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บทนำ

“ยายลัลน์  มานี่เร็วเข้า  ป้าพราวเรียกแกแน่ะ”
เสียงตะโกนเรียกพร้อมท่ากวักมือเหยง ๆ ของฝ่ายนั้น  ทำให้คนกำลังนั่งเล่น 

อยู่ท่ีศาลาริมบ่อน้ำหันขวับไปมองเจ้าของเสียงอย่างงุนงง  ใบหน้าอ่อนเยาว์ใสกระจ่าง 

นั่นนิ่วน้อยนิ่วน้อย ๆ  เพราะ  ‘ป้าพราว’ ที่กัญญาเพื่อนรักเอ่ยถึงนั้น  ก็คือหมอดูซึ่งมารดาของ 

กัญญาเชิญมาดูดวงให้ท่านที่บ้านอยู่ในเวลานี้นั่นเอง

ณาลัลน์ไม่ทราบว่าวันนี้บ้านเพื่อนจะมีแขก  เมื่อแวะมาเยือนแล้วจึงต้อง 

อยู่ก่อนตามมารยาท  เธอยึดเอาศาลาทรงไทยหลังย่อมริมบึงร่มรื่นและค่อนข้าง 

เงียบสงบหลังบ้านเป็นที่นั่งเล่น  ทว่าจู่  ๆ  กัญญากลับมาตะโกนเรียกเช่นนั้น

“เรียกฉันทำไมเหรอกัญ”  ณาลัลน์ก้าวออกมาหน้าศาลาพลางย้อนถามเพื่อน

“ยังจะมาถามอีก  รีบไปหาป้าพราวเร็วเข้า  ป้าพราวเขาทักมาว่าแกกำลังจะ 

มีเคราะห์  พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเชียวนะ”  กัญญาละล่ำละลักบอก 

“ยายกัญ  อย่ามาล้อเล่นนะ  ไม่ตลก...” 

“ก็เพราะมันไม่ตลกไง  ฉันถึงต้องรีบมาตามแกเนี่ย  ไปเร็วเข้าลัลน์  รีบไป 

หาป้าพราวกัน  ป้าแกอาจมีวิธีสะเดาะเคราะห์ให้แกก็ได้  มาเร็ว”  กัญญาจูงมือ 

เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายให้ก้าวตามเธอเข้าไปในบ้านอย่างร้อนอก- 

ร้อนใจ 
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ณาลัลน์ยอมก้าวตามแรงดึงของเพ่ือนเข้าไปในตัวบ้านเด่ียวทรงยุโรป  หลังคา 

ทรงหน้าจั่วซ้อนกันหลายชั้น  เล่นระดับดูเก๋มีสไตล์  ภายในห้องรับแขกกว้างขวาง 

สะอาดสะอ้าน  ซึ่งบัดนี้มีร่างของสตรีสูงวัยสองท่านกำลังนั่งคุยกันด้วยใบหน้า 

เคร่งเครียด

“มาเลยหนูลัลน์  มานั่งนี่เร็วเข้า”  มาลา  มารดาของกัญญากวักมือเรียก 

ณาลัลน์  เพื่อนรักของลูกสาวซึ่งเธอให้ความเอ็นดูไม่ต่างกับว่าอีกฝ่ายเป็นลูกสาว 

ของตัวเองด้วยอีกคนหนึ่ง

ณาลัลน์เข้าไปนั่งข้าง  ๆ  มาลา  โดยที่กัญญานั่งลงอีกด้านหนึ่งข้างมารดา 

เช่นกัน  หมอพราวละสายตาจากคู ่สนทนาพลางเพ่งมองผู ้เข้ามาใหม่  ใบหน้า 

อวบอิ่มสวยสมวัยดูเคร่งเครียด  จริงจัง

“นี่ป้าพราวจ้ะ  แม่หมอประจำตัวของป้า”  มาลาแนะนำให้ณาลัลน์รู้จักกับ 

หมอพราวอย่างเป็นทางการ  ซึ่งหญิงสาวก็ยกมือไหว้ผู้อาวุโสอย่างนอบน้อม 

“ป้าพราวเขาเห็นหนูตอนที่เข้ามาเมื่อกี้  ก็เลย...มีธุระอยากจะคุยกับหนูลัลน ์

สักหน่อย...เชิญค่ะคุณพราว”  เกริ่นนำแล้วมาลาก็ส่งไม้ต่อให้หมอพราว  ฝ่ายนั้น 

ยังคงจ้องมองที่ณาลัลน์ไม่วางตา  จนหญิงสาวนึกอึดอัด

“คุณป้า...มีเรื่องอะไรจะคุยกับหนูหรือคะ...”  ณาลัลน์กลั้นใจถาม  ใจเต้น 

ตุ๊ม  ๆ  ต่อม  ๆ 

“หนูกำลังดวงตก  จะมีเคราะห์ใหญ่  อาจมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ”  

ผู้สูงวัยเอ่ยขึ ้นมา  ทำเอาคนฟังใจแกว่ง  แต่ยังไม่ทันที ่ณาลัลน์จะได้ขยับปาก 

เอ่ยถาม  หมอพราวก็เอ่ยตามมาเสียงดังฟังชัด

“เคราะห์ร้ายครั้งนี้จะเกิดจากผู้ชายเป็นสาเหตุ  ผู้ชายคนนี้...จะนำพาชีวิต 

หนูเข้าไปพัวพันกับเรื่องเหลือเชื่อ  เรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้”

“น่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือคะป้าพราว”  กัญญาอุทานหน้าเสีย  ห่วงเพื่อน 

จับใจ 

“น่ากลัวค่ะ...เล่นกับของที่มองไม่เห็นนี่น่ะ”  หมอพราวถอนหายใจยาวลึก  

ดวงตาเรียวรีดูลึกลับมีอำนาจหยั่งรู้เกินกว่าคนธรรมดา

“คุณป้า...หมายความว่ายังไงคะ  หนูไม่เข้าใจ...หนูจะถูก  ‘ผี’  เล่นงานหรือคะ” 
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มายารักข้ามภพ

ณาลัลน์คาดเดาตามความเข้าใจของตนเอง

หวังว่าเธอจะเข้าใจผิด...หวังว่าอีกฝ่ายจะเอ็ดออกมาว่าที่เธอคาดเดามันเป็น 

เรื่อง   ‘ไร้สาระ’

“เป็นวิญญาณเก่าแก่  อายุเกือบร้อยปีเชียวค่ะ”  คำยืนยันจากหมอดูสาวใหญ่ 

ทำเอาความหวังของหญิงสาวหล่นวูบ 

“หนูต้องหมัน่ทำบุญสร้างกศุลเอาไว้ให้มาก  คณุความดเีท่านัน้ท่ีจะเป็นเกราะ 

คุ้มกันภัยต่าง  ๆ  ให้เราได้  หมั่นแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เข้าไว้  เจ้ากรรมนายเวร 

ให้อภัยเราเมื่อไหร่  หนูก็จะพ้นเคราะห์พ้นภัย  กลับสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีได้”

ถ้อยคำของหมอพราวทำให้คนฟังน่ิงอ้ึง  ท้ังห้องกว้างเงียบงันราวกับตกอยู่ใน 

ภาวะสุญญากาศ  โดยเฉพาะณาลัลน์ที่ขนลุกเกรียวขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ

หากถามว่าเชื ่อไหม  หญิงสาวก็ต้องบอกว่า   ‘เชื ่อ’  เธอเชื ่อเรื ่องวิญญาณ 

และการเวียนว่ายตายเกิด  เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ  ดังนั้นเมื่อหมอพราว 

กำชับกำชาให้เธอหมั่นทำบุญสร้างกุศล  หญิงสาวจึงปราศจากข้อโต้แย้ง

เพียงแต่...เธอนึกไม่ถึงจริง  ๆ  ว่าตัวเองจะไปมีเรื่องกับวิญญาณเก่าแก่อายุ 

นับร้อยปีที่ไหน

“วิญญาณดวงนี้...เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของหนูหรือคะคุณป้า”  หญิงสาว 

เอ่ยถามเสียงแผ่วเบาหลังจากที่นิ่งอึ้งไปนานหลายอึดใจ

“ก็ไม่เชิงเป็นเจ้ากรรมนายเวรของหนูโดยตรงหรอก  เพียงแต่...ดวงของหน ู

อ่อนกำลัง  ทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเข้าหาตัวเองได้ง่าย  เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก 

และเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต  ต้องทำใจให้หนักแน่น  เข้มแข็ง  มั่นคงในคุณงาม 

ความดีไว้ให้มากที่สุดนะจ๊ะ”

ณาลัลน์ถึงกับพูดไม่ออก  ถ้อยคำของผู้อาวุโสจุกแน่นอยู่ในลำคอ  ความ 

ไม่สบายใจแล่นล่ิวเข้าครอบงำจิตใจท่ีหว่ันไหว  สับสน  เป็นครู่ทีเดียวกว่าท่ีหญิงสาว 

จะรู้สึกตัว  รีบยกมือไหว้คุณพราว

“ขอบคุณมากนะคะ  หนูจะทำตามที่คุณป้าแนะนำทุกอย่างเลยค่ะ”

“ดีจ้ะ...บุญรักษานะหนู”  หมอพราวพยักหน้า  ยิ้มเยื้อนอย่างอ่อนโยนใจดี  

คงเพราะรอยยิ้มอบอุ่นของสาวใหญ่นี่เองที่ทำให้ณาลัลน์รู้สึกดีขึ้นบ้าง
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คงไม่มีอะไรหนักหนาหรอก...ของพวกนี้เชื่อไว้ก็ไม่เสียหลาย  ยิ่งเป็นเรื่อง 

ทำความดีด้วยแล้ว  ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะไม่ทำตามคำแนะนำของผู้อาวุโส 

สักหน่อย
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ภาพเคลื่อนไหว แบบง่าย  ๆ ของตุ๊กตาหมีตัวอ้วนกลมจ้ำม่ำ 

สวมสูทผูกไท  ก้มลงไปจุมพิตตุ๊กตาหมีอีกตัวในชุดเดรสลูกไม้สีชมพูหวาน  ผูกโบ 

สีเดียวกัน  ถือดอกไม้แสนสวยช่อใหญ่ในมือ  มีข้อความภาษาอังกฤษตัวโต  ๆ 

ขึ้นมาอีกด้วยว่า   ‘I  miss  you’  ตามด้วยไม้ยมกซ้ำ  ๆ กันเป็นรูปหัวใจ  ทำเอาคนที่ 

นั่งมองอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กถึงกับร้อนวูบวาบไปทั้งใบหน้า

คนบ้า  ไหนว่างานยุ่งนักหนา  ยังจะมีเวลามานั่งทำภาพพวกนี้อยู่อีก!

หญิงสาวค่อนขอดเจ้าของภาพเคลื่อนไหวที่ส่งมาให้เธอทางอีเมล  มือบาง 

เลื่อนไปหมายจะกดปิดหน้าจอที่เห็นแล้วชวนจั๊กจี้หัวใจทิ้ง  ทว่าจนแล้วจนรอด 

เจ้าของตากลมโตคู่สวยก็ยังคงจับจ้องไปยังตุ๊กตาหมีน่ารักทั้งคู่  ไม่อาจตัดใจปิด 

หน้านี้ไปได้

แวบหนึ่งเธออยากตอบอีเมลของเขากลับไป  อยากถามว่า  ‘พีภ่พเป็นอย่างไร 

บ้าง  สบายดีใช่ไหม...ลัลน์เองก็คิดถึงพี่เหมือนกัน’  แต่สุดท้ายแล้วก็กดคลิกเมาส์ 

ไปที่ปุ่มปิดหน้าจอ  อดใจหายไม่ได ้ แม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนซึ่งเธอทำเหมือน 

แล้งน้ำใจกับฝ่ายตรงข้ามก็ตาม

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พิริยภพเพียรส่งข้อความ  ทำภาพเคลื่อนไหวน่ารัก ๆ  หรือ 

กระทั่งส่งรูปถ่ายในอิริยาบถต่าง ๆ มาให้เธอดูตลอดเวลาที่เขาไปเรียนต่อปริญญาโท 

๑
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และฝึกงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา  ระยะเวลาหกปีไม่ทำให้เธอรู้สึกว่าเขาอยู่ห่างไกล  

เพราะเธอรับรู้เรื ่องราวของเขาเสมอ  ทั้งจากที่ชายหนุ่มส่งมาในอีเมลของเธอเอง 

และผ่านทางกัญญา  เพื่อนรักของเธอที่ปลื้มพิริยภพจนออกนอกหน้า  ระยะทาง 

ที่ห่างไกลจึงไม่ใช่อุปสรรคที่จะขวางกั้นความคิดคำนึงที่เธอมีต่ออดีตรุ่นพี่ร่วมคณะ 

คนนี้เลย

ณาลัลน์ยังจดจำรอยยิ้มอบอุ่นได้เสมอ  ดวงตาดำใหญ่แจ่มใส  ใบหน้า 

คมเข้มเรียวได้รูปสวยที่โดดเด่นติดตรึง  เขาเป็นคนเด่นคนดังของคณะ  เป็นรุ่นพี่ 

ท่ีเสน่ห์แรงและมีแฟนคลับมากมาย  กัญญาเพ่ือนเธอปล้ืมเขาย่ิงกว่าดาราเสียด้วยซ้ำ

หญิงสาวนั่งเท้าคางเปิดแฟ้มรูปถ่ายที่เจ้าตัวเก็บเอาไว้ในเครื่องขึ้นมานั่งดูไป 

ทีละรูป  เธอถ่ายภาพคู่กับรุ่นพี่พิริยภพเอาไว้ไม่น้อยเลย  ตั้งแต่แรกที่เธอเข้าปีหนึ่ง 

และเขาอยู่ปีสี่ 

ณาลัลน์พิศใบหน้าใส  ๆ  ของตนเองเมื ่อหกปีก่อน  ตอนนั้นเธอดูเหมือน 

เด็กกะโปโลธรรมดา  ๆ   เมื ่อเทียบกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่น  ๆ  หรือกระทั่งกัญญาซึ่ง 

แต่งหน้าแต่งตัวสวยตลอดเวลาไม่เคยว่างเว้น

ณาลัลน์ไม่สนใจจะแต่งตัวนัก  เพราะเธอถือว่าตนเองยังต้องมุ่งเน้นเรื่อง 

เรียนหนังสือก่อน  ความฝันของเธอก็คือได้มีบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน 

เล็ก  ๆ  ทำงานที่ชอบและอยู่อย่างสุขสงบกับคนที่รัก...

ให้ตายสิ  แล้วจะต้องไปนึกถึงหน้าคม  ๆ  ตาเข้ม  ๆ  ของรุ ่นพี ่ทำไมนะ  

ไอ้ลัลน์!!

หญิงสาวยกมือเขกศีรษะตัวเอง  กับแค่รุ่นพี่ส่งข้อความมาหาก็ใช่ว่าเขาจะ 

คิดเลยเถิดอะไรกับเธอเสียหน่อย  พี่เขาคงแค่เอ็นดูเธอตามประสาน้องสาวคนหนึ่ง 

เท่านั้นเอง

‘ขอโทษนะน้องลัลน์  พี่ยังไม่คิดจะมีแฟนตอนนี้หรอก’

เธอนึกไปถึงคำพูดของเขาในวันที่พิริยภพจบการศึกษา  และเธอเองที่ทำ 

ใจกล้าเป็นแม่สื ่อแม่ชักให้พิริยภพกับกัญญา  โดยโทรศัพท์ไปขอนัดพบกับเขา 

ที่ด้านหลังตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ ่งผู ้คนไม่ค่อยพลุกพล่านนัก  เนื ้อที ่ 

บางส่วนของทางเดินแบ่งเป็นซุ ้มนิทรรศการผลงานของรุ ่นพี ่ที ่มีชื ่อเสียง   เมื ่อ 
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ผ่านพ้นวันจัดงานมาแล้วก็เหลือนักศึกษาเข้ามาเดินดูงานอยู่บางตา  ไม่มีใครสนใจ 

ใครนัก

รุ่นพี่บอกปัดเยื่อใยอย่างนุ่มนวล  พร้อมรอยยิ้มละมุนละไมที่ยังติดตรึง 

อยู่ในความทรงจำของแม่สื่ออย่างเธอไม่จางหาย

‘ไม่ต้องขอโทษลัลน์หรอกค่ะ  ลัลน์แค่มาถามแทนยายกัญเท่านั้นเอง’

‘อ้อ  เป็นแม่สื่อสินะ’  เขาโคลงศีรษะ  ยังคงยิ้มระเรื่อย 

‘ยายกัญเขาอายน่ะค่ะ  ผู้หญิงเราเวลาชอบใครมาก  ๆ  ก็มักจะอาย  ไม่ค่อย 

กล้า...’

‘ลัลน์ก็เลยขันอาสามาบอกรักพี่แทนน้องกัญ’  ชายหนุ่มต่อให้อย่างรู้ทัน  

ณาลัลน์จำได้ว่าตอนนั้นแก้มเธอเองก็ร้อนผ่าวไปหมด 

ให้ตายสิ  ทำไมเธอเขินอย่างกับกำลังบอกรักรุ่นพี่เสียเองอย่างนั้นละ!

‘ลัลน์ไม่ได้ขันอาสาสักหน่อย  ยายกัญบังคับลัลน์ต่างหาก...ลัลน์ก็ว่าแล้ว  

ความรักเป็นเรื ่องของคนสองคน  เอ่อ...ไม่มีอะไรแล้ว  ลัลน์ขอตัวก่อนนะคะ  

ไม่กวนพี่แล้วค่ะ’

ณาลัลน์ถอยหลังเตรียมวิ่งหนี  แต่เจ้าของร่างสูงกลับเรียกเธอเอาไว้ก่อน

‘ลัลน์  พี่จะไปเรียนต่อที่อเมริกา  คงอีกหลายปีกว่าจะได้กลับมา’

จู่  ๆ   เขาก็เอ่ยออกมาเช่นนั้น  ตาคมจับจ้องมองเธอนิ่งแน่ว  ทำเอาณาลัลน์ 

ต้องกะพริบตาปริบ ๆ 

อยากย้อนถามกลับไปนัก  พ่ีมาบอกลัลน์ทำไม...แต่ยังไม่ทันปริปาก  ฝ่ายน้ัน 

ก็เอ่ยถามมาเสียงทุ้มนุ่มนวล

‘ลัลน์จะคิดถึงพี่บ้างไหม’

คนถูกถามใจอ่อนยวบ  ในหัวใจเอ่อท้นไปด้วยความผูกพันที่เธอไม่เคยรู้ตัว 

มาก่อนเลยว่าจะมีสิ่งนี้ซุกซ่อนอยู่

‘ทะ...ทำไมลัลน์จะไม่คิดถึงล่ะคะ...ยังไงเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกัน’  เธอ 

แข็งใจฝืนเงยหน้าสบตาเขาพร้อมยิ้มเจื่อนจัด  สาธุ  ขออย่าให้พี่พิริยภพรู้เลยว่า  

‘น้อง’  คนนี้กำลังคิดไม่ซื่อ!

‘สำหรับพี่  ลัลน์เป็นมากกว่านั้นนะ’  ชายหนุ่มร่างสูงก้าวตรงเข้ามาหยุดอยู ่
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ต่อหน้าเธอในระยะใกล้ชิด 

ณาลัลน์นิ ่งอึ ้งตัวแข็งทื ่อไม่กล้าขยับ  กระทั่งจะกะพริบตาเธอยังกลัวว่า 

อีกฝ่ายอาจเห็นพิรุธที่ซ่อนอยู่ในหัวใจ

วัวสันหลังหวะเป็นอย่างไร  ณาลัลน์รู้ซึ้งก็วันนี้เอง

‘พี่รู ้มาจากน้องกัญว่าลัลน์ยังไม่ได้คบใครเป็นแฟน...ทำไมลัลน์ถึงไม่ยอม 

คบใครเลยล่ะ’  เขาถามเสียงนุ่ม 

ความจริงณาลัลน์จะไม่ตอบก็ได้  แต่เธอคงไม่สบายใจหากไม่ได้อธิบาย 

ให้เขาเข้าใจ

‘ลัลน์อยากเรียน  ยังไม่อยากคิดเรื่องแฟน  ก็...เหมือนพี่ภพไงคะ’

‘แสดงว่าเราสองคนใจตรงกัน’  พิริยภพยิ้มกว้างจนตาคมยิบหยี  ‘งั้นจนกว่า 

จะเรียนจบ  ลัลน์ห้ามคบใครเป็นแฟนนะ’

‘เอ่อ...’

‘พี่เองก็จะไม่คบใครจนกว่าจะเรียนจบ  ตกลงตามนี้นะครับ’

เขามัดมือชกเธออย่างไรชอบกล  ขณะที่ณาลัลน์กำลังอึกอักไม่รู้จะตอบรุ่นพี่ 

รูปหล่อไปว่าอย่างไร  ฝ่ายนั้นก็คว้ามือเธอไปเขย่าแรง  ๆ  แล้วตีขลุมเสร็จสรรพ

‘สัญญาแล้วนะ  ห้ามลืม  ห้ามเบี้ยว  ห้ามชิ่ง’

‘เอ่อ...พี่คะ  ลัลน์...’

‘แล้วก็...ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกัน  ถ้าใครคนไหนจะมีแฟนต้องบอกกัน 

ก่อน  ไม่งั้น...’

‘ไม่งั้นอะไรคะพี่’  เธอร้องถามงง  ๆ  เผลอตามเกมเขาไปโดยไม่รู้ตัว

‘ไม่งั้น...นั่นสิ  ไม่งั้นอะไรดีน้า’  ชายหนุ่มทำท่าครุ่นคิด  หัวคิ้วหนาขมวดมุ่น 

ยุ่งเหยิงจนคนตัวเล็กเป็นฝ่ายหัวเราะขันเสียเอง

‘ไม่งั ้นให้อีกฝ่ายตบดีไหมคะ’  เธอเสนอไปอย่างคะนอง  พลอยตามน้ำ 

ไปกับเขาด้วย

‘เอ๊ะ  ๆ  ถ้ามีตบก็ต้องมาคู่กับจูบน่ะสิ  เห็นอย่างนี้เรานี่ก็ซาดิสม์นะเนี่ย 

หนูลัลน์’  เขาชี้นิ้วล้อเลียนทำหน้าทะเล้น  ทำให้ณาลัลน์ยิ่งแก้มแดงระเรื่อ

‘บ้า  ลัลน์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อย  พี่นั ่นละคนซาดิสม์’  เธอ 

ต
ัว
อ
ย
่าง



�

มายารักข้ามภพ

ตีมือใหญ่ที่ชี้ตรงมา  ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาพริบพรายของเขาโดยไม่ตั้งใจ 

เป็นอีกครั้งที ่ณาลัลน์นึกอยากเขกกะโหลกตัวเอง  เธอไม่น่ามองเขาเลย  

มองแล้วก็ราวกับถูกดวงตาคมกล้าคู่นั้นดึงดูดจนไม่อาจถอนสายตาหนีไปไหนได ้ 

และเธอคงเบลอกับความหล่อเลิศของรุ่นพี่แน่  ๆ  จึงได้เห็นใบหน้าของเขาก้มต่ำ 

ใกล้เข้ามาจน...

‘รอพี่นะน้องลัลน์...’  เสียงนุ่มทุ้มกระซิบผะแผ่วใกล้กับใบหูนุ่มนิ่ม  ลม 

หายใจของเขาระอุอุ่นคลออยู่ข้างแก้มของเธอ  ทำเอาณาลัลน์ยืนเกร็งตัวแข็งทื่อ 

ราวกับต้องคำสาป

รุ่นพี่บ้า  ทำอย่างนี้กับเธอหมายความว่าอย่างไรกัน!!

คิดมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็สะดุ้งเพราะจู่  ๆ   เสียงโทรศัพท์มือถือของตัวเอง 

ก็ดังขึ้นเสียก่อน  ภวังค์อดีตพลันหายไปเมื่อเจ้าตัวเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์แล้ว 

พบว่า  ผู้ที่โทร.เข้ามาก็คือกัญญา  เพื่อนซี้ของเธอเอง

“มีอะไรยายกัญ  โทร.มาทำไมดึกดื่นอย่างนี้”

“ข่าวดีข่าวด่วนน่ะสิยายลัลน์”

“ข่าวดีด่วนอะไรของแก”  ณาลัลน์ขมวดคิ้วมุ่น  สนใจกับน้ำเสียงตื่นเต้น 

ยินดีอย่างกับถูกลอตเตอรี่ของเพื่อน

“พี่ภพไงลัลน์  พี่ภพเขาจะกลับมาแล้วนะ  โอ๊ย  ฉันดีใจจังเลยแก  ยังกลัว 

อยู่ว่าถ้าพี่เขาไม่ยอมกลับมาอีกสักสิบปีแล้วฉันจะทำยังไงดี  ตอนนี้ฉันมีความหวัง 

แล้วแก”

ณาลัลน์อึ้งไป  ทว่าหัวใจเธอเองกลับเต้นระรัวแรงจนต้องยกมือข้างหนึ่ง 

กดมันเอาไว้

ดีใจอะไรของเธอยายณาลัลน์  พี่เขากลับมาก็เรื่องของเขาสิ  ไม่เกี่ยวอะไร 

กับเธอเสียหน่อย

“เหรอ...ดีใจกับแกด้วยแล้วกันนะ  จะได้ไม่ต้องเป็นแม่สายบัวรอเก้ออย่างที ่

ผ่านมาอีก”

“ยังหรอกลัลน์  ยังไงแกก็ต้องช่วยฉันอีกอยู่ดีละย่ะ”

“อ้าว  อะไรของแกอีกล่ะ  นี่เขาถึงขนาดบอกให้แกรู้ว่าจะกลับมา  ก็แสดงว่า 
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