
บทน�ำ

ใครเป็นคนก�ำหนดว่ำ ชวีติสมบรูณ์แบบของใครคนหนึ่ง หมำยถงึ
อะไร

จะใช่...กำรที่มรีูปร่ำงหน้ำตำรำวกบัสวรรค์ปั้นแต่งหรอืเปล่ำ

กำรที่มกีำรศกึษำที่ด ีเรยีนอยู่ในสถำบนัมชีื่อหรอืเปล่ำ

กำรที่มคีรอบครวั มหีน้ำมตีำในสงัคมหรอืเปล่ำ

กำรที่มเีงนิทองล้นมอื ใช้ไปไม่มหีมดสิ้นหรอืเปล่ำ

กำรที่มบี้ำนใหญ่โต มบีรวิำรพรั่งพร้อมหรอืเปล่ำ

แต่ส�ำหรบัเธอ คตีกำล ปัทมรงัสกีุล เธอแค่ต้องกำรบ้ำนหลงัเลก็ๆ 

กบัใครสกัคนที่รกัเธอ และเธอรกัเขำเท่ำนั้นกพ็อ ฟังดเูหมอืนคนปัญญำอ่อน 

แต่เธอกต็้องกำรแค่นั้นจรงิๆ

จะมบี้ำนใหญ่โตไปท�ำไม ในเมื่อไม่มใีครอยู่

จะมเีงนิทองไปท�ำไม ในเมื่อหำควำมสุขสบำยใจไม่ได้เลย
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เป็นอีกวันแล้วสินะที่เธอกลับมำถึงบ้ำนแล้วไม่มีใครรออยู่ดังเช่น 
วนัวำน คตีกำลวำงหนงัสอืในอ้อมกอดลงบนโต๊ะขนำดใหญ่ที่ใช้รบัประทำน

อำหำร แล้วเดนิต่อไปยงัส่วนอื่นของบ้ำน เธอหวงัอะไร หญงิสำวถำมตนเอง

ก่อนจะยิ้มเศร้ำ 

หวงัว่ำจะได้เจอบดิำมำรดำพร้อมหน้ำเหมอืนวนัคนืที่ผ่ำนมำ หวงัว่ำ

จะเจอใครสักคนเดินออกมำต้อนรับ ยิ้มรับและกล่ำวทักทำยเธอให้ชื่นใจ

เหมอืนเมื่อครั้งที่มำรดำของเธอยงัอยู่ แต่วนันั้นคงไม่หวนกลบัมำแล้วสนิะ 

เพิ่งผ่ำนไปแค่หกเดือนเท่ำนั้นเอง แต่ส�ำหรับคีตกำลแล้ว เธอรู้สึกอ้ำงว้ำง

รำวกบัไม่มใีครมำยำวนำนเป็นแรมปี

แล้วเธอกส็มใจ เมื่อป้ำแจ่มใส แม่บ้ำนเก่ำแก่ที่เลี้ยงดูเธอมำแต่อ้อน

แต่ออกเดนิออกมำทกัทำยกนัเหมอืนเช่นทุกวนั

“กลบัมำแล้วหรอืคะคุณคยี์”

“คุณพ่อล่ะคะป้ำแจ่ม”

“โทร. มำเมื่อสกัครูน่ี้เองค่ะว่ำก�ำลงัจะกลบัเข้ำมำ ท่ำนให้บอกคุณคย์ี

ด้วยว่ำอย่ำไปไหน จะกลบัมำกนิข้ำวเยน็ด้วยกนั” แจ่มใสเดนิไปหยบิกระเป๋ำ

หนงัสอืของผู้เป็นนำยพร้อมกบัมองใบหน้ำสวยหวำนที่สดชื่นขึ้นทนัตำเหน็

“คุณพ่อจะกลบัมำกนิข้ำวกบัคยี์หรอืคะ” คตีกำลถำมอย่ำงไม่อยำก

จะเชื่อ ดีใจจนแทบท�ำอะไรไม่ถูก หลำยเดือนที่ผ่ำนมำเธอกินข้ำวมื้อเย็น 

กบับดิำแทบนบัครั้งได้ ยิ่งช่วงนี้บดิำเข้ำไปรบัต�ำแหน่งในคณะรกัษำควำมสงบ

แห่งชำต ิเวลำที่มใีห้เธอน้อยอยู่แล้วกย็ิ่งน้อยลงไปอกี

“ค่ำ...ท่ำนบอกให้คุณคยี์แต่งตวัสวยๆ ท่ำนจะพำแขกมำด้วย”

นำทนีี้คตีกำลแทบไม่ฟังค�ำของแจ่มใสเลยด้วยซ�้ำ หญงิสำวหมุนตวั

รีบวิ่งกลับขึ้นไปยังห้องส่วนตัวเพื่ออำบน�้ำอำบท่ำ แต่งตัวรอบิดำกลับมำ 

กินข้ำวเย็นด้วยกันทันที ท�ำเอำแจ่มใสถึงกับยิ้มเอ็นดูเมื่อเห็นท่ำทำงสดชื่น

ของผู้เป็นนำย
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เสยีงรถไม่ต�่ำกว่ำสองคนัแล่นเข้ำมำภำยในบ้ำน ท�ำให้หญงิสำวที่ก�ำลงั
แต่งตวัอยู่หน้ำโต๊ะเครื่องแป้งวำงทุกอย่ำงในมอืลง รบีวิ่งลงไปรบัหน้ำบดิำ

ด้วยควำมรักและควำมคิดถึงสุดหัวใจ ตั้งใจว่ำเมื่อเจอหน้ำกันเธอจะโผ 

เข้ำกอดท่ำน หอมแก้มท่ำนแรงๆ ให้สมกับควำมคิดถึงที่ไม่ได้เจอหน้ำกัน

มำเกอืบหนึ่งสปัดำห์

แต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ำท�ำให้คีตกำลชะงักงัน ไม่กล้ำแม้แต่จะก้ำว 

ต่อไป แค่เห็นเธอก็รู้ว่ำนี่หมำยควำมว่ำอะไรโดยไม่ต้องให้บิดำมำอธิบำย 

ให้ฟัง ควำมยนิดปีรดีำที่มอียูแ่ทบล้นอกเมื่อครูห่ำยไปรำวกบัว่ำไม่เคยรู้สกึ

หรอืเคยมอียู่

พลโทสำโรจน์เองก็ชะงักไปเมื่อเห็นสีหน้ำของลูกสำวที่ยืนมองท่ำน 

นิ่งอยู่ นำยทหำรใหญ่ก้ำวเข้ำไปกอดลูกสำวคนเดียวของท่ำนเอำไว้เหมือน

เช่นที่เคยท�ำทุกครั้งยำมได้พบหน้ำกัน หำกแต่วันนี้ท่ำนไม่ได้รับกำรกอด

ตอบเหมอืนอย่ำงเคย สำโรจน์กระแอมในคอ พอเข้ำใจปฏกิริยิำของลกูสำว 

ใจจริงก็อยำกจะบอกกล่ำวให้ลูกสำวได้เตรียมท�ำใจก่อน แต่ท่ำนก็เห็นว่ำ 

คตีกำลโตพอที่จะเข้ำใจเหตผุลเกี่ยวกบัเรื่องนี้ได้ ถงึตดัสนิใจท�ำลงไปแบบนี้

“นำง มำรู้จกัน้องคยี์ส ิคยี์ นี่นำง เขำจะย้ำยมำอยู่บ้ำนเรำ มำดูแล

พ่อ มำดูแลคยี์แทนแม่”

คีตกำลยืนนิ่ง สำยตำมองตรงไปยังหน้ำท้องที่ยื่นนูนออกมำของ 

หญงิสำวที่อำยุอำนำมดูๆ ไปไม่น่ำจะเกนิสำมสบิห้ำปี 

นี่กห็มำยควำมว่ำ!



คนเรำจะสำมำรถตกหลุมรกัคนคนหนึ่งจำกอะไรได้บ้ำง รูปร่ำง
หน้ำตำ นิสัยใจคอ บุคลิก อัธยำศัย หรือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มำรวมกันจน 

กลำยเป็นคนหนึ่งคน แต่ส�ำหรับเธอ เธอก�ำลังตกหลุมรักเสียงละมุน  

นุม่ทุม้ ฟังดอูบอุน่ เสยีงนั้นสะดดุหวัใจทนัททีี่ได้ยนิ คลบัคลำ้ยคลบัคลำวำ่

เธอเคยได้ยนิเนื้อเสยีงแบบนี้มำก่อน แต่จ�ำไม่ได้ว่ำที่ไหน

เสยีงเพลงแว่วหวำนท�ำเอำคนฟังหลบัตำพริ้ม กล่อมเกลำอำรมณ์ของ

หญิงสำวให้ลอยล่องเคลิบเคลิ้มไปตำมบทเพลงที่คุ้นหู เหมือนครั้งหนึ่งที่ 

เคยได้ฟังแล้วท�ำให้ควำมทกุข์ ควำมเศร้ำเสีียใจ ควำมหมองหม่นที่มอียูก่่อน 

หน้ำนี้แทบมลำยหำยไปจนสิ้น กลำยเป็นควำมสขุสงบในใจ รูส้กึชุม่ชื่นหวัใจ

เหมอืนได้รบักำรปลอบประโลมด้วยอ้อมกอดแสนอบอุ่น 

“เฮ้ย...คนอย่ำงแน่น โชคดจีรงิๆ ที่โทร. มำจองเอำไว้ได้ ได้โต๊ะใกล้ๆ 
เวทดี้วยแก”

เสียงแหลมของนิลรพัดปลุกให้คีตกำลลืมตำขึ้น ดวงตำกลมโต 

๑
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ชะเง้อมองไปยงัเวทไีม่สงูนกัที่อยูภ่ำยในร้ำน เสยีดำยที่เพลงเพรำะๆ เพลงนั้น

จบลงไปเสยีแล้ว เธออยำกเหน็หน้ำนกัร้องที่ร้องเพลงเมื่อครู่นกั อยำกรู้ว่ำ

หน้ำตำจะเหมอืนกบัมโนภำพที่สร้ำงไว้หรอืไม่

ในขณะที่เธอก�ำลงัจะเดนิตำมเพื่อนๆ ไปยงัโต๊ะที่จองไว้ วงดนตรทีี่

เล่นอยู่กพ็ำกนัเดนิจำกเวทไีปเสยีอย่ำงนั้น ส่งต่อหน้ำที่สร้ำงควำมส�ำรำญให้

ดีเจเปิดแผ่นเสียงมำรับช่วงต่อไป ท�ำเอำคีตกำลเสียดำยนักที่กลุ่มของเธอ

มำช้ำไปเพยีงนดิ

“ท�ำไมมแีต่สำวๆ” คตีกำลตั้งข้อสงัเกตหลงัจำกนั่งลงเรยีบร้อยแล้ว 

ร้ำนอำหำรดำดฟ้ำกึ่งผับบำร์แบบสมัยใหม่ บรรยำกำศเหมำะแก่กำร ‘นั่ง

ชลิๆ’ แห่งนี้ คอืที่ที่นลิ หรอืนลิรพดั แนะน�ำว่ำต้องมำลองสกัครั้ง เพรำะ

ก�ำลงัเป็นที่กล่ำวขำนของนกัศกึษำสำวๆ ร่วมสถำบนัที่เธอก�ำลงัศกึษำอยู่

“เขำว่ำกนัว่ำวงใหม่ที่มำเล่นที่นี่ นกัร้องเดด็มำกเลยตวัเธอ ทั้งเสยีง 

ทั้งรูปร่ำงล�่ำๆ กล้ำมแน่นๆ ประหนึ่งทอ็ป สมำชกิของวงบิ๊กแบงยงัไงยงังั้น

เลยจ้ำ”

“ใช่ๆ รูปที่เขำเอำไปโพสต์อวดกันนะ อิชย์นักร้องน�ำน่ะ กระชำก 

ต่อมชะนมีำก หล่อ ล�่ำ กล้ำมงี้แน่น น่ำบบี”

“อะไรน่ำบบียะยำยอ้อม” นลิรพดัเอำไหล่กระแซะกรวนิทร์ เพื่อนรกั

อกีหนึ่งนำง

“ให้บบีอะไรกบ็บีหมดแหละ ท�ำเหมอืนตวัเองไม่อยำกบบีนะยะยำยนลิ” 

“ฮ่ำๆ อยำกส ิแต่วงนี้เขำว่ำหน้ำตำดทีั้งวงเลยนะจ๊ะสำวๆ”

“เล่นจบไปแล้วไม่ใช่หรอื เหน็เดนิลงจำกเวทแีล้ว” คตีกำลบุ้ยปำกให้

นลิรพดัและกรวนิทร์เงยหน้ำขึ้นไปดูบนเวที

“เฮ้ย! ได้ไง อุตส่ำห์มำดู” กรวนิทร์อุทำนเสยีงดงั ก่อนจะชะเง้อคอ 

มองไปหลังเวทีแล้วบ่นงึมง�ำด้วยควำมไม่ชอบใจ “เพรำะแกแหละยำยนิล  

แต่งองค์ช้ำ เลยเวลำเลย”

“อ้ำว ไหงมำโทษกนัแบบนี้ล่ะ อยำกไม่บอกล่วงหน้ำเองนี่ว่ำจะชวน



12  l  คี ต ก ำ ล รั ก

มำดูผู้ชำย”

“ ’รมณ์เสียเลย” กรวินทร์กระแทกตัวลงบนเก้ำอี้ ใบหน้ำหงิกงอ 

ขึ้นมำทนัท ีหยบิบุหรี่ไฟฟ้ำระบบเมคำนกิขึ้นมำสูบพ่นจนควนัโขมง 

คตีกำลยกมอืขึ้นปัดกลุม่ควนัที่พ่นมำใส่เธอด้วยควำมตั้งใจ “ไม่เหน็ 

จะเท่เลย สูบเข้ำไปได้”

“ใครๆ เขำกส็บูกนั มตีั้งหลำยกลิ่น วนันี้เรำลองกลิ่นมนิต์ หอมแมะ” 

กรวนิทร์เถยีงก่อนจะส่งไปให้นลิรพดัสูบอกีคน

“หอมตรงไหน อันตรำยจะตำย ทั้งสำรฟอร์มัลดีไฮด์ ทั้งนิโคติน” 

คตีกำลเตอืนเพื่อนด้วยควำมหวงัดี

“แหม ก็ดูดแค่ตอนมำเที่ยว ใช่ว่ำจะดูดตลอดเสียที่ไหน มองไป 

รอบๆ ตวัสยิำยคยี์ มกีนัแทบทุกโต๊ะ” 

หญงิสำวส่ำยหน้ำอย่ำงอ่อนใจ มองบุหรี่ไฟฟ้ำที่นลิรพดัส่งมำให้

“ว่ำไง ลองสกัหน่อยจะเป็นไรไป” 

สำยตำท้ำทำยของกรวินทร์ท�ำให้คีตกำลหยิบบุหรี่ในมือนิลรพัดขึ้น

ดูใกล้ๆ 

“หรอืไม่กล้ำ” กรวนิทร์ท้ำทำย

“กล้ำ” คีตกำลคว้ำบุหรี่ดังกล่ำวมำจ่อริมฝีปำกเมื่อถูกท้ำทำย แล้ว

ค่อยๆ สูดลมหำยใจเข้ำทำงปำก ดูดควนัจำกบุหรี่ไฟฟ้ำเข้ำปอดไปเพยีงนดิ

จนรู้สกึซ่ำนลิ้น

“แรงๆ ส ิแบบนั้นจะไปรู้สกึอะไร” กรวนิทร์ยุส่ง

คีตกำลมองหน้ำเพื่อนทั้งสองคนด้วยสีหน้ำลังเลอย่ำงเห็นได้ชัด  

ก่อนจะท�ำตำมค�ำยุของเพื่อน ถ้ำเพื่อนท�ำได้ เธอเองกต็้องท�ำได้เช่นกนั 

“แคก็ๆๆ แคก็ๆ” หญงิสำววำงมนัลงแทบไม่ทนั ส�ำลกัควนัจนน�้ำหู

น�้ำตำไหล ควำมรู้สกึตอนนี้ไม่ต่ำงจำกควำมรู้สกึตอนส�ำลกัน�้ำ มนัแสบไป

หมดตั้งแต่ล�ำคอลงไปร้อนวำบๆ อยู่ที่อก หญงิสำวส�ำลกัไม่เลกิ น�้ำหูน�้ำตำ

ไหลเปรอะใบหน้ำ
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“ฮ่ำๆ” นลิรพดัและกรวนิทร์หวัเรำะเสยีงดงั ขบขนัอำกำรส�ำลกัควนั

ของคตีกำล 

“แรกๆ กแ็บบนี้แหละ อกีหน่อยแกกจ็ะชอบ เชื่อฉนั” กรวนิทร์หยบิ

บุหรี่ไฟฟ้ำขึ้นมำสูบโชว์พร้อมทั้งพ่นควันสีขำว ซ�้ำยังท�ำให้มันเป็นวงกลม 

มรีูตรงกลำงได้ด้วย

“เครื่องดื่มมำแล้ว” นิลรพัดรับเครื่องดื่มสีสันสวยงำมเหยือกใหญ ่

มำวำงกลำงโต๊ะ ก่อนจะดูดเครื่องดื่มดงักล่ำวรำวกบัคนกระหำยน�้ำ 

“ลองสิคีย์” เธอดันเหยือกเครื่องดื่มไปตรงหน้ำเพื่อนที่ยังเช็ดน�้ำตำ

ป้อยๆ

“ไม่ไหวละ คลื่นไส้ แสบคอไปหมด ขอเรำไปห้องน�้ำหน่อยนะ”  

คีตกำลบอกแล้วลุกออกจำกโต๊ะ บุหรี่บ้ำนั่นท�ำเอำหูตำเธอแสบไปหมด  

แถมยงัท�ำให้ปวดจี๊ดขึ้นไปที่หวั

“อืมๆ” นิลรพัดโบกไม้โบกมือ ในขณะที่กรวินทร์ยังนั่งไขว่ห้ำงสูบ

บุหรี่ไปเรื่อย 

“คิดยังไงเอำยำยคีย์มำกับเรำด้วย” กรวินทร์เอ่ยถำมรูมเมตด้วย 

น�้ำเสยีงแปลกใจ จรงิอยู่ว่ำคตีกำลกบัเธอเรยีนคณะเดยีวกนั ชั้นปีเดยีวกนั 

แต่ลักษณะนิสัยและกำรใช้ชีวิตแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง แถมมีเพื่อนคนละ

กลุ่มด้วย

นลิรพดัยกัไหล่ “ไม่รูส้ ิอยู่ๆ คย์ีกข็อมำด้วย น่ำนะ...เพื่อนกนัทั้งนั้น 

คดิซะว่ำพำคุณหนูมำเปิดหูเปิดตำ”

กรวนิทร์ท�ำหน้ำนิ่ว “อมืๆ แต่กแ็ปลกนะ พกันี้มำขลกุอยูก่บัพวกเรำ”

“คงเบื่อเข้ำห้องสมดุอ่ำนหนงัสอืแล้วม้ำง แกอะเลกิพดูเรื่องนี้ซะทเีถอะ 

เพลงก�ำลงัมนัเลย” นลิรพดัตดัร�ำคำญ พร้อมกบัโยกตวัไปตำมจงัหวะดนตรี

ที่ก�ำลงัเร่งเรว็ขึ้น ดงัขึ้น ตำมห้วงเวลำ
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“น้อง ขอน�้ำเปล่ำให้พี่ขวด”
เสยีงนี้...

หญิงสำวหันขวับไปตำมเสียงที่ได้ยิน พยำยำมหรี่ตำมองฝ่ำแสงสี 

ของไฟไปยงัต้นเสยีง อำกำรคลื่นไส้เวยีนศรีษะจำกกำรลองสบูบหุรี่ครั้งแรก

ท�ำเอำหญงิสำวถงึกบับอกตนเองว่ำเธอจะไม่ลองมนัอกี

สำยตำของเธอประสำนเข้ำกบัดวงตำของชำยหนุ่มผวิขำวสูง หน้ำตำ

หล่อเหลำรำวกับซูเปอร์สตำร์เกำหลี พร้อมหุ่นสุดล�่ำและรอยยิ้มละลำย

หัวใจเข้ำพอดี ชำยหนุ่มคนดังกล่ำวโปรยยิ้มส่งให้เธอด้วยมำดของชำยที่

มั่นใจในเสน่ห์ของตนเองแบบล้นเหลอื คตีกำลรบีเบนสำยตำหนดี้วยควำม

ขดัเขนิ ก่อนจะเหน็ชำยหนุ่มอกีคนซึ่งยนือยู่ไม่ห่ำงกนัสกัเท่ำไร แม้รูปร่ำง

หน้ำตำจะดีพอฟัดพอเหวี่ยงกัน แต่ผู้ชำยคนนี้ดูนิ่ง ดูขรึม แตกต่ำงจำก

ผู้ชำยที่ยนือยู่ข้ำงๆ กนัชดัเจนรำวสขีำวกบัสดี�ำ 

หรอืจะเป็นเขำ...

คิ้วบำงขมวดเข้ำหำกนั ก่อนจะรู้สกึเหมอืนมอีะไรบำงอย่ำงตขีึ้นจำก

ท้องมำจกุที่คอหอย หญงิสำวเลยเปลี่ยนจำกเดนิเป็นวิ่งจำกจดุที่ยนือยูท่นัที

“สงสัยคืนนี้จะได้หมอนข้ำงนุ่มๆ ไปฟัด มองด้วยสำยตำหยำดเยิ้ม
ขนำดนั้น” อชิย์พยกัพเยดิให้อนิทชัหนัมองตำมหญงิสำวร่ำงบำงในชดุแซก็สั้น

สชีมพูอ่อน

“ใคร” อนิทชั ชำยหนุ่มผวิขำว รูปร่ำงสูงใหญ่ซึ่งยนืองิโต๊ะหนัไปมอง

ตำมสำยตำของเพื่อนรกั 

“คนนั้นไงวะ ผวิขำว ผมยำว ตำโตๆ ใส่ชุดสชีมพู”

“ไม่เหน็ม”ี แต่เขำกลบัไม่เหน็ผู้หญงิที่อชิย์ชี้ชวนให้ดูสกันดิ

“ช่ำงมนัเถอะ ว่ำแต่คนืนี้หมดควิแล้ว จะกลบัเลยหรอือยู่ดื่มต่อวะ”

ริมฝีปำกหนำเม้มเข้ำหำกันเหมือนก�ำลังคิด “นั่งต่ออีกหน่อยก็ได้  

พรุ่งนี้วนัหยุดไม่ได้ไปไหน”
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“มอีะไรหรอืเปล่ำ เหน็ท�ำหน้ำยุ่งๆ ตั้งแต่พี่มงึโทร. มำหำแล้ว”

“เรื่องเดมิๆ โทร. มำบ่นให้ฟัง คงอยำกหำที่ระบำย”

“เอำน่ำ ใหม่ๆ กค็งมปีัญหำกนันดิหน่อย อยู่ๆ กนัไปเดี๋ยวกช็นิกนั

ไปเอง เฮ้ย! น้อง หนึ่งชุดใหญ่” อชิย์โบกไม้โบกมอืบอกบรกิร พร้อมกบั 

ส่งยิ้มให้สำวๆ ไปทั่วร้ำน “ไม่เสียดำยเลยที่ลองมำรับงำนร้ำนนี้ สำวๆ 

นกัศกึษำแถวนี้เดด็ๆ ทั้งนั้น” 

“ห.ึ..” อนิทชัมองไปรอบตวั มนักเ็หมอืนร้ำนอื่นๆ ที่เขำเคยไปท�ำงำน 

ผูค้นที่มำหำควำมส�ำรำญยำมค�่ำคนืส่วนมำกเป็นเดก็วยัรุน่ช่วงปลำย หลำย

ครั้งที่เขำนกึสงสยัว่ำเดก็พวกนี้รู้ค่ำของเงนิแต่ละบำทมำกน้อยเพยีงใด ถงึ

ได้ใช้จ่ำยถลงุกนัรำวกบัมนัเป็นเพยีงเศษกระดำษไร้ค่ำ กำรออกมำสรวลเส

เฮฮำแบบนี้ย่อมมีค่ำใช้จ่ำยแต่ละครั้งไม่ต�่ำกว่ำพันบำท พวกเด็กเหล่ำนี้คง

ไม่รูห้รอกวำ่เงนิเหล่ำนั้นพ่อแม่หำมำยำกเยน็แสนเขญ็เพยีงใด จนกวำ่จะได้

หำเงนิด้วยตวัเอง

หญิงสำวหลับตำปี ๋เมื่อลิ้นสัมผัสเครื่องดื่มที่ไม่คุ ้นเคยตำมกำร
คะยั้นคะยอของเพื่อนๆ รับรู้ถึงควำมขมและควำมร้อนที่ก�ำลังไหลลงไป 

ตำมล�ำคอ 

“มำเที่ยวมนัต้องแบบนี้ จะมำจบิน�้ำอดัลม น�้ำส้มท�ำไมกนั” กรวนิทร์

ตบมือให้เพื่อนสำว “จริงๆ มันต้องจิบเกลือสักนิดแล้วยกแก้วกระดก  

แล้วบีบมะนำวตำมแบบนี้ๆ” เธอสำธิตวิธีกำรดื่มที่ถูกต้องให้คีตกำลดู  

ก่อนจะรินเหล้ำใสๆ ใส่แก้วใบเล็กให้เพื่อนอีกหน “อีกแก้วสิ แล้วนี่หำย 

แสบคอหรอืยงั”

คีตกำลพยักหน้ำแล้วเบือนหน้ำหนี แค่สำมแก้วก็ท�ำเอำเธอมึน หัว

หมุนติ้ว ขมปำก แสบคอ ซ่ำนท้องไปหมด “ไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวขบัรถไม่ได้”

“ตำมใจ งั้นจบินี่ไปละกนั” 

คตีกำลมองเครื่องดื่มสฟ้ีำที่บรรจอุยูใ่นเหยอืกแก้วใสใบใหญ่รูปร่ำง
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คล้ำยถงั มขีวดเหล้ำขวดเลก็เสยีบคว�่ำเอำไว้ด้วยควำมสงสยั

“เขำเรยีกเหล้ำถงั ถงัเดยีวอยู่ได้ยำว...” นลิรพดัลำกเสยีงยำว ก่อน

จะยกขวดเหล้ำเล็กๆ ที่เสียบคว�่ำหัวอยู่ในเหยือกนั้นขึ้นมำ น�้ำใสๆ ก็ไหล

ออกมำรวมกบัเครื่องดื่มที่อยูใ่นเหยอืกก่อนหน้ำนี้ “พอเริ่มจดืเรำกเ็พิ่มเหล้ำ

เข้ำไปแบบนี้” นิลรพัดสำธิต พร้อมกับชี้ชวนให้คีตกำลได้รู้จักเครื่องดื่ม 

ชนดิต่ำงๆ บนโต๊ะของนกัเที่ยวทั้งหลำย “เนี่ยเบำๆ ส�ำหรบัสำวๆ ใสๆ และ

สวยชวนตะลงึแบบเรำๆ”

“ย่ะ แม่คนสวย แต่...ดีใจชะมัดเลย ในที่สุดก็สอบเสร็จเสียที”  

กรวินทร์ยกมือขึ้นสูงพร้อมกับตะโกนเสียงดัง แต่เพรำะเสียงเพลงดังกว่ำ

เลยไม่ได้ไปรบกวนใคร ท่ำทำงยนิดอียู่ไม่น้อย

“ปิดเทอมแล้วนิลกับอ้อมกลับบ้ำนต่ำงจังหวัดหรือเปล่ำ” คีตกำล 

เอ่ยถำมเพื่อนสำวร่วมคณะ

“ปิดเทอมใหญ่แบบนี้ ปกติเรำกับอ้อมจะหำงำนพำร์ตไทม์ท�ำกัน  

เป็นพนกังำนชั่วครำวตำมบรษิทัเอกชน แล้วคยี์ล่ะ” 

“เรำยงัไม่รูเ้ลย” หญงิสำวตอบหน้ำเศร้ำ เมื่อก่อนตอนที่มำรดำยงัอยู่ 

ท่ำนจะเป็นคนวำงแผนก�ำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่ำงเอำไว้ให้เบ็ดเสร็จ แต่ 

ตอนนี้คตีกำลไม่มท่ีำนอยูข้่ำงกำยแล้ว และทกุอย่ำงกเ็ปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยน

ไปแล้วจรงิๆ

“ลองมำท�ำงำนกบัพวกเรำไหม เงนิดอียู่นะ”

“พ่อคงไม่ยอม”

นลิรพดักบักรวนิทร์หนัไปสบตำกนัอย่ำงเข้ำใจ “ช่ำงเถอะ ถ้ำอยูบ้่ำน

เหงำๆ กอ็อกมำหำพวกเรำที่หอละกนั เรำสองคนออกย�่ำรำตรกีนับ่อยๆ” 

“ใช่ เลิกท�ำหน้ำเศร้ำแล้วมำสนุกกันดีกว่ำ” กรวินทร์โยกตัวไปตำม

จงัหวะเพลง ยิ่งดกึเพลงกย็ิ่งดงั แสงไฟในร้ำนกย็ิ่งมดืลง ตรงกนัข้ำมกบั

อำรมณ์ของนักเที่ยวทั้งหลำยที่เริ่มคึกคักมำกขึ้นเรื่อยๆ หลำยโต๊ะถึงกับ 

ลุกขึ้นเต้นทั้งๆ ที่ร้ำนนี้ไม่ใช่เธคแบบที่คนนยิมไปสกันดิ
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“ขอไปห้องน�้ำหน่อยนะ” คีตกำลบอกเพื่อนด้วยเสียงติดจะยำนคำง

นิดๆ เพรำะฤทธิ์จำกสุรำที่ดื่มเข้ำไป หญิงสำวค่อยๆ ขยับตัวขึ้นอย่ำง

ทุลักทุเล ตอนนี้เธอเริ่มหำยใจไม่ออก รู้สึกแสบจมูกไปหมดจำกควันของ

บหุรี่ที่คละคลุง้อยู่รอบตวั เลยอยำกไปหำที่โล่งๆ ให้หำยใจหำยคอสะดวกขึ้น 

“ไหวไหมคยี์”

“ไหวๆ” คตีกำลยิ้มรบั คนืนี้เธอมคีวำมสุข สนุก ไม่เหงำเลยสกันดิ 

หญิงสำวสะบัดศีรษะเพื่อขับไล่ควำมมึนเมำ นี่เป็นครั้งแรกที่เธอ 

ลองเครื่องดื่มที่แรงกว่ำสปำร์กลงิไวน์หรอืแชมเปญ ดวงตำหรี่ปรอืมองพื้น

เขม็ง ค่อยๆ ก้ำวย่ำงไปตำมทำงมืดๆ ด้วยควำมระมัดระวัง ตรงหน้ำม ี

กลุ่มคนเดินสวนออกมำท�ำให้คีตกำลต้องเบี่ยงตัวหลบ ก่อนจะเสียหลัก 

เซไปชนใครไม่รู้เข้ำอย่ำงจงัจนเกอืบล้ม ดวี่ำเธอจบัโต๊ะใกล้ๆ แถวนั้นเอำไว้

เป็นหลกัได้ จงึไม่ได้ล้มลงไปกองอยู่กบัพื้น

“ขอ...” ยงัไม่ทนัที่หญงิสำวจะเอ่ยปำกขอโทษคนที่เธอเซไปชน แขน

ข้ำงหนึ่งกถู็กฉดุกระชำกอย่ำงแรงด้วยมอืหยำบกร้ำน จนร่ำงบอบบำงแทบจะ

ปลวิตำมแรงไป 

“เอ๊ะ...” คตีกำลร้องด้วยควำมเจบ็เมื่อแผ่นหลงักระแทกเข้ำกบัก�ำแพง

ปูนเย็นเฉียบ ควำมจุกท�ำให้เธอแทบจะเปล่งเสียงออกมำไม่ได้ หัวสมอง 

ที่ว่ำงเปล่ำไปหมดเพรำะควำมมนึเมำท�ำให้คดิอะไรไม่ออก

“ไง คนสวย ชนพี่ซะเจบ็ไปทั้งตวัขนำดนี้ จะรบัผดิชอบยงัไงดจี๊ะ” 

ยังไม่ทันได้เห็นหน้ำ คีตกำลก็ต้องก้มหน้ำหลบ เมื่อได้กลิ่นเหล้ำ 

กลิ่นบุหรี่จำกร่ำงสูงใหญ่ตรงหน้ำและได้ยินน�้ำเสียงกักขฬะจำกคู่กรณ ี 

ที่ท�ำเอำหญงิสำวรงัเกยีจจนแทบอยำกอำเจยีน ไม่อยำกแม้แต่เงยหน้ำมอง

คนที่กกัเธอไว้ด้วยสองแขนของเขำ 

ทว่ำมือที่แข็งแรงกว่ำกลับจับข้อมือบำงแน่นเหมือนคีมเหล็ก จน 

ข้อมอืเธอเจบ็รำวกบัก�ำลงัจะแตกหกั 

“ขอ...ขอโทษค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจ พอดมีคีนเดนิมำชน แล้ว...แล้ว...” 
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พร้อมกันนั้นคีตกำลก็พยำยำมมองไปยังจุดที่นิลรพัดและกรวินทร์นั่งอยู่ 

แต่ทั้งคูไ่ม่ได้หนัมำมองทำงนี้เลยสกันดิ สมองพยำยำมคดิหำทำงออกให้ตน

หลุดพ้นจำกสภำวะคบัขนัในนำทนีี้ไปให้จงได้ แต่เพรำะฤทธิ์ของน�้ำเมำและ

บุหรี่ไฟฟ้ำ ท�ำให้ควำมคดิของหญงิสำวไม่ฉบัไวเหมอืนปกติ

“แล้วยังไงจ๊ะ ขอโทษด้วยปำกอย่ำงเดียวคงไม่ได้ละม้ำง พี่เจ็บไป 

ทั้งตวัแบบนี้ มนัต้องใช้ปำกท�ำอย่ำงอื่นด้วย”

คีตกำลเหลือบตำมองสีหน้ำของคนที่ก�ำลังระรำนตนด้วยควำม 

หวำดกลัวอย่ำงที่สุด เธอไม่เคยเผชิญหน้ำกับคนแบบนี้มำก่อน จึงได้แต ่

หดคอห่อตัวให้แนบชิดติดไปกับก�ำแพง เพรำะไม่อยำกให้ร่ำงกำยสัมผัส 

อกีฝ่ำย ยิ่งได้กลิ่นเหล้ำฉุนออกมำพร้อมลมหำยใจที่ขยบัเข้ำมำใกล้เรื่อยๆ 

คตีกำลกย็ิ่งลนลำนจนท�ำอะไรไม่ถูก 

“ขอโทษจรงิๆ ค่ะ ขอโทษ ฉะ...ฉนัไม่ได้ตั้งใจ” 

แต่...อกีฝ่ำยกห็ำฟังไม่ มอืและแขนที่คร่อมยนัอยู่ตรงผนงัลดลงมำ

ปัดป่ำยไปตำมท่อนแขนเรยีวเสลำ นำทนีั้นคตีกำลแทบหลั่งน�้ำตำด้วยควำม

สะอิดสะเอียน พยำยำมสะบัดแขนให้พ้นจำกกำรเกำะกุม มือไม้สะบัด 

ปัดป้องพร้อมทั้งดิ้นขดัขนืเตม็ที่ ขยบัถอยหนไีปเรื่อยๆ เมื่อชำยคนนั้นเริ่ม

ขยบัเข้ำมำประชดิตวัมำกขึ้น

“ปล่อย! หยุดนะ!” มือที่ก�ำลังใช้ปัดป้องถูกยกขึ้นมำปิดบังใบหน้ำ 

เมื่อเหน็ว่ำตนถูกต้อนจนมุม ไม่สำมำรถต้ำนทำนอกีฝ่ำยได้แล้ว พร้อมทั้ง

ภำวนำขอให้ใครกไ็ด้มำช่วยเธอท ี“ปล่อยนะ! ปล่อย! ช่วย...”

“ปล่อยผู้หญงิซะ!” 
เสียงสวรรค์ดังขึ้นในวินำทีสุดท้ำยก่อนที่ผู้ชำยซึ่งก�ำลังลวนลำมเธอ

อยู่จะหยุดชะงกั และหนัไปมองผู้ที่เข้ำมำขดัจงัหวะเขำ

“หมูจะหำมอย่ำเสอืกเอำคำนเข้ำมำสอด”

“คงไม่สอดไม่ได้ นั่นผู้หญงิของอั๊ว” 
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คตีกำลเบกิตำกว้ำง เธอจ�ำเสยีงเขำได้...หญงิสำวสดูลมหำยใจเข้ำปอด

ด้วยควำมโล่งอก พร้อมทั้งพยำยำมเอี้ยวตวัผ่ำนอนัธพำลรูปร่ำงหนำไปมอง

ผู้ที่เข้ำมำช่วยเธอไว้ แต่จุดที่เขำยืนอยู่นั้นก็มืดเหลือเกิน หญิงสำวมองไป

รอบๆ ตัว แล้วค่อยๆ ก้ำวถอยเมื่อเห็นช่องทำงที่จะหลบหนีออกจำก

สถำนกำรณ์ตรงนี้ แต่นำททีี่เธอกะพรบิตำเตรยีมจะก้ำวหน ี ไหล่บำงกลบั

ถูกกระชำกกลบัมำด้วยมอืของคู่กรณรีำวกบัเขำมตีำหลงั 

“ผู้หญงิคนนี้มเีรื่องต้องเคลยีร์กบักู”

“ถ้ำอยำกเคลียร์ มำเคลียร์กับอั๊วนี่ ปล่อยเด็กอั๊วซะ!” เขำเอ่ยช้ำๆ 

ด้วยน�้ำเสียงเรียบเย็น พยำยำมมองหำลู่ทำงเพื่อช่วยหญิงสำวที่เขำบังเอิญ

เหน็ว่ำก�ำลงัถูกลวนลำม

“แล้วถ้ำกูไม่ปล่อยล่ะ มงึจะท�ำยงัไง อยำกจะท�ำเก่งอวดสำวหรอืไง 

คนนี้กูเจอก่อนนะโว้ย”

“ถำมน้องเขำไหมล่ะว่ำเขำเป็นอะไรกบัอั๊ว” 

“กูไม่ถำม”

ขำดค�ำคีตกำลก็ได้ยินเสียงคนร้องฮือฮำ ชั่วพริบตำเดียวร่ำงหนำๆ 

ของอนัธพำลกเ็สยีหลกัเซไปชนโต๊ะที่อยูไ่ม่ไกล เสยีงกรดีร้องดงัขึ้นพร้อมๆ 

กบัเสยีงขวดและแก้วตกแตกกระจำย หญงิสำวไม่ทนัได้ตั้งตวัเมื่อข้อมอืบำง

ถูกกระชำกอกีครั้ง ครั้งนี้มนัเรว็เกนิไป มำกเกนิไป มำกเกนิกว่ำที่คตีกำล

จะรับมือไหว ร่ำงกำยของเธอถูกกระชำกเข้ำสู่อกที่เต็มไปด้วยกล้ำมเนื้อ

แน่นๆ ในขณะที่มือใหญ่ของอีกฝ่ำยกดท้ำยทอยเธอไว้ให้ใบหน้ำแนบชิด 

ตดิแผ่นอกกว้ำง ได้ยนิจงัหวะหวัใจที่ก�ำลงัเต้นตุบๆ อยู่ข้ำงหู

ควำมรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบขำดใจเมื่ออยู่ใกล้อันธพำลคนนั้นหำย

ไปแทบจะทันที มันน่ำแปลกใจนักเมื่อนำทีนี้ควำมรู้สึกของหญิงสำวกลับ 

มแีต่ควำมไว้วำงใจ อุ่นใจ เชื่อใจว่ำผู้ชำยคนนี้ยื่นมอืเข้ำมำปกป้องเธอโดย 

ไม่ได้มเีจตนำจำบจ้วงข่มเหง ถงึแม้ว่ำเธอจะยงัไม่ได้เหน็หน้ำเขำและร่ำงกำย

ก�ำลงัแนบชดิกนัจนเกนิงำมขนำดนี้กต็ำมที
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หญิงสำวขยับศีรษะหมำยจะเงยหน้ำขึ้นมองใบหน้ำเขำ เมื่อมีเสียง

กรดีร้องของผู้หญงิดงัขึ้นมำอกีหน แต่...วนิำทนีั้นเธอกลบัถกูผลกัออกอย่ำง

รวดเร็วจนเสียหลักเซออกไปไกลพอควร ครั้นตั้งหลักได้ก็รีบหันกลับมำ

มอง คีตกำลกรีดร้องด้วยควำมตกใจเมื่อเห็นชำยหนุ่มรูปร่ำงไล่เลี่ยกัน 

ก�ำลงัชลุมนุชกต่อยกนัอยู่ที่พื้นตรงหน้ำ ตอนนี้คนที่มำช่วยเธอขึ้นคร่อมอยู่

บนล�ำตัวเจ้ำอันธพำลนั่น หมัดหนักๆ ถูกเหวี่ยงซัดเข้ำที่ปลำยคำงอย่ำงจัง 

ท�ำให้ใบหน้ำอนัธพำลที่ลวนลำมเธอสะบดัหนัไปตำมแรง เรยีกเสยีงกรดีร้อง

ได้ทุกครั้งที่ก�ำปั้นหนกัๆ ซดัลงไปจนเกดิเสยีง 

จำกกำรชกต่อยกนัตวัต่อตวั เพยีงไม่นำนทกุอย่ำงกบ็ำนปลำยชุลมนุ

หนักเข้ำไปอีก เมื่อพรรคพวกของแต่ละคนเข้ำมำช่วย เสียงโต๊ะเก้ำอี้ที่ล้ม

ระเนระนำดท�ำเอำคตีกำลยนืนิ่งขำแขง็ ก้ำวไม่ออกด้วยควำมตกใจ ไม่นกึ

ว่ำตนเองจะเป็นต้นเหตุของเหตุกำรณ์วุ่นวำยตรงหน้ำนี้ แล้วเสียงนกหวีด 

กด็งัขึ้น ก่อนที่คนในชุดสดี�ำทั้งชุดจะเข้ำมำแยกทั้งสองฝ่ำยออกจำกกนั 

คตีกำลสะดุ้งโหยงเมื่ออยู่ๆ มคีนมำกระชำกแขนเธอจำกเบื้องหลงั 

“ยืนบื้ออะไรอยู่เล่ำแก อยำกโดนลูกหลงหรือไง” กรวินทร์และ 

นลิรพดันั่นเองที่เข้ำมำฉดุกระชำกลำกแขนของคตีกำล ก่อนจะลำกหญงิสำว

ให้ออกมำจำกพื้นที่อนัตรำยดงักล่ำวด้วยควำมหวำดกลวัลูกหลง

“ดนีะหลบทนั โต๊ะข้ำงๆ เรำโดนลูกหลงเลอืดอำบเลย เสยีดำยจรงิๆ 

ก�ำลงัสนุกเลย” กรวนิทร์บ่นอุบระหว่ำงเดนิไปยงัลำนจอดรถกว้ำงที่ตอนนี้

บรรดำนกัเที่ยวทยอยกนัออกมำยนืดเูหตกุำรณ์อยูห่่ำงๆ “เกดิอะไรขึ้น ใคร

เหน็บ้ำง ท�ำไมอยู่ๆ กช็กกนันวัแบบนั้น เหน็ว่ำเป็นคนของวงที่เรำตั้งใจมำดู

ด้วยนะ ขออย่ำให้เป็นพ่อนกัร้องน�ำของฉนันะ เดี๋ยวหน้ำหล่อๆ จะช�้ำไปเสยี

หมด” หญงิสำวชะเง้อคอมองเข้ำไปในร้ำนอกีรอบ ท่ำทำงเป็นกงัวล

“เมื่อกี้ก็เห็นไม่ชัด ว่ำแต่คีย์ แกเห็นหรือเปล่ำ แกอยู่ตรงนั้นนี่”  

นลิรพดัหนัไปถำมคตีกำลที่ยนืหน้ำซดีอยู่ข้ำงกำย

“ช็อกไปแล้ว คงไม่เคยเจอ” กรวินทร์เย้ำเพื่อนสำวเมื่อเห็นคีตกำล 
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ยงัยนืนิ่ง ไม่โต้ตอบนลิรพดั

ทั้งกลุ่มยืนสังเกตกำรณ์อยู่พักใหญ่จนคนเริ่มซำ จึงคิดจะล่ำถอย 

เพรำะร้ำนคงไม่เปิดให้บรกิำรต่อ 

“ไหนๆ กห็มดสนุกแล้ว เรำกลบักนัเถอะ” 

กรวินทร์บอกก่อนจะเดินไปยังรถของคีตกำลซึ่งจอดอยู่ไม่ไกล แต่

เจ้ำของรถยงัยนืนิ่ง สำยตำยงัคงจบัจ้องไปยงัภำยในร้ำนที่มเีสยีงเอะอะดงั

ออกมำเป็นระยะอย่ำงห่วงใย 

“ไปกนัเถอะคยี์” นลิรพดัดงึแขนคตีกำลให้ออกเดนิไปพร้อมกนั 

คตีกำลหนัไปมองเบื้องหลงัอกีหน เขำคอืใคร...เธออยำกขอบคณุเขำ



“เจ็บฉิบหำย มึงเกิดบ้ำอะไรขึ้นมำวะ ปกติแม่งเห็นเย็นจนแทบ
เป็นน�้ำแขง็ ห่ำเหวอะไรกไ็ม่เคยยุ่งกบัใครเขำ” อชิย์ นกัร้องน�ำของวงพมึพ�ำ

ขณะจับก้อนน�้ำแข็งวำงลงไปตรงมุมปำกที่มีรอยช�้ำเลือดซึมออกมำนิดๆ  

“ดนีะมงึ ทำงร้ำนเขำช่วยไกล่เกลี่ยให้ ไม่อย่ำงนั้นได้ไปโรงพกัแน่ๆ นี่ถ้ำเกดิ

เป็นเรื่องขึ้นมำ มึงเองนั่นแหละที่จะล�ำบำกเอำ เพรำะเป็นข้ำรำชกำรด้วย 

ต้องหำคนมำประกนัตวัให้วุ่นวำย”

อินทัชเอนศีรษะลงไปกับพนักเก้ำอี้ ใบหน้ำของเขำเองก็เขียวช�้ำ 

ไม่ต่ำงจำกอชิย์เท่ำไร

“กูขอบใจมึงมำกที่เข้ำมำช่วย และขอโทษด้วยที่ใจร้อนจนเกิดเรื่อง

ขึ้นมำแบบนี้”

“ค่ำเสยีหำยเดี๋ยวกูจะไปคุยกบัเฮยีเจ้ำของร้ำนเอง ดูๆ แล้วเสยีหำย

ไม่มำกเท่ำไหร่ แต่ชื่อเสยีงของร้ำนนี่ส”ิ อชิย์ท�ำเสยีงจจิ๊ะในปำก “แล้วคดิ 

ไงวะถงึเอำเท้ำเข้ำไปแส่แบบนั้น หรอืมงึมองผู้หญงิคนนั้นไว้”

ชำยหนุ่มหลับตำลงแล้วส่ำยหน้ำ ภำพใบหน้ำหวำนยำมหวำดกลัว 

๒
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จนตวัสั่นรำวกบัลูกนกยงัตดิตำ “กูเหน็เขำโดนลวนลำม เลยเข้ำไปช่วย”

“แล้วไง เขำอยู่ขอบใจมงึสกัค�ำไหม พระเอกผดิวสิยันะมงึ”

อินทัชไม่ตอบ หำกแต่ขยับยืนขึ้นก่อนจะรั้งแขนอิชย์ขึ้นมำด้วย  

“ไป กลบับ้ำน กูอยำกนอน”

“มึงก็กลับไปสิ คืนนี้กูหำคนทำยำได้แล้ว อีกอย่ำงกูก็ขนของไป 

ที่คอนโดใหม่หมดแล้วด้วย คงไม่กลับไปนอนที่บ้ำนมึงอีก” อิชย์กวักมือ 

ส่งสัญญำณให้เด็กสำวหน้ำแฉล้มคนหนึ่งเดินเข้ำสู่วงแขน “น้องฝน เด็ก 

กูเอง”

อนิทชัพยกัหน้ำรบั “เออ งั้นกูกลบัละ มอีะไรโทร. มำละกนั” พูดจบ

กโ็บกมอืให้เพื่อนรกัหนึ่งท ีแล้วหมุนตวัเดนิห่ำงออกไปยงัลำนจอดรถ 

สำยตำคมกวำดมองไปตำมรถหรูที่ยงัคงมจีอดเรยีงรำยให้เหน็ เขำ

กเ็หมอืนคนหนุม่อกีหลำยคนที่มคีวำมใฝ่ฝันในชวีติ อยำกเดนิตำมควำมฝัน 

อยำกประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตเหมือนที่ตั้งใจไว้ มีรถหรูรำคำแพงๆ ขับ  

มีชีวิตที่ดี มีชีวิตที่สุขสบำย และเขำก็สัญญำกับตัวเองแล้วว่ำสักวัน 

จะต้องท�ำให้มนัเป็นจรงิขึ้นมำให้จงได้ สำยตำที่มำดมั่นมองไปยงัรถหรูรำคำ

แพงสีเงินยวง ก่อนจะหันและเดินห่ำงไปอีกทำงซึ่งตรงไปยังลำนจอด

มอเตอร์ไซค์

เวลำล่วงเข้ำตสีองแล้วเมื่อคตีกำลไขกญุแจเข้ำบ้ำน คิ้วบำงขมวดเข้ำหำ
กนัก่อนเธอจะถอนใจเบำๆ เธอยงักงัวลและห่วงใยชำยหนุม่คนที่เข้ำมำช่วย 

ไว้ อยำกรู้ว่ำตอนนี้เขำเป็นอย่ำงไร เจบ็ตวัมำกน้อยเพยีงใด แล้วเรื่องรำว

มันจะบำนปลำยใหญ่โตไปจนเป็นเรื่องเป็นรำวขึ้นหน้ำหนึ่งหนังสือพิมพ ์

หรอืไม่ เพรำะสถำนที่ที่เธอไปนั้นเป็นร้ำนที่ค่อนข้ำงมรีะดบั ลกูท่ำนหลำนเธอ 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยทั้งนั้นที่ไปเที่ยวกัน หำกไม่ติดว่ำเพื่อนทั้งสองรั้งตัว

เธอออกมำ เธอคงจะยนือยู่ตรงนั้นจนกว่ำเหตุกำรณ์จะคลี่คลำย พร้อมทั้ง

รอขอบคุณคนที่มนี�้ำใจมำช่วยเธอไว้
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แสงไฟในบ้ำนสว่ำงขึ้น ท�ำให้คีตกำลต้องหรี่ตำแล้วหันมองหำผู้ที่ 

เปิดไฟ แต่พอเหน็ว่ำเป็นใคร หน้ำนิ่งๆ ของหญงิสำวกเ็ชดิขึ้นและนิ่งสนทิ

ลงยิ่งกว่ำเดิม ที่นี่เคยเป็นบ้ำนที่เธอรักและภูมิใจ เต็มไปด้วยคนที่เธอรัก

และรกัเธอ แต่ตอนนี้มนัไม่ใช่อกีต่อไปแล้ว

“คุณคยี์เพิ่งกลบัหรอืคะ”

“กเ็หน็อยู่จะถำมท�ำไม” หญงิสำวตอบเสยีงมะนำวไม่มนี�้ำ มนัทั้งห้วน 

ทั้งไร้ไมตร ีก่อนจะหมนุตวัเตรยีมเดนิหนไีปยงัห้องพกัของตน แต่คงเพรำะ

หมุนเร็วไปหน่อยเลยเกิดอำกำรเซจนต้องเอนไปจับพนักเก้ำอี้ที่อยู่ไม่ไกล 

เอำไว้เป็นหลกั

อินทิรำรีบเดินเข้ำไปหำคีตกำลทันทีเมื่อเห็นดังนั้น ก่อนจมูกจะได้

กลิ่นควันบุหรี่และกลิ่นแอลกอฮอล์โชยออกมำจำกลมหำยใจของคีตกำล 

ท�ำให้รู้สกึไม่ชอบใจขึ้นมำทนัท ี

“นี่คุณคยี์กนิเหล้ำหรอืคะ ถ้ำคุณพ่อทรำบเข้ำจะเป็นเรื่องเอำนะคะ”

คงเพรำะค�ำพดูว่ำ ‘ถ้ำคณุพ่อทรำบเข้ำ’ เลยท�ำให้สตทิี่เหลอือยูเ่พยีง

น้อยนดิขำดผงึ คตีกำลตวดัสำยตำไปมองใบหน้ำหวำนๆ ของอนิทริำ 

“กไ็ปฟ้องเลยส ิฟ้องเลย คณุพ่อจะได้รู ้อยำกให้เป็นอย่ำงนั้นอยูแ่ล้ว

ไม่ใช่หรอืไง ท�ำมำเป็นหวงัด ีที่แท้กเ็สแสร้ง!”

“คุณคยี์ ดฉินัแค่...”

“เลิกเสแสร้งเป็นคนดีซะทีได้ไหม! คนดีๆ ที่ไหนเขำจะกล้ำมีอะไร 

กบัสำมคีนอื่นทั้งที่เมยีเขำนอนเจบ็อยู่ นี่คงดใีจจนเนื้อเต้นสนิะที่แม่ตำยไป 

คงรอเวลำมำนำนแล้วใช่ไหม รอจะเข้ำมำอยู่ในบ้ำนนี้แทนแม่ของฉัน  

ใช่ไหม!” 

เธอตะคอกเสียงสั่นเครือใส่อีกฝ่ำยด้วยอำรมณ์ ก่อนจะสะบัดแขน 

ที่ถูกอินทิรำจับไว้จนอีกฝ่ำยเสียหลักลงไปนั่งพับเพียบอยู่กับพื้น แม้จะ 

ตกใจที่เหน็ดงันั้น แต่คตีกำลกไ็ม่คดิว่ำกำรสะบดัแขนของตนจะท�ำให้อกีฝ่ำย

ล้มลงไปได้ จงึคดิว่ำอกีฝ่ำยส�ำออย เรยีกร้องควำมสนใจจำกเธอเท่ำนั้นเอง
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“ตำยละ! เกดิอะไรขึ้นกนัคะ คุณนำงล้มหรอืคะนั่น!”

คตีกำลมองแจ่มใส แม่บ้ำนที่เลี้ยงดเูธอมำวิ่งพรวดเข้ำมำอกีคน ด้วย

แววตำเจ็บช�้ำ เมื่อแจ่มใสดูมีไมตรีต่ออินทิรำ แถมยังเข้ำกันได้ดีจนเธอ 

อดน้อยใจไม่ได้

อินทิรำเงยหน้ำขึ้นไปมองใบหน้ำสวยของหญิงสำวที่มีศักดิ์เป็น 

ลูกเลี้ยง แววตำของคีตกำลที่เธอเห็นตอนนี้มีแต่ควำมเจ็บช�้ำทั้งๆ ที่เธอ 

เป็นคนเจบ็ตวั แต่อนิทริำกเ็ข้ำใจดว่ีำเพรำะอะไรคตีกำลถงึเป็นเช่นนี้ เธอเอง 

กผ็ดิจรงิอย่ำงที่เดก็สำวพูด แต่ใครเล่ำจะมำเข้ำใจเธอ 

“นำงเดินไม่ระวังเองค่ะ ป้ำแจ่มใส” เธอรับผิดแทนทันที เพรำะ 

ไม่อยำกให้เรื่องรำวบำนปลำยมำกกว่ำนี้

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่ำคะ ท�ำไมไม่ระวงั ท้องแก่แบบนี้ถ้ำเกดิอะไร

ขึ้นจะท�ำอย่ำงไร” แจ่มใสท�ำหน้ำหนกัใจ ไม่เชื่อค�ำพดูของอนิทริำเลยสกันดิ 

แต่เธอกไ็ม่อำจกล่ำวหำเดก็สำวที่เลี้ยงมำเองกบัมอืได้เช่นกนั

“ส�ำออย” ภำพที่เหน็ตรงหน้ำท�ำให้หญงิสำวอดพดูแขวะอกีฝ่ำยไมไ่ด้ 

ก่อนจะก้ำวหนไีปยงัห้องส่วนตวัของตน

แม้จะตกใจกับค�ำพูดของคีตกำล แต่แจ่มใสก็ท�ำอะไรไม่ได้ นำง 

อยำกให้บรรยำกำศในบ้ำนหลังนี้ บ้ำนที่เป็นเสมือนบ้ำนของนำงอีกหลัง  

มแีต่ควำมสงบสุขร่มเยน็เหมอืนเมื่อก่อน จงึพยำยำมช่วยประสำนรอยร้ำว

ที่เกดิขึ้น 

“อย่ำไปโกรธไปเคอืงคุณคยี์เลยนะคะคุณนำง เมื่อก่อนคุณคยี์น่ำรกั

น่ำเอน็ดู ไม่ได้ก้ำวร้ำวแบบนี้เลยสกันดิ”

อนิทริำยิ้มรบัอย่ำงเข้ำใจ แล้วค่อยๆ ขยบัลุกขึ้นจำกพื้น 

“นำงเข้ำใจค่ะ โอ๊ะ...ออื...” อยู่ๆ อนิทริำกง็อตวั ท�ำหน้ำนิ่ว วำงมอื

ลงบนหน้ำท้อง ใบหน้ำสวยบิดเบี้ยวเพรำะรู้สึกเจ็บขึ้นมำกะทันหันบริเวณ

เชงิกรำน “ป้ำ...นำงเจบ็ท้อง” 

อนิทริำทรุดลงไปนั่งอยู่กบัพื้นอกีหน สหีน้ำแย่ลงเรื่อยๆ จนแจ่มใส
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ใจเสยี เริ่มเหลยีวซ้ำยแลขวำมองหำคนช่วยทนัที

“ตำยละ คุณท่ำนยงัไม่กลบัมำเสยีด้วย เอำไงดีๆ  คุณนำง คุณนำง

นั่งนิ่งๆ อยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวป้ำจะให้เดก็เอำรถอกีคนัออก แล้ว...แล้วเรำ

จะไปโรงพยำบำลกนั” แจ่มใสกระวกีระวำดวิ่งห่ำงออกไปอย่ำงว่องไวรำวกบั

ไม่ใช่คนอำยุเกอืบหกสบิปี 

อินทิรำก�ำมือ กัดริมฝีปำกแน่น เหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นมำบริเวณ 

หน้ำผำก ก่อนที่หญิงสำวจะร้องออกมำด้วยควำมตระหนกเมื่อรู้สึกว่ำช่วง

ล่ำงของร่ำงกำยเริ่มเฉอะแฉะมนี�้ำซมึเปียก เปรอะเปื้อนกระโปรงที่สวมอยู่

เตม็ไปหมด

“ป้ำ! ป้ำแจม่ใส ป้ำ! น�้ำคร�่ำ น�้ำคร�่ำ...” อนิทริำร้องเสยีงหลงเมื่อเหน็

แจ่มใสเดนิแกมวิ่งมำพร้อมกบัคนขบัรถ นำทนีี้เธอห่วงกแ็ต่ลูก ลูกของเธอ 

อนิทริำร�่ำไห้ด้วยควำมหวำดหวั่น เพรำะอำยคุรรภ์ของเธอเพิ่งจะแปดเดอืน

เท่ำนั้น 

“ไวๆ สิแก! รีบพำคุณนำงไปโรงพยำบำลเร็วเข้ำ วำ้ย! อกอีแป้น 

จะแตก! ถุงน�้ำคร�่ำแตกแล้วด้วย” 

“ลูก ป้ำแจ่ม ลูกของนำง”

เพรำะเสียงร้องของอินทิรำและเสียงแจ่มใสตะโกนหำคนขับรถ 

ประจ�ำบ้ำน เลยท�ำให้สมำชกิคนอื่นๆ ในบ้ำนต่ำงพำกนัตื่นขึ้นมำดเูหตกุำรณ์

ที่เกดิขึ้น 

แม้แต่คตีกำลเองที่เดนิขึ้นไปเกอืบถงึห้องของตนแล้วยงัต้องเดนิย้อน

กลับลงมำดู เมื่อเห็นว่ำเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงบันไดด้วยใบหน้ำ

ซีดเผือดแทบไร้สีเลือด เพรำะไม่คิดว่ำเหตุกำรณ์จะบำนปลำยใหญ่โต 

แบบนี้ 

ยิ่งได้สบตำอินทิรำก่อนที่หญิงสำวจะถูกพยุงพำขึ้นรถไป คีตกำลก็

ท�ำอะไรไม่ถูก มอืไม้สั่นไปหมด เธอไม่ได้ตั้งใจสกันดิ ไม่ได้ตั้งใจให้อนิทริำ

ล้มลงไปแบบนั้น คีตกำลยืนนิ่งรำวกับหินอยู่ตรงบันไดจนกระทั่งคนอื่น
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ค่อยๆ แยกย้ำยกนัไปจนไม่เหลอืใครสกัคน หญงิสำวมองไปรอบตวัก่อนจะ

เดินขำสั่นขึ้นไปยังห้องของตนเองด้วยควำมไม่สบำยใจและเป็นกังวลอย่ำง

ที่สดุ อำกำรมนึเมำจำกเครื่องดื่มแทบจะหำยไปเป็นปลดิทิ้งเพรำะควำมกลวั

ที่เกดิขึ้นภำยในใจ

หำกอกีฝ่ำยฟ้องพ่อว่ำเธอสะบดัจนท�ำให้ล้มลงไปละ่ หญงิสำวบบีมอื

แน่น ในสมองคดิฟุ้งซ่ำนไปต่ำงๆ นำนำ หำกพ่อเอำเรื่องเธอล่ะ... 

“แม่ขำ คยี์ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจเลยสกันดิ” หญงิสำวเพ้อหำมำรดำ

ก่อนจะขึ้นไปซบหน้ำอยู่กบัหมอนบนเตยีง คดิกงัวลไปต่ำงๆ นำนำจนไม่มี

แก่ใจแม้แต่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งตวั คดิจนกระทั่งเผลอหลบัไปในที่สุด

เสียงเคำะประตูท�ำให้ร่ำงบำงที่นอนหลับอยู่บนที่นอนพลิกตัวลืมตำ
ตื่น ก่อนจะกะพริบตำรับแสงสว่ำงของเช้ำวันใหม่ เสียงเคำะประตูยังดัง 

ต่อเนื่องไม่มหียุด ท�ำให้คตีกำลต้องรบีขยบัลุกจำกเตยีงไปเปิดประตูห้อง

“คณุพ่อ...” หญงิสำวครำงเบำๆ เมื่อเปิดประตหู้องออกไปแล้วได้เจอ

กบัใครเข้ำ ควำมยนิดปีรดีำที่เคยมอียู่ทุกครั้งที่ได้พบหน้ำบดิำ หนนี้กลบั

แทบไม่ม ีหญงิสำวก้มหน้ำหลบพร้อมกบัเดนิเลี่ยงกลบัมำนั่งที่ขอบเตยีงด้วย

ควำมรู้สึกผิดที่รู้ดีอยู่แก่ใจ เตรียมท�ำใจยอมรับกำรดุด่ำว่ำกล่ำวของบิดำ 

แม้ลกึๆ เธอจะคดิว่ำตนเองไม่ผดิกต็ำมที

“เมื่อคนืไปไหนมำ ถงึกลบัเอำตสีองตสีำม” ผูเ้ป็นบดิำเอ่ยถำมลกูสำว

คนเดียวทันทีด้วยน�้ำเสียงเข้มงวด “คีย์อย่ำนึกว่ำพ่อไม่รู้ไม่เห็นนะ แม้ว่ำ 

พ่อจะไม่ได้กลับบ้ำนตรงเวลำ หรือมีเวลำให้คีย์น้อยกว่ำแต่ก่อน แต่พ่อก ็

ไม่เคยละเลยเรื่องของลูกนะ” 

“ใครไปฟ้องอะไรคณุพ่อคะ” คตีกำลเอ่ยถำมบดิำเสยีงเบำด้วยควำม

น้อยเนื้อต�่ำใจ ดวงตำมองแต่มอืของตนซึ่งวำงอยู่ตรงหน้ำตกั

“เรื่องนั้นคยี์ไม่ต้องสนใจ แต่คยี์เหลวไหลกลบับ้ำนดกึนั่นต่ำงหำกที่

พ่ออยำกถำมว่ำจรงิไหม คย์ีไปไหนมำ” สำโรจน์เดนิเข้ำมำยนืตรงหน้ำลกูสำว 
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รู้สกึเหมอืนกนัว่ำช่วงห้ำหกเดอืนที่ผ่ำนมำท่ำนละเลยลูกสำวไปมำก 

“คยี์ไปเที่ยวกบัเพื่อนมำค่ะ” เธอสำรภำพเสยีงเบำ

“กนิเหล้ำด้วยไหม เพื่อนผู้หญงิหรอืเพื่อนผู้ชำย” 

“ท�ำไมคะ คุณพ่อเกดิสนใจคยี์ขึ้นมำหรอืคะ แต่คยี์ว่ำตอนนี้คุณพ่อ

ควรจะไปห่วงภรรยำคุณพ่อมำกกว่ำนะคะ เมื่อคนืเธอเจบ็ท้อง ตอนนี้อยู่ที่

โรงพยำบำลโน่น” 

สำโรจน์ถอนใจ “พ่อเพิ่งกลับมำจำกโรงพยำบำล คีย์...คีย์รู้ไหม  

คย์ีได้เป็นพี่สำวแล้วนะ” มอืใหญ่วำงไปบนศรีษะของลกูสำวด้วยควำมปรำน ี

คำดหวังว่ำเสี้ยวหนึ่งของควำมรู้สึกของลูกสำวจะยินดีไปพร้อมๆ กับท่ำน 

ที่ครอบครวัมสีมำชกิใหม่เพิ่มขึ้นมำอกีคน

แม้มอืของบดิำจะเป็นสมัผสัที่เธอถวลิหำมำตลอด แต่นำทนีี้เธอกลบั

ไม่อยำกได้เลยสกันดิ เพรำะมนัเหมอืนกบัว่ำทกุสิ่งที่มำจำกบดิำตอนนี้ไม่ได้

มำเตม็ร้อยเหมอืนเมื่อครั้งอดตีอกีต่อไปแล้ว

“คีย์ได้น้องชำย...” สำโรจน์บอกแล้วเงียบไป คีตกำลเองก็เงียบไป 

เช่นกัน ควำมรู้สึกระหว่ำงสองพ่อลูกในตอนนี้มีแต่ควำมอึดอัดขัดเขิน  

ค�ำพดูแม้จะมมีำกมำยแต่กลบัไม่รูจ้ะเอ่ยออกมำได้อย่ำงไร “พ่ออยำกให้คย์ี

ตั้งชื่อเล่นให้น้อง จะได้ไหม” 

ตอนนี้ดวงตำของคีตกำลร้อนผ่ำว แม้น�้ำเสียงบิดำจะฟังดูเนิบนำบ

เพยีงใด แต่เธอกเ็ดำว่ำภำยในใจของท่ำนนั้นคงจะยนิดเีป็นที่สุดที่ได้ลูกชำย

สมใจเสยีท ี

“คุณพ่อตั้งเองเถอะค่ะ อย่ำให้คยี์เข้ำไปวุ่นวำยเลย” 

“พ่ออยำกให้คยี์ให้โอกำสนำงเขำบ้ำง เขำพยำยำมท�ำดทีี่สุดแล้ว หำก

คย์ีจะหำคนผดิหรอืหำควำมผดิจำกใคร พ่อขอรบัมนัไว้เอง อย่ำไปโทษนำง

หรอืน้องชำยของคยี์เลยจะได้ไหม” 

คีตกำลหันไปมองบิดำแล้วแสดงสีหน้ำเจ็บช�้ำอย่ำงไม่ปิดบัง ค�ำพูด

แบบนี้เหมือนท่ำนก�ำลังออกรับแทนอินทิรำอย่ำงไรอย่ำงนั้น แล้วควำมรัก
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ที่มีต่อมำรดำของเธอนั้นเล่ำ มันหำยไปไหน หรือตำยไปพร้อมกับมำรดำ

ของเธอแล้ว 

“ต่ำงคนต่ำงอยู่เถอะค่ะ คยี์บอกพ่อตรงๆ ว่ำคยี์รบัไม่ได้ที่จะต้องไป

ญำตดิหีรอืคุยกบัเขำ” 

“คนอยู่บ้ำนเดียวกัน ไม่คุยกันมันใช้ได้ที่ไหน แล้วคีย์จะให้พ่อท�ำ

อย่ำงไร” 

หญงิสำวกล�้ำกลนืก้อนสะอื้นลงคอ “คย์ีไม่รู ้คย์ีไม่สน แต่ที่คย์ีรูค้อื...

ที่นี่คือบ้ำนของแม่คีย์ ผู้หญิงคนนั้นไม่มีสิทธิ์มำอยู่ที่นี่ ไม่มีสิทธิ์แม้แต่ 

จะก้ำวเท้ำเข้ำมำด้วยซ�้ำ” 

“แต่นำงเขำเป็นแม่ของน้องชำยคยี์นะ พ่อให้เขำไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ พ่อ

หวังว่ำคีย์จะเข้ำใจ แต่คีย์ไม่เคยปรับตัวเข้ำหำนำงเขำเลยด้วยซ�้ำ คีย์ควร

ท�ำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ หัดมีควำมคิดแบบผู้ใหญ่ได้แล้วนะ เรำไม่ใช่เด็กๆ  

แล้วที่จะมำเอำแต่ควำมคิดของตัวเองเป็นใหญ่ โวยวำยเอำแต่ใจอย่ำงนี้ 

เหตุผลทุกอย่ำงพ่อก็อธิบำยไปแล้ว และหวังว่ำคีย์จะเปิดใจสักนิด ถ้ำคีย์ 

รกัพ่อ พ่ออยำกให้คยี์เมตตำนำงกบัน้องชำยบ้ำงจะได้ไหม” 

สำโรจน์ลุกขึ้นเดินออกห่ำงจำกลูกสำว เขำไม่อยำกใช้อำรมณ์กับ 

คตีกำล เพรำะรูว่้ำอำจท�ำให้เหตกุำรณ์ทกุอย่ำงเลวร้ำยลงไปอกี แต่บำงเรื่อง

มนักเ็หลอือดจรงิๆ เมื่อคตีกำลปิดกั้นตวัเองและไม่ให้โอกำสใครๆ เลย

“ถ้ำเขำอยู่ที่นี่ มนัคงจะดกีว่ำใช่ไหมคะถ้ำคยี์เป็นฝ่ำยออกจำกบ้ำนนี้

ไปเสยีเอง” 

“คีย์...” สำโรจน์หันมำเรียกลูกสำวอย่ำงอ่อนใจ ยิ่งเห็นว่ำคีตกำล 

จมูกแดงๆ เริ่มมนี�้ำตำกย็ิ่งพูดอะไรไม่ออก “พ่อไม่ได้อยำกจะเลอืกฝั่งหนึ่ง

ฝั่งใด หรอืให้คยี์มำยื่นค�ำขำดกบัพ่อแบบนี้ พ่ออยำกให้คยี์เข้ำใจ” สำโรจน์

ท�ำสหีน้ำล�ำบำกใจ 

“ตอนนี้...เอำที่คย์ีสบำยใจ พ่อไม่อยำกบงัคบั คย์ีเองกโ็ตแล้ว พ่อเชื่อ

ว่ำคยี์คดิเองได้ว่ำอะไรด ีอะไรไม่ด ีคดิดูดีๆ  กแ็ล้วกนั ฟังเหตุผลของพ่อ
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บ้ำง” นำยพลทหำรบกถอนใจ “ช่วงนี้ปิดเทอม คยี์อยำกไปพกัผ่อนที่ไหน

ไหม ไปพักผ่อนให้ใจสบำย ไปอยู่กบัลุงเขำกไ็ด้ เขำคงชอบหรอกหำกคยี์ 

จะไปหำ” สำโรจน์หวงัดอียำกให้ลูกได้ไปพกัผ่อนทั้งร่ำงกำยและจติใจ เผื่อ

สภำพจติใจจะได้ดขีึ้น

แต่คีตกำลกลับมองเจตนำดีของบิดำไปในแง่ลบ คิดไปว่ำค�ำพูดที่ 

ออกมำจำกปำกบิดำเป็นเสมือนกำรไล่แบบอ้อมๆ แล้วแบบนี้เธอจะอยู่ไป

ท�ำไมกนั 

“คีย์จะไป ไม่อยำกอยู่ที่นี่ ไม่อยำกอยู่ให้ขวำงหูขวำงตำคุณพ่อ 

หรอืใครๆ หรอก” 

“คยี์...” สำโรจน์เอ่ยเรยีกลูกสำวอย่ำงอ่อนใจอกีหน 

หญิงสำวหลุดสะอื้น “ดีไหมคะ คีย์จะออกจำกบ้ำนนี้ ไม่อยู่ให ้

ขวำงหูขวำงตำคุณพ่อกับผู้หญิงคนนั้น คีย์ไม่มีควำมส�ำคัญอะไรในบ้ำนนี้

แล้วนี่ ที่นี่ไม่ต้องมคียี์กไ็ด้” 

“คย์ี ไม่ว่ำคย์ีจะคดิจะพดูอะไร พ่ออยำกให้รูเ้อำไว้นะว่ำคย์ียงัคงเป็น

ที่หนึ่งส�ำหรบัพ่อเสมอ” นำยพลทหำรบกมองลูกสำวที่สะบดัหนำ้หนท่ีำนไป

เชด็น�้ำตำป้อยๆ ด้วยควำมล�ำบำกใจ เมื่อรู้สกึว่ำลูกสำวไม่ได้รกัและเชื่อฟัง

ท่ำนเหมอืนดั่งวนัวำนอกีต่อไปแล้ว

 

ร้านปิดปรบัปรุง ๓ วนั เปิด ... ต.ค. ๖๐
มือที่จับป้ำยประกำศตกลงข้ำงตัว เธอมำที่นี่แต่วันก็เพรำะอยำกรู ้

ข่ำวครำวของคนที่ช่วยเธอไว้เมื่อคนื อยำกรู้ว่ำเขำบำดเจบ็มำกน้อยเพยีงใด 

อยำกเอ่ยปำกขอบคณุเขำสกัครั้ง คตีกำลมองไปรอบร้ำนด้วยควำมผดิหวงั 

เพรำะไม่มใีครสกัคนที่พอจะให้เธอสบืข่ำวได้เลย

หญิงสำวเดินกลับไปที่รถของตนเพื่อตัดสินใจว่ำควรจะท�ำอย่ำงไร 

ต่อไป ท�ำไมตอนนี้ชีวิตเธอถึงดูไร้ควำมสุขแบบนี้ เทพแห่งโชคชะตำก�ำลัง

กลั่นแกล้งเธอหรืออย่ำงไรกัน เธอจะเอำอย่ำงไรต่อไปดี จะไปที่ไหนด ี 
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เมื่อบ้ำนที่เคยเป็นสถำนที่ที่มคีวำมสขุและอบอุน่ที่สดุกลำยเป็นสถำนที่ที่เธอ

ไม่อยำกกลบัไปมำกที่สุด แต่เธอไม่มทีี่ไหนให้ไปเลย

“เอำไงวะอิน” อิชย์มีสีหน้ำเคร่งเครียดไม่ต่ำงจำกอินทัชเลยสักนิด  
“กูอยำกไป อยำกไปลอง อย่ำงน้อยกไ็ด้ลอง ถ้ำเขำต้องกำรกูคนเดยีว กูจะ

ไปแบบไม่คดิเลย แต่นี่เขำระบุว่ำเรำสองคน”

อินทัชถอนใจออกมำพรืดใหญ่ “นั่นหมำยควำมว่ำกูกับมึงต้องทิ้ง 

ทุกอย่ำงที่นี่ไปเลย”

“แต่มนักน็่ำสนไม่ใช่หรอืวะ จะมสีกักี่หนที่คนแบบเดฟจะเดนิเข้ำมำ

หำเรำถงึสองหน เมื่อก่อนเรำเดนิสำยประกวดกนัแทบตำย หำทำงเข้ำวงกำร

ทุกทำงแต่ไม่มีใครเลยให้โอกำสเรำ แต่วันนี้ วันนี้เดฟเดินเข้ำมำหำเรำเอง 

นะโว้ย โอกำสที่เรำวิ่งหำกนัมำตลอดหลำยปี อยู่ๆ กเ็ดนิมำหำเรำเอง กอูยำก

ให้มึงคิดสักนิด โอกำสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกวัน ถ้ำเรำลองแล้ว 

ไม่ส�ำเรจ็ อย่ำงน้อยเรำกไ็ด้ลองท�ำไม่ใช่หรอืไง”

อนิทชัสบตำอชิย์ แววตำที่มแีต่ควำมกระตอืรอืร้นของอชิย์ท�ำให้เขำ

ปฏเิสธไม่ลง ก่อนจะพยกัหน้ำในที่สุด

“ขอบใจว่ะอิน ขอบใจ ขอบใจ กูรับรองเลยว่ำเรำสองคนจะต้อง

ประสบควำมส�ำเรจ็” อชิย์วำงมอืลงบนบ่ำของเพื่อนรกัพร้อมกบัออกแรงบบี

เบำๆ เข้ำใจว่ำอนิทชัมเีรื่องให้ต้องเลอืกและตดัสนิใจมำกกว่ำเขำ ไหนจะงำน

รำชกำรที่ก�ำลงัรุง่ ไหนจะครอบครวัอกี อชิย์เริ่มวำดหวงัถงึอนำคตเบื้องหน้ำ 

กบัควำมส�ำเรจ็ที่ต้องไขว่คว้ำมำให้จงได้

เงนิไม่อำจซื้อควำมสขุได้ คอืสจัธรรมที่คตีกำลเพิ่งได้เรยีนรู ้หญงิสำว
มองถุงใส่ข้ำวของสำรพัดที่เธอขนซื้อมำเพื่อบรรเทำควำมหมองหม่นในใจ 

ตลอดสำมสี่วนัมำนี้เธอซื้อทกุอย่ำง ซื้อแม้แต่ของที่ไม่อยำกได้ ซื้อเพื่อควำม

สะใจ จนเงนิในบญัชสี่วนตวัที่เกบ็สะสมมำพร่องไปเกอืบหมด แต่มนักลบั
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ไม่มคีวำมสุขเลยสกันดิ เพรำะไม่ว่ำข้ำวของนั้นจะสวยแค่ไหน แพงแค่ไหน 

แต่กไ็ม่ได้ท�ำให้ควำมหมองหม่นในใจหำยไปได้เลย

หญิงสำวก้ำวเข้ำไปในบ้ำนพร้อมสำรพัดถุงที่อยู่ในมือ ภำพที่เห็น 

ตรงหน้ำท�ำให้คีตกำลต้องเมินหน้ำหนี ก�ำสิ่งของที่อยู่ในมือแน่น ห้องที่ 

เมื่อก่อนมำรดำของเธอมักจะมำพักผ่อนนั่งเอนหลังอ่ำนหนังสือหรือเอำไว้

ท�ำงำนอดิเรกเล็กๆ น้อยๆ บัดนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องเด็กอ่อน มี 

ข้ำวของเด็กอ่อนสำรพัดวำงไว้เต็มห้องรำวกับมีเด็กเกิดใหม่เป็นสิบคน  

คนที่เคยสนิทสนมเคยให้ควำมสนใจเธอเป็นที่หนึ่ง ตอนนี้ก็แปรเปลี่ยนไป

ให้ควำมสนใจสมำชิกใหม่ของครอบครัว ไม่เว้นแม้แต่แจ่มใส แม่บ้ำนที่ 

เลี้ยงดูเธอมำตั้งแต่เกดิ 

เสยีงรถยนต์คุน้หทูี่แล่นเข้ำมำในบ้ำนท�ำให้คตีกำลรบีเดนิไปหำที่หลบ 

วำงข้ำวของในมือลงพร้อมกับเหลียวหำกระจกใกล้ตัวเพื่อส่องดูควำม

เรยีบร้อยของตนเอง เพรำะทกุครั้งยำมที่บดิำก้ำวเข้ำบ้ำนมำ คนแรกที่ท่ำน

จะถำมหำคอืเธอ 

“คุณนำงกบัตำหนูล่ะ”

ประโยคที่ได้ยินท�ำให้เท้ำที่ก�ำลังจะก้ำวออกไปชะงักงัน ค�ำว่ำเสียใจ 

น้อยใจคงน้อยไปส�ำหรับคีตกำลในเวลำนี้ ควำมผิดหวังอย่ำงรุนแรงจู่โจม

เขำ้มำกระแทกใจ เมื่อนำทนีี้ควำมส�ำคญัของตนถูกลดทอนจนแทบไม่เหลอื 

ควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นรุนแรงจนคีตกำลไม่รู้สึกตัวด้วยซ�้ำว่ำเดินขึ้นมำนอนอยู่

บนเตยีงตนเองได้อย่ำงไร และตอนไหน ไม่รู้ว่ำตอนนี้เวลำเท่ำไร ร่ำงกำย

ไร้ควำมรูส้กึหวิ มแีต่ควำมรูส้กึโหยหำ เธอโหยหำอ้อมกอด โหยหำควำมรกั

ของมำรดำอย่ำงที่เคยได้รบัเมื่อครั้งอดตี หญงิสำวพลกิตวักอดตนเองแน่น 

น�้ำตำร้อนๆ ค่อยๆ ไหลรนิจำกดวงตำ ก่อนจะไหลมำกขึ้นรำวกบัท�ำนบแตก  

มำกขึ้น...มำกขึ้นจนเจ้ำตวัสะอื้นตวัโยน

ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธออกีต่อไปแล้ว แล้วเธอจะอยู่ไปท�ำไมกนั

หญิงสำวถำมตนเองก่อนจะค่อยๆ ลุกขึ้นจำกเตียงนอน สองมือ 
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ปำดน�้ำตำแรงๆ เหมือนต้องกำรระบำยควำมอัดอั้นภำยในใจ แม้อยำก 

กรดีร้อง แม้อยำกทุ่มท�ำลำยข้ำวของ แต่เธอกไ็ม่ได้ท�ำและท�ำไม่ลง เพรำะ

ทกุสิ่งทกุอย่ำงในห้องนี้ล้วนแต่เป็นควำมทรงจ�ำของเธอกบัมำรดำแทบทั้งสิ้น

“แก๊ แกจะกระดกเหล้ำรำวกบัน�้ำแบบนี้ไม่ได้นะคย์ี” นลิรพดัเอื้อมมอื
ออกไปคว้ำแก้วเหล้ำ แต่ไม่ทนั คตีกำลยกมนัขึ้นกระดกใส่ปำกไปเสยีก่อน 

“กนิแบบนี้เปลอืงนะแก แถมเมำเรว็ด้วย” 

“เรำจ่ำยเอง” หญงิสำวหนัไปบอกกรวนิทร์ แล้วยกมอืเรยีกบรกิรมำ 

สั่งเครื่องดื่มแก้วต่อไป

กรวนิทร์เม้มปำกไม่พอใจ “ฉนัไม่ได้ห่วงเรื่องนั้น ใครกนิคนนั้นกจ่็ำย

อยู่แล้ว แต่ที่ส�ำคญัแกเพิ่งหดักนิ เดี๋ยวกไ็ด้เมำเอำหรอก”

“เรำอยำกเมำ” คตีกำลปำดน�้ำตำ ในขณะที่กรวนิทร์กบันลิรพดัมอง

หน้ำกนัด้วยควำมสงสยั

“มอีะไร อกหกัหรอืไง” นลิรพดัเอ่ยถำม 

ในขณะที่กรวินทร์มองเพื่อนด้วยควำมล�ำบำกใจ อยำกรู้อยู่เหมือน

กันว่ำอะไรท�ำให้คีตกำลที่เป็นเด็กสำวคงแก่เรียนกลัดกลุ้มใจจนต้องมำ 

ระบำยออกด้วยวธิกีำรแบบนี้ แต่คตีกำลเลอืกที่จะไม่ตอบพร้อมกบัส่ำยหน้ำ

เบำๆ แล้วยกเครื่องดื่มที่เหลือขึ้นดื่มจนหมดแก้ว ก่อนจะแย่งบุหรี่ไฟฟ้ำ 

ในมอืของนลิรพดัไปสูบจนส�ำลกั ส่งเสยีงไอออกมำ 

“แบบนี้ไม่สนุกละ” กรวนิทร์ส่ำยหน้ำ จรงิอยู่เธอชอบเที่ยว ชอบดื่ม 

แต่ไอ้ที่จะมำเที่ยวและดื่มให้เมำแบบคตีกำลนั้นเธอไม่ท�ำแน่ๆ

“เอำน่ำ สงสำรคีย์มัน มันอำจไม่สบำยใจอยู่” นิลรพัดเอนตัวมำ 

กระซบิกระซำบกบักรวนิทร์

“อืมๆ” กรวินทร์พยักหน้ำรับอย่ำงไม่เต็มใจ “ริมำเที่ยวต้องไม่เป็น

ภำระเพื่อนส ิแบบนี้ไม่พ้นพวกเรำแน่ๆ ที่ต้องมำคอยดูแล”

“น่ำนะ อย่ำบ่นเลย ไหนๆ กม็ำแล้ว วนันี้วงโปรดของพวกเรำมำด้วย
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นะ อย่ำอำรมณ์เสยีไป”

“จรงิด”ิ

“ช่ำย เหน็ว่ำเล่นตอนห้ำทุ่ม”

กรวนิทร์ก้มลงไปกดโทรศพัท์ดูเวลำบนหน้ำจอทนัท ี“อกีสำมสบินำท”ี 

หญงิสำวยิ้มสมใจ

“ยิ้มออกแล้วส”ิ

“อมื อยำกฟังเสยีงกบันั่งจ้องหุ่นแซ่บๆ ของนกัร้องน�ำ”

“มอืเบสกน็่ำกนินะ” นลิรพดักระเซ้ำ

“ไม่อะ เรำชอบหล่อแบบร้ำยนดิๆ”

“วง...นั้น...มำ...ด้วยหรอื” 

คีตกำลเอ่ยถำมเสียงยำนคำง ท�ำให้ทั้งนิลรพัดและกรวินทร์หันไป

มองด้วยสีหน้ำเหนื่อยใจ ยิ่งเห็นคีตกำลนั่งเอนหลังพิงเก้ำอี้แบบนี้ก็ท�ำนำย

ได้ทันทีว่ำ อีกไม่นำนถ้ำไม่เมำหลับไปก็ได้วิ่งไปอำเจียนกันบ้ำง ดีว่ำวันนี้ 

พวกเธอได้ที่นั่งพเิศษแยกมำเป็นสดัเป็นส่วนเลยไม่ค่อยกงัวลเท่ำไร เพรำะ

ไม่มคีนเดนิเพ่นพ่ำน แถมอยู่ใกล้เวทอีกีต่ำงหำก

“แล้วทีนี้จะเอำยังไง เสียงกูแหบแบบนี้ ขึ้นไปร้องไม่ได้แน่ๆ” อิชย์ 
เปิดหน้ำกำกอนำมยัออก โชว์เสยีงแหบรำวกบัเป็ดให้เพื่อนๆ ในวงฟัง ท�ำเอำ

สมำชกิทุกคนในวงพำกนัตกใจ ต่ำงจำกอนิทชัที่รู้มำก่อนหน้ำนี้แล้ว

“มงึกข็ึ้นไปร้อง” อนิทชัพูดเบำๆ ขณะก้มหน้ำก้มตำปรบัเสยีงกตีำร์

ที่อยู่ในมอื

“ร้องยงัไง เสยีงเป็นเป็ดแบบนี้”

“ก็พะงำบๆ ลิปซิงค์ไปสิ เดี๋ยวกูร้องอยู่ข้ำงหลังให้ สำวๆ เขำมำ 

รอดูมงึ ถ้ำมงึไม่ขึ้นไปถอดเสื้อโชว์คงมคีนผดิหวงัหลำยคน”

“แบบที่ไอ้อินแนะน�ำก็ดีนะ คนคงไม่จ้องจับผิดขนำดนั้น อีกอย่ำง 

งำนของอำทิตย์นี้เรำก็รับเงินเขำมำครบแล้วด้วย” หนึ่งในสมำชิกของวง 
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เหน็ด้วยทนัที

“เออ มึงก็ปิดไมค์ แสดงให้เต็มที่ เดี๋ยวกูจะไปบอกช่ำงไฟให้เขำ 

ปรบัแสงให้มนัสว่ำงน้อยกว่ำนี้”

“เอำแบบนั้นหรือวะ” อิชย์ถำมเหมือนไม่มั่นใจ ก่อนจะหันไปมอง

เพื่อนร่วมวงด้วยควำมส�ำนึกผิด เพรำะวันที่ร้ำนปิดปรับปรุง แทนที่เขำ 

จะพักผ่อนเหมือนสมำชิกคนอื่นๆ ในวง เขำกลับไปสรวลเสเฮฮำอยู่กับ 

สุรำนำรเีสยีเตม็ครำบจนร่ำงกำยรบัไม่ไหว ล้มป่วยมไีข้อยู่แบบนี้ “งั้นกูจะ

ไปหำน�้ำอุ่นใส่มะนำวจบิเสยีหน่อย หวงัว่ำจะดขีึ้น”

ดวงตำที่หรี่ปรอืค่อยๆ ฝืนเปิดขึ้นมำ เสยีงนี้! เธอจ�ำเสยีงของเขำได้ 
เสยีงนุม่ทุม้ฟังดอูบอุน่เป็นที่สดุ และเป็นเสยีงเดยีวกบัคนที่เข้ำไปช่วยเธอไว้

ในคนืก่อน

ภำพชำยหนุ่มรูปร่ำงสูงใหญ่ยืนจับไมโครโฟนร้องเพลงอยู่บนเวที

ท�ำให้คตีกำลค่อยๆ พยุงตวัขึ้นมำมอง นกัร้องหนุ่มเจ้ำเสน่ห์ก�ำลงัถอดเสื้อ

โชว์ซกิซ์แพก็ ผสมกบัลลีำกำรร้องของเขำ ท�ำเอำสำวๆ พำกนัส่งเสยีงกรดี

ร้องรำวกับคนโดนท�ำร้ำย บ้ำงก็ร้องเพลงตำมที่ชำยหนุ่มร้องอยู่ บำงคน 

ถงึกบัเดนิไปยนืชดิตดิหน้ำเวท ีโบกไม้โบกมอืให้ประหนึ่งศลิปินชื่อดงั

“ดู ๊ดยูำยคนนั้น หน้ำไม่อำย กล้ำไปยนืชดิตดิเวทแีบบนั้น” กรวนิทร์

ชี้ให้นลิรพดัดูอย่ำงไม่สบอำรมณ์

“อย่ำไปยอมๆ ลกุเลยๆ” นลิรพดัยกุรวนิทร์ ก่อนจะหนัมำดคูตีกำล

ที่เงยศรีษะขึ้นมำมองตรงไปยงัหน้ำเวท ี “ยำยคยี์” นลิรพดัตะโกนฝ่ำเสยีง

เพลงที่ดงัก้อง “อย่ำไปไหนนะ นั่งอยู่ที่นี่ เข้ำใจไหม”

คตีกำลไม่รู้ว่ำนลิรพดัพูดอะไร เสยีงมนัดงัเหลอืเกนิ ยิ่งเหน็ผู้หญงิ

อกีหลำยคนวิ่งไปหน้ำเวท ี เธอเลยให้ควำมสนใจตรงนั้นมำกกว่ำ หนัมำอกีที

เพื่อนทั้งสองก็หำยจำกโต๊ะไปรวมกลุ่มกับสำวๆ ที่ยืนชูไม้ชูมืออยู่หน้ำเวที

เสยีแล้ว
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เธอต้องไปหำเขำ...หญงิสำวค่อยๆ ลุกอย่ำงทลุกัทเุล ควำ้กระเป๋ำถอื

มำสะพำย สองมือจับคว้ำทุกอย่ำงใกล้ตัวเอำไว้เป็นหลัก จุดหมำยคือ 

ด้ำนข้ำงเวที

เธอต้องไปขอบคุณเขำ!


