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บทนำ�

ราตรีดึกสงัด...

ชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ชวนให้

อดึอดั รอบตวัมเีพยีงความมดืมดิ เงยีบ...ไร้ซึ่งสรรพเสยีงใดๆ แต่นั่นก็

ท�าให้ประสาทสมัผสัของเขาตื่นตวัยิ่งขึ้น 

เสยีงฝีเท้าใครบางคนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งหยดุอยู่หน้า

ห้องขงัที่ เรอืโท แมทธวิ โดโนแวน ทหารเรอืหนุ่มจากเรดทมี1 ซลีทมี

ซกิซ์ 2ถูกควบคมุตวัอยู่ ใบหน้าหล่อเหลาคมคายแหงนเงยขึ้นมองผู้มา

ใหม่ แต่ความมืดรอบตัวท�าให้เขาไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของ 

อกีฝ่ายได้ชดัเจน

“ต้องการอะไร”

“ผมคดิว่าหมวดต้องหาอะไรอ่านเล่นหน่อยแล้ว” เสยีงของผู้มา

1 ซีลทีมซิกซ์ยุคก่อตั้งจะแบ่งเป็นทีม ได้แก่ เรดทีม (จู่โจม) บลูทีม (จู่โจม) และ 
โกลด์ทมี (จู่โจมระดบัสูง) ปัจจบุนัเพิ่มซลิเวอร์ทมี (จู่โจม) นอกจากนี้ยงัมเีกรย์ทมี 
(พลประจ�าเรอื) และแบลก็ทมี (สอดแนมและซุ่มยงิ) ผู้บงัคบัการยศนาวาตร ีแต่ละ
ทีมจะมีชื่อเล่นของตน เช่น เรดทีม-อินเดียนแดง, โกลด์ทีม-อัศวิน, ครูเซเดอร์  
แบลก็ทมี-โจรสลดั) ที่มา : หนงัสอื NO EASY DAY โดย MARK OWEN และ KEVIN 
MAURER



8  ผู้ก่อการหัวใจ

ใหม่นุ่มทุ้ม สภุาพ แต่กแ็ฝงไปด้วยอ�านาจ 

แมทธวิไม่รู้สกึอะไรมากนกั เขาชนิเสยีแล้วกบัพวกท�าตวัสภุาพ 

แต่แท้จรงิมฉีากหลงัเป็นอกีแบบซึ่งน่ากลวักว่าใครทั้งหมดเสยีอกี

“ผมไม่อยากอ่านตอนนี้”

“ผมว่าหมวดต้องอ่านนะ...ถ้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่”

“คณุเป็นใคร” 

ค�าพูดของผู้มาเยือนท�าให้คิ้วเข้มขมวดมุ่นด้วยความสงสัย 

ท่าทางจะไม่ใช่การเยี่ยมเยยีน ‘นกัโทษ’ ตามปกตเิสยีแล้ว

“ตอนนี้คณุยงัไม่รูจ้กัผม แต่ผมรูจ้กัคณุด.ี..เรอืโท แมทธวิ โดโน-

แวน”

“ผมไม่จ�าเป็นต้องท�าตามที่คณุบอก ผมยงัไม่อยากอ่านหนงัสอื

ตอนนี้ ห้องมดือย่างกบัอยู่ในถ�้า จะอ่านได้ยงัไง”

“แต่คณุต้องท�า ถ้ายงัอยากมชีวีติรอดออกไป” ชายอกีคนพูด

พลางยื่นหนงัสอืผ่านช่องเลก็ๆ ที่ประตูไปให้ แทนที่จะยื่นผ่านลูกกรง

แมทธวิสงัเกตเหน็มอืขาวซดีโผล่พ้นชดุสูทของชายคนนั้น

ชายหนุ่มยิ้มทนัท ีเสยีงฝีเท้าของผู้ชายคนนั้นค่อยๆ เบาลงและ

หายไป เหน็ได้ชดัว่าเขาไม่อยากรู้สกันดิว่าแมทธวิจะท�าตามที่สั่งหรอื

ไม่ 

2 “SEAL” ย่อมาจาก Sea Air Land หมายถงึ การปฏบิตัภิารกจิการรบได้ทั้งในน�้า 
อากาศ และบนบก มีภารกิจครอบคลุมตั้งแต่การสอดแนม การรบนอกแบบ  
ต่อต้านภยัการก่อการร้าย จนถงึภารกจิลบัด้านความมั่นคงทั่วโลก ‘ซลี : SEAL’ ได้
ชื่อว่าเป็นสดุยอดหน่วยรบพเิศษในกองทพัสหรฐัอเมรกิา แบ่งเป็นทมีคอื ทมี 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10 รบัผดิชอบตามความสามารถแต่ละภมูภิาคของโลก 
 ‘SEAL TEAM 6’ เป็นหน่วยปฏบิตักิารพเิศษหน่วยหนึ่งในกองทพัเรอืสหรฐัอเมรกิา 
หรอื United States Naval Special Warfare Development Group เรยีกกนัตดิปากว่า 
‘DEVGRU’ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดอืน ต.ค. ปี 1980 ซึ่งปฏบิตังิานเป็นทมี ใน
ภารกจิต่อต้านการก่อการร้ายสากล
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เมื่อได้อยู่ตามล�าพัง แมทธิวก็หยิบหนังสือเล่มนั้นมาเปิดดู  

ตรงกลางเล่มถูกเจาะเป็นช่องวางกุญแจกับคีย์การ์ดของเจ้าหน้าที่ 

เรอืนจ�า พร้อมทั้งข้อความว่า ‘หน’ี และ ‘ไทย’

“เล่นยากไปหน่อยนะรอบนี้” ชายหนุ่มยิ้มมุมปาก ส่งผลให้

ใบหน้าคมคายดูเจ้าเล่ห์ร้ายกาจขึ้นอกีเท่าตวั

ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน ลองเอื้อมมือไปผลักประตูเบาๆ ก็พบว่า 

ไม่ได้ลอ็กไว้เหมอืนตอนที่เข้ามา เมื่อเปิดประตู สิ่งแรกที่เขาเจอกค็อื

ชดุผู้คมุ บตัรประจ�าตวั และกญุแจห้องขงัต่างๆ ภายในเรอืนจ�าแห่งนี้

แมทธิวถอยหลังกลับเข้าไปในห้อง ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุด 

ผูค้มุที่พอดตีวั พบัเสื้อยดืสนี�้าเงนิสกรนีค�าว่า ‘NAVY’ กบักางเกงทหาร

ไว้ ก่อนหยบิหนงัสอืเกี่ยวกบัประเทศไทยที่ชายปรศินาทิ้งไว้ให้แล้วก้าว

ออกไป

ตอนนี้เป็นเวลากลางคืน ทางเดินข้างหน้าไม่มีผู้คนและไม่พบ

ห้องขังอื่นๆ เลย นั่นเป็นเพราะเขาถูกขงัแยก นาทีนี้แมทธวิไม่สนใจ

อะไรแล้ว เขาเดนิตรงไปข้างหน้าจนกระทั่งสดุทาง และยกมอืหนาขึ้น

เพื่อจะลองเปิดประตู น่าแปลกที่ยังไม่ทันท�าอะไร ประตูก็เปิดออก 

เสยีแล้ว 

แมทธิวเงยหน้าขึ้นมองกล้องวงจรปิดที่อยู่เหนือประตูทันที ที่

ชายหนุ่มกล้าท�าเพราะมั่นใจว่าใครก็ตามที่ช่วยให้เขาหลบหนีจะต้อง

เป็นคนคมุระบบความปลอดภยัของที่นี่ไว้หมดแล้ว

ชายร่างสูงใหญ่เดินออกไปอย่างไม่ลังเล จากห้องขังเดี่ยวสู่

บล็อกอื่นๆ ตลอดทางเดินผ่านผู้คุมบ้าง แต่กลับไม่มีใครสนใจเขา  

แมทธวิก้มหน้าเดนิตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ใครสงสยั แม้จะไม่รู้ทาง แต่ก็

รู้ว่าต้องหาทางออกได้แน่ ประตูบางบานไม่เปิดให้ แต่บางบานกลับ

เปิดอ้ารอ บบีให้เขาเดนิเข้าไปในเส้นทางที่ ‘ผู้ควบคมุ’ ต้องการ และ

ออกมานอกเรอืนจ�าได้ส�าเรจ็
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แม้กระทั่งทางออกกย็งัไร้ผูค้น นั่นหมายความว่ามเีจ้าหน้าที่หรอื 

‘คนใน’ รู้เห็นเป็นใจให้เขาหลบหนีในครั้งนี้...ไม่มีความหวาดกลัวอยู่

ในความคดิของเขา หวัใจยงัเต้นเป็นจงัหวะสม�่าเสมอ ยงัควบคมุตวัเอง

ได้อย่างดเียี่ยมไม่ต่างจากตอนที่เคยออกปฏบิตัภิารกจิ 

อดตีทหารเรอืหนุ่มได้แต่สงสยัว่าใครกนัที่มอี�านาจมากขนาดนี้ 

แต่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็คิดไม่ตก ใครกันที่ช่วยเขาออกจากเรือนจ�า

ทหารซึ่งมคีวามปลอดภยัสูงสดุได้ 

ด้านนอกเรือนจ�ามีรถคามาโรสีด�าจอดรออยู่ เขาล้วงกุญแจที่

อยู่ในกระเป๋าชดุผู้คมุแล้วมองรถคนันั้น

มสีองทางให้เลอืก หนึ่งคอืกลบัเข้าไปรอรบัโทษอย่างยอมจ�านน 

แน่นอนว่าเขาจะต้องจบชวีติแค่นั้น และสอง...คอืหนอีอกไปตามที่ได้

รบัการเปิดทางไว้ให้

ความดีกับความชั่วยังตีกันในใจ นับจากนี้ไปเขาไม่ใช่คนเดิม

อกีแล้ว ไม่ใช่คนที่ท�าเพื่อชาต ิเพื่อภารกจิ เขาจะท�าเพื่อตวัเองเท่านั้น 

แม้จะเสียดายมิตรภาพระหว่างตัวเองกับเพื่อนๆ ในทีม แต่...เขาจะ

กลายเป็นนกัโทษแหกคกุจรงิๆ เป็นรอยด่างขององค์กร เป็นตราบาป

ของเพื่อนร่วมทมี ไม่มทีางกลบัมาเป็นคนดไีด้อกีแล้ว

อดตีเจ้าหน้าที่หน่วยซลีถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะขึ้นรถแล้วขบั

ออกไปหาความมดืมดิที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า
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ชีวิตใหม่กับผู้หญิงใกล้คาน

แสงสีส้มทองแตะแต้มไปทั่วท้องฟ้ายามอาทิตย์อัสดง 

สายลมพดัเอื่อยต้องยอดหญ้า นกน้อยต่างบนิคนืรงั ผดิกบับางคนที่

ยงัต้องดิ้นรนและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลบัไป

จากวนันั้นจนถงึวนันี้กผ็่านมาหนึ่งเดอืนกว่าแล้ว

จากเรือนจ�าลับที่เวอร์จิเนีย สู่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย...ก็ 

ไม่ไกลเกนิไป

ไม่มี เรือโท แมทธิว โดโนแวน อีกต่อไปแล้ว เจ้าของดวงตา 

สนี�้าตาลเข้มเหม่อมองไปยงัทุ่งหญ้าสเีขยีวกว้างใหญ่ ปล่อยใจไปกบั

สายลมที่พัดผ่าน แม้ว่าที่นี่จะร้อนไปสักนิดเมื่อเทียบกับบ้านเกิด 

เมอืงนอน แต่กไ็ม่มากเท่ากบันรกที่เขาเคยผ่านมา

“หรั่ง” เสยีงเรยีกเป็นภาษาไทยชดัถ้อยชดัค�าดงัขึ้นจากด้านหลงั 

แม้จะไม่ใช่ชื่อจริง แต่ชายหนุ่มก็ยอมหันกลับไปโดยดี เพราะ

ตอนนี้เขาคอื แมก็ซ์เวลล์ ฮนัเตอร์ หรอืนายหรั่งของคนที่นี่นั่นเอง

“ครบั”

“เข้าไปช่วยยกอาหารแกะหน่อย เสรจ็แล้วกย็กโต๊ะเข้าไปไว้ใน

ครวัด้วยนะจ๊ะ”

“ครบั” ชายหนุ่มพยกัหน้าอย่างว่าง่าย มองผู้อาวโุสกว่าที่เดนิ

ก่อก�รรักครั้งที่ 1
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ไปไกลจนลบัตา ก่อนไปท�างานตามค�าสั่ง

อดีตทหารเรือหนุ่มมาอยู่ที่นี่ได้เดือนกว่าแล้ว ขวัญรักรีสอร์ต  

คือสถานที่ที่ ‘ชายคนนั้น’ บอกให้มาหลังจากช่วยเปิดทางให้เขาหนี

ออกมาจากคกุลบัของทหารแห่งหนึ่งในรฐัเวอร์จเินยีได้ส�าเรจ็ แต่กลบั

ไม่บอกอะไรแม้แต่นดิเดยีว ไม่บอกถงึจดุประสงค์ จดุหมาย ไม่ชี้เป้า

หรอืออกค�าสั่งอะไรทั้งสิ้น สดุท้ายแมทธวิกต้็องสมคัรเป็นคนงานทั่วไป 

ไม่อย่างนั้นเขาได้อดตายแน่นอน

เรื่องงานหนักเขาไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้ว...แต่การอยู่ไปวันๆ อย่าง

ไร้จดุหมายนี่สิ

ชายหนุ่มนึกย้อนไปถึงชีวิตในอดีตของตัวเอง ตั้งแต่เข้าเป็น

สมาชกิหน่วยซลี เวลาทกุนาทไีม่เคยถกูปล่อยให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ 

แต่ละวนิาททีี่ผ่านมาคอืชวีติและภารกจิมากมายที่อยูใ่นก�ามอืพวกเขา 

ไม่มีอะไรเกินไขว่คว้า เวลาคือความหมายที่แปรผันตรงกับทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในชีวิต เขาไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยมีสักครั้งที่จะเป็นคนไร้

ประโยชน์เหมือนตอนนี้ นั่นท�าให้แมทธิวเบื่อเหลือเกิน แต่ก็ท�าอะไร 

ไม่ได้ จึงจ�าต้องอยู่โยงเฝ้าที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในประเทศเล็กๆ แถบ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามค�าสั่งคนที่ช่วยเขาออกมา...จนกว่าเรื่อง

จะเงยีบ

อดตีทหารเรอืหนุม่ใช้ชวีติอยูใ่นรสีอร์ตกบัฟาร์มแกะภายใต้การ

ดูแลของ นางรตันา เจรญิสขุสกลุ หญงิวยักลางคนที่ใจดมีเีมตตากบั

ทกุคน รตันามลีกูสาวเพยีงคนเดยีวชื่อนาคขวญั เธอเป็นผูห้ญงิหน้าตา

สวยหวานจนเขาถึงกับตะลึงลาน มองเธอจนตาค้างตั้งแต่วินาทีแรก 

ที่เหน็ 

นาคขวัญเป็นผู้หญิงร่างสูงเพรียว แต่งกายทะมัดทะแมง เธอ

ชอบรวบผมเป็นหางม้า ดเูป็นคนฉลาด มั่นใจ และน่าค้นหา เสยีอย่าง

เดียวคือชอบท�าหน้าบึ้งตึงตลอดเวลา เขาไม่แน่ใจว่าเธอท�ามาหากิน
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อะไรจงึไม่อยู่ตดิบ้านเลย 

ตลอดเวลากว่าหนึ่งเดือนที่อยู่ที่นี่ เขาได้เจอนาคขวัญแค่ครั้ง

เดียว ทั้งยังเป็นเวลาไม่ถึงห้านาที จากนั้นก็ไม่เคยเจอเธออีกเลย  

นาคขวญัไม่กลบับ้าน ส่วนเขากท็�างานตามปกต.ิ..ดงัเช่นตอนนี้

แมทธิวเดินออกไปยังโรงเก็บอาหารสัตว์ที่มีรถกระบะบุโรทั่ง 

คันหนึ่งจอดอยู่ คนขับคือหญิงวัยกลางคนรุ่นราวคราวเดียวกับรัตนา

ซึ่งยนืฉกียิ้มรออยู่แล้ว

“ช่วยยกหน่อยนะหรั่ง ฉันมันแก่แล้ว กระดูกกระเดี้ยวไม่ค่อย

ด”ี

“ครับ” เขาพยักหน้าแล้วแบกกระสอบอาหารแกะและอาหาร

ปลาเข้าไปเกบ็ งานแค่นี้เขาถอืว่าเลก็น้อย ใช้เวลาเพยีงไม่นานกเ็สรจ็

จนคณุป้าชมเปาะ

“รตันานี่โชคดจีรงิๆ มหีรั่งมาช่วยงาน”

แมทธวิ หรอื ‘นายหรั่ง’ ของคนที่นี่แค่พยกัหน้ารบั ไม่พูดอะไร 

รอให้คุณป้าถอยรถออกไปแล้วจึงเดินกลับไปที่บ้านไม้หลังใหญ่สไตล์

คันทรีของรัตนา จากนั้นก็ยกโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ที่รัตนาเพิ่งสั่งมาใหม่

เข้าไปไว้ในบ้าน

“วันนี้ขวัญจะกลับน่ะ” รัตนาหมายถึงลูกสาว ซึ่งนางมักจะ 

เรยีกว่า ‘ขวญั’ ไม่ได้เรยีกว่า ‘นาค’ แบบที่คนอื่นเรยีก

อดีตทหารเรือหนุ่มพยักหน้ารับรู้ ไม่พูดอะไร และอยู่ช่วยงาน

รัตนาแต่โดยดี เวลาว่างก็สังเกตท่าทีของหญิงวัยกลางคนว่ามีอะไร

เกี่ยวข้องกับเขาหรืออดีตพี่เลี้ยงชาวไทยสมัยเขายังเด็กหรือไม่ แต่ก็ 

ไม่เลย รัตนาเหมือนแม่บ้านทั่วไปที่นอกจากท�างานแล้วก็ไม่มีอะไร 

น่าสงสยั

“แล้วนี่อยากกลบับ้านหรอืยงัล่ะหรั่ง” ผู้อาวโุสกว่าถาม

“ครบั”
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“หรั่งเคยบอกน้าใช่ไหมว่ามพีี่เลี้ยงเป็นคนไทยมาก่อน”

“ครบั” ชายหนุ่มไม่เคยคดิจะโกหกรตันา นอกจากเรื่องตวัตน

ที่แท้จรงิของเขาแล้ว แมทธวิกไ็ม่เคยโกหกอะไรอกีเลย

“แล้วตอนนี้ยงัอยู่ไหม”

“เสียนานแล้วครับ” นี่ก็เป็นความจริงอีกเช่นกัน นาราคือชื่อ 

พี่เลี้ยงของเขาที่ลงุจ้างมาดแูลตลอดเวลากว่าสบิปีที่แมทธวิต้องใช้ชวีติ

ตามล�าพัง ถ้านารายังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ก็คงมีอายุเกือบหกสิบปีแล้ว

กระมงั

“เขาสอนภาษาไทยเธอด้วยหรอื”

“ครับ” ไม่ใช่แค่ภาษาไทยเท่านั้น แต่สอนทุกอย่าง ประคับ

ประคองเดก็ชายก�าพร้าคนหนึ่งจนกระทั่งเตบิโต ถ้าแมทธวิไม่ระลกึอยู่

เสมอว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว เขากค็ดิว่านาราเป็นแม่ของตนแน่นอน

“เสยีใจด้วยนะจ๊ะ”

“ครบั” 

“ดูแล้วเธอรกัพี่เลี้ยงคนนั้นมากนะ” 

น�้าเสยีงเศร้าๆ ของรตันาท�าให้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมอง พบว่า

ผู้อาวโุสกว่าก�าลงัมองเหม่อผ่านหน้าต่างไปยงัทางเข้ารสีอร์ต

“ผมรกัเธอเหมอืนแม่ครบั ถ้าไม่มเีธอผมอาจจะไม่ใช่คนแบบนี้”

“ผดิกบัฉนัลบิลบัเลย” ผู้อาวโุสกว่าถอนหายใจเบาๆ 

คนฟังเอาแต่ยนืนิ่ง ไม่ได้พูดอะไร แต่เขากอ็ยู่ที่นี่นานพอที่จะรู้

ปัญหาของสองแม่ลูก ซึ่งคนเป็นแม่พยายามเอาอกเอาใจแทบตาย  

แต่ฝ่ายลูกกลบัไม่สนใจอะไรเลย

“ฉนันี่กพ็ูดไปเรื่อย อย่าใส่ใจเลยหรั่ง มอีะไรกไ็ปท�าเถอะ”

“ครับ” เนื่องจากไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องใส่ใจ แมทธิวจึงเดิน 

ออกมาจากบ้านหลังใหญ่แล้วตรงกลับไปยังเรือนพักของตัวเองที่อยู่

ด้านหลงัสดุของรสีอร์ตขนาดใหญ่ซึ่งกนิเนื้อที่หลายสบิไร่



กรรัมภา  15   

ชายร่างสูงใหญ่ก�าย�าที่สวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีขาวด�ากับ

กางเกงยีนขาดๆ ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้หวายหน้าเรือนพักคนงานแล้ว

หยบิบหุรี่ขึ้นมาสูบ แม้จะไม่ใช่ยี่ห้อดงัจากควิบาอย่างที่ชอบ แต่กย็งั

พอถูไถไปได้ในยามที่เครยีดจดั อกีทั้งยงัอยู่ไกลบ้านเกดิเช่นนี้

เขาไม่ชอบการอยู่ไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย ไม่เคยเป็นแบบนี้

เลยสักครั้ง แมทธิวนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาของตัวเอง ตั้งแต่เสียพ่อแม ่

แถมหวดิจะได้ไปอยู่ในบ้านคนอื่นเสยีแล้ว ถ้าลงุผู้เป็นพี่ชายแม่ไม่มา

ปรากฏตวัในงานศพแม่เขาพร้อมด้วยพี่เลี้ยงสาวใหญ่ชาวไทย ซึ่งคอย

จูงมือเด็กอายุสิบกว่าปีไม่ให้หลงทาง นับจากนั้นไม่ว่าจะท�าอะไรเขา

กม็จีดุหมายเสมอ

หรือแม้กระทั่งการท�างานก็ตาม ยิ่งนึกถึงแววตาที่เต็มไปด้วย

ความไว้เนื้อเชื่อใจของเพื่อนๆ ในยามที่เขาต้องจากมา แมทธิวก็ยิ่ง

เครยีดจดั แม้จะรู้ดวี่าไม่สามารถย้อนเวลากลบัไปได้อกีแล้ว

ชายหนุม่อดับหุรี่เข้าปอดหลายครั้งตดิ พอดกีบัเสยีงโหวกเหวก

โวยวายของเพื่อนคนงานที่ชื่อพดุดงัขึ้น

“หรั่งโว้ย!”

แมทธวิถอนหายใจ เขาทิ้งก้นกรองลงบนที่เขี่ยบหุรี่ตรงระเบยีง

แล้วยนืขึ้นให้ผู้มาใหม่เหน็ว่าอยู่ตรงไหนของเรอืนพกัคนงาน

“ช่วยอะไรหน่อยส”ิ

“ได้” อดตีทหารเรอืหนุม่ตอบสั้นๆ สหีน้าเรยีบเฉยเยน็ชาราวกบั

ฉาบน�้าแขง็เอาไว้ ทั้งที่ประเทศไทยร้อนยิ่งกว่านรกโลกนัตร์เสยีอกี

“เอ้า...รบันี่ไป”

“อะไร” 

“กญุแจรถไง กระบะสขีาวนะ”

“รู้ว่ากญุแจ แต่จะให้มาท�าไม” แม้ว่าแมทธวิจะพูดภาษาไทย

ได้ แต่ก็ยังคงมีส�าเนียงแปร่งๆ พอสมควร ซึ่งไม่เป็นปัญหาส�าหรับ 
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คู่สนทนาแต่อย่างใด

“คณุนาฝากให้ไปรบัคณุนาคหน่อย”

“ท�าไม” เท่าที่แมทธิวจ�าได้ นาคขวัญ...ลูกสาวของรัตนาก็โต

แล้ว จะต้องให้รบัส่งเป็นเดก็อยู่ท�าไม

“เมาแล้วขบั โดนสั่งห้ามขบัรถหนึ่งเดอืน”

“ให้ไปรบัที่ไหน”

“สถานตี�ารวจ”

ฉบิหาย...ให้ไปที่ไหนไม่ไป ให้ไปสถานตี�ารวจน่ะร!ึ

“ที่ท�างานคณุนาคไง...ไม่รูห้รอืว่าคณุนาคเป็นต�ารวจ” พดุบอก

คนไม่ถกูกบัเจ้าหน้าที่ต�ารวจทกุคนในโลกชกัสหีน้าไม่พอใจทนัท ี

ท�าเอาหนุม่อารมณ์ดอีย่างพดุยิ้มแหย ปกตคินตรงหน้ากห็น้าตาน่ากลวั 

อยู่แล้ว ยงัจะท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดให้น่ากลวัยิ่งกว่าเดมิอกี

“เอ่อ...ฉนัไปเองกไ็ด้นะหรั่ง”

“ไม่เป็นไร” แมทธิวยื่นมือหนากร้านเพราะจับอาวุธมาทั้งชีวิต

ไปรบักญุแจจากเพื่อนคนงาน แล้วเดนิไปที่โรงรถทนัที

“ฝากซื้อหอยทอดหน้าวดัแถวๆ โรงแรมสมีาด้วยสวิะ”

“เออ” ชายร่างสูงรับปากแล้วเดินไปที่โรงรถต่อ พอขึ้นรถได้ก็

ขบัออกไปด้วยความเรว็ชนดิที่ท�าให้ฝุ่นตลบไปตลอดทาง

สถานีต�ารวจภูธรกลางเมือง...

ช่วงเวลาเลิกงานมีผู้คนขวักไขว่เนื่องจากเพิ่งออกจากที่ท�างาน

และท�าให้การจราจรติดขัด แต่หญิงสาวที่สวมเสื้อเชิ้ตกับกางเกงยีน

ทะมดัทะแมงนั่งจ้องจอคอมพวิเตอร์บนโต๊ะท�างานด้วยท่าทางสบายๆ 

ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลาเหมือนคนอื่นๆ หญิงสาวคนนั้นนั่งมองภาพ 

พรเีวดดงิที่เพื่อนสาวคนสนทิส่งมาให้ดูแล้วกอ็จิฉาเหลอืเกนิ ยิ่งดูกย็ิ่ง

อดเปรยีบเทยีบกบัตวัเองไม่ได้
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นาคขวญัเป็นต�ารวจ...

เธออายยุี่สบิเก้าปี เก้าเดอืน กบัอกีสองวนั...

อกีไม่นานเธอกจ็ะขึ้นคาน!

ต�ารวจสาวคดิอย่างเซง็ๆ นาฬิกาบอกเวลาเลกิงานแล้ว แต่เสยีง

รัวคีย์บอร์ดยังดังอย่างต่อเนื่อง จนผู้ที่เดินเข้ามาขมวดคิ้วด้วยความ

สงสยั ปกตแิล้วเจ้าของโต๊ะท�างานตวันี้ไม่ได้ขยนัขนาดนั้น

“เลกิงานแล้วนะนาค”

คนที่ถูกเรยีกว่า ‘นาค’ ยอมละสายตาจากหน้าจอคอมพวิเตอร์

แล้วยิ้มให้ จากนั้นจึงเอ่ยเสียงใส “ใครว่านาคท�างาน นาคแชตอยู่ 

ต่างหาก”

“ฟ้องผู้ก�ากบัเลยดไีหม...เปลอืงค่าไฟรฐั”

“จะฟ้องชมนาดเหมือนกันว่าเมื่อวันก่อนมีสาวแจกเบอร์ให้ 

พี่เชน” เธอเลกิคิ้วเข้มเหนอืดวงตากลมโตสกุใสขึ้นข้างเดยีวด้วยท่าทาง

กวนประสาท จน ‘พี่เชน’ หรอืจะเรยีกให้ถูกคอื พนัต�ารวจตร ีคเชนทร์ 

คชรกัษ์ ส่ายหน้าอย่างปลงตก

“อยากให้เพื่อนเรางอนพี่กต็ามใจ”

“ล้อเล่นค่ะ ใครจะอยากให้ยายชมงอนกนัล่ะ น�้าตาท่วมโคราช

แน่...ว่าแต่พี่เชนมอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“คนจากที่บ้านมารบัน่ะ” 

“อ้อ...ถ้าอย่างนั้นฝากพี่เชนไปบอกทีได้ไหมคะว่านาคก�าลัง

เคลยีร์งาน อกีสกัสบิห้านาทนีะคะ”

“เหน็อยู่ชดัๆ ว่านั่งเล่นเกมกบัแชต”

“นดินงึน่า” หญงิสาวยิ้มทะเล้นแล้วพยกัพเยดิไล่คนยศสูงกว่า

ให้ออกไป

“นี่ไล่พี่ด้วยหรอื” ว่าแล้วคเชนทร์กเ็อยีงตวัไปทางขวา ให้สาว

ตวัแสบมองเหน็เครื่องหมายบ่งบอกยศที่อยูบ่นบ่าชดัๆ ว่าใครใหญ่กว่า
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กนัแน่

เห็นดังนั้นร้อยต�ารวจเอกหญิงนาคขวัญก็หัวเราะร่วน ในเมื่อ 

เอายศสู้ไม่ได้ เธอกห็นัไปหยบิโทรศพัท์มอืถอืแล้วเปิดภาพที่ตวัเองถ่าย

คู่กบัชมนาด ว่าที่เจ้าสาวของคเชนทร์ให้ดูเสยีเลย ให้รู้เสยีบ้างว่าเธอ

มีอ�านาจมืดจากฝ่ายว่าที่คุณนายสารวัตรที่พร้อมจะเล่นงานต�ารวจ

หนุ่มได้ทกุเมื่อ ท�าเอาคเชนทร์หน้าเจื่อน ส่วนสาวตวัร้ายกห็วัเราะหึๆ

นทิานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เหนอืฟ้ายงัมฟี้า เหนอืผู้บงัคบับญัชา

ยงัม ี(ว่าที่) เมยีผู้บงัคบับญัชานั่นเอง คนที่สนทิกบัเมยีผู้บงัคบับญัชา

อย่างเธอจงึรอดตวัไป

“ฝากไว้ก่อนเถอะนาค”

“โอ๋ๆ หวักไ็ม่ล้าน อย่าใจน้อยสคิะ”

“ท�าไมชมนาดต้องมาคบกบัเราด้วยเนอะ”

นาคขวญัไม่พูดอะไร แต่ยกัคิ้วกวนๆ ใส่คเชนทร์ รอจนฝ่ายนั้น

ออกไปแล้วจึงเล่นเกมให้ผ่านด่านสุดท้าย จากนั้นก็ปิดคอมพิวเตอร์

แล้วเดนิออกไปด้านนอก

“อจิฉาคนโดนพกังานจรงิๆ เล้ย” คเชนทร์ที่ยงัอยู่แถวนั้นเปรย

เบาๆ แล้วท�าเป็นเหล่มองเพื่อนของว่าที่เจ้าสาว

“พี่เชนกเ็มาแล้วขบัแบบนาคสคิะ”

“ไม่เอา เดี๋ยวไม่มเีงนิเลี้ยงเมยี”

“รายนั้นเขากนิง่ายอยูง่่าย ไม่เปลอืงหรอกค่ะ” นาคขวญัหวัเราะ

ร่วน

“ว่าแต่เราเถอะนาค ไม่มวีี่แววจะสละโสดกบัเขาบ้างหรอืไง” 

ค�าถามของนายต�ารวจหนุม่หล่อท�าเอาคนถกูถามหบุยิ้มทนัควนั 

คิ้วเข้มเหนือดวงตาคู่สวยขมวดมุ่น ใบหน้าอ่อนหวานบึ้งตึงเพราะ 

คเชนทร์จี้ได้ถูกจดุ

“ถามอะไรหยาบคาย...พูดถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องยิ้มให้นาค
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หรอกค่ะ ชกัปืนออกมายงิกนัเลยดกีว่า”

“อ้าว...ชมนาดบอกว่าที่ไปเที่ยวด้วยกันครั้งล่าสุด หมอดูบอก

ว่านาคจะได้เนื้อคู่หล่อล�่า แถมลูกดกด้วยไม่ใช่หรอื”

“คณุพี่ศาลาวดัคะ คนค่ะ ไม่ใช่แพะแม่พนัธุ์”

“พี่กพ็ูดไปตามที่ชมนาดบอกนี่”

“บางทนีาคกค็ดินะคะ” จากที่ก�าลงัจะเดนิออกจากสถานตี�ารวจ 

นาคขวัญก็เดินกลับไปหาคเชนทร์อีกครั้ง ก่อนพูดด้วยน�้าเสียงยียวน

กวนโทสะ “ชมนาดไม่น่าได้แฟนแบบพี่เชนเลย”

“พี่ไม่ดตีรงไหนล่ะ”

“ตรงปาก” เธอยกนิ้วเรยีวขึ้นชี้ที่รมิฝีปากได้รูปของเขาแล้วเดนิ

สะบดัก้นออกไปทนัท ีท่ามกลางเสยีงหวัเราะของคเชนทร์

หญิงสาวร่างสูงเพรียวบางเดินออกมาด้านนอกสถานที่

ท�างาน ดวงตากลมโตสอดส่องมองหารถของ ‘ขวญัรกัรสีอร์ต’ ซึ่งปกติ

แล้วแม่จะให้คนงานขบัมารบัเธอ ในที่สดุกเ็หน็รถกระบะสขีาวที่คุน้ตา 

แต่ไม่เหน็ว่าใครกนัแน่ที่มารบั นาคขวญัถอนหายใจเบาๆ แล้วก้าวฉบัๆ 

ตรงไปที่รถ กระทั่งพบผู้ชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งก�าลงัยนืสูบบหุรี่อยู่ใน

มมุลบัตาคน

นาคขวญัชะงกั เมื่อกี้ท�าไมเธอถงึมองไม่เหน็เขา ทั้งที่เธอกไ็ม่ได้ 

สายตาสั้นแต่อย่างใด และสถานีต�ารวจในเมืองก็ไม่ได้มืดขนาดนั้น 

เสยีหน่อย

“คนที่แม่ให้มารบัใช่ไหม” 

เสยีงหวานแต่ออกห้าวดงัขึ้น ท�าให้ ‘นายยกัษ์’ ที่ก�าลงัยนืสูบ

บหุรี่พ่นควนัโขมงเผาปอดตวัเองเล่นอยู่หนัมาในที่สดุ

นาคขวญัขมวดคิ้วเมื่อเหน็ใบหน้าที่ไม่คุ้นตา ผู้ชายร่างสูงใหญ่

ก�าย�าที่แม้จะสวมแค่เสื้อเชิ้ตลายสกอตกบักางเกงยนีเก่าๆ แต่กลบัไม่
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อาจกลบบคุลกิที่แสนโดดเด่นของเขาได้ อกกว้างผึ่งผาย บ่ากว้าง และ

แผ่นหลังก�าย�าท�าให้รู้สึกถึงความแข็งแกร่ง ใบหน้าที่น่าจะดูดีถ้าโกน

หนวดเคราออกเสียบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้รกรุงรังยิ่งกว่าโจร ดวงตา

คมกริบ จมูกโด่งเป็นสัน ไหนจะแนวกรามแข็งแกร่งนั่นอีก...บอกได ้

ค�าเดยีวว่า ‘หล่อ’

หญงิสาวพจิารณา ‘ยกัษ์’ ตรงหน้าตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า เธอ

ว่าตวัเองสูงมากแล้ว หนึ่งร้อยเจด็สบิห้าเซนตเิมตรนี่สูงกว่าผู้ชายไทย

บางคนด้วยซ�้า แต่พอมายนืใกล้ๆ ยกัษ์ใหญ่คนนี้ เธอกย็งัเตี้ยกว่าเขา

อยู่มาก กะด้วยสายตานายยักษ์นี่สูงไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบ

เซนติเมตรแน่นอน นาคขวัญมองเขาขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้งจนกระทั่ง

หยดุอยู่ที่ดวงตาคมกรบิทอประกายกร้าวที่จ้องมองเธออยู่เช่นกนั

นาคขวญัรู้สกึเหมอืนถูกสะกด ดวงตาสนี�้าตาลเข้มวาววบัเป็น

ประกาย ทั้งยงัล�้าลกึชวนให้นกึไปถงึเสอืด�า น่าเกรงขาม ปราดเปรยีว 

และอันตราย ท�าเอาหัวใจหญิงสาวเต้นผิดจังหวะไปเลย ตลอดเวลา

ของการมีชีวิตบนคาน เธอไม่เคยทั้งสนใจและหวาดหวั่นเสน่ห์ของ

ผู้ชายคนใดเท่าเขาเลยจรงิๆ

ผู้ชายตรงหน้าไม่ตอบค�าถามใดๆ ทั้งสิ้น เอาแต่จ้องเธอด้วย 

สายตาดุๆ  จนนาคขวญัไม่แน่ใจว่าเขาฟังรู้เรื่องหรอืไม่

‘ใช่คนที่แม่บอกแน่หรอื’

ความหล่อชนิดนายแบบหรือพระเอกฮอลลีวูดยังอาย และ

ท่าทางลึกลับอันตรายของเขาท�าให้เธอไม่อาจไว้ใจได้ง่ายๆ เพราะ

ต�ารวจอย่างเธอมศีตัรนู้อยเสยีที่ไหน นาคขวญัจงึรบีโทรศพัท์หารตันา

ผูเ้ป็นแม่เพื่อถามว่าคนที่มารบัเธอเป็นใคร จากนั้นกว็างสายเมื่อได้รบั

การยนืยนัแล้วว่านี่น่ะคนงานตวัจรงิ

แม่เธอบอกว่า ‘นายหรั่ง’ มาท�างานได้หนึ่งเดอืนกว่า มเีอกสาร

แสดงตัวทุกอย่าง และแม่เธอก็เก็บพาสปอร์ตของชายคนนี้ไว้กับตัว 
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เขาท�างานซื่อสตัย์มาโดยตลอด แต่จะเป็นคนแปลกไปสกัหน่อยตรงที่

ไม่ค่อยพูดจากับใคร ดูแล้วน่าจะเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัว มีโลก 

ส่วนตวัสูง และเพราะตกอบัจงึต้องมาเป็นคนงาน

นาคขวัญสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ตั้งสติเสียใหม่ แล้วนึกถึงครั้ง

ล่าสดุที่กลบับ้านที่วงัน�้าเขยีวซึ่งได้ยนิคนงานคนอื่นๆ เรยีกชื่อนายหรั่ง 

อยู่บ้าง แต่หญิงสาวไม่เคยเห็นและไม่คิดว่าเขาจะเป็นฝรั่งร่างใหญ่

หน้าโหดอย่างที่เหน็อยู่ตรงหน้า 

“พูดไทยได้ใช่ไหม” นาคขวญัถาม คดิว่าจะได้ยนิเสยีงเขาเสยี

หน่อย แต่ ‘นายยกัษ์’ ตรงหน้ากท็�าเพยีงพยกัหน้าเท่านั้น “ชื่ออะไร

ล่ะ”

“ทกุคนเรยีกผมว่าหรั่ง”

‘โอ้โฮแฮะ...เสยีงเท่นี่หว่า’

หญิงสาวลอบยิ้มเมื่อเห็นท่าทางเบื่อโลกของผู้ชายตรงหน้า  

คนงานใหม่นี่พูดภาษาไทยได้ แม้ส�าเนียงจะแปร่งไปหน่อย แต่เสียง

ทุ้มต�่าก็มีเสน่ห์ไม่น้อย ฟังแล้วจั๊กจี้หัวใจชอบกล และที่ส�าคัญคือ

ท่าทางนายนี่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ซึ่งตรงใจเธอที่สดุ

คนไม่พูดไม่จายงัยนืสบูบหุรี่ไม่เลกิเสยีท ีจนนาคขวญัทนไม่ไหว 

เธอก้าวไปประชดิแล้วดงึบหุรี่ออกจากรมิฝีปากได้รปูของเขาแล้วดบัไฟ

ด้วยปลายเท้าของตวัเอง

“ฉนัไม่ชอบคนสูบบหุรี่ จ�าไว้ด้วย...มนัเหมน็!” 

หญงิสาวกระแทกเสยีงใส่แล้วก้าวผ่านชายร่างสูงไป เมื่อได้ยนิ

เสียงถอนหายใจดังมาจากข้างหลัง จึงหันไปขมวดคิ้วใส่อย่างที่ใคร 

ต่อใครกบ็อกว่าเธอหน้าด ุแต่ผู้ชายตรงหน้ากลบัท�าเฉย ไม่มวีี่แววว่า

จะเกรงกลวัเธอสกันดิ

นาคขวัญหรี่ตามองคนขับรถคนใหม่ด้วยความสงสัย ไม่ว่าจะ

เป็นท่าทางการเดนิ การวางตวั สหีน้าและแววตาของ ‘นายหรั่ง’ บอก
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ได้เลยว่าเขาไม่ธรรมดา ทั้งยงัมอีะไรบางอย่างซ่อนอยู่ สญัชาตญาณ

ต�ารวจบอกอย่างนั้น แต่ตดิอยูท่ี่นาคขวญัเพิ่งเจอเขาได้ไม่กี่นาทเีท่านั้น 

ไม่อาจบอกได้ว่าชายคนนี้เป็นคนแบบไหน จึงได้แต่ส่ายหน้าแล้วขึ้น

รถไป

หญิงสาวนั่งนิ่งไปตลอดทาง เพราะตั้งใจจะสังเกตท่าทาง

ของชายหนุม่ และอกีอย่าง เธอเองกเ็ป็นแบบนี้เสมอ ถ้าไม่ใช่คนที่สนทิ

กันแล้ว นาคขวัญคือต�ารวจสาวมาดนิ่ง ท�างานเก่ง ถ้าอยู่กับเพื่อน

สนิทหรือคนรู้ใจเธอจะเป็นตัวเอง แต่ตอนนี้ไม่ใช่ เธอไม่รู้ว่าฝรั่งบ้า 

คนนี้มาดีหรือมาร้าย ไม่รู้ว่าประวัติเป็นอย่างไร วางมาดเข้มข่มขู ่

สกัหน่อยกย็งัดี

“จอดร้านน�้าปั่นข้างหน้าด้วย” นาคขวญัสั่งเสยีงเข้ม

พลขบัหน้าโหดชะลอรถแล้วเลี้ยวไปยงัเพงิขายของรมิทาง และ

เบรกอย่างแรงจนนาคขวญัหนัไปขงึตาใส่

“ลมืไปหรอืเปล่าว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นต�ารวจ” หญงิสาวดแุล้ว

ลงจากรถไป และปิดประตูดังปังอย่างที่มั่นใจว่าเป็นใครก็ต้องสะดุ้ง 

ทั้งนั้น

แต่น่าแปลกที่ผู้ชายตวัใหญ่ยกัษ์คนนั้นยงัเฉย

นาคขวญัเดนิลงไปสั่งน�้าแตงโมป่ันของโปรดแล้วครุน่คดิไปด้วย

ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนกันแน่ แม่เธอก็ช่างไปสรรหามาจากไหน  

แต่กน็ั่นแหละ...เรื่องของแม่ ไม่ใช่เรื่องของเธอ

คิดมาถึงตรงนี้ความอยากกลับบ้านก็มลายไปหมดสิ้น เธอไม่

อยากกลบัไปยงับ้านที่เตม็ไปด้วยบรรยากาศอมึครมึน่าหดหู ่ไม่น่าอยู่

เลยสกันดิ

“เปลี่ยนใจแล้ว พาฉนักลบัไปในเมอืงเดี๋ยวนี้เลย” พอกลบัขึ้น

มาบนรถได้นาคขวญักอ็อกค�าสั่งทนัที
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แมทธวิขมวดคิ้วมองเธอด้วยแววตาดุๆ

“กลบัรถเข้าไปในเมอืงเดี๋ยวนี้” 

แทนที่เขาจะต้องกลวัเธอในฐานะเจ้านาย แต่เป็นฝ่ายหญงิสาว

เสยีเองที่เริ่มเกรงตาดุๆ  ของชายหนุม่ ดวงตาเขาวาวโรจน์ ซึ่งนาคขวญั

ก็บอกไม่ได้ว่าท�าไมต้องอึดอัดทุกครั้งที่มอง ทั้งที่ปกติแล้วเธอไม่ใช ่

คนขี้กลวัขนาดนี้เสยีหน่อย

“คุณรัตนาให้มารับคุณกลับบ้าน” เขาเปิดปากพูดในที่สุด  

เสยีงเข้มยงัคงดดุนัเหมอืนเดมิ ท�าให้นาคขวญัรูส้กึว่าตวัเองก�าลงัขนลกุ 

แต่กเ็พยีงครู่เดยีวเท่านั้น

“ฉนัไม่มธีรุะอะไรที่บ้าน เดี๋ยวฉนัจะโทร. บอกแม่ทหีลงั แต่ตอน

นี้นายต้องกลบัรถแล้วพาฉนัเข้าไปในเมอืงก่อน”

“คุณจะกลับไปท�าไม” เขาถามด้วยน�้าเสียงเยือกเย็นชวนให้

ขนลกุขนชนัเหมอืนเดมิ

ที่นาคขวญัเข้าใจ เขาเป็นลูกน้องที่แม่ให้มาขบัรถให้เธอซึ่งโดน

ยดึใบขบัขี่และถูกสั่งห้ามขบัรถหนึ่งเดอืนเพราะเมาแล้วขบั และเธอก็

เป็นลกูสาวเจ้านายของเขา ถงึแม้จะไม่ได้จ่ายเงนิเดอืนโดยตรง แต่เขา

กค็วรจะฟังค�าสั่งเธอบ้าง ไม่ใช่มาย้อนถามอย่างนี้

“เรื่องของฉนัน่า”

คราวนี้แมทธิวหรี่ตามองหญิงสาวไม่ต่างจากเสือจ้องตะครุบ

เหยื่อ ท�าเอานาคขวญัผงะเลก็น้อย และหลบตาเขาอย่างที่ไม่เคยท�า

ในชวีติการเป็น ‘ต�ารวจ’ สกัครั้ง

“จะไปท�าไมครบั ผมจะได้รายงานคณุรตันาถูก”

“นี่ฉนัไม่ใช่เดก็ๆ แล้วนะ” หญงิสาวแหวอย่างลมืตวัว่าอาการ

ของเธอยิ่งกว่าเดก็เสยีอกี

แมทธวิกระตกุยิ้มมมุปาก นาคขวญัจงึรูต้วัทนัทว่ีา ‘หลดุ’ นสิยั

ที่แท้จริงของตัวเองออกมาแล้ว เธอแสร้งกระแอม นั่งคอตั้งหลังตรง
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แล้วสั่งน�้าเสยีงราบเรยีบราวกบัคนละคน

“พาฉนัไปในเมอืงเดี๋ยวนี้”

“ผมคงพาไปไม่ได้ถ้าคณุยงัไม่บอกแม่คณุก่อน”

“ถ้าอย่างนั้นกล็งไป เดี๋ยวฉนัขบัเอง”

“คณุเป็นต�ารวจไม่ใช่หรอื” 

เพยีงประโยคสั้นๆ กท็�าให้ต�ารวจสาวสะอกึ เมื่อครู่เธอใช้ความ

เป็นต�ารวจขูเ่ขาว่าให้ขบัรถดีๆ  คราวนี้เขาเลยย้อนกลบัหน้าตาย ต�ารวจ

ที่โดนยดึใบขบัขี่และถกูสั่งห้ามขบัรถกลบัจะแหกกฎด้วยการขบัรถเอง

ได้อย่างไร

นาคขวญัมองชายหนุม่อย่างขดัใจ แต่กย็อมโทรศพัท์ไปบอกแม่

ว่าเธอจะไปหาอะไรกินกับเพื่อน ไม่ต้องรอกินข้าวมื้อเย็นด้วยเพราะ

เธออาจจะกลบัดกึ

“พอใจหรือยัง” วางสายจากแม่แล้วเธอก็หันกลับมาขึงตาใส่ 

คนขบัรถหน้าโหดอกีครั้ง นาทนีี้คงไม่ต้องรกัษามาดกนัแล้ว เธออยาก

อาละวาดใส่ใครสกัคนมากกว่า

“ครบั” 

แมทธวิพยกัหน้าคล้ายยอมจ�านน แต่นาคขวญัรู้สกึว่าเขายอม

ลงให้เพราะเป็นหน้าที่มากกว่า ดูจากสายตาก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คน 

ยอมคน

น่าสนใจด.ี..

พอหมดเรื่องที่จะต่อปากต่อค�ากันแล้วแมทธิวก็นิ่งเงียบไป 

และท�าหน้าที่ของตัวเองทันที ส่วนนาคขวัญก็จ้องผู้ชายตรงหน้าด้วย

แววตาที่เตม็ไปด้วยความสงสยั อยากรู้เหลอืเกนิว่าเขาเป็นคนอย่างไร 

เป็นใครกนัแน่ และมจีดุประสงค์อื่นแอบแฝงด้วยหรอืไม่ เพราะอะไร

ถงึมาอยู่ในจงัหวดัเลก็ๆ อย่างนี้ 

“คณุจะไปที่ไหนครบั” เขาถามด้วยน�้าเสยีงที่อ่อนลงกว่าเมื่อครู่



กรรัมภา  25   

นดิหน่อย 

เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มไม่ท�าตัวประหนึ่งผู้ปกครองของเธอแล้ว 

นาคขวญัจงึยอมลงให้เช่นกนั เธอนั่งก้มหน้าก้มตาจิ้มโทรศพัท์อยูส่กัพกั

กว่าจะเงยหน้าขึ้นตอบค�าถามเขาได้

“พาฉนัไปโรงพยาบาล” 

สิ้นค�าสั่งของหญงิสาว มนษุย์ถ�้าท่าทางดบิเถื่อนกข็มวดคิ้วด้วย

ความสงสยั แต่ไม่ยอมพูดออกมา

“ฉนัไม่ได้เป็นอะไรหรอก แค่จะไปหาเพื่อน” นาคขวญัจ�าต้อง

หยิกต้นขาตัวเองไว้ไม่ให้ ‘หลุด’ มาดต�ารวจหญิง ทั้งที่ในใจอยาก

ระเบดิเสยีงหวัเราะเมื่อเหน็ท่าทางแปลกๆ ของเขา

เป็นอีกครั้งที่แมทธิวขมวดคิ้ว แต่ก็นั่นแหละ...เขาไม่ยอมพูด

อะไรเลย จนนาคขวญัต้องชี้แจงอกีครั้ง

“เพื่อนฉนักไ็ม่ได้เป็นอะไร...เธอแค่เป็นพยาบาล”

คราวนี้รอยย่นระหว่างคิ้วเข้มของเขาคลายลงในที่สดุ

นาคขวัญเลิกคิ้วรอคอยว่าเขาจะว่าอย่างไรต่อ แต่ชายหนุ่มก็ 

ไม่ได้พูดอะไร เขามองเธอด้วยแววตาดุๆ  ท�าเหมอืนจะพูดอะไร แต่ก็

ไม่พูด แล้วหนัไปสนใจกบัการขบัรถต่อ

เห็นดังนั้นนาคขวัญก็ก้มหน้าก้มตาจิ้มโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด  

พูดคุยกับเพื่อนสาวผ่านโปรแกรมแชตอย่างเมามัน จนกระทั่งรู้สึกได้

ว่ารถกระชากแปลกๆ คล้ายกบัว่าคนขบั ‘จงใจ’ ออกตวัแรง และเบรก

กะทันหันจนหัวเธอแทบจะกระแทกกับสมาร์ตโฟนตลอดเวลา ยิ่งไป

เรื่อยๆ ก็ยิ่งหนักขึ้นจนนาคขวัญทนไม่ไหว จึงเงยหน้าขึ้นถลึงตาใส่ 

คนขบัหน้าเหี้ยมที่ยงัท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน

นี่สรปุว่าเขาจะหาเรื่องจรงิๆ ใช่ไหม

หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ระงับความโกรธ ไม่อยาก

อารมณ์เสยีตอนนี้ และก้มหน้าจิ้มโทรศพัท์ต่อ แล้วกเ็หมอืนเดมิ...
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ชายหนุ่มเบรกรถอย่างแรงจนหัวเธอโขกกับหน้าจอโทรศัพท์ 

ราวกับหนังม้วนเดิมถูกฉายซ�้า...นาคขวัญเงยหน้าขึ้นขึงตาใส่เขา แต่

อกีฝ่ายกย็งัเฉย

นี่คือสงครามประสาทชัดๆ ราวกับรอดูว่าใครจะทนไม่ได้ก่อน

กัน ถึงแม้ว่าความคิดนี้จะเหมือนเด็กไปหน่อย แต่นาคขวัญก็เชื่อว่า 

ข้อสนันษิฐานนี้ถูกต้องแน่นอน

แต่ขอโทษเถอะ...แค่นี้ไม่มีทางหยุดเจ้าแม่นักแชตนิ้วทองค�า

อย่างเธอได้หรอก!

นาคขวัญก้มหน้าลงสนใจโทรศัพท์ต่อ ข่าวพระเอกแบดบอย 

ทิ้งเมียทิ้งลูกไปกิ๊กกั๊กกับพริตตีสาวที่ก�าลังแชร์กันว่อนโซเชียลมีเดีย 

น่าสนใจกว่าอตีาหน้าโหดนี่เป็นไหนๆ ต่อให้เขาจะขบัรถอย่างไรเธอก็

เชื่อว่าตนไม่ตายง่ายๆ แน่ เขาเป็นคนขบักต้็องรกัชวีติตวัเองเหมอืนกนั

นั่นแหละ

ดงันั้น...นั่งปูเสื่อรอ ‘เผอืก’3 เรื่องของชาวบ้านต่อดกีว่า

เวลาผ่านไปสักพัก ไม่นานรถก็ตีโค้งเข้าสู่โรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงตามที่นาคขวญับอก แต่เธอกย็งัตดิพนั

เรื่องที่นักสืบจากเว็บไซต์ดังก�าลังขุดคุ้ยเกี่ยวกับพระเอกแบดบอย 

อย่างเมามัน จนกระทั่งรถเบรกแรงกว่าที่เคยเป็น ท�าเอาต�ารวจสาว 

‘มาดด’ี หน้ากระแทกโทรศพัท์ดงัปั้ก

“นายหรั่ง!” นาคขวญัหนัไป ‘จกิตา’ ใส่คนที่ยงัเฉย ท�าราวกบั

ว่าเมื่อครู่ไม่มอีะไรเกดิขึ้น และไม่ได้เกดิจากฝีมอืเขาอย่างนั้นแหละ

“ครบั”

3 ศพัท์สแลงที่แสดงอาการชอบสอดรู้สอดเหน็ของสงัคมออนไลน์ในยคุนี้
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“จงใจใช่ไหม”

“ผมเปล่า” คนหน้าหนวดส่ายหน้าปฏเิสธ แต่นาคขวญัไม่เชื่อ

“ตดัเงนิเดอืน”

“ครบั” 

เขายงัจะมหีน้ามาท�าเป็นไม่กลวัอกี ธรรมดาเงนิเดอืนคนงานก็

น้อยอยู่แล้ว ยงัจะท�าเก่งกบัลูกสาวเจ้าของรสีอร์ตอกี

มนัน่า...นกั

หญิงสาวร่างเพรียวบางก้าวลงจากรถแล้วปิดประตูดังโครม  

กะให้ชายหนุม่หแูตกไปเลย แต่กลายเป็นว่าถกูคนมองทั้งโรงพยาบาล 

เธอลมืไปได้อย่างไรว่ารถจอดอยู่หน้าแผนกฉกุเฉนิ 

นาคขวัญสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ข่มอารมณ์โกรธและกลับมา

รกัษามาด ‘ต�ารวจหญงิ’ อกีครั้ง เธอยกมอืบางขึ้นลูบผมที่รวบตงึเป็น

หางม้า จดัเสื้อผ้าให้เข้าที่ แล้วเดนิไปหาเพื่อนอย่างรวดเรว็ปานพาย ุ

เพราะช้ากว่านี้เธอก็คงมิวายตกเป็นเป้าสายตาประชาชน...เสีย 

ภาพลกัษณ์หมด

เมือ่หญงิสาวลงจากรถไปแล้ว รอยย้ิมจงึปรากฏบนใบหน้า

ดดุนั

แมทธิว...หรือนายหรั่งยิ้มเมื่อเห็นท่าทางหัวเสียของนาคขวัญ  

ผู้หญิงที่เหมือนมีสองบุคลิก ต่อหน้าประชาชนคนอื่นเธอจะวางตัวดี

สมกบัหน้าที่การงาน แต่ถ้าอยูต่ามล�าพงัเธอกจ็ะกลายเป็นอกีคนทนัท ี

ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครก็จริง แต่สีหน้ายุ่งๆ กับคิ้วเข้มเหนือดวงตา

กลมโตขมวดมุ่นกท็�าให้เขาอารมณ์ดทีกุครั้งที่เหน็

ดูท่าทางตอนที่เธอโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงแล้วเดินลงจากรถนั่น 

ปะไร ปิดประตูเสียงดังสนั่นราวกับว่าแค่นี้จะข่มขวัญเขาได้อย่างนั้น

หรอื ท�าอะไรไม่สมอายสุกันดิ แต่...กน็่าสนกุ
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ถ้าเปรยีบจงัหวะชวีติของเขาในตอนนี้คอืสดี�า นาคขวญักค็งเป็น

สสีนัอนัน้อยนดิที่เข้ามาแต่งแต้ม แม้จะไม่สามารถกลบความมดืมดิได้ 

แต่กท็�าให้เขารู้สกึถงึความมชีวีติชวีาของเธอ

แมทธวิยงัจ�าตอนที่เธอลงมาจากสถานตี�ารวจที่เจ้าตวัท�างานได้ 

แวบแรกเธอขมวดคิ้วด้วยความสงสัย แต่เมื่อได้รับค�ายืนยันจากแม่

แล้ว ความประหม่าและความขัดเขินก็เข้ามาแทนที่ แต่ยังฝืนท�าเก่ง 

แสร้งกลบเกลื่อนว่าไม่ได้สนใจเขา มองแล้วมองเล่าราวกบัต้องการเกบ็

รายละเอยีด แน่นอนว่าเขารูท้กุอย่าง จบัได้ทกุกริยิาของเธอ แต่ยงัเฉย

เพราะอยากรู้ว่าต�ารวจสาวคนเก่งจะท�าอย่างไรต่อไป

อย่างน้อยการหนอีอกจากคกุกไ็ม่ได้น่าเบื่ออกีแล้ว

ด้านนาคขวัญ หลังลงจากรถมาได้เธอก็ก้าวพรวดๆ เข้า

มาในโรงพยาบาลด้วยสหีน้าบูดบึ้ง ยงัโมโหคนกวนประสาทหน้าตาย

ไม่หาย แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้เพราะดูท่าแล้วเขาต้องขับรถให้เธออีกนาน 

แค่เดนิออกไปกไ็ด้เจอกนัอกีแล้ว 

หล่อไหม...กห็ล่อดอียู่หรอก ทั้งหล่อเหลา น่าค้นหา และดดุนั

อันตรายอย่างที่ล่อลวงหัวใจให้เผลอไผลได้ง่ายๆ หากตั้งสติไม่ดีพอ 

แต่นาคขวญัมั่นใจว่าถ้าเขายงัหาเรื่องเธออย่างทกุวนันี้ รบัรองได้เลย

ว่าเธอไม่เผลอใจไปกบัเขาแน่นอน 

นาคขวญัคดิอย่างเซง็ๆ ระหว่างยนืรอเพื่อนบนระเบยีงทางเดนิ

ของแผนกอายรุกรรมกเ็ล่นโทรศพัท์ไปด้วย จนกระทั่งได้ยนิเสยีงหวาน

เจี๊ยบปานน�้าผึ้งเดอืนห้าของชมนาดผู้เป็นเพื่อนสนทิ

“ไปท�าอะไรมา หน้าบูดเชียว” หญิงสาวร่างเล็กบอบบาง 

ใบหน้าสวยหวานจนนาคขวญัเทยีบไม่ตดิเดนิไปหา และเกาะบ่าเพื่อน

สนิทตั้งแต่เด็กอย่างซุกซน แม้ว่าวันนี้คนหนึ่งจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

ส่วนอกีคนเป็นต�ารวจหญงิกต็าม
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“โดนคนกวนตนีใส่มาน่ะส”ิ

“พูดไม่เพราะเลย” พยาบาลหน้าหวานส่ายหน้า “เดี๋ยวจะฟ้อง

เกต ุรบัรองขวญัต้องโดนเกตสุวดอกีแน่ๆ”

“บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกนาค” นาคขวัญขมวดคิ้วไม่พอใจ 

เพราะสั่งห้ามเพื่อนนกัหนาแล้ว เธอไม่ชอบชื่อเล่นที่สาวแตกขนาดนั้น 

ถงึแม้ว่าตวัตนจรงิๆ ของเธอจะ ‘สาวแตก’ แค่ไหนกต็าม

“โกรธหรือ” ชมนาดส่งยิ้มหวานชนิดที่เรียกว่าต่อให้พญามาร

ยงักลบัใจ แล้วผู้หญงิตวัเลก็ๆ หวัใจเปราะบางอย่างนาคขวญัจะทน

ได้อย่างไร สุดท้ายก็ใจอ่อนให้คนหน้าตาดีจนได้ ต่อให้เป็นผู้หญิง 

กเ็ถอะ

“ไม่ได้โกรธ”

“แล้วท�าไมไม่ยิ้มล่ะ”

‘เออนะ...ยายชมนาดยงัปัญญาอ่อนเสมอต้นเสมอปลาย’ 

นาคขวญับ่นในใจ แต่กต้็องยิ้มให้นางฟ้าชดุขาวตามที่เจ้าหล่อน

สั่งอยู่ดนีั่นแหละ

“แล้วนงัเกตลุ่ะ”

“เกตไุม่ได้อยู่เวร ไปเจอกนัที่ร้านเลยกไ็ด้”

“ดีๆ ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะ หิวจนจะกินช้างเข้าไปได้อยู่

แล้ว” สาวมาดห้าวบ่นกระปอดกระแปด หิวจนหงุดหงิด แต่จะโทษ

ใครได้ ในเมื่อเธอเองที่เป็นฝ่ายสั่งให้ชายหนุ่มขับรถกลับไปกลับมา  

ทั้งที่เขากม็ารบัตรงเวลา แต่อย่างไรเสยีเธอกย็งัอยากโยนความผดิให้

นายมนษุย์หนิอยู่ดนีั่นแหละน่า

นาคขวัญบอกตัวเองว่าเธอไม่ผิดสักนิด แล้วเดินน�าชมนาดไป

ที่รถกระบะสี่ประตู ซึ่งมคีนขบัรถหน้าโหดยนืกอดอกรออยู่แล้ว

“นี่นายหรั่งน่ะ” 

“สวัสดีจ้ะหรั่ง” ชมนาดยิ้มหวานปานนางฟ้าเหมือนเดิม จน
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หน้าเข้มๆ ของแมทธวิขึ้นสเีลก็น้อยแม้จะอยู่ท่ามกลางความมดื 

นาคขวญัหวัเราะเสยีงดงั ไม่ยี่หระต่อแววตาดดุนัของชายหนุ่ม

“ท่าทางหรั่งจะตกหลมุรกัเธอนะชม”

คราวนี้เป็นชมนาดที่หน้าถอดสี นาคขวัญรู้ดีว่าเพราะอะไร 

ชมนาดเป็นสาวหวานที่ชอบผู้ชายดูสะอาดสะอ้าน และออกจะขวัญ

อ่อนนดิๆ เวลาเจอคนท่าทางน่ากลวัแบบนี้

“ไปกนัเถอะ นงัเกตรุอแย่แล้ว” นาคขวญัเปิดประตูให้ชมนาด

นั่งตอนหลัง ส่วนตัวเธอก็มานั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้สารถีหน้าโหด

เหมอืนเดมิแล้วสั่ง “ไปร้านชาบูก่อนนะหรั่ง ฉนันดัเพื่อนไว้”

แมทธิวขมวดคิ้วใส่หญิงสาวราวกับจะต่อต้าน แต่นาคขวัญก็

ขงึตาใส่เป็นเชงิบอกว่าต้องไป สดุท้ายเขากไ็ด้แต่พยกัหน้าเงยีบๆ แล้ว

ขบัรถไปตามที่นาคขวญับอกทางแต่โดยดี

เมือ่ทัง้สามมาถงึร้านชาบูทีอ่ยู่แถวๆ หลงัสนามกฬีากเ็ป็น

เวลาเกือบสองทุ่มเข้าไปแล้ว คนในร้านจึงแน่นขนัด ส่วนมากเป็น

นกัเรยีนนกัศกึษาเพราะวนันี้เป็นวนัศกุร์ และที่ร้านจะมคีอนเสร์ิตเลก็ๆ 

ตอนสี่ทุ่มด้วย ดทีี่นาคขวญัจองโต๊ะไว้ ไม่อย่างนั้นกไ็ม่ได้กนิแน่

“ไปด้วยกันไหมจ๊ะหรั่ง” นางฟ้าชมนาดหันไปชวนยักษ์ใหญ่ที่

ข่มสาวเจ้าจนคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วยิ่งดูเล็กเข้าไปใหญ่ แต่ชมนาดก็ยัง

ยิ้มให้ สหีน้าเปี่ยมด้วยไมตรจีติจนนาคขวญัเทยีบไม่ตดิ

“แล้วแต่เขาเถอะน่า อย่าไปสนใจเลย”

“ขวญัน่ะใจร้าย” 

พยาบาลสาวใจดีหันมาต�าหนิเธออีก นาคขวัญจึงถอนหายใจ

เฮอืก แล้วหนัไปพยกัหน้าให้แมทธวิเดนิตามเข้าไปในร้าน พร้อมๆ กบั

เสยีงร้องเรยีกของใครบางคนที่ท�าเอาคนฟังขนลกุขนพอง

“ทางนี้นงัชะน!ี” 
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ทั้งร้านตกอยู่ในความเงียบกริบชนิดที่ว่าถ้าใครสักคนผายลม

กไ็ด้ยนิไปทั่วร้านชาบขูนาดห้าสบิโต๊ะแห่งนี้แน่นอน ทั้งยงัมองสองสาว

ที่เพิ่งเดนิเข้ามาในร้านเป็นจดุเดยีวด้วย

นาคขวญักระแอมแล้วขยบัไปใกล้แมทธวิ ก่อนกอดท่อนแขนล�่า

ไว้ ท�าทีเป็นว่าเธอมีคู่มาด้วย ไม่ได้เป็นชะนีมาคนเดียวอย่างที่เพื่อน

กะเทยควายแหกปากเรยีก เชญิมองชมนาดได้เลย...นาคขวญัใส่ร้าย

เพื่อนสาวเรยีบร้อยแล้ว

ใบหน้าหวานแดงระเรื่อ เพราะไรขนสากระคายบนท่อนแขน

ก�าย�าท�าให้เธอจั๊กจี้นดิๆ แต่กต็้องกลบเกลื่อนความเขนิอายไว้ เพราะ

ไม่อยากอบัอายต่อหน้าประชาชใีนที่สาธารณะ

“ต๊าย! หล่อนควงผู้ชายมาด้วยเหรอชะน”ี

จ้ะ...คราวนี้ชดัเลยว่าชะนทีี่นงักะเทยพูดน่ะหมายถงึใคร

จากที่หวังจะล้างอาย แต่สุดท้ายเพื่อนตัวแสบก็ชี้ชัดให้เธอได้

อายอยูด่ ีหญงิสาวคนสวยท�าหน้ามุย่ ก้าวฉบัๆ เข้าไปนั่งตรงหน้าเพื่อน

ชายใจสาวอย่างไม่สนใจสายตาใคร ทั้งยงัตบโต๊ะดงัปัง

“แกกไ็ว้หน้าฉนับ้างเถอะนงัเกื้อ” 

ชื่อเก่าดั้งเดมิสมยัพระเจ้าเหาของบรุษุพยาบาลหวัใจสาวถกูขดุ

ขึ้นมาจนได้ คราวนี้ ‘นงัเกื้อ’ เป็นฝ่ายหบุยิ้มบ้าง

“ฉนัชื่อเกตนุะยะ”

“ฉนักช็ื่อนาคขวญั ไม่ได้ชื่อชะน”ี

“หมายถึงชมกไ็ด้นี่” เกตไุหวไหล่ โยนให้นางฟ้าอย่างชมนาด 

กเ็ป็นอนัว่าจบ เพราะไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก น�้าจะท่วมฟ้า หรอื

ว่าปลาจะกนิดาว ชมนาดกร็บัไว้คนเดยีว

“รอดตวัไปนงัเกต”ุ

“ว่าแต่แกเถอะ ไปหาพ่อหนุ่มฝรั่งหล่อพ่อของลูกนี่จากที่ไหน” 

กะเทยร่างยกัษ์กระแซะถามเพราะคดิว่า ‘ฝรั่ง’ ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง 
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ทั้งยงัท�าหูท�าตาแพรวพราวใส่

“เขา...”

“หล่ออ้ะ...ล้อหล่อ ห่อให้ด้วยส”ิ กะเทยหื่นมองไปทั่วร่างบกึบนึ

ของแมทธิวก่อนจะหยุดที่ ‘เป้ากางเกง’ แล้วท�าท่าปาดน�้าลายใส่ 

สุดท้ายก็ร้องเสียงดังเพราะทนรัศมีความหล่อไม่ไหว “โอ๊ย...อยากได้

เป็นผวั”

“ใจเยน็...แกไม่มมีดลูก”

“แต่อย่างอื่นก็ใช้ได้นะยะ ไม่ใช่พวกมีมดลูก แต่ดันปล่อยให้ 

แห้งกรงัจนหนิปูนจะเกาะ ขี้เกลอืจะขึ้นรงัไข่อยู่รอมร่อแบบแก”

“ปากเสยี” นาคขวญัแทบควนัออกห ูใบหน้าร้อนวาบจนไม่กล้า

สบตาแมทธวิ เธอถูกเพื่อนแซวเรื่องขึ้นคานน่ะชนิแล้ว แต่การมบีคุคล

ที่สามอยู่ด้วยนี่สเิรื่องใหญ่

ฆ่าได้ แต่หยาม (เรื่องขึ้นคาน) ไม่ได้

“เกตกุอ็ย่าไปแซวขวญัเลย”

“นาค!” ต�ารวจสาวสดุห้าวหนัไปแยกเขี้ยวใส่นางฟ้าชมนาดที่

เอาแต่ยิ้มแหยๆ

“ชมว่าชื่อขวญัออกจะน่ารกั ดูหวานๆ ดดี้วย”

“แต่มนัไม่เหมาะกบันงัม้าดดีกะโหลกนี่หรอกชมมี่” เกตจุบีปาก

จีบคอเรียกชมนาดขณะแจกตะเกียบและจานชามให้สมาชิกร่วมโต๊ะ 

โดยอ้อยอิ่งกบัแมทธวิเป็นพเิศษ

“หล่อล�่าเชยีวพ่อคณุทูนหวั...อยากเป็นผวักะเทยไหมจ๊ะ” เกตุ

ยงัคะนองปากเพราะคดิว่าฝรั่งฟังไม่รูเ้รื่อง แต่นาคขวญักไ็ม่คดิจะบอก 

ทั้งยงัแอบหยกิชมนาดไว้ไม่ให้บอกเกตอุกีด้วย

“แกชอบเขาหรอืนงัเกต”ุ

“ฉันเสนอตัวขนาดนี้ ชะนีอย่างแกยังดูไม่ออก ก็สมแล้วละที่

ต้องขึ้นคาน”
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ค�าพูดของเพื่อนกะเทยร่างยักษ์ท�าเอาแก้มนาคขวัญเห่อร้อน 

ขึ้นมาทนัท ีใบหน้าหวานขึ้นสรีะเรื่อ อย่าว่าแต่มองหน้าเขาเลย ตอนนี้

เธออยากมดุลงดนิฝังกลบตวัเองไปเสยี

“อุ๊ย!” บุรุษพยาบาลร่างใหญ่อุทาน “หล่อนหน้าแดงด้วยนะ

ชะน ีตายแล้ว...ฉนัคดิว่าหล่อนหมดฮอร์โมนไปแล้วเสยีอกี”

“ล้มโต๊ะเลยไหม” นาคขวัญแยกเขี้ยว แสร้งโมโหกลบเกลื่อน

ด้วยการตบโต๊ะดังปังจนคนทั้งร้านเริ่มเมียงมองด้วยความสนใจ เห็น

ดงันั้นแล้วเรื่องอะไรที่เธอจะต้องอายคนเดยีว ลากอตีาฝรั่งหนวดเถื่อน

ให้อายไปด้วยเลยดกีว่า 

“นายนั่นน่ะไม่สนใจแกหรอกนังเกตุ เขาเป็นเกย์พันธุ์เดียวกับ

แกนั่นแหละ” สาวแสบโวยลั่น แน่นอนว่าคนทั้งร้านเงยีบกรบิแล้วมอง

มายงัโต๊ะของเธอเป็นจดุเดยีว

บรรลยัแล้ว...

ต�ารวจสาวเพิ่งรูต้วัว่าเล่นแรงไปหน่อยกต็อนนี้เอง เพราะทกุคน

มองมาที่โต๊ะของเธอกจ็รงิ แต่มองแมทธวิด้วยความสนอกสนใจ และ

บางคนอาจหาญกระซบิกระซาบนนิทากนัต่อหน้าทเีดยีว

“กินกันต่อสิ” หญิงสาวบอกเสียงดุ ท่าทางขึงขัง จนบรรดา 

ผู้อยากรู้อยากเหน็ทั้งหลายต้องยอมหนักลบัไป

“เล่นกันจนเป็นเรื่อง” ชมนาดส่ายหน้าแล้วหันไปขอโทษ 

ชายหนุ่มแท้เพยีงคนเดยีวที่นั่งอยู่ด้วยกนั “ขอโทษแทนสองคนนี้ด้วย

นะจ๊ะหรั่ง”

“อะไรกัน ฉันท�าใจไม่ได้...ล�่าขนาดนี้ พันธุ์เดียวกันหรอกหรือ 

โธ่...อกน้องเกตจุะแตก” เกตยุกมอืทาบอก ท�าหน้าเสยีดายสดุซึ้ง “ไม่

เป็นไร เปลี่ยนใจมารกุเมื่อไหร่กบ็อกเจ๊นะจ๊ะ เจ๊พร้อมรบัเสมอ”

“ผมชอบผูห้ญงิครบั” ภาษาไทยส�าเนยีงแปร่งๆ ดงัขึ้นอย่างหมด

ความอดทน 
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พอคนไม่พูดไม่จามานานง้างปากขึ้นมาได้เท่านั้นแหละ คนบ้า

ผู้ชายเป็นทุนเดิมอย่างเกตุก็ยิ้มเคลิ้มทันที ไม่ได้สนใจแววตาเหมือน

จะฆ่าคนได้ของชายหนุ่มสกันดิ

“พูดไทยได้กไ็ม่บอก คนอะไรเสยีงเพราะจงั”

“เขาชอบผู้หญงินงัเกต ุหมดหวงัแล้ว” นาคขวญักระซบิ

“เป็นแฟนชะนขีวญัหรอืจ๊ะสดุหล่อ”

“แบบคณุขวญัผมกไ็ม่เอาหรอกครบั” 

“พรวด”

คนที่ถูกพาดพงิถงึกบัส�าลกั บทเขาจะพูดขึ้นมากพ็ูดมากเชยีว 

ทั้งยงัเอาคนืได้อย่างเจบ็แสบเสยีด้วย 

นาคขวญัหนัไปขงึตาใส่แมทธวิท่ามกลางเสยีงหวัเราะของเพื่อนๆ 

โดยเฉพาะเพื่อนกะเทยถกึที่เสยีงดงักว่าใครอกีตามเคย

“นงัขวญั...ฉนัว่าคราวนี้แกเตรยีมหาแท่นขดุเจาะน�้ามนัได้เลย”

“เอามาท�าซากอะไรวะ”

“ขดุคราบหนิปูนที่มนัเกรอะกรงัอยู่ตามมดลูกแกไง”

“ให้โบกปูนปิดเลยไหม ไหนๆ กไ็ม่ได้ใช้แล้ว” นาคขวญัเถยีง

กบัเพื่อนกะเทยพลางส่งสายตาอ�ามหติให้ผู้ชายหน้าโหด

“เอาดแิก”

“ฉนัประชด นงัตุ๊ดบ้า” 

หนึ่งสาวแท้กับหนึ่งสาวเทียมเถียงกันไปเถียงกันมา ท�าให ้

แมทธิวลอบยิ้ม แน่นอนว่าไม่อาจรอดพ้นสายตาปานเรดาร์ส่องหา

ผู้ชายของเกตไุด้

“วุ้ย ยิ่งยิ้มยิ่งหล่อ ยิ้มบ่อยๆ สคิะสาม”ี

ฝรั่งร่างใหญ่หบุยิ้มทนัควนัแล้วหนัไปหานาคขวญั แต่สาวเจ้าก็

เมนิหลบ ทั้งยงัยกัไหล่ไม่แยแส

“สมน�้าหน้า เป็นผัวตุ๊ดไปเลยไป๊” นาคขวัญแอบเยาะเย้ยเขา
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ลับหลัง คิดว่าคนตัวโตไม่ได้ยินแน่นอน ไม่คาดคิดว่าเขาจะได้ยิน  

แถมยงัมองเธอด้วยแววตาเยน็เยยีบชนดิที่น�้าแขง็ขั้วโลกยงัอาย

ตายละหวา...สร้างศตัรูอกีคนแล้วสิ

หญิงสาวท�าไม่รู้ไม่ชี้ แล้วจัดการเทหมูสไลด์ลงในหม้อชาบู  

ปากกค็ยุกบัเพื่อนไปด้วย

“เตรียมงานแต่งเรียบร้อยแล้วเหรอชมมี่” เกตุจีบปากจีบคอ 

ดดัเสยีงเสยีจนหวานหยดอกีครั้ง โดยเลยีนแบบกริยิาอ่อนหวานตาม

ธรรมชาติของชมนาด แต่ดูอย่างไรก็ไม่สวยเรียบร้อยเหมือนต้นแบบ 

และดู ‘กระแดะ’ มากอกีด้วย

“ต้องแก้ชุดอีกหน่อยน่ะเกตุ ช่วงนี้เดี๋ยวขวัญนัด เดี๋ยวเกตุนัด 

พี่เชนกช็อบพาไปหาอะไรกนิด้วย ชมกเ็ลยอ้วนขึ้น”

“ไม่ใช่ท้องก่อนนะยะ” 

“หบุปากกไ็ด้นงัเกต ุชมเขาไม่ใช่แก ที่ต่อให้ท้องไม่ได้แต่กแ็รด

ไปทั่ว” นาคขวญัทะลกุลางปล้อง กร็ู้ว่าเกตลุ้อเล่น แต่ถ้าคนอื่นได้ยนิ

จะไม่ดี

“แกเป็นคนหรือเป็นไก่เนี่ยนังชะนี จิกกัดเจ็บมาก” เกตุค้อน

เพื่อน จากนั้นจึงหันไปยิ้มหวานให้ชายหนุ่มหล่อล�่าเพียงคนเดียวใน

โต๊ะ 

“เพิ่งมาท�างานกบัแม่นงัชะนขีวญั กอ็ยูห่่างๆ ชะนไีว้นะคะสาม ี

นังนี่มันปากไม่ดีเลยไม่มีใครเอามาจนถึงป่านนี้ เกิดมันเปลี่ยวมากๆ 

แล้วปล�้าทูนหวัขึ้นมา จะได้เมยีบ้าๆ แบบนงัชะนขีวญัแทนนะคะ”

“นงัเกต!ุ” นาคขวญัหน้าแดงจดั ยิ่งได้ยนิเสยีงแมทธวิหวัเราะ

เธอกย็ิ่งอายจนไม่มอีารมณ์จะต่อปากต่อค�าด้วย

“เกตนุ่ะชอบแกล้งขวญั” ชมนาดหวัเราะเบาๆ

“แหม...แต่ฉนักร็กัแกนะชะน ีไม่อย่างนั้นจะตดิต่อปลดัดนย์ให้

หรอืไง”
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“กไ็ม่เหน็จะได้ผล” สาวโสดยกัไหล่อย่างปลงตก 

พัทธดนย์เป็นปลัดอ�าเภอและเป็นญาติผู ้น้องของเกตุด้วย  

เกตุจึงช่วยติดต่อให้เป็นกรณีพิเศษเพราะตรงสเปกนาคขวัญทุกอย่าง 

เสยีตรงที่ชายในฝันไม่เล่นด้วยนี่แหละ

“ฉนัว่าแกต้องไปบนแล้วละ ขอให้ได้ผวัเรว็ๆ”

“ขนาดนั้นเลยหรอืวะเกต”ุ

“กใ็ช่น่ะส ิเหนยีงยานแบบแกน่ะอาศยัหนงัหน้าตวัเองไม่ได้แล้ว 

ต้องไสยศาสตร์ล้วนๆ” บุรุษพยาบาลหัวใจสาวยังเล่นไม่เลิก ทั้งยัง

กล่าวด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “ที่แกไปเที่ยวแล้วขอเนื้อคู่มาน่ะ ปกตทิี่นั่น

ศกัดิ์สทิธิ์มากเลยนะ ใครไปขอกไ็ด้...ว่าแต่แกขอว่ายงัไงบ้างนะ”

“ก็...” คิ้วเข้มเหนือดวงตากลมโตขมวดอย่างครุ่นคิด จากนั้น

เธอจงึตอบว่า “ไม่เยอะหรอก นดิหน่อยเอง”

“บอกมาเถอะน่า” เกตคุะยั้นคะยอ

“กแ็ค่...ขอผูช้ายหล่อๆ เวลาลกูออกมาจะได้หน้าตาดเีพราะพ่อ

กห็ล่อ แม่กส็วย ไม่ต้องรวยกไ็ด้ เพราะฉนัรวยแล้ว ฉนัเลี้ยงได้ และ

ต้องตวัสูงเพราะฉนัสงู เตี้ยกว่าไม่ด ีมนัดไูม่แมน แล้วกต้็องไม่กนิเหล้า 

ไม่สูบบหุรี่ ไม่ตดิการพนนั หล่อ ล�่า มาดแมน แฮนด์ซมั แต่ต้องไม่เป็น

ผัวตุ๊ดหรือเมียตุ๊ดด้วยนะ แก่กว่าฉันได้ แต่ห้ามเกินห้าปี เพราะฉัน 

กลัวเขาเสื่อมสมรรถภาพ ส่วนเรื่องเชื้อชาติ...อยากได้อิตาลีหรือไม่ก็

สเปนนะ เบ้าหน้าคอืดนีะแก แต่นาทนีี้ไม่เกี่ยงแล้วว่าชาตไิหน หนเูหมา

หมดค่ะ”

แกร๊ง!

สิ้นค�าตอบของนาคขวญั เกตกุท็�าช้อนในมอืตกกระทบโต๊ะเสยีง

ดงั เพื่อนชายใจหญงิอ้าปากค้าง มองต้นเรื่องด้วยแววตาต�าหนิ

“เนี่ยเหรอขอนดิเดยีว”

“ท�าไมล่ะ ไปทั้งทกีข็อให้คุ้มส”ิ
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“โธ่เอ๊ย นงัชะน”ี เกตจุกิตาใส่อย่างมจีรติ “หล่อนนี่ตวัท�าลาย

ความศกัดิ์สทิธิ์จรงิๆ”

“อะไร”

“ขอแบบไม่ดูหนงัหน้า ไม่ดูเหนยีง ไม่ดูอายแุบบแก ชาตนิี้ทั้ง

ชาตกิห็าไม่ได้หรอกย่ะ” เกตเุทหมูลงในหม้อชาบูแล้วกนิอย่างรวดเรว็

ราวกบัตายอดตายอยากมาหลายวนั

“แกกพ็ูดได้ส ิไม่เคยต้องขึ้นคานแบบฉนันี่”

“กแ็กอ่อยไม่เป็นเอง”

“ฉนั...”

“ลองอ่อยคนใกล้ตวัก่อนเป็นไง นายหรั่งน่ะ...ไหนลองซ”ิ เกตุ

วางตะเกยีบลงแล้วจ้องหน้านาคขวญัสลบักบัแมทธวิอย่างจรงิจงั

นาคขวัญหันไปสบตากับแมทธิวแล้วก็พลันสะดุ้งวาบเมื่อเห็น

แววตาท้าทายของเขา แม้ว่าเจ้าตวัจะไม่ได้พูดอะไรกเ็ถอะ

“พูดอะไรเลอะเทอะน่านงัเกต”ุ

“ก็เพราะแกป๊อดแบบนี้ไงนังขวัญ ป่านนี้ถึงยังต้องนั่งบนคาน 

ไปจองบ้านบางแคไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไป๊”

“กน็ายหรั่งไม่ใช่สเปกฉนันี่ มนัจิ้นไม่ออกนี่หว่า”

“ไหนบอกว่านาทนีี้ไม่เลอืกแล้วไง”

“ก.็..”

“หยดุทั้งสองคนนั่นแหละ” ชมนาดที่นั่งฟังการเถยีงกนัไปโต้กนั

มาของเพื่อนๆ ทนไม่ไหว เธอเอามือกุมท้องแล้วหัวเราะจนหน้าแดง 

“ชมจะกนิไม่ไหวอยู่แล้ว เลกิเถยีงกนัแล้วกนิเถอะ ขวญัต้องกลบับ้าน

อกีนะ”

“วนันี้เมาได้ ฉนัมสีารถมีาด้วย”

“ไม่ได้” เกตสุวนทนัควนั “ฉนัต้องไปเข้าเวรดกึต่อ เมาไม่ได้”

“แกกไ็ม่ต้องกนิส”ิ
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“ได้ยังไงยะ เมาก็ต้องเมาด้วยกัน วันนี้เมาโคล่าไปก่อนก็ได้” 

บุรุษพยาบาลร่างใหญ่แต่ใจหญิงแจกแก้วน�้าให้เพื่อนๆ รวมทั้งหนุ่ม

หล่อแปลกหน้า จากนั้นกร้็องเสยีงดงัจนคนหนัมามองทั้งร้าน “ชนแก้ว

ให้นงัชมมี่ที่ก�าลงัจะสละโสด และให้นงัขวญัที่ป่านนี้กย็งัไม่มใีครเอา”

สิ้นเสียงของเกตุ เสียงแก้วแตกกระจายและเสียงก่นด่าตบตีก็

ดงัขึ้นเป็นระยะๆ
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ฝรั่งล�่า หล่อ ดิบ เถื่อน

ก่อก�รรักครั้งที่ 2

กว่าที่นาคขวัญและเพื่อนๆ จะกินชาบูกันอิ่มแปล้ก็เกือบ

สี่ทุ่มเข้าไปแล้ว บุรุษพยาบาลร่างยักษ์ขอแยกตัวไปก่อนใครเพื่อน

เพราะต้องเข้าเวรดกึต่อ ทั้งยงัอาสาเป็นคนไปส่งชมนาดเองด้วย เพราะ

นาคขวญัต้องกลบับ้านที่วงัน�้าเขยีวภายในคนืนี้

เมื่อแยกย้ายกนัแล้ว นาคขวญักเ็ล่นโทรศพัท์และสนใจข่าวการ

ขดุคุย้ดาราแบดบอยทิ้งเมยีไปมชีูต่้อ ส่วนแมทธวิกข็บัรถให้เหมอืนเคย 

จนกระทั่งหญิงสาวรู้สึกถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยฝีมือชาย 

หน้าโหดคนเดมิ เธอกไ็ม่อยากทนอกีต่อไป

“ขบัให้ดหีน่อยส”ิ ต�ารวจหญงิหนัไปดคุนงานของแม่ แล้วหนั

กลบัมาสนใจหน้าจอโทรศพัท์ต่อ

“เดี๋ยวสายตาเสยีหรอก”

“เฉยเหอะ” นาคขวญัดอุกี แม้จะได้ยนิเสยีงเขาถอนหายใจแรงๆ 

แต่กไ็ม่ใส่ใจ ชายหนุ่มเป็นคนไม่ค่อยพูด ขนาดไปนั่งกนิชาบูด้วยกนั

ยงัไม่พูดอะไร เวลาเกตหุรอืชมนาดถามอะไรอย่างมากกแ็ค่พยกัหน้า

หรอืส่ายหน้าเท่านั้น ถ้าไม่เคยได้ยนิเขาพูดมาก่อน บางทเีธอกอ็ดคดิ

ไม่ได้ว่าเขาเป็นใบ้หรอืเปล่า

บรรยากาศในรถเงียบยิ่งกว่าป่าช้า การเดินทางไปไหนมาไหน
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ตามล�าพงักบัผูช้ายหน้าโหดไม่ได้ท�าให้เธอกลวัเท่ากบัการอยูก่บัผูช้าย

ที่ว่า ‘นิ่ง’ จนเดาไม่ออกอย่าง ‘นายหรั่ง’ ดงันั้นนาคขวญัจงึต้องหา

อะไรท�าไปเพลนิๆ แก้เก้อจนกว่าจะถงึบ้าน

แต่ระยะทางจากตวัเมอืงไปที่บ้านของนาคขวญัไม่ใช่ใกล้ๆ ยิ่ง

ภายในรถเงียบเท่าไรเธอก็ยิ่งอึดอัด แต่พอจะเอื้อมมือไปเปิดเพลง  

มอืบางกช็ะงกัเมื่อสบตากบัดวงตาคมดขุองแมทธวิ

“ท�าไมต้องมองแบบนั้นด้วยเล่า” นาคขวญัขมวดคิ้วมอง ‘นาย

ยกัษ์ประหลาด’ ที่หนัมามองหน้าเธอด้วยแววตาดดุนัแล้วเมนิหน้าหนี

ไปเอง ท�าตวัมลีบัลมคมในแปลกๆ

หญิงสาวแสร้งสนใจหน้าจอโทรศัพท์ต่อทั้งที่ใจไม่อยู่กับเนื้อ 

กบัตวั ชายคนนี้แปลกๆ ดอูย่างไรกร็บัรูไ้ด้ถงึ ‘ความไม่ธรรมดา’ อย่างนี้

คงปล่อยไปไม่ได้เสียแล้ว หากกลับไปถึงบ้านเมื่อไร เธอคงต้องขอดู

เอกสารสมคัรงานทั้งหมดของเขาเป็นอนัดบัแรก

แมทธวิใช้เวลาไม่นานกข็บัรถมาถงึขวญัรกัรสีอร์ตที่อยูใ่นอ�าเภอ

วงัน�้าเขยีว และนาคขวญักย็อมเงยหน้าจากโทรศพัท์ในที่สดุ

“ขอบใจนะหรั่ง” หญงิสาวกล่าวขณะปลดเขม็ขดันริภยั หาเรื่อง

ทะเลาะกนัมาทั้งวนัแล้ว การขอบคณุกถ็อืว่าเป็นน�้าใจเลก็ๆ น้อยๆ ที่

เธอจะมอบให้เขาได้ ถือเป็นการสงบศึก บอกตรงๆ ว่าเวลาเถียงกัน

แล้วหนัไปเจอนยัน์ตาวาวเข้มของเขาคราวใด หวัใจเธอกม็กัจะเต้นแรง 

แทบลมืวธิหีายใจไปเลย

ต�ารวจสาวปลดล็อกประตู ก�าลังจะก้าวลงจากรถ แต่กลับถูก

มอืหนาตะปบต้นแขนไว้แล้วดงึกลบัไปอย่างรวดเรว็ นาคขวญัเป็นผูห้ญงิ 

ประสาทไวอยู่แล้ว พอถูกดงึไปเธอกป็ัดมอืเขาทิ้งอย่างรวดเรว็ ทั้งยงั

เงื้อก�าปั้นจะต่อยเขาอีกต่างหาก ทว่าก็ถูกมือหนากร้านจับไว้แล้วดึง

เข้าหาตวัแรงๆ

“เล่นอะไรน่ะหรั่ง”
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“คุณขวัญยังไม่ได้รับการตอบแทนจากผมเลย” เขาบอกเสียง

เย็น ความมืดในลานจอดรถและเสียงลมหายใจของเขาท�าเอาสาว 

คนเก่งเริ่มสั่นนดิๆ พอเข้าใกล้จนได้กลิ่นบหุรี่ต่างประเทศและกลิ่นอาย

แบบผู้ชายอนัตรายอย่างเขา นาคขวญักก็ลนืน�้าลายฝืดคอ สตทิี่เคย

ตั้งมั่นมานานเริ่มโบยบนิหนไีปทลีะน้อยๆ

“ตอบแทนอะไร”

“ที่คณุขวญัท�าให้ผมต้องอายต่อหน้าคนเยอะๆ ไง”

“กล็้อกนัเล่น”

“ผมไม่สนกุด้วย”

“ขอโทษกไ็ด้น่า อย่าใจเสาะนกัส”ิ หญงิสาวถอนหายใจหนกัๆ 

พยายามดงึมอืออกจากการเกาะกมุของเขา แต่กไ็ม่หลดุ จนนาคขวญั

เริ่มกลวัเสยีแล้ว เธอไม่ใช่ผูห้ญงิบอบบาง อ่อนแอ แต่ยกัษ์ใหญ่นี่ทกัษะ

ดเีหลอืเชื่อ ทั้งยงัแรงเยอะจนน่ากลวั

ชายร่างสูงใหญ่ขยับเข้าใกล้หญิงสาวจนรับรู้ได้ถึงลมหายใจ

อุ่นๆ ของเขา หวัใจนาคขวญัเต้นระรวั เธออยากผลกัเขาให้ออกห่าง 

อยากต่อยเขาสกัหมดั อยากต่อต้าน แต่ไม่มแีรงเอาเสยีเลย ราวกบัว่า

แววตาและลมหายใจของเขาสะกดเธอไว้ เขาดบิ เถื่อน อนัตราย แต่

กเ็ยา้ยวนให้ตดิกบั และหลอมละลายเธอจนกลายเป็นเพยีงขี้ผึ้งถกูไฟ

ลนเท่านั้น

“อย่าเล่นแบบนี้นะหรั่ง” นานเหลือเกินกว่าที่นาคขวัญจะพูด

ออกมาได้ 

เขากอดเธอแน่นจนขยับไม่ได้ นิ่งขึงจนตัวชา เธอรู ้สึกถึง

สญัญาณเตอืนภยัที่ดงักระหึ่มอยู่ในหวั แต่กย็งัไม่มแีรงต่อต้านเขาอยูด่ี

“ผมเปล่า” เสยีงแหบพร่าดงัชดิใบหูหญงิสาว ลมหายใจร้อนๆ 

เป่ารดต้นคอจนนาคขวญัทนไม่ไหว เธอย่นคอหนอีย่างจั๊กจี้

“ปล่อยนะหรั่ง อยากให้ฉนับอกแม่หรอืไงว่านายท�าอะไรแบบนี้
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กบัลูกสาวท่านน่ะ”

“คณุขวญัไม่บอกหรอก” 

คราวนี้เสียงพร่าดังชิดมุมปากของเธอแทน ท�าให้นาคขวัญ

ตระหนกัได้ทนัทวี่าเขาก�าลงัจูบเธอ...

เธอไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่า ‘เสียจูบแรก’ ได้ไหม แต่อีตาฝรั่ง 

ตวัใหญ่ยกัษ์นี่กไ็ม่ได้ท�าอะไรมากกว่านั้น แค่แตะรมิฝีปากกบัมมุปาก

เธอเบาๆ แล้วผละออกพร้อมปล่อยให้เธอเป็นอสิระ

นาคขวัญยังตะลึงงันราวกับถูกสาปให้เป็นหิน ทั้งที่แมทธิวยัง

ไม่ได้ดับเครื่องยนต์และเปิดเครื่องปรับอากาศไว้แท้ๆ แต่เธอกลับ 

เหงื่อกาฬแตกพลั่ก หวัใจยงัเต้นกระหน�่า ตื่นเต้นที่สดุในชวีติ

ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงตะโกนโห่ร้องด้วยความดใีจที่เสยีจบูแรก

เสยีท ีเพราะนอกจากพ่อกไ็ม่เคยแตะต้องผูช้ายมาตลอดเกอืบสามสบิ

ปี แต่ไม่รู้ท�าไมถงึกลบัดใีจไม่ออก เธอไม่ดใีจสกันดิ ทั้งยงัรู้สกึหวาด 

หวั่น กลวัว่าความใกล้ชดินี้จะล่อลวงเธอสู่กรงเลบ็ของผู้ชายอนัตราย

อย่าง...เขา

“ฝันดีครับคุณขวัญ” แมทธิวบอกน�้าเสียงราบเรียบ สีหน้าไร้

อารมณ์เหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนไปคือสายตาของเขาที่เข้มข้นไปด้วย 

‘อะไรบางอย่าง’ ซึ่งนาคขวญัไม่แน่ใจ แต่กท็�าเอาขนลกุขึ้นมาทนัที

เขาเป็นผู้ชายอนัตรายที่ไม่ควรเข้าใกล้

หญิงสาวพยายามเตือนตัวเองหลายครั้งว่าจะไม่ยุ ่ง ทว่า 

ชายหนุม่กลบัมอีะไรบางอย่างที่ดงึดดูเธอให้เข้าไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็น

ท่าทางมลีบัลมคมใน การพูดจา หรอืแม้กระทั่งความสามารถของเขา

นาคขวัญมองตามชายร่างสูงที่เดินแยกออกไปยังเรือนพัก 

คนงานด้วยแววตาที่เตม็ไปด้วยความหนกัใจ เธอไม่อยากยุ่งกบัเขาก็

จริง ทว่ายังอยากรู้อยู่ดีว่าเขาเป็นใคร มาจากไหนกันแน่ ไว้ใจได้แค่

ไหน และเธอจะต้องรู้ให้ได้



กรรัมภา  43   

แมทธิวแทบกลัน้หวัเราะไว้ ไม่อยู่ ตอนเหน็นาคขวญัตกใจ

เพราะแค่ถูกเขาจูบมมุปาก เรยีกว่าจูบยงัไม่ได้ด้วยซ�้า แต่สาวคนเก่ง

ซึ่งชายหนุ่มมั่นใจว่าเธอเก่งแต่ปากกลับช็อกเสียจนเขากลัวว่าเธอ 

จะเป็นลมไปหรอืเปล่า ทั้งยงัตวัร้อน ท่าทางเหมอืนอยากจะวิ่งหน ีแต่

กก็้าวขาไม่ออก ท�าราวกบัเจอผไีปได้

‘น่าสนใจจรงิๆ’ อดตีทหารเรอืหนุม่คดิอย่างอารมณ์ด ีเขามาถงึ

เรอืนพกัคนงานแล้ว คนงานคนอื่นๆ ยงันั่งเล่นไพ่กนับ้าง กนิเหล้ากนั

บ้างตามประสา แต่เขากไ็ม่ได้เข้าไปร่วมวงด้วย แค่พยกัหน้าแล้วเดนิ

เลี่ยงออกมาอยู่ตามล�าพงัที่หลงัเรอืนพกัคนงานแล้วนกึถงึนาคขวญั

พนนัได้เลยว่าเธอจะต้องหลบหน้าเขาไปสกัพกั แต่เธอจะไม่หนี

ไปนาน นาคขวญัไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆ เธอดื้อตาใส กวนประสาท 

นดิๆ แต่เขาคดิว่านั่นคอืเสน่ห์

ระหว่างเขากบัเธอมแีรงดงึดูด แมทธวิรู้ด ีและเขากม็คีวามสขุ

เวลาเหน็คนเก่งขดัเขนิ ยอมรบัว่าหาได้น้อยเหลอืเกนิ ผู้หญงิที่ผ่านๆ 

มาของเขาหรือแม้แต่ที่ที่จากมาแค่โตเป็นสาวหน่อยก็จูบได้อย่างม ี

ชั้นเชงิแล้ว ไม่ใช่อายจุะสามสบิแต่ยงัท�าตวัไม่ถูกอย่างนาคขวญั

ใบหน้าแดงระเรื่อยามที่เจ้าตวัเขนิอายสดุก�าลงัยงัคงอยูใ่นความ

ทรงจ�าของแมทธิว ชายหนุ่มยิ้มตามล�าพังในความมืด รอดูว่าพรุ่งนี้

นาคขวญัจะท�าอย่างไรต่อไป

รุ่งเช้า...

นาคขวัญรีบตื่นขึ้นมาใส่บาตรพร้อมรัตนาผู้เป็นแม่ จากนั้นจึง

อาศัยช่วงที่ท่านวุ่นวายกับเรื่องอาหารแกะที่มาส่งแต่เช้า ลอบเข้าไป

ในห้องท�างานของแม่ ดงึเอกสารแสดงประวตัขิอง ‘นายหรั่ง’ ออกมา

แล้วสอดไว้ในหนงัสอือ่านเล่นเล่มหนึ่งซึ่งเธอพกตดิตวัมาด้วย จากนั้น

ก็เดินไปหาน้ายาตราที่อยู่ในไร่ติดกันเพื่อถามถึงความเป็นอยู่ของ 
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ผักหวานหรือสุคนธวา หญิงสาวคนสนิทที่ได้ทุนแลกเปลี่ยนไปเรียน 

ต่างประเทศ พอกลบัมากไ็ด้ทนุไปเรยีนมหาวทิยาลยัที่นั่นอกีครั้ง จน

เรยีนจบกย็งัไม่มทีที่าว่าจะกลบัมา

หญงิสาวอยู่คยุกบัคณุน้าข้างบ้านเป็นเวลาค่อนวนั กนิอาหาร

มื้อเที่ยงด้วยกนัเสรจ็สรรพแล้วจงึกลบัมาที่บ้านตวัเอง เมื่อมาถงึกลบั

ไม่ยอมเข้าบ้าน แต่ไปหามมุสงบแอบอ่านประวตัขิองชายหนุ่มแทน

แมก็ซ์เวลล์ ฮนัเตอร์...บ้านเกดิ วอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา

นาคขวัญนอนอยู่ในเปลญวนที่แขวนอยู่ระหว่างต้นมะม่วง 

สองต้น ท�าทเีป็นอ่านหนงัสอือตัชวีประวตัขิอง วอร์เรน บฟัเฟตต์4 ทั้ง

ที่ความจรงิแล้วเธออ่านเอกสารแสดงตวัทั้งหมดของ ‘นายหรั่ง’ ชื่อจรงิ

ที่โคตรเท่ นามสกลุดาษดื่น ออกการ์ตูนนดิๆ ด้วยซ�้าไป แต่สิ่งเดยีวที่

ต�ารวจหญิงเอะใจคือภาพถ่ายในส�าเนาพาสปอร์ตของเขา จะว่าเธอ

มองคนแค่ภายนอกก็ได้ แต่เขามีอะไรบางอย่างที่สะกิดใจเธอให้เชื่อ

ยากเหลอืเกนิว่าจะเป็นแค่ฝรั่งตกอบัตามที่มารดาเล่าให้ฟัง

ท่าทางดบิเถื่อน ปราดเปรยีว อนัตราย มองปราดเดยีวกร็ู้ว่าไม่

ธรรมดา ไม่น่าจะตกอบัหรอืถูกผู้หญงิหลอกง่ายๆ  ยิ่งนกึถงึเหตกุารณ์

ที่เกดิขึ้นระหว่างเขากบัเธอเมื่อคนืที่ผ่านมา รอยจมุพติเบาๆ ที่มมุปาก

ยังประทับอยู่ในความทรงจ�า นาคขวัญก็หน้าร้อนวาบทันที น่าอาย

จรงิๆ ที่เธอเผลอไปท�าตวัเป็นสาวน้อยไร้เดยีงสาต่อหน้าเขาเสยีได้

และเชื่อเถอะว่าเชี่ยวชาญขนาดนั้น เขาไม่มทีางถกูผูห้ญงิหลอก

แน่นอน

ระหว่างที่ก�าลังจมอยู่ในความคิด กลิ่นควันบุหรี่ก็ลอยตามลม

มาแต่ไกล จนนาคขวัญจามหลายครั้งติดกัน เมื่อหันไปก็ผงะเพราะ

4 มหาเศรษฐีและนักลงทุนชาวอเมริกัน ประธานและซีอีโอของบริษัท Berkshire 
Hathaway ซึ่งเป็นบรษิทัลงทนุใหญ่ระดบัโลก
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เห็นฝรั่งหุ่นล�่าที่บอกว่าตัวเองชื่อ ‘แม็กซ์เวลล์ ฮันเตอร์’ อยู่ห่างจาก

เธอไม่ถงึสบิก้าวด้วยซ�้า...มาตั้งแต่เมื่อไร

อารามตกใจท�าให้หญงิสาวร่างบางผดุลกุขึ้นอย่างรวดเรว็ และ

กระดาษแสดงประวตัขิองชายหนุ่มที่ ‘สอดไส้’ อยู่ในหนงัสอืกป็ลวิไป

ซบอยู่แทบเท้าชายหนุ่มราวกบัถูกจดัฉากอย่างในละคร 

แมทธิวหลุบตาลงแล้วยิ้มมุมปาก จากนั้นจึงเงยหน้ามอง 

นาคขวญัด้วยแววตาเจ้าเล่ห์ จนหญงิสาวเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง นี่เธอ

ต้องเสยีฟอร์มต่อหน้าเขากี่ครั้งกนั

“คณุสนใจประวตัผิมหรอื” เจ้าของเสยีงเข้มถาม พร้อมๆ กบัที่

ดวงตาคมกริบจ้องมองนาคขวัญอย่างจริงจัง ท�าเอาสาวคนเก่งเริ่ม

ประหม่า 

“ไม่ได้สนใจ ฉันแค่สงสัยว่านายเป็นใครมาจากไหนกันแน่ก็

เท่านั้น”

“ผมบอกคณุรตันาไปหมดแล้ว”

“แม่ฉันน่ะใจดี เชื่อคนง่าย ใจดีเกินไปด้วยซ�้า ฉันจะแน่ใจได้ 

ยงัไงว่านายมาดจีรงิๆ ไม่ได้เป็นโจรมาแอบปล้นบ้านฉนัตอนไม่มใีคร

อยู่” 

นาคขวญัแบะปากและปรายตามองคนตรงหน้าแบบหยิ่งๆ ใน

เมื่อเสยีฟอร์มไปตั้งหลายครั้ง ขอกูศ้กัดิ์ศรขีองตวัเองคนืหน่อยจะเป็นไร

ไป

“ผมไม่โง่พอจะปล้นบ้านต�ารวจ” แมทธิวอัดบุหรี่เข้าปอด 

หลายครั้งตดิแล้วพ่นควนัใส่หน้านาคขวญัอย่างจงใจ จนคนฟอร์มจดั

หลดุมาด ทั้งส�าลกัและไอโขลก

“บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าสูบบหุรี่ใกล้ๆ ฉนั” หญงิสาวร่างเพรยีว

บางขยบัเข้าไปประชดิชายหนุม่ และยกมอืขึ้นหมายจะดงึบหุรี่ออกจาก

ปากเขาอย่างที่เคยท�า แต่ผดิคาด ครั้งนี้เธอถูกมอืหนากร้านยดึข้อมอื
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ไว้ ทั้งยงับบีแน่น นาคขวญัสะดุ้ง พยายามจะสะบดัแขนออก แต่เขา

ไม่ปล่อย

แมทธวิทิ้งบหุรี่ลงพื้นแล้วดบัด้วยปลายเท้าเหมอืนเคย ก่อนจะ

กล่าวเสยีงเหี้ยม “อย่าระแวง...ผมไม่ใช่คนร้าย”

“ฉนัไม่เชื่อ”

“ผมชื่อ แม็กซ์เวลล์ ฮันเตอร์ ไม่มีประวัติอาชญากรรมอะไร 

ทั้งนั้น หายังไงก็ไม่เจอหรอก” เขาดุเสียงเข้ม ทั้งยังเพิ่มแรงบีบแขน

อย่างแรง จนนาคขวญักลวัว่ากระดูกแขนเธอจะหกั

แรงหมคีวายชดัๆ นี่จะฆ่าเธอก่อนใครเลยใช่ไหม...ไอ้หน้าโจร

“กนัไว้ก่อนย่อมดกีว่าไม่ใช่หรอืไง...ไม่ว่านายจะมอีะไรปิดบงัไว้ 

เชื่อเถอะว่าฉนัต้องหาจนได้” 

‘แมก็ซ์เวลล์ ฮนัเตอร์’ กระตกุยิ้มชั่วร้าย ส่งผลให้ใบหน้าคมคาย

ดูน่ากลัวขึ้นอีกเท่าตัว ปากบอกว่าไม่มีอะไร แต่นัยน์ตาแพรวพราว 

ของเขาฟ้องว่าต้องมอีะไรมากกว่านั้นแน่นอน

“จะลองดูกไ็ด้...คณุต�ารวจ” 

เขาโน้มใบหน้ารกหนวดเคราลงใกล้ๆ จนกระทั่งหญิงสาวรับรู้

ได้ถงึลมหายใจอุ่นๆ  

นาคขวญัผงะหนแีต่ไม่พ้น เพราะหวัโขกกบัต้นไม้ด้านหลงัเสยี

ก่อน

“โอ๊ย!” เธอคล�าศีรษะป้อยๆ มองผู้ชายตรงหน้าด้วยแววตา

ต�าหนิ และคงจะต่อยเขาแล้วถ้าไม่ได้ยินเสียงของใครบางคนดังขึ้น

ขดัจงัหวะ

“หรั่งโว้ย” เสียงนายพุดคนเดิมดังมาก่อนตัวเสมอ และเสียง

สวบสาบยามย�่าพื้นหญ้าบ่งบอกว่าเจ้าตวัใกล้เข้ามาทกุท ี แต่แมทธวิ 

กลบัไม่ยอมปล่อยเสยีที

“ปล่อยได้แล้ว”
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ชายหนุ่มร่างสูงยังนิ่ง ดวงตาโชนแสงคมกล้าอย่างที่ท�าเอา 

นาคขวัญกลืนน�้าลายอย่างหวาดๆ แล้วผลักอกเขาออก และคราวนี้

เขากย็อมปล่อยแต่โดยดี

“อ้าว...คณุนาคกอ็ยู่ตรงนี้ด้วยหรอืครบั”

“ไม่ได้อยู่มั้ง” กเ็หน็ว่าเธอยนือยู่ทนโท่ ยงัจะมหีน้ามาถามอกี 

นาคขวัญขึงตาใส่คนงานของแม่ เอาความหงุดหงิดไปลงกับคนไม่รู ้

อโีหน่อเีหน่อย่างนายพดุแทน

“เอ่อ...” เจอความรวนของลูกสาวเจ้านายเข้าไปก็ท�าเอา 

นายพดุได้แต่ท�าหน้าปูเลี่ยน ก้มหน้าลงแล้วขยบัไปใกล้แมทธวิ “คณุ

รตันาวานให้ไปเอาของในเมอืง”

แมทธิวพยักหน้า ไม่ว่างานหนัก งานเบา หรือไม่ใช่งานของ 

ตวัเอง เขาไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้ว ขอแค่เอ่ยปากเขากพ็ร้อมไปเสมอ 

สองหนุ่มก�าลงัจะเดนิออกไป แต่นาคขวญัรั้งไว้เสยีก่อน

“ไปไหนกนั”

“ไปเลอืกพวกของแต่งห้องพกัรสีอร์ตหลงัใหม่น่ะครบั” 

“อะไรนะ” คิ้วเข้มของต�ารวจสาวขมวดเข้าหากนัทนัท ีเธอรู้ว่า

แม่สร้างบ้านพกัใหม่อกีสองสามหลงัที่เน้นกระท่อมแนวธรรมชาต ิแต่

ปกตเิรื่องของใช้พวกนี้มนัใช่หน้าที่ของคนงานอย่าง ‘นายหรั่ง’ หรอืไง

“คราวก่อนก็ได้หรั่งช่วยแต่งนี่แหละครับคณุนาค แต่งเสียสวย

เชยีว ไม่เชื่อลองไปดูหลงัที่เสรจ็ใหม่สคิรบั”

“โม้หรือเปล่านายพุด” ปากก็ถามพุด ทว่าตากลับมองหนุ่ม 

หน้าโหดหุ่นเหมอืนหมทีี่จ้องเธอไม่วางตาเช่นกนั

“คณุนาคต้องไปดูเอง”

“คดิว่าฉนัว่างขนาดนั้นหรอืไง” นาคขวญัคนัปากยบิๆ เพราะ

ตาคมกรบิของแมทธวิก�าลงัจ้องรมิฝีปากเธออยู ่ท�าเอาสาววยัใกล้คาน

หน้าร้อนวาบ
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‘จ้องท�าไม’ 

จ้องแบบนี้เหมอืนสายตาของคนที่ก�าลงัหวิจดั และพร้อมจะกลนื

กนิเธอเข้าไปทกุเมื่อ

หวัใจของต�ารวจสาวเต้นไม่เป็นส�่า ไม่เคยมใีครมองรมิฝีปากเธอ

ด้วยแววตาแบบนี้มาก่อน ความร้อนแล่นวาบไปทั้งหน้าลามไปถงึใบหู 

จนเธอต้องรบีหนัหลงัให้เขาแล้วเดนิเข้าบ้านทนัที

หญงิสาวร่างเพรยีวบางเปิดประตพูรวดเข้าไปในบ้านทนัที

เพราะคดิว่าไม่มใีครนอกจากแม่ ทว่าวนันี้กลบัผดิคาด นอกจากรตันา

แล้ว ยงัมผีูช้ายคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วย เป็นแขกส�าคญั แต่นาคขวญัไม่ค่อย

สนใจเท่าไร เธอกับแม่มีปัญหามานานจนเกินจะเยียวยาแล้ว และ 

ทกุวนันี้เธอกม็คีวามสขุด ี เลยไม่ได้โหยหาและไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะไป

จะมาหรอืข้องเกี่ยวกบัแม่แต่อย่างใด

“ขวญั” 

เสียงของแม่ท�าให้คนที่ก�าลังหมุนตัวจะออกจากบ้านอีกครั้ง

ชะงกั แต่กย็อมหนักลบัไป

“มอีะไรหรอืแม่”

“ขวญัจะออกไปไหน มาอยู่บ้านทั้งทกีพ็กัสลิกู ออกไปตะลอนๆ 

ข้างนอกท�าไม” คนเป็นแม่บอกด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน ผดิกบัลูกสาวที่

ถอนหายใจเสยีงดงั ไม่รบัความห่วงใยจากแม่

“ไปแถวนี้เองแม่ ไม่มอีะไรหรอก” 

“เดี๋ยวสขิวญั” 

เสยีงของแม่ท�าให้เธอต้องหนักลบัไปอกีครั้ง

“แม่คยุธรุะไปเถอะ นาคไม่ไปไหนไกลหรอก”

“ขวญัมเีรื่องจะคยุกบัแม่หรอืเปล่าลูก”

“เรื่องนายหรั่ง...แต่ไม่เป็นไรหรอก แม่คยุธรุะไปก่อน”
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“ขวญัจะออกไปข้างนอกหรอื ให้หรั่งขบัรถไปให้แล้วกนันะ เดี๋ยว

แม่เรยีกให้”

“ไม่ต้องหรอก แม่ใช้เขาออกไปซื้อของข้างนอกไม่ใช่หรอื เดี๋ยว

นาคติดรถเขาออกไปก็ได้” ลูกสาวตัดบทแล้วก้าวพรวดๆ ออกมาที่

หน้าบ้าน พอดกีบัที่แมทธวิและพดุก�าลงัจะเอารถออกจากโรงรถ เธอ

จงึรบีไปขวางไว้ก่อนที่สองคนนั้นจะออกจากบ้านไป

“เดี๋ยวรถก็ชนพอดีหรอกครับคุณนาค” พุดหน้าถอดสี กลัว 

นาคขวญัจนเหน็ได้ชดั แต่หญงิสาวไม่สน

“ลงมาเลยพดุ ฉนัจะไปกบัหรั่งเอง นายจะไปไหนกไ็ป”

“อ้าว” 

“ลงมาสิ” คราวนี้ไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียว แต่นาคขวัญยังขยุ้ม 

คอเสื้อพุดแล้วลากชายหนุ่มที่ตัวใหญ่กว่าตนถึงสองเท่าลงมาจากรถ 

จนได้

“คณุนาค” พดุตดัพ้อ ถอนหายใจอย่างเหนื่อยใจ แต่กย็อมถอย

ออกมาแล้วให้ลูกสาวเจ้านายขึ้นไปนั่งบนรถโดยดี

“อารมณ์ไม่ดี อยากไปในเมือง” เสียงหวานเต็มไปด้วยความ

หงดุหงดิ เธอก้าวขึ้นมานั่งข้างแมทธวิ แล้วหนัไปสั่งด้วยความเคยชนิ 

“ออกรถส”ิ

แมทธิวมองด้วยแววตาดุดัน แต่นาคขวัญก็จ้องกลับแล้วสั่ง 

น�้าเสยีงเฉยีบขาด “ออกรถสคิะคณุหรั่ง คณุจะรอให้ใครมาตดัรบิบิ้น

เปิดงานก่อนหรอืไง”

คราวนี้ชายหนุ่มถอนหายใจแล้วส่ายหน้าอย่างระอา แต่ก็ 

ออกรถในที่สุด เขาไม่ถามสักค�าว่าเธอจะไปไหน และมุ่งหน้าเข้าสู่ 

ตวัเมอืงตามเดมิ

ด้านนาคขวัญ ตั้งแต่ออกจากรีสอร์ตมาเธอก็ไม่พูดไม่จาอะไร

สักค�า ยังคงเอาแต่นั่งนึกถึงผู้ชายที่อยู่กับแม่ หญิงสาวมั่นใจว่าเธอ 
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ไม่ได้เกลยีดแม่ แต่เกลยีดตวัเองที่ท�าให้ท่านเจบ็ปวด ทว่าจะท�าอย่างไร

ได้ ในเมื่อเธอไม่อาจรบัความห่วงใยที่เกดิจากการทรยศหกัหลงัของแม่

ได้ 

นาคขวัญคิดอย่างเศร้าๆ แล้วส่ายหน้า เธอไม่คิดเรื่องของแม่

มานานแล้ว แต่บางครั้งก็อดไม่ได้ คิดทีไรก็ได้แสดงความอ่อนแอ 

ออกมาทกุท ีซึ่งเธอไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เธอคอืนาคขวญั คอืชะนถีกึ

ของเพื่อนๆ คอืร้อยต�ารวจเอกหญงินาคขวญัผูแ้ขง็แกร่ง เธอจะอ่อนแอ

ให้ใครเหน็ไม่ได้ 

คิดได้ดังนั้นสาวคนเก่งจึงลืมเรื่องผู้ชายของแม่ ลืมรอยร้าวที่ 

ค้างคาใจ สลัดความอ่อนแอออกไปให้หมด ดึงหน้ากากแห่งความ

แขง็กร้าวกลบัมาสวมไว้อกีครั้ง แล้วหนัไปหาแมทธวิ

“แม่ให้ซื้ออะไรบ้าง” ต�ารวจหญงิคนสวยเป็นฝ่ายเอ่ยปากถาม 

เพราะถ้ารอให้นายฝรั่งล�่าดิบเถื่อนนี่พูดก่อน หญิงสาวคิดว่าให้เธอ

แต่งงานมลีูกมสีามยีงัง่ายกว่าอกี

“ไม่ได้บอกครบั”

“ท�าไมแม่ไว้ใจนายขนาดนั้น” หญิงสาวตั้งข้อสงสัย รู้ว่าแม่ 

ตัวเองเป็นคนใจดีมาก แต่ก็ไม่น่าจะไว้ใจใครง่ายๆ ยิ่งคนต่างชาติ 

ต่างภาษาที่เพิ่งมาอยูไ่ด้แค่ไม่กี่เดอืนอย่างนายนี่อกี นาคขวญันกึสงสยั

ขึ้นมาครามครนัว่าเขาแอบท�าเสน่ห์อะไรใส่แม่เธอหรอืเปล่า

เจ้าของดวงตากลมโตจ้องหนุม่หน้าโหดกว่าโจรป่าอย่างครุน่คดิ 

ท�าไมไม่มีใครสงสัยในตัวเขาอย่างที่เธอสงสัย ไม่เคยมีใครตั้งค�าถาม

กบันายคนนี้เลยหรอืว่าเป็นมาอย่างไร นอกจากเที่ยวจนเงนิหมดเลย

อยากท�างานเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินกลับอเมริกาอย่างที่เขาเที่ยวไป

บอกใครต่อใคร เดอืดร้อนขนาดนั้น ไปสถานทูตกไ็ด้นี่

“อย่ามองผมแบบนั้น” เขาบอกเสยีงพร่า ชะลอความเรว็รถลง

แล้วจอดที่ไหล่ทาง ก่อนจะหนัไปหานาคขวญั
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“นายเป็นผู้ต้องสงสยัส่วนตวัของฉนั”

“ไม่เคยมใีครสงสยัผม”

“กเ็พราะเขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ไม่ได้เป็นต�ารวจแบบฉนั

นี่” ผู้กองนาคขวัญยักไหล่แล้วเอื้อมมือไปเปิดเพลงไม่ให้บรรยากาศ

ในรถเงียบงันเกินไปนัก ทั้งยังท�าเสียงงึมง�าคลอไปตามเนื้อเพลงอีก 

ต่างหาก

เป็นวมิานอยู่บนดนิ ให้เธอได้พกัพงิ และนอนหลบัใหล

เกบ็ดาว เกบ็เดอืนมาร้อยมาลยั เกบ็หยาดน�้าค้างกลางไพรมา

คล้องใจเราไว้รวมกนั...

แมทธิวมองต�ารวจสาวสุดเพี้ยนที่ร้องเพลงพลางโยกหัวตลอด

เวลา ซึ่งคงจะดกีว่านี้ถ้าเธอโยกหวัโยกตวัตามจงัหวะเพลง และร้องให้

ถูกคีย์กว่านี้ด้วย ท่าทางสุดประหลาดของเธอเรียกรอยยิ้มจากเขาได้ 

แต่พอรูต้วัชายหนุม่กเ็ลอืกที่จะนิ่งไว้ ท�าเหมอืนไม่สนใจ ทั้งที่ความจรงิ

แล้วเขาฟังเสยีงเธอตลอดเวลา

ก่อนฟ้าจะสาง ก่อนจนัทร์จะร้างแรมไกล ยงัอยูก่บัเธอข้างเคยีง

กาย อยู่ในความฝัน 

ฝากเสียงกระซิบ ฝากไปในสายลมผ่าน ข้ามขอบราตรีที่

ยาวนาน ให้เธอฝันด.ี..5

หญงิสาวยงัครวญเพลงด้วยคยี์สูงๆ ต�่าๆ จวนจะล่มมลิ่มแหล่ 

ซึ่งฟังแล้วควรจะน่าร�าคาญ ทว่าแมทธวิกลบัชอบ เสยีงของเธอท�าให้

5 เพลง “วมิานดนิ” ศลิปิน นนัทดิา แก้วบวัสาย
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ชวีติมดืมวัของเขามสีสีนัขึ้นมาเลก็น้อย

“คณุมแีฟนหรอืยงั” ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าอะไรดลใจให้แมทธวิถาม

เธอแบบนั้น ทั้งที่จ�าได้ว่านาคขวัญถูกเพื่อนชายใจสาวค่อนขอดเรื่อง 

‘ขึ้นคาน’ แทบตลอดเวลา แต่เขากย็งัอยากได้ยนิจากปากเธอมากกว่า

“ท�าไม...จะจีบเหรอ” เจ้าของดวงตากลมโตสุกใสหันไปหา 

ชายหนุ่มแล้วแสยะยิ้มเจ้าเล่ห์ “เสียใจด้วยนายหรั่ง เห็นแบบนี้ฉันก็

เลอืกนะ ทาร์เกต็ฉนัต้องสูงยาวเข่าด ีหน้าตี๋พระเอกเกาหลเีท่านั้นย่ะ 

หนวดๆ โจรๆ ร่างเหมือนหมีแบบนายอย่าหวังจะได้แอ้มขาอ่อนฉัน 

แล้วอกีอย่าง...ฉนัรู้แล้วด้วยว่าว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคตของฉนัอยู่ที่ไหน 

ถงึจะไกลกนัไปหน่อยแต่ฉนัว่าสกัวนักค็งได้เจอกนั”

“อยู่ที่ไหน” อดีตทหารเรือหนุ่มหรี่ตาด้วยความสงสัย เขาอยู่

บ้านเดยีวกบัเธอมานาน ไม่เหน็จะมผีู้ชายที่ไหนมาหา มแีต่เพื่อนสาว

และเพื่อนสาวประเภทสองเท่านั้น

“แฟนฉันเป็นชาวต่างชาตินะจะบอกให้ ฉันอยู่ชาตินี้ แฟนอยู่

ชาติหน้า ถึงจะห่างกันไปหน่อย แต่ฉันคิดว่าสักวันเราจะเจอกัน”  

ตอบแล้วนาคขวัญก็ระเบิดเสียงหัวเราะใส่หน้าคนถามที่ตอนนี้ใบ ้

รบัประทานไปเรยีบร้อยแล้ว ทั้งยงัยกัคิ้วกวนโทสะเขาอกีต่างหาก “อึ้ง

ละส”ิ

“แล้วอยากไปหาเจ้าบ่าวไวๆ ไหมล่ะครบั ผมจะได้สงเคราะห์

ให้” แมทธิวกัดกรามกรอด ไม่ใช่เพราะโมโห แต่เขาพยายามกลั้น

หวัเราะยามเหน็ใบหน้าหวานๆ เจื่อนลงทนัตา แต่เพยีงครูเ่ดยีวเท่านั้น

นาคขวญักก็ลบัมาเป็นคนเดมิ เธอมองเขาดุๆ  แล้วออกค�าสั่งเหมอืน

เคย

“นี่ๆ แวะร้านขายน�้าผลไม้ปั่นข้างหน้าหน่อยสิ” นาคขวัญสั่ง 

ซึ่งชายหนุ่มก็ต้องท�าตามที่ลูกสาวเจ้าของรีสอร์ตสั่ง ‘เหมือนเคย’  

เช่นกนั
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พอรถจอดสนิท หญิงสาวร่างเพรียวบางก็ลงจากรถแล้วก้าว 

ฉบัๆ ไปหาคนขาย ไม่เหลอืมาดสาวอารมณ์ดเีหมอืนเมื่อครู่อกีต่อไป  

ทกุอากปักริยิาของเธอตกอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลา

แมทธิวยอมรับว่าตอนที่เจอกัน เขาคิดว่านาคขวัญจะเป็น 

คนนิ่งๆ อย่างที่เธอแสดงออก ทั้งอายุและหน้าที่การงานก็น่าจะเป็น

อย่างนั้น ทว่าเมื่อต้องกลายเป็นคนขบัรถส่วนตวัของเธอแล้ว เขากเ็หน็

ว่าถ้าไม่ใช่เวลางาน นาคขวญัเป็นแค่ผูห้ญงิคนหนึ่งที่ออกจะ ‘เพ้อฝัน’ 

นิดๆ ‘รั่ว’ หน่อยๆ ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนผู้หญิงวัยเฉียดสามสิบเลย 

สกันดิ และท�าตวัไม่สมกบัที่เป็นต�ารวจเลย

ต�ารวจที่ไหนจะเมาแล้วขบัไปเสยต้นไม้ข้างทางจนถูกพกังาน

รัตนาเรียกเขาเข้าไปพบตั้งแต่เช้าตรู่ มอบหน้าที่ใหม่แทนงาน

ใช้แรงจปิาถะในไร่ให้เป็นคนขบัรถส่วนตวัของนาคขวญั ตอนนี้เธอถูก

พกังานไปแล้ว แต่ยงัไม่ยอมอยู่บ้านดีๆ  ยงัไปช่วยที่สถานตี�ารวจบ้าง

เป็นครั้งคราว ทว่าไม่ท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอนั

แมทธิวยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าท�าไมต้องให้เขามาอยู่กับ ‘ต�ารวจ’ 

ทั้งที่นกัโทษแหกคกุอย่างเขาไม่ถูกโรคกบัเจ้าหน้าที่ทกุประเภท ไม่ว่า

จะเป็นประเทศไหนกต็าม

“เอาไป...ฉนัสั่งมาเผื่อ” 

แก้วพลาสติกบรรจุน�้าสตรอว์เบอร์  รีปั ่นถูกยื่นมาตรงหน้า  

แมทธวิมองแก้วน�้าสลบักบัต�ารวจหญงิ แต่กไ็ม่ยอมรบัเสยีท.ี..หน้าตา

แบบเขาเหมาะกบัน�้าสตรอว์เบอร์ รสีหีวานๆ แบบนี้นกัหรอื

“เอาไปเถอะน่า อย่าเรื่องมาก” นาคขวญัยดัเยยีดแก้วน�้าใส่มอื

หนากร้านแล้วกไ็ม่สนใจอะไรอกี นอกจากฮมัเพลงด้วยเสยีงเพี้ยนๆ ต่อ

น�้าแตงโมปั่นนี่ใส่กญัชาลงไปด้วยหรอืเปล่า ถงึท�าให้นาคขวญั

อารมณ์ดขีึ้นมาก (กว่าเดมิ) ขนาดนี้

ดูเหมอืนว่านาคขวญัจะลมืเหตกุารณ์เมื่อคนืไปแล้ว เธอท�าตวั
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อย่างเคยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่แมทธิวดูออก หญิงสาวท�าขู่ 

วางมาดใส่ หรอืกระทั่งท�าตวัมนี�้าใจกบัเขา นั่นเพราะอยากท�าให้เขา

คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีความหมายอะไรส�าหรับเธอเลย แต่เขาไม่ใช่

คนโง่เสยีหน่อยถงึจะดูไม่ออก

ถ้าการวางเฉยและไหลตามน�้าไปจะท�าให้ได้รู้อะไรดีๆ ที่รออยู่

ข้างหน้า กล็องเล่นตามเธออกีหน่อยจะเป็นไร

แมทธวิลองชมิน�้าสตรอว์เบอร์ รป่ัีนที่นาคขวญัอตุส่าห์มนี�้าใจสั่ง

มาเผื่อแต่โดยดี...รสชาติหวานอมเปรี้ยวชื่นใจยามต้องอยู่ท่ามกลาง

อากาศร้อนอบอ้าวของประเทศไทย

“แม่ให้ไปซื้อของที่ไหน แวะหอพักนังเกตุก่อนได้ไหม ฉันฝาก

มนัสั่งของ แต่เมื่อคนืมนัลมืเอามาให้” 

ที่แท้ก็มีน�้าใจเพราะจะใช้งานเขาต่อนี่เอง แมทธิวถอนหายใจ 

มองหญงิสาวตวัแสบที่เอาแต่นั่งดดูน�้าแตงโมป่ันพร้อมกบัเล่นโทรศพัท์ 

ไม่สนใจเขาสกันดิ ใช้เสรจ็แล้วกถ็บีหวัส่งแทบจะทนัที

หอพักของเกตุอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเอกชนที่เจ้าตัว

ท�างานอยู ่ตกึสคีรมีขนาดใหญ่ที่แม้จะไม่หรูหรามาก แต่กด็อูอกว่าต้อง

เป็นคนมีอันจะกินเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ได้ เพียงแค่นาคขวัญต่อสายหา

เจ้าของห้อง ไม่นานร่างสูงใหญ่ยักษ์ของบุรุษพยาบาลหัวใจหวานก็

เดนิลงมาด้วยอาการสะลมึสะลอื

“แก...ฉนัเพิ่งออกเวรแล้วได้นอนเมื่อชั่วโมงก่อนเองนะ” เกตบุ่น 

แต่ก็เดินน�าทั้งนาคขวัญและสารถีส่วนตัวขึ้นมาบนห้อง ระหว่างที่อยู่

ในลิฟต์ก็ยังมิวายขยิบตาให้แมทธิวอีกจนได้ พอเห็นผู้ชายก็หายง่วง

ทนัท ี“นี่ห้องเกตเุองนะคะที่รกั ว่างกม็าได้ทกุเมื่อ”

“ฉนัจะฟ้องผวัเดก็ของแกนงัเกต”ุ ต�ารวจหญงิมองเพื่อนกะเทย

ด้วยความหมั่นไส้ 
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“ตายแล้วชะนี หวงแม้กระทั่งคนงานในบ้าน” บุรุษพยาบาล 

ร่างยกัษ์เดนิกรดีกรายไปเปิดประตูห้อง 

นาคขวญัเดนิเข้าไปเป็นคนแรก พอแมทธวิเดนิผ่าน เกตกุท็�าตา

เยิ้มใส่พร้อมทั้งส่งยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ย

“ฉนัมเีบอร์น้องยอร์ชของแกนะ อย่าลมื” นาคขวญัต้องขู่เพื่อน

ก่อนที่เกตจุะออกอาการ ‘รกันวลเสนอตวั’ ไปมากกว่านี้

“ขู่เข้าไป...ฉันไม่แตะพี่หมีล�่าของแกก็ได้” เกตุสะบัดเสียงใส่

อย่างมจีรติ “ว่าแต่แกเถอะนงัขวญั ท�าตวัเป็นชะนแีก่ใกล้หมดเมนส์

แล้วมีปัญหาไปได้ แก่ป่านนี้แล้วยังงอนแม่ไม่เลิก” เกตุเริ่มบ่นเพื่อน

สนทิที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปกเ็หมอืนเดมิ ปากกบ็อกปลง ไม่คดิอะไรแล้ว 

ทว่าความจริงกลับไม่เคยปลงจนอายุก็ไม่ใช่น้อย ดูอย่างเมื่อครู่ปะไร 

โทร. มาบ่นเรื่องแม่พาผู้ชายคราวลูกเข้าบ้านให้เกตฟุังอกีจนได้

“ฉนัไม่ได้งอน แต่แกลองเป็นฉนัสนิงัเกต ุแม่จะมสีามใีหม่อายุ

คราวลูกเนี่ยนะ ฉนัอายคนอื่นเขานะ” นาคขวญัทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟา

นุ่มภายในห้องพกัขนาดใหญ่ของเกตแุล้วถอนหายใจยาว

“ก็ให้แม่แกมีความสุขบ้างสิ ท่านเหนื่อยเลี้ยงแกตามล�าพังมา

ตั้งกี่สบิปี”

“แต่ว่า...”

“ปลงๆ เถอะว่ะขวญั ไม่อย่างนั้นชวีติแกกค็งไม่มคีวามสขุหรอก 

ปล่อยๆ ไปบ้างเถอะ”

“ฉนักลวัไอ้ฝรั่งนั่นมาหลอกแม่”

“แกเป็นต�ารวจนะขวัญ ไม่แน่ใจก็ไปหาประวัติเขาสิ คิดมาก

ท�าไม” เกตหุาวโดยอ้าปากกว้าง กรดีปลายนิ้วอวบๆ เชด็น�้าตาแล้ว

พูดต่อ “ไหนๆ แกกม็าแล้ว ฉนัคงนอนไม่หลบัหรอก สั่งพซิซามากนิ 

ดกีว่า”

“ผมออกไปซื้อของให้คุณรัตนาก่อนแล้วกัน” ชายหนุ่มบอก 
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น�้าเสยีงราบเรยีบ นยัน์ตาดุๆ  เหมอืนเดมิ เขาลกุขึ้น แต่นาคขวญัดงึ

มอืชายหนุ่มไว้ก่อนแล้วท�าตาดใุส่

“นั่ง...แล้วรอกนิ”

“แกนี่ดนุะ มลีูกเมื่อไหร่ขอหนึ่งตวันะ จะเอาไว้เฝ้าบ้าน...” เกตุ

ชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะร้องว้ายแล้วยกมอืปิดปากหวัเราะแบบมจีรติ

จะก้าน “ว้าย...ลมืไป ชะนไีม่มผีวั คงไม่มโีอกาสมลีูก” 

“นงัเกต!ุ” นาคขวญัดเุพื่อนรกัแล้วเขม้นมองแมทธวิด้วย ให้เกตุ

ได้สตวิ่าไม่ได้อยู่กนัตามล�าพงัในหมู่เพื่อน แต่มคีนแปลกหน้าอยู่ด้วย 

จะมาล้อเล่นกบัผู้กองสาวสวยรวยความสามารถอย่างเธอแบบนี้ไม่ได้

“แหมแก...” บุรุษพยาบาลหัวใจสาวยิ้มแหยแล้วหันไปมอง 

แมทธวิตาเยิ้ม “อยู่กนิด้วยกนัก่อนกไ็ด้นะจ๊ะสาม ีเดี๋ยวเลี้ยงเอง”

สดุท้ายชายหนุ่มกไ็ด้แต่พยกัหน้าแล้วนั่งเงยีบ ปล่อยให้ทั้งสอง

นั่งคยุกนัตามสบาย

“ไม่เกนิครึ่งชั่วโมงพซิซาหน้าปลาร้าจะมาถงึแก”

“ขอบใจ” หญงิสาวกระแทกเสยีงประชดเพื่อน และยกขาพาด

บนเก้าอี้ตรงหน้าแมทธวิพอด ีจนชายหนุ่มมองตาด ุแต่นาคขวญักย็งั

ท�าลอยหน้าลอยตาแล้วผวิปากสบายใจเฉบิ

“แกคิดจะยั่วฝรั่งหรือไง” เกตุถามพลางกลั้นหัวเราะเมื่อเห็น

ท่าทางกวนโทสะของเพื่อนและคู่ปรับคนใหม่ แต่ก็ดีไม่น้อย เพราะ 

นาคขวญัจะได้เลกิคดิมากเรื่องแม่เสยีที

“แล้วได้ผลไหมล่ะ”

“ดูจากหน้าหรั่งแล้ว ได้ผลนะนงัขวญั” คนร่างใหญ่หวัใจหวาน

แหววหวัเราะคกิ “ดูส ิโมโหจนหน้าเขยีว แกนี่มนัดาวยั่วโทสะผู้ชายดี

จรงิๆ มนิ่าล่ะ ป่านนี้หาผู้ชายเป็นของตวัเองไม่ได้”

“หบุปากเถอะน่า หนงัสอืที่ฝากแกสั่งล่ะ”

“ได้แล้วๆ เมื่อวานลมืเอาไปให้ ทแีรกฉนัว่าจะฝากชมมี่ให้ฝาก
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พี่เชนไปให้แกที่ท�างาน แต่นกึขึ้นได้ว่าแกต้องรกัษาภาพลกัษณ์”

“อย่าได้ท�าอย่างนั้นเชยีว ไม่งั้นแม่จะแล่เนื้อเอาเกลอืทาให้ดู” 

“แหม...อย่าโมโหสชิะน ีฮอร์โมนยงัไม่หมดเสยีหน่อย” คนร่าง

ใหญ่ยกัษ์เดนิหายเข้าไปในส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วกลบัออกมาพร้อม

หนังสือการ์ตูนสามเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษล้วน แต่หน้าปกเป็นรูป

ผู้ชายกบัผู้ชายในอริยิาบถล่อแหลม

นาคขวัญรีบยื่นมือไปรับเพราะกลัวว่า ‘แขกไม่ได้รับเชิญ’ จะ

สังเกตเห็น ทว่าเพื่อนตัวดีกลับแกล้งปล่อยให้ตกลงบนพื้นต่อหน้า 

แมทธวิ

“ว้าย! ตายแล้ว” ปากอทุาน ทว่าหูตาของเกตแุพรวพราวเสยี

จนนาคขวญัยงัรูท้นัว่าเพื่อนทรยศก�าลงัท�ามารยาสาไถยต่อหน้าผู้ชาย 

อกีแล้ว

“นังเกตุ” แก้มนาคขวัญร้อนผ่าว เธอเงยหน้าขึ้นมองแมทธิว  

ซึ่งแม้ว่าจะยังมีสีหน้าเรียบเฉย ทว่าแววตาที่เต็มไปด้วยความขบขัน

ของเขาท�าให้หญงิสาวอายจดั

“ขอโทษทนีะชะน”ี เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้นขดัจงัหวะเสยีก่อน 

เจ้าของห้องรบัสายไม่นานกห็นัไปหาทั้งสอง 

“อตุ๊ะ! พซิซามาพอด”ี ว่าแล้วเกตกุเ็ดนินวยนาดลงไปรบัพซิซา

ทนัททีี่พนกังานด้านล่างโทร. ขึ้นมาบอก  

“เพิ่งรู้ว่าคณุชอบอ่านการ์ตูนแบบนี้” 

เสียงเข้มเจือความขบขันท�าให้นาคขวัญอายจนแทบแทรก 

แผ่นดนิหน ีเธอรบีเกบ็การ์ตนูใส่กระเป๋าสะพายใบใหญ่ของตวัเองทนัท ี

และกลบัมานั่งวางมาดนางพญา ท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น ทั้งที่ใน

ใจอยากจะฉีกอกนังเพื่อนตุ๊ดเหลือเกินที่หักหน้าเธอต่อหน้าบุคคล 

ที่สาม...อกีแล้ว

“เข้าใจแล้วละว่าท�าไมคณุถงึยงัโสด”
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โอ้แม่เจ้า...พูดแบบนี้สู้ชกัปืนออกมายงิกนัเลยไม่ดกีว่าหรอื

นาคขวญัมองคูป่รบัคนใหม่ด้วยแววตาอ�ามหติชนดิที่ว่าคนปกติ

มองแล้วเป็นต้อง ‘หัวหด’ แน่นอน แต่แมทธิวกลับไม่เป็นเช่นนั้น 

นอกจากไม่สะทกสะท้านแล้ว เขายงัแสยะยิ้มคล้ายจะ ‘เยาะเย้ย’ กนั

อกีด้วย

‘แบบนี้กเ็ปิดศกึเลยสคิะ จะรออะไร’

หญิงสาวร่างเพรียวบางผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปหา 

แมทธวิแบบที่พร้อมจะ ‘มเีรื่อง’ ทกุเมื่อ แต่ยงัไม่ทนัถงึตวัเขาด้วยซ�้า  

ก็ถูกคนตรงหน้าจู่โจมด้วยความเร็วเหลือเชื่อ แค่พริบตาเดียวเท่านั้น

เธอกต็กอยู่ในอ้อมกอดของเขาอกีแล้ว

“หรั่ง!” ต�ารวจสาวตวาด พยายามสะบัดตัวให้หลุดพ้นจาก 

อ้อมแขนแขง็แรง แต่ไม่ว่าจะศอกใส่ หรอืจะกระทบืเท้าเขา แมทธวิก็

หลบได้ราวกบัรู้ทนั ดกัทางไว้ได้หมด จนนาคขวญัเริ่มเหนื่อยที่จะสูก้บั

เขาแล้ว ผู้ชายบ้าอะไรแรงเยอะจรงิๆ

“ผมแค่ล้อเล่น คณุขวญัไม่เหน็จะต้องโกรธ”

“ไม่ตลกนะ ปล่อยได้แล้ว”

“ผมรู้ว่าคณุขวญัยงัไม่เบี่ยงเบนหรอก ยงัมคีวามรู้สกึกบัผู้ชาย

ตามปกตนิั่นแหละ ผมพูดถูกไหม” 

“นี่!” ทั้งที่ชายหนุ่มไม่ได้มที่าทคีกุคาม ไม่ได้ท�าอะไรมากกว่า

กกัเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาด้วย แต่นาคขวญักลบัรูส้กึไม่ต่างจากยนื

อยู่ใกล้กองไฟกไ็ม่ปาน

ชายหนุม่ยิ้มมมุปาก เขายอมปล่อยกจ็รงิ แต่ยงัท�าตาวาววบัจน

หญงิสาวชกัใจคอไม่ด ีกลวัเขาจะจู่โจมเหมอืนเมื่อคนือกี เธอไม่ได้หา

ว่าเขาจะท�ามิดีมิร้ายอะไรหรอก แต่กลัวใจตัวเองจะคล้อยตามทั้งที่รู้

ว่าไม่ควรต่างหาก

หนุม่สาวจ้องตากนัไม่ลดละ แล้วจู่ๆ  เกตกุเ็ปิดประตหู้องเข้ามา
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พร้อมด้วยรอยยิ้มล้อเลยีน

“อ๊ะๆ ฉนัไม่อยู่แค่แป๊บเดยีว หล่อนคดิจะแอ้มฝรั่งแล้วหรอืยะ

ชะน”ี

คนถูกแซวหน้าตึงทันที ทั้งที่แก้มขึ้นสีระเรื่อ แต่ก็แสร้งท�าด ุ

กลบเกลื่อนอารมณ์ที่แท้จรงิของตวัเอง “หบุปาก เอาพซิซามาได้แล้ว”

“โมโหหิวอีกละสิแก” เจ้าของห้องเดินเข้าไปแล้วใช้เท้าเขี่ยๆ 

หมอนอิงที่ตกอยู่ตามพื้นให้พ้นทาง วางพิซซาลงบนโต๊ะเตี้ยหน้าชุด

โซฟา แล้วหนัไปยิ้มพร้อมท�าตาหวานฉ�่าใส่หนุม่ล�่าบึ้กหนึ่งเดยีวในห้อง 

“หรั่งจ๋า...พ่อคณุทูนหวัของเมยี ไปหยบิแก้วในครวัให้สามใบสจิ๊ะ” 

สิ้นเสียงหวานปานน�้าผึ้ง (ผสมยาพิษ) เดือนห้าของเกต ุ 

ชายหนุ่มกถ็อนหายใจแล้วเดนิเข้าไปในครวัทนัที

“ดูหน้าผัวแกด้วยนังเกตุ มันจะขบหัวฉันอยู่แล้ว” นาคขวัญ

นนิทาแบบไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น ทั้งที่เจ้าตวัยงัไปไม่พ้นด้วยซ�้า

“จะว่าไป หรั่งนี่ถ้าโกนหนวดโกนเคราคงจะหล่อลากไส้เลยนะ...

ว่าไหมนงัขวญั ดูหุ่นดูก้นส ิแน่นเปรี๊ยะ” 

เกตทุ�าท่าปาดน�้าลาย และมองตามหลงัชายหนุม่สดุหล่อหุน่ล�่า

ด้วยแววตาเคลิ้มฝัน

“แกรู้ได้ไงว่าหุ่นแน่น คนอเมริกันตัวใหญ่ๆ ส่วนมากก็มีแพ็ก

เดยีวทั้งนั้น น้อยนะจะมซีกิซ์แพก็” 

นาคขวญัค้านทั้งที่เคย ‘แนบชดิ’ กบัชายหนุ่มมาแล้ว รู้ดแีก่ใจ

ว่าหุ่นเขาแน่น แซ่บ และสะท้านแค่ไหน แต่ขอท�าลายชื่อเสียงคนที่

เหนอืกว่าเธอทกุด้านเลก็ๆ น้อยๆ กย็งัดี

“เดี๋ยวฉนัพสิูจน์เอง” เกตชุูก�าปั้นพร้อมทั้งท�าหน้าหมายมาด

ต�ารวจสาวหัวเราะเบาๆ เห็นท่าทางของเกตุแล้วเธอก็โกรธ 

ชายหนุม่ไม่ลง แต่นกึสงสารชะตากรรมของนายนั่นมากกว่า ลงว่าเกตุ

คดิจะท�าอะไรแล้ว ไม่มทีางเปลี่ยนใจง่ายๆ แน่นอน และต้องท�าจนถงึ
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ที่สดุด้วย ยกตวัอย่างเวลาที่คณุเธอตามจบีหนุ่มๆ นั่นไง ถ้าไม่ได้ (ขึ้น

เตยีง) เกตไุม่มทีางหยดุง่ายๆ กระนั้นเธอกไ็ม่คดิห้ามเพื่อนสกันดิ อยาก

จะท�าอะไรกท็�าไปเลย เธอมหีน้าที่เป็นผูช้มอย่างเดยีวพอ และอกีอย่าง

คอื เธออยากเหน็ว่าหน้านิ่งๆ ของชายหนุม่จะเป็นอย่างไร เมื่อถงึคราว

ซวยถูกกะเทยลวนลาม

เกตุยักคิ้วหลิ่วตาให้นาคขวัญ รอให้ชายหนุ่มเดินกลับเข้ามา

แล้วจงึรบัแก้วมารนิโคล่าเยน็ๆ ส่งให้เพื่อนเป็นคนแรก พอถงึคราวต้อง

ส่งให้แมทธวิ กะเทยร่างใหญ่กย็ิ้มและชม้ายชายตา ก่อนท�าเครื่องดื่ม

หกใส่เสื้อชายหนุ่มหน้าตาเฉย

“ตายแล้ว พ่อคุณทูนหัว...เมียไม่ได้ตั้งใจเลยนะ” เกตุยกมือ

ปิดปากอทุาน ทั้งที่ท�าตาแพรวพราว ต่อให้เป็นเดก็อนบุาลยงัดอูอกว่า

เสแสร้งชดัๆ

“ไม่เป็นไรครบั”

“มาๆ ถอดเสื้อมา เดี๋ยวเอาไปซกัให้ ป่ันแห้งไม่กี่นาทกีเ็สรจ็จ้ะ”

“ฝากด้วยแล้วกนัครบั” หนุ่มหน้าหนวดถอนหายใจเบาๆ แต่ก็

ถอดเสื้อยืดสีด�าธรรมดาออกโดยดี แต่ละวินาทีที่เสื้อพ้นเนื้อตัวก�าย�า

ของเขาก็ท�าเอาผู้ชมทั้งสองกลั้นหายใจอย่างรอคอยว่าเขาจะมีซิกซ์

แพก็หรอืวนัแพก็พลุ้ยๆ ตามสไตล์อเมรกินัชนกนัแน่

หนึ่ง...สอง...สาม...สี่...ห้า...หก...

“กรี๊ด!” 

เสียงกรีดร้องราวกับควายถูกเชือดของเกตุท�าเอานาคขวัญที่

ก�าลังตะลึงเมื่อเห็นมัดกล้ามของชายหนุ่มได้สติ จึงรีบตะครุบปาก

เพื่อนก่อนที่คนข้างห้องจะมาด่าเพราะก่อมลพษิทางเสยีงรบกวนเขา

“สตนิงัเกต.ุ..สต”ิ

“เดี๋ยวเอาไปซกัให้นะจ๊ะสาม”ี เกตยุิ้มกระมดิกระเมี้ยนแล้วหนั

ไปสะกดินาคขวญัแรงๆ “ไปกบัฉนัด้วยสนิงัชะน”ี
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“แค่เอาเสื้อไปซกันี่ต้องพึ่งต�ารวจอย่างฉนัด้วยหรอื”

“หบุปากแล้วมาเถอะน่า”

“ก็ได้” นาคขวัญวางพิซซาชิ้นโตในมือลง เสียงดูดนิ้วดังจ๊วบ 

ท�าเอาแมทธวิลอบยิ้ม แต่นาคขวญัไม่ทนัสงัเกต เธอเชด็ปลายนิ้วกบั

กางเกงยนีตวัเก่งแล้วลกุตามเกตไุป

“แก!” เกตุกระทืบเท้าเร่าๆ ท่าทางระริกระรี้เหมือนปลา 

กระดี่ได้น�้า 

“เกต ุแกต้องสดูลมหายใจเข้าลกึๆ นะรูไ้หม ท�าตามฉนับอกนะ 

สูด...” นาคขวัญต้องท�าท่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก�ากับเพื่อนชายใจ

สาวด้วย กันเพื่อนบ้าจะหัวใจวายตายไปเสียก่อน “โคตรแรดเลย  

เจอผู้ชายล�่าแล้วแรดขึ้นตาเลยนะยะ”

“แกไม่เหน็กล้ามเหรอ” เกตยุงัมสีหีน้าเคลิ้มฝัน ภาพซกิซ์แพก็

แน่น กล้ามอกตงึเปรี๊ยะยงัตดิตา

“เห็น...” นาคขวัญไม่เถียงเลยสักนิดว่า ‘นายหรั่ง’ หล่อล�่า 

แค่ไหน บ่ากว้าง แผ่นหลังอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ ดูแล้วน่า

ลูบไล้ดีไม่หยอก กล้ามอกตึงแน่นยิ่งกว่าอกไก่มีไรขนปกคลุมไม่หนา

มาก แต่กเ็ซก็ซี่สดุใจขาดดิ้น ซกิซ์แพก็เป็นลอนชวนให้เอานิ้วไปจิ้มๆ 

ดูเหลอืเกนิว่าจะแขง็สกัแค่ไหน

“ว่าแต่ฉันหื่น แกน่ะเลือดก�าเดาจะพุ่งใส่หน้าฉันอยู่แล้วนัง

ขวญั” กะเทยช่างเพ้อฝันยกเสื้อยดืของแมทธวิขึ้นมาดมหน้าตาเฉย

“เฮ้ย นงัเกต.ุ..กจ็ติไป”

“หอมแบบผู้ชายเลยอะ อยากดมไหม”

“ไม่!” หญงิสาวปฏเิสธเสยีงแขง็ แต่เอ...หรอืจะลอง

“ท�าหน้าแบบนี้สนใจละสแิก เสยีใจ...คนนี้ผวัฉนั ฉนัจองแล้ว”

“เอาไปเลย ฉันยกให้ แต่แกต้องติดต่อน้องดนย์ให้ฉันนะ”  
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นาคขวัญเริ่มต่อรอง พัทธดนย์เป็นญาติห่างๆ ของเกตุ ที่ส�าคัญคือ

หล่อขาวตี๋สไตล์เกาหลทีี่เธอชอบด้วย

“เออ แลกกนั ตกลงนะ”

“ตามนั้น” นาคขวัญพยักหน้าแล้วจับมือกับเกตุแทนพันธ-

สญัญาว่าจะ ‘แลก’ ผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างกอ็ยากได้

“หล่อนออกไปได้แล้วนงัชะน ีเดี๋ยวว่าที่สามฉีนัสงสยั”

“นี่เลกิเรยีกฉนัว่าชะนเีสยีทเีถอะนงักะเทย”

“ก็หรือไม่จริง จ้องหาผัวอยู่ไม่ใช่หรือไงยะ แต่เอาเถอะ...ชะนี

ยคุนี้ต้องออกล่า ไม่อย่างนั้นกเ็หนยีงยานอยูบ่นคานแห้งเหี่ยวตายไป”

“บางทฉีนัอาจจะเกดิมาเพื่อไม่มผีวัแล้วกต็ายจากโลกนี้ไปโดย

ไม่มใีครจดจ�ากไ็ด้นะ” ต�ารวจสาววยัใกล้ขึ้นคานหวัเราะร่า อารมณ์ดี

ขึ้นมาเป็นกอง เธอตบบ่าเพื่อนกะเทยเบาๆ แล้วรบีเดนิออกไปก่อนที่

ชายหนุ่มจะสงสยั

นาคขวัญกลับมาน่ังข้างแมทธิวตามเดิม ท�าเหมือนไม่มี

อะไรเกดิขึ้นด้วยการนั่งแบ่งพซิซาในถาด จดัปีกไก่และนกัเกต็เป็นชดุๆ 

ส�าหรบัสามคน พยายามไม่สนใจตาคมปลาบอย่างต้องการจบัผดิของ

ชายหนุ่ม

“มองท�าไม...หน้าฉนัมอีะไรผดิปกตหิรอืไง” ต�ารวจสาวคนสวย

ถามทั้งที่พซิซาเตม็ปาก

“คณุขวญัหายไปนาน...”

“ฉนักม็เีรื่องคยุกบัเพื่อนบ้างน่ะส”ิ

“แน่ใจนะว่าไม่ได้มเีรื่องอะไรเกี่ยวกบัผม” 

แปะ!

พซิซาในมอืนาคขวญัตกลงบนพื้นดงัแปะ หญงิสาวอ้าปากค้าง

พลางช้อนตาขึ้นมองคนถามด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน เธอไม่ชอบ
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โกหก แต่ถ้าพูดความจรงินายนี่ได้ฆ่าเธอหมกบ้านเกตแุน่นอน ในเมื่อ

เขาทั้งโหด ดบิ และเถื่อนขนาดนี้

“เปล๊า!” หญิงสาวปฏิเสธเสียงสูงแล้วพยายามท�าหน้าท�าตา

อย่างที่ดูแล้ว ‘ใสซื่อ’ ที่สดุ ทั้งยงัฉกียิ้มหวานให้อกีด้วย

“คุณช่วยรีบๆ หน่อยได้ไหม ผมต้องไปดูของแต่งบ้านพักให้ 

คณุรตันาด้วย”

“กไ็ด้ๆ ขอเวลาห้านาท ีกนิหมดนี่แน่นอน” แล้วนาคขวญักแ็สดง

ให้เห็นว่าเธอสามารถยัดพิซซาสองชิ้นโตเข้าปาก รวมทั้งปีกไก่และ 

นกัเกต็อกีสองชิ้น ตบท้ายด้วยเสยีงดดูน�้าดงัจ๊วบ บ่งบอกว่า ‘หมดจรงิ’ 

ไม่เหลอืสกัหยาดหยด

“นังขวัญ...” เกตุที่เพิ่งเดินออกมาพร้อมด้วยเสื้อที่ปั่นแห้งแล้ว

มองเพื่อนสาวตาค้าง

“ต้องไปแล้วว่ะเกต ุขอบใจนะแก ที่ซื้อการ์ตูนมาให้ ฉนัต้องพา

นายหรั่งไปซื้อของให้แม่อกี”

“จะไปแล้วเหรอ” บรุษุพยาบาลหวัใจหวานท�าตาละห้อย ชม้าย

ตามองฝรั่งร่างใหญ่อย่างมจีรติจะก้าน ท�าเอานาคขวญัเบอืนหน้าหนี

แล้วแอบหัวเราะอยู่คนเดียว งานนี้อีกไม่นาน ‘นายหรั่ง’ ได้เมียเพศ

เดยีวกนัแน่นอน

“ครบั” 

“ว่างกม็าได้ทกุเมื่อนะจ๊ะสาม.ี..หนชีะนมีาที่นี่ได้เลย ภรรยารอ

รบัเสมอ” 

จรติมารยายั่ว (โทสะ) ผู้ชายของเพื่อนท�าเอานาคขวญัไม่อาจ

กลั้นหัวเราะไว้ได้อีกต่อไป จึงรีบเดินออกไปก่อนที่ชายหนุ่มจะหันมา

ฆ่าเธอเสยีก่อนที่จะได้ไปท�าธรุะอย่างอื่นต่อ

พอออกมานอกหอพักของเกตุได้ นาคขวัญก็หัวเราะจนตัวงอ 

เธอเอามือกุมท้องและพยายามจะกลั้นแล้ว แต่กลั้นไม่ไหวจริงๆ ยิ่ง
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นึกถึงหน้าหนวดๆ เข้มๆ จืดเจื่อนลงถนัดตาเมื่อได้รับรอยยิ้มหวาน

เลี่ยนของกะเทยแห่งสยามประเทศเข้าไป งานนี้ฝรั่งคงรูต้วัแล้วกระมงั

ว่าก�าลงัตกเป็นเป้าหมายของเกตุ

“ไม่ตลกนะคุณขวัญ” แมทธิวเดินตามไปสมทบกับหญิงสาว

ด้วยความเร็วปานพายุทอร์นาโด ใบหน้าที่ดุดันอยู่แล้วยิ่งดูถมึงทึง

เข้าไปใหญ่ยามที่เจ้าตวัก�าลงัหวัเสยีขั้นสดุ

“มอีะไรเหรอ”

“คุณคิดจะท�าอะไร” ใบหน้าคมคายขยับเข้าใกล้จนสาวเจ้า

สะดุ้งโหยง ถอยหลงัไปอย่างรวดเรว็แล้วปฏเิสธเสยีงแขง็

“ไม่มอีะไรหรอกน่า นายน่ะคดิมาก รบีไปเถอะ ไหนว่าจะไปซื้อ

ของแต่งบ้านพกัให้แม่ไง”

แมทธวิไม่พูดอะไร แต่แววตาคาดโทษของเขาท�าให้ต�ารวจสาว

กลืนน�้าลายฝืดคอ ชีวิตการท�างานของเธอเจอคนร้ายมาเยอะก็จริง  

แต่คนนิ่งๆ เงียบๆ เหมือนน�้านิ่งไหลลึก ทั้งยังโมโหดุดันง่ายอย่าง 

นายนี่ เธอไม่เคยเจอจรงิๆ และเธอกไ็ม่รู้ว่าจะรบัมอืเขาอย่างไร ไม่ใช่

ว่ากลัว แต่เพราะเดาทางคนประเภทนี้ไม่ออกเลยว่านิสัยใจคอเป็น

อย่างไรกนัแน่ บางครั้งเขากด็ผู่อนคลาย แต่บางครั้งกด็มูอีะไรบางอย่าง

ซ่อนไว้ภายใต้ใบหน้านิ่งเฉยและดวงตาเยน็ชาคู่นั้น

ดวงตาของผู ้ชายท่าทางอันตรายตรงหน้ายังวาวเข้มด้วย

ประกายบางอย่างที่นาคขวัญก็ไม่อาจคาดเดาได้ หญิงสาวจึงรีบหัน

หลังให้เขาแล้วเดินกลับไปรอที่รถทันที ก่อนที่เขาจะกัดหัวเธอจริงๆ 

อย่างที่หวั่น


