บทน�ำ

ถ้าถามถึงสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตลูกผู้หญิง ส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่า

‘พรหมจรรย์’ แน่นอน นั่นคือสิ่งที่มีค่าและเพียรรักษาไว้จนกว่าจะพบคนที่
ใช่และพร้อมที่จะตกลงปลงใจด้วย
เธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้น...
หญิงสาวร่างเล็กบอบบางคนหนึง่ นอนมองเพดานห้องนอนราคาแพง
ที่สุดของโรงแรมหรูกลางเมือง สมองยังเบลอๆ ตื้อๆ และคิดอะไรไม่ออก
แต่กระนัน้ ก็ยงั รูส้ กึ ได้วา่ ร่างกายก�ำลังเจ็บจนชา เธอพยายามลุกขึน้ แต่วงแขน
แข็ง แรงของคนข้ า งตัว กลับ เกี่ย วรัด ร่ า งของเธอไว้ พ ลางดึง เข้ า แนบชิด
ร่างกายเปลือยเปล่าของเขา ก่อนทีป่ ลายจมูกโด่งและใบหน้าทีร่ ะคายไปด้วย
ไรหนวดเคราจะซบลงบนลาดไหล่และซุกลงกับเนื้ออ่อนตรงซอกคอ
ลมหายใจของเขาท�ำให้หญิงสาวขนลุก แม้จะยอมรับว่าเขาเป็นคน
หน้าตาดีมาก รูปร่างสูงใหญ่กำ� ย�ำ ทัง้ ยังรวยระดับโลก แต่ ‘วิธกี าร’ ทีเ่ ขาใช้
‘ล่อลวง’ เธอต่างหากที่ท�ำให้รู้สึกเกลียดเขาเหลือเกิน
ครัง้ แรก...มันควรจะดีและประทับใจไม่ใช่หรือ แต่ไม่เลย เธอไม่อยาก
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จ�ำฝันร้ายนัน้ อีกแล้ว ดวงตากลมโตปิดลงอย่างต้องการลืมเรือ่ งบ้าๆ พวกนี้
ไปเสีย เสียแล้วก็เสียไป แต่เธอจะไม่ยุ่งกับผู้ชายพรรค์นี้อีก
“ปล่อย” หญิงสาวบอกเสียงห้วน พยายามตั้งสติ ปลดมือที่รุ่มร่าม
ไปทั่วเนื้อตัวของเธอออกไป
“อย่าเล่นตัวไปเลยน่า”
เขาระบายลมหายใจหนักๆ ท่าทางฮึดฮัดขัดใจจนเธอกลัวว่าเขาจะ
‘ท�ำร้าย’ เธออีกหรือไม่ ถ้าคราวนีเ้ ขาบังคับเธออีก เธอจะสู้ จะไม่ยอมให้ตวั เอง
ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายอีกแล้ว
“ฉันไม่อยากยุง่ กับคุณ” เธอบอกเสียงเย็น และสะบัดตัวพ้นชายหนุม่
ในที่สุด
หญิงสาวร่างบอบบางลุกขึน้ นัง่ โดยไม่ลมื คว้าผ้าห่มมาคลุมตัวไว้ดว้ ย
แล้วรีบก้มลงเก็บเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายบนพื้น พอดีกับที่เขาพูดขึ้น
“จะไม่บอกหน่อยหรือว่าชื่ออะไร จะติดต่อได้ยังไง”
“ไม่จ�ำเป็น” เธอบอกเสียงเครียด เจอกันครั้งนี้ครั้งเดียวก็พอแล้ว
อย่าได้เจอกันอีกเลยไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า
“เดีย๋ วสิ” มือหนารัง้ ต้นแขนเล็กทีม่ รี อยแดงเป็นจ�ำ้ ประปรายไว้ บังคับ
ให้หญิงสาวหันหน้ากลับมาหา ส่วนตัวเองก็หยิบธนบัตรออกมาจากกระเป๋า
เงิน
เจ้าของดวงตากลมโตมองกิริยาของชายหนุ่มแล้วก็อดโมโหไม่ได้...
นี่เขาเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงอย่างว่าใช่ไหม!
“ค่าเสียหาย”
พูดพลางพับธนบัตรจ�ำนวนเงินหลายร้อยปอนด์แล้วสอดลงในผ้าห่ม
ตรงเนินอกของหญิงสาว แล้วดึงเธอเข้าไปจูบอีกครัง้
หญิงสาวได้แต่กัดฟันกรอด จากที่เสียใจมากพออยู่แล้ว ตอนนี้เธอ
เริ่มเกลียด เกลียดจนอยากจะฆ่าเขาให้ตาย!
เธอดึงธนบัตรพวกนั้นออกมาก่อนจะปาใส่ใบหน้าหล่อเหลาคมคาย
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อย่างแรง แล้วลุกขึ้นทันที ไม่สนใจว่าตัวเองจะเปลือยเปล่าอย่างไร
“ไปตายซะ เซ็กซ์ของคุณมันห่วยไม่ต่างจากการข่มขืนเลยด้วยซ�้ำ!”
หญิงสาวร้องลั่นแล้วรีบแต่งตัว แต่ก็ช้ากว่าเขาเสียแล้ว
ชายหนุ่มกัดกรามกรอด ดึงแขนเล็กแล้วกระตุกร่างบอบบางของคน
ที่เพิ่งสวมเสื้อผ้าเสร็จให้ล้มลงบนเตียงอีกครั้ง...ให้ตายเถอะ ผู้หญิงคนนี้
เป็นคนแรกที่บอกว่าเรื่องบนเตียงของเขาห่วยแตก ต้องสอนให้หลาบจ� ำ
เสียแล้ว!
“ตายหรือ...” ชายหนุ่มหัวเราะเจ้าเล่ห์ ดวงตาพราวระยับ แล้วเอ่ย
ถ้อยค�ำที่ท�ำให้หญิงสาวร้องไห้โฮออกมาทันที
“ตายไปก็ไม่คุ้มสิทูนหัว มาต่ออีกสักรอบดีกว่า แล้วจ�ำดีๆ ล่ะว่าผม
เด็ดแค่ไหน!”

โครม!

หญิงสาวร่างเล็กบอบบางคนหนึ่งกลิ้งตกจากเตียง ในมือถือหนังสือ
นิยายเล่มใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อมาเพราะเด็กฝึกงานที่ทำ� งานแนะน�ำว่าดีว่าเด็ด
เพิ่งออกมาแค่ไม่กี่เดือนก็พมิ พ์เพิ่มราวยี่สิบครั้งเห็นจะได้
แล้วเธอก็มาเจอพระเอกแบบนี้เนี่ยนะ! ให้ตายเถอะ แล้วนางเอก
ผูแ้ สนอ่อนแอและบอบบางตกหลุมรักผูช้ ายร้ายกาจแบบนีเ้ นีย่ นะ ยังไม่หมด
แค่นี้ นางเอกผูใ้ สซือ่ อ่อนต่อโลกถูกล่อลวงจนเสียตัวให้พระเอกมาดโฉดชัว่
ไม่พอ ยังไม่รู้จักป้องกันอีกต่างหาก สุดท้ายก็ท้องป่องให้พระเอกมาง้อ
เล่นตัวเล็กน้อยแต่พองามแล้วก็จบแบบโลกสวย
บิดามันเถอะ! เธออยากตะโกนถามนางเอกในเรื่องเสียเหลือเกินว่า
โตมายังไงถึงไม่รู้จักยาคุมฉุกเฉิน!
หญิงสาวปิดหนังสือฉับ แทบจะโยนข้ามห้องลงถังขยะไปเสีย แต่ก็
เสียดายเพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก จึงตัดใจเอาไปซุกไว้ใต้หมอน
แทน ตอนนี้ดึกแล้ว เธอขี้เกียจลุกเดินเอาไปเก็บ
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สาวร่างเล็กซุกตัวลงกับผ้าห่ม ไม่นานก็ผล็อยหลับไป...
แต่ทำ� ไมในฝันนัน้ คนทีต่ กอยูใ่ นเหตุการณ์เดียวกับนางเอกในนิยาย
ที่เพิ่งอ่านจบไปกลับเป็นเธอเสียเอง!

๑

พรหมลิขิตบันดาลชักพา

มีคำ� กล่าวว่า ผูช้ ายส่วนใหญ่ชอบผูห้ ญิงลุยๆ ประเภทนุง่ ยีน สวม

รองเท้าผ้าใบสไตล์สปอร์ตเกิร์ล...
หญิงสาวร่างเล็กคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจก สวมเสื้อยืดสีขาวคลุม
ด้วยแจ็กเกตยีนแบรนด์ดัง เธอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบยีนเป็นชีวิตจิตใจ
เธอก็เป็นสปอร์ตเกิรล์ คนหนึง่ นะ แต่ไม่เห็นมีใครมาสนใจเลยสักคน...
เพราะอะไรล่ะ ผู้หญิงลุยๆ ซ่อมไฟเองได้ ซ่อมรถก็ได้ เรียกได้ว่าไม่ต้อง
ล�ำบากผู้ชายเลยสักนิด ท�ำไมป่านนี้ไม่เห็นมีแฟนเลยสักคน...ไหนว่าชอบ
สปอร์ตเกิร์ลไง
คิดแล้วก็ได้แต่หัวเราะและส่ายหน้าเบาๆ...หญิงสาวรวบผมยาวถึง
กลางหลังขึน้ มัดไว้กลางศีรษะแล้วปล่อยปลายยาวเป็นหางม้า เปิดหน้าผาก
นูนเกลี้ยงเกลาสวยเด่น เสร็จแล้วจึงหมุนตัวซ้ายขวาตรวจความเรียบร้อย
อีกครั้ง จากนั้นสวมถุงเท้า คว้ารองเท้าผ้าใบและกระเป๋ากล้องวิ่งลงไปชั้น
ล่างของบ้าน
“ไอ้เอื้อย แกจะไม่กินข้าวเช้าก่อนไปหรือไงวะ...โอ๊ย!”
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เสียงโวยวายของพี่ชายฝาแฝดที่เกิดก่อนแค่หนึ่งนาทีดังมาจากใน
ครัว ตามด้วยเสียงร้องโอดโอย ไม่บอกก็รู้ว่าโดนพี่ชายคนโตตบศีรษะจน
หัวสั่นหัวคลอนไปแล้วแน่นอน
เหตุนกี้ ระมังทีท่ ำ� ให้ไม่มใี ครกล้าเข้าใกล้เธอ พีช่ ายคนโตเป็นนักธุรกิจ
และนักแข่งรถหน้าตาดุโหด ส่วนพีช่ ายฝาแฝดเป็นนักมวยชือ่ ดังระดับแชมป์
โลก!
เอื้อย หรือ อุรัสยา พัฒนเสถียร หัวเราะลั่น แล้วเดินเข้าไปในครัว
ก็พบว่าสองหนุม่ ร่างสูงใหญ่กำ� ย�ำก�ำลังนัง่ ประจันหน้ากันทีโ่ ต๊ะอาหาร คนตัว
สูงหน้าคมท่าทางดุๆ คือ ราพณ์ พัฒนเสถียร พีช่ ายคนโตทีเ่ ป็นนักกีฬาแข่ง
รถระดับโลก ส่วนอีกคนคือ เชษฐา พัฒนเสถียร พีช่ ายฝาแฝดทีแ่ ย่งพืน้ ที่
ในท้องแม่และเกิดก่อนเธอแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น
“ตามสบายเลยนะพี่ราพณ์ นายเชษ เอื้อยรีบไปท�ำงานน่ะ”
บอกแล้วก็หนั หลังเตรียมออกไปทันที แต่เสียงดุๆ ของราพณ์กห็ ยุด
น้องสาวไว้
“ลืมที่แม่บอกเราทุกวันตั้งแต่เด็กไปแล้วหรือ”
หลังจากพ่อแม่เสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุทางรถยนต์เมือ่ สิบปีกอ่ น ราพณ์
ก็เป็นคนดูแลน้องทั้งสองตามล�ำพังนับตั้งแต่นั้น และตั้งกฎเหล็กไว้หนึ่งข้อ
คือ ถ้าอยู่บ้านกันพร้อมหน้า ก็ต้องกินข้าวเช้าด้วยกันทุกครัง้ ก่อนแยกย้าย
กันไป
“เอื้อยอ่านนิยายเพลินเลยนอนดึก แถมตื่นสายอีก” อุรัสยาท�ำหน้า
มุ่ย “วันเดียวก็ไม่ได้หรือพี่ราพณ์ เดี๋ยวเข้างานสายนะ”
“ไม่ได้” ราพณ์บอกเสียงเรียบ ตาคมดุฉายแววจริงจังจนน้องสาว
ต้องยอมเดินมาที่โต๊ะอาหารแต่โดยดี
“แกน่ะไม่ชอบกินข้าวจนผอมเหลือตัวเท่านี้ เกิดโดนฉุดระหว่าง
ท�ำงานจะว่ายังไง ฉันไม่อยากมีน้องเขยก่อนเวลาอันควรนะโว้ย”
เชษฐาโวยลัน่ รายนีพ้ ดู จาดีๆ ไม่ได้ ต้องกระโชกโฮกฮากตลอดเวลา
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ราวกับอยูใ่ นป่าก็ไม่ปาน อุรสั ยาได้แต่มองอย่างไม่พอใจ บางครัง้ ก็อดสงสัย
ไม่ได้ว่าที่ค่ายมวยเขาไม่สอนเรื่องมารยาทเลยหรือ
“แล้วแกจะตะโกนเป็นคนป่าท�ำไมเชษ” ราพณ์ปรามเสียงดุ แล้วหัน
ไปสั่งแม่บ้านให้ตักข้าวใส่จานให้น้องสาว
“นิดเดียวพอจ้ะ ฉันรีบ” หญิงสาวหนึง่ เดียวในบ้านหันไปบอกแม่บา้ น
“วันนี้กลับเย็นหรือเปล่าเอื้อย” พี่ชายใหญ่ถาม
“ยังไม่แน่ใจเลย วันนีง้ านแต่งงานเจ้าบ่าวต�ำรวจใหญ่ มีอาฟเตอร์ปาร์ตี
ด้วยนะ ถ้าดึกมากเดี๋ยวนอนกับเพื่อนเลย ไม่อยากเมาแล้วขับ”
“แล้วแกไม่รบี ไปเตรียมตัวเรอะ” เชษฐาตัง้ ข้อสังเกต เรือ่ งความสวย
ความงามต้องอยู่คู่กับผู้หญิงไม่ใช่หรือ แต่ยกเว้นน้องสาวฝาแฝดคนนี้ไป
แล้วกัน เพราะอุรสั ยาไม่ใช่ผหู้ ญิงปกติ ลองซ่อมรถเปลีย่ นยางล้อรถเองได้
นี่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงบอบบางแน่ ถึกยิ่งกว่าควายตัวเมียเสียขนาดนี้
“จะรีบท�ำไม” หญิงสาวยักไหล่ไม่แยแส แล้วตักข้าวต้มกุ้งเข้าปาก
เร็วๆ โดยไม่ทันระวังว่าร้อนมาก ผลคือส�ำลักจนคว้าแก้วน�้ำมาดื่มแทบ
ไม่ทัน
“เอาเข้าไปเอื้อย” ราพณ์ส่ายหน้าระอา แต่ก็ลูบหลังน้องสาวอย่าง
อ่อนโยนราวกับว่าสาวตรงหน้าเป็นแค่เด็กน้อยทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่
หญิงสาวอายุยี่สิบห้าที่ทำ� งานเป็นนักข่าวสายอาชญากรรม
“เฮียก็แบบนี้แหละน้า” เชษฐาหัวเราะหึๆ แล้วส่ายหน้า บ่งบอกว่า
ระอาฝาแฝดมากเพียงไร “ไอ้เอื้อยมันยี่สิบห้าแล้วเฮีย ไม่ใช่ห้าขวบ”
“อิจฉาหรือไงเชษ” สาวอายุยี่สิบห้ายักคิ้วพลางยิ้มเยาะเย้ยฝาแฝดที่
แม้คนละเพศ แต่กม็ สี ว่ นคล้ายกันพอสมควร ทีเ่ วลานีก้ ลายเป็นนักมวยหน้า
หวานเจ้าส�ำอางแต่หมัดหนัก!
“เฮอะ” เชษฐากลอกตา แสร้งท�ำท่าทางสะดีดสะดิ้งไม่สมกับหุ่นล�่ำ
ก้ามปูของตัวเองเลยสักนิด
“แกเหมือนตุ๊ดมากขึ้นทุกวันแล้วนะนายเชษ” อุรัสยากลืนข้าวต้มกุ้ง
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ลงคอแล้วแขวะฝาแฝด
“แกก็เหมือนผู้ชายเข้าไปทุกวันแล้วไอ้เอื้อย” นักมวยหนุ่มมองน้อง
สาวจ้วงข้าวต้มกุ้งเข้าปากแล้วก็ได้แต่ถอนใจ
“ไม่ดีหรือไง แกกับพี่ราพณ์จะได้ไม่ต้องตามห่วง”
“ยังไงเอือ้ ยก็เป็นผูห้ ญิง เมือ่ ไหร่จะเข้ามาช่วยงานพี่ พีไ่ ม่อยากให้เรา
ออกไปตะลอนๆ ท�ำข่าวเลย” ราพณ์บอกเสียงดุ
อุรสั ยาเงียบไปทันที กับเชษฐาเธอจะกวนประสาท ตบหัว ตีเข่าเขย่า
ศอกกันอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าพี่ชายคนโตอย่างราพณ์เอ่ยปากขึ้นมาเมื่อไหร่
เธอต้องเงียบทันที เพราะรายนี้ดุเหมือนยักษ์สมชื่อ ‘ราพณ์’ ของเจ้าตัว
“ก็เอื้อยชอบนี่” น้องสาวคนสุดท้องบอกเสียงอ่อย จากที่จ้วงตัก
ข้าวต้มเข้าปาก ก็เปลี่ยนเป็นตีหน้าสลดแล้วคนข้าวต้มตรงหน้าไปมา
ประท้วงด้วยการอดอาหารเสียเลย เพราะรู้ว่าเดี๋ยวพี่ชายก็ใจอ่อน ใช้ไม้นี้
ทีไรได้ผลทุกครั้ง และคราวนี้ก็เช่นกัน
เมือ่ เห็นน้องสาวเอาแต่คนข้าวต้มไม่ยอมกินต่อเสียที ราพณ์กใ็ จอ่อน
อย่างที่คนเป็นน้องคาดไว้ไม่มีผิด
“เอาเถอะๆ แต่อย่าออกไปตะลอนๆ ตอนดึกๆ แล้วกัน” พีช่ ายใหญ่
ก�ำชับด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
“เลิกแล้ว”
“ดีแล้ว...พี่เป็นห่วง”
เจอน�้ำเสียงอย่างนี้เข้าไป อุรัสยาก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาคนข้าวต้ม
ตรงหน้าต่อไป แล้วเหลือบมองพี่ชายฝาแฝดที่นั่งตรงข้าม ก็เห็นว่าเชษฐา
ก�ำลังยิ้มเยาะเย้ยทั้งยังท�ำหน้าลิงหลอกเจ้าใส่เสียอย่างนั้น
‘ไอ้บ้าเชษ’ หญิงสาวขยับปากด่าพี่ชายฝาแฝด แต่เชษฐาจะสะทก
สะท้านหรือก็ไม่ ทั้งยังหัวเราะอีกด้วย
“เออนี่ไอ้เอื้อย...” นักมวยหนุ่มเอ่ยปาก ดึงความสนใจจากน้องสาว
ได้ในที่สุด
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“อะไรอ้ะเชษ”
“ฉันได้ยนิ ว่าหนุม่ ๆ เดีย๋ วนีเ้ ขาชอบสปอร์ตเกิรล์ ไม่ใช่หรือวะ ประเภท
นุ่งยีนสวมรองเท้าผ้าใบ แต่ทำ� ไมน้องฉันไม่เห็นมีแฟนสักที”
“เพราะมีพี่ชายปากหมามั้ง” อุรัสยายักไหล่ แต่แล้วก็ระลึกได้ว่ามีพี่
ชายสองคน จึงหันไปยิม้ แบบลุแก่โทษให้ราพณ์ “เอือ้ ยหมายถึงนายเชษนะ”
ราพณ์ยิ้ม ไม่พูดอะไร เขานั่งฟังน้องคุยต่อ
“ฉันว่าไม่ใช่วะ่ ” เชษฐาส่ายหน้า “แกคิดดูนะ แกใส่กางเกงตัวละห้าพัน
รองเท้าผ้าใบคู่ละเกือบหมื่น แจ็กเกตยีนแกก็แพงพอกับกางเกง ยังนะ
ยังกล้องแกอีก...ตัวละเกือบแสน ฉันว่าเพราะแบบนีม้ ากกว่าแกเลยไม่มแี ฟน
ใครจะกล้าเปย์ให้แกวะ”
“พี่ราพณ์ไง” อุรัสยาตอบหน้าตาเฉย
“นั่นมันพี่ชายเว้ย แต่ที่ฉนั พูดนี่หมายถึงเนื้อคู่ต่างหาก”
“ไม่มกี ไ็ ด้ ไม่เห็นจะตายนี”่ สาวคนเก่งยักไหล่ “เกิดก็เกิดมาคนเดียว
ท�ำไมจะอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้”
“แกลืมไปหรือเปล่าว่าแกเกิดมาพร้อมฉัน” เชษฐาแยกเขีย้ วใส่ อยาก
จะผลักหัวน้องสาวแรงๆ สักที แต่ก็เกรงสายตาดุๆ ของราพณ์
“แกท�ำตัวเป็นพีช่ ายทีด่ ตี รงไหนล่ะนายเชษ” หญิงสาวบอกหน้าตาเฉย
กลืนข้าวต้มค�ำใหญ่แล้วดื่มน�ำ้ ตาม จากนั้นจึงใช้หลังมือปาดริมฝีปากอย่าง
ลวกๆ
“ให้น้องอยู่กับเราแบบนี้ก็ดีแล้วเชษ” ราพณ์ตัดบท ยุติการโต้เถียง
ของน้องๆ ที่เข้าใกล้กันทีไรเป็นต้องหาเรื่องต่อล้อต่อเถียงกันตลอดเวลา
ตั้งแต่เริ่มพูดได้จนถึงทุกวันนี้
สามพี่น้องกินมื้อเช้ากันอย่างเงียบๆ เพราะพี่ชายใหญ่หน้าดุไม่พูด
อะไรอีก ฝาแฝดจึงจ�ำต้องเลิกเถียงกันไปก่อน แต่ยงั คงก่อสงครามกันด้วย
สายตาตลอดเวลา จนกระทั่งจบมื้ออาหาร หญิงสาวยกมือไหว้พี่ชายคนโต
ก่อนจะหันไปยิ้มเยาะเย้ยพี่ชายฝาแฝด แล้วรีบออกไปท�ำงานทันที วันนี้ยัง
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มีภารกิจอีกมาก

ตามตารางงานแล้ว วันนีเ้ ธอก็มแี ค่นำ� ข่าวไปส่ง แต่เพราะเป็นคนไม่ชอบ

คุยงานผ่านทางการออนไลน์ จึงตัดสินใจเข้าไปที่ส�ำนักพิมพ์ด้วยตัวเอง
ตั้งใจว่าจะช่วยตรวจต้นฉบับก่อนปิดหน้า เพราะวันนี้มีงานแต่งรุ่นพี่ใน
โต๊ะข่าว สาวๆ ส่วนมากก็ไปเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าประหนึ่งว่าเป็นเจ้าสาว
เสียเอง เธอจึงต้องเข้าไปช่วย
เสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้ ในช่วงติดสัญญาณไฟจราจร หญิงสาวจึงกดรับ
สายและคุยผ่านบลูทูท ดวงตากลมโตมองผู้คนพลุกพล่านตรงช่วงสนาม
กีฬาที่เธอติดไฟแดงอยู่
“ไงตาล” ตาล หรือตุลยดา เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียน ท�ำงาน
ส�ำนักพิมพ์เดียวกัน แต่ตุลยดาประจ�ำอยู่โต๊ะข่าวกีฬา
“ฉันเข้าส�ำนักพิมพ์ไม่ทันแน่เลยว่ะเอื้อย”
“แล้วแกไปไหนล่ะ”
“ฉันท้องเสีย ซวยชะมัด ตอนค�่ำมีสัมภาษณ์ด่วนก่อนไปงานแต่ง
พี่ก้อยด้วย”
“ค�่ำนี้หรือ” คนฟังขมวดคิ้ว นึกสงสัยว่างานอะไรต้องไปสัมภาษณ์
ตอนกลางคืน “แกต้องสัมภาษณ์แดรกคูลาเหรอถึงต้องสัมภาษณ์หลัง
พระอาทิตย์ตกดิน”
“ไอ้บ้า” ปลายสายว่าไม่จริงจังนัก แล้วก็หัวเราะออกมาอย่างกลั้น
ไม่อยู่
“แล้วถ้าถึงเวลาแกไปสัมภาษณ์ไม่ทนั จะท�ำยังไง...ให้ฉนั ไปหาแกไหม
ตาล” สาวห้าวถามด้วยความห่วงคนป่วยที่อยู่คอนโดตามล�ำพัง กลัวว่าถ้า
เป็นอะไรหนักแล้วจะไม่มีใครดูแล
“ไม่ต้องๆ ฉันกินยาแล้ว เจอกันที่งานพี่ก้อย”
“หายเร็วๆ นะไอ้ตาล ถ้าแกไม่ไปงานด้วยนีฉ่ นั ไม่มนั่ ใจเลยว่ะ” แค่คิด
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ว่าต้องสวมชุดกระโปรงแทนกางเกงยีนตัวเก่งแล้ว หญิงสาวก็ขนลุกทันที
ถ้าเชษฐาเห็นต้องล้อเลียนเธอว่าเป็นกะเทยริอ่านแต่งหญิงแน่นอน
“เออรู้แล้ว”
“แค่นี้นะตาล ไฟเขียวแล้วว่ะ”
“ขับรถดีๆ แล้วกันเอื้อย”
“อืม้ ” เธอรับปากเพือ่ น แล้วขับรถมุง่ หน้าไปยังส�ำนักงานของส�ำนักพิมพ์
ทันที
ตามปกติแล้วอุรสั ยาไม่เคยต้องขับรถเอง เพราะเคยหลับในและขับ
รถไปเกยทางเท้า ดีที่ไม่มีคนเจ็บ แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ราพณ์ก็จะท�ำ
หน้าทีร่ บั ส่งเธอเสมอ ถ้าต้องไปต่างประเทศก็จะโยนภาระนีใ้ ห้เชษฐาท�ำแทน
แน่นอนว่าพีช่ ายฝาแฝดทีแ่ ย่งอาหารกินมาตัง้ แต่อยูใ่ นท้องแม่กใ็ ช่วา่ จะเอาใจ
เธออย่างราพณ์ เชษฐายอมมาส่งตามค�ำสั่งพี่ชายใหญ่ก็จริง แต่ก็หาเรื่อง
แกล้งเธอต่างๆ นานา
ส่วนมากนักข่าวสายอาชญากรรมมักไปสิงสถิตตามส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ หรือไม่กจ็ ส.๑๐๐ แต่แน่นอนว่าถ้าเข้าส�ำนักพิมพ์และมีพชี่ ายคนใดคนหนึง่ มาส่งเธอทีท่ ำ� งานทีไร ก็มกั จะเรียกเสียงกรีด๊
จากสาวๆ ในส�ำนักพิมพ์ได้เสมอ
แล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด ทันทีที่เดินเข้ามาในส�ำนักงาน
แม้แต่แม่บ้านยังเอ่ยปากถาม
“วันนี้พี่ราพณ์ไม่มาส่งหรือเอื้อย”
“วันนี้เอื้อยขับรถมาเองจ้ะ” สาวห้าวฉีกยิ้มหวาน แล้วเดินเข้าไปใน
แผนกของตัวเอง
“วันนี้พี่ราพณ์ไม่มาหรือ” คราวนี้คนถามคือเนยหรือนวินดา เด็ก
มหาวิทยาลัยที่มาฝึกงาน และเป็นรุ่นน้องสายรหัสเดียวกับเธออีกต่างหาก
“แล้วเห็นไหมล่ะเนย”
“ท�ำไมพี่เอื้อยไม่ให้พี่ราพณ์มาส่งอ้ะ” เด็กสาวเดินมาดักหน้าดักหลัง
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ตีซี้หญิงสาวเป็นการใหญ่
อุรัสยาเดินมาถึงโต๊ะท�ำงาน วางกระเป๋าและสัมภาระลงแล้วหันไป
เท้าสะเอวมองหน้าเด็กสาวด้วยสายตาดุๆ
“นีถ่ า้ ตัง้ ใจเรียนเหมือนตัง้ ใจอ่านหนังสือนิยายแล้วเอามุกเชยๆ จีบพี่
ชายฉันแบบนี้ แกเรียนจบไปนานแล้วไอ้เนย” นักข่าวสาวส่ายหน้า มองสาว
น้อยตรงหน้าอย่างปลงๆ
อุรัสยารู้จักนวินดาเมื่อสามปีก่อนตอนงานรับปริญญา นวินดาเป็น
หลานรหัสสายเดียวกันที่ก�ำลังเรียนปีหนึ่งและเจอราพณ์ตั้งแต่ตอนนั้น
พอเจอปุ๊บก็ปิ๊งพี่ชายเธอปั๊บ แต่ก็ไม่เห็นเดินหน้าท� ำอะไรจริงจังเสียที
เอาแต่ถามถึงอย่างเดียว
“ก็แหม...เนยก็เรียนตามปีนี่นาพี่เอื้อย จะให้รีบจบไปท�ำไม แบบนี้
แหละถูกแล้ว”
“แล้วท�ำไมเวลาพี่ราพณ์มาส่ง แกไม่ออกไปหาเขาล่ะยะ”
“ก็พี่ราพณ์หน้าดุ”
นวินดาก้มหน้างุด แต่กระนั้นอุรัสยาก็ยังเห็นสองแก้มของเด็กสาว
ตรงหน้าขึ้นสีระเรื่อ สาวรุ่นพี่ได้แต่หัวเราะหึๆ
ราพณ์ขนึ้ ชือ่ เรือ่ งใบหน้าดุดนั มานานแล้ว แม่ตงั้ ชือ่ ให้วา่ ราพณ์ แปล
ว่ายักษ์ ซ�้ำร้ายเจ้าตัวยังดุเหมือนยักษ์อีก เรียกว่าได้ฉายาว่ายักษ์ก็เพราะ
ท่าทางดุดันของเจ้าตัวนั่นแหละ จึงไม่ค่อยมีสาวๆ คนไหนกล้าเข้าหา แต่
เธอก็ไม่กล้าเจ้ากีเ้ จ้าการหาแฟนให้พชี่ าย เพราะเคยเอาความคิดนีไ้ ปปรึกษา
เชษฐา ผลคือถูกพี่ชายฝาแฝดปากเปราะเอาไปฟ้องราพณ์เสียได้ สุดท้ายก็
ถูกดุตามระเบียบ
“ว่าแต่วันนี้พี่เอื้อยไม่รีบไปแต่งหน้าท�ำผมเหรอ พี่ก้อยจะสละโสด
ทั้งที หนุ่มๆ เต็มงานแน่ ดีไม่ดีพี่เอื้อยอาจจะได้แฟนคืนนี้เลยนะ” นวินดา
ยังยื่นหน้ามาถามพลางท�ำหน้าทะเล้น
“แกเห็นฉันรีบไหมล่ะไอ้เนย”
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“โอ๊ย!” เจอค�ำตอบก�ำกวมเข้าไป ท�ำเอาเด็กสาวถึงกับโวยลั่น “เนย
ถามดีๆ นะพี่เอื้อย”
“แล้วฉันตอบหยาบคายเหรอ” อุรัสยาถามหน้าตาย
“โอเคๆ เนยไม่กวนแล้ว ฝากบอกพี่ราพณ์ด้วยนะว่าเนยคิดถึง”
“เอาเบอร์ไปเลยไป แล้วแกก็โทร.  ไปบอกเขาเอง” พูดพลางก้มลงจด
เบอร์โทรศัพท์พี่ชายตัวเองให้เด็กสาวตรงหน้าหน้าตาเฉย ไม่สนใจว่าพี่ชาย
จะรับมืออย่างไร เอาแค่ไล่เด็กเนยไปให้พ้นๆ ก่อนก็พอ

อุรสั ยาใช้เวลาท�ำงานทีโ่ ต๊ะจนถึงบ่าย จนกระทัง่ ปิดหน้าเรียบร้อยแล้ว

ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปแต่งหน้าท�ำผมเตรียมตัวไปงานเลี้ยงฉลองสมรสของ
ก้อย หรือกัญญาดา สาวรุน่ พีใ่ นโต๊ะข่าวอาชญากรรมพอดี แต่จนถึงป่านนี้
แล้วตุลยดายังไม่โทร. มาหาเสียที ท�ำให้เธอยิ่งเป็นห่วงเพื่อนว่าจะเป็นอะไร
มากหรือเปล่า ดวงตากลมโตมองนาฬิกา...เลยเวลานัดแล้วแท้ๆ แต่ยงั ไม่เห็น
วีแ่ ววของเพือ่ นสนิทเลย ไม่รวู้ า่ ป่านนีจ้ ะเป็นอย่างไรบ้าง จึงตัดสินใจต่อสาย
ไปหาคนป่วยทันที
“เอื้อย”
ปลายสายมี น�้ ำ เสี ย งแหบแห้ ง อ่ อ นระโหยราวกั บ คนใกล้ ต ายจน
อุรัสยาใจกระตุก จึงรีบถามด้วยน�ำ้ เสียงร้อนรน
“ตาล แกเป็นอะไรมากหรือเปล่า”
“ใจเย็นเอื้อย ฉันไปหาหมอแล้ว”
“แล้วท�ำไมแกไม่โทร. บอกฉัน”
“ก็รู้ไงว่าแกต้องปิดหน้า จะได้ทันเวลางานแต่งพี่ก้อยไม่ใช่หรือ”
“แล้วแกไหวไหมตาล ถ้าแกไม่ไปฉันก็ไม่อยากไปแล้ว” สาวห้าวเริ่ม
หงุดหงิด พอเพื่อนป่วยก็หมดความกระตือรือร้นไปทันที
“ฉันไปไหวน่า แกก็อย่างอแงให้มาก พี่ก้อยอยู่โต๊ะแกนะ”
“รู้แล้วๆ” อุรัสยารีบตัดบทก่อนที่เพื่อนสาวจะบ่นไปมากกว่านี้ แล้ว
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ไพล่ถามเรื่องอื่น “แล้วงานแกล่ะตาล ไหนว่ามีสัมภาษณ์สำ� คัญไม่ใช่หรือ”
“ฉันขอเลือ่ นแล้ว ดีทเี่ ขาใจดียอมเลือ่ นให้ไปสัมภาษณ์พรุ่งนีท้ สี่ นาม
แทน”
“สัมภาษณ์ใคร” ระหว่างคุยกับเพื่อนก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบ
เปล่าประโยชน์ หญิงสาวเก็บของ หอบกล้องและแฟ้มงานติดมือไปด้วย
แล้วจึงเดินออกจากส�ำนักพิมพ์
“ผู้จัดการทีมฟุตบอลไง”
สาวคนฟังขมวดคิว้ คลับคล้ายคลับคลาว่ามีทมี ฟุตบอลทีมใหญ่จาก
พรีเมียร์ลีก๑มาปรีซีซัน๒และอยู่พักผ่อนที่ไทย เพราะทีมนี้มีคนไทยเป็น
ผู้สนับสนุนรายใหญ่ จึงเป็นต้นเหตุของรถติดนี่ไง
“แล้วท�ำไมทีแรกต้องสัมภาษณ์มืดๆ ค�ำ่ ๆ ด้วย ฉันไม่เข้าใจ”
“เขาเพิ่งมาถึงตอนเช้า เย็นก็พักเตะไปท�ำกิจกรรมไง”
“แล้วท�ำไมทีแรกให้สัมภาษณ์เวลาปกติไม่ได้” คนท�ำงานสายข่าว
๑ FA Premier League หรือที่นิยมเรียกว่า Premier League เป็นระบบการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกระดับสูงสุดของประเทศอังกฤษ ก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๙๒ ภายใต้การบริหารของ
สมาคมฟุตบอลอังกฤษ ใช้ชื่อตามผู้สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นทางการว่า บาร์เคลย์ส
พรีเมียร์ลกี เนือ่ งจากในปัจจุบนั สนับสนุนโดย บริษทั การเงินบาร์เคลย์ส แต่เดิมฟุตบอล
ลีกแห่งนี้ใช้ชื่อว่า ฟุตบอลลีกดิวิชัน ๑ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๘๘ และเคยเป็น
ลีกฟุตบอลที่ยาวนานที่สุดในโลก
พรีเมียร์ลีกมีสโมสรฟุตบอลร่วมแข่งขัน ๒๐ ทีมในระบบเหย้าและเยือนรวมทั้งสิ้น
๓๘ นัด ทีมชนะได้ ๓ คะแนน ทีมเสมอได้ ๑ คะแนน และทีมแพ้ไม่ได้คะแนน เมื่อสิ้น
สุดฤดูกาล ๓ สโมสรที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกลดชั้นไปเล่นในฟุตบอลลีกแชมเปียนชิป
และ ๔ ทีมที่อันดับดีที่สุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นใน UEFA Champions League โดยสาม
ทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าไปรอในรอบแบ่งกลุม่ ส่วนอันดับ ๔ จะต้องแข่งรอบคัดเลือกอีก
ทีหนึ่ง
๒ โปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องเตรียมทีมส�ำหรับฤดูกาลที่ก�ำลังจะมาถึง
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อาชญากรรมมาตลอดอดห่วงไม่ได้ เธอไม่ได้อคติ แต่ก็ต้องยอมรับว่า
ผูห้ ญิงไทยดูแย่แค่ไหนในสายตาชายต่างชาติ ยิง่ ต้องไปสัมภาษณ์ดกึ ๆ ดืน่ ๆ
แบบนี้จะถูกมองอย่างไร
“ทีจ่ ริงเขาไม่ให้สอื่ ทีไ่ หนสัมภาษณ์เลยนะไอ้เอือ้ ย แต่เราได้ ดึกหน่อย
ฉันก็ยอม แต่ก็อย่างที่บอก...พอบอกว่าฉันไม่สบาย เขาก็เลื่อนให้”
“ฉันจะไปเป็นเพื่อน”
“ขอบใจนะเอื้อย”
“เจอกันทีง่ านพีก่ อ้ ย” สาวห้าวตัดสายจากเพือ่ นแล้วก้มลงมองนาฬิกา
ที่ข้อมือ กว่าจะฝ่ารถติดไปร้านที่จองชุดไว้ ไหนจะแต่งหน้าท�ำผมไปงาน
แต่งงานที่โรงแรมใจกลางเมืองอีก รักษาเวลาไว้อย่างนี้ก็น่าจะยังทัน
“เอื้อย ฉันไปด้วย” ดวงเดือน หรือเจ๊หม่อน สาวใหญ่สุดในกองวิ่ง
ตะลีตะลานมาหา จนอุรัสยาต้องปลดล็อกประตูให้
“ฉันคิดว่าเจ๊หม่อนออกไปแล้วเสียอีก”
“แท็กซี่ไม่รับ”
“แน่ละ ช่วงนีร้ ถติด ใครให้พกี่ อ้ ยแต่งงานวันศุกร์ ประสาทแท้” สาวห้าว
บ่นอุบแล้วออกรถมุ่งตรงสู่เส้นทาง ‘รถรอการระบาย’ ของเมืองหลวง
“ไอ้ก้อยมันแพลนของมันนานแล้วน่า” สาวใหญ่หายใจหอบ รอจน
หายเหนื่อยแล้วจึงพูดต่อ “ก็ใครจะคิดว่าอยู่ๆ ทีมฟุตบอลทีมดังจะมาเตะ
ปรีซีซันที่นี่”
“ปกติเขาต้องมีแพลนมาก่อนไม่ใช่หรือเจ๊”
“ก็ใช่...แต่รอบนี้กะทันหันไง จะไปสิงคโปร์แต่ติดข่าวไวรัสระบาด
เลยเบนเข็มมาที่เราแทน”
“งั้นก็แค่ทางผ่านสินะ” อุรัสยายักไหล่ ไม่สนใจพวกนี้อยู่แล้ว เธอ
คลุกคลีกับพี่ชายสองคนที่ต่างก็เป็นนักกีฬามาทั้งชีวิตจนไม่อยากสนใจ
แวดวงกีฬาสักเท่าไหร่
“ก็ประมาณนั้น แต่ไอ้ตาลเพื่อนแกได้ไปสัมภาษณ์นี่” ดวงเดือนเพิ่ง
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คิดได้ ดวงตาจึงเป็นประกายวับวาวเพ้อฝันตามประสาสาวใหญ่ที่หัวใจยัง
เปีย่ มไปด้วยความหวังว่าชีวติ นีจ้ ะได้ลงจากคาน “ฉันชอบผูจ้ ดั การทีมนีม้ าก
แก่แต่หล่อแซ่บเว่อร์”
“อายุก็พอๆ กับเจ๊นี่”
“ไอ้เอื้อย ปากเสียนะแก” ดวงเดือนดุไม่จริงจังนัก “ว่าแต่ฉัน แกก็
ยังอยู่บนคานกับฉันละว้า”
“เหมือนกันที่ไหน” อุรัสยาหัวเราะเจ้าเล่ห์ พอติดไฟแดงก็เหล่มอง
สาวใหญ่ขา้ งตัว แล้วพูดหน้าด้วยสีหน้ากวนๆ “ฉันเพิง่ ยีส่ บิ ห้าเองนะเจ๊ ส่วน
เจ๊น่ะสี่สิบ!”
“โหย...แกนี่ปากร้ายกว่าที่คิดนะไอ้เอื้อย” ดวงเดือนท�ำตาโต...เห็น
ห้าวๆ ไม่สนใจเรือ่ งของใคร ไม่รวมกลุม่ เข้าเมาท์เฝ้าแต่นนิ ทาเพือ่ นร่วมงาน
และขาลุยยิง่ กว่าผูช้ ายอย่างอุรสั ยา บทจะย้อนใครสักคนก็เจ็บจีด๊ ถึงขัว้ หัวใจ
เลยทีเดียว

๒

หญิงสาวในชุดแดง

เมืองไทยร้อนมาก!

นั่นคือความรู้สึกของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางมาประเทศไทย
ครัง้ แรก นับตัง้ แต่ลงจากเครือ่ งบินและเดินทางมาจนถึงทีพ่ กั รวมทัง้ ออก
ไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฟุตบอลร่วมกับผูส้ นับสนุนจากประเทศไทย
กว่าจะเลิกงานก็เกือบหกโมงเย็น แต่กระนัน้ อากาศก็ยงั ร้อนอบอ้าวจนต้อง
เอาแต่นอนตากแอร์อยู่ในห้องพักจนกระทั่งเกือบสี่ทุ่ม
เฮคเตอร์ โฮเวเดส นักฟุตบอลหนุ่มร่างสูงใหญ่ลูกครึ่งอังกฤษเยอรมัน เจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมต�ำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก๓ประจ�ำ
พรี เมี ย ร์ ลี ก ฤดู ก าลที่ แ ล้ ว เดิ น ออกมาจากห้ อ งพั ก ที่ ป ิ ด ทั้ ง ชั้ น เพื่ อ ให้
นักฟุตบอลทีมดังเข้ามาพัก แล้วจึงเข้าไปสมทบกับเพือ่ นร่วมทีมอีกสองคน
๓ กองหลังตัวกลาง ส่วนมากมักมีรูปร่างสูงใหญ่ คอยป้องกันการบุกของผู้เล่นทีมคู่ต่อสู้
โดยเฉพาะกองหน้า ทีมส่วนมากนิยมใช้เซนเตอร์แบ็ก ๒ คนยืนประจ�ำอยู่หน้าผู้รักษา
ประตู
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คือ เฆซุส ซาน โฆเซ่ ดาวยิงค่าตัวแพงลิบลิว่ และ เซซาร์ กาซอร์ลา แบ็กซ้าย๔
จอมบุก สองนักเตะทีมชาติสเปนและเป็นเพือ่ นสนิททีส่ ดุ ทีอ่ ยูใ่ นทีม ทัง้ สาม
พากันลงไปชั้นล่างแล้วเจอพวกเด็กหนุ่มจากทีมอะแคเดมีที่เตรียมออกไป
ข้างนอกเช่นกัน
“จะไปไหน” เฮคเตอร์ขมวดคิ้วถาม
“ไปข้างนอก ไปด้วยกันไหมเฮคเตอร์” หนึง่ ในเด็กหนุม่ กลุม่ นัน้ ตอบ
“ไปท�ำไม”
“ก็ออกไปตระเวนราตรีน่ะสิ ที่นี่ขึ้นชื่อแค่ไหนนายไม่รู้หรือเฮค”
อีกคนตอบ สีหน้าเจ้าเล่ห์จนเฆซุสเริ่มคล้อยตาม
“ฉันว่าก็น่าไปนะ” ดาวยิงจอมกะล่อนยิ้มถูกใจ การมาปรีซีซนั ก่อน
ฤดูกาลใหม่ที่นี่ก็ถือเป็นโอกาสดี เพราะเขาก็หมายมั่นจะมาเที่ยวเมืองไทย
นานแล้ว
“ฉันไม่ไป” เซซาร์ตอบเสียงเรียบ แล้วเดินน�ำไปที่ลิฟต์โดยไม่สนใจ
ทั้งนั้นว่าใครจะไปด้วยหรือไม่ ท�ำเอากลุ่มเด็กหนุ่มพวกนั้นหน้าเจื่อน ส่วน
เฆซุสก็ได้แต่ส่ายหน้า
“หมอนี่มันขวางโลกตลอดเวลาจริงๆ” บ่นแล้วหันมาถามเฮคเตอร์
“นายไปไหม”
“ฉันไปกับเซซดีกว่า”
“โอเค เดีย๋ วฉันหิว้ สาวสวยมาฝาก” กองหน้าหนุม่ หล่อหัวเราะ ตบบ่า
เพื่อนเบาๆ แล้วเดินไปรวมกับเด็กหนุ่มคนอื่นๆ
๔ full back เป็นต�ำแหน่งในการป้องกันด้านกว้าง โดยยืนอยูแ่ ต่ละข้างทัง้ ซ้ายขวาของขอบ

สนาม หน้าที่หลักคือการสกัดการส่งผ่านบอลของฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่เขตโทษ ฟูลแบ็กส่วน
ใหญ่จะมีบทบาทในเกมรุก โดยขึ้นไปทางปีก และส่งผ่านบอลเข้าสู่เขตโทษของฝ่ายตรง
ข้าม
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เฮคเตอร์เดินตามเพื่อนเข้ามาที่ลิฟต์แล้วลงไปยังผับของโรงแรม
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“ท�ำไมไม่ไปกับพวกนั้นล่ะ” กองหลังหนุ่มร่างสูงถามเพื่อน
ถ้าเทียบกันแล้ว เฮคเตอร์ตัวสูงกว่าเซซาร์และเฆซุส เพราะเล่น
ต�ำแหน่งกองหลังที่ต้องตัวหนาและสูงใหญ่พอสมควรส�ำหรับปะทะกับกอง
หน้าหรือหน้าเป้าของอีกทีม และเพื่อเป็นปราการด่านหลังก่อนถึงผู้รักษา
ประตู ส่วนกองหน้าและวิงแบ็กต้องใช้ความว่องไวในการลากเลี้ยงลูก
ฟุตบอล ท�ำให้เซซาร์และเฆซุสตัวบางกว่าเฮคเตอร์เล็กน้อย
“ก็รู้อยู่ว่าเชสนี่ดุจะตาย” เซซาร์เริ่มนินทาผู้จัดการทีมสุดเฉียบของ
พวกเขา
โยอาคิม เชสนี่ โคชชาวเยอรมันของพวกเขาทั้งดุทั้งเฮี้ยบ มาเตะ
ปรีซีซันก็จริง แต่โยอาคิมอยากจะให้ตัวจริงลงสนามแบบฟูลทีมตลอด
เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนๆ ที่สนับสนุนอย่างดีเสมอมา แน่นอนว่านักเตะ
ทุกคนต้องตัง้ ใจ ห้ามท�ำให้ตวั เองเจ็บระหว่างฝึกซ้อม งดกิจกรรมผาดโผน
ทุกชนิดซึง่ บางครัง้ ก็รวมถึง ‘เซ็กซ์’ ด้วย เพือ่ ให้สภาพร่างกายพร้อมลงสนาม
“ถ้ารู้ว่าไอ้เด็กพวกนั้นลงไปเที่ยว มีหวัง...” เฮคเตอร์ทำ� หน้าสยอง
พร้อมกับโคลงศีรษะเบาๆ
เซซาร์ยกั ไหล่เล็กน้อย “แล้วนายล่ะ ไม่สนใจไปกับพวกนัน้ แน่หรือ”
“ไปให้โคชเชือดเรอะ” ปราการหลังหนุ่มหล่อย้อนเข้าให้
“สั่งอะไรดื่มกันเถอะ”
เฮคเตอร์พยักหน้า หันไปเรียกบริกร แล้วนั่งกินอาหาร จิบไวน์ไป
พลางพูดคุยเรื่องฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาไปพลาง ประเด็นใหญ่
ส�ำหรับเฮคเตอร์คงไม่แคล้วเรือ่ งข่าวทีมยักษ์ใหญ่จากเมืองเบียร์ยนื่ ข้อเสนอ
เป็นค่าเหนื่อยมหาศาลให้เขาย้ายทีมกลับบ้านไปเล่นในบุนเดสลีกาลีก๕
หลายสือ่ ตีขา่ วว่าเขาอยากกลับไปเพือ่ จะได้อยูก่ บั ครอบครัว ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งจริง
๕ การแข่งขันฟุตบอลในลีกสูงสุดของเยอรมนี
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เลยสักนิด เพราะส�ำหรับเขา บ้าน...ไม่เป็นบ้านอีกต่อไป กองหลังหนุ่ม
ไม่คิดกลับไปในตอนนี้หรือไม่ว่าจะตอนไหนก็ตาม
เขาส่ายหน้าแล้วชวนเปลีย่ นเรือ่ ง ก่อนทีม่ อื้ อาหารจะกร่อยมากกว่านี้

การสละโสดของสาวรุ่นพี่ประจ�ำโต๊ะข่าวอาชญากรรมกลายเป็นงาน

ใหญ่ จุดประกายความหวังเรือ่ งสถานะทาง ‘คานทอง’ ของสาวๆ ในโต๊ะข่าว
ขึ้นมาทันที เพราะแม้แต่สาววัยสามสิบห้าอย่างพี่ก้อยหรือกัญญาดายังพบ
รักกับนายต�ำรวจรุ่นใหญ่จนลงเอยได้แต่งงานกันในที่สุด สาวๆ ที่เหลือก็
ย่อมมีหวังเช่นกัน โดยเฉพาะดวงเดือน ดังนัน้ งานนีท้ มี่ ที งั้ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่และ
ลูกน้องต�ำรวจใต้บังคับบัญชาของเจ้าบ่าวจึงเปรียบดังงานดูตัวก็ไม่ปาน
พีๆ่ ในกองจึงเลือกร้านแต่งหน้าท�ำผมเสียยกใหญ่ แต่งตัวรูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมดอีกต่างหาก
สาวห้าวหนึง่ เดียวในโต๊ะได้แต่นงั่ หาวหวอด ปล่อยให้ชา่ งแต่งหน้าท�ำ
ผมไปตามเรือ่ ง ส่วนตัวเองก็หยิบโทรศัพท์มาแชตกับพีช่ ายฝาแฝดบ้าง นัง่
สัปหงกบ้าง ผ่านไปร่วมสองชั่วโมงกว่าจะแต่งหน้าท�ำผมเสร็จ ชุดที่สวมใน
งานคืนนี้เป็นเดรสสีแดงยาวแค่ครึ่งขาอ่อนเท่านั้น จะไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะ
เลือกเป็นตีม ซึ่งพี่ๆ ก็เลือกชุดยาวไปหมด เหลือแต่สั้นๆ ให้เธอใส่แทน
“เกินหน้าเกินตาเจ้าสาวไปไหมนี”่ อุรสั ยาตรวจความเรียบร้อยทีห่ น้า
กระจก หลังจากท�ำผมและแต่งหน้าแล้ว เธอก็แทบจ�ำตัวเองไม่ได้เลย ยิ่ง
สวมชุดสีแดงด้วยแล้ว หญิงสาวก็ได้แต่ถอนใจแล้วส่ายหน้าปลงๆ...คิดได้
ยังไงให้เพื่อนเจ้าสาวแต่งสีแดง แต่จะท�ำอย่างไรได้ ในเมื่อเป็นสีโปรดของ
เจ้าสาว งานในวันนี้จึงแต่งด้วยตีมสีขาว-แดงและดอกกุหลาบแดงเสียหมด
“สวยนี่หว่าเอื้อย” ดวงเดือนเอ่ยชม
“ค่าชมเท่าไหร่ล่ะเจ๊” สาวสวยยักคิ้วกวนๆ
“แกนีม่ นั รูด้ ี รูท้ นั เขาไปหมดแบบนีแ้ หละถึงได้ยงั หาแฟนไม่ได้สกั ที”
“ฉันก็เดินตามรอยเจ๊นะ”
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“โอ๊ย ฉันไม่คยุ กับแกแล้วไอ้เอือ้ ย เข้างานกันเถอะ” ดวงเดือนตัดบท
เถียงอย่างไรก็ไม่ชนะสาวรุ่นน้องคนนี้เสียที
สองสาวออกจากห้องแต่งตัวไปสมทบบรรดาเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆ
ในงาน แต่ทสี่ วยเด่นทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ เจ้าสาว จากทีเ่ คยเห็นสาวรุน่ พีป่ ระจ�ำ
โต๊ะข่าวอาชญากรรมแต่งตัวง่ายๆ ทะมัดทะแมงจนชินตา แต่วนั นีแ้ ปลกไป
กัญญาดาสวมชุดเจ้าสาวสีงาช้างประดับคริสตัลดอกไม้หรูหรา สวยทีส่ ดุ ใน
วันส�ำคัญวันนี้
เสียงไวโอลินบรรเลงเพลงจังหวะท�ำนองแว่วหวาน บรรยากาศกรุ่น
ไปด้วยไอรักและความสุข แขกเหรื่อในงานทยอยมาถึง เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็
รับแขกไป ส่วนเพือ่ นเจ้าสาวอย่างอุรสั ยาทีไ่ ม่ชอบยุง่ วุน่ วายกับผูห้ ลักผูใ้ หญ่
นักก็เดินกินนั่นดื่มนี่ตลอดเวลาเพราะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เที่ยง
“เดีย๋ วก็เมาหรอกไอ้เอือ้ ย” ดวงเดือนปรามเมือ่ เห็นสาวรุน่ น้องชิมไวน์
เป็นแก้วที่สาม
“เอือ้ ยคอแข็งจะตาย จ�ำไม่ได้หรือเจ๊” อุรสั ยาส่ายหน้าเบาๆ เธอมีพชี่ าย
สองคน คนหนึ่งเป็นทั้งนักแข่งรถและนักธุรกิจที่เข้าสังคมบ่อย และพี่ชาย
ฝาแฝดทีม่ กั ชวนเธอไปด้วยเสมอเวลามีเลีย้ งฉลองอะไรก็ตาม แล้วจะไม่ให้
เธอคอแข็งได้อย่างไร ไวน์แค่สามสี่แก้วไม่ทำ� ให้เธอเมาได้แน่นอน
“นี่กะเมาก่อนอาฟเตอร์ปาร์ตีหรือวะ”
“ก็ได้ๆ เลิกแล้วๆ” ตอบพลางวางแก้วเครื่องดื่มลง
ตุลยดาอาการดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติและตามมาถึงงานในอีกครึ่ง
ชัว่ โมงถัดมา งานฉลองมงคลสมรสของเจ้าบ่าวนายต�ำรวจใหญ่กบั สาวสวย
แห่งโต๊ะข่าวอาชญากรรมไม่ใช่งานเล็ก เพราะเจ้าบ่าวหนุ่มใหญ่เลือกใช้
บริการออแกไนซ์เดียวกับเซเลบดาราดัง ทัง้ พิธเี ช้าทีม่ แี ค่ครอบครัวของบ่าว
สาวและงานฉลองในตอนค�ำ่ เท่านัน้ ยังไม่พอ ยังมีอาฟเตอร์ปาร์ตใี ห้บรรดา
เพื่อนเจ้าสาวสนุกกันให้เต็มที่สมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ถ้ากลัวจะเมา
กันจนกลับบ้านไม่ไหวก็เปิดห้องให้พร้อมอีกต่างหาก บอกได้ค�ำเดียวว่า...
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ป๋ามาก!
พิธีด�ำเนินต่อไปอย่างเป็นระเบียบเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่มากมาย จน
กระทัง่ ดึกทีผ่ ู้ใหญ่เริม่ แยกย้ายกันกลับไปแล้ว จึงเป็นเวลาทีส่ าวๆ รอคอย
เจ้าบ่าวสุดหล่อของกัญญาดาไม่มีเวลาเอาเสียเลย จัดงานแต่งงาน
แบบพิธตี อนเช้าแล้วเลีย้ งฉลองตอนเย็นซึง่ มีแต่ผหู้ ลักผูใ้ หญ่ตลอดงาน กว่า
จะถึงอาฟเตอร์ปาร์ตี เจ้าสาวก็หมดแรงขอขึน้ ไปนอนเป็นทีเ่ รียบร้อย สาวๆ
ที่อดทนแต่งตัวมาตั้งแต่บ่ายก็เริ่มหิว จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนเป็นเลี้ยงที่ผับ
ในโรงแรมแทน ซึง่ แน่นอนว่าทัง้ หมดนี.้ ..สารวัตรอินทัช เจ้าบ่าวของกัญญาดา
เป็นคนจ่าย!
“ถ้าฉันจะแต่งงานมีสามีทั้งที ได้สายเปย์แบบแฟนพี่ก้อยนี่จะดีมาก”
อุรัสยาที่ดื่มค็อกเทลต่อเป็นแก้วที่สามหันไปกระซิบกระซาบกับตุลยดาให้
ได้ยินกันสองคน
“น้อยๆ หน่อยไอ้เอื้อย ตอนนี้แกก็เลือกได้ แต่ถ้าขึ้นเลขสามเฉียด
เลขสี่แล้วอะไรก็เอาเถอะว้า” ดวงเดือนหันมายิ้มตาเยิ้ม บ่งบอกว่าเริ่มเมา
เหมือนกัน
“เหมือนเจ๊ใช่ปะ” สาวห้าวหันไปหัวเราะหึๆ
“ปากเสีย!” ดวงเดือนกระดกเหล้ารวดเดียวหมด แล้วมองสาวรุน่ น้อง
อย่างท้าทาย “สี่สิบแต่ยงั ไหวนะโว้ย บอกเลย”
“เจ๊จะไปไหนน่ะ” อุรัสยาหน้าเจื่อน เธอน่ะคอแข็ง ไม่เมาง่ายๆ แน่
แต่ดเู หมือนเจ๊ใหญ่ของเธอจะเมาจริงเป็นทีเ่ รียบร้อย ถึงได้เดินไปเต้นรัว่ อยู่
กลางฟลอร์แบบนั้น เชื่อเจ๊แกเลย!
ตุลยดาหัวเราะท่าทางตลกๆ ของสาวรุน่ ใหญ่ จะไปช่วยกันลากออก
มาจากกลางฟลอร์ก่อนที่จะเมาไปเหยียบเท้าใครเข้า แต่ยังไม่ทันได้ลุกไป
ไหน บริกรก็น�ำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้อุรัสยา
“ส�ำหรับคุณผู้หญิงครับ”
สองสาวหันมาสบตากันทันที ก่อนที่อุรัสยาจะเป็นฝ่ายปฏิเสธ
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“ฉันไม่ได้สั่งค่ะ”
“คุณผู้ชายโต๊ะโน้นฝากมาให้ครับ” บริกรหันไปทางผู้ชายท่าทาง
เหมือนอาเสี่ยคนหนึ่งที่กำ� ลังยกแก้วเชิญชวนพร้อมกับยิ้มจนตาหยีมาให้
ท�ำไมเธอรู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเห็นที่ไหน
อุรัสยาพยายามนึก แต่ก็นึกไม่ออก อาจจะเป็นเพราะเธอท�ำข่าว
มากมาย ไม่แน่อาจเป็นใครสักคนที่เธอเคยท�ำข่าว หรือไม่ก็ติดเข้ามาใน
เฟรมรูปของเธอก็ได้ นักข่าวสาวสุดห้าวไม่ไว้ใจใครอยูแ่ ล้ว ช่วงนีย้ งิ่ มีเรือ่ ง
กับผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาบอบนวดจนเพื่อนต�ำรวจถึงขั้นต้องออกปาก
เตือนให้ออกห่างๆ ไว้ก่อนจะโดนเล่นงาน
“สมพรปากแกเลยไหมล่ะไอ้เอื้อย บอกว่าอยากได้แฟนสายเปย์น่ะ”
ตุลยดาก้มลงกระซิบกระซาบ
“ฉันขอกลับค�ำพูดแล้วกัน” เธอหันไปทางบริกรหนุม่ ก�ำลังจะปฏิเสธ
แต่บริกรคงรีบไปหน่อย เพราะพอพูดจบก็วางแก้วไว้ตรงหน้าเธอแล้วเดิน
ไปรับทิปจากอาเสี่ยตือโป๊ยก่ายรายนั้นทันที
“ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ” สาวห้าวบอกปัด แล้วหันไปมองดวงเดือนที่
ก�ำลังเต้นกวาดลานอยูก่ ลางฟลอร์ “ฉันว่าเราไปดึงเจ๊หม่อนลงมาก่อนจะโดน
ย�ำเถอะ”
“เห็นด้วย”
จากที่จะไปลากกันออกจากฟลอร์ แต่พอไปถึงจริงๆ กลับไม่สำ� เร็จ
ง่ายๆ ไม่รู้ดวงเดือนเอาแรงมาจากไหน เมาทีไรเหมือนแรมโบ ชนิดที่เอา
พญาช้างสารมาฉุดก็คงไม่ไป กว่าทั้งคู่จะลากสาวรุ่นพี่ออกมาได้ก็เล่นเอา
เหงื่อตก
“เจ๊เมาแล้วรัว่ จริงๆ” อุรสั ยาคว้าแก้วเครือ่ งดืม่ ใกล้มอื มาดืม่ รวดเดียว
หมด
พูดยังไม่ทันขาดค�ำ ดวงเดือนก็เดินกลับไปที่ฟลอร์อีกแล้ว
“แกไปลากเจ๊หม่อนออกมาก่อนเถอะ”
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“โอ๊ย! ฉันอยากจะบ้า” ตุลยดาโวย แล้วเดินไปลากดวงเดือนกลับมา
“ฉันว่าเราไปนอนกันเถอะ ไม่ไหวแล้ว คุมเจ๊ใหญ่ไม่อยู”่ อุรสั ยาออก
ความเห็น ซึ่งเพื่อนสนิทก็เห็นด้วย
สาวแกร่งทัง้ สองช่วยกันพยุงหนึง่ สาวใหญ่มายังห้องพักชัน้ ยีส่ บิ หกที่
สารวัตรอินทัชเปิดไว้ให้ อุรัสยาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ในรถ
เธอไม่คิดจะนอนทั้งชุดเดรสสายเดี่ยวสั้นสีแดงสดแน่ๆ
“ฉันลืมของไว้ในรถว่ะ ไปก่อนนะ” เธอบอกตุลยดาที่ลากดวงเดือน
เข้าห้องน�้ำก่อนที่สาวใหญ่จะอาเจียนเลอะห้อง
“ให้ไปเป็นเพื่อนไหม”
“ไม่ต้องๆ”
“แกจะกลับมาบนนี้หรือจะกลับบ้านเลย...เฮ้!” ตุลยดาร้องถาม แต่
ไม่ทัน อุรัสยาวิ่งออกจากห้องไปแล้ว

สาวห้าวลงมายังลานจอดรถชัน้ ล่าง ระหว่างนัน้ เธอรูส้ กึ ถึงสายตาของ

ใครบางคนทีจ่ อ้ งมองตลอดเวลา นักข่าวสาวมองซ้ายมองขวา รีบไปเอาของ
ทีร่ ถ ดีทเี่ ธอจอดรถไว้ในช่วงทีม่ แี สงไฟและใกล้กบั กล้องวงจรปิด พอได้ถงุ
ชุดนอนแล้วก็รบี กลับมาทีล่ อ็ บบีทนั ที ระหว่างนีเ้ องทีเ่ ริม่ รูส้ กึ แปลกๆ...ภาพ
ทีเ่ คยชัดเจนก็กลับพร่าเลือนทีละน้อย เลือดในกายร้อนรุม่ เสียจนรูส้ กึ ร้อน
วูบวาบไปทั้งตัว
เป็นที่รู้กันว่าอุรัสยาเป็นหญิงถึกคอแข็งพอๆ กับผู้ชาย เหล้าไม่เคย
ท�ำ ให้ เ ธอเมาได้ ข นาดนี้ นั่น หมายความว่ า ในเหล้ า แก้ ว นั้นต้ อ งมีอ ะไร
บางอย่างแน่!
หญิงสาวพยายามทบทวนว่าเธอดื่มอะไรไปบ้าง ซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่
ไวน์ในงานแต่งงานสีแ่ ก้ว ค็อกเทลในผับโรงแรมอีกแค่สาม...แต่แค่ดกี รีหนัก
หน่อยก็เท่านั้นเอง และ...
เวรละ...เธอกินแก้วของไอ้เสี่ยตือโป๊ยก่ายเข้าไปแล้ว!
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สาวร่างเล็กบางเข้ามาในลิฟต์ พยายามเพ่งมองตัวเลขหาชั้นยี่สิบหก
แต่ก็พร่าเลือนเต็มที อีกทั้งอุณหภูมิร่างกายก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนน่าหวั่น
เธอจะรอดไปถึงห้องพักหรือ!

สองนักฟุตบอลหนุ่มชื่อดังนั่งดื่มกันไปคุยกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง

เกือบตีหนึ่งจึงแยกย้ายกันไปพักห้องใครห้องมัน
เฮคเตอร์เข้ามาในห้อง ยังไม่ทันปิดประตูก็ได้รับโทรศัพท์จากเฆซุส
ว่าส่งของขวัญถูกใจมาให้แล้ว
“อะไรของมันวะ” กองหลังหนุ่มหล่อบ่นแล้วส่ายหน้าเบาๆ เขาเงย
หน้าจากโทรศัพท์ พลันสายตาก็ปะทะเข้ากับสาวสวยร่างเล็กในชุดเดรสสัน้
สีแดงสด ดวงตาหวานหยาดเยิ้มดูสวยลึกลับและเซ็กซี่น่าค้นหาในเวลา
เดียวกัน และเธอก็กำ� ลังตรงมาทางเขาเสียด้วย...ดวงตาคมสีนำ�้ ตาลล�้ำลึก
กวาดมองตั้งแต่ดวงหน้าหวานละมุนแต่งแต้มด้วยเครื่องส�ำอางเสียจนสวย
เฉียบ มองเรื่อยไปตามล�ำคอระหง ลาดไหล่เล็ก เนินอกอวบอิ่มขาวผ่อง
มาจนถึงเอวเล็กคอดและสะโพกที่พอเหมาะกับมือเขาทีเดียว
เฮคเตอร์ยิ้มมุมปาก ดวงตาเป็นประกายวาววับ...หรือนี่จะเป็น
ของขวัญถูกใจที่เฆซุสบอกไว้
“ชั้นนี้เป็นชั้นที่ทางโรงแรมจัดไว้ส�ำหรับนักฟุตบอล เข้ามาไม่ได้นะ
ครับ” การ์ดที่เฝ้าอยู่หน้าลิฟต์ขวางทางเธอไว้เสียก่อน
สาวสวยคนนั้นมีท่าทางงุนงง แล้วตอบด้วยน�ำ้ เสียงแหบพร่า “มีคน
จองไว้ให้ฉันแล้ว”
เฮคเตอร์ฟังไม่ออกว่าเธอพูดว่าอะไร จึงเดินเข้าไปถามการ์ด พอได้
ค�ำตอบเขาก็ยงิ่ มัน่ ใจทันทีวา่ นีค่ อื ผูห้ ญิงทีเ่ ฆซุสส่งมาให้แน่นอน จึงพยักหน้า
รับรอง
“เธอเป็นแขกผมครับ”
บอดีการ์ดล่าถอยให้สาวชุดแดงเดินออกจากลิฟต์มาได้ เธอไม่เดิน

32

l

แ ส น ก ล รั ก

มาหาเขาในทันที แต่กลับจ้องมองประตูห้องพักที่ใกล้ท่ีสุดราวกับก�ำลังหา
ห้องกระนั้น
เฮคเตอร์ปราดเข้ามาประคองร่างเล็กบอบบางไว้ แล้วกระซิบถามด้วย
น�้ำเสียงยั่วเย้า “เฆซุสบอกหรือเปล่าว่าห้องไหน”
หญิงสาวท�ำหน้างงเล็กน้อย มองเหมือนเขาเป็นตัวประหลาด แต่เธอ
ก็ส่ายหน้า เบี่ยงกายออกจากอ้อมแขนแข็งแรงแล้วเดินตรงไปยังห้องพักที่
มั่นใจว่าเป็นของเธอทันที...โดยไม่ทันสังเกตว่าหมายเลขห้องเดียวกันก็จริง
แต่มันคือชั้นยี่สิบเก้า ในขณะที่ห้องเธออยู่ชั้นยี่สิบหก!
ท่าทาง ‘รีบร้อน’ ของหญิงสาวถูกแปลความหมายไปว่าเร่าร้อนเสีย
แล้ว...เฮคเตอร์ยิ้มมุมปาก ก้าวตามเธอเข้าไปในห้องของเขาแล้วปิดประตู
เสียงปิดประตูทำ� เอาอุรสั ยาสะดุง้ เล็กน้อยแล้วรีบหันกลับมามองอย่าง
รวดเร็ว แต่แล้วก็ตอ้ งขมวดคิว้ เมือ่ เห็นผูช้ ายร่างสูงใหญ่กำ� ย�ำคนหนึง่ หน้า
เข้ม ผมเข้ม ดวงตาสีนำ�้ ตาลลุม่ ลึก แม้จะไว้หนวดเคราล้อมกรอบหน้าแต่ก็
ไม่อาจบดบังความหล่อเหลาของเขาได้เลย
แต่เธอไม่ชอบฝรั่งยักษ์!
แม้จะมีสติน้อยนิด แต่อุรัสยาก็รู้ตัวว่าเข้าห้องผิดแน่แท้ ยิ่งมาเข้า
ห้องผู้ชายในสถานการณ์แบบนี้...อยู่ไม่ได้แล้ว
“ผิดห้อง” เธอพยายามเขาบอกว่าเขาเข้าผิดห้อง แต่กลับไม่มแี รงเอา
เสียเลย และค�ำพูดของเธอก็ถูกแปลเจตนาผิดๆ อีกเช่นเคย น�ำ้ เสียงหวาน
แหบพร่า ดวงตาฉ�่ำปรือยิ่งท�ำให้เธอดูเร่าร้อนน่ามอง
เฮคเตอร์รสู้ กึ ถึงเลือดร้อนๆ ทีไ่ หลเวียนไปทัว่ ร่างก่อนจะไปแออัดกัน
อยูใ่ นจุดทีต่ อ้ งการปลดปล่อย เขาขยับเข้ามาใกล้ กอดเอวเล็กไว้แล้วก้มลง
กระซิบริมใบหูเล็กด้วยน�้ำเสียงแหบพร่า
“ไม่ผิดหรอก ห้องนี้แหละ”
หญิงสาวย่นคอหนีลมหายใจอุน่ ๆ ทีร่ นิ รดนวลแก้ม น�ำ้ เสียงของเขา
ราวกับมีมนตร์สะกดที่นอกจากหนีไปไหนไม่ได้แล้ว หัวใจของเธอยังเต้น
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เป็นจังหวะแปลกๆ อีกด้วย
ทั้งหมดนี้เพราะอะไรกันแน่...
อุรัสยาตาปรือ มองชายหนุ่มตรงหน้า แต่ก็เห็นหน้าเขาไม่ถนัด เธอ
อยากพูดอะไรสักอย่างแต่พดู ไม่ออก เมือ่ อยูๆ่ เขาก็ดนั ตัวเธอไปจนชิดผนัง
ด้านหลังแล้วกดจูบลงมาอย่างเร่าร้อน
เพียงวินาทีแรกที่ริมฝีปากสีเข้มได้รูปสัมผัสลงมา อุรัสยาก็รู้สึก
ราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาจุดพลุอยู่ในหัวเธอ สัมผัสของเขาคือความ
หวาดหวัน่ แต่กห็ อมหวานน่าลิม้ ลอง เธอไม่รตู้ วั เลยด้วยซ�ำ้ ว่าเขาละริมฝีปาก
ออกมาแล้วอุ้มเธอตรงไปยังห้องนอนตั้งแต่เมื่อไหร่ กว่าจะรู้ตัวอีกที
แผ่นหลังก็สัมผัสกับความเย็นชืดของเตียงนอนเสียแล้ว
เฮคเตอร์ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงใดๆ ทั้งสิ้น เขาวางร่างเล็กบอบบางแต่
เซ็กซี่บาดใจของหญิงสาวลง ร่างสูงตามประกบแนบชิด ริมฝีปากเคล้า
คลอเคลียไม่หา่ ง ปลายลิน้ เพลิดเพลินกับความหวานหอมซ่อนเปรีย้ วทีย่ าก
จะตัดใจ แต่เขาต้องการมากกว่านีแ้ ละทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว มือหนากร้าน
ปลดชุดเดรสสั้นสีแดงสดออกจากกายขาวนวลอย่างช�่ำชอง จากนั้นเขาจึง
ลุกขึ้นและถอดเสื้อผ้าราคาแพงของตัวเองขว้างทิ้งไปมุมห้องอย่างไม่ไยดี
อุรัสยาหายใจหอบ มองประสานตาคนที่คร่อมอยู่เหนือร่าง ดวงตา
คมเข้มล�้ำลึกท�ำให้เธอหวาดหวั่นเล็กน้อย จึงรวบรวมแรงอันน้อยนิดเฮือก
สุดท้ายเบี่ยงหน้าหนีริมฝีปากของเขาได้ทันอย่างฉิวเฉียด
เฮคเตอร์ยมิ้ มุมปาก มือข้างหนึง่ เลือ่ นจากไหล่เล็กขึน้ มาประคองข้าง
แก้ ม ของหญิ ง สาว บั ง คั บ ให้ เ ธอสบตากั บ เขา แล้ ว พบร่ อ งรอยความ
หวาดหวั่นในดวงตากลมโตหวานใสที่สะกดสายตาเขาตั้งแต่วินาทีแรก
ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวสักนิด...
ปกติแล้วเขาไม่เคยบังคับฝืนใจใคร ไม่เคยต้องหลอกล่อหรือล่อลวง
ผู้หญิงคนไหน มีแต่ผู้หญิงพวกนั้นต่างหากที่เข้ามาให้เลือกและพร้อมทอด
กายลงบนเตียงแลกกับความสัมพันธ์ชวั่ คืนกับเขา แต่หญิงสาวตรงหน้ากลับ
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ต่างออกไป ในดวงตาเย้ายวนคูน่ นั้ มีแววสัน่ ระริกเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่
เล็กน้อย ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่
และเธอก็เป็นของเขาไม่ใช่หรือ...
ฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปไม่ท�ำให้ขาดสติ แต่ท�ำให้เลือดในกาย
รุ่มร้อน ผลักดันให้ชายหนุ่มท�ำตามใจปรารถนาจนลืมเหตุผลทุกอย่าง
เฮคเตอร์สบตาสาวใต้ร่าง ใช้สายตาตรึงร่างเล็กบอบบางไว้แล้วก้มลงไปหา
อย่างช้าๆ จนกระทั่งริมฝีปากแตะกัน
เฮคเตอร์ไม่จูบอย่างเร่าร้อนรุนแรง แต่สัมผัสนั้นกลับนุ่มนวล
อ่อนโยน จนคนทีเ่ ตรียมสูไ้ ด้แต่ชะงัก หัวใจเต้นแรงทีบ่ อกได้วา่ ไม่ใช่เพราะ
หวาดหวั่นเหมือนอย่างตอนแรก แต่เป็นความรู้สึกหวิวหวามไม่คุ้นเคยจน
ท�ำอะไรไม่ถูก ดวงตากลมโตปิดลงอย่างช้าๆ สมองหมุนติ้วไปกับจุมพิต
อ่อนหวาน ยามที่เขาไล้ริมฝีปากลงมาอย่างอ้อยอิ่งเชื่องช้าราวกับต้องการ
ทรมานเธอด้วยเพลิงพิศวาสที่เขาจุดขึ้น
อุรสั ยาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะในเครือ่ งดืม่ ผสมอะไรลงไปหรือไม่ หรือ
เป็นเพราะความช�ำ่ ชองของเขาที่ท�ำให้เธอหมดแรงต่อต้านทั้งๆ ที่เขาคลาย
แรงที่กดข้อมือเธอไว้แล้ว มือหนากร้านเลื่อนไล้ไปตามล�ำคอและลาดไหล่
สัมผัสจากเขาท�ำเอาสติของเธอค่อยๆ พร่าเลือนไปทีละน้อย หลงไปตาม
สัมผัสของเขาจนลืมว่าตัวเองเป็นใครและก�ำลังท�ำอะไรกันแน่ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
แปลกใหม่ หลอกล่อชวนให้ลิ้มลอง โดยมีเฮคเตอร์เป็นคนชี้นำ� เขาจูบเธอ
อย่างอ่อนหวาน อ้อยอิง่ และเร่าร้อนในคราวเดียวกันจนเธอเริม่ ตอบสนอง
ความหวานแปรเปลี่ยนเป็นรุ่มร้อน ดุดัน ความเจ็บปวดมาพร้อมกับความ
หวานแหลมเสียดลึกที่ทำ� ให้เธอทั้งอยากต่อต้านระคนโหยหา
หญิงสาวไม่รู้ว่าเธอก�ำลังท�ำอะไรอยู่ สมองมึนงง เลือดในกายไหล
เวียนไปตามจังหวะหัวใจที่เต้นเร็ว เธอสับสนจนท�ำอะไรไม่ถูก ปล่อยให้
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามครรลองจนกระทั่งจบลง
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ผ่านไปแล้วกว่าสองชัว่ โมง ตุลยดาเริม่ นัง่ ไม่ตดิ เธอติดต่ออุรสั ยาไม่ได้

ไหนบอกว่าจะลงไปเอาของ แต่ก็ยังไม่กลับขึ้นมาเสียทีจนเธอไม่แน่ใจว่า
อุรสั ยากลับบ้านไปแล้วหรือไม่ เพราะไม่วา่ จะเพียรติดต่อไปอย่างไรก็ไม่ได้
รับการตอบกลับ
“รออยู่ในห้องนะเจ๊ ตาลจะลงไปดูไอ้เอือ้ ย” หญิงสาวหันไปพูดกับเจ๊
ใหญ่ทนี่ อนหลับไปแล้ว จากนัน้ จึงลงจากห้องไปยังฟรอนต์ แล้วถามรีเซปชัน
ว่าเห็นเพื่อนสาวชุดแดงของเธอหรือไม่
“กลับไปแล้วนีค่ ะ” พนักงานคนหนึง่ ตอบ “เดินออกไปตัง้ นาน น่าจะ
กลับไปแล้ว”
“หรือคะ” ตุลยดารับค�ำงงๆ แล้วบ่นเพื่อนในใจ...อยากไปไหนก็ไป
อยากกลับก็กลับ ไม่คิดห่วงความปลอดภัยของตัวเองบ้างเลย

เหตุการณ์เร่าร้อนที่เกิดขึ้นท�ำเอาสติที่ขาดหายไปนานกลับคืนมา

ในทีส่ ดุ ทัง้ ทีห่ อ้ งเปิดเครือ่ งปรับอากาศเย็นเฉียบ แต่ความจริงทีเ่ ผชิญท�ำเอา
หญิงสาวคนเก่งเหงื่อตก ร่างกายสะบัดร้อนสะบัดหนาวเหมือนคนเป็นไข้
จากที่เมาๆ มึนๆ ก็ถึงกับหายเป็นปลิดทิ้ง
อุ รั ส ยานอนกั ด เล็ บ หั น หลั ง ให้ เจ้ า ของห้ อ ง สมองเริ่ ม ประมวล
เหตุการณ์ทั้งหมด เธอดื่มเยอะไปหน่อยจนไม่แน่ใจว่าดื่มอะไรเข้าไปบ้าง
แต่ที่แน่ๆ ผู้ชายหุ่นหมูน่นั ต้องใส่อะไรลงในเครื่องดื่มแน่นอน ไม่อย่างนั้น
เธอคงไม่ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจจนมานอนอยู่ตรงนี้แน่
คิดแล้วก็นกึ ไปถึงผูช้ ายคนนัน้ เธอไม่รวู้ า่ เขาเป็นใคร ท�ำไมจึงมีการ์ด
รักษาความปลอดภัยทีห่ น้าลิฟต์ ไม่รวู้ า่ ท�ำไมเขาจึงให้เธอเข้ามาแล้วมาลงเอย
ที่เตียงได้ เธออยากโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุ แต่ถ้าว่ากันตามเหตุผลก็ไม่ใช่
ถ้าจะโทษใครสักคน ก็โทษเบญจเพสพาซวยนี้แล้วกัน
เคราะห์ซำ�้ กรรมซัดแท้ๆ ซวยกว่านีไ้ ม่มอี กี แล้ว หรือนีเ่ ป็นเวรกรรม
ที่เธอขับรถทับกบตายเมื่อสองวันก่อน!
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หญิงสาวก�ำลังคิดว่าจะหันไปเผชิญหน้ากับเขาอย่างไรดี ขอโทษ
หรือ...เขาต่างหากที่ต้องขอโทษเธอ แต่เขาจะขอโทษเธอท�ำไมในเมื่อเธอมา
หาเขาถึงที่ ทั้งยังไม่ห้ามเขาอีกด้วย!
แต่จะให้ทำ� อย่างไร ให้หนั ไปยิม้ ทักทาย ‘ไฮ...สบายดีไหม’ แล้วบอก
ราตรีสวัสดิ์แบบนี้หรือ...ไม่เข้าท่าสักอย่าง
คิดแล้วก็ได้แต่หงุดหงิดทัง้ ตัวเองและสถานการณ์บา้ ๆ พวกนี้ เธอควร
ท�ำอย่างไรดี
“นี่เงินของคุณ”
เสียงเข้มดังมาจากทางด้านหลัง พร้อมๆ กับสัมผัสจากฝ่ามือหนา
กร้านที่ลูบไล้ตามลาดไหล่และท่อนแขนเรียวที่โผล่พ้นผ้าห่ม
เดี๋ยว...เมื่อกี้เขาว่าอย่างไรนะ!
อุรัสยาหันไปมองชายหนุ่มเต็มตา เห็นใบหน้าหล่อเหลาแบบร้ายๆ
มีรอยยิ้มพึงใจ “คุณว่ายังไงนะ”
“เงินของคุณ เพื่อนผมคงไม่ได้จ่ายให้ก่อนมาใช่ไหม”
“หมายความว่ายังไง” พับเรือ่ งกวนใจไปก่อนได้เลย เพราะตอนนีเ้ ธอ
เริม่ ไม่พอใจค�ำพูดหมาๆ ของเขาเสียแล้ว อุรสั ยาโกรธจนควันออกหู มีอะไร
กันแล้วจ่ายเงิน...นี่เขาเห็นเธอเป็นผู้หญิงอย่างว่าเรอะ!
“คุณมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือ” เฮคเตอร์เลิกคิ้ว “ผมพอใจมากนะ ผม
ยังอยู่ไทยอีกอย่างน้อยสองสามวันเพราะมาเตะปรีซซี นั และท�ำกิจกรรมกับ
พาร์ตเนอร์ ถ้าคุณอยากได้เพิ่มอีกก็...”
เผียะ!
เขายังไม่ทันพูดจบ อุรัสยาก็สะบัดฝ่ามือใส่ใบหน้าคมคายเต็มแรง
แล้วลุกขึ้น ไม่สนแล้วว่าร่างกายจะเปลือยเปล่าอย่างไร เธอเกลียดพวก
ชาวต่างชาติที่ชอบมองผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงอย่างว่าไปเสียหมด เธออยู่ต่อ
ไม่ได้แล้ว ต้องรีบไปก่อนจะพลั้งมือบีบคอเขาไปเสียก่อน
“นี่!”
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เสียงมารตัวร้ายดังไล่หลัง แต่เธอไม่สนแล้ว หญิงสาวเดินเข้าห้องน�้ำ
สวมเสื้อผ้าแล้วเดินออกมาด้วยสีหน้าที่พร้อมจะเป็นฆาตกรทุกเมื่อ ท�ำเอา
ชายหนุ่มผงะไปเล็กน้อยและไม่ห้ามเธออีกต่อไป

ชีวิตของเธอช่างเหมือนนิยายเรื่องดังพิมพ์ครั้งที่ยี่สิบแปดที่เพิ่งอ่าน

ไปเมื่อคืนก่อนเสียเหลือเกิน หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งยังต้อง
เสียตัวให้ไอ้บา้ ทีไ่ หนก็ไม่ร.ู้ ..ไม่สิ จะบอกว่าไม่รกู้ ไ็ ม่ได้ ทีแ่ น่ใจอย่างหนึง่ คือ
เขาเป็นคนดังระดับโลกแน่ๆ ไม่อย่างนั้นคงไม่มีการ์ดรักษาความปลอดภัย
ให้ถงึ หน้าลิฟต์ ถ้าเรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ ในละครหรือนิยาย นางเอกคงจะนอนร้องไห้
จะเป็นจะตาย หรือไม่ก็ต้องเข้าไปอาบน�้ำปล่อยให้น�้ำราดผมให้เปียกปอน
จนกระทั่งพระเอกใจทรามเริ่มรู้สึกผิด เริ่มสงสาร และเกิดเป็นความรัก
เพื่อ...?!
ลืมละครน�ำ้ เน่าประโลมโลกเบีย้ วๆ แสนโสมมใบนีไ้ ปได้เลย อุรสั ยา
ไม่อยากเป็นนางเอกโดยทีพ่ ระเอกคือผูช้ ายเฮงซวยคนนัน้ เลยสักนิด บรรดา
นางเอกผูอ้ อ่ นแอพวกนัน้ อาจไม่เคยรูจ้ กั ยาคุมฉุกเฉินหรือโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ก็ได้ ถึงได้ไม่คิดไปตรวจหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา อาจ
เป็นโรคร้ายหรือตัง้ ครรภ์โดยไม่พงึ ประสงค์ เกิดเป็นปัญหาสังคมเข้าไปอีก...
ซึ่งเธอไม่ใช่! ถึงจะอ่อนประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
แต่อย่างน้อยก็เคยฝึกงานทีโ่ รงพยาบาลตัง้ แต่ปดิ เทอมสมัยมัธยม และรูจ้ กั
ยาคุมฉุกเฉินมากกว่าบรรดานางเอกในละครก็แล้วกัน
นักข่าวสาวเก็บของกลับมาทีร่ ถ แล้วเปลีย่ นเสือ้ ผ้ากลับไปสวมชุดยีน
ทะมัดทะแมงเหมือนเดิม พยายามลืมเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แล้วท�ำตัวเป็นปกติทสี่ ดุ
แต่เธอกลัวพลาดแล้วตั้งท้อง ดังนั้นควรมองหาร้านขายยาก่อน ตอนนี้ก็
ตีสามเข้าไปแล้ว แต่ร้านที่อยู่ในย่านสถานบันเทิงยังมีเปิดอยู่บ้าง เธอจึง
จอดรถและเดินเข้าไปอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย
“ยาคุมฉุกเฉินค่ะ” อุรัสยาบอกเสียงเครียด...พลาดแล้วก็พลาดไป
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เธอก็ต้องท�ำใจและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา และเมื่อได้ยามาแล้วจึง
กินตามที่เภสัชกรแนะน�ำแล้วรีบกลับบ้าน
หญิงสาวขับรถด้วยความเร็วทีม่ ากกว่าปกติเพราะถนนโล่งและอยาก
ถึงบ้านเร็วๆ ดึกป่านนี้ทั้งราพณ์และเชษฐาคงจะนอนกันหมดแล้ว เธอก็ได้
แต่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะไม่แน่ใจเลยว่าจะโกหกพี่ชายใหญ่และพี่ชาย
ฝาแฝดที่เกิดพร้อมกันได้อย่างไร
รถญี่ปุ่นสีขาวมุกเลี้ยวเข้ามาในรั้วบ้านหลังใหญ่ ไฟในบ้านมืดหมด
แล้ว อุรสั ยาจึงโล่งใจไปได้หนึง่ เปลาะ เธอรีบเก็บข้าวของลงจากรถแล้วเดิน
เข้าบ้านด้วยความเร็วปานพายุ
“ท�ำไมกลับดึก ไหนว่าจะนอนค้างไง”
น�ำ้ เสียงดุๆ ของราพณ์ทำ� ให้อรุ สั ยาชะงัก ใจหายวูบลงไปอยู่ทตี่ าตุ่ม
ราวกับเด็กท�ำผิดแล้วถูกผู้ใหญ่จบั ได้กไ็ ม่ปาน แต่กจ็ ริง...เธอผิดและพลาด
ไปแล้วจริงๆ
วินาทีนั้นเธออยากร้องไห้โฮออกมาแล้ววิ่งไปกอดพี่ชายให้แน่นสุด
แรงที่มี แต่ทำ� ไม่ได้ อุรัสยาจ�ำต้องเม้มปากข่มความเสียใจไว้ เพราะถ้าท�ำ
แบบนั้นเรื่องจะไม่จบแค่นี้ พี่ชายเธอต้องเล่นงานผู้ชายเฮงซวยคนนั้นแน่
เห็นเงียบๆ แบบนีแ้ ต่ราพณ์เป็นคนใจร้อนพอตัว เธอกลัวว่าโทสะของราพณ์
จะท�ำให้เธอต้องพบเจอกับผู้ชายคนนั้นอีกแทนที่จะต่างคนต่างไป
“พี่ถามเรานะเอื้อย”
ราพณ์ถามส�ำทับด้วยน�้ำเสียงดุๆ ยิ่งท�ำให้ใจของคนเป็นน้องยิ่ง
ร้อนรน กลัวจะปิดพี่ชายไม่ได้
“ไม่มอี ะไรหรอกจ้ะ พอดีหมอนทีโ่ รงแรมแข็งไปหน่อย นอนไม่สบาย
เหมือนที่บ้าน”
“แน่ใจนะ” พีช่ ายใหญ่ขมวดคิว้ ดวงตาคมหรีล่ งนิดๆ อย่างต้องการ
จับผิด
“แน่สิ”

ก ร รั ม ภ า

l

39

“งั้นก็ขึ้นไปนอนไป ดึกแล้ว”
“พี่ราพณ์ยังไม่นอนหรือ” คนเป็นน้องย้อนถาม
“ก็เป็นห่วงเราน่ะแหละ โทร. หาก็ไม่ติด”
“โทรศัพท์เอื้อยแบตหมดน่ะ ไม่ได้เอาเพาเวอร์แบงก์ไปด้วย” พูด
พลางยกโทรศัพท์ขนึ้ ให้ดแู สดงความบริสทุ ธิใ์ จ แต่ลกึ ๆ แล้วก็กลัวว่าราพณ์
จะจับได้ เพราะเธอไม่เคยโกหกพี่ชายคนนี้สำ� เร็จเลยสักครั้ง
อุรสั ยาหลบตาพีช่ าย แต่ความเงียบของราพณ์ทำ� ให้เธออึดอัดจนต้อง
เงยหน้าสบตาคมดุคู่นั้น จากที่คิดว่าจะได้เห็นแววตาดุๆ กับสีหน้า ‘ยักษ์’
ของราพณ์...ทีไ่ หนได้ กลับเป็นแววตาทีเ่ ต็มไปด้วยความอ่อนโยนจนอุรสั ยา
กลั้นน�้ำตาไว้ไม่ไหว
“คิดถึงพีร่ าพณ์จงั ” สาวร่างเล็กโผเข้าไปกอดพีช่ าย ซุกหน้ากับแผ่นอก
กว้างแต่อบอุ่นส�ำหรับน้องเสมอ เธอพยายามแล้วที่จะไม่ร้องไห้ แต่น�้ำตา
เจ้ากรรมก็ไหลออกมาจนได้
“เป็นอะไรเอื้อย ใครท�ำอะไรเราหรือเปล่า”
เพราะตั้งแต่เล็กจนโต เวลาถูกเพื่อนแกล้ง อุรัสยาก็มักจะมาฟ้อง
ราพณ์แล้วกอดพี่ชายไว้อย่างนี้ แล้วจะไม่ให้สงสัยได้อย่างไร
“ไม่มอี ะไรหรอกจ้ะ พอดีอยู่ในงานแต่งพีก่ ้อย เจ้าบ่าวอายุพอๆ กับ
พี่ราพณ์ เลยคิดว่าถ้าพี่ราพณ์แต่งงานบ้างแล้วเอื้อยจะอยู่กับใคร”
“เหลวไหล” พีช่ ายใหญ่ดแุ ล้วส่ายหน้า มือหนึง่ กอดน้องไว้ อีกมือลูบ
เรือนผมนุ่มเบาๆ “ไม่ต้องห่วงหรอกเอื้อย พี่จะไม่แต่งงานไปไหนจนกว่า
เอื้อยจะมีแฟนแต่งงานออกไป”
“แต่พี่ราพณ์อายุมากแล้วนะ”
“ผู้ชายบางคนแต่งงานตอนสี่สิบยังได้”
“ก็แหม...แต่อกี สามปีพรี่ าพณ์กส็ สี่ บิ แล้วนะ คนส่วนมากเขาแต่งงาน
ออกไปแล้ว”
“แต่พี่จะอยู่ดูแลเราจนกว่าเราจะไม่อยากให้พี่ดูแลแล้ว”
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“ไม่มีทาง” ค�ำพูดของพี่ชายท�ำให้คนเป็นน้องบ่อน�ำ้ ตาแตกอีกจนได้
เธอกอดพี่ชายแน่นราวกับเป็นหลักยึด หวังให้ความรักของพี่ช่วยบรรเทา
ความหนาวเหน็บในใจ
“ท�ำเป็นพูดดีไป” ราพณ์ปล่อยมือแล้วโยกศีรษะน้องสาวเบาๆ “ไปนอน
ได้แล้ว นี่มันดึกแล้ว”
“ก็ได้”
อุรสั ยาเช็ดน�ำ้ ตาเรียบร้อยแล้วผละจากพีช่ าย พยายามยิม้ ให้เป็นปกติ
ที่สุดแล้วขอตัวขึ้นไปนอน โดยมีราพณ์มองตามจนสุดสายตา

ราพณ์ไม่เชือ่ สิง่ ทีอ่ รุ สั ยาพูดแม้แต่นดิ เดียว...ในฐานะพีช่ ายคนโต เขา

รู้จักน้องๆ ดีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเชษฐาหรืออุรัสยา เรื่องแค่นี้ทำ� ไมจะมอง
ไม่ออกว่าอุรัสยาปิดบังบางอย่างไว้
คิดดังนั้นราพณ์จึงเดินขึ้นบ้านแล้วตรงไปหาเชษฐาทันทีเพราะรู้ว่า
น้องชายยังไม่นอน จริงดังคาด เชษฐาก�ำลังเล่นเกมอย่างเอาเป็นเอาตาย
พอเห็นว่าราพณ์เดินเข้าห้องมาก็หน้าถอดสีทันที
“เลิกเล่นแล้ว” น้องชายบอกละล�่ำละลัก กลัวถูกดุเรื่องที่ว่าโตป่านนี้
แล้วแต่ยังไม่เล่นเลิกเล่นเกมเสียที
“ฉันมีเรื่องจะคุยกับแก”
“อะไรอ้ะ”
“เรื่องเอื้อย”
“มีอะไรหรือพี่” ชื่อของน้องสาวฝาแฝดท�ำให้เชษฐาสนใจขึ้นมาได้
ทันที เพราะจะว่าไปวันนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆ ปกติเคยห่วงน้องสาวจอมห้าว
เสียที่ไหน แต่วันนี้ท�ำอะไรก็เอาแต่คิดถึงน้อง กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
“ฉันก็ไม่รู้...รู้แต่ว่าเอื้อยก�ำลังปิดบังบางอย่างไว้ วันนี้น้องร้องไห้
ทัง้ ทีไ่ ม่เคยร้องมานานแล้ว” พีช่ ายใหญ่บอกเสียงเครียด ซึง่ เชษฐาก็พยักหน้า
ทันที
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“ได้เลยพี่ ผมจะหาความลับให้เอง”
“ฝากด้วยเชษ”
“นัน่ ก็นอ้ งผมเหมือนกันละน่า” เชษฐาส่ายหน้า “ผมไปเล่นเกมต่อนะ”
“อย่าตื่นสายแล้วกัน” ราพณ์กำ� ชับ แล้วจึงเดินออกจากห้องไป

๓

ดลให้มาพบกันทันใด

หลังจากแยกกับพีช่ ายแล้ว อุรสั ยาก็รบี ขึน้ มาอาบน�ำ้ แล้วทิง้ ตัวลง

บนเตียงอย่างแรง แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็นอนไม่หลับ หลับตาลง
คราวใดก็เห็นแต่ภาพวาบหวามที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปหยิบ
หนังสือมากมายทีต่ หู้ นังสือแบบติดผนังข้างเตียง เลือกนิยายรักมาสองสาม
เล่มแล้วเริ่มเปิดอ่าน แต่ปรากฏว่าทุกเรื่องเป็นนิยายโรมานซ์พลอตแบบ
นางเอกพลาดท้องไม่รตู้ วั ถูกพระเอกท�ำร้ายจิตใจต่างๆ นานาจนหนีไป แล้ว
พระเอกก็ไปตามง้องอนพาลูกเมียกลับคืน
โว้ย! อยากจะบ้าตาย!
เธอแทบจะขว้างหนังสือทิง้ เสียเดีย๋ วนัน้ แต่ยงั้ ตัวเองได้ทนั ...หนังสือ
ไม่ผดิ เธอไม่ควรใจร้อนแล้วมานัง่ เสียดายหนังสือทีหลัง จึงลุกขึน้ เดินน�ำไป
เก็บแล้วหยิบอาชญนิยายของต่างประเทศมานั่งอ่านจนกระทั่งสว่างคาตา
แสงตะวันของวันใหม่ค่อยๆ ขับไล่ความมืดมนไปทีละนิด เป็นภาพ
ที่หญิงสาวชะงักแล้วลุกขึ้นไปหยุดยืนข้างหน้าต่างห้องนอนอยู่นาน และ
ท�ำให้อุรัสยายิ้มได้ในที่สุด
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นั่นสิ...แม้ค�่ำคืนที่มืดมิดจะยาวนาน แต่สุดท้ายแล้ว ดวงตะวันก็จะ
สาดแสงลงมาเสมอ
อุรัสยายิ้มให้ก�ำลังใจตัวเอง ในเมื่อมันเป็นอดีต เธอพลาดเดินไปหา
เขาเอง ก็ควรจะลืมแล้วก้าวต่อไป เพราะอย่างไรเสียเธอกับเขาก็คงไม่ต้อง
เจอะเจอกันอีกแล้ว
เสียงโทรศัพท์ที่ดังอย่างต่อเนื่องท�ำให้คนที่นอนไม่หลับทั้งคืนสะดุ้ง
น้อยๆ แล้วหันไปคว้าโทรศัพท์มาดูว่าใครกันที่โทร. มาหาแต่เช้า
“ตาล” น�้ำเสียงของอุรัสยาแหบพร่าเล็กน้อย ฟังดูเหมือนเพิ่งตื่น...
ซึ่งก็ดีแล้ว เธอไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วง
“แกกลับบ้านหรือ ฉันคิดว่าแกจะกลับขึ้นมาเสียอีก”
ปลายสายรัวไม่ยง้ั ท่าทางร้อนใจอย่างมาก ซึง่ เธอก็เข้าใจดี ทัง้ ตุลยดา
และดวงเดือนคงตกใจที่หาเธอไม่เจอ โทร. ก็ไม่รับสาย
“ฉันกลับบ้านน่ะสิ”
“ดื่มไปขนาดนั้นเนี่ยนะ”
“ก็ไม่มีด่านตรวจนี่”
“รอดไปนะแก” นักข่าวสาวสายกีฬาถอนใจโล่งอก “แล้วนี่แกหาย
แฮงก์หรือยัง”
ก็อยากจะตอบว่ายัง เธอไม่ได้แฮงก์เพราะเหล้า แต่แฮงก์เพราะ
เสียตัวต่างหาก แต่บอกไม่ได้ สุดท้ายก็ตอบเพื่อนไปว่า “หายแล้ว แกก็รู้
ฉันคอแข็งจะตาย”
“งั้นบ่ายนี้ออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนหน่อยสิ”
“ได้ๆ ว่าแต่ไปไหนหรือ” อุรสั ยาถามด้วยความสนใจ วันนีท้ งั้ ราพณ์
และเชษฐาต่างก็ออกไปข้างนอกด้วยกันทั้งคู่ และเธอก็เข้าเวรวันอาทิตย์
นั่นก็เท่ากับว่าวันนี้เธอว่างและต้องอยู่ตามล�ำพัง ซึ่งไม่ดีเลย อยู่ตามล�ำพัง
ต้องคิดมากเรื่องเมื่อคืนแน่นอน สู้ตามตุลยดาออกไปเสียยังดีกว่า
“ออกไปท�ำข่าวน่ะ เลื่อนสัมภาษณ์จากเมื่อวานเป็นวันนี้ไง”
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“ผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ไหม”
“ใช่ๆ” ปลายสายท�ำเสียงเสียดายเล็กน้อย “เมื่อคืนเขาก็พักโรงแรม
เดียวกับเรานะ แต่เหมาไว้ทั้งชั้นห้ามใครเข้าออก”
“แกว่าไงนะ” อุรัสยารู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นมาทันที นึกไปถึงเรื่อง
เมื่อคืน...หรือว่าผู้ชายคนเมื่อคืนจะเป็นนักฟุตบอลที่เพื่อนว่า
“เขาพักโรงแรมเดียวกับเราพอดี แต่ยังไงก็ขอสัมภาษณ์ตอนนั้น
ไม่ได้หรอก”
“แกรู้ไหมว่าชั้นไหน”
“ไม่รู้สิ แต่เห็นป้ายห้ามขึ้นลงชั้นยี่สิบเก้า ก็คงชั้นนั้นมั้ง”
อุรัสยารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ เธอถึงกับตัวแข็งทื่อ
เลือดในกายเย็นเฉียบราวกับถูกสาป
“เอือ้ ย...แกเป็นอะไรหรือเปล่า” ตุลยดาถาม เมือ่ เพือ่ นเงียบไป “สรุปว่า
แกจะไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหม”
น�้ำเสียงเป็นกังวลของเพื่อนท�ำให้สาวห้าวได้สติทันที...
ผูจ้ ดั การทีมฟุตบอลคนนัน้ ...หวังว่าจะได้เจอแค่ผจู้ ดั การทีม ไม่ตอ้ ง
เจอลูกทีมหรอกนะ
“โอเคๆ ช่างเถอะ ว่าแต่แกต้องไปสัมภาษณ์เขาใช่ไหม”
“ใช่”
“แค่เขาใช่ไหม” อุรัสยาถามย�ำ้
“ใช่สิ”
“แกกลับคอนโดแล้วหรือ”
“อือ มาเป็นเพื่อนหน่อยนะ ไอ้ป๊อดช่างภาพมันชิ่งไปกับแฟนมัน
แกถ่ายภาพสวยน่าจะแก้ขัดได้”
ตุลยดาบอกเสียงอ่อย แค่นนั้ อุรสั ยาก็เข้าใจได้ทนั ทีวา่ ท�ำไมเพือ่ นสาว
ถึงชวนไปด้วย
“เดี๋ยวฉันไปหาแกที่คอนโด อีกสักสองชั่วโมงนะ ต้องกินข้าวเช้ากับ
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พี่ราพณ์กับนายเชษก่อน” แม้จะล�ำบากใจเพียงไรแต่สุดท้ายก็ตอบตกลง
ไม่อย่างนั้นโดนสงสัยแน่
“โอเค ฉันจะรอนะเอื้อย ขอบใจมาก”
อุรัสยาวางสายจากเพื่อนแล้วกายก็สะท้านยะเยือก นึกไปถึงภาพ
เหตุการณ์เมื่อคืนแล้วก็ตัวสั่นขึ้นมาทันที สัมผัสร้อนรุ่มของเขายังตราตรึง
ในซอกหลืบความทรงจ�ำทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ในชีวติ หลับตาลงก็เห็นแต่ภาพผูช้ าย
เฮงซวยคนนัน้ จนต้องสะบัดหน้าแรงๆ ไล่ความทรงจ�ำนัน้ ออกไปให้ไวทีส่ ุด
เธอตัดสินใจแล้วว่าจะลืมก็ต้องลืม ต้องท�ำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หญิงสาวเดินเข้าไปอาบน�้ำ พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ก้มลงมองตัวเอง
ใช้เวลาไม่นานก็อาบน�้ำเสร็จทัง้ ทีป่ กติแล้วเธอเป็นคนอาบน�้ำนานพอสมควร
จากทีไ่ ม่แตะเครือ่ งส�ำอางมานานก็จำ� ต้องรือ้ ออกมาใช้กลบร่องรอยบ้าๆ ตาม
เนื้อตัวก่อนที่ใครจะสังเกตเห็น จากนั้นก็แต่งกายทะมัดทะแมงด้วยเสื้อยืด
กางเกง แจ็กเกตยีน และรองเท้าผ้าใบ เมือ่ เสร็จแล้วจึงคว้ากระเป๋าสะพาย
แล้ววิง่ ลงไปข้างล่างเหมือนอย่างทุกวัน จนกระทัง่ ถึงตีนบันไดแล้วจูๆ่ เชษฐา
ก็โผล่หน้าออกมาจ๊ะเอ๋ ท�ำเอาหญิงสาวเบรกแทบไม่ทัน ดีที่ไม่หน้าทิ่มตก
บันได
“ไอ้เชษ!” น้องสาวแว้ดใส่ อารามตกใจท�ำให้เผลอเรียกพีช่ ายฝาแฝด
ว่า ‘ไอ้’ เต็มปากเต็มค�ำ
“อรุณสวัสดิ์น้องรัก” นักมวยหนุ่มหน้าสวยเหล่มองน้องสาวอย่าง
จับผิด
“เป็นอะไรของแก ท�ำไมมองฉันแบบนี้ล่ะ”
“เมื่อคืนแกกลับดึกนี่เอื้อย” เชษฐายืนกอดอกพิงบันไดขวางทาง
ไม่ยอมให้น้องสาวเดินผ่าน ทั้งยังยิ้มเจ้าเล่ห์
“ฉันอยู่งานแต่งงานพี่ก้อยไง”
“ก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วเป็นไง งานสนุกไหม”
“ก็ด”ี ตอบแล้วก้มหน้าหลบสายตา ‘รู้ทนั ’ ของพีช่ ายฝาแฝด เพราะ
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โตมาในท้องแม่ดว้ ยกัน เกิดก็พร้อมกัน ระหว่างเชษฐากับอุรสั ยาจึงเหมือน
มีสายใยบางๆ ทีแ่ ม้มองไม่เห็นแต่รสู้ กึ ถึงกันเสมอ และนัน่ ก็ทำ� ให้เธอไม่อยาก
เจอหน้าพี่ชายตอนนี้เลย
“ไปกินข้าวไปไอ้เอื้อย สายแล้ว ฉันกับพี่ราพณ์จะได้ออกจากบ้าน
เสียที”
“แล้วท�ำไมแกต้องรอฉันด้วยล่ะนายเชษ”
“ก็ไม่เห็นแกลงมาเสียที ฉันก็เป็นห่วงน่ะสิวะ” เชษฐายักไหล่เบาๆ
ชวนน้องสาวไปกินข้าวเช้าก็จริงแต่ยังไม่ยอมขยับไปไหน
“หลบไปสินายเชษ ฉันจะลงไปกินข้าว”
“ก็ได้ๆ” หนุ่มหน้าหวานเบี่ยงไหล่เล็กน้อยหลีกทางให้น้องสาวเดิน
ผ่าน แต่มิวายขัดขาแกล้งจนอุรัสยาหน้าคะม�ำ กระเป๋าสะพายหลุดจากบ่า
ตกลงบนพื้น
“ไอ้บา้ เชษ!” น้องสาวแหวใส่อย่างสุดกลัน้ ตัวเองก็มเี รือ่ งให้คดิ หนัก
สุมอยู่แล้ว ยังมาเจอพี่ชายบ้าๆ อย่างนายเชษฐานี่อีก
“อะไรกัน” พีช่ ายใหญ่เดินเข้ามาหาราวกับมีใครปล่อยคิวแสดงตัวมา
ก็ไม่ปาน
“นายเชษเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ ตืน่ มากวนประสาทเอือ้ ยแต่เช้าเลย” ได้ที
ก็ฟอ้ งพีช่ ายคนโตทันที เพราะอย่างไรเสียราพณ์กเ็ ข้าข้างเธออยูแ่ ล้ว ครัง้ นี้
ก็เช่นกัน
ราพณ์ก้มลงเก็บกระเป๋าสะพายของอุรัสยาขึ้น ไม่ส่งให้น้องสาวแต่
ถือไว้เอง แล้วต้อนทั้งคู่เข้าไปในห้องอาหารที่มีแม่บ้านรออยู่แล้ว แต่พอ
อุรัสยาเผลอ ราพณ์ก็ส่งกระเป๋าของน้องสาวให้เชษฐา ซึ่งพอรับกระเป๋าได้
ก็เผ่นแน่บออกไปที่ห้องนั่งเล่นหน้าบ้านทันที!
“วันนี้ออกไปไหนบ้าง” พี่ชายใหญ่ชวนคุย ซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วที่
ราพณ์จะถามว่าในวันหนึ่งๆ น้องสาวไปไหนบ้าง เผื่อว่าถ้าผิดเวลาจะได้
ตามถูก
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ถ้าเป็นก่อนหน้านี้อุรัสยาคงหัวเราะแล้วบ่นว่าราพณ์ช่างเห็นเธอเป็น
เด็กน้อยเสียจริง แต่ในเวลาที่ก�ำลังหนาวเหน็บไปทั้งใจเช่นนี้ น�้ำเสียงของ
ราพณ์กลับท�ำให้หวั ใจของคนฟังอบอุน่ และคลายความหวาดกลัวไปชัว่ ขณะ
“ออกไปกับตาลแค่นั้นเอง”
“อยู่กับตาลตลอดใช่ไหม”
“ค่ะ”
“พีจ่ ะได้ไม่ต้องห่วง” ชายหนุ่มหน้าดุพยักหน้าบอกให้แม่บ้านตักข้าว
“นายเชษไปไหนแล้วล่ะ” ถามพลางชะเง้อมองพี่ชายฝาแฝดที่เมื่อครู่
ยังเดินตามมาแท้ๆ แต่ตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้
“มาแล้วจ้า” เสียงของนักมวยหนุ่มหน้าหวานดังขึ้น ก่อนที่เจ้าตัวจะ
วิ่งหน้าระรื่นกลับมาที่ห้องอาหารโดยที่มือซ่อนกระเป๋าน้องสาวไว้ด้านหลัง
จากนัน้ จึงวางกระเป๋าไว้อย่างเนียนๆ และกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากัน
“เอื้อยไปแล้วนะพี่ราพณ์” นักข่าวสาวห้าวลุกขึ้นทันทีที่กินอิ่ม หยิบ
กระเป๋าตัวเองทีอ่ ยู่ข้างตัวเชษฐา จากนัน้ จึงยกมือไหว้พชี่ ายใหญ่ เดินไปขึน้
รถและขับออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
“ว่าไงบ้างเชษ” ราพณ์ถามเสียงเครียด เวลาท�ำหน้านิ่งแบบนี้ยิ่งหน้า
ดุขึ้นไปใหญ่ คราวนี้เป็นยักษ์ของจริงแล้ว
“ผมเจอของไม่ดีเข้าน่ะสิพี่ราพณ์”
คนถูกถามท�ำหน้าปั้นยาก พอน้องสาวออกไปแล้ว เชษฐาก็ไม่มีท่าที
สนุกสนานรื่นเริงอีก เขาหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกง
ยาคุมฉุกเฉิน!
ราพณ์หน้าถอดสี เขาเงยหน้าขึ้นสบตาเชษฐา แววตาวาววับเอาเรื่อง
แล้วสั่งเสียงเหี้ยม “หาให้ได้ว่าใครที่ทำ� น้องเรา...ฉันไม่เอามันไว้แน่!”

แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านผืนหนา อากาศร้อนอบอ้าวไม่คนุ้ เคย

ท�ำให้เฮคเตอร์ตนื่ มาด้วยอาการมึนงงเล็กน้อย ชายหนุม่ ลุกขึน้ นัง่ พิงหัวเตียง
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แล้วสะบัดหน้าไปมา พอได้สติกม็ องไปรอบตัว ห้องพักบนโรงแรมหรูยงั อวล
ไปด้วยกลิน่ อายปรารถนาอยูจ่ างๆ และนัน่ ก็ทำ� ให้เขานึกถึงเหตุการณ์ทเี่ กิด
ขึ้นกับสาวชุดแดงเมื่อคืนทันที
สวย น่ารัก...แต่ดื้อไปหน่อย
กองหลังหนุ่มยิ้มมุมปาก นึกสนใจขึ้นมาทันทีว่าท�ำไมผู้หญิงสวย
เซ็กซี่คนนั้นถึงมีท่าทีไม่ประสีประสาเรื่องคาวโลกีย์ แต่กลับมาท�ำอาชีพนี้
จะว่าเพราะร้อนเงินหรือ...ก็ไม่นี่ ข้าวของเครือ่ งประดับก็ล้วนมีราคาทัง้ นัน้
ทั้งแหวน ก�ำไลข้อมือและนาฬิกาล้วนมาจากแบรนด์ดัง หรือว่า...
เสียงเคาะประตูสองครั้งขัดจังหวะความคิดของชายหนุ่มเสียก่อน
เฮคเตอร์ลุกขึ้นสวมบ็อกเซอร์แล้วเดินไปเปิดประตู ก็พบว่าเป็นเซซาร์กับ
เฆซุสนั่นเอง
“ท�ำไมอยู่ในสภาพนี้วะ” เฆซุสถามทันทีตามประสาคนปากไว ส่วน
เซซาร์เลิกคิ้วเล็กน้อย แต่ไม่พูดไม่ถามอะไร
“ก็สาวที่แกส่งมาให้เมื่อคืนไง”
“แกว่าไงนะ” หนุ่มมาดกวนถาม “ฉันไม่ได้พาใครมาให้นายนะเฮค
ฉั น บอกว่ า ก� ำ ลั ง จะกลั บ พร้ อ มสาวที่ หิ้ ว มาได้ แต่ พ อวางสายจากนาย
ยายผูห้ ญิงบ้านัน่ อ้วกตอนจะขึน้ แท็กซี่ เลยตัวใครตัวมัน ไม่ได้พามาให้นาย”
“อะไรนะ!” เสียงของกองหลังหนุม่ ดังปานฟ้าผ่า เฮคเตอร์รสู้ กึ เหมือน
ถูกสายฟ้าฟาดลงกลางกบาลทันที ถ้าผู้หญิงจอมพยศคนนั้นไม่ใช่คนที่
เฆซุสหามาให้ แล้วเธอเป็นใคร!
เมื่อคิดดีๆ เฆซุสบอกว่าก�ำลังจะส่งมา แต่พอวางสายเขาก็เห็นสาว
ชุดแดงเข้าแล้ว ทัง้ ทีไ่ ม่นา่ จะมาถึงไวแค่พริบตาเดียวแบบนัน้ บ้าเอ๊ย! เขาบ้า
หรือเมาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนเลย!
เฮคเตอร์เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนทั้งสองฟังอย่างรวดเร็ว ท�ำเอา
สองหนุ่มกุมขมับ
“ก่อเรื่องจนได้” เฆซุสเอ่ยเสียงเครียด ถ้าเรื่องแดงขึ้นมาละก็
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เป็นเรื่องแน่ๆ ดีไม่ดีกระทบกับอนาคตเต็มๆ
เฮคเตอร์พยักหน้าเบาๆ เขาไม่รจู้ กั เธอเลย สงสัยอยูเ่ หมือนกันเพราะ
ถามชื่อถามอะไรก็ไม่ตอบ ท่าทางโกรธจัดผิดนิสัยผู้หญิงอย่างว่า คราวนี้
กระจ่างแล้ว...ก็เพราะว่าเธอไม่ใช่น่ะสิ
“เลิกคิดอะไรก่อนเถอะ ลงไปข้างล่างได้แล้ว ก่อนเชสนีจ่ ะมาตามนาย
ด้วยตัวเอง” เซซาร์ทเี่ งียบมาตลอดเอ่ยเตือนเพือ่ น วันนีม้ กี จิ กรรมมากมาย
ทัง้ ไล่ขอบคุณพาร์ตเนอร์ทงั้ หลายทีส่ นับสนุนสโมสร ตอนเย็นก็มกี จิ กรรม
ลงซ้อมในสนามจริงอีกด้วย
เฮคเตอร์พยักหน้า ถึงตอนนี้แล้วคงท�ำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยไป
ก่อน แต่เขาก็ยังหวังลึกๆ ว่าจะได้เจอเธอคนนั้นอีกครั้ง อยากขอโทษและ
รับผิดชอบการกระท�ำทั้งหมด แค่ขอให้ได้เจอเธออีกสักครั้ง...

เช้าวันเสาร์ที่รถยังไม่ติด อุรัสยาขับรถออกจากบ้านย่านฝั่งธนมา

เรื่อยๆ พลันสังเกตเห็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ภาพความทรงจ�ำ
เฮงซวยเมื่อคืนก็ผุดขึ้นมาอีกจนได้ ท�ำเอาสาวคนเก่งเหงื่อตก
ถ้าผูช้ ายคนนัน้ เป็นนักฟุตบอลจริงๆ เขาก็ตอ้ งผ่านการตรวจโรคเป็น
ประจ�ำไม่ใช่หรือ...แต่เธอจะแน่ใจได้ยังไง
สมองอันชาญฉลาดสั่งให้เธอคิดมากไว้ก่อน อุรัสยาตัดสินใจขับรถ
เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลและตรวจร่างกายทันที...ช่างหัวความอายไปก่อน
เธอยังไม่อยากตายเพราะโรคติดต่อตอนนี้!
ตลอดชีวติ ยีส่ บิ ห้าปีของอุรสั ยา เธอถูกเลีย้ งดูแบบไข่ในหินมาตลอด
พีช่ ายทัง้ สองตามใจเธอเสียยิง่ กว่าลูก เรียกว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แต่พอ
พ้นอกพี่ไม่เท่าไหร่ก็โดนตอมไปเสียแล้ว
จากโรงพยาบาลมาถึงคอนโดของตุลยดา อุรสั ยาหน้าแดงเหมือนคน
ก�ำลังเป็นไข้ จนเพื่อนสาวถามด้วยความเป็นห่วง
“แกหายแฮงก์แล้วแน่นะ”
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“แน่สิ”
“ท�ำไมหน้าแดงแบบนั้น”
“อากาศมันร้อน”
ตุลยดามองเพื่อนอย่างกังขา...อยู่ในรถแอร์เย็นฉ�่ำจะร้อนได้ยังไง
แต่ก็ช่างเถอะ ถ้ามีอะไรร้ายแรงจริงอุรสั ยาก็คงจะบอกนานแล้ว
ก่อนถึงเวลาไปสัมภาษณ์ สองสาวเข้าไปที่สำ� นักพิมพ์เพื่อช่วยพิสูจน์
อักษรก่อนปิดหน้าข่าว พอดีนวินดาลงจากรถเมล์เดินมาถึงหน้าปากทางเข้า
พอดี เลยรับขึ้นรถมาด้วยกัน
“วันนี้พี่ราพณ์ไม่มาด้วยเหรอพี่เอื้อย”
นวินดาถามเสียงใส ตาเป็นประกายด้วยความหวัง ท�ำเอาตุลยดา
หัวเราะ แต่นอ้ งสาวของราพณ์กลับถอนใจเสียงดัง พอจอดรถได้กเ็ อือ้ มมือ
ไปผลักหัวเด็กสาวเต็มแรง
“แกเจอฉันก่อน แทนที่จะทักทายฉัน ดันถามถึงพี่ชายฉันโน่น” สาว
ห้าวลงจากรถแล้วเท้าสะเอวใส่เด็กสาวที่ยังยิ้มเผล่
“ก็เห็นอยูค่ าตาว่าพีเ่ อือ้ ยมาแล้ว ท่าทางสบายดีนคี่ ะ จะถามถึงท�ำไม”
“ไอ้เนย!”
“เอาน่าเอื้อย ไปทะเลาะกับเด็กมันท�ำไม” ตุลยดาหัวเราะเบาๆ
“ว่าแต่พี่ตาลเป็นอะไรคะ ท�ำไมหน้าซีดจัง”
“นอนไม่พอ”
“เมื่อคืนเมากันเละสิท่า” เด็กสาวท�ำปากยื่น อิจฉานิดๆ ที่ไม่ได้ไป
ด้วย
“ไม่เป็นไรแล้ว”
“แกนีอ่ ยากรูอ้ ยากเห็นสมกับทีอ่ ยากเป็นนักข่าวจริงๆ ไอ้เนย” อุรสั ยา
หัวเราะเบาๆ แล้วกอดคอตุลยดาเข้าไปในส�ำนักงาน
“พี่เอื้อยไม่ได้จะพูดว่าเนยขี้เสือกใช่ปะ” เด็กสาวยิ้มแหย
“นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการจะบอกแกไอ้เนย”
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“พี่เอื้อยใจร้าย” เด็กสาวท�ำแง่งอน แล้ววิ่งเข้าส�ำนักพิมพ์ไปก่อน
ปล่อยให้อรุ สั ยาและตุลยดาได้แต่มองตามไปอย่างข�ำๆ แต่กย็ อมรับว่าระยะนี้
บรรยากาศการท�ำงานมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะนวินดาเข้ามาฝึกงานนี่ละ
วันนีส้ องสาวเข้ามาดูพที่ อี่ ยูเ่ วรเตรียมปิดหน้าข่าวก่อนลงออนไลน์บน
เว็บไซต์ข่าวของส�ำนักพิมพ์ ฆ่าเวลารอไปสัมภาษณ์ในช่วงเย็น ส่วนนวินดา
นั้นอยู่หอเฉยๆ ก็ฟุ้งซ่าน เลยมาที่ทำ� งานเช่นกัน
“พี่ตาลยังหน้าซีดอยู่เลย แล้วอย่างนี้จะออกไปท�ำงานไหวเหรอ”
นวินดายังเกาะติดสองสาวไม่ลดละ ต่อให้ไปช่วยงานในแผนกอืน่ ๆ อย่างไร
แต่พอว่างเมื่อไหร่ก็เข้ามาพันแข้งพันขาเหมือนลูกลิง
“ก็ฉันไปด้วยนี่ไง” อุรัสยา
“ให้เนยไปด้วยไหม” เด็กสาวยิ้มจนตาหยี
“ห่วงฉันขนาดนั้นเลยหรือ”
ตุลยดามองเด็กสาวด้วยแววตาซาบซึ้งใจ น�้ำตาปริ่มจะไหลออกมา
เสียให้ได้ ในขณะทีอ่ รุ สั ยาได้แต่กลอกตา เพราะแค่มองตาก็เห็นไปถึงล�ำไส้
ตรงแล้วว่ายายเด็กแสบนี่หวังอะไร
นวินดาหัวเราะแหะๆ แล้วส่ายหน้า “ที่ตามไปก็เผื่อว่าพี่ราพณ์จะมา
ส่งข้าวส่งน�้ำพี่เอื้อยต่างหากจ้ะ”
“ไอ้เนย!” สองสาวรุ่นพี่ดุออกมาพร้อมๆ กันแล้วส่ายหน้าระอา แต่
สุดท้ายก็ตกลงให้นวินดาออกไปด้วยกันอยู่ดี

บริเวณหน้าสนามกีฬาค่อนข้างคึกคักเพราะมีผสู้ นับสนุนรายต่างๆ

เข้ามาเปิดบูท มีกิจกรรมร่วมสนุกรับตั๋วเข้าชมซึ่งเป็นที่นั่งวีไอพีและร่วม
มีตติงกับนักเตะ ไหนจะซุ้มที่จัดไว้สำ� หรับถ่ายรูปกับสแตนด์นักเตะในทีม
และป้ายหมายเลขเสื้อขนาดยักษ์นี่ก็อีก ต่อให้ไม่ใช่วันที่เตะจริง แต่ก็เรียก
แฟนบอลเข้ามาในบริเวณสนามได้มากมาย
“พี่เอื้อย” นวินดาที่วิ่งเข้าบูทนั้นออกบูทนี้กลับมาหาสองสาวที่อยู่ใน
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บริเวณสนาม รอการมาถึงของพวกนักฟุตบอลทีจ่ ะเข้ามาซ้อมในสนามจริง
“อะไรเนย” อุรสั ยาหันไปหาแล้วก็ตอ้ งตกใจเล็กน้อย เมือ่ เห็นเด็กสาว
หอบขนมและน�ำ้ อัดลมมาเต็มอ้อมแขน
“เนยเอามาฝาก”
“ขอบใจนะ” ตุลยดาเงยหน้าจากค�ำถามทีเ่ ตรียมไว้สมั ภาษณ์ แล้วยิม้
ให้เด็กสาวที่ร่าเริงจนล้นอย่างนวินดา
“ไม่ได้เอามาฝากพี่สองคนเสียหน่อย เนยจะฝากเอาไปให้พี่ราพณ์
บอกว่าสินสอดล่วงหน้านะพีเ่ อือ้ ย เรียนจบเมือ่ ไหร่เนยจะไปสูข่ อ” ประโยค
หลังเด็กสาวหันไปยิ้มทะเล้นให้น้องสาวของหนุ่มในดวงใจ
“ทะลึ่งใหญ่แล้วไอ้เนย” อุรัสยาใช้ขวดน�ำ้ อัดลมขวดเล็กเคาะศีรษะ
เด็กสาวแรงๆ “เก่งเหลือเกิน ลับหลังนี่เก่งเหลือเกิน เวลาพี่ราพณ์มาทีไร
แกเผ่นหายไปไหนฮะ”
“ความรักนี้ยิ่งใหญ่ แค่มีความรักให้แต่ไม่จ�ำเป็นต้องครอบครอง”
เด็กสาวบ่นหงุงหงิง แล้วนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นหญ้าข้างๆ สองสาว
“เอาความจริง”
“เนยกลัว” เด็กสาวหัวเราะเสียงดัง จนนักข่าวจากส�ำนักอื่นที่มารอ
นักเตะต่างก็หันมามอง ท�ำเอาตุลยดาปิดปากเด็กสาวจอมรั่วแทบไม่ทัน
“เขาหาว่าคนบ้ามาสัมภาษณ์แน่ๆ” อุรัสยาถอนใจแล้วก้มลงเตรียม
หยิบกล้องออกมาจากกระเป๋า ช่วงทีก่ ม้ หน้าลงเผยให้เห็นล�ำคอระหงทีม่ รี อย
ช�ำ้ เป็นจ�้ำ
“คอเป็นอะไรน่ะพี่เอื้อย!” เด็กสาวร้องลั่น ดวงตากลมโตเบิกกว้าง
แล้วขยับเข้าไปใกล้ๆ หวังจะดูให้ชดั ๆ แต่อรุ สั ยาก็ขยับปกเสือ้ เชิต้ ยีนปิดไว้
เสียก่อน
“นายเชษเล่นแรงไปหน่อย บีบคอฉันเกือบตาย”
“ไม่เห็นเหมือนเลย”
เด็กสาวชะเง้อคอสอดรู้สอดเห็นเต็มที่ แต่พอถูกสาวรุ่นพี่ขึงตาใส่ก็

ก ร รั ม ภ า

l

53

หัวเราะแห้งๆ แล้วหดคอกลับไปนั่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยตามเดิม
เสียงฮือฮาของนักข่าวจากส�ำนักข่าวอื่นๆ ดังขึ้นท�ำให้สามสาวหันไป
มอง แล้วก็พบว่าบรรดานักเตะและทีมสตาฟโคชมาถึงแล้ว...หนึง่ ในนัน้ คือ
ผูช้ ายคนนัน้ จริงๆ ด้วย เสียงกระซิบกระซาบจากบรรดาผูส้ อื่ ข่าวส�ำนักข่าว
อื่นๆ และแฟนคลับ ท�ำให้อุรัสยารู้ทันทีว่าเขาชื่ออะไร
เฮคเตอร์ โฮเวเดส!
แม้จะไกลกันเกือบครึ่งสนาม แต่ทันทีที่ดวงตาสองคู่สบประสาน
อุรสั ยาก็สะดุง้ วาบ แล้วเบือนหน้าหนีทนั ทีเมือ่ เห็นใบหน้าคมเข้มคุน้ ตา ชาย
หนุม่ ชะงักเล็กน้อยแล้วจ้องเธออย่างเอาเป็นเอาตาย อุรสั ยาจึงรีบก้มหน้าลง
ทันที พยายามปลอบใจตัวเองว่าเขาจ�ำไม่ได้หรอก สาวชุดแดงคนเมือ่ คืนกับ
เธอตอนนี้ต่างกันลิบลับ อย่างไรเขาก็จ�ำไม่ได้แน่ๆ
คิดแล้วก็พยายามปรับลมหายใจให้เป็นปกติ เธอไม่กลัวที่จะเจอเขา
แต่ไม่อยากเจอเสียมากกว่า เพราะเฮคเตอร์ก็ไม่ต่างอะไรจากฝุ่นทรายใน
สายตาของเธอหรอก เขาน่ะหรือ...มลพิษดีๆ นี่เอง!
สาวห้าวสะบัดหน้าแรงๆ แล้วหันไปถามเพื่อนด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
“แกได้สัมภาษณ์เมื่อไหร่”
“หลังซ้อมน่ะ”
“ไม่ใช่ก่อนซ้อมหรอกหรือ” ดวงตากลมโตเบิกกว้างขึ้นอีก ถ้า
สัมภาษณ์หลังซ้อม ไม่เท่ากับว่าเธอต้องติดอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงๆ เลยหรือ
“ฉันไม่แน่ใจ เขาอาจจะปลีกตัวมาให้สัมภาษณ์ได้ แต่อย่างน้อยก็
ต้องซ้อมก่อน”
“ฉันไปนั่งข้างอัฒจันทร์ดีกว่า” อุรัสยาลุกขึ้นปัดฝุ่นที่กางเกงออก
“แล้วมาถ่ายรูปให้ด้วยนะ” ตุลยดาก�ำชับ
“รู้แล้วน่า” สาวห้าวตอบ ก่อนออกไปก็มิวายเงยหน้ามองบรรดา
นักเตะในสนามอีกครั้ง แล้วก็พบว่าเฮคเตอร์กำ� ลังจ้องมองเธอด้วยเช่นกัน
ท�ำเอาหญิงสาวหนาวยะเยือก แล้วรีบเผ่นไปนั่งชิดทางขึ้นอัฒจันทร์ทันที
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โดยมีนวินดาตามไปติดๆ

ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งตั้งใจหลบหน้า แต่อีกฝ่าย...

ทันทีที่เดินเข้ามาในสนามกีฬาที่เปิดให้แฟนบอลบางส่วนที่ซ้ือบัตร
วีไอพีเข้ามาชมการฝึกซ้อม รวมทั้งนักข่าวกีฬาจากทั้งในและต่างประเทศ
เฮคเตอร์กลับมองเห็นแค่คนเดียว หญิงสาวท่าทางห้าวๆ แตกต่างจากสาว
เปรี้ยวในชุดแดงเมื่อคืนลิบลับ แต่ไม่ว่าเธอจะแต่งกายแบบใด เขาก็จ�ำ
ใบหน้าอ่อนหวานของเธอได้ จ�ำแหวนทีน่ วิ้ ชีแ้ ละนิว้ นางข้างขวา จ�ำก�ำไลข้อมือ
และนาฬิกาได้ โดยเฉพาะดวงตากลมโตเป็นประกายดื้อดึงคู่นั้น และนั่น
ก็ท�ำให้เขากลั้นยิ้มไม่ไหว ไม่คดิ ว่าจะได้เจอเธออีกครั้ง และวันนี้จะต้องคุย
กันให้รู้เรื่องเสียที
“มองอะไรวะเฮค”
เฆซุสถาม สีหน้าแววตาสอดรู้สอดเห็นตามนิสัย ขณะที่เซซาร์ได้แต่
ส่ายหน้าระอา แล้วก้าวเข้าไปเริม่ วอร์มอัปยืดหยุน่ ร่างกายตามทีท่ มี สตาฟฟ์
โคชเรียก
“ไม่มอี ะไร” เฮคเตอร์บอกปัด แต่ไม่ละสายตาจากหญิงสาวในชุดยีน
ทะมัดทะแมงเลยแม้เสี้ยววินาที
“งั้นก็มาสิวะ”
“เออๆ”
กองหลังหนุม่ ร่างใหญ่เข้าไปรวมกลุม่ กับเพือ่ นร่วมทีมทีเ่ ริม่ วอร์มอัป
โยอาคิมเข้ามาเป็นคนสุดท้าย เขาคุยกับนักข่าวในช่องรายการทีวขี องสโมสร
สองสามค�ำก็เข้ามาสมทบกับทีมโคช จากนัน้ ก็ตรงเข้ามาหาตุลยดา แล้วพูด
ด้วยน�้ำเสียงสุภาพ
“อีกสักสิบนาทีผมจะมาให้สมั ภาษณ์นะครับ”
“ขอบคุณมากค่ะ” ตุลยดายิ้มตอบ รอจนหนุ่มใหญ่ผู้จัดการทีมเดิน
ออกไปแล้ว จึงหันไปหาเพื่อนที่ขยับไปนั่งรอเสียไกลแล้วกวักมือเรียก
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อุรัสยาถอนใจ แม้จะไม่อยากเข้าไปใกล้ ‘คนพวกนั้น’ มากแค่ไหน

แต่เธอก็มืออาชีพพอ หญิงสาวลุกขึ้น หันไปเรียกนวินดาที่เอาแต่นั่งเล่น
โทรศัพท์มือถือให้เข้าไปหาตุลยดาด้วยกัน
“คุณโยอาคิมบอกว่าจะปลีกตัวมาให้สมั ภาษณ์ แกถ่ายรูปเขาให้ดว้ ย
นะ”
“รูแ้ ล้วน่า” หญิงสาวถอนใจ จากนัน้ จึงนัง่ ลงข้างๆ ตุลยดา แล้วหยิบ
กล้องออกมาจากกระเป๋า ตั้งใจจะเปลี่ยนเลนส์ให้เหมาะกับถ่ายพอร์เทรต
พลั่ก!
“โอ๊ย!” หญิงสาวร้องลั่น นั่งอยู่ดีๆ ก็มีลูกฟุตบอลลอยตกลงมาใส่
หน้า ท�ำเอาผงะหงาย อุรัสยาเงยหน้ามองหาตัวการทันที ดวงตากลมโต
สุกใสลุกวาบเมื่อพบว่าตัวการนั้นไม่ใช่ใครเลย คือ เฮคเตอร์ โฮเวเดส
นั่นเอง ทั้งยังยิ้มกวนโทสะเธออีกด้วย
อุรัสยาส่งสายตาอาฆาตไปให้ แทนที่เฮคเตอร์จะรู้สึกรู้สาอะไรหรือ
ก็ไม่ ทัง้ ยังยิม้ เจ้าเล่ห์กลับมาเสียอย่างนัน้ สุดท้ายคนทีห่ วั เสียก็มแี ต่ตวั เธอ
เอง หญิงสาวจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ คิดเสียว่าหมาเห่า ไม่เห่าตอบเสีย
เดีย๋ วมันก็หยุดไปเอง...คิดได้ดงั นัน้ ก็กม้ ลงหยิบเลนส์สำ� หรับถ่ายพอร์เทรต
ขึ้นมาอีก
พลั่ก!
ลูกบอลจากมารร้ายตัวเดิมพุง่ ตกลงตรงหน้าเธออีกครัง้ แต่หญิงสาว
ก็ท�ำเฉย พยายามข่มใจ ท่องไว้ว่าแค่หมาเห่า
พลั่ก!
ลูกบอลนรกลอยมาอีกครัง้ หญิงสาวเป่าลมหายใจออกจากปากแรงๆ
ทั้งที่อยากฆ่าเขานัก เธอได้แต่ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไร ใจเย็นไว้...แค่
มารผจญเท่านั้น
พลั่ก!
ครั้งที่สี่ ไม่เป็นไร เธอจะทนครั้งนี้แค่ครั้งสุดท้าย แต่...
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พลั่ก!
บอลนรกลอยมาใส่หน้าอุรสั ยาอีกครัง้ จากผูช้ ายกวนประสาทคนเดิม
และนั่นก็ท�ำให้ความอดทนของหญิงสาวขาดสะบั้นลงแต่เพียงเท่านี้
ปู่มันเถอะ! อยากหาเรื่องใช่ไหม!
สาวร่างเล็กลุกพรวดแล้วขึงตาใส่ตัวการด้วยท่าทางเอาเรื่องจนทีม
สตาฟฟ์โคชต้องวิ่งเข้ามาหาแล้วเป็นฝ่ายขอโทษเสียเอง
“ขอโทษด้วยนะครับ”
“ไม่เป็นไรค่ะ”
“ผมจะให้เขามาขอโทษ...”
“ไม่ตอ้ งค่ะ ฉันไม่เป็นไร” สาวห้าวพยายามข่มใจให้เลิกแล้วต่อกันไป
ต่อให้เป็นฝ่ายโดนเขาหาเรือ่ งมาตัง้ แต่ครัง้ แรกทีเ่ จอกันก็เถอะ แต่ถ้าปล่อย
วางแล้วท�ำให้ไม่ต้องเจอะเจอกันอีกเลยในชาตินี้ได้...เธอยอม
อุรัสยาท�ำหน้าที่ช่างภาพให้ระหว่างที่ตุลยดาสัมภาษณ์โยอาคิมไป
เรือ่ ยๆ ส่วนนวินดาก็มหี น้าทีน่ งั่ มองตาเป็นประกายเพราะมีรสนิยมชอบหนุม่
ใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โยอาคิมพูดถึงทัศนคติการท�ำทีมที่เน้นการพัฒนา
ลูกทีม ซึง่ มักจะปัน้ นักเตะขึน้ มาเองมากกว่าการซือ้ ผูเ้ ล่นดังๆ ด้วยค่าตัวสูง
ลิบลิว่ แต่ไม่เข้ากับระบบการเล่นของทีม ซึง่ แทนทีจ่ ะพัฒนาไปด้วยกัน กลับ
กลายเป็นไม่เข้าระบบ ถ่วงเวลาให้ชา้ ดีไม่ดกี ท็ ำ� ให้ซอื้ มาไม่คมุ้ กับทีใ่ ช้ไปเสีย
ด้วยซ�ำ้ หนุม่ ใหญ่ดอู ารมณ์ดตี ลอดการสัมภาษณ์...ความเป็นกันเอง หัวเราะ
ง่าย ยิ้มง่ายของ โยอาคิม เชสนี่ ยิ่งท�ำให้นวินดาเคลิ้มกว่าเดิมอีก
“หล่อจังเลย ยิ้มสวยด้วย”
เด็กสาวในชุดนักศึกษามีท่าทีเคลิ้มฝันอย่างเห็นได้ชัดจนอุรัสยาเริ่ม
หมั่นไส้ จึงเอื้อมมือไปเขกหน้าผากนูนเด่นนั้นเต็มแรง
“น้อยๆ หน่อยไอ้เนย”
“นัน่ แน่...มีหวงพีส่ ะใภ้แทนพีช่ ายด้วย” นวินดายิม้ ทะเล้น แล้วกระตุก
ชายเสือ้ เชิต้ ของอุรสั ยาแรงๆ “พีเ่ อือ้ ย นักเตะคนนัน้ มองพีเ่ อือ้ ยนานแล้วนะ”
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เด็กสาวพยักพเยิดไปทางเฮคเตอร์ที่หยุดวิ่งแล้วหันมามองตรงๆ
“นัน่ สิ ฉันก็สงสัยตัง้ แต่เขาโยนบอลมาทางแกติดๆ กันแล้วนะเอือ้ ย”
ตุลยดาเห็นด้วย
“เขาเตะพลาดละมั้ง”
“ไม่น่านะ...บางทีแกอาจจะไม่รู้ เฮคเตอร์ โฮเวเดส เป็นกองหลังที่
โยนบอลแม่นที่สุดคนหนึ่งเลยละ วางบอลยาวจากท้ายสนามไปให้เพื่อนที่
วิ่งหน้าสนามยังแม่นเลย” นักข่าวสายกีฬาบอกตามจริง ท�ำเอามือที่ก�ำลัง
สาละวนกับการเก็บกล้องและเลนส์ชะงักไปทันที
“พูดจริงหรือ”
อุรัสยาเงยหน้าขึ้นมองเพื่อน ตุลยดาพยักหน้าแข็งขันแทนค�ำตอบ
อุรสั ยารู้สกึ ในหัวดังกระหึม่ แก้วหูลนั่ เปรีย๊ ะ โทสะพุ่งขึน้ สูงจนหน้า
แดงก�ำ่ เธอตวัดสายตามองเฮคเตอร์แล้วก็พบว่าเขาก�ำลังมองเธออยู่พร้อม
กับยิ้มท้าทาย
นวินดามองใบหน้าขึน้ สีจดั ด้วยโทสะว่าเป็นการเขินอายของสาวรุน่ พี่
แล้วกล่าวฟันธง “เขาชอบพี่เอื้อยแน่ๆ”
“เห็นด้วย” ตุลยดาหันไปยิ้มกับเด็กสาว
“เพ้อเจ้อ” อุรสั ยาปฏิเสธทันควัน ชอบหรือ...ไม่ใช่หรอก อยากบอก
เพื่อนใจจะขาดว่าผู้ชายคนนั้นตั้งใจกวนประสาทเธอต่างหาก แต่บอกไม่ได้
ไม่อย่างนั้นความลับแตกแน่!
“พี่เอื้อยเป็นอะไรอ้ะ รีบจนมือพันกันหมดแล้วนะ” นวินดายื่นหน้า
มาสอดรู้
“ฉันปวดอึ!” สาวห้าวกระซิบลอดไรฟัน ฝากกระเป๋ากล้องไว้ทเี่ พือ่ น
แล้วรีบลุกออกไปให้พ้นสายตาจับผิดของสองสาวทันที
“ฉันว่าไอ้เอื้อยมีพิรุธ” ตุลยดาหันไปกระซิบกับนวินดาที่พยักหน้า
เห็นด้วยทันที แต่พอหันไปมองข้างหลังเท่านั้นแหละ...
“นักเตะคนนั้นตามพี่เอื้อยไปจริงๆ ด้วยพี่ตาล!” เด็กสาวร้องลั่นจน
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สาวรุ่นพี่ต้องรีบตะครุบปากไว้ก่อนที่คนอื่นๆ จะได้ยิน
“ต้องมีอะไรสักอย่าง”
“ใช่” นวินดาพยักหน้าเป็นลูกคู่
“แกไปสืบมา”
“เนยจะทรยศพีเ่ อือ้ ยได้ยงั ไง นัน่ น้องสาวของว่าทีส่ ามีเนยนะ” เด็กสาว
แสร้งท�ำตาโต ผลคือถูกตุลยดาเอาปากกาเคาะหัวเต็มแรง
“แกไปสืบมาไอ้เนย ถ้าเกิดเรือ่ งอะไรแกก็คาบข่าวไปฟ้องพีร่ าพณ์ซะ
แค่นี้แกก็ท�ำคะแนนได้แล้ว”
“จริงด้วย!” ดวงตากลมโตของเด็กสาวในชุดนักศึกษาเป็นประกาย
วาววับขึ้นมาทันที “แต่คาบข่าว...เนยไม่ใช่หมาใช่ไหมพี่ตาล”
“แกเป็นนางฟ้าเลยละไอ้เนย นางฟ้าแม่ทูนหัวคาบแต่ข่าวดีๆ ไง”
“โอเคๆ” เด็กสาวท�ำมือเป็นสัญลักษณ์ตกลง แล้วร้องเพลงประชด
ประชัน “รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก...เนยจะท�ำตามสัญญา ขอเวลาอีก
ไม่นาน” นักศึกษาสาวลุกขึน้ ระหว่างทีเ่ ดินไปก็รอ้ งเพลงดังหงุงหงิงไปตลอด
ทาง

ความจริงแล้วอุรสั ยาไม่ได้ปวดท้องหนัก เธอก็แค่หาข้ออ้างหลบหน้า

เพื่อนและหลบเลี่ยงจากสถานการณ์ชวนกระอักกระอ่วน แม้ไม่หันไปมอง
เธอก็รู้สึกว่าตกอยู่ในสายตาของเฮคเตอร์ตลอดเวลาจนเพื่อนๆ เริ่มสงสัย
นักข่าวสาวห้าวล้างหน้า เอาคราบดินและเศษหญ้าที่เปรอะเปื้อน
ใบหน้าและเส้นผมเพราะฝีมือมารร้ายออกให้หมด แต่ระหว่างทางกลับนี่สิ
ต้องเดินผ่านที่พักนักกีฬา ไม่รู้ว่าจะมีใครซุ่มอยู่หรือเปล่า
อุรัสยามองซ้ายมองขวาก็เห็นว่าทางสะดวก แต่พอจะก้าวออกไป
เท่านัน้ ก็ถกู มือดีคว้าแขนไว้แล้วลากร่างบอบบางให้ปลิวไปตามแรงมหาศาล
เฮคเตอร์ โฮเวเดส!
หญิงสาวใจหายวาบ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดตื่นขึ้น เธอหันไป
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แล้วยกขาขึน้ หมายจะถีบให้สดุ แรง ทว่าฝ่ายตรงข้ามก็ตงั้ รับอยูแ่ ล้ว เขาคว้า
ขาเธอไว้จนอุรสั ยาเสียหลัก ดีทฝี่ า่ ยนัน้ รับไว้ได้ทนั ไม่อย่างนัน้ คงล้มไปแล้ว
แต่นั่นก็ท�ำให้เธอตกอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรงของเขาจนได้
“ปล่อยฉัน!” เจ้าของเสียงหวานใสตวาดลัน่ พยายามขืนตัวให้พน้ จาก
อุ้งมือของเขา แต่เฮคเตอร์ไม่ยอมปล่อย
“ปล่อยแน่ แต่เราต้องคุยเรื่องเมื่อคืน” เขาพูดหน้าตาย ดวงตาสี
น�้ำตาลคมเข้มกวาดมองไปทั่วร่างเล็กบอบบาง
“มองอะไร!” สาวร่างเล็กกระชากเสียงถาม ตาคมปลาบของเขาท�ำเอา
สาวเจ้าร้อนๆ หนาวๆ ทันที
“เจ็บมากไหม” เฮคเตอร์ถามหน้าตาย
สีหน้าคล้ายไม่ยนิ ดียนิ ร้ายของเขาท�ำเอาไฟโทสะของหญิงสาวลุกพึบ่
“ฉันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไร” อุรสั ยาส่ายหน้า แล้วสะบัดตัวจนพ้น
มือเขาทันที ยังไม่ทนั เดินหนีไปไหนได้ไกลเกินสองก้าวก็ตอ้ งชะงักเมือ่ ได้ยนิ
ค�ำพูดต่อมา
“เราต้องคุยกันเรื่องเมื่อคืน...รอบสองผมไม่ได้ป้องกัน คุณก็รู้นี่”
เขาพูดพลางคว้าแขนเล็กไว้ แต่อุรัสยาก็สะบัดตัวหนีทันทีเช่นกัน
“ไม่ต้องมาแตะฉัน!” เธอบอกเสียงขุ่น นัยน์ตาวาววับ แล้วพูดด้วย
น�้ำเสียงเฉียบขาด “ฉันไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน”
“แต่...”
“ลืมมันไปซะ ทางใครทางมัน ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีก” หญิงสาว
กระซิบเสียงเครียด เธอมองเขาอย่างรังเกียจ แล้วผละออกไปทันทีราวกับว่า
เฮคเตอร์คืออากาศธาตุก็ไม่ปาน
ท่าทางของหญิงสาวท�ำให้นักฟุตบอลหนุ่มชื่อดังถึงกับหน้าชา ปกติ
มีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าใส่เพียงเพื่อจะให้ได้มีความสุขชั่วคืนกับเขา แต่เธอกลับ
ไม่ต้องการให้รับผิดชอบทั้งที่เขาตามง้องอนถึงขนาดนี้!
เฮคเตอร์ถอนใจแล้วรีบตามนักข่าวสาวออกไป แต่ช้าไปแล้ว หญิง
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สาวเดินลิ่วๆ กลับไปหาเพื่อนนักข่าวของเธอแล้วพากันออกไปจากสนาม
ทันที
จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่รู้ชื่อของสาวเจ้า แล้วอย่างนี้จะตามหาได้
จากที่ไหน!
นักฟุตบอลหนุ่มถอนใจ ยกมือเสยผมแรงๆ แล้วออกไปสมทบกับ
เพื่อนๆ ในสนาม

