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ผูค้นเนอืงแน่นต่างยืนออรอคอยคนของตนเองอย่างใจจด

ใจจ่อ จ้องจอแสดงเที่ยวบินไม่วางตา หญิงสาวผู้หนึ่งยืนกลืนไปกับ

มวลหมู่ผู้มารอรับ เธอวางฝ่ามือประคับประคองหัวใจที่เอาแต่กู่ร้อง 

ก้องดงัอยู่ภายใน หวงัให้มนัเต้นช้าลงกว่านี้อกีสกันดิ สงบลงกว่านี้อกี

สักหน่อย ด้วยเกรงว่าตนจะเผลอปล่อยพิรุธจนใครจับสังเกตเอาได้ 

นยัน์ตาหวาดหวั่นกวาดมองไปยงัประตผููโ้ดยสารขาเข้าด้วยความรูส้กึ

ที่ยากเกนิบรรยาย 

และทันใดนั้นเอง ชายผู้หนึ่งก็ได้ปรากฏกายขึ้นในสายตาเธอ 

ท่ามกลางคนจ�านวนมากมาย ท่ามกลางความวุ ่นวายแตกต่าง 

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวขวกัไขว่ แต่เขากลบัสะกดใจเธอให้หยดุนิ่ง 

ทิ้งสตินึกคิดหลุดลอยไป ลืมโลกตรงหน้าไปชั่วขณะ ระยะเวลากว่า 

ห้าปีที่ไกลกัน มากพอจะคั่นกลางด้วยความรู้สึกผิดแปลกบางอย่าง 

ไม่รูว่้าเขามองเหน็เธอที่อยูต่รงนี้ไหม ทว่าเธอไม่อาจละสายตาประหม่า

ของตนไปจากคนคนนั้นได้ ชายผู้ซึ่งทิ้งตะกอนบางอย่างไว้ในใจกัน

ก่อนจากไป 

และเขา...กลบัมาแล้ว 

ระยะเวลากว่าครึ่งทศวรรษเปลี่ยนเขาให้ดูหล่อเหลาขึ้นอย่างที่

1
คืนความรู้สึก
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เธอไม่เคยจินตนาการถึง กลบภาพเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งด้วยมาด

ภูมิฐานในชุดสูทเนี้ยบกริบ รัศมีความเข้มขรึมบางอย่างแผ่ซ่านเข้า

ปะทะใจคนมอง ฉายชัดว่าเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน ทว่า 

สิ่งต่างๆ ภายนอกนั่นไม่ส�าคญัเท่ากบัสิ่งที่อยู่ภายใน เธอได้แต่หวงัว่า 

ภายใต้ท่าทางทรงเสน่ห์นี้คงมีบางสิ่งบางอย่างได้รับการบรรเทา 

ให้เบาบางลงไปบ้างแล้ว 

“พราว พราว พราวลูก!” 

“คะ?” 

“ไปยนืท�าอะไรตรงนั้น มานี่สลิูก พี่วนิออกมาแล้ว” ครองขวญั

กวักมือเรียกหญิงสาวผู้ซึ่งก�าลังยืนเหม่อลอยอยู่ตรงรั้วกั้นไม่ไกลกัน 

วันนี้นางและครอบครัวบุริมนาถมารอรับ ‘กวินภัทร’ ลูกชายคนโต 

ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอเมริกา ทั้งหมดพากันเดินไปรอชายหนุ่ม 

ยงับรเิวณสดุแนวกั้นผู้โดยสาร

“คิดถึง” ชายหนุ่มยกมือไหว้บุพการี ก่อนจะโถมตัวเข้ากอด 

ทั้งคู่อย่างถวิลหา หอมแก้มแม่ซ้ายขวาจนหน�าใจ “ชื่นใจ...ไม่แก่ขึ้น

เลยนะแม่เนี่ย”

“น้องล่ะ” กวลีดาขดัขึ้นเมื่อพี่ชายยงัไม่หนัมาสนใจตน ท�าเอา

คนที่กอดแม่อยู่ต้องเอื้อมมอืมาขยี้หวัฟูๆ สกัทอีย่างมนัเขี้ยว 

“คดิถงึหมดทกุคนนั่นแหละ” พดูจบเขาจงึชะงกัไปเลก็น้อย ครั้น

หนัไปเหน็ว่าทกุคนที่เขาพดูถงึเหมารวมถงึใครบางคนซึ่งยนือยูต่รงนั้น

ด้วย “ทกุคนในครอบครวัเรา” ชายหนุ่มกเ็จาะจงเน้นเสยีงหนกัแน่น

“ฮื้อ! ผมเสยีทรงหมด” คนตวัเลก็สะบดัศรีษะหนมีอืพี่ชายเป็น

พัลวัน แถมยังเบี่ยงตัวหลบเมื่อเขาอ้าแขนจะโอบกอดเธอบ้าง “อ๊ะๆ 

ของฝากล่ะ” นอกจากจะไม่ยอมให้กอดแล้ว เธอยังแบมือออกไปรอ

ตรงหน้า แสดงท่าทางราวกบัลูกแมวอ้อนเจ้าของอย่างน่าเอน็ดู 

“หมดไปแสนแปด” คนเป็นพี่ท�าได้แค่กลอกตามองบน แล้วจงึ
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เขกกะโหลกน้องสาวคนเล็กหนึ่งที ก่อนชี้ไปทางกระเป๋าสามใบใหญ ่

ที่วางนอนซ้อนกนัอยู่บนรถเขน็ 

“โอเค กอดได้” สองพี่น้องจงึโถมตวัเข้าหากนัอย่างแรง พี่ชาย

กอดรัดน้องสาวราวเอ็นดูหนักหนา โยกตัวไปมาจนพอใจแล้วจึงผละ

ออก “นี่อย่าบอกนะว่าพี่วนิใส่ชดุนี้มาตั้งแต่อยู่นู่น ลงทนุมาก...ดูแพง

มาก...คณุชายมาก...” เธอท�าเสยีงลากยาวล้อเลยีน กวาดสายตามอง

คนที่เพิ่งกลบัมาตั้งแต่หวัจดเท้า 

“เปล่า พี่เพิ่งมาเปลี่ยนก่อนออกเกตเมื่อกี้นี้เอง” ความเข้มขรมึ

ที่พยายามเก๊กเมื่อครู่หายวบัไปในทนัควนั 

“นั่นไง วปิกว็่า จะท�าเท่ว่างั้น” 

“ที่ออกมาช้านี่มวัแต่ไปเปลี่ยนชดุใช่ไหม” ครองขวญัเอด็ทเีล่น

ทจีรงิพลางตแีขนพ่อตวัดดี้วยความหมั่นไส้

“กว็นิอยากเปิดตวัหล่อๆ ให้พ่อกบัแม่ตะลงึนี่นา เป็นไง ลูกชาย

หล่อไหม” คนอยากหล่อยดือกขึ้นเลก็น้อยให้ดูผึ่งผาย ยกแขนสองข้าง

จบัปกเสื้อสูทกระชบัให้เข้าที่ แล้วจงึส่งยิ้มประจบคนเป็นแม่

“ตะลงึไหมล่ะ กว่าจะออกมาได้ ปล่อยพ่อแม่ยนืรอจนขาแขง็

ไปหมด” นางค้อนลูกชายเข้าให้

“รู้ไหม แม่เราเขาพะวงกลวัว่าแกจะออกมาพร้อมลกูพร้อมเมยี” 

กมนทตัหนัไปแซว็ภรรยาอย่างขบขนั

กวินภัทรตกใจช็อกสุดขีด กลอกตาเหลอหลาพลางยกมือขึ้น

ปิดปาก ท�าหน้าตามพีริธุราวกบัเดก็ที่โดนจบัได้ว่าแอบท�าความผดิไว้ 

อาการนั้นท�าเอาคนเป็นแม่อ้าปากหวอ ไม่คดิว่าสิ่งที่กงัวลจะเป็นจรงิ

“มจีรงิๆ เหรอเนี่ยตาวนิ!”

“ล้อเล่น” ลูกชายขี้แกล้งเข้ามากอดออดอ้อนคนเป็นแม่ทันท ี

“จะมไีด้ไง แม่ยงัไม่ไฟเขยีวเลย หรอืแม่อยากได้หลานหวัทอง”

“เดี๋ยวเถอะ!” นางท�าทีกะบึงกะบอนใส่ลูกชาย ก่อนจะหันไป
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เรยีกพาพราวซึ่งยนืเงยีบใบ้อยูด้่านหลงัให้เข้ามาร่วมวงสนทนา “พราว 

เข้ามาทกัพี่เขาสลิูก เขนิเหรอเรา” 

หญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้อีกนิด ทิ้งระยะห่างระหว่างกันพอ

สมควร เธอวางสหีน้าไม่ถูก จงึพยายามนิ่งงนัเพื่อเกบ็อาการประหม่า 

ด้วยไม่รู ้ว่าควรทักทายเขาในรูปแบบไหนดี จะโอบกอดแบบที่เขา 

ท�ากบัพ่อแม่หรอืกวลีดากใ็ช่ที่ และไวกว่าใจคดิ... 

“สะ...สวัสดีค่ะ” เธอยกมือขึ้นไหว้และกล่าวทักทายเขาไปเสีย

แล้ว ไหว้ในแบบเดยีวกบัที่ใช้ท�าความเคารพญาตผิู้ใหญ่นั่นละ

ครั้นเหน็เธอยกมอืไหว้ กวนิภทัรถงึกบัผงะไปเลก็น้อย ชายหนุม่

แสร้งส่งยิ้มกว้างทั้งปากทั้งตาขณะอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ ก่อนจะท�าสิ่งที่ 

พาพราวไม่คาดคิด เขารั้งหญิงสาวที่เอาแต่ยืนแข็งทื่อเข้าสู่อ้อมแขน 

กระชับแน่นจนส่วนสัดสัมผัสกันชัดเจน กระซิบกระซาบที่ข้างหูด้วย

เสยีงเนบินาบ “ไง...สบายดไีหม” แล้วจงึผละออก ท�าท่าทางราวก�าลงั

ส�ารวจตรวจตราหาความเปลี่ยนแปลงของน้องสาวแสนรกั 

นยัน์ตาเข้มขลบัจบัจ้องอยูท่ี่เรอืนร่างบอบบาง พลางกมุไหล่มน

ละมนุมอืหมนุไปมาเบาๆ ส่วนเว้าส่วนโค้งของเธอเด่นชดัเสยีจนท�าให้

เขาร้อนวูบวาบอยู่ภายใน กลิ่นกายหวานๆ เมื่อครู่ยังอบอวลอยู่ใน

ความรู้สกึ นกึไม่ถงึว่าเดก็ผู้หญงิที่ชอบท�าหน้าตาว่างเปล่า ครั้นโตขึ้น

มาจะพริ้งเพราสะพรั่งน่าสนใจได้ถงึเพยีงนี้ มบีางสิ่งบางอย่างน่าค้นหา

และท้าทายเขาอยูใ่นท ีบางสิ่งที่ตดิตามไปรบกวนจติใจเขาตลอดระยะ

เวลาหลายปีที่ห่างกนั

พาพราวสะบดัร้อนสะบดัหนาวราวจะจบัไข้ ที่ป่ันป่วนอยูภ่ายใน

ไม่ใช่เพราะหวั่นไหว แต่เพราะเกรงใครจะล่วงรู้ความลบันั่นต่างหาก

“ไป! กลบับ้านกนั” กมนทตักล่าวรวบยอดเมื่อคนขบัรถโทร. มา

แจ้งว่าจอดรอรบัอยู่บรเิวณประตูทางออกหมายเลขใด และควรเร่งรดุ

ไปโดยไวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาไล่ไม่ให้จอดรอนานเกนิควร
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โชคดทีี่สมัภาระของชายหนุม่มไีม่มาก เนื่องจากเขาเลอืกขนมา

เฉพาะบางส่วนที่ส�าคัญ นั่นรวมถึงของฝากรายการยาวเป็นหางว่าว

ของแม่และน้องสาวคนเลก็ ส่วนพวกของใช้อื่นๆ เขาส่งตามมาทหีลงั

ผ่านบรกิารขนส่งระหว่างประเทศ คงมาถงึราวๆ กลางเดอืนหน้า

พาพราวเดนิตามทกุคนไปอย่างเงยีบๆ ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า

เธอคอืภาพครอบครวัหนึ่งซึ่งฉายแววความสขุ สมบูรณ์พร้อม มเีสยีง

หวัเราะ มรีอยยิ้ม มคี�าทกัทาย มเีรื่องราวมากมายเล่าสู่กนัฟัง... 

...มบีางอย่างที่เธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้น

นัยน์ตาหวานเศร้าเฝ้ามองแผ่นหลังกว้างของเขา ชายผู้พราก

เอาสิ่งส�าคญัไปจากเธอ คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทกุสิ่งทกุอย่างให้กนั แล้ว

ก็มีอันต้องแปรเปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลกลใดเธอก็มิอาจหยั่งถึงโดยแท้ 

ได้แต่หวังว่าระยะเวลาจะช่วยพัดพาเอาความเกลียดชังไปจากเขาได้ 

นั่นเป็นแค่ความหวังลมๆ แล้งๆ ของเธอ เพราะความจริงตรงหน้า

กระแทกเข้าหาอย่างจังจนต้องท�าใจยอมรับ เขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลย 

สกันดิ อคต ิความไม่พอใจ หรอือะไรสกัอย่างในตวัเขายงัคงอบอวล

อยู่เช่นเดมิ 

เช่นเมื่อครู่ตอนที่ขึ้นรถกลับกัน ชายหนุ่มตั้งใจวางถุงกระดาษ

ตรงที่นั่งซึ่งยังว่างอยู่ข้างตัวเพื่อกันไม่ให้เธอนั่ง เธอจะท�าอะไรได้ 

นอกจากระเหจ็มานั่งยงัเบาะด้านหลงัสดุนี้เพยีงคนเดยีว นั่งจมอยู่กบั

ความคดิตวัเองเงยีบๆ 

กวินภัทรไม่ได้ตั้งใจ ครั้นเห็นแววตาราบเรียบไม่แสดงอารมณ์

ของเธอกน็กึอยากแกล้งเล่นเท่านั้น

... 

เมื่อกลับมาถึงบ้าน หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จ

เรียบร้อย พาพราวขอตัวขึ้นห้องทันที อ้างว่าต้องอ่านหนังสือเตรียม

สอบ แต่ถ้าจะมใีครสกัคนสนใจเธอสกันดิ คงรูไ้ปแล้วว่าเธอโกหกทั้งเพ 
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เพราะนี่เป็นเดือนสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึงมีเพียง

แค่การท�าศลิปนพินธ์ที่ต้องจดัการให้เสรจ็เรยีบร้อยเท่านั้น

ขณะคนอื่นๆ ต่างรวมตวักนัอยูท่ี่ห้องนั่งเล่น รมุล้อมคณุหนขูอง

บ้านซึ่งจากไปนานกว่าห้าปี พูดคยุ ถามไถ่ และแจกจ่ายของฝากกนั

อย่างครกึครื้น

กระทัง่กลางดกึขณะเธอก�าลงัเตรียมตวัจะอาบน�า้กม็เีสยีง

เคาะประตูดงัขึ้นหนึ่งจงัหวะ หญงิสาวคดิว่าคงเป็นอาร ีแม่บ้านที่เธอ

ไหว้วานให้ช่วยหาของบางอย่างเมื่อช่วงหัวค�่า พาพราวจึงเปิดรับใน

ทนัใดอย่างไม่คดิลงัเล แล้วกแ็ทบผงะหงายเมื่อเหน็ว่าคนที่ยนือยูห่น้า

ประตูคอืใคร...

...กวนิภทัร!

“ของเธอ” เขายื่นถงุกระดาษสดี�าใบหนึ่งมาให้ คาดว่าคงเป็น

ของฝาก

“ขอบคณุค่ะ” เธอพยกัหน้าให้เขา แล้วจงึยื่นมอืบางออกไปรบั

อย่างละล้าละลงั 

มือหนาเบี่ยงหนีในทันที ยียวนด้วยมาดกวนประสาทสุดพลัง 

นอกจากจะไม่ยอมส่งของให้กนัดีๆ  แล้ว เขายงัเหยยีดยิ้มและกระซบิ

เสียงเย็น “ไม่ได้อยู่ต่อหน้าใคร ไม่ต้องพยายามแสดงก็ได้ ฉันไปตั้ง

หลายปี ไม่คดิว่ากลบัมาเธอจะยงัอยูท่ี่นี่อกี” ซ�้าร้ายเขายงัจงใจปล่อย

ถงุกระดาษจนเกอืบร่วงหล่นลงพื้น ดทีี่ว่าเธอรบัไว้ได้ทนัเสยีก่อน 

“โทษที หลุดมือ” กล่าวจบจึงเดินหนีเข้าห้องนอนของตนไป  

ซึ่งโชคร้ายที่มนัดนัอยู่ถดัไปจากห้องของเธอนี่เอง 

“ขอบคณุนะคะ” เธอเอ่ยเสยีงเบา แม้เขาไม่ได้อยูฟั่งแล้วกต็าม 

จงึคล้ายก�าลงัพมึพ�ากบัตวัเองเสยีมากกว่า พาพราวก้มมองถงุกระดาษ

ในมอืด้วยความรู้สกึชนดิหนึ่ง 
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ภายใต้ท่าทีร้ายกาจและค�าพูดเหน็บแนมของเขาฉาบซ่อนบาง

สิ่งบางอย่างซึ่งเธออธิบายไม่ได้ รู้เพียงความยินดีก่อเกิดขึ้นในใจตน 

อย่างน้อยเขากน็กึถงึกนั ที่ส�าคญัคอืเธอได้ของฝากเช่นคนอื่นๆ นกึว่า

จะถูกลมืเสยีแล้ว 

ครั้นเปิดออกดจูงึพบว่าเป็นกระเป๋าสตางค์สขีาว พจิารณาดจูาก

สายตาคร่าวๆ ก็รู้ว่าคงไม่ใช่ราคาถูกๆ เป็นแน่ หญิงสาวหยิบขึ้นมา

อย่างทะนถุนอม พลกิเปิดดูด้วยความตื่นเต้น อมยิ้มอย่างคนมคีวาม

สขุ แล้วจงึหยบิกระเป๋าใบเก่าของตนออกมา ดงึรูปถ่ายหลายใบที่เธอ

แนบไว้ในช่องใส่นามบัตรออกมา แล้วเลือกเพียงสองรูปจากทั้งหมด 

รูปแรกเป็นรูปครอบครวัซึ่งถ่ายไว้เมื่อครั้งที่กวลีดาเกดิ ส่วนอกีรูปเป็น

รูปถ่ายของเธอและเขาตอนที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันครั้งแรกเมื่อสมัย

เด็กๆ เธอซ่อนมันไว้หลังรูปครอบครัวอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะน�ากระเป๋า

สตางค์ที่เขาให้เกบ็ใส่ไว้ในลิ้นชกัข้างหวัเตยีงเป็นอย่างด ี เตอืนตวัเอง

ว่า ‘แค่นี้กด็มีากแล้ว’  

กวินภัทรลืมตาต่ืนในเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกไม่คุ้นชิน 

นัยน์ตาเข้มเหม่อมองเพดานห้องชั่วครู่ ปรับสายตาและอารมณ์ให ้

เข้าที่ นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาในความรู้สึกและบรรยากาศ

เช่นนี้ ภาพ กลิ่น เสยีง และสมัผสัตอกย�้าว่าเขากลบัถงึบ้านแล้วจรงิๆ 

“อ้าววิน! เป็นยังไงลูก เจ็ตแล็กเหรอเรา” ครองขวัญเอ่ยทัก

ลูกชายที่เพิ่งเดนิลงบนัไดมาในเวลาเกอืบสบิโมงเช้า เขายงัดอู่อนเพลยี

อยู่เลก็น้อย

“ยังมึนๆ อยู่เลยแม่ แล้วนี่ทุกคนไปไหนกันหมด” ชายหนุ่ม 

มองซ้ายมองขวาไม่เหน็ใครสกัคน มเีพยีงครองขวญัซึ่งนั่งอ่านหนงัสอื

ตรงมมุประจ�าอยู่เพยีงล�าพงั ทั้งที่เป็นวนัหยดุแท้ๆ แต่บ้านเงยีบเชยีบ

สิ้นดี
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“ยยัวปิออกไปท�างานกบัเพื่อนที่โรงเรยีน ส่วนพ่อเราเขาออกไป

ดูที่กบัพาร์ตเนอร์น่ะ จะทานอะไรเลยไหม แม่จะให้เดก็เตรยีมให้” 

“ขอกาแฟถ้วยเดียวก็พอครับ เดี๋ยววินไปทานข้าวเที่ยงกับ

ย่าหยาที่เรอืนรมิน�้าเลยดกีว่า” 

“ไปส ิพราวกอ็ยู่นั่น” 

“เอ่อ...งั้น...วินเอาของฝากไปให้ย่าหยากับป้านิ่มเลยนะ” เขา

ว่าขณะพยายามเสยผมยุ่งไม่เป็นทรงของตนให้เข้าที่ จัดเสื้อโปโลที่

สวมใส่อย่างลวกๆ เมื่อครู่ให้ดูเรียบร้อยขึ้น ประดักประเดิดเล็กน้อย

เมื่อรู้ว่าตนจะได้เจอใครบางคน 

“ป้านิ่มเราเขาไม่อยู่หรอก ไปเดินสายท�าบุญกับเพื่อนได้เป็น

อาทติย์แล้ว” คนเป็นแม่เอ่ยบอกขณะสายตายงัไม่ละจากหนงัสอืสอน

ท�าอาหารในมือ พอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง เจ้าลูกชายตัวดีก็หนีขึ้นห้อง 

ไปหยบิของเสยีแล้ว ปล่อยให้นางพูดคนเดยีวไปเรื่อย

นอกจากขึ้นมาเอาของฝากแล้ว กวินภัทรยังใช้เวลาอยู่หน้า

กระจกนานสองนาน ขยับตัวไปมาเพื่อตรวจตรารูปลักษณ์ของตนว่า 

ดดูพีอหรอืยงั เขาท�าตวัราวกบัเดก็หนุม่ขาดความมั่นใจ ก่อนจะขยี้ผม

แรงๆ เมื่อนึกได้ว่าก�าลังไม่เป็นตัวเอง ปกติเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ใส่ใจ 

กบัเรื่องท�านองนี้เสยีหน่อย 

เรือนริมน�้าเป็นเรือนไม้สองชั้นสีเบจซึ่งแทรกตัวอยู ่

ท่ามกลางหมู่มวลพฤกษานานาพนัธุ์ ‘กลัยา’ หรอื ‘ย่าหยา’ มารดา

ของกมนทัตรักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ จึงมักสรรหาพันธุ์ไม้หลากหลาย

มาปลูกประดับทั่วบริเวณ เย็นตาและชื่นใจยามได้ย่างใกล้เข้ามา  

โชคดีที่ด้านหลังเรือนติดริมคลองสายเล็กๆ จึงให้ความรู้สึกคล้ายอยู่

บ้านสวนในต่างจงัหวดั ทั้งที่จรงิแล้วสถานที่แห่งนี้ซ่อนตวัอยูใ่นเขตรั้ว

ของบ้านบรุมินาถ คฤหาสน์หลงัใหญ่ในย่านหรูของผู้มอีนัจะกนิ โดย
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ตวัเรอืนอยูห่่างกนัเพยีงห้าร้อยเมตร คั่นกลางด้วยสวนขนาดใหญ่และ

ต้นไม้หนาแน่น คลาคล�่าไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้ที่ได้รับการใส่ใจ

ดูแลอย่างดจีากคนสวนประจ�าบ้าน 

โดยปกติแล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์ หากไม่ได้มีกิจธุระอันใด  

พาพราวมักใช้เวลาทั้งวันขลุกอยู่กับกัลยาที่เรือนริมน�้า ท่านแทบจะ

เป็นเพยีงคนเดยีวที่เธอรูส้กึอุน่ใจยามได้ชดิใกล้ หญงิสาวจงึชอบมาหา

ท่านทุกวันว่างอยู่เนืองนิตย์ คอยดูแล หยิบจับสิ่งของ ชวนท่านคุย 

คอยบบีนวด อ่านหนงัสอืให้ท่านฟัง หรอืหากวนัไหนนกึครึ้มอกครึ้มใจ

กม็กัชวนกนัท�าอาหารบ้าง ท�าขนมบ้าง เช่นวนันี้ หญงิชราชวนเดก็สาว

ท�าขนมเปียกปนูใบเตยกะทสิด ซึ่งเป็นเมนโูปรดของกวนิภทัร กะว่าจะ

เอาไว้ต้อนรับหลานชายหัวแก้วหัวแหวนกลับมา เพราะตอนอยู่ต่าง-

ประเทศเขามกัออดอ้อนมาทางโทรศพัท์เสมอว่า ‘คดิถงึขนมไทยฝีมอื

คณุย่าที่สดุ’ 

“พราว น�้าตาลน่ะใส่แต่ครึ่งหนึ่งก็พอนะ พี่วินเราเขาไม่ชอบ

หวานเลี่ยน” กลัยาจ�าได้ดวี่าเหตผุลที่กวนิภทัรตดิใจรสมอืนางเพราะ

เขาไม่ชอบกนิรสหวานจดั ฉะนั้นขนมไทยเจ้าอื่นจงึหมดสทิธิ์ เขาไม่คดิ

จะลิ้มลอง เว้นเสยีแต่ที่นางท�าให้กนิเท่านั้น 

“ค่ะ แค่นี้พอไหมคะ” หญิงสาวพยายามยั้งมือขณะค่อยๆ  

เทน�้าตาลลงหม้อผสม

“อกีนดิกไ็ด้ลูก ผสมแป้งเข้ากนัแล้วกต็ั้งเตาได้เลย ไฟอ่อนๆ ก็

พอนะ” หญิงชราเอ่ยอย่างใจเย็น มองดูหญิงสาวกวนส่วนผสมจน 

เข้าที่ แล้วกรองอีกชั้นด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้เนื้อนวลเนียนขึ้น “กวน

ไปเรื่อยๆ เบาๆ นะลูก” คนมากฝีมอืคอยก�ากบัอยู่ข้างๆ ไม่ห่างกาย 

นางจ�าได้ดีเมื่อครั้งเริ่มหัดท�าใหม่ๆ เด็กสาวเงอะงะ หยิบจับ 

อะไรไม่ค่อยคล่อง จ�าได้ว่าครั้งแรกเคยสอนให้ท�าข้าวต้มผดั จากนั้น

จงึปล่อยให้ลองท�าเองด ูทว่าแทบรบัประทานไม่ได้เพราะมรีสหวานจดั
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จนเกนิไป แถมข้าวเหนยีวข้างในกย็งัสกุไม่สม�่าเสมอกนัด ีดเูหมอืนว่า

เธอจะไม่มีพรสวรรค์ในการท�าอาหารเอาเสียเลย แต่หญิงสาวก็

พยายามเรื่อยมา คอยช่วยเป็นลูกมอืให้นางอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งความ

พยายามเป็นผล เช่นตอนนี้ที่เธอท�าอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้ง

ของคาวของหวาน อกีทั้งรสมอืกเ็ริ่มคงที่ มเีสน่ห์ปลายจวกัมากพอจะ

มดัใจใครได้อยู่หมดั 

กลัยามั่นใจ!

ครั้นรู้ว่าขนมที่ท�าวันนี้เป็นเมนูโปรดของชายหนุ่ม จากความ

มั่นใจในระดับสิบก็ลดฮวบลงเหลือต�่าเตี้ยเรี่ยดิน หญิงสาวกริ่งเกรง

ราวกับคนไม่เคยท�า ทั้งที่เป็นเมนูประจ�าซึ่งเธอหัดท�ามาไม่รู้กี่สิบครั้ง 

ด้วยกลวัว่าจะท�าไม่ถกูปากเขาเข้า แล้วจะมาค่อนขอดกนัทหีลงัเอาได้ 

มอืเรยีวค่อยๆ ขยบัไม้พายกวนด้วยความตั้งอกตั้งใจ เพยีงไม่นานขนม

หวานสเีขยีวสดใสในเตากเ็ริ่มจบัตวัเป็นก้อนเหนยีวหนดืได้ที่ กลิ่นหอม

ของใบเตยอบอวลไปทั่วครัวริมน�้า แซมด้วยกลิ่นไหม้อ่อนๆ จากเตา

ถ่าน เข้ากนัอย่างละมนุละไม พาให้คนที่ก�าลงัเดนิเข้ามาใกล้น�้าลายสอ 

กวนิภทัรคลี่ยิ้มทนัทเีมื่อรู้ว่าจะได้กนิเมนูโปรดของตน

“คิดถึงย่าที่สุดเลย” หลานชายคว้าหมับเข้าที่เอวนิ่มๆ ของ 

กลัยาโดยไว ไม่ทนัให้คนแก่ได้ตั้งตวั

“ตาเถน! ตาวนิ!” นางตกใจจนเผลอฟาดพดัในมอืใส่หลานชาย

ไม่ยั้ง

พาพราวเองก็ตกใจเช่นกัน ยิ่งเมื่อหันมามองทางต้นเสียงแล้ว

เผลอสบเข้ากบันยัน์ตาสเีข้มของคนมาใหม่ ท�าให้ไม่ทนัระวงั มอืที่จบั

ไม้พายจึงเผลอไปโดนขอบกระทะทองเหลืองร้อนระอุบนเตาไฟเข้า

อย่างจงั 

“อุ๊ย!” เธอรีบสะบัดมือออกห่าง กวัดแกว่งไล่ความแสบร้อน 

ไปมาในอากาศ 
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“ว้าย! คณุพราว เป็นอะไรไหมคะนั่น แดงหมดแล้ว ไปแช่น�้า

ก่อนค่ะ เดี๋ยวป้าท�าต่อเอง” จติตรรีบีดงึมอืคณุหนูสาวออกห่าง แล้ว

รนุหลงัเธอให้รบีไปล้างน�้าโดยไว 

“ซุ่มซ่าม!” ไม่ใช่เสยีงของกลัยา และไม่ใช่เสยีงของจติตรแีน่ๆ 

แต่เป็นชายหนุ่มตวัโตที่นั่งจ้องมาด้วยสายตาไม่เป็นมติรนั่นต่างหาก 

“นี่! ไปว่าน้อง คนเขาอตุส่าห์ตั้งใจท�าของโปรดเรา”

“ไม่เหน็จะอยากกนิเลย อยากกนิฝีมอืย่าหยามากกว่า” เขาออด

อ้อนคนแก่เสียงหวานพลางขยับเข้ากอดเอว ซุกหน้าเข้าหา ท�าตัว

ราวกบัเป็นเดก็ชายตวัน้อย 

“เดี๋ยวนี้น้องท�าอร่อยกว่าย่าตั้งเยอะ ได้กนิแล้วจะตดิใจ”

“จะกนิได้รเึปล่ากไ็ม่รู้” เขายงัไม่วายส่งเสยีงกระแนะกระแหน

ตามมา 

แต่ก็นั่นละ จะกินได้รึเปล่าไม่รู้...แต่ที่รู้กวินภัทรจัดการไปสาม

ถ้วยใหญ่เพยีงคนเดยีว พอโดนคนแก่แซว็เข้า เขากลบัตอบหน้าตาเฉย

ว่ากนิเพราะหวิหรอก อกีทั้งยงัไม่มอีาหารเช้าตกถงึท้อง ไหนๆ กท็�ามา

แล้ว เลยไม่อยากให้เสยีของ และรสชาตกิ.็..พอกนิได้ 

ย่าหลานนั่งรบัประทานอาหารกลางวนัด้วยกนั เรื่องราวสารพดั

ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างออกรส โดยมีหญิงสาวนั่งฟังด้วย

อาการสงบเสงี่ยม เขาและเธอใช้เวลาตลอดบ่ายร่วมกนักบัคนเป็นย่า 

จนกระทั่งฝนตั้งเค้าท�าท่าว่าจะตกนั่นละ หญิงสูงวัยจึงไล่ให้ทั้งคู่รบ

กลบัเรอืนใหญ่ก่อนฝนห่าใหญ่จะเทลงมา กวนิภทัรแย่งตะกร้าใส่ขนม

จากมือเล็กมาถืออย่างไม่สบอารมณ์เมื่อเธอรั้นไม่ยอมรับความ 

ช่วยเหลอืจากเขา

“อย่าอวดเก่ง” เขาก้มลงกระซบิกระซาบข้างหูคนตวัเลก็อย่าง

หมั่นไส้ในอาการ ท�าให้เธอต้องรบีเดนิน�าไป ไม่สนใจค�าพูดชวนตนีั่น

ระหว่างทางเดนิสายเลก็ๆ ซึ่งปดู้วยอฐิสนี�้าตาลแดงสลบัฟันปลา 

ี
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เธอเอาแต่ก้มหน้ามองพื้นขณะก้าวฉบักลบัเรอืนใหญ่ รอบกายอบอวล

ไปด้วยกลิ่นดอกแก้วฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ กิ่งไม้ใบไม้ปลิวไสวไป

ตามสายลมที่เริ่มทวคีวามแรงขึ้นเรื่อยๆ เสยีงลมหวดีหวนมาเป็นระยะ 

พัดพาเอาละอองความชื้นเข้าปะทะผิวบางจนเริ่มหนาวสั่น ก่อน 

สายฝนจะกระหน�่าลงมาอย่างไม่ทนัตั้งตวั ลงเมด็หนกัหน่วง ท�าให้คน

ทั้งคู่ซึ่งเดินมาได้ครึ่งทางแล้วต้องรีบวิ่งหาที่หลบในทันใด ก่อนที่จะ

เปียกปอนไปมากกว่านี้ 

มือหนาคว้ามือเธออย่างถือวิสาสะ จับจูงชี้น�าให้วิ่งตามเขาไป 

ผ่านอุโมงค์ต้นไม้ลึกเข้าไปราวสามเมตร ซึ่งทอดตัวไปสู่ศาลานั่งเล่น

ทรงแปดเหลี่ยมที่ซกุซ่อนอยูท่่ามกลางความหนาแน่นของพชืพนัธุ ์เมื่อ

เข้ามาหยุดยืนใต้ร่มหลังคาเรียบร้อย ชายหนุ่มยังคงไม่ปล่อยมือเธอ 

น�้าฝนชุ่มฉ�่าเยน็ชื้น...แต่มอืเธอกลบัอุ่นร้อนและอ่อนนุ่มในท ี

หญงิสาวพยายามขยบัปลายนิ้วดงึออกจากการกอบกมุของเขา

อย่างนุม่นวล เก้อกระดากเพราะบรรยากาศและสมัผสัใกล้ชดิเกนิพอด ี

กระทั่งหลดุพ้นจากพนัธนาการแล้วจงึขยบัออกห่าง 

“เล่นเก่งจังเลยนะ...บทเด็กดีแสนเรียบร้อยเนี่ย” เมื่ออยู่กัน 

เพยีงล�าพงักไ็ม่จ�าเป็นต้องเสแสร้งแกล้งท�า 

“หมายถงึอะไรคะ” คนที่ก�าลงัวุน่อยูก่บัการลบูเนื้อตวัเปียกปอน

หนัมามอง จ้องชายหนุ่มด้วยแววสงสยั ระแวงว่าเขาจะหาเรื่องอะไร

กนัอกี 

“เธอหลอกฉนัไม่ได้หรอก” 

“พราวไม่ได้หลอกอะไรคณุวนิ” 

“คณุวนิเหรอ...ท�าไมไม่เรยีกพี่แล้วล่ะ”

“...” คนตวัเลก็เม้มปากแน่น ด้วยไม่รู้จะเอ่ยค�าใดออกไป แล้ว

จึงเบือนหน้าหนีไปอีกทาง ไม่อยากมองหน้าเขาให้เสียอารมณ์ไป

มากกว่านี้
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“หรือว่า...ไม่ได้อยากให้ฉันเป็นพี่ เป็นอะไรดีน้า...” ชายหนุ่ม 

ยื่นหน้าเข้ามาใกล้อย่างยยีวน ท�าให้คนที่ก�าลงัหนัมาต้องผงะถอยหลงั

ไปอย่างไม่ทนัระวงั กระทั่งชนเข้ากบัเสาศาลา 

เธอถอยไม่ได้แล้ว! อีกทั้งเขาก็เอาแต่ขยับเข้าหา ยกมือหนา 

ยนักบัเสาต้นนั้นด้วยท่าทางคกุคาม

“ไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ถอยไปค่ะ!” นอกจากไม่ถอยแล้ว เขายงั

เบยีดกายแกร่งเข้าหาอย่างจาบจ้วง ดว่ีาเธอยกมอืขึ้นกั้นระหว่างอกไว้ 

ไม่ให้จดุที่อนัตรายต้องแนบชดิกนั ใบหน้าเขาอยูห่่างจากเธอไม่เกนิคบื 

ปลายคางสากอยู่ในระดบัสายตาเธอพอดบิพอด ี

พาพราวเกรง็กายแน่นยามเมื่อชายหนุม่เอยีงศรีษะเข้าหา เรยีว

ปากเขาเฉยีดเฉี่ยวแก้มเธอไปเพยีงเสี้ยวเดยีวเท่านั้น ทั้งยงักระซบิเสยีง

ต�่าพร่าที่ข้างหู จนหญงิสาวจ�าต้องแขม่วท้องลดอาการหววิไหว 

“นี่ไง โมโหแล้วเหรอเดก็ด”ี ระยะชดิใกล้เพยีงปลายนิ้ว เขาได้

กลิ่นหอมบางเบาจากเรือนผมนุ่ม ฉ�่าหวานและผลาญใจในครา

เดยีวกนั

“มะ...ไม่ได้โมโห ปล่อยก่อนค่ะ” ลมหายใจอุ่นร้อนซ่อนความ

หวามไหวผสมรวมมาขณะพัดผ่านเข้าหาผิวบางของเธอ คนใน 

อ้อมแขนจ�าต้องย่นคอหนอีย่างหวาดหวั่น สั่นไหวเพราะอะไรบางอย่าง

ในกายที่คล้ายจะมอดไหม้ใต้สมัผสัเขา

“ไม่ปล่อย” ยิ่งเธอต้าน เขากย็ิ่งขยบัเข้าหา จากที่เธอรูส้กึว่านั่น

ใกล้มากแล้วกย็ิ่งใกล้เข้ามาอกี แนบชดิไปทกุส่วนสดั และยิ่งอนัตราย

เมื่อเขาพยายามเสยีดสอีย่างมชีั้นเชงิเช่นนี้ 

“อยากให้ปล่อยจรงิๆ เหรอ” คล้ายมนตร์สะกดให้เขาต้องจดจ่อ

อยู่กบัคนตรงหน้า ในระยะแค่นี้ ใกล้พอจะท�าให้เหน็ดวงหน้าของเธอ

เด่นชัด หยาดน�้าเกาะพราวจนผิวฉ�่าวาวไปทั่ว ไรผมเปียกลู่แนบลง

มาตามกรอบหน้า ดวงตากลมโตสีน�้าตาลใสใต้กรอบแว่นหนา ที่แม้
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จะเต็มไปด้วยหยดน�้าก็ไม่อาจบดบังแววตาดื้อรั้นที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน

ได้ แก้มนวลใสสีชมพูระเรื่อน่ามอง ริมฝีปากสีหวานเย้ายวนชวนให้

จบัจอง 

“...” เธอเอาแต่จ้องเขาไม่วางตาเช่นกัน อึดอัดและสั่นไหว 

ไปกบัวนิาทวีดัใจ เธอควรรบัมอืกบัสถานการณ์ตรงหน้านี้อย่างไร

และเมื่อเหน็เขาค่อยๆ โน้มใบหน้าลงมาใกล้ ด้วยสญัชาตญาณ

กร็ู้ได้แน่ชดัว่าเขาต้องการท�าสิ่งใด เธอจงึรบียกมอืขึ้นป้องปากตวัเอง

ไว้ทนั เขาชะงกังนัไปชั่วครู่ ปรายตามองเธอด้วยแววเจ้าเล่ห์ แล้วจงึ

กดเรียวปากเข้าหามือบางอย่างเอาแต่ใจ ท�าเธอไหวสั่นไปเล็กน้อย

เพราะสัมผัสยวนใจนั่น จูบประทับอ่อนหวานผ่านมือบางนวลนุ่ม 

ราวกับว่ามือเย็นฉ�่าของหญิงสาวเป็นปราการชั้นดีคั่นกลางระหว่าง 

รมิฝีปากเขากบัเธอ 

ชายหนุ่มคงไม่รู้ ยามเขาค่อยๆ คลงึเรยีวปากนุ่มไปบนผวิเนื้อ

ของเธอ ความเปียกชื้นจากหยาดน�้าเย็นฉ�่ากลับกลายเป็นร้อนรุ่ม 

ในทนัททีี่เขาสมัผสัผ่าน ราวกบัเขาก�าลงัควบคมุความรู้สกึทั้งหมดของ

เธอไว้ภายใต้รอยจูบแผ่วเบานั่น นุ่มนวลทว่าหนกัหน่วง ถ่วงเรี่ยวแรง

ก�าลังกันไว้จนไม่อาจต้านทาน ซ่านลึกลงไปในความรู้สึก สะกดเธอ

ด้วยสายตาลุ่มลกึทอประกายราวกบัร่ายมนตร์หวานใส่กนั 

หรอืเขารู้...

ใจเธอนั้นเต้นแรงเกินควบคุม ลืมกระทั่งวิธีหายใจ เสียงฝน 

เลือนหายไปชั่วขณะ ได้ยินเพียงเสียงจังหวะที่กู่ร้องก้องกระทบอยู ่

ในอกข้างซ้ายของตน กายสาวสั่นไหวไปทั้งตวั หากไม่มเีสาด้านหลงั

ให้พกัพงิและไม่มเีขาแอบองิกนัไว้ เธอไม่แน่ใจว่าจะยนืทรงกายอยู่ได้

เช่นขณะนี้ไหม

ในภวังค์สะกดแสนสั้น...เธอพ่ายแพ้สิ้นท่าจนต้องหลับตา สูด

ลมหายใจเข้าลกึ พงึเรยีกสตทิี่ควรม ีก่อนจะผลกัเขาออกสดุแรงก�าลงั 



พาพราว  21   

ทว่ากลบัเบาโหวงในความเป็นจรงิ ร่างใหญ่เซไปอย่างรู้จงัหวะ ตั้งใจ

ยอมถอยห่าง เปิดทางให้เธอแต่โดยด ีเขายกปลายนิ้วขึ้นคลงึรมิฝีปาก

ตัวเองไปมาขณะยืนมองคนตัวเล็กวิ่งฝ่าสายฝนออกไปอย่างพอใจ 

ในท่าที

นี่ถอืเป็นแค่การเริ่มต้น!
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2
ปริศนาฟ้าแลบ

ท่ีเบือ้งนอกหน้าต่าง ม่านฝนพร่างพราวลงมาราวกบัฟ้ารัว่ 

ประกายแสงส่องสว่างวาบขึ้นเป็นระยะ ลอดสาดผ่านม่านสอ่ีอน ทอด

ทอลงมากระทบชายผูห้นึ่งซึ่งแอบลกัลอบเข้ามาในยามวกิาล นยัน์ตา

คมเข้มจบัจ้องหญงิสาวที่นอนหลบัใหลอยู่ภายใต้ผ้าห่มผนืหนา ทั้งที่

เธอหลับนิ่งไม่ไหวติง ทว่ากลับมีอ�านาจพิเศษสะกดเขาให้ก้าวเข้าหา

ด้วยความลุ่มหลง มอืแกร่งสะบดัผ้าคลมุจนพ้นเรอืนร่างอรชร แล้วจงึ

ขยับเคลื่อนเลื่อนกายขึ้นคร่อม กักทุกทางหนีของเธอเอาไว้ใต้ร่างเขา 

ลูบไล้มอืสากไปตามส่วนโค้งเว้านวลนุ่มของหญงิสาว เนื้อตวัของเธอ

เปียกปอนชุ่มฉ�่า ทว่ากลบัอุ่นร้อนอ่อนหวานในที

“อื้อ...คุณวิน” เธอตอบรับเขาด้วยการบิดเร่าเนื้อตัวอย่าง 

เย้ายวน แอ่นส่วนสดันวลนุ่มขึ้นราวกบัเชื้อเชญิให้สมัผสั

ชายหนุ่มโน้มใบหน้าลงซบต้นคอหอมกรุ่น ซกุไซ้ไล้โลมผวิกาย

สาวราวหลงละเมอ พลางเอ่ยว่าเธอขณะก�าลังเคลิบเคลิ้มอย่างหนัก 

“ยยัแม่มด!”

หอมยวนใจ...เขาได้กลิ่นดอกแก้วสีขาวนวลลอยอบอวลจาก 

เนื้อตวัของเธอ ยิ่งใกล้ยิ่งได้กลิ่น อ่อนหวานและซ่านกระสนัไปพร้อมๆ 

กนั รมิฝีปากร้อนขบเม้มผวิบาง ทิ้งรอยสมัผสัไปตามรายทาง กระทั่ง
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ล่วงมาถึงผิวนุ่มเหนือเนินอกอวบอิ่ม นัยน์ตาเข้มขลับกวาดมองส่วน

เปิดเผยที่โผล่พ้นคอเสื้อเว้าลกึ มองร่องกึ่งกลางรอยแยกยวนยั่วสายตา

ชาย 

หญงิสาวสวมเพยีงเสื้อนอนผ้าฝ้ายเนื้อบางเบา เปียกชุม่โชกชื้น

ไปด้วยหยาดน�้าเยน็ฉ�่า ปราการเนื้อบางจงึไม่ต่างจากม่านหมอกจางๆ 

ซึ่งปกป้องผวิสาวไว้แทบไม่ได้ เลอืนรางจนมองเหน็ผวิเบื้องหลงันั่นร�าไร 

ยิ่งเห็นชัดว่าเธอไม่ได้สวมอะไรปกปิดไว้ภายใน ก็ยิ่งกระตุ้นความ

ต้องการภายในกายชายให้พุ่งทะยาน นิ้วเรียวเกี่ยวรั้งคอเสื้ออ้ากว้าง

เลื่อนลงมาตามลาดไหล่ กระทั่งเผยส่วนหววิไหวงามสะพรั่ง เร่งเร้าให้

เขาตื่นตัวเพื่อลิ้มรส ผมยาวประบ่าแผ่กระจัดกระจายสยายคลุม

คลอเคลยี ประดจุแม่มดร้ายร่ายเวทมนตร์ใส่เขาจนแทบหลอมละลาย

และแข็งขึงในคราเดียวกัน เธอกระตุ้นอารมณ์ก�าหนัดในกายเขาให้

เร่าร้อนขึ้นทบทว ี

เรียวปากหยักโฉบเข้าเย้าหยอกครอบครองปลายถันสีหวาน 

แกล้งเลียลิ้นละเลงรักสลักความฉ�่าชื้นเป็นวงกว้าง สลับข้างไปมา 

หยอกเอนิจนหญงิสาวใต้ร่างครางสะท้าน ต้องแหงนเงยใบหน้าขึ้นเพื่อ

สูดปากลดอาการวูบหวาม 

“อื้อ...” ดั่งเสยีงหวานร�่าร้องต่อต้านการขยบัของเขา ยิ่งดูดดงึ 

ดอมดม โลมเลยี เธอกย็ิ่งหวดีดงัซ�้าถี่ขึ้นเรื่อยๆ เสยีงแว่วหวานกระทบ

ใจ จนสร้างกระแสซ่านไหวไหลพล่านทั่วสรรพางค์กายชาย เธอกอด

ก่ายสอดประสานนิ้วมือเข้าหาเรือนผมสั้น สัมผัสที่แสดงชัดถึงความ

ต้องการกนัอย่างเหลอืล้น และนั่นยิ่งปลกุเร้าใจเขาได้เป็นอย่างดี

“ชอบไหม...” เขาเงยหน้าขึ้นสบนยัน์ตาสวยหวานอนัหยาดเยิ้ม

ด้วยฤทธิ์อารมณ์ร้อน ก่อนจะเข้าปรนเปรอเตม็ก�าลงัอกีครั้ง ทั้งขบเม้ม 

ดูดกลนื ดื่มด�่า ขย�าสลบัลูบไล้อย่างเชี่ยวช�านาญ หวงัสร้างความรู้สกึ

ที่มากขึ้นอีกขั้นให้หญิงสาว เร่งเร้าให้เธอรัญจวนซ่าน ส่งแรงดื่มชิม
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สดุท้าย ก่อนจะเลื่อนใบหน้ามาครอบครองกลบีปากฉ�่าระเรื่อ ดูดซบั

เสยีงร้องและแรงหอบหายใจของเธอไว้ในล�าคอ 

“คดิถงึกนัไหม” เขาไม่พดูเปล่า กลบัขยบัมอืหนาไล่ไปตามชาย

เสื้อนอนตวัยาว ลูบไล้เรยีวขาเนยีนนุ่มอย่างแผ่วเบา ราวกบัต้องการ

จะหยอกเย้าทุกผิวสัมผัส กระตุ้นให้เธอต้องเผลอขยับขาออกห่าง  

เปิดทางให้เขาเข้าใกล้ 

นิ้วแกร่งลูบขึ้นสงู แตะต้องเนื้อนวลแสนนุม่ ชุม่ชื้น ฉ�่ารื้นรอการ

เตมิเตม็จากเขา เร่งเร้าให้เขาขยบัเสยีดสอีย่างมจีงัหวะ

เธอร้องครางอย่างรัญจวนไปกับจังหวะการปรนเปรอของเขา 

ครวญแข่งกบัเสยีงหยาดฝนเบื้องนอกนั่น สั่นสะเทอืนอารมณ์ดบิเถื่อน

ที่ซกุซ่อนในกายแกร่งให้คลุ้มคลั่ง

“เคยรเึปล่า เคยต้องการตอนที่ฉนัไม่อยูไ่หม” เขาถามในจงัหวะ

สดุท้าย ก่อนจะส่งเธอขึ้นไปแตะยงัวงัวนของความพร่างพราว

เปรี้ยง!

เสียงฟ้าร้องดังก้องสะท้านไปทั่วทุกสารทิศ ท�าให้ชายที่ก�าลัง

หลับฝันสะดุ้งตื่นขึ้นกลางคันในยามค�่าคืน กวินภัทรจ�าต้องใช้เวลา 

ชั่วครู่เพื่อระลึกเรื่องราว แล้วจึงส�านึกได้ว่าเหตุการณ์ชวนหวามหวิว

ก่อนหน้านั้น เขาแค่ฝันไปในจนิตนาการ 

บ้าเอ๊ย! 

แม้แต่ในฝันเธอยังตามมาหลอกหลอนเขาจนได้ ทั้งที่อุตส่าห์

ยบัยั้งใจไม่ท�าอะไรแล้วแท้ๆ แต่กลบัต้องมาฝันบ้าบอคอแตกกลางดกึ

สงดัแบบนี้ 

มนัทรมาน...กวนิภทัรได้แต่ข่มตาให้หลบัลง เกบ็กลั้นความรูส้กึ

ค้างคาอดัแน่นเพื่อรอวนัระเบดิ! 
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ชายหนุ่มในชุดสูทมาดเข้มเดินตรงเข้ามายังห้องอาหาร

เป็นคนสดุท้าย เขาตื่นสายกว่าที่คดิไว้ในเช้าวนัจนัทร์ ซึ่งเป็นวนัแรกที่

จะเข้าไปเริ่มเรียนรู้ระบบงานในบริษัทของครอบครัว ทว่ากลับลืมตัว

นอนหลับยาว...ก็เพราะเธอนั่นละ หญิงสาวในชุดนักศึกษาที่นั่งหน้า

แฉล้มอยู่ตรงข้ามกนั เมื่อคนืเธอมาเข้าฝันเขา...ยยัแม่มด!

คนถูกชายหนุม่พาดพงิในใจขยบัตวัอย่างอดึอดั เธอเผลอสบตา

ลุ่มลึกของเขาเข้าโดยบังเอิญ พาพราวจึงรีบท�าทีเสมองไปทางอื่น  

ทั้งที่หน้าตาตื่นเสยีขนาดนั้น 

น่าแกล้งซะไม่ม ี

มมุปากเขากระตกุขึ้นเลก็น้อยเมื่อเหน็อาการคนตรงหน้า ครั้น

เห็นหญิงสาวแอบช�าเลืองมองกันไม่เลิกจึงแกล้งใช้ส้อมจิ้มไข่ดาว 

ในจานของตวัเองแรงๆ ขยี้จนไข่แดงเยิ้มทะลกั นั่นท�าให้ม่านตาหวาน

กระตุกวาบขึ้นด้วยอารามตกใจ กิริยาหวั่นผวาของคนตัวเล็กยังผล 

ให้คนขี้แกล้งต้องเม้มปากแน่นเข้าเพื่อกลั้นข�า

พาพราวรบีหลบุตาลงต�่าพลางก้มหน้าจดัการกบัอาหารของตน

ทนัท ี กระทั่งเผลอตกัถั่วอบในซอสมะเขอืเทศขึ้นกนิอย่างลมืตวั ทั้งที่

เป็นเมนแูสนยี้ของตวัเอง ทว่าไม่ทนัแล้ว! รสชาตหิวานมนัเคม็ปะแล่มๆ 

นั่นเต็มล้นอยู่บนลิ้นเล็กของเธอเสียแล้ว หญิงสาวจึงต้องจ�าใจกลืน 

มันลงไปด้วยสีหน้าราวกับคนจะร้องไห้ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก และ

ทั้งหมดนั่นอยูใ่นความสนใจของใครบางคน คนที่แอบหวัเราะเบาๆ ใน

ล�าคอ

“พ่อว่าพักอีกสักอาทิตย์แล้วค่อยเริ่มงานก็ได้นะวิน” กมนทัต

พูดขึ้นขณะพบัหนงัสอืพมิพ์วางลงบนโต๊ะ แล้วยกแก้วกาแฟด�าขึ้นจบิ

ด้วยมาดสขุมุ

“ไม่ดีกว่า วินไม่อยากอยู่ว่างๆ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี ถ้าพ่อให้พัก 

อีกอาทิตย์ มีหวังโรคขี้เกียจก�าเริบแหงๆ” กวินภัทรอยากเรียนรู้งาน 
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ให้เร็วที่สุด ด้วยรู้ว่าตนใช้เวลาในการท�างานและเรียนต่อที่โน่นนาน

เกนิไป ท�าให้กลบัไทยช้ากว่าก�าหนดไปเกอืบปี แทนที่พ่อจะได้วางมอื

จากธรุกจิเรว็ขึ้น กลบัต้องทอดเวลายาวออกไป  ยิ่งเขากลบัมาเหน็ว่า

ท่านนั้นแก่ลงไปมากเพียงไร เขาก็ยิ่งอยากให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อน

อย่างเตม็ที่เสยีที

“แล้วนี่นอนไม่อิ่มหรือลูก” ครองขวัญหันไปถามลูกชายที่ 

ใบหน้าอิดโรยด้วยความเป็นห่วง ขณะมือยังคงสาละวนอยู่กับการ 

ทาแยมส้มลงบนขนมปังปิ้งแบบเกรยีมที่ลูกชายชอบ

“นดิหน่อยครบั สงสยัยงัแปลกๆ ไม่ชนิเวลา” เขาหนัไปยิ้มตอบ

เพื่อให้ท่านเบาใจ ก่อนจะแอบปรายตามองคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม  

ตวัต้นเหตทุี่ท�าให้เขานอนไม่หลบัครึ่งค่อนคนื

“วันนี้บริษัทพ่อแตกแน่ๆ แค่ท่านรองประธานจะเข้าไปดูงาน 

ยงัแต่งเตม็ไปขนาดนี้ กะเชก็เรตตงิเหรอพี่วนิ” กวลีดายื่นหน้าเข้ามา

แซว็พี่ชาย เขาเล่นใส่สูทจดัเตม็เสยีขนาดนี้ มหีวงัไปถงึบรษิทัคงขดัเขนิ

เป็นแน่ ก็แหม...บริษัทพ่อที่เธอเคยแวะเวียนไปบ่อยๆ น่ะ ใครเขา 

ใส่สูทไปท�างานกนั มากสดุกเ็ชิ้ตสบายๆ นั่นละ 

“หยดุพดูไปเลยยยัหวัฟฟัูนเหยนิ พดูมากพี่จะรบิของฝากคนืให้

หมด รบีกนิ!” เขารู้หรอกน่า นี่กแ็ค่ให้เกยีรตสิถานที่หรอก...ส่วนเรื่อง

อยากหล่อ อยากดูดีให้ใครมองนี่ไม่มีในความคิดเขาเลยสักนิด ไม่มี

จรงิๆ สาบาน!

คนฟันเหยินเลยต้องเม้มปากเก็บฟันกระต่ายซี่ใหญ่นั้นอย่าง 

น่าเอ็นดู ก่อนจะหันไปคว้าขนมปังปาดแยมส้มหนามาเต็มอัตราจาก

มอืแม่ด้วยสหีน้าสดุร่าเรงิ “ขอบคณุนะคะแม่” เธอรู้หรอกว่าแม่ท�าให้

พี่ชาย แต่เป็นพี่กต็้องเสยีสละให้น้องก่อนส ิจรงิไหม

“นสิยั!” ชายในชดุสทูเรยีบหรดูนุ้องสาวที่ชงิตดัหน้าคว้าขนมปัง

สองแผ่นที่ควรเป็นของเขาไป พลางสะบดัหน้าหล่อเหลาใส่น้องในชดุ
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นกัเรยีนหนึ่งท ีปัญญาอ่อนสิ้นด ี

“เราสองคนนี่ยังไง เล่นกันเป็นเด็กๆ ไปได้” ครองขวัญมอง

สองพี่น้องด้วยแววตากึ่งเอน็ดกูึ่งเออืมระอา ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี พี่ชาย

คนโตกไ็ม่เคยยอมลงให้น้องสาวคนเลก็เลยสกัครา ดทีี่พาพราวไม่เอา

กบัเขาด้วย ไม่งั้นเธอคงปวดหวัวนัละสามเวลาหลงัอาหารเป็นแน่

“กพ็ี่วนินั่นแหละ เริ่มก่อน”

“นี่! น้อยๆ หน่อยเรา สวยกไ็ม่สวย ยงันสิยัเสยีอกี”

“พี่วนิ! ว่าน้องเหรอ รอวปิโตก่อนเหอะ จะสวยให้ดู สวยกว่า 

พี่พราวอีก” ยัยตัวเล็กของบ้านพูดด้วยน�้าเสียงแง่งอน ก่อนจะงับ

ขนมปังค�าใหญ่ด้วยกิริยาตะกละตะกลาม ท�าเอาคนเป็นแม่เห็นแล้ว

อยากจะตเีข้าสกัเผยีะ

ส่วนคนถูกพาดพงิว่า ‘สวย’ วางสหีน้าไม่ถูกเมื่อบงัเอญิสบตา

กบัเขาได้จงัหวะพอดบิพอด ีเธอมองเหน็แววล้อเลยีนบางอย่างฉายชดั

ในตาคู่คม พาพราวจงึรบีก้มหน้าหลบสายตาชาย แก้เก้อด้วยการจิ้ม

ไส้กรอกแท่งอวบขึ้นมากัดค�าใหญ่ ท�าเอาคนที่มองอยู่ก่อนแล้วต้อง 

เบกิตากว้างขึ้นด้วยคดิลุม่ลกึ จนิตนาการไกลเกนิกว่าโต๊ะอาหารเช้านี้

หืม เมื่อคืนเขาเพิ่งฝันวาบหวามถึงเธอไป แรงอารมณ์ยังไม่

คลายตัวดี แล้วเช้านี้เธอจะมากัดไส้กรอกให้เขาดูต่อหน้าต่อตาด้วย

ท่าทางแบบนั้นไม่ได้นะ! เขาสู้ความรู้สกึนี้ไม่ไหว 

“วนิ วนิ!”

“คะ...ครับแม่” คนที่มัวแต่ละเมอเผลอคิดไปไกลอยู่คนเดียว 

หนัขวบัมามองมารดาที่เรยีกกนัเสยีงดงักว่าระดบัปกติ

“วันนี้แม่ฝากไปส่งพราวหน่อยนะ พอดีลุงชัยต้องไปรับป้านิ่ม

แต่เช้า” ครั้นสั่งคนตวัโตเสรจ็สรรพจงึหนัมาบอกลูกสาวคนกลางด้วย

น�้าเสยีงอ่อนโยน “วนันี้พราวไปกบัพี่เขานะลูก”

“ไม่! เอ่อ...ไม่เป็นไรดกีว่าค่ะ ลงุชยับอกพราวแล้วเมื่อวาน พราว
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เลยนดัเพื่อนมารบัแล้วค่ะ” พาพราวรบีปฏเิสธทนัทเีมื่อรู้ว่าจะต้องทน

ร่วมเดินทางไปกับชายหนุ่มสองต่อสอง ก่อนหน้านี้เธออาจยินดีอยู่

หรอก แต่ต้องไม่ใช่หลังจากโดนเขาสัมผัสอย่างใกล้ชิดดังเช่นเมื่อ 

เย็นวาน ความรู้สึกร้อนรุ่มยังติดตรึงอยู่ที่หลังมือไม่จางหาย ราวกับ

โดนเขาจบูประทบัซ�้าแล้วซ�้าเล่าในความรูส้กึ ลางสงัหรณ์บางอย่างผดุ

ขึ้นกลางใจจนร้อนรนอย่างคนมชีนกัตดิหลงั 

“ขอตัวก่อนนะคะ” เมื่อท�าความเคารพบุพการีเรียบร้อยแล้ว

หญงิสาวกร็บเดนิแกมวิ่งออกไปในทนัใด

รถคันหรูบีบแตรส่งเสียงดังสนั่นไปทั่วท้องถนน เรียก 

ความสนใจจากผูค้นและหญงิสาวให้หนัไปมอง กวนิภทัรชะลอรถเทยีบ

ทางเท้าบรเิวณที่พาพราวยนือยู ่ก่อนจะเปิดกระจกตะโกนเรยีก เร่งเร้า

ให้เธอรบีขึ้นรถมาโดยไว มเิช่นนั้นรถคนัหลงัที่เขาปาดหน้าเปลี่ยนเลน

กะทันหันเมื่อครู่อาจจะลงมาต่อยเอาได้ หญิงสาวจึงจ�าใจขึ้นรถมา 

แต่โดยด ีเธอแกล้งปิดประตูเสยีงดงัประท้วงเขาในท ี

“ไหนบอกเพื่อนมารบั เพื่อนเธอเป็นคนขบัแทก็ซี่เหรอ”

“...” คนโกหกเม้มปากแน่นด้วยไม่รู้จะเอ่ยค�าแก้ตวัอย่างไร เธอ

เอาแต่นั่งกมุมอืไว้บนตกัอย่างประหม่า กมุแน่นยงับรเิวณหลงัมอืที่ถกู

คนข้างๆ ล่วงล�้าเมื่อเยน็วาน แสร้งเบอืนหน้าหน ีมองรมิทางไม่วางตา 

ชายหนุ่มแอบช�าเลืองมองอาการเธอแล้วนึกขบขันในใจ ก็น่า

แกล้งออกอย่างนี้!

“รถที่บ้านมตีั้งหลายคนั ท�าไมไม่เอามาขบั” 

“พราวขบัไม่เป็นค่ะ”

“หดัส”ิ

“ก.็..” เธอเม้มปากนดิๆ คล้ายก�าลงัใช้ความคดิ ก่อนจะตอบ

เสยีงอ้อมแอ้มในล�าคอ “...ไม่มใีครหดัให้” 

ี
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“ว่างๆ แล้วจะสอน”

“ไม่เป็นไรดกีว่าค่ะ”

“ดกีว่าอะไร ท�าไมต้องปฏเิสธ”

“ขอบคณุค่ะ”

“ขอบคณุกห็นัมามองหน้ากนัส”ิ เขาว่าเสยีงเข้ม พลนัชะลอรถ

เข้าจอดรมิทางอย่างกะทนัหนั โชคดทีี่อยู่ในบรเิวณรถโล่ง ไม่เช่นนั้น

อาจจะเกิดอุบัติเหตุเอาได้ มือหนาปลดสายเข็มขัดนิรภัยของตนออก 

ก่อนจะโน้มกายเข้าใกล้...ใกล้จนดูคล้ายจะทาบทบัเธอไว้ 

“ทะ...ท�าไมคะ” คนโดนคกุคามถามเสยีงสั่น พยายามขยบัตวั

หนีจนชิดบานประตู ยกมือขึ้นกั้นช่วงอกด้วยท่าทางหวาดระแวง 

นยัน์ตาหวั่นระรกิทว่ากลบัแฝงแววดื้อรั้นบางอย่าง เธอสู้แน่ถ้าเขาจะ

ท�าอะไรเช่นเมื่อเยน็วาน

“จะคาดเบลต์ให้” เขาเฉลยเสยีงอ่อน แล้วจงึเอื้อมมอืไปดงึสาย

เข็มขัดนิรภัยมาคาดให้เธอ ขณะสายตายังคงจดจ้องกันไว้ราวกับ

ต้องการจะสะกดให้หญงิสาวหยดุนิ่ง แกล้งสอดตวัลอ็กไม่ตรงช่องเพื่อ

ยดืเยื้อเวลาที่จะได้ใกล้ชดิให้ยาวนานขึ้น

วนันี้พาพราวเกล้าผมสนี�้าตาลเข้มขึ้นมดัเป็นหางม้า ทิ้งลูกผม

ลงคลอเคลียต้นคอเนียนระหงเพียงร�าไร ใบหน้าพริ้มเพราแต่งแต้ม

เพียงบางเบา ดูเป็นธรรมชาติสมวัย เธอไม่ได้สวมแว่นตาดังเช่นเมื่อ

เยน็วาน นยัน์ตาหวานจงึเปิดเปลอืยฉายประกายวาววบั 

กวนิภทัรกวาดสายตามองเธอราวกบัต้องการจะเกบ็รายละเอยีด

ในระยะใกล้ เปลอืกตาสนี�้าตาลอ่อน พวงแก้มนวลระเรื่อสชีมพู และ

ดูเหมือนตอนนี้จะเข้มจัดขึ้นอีกเฉด ริมฝีปากอวบอิ่มเคลือบด้วย 

ลปิกลอสมนัวาว เขาเกอืบห้ามใจไม่ไหวตอนที่เธอเม้มปากเข้า อยาก

จะก้มลงไปสมัผสัลิ้มชมิรสเธอดูสกัครั้ง อยากรู้ว่าจะซ่อนความหวาน

ละมนุระดบัไหนไว้ จะเหมอืนที่เขาฝันบ่อยๆ นั่นไหม



30  เพียงภวังค์รัก

ยิ่งได้มองใกล้ๆ กย็ิ่งเหน็ชดัว่าเธอเตบิโตขึ้นมากแค่ไหน ระยะ

เวลากว่าห้าปีเปลี่ยนเด็กสาวแสนเนิร์ดให้กลายเป็นหญิงสาวสวย

สะพรั่ง ทว่ากลับฉายแววห้าวรั้นบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ แม้

ภายนอกเธอจะดเูรยีบร้อยอ่อนหวาน แต่กลบัมบีางอย่างลกึลบัซกุซ่อน

อยูภ่ายใน และนั่นเองที่ดงึดดูใจเขาให้อยากค้นหา ทกุอย่างที่รวมเป็น

เธอในตอนนี้ช่างเย้ายวนสิ้นด ี

ภาพชนิตาที่เธอมกัใส่แว่นหนาเตอะ รวบผมตงึราวกบันกัเรยีน

เคร่งระเบียบ ท่าทางหัวอ่อน กล้าๆ กลัวๆ เหมือนลูกหมาหลงทาง 

ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นหายไปหมดแล้ว ทิ้งไว้เพียงใครอีกคนที่ดูแปลกตา 

น่าสนใจเป็นที่สดุ

ก่อนเขาจะฉกุคดิบางอย่างขึ้นมาได้ในเสี้ยววนิาท ีเตอืนตวัเอง

ว่าอย่าให้สิ่งลวงตาภายนอกนี้มาหลอกเอาได้ 

หญิงสาวมองเขาราวกับตกอยู่ในภวังค์ หลงหวั่นไหวไปกับ

สายตาทรงเสน่ห์ ก่อนจะรู้สกึโหวงเหวงเมื่อเหน็แววหม่นวูบบางอย่าง

พาดผ่านนยัน์ตาสเีข้ม เพยีงเสี้ยวเดยีวเท่านั้น ทว่ากลบัสะกดิรอยแผล

ในใจเธอให้ปรแิยกออกมา 

เขาคงไม่รู้หรอกว่า...

ราวกับมีบางอย่างเคลือบแคลงใจ ก่อนเสียงเข้าล็อกจากตัว 

คาดเข็มขัดนิรภัยจะดึงสติเขาให้กลับสู่ความเป็นจริง กวินภัทรจึง 

ขยับตัวกลับเข้าที่ ดึงสายเข็มขัดคาดอย่างเร่งรีบ ก่อนออกรถด้วย

ความเรว็แบบกระชาก ท�าเอาคนข้างๆ ไปไม่เป็นเพราะท่าททีี่เปลี่ยนไป

เปลี่ยนมาของเขา

พาพราวเดนิทอดน่องไปตามทางเท้าในมหาวทิยาลยัอย่าง

เหม่อลอย อดคิดถึงสิ่งที่เขาแสดงออกไม่ได้ หนักใจกับอะไรที่ตนจะ

ต้องเผชญิหลงัจากนี้ เธอรูด้ว่ีาทั้งตวัเองและเขาเปลี่ยนไปแล้ว ช่องว่าง
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บางอย่างจางหายไป แทรกกลางด้วยความรู้สกึชนดิหนึ่งที่ยงัไม่แน่ชดั

“พราว!” วรรณกิวิ่งเข้ามาแตะไหล่หญงิสาวไม่เบานกั 

“แตงกวา! ตกใจหมด” 

“ก็ฉันเรียกแกตั้งนานตั้งแต่อยู่ถนนฟากนั้นแล้ว จนไอ้ดินมันขี่ 

ยูเทริ์นกลบัมา แกกย็งัไม่ได้ยนิ” เธออธบิายยดืยาว ก่อนจะบุ้ยใบ้ไป

ทาง ‘ไอ้ดนิ’ คนที่ก�าลงัโบกมอืหยอ็ยๆ ให้พาพราวขณะขี่รถจกัรยาน-

ยนต์คู่ใจเข้าไปจอดยงัลานหน้าอาคารเรยีน “ท�าไม คดิมากเรื่องอะไร 

คิ้วจะไหลมารวมกันแล้วเพื่อน หรือแกเครียดเรื่องงานแสดงภาพที่

อาจารย์แก้วขอมา”

เธอไม่ได้ก�าลังคิดเรื่องนั้นสักหน่อย “ก็...ไม่เชิง แต่งานฉันมัน

ส่วนตวัมากๆ ถ้าเลี่ยงได้ฉนักไ็ม่อยากโชว์คนอื่นเท่าไหร่”

“มั่นใจหน่อยดวิะ” เธอกระแทกไหล่ใส่เพื่อนสาวไม่เบานกัเพื่อ

เรียกความมั่นใจให้กัน “งานแกนี่มันสุดยอดของสุดยอดของสุดยอด

แล้ว” วรรณกิท�าท่าประกอบเลยีนแบบศลิปินเอกชื่อดงัคนหนึ่งของไทย 

เพื่อให้เหน็ภาพว่าสดุยอดมากจรงิๆ 

“ไม่ใช่แบบนั้น แต่...จะบอกยงัไงด ีกฉ็นัหวงภาพพวกนั้นนี่นา”

“นี่วาดเก็บไว้ดูคนเดียวเหรอ ประเภทที่วาดเพื่อบ�าบัดจิตใจ 

ตวัเองอะไรแบบนั้นอ้ะ” วรรณกิตบมอืให้เพื่อนคนสวยสามจงัหวะด้วย

ความชื่นชม ท�าสหีน้าราวซาบซึ้งใจหนกัหนา “มอีดุมการณ์สดุๆ”

“ไป กนิข้าวกนั มเีวลาแปดนาทสีามสบิสองวนิาทก่ีอนอาจารย์

จะเข้า เชญิครบัคณุแตงกวา กูรบี...มาก!” เดนิทพัวิ่งกระหดืกระหอบ

เข้ามาคล้องคอวรรณกิเมื่อเหน็หญงิสาวเอาแต่เดนิโม้กบัพาพราวอย่าง

เอ้อระเหยลอยชาย 

“พราวไปรอที่ห้องเลยนะ เดี๋ยวดินกับยัยนี่ตามไป” เดินทัพ 

หันมาบอกพาพราวด้วยเสียงสอง เสียงแบบที่วรรณิกได้ยินแล้วต้อง 

เบ้ปากมองบน ท�าปากขมบุขมบิเลยีนแบบตามอย่างกวนอารมณ์ ก่อน
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คนตวัเลก็จะโดนเพื่อนชายลอ็กคอแล้วลากไปทางโรงอาหารในทนัที

พาพราวยิ้มข�าความสมัพนัธ์ของสองเพื่อนสนทิ เธอจ�าได้ว่าช่วง

แรกๆ ที่เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัใหม่ๆ เธอนั่งเรยีนคนเดยีว เดนิคนเดยีว 

กินข้าวคนเดียวอยู่เกือบสามวัน ด้วยนิสัยไม่กล้าเข้าหาใครก่อน จน

กระทั่งวันที่สี่นั่นละ ที่เดินทัพบังเอิญเข้ามาขอนั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วย

กนั เขาชวนคยุด้วยการถามชื่อเธอ ทว่าพาพราวกลบัระวงัตวัแจ เพราะ

กลวัว่าเขาจะเข้าหาแบบไม่บรสิทุธิ์ใจ ชายหนุม่เลยต้องนั่งพดูคนเดยีว

อยู่นานสองนาน

... 

“ถามชื่อกไ็ม่ตอบ เราชื่อดนินะ จะเรยีกดนิเฉยๆ กไ็ด้ อ้าว! ไม่

ข�าแฮะ ถ้าอยู่บ้านแม่ชอบเรยีกเราว่าน้องดนินี่”

“...” หญงิสาวยงัคงมองเขาตาใส ไม่ตอบค�าใด

“แต่ถ้าอยูโ่รงเรยีนเพื่อนๆ จะชอบเรยีกเราว่าดนิเนอร์ เนอร์ที่มา

จากเหน่ออกีทนี่ะ เมื้อ-ก้อน-เรา-เป๋น-เดก็-ส-ุผนั”

“...” เธอเม้มปากแน่นราวกับกลัวว่าดอกพิกุลจะร่วงออกจาก

ปาก

“เฮ้อ...ถ้าไม่บอกชื่อจะเรียกว่าแว่นแทนแล้วกันนะ แตงกวา! 

ทางนี้” อยู่ๆ เขากห็นัไปโบกมอืให้เพื่อนสาวอกีคนที่ก�าลงัเดนิตรงเข้า

มาหา

“นี่! แกมาหลอกอะไรเพื่อนเขา เหน็สวยๆ ขาวๆ นี่ไม่ได้เลยนะ” 

วรรณกิถอืจานข้าวสองจานเดนิเข้ามา ก่อนจะใช้จานซึ่งซื้อมาให้เพื่อน

ชายนั่นละโขกใส่หวัเขาไปหนึ่งทไีม่เบานกั และนั่นเองที่ท�าให้พาพราว

หลดุข�าออกมาได้ 

“โทษทีนะ พอดีนายนี่มันไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่” เธอเอ่ย

ขณะนั่งลงข้างเพื่อนชาย “เราชื่อแตงกวานะ เป็นเพื่อนสนิทกับไอ้

ดนิเนอร์นี่มาตั้งแต่เดก็แล้ว บ้านอยู่ข้างกนั เกดิโรงพยาบาลเดยีวกนั 
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เรยีนด้วยกนัมาตั้งแต่สมยัอนบุาล ประถม มธัยม ยนัมหา’ลยั กะว่า

เรยีนจบกจ็ะแต่งงานกนัเลย เธอมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เราด้วยนะ”

พาพราวมีสีหน้าตกใจเล็กน้อย หญิงสาวหันไปมองวรรณิกท ี

มองเดนิทพัท ีพลางพจิารณาอย่างจรงิจงั

“ล้อเล่น...” ครั้นเห็นเพื่อนใหม่ท�าสีหน้าอึ้งงันหลังจากโดนอ�า

เข้า สองเพื่อนสนิทข้างบ้านก็หัวเราะคิกคัก ก่อนจะยกก�าปั้นชนกัน

เบาๆ 

“แล้วนี่ชื่ออะไร” หลังจากหยุดข�าได้ วรรณิกจึงเอ่ยถามเพื่อน

สาวคนสวยที่ดูท่าทางจะคณุหนูอยู่ไม่หยอก มหิน�าซ�้าคงยงัไม่มเีพื่อน

เสยีด้วยส ิ

“เอ่อ...เราชื่อพราว”

“พราวเหรอ โอเค เพิ่มเพื่อน” คนอธัยาศยัดสีรปุรวบรดั รบัเธอ

เป็นเพื่อนโดยไว ไม่สนใจปรกึษาหญงิสาวที่นั่งงงงวยอยูฝ่ั่งตรงข้ามเลย

สักนิด มัดมือชกกันเห็นๆ แถมเจ้าตัวยังเออออเอาเองด้วยการตั้งชื่อ

เรยีกให้เสรจ็สรรพ ‘ดนิเนอร์ ควิคมัเบอร์ แอนด์พาวเวอร์’ พร้อมด้วย

บอกชื่อแก๊ง ‘เออร์’ ที่จนถงึทกุวนันี้เธอยงัไม่เคยเข้าใจจดุประสงค์นั้น

เลยสกัครา

หลังจากวันนั้นพาพราวจึงมีทั้งวรรณิกและเดินทัพเป็นเพื่อน

สนทิเรื่อยมา เธอรกัความสมัพนัธ์นี้ ทั้งคูท่�าให้เธอรูส้กึสบายใจยามได้

อยู่ด้วยกัน ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของพาพราวจึงไม่เหงาอีกต่อไป 

เรยีกได้ว่าตั้งแต่รูจ้กัสองคนนี้ชวีติแสนจดืชดืของเธอกม็สีสีนัขึ้นมาเยอะ

เลยทเีดยีว

พาพราวกลับถึงบ้านในเวลาเกือบส่ีทุ่ม ดึกป่านนี้ทุกคน

คงเข้านอนกันหมดแล้ว ไฟในบ้านจึงเหลือเพียงบางดวงที่ส่องสว่าง

บริเวณทางเดินเท่านั้น วันนี้เธอใช้เวลาไปกับการหาข้อมูลอ้างอิง
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ส�าหรบัท�าศลิปนพินธ์ที่หอสมดุของมหาวทิยาลยั เนื่องด้วยช่วงนี้เป็น

ช่วงสอบปลายภาค หอสมดุจงึเปิดบรกิารตลอดทั้งคนื และตามนสิยั

ของเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่แล้วมักจะมารวมตัวกันเพื่ออ่านหนังสือ

อย่างเอาเป็นเอาตายในคนืวนัสดุท้ายก่อนสอบเสมอ ช่วงกลางดกึใน

มหาวทิยาลยัจงึครกึครื้นเป็นพเิศษ

“โทร. ไปท�าไมไม่รบัสาย ฉนับอกแล้วใช่ไหมว่าตอนเยน็จะไปรบั 

แล้วนี่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาถงึได้กลบัเอาป่านนี้” อยู่ๆ กวนิภทัรกโ็ผล่

พรวดเข้ามาดกัหน้า แถมยงัโพล่งถามเสยีงดงัใส่กนั ไม่เว้นจงัหวะให้

เธอตั้งตวัเลยสกันดิ 

หญิงสาวแทบผงะหงายตกบันได ดีที่คว้าราวจับไว้ได้ทัน เธอ

ลมืไปแล้วด้วยซ�้าว่าตอนนี้มเีขาอยู่ในบ้าน ด้วยเคยชนิว่าปกตชิั้นสาม

ไม่มใีครอยู่ นอกจากเธอคนเดยีว 

“พราวมนีดักบัเพื่อนค่ะ” เธอตอบกลบัตามความเป็นจรงิ แล้ว

เบี่ยงตวัหลบเขาเพื่อเดนิไปยงัประตหู้องนอนของตน เพิ่งรู้ว่าหมายเลข

โทรศัพท์ไม่คุ้นตาที่โทร. เข้ามาเมื่อช่วงเย็นเป็นของเขานี่เอง ซึ่งเธอก็

โทร. แจ้งครองขวญัเรยีบร้อยแล้วว่าต้องกลบัดกึ ฝากคนเป็นแม่ไปบอก

ลกูชายด้วยว่าวนันี้เธอจะกลบัเอง ฉะนั้นเธอไม่ได้ท�าอะไรผดิเสยีหน่อย

“เพื่อนหรือแฟน” ชายหนุ่มยังเดินตามมาไม่ห่าง กระซิบถาม 

ให้ได้ยนิกนัเพยีงสองคน และหยดุยนืนิ่งอยูด้่านหลงัหญงิสาวขณะเธอ

ก�าลงัควานหากญุแจในกระเป๋าสะพายเพื่อไขประตูห้องนอน 

“เพื่อนค่ะ” เธอเลี่ยงตอบอย่างขอไปท ีเริ่มรู้สกึหวาดระแวง แต่

ไม่กล้าหนัไปมองด้านหลงั 

“เพื่อนผู้หญงิหรอืเพื่อนผูช้าย” กวนิภทัรยงัคงรบเร้าไม่เลกิ เขา

ยนืทิ้งระยะห่างจากเธอเพยีงไม่ถงึศอก

หญงิสาวถอนหายใจเบาๆ หนึ่งทกี่อนจะตอบเสยีงแขง็ “เพื่อน

ผู้ชาย...” และเพียงค�าตอบนั้น ชายเบื้องหลังก็เอื้อมมือมายันบาน
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ประตูไว้ทั้งสองข้างอย่างรวดเรว็ คล้ายต้อนเธอให้อยู่ในอ้อมแขน “...

กบัเพื่อนผู้หญงิอกีคนค่ะ” เธอตอบเสยีงสั่นทนัทเีมื่อเหน็วงแขนแกร่ง

ของเขาที่โอบล้อมกันไว้ ไอร้อนจากกายชายแผ่พุ ่งโจมตีจนรู ้สึก

หวาดหวั่น

“ไปท�าอะไรมาล่ะถงึได้กลบัเอาตอนนี้” 

เสยีงเยน็ๆ นั่นกระซบิอยูไ่ม่ห่าง ใกล้จนรบัรูไ้ด้ถงึแรงลมหายใจ

จากเขาที่เป่ารนิรดลงบนผวิอ่อนตรงท้ายทอย หญงิสาวจ�าต้องย่นคอ

หนีความอุ่นร้อนแปลบปลาบนั่น ซ่านหวิวและน่าหวั่นเกรงในครา

เดยีวกนั 

“มอีะไรอกีไหมคะ พราวจะเข้าห้อง มงีานต้องท�าส่งอาจารย์” 

ทั้งๆ ที่ใจสั่นเพราะสมัผสัใกล้ชดิ ทว่าเธอแสร้งท�าเป็นไม่สนใจความนยั

หรืออะไรก็ตามที่เขาตั้งใจแสดงออกอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังกลั้นใจถาม 

ออกไปเสยีงแขง็ ด้วยเบื่อจะเล่นยี่สบิค�าถามกบัเขาแล้ว มอืบางหมนุ

กญุแจเป็นเชงิส่งสญัญาณให้รู้ว่าเธอต้องการจะเข้าห้องแล้ว

“เดี๋ยว...ฉนัแค่จะมายมืสายชาร์จโน้ตบุ๊ก”

“...” ก็แค่นั้น ท�ามาเป็นหาเรื่องยียวนกวนประสาทอยู่ได้ 

ซกัฟอกเธอราวกบัพ่อหวงลูกสาว 

“ฉนัลมืไว้ที่สนามบนิตอนเปลี่ยนเครื่อง”

“ใช้คอมพ์ในห้องหนงัสอืก่อนกไ็ด้นะคะ”

“ไม่ได้! ฉนัต้องใช้ข้อมูลในโน้ตบุ๊ก” 

“ค่ะ เดี๋ยวพราวไปหยิบให้” พาพราวรีบเปิดประตูผลักเข้าไป

โดยไวจนคนที่ยนับานประตไูว้ไม่ทนัตั้งตวั ชายหนุม่จงึเสยีจงัหวะเซไป

ข้างหน้าเล็กน้อยก่อนเธอจะปิดประตูใส่หน้าเขาอย่างจัง ดีที่ไม่ 

กระแทกหน้าหล่อๆ ของเขา ไม่งั้นเขาจะให้เธอรบัผดิชอบ

คนในห้องแง้มบานประตูออกเพยีงเลก็น้อย พอให้เกดิช่องว่าง

ส�าหรบัยื่นมอืส่งของให้เขาเท่านั้น “นี่ค่ะ” เธอเปิดโหมดป้องกนัตวัสดุ
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ก�าลงั แต่กย็งัไม่พ้นมอืเขาอยู่ด ีห้าบาทสบิบาทเขากเ็อา กวนิภทัรรบั

ของจากมอืเธออย่างอ้อยอิ่ง พลนัลบูไล้และจบัมอืบางไว้อย่างจาบจ้วง 

ในขณะที่เธอพยายามดึงให้พ้นจากการเกาะกุม พอหลุดเข้าไปได้ 

หญงิสาวจงึรบีงบัประตูโดยไว ตามมาด้วยเสยีงลอ็กในทนัใด 

อยากจะหัวเราะ ดี! ยิ่งเธอถอยหนี เขาก็จะยิ่งกระโจนเข้าใส่ 

พอถงึตอนนั้น กลบัตวัหนัหลงัวิ่งหนเีขาให้ทนัล่ะ 

...เพราะถ้าเขาตะครบุได้เมื่อไร จะกดัไม่ปล่อยเลย!
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3
หลังม่านฝน

เสียงเคาะประตูระรัวหน้าห้องดึงความสนใจคนที่ก�าลัง

นอนหลบัสบายให้ตื่นขึ้นกลางดกึ เธองวัเงยีลกุขึ้นมาเปิดอย่างไม่มสีติ

มากนัก ทันทีที่ประตูเปิดออกกว้าง แสงสว่างจ้าจากภายนอกก็สาด

ส่องเข้ามาในห้องมดืสนทิ จนหญงิสาวต้องหยตีาสูแ้สงเพื่อมองว่าใคร

มาเคาะเรยีกกนัดกึดื่นเช่นนี้ ก่อนตาปรอืๆ นั่นจะเบกิกว้างขึ้นทนัควนั 

ตื่นเต็มตาในบัดดลเมื่อคนที่ยืนหน้าตาอึ้งไม่แพ้กันคือกวินภัทร เรียก

ระบบประสาทของเธอให้กลับมาท�างานเต็มร้อย ท่ามกลางความอึ้ง

งันของทั้งคู่ยังไม่มีใครเอ่ยค�าใดออกมา พาพราวรีบงับบานประตูปิด

ลง ก่อนจะตั้งสตแิละแง้มถามเขาว่ามเีรื่องด่วนอะไร  

“ฉนัเอาสายชาร์จมาคนื”

บ้าที่สดุ! เอามาคนืป่านนี้คดิว่าเธอจะต้องใช้มนัท�าบ้าอะไรตอน

ตสีองเหรอ!

“ไว้ค่อยคนืพรุ่งนี้กไ็ด้ค่ะ” สิ้นค�า เจ้าของสายชาร์จจงึกระแทก

ประตูปิดปังทนัที

เธออึ้งที่เหน็เขา ทว่าเขาน่ะสอิึ้งกว่าที่เหน็เธอ กแ็ม่คณุเล่นอยู่

ในชดุนอนตวับาง ไม่ใช่ชดุนอนสายเดี่ยวเซก็ซี่ขยี้ใจชายอะไรเทอืกนั้น

หรอกนะ แต่เป็นเสื้อยดืสขีาวที่มรีปูมกิกี้เมาส์แปะอยูต่รงกลางหน้าอก 
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เขาจ�าได้ว่าเป็นเสื้อคูท่ี่แม่เคยซื้อให้เขากบัเธอตอนเดก็ๆ เธอร้องจะเอา

มกิกี้เมาส์ เขาจงึต้องจ�าใจใส่ลายมนินี่เมาส์ไปโดยปรยิาย

แล้วอะไรน่ะหรอื กถ้็าเธอจะรูส้กันดิว่าเสื้อตอนเดก็ที่เธอเอามา

ใส่นอนนี้มันไม่ได้โตตามตัวเธอสักหน่อย แถมยังทั้งบางทั้งรัด ถึงจะ

รดัไม่มาก แต่กพ็อเหน็เค้าลางชดัเจนว่าภายใต้เสื้อนอนนั่นมบีางอย่าง

กระจ่างออกมา

หืม! โนบราอีกแล้ว เหมือนในฝันเลยแม่คุณ โอ๊ย! เขาไม่น่า 

หาเรื่องให้ตวัเองในเวลาแบบนี้เลย

เพียงสัปดาห์แรกของการท�างานเต็มขั้น กวินภัทรจ�าต้อง

ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ระบบงานบริหารใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่

เรื่องง่ายเลยสกันดิ ต�าแหน่งรองประธานบรษิทัที่ได้รบัแต่งตั้งในฐานะ

ทายาทมาพร้อมกบัภาระอนัหนกัอึ้ง เวลานี้ชายหนุม่จ�าต้องทุม่เทอย่าง

หนักให้แก่หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คล้ายเป็นช่วงเวลาทดสอบความ

สามารถเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากคนในองค์กร ต้องแสดงวิสัยทัศน์

อนัมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�า 

และนบัเป็นโชคดทีี่บดิาส่งเลขานกุารมากประสบการณ์มาคอย

ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้ระหว่างนี้ ซึ่งอาจต้องเหนื่อยกัน 

สักหน่อยในช่วงเริ่มต้นเพื่อปรับรูปแบบการท�างาน แต่เขาเชื่อว่าเมื่อ

ผ่านพ้นไปสักพักจะปรับตัวให้เข้าที่เข้าทางได้ในที่สุด ทว่าก่อนจะไป

ถึงจุดนั้นย่อมต้องแลกด้วยการท�างานอย่างหนักในช่วงแรก ฉะนั้น 

ช่วงนี้ชายหนุ่มจงึกลบับ้านดกึดื่นค่อนคนืเกอืบทกุวนั

ขณะเขาขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน แสงไฟหน้ารถสาดส่องเข้า

ปะทะร่างชายหญงิคู่หนึ่งซึ่งยนืแอบอยู่บรเิวณรมิทาง ถดัไปอกีไม่ไกล

ก็เป็นประตูรั้วใหญ่ของบ้านบุริมนาถแล้ว ชายหนุ่มคงไม่สนใจเลย 

สักนิดหากหญิงสาวในชุดนักศึกษานั่นไม่ใช่ใครบางคนที่ท�าให้เขา
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ประสาทเสียวันละหลายเวลา กวินภัทรเหลือบมองหน้าปัดนาฬิกา

ภายในรถ แล้วจงึหรี่ตามองเธออย่างคาดโทษ 

ดกึดื่นป่านนี้แต่กลบัมายนืท�าตวัลบัๆ ล่อๆ นี่คงเพิ่งกลบัมาสนิะ 

แถมยังมีผู้ชายมาส่งเสียด้วย แล้วท�าไมไม่ส่งให้ถึงหน้าประตูบ้าน  

มายนืแอบพลอดรกัอะไรกนัตรงนี้!

มือหนาก�าพวงมาลัยแน่นเข้า ก่อนจะชะลอรถเพื่อลอบ

สังเกตการณ์อยู่ไม่ไกล ม่านตาคมกระตุกวาบตอนเห็นหญิงสาวถอด

หมวกกนันอ็กส่งคนืให้เดก็หนุ่มคนนั้นแล้วส่งยิ้มให้กนั ช่างน่าหมั่นไส้

ในสายตาคนมองนกั กวนิภทัรมั่นใจว่าเธอเหน็เขาแล้ว ทว่ากลบัแสร้ง

ท�าเป็นมองไม่เหน็ พาพราวพดูอะไรบางอย่าง ก่อนเดก็หนุม่นั่นจะขี่รถ

จักรยานยนต์เลี้ยวกลับออกไปในทันใด ส่วนเจ้าตัวรีบเดินจ�้าอ้าวไป 

ยังทางเข้าบ้านโดยไว ชายหนุ่มจึงขับไปดักหน้าเธอไว้ ชะลอหักเข้า 

ริมทางในระยะเพียงเฉียดฉิว หากเขาเบี่ยงผิดองศาไปนิดเดียวคง 

เฉี่ยวเธอเป็นแน่

“ขึ้นมา!” เขาลดกระจกเรยีกเธออย่างไม่สบอารมณ์นกั

“ไม่เป็นไรค่ะ” เธอตอบเสียงเรียบและเบี่ยงตัวเดินต่อโดยไม่

สนใจเขา

อวดดี! ชายหนุ่มที่อารมณ์เสียอยู่แล้วเลยอารมณ์เสียหนักเข้า 

ไปใหญ่ กระชากประตเูปิดแล้วก้าวตามลงมาคว้าแขนเธอกมุไว้ รั้งคน

ตวัเลก็ที่หอบข้าวของพะรงุพะรงัเข้าหาตวั “ดื้อ!” กวนิภทัรคว้ากระเป๋า

ผ้าซึ่งเต็มเอี้ยดไปด้วยหนังสือหลายเล่ม ประหลาดใจเล็กน้อยที่เธอ

สะพายมนัไหว จากนั้นจงึกึ่งลากกึ่งจูงมายดัใส่รถทั้งคนทั้งของนั่นละ

รู้ว่าขัดเขาไม่ได้ แม้เป็นระยะทางใกล้ๆ ทว่าอย่างไรเธอก็ไม่

อยากอยู่ใกล้เขาไม่ว่ากรณใีดกต็าม ครั้นได้เข้ามานั่งในรถที่แอร์เยน็ฉ�่า 

พาพราวกอ็ดรูส้กึเยน็วาบแปลบปลาบไม่ได้ สะดุง้ไหวเลก็น้อยตอนเขา

ปิดประตูเสียงดังใส่กัน เธอเม้มริมฝีปากขณะลอบมองเขาเป็นระยะ 
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แสร้งวางสหีน้านิ่งเฉยทั้งที่ภายในก�าลงัปั่นป่วนสิ้นด ี

เขาเกลยีดนกัไอ้ท่าทางอวดดเีช่นนี้ นี่น่ะหรอืเดก็ดแีสนเรยีบร้อย

น่ารักของทุกคน อยากให้แม่ได้มาเห็นว่าลูกสาวสุดที่รักที่ท่านชมนัก

ชมหนาให้เขาฟังไม่ขาดปากที่แท้กแ็ค่เดก็ดื้อด้าน เสแสร้ง แกล้งท�าตวั

บอบบางให้ทกุคนหลงรกั ขี้อจิฉากเ็ท่านั้น แล้วมอีย่างที่ไหนมายนืคยุ

กบัผูช้ายลบัๆ ล่อๆ กลางดกึสงดัเช่นยามนี้ ถ้าบรสิทุธิ์ใจจรงิกค็งให้ไป

ส่งถงึหน้าประตูบ้านแล้วส ิ

และแทนที่เขาจะเลี้ยวรถเข้าบ้าน กวนิภทัรกลบัขบัเลยไป ท�าให้

คนที่นั่งหน้าตมูอยูข้่างกนัต้องหนัมามองเขาอย่างหวาดระแวง “จะไป

ไหนคะ!” เธอถามเสยีงสั่น หน้าตาตื่น 

นอกจากไม่ตอบค�าถามแล้ว เขายังยิ้มมุมปากเจือแววเจ้าเล่ห์

ให้เธอหวั่นวติกเล่น หญงิสาวมองเขาราวกบัเป็นของประหลาด นยัน์ตา

หวาดหวั่นขณะมองเขาสลบักบัมองทางด้านหน้าด้วยแววกงัวล 

ชายหนุ่มขับรถพาเธอมายังบริเวณริมทะเลสาบท้ายหมู่บ้าน  

พาพราวกวาดสายตามองออกไปบรเิวณรอบนอก ในเวลาดกึดื่นเช่นนี้

แทบไม่มเีงาของสิ่งมชีวีติอยู่เลย 

หมาสกัตวักย็งัไม่ม ี

เธอพยายามควานหาหนังสือในกระเป๋าผ้า เลือกเล่มที่คิดว่า 

สันปกหนา แข็ง และด้านที่สุด แล้วจึงก�ามันไว้แน่น หญิงสาวลอบ 

มองเขาด้วยท่าทรีะวงัตวัสดุฤทธิ์ แต่เมื่อเหน็ชายหนุ่มพงิศรีษะเอนลง

กบัเบาะ หลบัตาและนิ่งเงยีบไป ท�าท่าราวก�าลงัหลบั เธอจงึขมวดคิ้ว 

มองเขาอย่างสงสยั เขาจะขบัรถพาเธอมานั่งหลบัตรงนี้ท�าไมกนั

เปล่า...เขาไม่ได้หลบั แต่ก�าลงัพยายามข่มอารมณ์อยู่ต่างหาก 

บรรยากาศภายในรถเงียบงันไร้บทสนทนา ช่างขัดกับมวล 

อากาศเบื้องนอกเสียเต็มประดา ลมกระโชกแรงพัดวนจนใบไม้ปลิว

ว่อนในอากาศ กิ่งไม้ไหวเอนลู่ขยบัตามแรงลม มเีสยีงหวดีหววิครวญ
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ครางจากธรรมชาตดิงัโหมอยู่รอบทศิ ก่อนหยดน�้าจะพร่างพรายลงมา

จากฟากฟ้าด�าทะมึน ทิ้งตัวลงกระทบกระจกกว้างด้านหน้ารถเป็น 

จดุเลก็จดุน้อย ก่อนค่อยๆ ขยายตวักว้างขึ้นเป็นวงใหญ่กระเซน็ไปมา 

เสยีงเมด็ฝนกระทบหลงัคารถดงัเปาะแปะ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสยีงซ่า

อื้ออึงเมื่อสายฝนเทลงมาอย่างหนักไม่ลืมหูลืมตา ราวกับมีม่านฝน

ปกคลมุโอบล้อมรอบรถไว้จนแทบมองสิ่งใดภายนอกไม่เหน็ 

อากาศเย็นชื้นโรยตัวคืบคลาน ส่งผลให้คนที่สวมเพียงเสื้อ

นกัศกึษาตวับางเริ่มหนาวสั่น มอืเลก็จงึยกขึ้นลบูแขนตวัเองเพื่อคลาย

ความหนาว เผลอตัวปล่อยมือจากสันหนังสือเล่มหนาที่กะจะใช้ฟาด

ใส่คนคดิมดิมีริ้าย

กวินภัทรลืมตาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่าไม่ควรจอดรถในที่โล่งแจ้ง

ยามฝนตกหนกั อาการนั้นท�าให้หญงิสาวที่ลอบมองเขาอยู่แล้วสะดุ้ง

ตกใจ เธอผวาจนขยับไปเบียดชิดริมประตู ชายหนุ่มหันมามองเธอ 

ชั่วครู่ ก่อนจะตดัสนิใจขบัรถเข้าไปจอดใกล้ๆ กบัศาลารมิน�้า 

“เมื่อกี้ใครมาส่ง” เขาถามเสียงเข้ม เข้มพอๆ กับตาที่จ้องมา

ทางเธอนั่นละ

“พะ...เพื่อนค่ะ” หญงิสาวละล�่าละลกัตอบ 

“เพื่อนผู้ชาย...ไปกบัมนัมาถงึไหนล่ะ”

“เขาแค่มาส่งค่ะ” 

“ก่อนมาส่งไปท�าอะไรกนัมา”

“ไม่ได้ท�าอะไรค่ะ”

“แน่ใจนะว่าไม่ได้ท�า”

“กแ็ล้วแต่คณุวนิจะคดิเถอะค่ะ” เธอรูแ้น่ชดัแล้วว่าเขาต้องการ

หาเรื่องกนั ฉะนั้นอารมณ์จงึเริ่มขุ่นมวัขึ้นมาเลก็น้อย เธอโตแล้ว และ

ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่เด็กหัวอ่อนที่จะให้เขาดุด่าว่ากล่าว 

ดังเช่นเมื่อก่อนแล้ว ไม่อยู่ตั้งห้าปี ไม่เคยคิดดูด�าดูดีกัน แล้วตอนนี้ 
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จะกลบัมาท�าตวัจุน้จ้านวุน่วายใส่เธอท�าไม ทเีมื่อก่อนไม่เหน็เคยสนใจ 

เอาแต่พูดจาร้ายกาจให้เจบ็ช�้า

“ระวังหน่อยแล้วกัน อย่าปล่อยให้พลาดขึ้นมาล่ะ” มีทั้งแวว

ต�าหน ิเย้ยหยนั และดูถูกในคราเดยีวกนั

เส้นอารมณ์เธอขาดผงึลงทนัใดหลงัได้ฟังค�าสบประมาทนั่น “ไม่

หรอกค่ะ ถงุยางกม็ ียาคมุกม็”ี หญงิสาวจ้องเขากลบัไม่วางตาอย่าง

ท้าทาย เธอไม่ใช่พาพราวคนเก่าแล้ว และไม่ลมืด้วยว่าเขาเคยท�าอะไร

เธอไว้บ้าง

กวินภัทรอึ้งไปชั่วขณะ นัยน์ตาคมเข้มเบิกกว้าง สันกรามขบ

เข้าหากนัแน่น ไม่คาดคดิว่าเธอจะกล้าตอกกลบัมาเช่นนี้ 

“ด!ี แล้ววนันี้พกมาด้วยไหมล่ะ”

สิ้นประโยคนั้นชายหนุ่มซึ่งมีแรงมากกว่าคว้าร่างบางเข้าหาตัว

ทนัท ีมอืแกร่งเอื้อมโอบประคองท้ายทอยเธอไว้ นยัน์ตาสนีลิฉาบซ่อน

ความกระด้างบางอย่างไว้ขณะจ้องตาเธอชั่วครู่ แล้วจงึตดัสนิใจขยบั

เรียวปากเข้าใกล้ แต่เธอส่ายหน้าหนีทันที หญิงสาวพยายามรั้งกาย 

สู้แรงเขาสดุก�าลงั เธอไม่ยอม และจะไม่ยอมให้มนัเกดิขึ้นอกีเดด็ขาด 

พาพราวเม้มรมิฝีปากอิ่มไว้แน่น บ่ายเบี่ยง หลกีหนไีม่ให้เขาได้ในสิ่งที่

ต้องการ

ดื้อนัก! ใบหน้าหล่อเข้มอยู่ห่างจากเธอเพียงปลายนิ้ว ใกล้จน

รบัรูไ้ด้ถงึอาการสั่นไหวของหญงิสาว ชายหนุม่มองเสี้ยวหน้าคนตวัเลก็

ด้วยแววอ่อนแสงลง เขาขยบัปลายนิ้วเกี่ยวเส้นผมออกจากมมุปากให้

เธอ แรงรูดบางเบาจากเส้นผมเพยีงไม่กี่เส้นท�าใจเธอหวั่นไหวจนต้อง

เผลอคลายรมิฝีปากออก นิ้วสากเกลี่ยไล้แก้มใสของเธอแผ่วเบา สมัผสั

อ่อนโยนนุ่มนวลจนเธอต้องหลบัตาลงชั่วครู่ ใจกระตกุวูบวาบในเสี้ยว

วินาที ก่อนจะเต้นโครมครามเสียงดังก้องอกในวูบต่อมาเมื่อชาย 

ตรงหน้าขยบัเข้าแนบชดิ กดรมิฝีปากลงบนแก้มของเธอจนร้อนผะผ่าว
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ไปทั่วทั้งใบหน้า มหิน�าซ�้ายงัไม่ยอมถอยห่าง แต่กลบักดหนกัย�้าลงไล้

ไซ้ขยบัอย่างเย้ายวน ชวนให้ใจเธอโอนเอนไม่มั่นคง หลงไปกบัความ

ร้อนร้ายที่ท�าลายสตนิกึคดิให้ช้าลงในทนัใด 

“อย่านะคะ...” เสียงใสสั่นสะท้านครั่นคร้าม เธอหลับตาแน่น

ด้วยไม่รู้จะป้องกันตัวเองอย่างไร เมื่อผลักอย่างไรเขาก็ไม่ยอมขยับ  

หนัหน้าองศาไหนกม็แีต่เสยีเชงิให้ชายคนนี้

“อย่าอะไร...” ชายหนุ่มเอ่ยถามคล้ายละเมอ ไม่เคยรู้มาก่อน

ว่าเธอจะหอมหวานยวนใจได้ถึงเพียงนี้ ความอุ่นนุ่มที่แนบชิดก�าลัง

ทลายบางอย่างในกายเขา ชี้ชัดให้ยอมรับความรู้สึกในส่วนเร้นลึก 

ที่เริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นกลางใจ เขาไม่ได้อยากให้เธอเป็นแค่น้องสาว

อกีแล้ว

สมัผสัจากเขาที่ผวิบอบบางส่งผลสะเทอืนไปทั้งความรู้สกึ แรง

ลมหายใจอุ่นซ่านที่เป่ารินรดกันอยู่ท�าเลือดเนื้อในกายสาวตื่นไหว  

ใจหววิจนรูส้กึว่าตวัเบาโหวง หาร่างกายตนเองไม่เจอ มอืบางสั่นระรกิ

จนต้องพยายามก�าไว้แน่น ฝืนออกแรงผลักไสต่อต้านเขาเท่าที่ก�าลัง

จะเอื้ออ�านวย แม้กายจะอ่อนระทวย แต่ใจเธอยงัพยายามหยดัสู้ 

ชายหนุม่ไม่ปรานเีธอเลยสกันดิ เขายงัคงรกุราน ปลกุเร้ากนัไม่

หยดุหย่อน ไม่ผ่อนจงัหวะให้เธอตั้งตวั มอืหนาขยบัรวบท้ายทอยเธอ

ไว้ ประคองแกมบงัคบัให้หญงิสาวเอยีงศรีษะเปิดองศาเพื่อให้เขาขยบั

เข้าหาได้ถนัดถนี่ ไล่ริมฝีปากต�่าลงมาตามกรอบหน้า ทิ้งรอยสัมผัส

ละมุนแผ่กระจายผ่านผิวกายสาว จดปลายจมูกลงซุกซบสูดดมเอา

ความเป็นเธอไว้จนช�่าปอด กลิ่นยั่วอุราที่หาจากหญิงใดไม่ได้...หาก

ไม่ใช่เธอคนนี้ ต้นคอเกลี้ยงเกลาที่เขาแอบมองบ่อยครั้ง จินตนาการ

ไปไกลว่าจะอบอุ่นเพียงใดยามเมื่อได้ซบอิง เธอท�าเขาลุ่มหลงจนไม่

เป็นตวัเอง

พาพราวมั่นใจว่าตนพยายามขัดขืน ทว่าไร้เรี่ยวแรงจะสู้ เขา
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จูโ่จมจาบจ้วงจนเธอไม่ทนัได้ตั้งตวั หลงเคลบิเคลิ้มไปกบัสมัผสัหยอก

เย้าที่ไม่เคยพานพบ ซ่านกระสนัไม่มทีี่สิ้นสดุ เธอสู้กบัความรู้สกึของ

ตวัเองไม่ไหว คล้ายจะยนิยอม ทว่าใจกร็�่าร้องให้ต่อต้าน มอืเลก็ที่ขยุม้

เสื้อเชิ้ตของเขาไว้จึงเดี๋ยวผลักไส เดี๋ยวดึงเขาเข้าหา คล้ายตกลงกับ 

ตวัเองไม่ได้ว่าต้องการสิ่งใด

พลันนั้นเสียงสัญญาณช่วยชีวิตก็ดังขึ้น มือเล็กควานหา

โทรศัพท์มือถือในกระเป๋าอย่างลนลาน และทันทีที่เห็นว่าใครโทร.  

เข้ามามอืไม้กย็ิ่งสั่นเทา ไม่รู้ว่าสั่นเพราะโทรศพัท์ในมอื หรอืเพราะเธอ

ควบคมุตวัเองไม่ได้กนัแน่

“มะ...แม่โทร. มาค่ะ” เธอสบตาเขาเพื่อขอความเหน็ว่าควรท�า

เช่นไรด ีลนลานจนดูน่าสงสาร 

“รบัส”ิ นบัว่าเขายงัใจด ียอมหยดุการกระท�าเอาแต่ใจ ทว่ากลบั

ยงักอดเธอไว้ไม่ปล่อย 

“ค่ะ...คณุแม่” นิ้วเรยีวกดรบัสายและกลั้นใจตอบปลายสายไป 

พยายามควบคมุเสยีงให้เป็นปกตทิี่สดุ

“พราวอยู่ไหนลูก ติดฝนรึเปล่า ไหนหนูบอกใกล้จะถึงแล้ว” 

ครองขวญัส่งเสยีงถามมาด้วยความเป็นห่วง

“เอ่อ...พราวตดิฝนอยู่ค่ะ” เธอถงึกบักลั้นหายใจชั่วครู่เมื่อต้อง

โกหกแม่ออกไปเช่นนั้น ละอายใจจนต้องหลบสายตาเขา

“หนูอยู่ที่ไหน ให้ลงุชยัออกไปรบัไหม” 

กวินภัทรกระซิบที่ข้างหูอีกด้านอย่างแผ่วเบา บังคับให้เธอ 

บอกแม่ว่าอยูก่บัเขา ไม่พดูเปล่า ยงัอาศยัจงัหวะนั้นแนบใบหน้าร้อนจดั

เข้าชดิใกล้ ปั่นป่วนจนเธอแทบประคองสตไิว้ไม่ได้ 

“ไม่ต้องค่ะ พราว...พราวอยู่กบั...กบัพี่วนิค่ะ” คนเป็นพี่เลยยิ้ม

ออก ขยบัขึ้นจบูขมบัเป็นการให้รางวลั ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้อยากจะได้เลย

สกันดิ แต่เขาอยากให้นี่นา
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“เหรอ งั้นแม่ขอคยุกบัพี่วนิหน่อยส”ิ

“ครบัแม่” เขาตอบรบัทนัท ีเธอจงึทบุแขนเขาอย่างแรงโทษฐาน

ที่ตอบเรว็เกนิไป แม่จะผดิสงัเกตไหมล่ะ 

“เอ่อ...พราวเปิดสปีกเกอร์โฟนไว้น่ะค่ะ”

“งั้นเหรอ วนิพาน้องกลบับ้านดีๆ  นะลูก แม่ฝากน้องด้วย”

“ใกล้แล้วครบัแม่ ฝนตกหนกัมาก วนิมองทางไม่ค่อยเหน็เลย” 

ถ้าเธอกล้ากว่านี้อกีสกัหน่อย ใจเดด็กว่านี้อกีสกันดิ คงตะโกน

ใส่หน้าเขาไปแล้วว่า ตอแหล...มาก!

“งั้นไม่ต้องขบัเรว็นะลูก ระวงัๆ ล่ะ ยงัไม่ชนิทางด”ี

“ครับแม่ แม่นอนไปก่อนเลยนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรา...ครับ... 

ฝันดคีรบั” หลงัจบละครฉากใหญ่ ชายหนุ่มดงึโทรศพัท์มอืถอืจากเธอ

ไปกดวางสายทนัท ี

ใส่หน้ากากสดุๆ หนามากด้วย

“อย่านะคะ” เพยีงแค่ได้ยนิเสยีงของครองขวญั สตเิธอกก็ลบั

เข้าร่องเข้ารอยเต็มร้อย รีบห้ามทันทีเมื่อเขาท�าท่าว่าจะสานต่อ เธอ 

ไม่อยากให้อะไรๆ เลยเถดิไปมากกว่านี้ แค่นี้กม็ากเกนิต้านทานแล้ว

ในความรู้สกึ 

เปรี้ยง! 

เสยีงฟ้าร้องค�ารามดงัสนั่นกกึก้อง มใีครบางคนตกใจผวา จน

เผลอกอดซบคนข้างกายไว้แน่น ไม่ใช่พาพราว ทว่ากลับเป็นผู้ชาย 

ร่างใหญ่ตวัหนาหนกัที่เธอผลกัอย่างไรเขากไ็ม่ขยบัออกห่างเสยีท ี

“ปล่อยค่ะ” 

“ฉนักลวั” เขาว่าเสยีงออดอ้อน ยงัคงกอดซบเธอไว้แน่น 

ตลกแล้ว คนที่กลวัควรเป็นเธอไหม 

ทั้งคู่นั่งฟังเสียงฝน ทนหายใจร่วมกันอย่างอึดอัดภายในรถ

แคบๆ อยูช่ั่วครู ่ก่อนกวนิภทัรจะตดัสนิใจขบัรถกลบัท่ามกลางพายฝุน
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ที่เทกระหน�่าลงมาอย่างหนัก และดูท่าคงจะหนักขึ้นเรื่อยๆ ตลอด 

ทั้งคนื 

ทันทีที่รถจอดนิ่ง พาพราวรีบเปิดประตูแล้ววิ่งเข้าบ้านไปชนิด 

ที่ว่าถ้ามฝีุ่นคงตลบอบอวลไปแล้ว 

ฝ่ายชายหนุ่มกลบัยิ้มข�าเมื่อเหน็อาการตื่นกลวัของเธอ 

เช้าวนัใหม่ หยาดน�า้จากฝนชุม่ฉ�า่ขงัอยูต่ามพืน้เป็นแอ่งเลก็

แอ่งน้อย ไอละอองเยน็ชื้นแผ่กระจายปกคลมุให้แดดอุ่นยามเช้าหอม

สดชื่นกว่าทกุวนั กลิ่นไอดนิลอยอ้อยอิ่งทิ้งตวัในอากาศจางๆ ดอกไม้

ใบไม้ชูช่อสะพรั่งราวกบัได้รบัพลงัจากม่านฝนจนเขยีวชอุ่มเยน็ตา 

“รนิ ไปตามคณุพราวท ีแปดโมงแล้วท�าไมป่านนี้ยงัไม่ลงมาอกี 

ไม่รู้ป่วยรเึปล่า เมื่อคนืเหน็ว่าตดิฝน” ครองขวญัสั่งรนิรดาเมื่อเหน็ว่า

ผดิสงัเกต เพราะโดยปกตแิล้วพาพราวมกัตื่นเช้าเสมอ

เด็กสาวรับค�าด้วยกิริยานอบน้อม แล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปตาม

คณุหนูของบ้านยงัห้องนอนชั้นบนสดุ เธอเคาะประตูเรยีกอยู่สองครั้ง 

เมื่อไม่มกีารตอบรบัจงึถอืวสิาสะเปิดเข้าไปทนัท ีโชคดทีี่ไม่ได้ลอ็ก

เธอไม่ค่อยมโีอกาสได้เข้ามาในห้องนี้บ่อยนกั เนื่องจากพาพราว

ไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่มย่ามในพื้นที่ส่วนตัว รินรดาเดินส�ารวจไปทั่ว

ห้องนอนกว้าง ประเมินจากสายตาน่าจะใหญ่กว่าห้องนอนของเธอ

เกือบหกเท่า โทนสีพาสเทลและเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนถูกตกแต่งเข้ากัน 

เป็นอย่างดี ตู้เสื้อผ้าที่มีชุดราคาแพงแขวนเรียงรายไล่เฉดสีไปจนสุด

ราว โต๊ะเครื่องแป้งเต็มไปด้วยเครื่องส�าอางแบรนด์หรูวางเรียงแน่น

พื้นที่ ล่อตาหญงิสาวที่ไม่เคยมใีห้เดนิเข้าไปดูใกล้ๆ ราวกบัโดนมนตร์

สะกด เธอมองสิ่งเหล่านั้นอย่างตื่นตาตื่นใจ 

รินรดาแอบหยิบน�้าหอมขวดใสดีไซน์แปลกตาขึ้นมาฉีดเบาๆ 

หยบิลปิสตกิหลายเฉดสขีึ้นมาลองเล่นอย่างไม่สนใจขออนญุาตเจ้าของ
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สกัค�า ท�าตวัราวกบัก�าลงัอยูใ่นชอปเครื่องส�าอาง หยบินูน่จบันี่ทดสอบ

เล่นอย่างเพลดิเพลนิ เปิดลิ้นชกัตรวจตราเครื่องประดบัสวยงามที่เธอ

ไม่เคยมโีอกาสได้สวมใส่ ส�ารวจจนพอใจก่อนจะต้องชะงกันิ่งไป...เมื่อ

เผลอสบตาตนเองในกระจก มองเหน็แววเหนื่อยล้าในตาคูค่มกล้า แล้ว

จงึเลื่อนสายตาไปมองภาพสะท้อนเบื้องหลงั ภาพของหญงิสาวที่ก�าลงั

นอนหลบัสบายบนเตยีงกว้างหนานุ่ม

ข้าวของเครื่องใช้มากมายล้วนเพียบพร้อมราวกับเจ้าหญิงที่มี

ทกุอย่าง

...ทกุอย่างที่เธออยากม ี

สาวใช้เดนิเข้ามาหยดุอยู่ใกล้เตยีงนอน ยนืกอดอกมองคนที่ยงั

หลบัใหล แม้แสงอาทติย์จะสาดส่องผ่านม่านสฟ้ีาอ่อนเข้ามาร�าไรแล้ว

กต็ามท ีแต่คณุหนูนี่กย็งัไม่ตื่นจากหลบัฝัน 

สบายจงัเลยนะ ไม่ต้องตื่นขึ้นมาท�างาน ไม่ต้องคอยรบัใช้ใคร 

ไม่ต้องท�าอะไรกม็ทีกุอย่างรอพร้อม 

การรบกวนนั้นท�าเอาคนที่นอนหลบัอยู่เริ่มงวัเงยีตื่น รูส้กึเหมอืน

มีใครมายืนจ้องกันอยู่ในระยะใกล ้คุณหนูสาวพยายามฝืนลืมตาขึ้น

มองให้ชดั “รนิ...”

“คุณผู้หญิงให้มาตามลงไปทานข้าวค่ะ” รินรดาเอ่ยบอกเสียง

เรยีบ 

“บอก...คณุแม่ทว่ีาฉนัไม่สบาย” พาพราวพดูด้วยเสยีงแหบโหย 

เปลอืกตาก�าลงัจะปิดลงอกีรอบ

“ค่ะ” เธอรับค�า แล้วจึงลงมาเรียนครองขวัญว่าอีกสักพัก 

พาพราวจะตามลงมา

“งั้นฉันฝากรินคอยจัดการอาหารให้คุณพราวทีนะ ฉันจะพา 

คณุวปิไปซื้อของเตรยีมเข้าค่าย อ้อ...แล้วกอ็ย่าลมืเอากระเป๋าเป้สดี�า

ใบใหญ่ของคณุวปิมาท�าความสะอาดด้วยล่ะ”



48  เพียงภวังค์รัก

ส่วนคนที่รนรดาบอกว่าไม่เป็นไรนั้นนอนซมเหงื่อท่วมตัว ทั้งที่

เครื่องปรบัอากาศยงัคงท�างานเป็นปกต ิเธอพยายามลมืตา แต่ฝืนลมื

ไม่ขึ้น ล�าคอแห้งผากหนืดเหนียว ปวดหัวตุบๆ ราวกับโดนบีบรัดไว้ 

เมื่อยล้าและครั่นเนื้อครั่นตัวราวกับไม่สบาย ได้ยินเสียงแว่วดังอยู ่

ไม่ใกล้ไม่ไกล ฝันหลายตลบกลับไปกลับมา หลับๆ ตื่นๆ จนสับสน

แยกไม่ออกระหว่างความจรงิกบัความฝัน

แม้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ทว่ากวินภัทรยังออกไปบริษัท

แต่เช้า เพื่อเข้าไปเอาเอกสารหลายชดุที่เขาสั่งเลขาฯ เตรยีมไว้ ตั้งใจ

ว่าจะน�ากลบัมาศกึษารายละเอยีดที่บ้านในช่วงวนัว่าง ขากลบัเขาแวะ

ท�าธุระและนัดเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียน กว่าจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลา

ค่อนบ่ายไปแล้ว 

ขณะก�าลงัเดนิเข้าห้องนอนของตน ตาซกุซนเหลอืบไปมองบาน

ประตูห้องของหญิงสาวในชั้นเดียวกันอย่างสนอกสนใจ เขาสงสัยว่า

ท�าไมเธอต้องไขกญุแจเข้าห้องนอน จ�าเป็นต้องลอ็กประตูตลอดเวลา

ไปท�าไม มคีวามลบัอะไรซ่อนอยู่ในห้องนั้น เรว็กว่าใจคดิ ขากก็้าวฉบั

มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห้องของผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่ม

ค่อยๆ คว้าก้านโยกเปิดอย่างเบามอื

ไม่ได้ลอ็ก!...

กวินภัทรมองซ้ายมองขวา ก่อนจะแง้มบานประตูออกให้พอ 

แทรกตวัเข้าไปได้ แล้วผลบุเข้าไปอย่างรวดเรว็ 

ภายในห้องเงียบเชียบ เขาจึงมั่นใจว่าเจ้าของคงไม่อยู่เป็นแน่ 

อาจจะขลุกอยู่กับกัลยาที่เรือนริมน�้าก็เป็นได้ ชายหนุ่มสูดกลิ่นหอม 

อ่อนๆ เข้าลึก กลิ่นที่ท�าให้นึกถึงเธอ ภายในห้องมีอะไรบางอย่าง 

อบอวลลอยคลุง้อยู่ในอากาศ เขาไม่รู้ว่าอะไร ทว่าเขาชอบบรรยากาศ

และความคุน้เคยนี้เหลอืเกนิ ดวงตาเข้มขลบักวาดมองไปโดยรอบอย่าง

ิ
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รวดเรว็ เขาจ�าไม่ได้แล้วว่าเคยเข้ามาในห้องนี้ครั้งสดุท้ายตอนไหน จาก

ความทรงจ�าเลือนรางแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิด โทนส ี

ต�าแหน่งการจดัวาง ทกุอย่างยงัคงเดมิ เพิ่มเตมิกแ็ค่ข้าวของกระจกุ-

กระจกิที่มมีากขึ้นเท่านั้น ชายหนุ่มมองส�ารวจสิ่งต่างๆ อย่างสนใจ 

และทันใดนั้นเองก็มีเสียงขยับเคลื่อนไหวดังมาจากทางเตียง

นอน ก่อนชายผู้บกุรกุจะต้องสะดุ้งโหยงเมื่อเหน็ว่าต้นก�าเนดิเสยีงมา

จากใคร

“เฮ้ย!” นี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเขาคงหัวใจวายตายไปแล้ว  

พาพราวนอนคว�่าหน้าอยู่บนเตยีงยบัย่น ผมเผ้าพนัยุ่งปรกหน้ามดิชดิ 

ผ้าห่มเลื่อนลงมากองอยู่ที่บั้นเอว นี่มันฉากในหนังสยองขวัญชัดๆ  

กวนิภทัรสาวเท้าเข้าไปใกล้ ชนัเข่ายนักายกดลงบนฟูกจนยวบยาบ 

เมื่อพจิารณาใกล้ๆ จงึเหน็ว่าเสื้อนอนของเธอชุม่ไปด้วยเหงื่อชื้น

เตม็แผ่นหลงั จงึลองเขย่าไหล่มนเบาๆ เพื่อปลกุให้เธอตื่น ทว่าไร้วี่แวว

ตอบสนอง ดูจากอาการ คาดว่าคงป่วยเอาเรื่องอยู่ กวนิภทัรจงึพลกิ

กายเธอให้นอนหงาย ลองจับหน้าผากและซอกคอวัดอุณหภูม ิ 

ตัวเธอร้อนรุมๆ คล้ายมีไข้ ใบหน้าซีดเซียวเต็มไปด้วยเหงื่อผุดพราย 

ผมเผ้ายุ่งเหยงิไม่เป็นทรง นี่เธอนอนซมมาเกอืบทั้งวนัเลยหรอืไง 

“เป็นไงบ้าง ไหวไหม” เขากระซบิถามเสยีงอ่อน จดัท่าทางให้

เธอนอนในท่วงท่าสบายตัว โชคดีที่วันนี้หญิงสาวใส่ชุดนอนมิดชิด  

คงเพราะเมื่อคนืฝนตก อากาศจงึหนาวเยน็กว่าปกต ินี่ถ้าเธออยูใ่นชดุ

เช่นคนืนั้น เขามั่นใจว่าตวัเองคงไม่ทนแน่ๆ

คนป่วยกระสับกระส่ายเล็กน้อยเมื่อโดนรบกวน กวินภัทร 

ตดัสนิใจผละไปหยบิผ้าขนหนชูบุน�้าเพื่อมาเชด็ตวัให้ อนัที่จรงิเขาควร

ตามใครสกัคนมาท�าหน้าที่นี้แทน อาจเป็นสาวใช้ หรอืไม่กค็รองขวญั 

แต่เวลานี้เขาอยากดแูลเธอด้วยตวัเอง แม้รูว่้าเป็นการไม่เหมาะสม ทว่า

ใจกลบัดื้อด้านเรยีกร้อง มอืหนาบดิผ้าขนหนใูห้พอหมาด แล้วจงึไล่ซบั
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ไปตามกรอบหน้าของหญิงสาวด้วยความนุ่มนวล เธอปัดออกคล้าย

ร�าคาญที่มอีะไรมายุ่มย่ามรบกวน ครางประท้วงไม่เป็นภาษา

ชายหนุ่มชั่งใจอยู่นานว่าจะจับเธอแก้ผ้าแล้วไล่เช็ดทีละส่วน...

ทีละส่วนไปเลยดีไหม ทว่าสมองส่วนดีของเขากลับร้องเตือนยับยั้ง

ความคดิบ้าๆ นั่น ก่อนอื่นเขาควรไปลอ็กประตูเสยีก่อน ไม่ได้คดิจะ

ท�าอะไรมิดีมิร้ายหรอกนะ แค่กันไว้เผื่อมีใครเปิดเข้ามาเห็น แล้วจะ

เข้าใจผดิเอาได้ ถอืว่าเขารอบคอบแล้วกนั 

เขาบรสิทุธิ์ใจ ไม่มอีะไรแอบแฝงทั้งนั้น...สาบาน

และนับว่าเขายังพอมีความเป็นสุภาพบุรุษหลงเหลืออยู่บ้าง  

ถงึจะเหลอืน้อยแล้วกต็ามท ีหากเป็นคนอื่นอาจเลอืกใช้ผ้าห่มคลมุกาย

เธอไว้ แต่เขาไม่ แบบนั้นเขาคงห้ามใจตวัเองไม่ไหว ต้องแอบดเูธอเป็น

แน่ กวินภัทรจึงตัดสินใจใช้ผ้าปิดตาตัวเองไว้ ก่อนจะจับหญิงสาว

เปลื้องผ้า แม้ตาจะมองไม่เห็น แต่มือก็ยังสัมผัสได้ เอาวะ! เขา 

พยายามเลี่ยงสมัผสัจดุเสี่ยงแล้ว ทว่ากต็้องมเีผลอแตะโดนบ้างละน่า 

กน็ุ่มนิ่มน่าจบัไปทั้งเนื้อทั้งตวัขนาดนี้ 

ผ่านไปเกอืบครึ่งชั่วโมง กว่าชายหนุม่จะสามารถจดัการเชด็เนื้อ

เช็ดตัวและใส่เสื้อผ้าให้เธอเรียบร้อย ใครว่าง่าย...ไม่ง่ายเลยสักนิด 

เหนื่อยเอาการอยู่เหมือนกัน ไม่ได้เหนื่อยที่ต้องออกแรงหรอกนะ  

แต่เหนื่อยที่ต้องข่มใจตัวเองต่างหากเล่า ยิ่งนึกถึงความใกล้ชิดลึกซึ้ง

เมื่อคนืกย็ิ่งพลุ่งพล่าน ยยัแม่มดนี่ร้ายกาจชะมดั! 

จากนั้นกวินภัทรลงไปสั่งแม่บ้านให้เตรียมส�ารับอาหารและยา

ให้หญิงสาว ส่วนเขาปลีกตัวไปท�างาน เคลียร์เอกสารที่อุตส่าห์ตื่น 

แต่เช้าไปหอบหิ้วมาจากบรษิทัให้เสรจ็เรยีบร้อยเสยีก่อน 

กวลีดานัง่ดสูมดุวาดภาพของคนทีน่อนซมอยูบ่นเตยีงด้วย

ความเพลิดเพลิน เธอกลับมาในช่วงเย็น และทราบเรื่องจากอารีว่า 
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พี่สาวไม่สบาย จึงเข้ามานั่งเฝ้าระหว่างรอแม่ท�าอาหารให้คนป่วยใน

ครวั ปกตแิล้วเธอแทบไม่ค่อยได้เข้ามาในห้องส่วนตวัของพี่นกั พอมี

โอกาสจึงแอบเดินส�ารวจเล่น เห็นสมุดวาดภาพวางอยู่บนโต๊ะเขียน

หนังสือจึงหยิบติดมือมานั่งดู เธอพอรู้ว่าพี่สาววาดรูปเก่ง แต่ไม่เคย

เหน็ผลงานจรงิๆ จงัๆ สกัเท่าไร

พอได้ชมกเ็ล่นเอาเพลนิไปกบัลายเส้นที่พี่บรรจงวาด ท�าไมเธอ

ไม่เหน็มคีวามสามารถอะไรแบบนี้บ้างเลย 

เมื่อได้ยินเสียงคนป่วยขยับตัว กวีลดาจึงหันไปมอง เห็นว่า 

พี่สาวลืมตาตื่นและมองกันอยู่แล้ว “ตื่นแล้วเหรอคะ เป็นยังไงบ้าง  

ดขีึ้นไหมคะ พี่พราวหลบัไปตั้งเกอืบวนัแน่ะ” เธอรบีเอ่ยถามด้วยความ

เป็นห่วงเป็นใย เข้าไปช่วยประคองคนป่วยให้ลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียง 

ได้สะดวก 

พาพราวเพยีงพยกัหน้าเป็นเชงิบอกว่าไม่เป็นไร ก่อนจะเหลอืบ

ไปเหน็สมดุเล่มหวงในมอืน้อง “เอามาจากไหน”

“วปิเหน็มนัวางอยู่ตรงโต๊ะเขยีนหนงัสอื เลยหยบิมาดู พี่พราว

วาดเองหมดเลยเหรอคะ ท�าไมมแีต่รูปหม่นๆ ทั้งนั้นเลย” 

“เอาคนืพี่มา”

“ขอวปิดูหน่อยน้า...สวยจะตาย” เดก็สาวพดูด้วยแววตาชื่นชม 

“เอามานะ!” คนป่วยเอ่ยเสียงเข้มขึ้น พร้อมเอื้อมมือออกไป

หมายจะดงึสมดุวาดภาพของตนกลบัคนืมา

“ขอวิปดูหน่อยน่า” เธอเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยและยังคงรั้นเปิด

ดูต่อไปเรื่อยๆ 

“บอกให้เอาคนืมาไง! อย่ามายุ่ง!” พาพราวตวาดใส่น้องเสยีง

แข็ง ยื่นมือไปกระชากสิ่งนั้นจากอีกคนอย่างเร็วแรง ก่อนจะเอามา 

กอดไว้แนบอกราวกบัเดก็หวงของ “ออกไป!” เหมอืนคนพี่จะยงัไม่ได้ 

สตดิวี่าก�าลงัท�าอะไร
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เธอสับสนและอยากอยู่คนเดียว คงเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอ 

จติใจกเ็ลยเปราะบางกว่าปกต ิยิ่งเมื่อครู่ฝันร้าย ผสมปนเปกนัไปหมด

จนวุ่นวายใจ จงึอ่อนไหวจนลมืควบคมุอารมณ์ ทั้งที่ปกตไิม่เคยหลดุ

แสดงกริยิาแบบนี้ออกไป ยิ่งกบักวลีดาด้วยแล้วยิ่งไม่เคย

เด็กหญิงอึ้งงันไปในทันที เธอยอมเดินออกไปแต่โดยดี แต่ยัง 

มิวายหันกลับมามองพี่สาวอย่างหวาดหวั่น เธอไม่เคยเห็นพาพราว 

เป็นแบบนี้ แววตา สหีน้า และน�้าเสยีงดูผดิแผกแตกต่างไปจากเดมิ 

โดยปกตพิี่สาวของเธอมกัเกบ็อารมณ์เก่ง ไม่ค่อยแสดงออก พูดน้อย 

แถมยงัพร้อมโอนอ่อนผ่อนตามทกุคน ขออะไรกไ็ด้หมด ไม่เคยมปัีญหา

หรือต่อรองเรื่องใดเลยด้วยซ�้า หรือจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ ‘อะไรก็ได้’  

กค็งไม่เกนิจรงินกั

ถึงแม้บางครั้งจะดูเย็นชานิดๆ ก็เถอะ แต่ไม่เคยโมโหหรือ

แสดงออกว่าไม่พอใจในท�านองนี้มาก่อนเลย นี่เป็นครั้งแรก ถงึเธอจะ

ตกใจมาก แต่กแ็อบดใีจนดิๆ ที่พี่มอีารมณ์กบัเขาเหมอืนกนั

บางครั้งเธอเคยแอบอิจฉาเพื่อนที่โรงเรียนซึ่งมักเล่าเรื่องความ

สมัพนัธ์สนกุๆ แบบพี่สาวน้องสาวให้ฟังอยู่บ่อยครั้ง เธอเองกอ็ยากมี

ความรู้สึกแบบนั้นบ้างเหมือนกัน อยากสนิท อยากมีพี่สาวที่คอยให้

ค�าปรกึษาได้ทกุเรื่อง พาไปชอปปิง เที่ยวเล่นสนกุด้วยกนัตามประสา

ผู้หญงิ แม้หลายครั้งจะลองพยายามเข้าหาพาพราวแล้ว แต่เธอกลบั

รู้สึกเหมือนพี่มีก�าแพงบางอย่างกั้นกลางไว้ ไม่ให้เธอก้าวล�้าเข้าไป 

ก�าแพงที่เธอเองกอ็ยากรู้ว่ามนัคอือะไร...

...หรอืไม่...บางครั้งเธออาจจะคดิมากไปเองกไ็ด้

คล้อยหลังกวีลดาออกไปไม่นาน คนที่เฝ้ามองเหตุการณ์

มาตั้งแต่ต้นถงึกบัเลอืดขึ้นหน้า ท�าไมคนที่เหน็ธาตแุท้ของเธอต้องเป็น

เขาทุกทีไป นี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องทนมองน้องสาวแท้ๆ โดนเธอ
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ท�าให้เสยีความรู้สกึ ทั้งๆ ที่อตุส่าห์มองเธอในแง่ดขีึ้นมาแล้วแท้ๆ แต่

กเ็ป็นเธอเองที่ฉดุรั้งเขาลงไปในหลมุของความเกลยีดชงัทกุท ี

“ถ้าเธอยังไม่ลืมว่าตัวเองเป็นใคร เคยท�าอะไรไว้ ก็หัดส�านึก 

ให้มากๆ ว่าไม่มสีทิธิ์มาท�าแบบนั้นกบัน้องสาวฉนั”

หญิงสาวที่ก�าลังนั่งเหม่อลอยอยู ่บนเตียงหันขวับมามอง 

ชายหนุม่ทนัท ีเป็นครั้งแรกที่เธอจ้องเขาโดยไม่หลบสายตา ไม่พยายาม

จะปกปิดอะไรทั้งนั้น นยัน์ตาแดงก�่าวาวรื้น ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะพษิไข้

หรอืเพราะร่องรอยของความอ่อนแอกนัแน่ 

ในขณะที่เธอพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อหนีจากสิ่งที่เขา

ยัดเยียดให้เป็น แต่เขากลับคอยตอกย�้าให้เธอเห็นว่าเธอไม่มีทางหนี

เงาของตวัเองพ้น เธอไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ 

“ออกไปนะ!” เสยีงหวานสั่นไหวขณะเอ่ยปากไล่เขา หญงิสาว

ทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดแรง ก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงเอาไว้ คุดคู้

ซกุซ่อนอยูใ่ต้เงาของผ้าผนืหนานุม่ หวงัให้มนัช่วยโอบล้อมรบัเอาความ

อ่อนแอของเธอไว้ เธอไม่ได้อยากร้องไห้ถ้าเพียงแต่มันกลั้นไว้ได้ ยิ่ง

พยายามเก็บกดก็ยิ่งจุกแน่นในความรู้สึก สิ่งที่เคยคิดว่าลืมมันไปได้

แล้วกลับตีวนเข้ามาเป็นฉากๆ สะท้อนกลับไปกลับมาในความคิดไม่

หยดุหย่อน มแีรงบบีลกึเจบ็จี๊ดอยู่ในอกข้างซ้าย เจบ็จนต้องยกมอืขึ้น

กดบรเิวณนั้นไว้แน่น ขมบัตงึปวดร้าวราวกบัจะระเบดิออกเป็นเสี่ยงๆ

กวินภัทรใจกระตุกวูบตอนเห็นสีหน้าและแววตาของหญิงสาว 

เมื่อครู่เขาพดูเพราะอารมณ์โกรธ และอาจรวมถงึทฐิเิก่าๆ ที่เคยยดึมั่น

ถือมั่น แต่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นเธอในมุมอ่อนแอเช่นนี้ ใจเขาอ่อน

ยวบไปในทนัทเีมื่อรู้ว่าเธอก�าลงัร้องไห้ แต่ไม่มเีสยีงสะอื้นหลดุออกมา

ให้ได้ยนิ ไม่มแีม้การสั่นไหวอย่างที่ควรจะเป็น

นานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้เหน็เธอร้องไห้ 

“อ้าววนิ อยูน่ี่เหรอลกู แม่ท�าซปุข้าวโพดมาให้น้อง” ครองขวญั



54  เพียงภวังค์รัก

ถอืถาดอาหารกลิ่นหอมฉยุเดนิเข้ามา หยดุยั้งบรรยากาศมาคกุ่อนหน้า

ให้คลาคลายลงชั่วขณะ

“แม่ไม่เห็นต้องล�าบากยกขึ้นมาเองเลย ให้เด็กยกมาก็ได้”  

ชายหนุ่มรีบรับถาดอาหารจากมือแม่ ด้วยรู้ดีว่าการประคองถือขึ้น

มายงัชั้นสามของบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรบัคนวยันี้

ครองขวญัเพยีงยิ้มให้ลูกชาย ก่อนจะปรี่เข้าไปดูคนป่วยที่นอน

คลมุโปงอยู่บนเตยีง “พราว...ลูก” 

เพยีงสมัผสัแผ่วเบาจากมอืของแม่ แม้จะผ่านเนื้อผ้าผนืหนา แต่

เธอกร็ูส้กึได้ถงึไออุน่ชดัเจน เสยีงเรยีกอย่างอ่อนโยนพาเอาความอบอุน่

พดัเข้ามาปลอบประโลมใจอ่อนแอของเธอให้ชุ่มชื้นขึ้น 

นี่อาจเป็นเหตผุลเดยีวที่ท�าให้เธอยงัอยากอยู่ที่นี่ต่อไป

“แม่...” พาพราวแอบเชด็น�้าตาแล้วเปิดผ้าออกมามองหน้ากนั 

เรยีกครองขวญัด้วยเสยีงแผ่วค่อย มองคนเป็นแม่ด้วยแววตาโหยหา

“ตายจริง! ยังไม่สร่างไข้เหรอลูก ท�าไมหน้าแดงแบบนี้ล่ะฮึ”  

เธอลูบศรีษะลูกสาวด้วยความเป็นห่วง ปัดผมที่หล่นปรกหน้าให้เข้าที่

เข้าทาง ก้มลงใกล้ๆ แล้วกระซบิถามเสยีงอ่อนโยน “ปวดมากเหรอลกู 

ไปหาหมอกนัไหมคะ”

พาพราวส่ายหน้าเบาๆ ก่อนน�้าตาหยดหนึ่งจะไหลรินเป็นทาง

จากหางตาสวย หญงิสาวเม้มปากแน่นขณะมองแม่

“ไม่เอา ไม่ร้องนะเด็กดี” เธอยื่นมือมาเกลี่ยคราบน�้าตาให้

ลูกสาวอย่างทะนถุนอม 

“...” พาพราวมองนางฟ้าใจดีของเธอไม่วางตา รู้สึกเหมือน 

ตัวเองได้กลับไปเป็นเด็กน้อยของแม่อีกครั้ง นานมาแล้วแม่ใจดีและ 

อยู่ข้างกนัเสมอ แม่ปลอบเธอให้ลมืความเจบ็ปวดได้ทกุครั้ง 

“แม่ท�าของโปรดหนมูาให้ ลกุขึ้นมาทานก่อนนะ ไหวไหม เดี๋ยว

แม่ป้อน”
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“แม่ไปพกัเถอะ เดี๋ยววนิดนู้องต่อเอง” กวนิภทัรขดัขึ้นในจงัหวะ

นั้นหลงัจากลอบมองเหตกุารณ์อยูน่านสองนาน อะไรบางอย่างชดัเจน

ขึ้นในความรู้สึกเขา ชายหนุ่มดึงเอาถาดอาหารจากมือแม่ไปวาง 

ไว้ที่เดมิอย่างระมดัระวงัพร้อมกบัรนุหลงัให้นางกลบัลงไปอย่างไม่ต้อง

เป็นห่วง แล้วปิดประตูลอ็ก!

“ลุกขึ้นมา” เขาสั่งเสียงเข้มพร้อมส่งถาดอาหารไปวางบนตัก

เมื่อเหน็ว่าเธอนั่งได้ที่แล้ว “กนิ!” เขาสั่ง ชายหนุ่มยนืกอดอกมองคน

ที่มือสั่นระริกเพราะฝืนเกร็ง จับช้อนตักอาหารเข้าปากอย่างไม่มั่นคง

นัก มองดูเธอที่พยายามเข้มแข็งอย่างถึงที่สุด แต่เขารู้ว่าเธอก�าลัง

อ่อนแอ

พาพราวพยายามฝืนตักซุปขึ้นกินอย่างยากล�าบาก มือเธอไร้

เรี่ยวแรงก�าลงั ขณะใจกอ่็อนแอจนแทบจะร้องไห้อยูร่อมร่อ เธอเกลยีด

การถูกบงัคบั แต่กย็อมโดนบงัคบัมาสบิกว่าปี ยอมให้ตวัเองโดนใครๆ 

บงการอย่างไม่คิดจะต้าน ยอมท�าตามความต้องการของทุกคนเพื่อ

แลกกบัการได้เป็นคนส�าคญั แต่เธอเหนื่อยแล้ว เธอไม่ไหวแล้ว มอืบาง

สั่นระรกิปล่อยช้อนทิ้งลงในชามเบาๆ หลบัตาปล่อยให้หยาดน�้าทิ้งตวั

ลงมาต่อหน้าเขาอย่างสิ้นท่า

ชายหนุ่มยนืมองด้วยใจหนกัอึ้ง เขามองเหน็ความแตกร้าวบาง

อย่างฉาบซ่อนอยูใ่นตวัเธอ ภาพเดก็หญงิที่มแีววตาตดัพ้อยามมองมา

ที่เขาซ้อนทบัขึ้นมาในความรูส้กึ กวนิภทัรลบูหน้าแรงๆ ก่อนจะเสยผม

ขึ้นลวกๆ เมื่อไม่รู้จะท�าอย่างไรด ี

“ไม่ต้องร้อง” เขาว่าขณะนั่งลงบนเตยีงอย่างแผ่วเบา ตกัซปุขึ้น

มารอป้อนเธอ

“...” หญงิสาวได้ยนิเสยีงเตยีงยวบยาบ เธอรู้ว่าเขานั่งอยู่ใกล้ๆ 

กนั และก�าลงัท�าสิ่งใด นั่นยิ่งส่งผลให้เธอเม้มปากแน่น หลบัตาก้มหน้า

ร้องไห้หนกักว่าเดมิ คราวนี้เริ่มมเีสยีงสะอื้นหลดุออกมาให้ได้ยนิ
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“ร้องไห้ท�าไม” ชายหนุ่มถามด้วยเสยีงเรยีบ

“...” เธอสดูลมหายใจเข้าลกึ พยายามคลายสะอื้น ก่อนเงยหน้า 

ลมืตาขึ้นมองกนั มองเขาด้วยสายตาเจอืแววไม่มั่นคง 

“อ้าปาก” เขาจ่อช้อนรอป้อนเธออยู่อย่างนั้น 

หญงิสาวไม่เอ่ยค�าใด เธอยอมท�าตามแต่โดยด ีเขาคงไม่รูว่้าเธอ

แพ้ความอ่อนโยน แพ้การกระท�าใดๆ ก็ตามที่แสดงถึงความใส่ใจ 

ม่านตาใสฉายแววหวาดหวั่นขณะมองเขาอย่างค้นคว้า สับสนระคน

ตดัพ้อในคราเดยีวกนั 

“มองอะไร!” กวินภัทรถามเสียงเข้ม เก้อกระดากที่หญิงสาว 

มองเขาด้วยสายตาเช่นนั้น รู้สกึคล้ายตนก�าลงัโดนไล่ต้อนแปลกๆ

“เปล่าค่ะ” คนป่วยตอบเสียงค่อยเมื่อจู่ๆ เขาก็ดุกันเสียงดัง 

จนเธองง จบัต้นชนปลายไม่ถกูเพราะอารมณ์ขึ้นลงเดาใจยากของเขา 

“รบีๆ กนิ ฉนัมงีานต้องท�า” 

“เดี๋ยวพราวทานเองกไ็ด้ค่ะ” เสยีงหวานจดืเจื่อนขณะเอ่ยบอก

เขา เธอพยายามจะแย่งช้อนจากมอืชายหนุ่มไปตกักนิเอง

“อย่าอวดเก่ง” ชายหนุ่มเบี่ยงมอืหนพีลางจ้องเธอเขมง็ ดเุธอ

ผ่านทางสายตา 

กวนิภทัรป้อนอาหารคนตรงหน้าจนหมดชาม ดแูลจนกระทั่งเธอ

กนิยาเรยีบร้อย ประคองคนป่วยให้นอนลงแล้วห่มผ้าให้ 

หญงิสาวนอนจ้องเขาไม่วางตา สบัสนว่าตนเองควรรูส้กึอย่างไร 

เมื่อครู่เขาว่ากันให้เจ็บช�้าจนเธอกรุ่นโกรธ พอมาตอนนี้ก็ท�าดี

จนน่าหวั่นใจ พาพราวมองตามหลงัเขาขณะชายหนุม่เดนิออกไปพร้อม

ถาดอาหาร คดิวกวนอยู่อย่างนั้น ก่อนจะผลอ็ยหลบัลงอกีคราเพราะ

ฤทธิ์ยา
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4
ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นที่รัก

พาพราวเป็นเด็กก�าพร้าที่ครอบครัวบุริมนาถรับอุปการะ

ตั้งแต่เธอยังอายุไม่ครบสามขวบดี หลังจากมีกวินภัทรซึ่งเป็นลูกชาย

เพียงคนเดียว ครองขวัญปรารถนาอยากจะได้ลูกสาวเพิ่มอีกคน แต่

ด้วยสขุภาพร่างกายไม่ค่อยแขง็แรง ท�าให้เธอและกมนทตัต้องผดิหวงั

กับการรอคอยร่วมสามปี ทั้งคู่ลองท�าทุกหนทาง ทั้งทางการแพทย์  

ทั้งบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนกมนทัตเริ่มถอดใจเพราะสงสารภรรยาที่

ร่างกายอ่อนแอลงทุกวัน กระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ 

กวนิภทัร ครอบครวัเขาได้จดังานเลี้ยงอาหารกลางวนัที่สถานเลี้ยงเดก็

ก�าพร้าแห่งหนึ่ง ทกุอย่างด�าเนนิไปอย่างราบรื่น 

กระทั่งบังเอิญมีแม่หนูน้อยคนหนึ่งวิ่งเตาะแตะมาแอบอยู่ด้าน

หลังครองขวัญ และจับชายกระโปรงของเธอเอาไว้ พอก้มลงมอง  

สบกับดวงตากลมโตสีน�้าตาลเข้มที่มีน�้าเอ่อคลออยู่เต็มหน่วยตา 

ราวกบัมแีรงดงึดดูบางอย่างสะกดให้เธออุม้เดก็น้อยคนนั้นขึ้นมากอด

ปลอบโยน 

“แม่...” เสยีงร้องอู้อี้ของคนในอ้อมแขนเรยีกความสนใจจากเธอ 

ก่อเกิดความรู้สึกผูกพันบางอย่างขึ้นในใจ จะเรียกว่าถูกชะตาก็ว่าได้ 

คล้ายมีกระแสบางอย่างกระทบจิตใจเข้าอย่างจัง อาจเป็นเพราะเธอ



58  เพียงภวังค์รัก

อยากได้ลกูสาวเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว แถมเดก็หญงิตวัน้อยคนนี้กห็น้าตา

น่ารกัน่าชงัเสยีเหลอืเกนิ 

แววตาออดอ้อนที่จ้องมองกนัตดิอยู่ในภวงัค์ของเธอไปหลายวนั 

ยิ่งได้มาทราบในภายหลงัว่าเดก็หญงิมกัเรยีกทกุคนที่เข้าใกล้ว่า ‘แม่’ 

นั่นยิ่งท�าให้เธอนกึสงสารเหน็ใจ

หลงัจากผ่านวนันั้นมาได้ราวสองสปัดาห์ เธอรอเวลาจนกระทั่ง

แน่ใจในตัวเอง ครองขวัญจึงปรึกษากับสามีเพื่อจะขอรับเด็กหญิงมา

เลี้ยงเป็นลูกบญุธรรม ไหนๆ ทั้งคู่กไ็ม่มหีวงัจะได้ลูกสาวเองแล้ว และ

แม้ ‘บุลลา’ ผู้เป็นพี่สาวสามีจะค้านหัวชนฝา ไม่เห็นด้วยอย่างที่สุด

เมื่อทั้งคู่จะรบัเดก็ที่ไหนไม่รูเ้ข้ามาอยูใ่นครอบครวั เธอมองว่ารงัแต่จะ

สร้างปัญหาขึ้นในอนาคต 

เด็กที่ไม่ได้มีความผูกพันกับเราทางสายเลือด ยังไงก็ไม่มีทาง

เชื่อมกนัได้สนทิ การเลี้ยงเดก็คนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเดก็ที่ไม่ใช่ลูก

ของตวัเองด้วยแล้ว แค่ความอยากอย่างเดยีวไม่พอ ต้องทุ่มเทความ

รู้สกึมากกว่านั้น มคีวามปรารถนาแรงกล้าที่จะมอบความรกัและการ

ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างด ีต้องเผื่อใจในวนัที่เขาอาจท�าผดิพลาด และ

ที่ส�าคญัต้องพร้อมจะเสยีสละให้กนัโดยมองข้ามเรื่องความผกูพนัทาง

สายเลอืดไปได้ เธอพยายามชี้แจงให้ทั้งคูเ่หน็ถงึแง่มมุที่อ่อนไหวลกึซึ้ง 

อย่าตัดสินใจจากอารมณ์ผิวเผินฉาบฉวย อย่ามองเรื่องนี้ตื้นเขิน 

เกนิไป

แล้วใครจะรับประกันว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กดี เชื่อฟังและอยู ่

ในโอวาทตลอดเวลา ตัวอย่างชาวนากับงูเห่าก็มีให้เห็นร�่าไป แต ่

ถึงอย่างไรเธอก็ขัดคนทั้งคู่ไม่ได้ เมื่อน้องชายและน้องสะใภ้ยืนกราน

หนกัแน่นที่จะรบัเดก็หญงิมาดแูล ทั้งคูเ่ชื่อมั่นว่าจะให้ความรกัและดแูล

เดก็น้อยได้เป็นอย่างดี

เดิมทีเด็กหญิงชื่อนภาพราว แต่ระหว่างการเดินเรื่องเอกสาร 
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มข้ีอผดิพลาดเกดิขึ้น เจ้าหน้าที่เขยีนพยญัชนะตวัหน้าของชื่อเธอตกไป 

หนึ่งตวั เหลอืเพยีง ‘ภาพราว’ ซึ่งครองขวญัเหน็ว่าเพราะและแปลกด ี

จงึด�าเนนิการเปลี่ยนชื่อเป็น ‘พาพราว’ ในที่สดุ

ตั้งแต่วันแรกที่พาพราวก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

บุริมนาถ เธอเป็นลูกสาวคนเล็กที่ทุกคนในบ้านรุมล้อมมอบความรัก

ความเอน็ดใูห้ กวนิภทัรทั้งรกัทั้งหลงน้องสาวคนนี้มาก หากใครจะเข้า

ใกล้เดก็หญงิต้องผ่านด่านพี่ชายอย่างเขาไปเสยีก่อน

“แม่ ตะกี้น้องละเมอด้วย” เดก็ชายนั่งจ้องน้องน้อยที่หลบัปุ๋ย

ไม่วางตา เอามอืลูบแก้มเนยีนของน้องอย่างแผ่วเบา บ้างกจ็ิ้มปลาย

จมูกอย่างมันเขี้ยว จนท�าให้คนตัวเล็กเริ่มร�าคาญและส่งเสียงคราง

ประท้วงในล�าคอ 

“วิน! อย่าแกล้งน้องสิลูก” ครองขวัญหันมาเอ็ดลูกชายตัวด ี

เผลอเป็นไม่ได้ ต้องคอยมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ น้องสาว ไม่ยอมห่าง 

ไปไหน นี่ถงึขนาดหอบการบ้านมานั่งท�าใกล้ที่นอนน้อง ด้วยกจิกรรม

โปรดของเดก็ชายคอืการเฝ้าน้องนอนและคอยจบัขวดนมให้ แม้เธอจะ

เอ็ดอยู่บ่อยครั้งว่าควรปล่อยให้น้องจับเอง เพราะเด็กหญิงช่วยเหลือ

ตวัเองได้ในระดบัหนึ่งแล้ว แต่มหีรอืจะยอม แถมยงัชอบแกล้งหยอก

ให้เด็กน้อยอ้าปากรอดูดขวดนมเก้ออีกต่างหาก ส่วนเขาก็นั่งหัวเราะ

คกิคกัอย่างมคีวามสขุ น้องเขา เขาแกล้งได้คนเดยีว!

อาการ ‘คนหวงน้อง’ ท�าให้ครองขวญัและกมนทตัเบาใจ ตอน

แรกทั้งคู่ต่างกังวลว่าลูกชายจะคิดมากเรื่องความส�าคัญ ก่อนหน้านี้

กวนิภทัรเป็นที่หนึ่งของบ้านเสมอ คณุหนเูพยีงคนเดยีวของบ้านจงึถกู

รุมเอาอกเอาใจจากทุกคนรอบข้าง ได้รับความรักไปอย่างเต็มแน่น 

ไม่ต้องแบ่งปันกบัใคร จนอดกงัวลไม่ได้เมื่อมีพาพราวเข้ามา ลูกชาย

อาจน้อยใจที่ต้องมคีนมาแบ่งพื้นที่ความส�าคญัไป แต่กลบักลายเป็น

ตรงกนัข้าม เมื่อเจ้าตวัดกีลบัโอ๋น้องสาวเสยียิ่งกว่าอะไร เห่อกว่าเธอ
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และสามเีสยีอกี 

ครองขวัญเลี้ยงพาพราวอย่างดีด้วยตัวเอง เธอไม่เหนื่อยเลย 

สักนิดเมื่อเทียบกับตอนกวินภัทรเล็กๆ เด็กหญิงเลี้ยงง่าย อารมณ์ด ี

ไม่งอแง ตื่นและหลบัเป็นเวลา แถมยงัน่ารกัน่าชงัยามเมื่อได้มอง เธอ

ฝันอยากมลีูกสาวแบบนี้นานแล้ว จงึมคีวามสขุมากเป็นพเิศษ แต่จะ

เหนื่อยหน่อยกต็รงที่ต้องคอยตอบค�าถามของเจ้าลกูชายตวัดนีี่ละ เขา

สนใจใคร่รู้ไปเสยีทกุอย่าง 

“แม่ครับ ท�าไมมือน้องเล็กจัง” กวินภัทรชอบเอาฝ่ามือตัวเอง

ทาบทบัเพื่อวดัขนาดกบัมอืเลก็จ้อยของน้องน้อย 

“แม่ เมื่อไหร่น้องจะโต”

“แม่ น้องกนินมแค่นี้จะอิ่มเหรอ”

“แม่ เมื่อไหร่น้องจะไปวิ่งเล่นกบัวนิได้”

“แม่ น้องจะกนิชอ็กโกแลต วนิให้กนิได้ไหม” 

“ฮือ...แม่! น้องท�าสมุดการบ้านวินขาด!” เด็กชายเดินร้องไห้

สะอึกสะอื้นมาฟ้องเธอ ในมือถือสมุดการบ้านยับยู่ยี่และฉีกขาดไป 

บางหน้า

...สารพดัวรีกรรม

ผ่านไปห้าปี ทุกอย่างยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี พาพราว

เติบโตอย่างมีความสุขท่ามกลางความรักความเอาใจใส่จากทุกคน  

เดก็หญงิช่างพูดช่างคยุ ออดอ้อนทกุคนรอบข้างจนท�าให้หลงรกัได้ง่าย 

แม้หลายครั้งจะดื้อและเอาแต่ใจไปบ้างตามประสาเด็กที่ไม่เคยถูก

ขัดใจ เธอเป็นเหมือนจิกซอว์ที่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวบุริมนาถ

สมบรูณ์ยิ่งขึ้น จากก่อนหน้านี้คูส่ามภีรรยาเอาแต่คาดหวงัเรื่องลกูสาว

อีกคน จนกลายเป็นความรู้สึกขาดหายและต้องวิ่งไขว่คว้าหาตลอด

เวลา แต่พอมีพาพราว ทั้งครองขวัญและกมนทัตรู้สึกได้จริงๆ ว่า 
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เดก็หญงิเป็นลกูของพวกเขาอกีคน เป็นคนในครอบครวัที่สมควรได้รบั

การดูแลอย่างดี สุขภาพจิตและสุขภาพกายของครองขวัญจึงดีขึ้น 

ตามล�าดบัได้ไม่ยาก

จนกระทั่งเธอพบว่าตวัเองก�าลงัตั้งครรภ์ และเหมอืนโชคเข้าข้าง

เธออกีครั้งเมื่อได้ลกูสาวเพิ่มมาอกีคน ‘กวลีดา’ เป็นลกูหลงซึ่งเกดิตอน

ที่ครองขวัญอายุมากแล้ว จึงท�าให้เด็กน้อยมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

นกั น�้าหนกัตวัน้อยกว่าเดก็ทารกแรกคลอดทั่วไป ต้องเข้าตู้อบเกอืบ

ตลอดสองสัปดาห์หลังคลอด ท�าให้เธอและสามีต่างเครียดจัดและ

กังวลไปสารพัด คนเป็นพ่อต้องคอยเทียวไปเทียวมาระหว่างบ้านกับ

โรงพยาบาล เพื่อปรึกษาคุณหมออยู่ตลอดเวลาในช่วงแรก และทุ่ม

ความสนใจเกอืบทั้งหมดไปที่กวลีดา เนื่องจากเดก็หญงิต้องได้รบัการ

ดูแลใส่ใจเป็นพเิศษ 

โชคดีที่กวินภัทรเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพอดี เขารู้ประสาพอจะรับผิด-

ชอบและจัดการดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่ง รวมไปถึงดูแลพาพราว

แทนเธอและสามไีด้ด้วย เดก็หญงิก�าลงัเรยีนอยู่ชั้นประถมศกึษาปีที่สี่ 

หน้าที่หลักของกวินภัทรคือสอนการบ้านและพาเข้านอนด้วยกัน  

โดยมเีอื้องใจซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของพาพราวคอยก�ากบัดูแลทั้งคู่อกีทหีนึ่ง

“ข้อต่อไป เศษหนึ่งส่วนสี่หารเศษสองส่วนสาม ต้องท�ายงัไงนะ

พราว”

“...” เดก็หญงินั่งจ้องหน้าพี่ชายตาแป๋ว

“ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณ แล้วกลับเศษเป็นส่วน ไหนทดข้อนี้ 

ให้พี่ดูซ”ิ

“...” คนตวัเลก็ยงัคงนั่งนิ่ง จ้องโจทย์ในสมดุการบ้าน และไม่

ยอมเขยีนอะไรลงไปสกัตวั

“เขยีนสพิราว” เมื่อเหน็ว่าน้องไม่ยอมท�า เขาจงึเตอืนด้วยเสยีง

เข้มขึ้น
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“มันหมายความว่ายังไงเหรอพี่วิน มีขนมเค้กแล้วตัดเป็นสี่ชิ้น 

แล้วเอาไปตดัอกีสามชิ้น แล้ว...” 

“จะยงัไงกช็่าง รบีท�าตามที่พี่บอก”

“กพ็ราวนกึไม่ออกนี่” เธอย้อนกลบัพี่ชายเสยีงแง่งอน

“นกึไม่ออกกไ็ม่ต้องนกึ ท�าตามที่บอก อย่าเรื่องมาก! กแ็ค่เขยีน

ลงไป!” 

สิ้นค�าคนตัวเล็กจึงก้มหน้าก้มตาเขียนตามที่พี่ชายบอก เขียน

ยงัไม่ทนัจบข้อ กระดาษสมดุการบ้านกเ็ริ่มเปียกซมึเป็นดวงเลก็ๆ จาก

หยดน�้าตาของเด็กหญิงตัวน้อย ก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องไห้โยเย 

เท่านั้นเองกิจกรรมสอนการบ้านเป็นอันจบเห่ กวินภัทรต้องนั่งกอด

ปลอบน้องสาวที่เอาแต่ร้องไห้สะอกึสะอื้นในอ้อมแขน

“พราวจะหาแม่ แม่ไปไหน”

“แม่ไปโรงพยาบาล แม่ไปอยู่กับน้อง โอ๋ๆ ไม่ร้องนะคนดี...พี่

ขอโทษ” 

เพียงไม่นานแม่ตัวดีก็หลับไปทั้งน�้าตา ส่วนเขาต้องนั่งท�าการ-

บ้านให้เธอต่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ เดก็หนุ่มค่อยๆ เลยีนแบบลายมอืเธอ

ให้เหมือนที่สุด เพราะกลัวว่าคุณครูจะจับสังเกตเอาได้ กว่าจะได ้

เข้านอนก็ปาไปเกือบเที่ยงคืน เขารู้ดีว่าพาพราวไม่ใช่เด็กหัวไม่ดี แต่

เธอมกัชอบสงสยัในจดุที่ไม่ควรสงสยั ใส่ใจกบัอะไรที่คนอื่นมกัมองข้าม 

ถามหาเหตผุลร้อยแปดพนัเก้าจนเขาขี้เกยีจจะสรรหามาตอบ

จนกระทั่งครองขวัญและกมนทัตพากวีลดากลับมาดูแล

ต่อที่บ้าน ทกุอย่างในบ้านจงึถกูเปลี่ยนแปลงไปอย่างเคร่งครดั ทั้งเรื่อง

ความสะอาดและความปลอดภยั 

มอียูว่นัหนึ่งพาพราวเพิ่งกลบัจากโรงเรยีน เธอวิ่งหน้าตั้งเพื่อเอา

สมุดวาดรูปมาโชว์แม่ว่าตนเองได้คะแนนเต็มสิบจากคุณครูในวิชา
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ศลิปะ 

“แม่ขา พราวเก่งไหม” เด็กน้อยยกสมุดขึ้นเปิดหน้าดังกล่าว 

ซึ่งเป็นรูปครอบครวั และยิ้มรอค�าชมจากคนเป็นแม่

“พราวออกไปก่อนลูก อย่าเข้ามาใกล้น้อง แม่จะให้น้องกนินม 

เอื้อง มาเอาพราวไปท”ี 

“ให้พราวอยู่ด้วยไม่ได้เหรอคะ”

“ไม่ได้ อย่าดื้อสพิราว ไปอาบน�้าท�าการบ้านให้เรยีบร้อยก่อน” 

“ไปค่ะน้องพราว” 

เดก็หญงิหน้าเจื่อนลงทนัท ีก่อนเอื้องใจจะเข้ามาจงูมอืเธอแล้ว

พาออกไปจากห้อง พาพราวหนัมามองแม่อกีครั้งตาละห้อย เธอเหน็

แม่ค่อยๆ ลบูหวัของน้องอย่างรกัใคร่อ่อนโยน ก่อนจะหนัมามองพี่เลี้ยง

สาว และกอดกระชบัสมดุวาดรูปในอ้อมแขนให้แน่นขึ้น

ครองขวัญต้องคอยดูแลกวีลดาอย่างใกล้ชิด ท�าให้พาพราว 

จ�าต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กบัพี่เลี้ยง ส่วนกวนิภทัรกไ็ม่ค่อยอยู่บ้านตาม

ประสาวยัรุน่ที่เริ่มตดิเพื่อนตดิเกม อกีทั้งกมนทตัต้องเดนิทางไปตดิต่อ

ธรุกจิยงัต่างประเทศอยูบ่่อยครั้ง หรอืหากอยูบ้่าน เขามกัจะขลกุอยูแ่ต่

ในห้องของกวีลดาทั้งวัน จนบางทีเธอต้องแอบไปชะเง้อดูตรงประตู

กระจกห้องน้องอยู่บ่อยครั้ง อยากรู้ว่าพ่อกบัแม่ท�าอะไรกนั เธอเองก็

อยากเข้าไปเล่นกับน้องบ้าง เธอเหงา...เหมือนไม่มีใครสนใจเธอเลย 

สกัคน เธอแค่อยากมเีพื่อนเล่นด้วย

...

พาพราวเหน็รนิรดานั่งระบายสอียู่คนเดยีวจงึเดนิเข้ามาดใูกล้ๆ 

ใจจรงิเธออยากขอเล่นด้วย แต่พอเหน็เธอเข้า เดก็หญงิกร็บเกบ็สมดุ

ทนัท ีท�าท่าจะผละหนไีป 

“ขอพราวดูหน่อยสิ” พาพราวดึงเอาสมุดระบายสีจากมือของ 

รนรดาเข้าหาตวั 

ี

ิ
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“ของรนินะคะ” รนิรดายื้อแย่งกลบัมา ด้วยกลวัว่าพาพราวจะ

แย่งของรกัของเธอไป 

“เอามาดูก่อน” เธอเพยีงแค่จะดูเฉยๆ และต้องดูให้ได้ด้วย!

“ไม่เอา”

“เอามานะ!” คณุหนูของบ้านใช้สทิธิ์ขาดกระชากมนัเข้าหาตวั

โดยไม่ยั้งมอื

คนหนึ่งจะเอาให้ได้ ส่วนอกีคนพยายามรกัษาสทิธิ์ของตวัเองไว้ 

สมดุวาดภาพระบายสเีจ้าหญงิของรนิรดาจงึขาดวิ่นออกเป็นสองส่วน 

พาพราวได้สมุดทั้งเล่มไป ส่วนรินรดาคว้าได้เพียงเศษกระดาษ 

หน้าหนึ่งซึ่งฉกีขาดตดิมอืมา

“ท�าอะไรกันคะ” เอื้องใจเดินเข้ามาหาทั้งคู่เมื่อเห็นว่ามีการ 

ยื้อแย่งกนัเกดิขึ้น 

“พราวแค่จะขอดูสมุดระบายสี ท�าหวงไปได้” พาพราวบอก 

พี่เลี้ยงเสยีงออดอ้อน

“รนิแค่...” รนิรดาพยายามแก้ต่างให้ตวัเอง เธอช่วยป้าแม่บ้าน

ท�างานในครวัเสรจ็เรยีบร้อยแล้วจงึมานั่งระบายสเีล่นในศาลานี้

“แม่เคยสอนรนิว่ายงัไง จ�าไม่ได้เหรอ” เอื้องใจเอด็ลกูสาวเสยีง

เข้ม

รินรดาไม่ตอบอะไรออกไปสักค�า เธอเพียงก�ามือแน่นเพื่อเก็บ

อารมณ์ กระดาษรูปเจ้าหญงิที่เธอตั้งใจระบายอยู่นานสองนานยบัยู่ยี่

อยูใ่นมอืเลก็ ต้องเป็นเธอทกุททีี่ยอมให้ ไม่ว่าอย่างไรพาพราวกม็าเป็น

ที่หนึ่งเสมอส�าหรับแม่ อะไรๆ ก็คุณหนูของบ้าน สอนให้เธอส�านึก 

บญุคณุของครอบครวับรุมินาถ สอนให้เธออยู่อย่างเจยีมเนื้อเจยีมตวั 

เดก็หญงิในชดุมอมแมมจงึวิ่งหนหีายไปทั้งน�้าตา

พาพราวหน้าเจื่อนลงเพราะรู้สึกผิด เด็กหญิงมองดูสมุดในมือ

ที่ขาดยบัเยนิ ไว้วนัว่างๆ เธอจะขอให้เอื้องใจพาไปซื้อเล่มใหม่ ซื้อมา
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หลายๆ เล่มเลย ตั้งใจว่าจะเอามาคนืรนิรดาและชวนเธอเล่นด้วยกนั 

ในงานเลี้ยงวันปีใหม่ของบ้านบุริมนาถซึ่งจัดเป็นประจ�า

ทกุปี เป็นงานเลก็ๆ ที่เชญิเฉพาะคนภายในครอบครวัและเพื่อนบ้าน

ละแวกใกล้เคยีงกนั ดเูหมอืนคนที่ตื่นเต้นที่สดุเหน็จะเป็นพาพราว เธอ

ชอบงานเลี้ยง ชอบบรรยากาศเวลามีคนเยอะๆ มาอยู่รวมกันอย่าง

ครกึครื้น แถมยงัมขีนมเค้กอร่อยๆ มนี�้าหวาน มกีล่องของขวญัสสีวย

เรียงเป็นตั้งๆ มีเพื่อนจากบ้านข้างๆ มาวิ่งเล่นในงานด้วยกันอย่าง

สนกุสนาน ที่ส�าคญัเธอจะได้ใส่ชดุสวยๆ เหมอืนนางฟ้า

“ชดุพราวน่ารกัไหม” วนันี้เดก็หญงิใส่ชดุเดรสสฟ้ีาอ่อนลายจดุ

สีขาว ชายกระโปรงระบายเป็นชั้นฟูฟ่อง มีโบสีขาวอันใหญ่มัดอยู ่

ด้านหลงั เปียผมสองข้างและตดิกิ๊บรปูดอกไม้เลก็ๆ อย่างน่ารกัน่ามอง

“งั้นๆ” กวนิภทัรแกล้งตอบหวงัให้เธองอนเล่น “ชดุรนิน่ารกักว่า

ตั้งเยอะ” เขาหนัไปชมอกีคนที่ยนือยู่ใกล้ๆ แทน

‘งอน’ นางฟ้าตวัน้อยเบะปาก เชดิหน้าบูดๆ ขึ้น แล้วเดนิงอน

ตุ๊บป่องๆ ไปรวมกลุ่มกบัเดก็ๆ วยัเดยีวกนั ไม่สนใจพี่ชายอกีเลย เรื่อง

อะไรมาชมเดก็คนอื่นต่อหน้าเธอ ชดุเธอมโีบสวย แถมกระโปรงยงับาน

กว่า สวยกว่าชุดของรินรดาตั้งเยอะ แถมชุดของรินรดาก็เป็นชุดเก่า

ของเธอที่ไม่ชอบแล้วจงึให้ไปใส่หรอก 

แม้จะแต่งชดุสวย แต่รนรดาไม่ได้รบัอนญุาตให้เดนิเล่นในงาน

ได้ตามอ�าเภอใจเช่นเดก็คนอื่นๆ ทั้งที่ครองขวญัไม่ได้ห้าม แถมยงับอก

ให้เธอสนกุได้เตม็ที่ แต่เอื้องใจกลบัสั่งลกูสาวให้นั่งอยูบ่รเิวณซุม้อาหาร

กบัป้าจติตร ีคอยช่วยงานเลก็ๆ น้อยๆ หยบิจบัสิ่งของให้หญงิสูงวยั

ส่วนเดก็คนอื่นๆ ต่างพากนัวิ่งเล่นสนกุสนานไปทั่วงาน ในขณะ

ที่พวกผู้ใหญ่นั่งจับกลุ่มคุยกันเป็นหย่อมๆ ตามประสา พาพราวกับ

เพื่อนๆ โดนผู้ใหญ่เอด็อยู่หลายทใีห้ระวงั จนกระทั่งเธอหนัไปเหน็ว่า

ิ
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รถเขน็เดก็ที่มกีวลีดานอนอยูน่ั้นค่อยๆ เลื่อนไหลไปตามระดบัพื้นลาด

เอยีง และด้วยสญัชาตญาณ เดก็หญงิจงึรบีวิ่งเข้าไปโดยเรว็หมายจะ

จบัรถเขน็ไว้

แต่ไม่ทัน! เธอเอื้อมมือมาช้าเกินไป ท�าให้รถเข็นที่มีเด็กหญิง 

วยัเกอืบขวบนอนหลบัอยู่ไถลตกบนัไดไปด้วยความเรว็แรง 

ครองขวญัหนัมาเหน็รถเขน็ของลกูค่อยๆ กระเดน็ไปตามแรงวถิ ี

เธอกรดีร้องสดุเสยีง พลนัใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม 

โชคดทีี่รถพลกิคว�่าไปเพยีงตลบเดยีว เดก็น้อยที่นอนอยู่ข้างใน

ไม่ได้รบัอนัตรายใดๆ อย่างที่คดิ ทว่าแรงกระทบกระเทอืนท�าให้เดก็น้อย

ตื่นตกใจร้องไห้จ้าเสยีงดงั

ทกุคนในงานต่างหนัมามองเหตกุารณ์เป็นตาเดยีว ทกุสายตา

มองตรงมายงัพาพราว เดก็หญงิยนือึ้งชะงกังนัอยู่ในท่วงท่าที่พยายาม

จะคว้ารถเขน็เอาไว้ และมองไปที่รถเขน็น้องอย่างตกตะลงึ 

เมื่อกมนทัตตั้งสติได้จึงรีบปรี่เข้าไปดูกวีลดาที่ร้องไห้เสียงดัง  

อุม้ขึ้นมาตบหลงัเบาๆ เพื่อปลอบโยน ส�ารวจดวู่าลูกสาวได้รบับาดเจบ็

ตรงไหนหรือไม่ ก่อนจะส่งต่อให้ครองขวัญที่วิ่งตามมาดูด้วยความ

ตกใจ

กมนทตัเดนิตรงเข้ามาหาพาพราวด้วยสหีน้าโกรธจดั เดก็หญงิ

ซึ่งก�าลงัยนืนิ่งโดนคนเป็นพ่อกระชากตวัเข้าไปในบ้านทนัท ี

“พราว! พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าวิ่ง ถ้าน้องเป็นอะไรขึ้นมาจะ

ท�ายงัไง ท�าไมไม่ฟัง ท�าไมดื้อแบบนี้ฮะ!” กมนทตัฟาดฝ่ามอือย่างแรง

ไปที่แผ่นหลังบอบบางของลูกสาวตัวเล็ก แรงในระดับที่ไม่ได้ยับยั้ง

ก�าลงัเลยสกันดิ เขาใส่เตม็เหนี่ยวไปทั้งหมดที่ม ีจนคนตวัเลก็เซไปชน

พนกัโซฟาด้านข้างอย่างแรง หากไม่มมีอืของพ่อยดึไหล่อกีข้างไว้ เธอ

อาจจะกระเดน็ล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นแล้วกเ็ป็นได้

“ฮือ...พราวไม่ได้ท�า พราวไม่ได้ดื้อ” เธอเจ็บจนชาไปทั้งร่าง  
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เดก็น้อยตวัสั่นเทิ้มเพราะไม่เคยถกูพ่อต ีไม่เคยถกูพ่อตะคอกใส่เสยีงดงั

เช่นนี้ 

เธอกลวั...

“ยังจะเถียงอีก! เล่นอะไรไม่ระวัง” เขาโกรธจัด เพราะคิดว่า 

เด็กหญิงวิ่งซนไม่ทันระวังจนมาชนรถเข็นเข้า เมื่อครู่เขาใจหายวาบ

ตอนที่เกดิเหตกุารณ์ กลวัและโกรธในเวลาเดยีวกนั

“พราวแค่จะเข้าไปช่ว...” เดก็น้อยพยายามจะอธบิาย เสยีงเธอ

สะอื้นฮกัขาดห้วงไปเมื่อพ่อตวาดใส่อกีครา 

“เดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะ! เหน็พ่อใจดเีกนิไปใช่ไหม” ชายหนุ่ม

ตะคอกเสยีงดงั ไม่ฟังเหตผุล ท�าท่าจะตเีธออกีครั้ง 

เดก็หญงิร้องไห้น�้าตาอาบแก้ม ทั้งกลวัทั้งตกใจ เธอไม่เคยเหน็

พ่อในมุมน่ากลัวแบบนี้ แรงกระทบอย่างรุนแรงที่แผ่นหลังเมื่อครู่ยัง

สะเทอืนพล่านอยู่ในกาย เจบ็จนชา... 

ร่างเล็กสะบัดตัวหนีออกจากมือใหญ่ที่จับไหล่ข้างหนึ่งของเธอ

ไว้ พาพราววิ่งหนีหายไปจากตรงนั้นทันที ก่อนจะมุดตัวเข้าไปหลบ 

ใต้โต๊ะวางของซึ่งอยู่หน้าห้อง เข้าไปนั่งร้องไห้อยู่เงยีบๆ หลงัผ้าปูโต๊ะ

คนเดยีว ตรงนี้มกัเป็นที่ประจ�าเวลาเธองอนกวนิภทัรหรอืเอื้องใจ เธอ

จะหลบมาร้องไห้คนเดยีวเสมอ มแีค่สองคนนี้เท่านั้นที่รู้จดุซ่อนตวันี้ 

กมนทตัหวัเสยีอย่างมาก เขายอมรบัว่าโกรธจดัจนขาดสต ิเขา

แค่กลัวว่าจะเสียลูกไป กวีลดาเกือบจะไม่รอดมาแล้วครั้งหนึ่งตอน

คลอดใหม่ๆ เขาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ สละเวลาผลดัเปลี่ยนเวยีน

กบัภรรยาไปดูแลลูกที่โรงพยาบาลจนผ่านวกิฤตเิลวร้ายมาได้ ทั้งคู่จงึ

ค่อนข้างอ่อนไหวกบัทกุอย่างที่จะเป็นอนัตรายกบัลูกน้อย ความกลวั

ท�าให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ เผลอเอาอารมณ์ร้ายไปลงกับพาพราว 

กระทั่งครองขวญัอุม้กวลีดาที่เริ่มสงบจากการร้องไห้เข้ามาในห้อง ตาม

มาด้วยบลุลา พี่สาวของเขา
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“ลกูเป็นยงัไงบ้าง” กมนทตัหนัมาถามภรรยาด้วยความเป็นห่วง

“ไม่เป็นไรแล้วค่ะ แกคงตกใจเสยีงดงั” ครองขวญัโยกตวัเบาๆ 

เพื่อกล่อมลูกน้อยในอ้อมแขน

“ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเด็กนี่จะสร้างปัญหา” บุลลาโพล่ง

ออกมาอย่างอดึอดัใจ เธอไม่เหน็ด้วยตั้งแต่พวกเขารบัพาพราวเข้ามา

ในบ้านแล้ว

“พดูอะไรแบบนั้นพี่นิ่ม” กมนทตัปรามพี่สาวขณะคลงึขมบัระงบั

อารมณ์เดอืดจดั

“นี่ลูกแกยังเล็กนะ ใครจะรับประกันว่าโตขึ้นยัยเด็กนั่นมันจะ 

ไม่อจิฉาลกูแก เมื่อกี้มนัอาจจะไม่ใช่อบุตัเิหตกุไ็ด้ แกกเ็หน็ เดก็นั่นมนั

อาจจะตั้งใจผลักลูกแกก็ได้ มันอาจจะรู้ว่ายัยหนูจะมาแทนที่ จะมา

แย่งความรกัไป” 

“เพ้อเจ้อไปกนัใหญ่ พราวไม่ใช่เดก็แบบนั้นสกัหน่อย ผมเลี้ยง

พราวมากบัมอื มนัเป็นอบุตัเิหต ุพี่กเ็หน็ว่าเดก็มนัวิ่งเล่นกนั”

“ตามใจ...ฉนักแ็ค่เตอืน ที่แกเลี้ยงน่ะมนัลกูใครกไ็ม่รู ้ระวงัเถอะ! 

ยยัเดก็นั่นมนัอาจจะมาแว้งกดัลกูแกเอาทหีลงักไ็ด้ ไหนๆ แกกม็ลีกูสาว

เองแล้ว เดก็นั่นกไ็ม่จ�าเป็นแล้ว” 

“ไม่จ�าเป็นงั้นเรอะ! แล้วพี่จะให้ท�ายงัไง ให้เอาพราวไปคนืสถาน

เลี้ยงเดก็ก�าพร้าเหรอ” กมนทตัพดูขึ้นเพยีงเพราะต้องการประชดพี่สาว 

ไม่ได้คิดจะท�าแบบนั้นจริงๆ สักหน่อย เขาอดรู้สึกโกรธไม่ได้ที่พี่สาว

อคตกิบัพาพราวเกนิไป เดก็หญงิเข้ามาเป็นครอบครวัเดยีวกนัได้เกอืบ

ห้าปีแล้ว แต่พี่สาวกย็งัระแวงไม่เลกิ ไม่ผูกพนัหรอืสงสารเดก็บ้างเลย

หรอืไง

บุลลาคร้านจะเถียงกับน้องชาย หญิงสูงวัยจึงท�าเพียงค้อน 

คู่สามภีรรยา ก่อนจะเดนิเชดิหน้าออกไปที่งานเลี้ยงในสวนต่อ 

เมื่อเหน็ว่ากวลีดาสงบลงแล้ว สองสามภีรรยาจงึพาเดก็เลก็กลบั
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เข้าไปสมทบในงานต่อ ด้วยรูว่้าทกุคนคงตกใจกบัเหตกุารณ์เมื่อครูแ่ละ

คงเป็นห่วงอย่างมาก เกรงว่างานจะกร่อยเอาได้

เด็กหญิงพาพราวถูกทิ้งให้นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ใต้โต๊ะ ไม่มี 

ใครรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้ เธอได้ยนิทกุค�าพูด ชดัเจน กระจ่าง เธอไม่ใช่ลูก

ของพ่อกับแม่หรอกหรือ เธอเป็นแค่เด็กก�าพร้าที่ไหนก็ไม่รู้ เธอไม่ใช่

น้องสาวของกวนิภทัร เธอเป็นใครกไ็ม่รู ้เป็นแค่เดก็เกบ็มาเลี้ยง ราวกบั

มบีางอย่างในตวัเธอก�าลงัสูญสลาย ความหวาดกลวัถูกสร้างขึ้นจาก

จนิตนาการของเดก็สบิขวบ 

‘ถูกทิ้ง’ ค�าค�านี้ผดุขึ้นมาในความรู้สกึ เธอกลวั...

“น้องพราว” เอื้องใจแหวกผ้าปูโต๊ะเพื่อเรียกคนที่นั่งร้องไห้ให้

ออกมา ตกใจที่เหน็เดก็หญงิร้องไห้หนกัขนาดนี้ สงสยัคงโดนคณุพ่อดุ

“เอื้องจ๋า พราวไม่ใช่ลูกของพ่อกบัแม่เหรอ”

“พูดอะไรแบบนั้นคะเดก็ด”ี 

“ป้านิ่มบอกว่าพราวเป็นเด็กก�าพร้า” เธอเคยโดนเพื่อนที่

โรงเรยีนล้อ แต่เธอคดิว่ามนัไม่ใช่เรื่องจรงิ เธอเลยแค่โกรธเพื่อนคนนั้น

และไม่พูดด้วยทั้งวนั แต่ครั้งนี้คงเป็นเรื่องจรงิ พวกผู้ใหญ่ไม่มทีางพูด

โกหก “พ่อกบัแม่จะรกัพราวเหมอืนเดมิไหม มนี้องแล้วพราวจะถูกทิ้ง

ไหม”

“ไม่เอาค่ะ ไม่ร้องนะคะ” เอื้องใจดึงพาพราวมากอดแนบอก 

ด้วยความสงสาร เธอเลี้ยงพาพราวมาตั้งหลายปี เด็กหญิงน่ารัก 

น่าเอน็ดู สมควรจะได้รบัแต่ความสขุ

“เอื้องจ๋า ถ้าไม่มนี้อง พราวจะไม่ถูกทิ้งใช่ไหมคะ ทกุคนจะยงั

รักพราวใช่ไหม” ร่างเล็กร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในอกพี่เลี้ยง พูดเสียง

อู้อี้ด้วยความอดัอั้น 

“คณุพ่อคณุแม่รกัน้องพราวมากนะคะ พี่เอื้องกร็กัน้องพราว” 

เดก็หญงิกอดพี่เลี้ยงสาวไว้แน่น หลบัตาร้องไห้อย่างหนกั
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‘ถ้าไม่มีน้อง พราวจะไม่ถูกทิ้งใช่ไหมคะ ทุกคนจะยังรักพราว 

ใช่ไหม’ กวนิภทัรทวนค�านี้ซ�้าไปซ�้ามาในใจ 

เมื่อครู่เขามัวแต่ไปเล่นเกมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่อีกฟากหนึ่ง

ของงาน จงึไม่ได้อยู่ในเหตกุารณ์ที่รมสระว่ายน�้า มารู้เรื่องราวกต็อน

เห็นแม่อุ้มน้องเดินไปเดินมาเพื่อปลอบโยน จึงถามบุลลาว่าเกิดอะไร

ขึ้น ด้วยอคติของนางจึงท�าให้เด็กหนุ่มได้รับข้อมูลผิดแผกจากความ

เป็นจรงิไปมาก เรื่องพลกิกลบัตาลปัตรเป็นหนงัคนละม้วน กลายเป็น

ว่าพาพราวตั้งใจผลกัรถเขน็ของน้องตกบนัได ตามด้วยถ้อยค�าใส่สตีไีข่

เรื่องลูกเลี้ยงขี้อจิฉา กวนิภทัรยอมรบัว่าไม่ได้เชื่อป้าทั้งหมด แต่เมื่อครู่

เขาได้ยนิพาพราวพูดออกมาจากปากเอง 

เขาชอ็ก! น้องสาวที่น่ารกัของเขาพูดแบบนั้นออกมาได้อย่างไร 

ความผดิหวงัผสมอารมณ์กรุ่นโกรธก่อเกดิขึ้นในใจเดก็หนุ่ม

หลังจากผ่านเหตุการณ์วันนั้นมาเพียงสัปดาห์ ความ

สัมพันธ์ที่ดูคล้ายจะเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พาพราวเริ่ม

ท�าตัวเกาะติดทุกคนแจ เธอมักหวาดผวาเวลาที่ครอบครัวพาออกไป

ข้างนอกเสมอ กลวัว่าจะถกูพาไปทิ้งเหมอืนในข่าวที่เจ้าของมกัพาหมา

พาแมวไปปล่อยทิ้งข้างทาง 

มีอยู่วันหนึ่งเธอพลัดหลงกับพ่อแม่ระหว่างเดินในห้างสรรพ-

สนิค้า เพยีงเพราะเดก็หญงิมวัแต่สนใจชอ็กโกแลตในมอื เป็นครั้งเดยีว

ที่เธอจ�าไม่เคยลมื และหลงัจากนั้นเดก็หญงิมกัจะบ่ายเบี่ยงทกุครั้งหาก

ต้องไปไหนไกลๆ หนกัเข้ากว็ิ่งไปซ่อนตวั ไม่ยอมออกมาเจอใคร

เดิมทีเธอติดกวินภัทรมากอยู่แล้ว ยิ่งรับรู้ว่าตนไม่ใช่น้องสาว

ของเขากย็ิ่งเข้าหาหนกักว่าเก่า เดก็หญงิตวัน้อยตามพี่ชายเป็นเงา เขา

ท�าอะไร เธอกจ็ะขอท�าด้วย เขาไปไหน เธอจะอ้อนขอไปด้วยทกุครั้ง 

“ให้พราวไปด้วยนะ” 

ิ
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กวินภัทรหันมามองเด็กหญิงซึ่งจับเบาะรถจักรยานของเขาไว้

แน่น ไม่ยอมปล่อย วนันี้เขานดัเตะฟตุบอลกบัเพื่อนที่สวนสาธารณะ

ในหมู่บ้าน “ปล่อย!” เดก็หนุ่มพูดเสยีงเข้ม ร�าคาญที่น้องสาวท�าตวั

วุ่นวายเข้าไปทกุท ี

“พราวไปด้วยนะพี่วิน” เธอมองเขาตาแป๋ว ท�าเสียงออดอ้อน

เหมอืนที่ท�าประจ�า

“ไม่ปล่อยใช่ไหม ได้!” เขามองคนพูดไม่รู้เรื่องอย่างท้าทาย  

นึกแผนร้ายขึ้นในใจ ก่อนจะออกแรงปั่นสุดก�าลัง กระชากร่างบางที่

จบัเบาะไว้ให้พุ่งตวัล้มไปด้านหน้าอย่างไม่ทนัตั้งตวั 

เดก็หญงิเอามอืยนัพื้นไว้อย่างแรง เจบ็จี๊ดนดิๆ ที่บรเิวณฝ่ามอื 

แบขึ้นมาดูพบว่ามีเลือดซิบเล็กน้อย พอเงยหน้าขึ้นมอง พี่ชายก ็

ปั่นจกัรยานออกไปไกลแล้ว 

“หรอืพี่วนิจะรู้ว่าพราวไม่ใช่ลูกของพ่อกบัแม่” 

เด็กหญิงถือสมุดการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เข้ามานั่งข้าง 

พี่ชาย กวนิภทัรก�าลงัขะมกัเขม้นอยูก่บัการเขยีนรายงานตรงโต๊ะญี่ปุน่

ในห้องหนงัสอื 

“พี่วนิ...พราวท�าข้อนี้ไม่ได้” ทั้งคู่มกันั่งท�าการบ้านด้วยกนัเป็น

ประจ�าในห้องนี้ เขานั่งตรงนั้น และเธอนั่งตรงนี้เสมอ

“...” ไม่มเีสยีงตอบกลบัจากพี่ชาย มหิน�าซ�้าเขายงัหนัหน้าหน ี

ไม่สนใจคนตวัเลก็

“สอนข้อนี้พราวหน่อย...” เธอยงัคงรบเร้าเสยีงหงงุหงงิ จบัแขน

พี่ชายเขย่าเบาๆ เพื่อเรยีกร้องความสนใจ “พี่วนิ”

“ไปให้พี่เอื้องสอนไป” เขาสะบดัมอืเธอออกอย่างแรง ท�าให้แขน

ของเดก็หญงิถกูเหวี่ยงไปชนเข้ากบัแก้วนมที่วางอยู ่ของเหลวสขีาวขุน่

จึงหกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเปียกสมุดรายงานที่เขาตั้งใจเขียนมา
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ตั้งแต่ช่วงหวัค�่า 

“เอ่อ...พราวขอโทษนะคะ” 

กวนิภทัรรบีหยบิทชิชมูาซบันมทนัท ีพาพราวพยายามจะเข้ามา

ช่วย แต่เขาปัดมอืเลก็ออกอย่างไว ผลกัร่างบางจนเซหงายไปด้านหลงั

อย่างแรง

“พี่วนิ...” 

“อย่ามายุง่ เป็นเพราะเธอเลย ออกไป ตวัปัญหา! แล้วกไ็ม่ต้อง

มาเรียกฉันว่าพี่ด้วย ฉันไม่ใช่พี่เธอ น่าร�าคาญ!” เขาว่าเพราะก�าลัง

โมโห แทบไม่ได้หันไปมองหน้าเด็กหญิงด้วยซ�้า จึงไม่รู้ว่าเธอมองมา

ด้วยแววตาแบบไหน

เธอเข้าใจแล้ว...เธอรูแ้ล้วว่าตวัเองควรอยูต่รงไหนในบ้านหลงันี้ 

คนตวัเลก็จงึขยบัยนัตวัขึ้น รบีเกบ็สมดุการบ้านและกระเป๋าดนิสอของ

ตนเอง แล้วเดนิน�้าตานองหน้าออกไปอย่างเงยีบๆ 

เอื้องใจเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นและรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวด

ของพาพราว เธอตั้งใจว่าจะปรึกษากับครองขวัญและกมนทัตอย่าง

จริงจังเรื่องที่เด็กหญิงไปได้ยินเข้าวันนั้น แต่เหมือนโชคชะตาจะเล่น

ตลก ในวันที่พาพราวขอให้เธอไปรับหลังเลิกเรียนเพื่อจะให้พาไปซื้อ

สมดุวาดภาพระบายสมีาคนืรนิรดา เอื้องใจกลบัมอีนัเป็นไปเสยีก่อน

จากอบุตัเิหตรุถชน เพยีงเพราะคูก่รณฝ่ีาฝืนสญัญาณจราจรด้วยความ

ประมาท เดก็หญงิซึ่งยนืรอพี่เลี้ยงอยู่อกีฝั่งหน้าประตูโรงเรยีนชอ็กงนั

ไปในทนัท ีด้วยเหตกุารณ์ทั้งหมดเกดิขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอ ภาพพี่เลี้ยง

นอนจมกองเลอืดยงัตดิตรงึอยูใ่นความรูส้กึของเธอไม่จางหาย นั่นร้าย

พอๆ กบัความรู้สกึผดิที่กดักนิใจเรื่อยมา

ที่พึ่งสดุท้ายจากเธอไปแล้ว!

ตั้งแต่นั้นมาทกุอย่างกเ็ปลี่ยนไป พาพราวที่น่ารกัช่างพดูช่างคยุ

คนเดมิหายไป เหลอืเพยีงเดก็หญงิขี้กลวั แววตาเธอหวาดระแวงตลอด
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เวลา ความรู้สึกโดดเดี่ยวถูกกดให้ลึกลงไปในใจ กลายเป็นเหมือน 

ขมวดปมก้อนใหญ่พนักนัยุ่งเหยงิ ถ่วงรั้งตวัตนของเธอไว้ เธอเริ่มเกบ็

ตัว ไม่พูดไม่จากับใคร และพร้อมจะท�าตามใจทุกคน หากพ่อแม่ 

สั่งอะไร เธอก็จะท�าทันทีโดยไม่อิดออด ไม่มีการออดอ้อนต่อรอง 

เหมอืนก่อน ทั้งครองขวญัและกมนทตัต่างแปลกใจ แต่ทั้งคูก่ลบัตคีวาม

เป็นว่าเธออาจสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเสียพี่เลี้ยงไปกะทันหัน 

บวกกับคงกลัวที่ถูกกมนทัตดุและตีครั้งแรก หลังจากวันนั้นเด็กหญิง

จึงแสดงออกว่าเกรงกลัวคนเป็นพ่อแค่ไหน และอาจเพราะพวกเขา 

ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเธอมากนัก ยังคงต้องวุ่นอยู่กับการดูแลกวีลดา จึง

ละเลยบางอย่างไป

กวินภัทรพยายามเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้กับพาพราวทุกครั้ง ยกเว้น

ต่อหน้าพ่อแม่ซึ่งเขายังท�าตัวเป็นปกติกับเธอเหมือนเดิม แต่ลับหลัง

กลบัเยน็ชา พูดจาไม่ค่อยด ีตั้งหน้าตั้งตาคอยจบัผดิ ระแวดระวงักนั

ตลอดเวลา มีหลายครั้งที่เขาเห็นเธอท�าตัวลับๆ ล่อๆ แอบเข้าไปใน

ห้องท�างานพ่อ บางครั้งกน็ั่งจ้องกวลีดาคราวละนานๆ ท�าท่าครุ่นคดิ 

มีวูบหนึ่งที่เขาเห็นว่าสายตาเธอดูก้าวร้าวขึ้นขณะจ้องมอง หรือจะ 

เป็นตอนที่เขาเหน็เธอถอืหมอนใบเลก็ค้างนิ่งอยูข้่างที่นอนน้อง ถ้าเขา

ไม่ได้อคตไิปเองกอ็ดคดิไม่ได้ว่าเธอตั้งใจจะท�าร้ายน้อง

และยงัมอีกีหลายเหตกุารณ์ที่เขาอธบิายไม่ได้ นั่นยิ่งตอกย�้าให้

เห็นว่าน้องสาวที่น่ารักของเขาหายไปแล้ว เหลือไว้เพียงใครบางคนที่

เขาไม่รู้จกั


