ดังนั้นราเมศวร์ 

จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าปกติ

เขาดืม่แอลกอฮอลใ์นงานเลีย้งของลกูคา้มาบา้งเลก็นอ้ย ปกตเิวลามงีานเลีย้ง 

ดึกดื่นชายหนุ่มจะไม่ใช้งานคนขับรถ เขาจะขับรถกลับบ้านเอง และระมัดระวัง 

เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เป็นปัญหา ดังนั้นราเมศวร์จึงมั่นใจว่าเขามีสติ 

รับรู้ดีทุกอย่าง กระทั่ง...

เงาสีดำวูบหนึ่งร่วงลงจากผนังกำแพงสูงของบ้านวัชชริศ ศัตรูตั้งแต่สมัย 

ดึกดำบรรพ์ที่ดันมาปลูกบ้านอยู่ใกล้กันชนิดแทบหลังคาเกย

ราเมศวร์รีบเหยียบเบรกตัวโก่งทันทีที่เงาดำนั้นก้าวพรวดออกมาจากแนว 

ต้นไม้ใหญ่ข้างทาง แสงไฟจ้าจากหน้ารถส่องให้เขาเห็นหน้าขาววอกของฝ่ายนั้น 
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ถนัด แต่ชายหนุ่มเบรกไม่ทันเสียแล้ว

“เอี๊ยด!!”

“โอ๊ย!!”

คนถูกเฉี่ยวล้มลงไปกองกับพื้นแล้วฟุบนิ่ง ราเมศวร์พรวดพราดก้าวลง 

จากรถ รีบวิ่งไปดูอาการของฝ่ายตรงข้าม ถึงแม้ว่าเจ้าหล่อนจะได้ชื่อว่าเป็น 

ลูกหลานของบ้านศัตรู แต่เวลาเช่นนี้เขาจำต้องปล่อยวางความโกรธเคืองมาแต่ 

ดึกดำบรรพ์ไว้ก่อน มือใหญ่เอื้อมไปพลิกร่างบางให้หันมาประจันหน้ากัน เขา 

มั่นใจว่าวัศยาไม่น่าจะถึงขั้นกระดูกหักที่ไหน อย่างมากก็คงได้แผลผิวหนังถลอก

“เป็นอะไรหรือเปล่าคุณเล็ก ไหน...มาให้ผมดูหน่อยซิ” เขาเรียกชื่อเล่น 

ของเธอ ไม่ทันคิดอะไรนอกจากห่วงใย ทว่าฝ่ายนั้นพอหันมาก็รีบปัดมือเขาออก 

ใบหน้าหวานใสงอง้ำ บูดบึ้ง

“ปล่อย ไม่ต้องมาทำใจดีเลย อยากฆ่าฉันก็บอกมาเถอะ”

“บา้เหรอ ผมจะอยากฆา่คุณทำไม เปน็ยังไงบา้ง ไหนดหูน่อยซ”ิ ราเมศวร์ 

เอ็ดเสียงขรึม ทำดุเข้าข่ม ไม่สนใจท่าทางฮึดฮัดขัดเคืองของหญิงสาว มือใหญ่ 

คว้าหมับที่ข้อมือบางแล้วดึงแขนเธอมาดูร่องรอยความเสียหาย

วัศยาได้แผลครูดผิวหนังถลอกเลือดซิบจริง  ๆ  ด้วย

“ผมจะพาไปคลินิกให้หมอทำแผลก่อนแล้วกัน” เขาเหลือบมองใบหน้า 

หวานกระจ่างของอีกฝ่าย เห็นเธอมองมาตาคว่ำ คงกำลังมองเขาในแง่ร้ายเต็มที่

“ไม่ต้อง แค่นี้ไกลหัวใจตั้งเยอะ วันหลังขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยสิ จะได ้

เปรี้ยงเดียวดับไปเลย”

“อีกแล้วนะคุณ อยากให้ผมเป็นฆาตกรเหลือเกินนะ” เขาบ่นพลางส่ายหน้า 

ไม่ถือสาเจ้าหล่อนนัก วัศยายังอายุน้อย เป็นไข่ในหินของบ้านวัชชริศเลยก็ว่าได้ 

แต่ว่า...

คุณหนู  ‘ไข่ในหิน’  แอบปีนกำแพงออกจากบ้านกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้ 

ทำไมกัน

ราเมศวร์มองหญิงสาวอย่างแปลกใจ แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยถาม จู่  ๆ  เสียง 

โทรศัพท์มือถือของวัศยาก็ดังขึ้น 
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หญิงสาวขยับตัว ค่อย  ๆ  หยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องโตออกมาจากกระเป๋า 

กางเกงยีนทางด้านหลัง พอขยับตัวแต่ละครั้ง อาการเจ็บแปลบแสบไปทั่วก็ทำเอา 

เธอต้องร้องครวญเบา  ๆ 

“ฉันเอง ว่าไง...อือ  ๆ กำลังจะไปเดี๋ยวนี้ละ เจอกันที่เดิมนั่นเลย ไม่ต้อง 

ห่วงนะส้ม ทุกอย่างต้องดีขึ้น”

ราเมศวร์นิ่งฟังเจ้าหล่อนสนทนากับเพื่อน จากนั้นก็จับโทรศัพท์ยัดกลับ 

ใส่กระเป๋ากางเกงตามเดิม เจ้าของร่างบางลุกพรวดขึ้น เขารีบลุกตาม และ 

ทันพอดีกับที่คนอวดเก่งอุทานลั่น เข่าอ่อนทรุดฮวบ

“โอ๊ย...”

“เป็นยังไงบ้าง เจ็บขาหรือ” ราเมศวร์ประคองคนตัวเล็กเอาไว้แน่น แอบ 

สงสารคนหลับตาพลางนิ่วหน้าบิดเบี้ยวอย่างเจ็บปวด แต่นั่นเป็นเวลาเพียงไม่ถึง 

อึดใจ เมื่อวัศยารู้สึกตัวก็รีบผละออกจากอ้อมแขนแกร่งของเขาพร้อมเสียงแหวลั่น 

	 “ไม่ต้องมายุ่งเลย เพราะคุณคนเดียวทำเสียเรื่อง โอ๊ย!”

พอเธอพยายามจะเดินก็เจ็บแปลบปลาบขึ้นมาอีก วัศยาขัดใจตัวเอง ไม่รู้ 

ทำไมจะต้องมาเจ็บตัวในเวลานี้ด้วย

แต่จะชักช้าไม่ได้ ศราลีรออยู่...

หญิงสาวกัดฟันก้าวขากะเผลกรีบไปดักหน้ารถแท็กซี่ ทว่ายังไม่ทันโบกรถ 

คู่กรณีก็เข้ามาขวางเอาไว้มิด ชนิดที่แท็กซี่ไม่มีทางเห็นเธอได้เลย

“เอ๊ะ เรื่องอะไรมาเกะกะ หลีกไปเลยนะ ฉันจะเรียกรถ”

“จะไปไหน”

“ไปไหนก็เรื่องของฉัน ไม่เกี่ยวกับคุณ”

“อ๋อ เดี๋ยวนี้ใจแตกริอ่านแอบหนีเที่ยวกลางคืนเหรอ...งั้นไอ้ที่เที่ยวคุยโม้ 

กับใครต่อใครว่าลูกสาวบ้านนี้เรียบร้อย อยู่ในกรอบกุลสตรีอย่างกับผ้าพับไว้  

มันก็เรื่องโกหกสร้างภาพเท่านั้นละสิ” ราเมศวร์แหย่ตรงจุด ทำเอาคนตัวเล็ก 

ตาลุกวาบ 

“ฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉัน นี่ ถอยไปเลยนะ ฉันไม่เอาเรื่องที่นาย 

ขับรถชนก็บุญเท่าไหร่แล้ว ยังจะมาปากดีอีก”
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ไม่ไล่เขาเปล่า แต่หญิงสาวยังใช้สองมือผลักอกเสื้อสูทตัวหนาของเขาอีก  

ราเมศวร์มิได้สะดุ้งสะเทือน แต่กลับนึกขันแกมเอ็นดูเจ้าหล่อนมากกว่า

ดูเอาเถอะ ตัวเล็กนิดเดียว ยังมาทำอวดเก่ง!

“ผมขี้เกียจเสียเวลาเถียงกับคุณแล้ว มานี่ดีกว่า”

“เอ๊ะ อะไรของนายเนี่ย ปล่อยฉันนะ ปล่อย”

วัศยาตั้งท่าจะสู้ยิบตา ก็แทนที่ราเมศวร์จะไปให้พ้นหน้าเธอเร็ว ๆ เขากลับ 

คว้ามือเธอแล้วลากไปที่รถสปอร์ตหรูของตัวเองหน้าตาเฉย หญิงสาวขืนทำตัวหนัก 

ทั้งที่เจ็บแปลบ แต่ก็ยังต้องฝืนกัดฟันทน

วันนี้ว่ายุ่งแล้ว ดันมาเจอะลูกชายบ้านปวรนาถเข้าอีก ทำไมซวยอย่างนี้นะ 

ยายวัศยา!

“เอ้า คุณ ระวังหน่อยสิ เสียงดังไป เกิดคนในบ้านออกมาดูแล้วเจอคุณ 

กับผมในสภาพนี้เข้า เดี๋ยวจะตอบคำถามคุณแม่กับคุณย่าของคุณไม่ถูกเอานะ” 

“คนในบ้านฉันจะออกมาแพ่นกระบาลคุณน่ะสิ ถ้าไม่อยากซวยก็รีบปล่อย 

ฉันเดี๋ยวนี้เลย เร็วเข้า...ว้าย!!”

วัศยาหวีดร้องตั้งแต่ที่ขู่เขายังไม่ทันจบ ร่างบอบบางในชุดรัดกุมด้วยเสื้อยืด 

สีดำแขนกุดกับกางเกงยีนพอดีตัวก็ปลิวหวือเข้าไปปะทะกับอ้อมอกกว้างที่เหมือน 

กำแพงกว้างใหญ่โอบล้อมเธอเอาไว้ หญิงสาวตาโตตื่นตระหนก กลิ่นน้ำหอม 

หลังโกนหนวดและเสื้อสูทแสนสะอาดของเขากรุ่นอวลอยู่โดยรอบ ใบหน้าของเธอ 

แนบชิดแทบจมหายเข้าไปกับอกเสื้อสูทผ้าไหมของเขา รู้สึกได้ถึงหัวใจของคน 

ตัวโตที่เต้นตุบ  ๆ  

วัศยากำหมัดแน่น ทั้งโกรธทั้งอาย นาทีนี้เธอพร้อมสู้ตายกับลูกชายบ้าน 

ศัตรูที่กล้ามาหยามกันซึ่งหน้า ทว่า...

“ใครน่ะ ใครอยู่ตรงนั้น”

พลันวัศยาก็ต้องตัวแข็งทื่อ ตาเบิกค้างทันทีที่ได้ยินเสียงตวาดถามดังมา 

จากหน้าประตูบ้าน ไม่ช้าทีมรักษาความปลอดภัยที่บ้านของเธอจ้างเอาไว้ก็วิ่งกร ู

ตรงมา และต่างสะดุดกึกแทบจะทันทีเมื่อแลเห็นชายหนุ่มร่างสูงสง่าโอบกอด 

หญิงสาวคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขน
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ไม่มีใครไม่รู้จักราเมศวร์ ปวรนาถ ลูกชายคนโตของบ้านปวรนาถ ไม้เบื่อ 

ไม้เมาหมายเลขหนึ่งของทุกคนในบ้านวัชชริศ!

“เอ่อ...มาทำอะไรตรงนี้ครับ คุณราเมศวร์” หนึ่งในสองหนุ่มในชุด  รปภ. 

ทำใจกล้าเอ่ยถามฝ่ายตรงข้าม ยังคงจ้องเขม็งไปที่หญิงสาวร่างบอบบางซึ่งเอาแต ่

ซุกหน้านิ่งเงียบอยู่ในอ้อมกอดของราเมศวร์ ไม่ยอมหันมาให้เห็นหน้า

“ฉันก็มีธุระส่วนตัวของฉันบ้างสิ ทำไม...บ้านวัชชริศหวงก้างกระทั่งที่ 

สาธารณะข้างนอกนี่เชียวเหรอ” ราเมศวร์ไม่ยี่หระกับท่าทางไม่เป็นมิตรของ 

ชายฉกรรจ์ทั้งคู่ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย พวกที่บ้านวัชชริศก็จ้องจะ  ‘งับหัว’  เขาและ 

พรรคพวกที่บ้านเป็นปกติอยู่แล้ว

“เปล่าหรอกครับ...พวกเราแค่ได้ยินเสียงเหมือน...เอ่อ...” หนึ่งในสองหนุ่ม 

รปภ.ตวัดไฟฉายกระบอกเล็กในมือส่องไฟตรงไปที่หญิงสาวผมดำยาวสลวยใน 

อ้อมอกของราเมศวร์อย่างคาใจ แต่ครู่เดียวเพื่อนที่มาด้วยกันก็สะกิดยิก

“ไม่ใช่หรอกไอ้โอ ข้าว่าพวกเราคงหูฝาดไปเองมากกว่า คุณหนูเล็กจะมา 

อยู่อย่างนี้ได้ยังไงวะ”

“เออว่ะ...นั่นสิ” คนส่องไฟเห็นด้วยและดับไฟฉาย จากนั้นก็พากันเดิน 

กลับไปเฝ้ายามที่หน้าประตูรั้วซึ่งอยู่ไกลออกไปสิบกว่าเมตรตามเดิม

ราเมศวร์มองตามหลังร่างของ  รปภ.ทั้งคู่ไป ครู่หนึ่งก็ทอดสายตาลงมอง 

หญิงสาวที่เอาแต่ยืนนิ่งตัวแข็งทื่อในอ้อมแขน รับรู้ได้ว่าเธอ  ‘กลัว’  ไม่น้อย

“ไปกันแล้วละ”

พอรู้ว่าปลอดภัย วัศยาก็รีบผลักอกเขา ขืนตัวเองออกจากอ้อมแขนที่ 

ปกป้องเธอเอาไว้เมื่อครู่ ใบหน้าร้อนผ่าวไปหมด หัวใจก็เต้นโครมคราม 

ถ้าไม่กลัวความแตก เธอไม่มีทางยอมให้คนอย่างเขามายืนกอดทำอย่าง 

กับเธอเป็นผู้หญิงข้างถนนอย่างนี้หรอก!

“นี่ผมช่วยคุณนะ ใจคอจะไม่เห็นความดีกันบ้างเลยหรือ” ราเมศวร์ 

ซุกสองมือลงในกระเป๋ากางเกงสแล็คของตนเอง ตาคมดำใหญ่จ้องมองหญิงสาว 

ตรงหน้า แม้ตรงนี้จะค่อนข้างมืดสลัว แต่เขาก็แลเห็นรายละเอียดทุกอย่างบน 

ใบหน้าหวานของเธอแจ่มชัดยิ่งกว่าครั้งไหน  ๆ 
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ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ที่ห้องนอนของวัศยาอยู่เยื้องกับห้องนอนของเขา 

พอดี ราเมศวร์ได้มีโอกาสแลเห็นคุณหนูเล็กของบ้านวัชชริศในอิริยาบถต่าง  ๆ แต ่

ก็ห่างไกลเกินกว่าจะเห็นเครื่องหน้าแต่ละชิ้นของเธอได้ชัดเจนเหมือนอย่างเวลานี้

ไม่ใช่เพียงได้เห็นหน้า ได้ปะทะคารมชัด ๆ หนำซ้ำยังได้ ‘กอด’ เธอเสียด้วย

“ถ้าไม่เพราะนาย ฉันก็คงไม่ต้องเป็นอย่างนี้ ป่านนี้ไปถึงไหนแล้ว” เธอ 

แขวะกลับ แต่คราวนี้ลดเสียงเบาลง ไม่อยากให้ รปภ.วิ่งมาทางนี้อีก อ้อมอกของ 

ศัตรู  ‘ครั้งเดียว’  ก็เกินพอแล้ว

“ดึกป่านนี้จะไปไหน ไม่รู้หรือไง เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตราย” 

“ฉันไม่ใช่เด็ก ดูแลตัวเองได้” เธอเถียงกลับ ท่าทางดื้อดึงไม่ยอมใคร 

ง่าย  ๆ ตากลมโตเป็นประกายในความมืด ช่างแตกต่างจากภาพลักษณ์ของเธอ 

ที่เขารับรู้มาโดยตลอด

คุณหนูเล็กบ้านวัชชริศทั้งสวย  น่ารัก น่าเอ็นดู อ่อนหวานบอบบาง  

เรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี แถมยังทำอาหารเก่งเป็นที่หนึ่ง ใครได้ชิมรสมือแล้วจะ 

ติดใจ

คนที่อยู่ต่อหน้าเขานี่น่ะเหรอ...‘แม่ศรีเรือน’  ขนาดนั้นเชียว?

“มองอะไร มองหน้าหาเรื่องเหรอ หลีกไปได้แล้ว ฉันจะเรียกรถ” เธอ 

ขึงตาดุตอบโต้เขา ก่อนจะเดินเลี่ยงหนีมารอรถอีกด้านหนึ่ง แต่ไม่คาดว่าเจ้าของ 

ร่างสูงสง่าในชุดสูทแสนสมาร์ทจะตามมาอีก

“จะไปไหน...ยังไม่ได้บอกผมเลยนะคุณหนูเล็ก”

“เราไม่ได้สนิทกัน อย่ามาเรียกชื่อเล่น”

“โอเค งั้น...จะไหนครับ คุณวัศยา” เขาเปลี่ยนคำถาม แต่ฟังดูท่าไหน 

ก็ยังกวนประสาทอยู่ดี

วัศยาต้องสูดลมหายใจเข้าปอดลึก  ๆ นับหนึ่งถึงสิบ ก่อนจะกลั้นใจตอบ 

เสียงห้วนแบบขอไปที

“ผับพาเลซไดม่อน”

“ว้าว” ราเมศวร์ผิวปาก ยิ้มตาพราววิบวับ “คุณนิยมเที่ยวที่อย่างนั้นด้วย 

เหรอเนี่ย”
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“ฉันไม่ได้ไปเที่ยว ฉันไป...” เธอตั้งท่าจะอธิบาย แต่ก็นึกขึ้นได้ เขา 

ไม่ได้เป็นอะไรด้วยเสียหน่อย เรื่องอะไรจะต้องแคร์ “ช่างเถอะ จะคิดยังไง 

ก็เรื่องของนาย รู้ว่าฉันจะไปไหนแล้วก็หลีกไปสิ ฉันรีบ”

“รีบมากเลยเหรอ” เขาถามเอ้อระเหย ดูสบาย  ๆ จนเธอหงุดหงิด

สมแล้วที่ไม่เคยถูกชะตากับพวกปวรนาถเลย ขนาดอีตาราเมศวร์ที่ใคร  ๆ 

ชื่นชมยกย่องว่าหล่อนักหนา เธอยังไม่ชอบขี้หน้า...ยิ่งได้มาปะทะกับตัวตนจริง  ๆ 

ของเขาอย่างนี้ วัศยาก็ยิ่งมั่นใจ ผู้ชายที่ชื่อราเมศวร์ หนุ่มในฝันของสาว  ๆ  ครึ่ง 

ค่อนเมือง กวนประสาทได้โล่!

เธอเมินหน้าหนีทำมองไม่เห็นเขาไปเสีย ตากลมโตจดจ้องมองหาแท็กซี่  

แต่น่าขัดใจนักที่เวลาอย่างนี้ดันไม่มีแวะเข้ามาในซอยบ้างเลย

“คุณเจ็บตัวอยู่ ยังจะลากสังขารเข้าไปในผับอีกเหรอ ผมว่า...”

“นี่คุณราเมศวร์ ฉันไม่ได้ขอความเห็นของคุณนะคะ แล้วก็ช่วยเข้าใจ 

ด้วยว่าฉันรีบมาก ฉันไม่มีเวลาจะมาห่วงตัวเองตอนนี้ ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรแล้ว 

ขอความกรุณาช่วยกลับบ้านคุณไปเสียทีได้ไหมคะ”

คนตัวเล็กเอ่ยออกมายาวเหยียดอย่างอัดอั้น สีหน้าหงุดหงิดของเธอทำให้ 

เขาต้องเลิกคิ้วหนาขึ้นสูง ราเมศวร์เพิ่งรู้สึกตัวว่าการเป็นที่  ‘รังเกียจ’  ของคนอื่น 

มันแย่เช่นนี้เอง

แต่ก็นะ แปลกจริง เขาไม่ยักเกลียดผู้หญิงอวดเก่งคนนี้เท่าไหร่เลย

“มานี่ ผมจะไปส่งให้” ชายหนุ่มถือวิสาสะคว้าข้อมือบางพาเธอไปที่รถ 

ของเขา โดยไม่สนใจอาการงงงันของหญิงสาว เขาก้าวเร็วและยาวจนเธอต้อง 

เขยกขาก้าวเร็วขึ้นเพื่อจะได้ตามให้ทัน

“คุณราเมศวร์ ฉัน...”

“เข้าไปเถอะ รีบไม่ใช่เหรอ” เขาตัดบท ดันร่างบอบบางเข้าไปนั่งข้างคนขับ 

แล้วจึงปิดประตูรถเรียบร้อย ไม่แยแสลูกตากลมโตฉงนฉงายของวัศยาที่จ้องมอง 

มาไม่วางตา

ราเมศวร์อ้อมไปนั่งประจำที่นั่งคนขับ เหลือบมองคนข้างตัวแวบหนึ่ง 

แล้วจึงสตาร์ตรถเลี้ยวกลับไปที่หน้าปากซอย
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ตลอดเวลาที่นั่งมาในรถกว้างขวางแสนสบายของเขา วัศยายังคงจ้อง 

ชายหนุ่มเขม็ง สับสนอย่างยิ่ง คืนนี้ดูช่างยาวนาน ตั้งแต่ที่เธอได้รับโทรศัพท์ 

ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากศราลีเพื่อนรัก จะไม่ช่วยก็ไม่ได้ แต่ถ้าขออนุญาต 

มารดาออกมาช่วยเพื่อนกลางดึกขนาดนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีก เธอไม่มีทางเลือกอื่น 

จึงต้องหนีออกมา

ปีนต้นไม้ว่าลำบากลำบนแล้ว...ยังมาถูกรถของนายราเมศวร์เฉี่ยวได้แผล  

แล้วก็ต้องมานั่งจุ้มปุ๊กอยู่ในรถของเขา ทำอะไรไม่ได้อีก เฮ้อ...ชีวิตของวัศยาช่วงนี ้

คงดวงตกขนาดหนัก

หญิงสาวถอนหายใจเฮือก ก่อนจะเบือนหน้าไปนอกหน้าต่าง มองทิวทัศน ์

ค่ำคืนของสองข้างทางฆ่าเวลา จังหวะนั้นเองที่โทรศัพท์มือถือของเธอดังขึ้น

วัศยาดึงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง รีบกดรับสายคุยกับเพื่อนสนิท 

อย่างกระตือรือร้น

“ฉันเอง ว่าไงส้ม ยายบัวกับนายนั่นยังอยู่หรือเปล่า...เออ ๆ แกเฝ้าเอาไว ้

ก่อนนะ อย่าให้คลาดสายตา เดี๋ยวฉันจัดการเอง กำลังจะถึงแล้วละ”

เธอสั่งเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็เก็บโทรศัพท์กลับที่เดิม เริ่มลุกลนอยากให้ 

ถึงที่หมายเสียเดี๋ยวนี้

“ใจเย็น ใกล้ถึงแล้ว” ราเมศวร์ปลอบเสียงนุ่ม เริ่มจับข้อมูลได้เลา  ๆ  

วัศยาไม่ได้มีนัดกับผู้ชายที่ไหนอย่างที่เขาเข้าใจแต่แรก

“ทำไมถึงยอมมาส่งฉันล่ะ ต้องการไถ่โทษที่ขับรถชนฉันละสิ” เธอเอ่ยถาม 

หลังจากที่หันมามองชายหนุ่มนิ่งอยู่ชั่วครู่

“ไม่เกี่ยวหรอก ยังไงเรื่องที่ผมชนคุณ ผมก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้อง 

ขอโทษคุณอยู่ดี”

วัศยาขมวดคิ้ว ยิ่งงงกับอีกฝ่าย

“คุณเนี่ยนะจะมาขอโทษฉัน ไม่ต้องก็ได้มั้ง...” เธอบ่นอุบ เมินหน้าไป 

ทางอื่น เก้อเขินชอบกล

“ตกลงว่าคุณไม่อยากให้ผมขอโทษ...เอาเถอะ ผมไม่ขอโทษก็ได้” ชาย 

หนุ่มยักไหล่ ยิ้มระเรื่อย ทำเหมือนไม่ใส่ใจจริง  ๆ  
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วัศยาเหลือบมองเสี้ยวหน้าด้านข้างของสารถีกิตติมศักดิ์ ราเมศวร์มีจมูกที ่

โด่งสวยได้รูป เครื่องหน้าของเขาคมเข้มสะดุดตา ทั้งคิ้วหนาพาดยาวจรดหางตา 

ดวงตาคมเข้มดูมีอำนาจ ใบหน้าเรียวได้รูปมีสันกรามแข็งแรง ยิ่งเจ้าตัวอยู่ใน 

ชุดสูทผ้าไหมสีดำสนิทแสนสมาร์ทอย่างนี้ด้วยแล้ว ยิ่งส่งให้เขาดูดีขึ้นไปอีก

บ้าจริง คิดอะไรของเธอนะยายวัศยา กับศัตรูอย่างนั้น อย่าไปชื่นชม 

เป็นอันขาด อย่างนายราเมศวร์น่ะก็แค่...

เอ๋ นั่นสิ เขามีอะไรไม่ดีนะ 

วัศยาขมวดคิ้วยุ่งเหยิง จำได้แต่ว่าคุณแม่ของเธอไม่ชอบคุณแม่ของเขา  

แต่เธอไม่เคยนึกหาคำตอบเลยว่าราเมศวร์ไม่ดีตรงไหน และทำไมเธอจะต้อง 

เกลียดเขาอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการด้วย

“ถึงแล้ว” ราเมศวร์หันมาส่งยิ้มให้เธอเมื่อเลี้ยวรถเข้ามาจอดเทียบที่ลาน 

จอดรถหน้าผับชื่อดัง เป็นที่รู้กันว่าสถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ 

วัยรุ่นไฮโซและดารา 

“ถึงซะที” วัศยาปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วผลักประตูรถออกไป แต่ยังไม่ทัน 

ก้าวเท้าออกไปจากตัวรถ เธอก็ชะงักกึกหันขวับมามองสารถีตัวโตตาแป๋ว

เขาเองก็ส่งสายตาคมปลาบจ้องเขม็งมาที่เธออยู่ก่อนแล้ว ดวงตาสองคู่ 

สบกันอย่างจัง ก่อนที่วัศยาจะเป็นฝ่ายเบือนหน้าหนี หัวใจร้อนวูบวาบชอบกล

“ขอบคุณ...ที่มาส่ง” เธอเอ่ยเสียงเบา ตะกุกตะกัก แล้วจึงก้าวลงจากรถ 

ไป ทิ้งให้ชายหนุ่มต้องมองตามไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก

มันเรื่องอะไรกันนะที่ทำให้วัศยาไม่สนใจกระทั่งจะทำแผลตัวเอง แต่ยัง 

รีบร้อนต้องเข้าไปในผับอย่างนั้น

เขากวาดตามองสถานบันเทิงที่ด้านหน้าตัวอาคารเปิดไฟสว่างไสวดีอยู่หรอก 

แต่ด้านในผับนั่นกลับมืดสลัวแทบมองอะไรไม่เห็น เสียงดนตรีดังทะลุมาถึงลาน 

จอดรถ และหนุ่มสาวหลายคู่เมาแล้วก็มานัวเนียกันอยู่บริเวณนี้

ชายหนุ่มถอนหายใจยาว ส่ายหน้าไปมาช้า  ๆ บอกตัวเองว่าหมดหน้าที่ 

ของเขาแล้ว ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เขาจะต้องไปห่วงใยวัศยา ท่าทางเด็กนั่นก็ดูปราด- 

เปรียวดี คงเอาตัวรอดได้ไม่ยากหรอกกระมัง
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