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หลังจากจบมัธยมและแยกย้ายกันไปเรียนต่อ มีชีวิตของ

ตวัเองตามเส้นทางที่เลอืกเดนิ ร้อยรกัและกลุม่เพื่อนโรงเรยีนหญงิล้วน

สดุแสบกไ็ม่ได้พบปะกนัสกัเท่าไร แต่ในวนันี้ ด้วยจงัหวะอนัดอีะไรก็ 

มิอาจทราบได้ จู่ๆ ทุกคนก็ว่างตรงกันและนัดหมายมาเจอกันที่ร้าน 

ไก่ย่างส้มต�าเจ้าเดด็ได้เฉยเลย

ก่อนออกมาจากบ้าน ร้อยรักโดนปริมาก�าชับเสียหลายรอบว่า 

ธีมเสื้อผ้าในวันนี้คือเบาๆ ชิลชิล หญิงสาวเลยแต่งตัวมาด้วยความ

ธรรมดาที่สดุเท่าที่จะท�าได้

ทว่า...เมื่อเดนิเข้าร้านมายงัโต๊ะที่เพื่อนหญงิพลงัหญงิของตนนั่ง

อยู่ ร้อยรกักไ็ด้รู้แล้วว่าเบาของเธอกบัเบาของเพื่อน มนัคนละเบากนั

โดยสิ้นเชงิ

“โห ยายรกั ฉนับอกแล้วใช่ไหมว่าให้มาแบบธรรมดาๆ ไม่ต้อง

เยอะ” ปรมิาบ่น ปรายตามองคนสวมชดุจมัป์สูทเกาะอกขาสั้นสแีดง

เลอืดหมูอย่างหมั่นไส้

“อะไร้ ฉนัว่าวนันี้ฉนัมาน้อยมากนะปรมิ ไม่โซพราวเท่าไรเลย” 

ปากบอกอย่างนั้น แต่กลับท�ากิริยาสะบัดผมด�าตรงสลวยของตนให้

พลิ้วไหว ราวกบัว่าตวัเองคอืพรเีซนเตอร์แชมพสูระผมอย่างไรอย่างนั้น 

เด็กน้อย...ที่ไม่น้อย

บทน�ำ
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“ไม่พราวอะไรของแก นี่แกสวยมงลงเจดิจรสัฆ่าคนทั้งร้านเลย

นะ”

“คือฉันก็พยายามจะกดความสวยแล้วอะปริม แต่มันได้แค่นี้” 

คนงามเลศิยกมอืขวากมุหน้าอก แกล้งท�าเป็นถอนใจเฮอืกใหญ่ “เฮ้อ...

เกดิมาสวยกล็�าบากเหมอืนกนัเนอะ”

เพื่อนๆ พากนัร้องโห่ให้ ส่วนร้อยรกักห็วัเราะคกิคกัอย่างชอบใจ 

แกล้งเชดิหน้าใส่ทกุคน ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างข้างๆ ปรมิา

วาจาที่เธอพูดอาจจะดูน่าหมั่นไส้ไปบ้าง ทว่าก็ไม่ได้เกินจริง 

แต่อย่างใด ตั้งแต่โตจนพอเริ่มรู้ความ ร้อยรักก็รู้แจ้งแก่ใจมาตลอด 

เลยว่าเธอน่ะ...สวยล�้า หน้าเป๊ะทกุส่วน

ความสวยท�าให้เธอมีอภิสิทธิ์ในอะไรหลายๆ อย่าง น�าพาสิ่ง

ต่างๆ ให้เข้ามาในชวีติ โดยเฉพาะ...ผู้ชาย!

พูดกพ็ูดเถอะ อย่าหาว่าร้อยรกัขี้โม้เลย เธอน่ะฮอตปรอทแตก

ในทกุช่วงเวลาของชวีติเลยเชยีวละ

อนบุาลไปจนถงึประถม...เธอได้สตกิเกอร์รปูหวัใจจากเพื่อนชาย

ทกุคนในห้อง

มธัยม...เธอได้ดอกกหุลาบแดงจากเดก็ผูช้ายในโรงเรยีนละแวก

ใกล้เคยีงกบัโรงเรยีนหญงิล้วนของเธอ จนหอบกลบับ้านแทบไม่หวาด

ไม่ไหว

มหาวิทยาลัย...เธอได้รับค�าชวนไปดินเนอร์จากกิ๊กที่มีอยู่เกือบ

ทกุคณะ

พอได้มาท�างานเป็นสไตลิสต์อิสระ เธอก็ยังคงฮอตเสียจนโดน

เพื่อนร่วมวงการแฟชั่นเขม่นจนตาแทบหลดุ

ทว่า...แม้เขาเหล่านั้นจะเพยีรพชิติใจเธอเพยีงใด เธอกข็อถอืคติ

ว่า ‘มกีิ๊กนบัร้อย แต่โนบอยเฟรนด์’

จ�ากัดสถานะให้เป็นแค่กิ๊กกันพอข�าๆ แต่ไม่อาจเป็นอะไรได้
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มากกว่านี้ ซึ่งถ้าใครมีทีท่าว่าอยากจะเป็นเจ้าของเธอละก็ เธอหยุด

ความสมัพนัธ์ได้ในวนิาทนีั้นเลย

การมแีฟนช่างดเูป็นอะไรที่น่าสยดสยอง คงเหมอืนการมห่ีวงมา

ผูกคอรดัรงึไว้ ร้อยรกัไม่โอ!

และเพราะความเป็นแคซาโนวขีองเธอนี่เอง เพื่อนๆ เลยพากนั

ตั้งฉายาให้ว่า ‘ร้อยรกัแรดเก่ง แหลเก่ง โสดเก่ง ว่างกรบุกรบิ ชอบ

สนทิกบัคนหล่อ’

แม้ใจจรงิเธออยากแก้ต่างและปฏเิสธฉายาสดุเฟ้ียวนี่ แต่เพราะ

การกระท�าของตวัเองที่เปรยีบเสมอืนการยนืยนัความจรงิว่าเป็นไปตาม

นั้น ร้อยรกัเลยจ�าต้องยอมรบัฉายานี้ไปโดยปรยิาย

“แล้วนี่แกอาบน�้าหรอืยงัเนี่ยปรมิ สภาพเหมอืนใส่ชดุนอนออก

มาเลยนะยะ” ร้อยรกัแกล้งเย้าคนใส่เสื้อยดืสขีาวซดีและกางเกงขายาว

ขาดๆ ตามสไตล์สาวเซอร์ปากจดั ผลคอืโดนอกีฝ่ายมองอย่างขุน่เคอืง

“เรื่องของฉันน่า ใครจะไปเป๊ะอย่างแกล่ะ มาแดกส้มต�าแค่นี้ 

แต่งตวัอย่างกบัมาเดนิรนัเวย์”

ปากได้รูปเตรยีมอ้าเพื่อเปิดศกึทางวาจากบัปรมิาอกีรอบ ทว่า

เพื่อนๆ เริ่มส่งสัญญาณให้หยุดจิกกัดกัน ร้อยรักเลยปล่อยไปก่อน 

แล้วร่วมจดัการกบัส้มต�า พูดคยุสงัสรรค์กบัเพื่อนๆ แทน

พอคยุกนัไปเรื่อยๆ กม็าถงึหวัข้อที่น่าเบื่อส�าหรบัร้อยรกั...เรื่อง

คู่ครอง

เพื่อนหญิงพลังหญิงในก๊วนเริ่มทยอยมีคู่กันจนจะหมดแล้ว 

เหลอืแค่เธอกบัปรมิาที่ยงัไม่มใีครเป็นตวัเป็นตน

“แกจะมีแฟนเหมือนคนอื่นบ้างไหมเนี่ยยายรัก เอาแต่แรดไป

วนัๆ นะแก เมื่อไรจะมคีู่เป็นจรงิเป็นจงัสกัท”ี

ร้อยรกัห่อไหล่รบัค�าถามจากปรมิา ส่ายหน้าหวอื “ไม่เอา ไม่ม ี

ฉันชอบชีวีอิสรเสรี มีแฟนแล้วน่าหลอนออกนะ ให้ฟีลเหมือนมีผู้คุม
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เลยอะแก๊”

“กลวัคนมาคมุไม่ให้แรดได้อกีว่างั้น” ปรมิาหรี่ตามองอย่างรูท้นั 

ก่อนจะแกล้งแช่งว่า “อิคนแบบแกนี่แหละ ระวังไว้เถอะ จะถึงคราว

ปบุปับได้รบัผวัจากเบื้องบนมาโดยไม่ทนัตั้งตวั เผลอๆ อาจจะแถมลูก

น้อยมาให้เลี้ยงอกีสกัคนสองคน”

“ปากเสยี! ฉนัยงัไม่อยากมยี่ะ โนผวัโนลูก เข้าใจ๊”

“เออ อย่าให้เหน็นะว่าจะมผีวัมลีกูเรว็ๆ นี้ แม่จะล้อไปยนัลูกโต

เลย”

ร้อยรกัยกัไหล่ เชดิหน้าใส่เพื่อน แล้วตอกกลบั “แกอย่ามาว่า

ฉนัมาก แกด้วยนั่นแหละ จะมเีมื่อไร”

ปริมาส่ายหน้าแรงๆ สองที ก่อนจะประกาศเจตนารมณ์เสียง

แขง็ “ฉนัจะขึ้นคานโว้ย! ฉนัไม่สนผูช้ายหรอก ผูช้ายเป็นสิ่งมชีวีติที่น่า

ร�ามาก เหน็แกคยุกบัผู้ชายเยอะๆ ฉนัยงังงเลยว่าแกคยุไปได้ไง”

“เอ้า ก็บริหารเสน่ห์กรุบกริบไงยะ ใครจะไปทื่อมะลื่อแข็งโป๊ก

เหมอืนแกมทิราบ”

“พอๆ เลยพวกแก จิกกัดกันเหมือนสมัยเด็กเลยนะ” หนึ่งใน

ผู้รบัชมศกึทางวาจาเอ่ยแทรก โดยเย้าสองสาวที่ต่างกนัสดุขั้ว “พวก

แกสองคนนี่สดุโต่งกนัทั้งคู่ ยายรกักล็ื่นไหลแคซาโนวจี๋า มกีิ๊กไปเรื่อย 

ไม่อยากจะมีใครจริงจัง ส่วนยายปริมก็แข็งจัดจนนิมิตคานทองไว้ให้

ตวัเอง นี่ถ้าพวกแกมผีวัมลีูกพร้อมกนัขึ้นมา พวกฉนัจะฮาให้ดู”

ถ้อยค�าที่เปรียบเสมือนการพยากรณ์นั่นท�าเอาร้อยรักกับปริมา

ท�าหน้าตื่นตาเหลอืกทั้งคู่ ก่อนจะประสานเสยีงอย่างพร้อมเพรยีงกนั

“ลูกผวัอะไร ไม่มหีรอก!”

เพราะมารดาสัง่ไว้ว่าให้กลบับ้านเรว็ บอกว่ามเีรือ่งเตรยีม

เซอร์ไพรส์ให้เธอตื่นเต้นดใีจ ร้อยรกัเลยต้องขอตวัจากเหล่ามติรสหาย
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ตั้งแต่ยงัไม่ค�่าด ี

หญิงสาวขับรถเก๋งสีขาวสัญชาติญี่ปุ่นออกจากร้านส้มต�าแล้ว

ตรงดิ่งไปยังบ้านสองชั้นของตนซึ่งอยู่ที่ย่านชานเมืองทันที ครั้นถึง 

ที่หมายแล้ว สาวสวยก็ลงจากรถเพื่อมาเปิดประตูรั้วเหล็กหน้าบ้าน 

ก่อนจะกลบัเข้ามาในรถแล้วขบัไปจอดที่โรงจอดรถ แล้วกป็ิดประตูรั้ว

ให้เรยีบร้อย 

จากนั้นเธอก็ไขกุญแจเข้าไปในบ้าน ก่อนจะต้องขมวดคิ้วและ

เอะใจเมื่อพบว่าบ้านเงยีบผดิปกต.ิ..เจ๊แรมใจเขาไปไหนหว่า...

เดนิหามารดาอย่างไรกไ็ม่เจอแม้แต่เงา แล้วกม็อีนัต้องขมวดคิ้ว

อกีคราเมื่อได้ยนิเสยีงกกุกกัจากบนชั้นสอง เธอคดิว่าคงเป็นมารดาตน 

เลยเดนิยิ้มขึ้นบนัไดไปตามเสยีงที่ได้ยนิ และพบว่าเสยีงนั้นดงัมาจาก

ห้องของเธอ

หญงิสาวเลกิคิ้วด้วยความสงสยัว่ามารดาเข้าไปในห้องเธอท�าไม 

ด้วยรูก้นัอยูว่่าทั้งแม่ทั้งลูกนั้นไม่มใีครเข้ามายุง่ในเขตแดนของกนัและ

กนัสกัเท่าไร เพราะนสิยัโลกส่วนตวัสูงปรี๊ดกนัทั้งคู่นั่นเอง

พอร้อยรกับดิลกูบดิเปิดประตเูข้าไปกม็อีนัต้องอ้าปากค้างอย่าง

ตะลึงงัน เพราะคนที่พบนั้นไม่ใช่แม่ แต่เป็นหนุ่มละอ่อนหน้าใสกิ๊ก 

คนหนึ่งที่นุ่งแค่ผ้าเชด็ตวัผนืเดยีว!

“กรี๊ดดด!” เธอกรดีร้อง ปรี่ไปหาแล้วโวยวายใส่เขา “ไอ้บ้า แก

เป็นใครฮะ มาอยู่ในห้องฉนัได้ยงัไง!”

เธอใช้กระเป๋าสะพายฟาดหน้าอกีฝ่ายอย่างไม่กลวัเกรง ตวัเขา

เองกพ็ยายามปัดป้องเช่นกนั และในจงัหวะพลิกึพลิั่นอะไรกไ็ม่รูท้ี่นรก

แสนชงัสวรรค์ช่างกลั่นแกล้ง จู่ๆ  ชายหนุม่กส็ะดดุขาตวัเองจนล้มหงาย

หลังไปนอนอ้าซ่าอยู่บนเตียง แถมผ้าเช็ดตัวยังหลุดลุ่ยจนเผยให้เห็น

สิ่งที่ก�าลงัตั้งขึ้นและขยายใหญ่บึ้มอยู่!

“กรี๊ดดด...เกบ็งูของแกเดี๋ยวนี้เลยนะ!”
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ชายหนุ่มท�าหน้าตื่น รบีเกบ็งู เอ๊ย! รวบผ้าขนหนูมาผูกเป็นปม

ไว้อย่างแน่นหนา ก่อนจะรบีลกุขึ้นยนื แล้วเอ่ยเสยีงนุม่อย่างคนก�าลงั

พยายามควบคมุสต ิ“ใจเยน็ๆ นะครบั ผมเอง ผมระ...”

“ผมไหนของแก ฉนัไม่รู้จกัแก!” สาวสวยโพล่งแทรก ก่อนจะ

เอ่ยต่อ “แล้วฉนักไ็ม่เยน็ด้วย ไอ้โรคจติโชว์งู!”

หญงิสาวใช้กระเป๋าสะพายฟาดเขาอกีครั้งอย่างไม่ยั้งมอื สร้าง

ความเจบ็ให้ชายหนุม่จนเขาต้องตดัสนิใจแย่งกระเป๋าจากมอืเธอ แล้ว

ขว้างมันไปไว้บนเตียง ก่อนรวบมือน้อยทั้งสองข้างไว้ รีบแก้ต่างให้ 

ตวัเอง

“ผมไม่ใช่โรคจติโชว์งูนะครบั ผมพะ...”

“ถ้าไม่ใช่โรคจติแล้วแกจะเป็นใคร!” ร้อยรกัพูดแทรกอกี 

และในเสี้ยววินาทีนั้น ไม่รู้ว่าสวรรค์จะเกลียดชังอะไรร้อยรัก

นกัหนา ขณะที่ก�าลงัพยายามดงึมอืออกจากมอืใหญ่ เธอดนัเสยีการ

ทรงตวัสะดดุหงายหลงัลงไปบนเตยีง ส่วนเขากล็้มตามลงมาทาบทบั

เธอไว้ทั้งตวั แล้วเธอกร็ูส้กึได้ว่าภายใต้ผ้าขนหนนูั้น งขูองหมอนี่ก�าลงั

ชูคอมาสมัผสัเธออยู่

“กรี๊ดดด...อกึ...อื้อออ...อ่อยอ๊านนน...”

ชายหนุ่มเอามอือดุปากสาวเจ้าไว้ เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่รู้อะไร

กนัสกัที

“พี่รกัฟังผมนะครบั ผมพนัรบไง จ�าไม่ได้เหรอ”

การแนะน�าตัวของเขาท�าเอาร้อยรักชะงักกึก หยุดดิ้นทันควัน 

ค่อยๆ ทวนชื่อและความจ�าในสมยัเดก็

“พนัรบ...น้องรบ?”

“ครับ รบเอง รบลูกแม่พรรณีไง” พันรบยืนยันสถานะตนเอง 

ก่อนจะผละออกจากร่างงาม รบีลกุขึ้นยนืจดัการกบัตวัเองให้เรยีบร้อย

ที่สดุเท่าที่จะท�าได้
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ส่วนร้อยรักก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงพลางนึกถึงพรรณี เพื่อนเก่า

ชาวสองแควของแม่ ที่เสยีชวีติไปได้หลายปีแล้ว

ในช่วงที่จัดการเรื่องงานศพ แรมใจไปช่วยงานด้วย ร้อยรักใน

วยัสบิปีที่ไม่สามารถอยูบ้่านคนเดยีวได้ อกีทั้งยงัไม่อยากไปอยูก่บัพ่อ

จงึตามแม่ไปด้วย นั่นเลยท�าให้เธอได้เจอ ‘น้องรบ’ หนุ่มน้อยหน้าตา

น่ารกัวยัห้าขวบที่ต้องกลายเป็นเดก็ก�าพร้าอย่างกะทนัหนั

ร้อยรักแสนจะสงสารน้องน้อย เธอเลยเข้าไปพูดคุยเล่นด้วย 

สดุท้ายน้องรบกต็ดิพี่รกัมาก คอยเดนิตามเธอแจ และขอให้เธอคอย

ดูแล ไม่ว่าจะป้อนข้าว กล่อมนอน และอาบน�้าให้

หลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้ว พันรบก็ต้องย้ายไปอยู่กับญาติที่

เชยีงใหม่ ส่วนเธอกต้็องกลบักรงุเทพฯ จากนั้นเธอกไ็ม่ได้พบน้องชาย

คนนั้นอกีเลย...

พอหันมาพิจารณาใบหน้าของเขาคนนี้ดีๆ เธอก็รู้ชัดว่าเขาคือ

คนเดยีวกบัน้องชายตวัน้อยที่เธอเคยอาบน�้าให้จรงิๆ

พลันเธอก็อดนึกเปรียบเทียบงูน้อยที่เห็นในตอนนั้นกับงูใหญ่ที่

เหน็เมื่อครูไ่ม่ได้ ไซซ์ของมนัช่างแตกต่างกนัจนเธอเผลออทุานออกมา 

ด้วยความตื่นเต้นระคนประหลาดใจ

“โห ไม่เจอกนัแค่ไม่กี่ปี บิ๊กบึ้มขนาดนี้แล้วเหรอ”

“ครบั?”

สหีน้าที่แสดงถงึความสงสยัของพนัรบท�าร้อยรกัหน้าเจื่อน และ

ก่นด่าตวัเองในใจ...‘นงัรกั นงับ้า แกพูดอะไรออกป๊ายยย!’

“อะไรบิ๊กบึ้มครบั”

สาวสวยหน้าม้าน ก่อนจะเอ่ยอบุอบิ “กะ...กค็อืพี่หมายถงึตวั

น่ะ ตวัใหญ่บิ๊กบึ้มขนาดนี้เลยเหรอ”

พูดแล้วก็หัวเราะแหะๆ กระดากอายนัก...เรื่องชอบโพล่งอะไร

เพี้ยนๆ ออกมานี่ ท�าไมแก้ไม่หายสกัที
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“ครบั ผมสูงขึ้นมากใช่ไหม”

“เอ่อ...จ้ะ สงูกว่าพี่เยอะเลย” เธอตอบรบัพลางกะความสูงของ

เขา ตวัเธอสงู 165 ซม. ยงัแค่ไหล่ของเขา พนัรบคงจะสงูเกนิ 180 ซม. 

เป็นแน่

“แล้วรบมาบ้านพี่ได้ยงัไง พี่งงไปหมดแล้วนะ” บ่นกึ่งถามแล้ว

ก็ตาโตวาว ด้วยนึกรู้อะไรๆ ขึ้นมาได้ “หรือว่า...นี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์

ของแม่พี่”

“เรื่องเซอร์ไพรส์? พี่รักหมายถึงอะไรเหรอครับ แล้วนี่ป้าแรม 

ไม่ได้บอกพี่รกัเหรอครบัว่าผมจะมาอยู่ด้วย”

“หือ จะมาอยู่กับพี่เหรอ แม่ไม่ได้บอกอะไรพี่เลย แม่นะแม่” 

ปากได้รูปบ่นกระปอดกระแปดอย่างไม่ชอบใจ ส่วนสายตากซ็อกแซก

สังเกตเห็นว่าพันรบหุ่นดีนักหนา ซิกซ์แพ็กช่างน่าลูบไล้ที่สุด...‘เย้ย 

หยดุคดิอกศุลได้แล้ว นงัชะนแีก่’

“ผมขอโทษด้วยนะครับ ที่มาใช้ห้องน�้าพี่รัก พอดี...ป้าแรมให้

ผมมาใช้น่ะครบั ห้องน�้าห้องผมฝักบวัมนัเสยี”

“อ้อ...แล้วนี่แม่พี่ไปไหน”

“เหน็บอกว่าออกไปท�าธรุะข้างนอกน่ะครบั”

ร้อยรกัพยกัหน้ารบั ไม่แปลกใจเท่าไร ด้วยแม่เป็นคนนกึจะไป

ไหนกไ็ปเป็นเรื่องปกติ

“ผมเสยีใจจรงิๆ ครบัที่พี่รกัมาเจอผมในสภาพอย่างนี้ แล้วยงั

จะ...”

เห็นสีหน้าเก้อกระดากของน้อง ร้อยรักก็เข้าใจโดยพลันว่าเขา

คงเขินที่เธอมาเห็นงูของเขา แถมมันยังขยายชูคอขึ้นมาให้ได้อายกัน

ทั้งคู่อกีต่างหาก แต่เธอกเ็ข้าใจได้ว่านี่คอืธรรมชาตขิองผู้ชาย น้องคง

ไม่ได้ตั้งใจให้มนักลายเป็นแบบนี้

“ผมขอโทษอกีครั้งนะครบัพี่รกั ขอโทษจรงิๆ”
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พนัรบยกมอืไหว้อย่างรูส้กึผดิ หน้าตาละอ่อนใสซื่อหมองลงจน

ร้อยรกัใจอ่อนยวบ พร้อมกนันั้นกน็กึอยากจะเขกกะโหลกตวัเองนกัที่

เผลอคดิชั่วร้ายกบัเดก็น้อยของเธอ

“ไม่เป็นไร พี่ไม่ว่าอะไรหรอก อย่าคดิมากเลยนะน้องรบ น้อง

รบไม่ต้องพูด ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วละ เดี๋ยวพี่ถามทุกอย่างกับ

แม่พี่เองนะ”

“ขอบคุณนะครับพี่รัก พี่รักใจดีที่สุดเลย” ละอ่อนน้อยโผเข้า

กอดพี่สาวร่วมโลกจนแน่น ก่อนจะรีบผละออกมาอย่างตกอกตกใจ 

“ขอโทษครับ พอดีผมดีใจมากไปหน่อยเลยลืมตัว เผลอกอดพี่รัก

เหมอืนตอนเดก็ๆ”

แม้จะตาเหลือกด้วยความตกใจและเสียววาบกับการกอดเนื้อ

แนบเนื้อชวนสยวิกิ้วจากพนัรบมากเพยีงใด แต่ร้อยรกักป็ล่อยผ่านไป 

คดิว่าน้องคงหมายความตามนั้นจรงิๆ คงไม่ได้มเีจตนาจะล่วงเกนิเธอ

“งั้นผมขอตวักลบัห้องก่อนนะครบั”

พันรบยิ้มบาง ก่อนจะหมุนตัวเดินไปเปิดประตูออกจากห้อง 

ร้อยรกั เพื่อกลบัห้องตนที่อยู่ถดัไป...

ฉับพลันนั้นเอง สีหน้าไร้พิษภัยก็เปลี่ยนเป็นยิ้มมุมปากพลาง

หวัเราะหใึนล�าคอ ราวกบัหมาป่าเจ้าเล่ห์ที่เตรยีมวางแผนจบัแกะสาว

กนิ

นี่ร้อยรักคงนึกไม่ถึงว่าน้องชายหน้าตาใสซื่อจะหลอกกอดเธอ 

และคิดหื่นกับเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบหน้ากันหลังจากไม่ได้เจอกัน 

มานานหลายปี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชายหนุม่ได้เหน็ความสวยของร้อยรกัจาก

เพยีงแค่รปูถ่าย และเฝ้าจนิตนาการว่าร้อยรกัตวัจรงิจะสวยขนาดไหน 

ซึ่งพอได้เจอกนัแล้ว พนัรบกข็อสรปุความว่า เธองามล�้าจบัใจยิ่งกว่า

ที่เหน็ในรูปมากนกั
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ที่ส�าคญักว่านั้น เธอช่าง...ใหญ่โตดจีรงิๆ

เปล่า...พนัรบไม่ได้หมายถงึตวั เพราะเธอหุน่ดร่ีางบางเหลอืเกนิ

ที่ว่าใหญ่นั้นหมายถงึ...หน้าอกหน้าใจ

มองด้วยตาเปล่ากพ็อเดาได้ว่าน่าจะคปัซ ีหากได้สมัผสัลบูไล้ก็

คงจะเตม็ไม้เตม็มอืสดุๆ ไปเลย

ชายหนุม่ยิ้มร่าด้วยความครึ้มอกครึ้มใจ ก่อนจะหนัหลงักลบัไป

จ้องประตูห้องของร้อยรักอย่างหมายมาด นัยน์ตาเขาวาววับไปด้วย

ความสมใจ...ในที่สุดก็มาถึงเวลานี้สักที เวลาที่เขาโตพอจนจะมา

จบัจองเป็นเจ้าของสาวเจ้าเสน่ห์คนนี้

ได้เหน็งเูขาแล้วกด็ ีเธอจะได้รูไ้ว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่ามนับิ๊กบึ้มแค่ไหน 

เมื่อถึงเวลาที่มันได้บุกเข้าไปหาเธอคราใด เธอจะได้เตรียมรับความ

หฤหรรษ์ที่เขาตั้งใจจะมอบให้แต่โดยดี
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เหตกุารณ์แสนสยวิกิว้ระหว่างร้อยรักกบัพนัรบผ่านพ้นไป

ได้ไม่ถงึห้านาท ีร้อยรกักเ็หน็ผ่านหน้าต่างห้องตนว่ามารดาก�าลงัเปิด

ประตรูั้วเหลก็เข้ามาในบ้าน ท่านถอืถงุกบัข้าวจนเตม็ไม้เตม็มอื และดู

เหมอืนว่าจะซื้อฝักบวัอาบน�้ามาด้วย

หญงิสาวรบีลงไปหาสาวโบฮเีมยีนร่างเลก็ ที่หน้าตาอ่อนกว่าวยั

เสยีจนไม่บอกกไ็ม่รู้ว่าห้าสบิสองแล้ว พลางเรยีกเสยีงใส “แม่!”

แรมใจหันมองคนที่มาขัดจังหวะการเดินเข้าห้องครัวของตน 

ก่อนจะถาม “อะไร เสยีงดงัโวยวายท�าไมลูก”

“ท�าไมแม่ไม่บอกรกัก่อนว่าน้องรบจะมาอยู่กบัเรา”

แรมใจยิ้มเผล่ แกล้งยักไหล่ใส่ลูกสาว “ก็เซอร์ไพรส์ไงจ๊ะลูก

จ๋า...”

“แม่รู้ไหมคะว่าการเซอร์ไพรส์ของแม่มนัท�าให้...”

“ท�าให้อะไรเหรอ”

ร้อยรกัค้อนใส่มารดาตน อยากจะโพล่งบอกนกัว่าท�าให้เธอได้

เจองูใหญ่ของพนัรบยงัไงเล่า!

“มาช่วยแม่แกะกบัข้าวหน่อยเรว็ แม่ไปซื้อของอร่อยๆ มาเพยีบ

เลย”  

1
มีผัวเป็นทนาย ให้ตายเสียยังจะดีกว่า
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คนเป็นลกูสาวกลอกตากบัการท�ามนึตเีนยีนของมารดา ก่อนจะ

ถอนใจ แล้วเดนิตามมารดาเข้าไปในครวั เหน็อาหารสารพดัเมนเูข้าก็

นึกข�าระคนหมั่นไส้ เลยเย้าไป “แหม...คุณแรมใจขา ไม่ค่อยเห่อ

ลูกชายเพื่อนเลยนะคะ เตรียมการต้อนรับดี๊ดีอะ...ว่าแต่ เห่อน้องรบ

เบอร์นี้ แล้วท�าไมไม่โชว์ฝีมอืท�าอาหารต้อนรบัน้องรบเองเลยล่ะฮ้า”

แรมใจมองค้อนลูกสาวจอมทะเล้นที่ก็รู้อยู่ว่าเสน่ห์ปลายจวัก

ของเธอนั้นว่างเปล่าขนาดไหน และการไร้ความสามารถทางด้านนี้ก็

ถกูส่งต่อไปให้ร้อยรกัเตม็ๆ สองสาวเลยท�าอาหารห่วยกนัทั้งคู ่จนต้อง

ให้ท้องไส้พึ่งพาแกงถงุตลอดศก

ขณะที่ช่วยกนัแกะถงุอาหารเพื่อเทใส่ถ้วยจาน แรมใจกเ็ล่าเรื่อง

พนัรบให้ร้อยรกัฟังไปด้วย...

หลังจากเหตุการณ์สูญเสียในครั้งนั้น ด้วยความที่ชอบการ

สื่อสารด้วยวิธีแบบดั้งเดิม แรมใจเลยติดต่อกับผู้ปกครองของพันรบ

และตัวเขาทางจดหมายอยู่สม�่าเสมอ คอยเล่าเรื่องพี่รักของน้องรบที่

สนกุสนานกบัการเจรญิวยัจนลมืสนใจน้องไป คอยส่งรูปพี่รกัคนสวย

ไปให้ดูอยู่เป็นนาน

ครั้นถึงช่วงที่เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อชีวิต

มนษุย์ แรมใจกช็ี้ช่องทางการตดิต่อลกูสาวให้พนัรบได้ทราบ แต่พนัรบ

ก็ไม่เคยมายุ่งอะไรกับร้อยรักเลย และติดต่อแรมใจทางโทรศัพท์กับ

จดหมายเหมอืนเดมิ

จนมาห่างๆ กันบ้างก็เมื่อช่วงที่พันรบเข้าเรียนในระดับชั้น

มธัยมศกึษา ด้วยผู้ปกครองของเขามเีหตใุห้ย้ายบ้านไปอยูต่่างอ�าเภอ

กระทั่งเมื่อช่วงสองเดอืนก่อน แรมใจไปเที่ยวเชยีงใหม่คนเดยีว

ตามประสาคนรักอิสระ และได้แวะไปเยี่ยมพันรบ เลยได้รู้ว่าลูกชาย

ของเพื่อนรกัก�าลงัจะเรยีนจบคณะนติศิาสตร์แล้ว เธอเลยออกปากว่า

จะช่วยพนัรบโดยการฝากให้ท�างานกบัอดตีสาม ีและบอกให้พนัรบมา
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อยู่กบัตนด้วยกไ็ด้...

“โห งั้นแม่ก็ตกลงกับน้องรบมาตั้งนานแล้วสิคะเนี่ย นี่เตรียม

เซอร์ไพรส์รกัตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหม”

แรมใจหวัเราะ “ใช่ กแ็ม่อยากรู้ว่าเราจะจ�าน้องได้ไหม แล้วนี่

เจอกนัยงัไง”

“ก็...กลับมาถึงก็เจอเลย น้องนั่งอยู่แถวโซฟากลางบ้านพอดี 

น่ะค่ะ” ร้อยรักตัดสินใจโกหกไป ไม่กล้าบอกความจริงหรอกว่ากลับ

มาเจอพนัรบในสภาพไหน

“พรุ่งนี้ว่างหรอืเปล่า เดี๋ยวพาน้องรบไปเจอพ่อกนันะ”

“รกัไม่ไปได้ไหมคะแม่” ดวงหน้าสวยจดังอง�้า บ่นอบุ “ไม่อยาก

ไปเจอพ่อเลยอะ” 

“เอาน่า...ไปเป็นเพื่อนแม่หน่อย แม่จะได้มีตัวหาร ไม่โดนบ่น 

คนเดยีว”

ร้อยรกัข�าคกิ ก่อนจะลอบสงัเกตแววตาของแม่ยามเอ่ยถงึพ่อ...

ด้วยนกึสงสยันกัว่า แม่ยงัรกัพ่ออยู่ไหม

ท่านทั้งสองหย่ากนัตั้งแต่ร้อยรกัอายไุด้แปดขวบ โดยให้เหตผุล

ว่า ‘อยู่ด้วยกนัไม่ได้ เพราะทศันคตไิม่ตรงกนั’

พ่อของเธอเป็นทนายสุดเจ๋ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ชายที่

เคร่งเครยีดกบัทกุอย่างในชวีติ ทกุสิ่งต้องดพีร้อม ซึ่งถ้าพ่อดพีร้อมอยู่

คนเดยีวกค็งไม่สร้างความอดึอดัให้ใคร แต่พ่อดนัอยากให้แม่ดพีร้อม

ด้วย

ส่วนแม่นั้นเป็นคุณครูสอนวาดรูปในโรงเรียนสอนศิลปะชื่อดัง 

นสิยักช่็างแตกต่างกบัพ่อโดยสิ้นเชงิ ด้วยแม่เป็นพวกเรยีบง่ายสบายๆ 

ไว้ก่อน ไม่ค่อยจรงิจงักบัอะไรเลย

เพราะทศันคตทิี่ต่างกนั พออยูก่นัไปเรื่อยๆ ความสมัพนัธ์กเ็ริ่ม

แย่ไปทกุทาง เพราะพ่อเริ่มวางอ�านาจว่าตวัเองเป็นสาม ี เป็นหวัหน้า
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ครอบครวั และบงัคบัให้แม่ท�าแบบนั้นแบบนี้ อยากให้แม่เป็นดงัที่ใจ

ตนต้องการ

พออกีคนตงึเกนิไป อกีคนหย่อนเกนิไป ชวีติคู่เลยถงึทางตนั

ในตอนนั้นร้อยรกัเลอืกที่จะอยู่กบัแม่ เพราะเธอเองกน็สิยัค่อน

ไปทางแม่ และไม่ชอบชีวิตที่ถูกควบคุม ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเธอเลือกไป

อยู่กับพ่อ เธอคงไร้ซึ่งอิสรภาพทางความคิด ไม่มีโอกาสแม้แต่จะ 

ชี้ชะตาทางเดินของตัวเอง เธอเลยสบายใจที่จะอยู่กับแม่มากกว่าพ่อ 

เพราะอดึอดักบัความดพีร้อมของพ่อนั่นเอง

แต่ว่านะ...ขนาดไม่ได้อยูด้่วยกนั พ่อกย็งัจ้องจะมาเจ้ากี้เจ้าการ

บงัคบัเธออยู่เรื่อย

ความสมัพนัธ์ของร้อยรกักบัพ่อเลยไม่ค่อยจะดนีกั มาแย่หนกัก็

เมื่อคราที่ร้อยรักขัดค�าสั่ง ไม่ยอมเลือกเรียนนิติศาสตร์ตามที่ท่าน

บงการ แถมยงัต่อต้านสาขาวชิาความรู้ทางด้านนี้แบบสดุๆ

หลงัจากนั้นเธอกบัพ่อกเ็ลยเป็นคูพ่่อลกูที่ไม่เคยคยุกนัดีๆ  ได้ถงึ

ห้าประโยคสกัท ีด้วยเหตนุี้เธอเลยรู้สกึหน่ายใจทกุครั้งที่ได้เจอพ่อ

“ว่าไง ตกลงไปกบัแม่นะ” แรมใจถามย�้าอกี

“ก.็..เฮ้อ” ร้อยรกัถอนใจเฮอืกใหญ่ “กไ็ด้ค่ะแม่ รกัจะไปกบัแม่

และน้องรบด้วย แต่ถ้ารกัโดนพ่อบ่น แม่ต้องช่วยรกัด้วยนะคะ”

“ได้ แม่จะขดัตาแก่เอง”

คนเป็นลูกอมยิ้มกับสรรพนามที่แม่เรียกพ่อ ก่อนเอ่ยถึงพ่อต่อ 

“รกัว่าพ่อต้องบ่นเรื่องงานของรกัแน่เลย งานสไตลสิต์มนัจะมั่นคงเหรอ 

อย่างนั้นอย่างนี้...เผลอๆ จะบ่นเรื่องนั้นด้วย เรื่องทนายรุน่น้องของพ่อ

ที่มาชอบรกั แล้วโดนรกัเชดิใส่ไงแม่ จ�าได้ไหมคะ”

“จ�าได้ส ิเราเล่นเมนิจนเขาเสยีความมั่นใจไปเลยนี่”

ร้อยรกัหวัเราะคกิ จ้อต่ออย่างเมามนั “พ่อนี่บ่นรกัใหญ่ ท�าไม 

เขาไม่ดตีรงไหน การงานกด็ ีอะไรกด็ ีเฮอะ...มพี่อเป็นทนายคนเดยีว
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กพ็อแล้ว รกัจะไม่ยอมมผีวัเป็นทนายด้วยเดด็ขาด!”

“เรานี่นะ...ไม่ชอบทนายขนาดนี้เลยเหรอ” แรมใจบ่นพลาง 

ส่ายหน้า อ่อนใจกบัการตั้งแง่ของแม่ลูกสาวตวัดี

แม้จะชอบคยุกิ๊กกั๊กกบัผูช้ายเพยีงใด แต่ถ้าเป็นคนในสายอาชพี

เดยีวกนักบัรว ีลกูกม็กัจะเชดิใส่อย่างนี้เสมอ ซึ่งนี่กค็งเป็นอคตส่ิวนตวั

อนัเกดิจากความรู้สกึที่ต่อต้านพ่อนั่นเอง

“มผีวัเป็นทนาย ให้รกัตายเสยียงัจะดกีว่า!”

ร้อยรักประกาศก้องจนดังไปทั่วห้องครัว...โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่า

วาจาของเธอนั้นท�าให้คนที่อยากเป็นทนายกัดฟันด้วยความหงุดหงิด 

เพยีงใด

แม่ลูกแกะสดุสวย ช่างปากดนีกั

พันรบจะท�าให้เธอกลืนน�้าลายตัวเอง แล้วเปลี่ยนประโยคนั้น

ใหม่เป็นว่า...‘ถ้าไม่ได้ผวัเป็นทนาย รกัขอตายดกีว่า’

เขาจะท�าให้เธอรู้ซึ้งว่า...เกลยีดอะไร จะได้อย่างนั้น

ดวงตาคมกล้ามองร่างบางด้วยความมุง่มาดในตวัเธออย่างเตม็

เป่ียม พลางคดิว่าตนยนืแอบฟังอยู่หน้าห้องครวัเพื่อเกบ็ข้อมูลได้นาน

พอดู สมควรที่จะเลิกแอบฟังเสียที เขาเลยปรับสีหน้าให้ใสซื่อที่สุด 

แล้วเดนิเข้าไปหาสองแม่ลูก ส่งเสยีงนุ่มหูทกัไป

“โห กบัข้าวเยอะแยะเลยครบัป้าแรม”

แรมใจหนัมาหา “ตารบของป้า มาแล้วเหรอลูก มาๆ กนิข้าว

กนั”

“แหม...ตารบของป้า”

แรมใจมองค้อนลูกสาวที่เย้ากัน “ไม่ต้องมาล้อแม่เลย ก็แม่

เอน็ดูตารบนี่ ว่าแต่เราเถอะ จะกนิข้าวกบัแม่กบัน้องไหม”

“ไม่ละแม่ รกัยงัอิ่มส้มต�าอยู่เลย”

แรมใจพยักหน้า ก่อนจะส่งสายตาให้พันรบนั่งลงที่โต๊ะอาหาร 



22   ร้อยรักพันรบ

แล้วลงมือจัดการมื้อเย็นที่เลยเวลาอันควรรับประทานมานานแล้ว 

ส่วนร้อยรกักไ็ม่ได้ไปไหน ยงันั่งอยู่กบัทั้งคู่ด้วย

ในระหว่างนั้น บรรดากิ๊กกั๊กของร้อยรักก็ส่งข้อความมาจีบให้

เธอได้ข�าคกิคกัและหน้าบานเรงิร่า จนมารดาอดที่จะค่อนเสยีไม่ได้

“คยุๆ อยู่นั่น แต่กไ็ม่จรงิจงักบัใครสกัท”ี

ถึงจะบ่นไป แต่แรมใจก็ไม่ได้ห้ามปราม ด้วยแม้ลูกสาวจะคุย

กบัผูช้ายสกักี่คน ลกูกร็ะวงัตวัเป็นอย่างด ีไม่มเีปลอืงเนื้อเปลอืงตวักบั

ใครเลย

“รบอย่าไปเลยีนแบบพี่รกันะลูก”

พันรบหัวเราะแหะๆ ส่ายหน้าเบาๆ “ผมไม่ชอบยุ่งกับผู้หญิง

หรอกครบั ตั้งแต่เกดิมาผมยงัไม่เคยมแีฟนเลย”

ร้อยรกัตาโต ห่อปากกบัความโสดของพนัรบ แต่กไ็ม่ได้แปลกใจ

เท่าไร ด้วยลุคของน้องนั้นก็ดูเป็นผู้ชายที่ชอบเรียนหนังสือมากกว่าที่

จะมาสนใจเพศตรงข้าม

เธอหวัเราะคกิคกั ก่อนจะตอบกลบั “พี่กไ็ม่มน้ีา พี่ถอืคต ิมกีิ๊ก

นบัร้อย แต่โนบอยเฟรนด์ค่า!”

คนเป็นแม่ส่ายหน้าเมื่อเหน็ความลั้ลลาของลูกสาว ส่วนพนัรบ

นั้นยิ้มบางเสมอืนว่าขนัคตขิองร้อยรกั

ทว่า...แท้จรงิแล้วเขาก�าลงักรุ่นโกรธจนแน่นอก

เดี๋ยวเถอะ...อกีไม่นานหรอก จะท�าให้ไม่เหลอืกิ๊กเลยสกัคน!

 

แรมใจเลือกร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชันบรรยากาศร่มรื่น

สบายๆ เป็นสถานที่นดัหมายกบัรว ีกลุม่ของเธอมาถงึที่ร้านตั้งแต่ช่วง

เที่ยง และเลอืกที่จะนั่งด้านนอกเพื่อจะได้ใกล้ชดิกบัต้นไม้ใบหญ้า

ประมาณเที่ยงครึ่ง...รวีก็มาถึง เขานั่งลงข้างพันรบ นั่นท�าให้ 

พนัรบได้เหน็หน้าเขาชดัๆ และถงึบางอ้อเลยว่าร้อยรกัหน้าตาดไีด้ใครมา
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ชายวัยกลางคนนั้นยังคงหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว แม้ว่าเขาจะสวม 

ชดุล�าลองธรรมดาๆ แต่กด็ดูเีหลอืเกนิ...หน้าตาดจีดักนัทั้งพ่อทั้งลกูเลย

พอยกมอืไหว้ทกัทายกนัเรยีบร้อยแล้ว รวกีเ็ริ่มถามกึ่งบ่นร้อยรกั

อย่างที่หญงิสาวพดูเมื่อวานเป๊ะ แต่พนัรบกพ็อจะมองออกว่านี่คอืการ

แสดงความเป็นห่วงของคนเป็นพ่อ ในขณะที่คนเป็นลกูสาวนั้นกม็อีคติ

สูงปรี๊ด เลยพานหน่ายใจไปเสยีหมด

“ลูกควรมอีะไรเป็นหลกัเป็นฐานบ้างได้แล้วนะรกั งานสไตลสิต์

ที่ลูกท�ามนัจะมั่นคงเหรอ มาท�างานกบัพ่อไหม เดี๋ยวพ่อหาให้”

ร้อยรกัถอนใจ “รกัจบด้านแฟชั่นมานะคะ จะให้รกัไปท�าอะไรที่

ส�านกัทนายความของพ่อเหรอ”

“ก.็..เป็นเลขาฯ พ่อกไ็ด้”

หญิงสาวกลอกตาอย่างเบื่อหน่าย “นิมิตต�าแหน่งขึ้นมาเพื่อ 

ลูกสาวชดัๆ ท�าไมพ่อไม่เชื่อใจในเส้นทางที่รกัเลอืกบ้างเลย”

รวถีอนใจ ท�าท่าฮดึฮดัเมื่อลูกสาวขดัใจตน แล้วบ่นต่อ “จะให้

พ่อเชื่อใจไปได้ยงัไง กด็สู ิมนัจะมอีะไรมั่นคงได้บ้าง รกันี่ดื้อจรงิๆ ดื้อ

เหมอืนแม่ไม่มผีดิ พ่อให้ออกจากงานมาอยูบ้่านเฉยๆ กไ็ม่ยอม ดื้อจะ

ท�างานเป็นครูสอนวาดรูปงกๆ ไปท�าไมนกักไ็ม่รู้”

ร้อยรกัก�าลงัจะอ้าปากเถยีงต่อ ทว่านยัน์ตาขุน่คลั่กและแรงบบี

จากมือแม่ที่ส่งผ่านมายังมือเธอก็ท�าให้เธอหุบปากลงเสียก่อน ด้วย

สมัผสัได้ว่าแม่ก�าลงัโกรธพ่อเข้าเสยีแล้ว

แม่คงจะฉนุที่พ่อพูดถงึงานของท่านด้วยน�้าเสยีงที่ไม่ด ีด้วยแม่

เองกร็กัในงานของแม่ เหมอืนกบัที่เธอกร็กัในงานของเธอ

สองคนแม่ลูกแค่อยากให้พ่อเคารพในเส้นทางที่ตนเลือก มัน

อาจจะเหนื่อย ได้เงนิไม่เยอะเท่ากบัที่พ่อได้ แต่กม็คีวามสขุ

“เลกิบ่นลูกได้แล้วว”ี

น�้าเสียงเรียบนิ่งของแรมใจท�ารวีชะงักกึก หน้าเจื่อนเล็กน้อย 
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ก่อนจะตอบกลบัเสยีงอ่อย “วหีวงัดกีบัลูกนะแรม รกันี่ดื้อเหมอืนแรม

ไม่มผีดิ ไม่เคยจะฟังกนัเลย”

“แล้ววล่ีะ เคยฟังใครบ้างไหม วคีนเดมิของแรมหายไปไหน คน

ที่คบกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย วีคนที่ชื่นชมในงานของแรม วีคนที่

ตื่นเต้นทกุครั้งที่แรมวาดรูปเขา...วคีนนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วเหรอ!”

“แรม...”

“กเ็พราะว่าวเีป็นอย่างนี้นี่แหละ เราเลยอยู่ด้วยกนัไม่ได้!”

รวหีน้าซดีเป็นไก่ต้ม ร้อยรกัเองกต็กใจที่แม่ระเบดิอารมณ์ขึ้นมา 

เธอบบีมอืท่านเบาๆ เพื่อให้ท่านใจเยน็ลง

“แม่ไปเดนิเล่นก่อนนะรกั ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว แม่เหมน็หน้า

คน” แรมใจลกุออกจากโต๊ะ ก่อนไปกส็ะบดัหน้าใส่ ‘คน’ จนเขาหน้า

จ๋อย

ส่วนร้อยรักก็มองพ่อด้วยความสงสาร แม้จะหน่ายใจกับท่าน

เพยีงใด แต่ร้อยรกักร็กัพ่อมาก เธอส่งสายตาให้ก�าลงัใจพ่อ ก่อนจะ

ลกุตามแม่ไป

ด้านพันรบก็วิเคราะห์สถานการณ์ทุกอย่าง ทั้งจากข้อมูลที่ได้

แอบฟัง ทั้งจากแววตาที่รวีและแรมใจมองกัน ชายหนุ่มก็ขอเคาะ

สมมตุฐิานขึ้นมาว่า...นี่คอืแววตาของคนรกักนัชดัๆ

ถ้าอยากรูว่้าถกูต้องหรอืไม่ กค็งต้องพสิจูน์หาค�าตอบเสยีหน่อย

แล้ว

ดวงหน้าละอ่อนใสมรีอยยิ้มมมุปากอย่างเจ้าเล่ห์ ก่อนจะแกล้ง

พูดลอยๆ เพื่อปล่อยหมดัเดด็ใส่รว ี“คณุลงุครบั...คณุลงุยงัรกัป้าแรม

อยู่ใช่ไหมครบั”

รวหีนัขวบัมาหาพนัรบ ท�าหน้าตื่นตกใจจนพนัรบยิ้มขนั ก่อนจะ

พสิูจน์ต่อโดยการแกล้งพูดอกี 

“ผูช้ายเรา...เสยีงอ่อนเสยีงหวานกบัผูห้ญงิที่เรารกัเท่านั้นแหละ
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ครบั ผมพูดถูกไหม”

ถูก...รวตีอบค�าถามนั้นในใจ แต่ไม่ได้เอ่ยออกไป ด้วยคดิว่าตน

ไม่จ�าเป็นต้องเผยความรู้สกึของตวัเองให้เดก็นี่ฟัง

“ให้ผมช่วยไหมครบั”

“ช่วย?” รวขีมวดคิ้วสงสยั “ช่วยอะไร”

“ช่วยให้คุณลุงได้กลับมาแต่งงานกับป้าแรมอีกครั้ง...แต่ผม 

ไม่ได้ช่วยฟรีๆ  นะครบั ไม่ได้เป็นคนดขีนาดนั้น”

ชายวัยกลางคนชะงักเมื่อได้ยินถ้อยค�าตรงไปตรงมาที่ออกมา

จากปากพนัรบ และหรี่ตาประเมนิคนรุน่ลกู เอ่ยถามอย่างต้องการจะ

หยั่งเชงิ “แล้วรบต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทน”

“ผมต้องการ...” พนัรบแกล้งลากเสยีงให้คนแก่กว่าลุน้ แล้วค่อย

เฉลยออกไปว่า “...พี่รกัครบั”

“หมายความว่ายงัไงวะ นี่แกคดิจะงาบลูกฉนัเหรอ!”

พนัรบยิ้มกริ่มใส่คนที่หวงลูกสาวจนสตหิลดุ ควบคมุวาจาและ

อารมณ์ไม่อยู่ ก่อนยนืยนัอกีท ี“ครบั ผมจะงาบพี่รกั ผมวางแผนมา

นานแล้วด้วย”

“ไอ้เดก็เวร!”

ดวงตารวีวาวโรจน์ ก่อนกระชากคอเสื้อพันรบ เงื้อหมัดหมาย

จะจดัการปากคนหนุม่สกัท ีแต่สดุท้ายเขากต้็องลดมอืลง เพราะวาจา

ที่พนัรบเอ่ยถดัมา

“ผมรกัพี่รกัครบั รกัมาตั้งแต่เดก็ เป็นรกัครั้งแรกที่ผมตั้งใจว่าจะ

ให้เป็นรกัครั้งสดุท้ายด้วย”

น�้าเสียงหนักแน่นจริงจังของคนหนุ่มท�ารวีอึ้งจัด พอสบตากัน

อย่างลูกผู้ชาย กย็ิ่งรู้ชดัว่าเดก็นี่...ไม่ได้พูดเล่น

“ผมจะช่วยให้คุณลุงกับป้าแรมได้กลับมาแต่งงานแล้วอยู่ด้วย

กนัอกี จะช่วยให้ความสมัพนัธ์ของพี่รกักบัคณุลงุดขีึ้นด้วย เชื่อมอืผม
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นะครบั ผมท�าได้แน่นอน”

ความมั่นใจที่พันรบแสดงออกมาผ่านค�าพูดและแววตาท�าเอา

รวกีลนืน�้าลายดงัเอื๊อก สมัผสัได้ว่าหมอนี่ฉลาดและร้ายกาจนกั แต่คง

เพราะความหน้าละอ่อน ดูไร้พษิภยั เลยอาจจะท�าให้ใครๆ ประมาท 

เผลอคดิไปว่ามนัใสซื่อ

“ฝากเนื้อฝากตวัด้วยนะครบัคณุพ่อตา”

ยงัไม่ได้เป็นโว้ย!

ออกซิเจนจากต้นไม้ในสวนของร้านอาหารช่วยท�าให้

มารดาสดชื่นและคลายความโกรธที่มต่ีอบดิาลงจนหายในที่สดุ ร้อยรกั

แสนจะโล่งอกโล่งใจ เธอกอดแขนอ้อนคนที่เดนิเคยีงกนัแล้วชวนคยุ

“แม่ขา...เมื่อกี้แม่โวยจนพ่อจ๋อยเลยอะ”

แรมใจหวัเราะ “สงสยัเพราะแม่โดนจี้จดุพอดมีั้งลูก เลยปรี๊ดไป

หน่อย”

ร้อยรกัยิ้มบาง นิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตดัสนิใจถาม “แม่...รกัขอ

ถามตรงๆ ได้ไหมคะ แม่ยงัรกัพ่ออยู่ใช่ไหม”

แรมใจชะงกักกึ หยดุเดนิโดยพลนั แล้วหนัหน้ามาสบตาลกูสาว 

ยอมรบัตามตรง “จ้ะ แม่ยงัรกัพ่ออยู ่แต่รกัอย่างเดยีวมนัไม่พอให้ชวีติ

คูด่�าเนนิไปหรอกนะลกู แม่รกัพ่อมากกจ็รงิ แต่แม่กร็กังานแม่ รกัชวีติ

แม่ด้วย...”

“แม่...” ร้อยรกัเรยีกขานเสยีงพร่า ใจสั่นไหวไปด้วยความสงสาร

มารดา

“พ่ออาจจะคิดว่าพ่อดูแลแม่ได้ ท�าไมแม่ต้องไปเป็นครูสอน 

วาดรปูงกๆ แต่พ่อคงลมืไปว่าแม่รกัในสิ่งที่ท�าแค่ไหน ลมืไปเลยว่าเขา

หลงรักแม่เพราะแม่เป็นแบบนี้” มุมปากแรมใจแย้มออก ทั้งสุขและ

ทกุข์ในคราวเดยีวกนั “ตอนที่ได้รู้จกักนั พ่อเขาเป็นหนุ่มเนื้อหอมของ
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มหาวทิยาลยัเลยนะ หนูน่ะเสน่ห์แรงเจ้าชู้เหมอืนพ่อเขานี่แหละ รู้ตวั

ไหม”

“หือ...พ่อนี่เหรอคะเจ้าชู้” ปากได้รูปเอ่ยอย่างประหลาดใจ 

ด้วยตั้งแต่เติบโตมา ร้อยรักยังไม่เคยเห็นพ่อมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลย

สกัครั้ง แม้กระทั่งทกุวนันี้ที่เลกิกบัแม่แล้ว พ่อกย็งัไม่มใีครเลย

“ใช่ พ่อรกัเจ้าชู้มาก กิ๊กเขาแต่ละคนสวยๆ โดดเด่น เป็นดาว

คณะทั้งนั้น”

“ว้าว...งั้นแม่กพ็ชิติใจหนุ่มฮอตสคิะเนี่ย”

แรมใจยิ้มบางเมื่อเห็นปฏิกิริยาตื่นเต้นของลูกสาว “ใช่ คนงง

กนัหมด ที่พ่อมาจบีแม่ เพราะแม่ไม่สวย ไม่โดดเด่นอะไรเลย”

“ใครว่า...แม่แรมของหนนู่ารกัจิ้มลิ้มจะตายไป” ร้อยรกัเอ่ยเสยีง

หวาน เวลาอยากอ้อนแม่ เธอจะชอบแทนตวัเองว่า ‘หนู’ เสมอ

“พ่อเขาเคยบอกตอนที่จบีแม่ว่า เขาหลงรกัในตวัตนของแม่ รกั

ที่แม่มุง่มั่นกบัสิ่งที่แม่ท�า แต่พอเวลาผ่านไปกม็ปัีจจยัต่างๆ มาเปลี่ยน

ความคดิพ่อ สดุท้ายพ่อกใ็ห้แม่ทอดทิ้งงานศลิปะที่แม่รกั”

แรมใจหน้าหมองลง และนกึย้อนไปถงึวนัที่รวตี่อว่าเธอ... 

‘วบีอกว่าวดีแูลแรมได้ ท�าไมแรมต้องดื้อไปท�างานด้วย วอียาก

ให้แรมดูแลว ีเลี้ยงลูกอยู่บ้าน เลกิเป็นครูสอนวาดรูปได้แล้ว!’

“พ่อเขาคงมีภาพฝันว่าเมียเขาควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้...

แต่พอดว่ีาแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้น และผูห้ญงิแต่ละคนกม็คีวามต้องการ

ไม่เหมอืนกนั ในมมุของพ่อ เขาอาจจะคดิว่า เขาจะดแูลแม่เอง นั่นคอื

สิ่งที่เขาจะให้แม่ แต่ในมุมของแม่ แม่ไม่อยากให้พ่อมาดูแล แม่

ต้องการความเข้าใจมากกว่า”

แรมใจเอ่ยเสยีงสั่นพลางลูบไล้ใบหน้าสวยจดัของลูกสาว ก่อน

จะถาม “ถ้ารกัมแีฟน แล้วแฟนไม่อยากให้รกัเป็นสไตลสิต์ ไม่ให้อสิระ

ในการใช้ชวีติของรกั หนูจะโอเคไหมลูก”
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คนโดนถามส่ายหน้า “ไม่โอเคค่ะ หนูรักเสื้อผ้า ชอบแต่งตัว 

ชอบครเีอตลคุให้ใครๆ ถ้าผู้ชายของหนูมาบอกให้หนูเลกิท�า หนูกค็ง

เลกิกบัเขาแทน”

“ค�าตอบสมกับเป็นลูกแม่ ได้แม่มาเต็มๆ เลยนะเรา” แรมใจ

หวัเราะร่วน ก่อนบอก “แม่กด้็วย พอพ่อเขาเริ่มบงการแม่ อยากให้แม่

เป็นภรรยาที่ดพีร้อมในแบบที่เขาคดิ ทนีี้มนัเลยกลายเป็นว่า...รกัของ

พ่อท�าให้แม่อึดอัด ไม่มีความสุข อยู่กันไปก็รังแต่จะท�าให้ทุกข์ เลย

แยกกนัดกีว่า”

ร้อยรกัน�้าตาคลอ ทั้งสงสารและเข้าใจมารดาอย่างที่สดุ เพราะ

ความเป็นห่วงของพ่อกท็�าให้เธออดึอดั ไม่มคีวามสขุเช่นกนั...

 

เมื่อเห็นว่าสองสาวก�าลังเดินกลับมาที่โต๊ะ พันรบและรวี

เลยยตุกิารเจรจา ‘ข้อตกลงลบั’ ไว้แต่เพยีงเท่านี้ก่อน แล้วพนัรบกเ็ริ่ม

ใช้ความละอ่อนใสน่าเอ็นดูของตนท�าให้บรรยากาศดีขึ้น โดยการ

ชกัชวนให้สองสาวรบัประทานอาหารที่มาเสริ์ฟพอดี

รวีคอยเอาใจอดีตภรรยาโดยการตักอาหารให้เธอจนเต็มจาน 

คอยรนิน�้าเปล่าให้โดยที่ไม่ต้องรอให้พนกังานในร้านมาบรกิาร

“แหม พ่อคะ เอาใจแม่น่าดูเลยนะ” ร้อยรกัเย้า

“ท�าไม น้อยใจเหรอเรา อะ พ่อเอาใจหนูด้วยกไ็ด้”

ว่าอย่างนั้นแล้ว รวีก็ตักอาหารให้ลูกสาว จนร้อยรักหน้าม้าน 

อดที่จะเขนิเสยีไม่ได้ อาจเพราะเธอกบัพ่อไม่ค่อยมช่ีวงเวลาดีๆ  ต่อกนั

สกัเท่าไร บทจะมขีึ้นมากร็กัใคร่กนัจนเหมอืนคนไม่เคยเถยีงกนั

“แรม...วขีอโทษนะ”

แม้จะใจอ่อนไปแล้ว แต่แรมใจก็ท�าฟอร์มถาม “ขอโทษเรื่อง

อะไรมทิราบ”

“ขอโทษที่พูดถงึงานแรมแบบนั้น”
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“รู้ว่าตัวเองผิดบ้างก็ดี” ค่อนจนอดีตสามีหน้าเจื่อนแล้วก็สั่ง

เสยีงแขง็ “ดูแลรบให้ดีๆ  นะ อย่าให้ใครมาเล่นเล่ห์กบัรบ อย่าให้รบ

ไปเสยีเหลี่ยมใครได้ล่ะ รู้ไหม”

รวพียกัหน้ารบั แต่ในใจนั้นหมั่นไส้พนัรบนกัที่ได้รบัความห่วงใย

จากอดตีภรรยาของตน...เดก็นี่เหรอจะเสยีเหลี่ยมใคร มแีต่จะไปท�าให้

ใครเขาเสยีเหลี่ยมสไิม่ว่า

  

มือใหญ่ของพันรบก�าพวงมาลัยรถยนต์ด้วยแรงที่เพิ่มขึ้น

ตามความหงุดหงิดที่ก�าลังเกิดขึ้นกับตนเอง พอเหลือบมองคนที่นั่ง

หน้าคู่กนักย็ิ่งหมั่นไส้...จะคยุกบัผู้ชายท�าไมนกัหนากไ็ม่รู้

ไอ้คนที่โทร. มาก็ไม่รู้จักวางสักที ไม่มีธุระอย่างอื่นต้องไปท�า

บ้างเหรอวะ!

“พรุ่งนี้เหรอคะ...อมื รกักว็่างอยู่นะ ดนิเนอร์เหรอ...อมื...”

“แคก็ๆ!”

ร้อยรกัสะดุง้เฮอืก หนัมองคนขบัที่จู่ๆ  กไ็อแคก็ๆ ขึ้นมา ก่อนจะ

เอ่ยถามอย่างเป็นห่วง “น้องรบเป็นอะไรหรอืเปล่า”

“นั่นสิ เป็นอะไรหรือเปล่าลูก” แรมใจที่นั่งเบาะหลังก็ถาม 

เช่นกนั

“เปล่าครบัพี่รกั ป้าแรม พอดผีม...ส�าลกัน�้าลายนดิหน่อยครบั” 

พนัรบหวัเราะแหะ แล้วออดอ้อนพี่สาวร่วมโลก “พี่รกัครบั...ผมอยาก

ปรกึษาเรื่องเสื้อผ้าที่จะใส่ไปท�างานกบัคณุลงุอะครบั”

“ปรกึษาตอนนี้เลยเหรอ”

“ครบั ผมอยากคยุตอนนี้เลย นะครบั คยุกบัผมตอนนี้เลยนะ”

ร้อยรกัชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยกบัคนปลายสายว่า “รกัขอ

วางสายก่อนนะคะ พอดมีธีรุะต้องคยุกบัน้องชายนดิหน่อยค่ะ”

พอหญงิสาวกดวางสาย พนัรบกย็ิ้มกริ่มอย่างสมใจที่ท�าให้เธอ
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หยดุคยุกบั (ไอ้) ผู้ชายอกีคนได้

เมื่อเธอเจื้อยแจ้วแนะน�าว่ารูปร่างอย่างเขาต้องแต่งตัวอย่างไร

ถงึจะดูด ี เขากเ็ริ่มจนิตนาการภาพอนาคตที่มเีธอมาจดัแจงเสื้อผ้าให้

กนัในทกุเช้าก่อนไปท�างาน เขาคงจะมคีวามสขุสดุๆ

ปากได้รูปที่ก�าลงัเอ่ยถงึแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ นั้นกน่็าจุบ๊นกั มนั

อวบอิ่มเต่งตงึจนเขาชกัจะอดใจไม่ไหวแล้ว

คอยดเูถอะ แม่ลูกแกะแสนสวย...ท�าตวัเจ้าชู้ หวงชวีติอสิระนกั

ใช่ไหม พนัรบจะท�าลายความโสดของเธอให้ย่อยยบั จะขย�้าจนหน�าใจ 

ผกูมดัเธอไว้ทกุทาง ไม่ว่าจะทางกายและทางใจ ให้สมกบัที่เฝ้ารกัเฝ้า

รอมาหลายปี!
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แรมใจและร้อยรักคงไม่รู้หรอกว่า ช่วงเวลาที่รวีได้อยู่กับ

พวกเธอนั้นได้สร้างความสุขให้เขาเสียยิ่งกว่าตอนที่เขาว่าความชนะ

เสยีอกี...

แม้ใจจรงิจะยงัไม่อยากให้สองสาวกลบั แต่รวกีไ็ม่กล้าออกปาก

แสดงความต้องการออกไปได้ ด้วยรูว่้าตนไม่มสีทิธิ์ที่จะเรยีกร้องอะไร

จากพวกเธอได้สกันดิ

รวีเลยจ�าต้องขับรถกลับห้องชุดสุดหรูของตัวเองด้วยสีหน้า

หงอยเหงา...พลันนึกในอกด้วยว่า เกือบยี่สิบแล้วสินะ ที่เขาต้องอยู่

อย่างโดดเดี่ยว ตัวคนเดียว ซึ่งนี่ก็คงเป็นบทลงโทษที่รวีได้รับ ท�าให้

เขาส�านกึอย่างที่สดุแล้วว่าอะไรกนัแน่ที่ส�าคญัต่อชวีติ

งาน ชื่อเสยีง ค�าชื่นชมจากใครๆ มนัไม่ได้สร้างความอิ่มเอมจน

เอ่อล้นในหวัใจได้เท่ากบัรอยยิ้มของแรมใจและร้อยรกัเลย

ท�าไมตอนนั้นเขาช่างเหน็แก่ตวั คดิแต่ในมมุของตวัเอง กล่าว

โทษแรมใจเพยีงเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นภรรยาในแบบที่ตนวาดหวงั

ท�าไมเขาถึงลืมสิ้นไปหมดว่าตัวตนของเธอน่ารักขนาดไหน  

ไม่เข้าใจว่าภรรยาต้องการอะไร และเอาแต่หงดุหงดิฮดึฮดัที่เธอไม่ได้

ดั่งใจเขา

2
แม่ฮับ เดี๋ยวป๋มจะมาอยู่ด้วยนะฮับ
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ที่เลวร้ายที่สดุ...ท�าไมถงึอโีก้จดั มั่นอกมั่นใจว่าตวัเองไม่ผดิ จน

ไม่พยายามที่จะรกัษาครอบครวัเอาไว้

ตอนนี้เลยต้องมาอยูค่นเดยีวจนว้าเหว่หวาดหวั่นว่าสองสาวจะ

ลืมตน พออยากจะไปอยู่กับพวกเธอก็ไม่มีความสามารถที่จะท�าให้

พวกเธอมคีวามสขุจนยอมให้เขากลบัไป

รวีรู้ว่าลูกไม่อยากพบเขานัก รู้ด้วยว่าภรรยาและลูกสาวอึดอัด

มากที่เขาจู้จี้ขี้บ่นกบัพวกเธอ

แต่ทกุอย่างที่เขาท�าไปนั้น เขากแ็ค่อยากชดเชย อยากให้พวก

เธอรู้ว่าเขาเป็นห่วงและยงัรกัเสมอ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

หากข้อตกลงลบัที่เจรจากบัพนัรบส�าเรจ็ดงัที่วางแผนกนัไว้กค็ง

ดี จะมีวันนั้นได้จริงๆ ไหมหนอ...วันที่ภรรยาและลูกสาวที่น่ารักกลับ

คนืมาสู่อ้อมอกของเขา

เพราะงานที่ตนท�านั้นเกี่ยวข้องกับเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย 

ร้อยรกัจงึต้องคอยเชก็เทรนด์แฟชั่นอยูต่ลอดเวลาว่าอะไรอนิ อะไรเอาต์ 

เพื่อเตรยีมตวัให้พร้อมส�าหรบังานจ้างที่จะเข้ามาจากคนที่อยากให้เธอ

ช่วยจัดการเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่าง ลุค รสนิยม ไปจนถึง 

องค์ประกอบโดยรวมต่างๆ

บางทีหญิงสาวก็คอยอัปเดตเทรนด์จนดึกดื่น กว่าจะได้นอนก็

ล่วงเข้าวันใหม่ และช่วยไม่ได้ที่วิถีชีวิตของเธอจะไม่ค่อยเป็นไปตาม

เวลาที่ควรจะเป็น กว่าจะตื่นได้กส็ายโด่ง บางทกีเ็กอืบสบิโมงโน่น 

โชคดทีี่มารดานั้นเข้าใจในจดุนี้ ท่านเลยไม่เคยบ่นหรอืมาปลกุ

กนัเลย

ทว่า...จู่ๆ เช้านี้กม็อีะไรที่แปลกไป ร้อยรกัมอีนัต้องขมวดคิ้วทั้ง

ที่ยงัคงหลบัตาอยู่ ด้วยเธอรู้สกึถงึแรงเขย่าเบาๆ ที่แขน ครั้นลมืตาขึ้น

มา กเ็ตรยีมอ้าปากหมายจะแกล้งบ่นมารดาที่เข้ามาปลกุกนัตั้งแต่เช้า
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ตรู่ แต่พอหนัไปเพ่งมอง คนที่เธอเหน็กลบัไม่ใช่มารดา เป็นเดก็ผู้ชาย

ตวัเลก็หน้าตาน่ารกัที่ก�าลงัยิ้มแฉ่งอยู่

“หนู...หนูเป็นใครคะ” เอ่ยถามอย่างสงสยัระคนมนึงงไปหมด

“แม่ฮบั เดี๋ยวป๋มจะมาอยู่ด้วยนะฮบั”

ค�าที่เดก็น้อยใช้เรยีกขานกนัท�าเอาหญงิสาวตกใจจนอ้าปากค้าง 

ก่อนจะสะดุ้งเฮอืก แล้วถงึค่อยลมืตาโพลงขึ้นมาจรงิๆ

เมื่อกี้ความฝันหรอกเหรอ...ท�าไมมันถึงได้เหมือนจริงนัก แล้ว

มนัหมายความว่ายงัไงกนั!

ร่างบางในชุดนอนกระโปรงสีขาวของลูกสาวที่ก�าลังเดิน

เข้ามาในห้องครวั สร้างความประหลาดใจให้คนเป็นแม่จนถงึกบัต้อง

ร้องทกั “เกดิอะไรขึ้นนี่ ท�าไมวนันี้รกัถงึตื่นเช้าได้”

ร้อยรกัยงัไม่ตอบค�าถาม เธอขยี้ตาและเอาแต่หาวหวอดๆ จน

แรมใจหวัเราะ 

“ง่วงกไ็ปนอนก่อนไหมลูก”

“นอนไม่ได้แล้วค่ะแม่”

แม้จะสงสยัว่าท�าไมนอนไม่ได้ แต่แรมใจกพ็กัความสงสยัไว้ก่อน 

แล้วเอ่ยชวน 

“กินโจ๊กหมูด้วยกันไหม ตารบออกไปหาซื้อให้เราตั้งแต่เช้าตรู่

เลยนะ”

ร้อยรกัเหลอืบมองน้องชายที่นั่งอยู ่ยิ้มหวานให้เขา “ขอบใจนะ

น้องรบ มนี้องรบมาอยู่ด้วยนี่กด็เีหมอืนกนัแฮะ”

เอ่ยแล้วกน็ั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆ พนัรบ ชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะเล่า

ความฝันของตนให้แม่ฟังดีหรือไม่...สุดท้ายก็ทนความข้องใจไม่ไหว 

เอ่ยปากบอกท่านไป

“แม่ขา...รกัฝันแปลกๆ อะ”
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“ฝันว่าอะไรลูก”

“คอื...มเีดก็ผู้ชายหน้าตาน่ารกัมาเขย่าแขนปลกุรกั เรยีกรกัว่า

แม่ แล้วกข็อมาอยู่ด้วย”

“หอื!” แรมใจตกใจจนเผลอปล่อยช้อนหลดุมอื

“แม่ ฝันแบบนี้มนัหมายความว่ายงัไงคะ”

แรมใจนิ่งงนัไปครูห่นึ่ง ก่อนจะถอนใจ แล้วบอกเล่าเรื่องราวของ

ตนเพื่อเกริ่นไปสู่ค�าตอบ “รกัรู้ไหม...ก่อนแม่จะท้องรกั แม่กฝ็ันแบบนี้ 

มเีดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ที่หน้าตาเหมอืนหนเูป๊ะมาเขย่าแขนแม่ บอกว่าหนู

ขอมาอยู่ด้วยนะคะ”

“หา!”

“ถ้ารกัมแีฟนอยูแ่ล้วฝันแบบนี้ แม่กค็งตคีวามไปว่ารกัก�าลงัจะ...

ท้อง”

“ท้อง!” ร้อยรกัอ้าปากค้าง ตกใจจนแทบสิ้นสติ

“ระวังตัวไว้ล่ะ ผู้ชายที่คุยอยู่ตอนนี้มีพวกมือไม้ปลาหมึกหื่นๆ 

บ้างไหม”

“กม็ค่ีะแม่ แต่ว่ารกัไม่เคยไปอยูใ่นที่รโหฐานกบัใครเลยนะคะ...

ไม่จรงิอะ เป็นไปไม่ได้ รกัจะไม่ท้อง จะท้องได้ยงัไง โนท้อง โนลกู โน!”

หญงิสาวโวยวายเสยีงดงั ต่อต้านการท้องอย่างที่สดุ ดวงหน้า

สวยยับย่นเต็มไปด้วยความสยองที่อัดแน่นอยู่ในใจ พลางนึกภาพที่ 

ตวัเองต้องท้องโย้ ท�าอะไรกไ็ม่ถนดั สวมเสื้อผ้าสวยๆ กไ็ม่ได้ พอคลอด

ออกมากม็เีดก็มาร้องอแุว้ๆ ข้างตวัตลอดเวลา แล้วเธอกค็งจะต้องเป็น

คนเลี้ยงเจ้าตวัจ้อย คอยกล่อมนอน ล้างขวดนม ซกัผ้าอ้อม เหนื่อย

จนหน้ามนั หวักระเซงิ ขอบตาคล�้า...

‘กรี๊ด!’

‘ไม่อ๊าววว!’

กรดีร้องในใจพลางยกมอืกมุขมบั สตแิตกสดุๆ
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ส่วนแรมใจกห็น้าเจื่อน ในอกเตม็ไปด้วยความหวาดหวั่นว่าฝัน

ของลูกจะกลายเป็นความจรงิ

ในขณะที่พนัรบนั้นไม่ได้พดูอะไร เอาแต่ก้มหน้าแอบยิ้มมมุปาก

อย่างคนก�าลงัชอบใจ สขุสนัต์จนแทบจะฮมัเพลงออกมา

ตวัช่วยส�าคญัที่จะท�าให้ร้อยรักหยดุคุยกับผู้ชายทุกคนได้อย่าง

ชะงดันกั กค็งต้องเป็นเดก็ผู้ชายในความฝันของเธอและ...ของเขา

ใช่...พนัรบกฝ็ัน

มีเด็กผู้ชายตัวเล็กน่ารักปีนมานั่งบนตัวเขา แล้วบอกว่า ‘พ่อ

รบฮบั ป๋มอยากมาอยูก่บัพ่อรบและแม่รกัแล้ว พ่อรบเร่งมอืหน่อยสฮิบั’

ปากเล็กๆ ที่เจื้อยแจ้วออกค�าสั่งกับเขานั้นช่างน่ามันเขี้ยวเสีย

จรงิ หน้าตารกึห็ล่อเหลาน่ารกัจนเขาใจละลาย

แม้ตอนนี้เขาจะอายเุพยีงยี่สบิสองปี ภายนอกอาจจะดูละอ่อน

ใส แต่ความจรงิแล้ว ด้วยการเตบิโตมากบัลงุป้าที่สอนให้เขาช่วยเหลอื

ตัวเอง ท�าทุกอย่างด้วยตัวเองมาโดยตลอด เขาเลยเป็นผู้ใหญ่กว่า 

ที่ใครๆ คดิ ซึ่งถ้าจะมลีูกในตอนนี้ เขากไ็ม่ได้มองว่ามนัเรว็ไปสกันดิ

เพราะฉะนั้น...‘โอเคครบัลูกชาย พ่อจะเร่งมอืเตม็อตัราสูบเลย’

เมื่อร้อยรักหายเครียดจากความฝัน หญิงสาวก็จัดการ 

มื้อเช้าพร้อมกบัพนัรบและแรมใจ ในเวลานั้นเอง จู่ๆ กม็ไีอ้บ้าที่ไหนก็

ไม่รู้โทร. มาชวนร้อยรักไปเดต พันรบเลยนิมิตแผนการชั่วร้าย...เอ๊ย 

แผนการชงิตวัแม่รกัของตาหน ูโดยการกะพรบิตาปรบิๆ แกล้งบอกเธอ

ไปว่า

“พี่รกัครบั วนันี้พาผมไปซื้อชดุท�างานได้ไหม คอืผมไม่กล้าไป

คนเดยีว ผมกลวัหลง”

ปรากฏว่าแผนการชิงตัวนั้นได้ผล เธอใจอ่อนยวบ พยักหน้า

ตกลง และยกเลิกนัดกับไอ้บ้านั่นทันควัน ท�าเอาเขาสะใจนัก ปักธง 
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ตั้งจดุมุ่งหมายไว้ในใจเลยว่า เขาจะค่อยๆ เขี่ยกิ๊กของเธอให้กระเดน็

ออกไปทลีะคนจนไม่เหลอืใครเลย

เมื่อแรมใจออกไปท�างานแล้ว ร้อยรกัและพนัรบกข็ึ้นไปอาบน�้า

แต่งตวั แล้วค่อยเดนิทางไปยงัห้างสรรพสนิค้าที่ร้อยรกัท�าการบ้านมา

ให้เรยีบร้อยแล้วว่าเสื้อผ้าผู้ชายก�าลงัลดราคาตั้งสามสบิเปอร์เซน็ต์

หญงิสาวพาพนัรบไปเลอืกเนกไท เขม็ขดั รองเท้า เสื้อเชิ้ตสขีาว 

กางเกงสแลก็เนื้อผ้าดีๆ  เสยีหลายตวั แถมยงัใจป�้าจะจ่ายเงนิให้พนัรบ 

จนชายหนุ่มหน้าเหลอ รบีห้ามแทบไม่ทนั

“พี่รกัจะจ่ายให้ผมท�าไม”

“กร็บยงัไม่ได้ท�างาน จะมเีงนิเหรอ”

“ผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างครับ ผมช่วยลุงกับป้าท�างานที่ร้าน

อาหารมาตั้งแต่เด็ก ได้ค่าขนมจนเก็บสะสมได้เยอะเลย พี่รักไม่ต้อง

จ่ายให้ผมหรอก”

ร้อยรกัหน้าง�้า ก่อนจะแย้งด้วยความเป็นห่วงน้อง “ไม่เอา พี่จะ

จ่ายให้”

“แต่ผมไม่ให้จ่าย เกบ็เงนิพี่รกัไว้เลย” พนัรบรบีรวบรดัตดัตอน

แล้วรบีจ่ายเงนิให้พนกังานทนัท ีเขาเหลอืบมองสหีน้าขดัอกขดัใจของ

ลูกแกะตัวดีแล้วก็ได้แต่ถอนใจที่เธอยังไม่รู้ความรู้สึกของเขา...ผู้ชาย

ที่ไหนเขาจะให้ผู้หญงิที่รกัมาเดอืดร้อนเพราะตวัเองกนั

แม้เธอจะมองว่าเขาเป็นน้อง และเขากใ็ช้จดุนี้มาใกล้ชดิเธอเพื่อ

หาผลประโยชน์ทางหวัใจให้แก่ตวัเอง แต่ไมว่่าอย่างไรกต็าม เขากจ็ะ

ไม่ยอมให้เธอดูแลเขาอย่างน้องเดด็ขาด

หากจะดูแลกัน...พันรบอยากให้เธอดูแลเขาด้วยความรู้สึกที่ 

ผู้หญงิคนหนึ่งจะดูแลผู้ชายของเธอเท่านั้น

“ถ้าเงนิหมดจะท�ายงัไงเนี่ยรบ ท�างานกว่าจะได้เงนิเดอืนอกี”

หญิงสาวบ่นกระปอดกระแปด ส่วนพันรบก็ท�าเป็นเฉยๆ เขา 



พัพพุ   37

ไม่เถยีงกลบัให้มากความ พอจดัการทกุอย่างเรยีบร้อยแล้ว สองหนุ่ม

สาวกเ็ดนิออกจากแผนกเสื้อผ้าผูช้าย และตกลงกนัว่าจะเดนิเล่นหาร้าน 

อร่อยๆ เป็นมื้อกลางวนั

“เดี๋ยวผมเลี้ยงพี่รกัเองนะครบั ตอบแทนที่ป้าแรมกบัพี่รกัให้ผม

ได้พกัที่บ้านด้วย”

“ไม่เอา พี่จะจ่ายบ้าง พี่เป็นห่วง กลวัเงนิรบหมด”

เขายิ้มบางให้ความน่ารักของเธอ ก่อนจะบอกให้เธอคลายใจ 

“ไม่หมดหรอกครบั ให้ผม...ดูแลพี่รกัเถอะนะ”

“ก.็..โอเค เอางั้นกไ็ด้” ร้อยรกัตอบรบั ก่อนจะสลดัหวัเบาๆ ด้วย

เมื่อครู่ดันใจเต้นเมื่อได้ยินน�้าค�าที่แสดงถึงความเป็นผู้ชายของพันรบ

จนต้องเตอืนตนเองว่า...นี่น้องย่ะ

“พี่รกัครบั ผมขอพูดอะไรกบัพี่รกัหน่อยได้ไหม”

“หอื...พูดอะไรเหรอ”

พนัรบหยดุเดนิ หนัมาสบตากบัร้อยรกัที่หยดุเดนิด้วยเช่นกนั “มี

กิ๊กเยอะๆ มนัจะดเีหรอครบัพี่รกั”

“มนัก.็..ไม่ดหีรอก แต่พี่กไ็ม่ได้ท�าอะไรเสยีหายนะรบ พี่ระวงัตวั

เสมอ”

“ครบั มนัไม่ได้เสยีหายอะไร...แต่ผมว่ามนัเสยีเวลานะครบั”

“เสยีเวลา?”

“ครับ...เสียเวลาที่จะไปท�าอย่างอื่น คุยกับกิ๊กมันแทบไม่ได้

ประโยชน์อะไรเลย เพราะความสุขที่ได้คุยกัน มันไม่ใช่ความสุขที่

ยั่งยนื” พนัรบพุง่ตรงเข้าเป้าจนร้อยรกัตาโต เขาไม่อยากจะปล่อยเวลา

ไปเฉยๆ จะเขี่ยกิ๊ก มนักต็้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลย

พ่อรบจะเร่งมอื เพื่อตาหนูน้อย!

“ส�าหรับผม...มันไม่เรียกว่าความสุขเลยด้วยซ�้า ผมรู้สึกได้ว่า

จริงๆ แล้วพี่รักไม่ใช่สาวรักสนุก แต่พี่รักคงกลัวว่าถ้ามีแฟนจะรู้สึก
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เหมอืนมพีนัธะมารงุรงัชวีติ แต่มกีิ๊กมนัไม่ผูกมดักนั เลยเข้าทางพี่รกัที่

ชอบชวีติอสิระ”

ร้อยรกัอึ้ง เงยีบงนัอย่างคนโดนแทงใจด�า ไม่อาจแก้ต่างอะไรได้

สกันดิ

“ผมพูดถูกใช่ไหม” เขาเอ่ยถามไปแล้วก็ได้ค�าตอบจากกิริยา

พยกัหน้ารบัเบาๆ ก่อนจะถามต่อ “แล้วนอกจากที่ผมลองวเิคราะห์แล้ว 

มนัมอีะไรมากกว่านี้หรอืเปล่าครบั บอกผมได้นะ ถอืว่าผมเป็นคนใน

ครอบครวัที่พี่รกัสามารถระบายอะไรในใจได้ไหม”

“คอื...พี่”

“นะครบัพี่รกั บอกผมเถอะ” พนัรบอ้อนวอนเสยีงอ่อน ทั้งอยาก

ให้เธอระบายออกมาเพื่อจะได้ลดความหวาดหวั่นลง ทั้งอยากรู้ เพื่อ

จะได้ไม่ท�าในสิ่งที่เธอเป็นกงัวล

“คอืพี่...” ร้อยรกัอกึอกั สบตาพนัรบอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะถอนใจ 

แล้วบอกเบาๆ “พี่กลวัการคาดหวงัน่ะ”

“ยงัไงครบั”

“กพ่็อแม่พี่เลกิกนัเพราะพ่อคาดหวงัในตวัแม่...พี่กเ็ลยแอบหวั่น

ว่าถ้าพี่มแีฟน เขาจะคาดหวงัในตวัพี่หรอืเปล่า จะมาบงการพี่ไหม จะ

มาบอกว่าพี่ควรเป็นแฟนอย่างนั้น ควรเป็นแฟนอย่างนี้ไหม โอ๊ย...มนั

ดูยุ่งยากยงัไงไม่รู้อะรบ”

โธ่เอ๋ย...กลวัเรื่องนี้เองหรอกเหรอ...

“แล้วนี่ป้าแรมรู้ไหมครบั ว่าพี่รกักลวัการคาดหวงั”

“ไม่รูห้รอก พี่ไม่กล้าบอก กลวัแม่จะเครยีด คดิว่าการไม่ประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตคู่ของตัวเองเป็นสาเหตุท�าให้พี่หลอนการมีแฟน” 

บ่นเสยีงใส ก่อนจะถอนใจอกีรอบ แล้วบ่นต่อ “และสาเหตอุกีอย่างที่

ท�าให้พี่หลอนการมแีฟนกค็อืความสวยของพี่นี่แหละ”

“หอื...ความสวยเหรอครบั”
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“ใช่ ความสวยของพี่นี่แหละ คอืจะว่ายงัไงดล่ีะ ความสวยนี่มนั

ประหลาดนะ มนัทั้งให้คณุ ทั้งให้โทษในคราวเดยีวกนั...พี่โอเคที่ตวัเอง

สวย ในขณะเดียวกัน พี่ก็รู้ว่าคนที่เข้ามาจีบ เขาเข้ามาเพราะพี่สวย 

มนัเลยเกดิการแอนตี้เบาๆ ว่า ถ้าฉนัไม่สวยกค็งไม่มาจบีฉนักนัสนิะ”

พนัรบพยกัหน้ารบั ใคร่ครวญอะไรๆ ในหวั แล้วตอบกลบั “ถ้า

อย่างนั้น ลกึๆ แล้ว พี่รกัไม่โอเคที่คนเข้ามาจบีเพราะพี่รกัสวย?”

“ใช่ ลกึๆ แล้วพี่กอ็ยากเจอคนที่รกัในตวัตนของพี่จรงิๆ ไม่ใช่

แค่เพราะความสวย แต่พี่ก็รู้ตัวอีกนั่นแหละว่าตัวตนของพี่มันไม่ได ้

น่ารกัน่าใคร่ ไม่ใช่ผูห้ญงิที่ดพีร้อม งานบ้านไม่ได้เรื่อง งานครวัไม่แตะ 

ปรนนิบัติใครไม่เป็น เอาใจคนก็ไม่เก่ง บางครั้งก็อดถามตัวเองไม่ได้ 

ว่า นอกจากสวยแล้ว เราไม่มจีดุอื่นที่คนจะมองเหน็แล้วใช่ไหม”

“ใครจะเห็นไหมไม่รู้ แต่ผมเห็นนะครับ พี่รักเป็นคนจิตใจด ี 

ขี้สงสาร ไม่ว่าภายนอกจะดูเป็นยงัไง แต่จรงิๆ พี่รกัอ่อนโยนมาก ผม

ยงัจ�าอ้อมกอดของพี่รกัได้อยู่เลย”

จ�าได้ไม่มวีนัลมื...

“รู้ไว้เถอะครับว่า...พี่รักของผมมีดีมากกว่าความสวยฮอต”  

ตเีนยีนหยอดคารมหวานใส่เธอแล้ว พนัรบกเ็ข้าสู่กระบวนการเขี่ยกิ๊ก

อย่างต่อเนื่อง “ถ้าพี่รักไม่โอเคที่คนมาจีบเพราะสวย งั้นพี่ก็ค่อยๆ  

เทกระจาดผู้ชายห่วยๆ พวกนี้ออกไปให้หมดเลยดไีหมครบั”

“หา! เทหมดเลยเหรอ”

“ครับ ผู้ชายที่มาจีบพี่รักเพราะแค่พี่รักสวย ไม่คู่ควรจะอยู่ใน

ชวีติของพี่รกัหรอก ค่อยๆ เลกิไปให้หมดเลยดกีว่า เกบ็พื้นที่ในชวีติไว้

ให้คนพเิศษที่สดุของเราคนเดยีวกพ็อ อย่างนี้น่าจะเวริ์กกว่านะครบั”

“เหรอ...เอาอย่างนั้นเลยเหรอ”

สีหน้าอึ้งงันและท่าทีที่เริ่มคล้อยตามของลูกแกะสุดสวย ท�า 

พนัรบนกึหวัร่อในใจที่ตวัเองจบัจดุและต้อนเธอเข้าคอกรกัได้ ทั้งยงัได้
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รู้แจ้งด้วยว่าเธอไม่ใช่คนดื้ออย่างที่รวพีูดเลย

แต่คงเพราะความเป็นพ่อ ความเป็นหัวหน้าครอบครัวของรว ี 

ที่อาจจะท�าให้เขาลมืตวัจนคดิไปว่าเขามอี�านาจที่สดุในบ้าน จนเผลอ

ตีกรอบล้อมความคิดและการกระท�าของร้อยรักกับแรมใจ ส่งผลให้

พวกเธอต่อต้านอย่างรนุแรง

จริงๆ แล้วร้อยรักแค่ไม่ชอบให้คนมาบังคับ ถ้าสั่งเธอ เธอจะ 

ไม่ท�า แต่ถ้าแนะแบบละมนุละม่อม พร้อมเหตผุลที่ยกขึ้นมาประกอบ

การพูดอย่างใจเยน็ เธอจะใจอ่อนยอมท�า

“ผมเองกเ็กบ็พื้นที่ในชวีติไว้ให้ผูห้ญงิที่ผมรกัเท่านั้น ทั้งร่างกาย 

ทั้งหวัใจ ผมจะยกให้เขาครอบครองคนเดยีว”

แววตาและค�าพดูแสนหนกัแน่นของพนัรบท�าร้อยรกัชะงกักกึ ใน

อกข้างซ้ายสั่นสะท้านไปด้วยความประทับใจในความคิดที่โคตรแมน

ของคนเป็นน้อง

“ผู้หญงิคนนั้น...คงโชคดนี่าดูเนอะ”

“แล้วพี่รกั...อยากโชคดไีหมครบั”

“หอื!”

“ผมหมายถึง พี่รักอยากโชคดี ได้เจอผู้ชายที่เขาพร้อมจะยก 

ทกุอย่างให้พี่รกัครอบครองไหมครบั” หมาป่าเจ้าเล่ห์รบีเบี่ยงประเดน็ 

เมื่อเหน็ว่าลูกแกะคนสวยเอะใจขึ้นมา

ครั้นเห็นเธอพยักหน้าและถอนใจโล่งอก พันรบก็นึกขันที่เธอรู้

ไม่ทนัมารยาเขาอกีตามเคย

เขารูแ้กวชดัเจนแล้วว่า หากคดิจะรวบรดัคนรกัอสิระอย่างร้อย-

รกั เขาต้องรวบแบบไม่ให้เธอรูต้วั ขนืเธอเอะใจว่าเขาก�าลงัวางแผนชั่ว 

คงเตะโด่งให้เขาออกจากบ้านแทบไม่ทนั

“ตกลงว่าไงครบั อยากเจอผู้ชายแบบนี้ไหม”

“ก.็..ไม่รู้ส ิพี่ยงัไม่ได้คดิไปถงึขั้นนั้นเลยอะ”
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“เริ่มคดิได้แล้วครบั พี่รกัอายเุยอะแล้วนะ”

“นี่รบหาว่าพี่แก่เหรอ!” ดวงตาโตสวยวาววบัอย่างเอาเรื่อง

“กไ็ม่เชงิว่าแก่หรอกครบั แต่อายกุไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้วนะ ยี่สบิเจด็

แล้วไม่ใช่เหรอครบั คดิว่าตวัเองจะใช้โควตาเลขสองมกีิ๊กเยอะๆ ไปได้

ถงึเมื่อไร”

โดนน้องว่าเช่นนี้ ร้อยรกักอ็ึ้งงนั ชกัสบัสนขึ้นมาทนัควนัว่าตน

ควรจะหยดุวถิแีคซาโนวหีรอืยงั

และในขณะที่ความคดิก�าลงัแล่นวนอยู่ในหวั ฉบัพลนันั้นเอง...

“ยายรกั นี่แกกนิเดก็เรอะ!”

...

หลงัจากได้รบัฟังเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกบัสถานะของร้อยรกัและ

หนุม่น้อยหน้าละอ่อนที่ตนมาบงัเอญิเจอเข้าพอด ีปรมิากห็วัเราะแหะ 

แก้ตวัอบุอบิ 

“กแ็หม ใครจะไปรู้ล่ะว่าอะไรยงัไง ฉนัเหน็แกอยูก่บัน้องเขา ฉนั

กน็กึว่าแกมกีิ๊กเดก็น่ะสยิายรกั”

“นี่น้องชายฉนัย่ะ ไม่ใช่กิ๊กเดก็” ร้อยรกัค้อนใส่เพื่อน ก่อนถาม 

“แล้วนี่แกมาท�าอะไรที่นี่ร”ึ

“ฉนัมาท�าธรุะที่ธนาคารนดิหน่อย”

“พี่ปรมิรบีกลบัไหมครบั ไปกนิข้าวด้วยกนัก่อนไหม ผมกบัพี่รกั

ก�าลงัจะไปหาอะไรกนิพอดเีลย”

“ใช่ๆ ไปกินข้าวด้วยกันนะแก” ร้อยรักรีบชวนอีกคน ก่อนจะ

พยักพเยิดให้ทั้งเพื่อนทั้งน้องหันไปมองร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจ้าดัง

เป็นเชงิว่าเลอืกร้านนั้น

พนัรบพยกัหน้าตกลง ก่อนจะขอตวัไปเข้าห้องน�้า ส่วนสองสาว

ก็พากันเดินเข้าไปในร้านก่อน พอได้โต๊ะที่ต้องการแล้ว ปริมาก็โพล่ง

ออกมาว่า 
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“ยายรกั แกห้ามท�าน้องเขาใจแตกนะโว้ย”

“ใจแตกอะไรของแก”

“กใ็จแตกเพราะความสวยฮอตของแกไงวะ”

ร้อยรักหน้าตื่นกับความคิดของเพื่อน “คิดอกุศลอีกแล้วนะแก

เนี่ย”

“กม็นัจรงินี่ ถงึแกจะบอกว่าเป็นพี่น้องกนั แต่มนักเ็ป็นแค่พี่น้อง

ร่วมโลกไหมล่ะ แถมหน้าตาน้องเขาก็ดูใสซื่อเสียไม่มี” ปริมาเอ่ยถึง

พันรบอย่างเอ็นดู ก่อนจะเขม้นมองร้อยรักอย่างกล่าวหา “ได้มาอยู่

บ้านเดยีวกบัแก ได้ใกล้ชดิแก เกดิน้องเขาใจแตก หวั่นไหวกบัความ

สวยเว่อร์ของแก แกจะท�ายงัไงฮะ ยายไก่แก่แม่ปลาช่อน”

“แล้วแกจะให้ฉนัท�ายงัไงเล่า จะให้เลกิสวย เลกิมเีสน่ห์ ฉนัก็

ท�าไม่ได้อะ”

ปรมิาค้อนปะหลบัปะเหลอืก ก่อนบอก “ขอเกลยีดความมั่นนี้

ได้ไหมวะ”

“เออ อนญุาตให้เกลยีด”

“เออ ฉนัเกลยีดแก ยายคนสวย!”          

 

สายทีโ่ทร. มาในระหว่างท่ีพันรบก�าลงัเดนิกลับไปหาสอง

สาวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวท�าเขาถอนใจด้วยความหงดุหงดิ ก่อนจะกดรบั

“คณุรบ...มากรงุเทพฯ เหรอครบั”

“นี่ลงุทนายรูไ้ด้ยงัไงครบั” พนัรบขมวดคิ้วสงสยั ก่อนจะนกึออก 

และกัดฟันกรอดถามกลับเสียงเขียว “นี่ให้นักสืบสืบเรื่องผมอีกแล้ว 

เหรอ”

“ถ้าผมไม่ท�าอย่างนี้ คณุรบกไ็ม่บอกอะไรผมน่ะสคิรบั คณุรบ

จะเข้ามาพบคณุท่านทั้งสองไหมครบั”

“ไม่ครบั ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกบัพวกเขา 
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เลกิมายุ่งกบัผมสกัทไีด้ไหม”

“คณุรบ...อย่าใจด�ากบัคณุท่านทั้งสองนกัเลยครบั”

“ใจด�า?” พันรบทวนค�า ก่อนจะแค่นยิ้ม แล้วหัวเราะหึอย่าง

ต้องการจะประชดอกีฝ่าย “ใครกนัแน่ที่ใจด�าก่อน ใครกนัที่ตดัพ่อผม

ออกจากตระกูล ไล่พ่อผมเหมอืนหมเูหมอืนหมา ใครกนัที่ไม่นบัว่าผม

เป็นหลาน ลงุทนายบอกผมมาซ”ิ

“คณุรบ...”

“พวกเขาตัดขาดกับพวกเราไปแล้วไม่ใช่เหรอ แล้วจะมานึก

พศิวาสผมท�าไมอกี ผมไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาทั้งนั้น”

ประกาศความในใจเสียงเข้มแล้วก็กดวางสาย ความโกรธระอุ

อยูใ่นอกจนแผ่กระจายร้อนรุม่ไปทั่วสรรพางค์...ไม่มทีางที่เขาจะเข้าไป

หาคนพวกนั้น

ไม่มทีาง!

 




