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สถานบันเทิงตามทีต่ งั้ ใจไว้โดยใช้เวลาไม่นาน แม้วา่ จะดึกมากแล้วแต่นกั ท่อง
ราตรีทั้งหลายยังคงมีอยู่ไม่น้อย สายตาเหล่านั้นก�ำลังจับจ้องมาที่ร่างสูงโปร่ง
ในชุดเสื้อเชิ้ตพับแขนที่เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับคาบบุหรี่ไว้ในปาก แต่ถึง
อย่างนัน้ รัตติกาลก็ไม่ได้สนใจอะไร เขาเดินตรงไปยังส่วนของบาร์ทมี่ เี พือ่ นของ
ตนนั่งหมุนแก้วว้อดก้าในมือเล่นไปมา
ร่างโปร่งเลือกนั่งที่เก้าอี้ตัวข้างๆ โดยไม่ขออนุญาต ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้มี
ท่าทีอะไรกับการมาของเขา นิลท�ำเพียงแค่เลื่อนแก้วเครื่องดื่มอีกใบส่งมาให้
โดยไม่พูดอะไร ส่วนตัวเขาก็ค่อยๆ สูบบุหรี่ที่คาบไว้จนหมดมวน ก่อนจะเปิด
ปากพูดท�ำลายความเงียบ
"มึงรู้ได้ไงว่ากูยังไม่กลับบ้าน"
"ป้าจันทร์โทรมาถามว่ามึงอยู่กับกูหรือเปล่า แต่เอาจริงๆ กูก็คิดไว้แล้ว
ว่าอย่างมึงถ้าไม่นงั่ บ้าท�ำงานยันเทีย่ งคืนอยูท่ บี่ ริษทั ก็คงมาหาทีล่ งอยูแ่ ถวๆ นี"้
"รู้ดี"
"หึ ว่าแต่คืนนี้จะกลับบ้านหรือหาอะไรแดกก่อน"
"...น่าจะอย่างหลัง"
นิลแสยะยิ้มให้รัตติกาลอย่างรู้ทัน เพราะตั้งแต่ที่เพื่อนคนนี้เดินเข้ามา
ในร้าน ทั้งสาวสวยและหนุ่มหน้าตาดีหลายคนก็ลอบมองร่างกายสูงโปร่งของ
รัตติกาลกันไม่วางตา แต่ในกรณีของผูห้ ญิงสวยในชุดเดรสรัดรูปสีขาวโต๊ะขวา
มือนัน้ คงไม่ได้สานต่อกับเพือ่ นของเขาแน่นอน เพราะนักธุรกิจมือฉมังเจ้าของ
ใบหน้าหวานแต่คงไว้ซึ่งความคมเข้มอย่างรัตติกาลไม่ชอบผู้หญิง ซึ่งคนที่พอ
จะมีแววผ่านเข้ารอบน่าจะเป็นชายหนุม่ โต๊ะถัดมาทีม่ องเพือ่ นของเขาอยูเ่ งียบๆ
โดยไม่มีทีท่าจาบจ้วงใดๆ
เพราะคนมีพันธะอย่างรัตติกาลจะไม่เลือกคนที่ส่อแววสร้างความ
วุ่นวายมาให้ชีวิตตนเอง...
รัตติกาลอยู่คุยกับนิลอีกครู่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานที่ส�ำนักพิมพ์ ก่อนจะ
ขอตัวเดินออกไปจากคลับพร้อมกับชายหนุม่ ผูเ้ ข้ารอบคนนัน้ อย่างทีน่ ลิ คาดไว้
โดยก่อนหน้านี้ขณะที่พวกเขาก�ำลังคุยกันอยู่ ร่างโปร่งก็ฝากให้บริกรส่งโน้ต

Page_Night_1.indd 7

8/9/2559 BE 15:21

8 Nightmare อยากให้คืนนี้ไม่ต้องฝันร้าย 1

เล็กๆ ไปให้อกี ฝ่ายเพือ่ เป็นการท�ำความรูจ้ กั พร้อมเหล้าราคาแพงแทนไมตรีจติ
โดยชายคนนั้นก็ตอบรับน�้ำใจของรัตติกาลด้วยหมายเลขห้องพักของโรงแรม
ดังที่ตั้งอยู่ไม่ไกล
ดวงตาของรัตติกาลยังคงเรียบเฉยแม้จะยกยิม้ ให้คนข้างกายที่กำ� ลังใช้
ปลายนิว้ สัมผัสไปตามสันกรามของเขาอย่างแผ่วเบา ไม่จำ� เป็นต้องตกลงอะไร
ให้มากความ ร่างกายของบุรษุ เพศทัง้ สองก็กอดรัดฟัดเหวีย่ งกันอยูบ่ นเตียงของ
โรงแรมอย่างไม่สนใจโลกภายนอก
"อ๊ะ บะ...เบาหน่อยครับ"
"อืม แล้วนายไม่ชอบหรือไง"
"ชอบสิ อื้อ!"
รัตติกาลขยับสะโพกออกมาก่อนจะเคลื่อนเข้าไปใหม่ ยิ่งเห็นว่าอีกฝ่าย
ก�ำลังครวญครางอย่างทรมานอยู่ใต้ร่างของเขา ยิ่งไม่มีความคิดที่จะผ่อนแรง
ตามที่อีกคนร้องขอ ร่างโปร่งจับขาทั้งสองข้างขึ้นพาดบ่า ส่วนชายแปลกหน้า
ก็เอื้อมคว้าคอเขาลงไปละเลียดเลียแล้วดูดย�้ำจนเกิดรอยแดงประปราย แต่
กลับไม่โดนรัตติกาลโมโหใส่ทั้งที่ปกติแล้วรัตติกาลไม่เคยอนุญาตให้ใครทิ้ง
ร่องรอยไว้บนร่างกายของเขา แต่เพราะเรือ่ งทีว่ นเวียนอยูใ่ นหัวมาตลอดทัง้ วัน
ท�ำให้เขาละเลยเรือ่ งจุกจิกพวกนีไ้ ป หน�ำซ�ำ้ เจ้าตัวเองก็เป็นฝ่ายฝากทัง้ รอยดูด
และรอยกัดไว้ตามร่างกายของคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่น้อย
เสียงหวีดร้องของคนใต้ร่างดังขึ้นบ่งบอกว่าใกล้จะถึงปลายทาง แต่
รัตติกาลกลับยังไม่อยากให้มันจบลงตรงนี้ ร่างโปร่งชะลอความเร็วลงแล้วดึง
ร่างที่เล็กกว่าให้เข้ามาใกล้มากขึ้นพลางเคลื่อนสะโพกอย่างเชื่องช้า
"อย่าแกล้งกันสิ อาาาา ผมจะไม่ไหวแล้วนะ"
"อืม ใจเย็นๆ สิ รัดผมไว้แน่นๆ อย่างนั้นแหละ"
"อึก แต่ว่า..."
"นะ...ได้โปรด...อยู่กับผมก่อน"
รัตติกาลพูดเพียงแค่นั้น ก่อนจะครอบครองร่างกายอีกฝ่ายโดยไม่เอ่ย
อะไรอีก แม้ว่าใกล้จะแตะขอบสวรรค์กี่ครั้ง เขาก็จะดึงอีกฝ่ายที่อารมณ์ก�ำลัง
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ไต่สูงให้ตกลงมาอย่างโหดร้ายและสุขสมไปพร้อมๆ กัน จนเสียงเตือนจาก
โทรศัพท์ที่ตั้งไว้ดังบอกเวลา รัตติกาลจึงเอื้อมมือไปปิดมันอย่างช่วยไม่ได้ ร่าง
โปร่งยกยิ้มและก้มลงกวาดชิมความหอมหวานในโพรงปากของคนที่อ่อนเป็น
ขี้ผึ้งลนไฟ ก่อนจะขยับเอวสอบอย่างรวดเร็วเพื่อจบเกมที่ด�ำเนินมาอย่าง
ยาวนาน
รัตติกาลแทรกตัวตนทีร่ อ้ นระอุพลางใช้มอื ขยับแก่นกายเพือ่ ดึงอารมณ์
ของอีกคนให้จบลงพร้อมกัน แต่ในจังหวะนัน้ แสงสว่างเล็กๆ ทีล่ อดผ่านกระจก
บานใหญ่เข้ามากลับเรียกสายตาของชายหนุ่มให้หันไปมองด้วยความรู้สึก
บางอย่าง...ภาพของดวงอาทิตย์ที่ก�ำลังโผล่พ้นขอบฟ้า
ในขณะที่อารมณ์ทางกายก�ำลังทะยานขึ้นสูง
แต่รัตติกาลกลับเอาแต่ครุ่นคิดและจมลงเรื่อยๆ
คิดถึงแสงของดวงตะวันที่เคยสาดส่องผ่านตัวเขาและใครคนนั้น...
QQQQQQQQQQQQQQ

'จันทร์' คนดูแลบ้าน 'พัฒนเดชา' มาตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ของรัตติกาล
ก�ำลังยืนมองรถของคุณหนูที่เธอรักเหมือนลูกหลานขับเข้ามาในบ้านหลังจาก
ที่หายหน้าไปทั้งคืน จริงอยู่ที่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ และถึง
แม้เธอจะรู้ดีว่ารัตติกาลสามารถดูแลตัวเองได้ แต่เสียงร้องไห้ของคุณหนูเล็ก
ที่ดังเกือบทั้งคืนท�ำให้จันทร์ไม่เคยปล่อยวางได้เลย
"สวัสดีครับป้าจันทร์"
รัตติกาลยกมือไหว้หญิงชราตรงหน้าอย่างไม่ถือตัว กลับกันเขารู้สึก
เคารพรักจันทร์เหมือนญาติผใู้ หญ่คนหนึง่ จึงไม่เคยยกตัวว่าเป็นเจ้านาย รอยยิม้
อ่อนถูกส่งไปให้อย่างรู้สึกผิดที่ตนเองท�ำให้หญิงชราผู้นี้ต้องคอยเป็นห่วงและ
กังวลในตัวเขาอยู่เสมอ แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เคยออกปากพูดตรงๆ เลยก็ตาม
"ทานอะไรมาหรือยังคะ"
"ยังเลยครับ"
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"ถ้าอย่างนั้นอยู่ทานข้าวต้มสักหน่อยก่อนขึ้นไปพักผ่อนนะคะ ป้าให้นิ่ม
เตรียมไว้ให้แล้ว"
"ผมไม่..."
"ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ คุณพีเธอเพิ่งตื่น ยังไม่ลงมาตอนนี้หรอก"
ช่วงขายาวชะงัก ก่อนจะยอมเดินไปยังโต๊ะอาหารของบ้านอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ ทั้งที่อยากขึ้นไปพักผ่อนบนห้อง แต่เมื่อโดนคนที่ผ่านโลกมามากอย่าง
จันทร์พดู ดักทางออกมา รัตติกาลเลยไม่กล้าขัด เขารีบลงมือกินข้าวต้มกุง้ ทีเ่ ด็ก
ในบ้านยกมาให้แทบจะทันที แต่ดเู หมือนว่าวันนีค้ ณ
ุ หนูเล็กของจันทร์ทเี่ พิง่ ตืน่
ได้ไม่นานจะจัดการตัวเองเสร็จเร็วกว่าทุกครั้ง
แขนป้อมของเด็กน้อยในชุดนักเรียนชัน้ อนุบาลคว้าเอวของรัตติกาลจาก
ด้านข้าง ท�ำให้รัตติกาลจ�ำเป็นต้องวางช้อนแล้วหันไปมองใบหน้าของ 'รพี' ซึ่ง
เป็นลูกชายเพียงคนเดียวอย่างช่วยไม่ได้ เด็กชายตัวน้อยแหงนใบหน้าขึน้ มอง
บิดาด้วยดวงตาแดงก�่ำจากการร้องไห้ มันแสดงทั้งอารมณ์ตัดพ้อและดีใจไป
พร้อมๆ กันอย่างไม่ปิดบัง รพีสะอื้นฮัก ริมฝีปากบางเบะออกทั้งที่ตัวยังสั่น
ท�ำให้จันทร์และนิ่มที่ก�ำลังมองรพีอยู่รู้สึกสงสาร ผิดกับรัตติกาลผู้เป็นพ่อที่ยัง
คงมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วมองดูลูกชายสะอึกสะอื้นต่อไปทั้งอย่างนั้น
"พ่อกาล ฮึก พ่อกาลไปไหนมา"
"..."
"พีรอพ่อกาล ฮึก ไหนยายจันทร์บอกว่าพ่อกาลจะกลับบ้าน"
"พ่อต้องท�ำงาน"
"แต่พคี ดิ ถึงพ่อกาล เมือ่ วาน...ฮึก พีรอพ่อกาลทัง้ คืนเลย พีรอให้พอ่ กาล
กลับมาดูรูปที่พีวาดตอนอยู่โรงเรียน"
จันทร์ท่ีทนเห็นไม่ไหวเลยเดินมาดึงร่างป้อมนั้นให้ออกห่างจากคนเป็น
พ่อ พลางตบแผ่นหลังเล็กที่สั่นเพราะแรงสะอื้นเบาๆ ก่อนจะใช้ผ้าเช็ดหน้าซับ
น�ำ้ ตาให้ แต่เด็กน้อยก็ยงั คงดือ้ ดึง ผละตัวออกไปหาพ่อของตนอีกครัง้ รัตติกาล
เริม่ ขมวดคิว้ กับการกระท�ำดึงดันของลูกชาย แต่ดเู หมือนเด็กน้อยจะยังไม่รสู้ กึ
ถึงความไม่พอใจนัน้ เพราะสิง่ ทีร่ พีคดิ อยูต่ อนนีม้ เี พียงอยากให้พอ่ กาลรักและ
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สนใจตัวเองสักนิด
แม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่รัตติกาลก็ไม่ค่อยกลับบ้าน ไม่ต้องพูดถึง
ความเอาใจใส่ในฐานะพ่อที่ร่างโปร่งแทบจะไม่เคยแสดงออกมา ตั้งแต่รพีจ�ำ
ความได้มีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่พ่อจะยอมอยู่กับตนนานๆ โดยคนที่ดูแลรพี
มาตลอดนั้นกลับเป็นจันทร์ นิ่ม และคนรับใช้ในบ้านทั้งหลายที่พยายามให้
ความอบอุ่นกับคุณหนูเล็กของบ้านเพื่อทดแทนสิ่งที่รพีไม่เคยได้รับทั้งจากคน
เป็นพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนไม่มี และแม่ที่รพีไม่เคยเจอหน้าเลยสักครั้ง
ใช่...รพีไม่มีแม่
"คุณพีปล่อยคุณพ่อแล้วมานั่งทานข้าวก่อนนะคะ"
"ไม่เอา ฮึก พีจะอยู่กับพ่อกาล"
"รพี...อย่าดื้อ"
รัตติกาลดุลูกชายด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่งจนคนฟังรู้สึกได้ถึงความเย็นชา
จันทร์เข้าไปดึงเด็กน้อยออกมาอีกครัง้ ก่อนจะพยายามยิม้ ปลอบรพีทเี่ ม้มปาก
สั่นแต่ก็ยังจ้องพ่อของตนไม่วางตา ราวกับกลัวว่าคนตรงหน้าจะหายไปอีกถ้า
เขาเผลอหันไปทางอื่น
"ทานข้าวก่อนนะคะ คุณพ่อจะได้ทานเหมือนกัน ถ้าคุณพ่อไม่ได้
ทานข้าวจะไม่สบายนะ คุณพีไม่อยากเห็นคุณพ่อป่วยใช่ไหมคะ"
จันทร์ยกเรื่องสุขภาพของรัตติกาลขึ้นมาอ้าง เพราะรู้ดีว่าเด็กชายทั้งรัก
และเป็นห่วงพ่อของตนมากแค่ไหน กลับกันเธอไม่เคยสัมผัสได้ถึงความรู้สึก
ห่วงใยนี้จากอีกคนเลยแม้แต่น้อย
"จะ...จริงเหรอฮะ"
รพีมองหน้ารัตติกาลด้วยความเป็นห่วง ลืมความกลัวที่ถูกพ่อดุเมื่อครู่
ไปจนหมด จันทร์พยักหน้าให้เบาๆ แทนร่างโปร่งที่ก้มลงกินข้าวต้มต่ออย่าง
ไม่สนใจ เด็กชายรีบพาตัวเองขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ข้างคนเป็นพ่อด้วยความ
ช่วยเหลือของจันทร์ ท�ำให้รัตติกาลชะงักมือที่ก�ำลังจะตักอาหารตรงหน้า แต่
ถึงอย่างนั้นก็พูดอะไรมากไม่ได้ เมื่อเผลอสบตาเข้ากับจันทร์ที่ก�ำลังมองมา
อย่างขอร้อง
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พอข้าวต้มร้อนๆ ถูกน�ำมาเสิรฟ์ ให้รพี เจ้าตัวก็ลงมือกินทันทีดว้ ยความหิว
เพราะเสียพลังงานไปมากจากการจัดการตัวเองอย่างรวดเร็วเมือ่ เห็นว่ารถของ
ใครก�ำลังขับเข้ามาในบ้าน แม้จะยังอยู่ชั้นอนุบาลแต่รพีเป็นเด็กที่พยายาม
ช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเท่าที่จะท�ำได้ นอกจากร้องขอเวลาและความรักจาก
คนเป็นพ่อแล้วรพีแทบจะไม่เคยงอแงอย่างเด็กวัยเดียวกันท�ำเลย แต่ความ
เข้มแข็งที่รพีพยายามแสดงออกกลับท�ำให้หลายคนทั้งเอ็นดูและสงสาร
"อยู่ส่งคุณพีขึ้นรถไปโรงเรียนก่อนนะคะ ป้าขอ"
จันทร์พูดขอร้องออกมาเบาๆ เมื่อร่างโปร่งท�ำท่าจะลุกออกไปทันทีหลัง
ทานเสร็จ ทั้งคู่มองตากันอยู่สักพักก่อนที่รัตติกาลจะเป็นฝ่ายยอมแพ้และ
ถอนหายใจออกมา หญิงแก่ระบายยิ้มอ่อนอย่างดีใจที่วันนี้เธอสามารถท�ำให้
คุณหนูเล็กมีความสุขหลังจากทีร่ อ้ งไห้อย่างเป็นทุกข์รอคนเป็นพ่อมาหลายวัน
จันทร์ยนิ ดีทำ� ทุกอย่างทีช่ ว่ ยให้ความสัมพันธ์ของคนทีเ่ ธอรักทัง้ สองดีขน้ึ กว่าที่
เป็นอยู่ทุกวันนี้
จันทร์ให้นมิ่ ยกน�ำ้ ขิงร้อนมาเสิรฟ์ ให้รตั ติกาลจิบแทนกาแฟรอจนกว่ารพี
จะทานข้าวเสร็จ เขายกแก้วขึน้ จิบพลางมองดูเด็กน้อยทีเ่ มือ่ ครูย่ งั ร้องไห้งอแง
แต่ตอนนี้กลับทานข้าวไปสลับกับหันไปเล่าเรื่องราวที่โรงเรียนให้พ่อฟัง เสียง
เจือ้ ยแจ้วของเด็กชายท�ำให้บรรยากาศในบ้านเช้านีด้ อู บอุน่ ขึน้ มาเล็กน้อย มือ
เล็กๆ เอื้อมคว้ามือเรียวของบิดาที่แม้จะเย็นเฉียบแต่กลับท�ำให้ตนรู้สึกอบอุ่น
ก่อนจะออกแรงจูงพาไปยังรถอีกคันที่จอดรออยู่ก่อนแล้ว รพียังอยากคุยกับ
พ่อต่อแต่เขาก็รดู้ วี า่ ถึงเวลาทีต่ วั เองจะต้องไปโรงเรียนแล้ว เด็กน้อยหมุนตัวหัน
มาหารัตติกาลที่เพิ่งรับกระเป๋าเป้ใบเล็กจากนิ่มมาสวมให้ลูกชายที่ก�ำลังมอง
เขาเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่าง
"คือ...พ่อกาลฮะ"
"มีอะไร"
"ทีพ่ บี อกพ่อว่าพีวาดรูปพ่อกาลทีโ่ รงเรียน พีได้คะแนนเต็มด้วยนะ คุณครู
ชมว่าพีเก่ง พีเลยอยากได้รางวัลจากพ่อกาล...ได้ไหมฮะ"
ดวงตากลมเล็กสบกับดวงตาคมอย่างเว้าวอน ชายเสื้อของร่างโปร่งถูก
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อีกฝ่ายจับเอาไว้พลางกระตุกตามแรงมือที่บีบเข้าหากันด้วยความกังวลว่าจะ
ท�ำให้คนเป็นพ่อหงุดหงิดเพราะความเอาแต่ใจของตนเอง รัตติกาลถอนหายใจ
ยาวก่อนจะถามออกไปเพราะอยากขึ้นไปพักผ่อนบนห้องเต็มที
"อยากได้อะไร"
"พีอยากให้พ่อกาลมารับที่โรงเรียน!"
เด็กชายรีบบอกความต้องการออกมาอย่างรวดเร็ว ใช่ว่าโอกาสแบบนี้
จะมีบอ่ ยๆ เสียเมือ่ ไหร่ทพี่ อ่ จะยอมท�ำตามใจเขา รพีรสู้ กึ ดีใจทีต่ วั เองพยายาม
ตัง้ ใจวาดภาพ 'ครอบครัวของฉัน' อย่างสุดความสามารถจนได้คะแนนเต็ม แต่
กว่าจะได้มาซึง่ สิง่ นัน้ รพีตอ้ งพยายามอย่างมาก ถึงขนาดหยิบมาให้จนั ทร์ชว่ ย
ดูหลายรอบกว่าตัวเองจะรู้สึกพอใจ แม้ว่ารูปของเขาจะไม่เหมือนของเพื่อน
คนอืน่ ในห้องทีม่ ที งั้ พ่อกับแม่ ในขณะทีร่ ปู ของรพีมเี พียงพ่อกับตนยืนจับมือกัน
เท่านั้น
"พ่อคงไม่ว่าง"
รอยยิ้มที่ระบายเต็มหน้าค่อยๆ หายไปจากคนที่ก�ำลังคิดว่าจะไปอวด
เพือ่ นทีโ่ รงเรียนว่าพ่อกาลทีแ่ สนงานยุง่ จะมารับในเย็นวันนี้ จันทร์รบี เดินมายืน
ขนาบข้างรัตติกาลก่อนจับแขนร่างโปร่งไว้แล้วส่งสายตาขอร้องไปให้อีกครั้ง
"คุณกาลคะ..."
"ผมไม่ว่างจริงๆ ครับป้า บ่ายนี้ผมมีประชุม"
"เริ่มตอนบ่ายไม่ใช่เหรอคะ กว่าโรงเรียนอนุบาลจะเลิกก็เกือบเย็น
อย่างน้อยรับปากป้ากับคุณพีได้ไหมว่าถ้าประชุมเลิกเร็วจะไปรับ"
รัตติกาลมองหน้าจันทร์อย่างล�ำบากใจ ถ้าจันทร์ไม่ช่วยพูดเขาคงจะ
ยืนยันกับรพีไปแล้วว่าจะไม่ไปรับ แม้ว่าความจริงการประชุมที่ว่าคงไม่ได้
ยืดเยื้อขนาดนั้น แต่จันทร์ที่เห็นรัตติกาลมาตั้งแต่เด็กก็รู้นิสัยคุณหนูของเธอดี
ต่อให้อกี ฝ่ายอึดอัดเธอก็เลือกทีจ่ ะผลักดันให้รา่ งโปร่งท�ำหน้าทีข่ องคนเป็นพ่อ
บ้าง จันทร์รู้ดีว่าชายหนุ่มที่แสนเย็นชาตรงหน้าผ่านอะไรมา ถึงแม้จะอยาก
แบ่งเบาความเจ็บปวดนัน้ แต่ถงึ อย่างไรเธอก็ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงอดีตของ
ใครได้ เธอจึงหวังเพียงการเยียวยา 'ปัจจุบนั ' ของคนทีเ่ ธอรักทัง้ สองคนเท่านัน้
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ไม่ว่า 'อดีต' จะเคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เธออยากขอแค่ให้มันไม่เลวร้ายลงไป
กว่านี้
"เฮ้อ ก็ได้ ถ้างานเสร็จเร็ว แต่ถา้ ยังประชุมไม่เสร็จพ่อจะให้ลงุ สิทธิไปรับ"
"ตกลงฮะ พีรักพ่อกาลที่สุดในโลกเลย!"
ร่างป้อมกระโดดกอดเอวพ่อไว้แน่นจนร่างโปร่งเซไปด้านหลังเล็กน้อย
รัตติกาลมองดูรอยยิม้ ทีเ่ หมือนกับ 'ใครคนนัน้ ' ซ้อนทับอยูบ่ นใบหน้าของรพีจน
เกือบสัมผัสแผ่นหลังเล็กด้วยความเผลอไผล ก่อนที่รัตติกาลจะตั้งสติได้ มือ
เรียวบีบเข้าหากันแน่นเหมือนกับพยายามตอกย�้ำอะไรบางอย่างให้จ�ำขึ้นใจ
จันทร์มองดูทั้งคู่ด้วยความหดหู่พร้อมกับภาวนาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมี
ไม่วา่ กีค่ นื จะผ่านพ้นไป ไม่วา่ ดวงอาทิตย์จะขึน้ มาใหม่อกี กีค่ รัง้ แต่สงิ่ ที่
เธอเห็นมีเพียงรัตติกาลที่เหน็บหนาวและฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนไม่รู้จบ
(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)
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