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บรรยากาศ  ในร้านกาแฟช่วงบ่ายวันนี ้ไม่แตกต่างจากทุกวัน 

ที่ผ่านมา  แต่ใครจะรู้ว่า  ต่อจากนี้ไม่นานมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น...บางสิ่งที่ไม่เคย 

คาดคิด  ไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย...

“ว่าไงนะ  ดูผิดหรือเปล่าคะ”  เสียงแหลมสูงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ ้น 

ทำเอาคนเกือบทั้งร้านหันมามองด้วยความประหลาดใจ

“ไม่หรอกจ้ะ  ยายดูให้หนูเป็นรอบที่สามแล้ว  บอกตรง  ๆ  นะ  ถึงแม้ว่า 

ดวงของผู้ชายคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของหนู  แต่ชะตาชีวิตคู่ของหนูจะต้องพบอุปสรรค 

มากมาย  จนเขาอาจต้องสูญเสียชีวิตในระยะเวลาอันส้ัน  หากเขายังอยู่กับหนูต่อไป” 

หมอดูชราที่หญิงสาวและเพื่อน  ๆ  จ้างมาบอกด้วยน้ำเสียงเรียบ  ๆ

แหม...ดูคุณยายคนนี ้จะไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกับชะตากรรมของลูกค้า 

เอาเสียเลย...รินลดา  หญิงสาวผู้ถูกทำนายว่ามีดวงต้องสูญเสียเนื้อคู่คิดด้วยความ 

ไม่พอใจนัก

อันที ่จริง  เธอก็ไม่ได้คลั ่งไคล้การดูหมอสักเท่าไร  เพียงแต่บ่ายวันนี ้ 

เพื่อน  ๆ  ในออฟฟิศต่างลงขันกันจ้างหมอดูชื ่อดังของเมืองไทยมาดูดวงให้  โดย 

บทนำ

การห้ามใจตัวเองให้หยุดรักใครสักคนนั้น...ยากนัก

แต่มันคงเทียบไม่ได้กับ...การห้ามใจให้ลืมใครสักคน...

มันยากยิ่งกว่าร้อยเท่าพันทวี...
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อาศัยร้านกาแฟเล็ก  ๆ  ใกล้บริษัทเป็นที ่ดูดวง  แต่หมอดูคนที่เคยจองคิวกันไว้ 

เกิดติดธุระกะทันหัน  เลยกลายเป็นว่าพวกเธอได้หมอดูอีกคนมาแทน

“มั ่วชะมัด  รู ้สึกเหมือนเสียเงินฟรี  ๆ  เลย”  รินลดาบ่นขณะเดินออกจากร้าน 

กาแฟ 

“แหม...พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะหนูริน  พี่ว่าคุณยายท่านนี้ก็ไม่เลวนัก  ท่าน 

ยังรู ้เลยว่าพี่กำลังจะแต่งงาน”  นิรมลพี่สาวสุดสวยประจำบริษัทบอกด้วยความ 

ชื่นชม

ก็จริงอยู่...หมอดูคนนั ้นเอ่ยปากถึงงานแต่งงานและชีวิตคู่ของสาวใหญ่ 

ประจำออฟฟิศที่จะมีขึ้นในอีกสามเดือนข้างหน้า  แต่อย่างไรเสียเธอก็ไม่อยากเชื่อ 

ว่าแฟนตัวเองซึ่งเพิ่งคบหาดูใจกันมาจะมีอันเป็นไปเช่นคำทำนาย

รินลดาไม่แน่ใจว่าเส้นทางชีวิตของเธอและแฟนหนุ่มเวียนมาบรรจบกัน 

ได้อย่างไร  บางทีอาจเป็นพรหมลิขิตชักนำให้ทั้งคู่ได้มาพบกัน  เมธาเป็นรุ่นพี่ใน 

มหาวิทยาลัยเดียวกับเธอ  แต่ด้วยอายุท่ีห่างกันถึงห้าปี  เม่ือคร้ังอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัย 

เธอจึงไม่มีโอกาสเจอรุ่นพี่คนนี้มาก่อน

จนกระทั่งในบ่ายวันหนึ่งที่ฝนตกหนัก  เพราะความสะเพร่าที่ตัวเองไม่ยอม 

ฟังคำมารดา  ทำให้หญิงสาวออกจากบ้านโดยไม่ได้พกร่มติดตัวมา  โชคดีที่ได้รับ 

ความช่วยเหลือจากชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง  นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่เธอได้มีโอกาส 

รู้จักกับเขา

จากวันนั้นจนถึงวันนี้  ครึ่งปีแล้วสินะที่ชีวิตของเธอมีชายหนุ่มอยู่เคียงข้าง 

ตลอดเวลา  ไม่ว่าทุกข์  สุข  หรือเหนื่อยยากเพียงใด  เธอก็รู้ว่ายังมีเขาอยู่ข้างกาย 

เสมอ

แล้วนี่อะไรกัน  จู่  ๆ  กลับมีใครไม่รู ้มาบอกว่าชีวิตคู่ของเธอจะมีอุปสรรค 

แถมอาจต้องสูญเสียเขาไปตลอดกาล

คำทำนายบ้า  ๆ  แบบนั้น  ใครจะเชื่อลง!

รินลดานิ่งคิดเรื่องนี้ตลอดทางเดินกลับเข้าออฟฟิศจนนิรมลอดทักไม่ได้

“อย่าคิดมากน่า  มันก็แค่คำทำนาย  เรื่องดี ๆ  เราก็เก็บไว้เป็นกำลังใจ  ส่วน 
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Only You ขอเพียงได้รักคุณ 

เรื่องร้าย ๆ ก็แค่ระวังอย่าให้มันเกิดขึ้น  พี่เองก็ไม่คิดว่าคำทำนายพวกนี้จะเป็นจริง 

เสมอไป”

“นั่นสิ  รินอย่าคิดมากไปเลย  ว่าแต่คริสต์มาสปีนี้เธอกับแฟนจะไปฉลอง 

กันที่ไหนดีล่ะ  ได้ข่าวว่าเป็นปีแรกที่มีแฟนนี่นา  วันก่อนยายมิ้นมาเมาท์ให้ฟังว่า 

แฟนของรินหล่อมากขนาดเป็นพระเอกละครทีวีได้เลย”  เพื่อนอีกคนหนึ่งกระเซ้า 

“แหม...พี่เมธไม่ได้หล่อถึงขนาดนั้นเสียหน่อย”  รินลดาหน้าแดงก่ำ

“ยายมิ้นคอนเฟิร์มขนาดนี้จะไม่ให้เชื่อได้ยังไง  ว่าแต่รินยังไม่เคยเล่าเรื่อง 

คุณเมธให้ฟังเลย  เล่ามาซะดี  ๆ  ว่าไปคว้าหนุ่มหล่อคนนี้มาได้ยังไง”

คนถูกถามมีท่าทีอิดออดเล็กน้อย  แต่ในที่สุดก็กล่าว 

“ก็ไม่มีอะไรมากหรอก...”  เธอเริ ่มประโยคสามัญประจำตัวเช่นนี ้เสมอ 

เวลานึกไม่ออกว่าจะพูดอะไร

“อย่ามาร่ายยาว  เอาแต่เนื้อ ๆ  พวกเธอเจอกันครั้งแรกที่ไหน”  นิรมลตรง 

เข้าประเด็น  รู้ดีว่าขืนปล่อยให้เพื่อนร่วมงานพูดเอง  ถึงเย็นนี้ก็คงไม่รู้เรื่อง

“ที่มหาวิทยาลัย  วันนั้นรินเอาชุดครุยไปคืน” 

รินลดาเป็นน้องเล็กสุดของทีม  เนื่องจากเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีมาเมื่อ 

ต้นปีที่แล้ว  เธอเข้ามาทำงานอยู่ในบริษัทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ไม่ถึงปี 

แม้จะอ่อนวัยที่สุด  แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาในการทำงานหรือการเข้าสมาคมกับพวก 

พี่  ๆ  ทั้งหลาย  ด้วยนิสัยเป็นกันเอง  เข้ากับทุกคนได้ง่าย  เธอจึงเป็นที ่รักของ 

เพื่อนร่วมงานทุกคน

“แล้วไงต่อ  เธอเห็นหน้าหล่อ  ๆ  ของพี ่เมธแล้วอดใจไม่ไหวจนต้องเดิน 

เข้าไปทักเหรอ”  จิตตา  เพื่อนอีกคนหนึ่งเอ่ยปากแซว

“บ้า!  ใครจะทำแบบนั้น  พี่เมธเป็นคนเดินมาหารินเองต่างหาก  พอดีตอน 

จะกลับออกมาจากมหาวิทยาลัยฝนตกหนัก  รินไม่กล้าวิ่งฝ่าสายฝนออกไปเรียก 

แท็กซี่  พี่เมธเลยกางร่มออกไปส่งริมฟุตปาธ” 

รินลดาเล่าพร้อมกับรำลึกความหลัง...บ่ายวันนั้นเป็นวันที่เธอไม่มีวันลืม 

ไปชั ่วชีวิต  ใครจะคิดว่าวันแย่  ๆ  วันหนึ่งกลับกลายเป็นความทรงจำแสนหวาน 

กลิ่นอับชื้นจากละอองฝนที่ผสมผสานกับกลิ่นน้ำหอมจากร่างสูงข้างกายพาให้หัวใจ 
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อันเหี่ยวแห้งชุ่มฉ่ำขึ้นได้

เมธา...ชายหนุ่มผู้มาพร้อมกับสายฝน...ผู้ซึ่งนำความแช่มชื่นมาสู่หัวใจ...

“โห...ทำไมพี่เมธของเธอน่ารักแบบนี้  แล้วพอเจอกันครั้งแรกเขาก็ขอเบอร ์

เธอเลยเหรอ”  จิตตาเริ่มรู้สึกสนใจเรื่องราวของเพื่อนรุ่นน้องขึ้นมาทันที

“ก็ใช่  เพราะว่าตอนนั้นเรานั่งแท็กซี่ไปลงที่ห้างสรรพสินค้าด้วยกัน”  รินลดา 

อ้อมแอ้มตอบ

ครั้นเห็นแววตาอยากรู้อยากเห็นจากบรรดาพี่  ๆ  ทั้งหลาย  เธอก็รู ้หน้าที ่ 

เอ่ยปากเล่าต่อ  ได้ความว่า...

หลังจากนั้น  เมธาชวนเธอไปทานอาหารด้วยกันในห้างสรรพสินค้า  แถม 

ยังต่อด้วยการไปเดินซื้อหนังสืออีกหลายชั่วโมง  แม้จะบอกกับตัวเองว่าเป็นการ 

ขอบคุณที่เขาให้ความช่วยเหลือ  แต่เธอก็ปฏิเสธใจไม่ได้ว่าเริ่มหลงใหลในรูปร่าง 

หน้าตาและอัธยาศัยของอีกฝ่าย 

ในเย็นวันนั้น  รินลดาก็ได้ทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจด้วยการให้เบอร์ 

โทรศัพท์ของตนแก่เขาตามที่เขาร้องขอ...

“เฮ้ย  อะไรมันจะเป็นพรหมลิขิตขนาดนั ้น  ไม่คิดบ้างหรือไงว่าผู ้ชาย 

หน้าตาดีจะมาหลอกเธอ  นี่ถ้าไม่เห็นว่าคบกันมาได้ตั้งหลายเดือน  ฉันคงอดคิด 

ไม่ได้ว่าพี่เมธต้องหวังหลอกเธอแหง  ๆ  แต่ก็นะ  ยังไงรินก็ควรระมัดระวังไว้  ผู้ชาย 

สมัยนี้ไว้ใจไม่ได้  โดยเฉพาะผู้ชายหน้าตาดีแบบแฟนริน  ผู้หญิงอย่างเราไม่มีทาง 

รู ้เลยว่าเขามีเราเพียงคนเดียวจริงอย่างปากพูดหรือเปล่า”  จิตตาเตือนรุ่นน้อง 

ด้วยความหวังดี

“ยายตาก็  อย่าไปขู่น้องอย่างนั้นสิ  ผู้ชายไม่ได้เลวร้ายไปเสียทุกคนหรอก 

แต่ไม่นึกเลยนะว่าเรื่องของรินกับคุณเมธจะเป็นบุพเพสันนิวาสกันขนาดนี้  สงสัย 

ชาติก่อนคงทำบุญร่วมกันมา  หนูรินต้องรักษาผู้ชายคนนี้ไว้อย่างสุดความสามารถ 

นะจ๊ะ”  นิรมลบอกกับเธอ  ก่อนที่สามสาวจะเดินกลับขึ้นไปยังห้องทำงาน
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หนึ่งเดือนถัดมา...
๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓ 

“วันนี้รินจะกลับมากินข้าวกับแม่หรือเปล่า”  มารดาของรินลดาโทรศัพท์ 

มาถามลูกสาวในช่วงบ่าย

“เย็นนี้คงไม่ค่ะ  รินมีนัดกับพี่เมธ”

“งั ้นเหรอ  ถ้าง ั ้นพ่อกับแม่จะออกไปดูหนังนะจ๊ะ   แล้วคงไปทานข้าว 

นอกบ้านต่อเลย”

“อะไรกันคะ  ทำไมวันนี้ถึงออกไปดูหนังด้วยกัน  ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็น 

คุณแม่ออกไปดูหนัง”  ผู้เป็นลูกสาวถามด้วยความแปลกใจ

“พ่อเขาชวนน่ะ  วันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของพ่อกับแม่  เลยจะออก 

ไปฉลองกันสองคน”  น้ำเสียงเขิน  ๆ  ของมารดาทำให้รินลดายิ้มด้วยความสุขใจ

ครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวเล็ก  ๆ  ที่อบอุ่น  มีทั้งพ่อและแม่ผู้แสนดี 

คอยให้ความรักความเอาใจใส่มาตลอดระยะเวลายี่สิบกว่าปี  เธอรู้ดีว่าชีวิตดำเนิน 

มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะพ่อและแม่ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดมา

“งั้นทานข้าวให้อร่อยนะคะ  รินไม่ไปเป็นก้างขวางคอหรอก”

๑
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“รินไม่เคยเป็นก้างขวางคอของพ่อกับแม่เสียหน่อย  ยังไงก็ไปทานข้าวกับ 

ตาเมธให้อร่อยเหมือนกันนะจ๊ะ”  มารดาบอกก่อนวางสายไป

“เดี๋ยวเย็นนี้พี่ไปรับรินที่ออฟฟิศนะ”  นั่นคือประโยคสุดท้ายที่เมธาสัญญากับ 

เธอไว้เมื่อตอนบ่ายวันนี้

แต่จวบจนกระทั่งห้าโมงเย็น  รินลดาก็ยังไม่เห็นวี่แววของแฟนหนุ่ม  หนำซ้ำ 

ยังไม่สามารถติดต่อเขาได้อีก

“หมายเลขปลายทางที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้...”

เฮ้อ  นี่โทรศัพท์มือถือพี ่เมธแบตหมดอีกแล้วสิท่า  น่าเบื ่อชะมัด...เธอ 

วางหูโทรศัพท์ลงอย่างเซ็ง  ๆ

นั ่งรออยู ่เกือบชั ่วโมงก็ยังไม่เห็นวี ่แววของแฟนหนุ ่ม  เธอจึงตัดสินใจ 

กลับบ้านก่อน  หากไม่ลืมฝากข้อความไว้กับประชาสัมพันธ์หน้าบริษัท  เผื ่อว่า 

เมธาอาจติดธุระสำคัญจึงมารับเธอผิดเวลา 

หญิงสาวตั้งใจจะโดยสารรถประจำทางออกจากบริษัทเพื่อกลับบ้าน  แต่แล้ว 

เธอก็เปลี่ยนใจ  ด้วยการเดินไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริษัท 

นัก

ซื้อข้าวเย็นกับข้าวเช้าไปให้พี่เมธดีกว่า  หมู่นี้ทำงานหนัก  คงไม่มีเวลาทาน 

ข้าว...เธอคิดถึงชายหนุ่มด้วยความเป็นห่วง

นอกจากงานแล้ว  รินลดาไม่เห็นว่าในชีวิตของเมธาจะให้ความสำคัญ 

กับสิ่งอื่นใดมากกว่า  แม้แต่การดูแลตัวเอง  ในฐานะแฟนเธอจึงพยายามใส่ใจกับ 

ทุกรายละเอียดรอบกายเขา  โดยเฉพาะเรื ่องอาหารการกิน  เธอรู ้ดีว่าทุก  ๆ  วัน 

ทำงานเมธาไม่ได้กลับไปบ้านใหญ่ซึ ่งตั ้งอยู ่อีกฟากหนึ่งของตัวเมือง   แต่อาศัย 

พื้นที่ด้านบนของโรงงานเป็นทั้งห้องทำงานและห้องนอนในเวลาเดียวกัน  แต่ละวัน 

จึงมักฝากท้องไว้กับอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ครอบครัวของเมธาประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องแบบ 

พนักงานสำหรับบริษัทหลายแห่งภายในประเทศมานานกว่าสามสิบปี  ภายใต้ชื่อ 

บริษัท   ‘ซีแอนด์ซีการ์เม้นท์’  มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตชานเมือง
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ในปัจจุบันเขาถือได้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้เต็มตัว  เนื่องจากบิดาผู้เป็น 

คนก่อตั้งได้ปลดเกษียณตัวเองให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนรับช่วงกิจการต่อตั้งแต่ 

เมื ่อห้าปีที ่แล้ว  แม้จะอยู ่ในรูปของบริษัท  แต่ด้วยความที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก 

หน้าที่ในการดูแลบริหารงานต่าง  ๆ  จึงตกเป็นของชายหนุ่มเสียส่วนใหญ่

ซื้อข้าวของครบตามความต้องการแล้ว  รินลดาจึงเรียกแท็กซี่ไปยังโรงงาน 

ของเขา  ใช้เวลาเดินทางพักใหญ่ก็ไปถึง

โรงงานแห่งนั้นตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ห่างจากตัวเมืองค่อนข้างมาก  หลังประตู 

รั้วอัลลอยคือเขตโรงงานซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่  กินเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่  ห่าง 

ออกไปไม่ไกลนักเป็นออฟฟิศขนาดสามชั้น  ซึ่งเป็นที่ทำงานของเมธาและพนักงาน 

บริษัท  ส่วนชั้นบนของสำนักงานชายหนุ่มได้จัดสรรไว้เป็นที่พำนักตลอดระยะเวลา 

ห้าวันทำการนั่นเอง

เมื ่อไปถึงหน้าออฟฟิศ  เธอก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื ่อเห็นประตู 

ออฟฟิศปิดสนิท  เนื่องจากพนักงานในบริษัทต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไปหมดแล้ว

โชคยังดีที ่ เธอมีกุญแจสำรอง...เธอเดินอ้อมไปด้านหลังออฟฟิศซึ ่งมี 

ประตูทางขึ้นต่อตรงไปยังชั้นสามของตัวอาคาร  กุญแจดอกนี้เธอได้มาจากเมธา 

เมื ่อประมาณสี่เดือนก่อนหลังจากเคยมายืนรอเก้ออยู่หน้าออฟฟิศหลายชั่วโมง 

ผลของการยืนรอในคืนนั้นทำให้เธอป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล  ต่อมาเมธาจึง 

ตัดสินใจปั๊มกุญแจประตูด้านหลังและประตูห้องของเขาให้เธอเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง

บริเวณชั ้นบนสุดของอาคารเรียกได้ว่ามีสภาพต่างจากออฟฟิศด้านล่าง 

โดยสิ้นเชิง  เพราะบริเวณชั้นบนผู้เป็นเจ้าของได้แบ่งพื ้นที ่ใช้สอยไว้อย่างเป็น 

สัดส่วน  ไม่ต่างจากห้องชุดของคอนโดมิเนียมสุดหรูกลางเมืองกรุง  แม้เมธา 

จะจัดว่าเป็นคนเรียบง่าย  สบาย  ๆ  แต่บนพื้นฐานความเรียบง่ายของเขากลับแฝง 

ไปด้วยความประณีตและทันสมัยอันเห็นได้จากสไตล์การตกแต่งห้อง

พื้นที่ทั้งหมดแบ่งออกเป็นห้องนอน  ห้องทำงาน  และห้องครัว  ส่วนพื้นที่ 

ตรงกลางปรับเป็นห้องนั ่งเล่น  จุดเด่นในการตกแต่งห้องอยู่ท่ีการนำเอาลาย 

เรขาคณิตมาตกแต่งทั้งพื้นและผนัง  เน้นเฉดสีแนวเอิร์ธโทนให้อารมณ์ทันสมัย 

แต่เพื่อไม่ให้แลดูโมเดิร์นจนเกินไป  เขาจึงเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติจำพวกไม ้
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หนัง  และหวายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักของห้องนั่งเล่น

รินลดาจัดแจงนำข้าวของทั้งหมดเก็บไว้ในตู้เย็นในห้องครัวด้านซ้ายมือ  เธอ 

พอคุ้นเคยกับห้องพักของเมธา  เนื่องจากตั้งแต่คบกันมาก็มีโอกาสเข้ามาในห้องพัก 

แห่งนี้อยู่สามสี่ครั้ง  ทุกครั้งเธอมักจะขลุกอยู่ในห้องครัวเพื่อตระเตรียมอาหาร 

ให้เขาทั้งสำหรับมื้อเย็นและมื้อเช้าของวันต่อ  ๆ  ไป  ด้วยรู้ดีว่าหากไม่ทำเช่นนี้แฟน 

หนุ่มก็คงปล่อยปละละเลยกับการทานอาหาร  เธอยังจำได้ดีถึงวันแรกที่เข้ามาใน 

ห้องพัก  ในห้องครัวแทบไม่มีเครื่องครัวใด ๆ วางไว้เลย  ผิดกับตู้เย็นที่เต็มไปด้วย 

อาหารสำเร็จรูปต่าง  ๆ  แช่แข็งไว้

ขณะคิดอะไรเพลิน  ๆ  อยู ่นั ้นก็มีเสียงสิ ่งของบางอย่างตกกระทบพื ้นไม  ้

ปาร์เกต์  หญิงสาวที่กำลังก้ม  ๆ   เงย  ๆ  อยู่หน้าเตาจึงชะโงกดวงหน้าหวานของเธอ 

มองกลับไปยังห้องนั่งเล่น  ด้วยคิดว่าบุคคลที่เฝ้ารอคอยคงกำลังมาถึง  แต่แล้ว 

เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อพบเพียงความว่างเปล่า

แล้วนั่นเสียงอะไรล่ะ  สงสัยเราหูแว่วไปเองละมั้ง...

กึก  ๆ  ๆ

ยังไม่ทันไร  จู่  ๆ  ก็มีเสียงดังออกมาจากห้องนอนของเมธาอีกครั้ง  คราวนี้ 

รินลดามั่นใจว่าไม่ได้อุปาทานไปเอง  จึงรีบปิดเตาแก๊สก่อนเดินผ่านห้องนั่งเล่นมา 

ยืนหน้าประตูห้องนอน  ร่างบางยืนลังเลอยู่หน้าห้องครู่ใหญ่

พี่เมธไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดไหนไว้เลย  แล้วเสียงดังเมื่อกี้มาจากไหนกัน 

หรือมีใครอยู่ในห้องนอนพี่เมธ

แม้ว่าห้องนอนของเมธาคือเขตหวงห้ามที่เธอไม่เคยคิดย่างกรายเข้าไปเลย 

สักครั ้ง  แต่ด้วยความสงสัยทำให้เธอตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปด้วยท่าทีกล้า  ๆ 

กลัว  ๆ

หญิงสาวพยายามแง้มประตูอย่างเงียบกริบ  แม้จะมืด  แต่แสงไฟจากด้าน 

นอกที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาก็พอทำให้เธอมองเห็นภายในห้องนอนได้อย่างชัดเจน 

รวมไปถึง...เห็นร่างบอบบางของใครคนหนึ่งบนเตียงนอนด้วย

ผู้หญิงในห้องนอนพี่เมธ!

ความคิดนี้กระทบใจรินลดาอย่างแรง  เธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร  แต ่
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สิ่งสำคัญคือผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์อะไรมาอยู่ในห้องนอนของแฟนเธอ

รู้ดีว่ารอบตัวเมธาแวดล้อมด้วยสตรีเพศมากหน้าหลายตา  แต่ทุกครั้งเขา 

มักยืนยันกับเธออย่างหนักแน่นว่าเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้เขาเลี่ยงไม่ได้ที่จะ 

พบปะกับคนเหล่านั้น

ทว่าคร้ังน้ีมันมากเกินไป  มากเกินกว่าจะทนเช่ือได้ว่าชายหนุ่มไม่ได้มีสัมพันธ์ 

เกินเลยกับใครนอกเหนือไปจากการติดต่อทางธุรกิจ  หยาดน้ำตาจึงไหลรินลงมา 

กลบภาพเบื้องหน้า  หัวใจร้าวรานอยู่ในอกจนเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเวลานี้หัวใจ 

ของเธอจะยังคงเต้นต่อไปได้อีกอย่างไร

เมื่อมันถูกขย้ำด้วยน้ำมือของผู้ชายที่เธอรักนักหนา  ความรัก  ความไว้วางใจ 

ทั้งหมดที่เคยมีกลับกลายเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า...และการหลอกลวง...

       

รินลดาไม่สามารถทนยืนอยู่ตรงนั้นได้แม้เพียงวินาทีเดียว  ไม่รู ้ด้วยซ้ำว่าจะ 

เผชิญหน้ากับเมธาหรือแม้แต่กับผู้หญิงคนนั้นได้อย่างไร...ผู้หญิงคนที่หาญกล้า 

เข้าไปอยู่ในห้องนอนของชายหนุ่ม  แม้จะรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ในฐานะแฟนของเขา 

แต่เธอไม่ใช่คนที่ชอบแย่งของใคร  โดยเฉพาะในเรื่องผู้ชาย

เมื่อความรักของเขาไม่ได้มีให้เธอเพียงคนเดียว  เธอก็ยินดีจะปล่อยเขาไป

ทันทีที่คว้ากระเป๋าสะพายได้  รินลดาก็ตัดสินใจหันหลังกลับออกมาจาก 

ห้องพัก  ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง  รีบจ้ำออกจากตัวออฟฟิศมายังประตูรั้วหน้าโรงงาน 

โดยไม่หยุดทักทายยามซึ่งชะโงกหน้าออกจากป้อมมามองด้วยความสงสัย

“คุณรินจะไปไหนครับ  จะกลับบ้านเหรอ  เดี ๋ยวผมช่วยเรียกแท็กซี ่ให้” 

ยามหน้าประตูรั้วเอ่ยทักหญิงสาวเพราะจดจำเธอได้

“ไม่ต้องค่ะ  เดี๋ยวฉันข้ามถนนไปเรียกแท็กซี่ฝั่งโน้น”  เธอปฏิเสธ  พลางรีบ 

เดินออกจากประตูรั้ว

ในเวลานี้รินลดาไม่พร้อมจะเผชิญหน้ากับใครทั้งนั้น

อาจเพราะเป็นเวลาค่ำมากแล้วทำให้รถยนต์บนถนนเส้นนี้ค่อนข้างบางตา 

ทว่ารถยนต์แต่ละคันที่วิ่งผ่านไปล้วนใช้ความเร็วสูง  จนทำให้เธอแทบไม่กล้าข้าม 

ถนนไปยังฟากตรงข้าม
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