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ไม่รู้ว่าเธอบ้าหรือบ้ากันแน่!

เจ้าของร่างสะโอดสะองบ่นในใจเป็นรอบที่ร้อย มือเพรียวบาง

กุมโทรศัพท์มือถือไว้แน่น มันตายสนิท จะเขย่าหรือจิ้มเท่าไรก็ไม่ตื่น 

หลงัเชก็ครั้งสดุท้ายอย่างสิ้นหวงัเธอกเ็งยหน้าขึ้น กวาดนยัน์ตากลมใส

ไปรอบด้านด้วยท่าทางกงัวลระคนหวาดหวั่น

ขณะนี้เป็นเวลากลางดกึที่มคีนพลกุพล่านไหลมาจากทั่วสารทศิ

และเบยีดกนัแออดับนฟตุพาท เธอจะไม่ร้อนรนปานนี้หากผู้คนที่เดนิ

สวนกันไปมาพูดภาษาบ้านเกิดให้พอจับศัพท์ได้ แต่นี่หันไปทางไหน 

กม็แีต่จนีกวางตุ้งโขมงโฉงเฉง ตกึสูงลบิ พื้นถนนเฉอะแฉะ และที่ร้าย

ที่สดุ...เธออยู่ส่วนไหนของเมอืงกไ็ม่รู้!

ฮ่องกงเป็นเมอืงใหญ่ ณฐารู้ข้อนี้ดตีั้งแต่วนิาทแีรกที่เหยยีบลง

สนามบนิ ซ�้ายงัเตม็ไปด้วยตรอกซอกซอยชวนหลงทศิส�าหรบัคนไม่คุน้

ทาง แผงหนงัสอืประหลาดหน้าตาคล้ายกนัทกุมมุถนน เพยีงโผล่หน้า

ขึ้นมาจากเอ็มทีอาร์ ป้ายไฟเรียงยาวเป็นตับก็ท�าให้เธอผงะและเกิด

ความงนุงงว่าก�าลงัหนัไปยงัทศิไหน

แล้วมือถือ...แผนที่เพียงหนึ่งเดียวของเธอก็ดันแบตฯ หมดเอา

ตอนนี้

หญงิสาวอยากจะเขกกะโหลกตวัเองฐานสะเพร่า เมื่อครึ่งชั่วโมง

บทน�ำ
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ก่อนเธอนอนจบิไวน์กลิ้งเกลอืกอยู่ในโรงแรมด้วยความเบื่อหน่าย เปิด

รีวิวท่องเที่ยวไล่ไปเรื่อยเปื่อยอย่างไร้จุดหมาย กระทั่งสะดุดตากับ 

ร้านอาหารมชิลนิไกด์ร้านหนึ่งที่มองผาดบนแผนที่กรู้็ว่ามทีี่ตั้งอยูใ่กล้ๆ 

โรงแรม...ไม่ได้เหน็แก่กนิอะไรหรอกนะ แค่ยงัไม่ง่วง แล้วมาเที่ยวทั้งที

จะได้มาอีกรึเปล่าก็ไม่รู้...คิดได้ดังนั้นก็ลุกขึ้นแต่งตัวง่ายๆ ด้วยสเวต-

เตอร์กบักางเกงยนี ฉวยกระเป๋ากบัคยี์การ์ดออกห้องมา

ทางไปร้านไม่ได้ยากเย็นอะไร แค่เดินข้ามถนนแล้วทะลุตรอก 

อกีนดิหน่อย ทว่าพอลงมาถงึหน้าโรงแรมเธอกต้็องยนืเหวอเพราะถนน

สี่เลนไร้ทางข้าม หลงัจากเดนิวนหาอโุมงค์หรอืทางม้าลายอย่างงนุงง 

โทรศัพท์มือถือที่ลืมดูว่าแบตเตอรี่เหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ลาโลก 

ทิ้งเธอไว้คนเดยีวรมิถนนกบัอากาศเยน็เยอืกหลงัฝน

สมแล้วกบัฉายา ‘จอมหลงทศิ’ ที่คนในบ้านชอบตั้งให้

ท่ามกลางกลิ่นไอดนิและเสยีงจ้อกแจ้กจอแจ ณฐารู้สกึว่าโชคดี

ที่คืนนี้เธอแต่งตัวค่อนข้างทะมัดทะแมงและไม่ได้พกของแบรนด์เนม

หรูหรา ท�าให้ไม่กงัวลนกักบัสายตาของคนที่เดนิผ่านไปมา หลงัจาก

เกบ็อปุกรณ์ที่พึ่งพาไม่ได้ลงกระเป๋า เธอกช็ั่งใจว่าระหว่างกลบัโรงแรม

กบัเดนิหน้าต่อ แบบไหนจะดกีว่ากนั

การมาเที่ยวคนเดียวมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจะไปไหนมาไหนยังไง

ก็ได้ รวมถึงการท�าอะไรเปิ่นพลิึกที่อาจโดนล้อเช่นการเข้าไปถามทาง

จากคนแปลกหน้า หญิงสาวเลือกกลุ่มสาววัยท�างานที่ยืนออกันหน้า

แผงลอยขายลูกชิ้นเดือดแถวนั้น แล้วตัดสินใจถามเป็นภาษาอังกฤษ

อย่างแช่มช้า พวกหล่อนมสีหีน้าประหลาดใจ ก่อนจะช่วยชี้ทางกลบั

โรงแรมของเธอด้วยส�าเนยีงแปร่งหู 

หลงัจากทวนสามครั้งจนเข้าใจ จอมหลงทศิกอ็อกเดนิทางกลบั 

ตั้งปณธิานในใจว่าคราวหน้าเธอจะพกที่ชาร์จส�ารองตดิตวั

ทว่าสบิห้านาทตี่อมาณฐากย็งัไม่ถงึจดุหมาย



กลิ่นเอื้อง  9   

“โอ๊ย...แค่กลบัโรงแรมท�าไมมนัยากเยน็แบบนี้”

หลงัย�่าต๊อกวนไปวนมาพกัใหญ่ เธอกต็ดัสนิใจแวะร้านสะดวก-

ซื้อที่ใกล้ที่สุดเพื่อซื้อน�้าดับกระหายและพักขา ความหวั่นผวาเริ่มคืบ

เข้ามาในจิตใจอย่างควบคุมไม่ได้ ถิ่นที่พลัดเข้ามาเริ่มเป็นแหล่งอยู่

อาศยัมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว มคีนยนือยู่ทกุตรอก จบัจ้องกนัด้วย

สายตาซึ่งท�าให้เยน็เยอืกทกุครั้งที่บงัเอญิหนัไปสบ

ไม่รู้ว่าเธอคดิไปเองรเึปล่า...แต่อยูใ่นนี้สกัพกัอาจจะท�าให้สภาพ

จติใจดขีึ้น

หญิงสาวก�าลังยืนเปิดขวดน�้าอยู่ข้างเคาน์เตอร์อเนกประสงค์

ตอนที่ลกูค้าคนหนึ่งเดนิเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ หลงัใช้ความพยายาม

อยู่ครู่หนึ่งในการหมนุฝาพลาสตกิที่แขง็จนเจบ็มอื พอเธอเสยีบหลอด

แล้วเริ่มดูดน�้า ตาเจ้ากรรมกช็้อนขึ้นสบกบัคนที่ก�าลงัยนืจ่ายเงนิพอดี

ผู้ชายคนนั้นมองเธออยู่...แถมยกมุมปากได้รูปขึ้นเป็นรอยยิ้ม

กระจ่างส่งมาให้ เธอเริ่มส�ารวจตวัเองในใจว่าเธอเผลอท�าอะไรแปลกๆ 

ออกไปหรือไม่ เธอไม่ได้ดื่มน�้าแบบตายอดตายอยาก ท่ายืนก็ไม่ได้

พลิกึพลิั่นอะไร พอจ่ายเงนิแล้วพยกัหน้าล�่าลากบัพนกังานเสรจ็ เขาก็

มายนืหลงัโต๊ะตวัเดยีวกบัเธอ เปิดกระป๋องกาแฟเยน็ยกซดไม่พดูไม่จา

อย่างน้อยผู้ชายคนนี้กด็ูไม่อนัตรายมากนกั หญงิสาวพยายาม

ปลอบตวัเอง เขาอยู่ในชดุสูทที่มองปราดเดยีวกร็ูว่้าแพงลบิ หล่อเหลา

เอาการด้วยผิวขาวเนียนสะอาดและผมซอยสั้นเสยเป็นทรง ตัวสูง 

กรามคมชดัเป็นสนั คางเหลี่ยมบกึบนึมรีอยหยกัลกึตรงปลาย รบักบั

ดวงตาสองชั้นและคิ้วคมเข้มผดิหนุม่ตี๋ทั่วไป ถ้าเป็นเวลาปกต ิรปูลกัษณ์

แบบนี้คงตดิตาต้องใจเธอบ้างตามประสาผู้หญงิ แต่ตอนนี้มนัไม่ปกติ

เอ๊ะ...แต่เธอน่าจะถามทางจากเขาได้

ก่อนจะตัดสินใจลองเสี่ยง เสียงริงโทนที่ค่อนข้างคุ้นหูก็ดังขึ้น

ขดัจงัหวะ
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ชายหนุ่มลดกระป๋องกาแฟลงแล้วช�าเลอืงมานดิหนึ่ง หญงิสาว

รบีหลบตาก่อนเขาจะจบัสงัเกตได้ว่าเธอจ้องอยู ่จงึไม่ทนัเหน็เรยีวปาก

เจ้าของโทรศพัท์คลายเป็นรอยยิ้ม เขาหยบิเครื่องมอืสื่อสารในกระเป๋า

สูทออกมา มองหน้าจอแล้วกดรบั

“ครบัคณุย่า”

คนไทย!

ณฐาหันขวับไปหาเขาอีกครั้งอย่างคาดไม่ถึง มิน่าล่ะเสียง

โทรศพัท์ของเขาถงึคุ้นหูเธอนกั เธอเพิ่งนกึออกว่ามนัเป็นเพลงลูกกรงุ

แบบที่คนในบ้านชอบฟังกัน แต่ดันเอามามิกซ์แบบอีดีเอ็มจนแทบไม่

เหลอืเค้าเดมิ

“ครับ ผมใกล้จะกลับโรงแรมแล้ว แค่แวะมาบ้านเพื่อนนิด

หน่อย...” เสยีงของเขาห้าวทุม้เป็นคย์ีต�่า กระนั้นกก็งัวานนุม่หยูามเจอื

เสยีงหวัเราะหยอกเย้า “...ไม่ต้องห่วงครบั คนืนี้ถงึห้องแน่นอน คณุย่า

พกัผ่อนเถอะ พรุ่งนี้หลงัประชมุผมจะโทร. รายงานผลให้ฟัง”

มเีสยีงฟังไม่ได้ศพัท์ดงัมาจากปลายสาย ชายหนุ่มยิ้มกว้างกบั

โทรศพัท์แล้วดงึมนัออกจากหู

หญงิสาวทราบดว่ีาไม่ควรจ้องเขาแบบเสยีมารยาท กระนั้นเธอ

กย็งัไม่ละสายตาจนหนุม่ไทยเกบ็โทรศพัท์เข้าที่แล้วเงยหน้าขึ้นสานสบ 

คิ้วเข้มข้างหนึ่งยกขึ้นเป็นค�าถาม สายตาของเขาท�าให้แก้มเธอร้อนผ่าว

ยามเอ่ยออกไปอย่างจนใจ

“คณุเป็นคนไทยเหรอคะ”

“ครบั?”

“ฉนัหลงทาง...”

เมื่อสาวสวยตรงหน้าว่าเสียงอ่อนพร้อมอธิบายถึงสาเหตุอย่าง

รวบรดัในไม่กี่ค�า คนฟังกก็ลั้นข�าไว้แทบไม่อยู่ ความง่วงงนุมลายหาย

ไปสิ้น
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1
สาวแปลกหน้าคนนั้น

อิชย์ สฤษดิ์ภักดี นั่งหมุนปากกาในมืออย่างเหม่อลอย  

ริมฝีปากแดงเรื่อคลี่เป็นยิ้มน้อยใหญ่หายากในรอบหลายเดือน หาก

คนรู้จกัมาเหน็เข้าคงพากนัขนลกุขนชนั อย่าว่ากระไร ขนาดลูกน้องที่

บัดนี้ยืนในห้องเดียวกันยังเสียวสันหลังวูบวาบเหมือนถูกผีหลอกเอา

ต่อหน้าต่อตา

คุณอิชย์เคยยิ้มเรื่อยเปื่อยที่ไหน แล้วการนั่งทอดหุ่ยเมินแฟ้ม

เอกสารนั่นอกี...

เมื่อคืนหลังเช็กอินเข้าโรงแรม ท่านรองประธานของพวกเขาก็

หายไปจากห้องพกัแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย รู้อกีทตีอนไปโผล่บ้านเพื่อนสนทิ

แล้วโทร. มาบอกว่าไม่ต้องห่วง ครั้นจะตามกโ็ดนสั่งเสยีงเข้มว่าให้แยก

ย้ายไปพักผ่อนเพราะวันนี้มีประชุมแต่เช้า หลังประชุมเสร็จก็พากัน

กลบัห้องมาเตรยีมเอกสารส�าหรบัตดิต่อกบันกัธรุกจิคู่ค้าในวนัพรุ่งนี้

แต่อย่างที่เหน็ งานไม่เดนิสกันดิ

หรอืเจ้านายเราจะเหนื่อยมากเกนิไปจนสตแิตก... 

ไม่มีใครรู้ว่าหนุ่มสกุลสฤษดิ์ภักดีคิดอะไรอยู่นอกจากเจ้าตัว  

เขาดดีด้ามปากกาไปตามข้อนิ้วขณะระลกึถงึคนตวัเลก็กะทดัรดัที่เพิ่ง

เจอเมื่อคนื ใครจะคดิว่าสาวหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราคนนั้นจะมอีายถุงึ 
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ยี่สบิสาม ซ�้าก�าลงัหลงห่างจากโรงแรมไปเกอืบครึ่งกโิลเมตร

ตอนแรกเขานกึว่าเธอเป็นเดก็มธัยมปลายด้วยซ�้า แต่แล้วกต้็อง

เปลี่ยนความคิดเมื่อสายตาถูกสะกดด้วยส่วนโค้งของบั้นท้ายงอนซึ่ง

ถูกกางเกงยีนตัวสวยรัดรึง เธอสวมเสื้อแขนยาวตัวโคร่ง แต่ไม่อาจ

ปกปิดร่องรอยของเอวคอดบางและสดัส่วนเนื้อนวลชวนมอง ซ�้าร้าย...

เพยีงการเปลี่ยนอริยิาบถง่ายๆ หรอืการแตะเรยีวปากนุ่มลงบนหลอด

ดดูน�้า ใจเขากเ็หมอืนถกูกระชากออกแล้วใส่พานถวายลงแทบรองเท้า

ผ้าใบสมีอซอ

เขาไม่ได้ใจง่าย...เออ...อย่างน้อยกไ็ม่เคยจนกระทั่งเมื่อคนื!

แต่นอกจากจะท�าให้เขาแปลกใจด้วยการพูดภาษาไทยใส่ เขา

ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อรูว่้าเธอมาเที่ยวคนเดยีว ซ�้ายงัอาจหาญออกมาหา

ของกนิดกึดื่นโดยไม่ได้ดสูภาพตนเองเลยว่าเสี่ยงต่อการถกูท�ามดิมีร้ิาย

แค่ไหน พอคดิถงึตรงนี้อชิย์กถ็อนหายใจเฮอืกยาวออกมา

เมื่อคนืเขาอาสามาส่งสาวสวยคนนั้นถงึโรงแรม หลงัจากกล่อม

ให้ไว้ใจสกันดิ ยื่นพาสปอร์ตให้ดสูกัหน่อย เธอกย็อมเดนิตามเขาอย่าง

เสียไม่ได้ ปกติเขาไม่ได้ใจดีนักหรอก แต่บังเอิญว่าโรงแรมที่เธอพัก 

มนัเป็นที่เดยีวกบัที่เขาต้องกลบัมานอนพอดี

แล้วเขายงัพาเธอแวะร้านอาหารที่ก�าลงัตามหาอกีด้วย

ด้วยความเกรงใจหนกัมาก ผูห้ญงิคนนั้นสั่งอาหารแบบใส่กล่อง

เพื่อถอืมากนิที่ห้อง ระหว่างทางไม่ได้พดูคยุกนัมากนกัเพราะเขามวัแต่

ตดิสายส�าคญัจากยโุรป พอรูต้วัอกีทกีม็าถงึลอ็บบ ีเธอหนัมาขอบคณุ

เขาด้วยแววตาเปล่งประกาย ยื่นเก๋าไจ๋ฝันถ้วยหนึ่งที่เขาเพิ่งรูว่้าเธอซื้อ

มาเผื่อให้ก่อนขึ้นลฟิต์จากไปเงยีบๆ

และเขากเ็พิ่งรู้ตวั...และเสยีดายเอาตอนนั้นที่ลมืขอเบอร์

“ฉบิหาย เอง็ว่าท่านรองท�าหน้าแบบนั้น คดิอะไรอยู่วะ”

“ไม่รู้โว้ย แต่ข้าว่าเราควรจะเผ่นก่อน”



กลิ่นเอื้อง  13   

พอได้ยนิเสยีงลูกน้องลอยมา อชิย์กห็บุยิ้มฉบัแล้วส่งสายตาเยน็

เยยีบไปให้ วงสนทนาที่สมุอยูห่ลงัเขามานานนบัชั่วโมงจงึแตกกระเจงิ

โรงแรมที่นักธุรกิจหนุ่มจองไว้เป็นโรงแรมห้าดาวในฝั่ง 

เกาลูน เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องห้องสวีตที่มีทิวทัศน์ระดับจ่ายแสนได้

ล้าน ด้วยที่ตั้งบนปลายแหลมสดุซึ่งมองเหน็อ่าววกิตอเรยีชดัเจน มกีาร

บริการระดับวีไอพีถึงขั้นส่งโรลส์-รอยซ์ไปรับที่สนามบิน แถมยังม ี

ที่เที่ยวน่าสนใจรายล้อมรอบไปหมด ท�าให้ที่นี่เป็นตวัเลอืกแรกของเขา

ทกุครั้งที่มาเยอืน

สฤษดิ์ภกัดเีป็นตระกลูใหญ่ในไทย นอกจากบญุหนกัศกัดิ์ใหญ่

แล้วยังร�่ารวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่ลูกหลานครึ่งหนึ่งไม่เป็นโล้

เป็นพาย ดีแต่จะนอนกินมรดก อีกครึ่งกลับประสบความส�าเร็จใน

หลากหลายวงการ แน่นอนว่าอชิย์จดัตวัเองอยูใ่นกลุม่หลงั และนั่นคอื

เหตุผลที่เขาควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เลิศเลอที่สุด ไม่ว่าจะยามตื่นหรือ

หลบักต็าม

ภาพลกัษณ์ของเขาค่อนข้างสขุมุ ด้วยความเป็นพี่ใหญ่สดุของ

รุ่นท�าให้อิชย์เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองแต่เด็ก แม้มีไม่น้อยเหมือนกัน 

ที่หลดุ แต่เขาจะหลดุต่อเมื่อเจอเรื่องกระทบใจอย่างจงัเท่านั้น

เช่นในคนืนี้...

ชายหนุม่กะพรบิตาปรบิ ไม่แน่ใจว่าฝันไปหรอืเปล่าหลงัเดนิเข้า

มาในห้องอาหารชั้นบนสดุที่คละเคล้าไปด้วยแขกกระเป๋าหนกัแล้วเจอ

คนที่อยู่ในห้วงค�านึงตลอดทั้งวันนั่งอยู่แถวโต๊ะริมกระจกอันเป็นที่ที่ดี

ที่สดุ ตอนแรกเขามองผ่านเจ้าหล่อนไปด้วยซ�้า ก่อนจะต้องวกกลบัมา

มองอย่างเตม็ตาเมื่อจ�าวงหน้ารูปไข่เกลี้ยงเกลา รมิฝีปากอิ่มเตม็เป็น 

กระจบั กบันยัน์ตาคู่โศกแสนงามได้

ผู้หญิงคนนั้นประทินโฉมได้จัดจ้านโฉบเฉี่ยว ขยี้ภาพลักษณ์ 
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สาวใสในคืนวานได้อย่างไม่เหลือหลอ เธอเกล้าผมม้วนเป็นมวยต�่า 

ปล่อยปอยผมขอดนุ่มเคลียผิวบ่าเนียน ลิปสติกสีแรงเคลือบเป็นมัน

วาวเข้ากันได้ดีกับเดรสสายสปาเกตตีสีเบอร์กันดี เขาเพิ่งสังเกตว่า 

ผวิพรรณของเธอขาวนวลเนยีนลออ เรอืงรองอยูใ่ต้แสงไฟสลวัสอีุน่จาง

เมื่อเห็นเธอยกแก้วไวน์ขึ้นละเลียดโดยไม่แตะต้องอาหารตรง

หน้า ไวเกนิกว่าจะห้ามใจทนั เขากก็้าวปราดตรงไปโดยไม่สนใจบรกิร

ที่ยนืเหวออยู่กบัลูกน้อง

“มาคนเดยีวเหรอครบั”

เมื่อได้ยินเสียงที่ค่อนข้างคุ้นหู ณฐาก็ละสายตาจากภายนอก

หน้าต่างกลับมาช้อนตามองเขา ดวงตาคู่นั้นฉายแววตกใจอย่าง 

เงยีบงนัก่อนสลายไปแทบจะทนัทพีร้อมค�าตอบ

“ค่ะ”

“งั้นคณุจะรงัเกยีจไหม ถ้าผมจะขอนั่งด้วย”

เธอนิ่งคดิไป ก่อนจะคลี่ยิ้มสดใสให้เขา “เชญิค่ะ”

อชิย์หนัไปส่งสายตาให้ลกูน้องจดัการที่เหลอื โต๊ะของเขาจงึถกู

ยกเลกิพร้อมการหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอยของเหล่าผู้ตดิตาม เวลานี้

เขาจงึเหมอืนหนุม่ขี้เหงาที่มาเที่ยวคนเดยีว หากไม่นบัชดุเป็นทางการ

ที่สวมปานจะประชมุภายในสบินาทขี้างหน้า

“เมื่อคนืเรายงัไม่ได้แนะน�าตวักนัเลย...” ชายหนุ่มปลดกระดมุ

สูทแล้วนั่งลงตรงข้ามเธออย่างไม่รั้งรอ “...ผมอชิย์ครบั เป็นทั้งชื่อเล่น

และชื่อจรงิ จะเรยีกผมพี่อชิย์กไ็ด้”

“ฉนัชื่อเล่นว่านาวค่ะ” สุม้เสยีงเป็นมติรถกูส่งกลบัมา “เมื่อคนื

คุณคุยโทรศัพท์ตลอดทาง ฉันเลยไม่อยากกวน ยังไงขอบคุณมาก 

นะคะที่พาฉนัมาส่งถงึโรงแรม”

“เรยีกว่าพาคณุกลบัมาด้วยจะดกีว่า เพราะผมกพ็กัที่นี่” เขารบั

เมนูมาจากพนักงาน พลิกพลางกวาดตามองทั้งที่ชวนเธอคุยไม่หยุด 
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“เมื่อคนืคณุบอกว่ามาเที่ยวคนเดยีว ผมนกึว่าคณุพูดเล่น”

ณฐามองเพื่อนร่วมโต๊ะที่วันนี้หล่อร้ายด้วยท่วงท่าเป็นกันเอง

มากขึ้น บอกตามตรงว่าหลงัจากเขามาส่งเมื่อคนื เธอไม่คดิด้วยซ�้าว่า

จะต้องโคจรกลับมาเจอเขาอีกในสถานการณ์ประหลาดเช่นนี้...จะว่า

ประหลาดกไ็ม่เชงิ ต้องเรยีกว่าโรแมนตกิมากกว่า

“ท�าไมคะ ฉนัเหมอืนคนที่ไม่กล้ามาเที่ยวคนเดยีวเหรอ”

แกล้งกระเซ้าเพื่อคลายบรรยากาศชวนเคอะเขนิ ปกตเิธอไม่ใช่

คนใจง่ายที่ยอมให้ผูช้ายเข้าใกล้เกนิสามเมตร แต่ผูม้พีระคณุตรงหน้า

เป็นข้อยกเว้น ไม่รู้ว่าคดิถูกหรอืคดิผดิ...

“ใครจะรู้” เขาพับเมนูปิดแล้วส่งสายตาเรียกพนักงานอีกครั้ง 

“คณุอาจจะถูกเบี้ยวนดักไ็ด้”

เขาสั่งอาหารเป็นภาษาฝรั่งเศสคล่องปร๋อ แถมด้วยไวน์หนึ่งขวด

ที่ราคาเปิดห้องได้อกีหลายคนื 

ณฐารอจนเขาหันกลับมาอีกครั้ง เธอจึงย้อนด้วยน�้าเสียงชวน

ค้นหา “ลองเดาดูสคิะ”

เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่อิชย์อ่านผู้หญิงไม่ออก เขาสัมผัสได้ว่า 

สาวงามที่อยูต่รงหน้าไม่ได้มท่ีาทยีั่วยวนหรอืเจตนาทอดสะพานให้เขา  

ตรงกนัข้าม อริยิาบถของเธอค่อนข้างไว้ตวัเสยีด้วยซ�้า เหน็ได้จากท่านั่ง

สงบเสงี่ยม ไม่ปล่อยตวัตามสบายเหมอืนก่อนที่เขาจะนั่งลง

“แฟน” เขาว่าเสยีงเรยีบ

“ไม่ใช่”

“สาม”ี

เธอหวัเราะเสยีงใส 

“เมื่อคนืฉนับอกคณุไปแล้วว่าเพิ่งอายยุี่สบิสาม”

“ผมลืมได้ยังไงกัน” อิชย์แกล้งเบ้หน้าขณะเพลิดเพลินไปกับ 

รอยยิ้มของเธอ 
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ผูห้ญงิคนนี้เป่ียมด้วยเสน่ห์เหลอืร้าย ชายหนุม่ยอมรบักบัตวัเอง

ในใจ เธอมรูีปเป็นทรพัย์ พอถงึเวลาแต่งโฉมเข้าหน่อยขี้คร้านผูช้ายจะ

ตามกราบกรานแทบเท้า แล้วยังวิธีการยิ้มที่ท�าให้คู ่สนทนายอม 

โอนอ่อนตามทุกอย่างนั่นอีก ไม่อยากคิดว่าถ้าเธอลองอ้อนเสียงอ่อน

เสยีงหวานเวลาที่อยู่ล�าพงัแล้วเขาจะต้านทานได้นานแค่ไหน...

“ฉนัถูกเบี้ยวจรงิค่ะ แต่ไม่ใช่คนที่คณุว่ามาหรอก”

จินตนาการเพริศแพร้วของชายหนุ่มถูกขัดด้วยค�าเฉลย...เขา

ชะงกัไปเสี้ยววนิาท ีแล้วกต็กใจที่ตนคดิไปไกลปานนั้นทั้งที่เริ่มพูดกบั

เธอได้เพยีงไม่กี่ค�า อชิย์กะพรบิตาเรยีกสตสิตงัในขณะที่เธอยกไวน์ขึ้น

จบิ...แต่แล้วหญงิสาวกเ็ปลี่ยนเป็นดื่มรวดเดยีวจนหมด ท�าให้เขารู้ว่า

ข้อสนันษิฐานของตนตรงเผง แต่เธอคงไม่อยากขยายอะไรให้คนแปลก-

หน้าฟัง

เมื่อเขาเตมิไวน์ให้เธอ กส็งัเกตว่าในขวดนั้นพร่องไปเกอืบถงึก้น 

ตาคมกริบตวัดไปยังแก้มใสที่ขึ้นสีชมพูฝาด พอไล่ขึ้นสู่นัยน์ตากลม

หวาน เธอกส็บตอบอย่างท้าทาย

อชิย์กระตกุยิ้มมมุปาก

“ถามอะไรหน่อยได้ไหมครบั”

“คะ?”

เขาเอี้ยวตวัมาข้างหน้า แถมยงักวกัมอืให้เธอเอนตวัลงมาด้วย

อีกคน ณฐาท�าตามอย่างเสียไม่ได้ แล้วเขาก็ว่าด้วยเสียงกระซิบ

กระซาบเหมอืนเป็นเรื่องใหญ่โตที่ต้องเหยยีบให้มดิ 

“เก๋าไจ๋ฝันที่คณุซื้อมาเมื่อคนืน่ะกนิหมดไหม ผมว่าถ้วยมนัใหญ่

มากเลยนะ”

“คณุ!”

“ครบัผม” เอนตวัหนกีารค้อนอย่างเสยีจรติของคนที่ถกูกล่าวหา

ว่ากนิจ ุ หลิ่วตาด้วยความขบขนั  “แต่ผมกนิหมดเลยนะ อร่อยมาก
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ครบั ขอบคณุที่เลี้ยง”

เก๋าไจ๋ฝันที่ว่าเป็นเส้นอุด้งที่ถูกหั่นเป็นท่อนแล้วถูกเคี่ยวใน 

น�้าซปุกระดกูหมกูบัเครื่องอกีนดิหน่อย นอกจากจะรสเลศิแล้ว ปรมิาณ

ยงัอยู่ในระดบัถ้วยเดยีวอิ่มไปครึ่งวนั เขาเป็นผู้ชายยงัพอว่า แต่การที่

ผู้หญงิตวัเลก็คนหนึ่งกนิหมดถ้วยได้นั้นสมควรปรบมอืให้อย่างยิ่ง

“กนิข้าวเถอะคณุ ก่อนที่มนัจะชดืจนไม่อร่อย”

ณฐาเพิ่งรู้ตัวว่าเธอแทบไม่ได้แตะต้องสเต๊กอกเป็ดในจานเลย 

หญิงสาวส่งสายตาไม่ไว้ใจให้เขาอีกครั้ง ก่อนหยิบมีดกับส้อมขึ้น

จดัการอย่างเงยีบๆ

อชิย์หยบิโทรศพัท์ขึ้นมาจดัการอะไรนดิหน่อยเพื่อไม่ให้เธอรูส้กึ

อดึอดัขณะรบัประทาน อาหารของเขายงัไม่มา ส่วนไวน์รอเพยีงอดึใจ

กเ็สร์ิฟมาถงึสองแก้ว ทว่าพอเงยหน้าขึ้นมาอกีครั้ง ไวน์ในแก้วของณฐา

กถ็ูกเจ้าตวัดื่มเกลี้ยงเรยีบร้อย

“คณุเป็นคอไวน์เหรอครบั” เขาถามอย่างอดไม่อยู่

“ฉนัดื่มเฉพาะโอกาสพเิศษเท่านั้นค่ะ”

ชายหนุม่อยากถามว่าอะไรล่ะที่พเิศษ แต่ดจูากสายตาที่เธอส่ง

มาให้คงเป็นการละลาบละล้วงเกนิไปหน่อย จงัหวะนั้นอาหารของเขา

ลงเสริ์ฟพอด ีเธอจงึส่งสญัญาณให้เขากนิบ้างโดยไม่ต้องเกรงใจ

ความเงยีบโรยลงครอบง�าเหนอืโต๊ะหลงัไร้ประโยคสนทนา เพลง

คลาสสกิบางเบาลอยเอื่อยเหมอืนมาจากที่ห่างไกล เมื่อณฐากนิเสรจ็ 

ก็จงใจผินหน้าออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง แม้จะปรายตามองเพื่อน

ร่วมโต๊ะเป็นระยะกต็าม

ผู้ชายคนนี้ยิ่งมองยิ่งดูด ีแม้เขาจะมรีศัมอีนัตรายทอเข้มแบบที่

ปลกุประสาทในตวัเธอให้ตื่นเร้าอยูต่ลอดเวลากต็าม เธอไม่เคยเจอคน

ที่มีเซ็กซ์แอปพีลสูงลิบจนน่าหวาดหวั่นเช่นนี้มาก่อน ทั้งท้ายเสียงยัง

ชวนให้สะบดัร้อนสะบดัหนาว กริยิาที่ยากจะหยั่ง แค่การสนทนาสั้นๆ 
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กเ็หน็ได้ชดัว่าเขาเป็นคนมั่นใจในตวัเองล้นเหลอื ถงึจะแกล้งลงให้เธอ

ในบางจงัหวะกต็าม

แม้จะลูกล่อลกูชนแพรวพราว แต่เขาไม่ได้เข้ามาจบีเธอ...อย่าง

น้อยกอ็ย่างเปิดเผย แม้อายยุงัน้อย แต่ณฐากแ็ยกออกว่าผูช้ายประเภท

ไหนควรคุยด้วย ประเภทไหนควรหลีกเลี่ยง และเธอเต็มใจจะจัดเขา

ให้อยู่ในข้อแรก

เอ๊ะ...หรอืว่าข้อหลงัด.ี..

“ของหวานไหมครับ” เขาถามหลังกินเสร็จอย่างรวดเร็วและ

เรยีบร้อยในสายตาหญงิสาว

“ฉันซื้อขนมไว้ที่ห้องค่ะ” คนที่เริ่มกรึ่มแอลกอฮอล์ตอบ แล้วก็

แทบกดัลิ้นตวัเองเมื่อเหน็อาการหรี่ตาลงจนเกอืบเป็นเส้นตรงจากอชิย์

โอ๊ย เธอเปล่าอ่อยนะ!

“โอเค”

ว่าแล้วเขาก็สั่งเช็กบิลอย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะทันได้ควักบัตร

เครดิตออกมา ณฐาใช้จังหวะนั้นสงบสติอารมณ์อยู่ครู่หนึ่ง ปกติเธอ

คอทองแดง ไวน์แค่นี้ไม่มทีางสะเทอืนด้วยซ�้า คงเป็นเพราะสภาพจติใจ

ที่เริ่มไม่ไหวแล้วมากกว่า...

หลังเป็นฝ่ายชิงหยิบธนบัตรจ�านวนหนึ่งทิปให้พนักงาน หญิง

สาวก็ดึงผ้าคลุมตักออกแล้วลุกขึ้น โลกของเธอเอียงไปเล็กน้อยเมื่อ

ขยับเท้าผิดจังหวะ แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือการปราดเข้ามาประคอง

อย่างทนัท่วงทขีองคนที่มมีอืใหญ่และร้อนฉ่าจนแทบลวกผวิ

อุง้มอืข้างหนึ่งวางอยูเ่หนอืสะโพกกลมกลงึ ส่วนอกีข้างกจ็บัศอก

หญงิสาวไว้มั่น...ไม่ได้จาบจ้วงหรอืหยาบคาย แต่กถ็อืว่าใกล้เกนิพอด ี

เธอได้กลิ่นโคโลญหอมเข้มชัดเจนตอนนี้เอง ใจสาวเต้นไม่เป็นส�่า 

จนต้องเตือนตัวเองว่าเป็นเพราะไม่ชินการแตะเนื้อต้องตัวกับผู้ชาย 

และตามมารยาทเธอควรจะถอยหนจีากเขา... 
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แต่จะให้หนไีปไหน...

“เมารเึปล่า” เขาเอยีงหน้าลงมาถาม 

“แค่เซเพราะส้นสูงค่ะ”

“คณุดื่มไปขวดกว่า” ท้ายเสยีงของเขาทุ้มห้าวทรงเสน่ห์แบบที่

ท�าให้เลือดสูบฉีดร้อน กระนั้นก็เจือแววเอ็นดูแบบที่ท�าให้เธอวางใจ 

“ไหวไหม...ให้ผมเดนิไปส่งไหมครบั”

ณฐานิ่งงันไป ในขณะที่เขารอค�าตอบอย่างอดทน จนในที่สุด

แล้วหญงิสาวเม้มรมิฝีปากฉ�่าวาวเข้าหากนั ด้วยรู้ว่าถ้าไม่ยอมให้เขา

เดนิไปด้วย เธออาจจะเผลอท�าเรื่องโง่ๆ ลงไปเป็นแน่

“กด็คี่ะ...ขอบคณุนะคะ”

การท่ีเธอยอมให้เขามาส่งว่าน่าแปลกใจแล้ว อชิย์แปลกใจ

ยิ่งกว่าเมื่อพบว่าห้องของหญิงสาวคือห้องสวีตติดกับห้องเขานั่นเอง 

ราคาที่แพงระยับท�าให้เขานึกสงสัยว่าสาวเจ้าเป็นใครมาจากไหน 

ท่าทางเธอไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดา แต่ก็ธรรมดาเกินกว่าจะเป็น 

ลูกหลานไฮโซชาวกรงุ

เขาอยูใ่นแวดวงนี้มาตั้งแต่จ�าความได้ ตรงสเปกขนาดนี้ไม่มทีาง

รอดสายตาเดด็ขาด!

ณฐาผละออกจากวงแขนแกร่งที่ประคองมาตลอดทาง มันก็ 

ไม่ไกลนกั แค่ลงลฟิต์มาหนึ่งชั้น เธอเกบ็ง�าสหีน้าขวยเขนิไว้ขณะหยบิ

คย์ีการ์ดออกมาแตะตรงประตหู้อง หลงัสิ้นเสยีงตวัลอ็ก หญงิสาวเปิด

เข้าไป ก่อนจะเปิดอ้าค้างอยู่อย่างนั้นโดยไม่ขยบัเขยื้อน

อิชย์สัมผัสได้ถึงเสี้ยววินาทีของความลังเล เขาแทบลืมหายใจ

เมื่อตระหนกัว่าเธอก�าลงัครุน่คดิเรื่องอะไร ชายหนุม่เหน็เธอเผยอปาก 

หบุแน่น ก่อนจะยอมเปิดปากอกีครั้ง

“ขอบคณุที่มาส่งค่ะ”
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“ครบั”

“อยากดื่มกาแฟหลงัอาหารไหมคะ”

ค�าถามที่เหนอืความคาดหมายโดยสิ้นเชงิในความรูส้กึชายหนุม่ 

ท�าให้คนถามเองแทบจะกลั้นใจตายด้วย เธอเงยหน้ามองตาเขา สมัผสั

ได้ถงึความรูส้กึที่อชิย์จงใจปิดบงัไว้เป็นครั้งแรก นยัน์ตาของเขาวาววบั 

สะท้อนใบหน้าของเธอกลบัมาให้เหน็เลอืนราง

แล้วเขากพ็าเธอเข้าห้อง พร้อมปิดประตูไล่หลงัอย่างแผ่วเบา

อชิย์ตั้งรบัปฏกิริยิาที่หญงิสาวจะโถมเข้าหาแล้วเป็นฝ่ายเริ่มจูบ

ก่อน เขาผ่านผู้หญงิมามากพอจะเดาออกว่าหลงัพวกเธอกรึ่มด้วยฤทธิ์

แอลกอฮอลล์แล้วจะขาดความยบัยั้งชั่งใจ แต่ณฐากลบัหมนุตวัไปยงั

มินิบาร์แล้ววุ่นวายกับเครื่องท�ากาแฟสดด้วยมือเป็นระวิงแบบคน 

ไม่เมา...

“แค่กาแฟจริงเหรอ” หลังอึ้งไปแวบหนึ่งชายหนุ่มก็ปรารภกับ

ตนอย่างทึ่งๆ

“คะ?” เธอหนัมาเพราะได้ยนิไม่ถนดั

“เอสเพรสโซนะครับ” คนเป็นแขกยิ้มมึนๆ ชักรู้สึกเมาขึ้นมา 

เสยีเอง

“ไปนั่งรอที่โซฟาเลยค่ะ ขอเวลาฉนัจดัการแป๊บนงึ”

ไฟในตัวอิชย์มอดลง เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสาวอายุยี่สิบสามที่

ก๋ากั่นถงึขั้นออกไปเตร่หาของกนิกลางดกึคงไม่ใช่สาวประเภทวนัไนต์-

สแตนด์ นกึโทษโกรธตวัเองเหมอืนกนัที่วบูหนึ่งมองเธอไปในแง่นั้น แล้ว

ก็...ความยินดีที่แผ่สยายอยู่ในอกนี่มันอะไรกัน เขาโล่งอกเพราะเธอ 

ไม่ท�าอะไรเขาเนี่ยนะ!

หยดุเลยไอ้อชิย์ ชกัจะรู้สกึดมีากเกนิไปแล้ว เดี๋ยวหน้ามดืปล�้า

เขาขึ้นมาท�าไง ยงัไม่ทนัได้จบีเลย!

ห้องสวีตแห่งนี้ประกอบด้วยหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องแต่งตัว 
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ห้องน�้าระดับอลังการ และห้องนั่งเล่นตกแต่งเรียบหรูด้วยโทนสีครีม

และไม้ประกอบ กระจกหน้าต่างที่หันสู่ทิศเกาะฮ่องกงท�าให้เห็นตึก 

สูงใหญ่ระฟ้าซึ่งบัดนี้พากันซ่อนปลายยอดอยู่ในกลุ่มพยับเมฆครึ้ม  

ข้างนอกอากาศคงหนาว แต่ในนี้อบอุ่นดี และระเกะระกะไปด้วยถุง 

ชอปปิงที่วางซ้อนบนพื้น

อชิย์หย่อนตวันั่งยวบลงบนโซฟาที่มผี้าห่มหนาวางอยู่ 

“เอสเพรสโซค่ะ” สกัพกัเจ้าของห้องกเ็ดนิมาพร้อมแก้วควนัขึ้น

ฉยุ 

เขารับมันมาจิบแล้วช�าเลืองมองคนที่ยืนกอดอกด้วยท่าทาง 

ลุ้นหนักกับกาแฟแก้วนี้...อืม...ดูเหมือนว่าเธอจะสลัดส้นสูงทิ้งไปแถว 

มนิบิาร์

พอพยกัพเยดิว่าอร่อยพอใช้ได้ เธอกย็ิ้มละไมอย่างภาคภมูแิล้ว

ผละกลับไปทางเดิม ทิ้งให้เขารู้สึกว่ากาแฟแก้วนี้ช่างหวานและหอม

กว่าที่ควรจะเป็น...แค่เธอยิ้มเท่านั้นเอง ชายหนุม่ยกแก้วขึ้นจบิอกีครั้ง

เมื่อรบัรูไ้ด้ว่าตนคอแห้งผาก ตระหนกัว่าควรหาอะไรหนัเหความสนใจ

ของตนโดยด่วน!

“คณุสงูเท่าไหร่” ค�าถามเบสกิถกูส่งออกไปเมื่อเธอเดนิกลบัมา

อกีครั้งพร้อมขนมหน้าตาน่ากนิในจาน 

หญิงสาวดึงผ้าห่มข้างตัวเขาไปพ้นทาง แล้วนั่งลงโดยจงใจทิ้ง

ระยะห่างพอสมควร

“คาใจคณุมากเลยใช่ไหมเนี่ย” เธอหวัเราะแหย่ พยายามยกขา

ขึ้นนั่งขดัสมาธแิต่ไม่ถนดั เลยต้องไขว่ห้างแล้วเอาผ้าห่มมาปิดไว้แทน 

“ร้อยหกสบิสี่ค่ะ เกนิมาตรฐานมานดิหน่อย แต่กเ็ตี้ยมากอยูด่ถ้ีาเทยีบ

กบัคณุ”

อชิย์สงูร้อยแปดสบิหก สงูชนดิที่ถ้าเขายนืกอดเธอ หน้าผากเธอ

คงซกุลงตรงฐานคอ รมิฝีปากคงแนบนุ่มบนผวิเนื้อเขา...



22  สรวงสวาท

คนคดิลกึตดัภาพนั้นออกจากใจ กระนั้นปากยงัพาไป “ผู้ชาย

ไม่ค่อยสนหรอก มนัไม่มผีลอะไรในแนวราบ”

เธอเบกิตาโต ท�าหน้าเหมอืนไม่เคยเหน็เขามาก่อน “คณุนี่ตรง

จงั”

“ขอโทษครบั”

“ล้อเล่นค่ะ อย่าซเีรยีสส”ิ เธอยื่นจานในมอืให้ราวก�าลงัง้อ “กนิ

ชูครมีไหมคะ ฉนัซื้อมาสองก้อน เลอืกไม่ได้ว่าจะเอารสอะไรเลยหยบิ

มาทั้งคู่เลย”

ชวนกนิขนมจรงิเหรอวะ เอาจรงิดิ

แม้ในใจจะเอ็ดอึงอย่างกังขาเช่นนั้น ทว่าอิชย์กลับคลี่ยิ้มแล้ว

ปฏเิสธอย่างสภุาพ ณฐาจงึเริ่มเลม็ขนมอย่างช้าๆ ราวกบัไม่อยากให้

มนัหมดก่อนเวลาอนัควร

ชายหนุม่มองภาพตรงหน้าด้วยความรูส้กึยากบรรยาย เมื่อกี้เธอ

เป็นสาวแสนเซก็ซี่ที่ท�าให้เขาเลอืดลมพลุง่พล่านเพยีงแค่เฉยีดเข้าใกล้ 

แต่ตอนนี้เธอดูเหมือนเด็กซนๆ ที่แอบหลบมากินขนมเพราะไม่อยาก

แบ่งใคร...หญงิสาวใช้มอืหยบิแป้งส่วนฝาเข้าปาก ละเลยีดสตรอว์เบอร์รี

ลกูโตอย่างส�าราญ ก่อนส่งเสยีงจึ๊กจั๊กออกมานดิหนึ่ง แล้วส่งปลายนิ้ว

ซึ่งมีเล็บเจียนมนสะอาดผลุบเข้าไประหว่างเรียวปากนุ่มเพื่อดูดครีมที่

เปื้อน

คนมองเผลอกลืนน�้าลายอึกใหญ่ นั่งท่องยุบหนอพองหนออยู่

ในใจ ‘ท�าไมแอร์ในห้องนี้มนัร้อนจงัครบัคณุ...’

“คณุเปิดทวีไีด้นะ” เธอว่าหลงัจากหมดชิ้นแรกท่ามกลางความ

โล่งอกโล่งใจของเขา

“ดูคุณนั่งกินขนมคงบันเทิงกว่า”...น่าดูกว่าทีวีเป็นร้อยเท่า  

ชายหนุ่มบอกตามความจรงิ

ณฐาค้อนเขาอย่างน่าเอน็ด ูแล้วกต็ดัสนิใจวางจาน “กี่โมงแล้ว
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คะ”

“เกอืบห้าทุ่ม” เขาพลกิดูนาฬิกา “ปากคณุเปื้อนแน่ะ”

ไม่ทนัที่หญงิสาวจะได้ขยบั เขากย็กมอืขึ้นปาดปลายนิ้วโป้งลง

บนกลบีปากนุม่อย่างถอืวสิาสะ แรงกดที่ไม่ทนัตั้งตวัท�าให้เจ้าของร่าง

ไหวสะเทอืน ลมหายใจสะดดุด้วยความตกใจ

อาการเบกิตากว้างและตวัแขง็ทื่ออย่างฉบัพลนัท�าให้อชิย์ตั้งสติ

ได้ เขาตดัสนิใจถอยห่าง แล้วเชด็มอืกบัทชิชูที่วางบนโต๊ะ ส่วนเธอ... 

เพยีงแค่เขาละสายตาไปแวบเดยีวกเ็กบ็อาการได้อย่างรวดเรว็ รอยยิ้ม

สดใสกลบัมาประดบับนวงหน้าสวยตามเดมิ

“คณุท�าแบบนี้กบัผู้หญงิบ่อยเหรอคะ”

“แบบไหน” เขาแกล้งไขสอื แล้วกไ็ด้ค�าตอบเป็นสายตารู้ทนั

“ตามเข้าห้องง่ายๆ”

“ถ้าเข้ามาดื่มกาแฟเฉยๆ ละกไ็ม่เคย” อชิย์ยอมรบั แถมคดิไพล่

ไปถงึการท�าตัวสนิทสนมกับสาวแปลกหน้าอีก นี่ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือน

กนั ชายหนุม่บอกได้เตม็ปากเตม็ค�าเลยว่าถ้าผูห้ญงิตรงหน้าไม่ใช่ณฐา 

เขาไม่มวีนัมาอดทนกบัอะไรแบบนี้เดด็ขาด

“ชวนกินชูครีมก็ไม่กินนี่นา...” เธอหันหลังให้ชายหนุ่มก่อนจะ

ขยบัเอนตวัองิลงบนแผงอกแกร่งแบบไม่ถามความเหน็เจ้าของ ขาเรยีว

ยาวตวัดขึ้นบนโซฟาแล้วใช้ผ้าห่มคลี่คลุมไว้ นิ่งไปสักพักก็เงยหน้า

ขึ้นหาเขาเหมอืนจะถามความเหน็ว่าที่ท�านั้นเขาโอเคไหม

อชิย์ถอนหายใจยาวเหยยีดด้วยความรูส้กึทั้งข�าทั้งฉวิพร้อมส่าย

หน้าไปมาอย่างอ่อนใจ

“คณุใจดจีงั”

เสยีงหวานเจื้อยแจ้วไปเรื่อย เธอต้องเมาแล้วแน่ๆ

“คณุอายเุท่าไหร่คะ”

“สามสบิเอด็”
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“ห่างกนัตั้งเก้าปีแน่ะ”

คิ้วเข้มขมวดเมื่อได้ยนิดงันั้น “ไหนว่าคณุอายยุี่สบิสาม”

“ยี่สิบสามค่ะ” ณฐาหัวเราะเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่าแอบซุก

ความผดิ “แต่เริ่มนบัพรุ่งนี้ วนันี้ยงัยี่สบิสองอยู่”

งั้นอกีไม่กี่นาทข้ีางหน้ากจ็ะเป็นวนัเกดิของสาวงามที่องิเขาอยู.่..

อชิย์เริ่มเข้าใจรางๆ ว่าท�าไมเธอถงึแต่งตวัสวยลงไปนั่งดื่มคนเดยีว แต่

แค่นี้ย่อมไม่พอตอบค�าถามทั้งหมดที่คาใจได้...แล้วเขาจะสนท�าไม ก็

แค่คนแปลกหน้า พรุง่นี้หลงัสร่างเมาเธอจะยอมเจอเขาอกีรเึปล่ากไ็ม่รู้

ความคดิทั้งมวลของชายหนุม่ชะงกัลงเมื่อเธอจบัมอืเขาข้างหนึ่ง

ขึ้นมาเพ่งพศิ ปลายนิ้วอ่อนนุ่มไล้ไปตามผวิสากและเส้นเลอืดนูนโค้ง

ของเขาอย่างสนอกสนใจ อชิย์ชอบออกก�าลงักายกลางแจ้ง งานอดเิรก

แก้เครยีดของเขาคอืการปลูกต้นไม้กบัเล่นดนตร ี เธอคงแปลกใจที่ผวิ

ของเขากร้านกว่ารูปลกัษณ์

“คณุเล่นกตีาร์เหรอคะ”

“ครบั?”

“ปลายนิ้วคณุด้านทั้งสี่นิ้ว เลบ็กต็ดัสั้นสะอาด ไม่กตีาร์กเ็บส...” 

เธอจิ้มลงไปยังจุดที่อยากชี้ให้เห็น ส่งกระแสวาบหวามจนเขาหายใจ

ขาดห้วง “...แต่อาจจะเป็นไวโอลนิหรอืเชลโลกไ็ด้ ฉนัเดาไม่ถูกหรอก

ถ้าไม่ได้เหน็มอือกีข้างของคณุ”

“คุณจบดนตรี?” ข่มใจท่ามกลางบรรยากาศเซ็กซี่แล้วยกมือ 

อีกข้างให้เธอส�ารวจ เออแน่ะ...นานทีจะเจอผู้หญิงแบบนี้ พิลึกดีแท้ 

เขาเนี่ยแหละพลิกึที่อดทนได้ขนาดนี้!

“เปล่าค่ะ ฉันจบศิลปะ...” พอรู้แน่แล้วว่าเขาเล่นเครื่องดนตรี

อะไรได้กข็�าคกิคกัอยู่คนเดยีว “...ท�าไมคณุถงึมานั่งกบัฉนัคะ”

การเปลี่ยนหวัข้ออย่างกะทนัหนัท�าให้อชิย์งงไปนดิหนึ่ง ก่อนที่

เขาจะนกึได้ว่าเธอหมายถงึที่ห้องอาหารเมื่อครู่ ชายหนุ่มขยบัมอืทาบ
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กบัมอืเลก็ สอดห้านิ้วเข้าประสานก่อนบอกความรูส้กึแรกยามเมื่อเหน็

เธอนั่งอยู่ตรงนั้น

“คณุดูเศร้า”

“แล้วไงอกีคะ” น�้าเสยีงของเธอบอกให้รู้ว่าเขามาถูกทาง

“ผมชอบรอยยิ้มของคณุเมื่อคนืมากกว่า...” อชิย์จ�ายิ้มตื่นเต้น

ของเธอตอนพาไปถงึร้านอาหารได้ ยิ้มที่ตรงึใจเขามาถงึตอนนี้ “...เลย

คดิว่าเป็นไปได้ไหมที่จะได้เหน็คณุยิ้มแบบนั้น แทนที่จะนั่งปาดน�้าตา

กบัแก้วไวน์อยู่คนเดยีว”

เขาตเีข้าตรงแผลอย่างจงั ณฐาเงยีบไปเพราะตกใจไม่คดิว่าเขา

จะเหน็ น�้าตาที่แห้งเหอืดไปรื้นขึ้นมาอกีครั้งเมื่อนกึถงึความรูส้กึร้าวราน

วาบลกึ แต่แล้วมอืแกร่งกบ็บีมอืหญงิสาวเบาๆ เตอืนสตวิ่าตอนนี้เธอ

ไม่ได้อยู่ล�าพงั

“นี่เป็นสาเหตทุี่คณุเหน็ใจแล้วกย็อมตามฉนัเข้ามาในห้องรเึปล่า

คะ”

ตวัของเขาอุน่ แขนใต้ชดุสทูที่พาดอยูบ่นเอวกระชบัเข้าเลก็น้อย 

แล้วคนช่างซกักต็กอยู่ในวงแขนของเขาโดยสมบูรณ์

“เปล่า ผมนกึว่าจะได้แอ้มคณุต่างหาก”

ค�าสารภาพอย่างตรงไปตรงมาท�าเอาคนฟังหวามหวิวในอก

อย่างไม่เคยเป็น จรงิอยู่ที่เธอเคยเจอผู้ชายปากหวานมามาก แต่เธอ

ไม่เคยเปิดโอกาสให้ชายเหล่านั้นเข้าใกล้ แค่คดิยงันกึเดยีดฉนัท์จนผื่น

จะขึ้น เรื่องเสวนาด้วยนานๆ ลมืไปได้เลย

แต่เขา...น่าแปลกที่เธอไม่มคีวามรู้สกึในด้านลบด้วยสกันดิ

ณฐาข�าตวัเองเลก็น้อย ก่อนตดัสนิใจเงยหน้าสบตาเขาอกีครั้ง 

“ถ้าคณุไม่รงัเกยีจสาวบรสิทุธิ์...”

ค�าอนญุาตกบัแววตาพร่างพราวใสกระจ่างกระแทกใจอชิย์อย่าง

จงั เขาเคยเชื่อมาตลอดว่าตนเป็นคนที่มคีวามยบัยั้งชั่งใจในระดับสูง
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ลบิลิ่ว แต่วนิาทนีี้ความเชื่อนั้นถกูสั่นคลอนด้วยเสยีงหวานเครอืที่เกอืบ

ท�าโลกของเขาพลิกคว�่า มันรุนแรง...มากเกินไป...เกินกว่าเขาจะ

ควบคมุไหว

“ไม่หรอก...” หลงัอึ้งไปอดึใจ ชายหนุ่มตดัสนิใจโน้มหน้าลงไป

หาคนที่เชญิชวนกนัด้วยท่าทางน่ารกัที่สดุเท่าที่เคยเจอ ยนืยนัด้วยเสยีง

แตกพร่าก่อนรมิฝีปากจะแนบชดิกนั “...ยนิดอีย่างยิ่งเลยละคณุ”
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2
สวีตอิมเพรสชัน

ณฐาไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้

ทนัททีี่รมิฝีปากของคนแปลกหน้า...รูเ้พยีงแค่ชื่อ...ประกบลงบน

กลบีปากของเธออย่างนุ่มนวล ความรู้สกึอนัไม่คุ้นชนิชนดิหนึ่งก็ซ่าน

ไปทั่วสรรพางค์ มันเป็นส่วนผสมของความลังเลว่าจะตอบรับเขา 

แบบไหน กบัความขวยเขนิที่ฉดีเลอืดสาวไปตามผวิเนื้อจนเริ่มระอุ

ผูช้ายมสีญัชาตญาณของการเอาชนะ หญงิสาวรูซ้ึ้งถงึธรรมชาติ

ข้อนี้ด ีมนัจะยิ่งพุ่งทะยานอย่างรนุแรงเมื่อเจอเป้าหมายที่ถูกใจ และ

เธอก็มั่นใจว่าตนตกเป็นเป้าของอิชย์ตั้งแต่วินาทีที่เขานั่งลงตรงข้าม 

แม้จะเกบ็อาการได้ดเีพยีงใด แต่กระแสปรารถนาอนัแรงกล้าในดวงตา

ไม่เคยหลอกลวง

รมิฝีปากของเขาไม่ได้กระด้างอย่างที่เคยคดิไว้ อนัที่จรงิเธอไม่

เคยรู้อะไรเกี่ยวกับริมฝีปากของผู้ชายเลยจนกระทั่งตอนนี้ หลังจาก 

หยั่งเชงิรอให้เธอจูบตอบ เขากเ็ริ่มบดเรยีวปากนุ่มหยุ่นเข้าหาเสยีเอง

อย่างผู้เจนประสบการณ์ มือแกร่งผละจากมือเรียวเล็กมาประคองวง

หน้าสวย ลบูไล้แผ่วเบาก่อนสอดเข้าไปในเรอืนผมนุม่แล้วปลดมวยผม

ของเธอให้สยายลงมาคลอเคลยีแผ่นหลงั

สัมผัสจากเขาร้อนจัด ร้อนมากเกินไปจนหญิงสาวเริ่มหอบ
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สะท้าน คลื่นมวนแห่งความป่ันป่วนไหลบ่าไปตามเส้นเลอืดราวธารน�้า

เชี่ยว กับครั้งแรกเธอย่อมคาดหวังอะไรที่น้อยกว่านี้ เชื่องช้ากว่านี้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขารกุแยกเข้ามาจนหายใจหายคอไม่ทนั และ

ดูเหมอืนเขาจะรู้ตวั...ช้าไปสกันดิ อชิย์เริ่มอ่อนโยนขึ้นหลงัจากท�าเธอ

อ่อนระทวยด้วยการเรยีกร้องอย่างไร้การควบคมุ

ลิ้นของเขา...ณฐาคิดได้แค่นั้นแล้วก็ต้องใช้มือขยุ้มเสื้อเชิ้ต 

เนื้อนุ่มไว้แน่น เขามรีสของกาแฟขมปร่าบาดอารมณ์ ดนุดนัหยอกล้อ

ด้วยชั้นเชิงจนไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์จูบหรือแอลกอฮอล์กันแน่ที่ท�าให้เธอ

เริ่มพร่าเลือน ครั้นเมื่อเริ่มสอดพันอย่างลึกซึ้ง หญิงสาวก็ตัดสินใจ

หลบัตาลง รบัรสของเขาด้วยความรู้สกึบางอย่างที่ล้นหลามในอก

ดื่มด�่ากบัจูบแรกในชวีติ

“อื้อ...”

อิชย์รับรู้ได้ถึงความต้องการที่พุ่งลงไปยังจุดกลางกายทันทีที่

ได้ยนิเสยีงใสเปล่งพร่าในล�าคอ อนสุตเิตอืนให้เขาใจเยน็ก่อนผลผีลาม

บุ่มบ่ามท�าคนไร้เดียงสาขวัญเสีย แต่เธอหวาน...หวานมาก...จนเขา

อยากตกัตวงมากกว่าเป็นฝ่ายปรนเปรอตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก

แต่อาการสั่นเทาของคนที่บดันี้ถกูพลกิลงใต้ร่าง ท�าให้เขาตดัสนิ-

ใจช้าลงอกีนดิ

ชายหนุ่มถอนจูบออก ส่วนเธอก็ลืมตาขึ้นอย่างงุนงงแล้วเผยอ

ปากสูดหายใจเข้า แม้จะดูสับสนก็ยังสวยหยาดฟ้ามาดินในสายตา 

คนมองอยู่ด ี เขาไล่ส�ารวจไปตามแก้มเนยีน ยกมอืขึ้นแตะแล้วลูบวน

เป็นเชงิปลอบประโลม

“คณุไหวแน่นะ”

“ค่ะ” ตอบทั้งที่ไม่แน่ใจว่าไหวจรงิอย่างปากว่าหรอืเปล่า

“ไปที่เตยีงกนัไหม”

ค�าตอบของการเชื้อเชญิคอืการก้มหน้างดุแล้วโคลงศรีษะอย่าง
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เชื่องช้าและขวยเขนิ 

เขาคลี่ยิ้มก่อนจะช้อนอุม้เธอสู่อ้อมกอดแล้วลกุยนืเตม็ความสงู 

ณฐาเบาหววิเหมอืนปยุนุ่น ชายหนุ่มสญัญากบัตวัเองในใจว่าถ้าหลงั

จากนี้เธอยังยอมให้เขาอยู่ใกล้ เขาจะขุนเธอจนมีเนื้อมีหนัง อวบอิ่ม

น่าฟัดมากกว่าเดมิ

เออ แต่เธอกก็นิเก่งอยู่แล้วนี่หว่า

ดเูหมอืนว่าการพลดัมาอยูต่่างถิ่นจะร่ายมนตร์ขลงัอะไรสกัอย่าง

ใส่ใจหญงิสาว ความลงัเลเลอืนหายไปกบัแต่ละย่างก้าวของชายหนุม่ 

จวบจนกระทั่งประตูห้องนอนปิดลง เขาช่างนุ่มนวลยามบรรจงทอด

ร่างเธอลงบนเตยีงใหญ่แล้วลดตวัลงทบัทาบทั้งที่ยงัไม่ถอดเสื้อผ้า ฟกู

ยวบลงไป ใบหน้าหล่อเหลาโน้มลงมาในระยะเพยีงฝ่ามอืกั้น

ทว่าแทนที่จะเริ่มเดินหน้าต่อ ตาคมกริบกลับจ้องประเมินอยู ่

ชั่วอดึใจ ก่อนถามออกมาอย่างจรงิจงั

“เมื่อกี้เป็นจูบแรกรเึปล่า”

คนเพิ่งเสยีจูบแรกพยกัหน้ารบัเขนิๆ

“ถ้าพรุ ่งนี้ตื่นมาโดยมีผมนอนเปลือยอยู่ข้างๆ จะไม่เสียใจ 

ใช่ไหมครบัคณุ”

คราวนี้เธอชะงกั...ก่อนส่ายหน้าไปมาในที่สดุ บอกไม่ถกูเหมอืน

กันว่าท�าไมแค่ประโยคเดียวถึงได้รู้สึกสองจิตสองใจขึ้นมา...หญิงสาว

สลดัความรู้สกึนั้นออกจากศรีษะ เธอเลอืกแล้ว และไม่ต้องการถอย

หลังใคร่ครวญค�าตอบของคนน่ารักเสร็จ อิชย์จึงลดใบหน้า 

ลงมาจนเธอสมัผสัได้ถงึลมหายใจร้อนที่รดรนิ 

กลิ่นแบบผูช้าย...เธอคดิในใจขณะหลบัตาป๋ี ปลายจมูกโด่งเป็น

สนัแตะลงบนแก้มเป็นที่แรก เขาสดูเข้าลกึขณะเรยีวปากงบัเลม็ผวิเนื้อ

ซึ่งตดิตาตรงึใจแต่แรกเหน็...

แล้วกเ็ริ่มเล้าโลม
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หากสิ่งนี้ไม่เรยีกว่าการทะนถุนอมละก ็อชิย์ไม่รู้จะหาค�าใดมา

จ�ากดัความได้อกี ในขณะที่เพลงิพศิวาสลกุโชตช่ิวงจนแทบรบัรู้ได้ทาง

แววตา ลมหายใจของเขากลบัสม�่าเสมอยามลากรมิฝีปากไปตามโหนก

แก้มมนอย่างใจเยน็ เธอมกีลิ่นละมนุอย่างกล่าวไม่ถกู ท�าให้เขานกึถงึ

น�้าปรงุต�ารบัไทยโบราณ หอมอ่อน แต่แผ่ก�าจายทกุครั้งที่สูดดม

เหมอืนดอกปีบ

ใช่รเึปล่านะ

ณฐากลั้นหายใจเข้าเมื่อรูส้กึถงึมอืร้อนที่วาดผ่านเรยีวขาโดยดงึ

ผ้านิ่มร่นขึ้นมาด้วย แต่ก่อนที่จะทันได้สงสัยว่าเขาจะถอดเสื้อผ้าของ

เธอยังไง ใบหน้าคมคายก็เริ่มซุกลงตรงซอกคอแล้วท�าสิ่งที่ดึงความ

สนใจทั้งหมดไปสิ้น ปลายลิ้นของเขาแตะลงก่อน รมิฝีปากตามลงมา 

แล้วเธอกเ็ผลอหอบสะอื้นทั้งที่ขนลกุชนัไปทั้งตวั

“ออื...”

เหมือนไม่ใช่เสียงของเธอเลย แม้จะพยายามสะกดกลั้นอย่าง

ที่สดุ กระนั้นกย็งัพ่ายแก่การบดเบยีด...ดดูดงึ...อกีหลายต่อหลายครา

ของเขา...หญิงสาวได้ยินเสียงแห่งความแฉะชื้นจากจุดที่ผิวเนื้ออ่อน-

ไหวถูกประทบัรอย ก้องสะเทอืนโสตประสาทปนเปไปกบัการขยบัโยก

เสยีดสขีองเนื้อผ้า ปลายนิ้วเขาลากผ่านจดุล่อแหลม แล้วนาทหีนึ่งเขา

กผ็ละออกพร้อมว่าเสยีงแหบพร่า

“ยกแขนขึ้นซ”ิ

คนถูกสั่งท�าตามโดยไม่รูต้วั นาทถีดัมาชดุของเธอหลดุออกทาง

ศรีษะ เปิดเปลอืยผวิงามกบัชั้นในตวับางภายใต้อากาศเยน็ฉ�่า หญงิ

สาวบดิตวัไปมา ลงัเลระหว่างยกมอืขึ้นปิดบงักบัการปล่อยให้เขามอง

ตามอ�าเภอใจ...แต่พอเลือกไม่ได้...เธอก็ตัดสินใจยกมือปิดหน้าตัวเอง

แทน 

กม็นัเขนินี่นา ครั้งแรกใครไม่เขนิกบ็้าแล้ว!
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“คณุนี่ตลกด”ี

เธอไม่ตอบ...แต่แล้วไออุน่ที่หายไปกท็�าให้เธอตดัสนิใจแหวกนิ้ว

เป็นช่อง...อิชย์ก�าลังยันตัวขึ้นนั่งคุกเข่าแล้วถอดสูทเหวี่ยงลงข้างเตียง 

เป็นภาพเร้าอกเร้าใจไม่น้อยยามเขาปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตโดยมยีิ้มร้ายๆ 

แต้มอยู่ตรงมุมปาก พอเสื้อเชิ้ตหลุดพ้นผิวไป แผงอกก�าย�าก็ปรากฏ

ต่อสายตา ตามด้วยสะโพกสอบเพรียวและไรขนสีเข้มเรียงจดขอบ

กางเกง...ซึ่งบดันี้ตรงซปิคบัแน่นเป็นรอยนูน

หญงิสาวรู้สกึเหมอืนลมจะจบั!

เมื่ออิชย์โน้มตัวลงไปอีกครั้ง คราวนี้เขาดึงมือเธอออกก่อนจูบ

เรยีวปากอิ่มอย่างสนทิสนมลกึซึ้งขึ้น รบัรูเ้ลอืนรางว่าคนใต้ร่างหยดัตวั

เข้าหายามที่เขาสอดลิ้นเป็นจังหวะซึ่งมีมาแต่โบราณ ชายหนุ่มจงใจ

ทิ้งน�้าหนักตัวลงไป บดเบียดความแข็งขึงเข้าหาความอ่อนนุ่มเพื่อ

ประกาศให้เธอรบัรู้ถงึความต้องการของเขาอย่างชดัเจน 

ท่ามกลางความรู้สึกสยิวซ่านแทบแตกดับ สองมือเรียวนุ่มยก

ปัดป่ายเกี่ยวแผ่นหลงัเขาแล้วจกิเกรง็

ชีพจรเขาเต้นแรง แต่สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างแปลกอย่าง

บอกไม่ถูก

อะไรล่ะที่แปลก...

ชายหนุ่มไม่ยอมถอนจุมพิต ทว่าทดลองลากมือสากไปตาม

บั้นเอวของหญิงสาว ผิวเรียบนุ่มของเธอช่างน่าพิศวง นวลละเอียด 

ใต้ฝ่ามอืสาก โค้งเว้าเตม็ไม้เตม็มอื ขณะเดยีวกนักด็เูปราะบางเกนิกว่า

ที่เขาจะ...

หญิงแปลกหน้าครูดเล็บลงบนผิวเขาอีกครั้ง คราวนี้อย่างแรง

เลยทเีดยีว

วนิาทถีดัมาอชิย์ตดัสนิใจผละจบูออกแล้วเอยีงตวัตะแคงลงกบั

เตยีงพร้อมโอบรดัร่างโปร่งบางเข้าสูว่งแขน ท่ามกลางความปรารถนา
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ที่โหมกระหน�่า เขากดใบหน้าเนียนให้ซุกแนบกับแผ่นอก แหงนหน้า

ขึ้นแล้วหลบัตาลง ก่อนค�ารามออกมาทั้งที่หอบหายใจรนุแรง

“ให้ตายเถอะ ผมท�าไม่ได้!”

“คณุอชิย์...” 

“รู้ตวัรเึปล่าว่าคณุกลวัจนตวัสั่นไปหมด”

“...คะ?”

ณฐารับรู้ในตอนนั้นเองว่าร่างเธอสั่นเทิ้มด้วยความอ่อนไหวยิ่ง

กว่าครั้งไหน ยามเมื่อแอลกอฮอล์เริ่มร้างฤทธิ์ ยิ่งเขาแตะต้องเธอมาก

ขึ้นเท่าไร ส่วนลกึในใจเธอยิ่งฝืนทน มนัเป็นการต่อต้านโดยอตัโนมตั ิ

ขดัขนืโดยธรรมชาต ิมอีทิธพิลเหนอืพายอุารมณ์จนชายหนุม่จบัสงัเกต

ได้

เธอไม่ได้รงัเกยีจเขา ทว่าจติใต้ส�านกึกเ็อาแต่ย�้าว่าครั้งแรกของ

เธอควรเกดิในสถานการณ์ที่หนุหนัพลนัแล่นน้อยกว่านี้ ทั้งที่ได้ลิ้มลอง

รสอารมณ์อนัน่าปรารถนา เคลบิเคลิ้มไปกบัการปรนเปรอจากเขา เธอ

กย็งักลวัจนเผลอปัดป้องและตอบสนองไม่ไหว 

แค่จูบตอบยงัท�าไม่ได้เลย... 

แถมยงัพลอยลากเขามาล�าบากล�าบนไปด้วย

“ขอโทษค่ะ” เสยีงหวานละล�่าละลกัสั่นเครอื ทั้งหอบพร่าและ

ขึ้นจมูก “ฉนัไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ ฉนันกึว่ามนักแ็ค่...”

“ไม่ต้องขอโทษ...” เขาตดับท กอดเธอแน่นขึ้นพลางสะกดความ

ต้องการลงจนลึกสุดใจ “...หายใจเข้าลึกๆ...ไม่เป็นไรนะ ผมไม่โกรธ

คณุหรอก”

ไม่ง่ายเลยที่จะหยดุกลางคนัทั้งที่อารมณ์พุง่ทะยานจนเกอืบมดิ

ปรอท แล้วยงัต้องเกบ็ง�าไม่ให้คนอ่อนประสบการณ์เป็นห่วง อชิย์กด

จมูกลงสูดกลิ่นหอมจากเรือนผมนุ่ม เขารู้ว่าการร่วมรักควรมาจาก

ความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย แม้เป็นเพียงวันไนต์สแตนด์ แต่เขาก็ไม่
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อยากฉวยโอกาสตักตวงความสุขอยู่ฝ่ายเดียว ยิ่งเป็นครั้งแรกของ

คนในอ้อมกอดด้วยแล้ว ยิ่งรู้ว่ามนัส�าคญัมากแค่ไหน

อยากจะหวัเราะใส่หน้าตวัเองดงัๆ หวงัแอ้มเขาแล้วยงัมหีน้ามา

เป็นสภุาพบรุษุ เป็นไงล่ะ แห้วทั้งลงัหล่นใส่หวัจนเหน็ดาว!

ณฐาปรบัลมหายใจตามที่เขาว่า แม้ช่วยให้สงบลงในระดบัหนึ่ง 

แต่กไ็ม่กล้าแม้แต่จะขยบัตวั หญงิสาวได้ยนิเสยีงหวัใจอชิย์เต้นตกึตกั

เป็นจงัหวะหนกัแน่นอยู่ในทรวง แก้มเธอแนบอยู่กบัผวิร้อนผ่าวและมี

กลิ่นชวนพสิมยัแบบที่ท�าให้รู้สกึสบายอกสบายใจ อนัที่จรงิเธออาจจะ

ต้องการแค่นี้ แค่มีใครสักคนกอดกันไว้ คอยปลอบโยนว่าไม่ได้อยู่ 

คนเดยีว

เขาแค่ซวยหลงมาในจงัหวะที่เธออ่อนแอพอดี

“ฉันลืมถามว่าคุณโสดรึเปล่า” พึมพ�าอู้อี้หลังผ่านไปครู่ใหญ่ 

พยายามท�าลายบรรยากาศเงียบอึดอัดด้วยการยิงมุกเฝื่อนๆ แต่เขา

กลบัตามน�้าอย่างง่ายดาย

“มานึกขึ้นได้หลังจากที่ผมแก้ผ้าคุณไปเรียบร้อยเนี่ยนะ?” 

หวัเราะขลกุขลกัในล�าคอ กอดเธอแน่นเข้าหลงัรบัรูไ้ด้ว่าหญงิสาวไม่ได้ 

เกรง็ตวัต่อต้านเหมอืนช่วงแรก “...โสดครบั โสดสนทิไร้พนัธะ แต่ถ้า

คณุอยากจบี จะลองดู ผมกไ็ม่ขดัข้อง”

“ฉนัจะเกบ็ไปคดิดู” หญงิสาวตอบทเีล่นทจีรงิ “แต่ตอนนี้คณุ

จะกลบักไ็ด้นะคะ คนืนี้ฉนัคงไม่...”

“คณุหลบัเถอะ...” เขาเป่าลมร้อนรดกระหม่อมและเรอืนผมนุม่ 

ตามด้วยสัมผัสอุ่นวาบที่เหมือนจะเป็นริมฝีปาก กดย�้าอย่างคนที่ 

หกัห้ามใจสดุก�าลงั “...ไม่ต้องห่วงผม นอนกอดคณุกส็บายด ี ทั้งนิ่ม

ทั้งหอมแบบนี้ไม่ค่อยหลงมาให้กอดบ่อยๆ”

เขาอาจจะโกหก แต่ณฐากย็อมเชื่อ เพราะรู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายทกุคน

ที่จะยอมหยุดกลางคันเพียงเพราะผู้หญิงกลัวและหวั่นวิตก ความ
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ตึงเครียดอึดอัดเริ่มคลายลงโดยไม่รู้ตัว ยิ่งเขาไม่ได้มีท่าทีจะสานต่อ

จากเมื่อครู่ ความไว้วางใจกค็่อยๆ แผ่ไปทลีะนดิ และเริ่มมฤีทธิ์เหนอื

การควบคมุสตสิมัปชญัญะ

ความคิดสุดท้ายก่อนจะลอยล่องสู่ห้วงนิทราคือเธอก�าลังเมาๆ 

มนึๆ นอนกอดคนแปลกหน้า และร้องไห้...ในห้องสวตีสดุหรเูหมอืนอยู่

บนสวรรค์กลางฮ่องกง...ภายใต้บรรยากาศสุดแสนนอกลู่นอกทาง...

แถมยงัเป็นคนืวนัเกดิอกีด้วย...

ขอให้ตื่นมาแล้วพบว่าเป็นเพยีงฝันแฟนตาซขีองสาวโสดทเีถอะ

อิชย์ลืมตาขึ้นอีกครั้งตอนรุ่งสาง หลังงุนงงอยู่ครู่หนึ่งว่า

อะไรปลุกให้ตื่นหลังใช้เวลาหลายชั่วโมงข่มตาหลับจนเพลียจัด เขา

กไ็ด้ยนิเสยีงโทรศพัท์สั่นครดืดงัมาจากที่ไหนสกัแห่ง ชายหนุม่พยายาม

จะขยบัลกุ ก่อนนกึได้ว่าก�าลงักอดก่ายใครอยู่

เพื่อนร่วมเตยีงเช้านี้ตวัอุน่และมผีวิเนยีนน่าสมัผสั เธอหนนุแขน

เขาต่างหมอนแถมหลบัตาพริ้มอย่างน่าเอน็ด ูชายหนุม่จ�าได้ว่าเมื่อคนื

หลังสั่งให้หลับ เธอดื้อรั้นและเอาแต่ร้องไห้ จนกระทั่งผล็อยหลับไป 

ทั้งที่กอดเขาไว้แน่น ไม่ได้อนาทรร้อนใจแม้แต่น้อยว่าเขาก�าลงัแทบตาย

เพราะความต้องการ

เขาอยากจะอยู่กินมื้อเช้ากับเธอ แต่โทรศัพท์เจ้ากรรมที่สั่นอยู่

ในกระเป๋าสทูคงเป็นสายจากลกูน้องแหง เป็นวนิาทวีดัใจทเีดยีวส�าหรบั

การเลอืกถอยหนจีากไออุ่น หรอืตระกองกอดเธอไว้อกีอย่างน้อยสอง

ชั่วโมงก่อนฤทธิ์ไวน์ในร่างอรชรจะหายไปเป็นปลิดทิ้ง เขาจะสั่งรูม- 

เซอร์วซิจดัมื้อเช้าขนานใหญ่ แทนที่จะต้องไปนั่งประชมุกบัตาลงุแก่ๆ 

ซึ่งจ้องแต่จะหาข้อต่อรองเรื่องก�าไร

แต่ด้วยหน้าที่แล้ว...อชิย์จ�าต้องเลอืกงานอย่างเลี่ยงไม่ได้

ชายหนุ่มค่อยๆ ขยับกายให้กระเทือนเจ้าของเตียงน้อยที่สุด  
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แพขนตางอนยังคงปิดสนิทยามเขาเลื่อนศีรษะเธอลงบนหมอนแล้ว

ตลบผ้าห่มคลุมทับถึงปลายคางเพื่อกั้นภาพชวนมองออกจากสายตา 

แล้วกก็ั้นให้ห่างจากความปรารถนาของเขาเองด้วย พอเรยีบร้อยกล็ง

มายนืข้างเตยีง มองภาพตรงหน้าด้วยความเสยีดายระคนจ�าใจ

มื้อเช้าไม่ได้...มื้อเที่ยงคงพอไหว

หลงัหยบิเสื้อผ้าซึ่งหล่นระเกะระกะมาสวมลวกๆ ชายหนุม่กเ็ดนิ

ออกมายังห้องนั่งเล่นแล้วหยิบกระดาษกับดินสอบนโต๊ะท�างานมา

เขยีนโน้ตตวัโตเตม็แผ่น น�ามนัไปวางยงัจดุที่เธอจะเหน็ได้ชดัที่สดุหลงั

ตื่นนอน ก่อนรบีกลบัห้องไปอาบน�้าแต่งตวั

อิชย์ไม่ค่อยสบายใจเลยเมื่อคิดว่าเขาทิ้งผู้หญิงคนหนึ่ง

ออกมาก่อนเธอจะตื่น มันครอบง�าจิตใจตลอดเช้าที่โกลาหลด้วยการ

ชงิเหลี่ยมทางธรุกจิ เริ่มตั้งแต่มื้อเช้ากบัครอบครวัคนฮ่องกงมอีนัจะกนิ

ครอบครวัหนึ่งที่พยายามต่อรองเรื่อง ‘การค้าก�าไรเกนิควร’ ซึ่งเขาต้อง

คอยอธบิายอย่างใจเยน็ว่าสนิค้าที่ส่งออกมาให้นั้นเป็นเกรดคดัพรเีมยีม

และมีมูลค่าของมัน แม้รู้แก่ใจว่าอีกฝ่ายต้องการบลัฟเพื่อหาส่วนลด

ตามประสานกัธรุกจิกต็าม

หลังตกลงกันจนเป็นที่พอใจ และลงนามในสัญญาฉบับใหม่

เรียบร้อย ปัญหาใหม่ก็ตามเข้ามาติดๆ ด้วยสายจากประเทศไทย  

นกัธรุกจิหนุม่ถงึกบัหวัหมนุเมื่อบพุการไีหว้วานให้ไปคยุกบัคูค้่าชาวจนี

อีกคนซึ่งเดินทางมาฮ่องกงช่วงนี้พอดี ส่วนเขา...จะท�าอย่างไรได้

นอกจากตอบรบัอย่างไม่เตม็ใจ

เจรจากันอีกหลายชั่วโมง กว่าจะกลับถึงโรงแรมก็เกือบเที่ยง 

ชายหนุ่มรีบขึ้นลิฟต์อย่างไม่รีรอ ระหว่างแตะคีย์การ์ดสู่ชั้นที่คุ้นเคย  

ใจก็ห่วงพะวงว่าคนน่ารักจะได้อ่านโน้ตที่เขาทิ้งไว้รึเปล่า เธอจะรู้สึก

อย่างไร เธอจะยอมกนิกลางวนักบัเขาไหม จะให้โอกาสเขาสานสมัพนัธ์
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ในรูปแบบที่จรงิจงัขึ้นไหม

อชิย์รู้ดวี่าความรู้สกึที่เขามใีห้เธอไม่ถงึขั้นรกัแรกพบ แต่กม็าก

พอที่ท�าให้ใจเต้นแรงด้วยความพงึใจยามเฉยีดใกล้ ซึ่งกเ็ป็นสญัญาณ

ที่ดพีอในการจบีใครสกัคน หลงัจากพยายามเรยีบเรยีงความรู้สกึของ

ตนอยูห่ลายชั่วโมง เขาสรปุได้ว่าเมื่อมโีอกาสพฒันาความสมัพนัธ์เป็น

ความรกั เขากจ็ะคว้าไว้ ไม่ยอมให้หลดุลอยไป

“เชก็เอาต์ไปแล้ว!!!”

ค�าตอบจากทีมแม่บ้านที่ก�าลังเก็บห้องสวีตอันว่างเปล่าท�าให้

คนหวงัสูงแทบล้มตงึปานโลกถล่มลงมาต่อหน้า!

เขาคลาดกับเธอไปแค่ครึ่งชั่วโมง...แต่ก็เหมือนตลอดกาลใน

ความรู้สกึ

บ้าฉบิ แล้วจะตามตวัให้เจอยงัไงล่ะทนีี้

“คุงคูนาวค้าบบบ!!!”

เสยีงเอด็ตะโรโหวกเหวกของเดก็ผูช้ายหลายชวีติท�าให้ณฐาเงย

หน้าขึ้นจากกระดานไม้บนตัก ภาพในคลองสายตาคือร่างเตี้ยป้อม

หลายร่างก�าลังตะลุยพุ่งตรงมาหาพร้อมมือเปื้อนสีชอล์กเลอะเทอะ 

แต่ละนายหวัยุ่งฟู มสีภาพคลกุฝุ่นเหมอืนทหารผ่านศกึ

เด็กผู้ชายคนแรกวิ่งเข้าคว้าแขนเธอหมับ ก่อนที่อีกสี่ห้าคนจะ

หาพื้นที่ว่างบนตวัเธอแล้วห้อยโหนกระโดดเป็นลกูลงิ ส่งเสยีงเจื้อยแจ้ว

เอด็องึฟังไม่ได้ศพัท์ จนคนที่นั่งพบัเพยีบอยูบ่นพื้นหญ้าต้องปรามแกม

ขอร้องให้พูดทลีะคน

“ผมวาดรูปเสร็จแล้ว” เด็กน้อยเบอร์หนึ่งว่าด้วยเสียงกระตือ- 

รอืร้น

“วาดคงุคูนาวด้วย” เบอร์สองส�าทบั

“ของใครสวยกว่ากนัคบั” แล้วเบอร์สามกโ็ยนค�าถามตอบยาก



กลิ่นเอื้อง  37   

มาให้

นอกจากจะอวดกระดาษในมือตัวเองกับคุณครูคนสวยแล้ว  

ยังต้องเขม่นชิงพื้นที่กันอีกด้วย ณฐาอยากจะหัวเราะทั้งน�้าตา เด็กๆ 

ของเธอเพิ่งอนบุาลสองเอง

“วนันี้ครูสั่งให้วาดรูปดอกไม้ไม่ใช่เหรอคะ”

“วาดคับวาด นี่ไงคับ” เด็กน้อยเบอร์สี่ยื่นกระดาษให้เธอดู 

แม้จะกอดเอวเธออยู่ “ดอกไม้อยู่หลงัคงุคู ดอกไม้เป็นฝูงเยยยย”

พอเพื่อนลากเสยีงยาวอย่างหาพรรคหาพวก คราวนี้พวกที่เขม่น

กันอยู่ก็หันมาพยักหน้ารับเกรียวกราว ยืนยันว่าพวกตนวาดดอกไม้ 

(เป็นพื้นหลงั) จรงิๆ แถมบางคนยงัใส่สพีลิกึกกึกอืแบบที่แอบ็สแตรก

สดุขั้วจนมองไม่ออกว่าเป็นดอกอะไร จนคนเป็นครูศลิปะได้แต่อ่อนอก

อ่อนใจ ข�ากข็�า เพราะหาช่องเถยีงไม่ได้แม้แต่ครึ่งค�า

“ดอกไม้เรยีกว่าเป็นทุ่งค่ะ ไม่ใช่เป็นฝูงนะคะ”

“ดอกไม้เป็นทุ่งงง” ประสานเสยีงแก้กนัตามคณุครู

วนันี้เป็นวนัศกุร์ก่อนวนัหยดุยาว และยงัเป็นชั่วโมงสดุท้ายก่อน

เลกิเรยีน เธอกบัครูพี่เลี้ยงจงึต้อนเดก็อนบุาลสองทบัหนึ่งออกมาวาด

รูป โดยจ�ากดัพื้นที่ไว้เฉพาะสนามเดก็เล่นของโรงเรยีน ซึ่งนอกจากจะ

มีของเล่นหลากชนิดแล้ว ยังมีสวนดอกไม้ กรงกระต่าย และต้นไม้ 

สูงใหญ่อนัเป็นร่มเงาอยู่เหนอืสนามหญ้าตดัสั้นเตยีน

ณฐามาท�างานที่โรงเรียนอนุบาลใจกลางเมืองแห่งนี้ได้ปีกว่า 

เธอเป็นครูศิลปะประจ�าชั้นอนุบาลสอง พ่วงด้วยหน้าที่ในฝ่ายศิลปะ

และกจิกรรมร่วมกบัครอูกีหลายคน ด้วยค่าเทอมที่แพงระดบัเลอืดสาด 

ท�าให้ปริมาณเด็กมีไม่มาก ตรงกันข้ามกับคุณภาพที่สูงลิบตรงใจ 

ผู้ปกครอง

ในหนึ่งห้องมีอัตราส่วนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอย่างละครึ่ง  

ข้อนี้พอท�าเนา แต่ที่ณฐาไม่เข้าใจคือท�าไมเด็กผู้ชายเกือบทุกคนต้อง
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มที่าทพีศิวาสเธอกนัสดุใจขาดดิ้น ไม่ใช่แค่ห้องหนึ่ง ห้องสองถงึห้าก็

ด้วย นอกจากซุกซนวนเวียนอยู่รอบตัวแล้วยังเรียกร้องความสนใจ 

ไม่หยดุหย่อน กอดรดัฟัดเหวี่ยงจนร้าวระบมไปหมด

อาจเป็นเพราะเธอยงัอายนุ้อยแล้วกใ็จดี

“ตกลงของใครสวยสดุคบั”

“ครูเลือกไม่ถูกเลยค่ะ...” ท�าหน้าคิดหนักแล้วช�าเลืองมองครู 

พี่เลี้ยงอีกคนที่ยืนใกล้เพื่อหาทางแก้สถานการณ์ แล้วก็ได้ค�าตอบ

เป็นการพยักหน้าให้สัญญาณ “...สวยทุกคนแบบนี้คงต้องแจกหัวใจ

แทนแล้วละ”

“งั้นแจกหวัใจ แจกหวัใจ แจกหวัใจ” พากนัร้องระงมเมื่อเหน็

หญิงสาวควักตัวปั๊มท�าเองออกมาจากกล่องดินสอ ฝั่งเด็กผู้หญิงเมื่อ

ได้ยนิว่าครูจะแจกหวัใจกพ็ากนัมามงุรอบโต๊ะด้วย ณฐาเลยตดัสนิใจ

สั่งให้ทกุคนเข้าแถว แล้วป๊ัมหวัใจทลีะสามดวงลงไปในกระดาษแต่ละ

แผ่น

เมื่อได้หวัใจงามๆ กพ็ากนัหน้าบานเป็นกระด้งไปจนถงึเวลาเลกิ

เรยีน แต่ยงัไง้ยงัไงกไ็ม่ยอมห่างจากเธอสกัวนิาที

“นาวเอ๊ย...สภาพแกดไูม่จดืเลยนะเน่ีย” ฟองสมทุรทกัข้ึน

เมื่อขบัรถมารบัญาตผิู้น้องหน้าโรงเรยีนอนบุาลในเยน็วนันั้น แล้วกไ็ด้

รับการตอบกลับเป็นรอยยิ้มสดใสทั้งที่เนื้อตัวเปื้อนสีและมีตราหัวใจ

ประทบัเตม็แขนไปหมด

“เรื่องปกติค่ะพี่ฟอง...” ว่าพร้อมก้าวขึ้นไปนั่งบนรถสปอร์ต 

ซีดานคันหรู หลังปิดประตูและรับแอร์เย็นฉ�่า เธอก็เงยหน้าขึ้นอย่าง

เมื่อยล้า “...วนันี้คาบสดุท้ายเผลอใจอ่อนมากไปหน่อย นาวเลยโดน

ป๊ัมตวัลายเลย เดก็ๆ เค้างอแงไม่ยอมกลบับ้านถ้าไม่ได้แจกหวัใจคนื”

“กค็รูนาวใจด ี เดก็ๆ กเ็ลยทั้งรกั...ทั้งหลง” ว่าแล้วอดกระเซ้า 
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ไม่ได้ เพราะรู้ตื้นลกึหนาบางเกี่ยวกบังานที่ณฐาท�าด ีทว่าพอช�าเลอืง

เหน็แก้มใสเนยีนเผอืดสกีเ็ป็นห่วง “ไหวแน่นะนาว”

“ไหวค่ะ”

“อยากไปอาบน�้าที่ห้องพี่ก่อนไหม กว่าหนงัจะเข้าตั้งเกอืบสอง

ทุ่ม มเีวลาทนัถมถดื”

คนฟังเหลอืบมองช่องบอกเวลาตรงคอนโซลหน้ารถ แล้วกต็อบ

รบัอย่างไม่ลงัเล

หลังกลับจากฮ่องกงในวันนั้น ณฐาก็ใช้ชีวิตปกติราวเรื่อง

ทั้งหมดไม่เคยเกดิขึ้น แม้จะมหีลายครั้งที่เผลอครุน่คดิว่าอะไรดลใจให้

เธอท�าเรื่องบ้าบิ่นสดุกู ่แต่หญงิสาวพยายามฝืนลมืมนัไป ด้วยรูว่้าเธอ

กบั ‘คณุอชิย์’ คงไม่มวีนัได้พบกนัอกี

อาจเป็นเพราะแอลกอฮอล์ที่ท�าให้เธอขาดสตยิั้งคดิ พอมาผสม

รวมกบัอารมณ์อ่อนไหวเปราะบางจงึเกอืบเลยเถดิ เธอยอมให้เขาเข้า

ใกล้แบบที่ไม่เคยอนญุาตกบัผู้ชายคนไหน ยอมให้เขาฝากรอยจ�้าแดง

เป็นทาง แถมยงันอนกอดกนัด้วยร่างกึ่งเปลอืยตลอดทั้งคนื

พอตรองดูแล้ว...ช่างน่าอายมากจริงๆ แถมยังท�าให้ใจเต้นแรง

ทกุครั้งที่นกึถงึด้วย

เช้าวนันั้นหลงัตื่นนอน เธอเกอืบสตแิตกเมื่อรูว่้าท�าอะไรลงไป...

แค่เกอืบเท่านั้น เพราะอย่างน้อยกไ็ม่ได้ท�าจรงิๆ หลงัอ่านโน้ตที่เขาทิ้ง

ไว ้บนหัวเตียง สองจิตสองใจอยู ่นานจนกระทั่งอาบน�้าแต่งตัว 

กลบเกลื่อนร่องรอยเสรจ็ เธอจงึเลอืกกลบับ้านตามก�าหนดการเดมิ

ไม่ได้หนเีขานะ แต่มนัจ�าเป็น

เยน็วนันั้นจะมงีานวนัเกดิของเธอเอง เลยต้องกลบัมาให้ทนัก่อน

โดนเม้งบ้านแตก แค่หนไีปฮ่องกงคนเดยีวโดยไม่บอกใครกห็นกัพออยู่

แล้ว ขนืเบี้ยวงานที่ตระเตรยีมมาเป็นสปัดาห์เธอคงหูชาไปทั้งสปัดาห์

หลงัท�าให้ทกุคนใจหายใจคว�่าด้วยการบึ่งจากสนามบนิมาทนัเวลาเป่า
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เค้กเฉียดฉิว เจ้าของวันเกิดก็งัดถุงแบรนด์เนมออกมาออดอ้อนญาต ิ

พี่น้อง ประจบเอาใจแกมตดิสนิบนจนรอดตวัในที่สดุ

แม้จะมกีารแชตนนิทาซึ่งหน้าอย่างถล่มทลายจากญาติๆ  ด้วย

หัวข้อว่า ‘ยัยนาวหนีเที่ยว’ จนโทรศัพท์สั่นระรัวไปค่อนคืน...ก็ถือว่า

รอดตวัแหละน่า!

ด้วยความที่เป็นคนสดใสร่าเรงิ ไม่เรื่องมาก อยูด้่วยแล้วสบายใจ 

ณฐาจึงเป็นที่รักใคร่ในหมู่ญาติพี่น้องชนิดที่จองคิวแย่งตัวกันไม่เว้น

แต่ละวัน แม้ช่วงหลังเรียนจบจะเพลาลงไปบ้างเพราะเธอเริ่มท�างาน 

แต่ความเนื้อหอมจางๆ ก็ท�าให้สุดสัปดาห์มีแต่คนห้อมล้อมวนเวียน

ดูแลอยู่ดี

ตัวอย่างเช่นวันนี้ ฟองสมุทรโทร. หาเธอแต่เช้าและชวนดูหนัง

เรื่องที่เพิ่งเข้าโรง พร้อมจองตั๋วให้เสรจ็สรรพ ณฐาเลยยอมตามใจ ด้วย

รู้ว่าญาตผู้ิพี่มเีวลาไม่มากนกั เพราะเป็นถงึนางเอกแถวหน้าของวงการ 

ควิงานแน่นเอี้ยดชนดิปลกีตวัได้ยากเยน็เตม็ท ีแถมยงัมแีก่ใจนกึถงึเธอ

เป็นคนแรก

“อิ่มยงัอ้ะนาว”

“ท้องจะแตกแล้วพี่ฟองงง”

หลังอาบน�้าผลัดเสื้อผ้าเสร็จ สองสาวก็พากันถ่อสังขารมายัง

ศูนย์การค้าใกล้คอนโดของฟองสมุทรซึ่งมีโรงภาพยนตร์หรูหราและ 

เลานจ์แบบเป็นส่วนตวัให้นั่งรอ แม้จะกนิอาหารญี่ปุน่กนัเตม็คราบก่อน

ขึ้นมาถงึชั้นนี้ ขนมจบุจบิกบัคอ็กเทลปาร์ตกีถ็ูกใจทั้งคู่มากอยู่ดี

“เดี๋ยวกอ็้วกในโรงหรอก สั่งป๊อปคอร์นไปอกีถงัไม่ใช่เหรอ”

“โธ่ เห็นนาวเป็นคนยังไง” กระเง้ากระงอดพอเป็นพิธีแล้วก ็

พากนัหวัเราะเพราะรู้ว่ากระเพาะยงัยดัได้อกี ในระหว่างนั้นมแีฟนคลบั

ใจกล้าเดนิเข้ามาขอฟองสมทุรถ่ายรูปคู่ พอมคีนแรก คนอื่นที่เลง็ไว้ก็

เริ่มตามมามุง ณฐาจึงสบโอกาสใช้ช่วงชุลมุนกวาดสายตาส�ารวจไป
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รอบด้านอย่างสนใจ

แม้จะขึ้นชื่อเรื่องราคาแรงแซงทกุที่ ทว่าด้วยความที่หนงัฮติฮอต

หลายเรื่องเพิ่งเข้า ท�าให้คนค่อนข้างเยอะพอสมควร หญงิสาวยกแก้ว

น�้าอดัลมของตนขึ้นดดู ก่อนจะเกอืบส�าลกัเมื่อเหน็ว่าใครเดนิเข้ามาใน

บรเิวณเลานจ์ โดดเด่นท่ามกลางผู้คนคบัคั่ง

เชื่อในทฤษฎโีลกกลมกว็นันี้!

แม้จะเป็นคนจิตแข็งเพียงใด ทว่าเมื่ออดีตวันไนต์สแตนด์มา

ปรากฏตวัตรงหน้ากย่็อมมหีวั่นไหวกนับ้าง ก่อนจะรูต้วั หญงิสาวกข็ยบั

กระมิดกระเมี้ยนพยายามหลบอยู่หลังฟองสมุทรและกลุ่มแฟนคลับ

ของหล่อน แต่เหมอืนจะไม่ทนั

อิชย์หันมาพอดี มีสีหน้าตกใจพอกัน แล้วก็สืบเท้าตรงมาโดย

ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ณฐานกึอยากให้ตวัเองเป็นลม แกล้งตาย แกล้ง

ปวดท้องยงัไงกไ็ด้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชญิกบัผูช้ายที่เธอท�าเรื่องอบัอาย

ขายหน้าไว้อย่างรนุแรง

“คณุนาว” 

วนันี้ชายหนุม่สวมชดุล�าลองด้วยเสื้อยดืสขีาวเนื้อนิ่มกบักางเกง

เดนมิเข้ารูป อวดเรอืนร่างเพรยีวก�าย�าแบบที่ท�าให้สาวน้อยใหญ่น�้าลาย

หกเพยีงเฉยีดผ่าน แต่ผมเผ้าที่เซตเป็นทรงท�าให้เขาไม่หนจีากมาดเดมิ

เท่าไรในความคดิเธอ ใบหน้าหล่อจดัมรีอยยิ้มประดบั ทว่าสายตากลบั

ยากจะอ่านความหมาย

“สวสัดค่ีะคณุอชิย์ มาดหูนงัเหรอคะ” ณฐาแปลกใจที่ตนฉกียิ้ม

ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาต ิอาจเพราะวนันี้เธอมสีตพิอตวักระมงั 

อชิย์นิ่งงนัไป ก่อนตอบเรยีบสั้นได้ใจความ “ครบั”

“มากบัใครคะ” ถามด้วยสุ้มเสยีงเจอืมารยาทเตม็ที่ “ใกล้เข้า

โรงรึยัง ถ้ายัง นั่งด้วยกันก่อนไหม...ฉันชวนเพราะที่นั่งอื่นเต็มหมด 

แล้วน่ะค่ะ”



42  สรวงสวาท

เธออธิบายแบบไม่เหลือช่องให้เขาคิดเกินเลยแม้แต่นิดเดียว  

อชิย์นกึขนั ก่อนช�าเลอืงมองหาเพื่อนที่มาด้วยกนั แต่ฝ่ายนั้นเดนิไปต่อ

แถวถ่ายรูปกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคุ้นๆ ว่าเป็นดาราเรียบร้อยตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู ้ชายหนุม่ผ่อนลมหายใจเฮอืกยาว ยิ้มออกมาอย่างอ่อนระอา

“ผมมากบัหมอนั่น...” บุ้ยใบ้ไปยงัเพื่อนชายที่ยนืจดัทรงผมอยู่

ใกล้ๆ แล้วตัดสินใจนั่งลงข้างคนตัวเล็กซึ่งวันนี้แต่งตัวน่ามองด้วยชุด 

เดรสสีหวานยาวกรอมเข่า “...ดูรอบสองทุ่ม แต่คงนั่งถ่วงเวลาอีก 

สกัพกัเพราะผมไม่ชอบดูหนงัตวัอย่าง”

คราวนี้ณฐาท�าตาโตอย่างตกใจ 

“ท�าไมล่ะคะ”

“ผมไม่ค่อยว่าง” เขาตอบตามจรงิ “ถ้าดหูนงัตวัอย่างกจ็ะอยาก

หาวันมาดูอีก วนลูปอยู่อย่างนี้ เบียดทั้งเวลากินเวลานอน ต้องจัด

ตารางใหม่ พอเบี้ยวงาน เลขาฯ กเ็ต้นผางๆ สูร้อแผ่นออกแล้วหาเวลา

ว่างนั่งดูสบายๆ ที่บ้านดกีว่า”

การเล่าอย่างไหลลื่นไม่มีอาการอัดอั้นตันใจแม้แต่น้อยท�าให้

ณฐาอมยิ้ม ความเคอะเขนิเริ่มเลอืนหายเมื่อรบัรู้ได้ว่าเขาไม่พยายาม

จะฟื้นฝอยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ผู้ชายคนนี้มีมุมที่ท�าให้

เธอสบายใจเวลาอยู่ใกล้เสมอ แม้จะเป็นเพยีงช่วงเวลาสั้นๆ กต็าม

“แล้วท�าไมวนันี้ถงึมาดูได้ล่ะคะ”

“เพื่อนผม...” คราวนี้เขายิ้มร้ายจนเกอืบเป็นแยกเขี้ยว “...มนั

เพิ่งอกหกั เอาแต่แชตมาบ่นว่าต้องการคนปลอบใจ ปลอบกาย ปลอบ

บ้าปลอบบออะไรไม่รู้ แทนที่จะพามนัไปเมาแล้วจบที่ห้องผมเลยลาก

มาดูหนงัผ”ี

คนฟังหวัเราะร่าออกมาทนัทเีพราะกริยิาของเขา “คณุเลยต้อง

เบี้ยวงาน”

“เกอืบเหมอืนกนั ดทีี่ลูกค้ายกเลกินดั ผมเลยมาได้”
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อชิย์ส�ารวจวงหน้าพริ้มเพราซึ่งวนันี้แต่งแต้มอย่างอ่อนหวานผดิ

ไปจากสองลคุที่เขาเคยเหน็ กระนั้นเธอยงัคงเป็นคนเดมิที่ยิ้มได้น่ามอง

ยิ่ง กลบีปากจิ้มลิ้มเคลอืบด้วยสพีชี พอบดเบยีดเข้าหาหลอดน�้าเขาก็

หายใจสะดดุเป็นครั้งแรกของวนั ล�าคอแห้งผากขึ้นมาฉบัพลนั...

ณฐาสบตาเขาแล้วพลอยชะงักไปด้วย...แต่เพียงเสี้ยววินาที

เท่านั้นก่อนเสยีงฟองสมทุรจะดงัขึ้นขนาบข้าง

“นาว ไปรยึงั ใกล้ได้เวลาแล้ว”

กลุ่มแฟนคลับของดาราสาวสลายโต๋ไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ส่วน

เพื่อนของอชิย์กเ็ดนิตามมาพร้อมคนที่เขาเพิ่งขอถ่ายรปูด้วยเมื่อกี้ คูท่ี่

เพิ่งตกในภวงัค์หวามสบโอกาสพากนัลกุขึ้นยนืทนัท ีพอณฐาช�าเลอืง

มองญาตสิาวซึ่งมสีหีน้าสงสยัแกมสอดรู้สอดเหน็ เลยต้องจ�าใจแนะน�า

ทั้งที่เขนิจนแทบเกบ็อาการไม่อยู่

“พี่ฟอง...นี่คณุอชิย์ คนรู้จกัน่ะ แล้วพี่คนนั้นกเ็พื่อนเขา”

“สวัสดีค่ะ...” ฟองสมุทรหันมาทักทายอย่างไม่ถือตัวว่าเป็น 

คนดงั แถมยงัเผื่อแผ่ไปยงัคนที่ยนือยู่ข้างหล่อนด้วย “...แหม หล่อทั้ง

คู่เลย โสดรเึปล่าคะ”

ไม่ทันขาดค�าณฐาก็หันมาเอะอะตามความเคยชิน “จะฟ้อง 

พี่คงิส์”

“ฟ้องตานั่นท�าไม!” คนที่เพิ่งแอ๊วหนุม่ร้องเสยีงหลง ออกอาการ

รบัไม่ได้อย่างรนุแรงเมื่อได้ยนิชื่อคูป่รบั (หวัใจ) ตวัฉกาจซึ่งเป็นพระเอก

คู่จิ้นร่วมค่าย

เพื่อนของอชิย์ข�าอย่างรูว่้าอะไรเป็นอะไร แต่เสยีงหวัเราะที่ออก

จรติตุ้งติ้งท�าให้ณฐาหนัไปมองเขาเตม็ตา รวมถงึฟองสมทุรด้วย หลงั

จากอึ้งไปนดิหนึ่ง นางเอกสาวกเ็ปรยอบุอบิ

“เรดาร์เค้าพงัอ้ะ”

“ไอ้นี่มนัแอ๊บเก่ง” อชิย์ออกตวัแทนเพื่อนสนทิ แม้ต้องกลั้นข�า
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ไม่ต่างกนัเพราะสถานการณ์ตรงหน้า “ต่อหน้าสาวสวยต้องมาดแมน

ไว้ก่อน พอถงึเวลาค่อยว่ากนั...พวกคณุจะเข้าโรงแล้วไม่ใช่เหรอครบั”

“อ๋อใช่” ณฐาหนัไปสะกดิแขนฟองสมทุร “ไปเถอะพี่ฟอง เดี๋ยว

จะไม่ทนัดูหนงัตวัอย่าง ยนิดทีี่ได้เจอกนัอกีครั้งนะคะคณุอชิย์”

ค�าตอบจากอิชย์คือการโคลงศีรษะให้นิดๆ แถมซ่อนแววตา 

เจ้าเล่ห์อย่างแนบเนยีน

ครั้นเวลาเร่งรีบบีบเข้า สองสาวจึงจ่ายตั๋วเข้าไปนอนสบายใน

โรง ทว่าแม้เบาะที่นั่งจะยาวจนนอนเหยยีดกลิ้งไปกลิ้งมาแถมมผ้ีาห่ม

ให้ ป๊อปคอร์นรสซาวร์ครมีจะอร่อยอลงัการแค่ไหน กระนั้นจติใจของ

ณฐากลบัลอยล่องไปยงัคนที่เพิ่งจากมาเมื่อครู่ คนที่เคยมโีอกาสแตะ

ต้องตวัเธอ ทว่ากลบัหยดุยั้งกลางคนัอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

แล้วคณุอชิย์ล่ะ...เขาจะ ‘แอ๊บ’ ด้วยรเึปล่า

เออแน่ะ...เป็นไปได้!
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3
แค่เรื่องบังเอิญ...?

ทันทีที่ตื่นลงมากินข้าวในเช้าวันหยุด อิชย์ก็ถูกผู้อาวุโส

แห่งสกลุสฤษดิ์ภกัดเีรยีกหา

แม้จะตื่นสายกว่าปกตไิม่มาก กระนั้นกย็งัเช้าอยูด่หีากเทยีบกบั

ญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมชายคา เขาจึงมักให้คนจัดส�ารับที่ระเบียงปีกฝั่ง

ซ้าย แทนที่จะเข้าไปนั่งร่วมในห้องอาหารกลางซึ่งมเีดก็ในบ้านเดนิกนั

ให้วุ ่น ซ�้าบางครั้งยังต ้องรอคนมาให้ครบเสียก่อนจึงจะลงมือ 

รบัประทานได้

ดูเหมอืนนสิยันี้จะตดิมาจากคณุย่าใหญ่ของเขานั่นเอง เพราะ

ถ้าเลือกได้ ฤดีวรรณก็ชอบรับมื้อเช้าสงบในสวน โดยเฉพาะวันหยุด 

สดุสปัดาห์เช่นนี้ถอืเป็นกฎเหลก็ที่ห้ามใครเข้าไปยุ่มย่ามเวลาส่วนตวั

“คณุย่าใหญ่มเีรื่องอะไร” ถามเดก็ที่ถูกใช้ให้มาตาม

“ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ แต่ท่านให้ดิฉันมาเรียนคุณว่าต้องไป

ร่วมโต๊ะตอนแปดโมงครึ่ง”

เมื่อคนืเขาถงึบ้านเกอืบเที่ยงคนื เช่นเดยีวกบัทกุวนัในช่วงเดอืน

ก่อนที่มีธุระยุ่งจนแทบไม่พบใคร ชายหนุ่มช�าเลืองมองนาฬิกาข้อมือ 

ก่อนตัดสินใจก้าวตรงไปยังศาลากลางสวนซึ่งหลบอยู่ใต้ร่มไม้นานา

พนัธุ์
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คณุฤดวีรรณในวยัย่างแปดสบิปีเป็นหญงิชราที่คงความเยาว์วยั

ไว้อย่างครบเครื่อง แม้จะร้างงานสงัคมมาหลายปี แต่ท่านยงัย้อมสผีม

เข้มขลบัและตโีป่งเป็นกระบงั ชดุซาตนิอติาลกีรยุกรายถกูหยบิออกมา

สวมอยู่เป็นนติย์ นยัน์ตาซึ่งผ่านร้อนหนาวนบัไม่ถ้วนยงัสดใสแวววาว

กระจ่างท่ามกลางรอยเหี่ยวย่นตามกาล

เช้าวนันี้ท่านนั่งอยูบ่นตั่งแขง็ๆ แทนที่จะเป็นแหย่งไม้บนุวม คอย

จัดแจงให้เด็กตั้งส�ารับตามที่ตนต้องการ ความวุ่นวายตรงหน้าท�าให ้

อิชย์หัวเราะในล�าคอ ด้วยรู้ว่าท่านจะไม่เรื่องมากเลยหากไม่มีคนอื่น

มาร่วมวง 

สฤษดิ์ภักดีเป็นตระกูลเก่าแก่ ต้นตระกูลแบ่งเป็นสองสายมา

ตั้งแต่รุ่นทวด อชิย์จงึมญีาตโิกโหตกิาร่วมสกลุมากมาย ทว่านบัตั้งแต่

ปูเ่ขาเสยีไปเมื่อสบิปีก่อน คณุฤดวีรรณกค็ลายความกร้าวแกร่งลง จน

ลูกหลานหลายคนแทบจะลมืเลอืนว่าท่านเคยเดด็ขาดเพยีงไหน และ

แม้ว่าความเกรงใจจะลดลงเป็นล�าดบั ทว่าความรกัมแีต่จะเพิ่มขึ้น

ท่านแก่แล้ว ทกุคนตระหนกัข้อนี้ด.ี..และห่วงมาก

คนเพิ่งมาใหม่ย่องกรบิเหมอืนแมว ก่อนจะถลาเข้าไปรวบกอด

เอวอวบท้วมจากทางด้านหลงัพร้อมส่งเสยีงทกัทายปร๋อเล่นเอาคนแก่

สะดุง้ ครั้นตั้งหลกัได้กห็นัมาค้อนตาขุน่ โบกไม้โบกมอืให้เดก็รบัใช้ออก

ไปนอกรศัมกีารได้ยนิก่อนเอด็เสยีงเขยีว

“พ่ออิชย์! ท�าไมหายหน้าหายตาไปหลายอาทิตย์ ตั้งแต่กลับ

จากฮ่องกงครั้งนั้นย่ากไ็ม่ได้เจอเราอกีเลย”

“ผมต้องไปโฮจิมินห์ต่อนี่ครับ...” ประจบเอาใจตามแบบฉบับ

ด้วยการเกยคางบุ๋มลงบนลาดไหล่เล็ก ความเคร่งขรึมถูกกองไว้นอก

ศาลาชั่วคราว ซึ่งจะท�าต่อเมื่ออยู่กันสองคนเท่านั้น “...ช่วงนี้ยุ่งมาก 

คณุย่ากท็ราบ แถมอาศนิยงัป่วย ผมเลยมงีานล้นมอื”

จรงิอยู่ที่ฤดวีรรณทราบดว่ีาหลานชายคนโตของนางท�างานหนกั
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ขนาดไหน โดยเฉพาะเมื่อศศนิ หวัเรอืใหญ่แห่งสฤษดิ์ภกัดกีรุป๊ถกูตรวจ

พบมะเร็งล�าไส้ระยะแรกเมื่อสองเดือนก่อน งานกว่าครึ่งในต�าแหน่ง

ประธานจงึตกมาที่อชิย์อย่างเลี่ยงไม่ได้

นอกจากอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของครอบครวัแล้ว 

สกุลสฤษดิ์ภักดียังใช้เงินมากมายมาต่อยอดริเริ่มธุรกิจค้าส่งเป็นราย

แรกๆ ด้วยความที่เป็นตระกูลเก่าแก่ ผู้คนนบัหน้าถอืตา คอนเนกชนั

กว้างขวาง ท�าให้มสีนิค้าหลากหลายชนดิพอที่จะบกุตลาดต่างประเทศ 

ตั้งแต่อญัมณยีนัวตัถดุบิทางการเกษตรซึ่งมมีาตรฐานควิซสีูงลบิ 

อิชย์จึงต้องขึ้นเหนือล่องใต้ บินต่างประเทศเป็นว่าเล่นตั้งแต่

แตกเนื้อหนุ่ม เพราะเคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเรียนรู้และสานต่อธุรกิจ

ครอบครวัให้ถงึที่สดุ หลายปีผ่านไปชายหนุม่กลายมาเป็นคนที่เข้านอก

ออกในสฤษดิ์ภักดีกรุ๊ปได้เชี่ยวชาญที่สุด แม้จะไม่ลงรอยกับคนใน

ครอบครัวนัก แต่ต้องยอมรับว่ารายได้จากลูกค้ากว่าครึ่งในปัจจุบัน

เป็นฝีมอืเขาล้วนๆ

คนผ่านร้อนหนาวมาก่อนได้แต่ถอนหายใจหนกั

“แบบนี้เมื่อไหร่จะมเีมยีกนัฮ ึมวัแต่ท�าการท�างาน ลอยชายเป็น

พ่อพวงมาลยัไปมา ย่าไม่ยกัเหน็เราจรงิจงักบัใครสกัคน” ดงึหลานชาย

ให้ลุกขึ้นไปนั่งที่โต๊ะอาหาร ก่อนเริ่มเปรยกิจที่ท�าให้เรียกมาในวันนี้  

“วนัก่อนย่าเพิ่งเจอคณุดนยั เขาฝากทาบทามหลานสาวให้เราไปดูตวั 

หนูหลวิ...”

“อูย! ไม่เอาหรอกครบัสาวหมวย ไม่ใช่สเปก”

พ่อหนุม่ตรงหน้าขดัคอทนัใดเมื่อรูว่้าคณุย่าใหญ่คดิอะไร แม้มอื

จะประคองกนัอยู่ แต่เขาย่นคอพลางท�าหน้าสยองขวญั คนแก่กว่าจงึ

แยบ็เข้าอกีหมดัอย่างหมั่นไส้เหลอืทน

“งั้นหนูเพริ์ล...”

“เปรี้ยวจี๊ดเขด็ฟัน ขนือยู่ใกล้คงปวดหวัพลิกึ”
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“คณุญาพนิ”

“รายนั้นเกาะคานทองฝังเพชรไม่ยอมปล่อย เพื่อนผมลองมา

แล้ว เหลว!”

“ปากคอเราะรายนะพ่อ” ติงพร้อมนั่งลงบนเก้าอี้ที่ถูกเลื่อนให้ 

ก่อนต่อด้วยสุ้มเสยีงอ่อนอกอ่อนใจ “ไม่รู้ละ ย่าอยากเหน็อชิย์เป็นฝั่ง

เป็นฝาสกัท ีคนอื่นเขามคีรอบครวัไปหมด เหลอืเรานี่ละที่ท�าให้กลุม้ใจ

ไม่เว้นแต่ละวนั กลวัว่าจะหาเมยีไม่ได้เพราะความช่างเลอืก”

คนช่างเลอืกเดนิไปนั่งฝั่งตรงข้าม ส่งยิ้มนุ่มขณะคลี่ผ้าปูลงบน

ตัก ญาติพี่น้องรุ่นเดียวกับเขาเพิ่งแต่งงานกันครบ แม้กระทั่งลูกพี่ 

ลกูน้องคนสดุท้องซึ่งอายเุพยีงแค่ยี่สบิสี่ปี...งานของเธอจดัไปเมื่อกลาง

เดือนก่อน ชายหนุ่มจึงพอคะเนได้ว่าคุณย่าต้องหันมาเร่งเขายิกใน

ฐานะคนสดุท้ายที่ยงัโสด...ซึ่งมาตอนนี้ถอืว่าช้าไปด้วยซ�้า

“จะมีภรรยาทั้งทีก็ต้องเลือกดีๆ สิครับ ผมไม่อยากแต่งงาน 

หลายรอบนา”

“กลวัว่าย่าจะตายก่อน”

“คณุย่ายงัอยู่อกีนาน”

“สามเดอืน”

“ครบั!?” มอืแกร่งที่หยบิช้อนชะงกัค้างอย่างตกใจ

“เมื่อวานลงุหมอบอกว่าย่าอยูไ่ด้อกีแค่สามเดอืน...” คนที่ไม่เคย

พดูเล่นส่งยิ้มเจื่อนข้ามโต๊ะมาให้ แม้ท่านจะเล่าด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย 

แต่เนื้อความชวนให้ใจดิ่งวูบ “...ไม่รู้ว่านานส�าหรับอิชย์รึเปล่า แต่

ส�าหรบัย่า แค่หายใจทิ้งเฮอืกเดยีวกห็มดเวลาแล้ว”

คนเป็นหลานหน้าเคร่งลงทันตาเพราะสิ่งที่เพิ่งได้รับรู้จากปาก

ของผู้สูงวยั ข้าวต้มตรงหน้าฝืดเฝื่อนไปในบดัดล
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ร่างอรชรอ้อนแอ้นในชดุยนูฟิอร์มก้าวลงจากรถไฟฟ้า นกึ

โล่งอกที่ขบวนโดยสารค�่านี้คนไม่แออัดเป็นปลากระป๋องเหมือน 

เมื่อวาน หลงักระชบัถงุใส่อปุกรณ์ที่พาดบนไหล่ ใจกเ็ริ่มไตร่ตรองว่า

จะกนิอะไรดี

ณฐาอมยิ้มเมื่อเห็นญาติผู้พี่เด่นหราอยู่บนจอเต็มไปหมดขณะ

ทอดน่องไปตามชานชาลา ครั้นใช้ทางเชื่อมที่ตัดเข้าศูนย์การค้าหน้า

ปากซอย เดินหลงวนไปมานิดหน่อย เธอก็ตัดสินใจได้ว่าเย็นนี้จะซื้อ

วตัถดุบิในซูเปอร์มาร์เกตกลบัไปท�ากนิเอง

บ้านที่หญงิสาวเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในซอยเก่าแก่กลางกรงุ ด้วย

ท�าเลทอง เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้า แต่ก็เงียบสงบร่มรื่นไม่แออัด 

ท�าให้เป็นซอยดังที่ใครก็รู ้จัก ที่พักอาศัยมีตั้งแต่คฤหาสน์หรูระดับ 

ไฮเอนด์เรียงสลับสับหว่างบ้านเดี่ยวหลังน้อยซึ่งอยู่ยงมายาวนาน  

บ้านของเธอเองก็จัดอยู่ในประเภทหลัง ซ�้ายังค่อนข้างไกลพอสมควร

ถ้าเดินเท้าจากปากซอย ท�าให้ต้องคิดหนักว่าจะซื้ออะไรบ้างในแต ่

ละครั้งเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการหอบหิ้วจนเกนิไป

เพราะเคยมปีระสบการณ์เดนิหลงในซอยบ้านตวัเองมาแล้ว เลย

พยายามไม่หอบของหนกัเผื่อหลงอกี

“เจอคณุอกีแล้ว”

เสยีงห้าวทุม้ที่เริ่มคุน้หจูากทางด้านหลงัท�าให้คนก�าลงัยนืเลอืก

หวัไช้เท้าแทบท�าห่อของในมอืร่วง ณฐาเกรง็ไหล่พร้อมที่หวัใจเต้นผดิ

จงัหวะ ก่อนจะผ่อนลงอย่างคนที่เกบ็อาการได้ดี

“สวสัดตีอนค�่าค่ะ” หนัมาคลี่ยิ้มสดใสให้คนแปลกหน้าที่ยงัคง

รู้เพยีงแค่ชื่อ ไม่รูเ้ขาจะทนัสงัเกตเหน็หรอืเปล่า เพราะเธอตกใจแค่แวบ

เดยีวจรงิๆ “ไม่คดิว่าจะเจอคณุที่นี่”

“ผมเองก็แปลกใจเหมือนกัน” วันนี้อิชย์อยู่ในชุดสูทดับเบิล 

เบรสต์สกีรมทบัเชิ้ตขาวปลดกระดมุ หล่อเนี้ยบท�าเอาใจแกว่ง ซ�้าเขา



50  สรวงสวาท

ยงัยนืสองมอืไขว้หลงัอย่างมมีาดขณะมองเธอด้วยแววตาสนอกสนใจ

ยิ่ง “ท�างานแถวนี้เหรอครบั”

“กใ็กล้ๆ ค่ะ...นั่งรถไฟฟ้าไปไม่กี่สถาน”ี

“อ้อ” ตาคู่คมกวาดขึ้นลงส�ารวจชดุเธออย่างกงัขา ณฐาจงึพอ

จะอ่านความรู้สึกเขาออก เธอเฉลยให้ด้วยน�้าเสียงกลั้วหัวเราะ ซ่อน

ความเคอะเขนิอย่างมดิชดิ

“ฉนัเป็นครูโรงเรยีนอนบุาลค่ะ”

คิ้วเขาเลิกขึ้นสูง บ่งบอกความตกใจจนเกือบถึงขั้นตกตะลึง  

ซึ่งไม่ต้องสงสยัเลยว่าพฤตกิรรมที่ผ่านมาของเธอจะท�าให้เขาตดัสนิกนั

แบบไหน หญิงสาวรู ้สึกตลกนิดหน่อย แต่ก็สงสัยเอามากๆ ว่าแค่ 

บงัเอญิโลกกลมหรอืเป็นเพราะพรหมลขิติกนัแน่

ถ้าไม่นบัวนันี้...เธอบงัเอญิเจอเขาถงึสามครั้ง แถมสองครั้งแรก

ยงัฝากความประทบัใจสดุยอดระดบัให้ตายกไ็ม่มวีนัลมื หากเอาเรื่อง

ไปแง้มให้พวกพี่สาวฟัง หล่อนอาจจะเริ่มโน้มน้าวและพร�่าพรรณนา

ด้วยหวัข้อ ‘เนื้อคู่’

ส่วนอชิย์ก�าลงัพศิวงกบัสิ่งที่ได้รู ้หลงัจากแวะมาหาซื้อของขวญั

ให้เพื่อนแล้วเหน็ร่างงามเดนิผ่านหน้าร้านไป ตอนแรกเขานกึว่าตวัเอง

ตาฝาดด้วยซ�้า ทั้งที่คิดแบบนั้น แต่ขาเจ้ากรรมกลับก้าวตามติด จน

กระทั่งมั่นใจแน่แล้วว่าเป็นคนที่ตามหา จงึสบโอกาสเข้ามาทกัทาย

แวบแรกไม่ทนัได้สงัเกต แต่พอมองใกล้ๆ เขาเหน็เธอใส่ชดุคล้าย

ยูนิฟอร์มอะไรสักอย่าง ซึ่งประกอบด้วยกระโปรงทรงเอสีเข้มกับเชิ้ต

เหลืองมัสตาร์ดที่มีลายปักบนกระเป๋าเสื้อ เรียบร้อยเป็นทางการจน

เผลอเปรยีบเทยีบกบัร่างเปลอืยงามด้วยส่วนเว้าโค้งในค�่าคนืนั้นขึ้นมา

“จะไม่พดูอะไรหน่อยเหรอคะ” เสยีงของเธอท�าลายจนิตนาการ

เขา

“รอบนี้ถ้าคุณไม่ยอมบอก เดาให้ตายผมก็เดาไม่ออก” ได้ยิน 
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ตวัเองตอบออกไปขณะพยายามล้างภาพแสนอกศุลออกจากหวั

“ท�าไมล่ะคะ”

“คณุดู...แปลกตา”

“เพราะว่าฉนัไม่ได้แต่งหน้าแบบคนืวนัเสาร์เหรอ”

“วนั...เสาร์?”

“แบบคืนวันเสาร์ค่ะ...ก็แบบแต่งหน้าจัดๆ...” เธอเอียงคอแล้ว

กระพอืขนตา เป็นการอธบิายโดยให้เขาสงัเกตดวงตาคูง่ามที่ปราศจาก 

อายไลเนอร์สเีข้ม “...เหมอืนก�าลงัจะไปเย้วๆ ที่ผบั”

“ไม่ใช่มั้ง” ชายหนุ่มอมยิ้มเมื่อนึกภาพตามได้ชัดเจน แถมยัง

ช่วยหนัเหความสนใจของเขาไปยงัอกีเรื่อง

“งั้นอะไรล่ะคะ”

“ห้องสวีตคืนละครึ่งแสน ดินเนอร์เฉียดหมื่น ถุงแบรนด์เนม 

กองเตม็ห้อง” ว่าแล้วกจ็าระไนสิ่งที่ข้องใจออกไปจนได้ ที่เธอแปลกตา

เพราะความสมถะไม่สมตวันั่นละ “...ถงึผมจะไม่สนัทดัเรื่องของผู้หญงิ

เท่าไหร่ แต่ชาเนลกบัแอร์เมสพวกนั้นราคารวมกนัไม่ใช่หลกัแสน”

เป็นครั้งแรกที่อิชย์พาดพิงถึงเรื่องในคืนนั้น...ด้วยสุ ้มเสียง

ระมดัระวงัเตม็ที่

“อาจจะเป็นเงนิเกบ็ชั่วชวีติของฉนักไ็ด้” คนที่หิ้วถงุผ้าโกโรโกโส

ใบเก่งไปท�างานตอบทเีล่นทจีรงิอย่างร่าเรงิราวกบัการกระตุน้เตอืนนั้น

ไม่มีผลอะไรต่อเธอ ก่อนจะยอมบอกความจริงในที่สุด “ห้องนั้นฉัน 

ไม่ได้เป็นคนจ่ายค่ะ ส่วนกระเป๋ากบัเครื่องประดบัที่ซื้อมากญ็าตทิี่รูจ้กั

ฝากซื้อทั้งนั้น เพราะคอลเลก็ชนัใหม่เพิ่งเข้า แต่ในไทยยงัไม่มขีอง ถ้า

ให้ซื้อใช้เองฉนัคงคดิแล้วคดิอกี ว่าแต่คณุมาท�าอะไรที่นี่คะ” ประโยค

หลงัเธอเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเรว็

“ผมมาหาซื้อของขวญัวนัเกดิให้เพื่อน”

“ในซูเปอร์ฯ เนี่ยเหรอ”
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“ใช่” เขาตอบขึงขัง “คุณก็เข้าใจถาม จะให้ผมตอบยังไงล่ะ 

บอกว่า ‘เหน็คณุตั้งแต่หน้าห้างแล้วเดนิตามเข้ามาทกัในนี้’ รไึง”

หญงิสาวหวัเราะเสยีงใส “คณุเพิ่งบอกออกมา”

“ผมจงใจ...” เขาระบายลมเฮอืกยาว แล้วชี้ไปยงัรถเขน็ของเธอ

ที่มขี้าวของอยู่พอสมควร “...ให้ช่วยเขน็ไหมครบั คณุจะได้เลอืกของ

ต่อสกัท”ี

แปลว่าเขาจะยงัไม่ไปไหน ณฐาขยบัเพื่อให้ชายหนุม่ครองรถเขน็

ได้โดยสะดวก แต่พอเห็นเขาวางมือลงบนราวจับแล้วก็อดข�าออกมา

ไม่ได้ อชิย์มรีศัมโีก้หรูล้อมตวัประหนึ่งคณุชาย ทั้งการแต่งตวั ท่วงท่า

การเคลื่อนไหว สภาพในเวลานี้จงึไม่ค่อยเหมาะกบับรรยากาศ ถ้าเขา

เดนิน�าแล้วเธอเขน็ตามค่อยเข้าท่าหน่อย

พอไม่พูดอะไรกนั ความรู้สกึประดกัประเดดิกแ็ล่นขึ้นมา หญงิ

สาวมองมือที่ครั้งหนึ่งเคยกอบกุมสัมผัสกันอย่างลึกซึ้ง เธอจึงเบี่ยง

สายตาหนไีปเจอสาบเสื้อที่เขาปลดกระดมุแหวกเหน็แผงอกร�าไร ครั้น

ชะงกัค้างไปเสี้ยววนิาท ีคนที่เริ่มใจหววิกแ็สร้งสนใจผกัในชั้นวางต่อ

ไม่รู้จะหาหัวข้ออะไรมาคุยดี จะออกปากถามเรื่องส่วนตัวก ็

ไม่ได้รู้จกักนัขนาดนั้น ซ�้าสญัชาตญาณยงับอกว่าต่างคนต่างไม่รูเ้รื่อง

ของกนัและกนัจะดกีว่า ภาพในคนืนั้นยงัส่งผลกระทบกบัใจเธอ อกีทั้ง 

ยงัอดึอดัแบบบอกไม่ถกู คงต้องใช้เวลาอกีหน่อยจงึจะมองเขาได้อย่าง 

สนทิใจ

ส่วนเรื่องที่เคยคิดว่าเขาเป็นเกย์...ลืมๆ ไปเถอะ เซ็กซ์แอปพีล 

สูงลิบปานนี้คงไม่ต้องเดาอะไรให้มากความ แค่สบตายังปากคอสั่น 

แค่เขาเดนิเฉยีดกห็ายใจหายคอไม่ทนัแล้ว

“บ้านคณุอยู่แถวนี้?”

หญงิสาวโล่งอกเมื่อเขาเริ่มคยุต่อ ไม่ได้รูเ้ลยว่าเขาก�าลงัจบัจ้อง

เธอด้วยสายตาแบบไหน
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“ในซอยหลงัห้างนี้ละค่ะ”

“เหมอืนกนัเลย บงัเอญิอกีแล้ว”

“ถึงฉันจะเริ่มหลอนนิดๆ...แต่มาถึงจุดนี้จะบังเอิญอะไรก็ไม่น่า

ตกใจเท่าไหร่แล้วละ...” ณฐารีบหยิบผักอย่างสุดท้ายในรายการใส่ 

รถเข็น ก่อนลากรถเข็นน�าเขาไปจ่ายเงิน “...ขนาดฉันไปหลงงงอยู่ 

กลางฮ่องกง เรายงัเจอกนัได้เลย”

“นั่นสเินอะ” อชิย์ยิ้มมมุปาก คดิว่าไม่ล้ออาการแก้มแดงหแูดง

ที่เริ่มเหน็ได้ชดัของคนตรงหน้าคงดกีว่า “คณุมายงัไงครบั ถ้าไม่มรีถ

ให้ผมไปส่งที่บ้านไหม”

“ไม่เป็นไรค่ะ คุณต้องไปหาของขวัญวันเกิดให้เพื่อนอีกไม่ใช่ 

เหรอ”

ชายหนุ่มรู้ว่าเธอปฏเิสธเพราะก�าลงัหวั่นไหว มเีวลามากพอจะ

ให้คนตรงหน้าเริ่มระมดัระวงัในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัเขา แต่เขาเข้าใจ

ว่าถ้าตัดเรื่องในคืนนั้นไป เธอกับเขานับได้ว่าแทบจะไม่รู้จักอะไรกัน 

ด้วยซ�้า

ทว่าเรื่องนั้นย่อมแก้ไขได้

คนมแีผนสรปุกบัตวัเองขณะท�าตวัมนี�้าใจช่วยเหลอืเธอล�าเลยีง

ของในรถเข็นขึ้นสายพาน ใช้เวลาไม่นานนักในการคิดเงินและใส่ถุง 

เธอเหลือบมาสบตาเขาเป็นระยะพร้อมพึมพ�าขอบคุณเสียงแผ่ว จน

เมื่อถงึเวลาที่ต้องแยกกนั อชิย์จงึชงิถามขึ้นก่อนเธอทนัได้บอกลา

“ผมขอเบอร์คณุได้ไหมครบั”

คราวนี้แก้มใสขึ้นสีแดงก�่าเป็นลูกต�าลึงสุกทีเดียว ชายหนุ่มไม่

ยอมให้เธอตั้งหลกั หยบิโทรศพัท์มอืถอืแล้วยื่นส่งให้ เจ้าของร่างเพรยีว

บางในชดุครูโรงเรยีนอนบุาลลงัเลนดิหน่อย ก่อนตดัสนิใจยกมอืขึ้นรบั

แล้วกดเบอร์ส่วนตวัลงไป

เจ้าของโทรศัพท์ชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ มองผิวนวลลออด้วย
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สายตาวาววบั แต่คนที่ก้มหน้าตั้งสมาธกิดเลขอยู่ไม่รู้ตวั

“คนที่ไปดูหนงักบัคณุวนัก่อนเป็นพี่สาวคณุเหรอ”

“ญาตนิ่ะค่ะ”

“น่ารกันะ ผมเพิ่งสงัเกตว่ามบีลิบอร์ดโฆษณาของเธอเตม็เมอืง

ไปหมด”

“คณุคงไม่ค่อยได้ดูละครหลงัข่าวสทิ่า...” เมื่อณฐาเงยหน้าขึ้น 

เขากเ็อนตวักลบัไปแล้ว “...พี่ฟองนสิยัดคี่ะ ใครได้เจอกพ็ูดแบบนี้กนั

ทั้งนั้น”

“เหรอ...” ชายหนุ่มรับโทรศัพท์มาแล้วท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ “...แต่

ผมชอบแบบคณุมากกว่า แล้วเจอกนัใหม่ครบั”

ว่าแล้วกโ็บกโทรศพัท์ในมอืพร้อมเผยรอยยิ้มสมใจ ก่อนหมนุตวั

เดนิจากไป ทิ้งให้หญงิสาวยนือึ้งกบัความนยัที่แฝงมา ครั้นสมัผสัได้ว่า

แก้มของตนร้อนระอุอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แถมใจเจ้ากรรมก็เต้นถี่

จนเกอืบทะลอุอกมาจากทรวงอก เธอจงึบ่นอบุแก้เก้อ

“ผู้ชายพลิกึ!”

ลกูน้องของอิชย์รอท่าอยู่แล้วเม่ือเขาเดนิออกมาทางลาน

จอดวไีอพ ีความจรงิตอนแรกชายหนุ่มตั้งใจจะรอกลบัพร้อมณฐา แต่

คดิไปคดิมาเธออาจจะไม่พร้อมส�าหรบัการรกุแรงระดบันั้น

เขาสงสัยมาตลอดว่าท�าไมเช้าวันนั้นเธอถึงกลับก่อนโดยไม่รอ

กัน เหตุผลเก้าในสิบที่เดาได้มีแต่เรื่องแย่ทั้งนั้น แถมท�าให้เกิดความ

รู้สึกผิดระดับลึกซึ้งฝังแน่น ทั้งที่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสนใจว่าผู้หญิง 

คนไหนจะคิดยังไงเกี่ยวกับความ ‘ใจจืดใจด�า’ อันเป็นที่เลื่องลือของ

ตน ชายหนุ่มรู้ว่าตวัเองเปลี่ยนผู้หญงิบ่อย แม้จะควงทลีะคน คบครั้ง

ละหลายเดอืน แต่ไม่เคยมใีครท�าให้เขาปั่นป่วนถงึขั้นกนิไม่ได้นอนไม่

หลบัมาก่อน
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จนกระทั่งได้เจอเธอที่โรงภาพยนตร์วนัก่อน...ณฐาคงไม่รูว่้าเขา

ดใีจแค่ไหน

ผู้หญิงคนนั้นร่าเริง น่าเอ็นดู เต็มไปด้วยอารมณ์ขันที่เปล่ง

ประกายสว่างไสวอยู่รอบตวั ยิ่งพอเธอยิ้มจนตาหย ีอวดฟันเรยีงสวย

และแก้มนุม่น่าฟัด เขาถงึกบัตาพร่า เมื่อผวิใสๆ ขึ้นสแีดงเรื่อด้วยส่วน

ผสมปนเปจากอารมณ์หลากหลาย เขายิ่งมั่นใจว่าความรูส้กึพเิศษจาก

คนืนั้นยงัหลงเหลอือยู่ในตวัเธอเหมอืนชนวนที่รอวนัจดุตดิ

พอได้คยุกนั พอสมัผสัได้ว่าเธอคงไม่ได้โกรธอะไร ใจฟูๆ พองๆ 

ในอกอย่างไรไม่รู้

ณฐาดูซื่อใสไร้เดียงสา ในขณะเดียวกันก็มีชั้นเชิงในการสร้าง

อารมณ์ดี เท่ากับมีแง่มุมปริศนาชวนประหลาดใจให้เขาได้ค้นหาไม่

หยุดหย่อน วินาทีหนึ่งเธอดูเหมือนไม่ชินกับการเก็บความรู้สึกที่ไม่ 

คุน้เคยให้พ้นจากสายตาผูช้าย แต่วนิาทถีดัมากลบัรบัมอืเขาได้โดยไม่

ละลาย แล้วเริ่มฉอเลาะเหมอืนผู้หญงิคนอื่น

“ท่านรองครบั...ท่านรอง”

เสียงที่ราวกับลอยมาจากที่ห่างไกลท�าให้คนถูกเรียกหลุดจาก

ภวงัค์ อชิย์ยกมอืขึ้นปิดหน้า ซ่อนรอยยิ้มกว้างขณะนกึอะไรดีๆ  ออก

“ว่าไงกร”

“ไม่สบายรเึปล่าครบั”

คนเป็นนายเงยหน้าสบตากับลูกน้องผ่านกระจกมองหลัง 

สายตาสงสยักึ่งผวาท�าให้เขากระแอม

“สบายด”ี ตอบพลางปรบัสหีน้าเป็นปกต ิก่อนว่าอย่างวางมาด 

“มงีานให้ท�าหน่อย เริ่มจดัการคนืนี้เลยได้ไหม”

“ครบั”

“หาข้อมลูเจ้าของเบอร์นี้...” เขาหยบิโทรศพัท์ส่งเบอร์ที่ได้รบัมา

เมื่อครู่ไปให้ลูกน้อง ก่อนสั่งด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อยผดิเนื้อหาใจความ 



56  สรวงสวาท

“...ประวตั ิที่อยู่ ครอบครวั เลขประกนัสงัคม ข้อมลูสขุภาพ ขอละเอยีด

ที่สดุ ด่วนที่สดุด้วย เข้าใจนะ”

ผูเ้ป็นลูกน้องรบัค�า แม้จะกงัขาค�าสั่งที่มาแปลก ทว่าใครเล่าจะ

กล้าเซ้าซี้ซกัไซ้ท่านรองผู้หลดุขรมึผดิวสิยั ดงันั้นสงบปากสงบค�าแล้ว

ก้มหน้าก้มตาท�างานเป็นดีที่สุด...เพราะเดี๋ยวก็ได้รู้เองว่าเจ้าของเบอร์

นี้เป็นใคร

หลังพบอชิย์ในวนันัน้ ณฐากไ็ม่ได้เจอเขาอกี แม้จะรูแ้น่ว่า

อยู่ซอยเดียวกัน แต่ด้วยการใช้ชีวิตคนละไลฟ์สไตล์ท�าให้หญิงสาว

มั่นใจว่าเรื่องบงัเอญิคงไม่เกดิขึ้นบ่อย

แถมเธอยงัเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าอกี

‘บ้านกระยาหงัน’ เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์สีขาวซึ่งมีอายุ

พอควร ตวับ้านขนาดกะทดัรดัถกูล้อมรอบด้วยสวนหย่อม สนามหญ้า 

และไม้ประดบัหอมรวยรนิ รมิก�าแพงฝ่ังถนนมต้ีนตะแบกสงูใหญ่เรยีง-

รายเป็นแถว กิ่งก้านแผ่คลมุไปรอบบรเิวณ ส่วนเพื่อนบ้านรั้วรอบขอบ

ชดิกไ็ม่ค่อยสงุสงิกนัตามประสาคนเมอืง ท�าให้เงยีบสงบเป็นส่วนตวั

หากไม่นับแม่บ้านกับคนสวนที่แวะมาดูแลความเรียบร้อย

สปัดาห์ละครั้ง กถ็อืว่าบ้านหลงันี้เธออยู่คนเดยีว ห้องนอนกเ็ปิดใช้แค่

หนึ่งในสอง ห้องครวัมอีปุกรณ์พอใช้กนัตาย ส่วนห้องนั่งเล่น นอกจาก

หนงัสอืและอปุกรณ์วาดภาพต่างๆ นานากไ็ม่มอีปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

อะไรอกี เพราะแทบไม่จ�าเป็นกบัการใช้ชวีติในช่วงนี้

งานในโรงเรียนอนุบาลเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน และ 

เธอก็ทุ่มเทมากเสียจนไม่ได้สนใจว่าตกดึกในบ้านจะเงียบเหงาวังเวง

เพยีงใด ปัญหาเดยีวตอนนี้ของเธอจงึอยู่นอกบ้าน ไม่ใช่ในบ้าน...

กซ็อยที่ต้องเดนิเท้ากลบักลางค�่ากลางคนืนั่นละ

ช่วงนี้ใกล้งานกีฬาสีเต็มที ครูในฝ่ายศิลปะอย่างเธอจึงมีงาน
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หนักให้วุ่นวาย บางวันก็ต้องประชุมหลังเลิกเรียน กว่าจะกินข้าวกับ

เพื่อนร่วมงาน กว่าจะกลบั ในซอยกเ็ริ่มสลวัน่ากลวั อนัที่จรงิณฐาจะ 

ใช้บรกิารมอเตอร์ไซค์รบัจ้างกไ็ด้ แต่เธอไม่ชอบซ้อนท้ายใคร

มีชุมชนเล็กๆ อยู่ช่วงต้นปากซอย บนบาทวิถีจึงคับคั่งด้วย 

รถเข็นโต้รุ่งและคนขวักไขว่ วันนี้ณฐาแวะสั่งน�้าเต้าหู้แล้วยืนรอคิว  

ทอดสายตามองไปเรื่อยเป่ือยจนกระทั่งสะดดุเข้ากบัชายมอีายคุนหนึ่ง

ซึ่งนั่งอยู่บนจักรยานยนต์ ปกติเธอจ�าหน้าคนได้ค่อนข้างแม่นย�า จึง

พอระลกึได้ว่าเคยเหน็มอเตอร์ไซค์รบัจ้างคนนี้มาก่อนสองสามครั้ง

พอเหน็ว่าเธอมอง เขากท็�าหน้าเหมอืนก�าลงัถามว่าจะใช้บรกิาร

ไหม

ณฐาส่ายหน้าไปมาเป็นเชงิปฏเิสธ ก่อนจะยื่นมอืรบัถงุน�้าเต้าหู้

จากแม่ค้าแล้วท�าทีเป็นไม่สนใจใครอีก พอจ่ายเงินเรียบร้อย กระชับ

ถงุในมอืรวมกบัถงุใส่อปุกรณ์การสอน เธอกเ็ดนิเข้าซอย

ถนนกว้างพอที่รถสองคันจะสวนกันได้สะดวก แต่บาทวิถีลึก

เข้าไปนั้นแคบชิดรั้ว ซ�้าบางจุดยังเป็นหลุมบ่อจนต้องระวังทุกฝีก้าว  

คืนนี้ในซอยเงียบสงัดทั้งที่เวลายังไม่ใคร่ห้าทุ่มดี แต่ละย่างก้าวของ

ณฐาจึงเริ่มหวั่นระแวงเล็กน้อย ยิ่งพอพ้นเขตคฤหาสน์หลังหนึ่งซึ่งมี

ยามเฝ้าและเหลอือกีครึ่งทาง สตขิองเธอกต็ื่นตวั

เสาไฟข้างหน้ามบีางจดุตดิๆ ดบัๆ กระทบพื้นผวิถนนประหนึ่ง

หนังสยองขวัญที่ท�าให้พะอืดพะอมทุกครั้งที่เปิดดู เธอได้ยินเสียง

เครื่องยนต์ไล่หลัง จึงเบียดตัวติดรั้วข้างทางมากขึ้นพร้อมจ�้าอ้าวไม่

หยดุ ลางสงัหรณ์อนัแม่นย�าก�าลงัเตอืนภยั ซึ่งเธอมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องดี

“ท�าไมเดนิคนเดยีวล่ะจ๊ะ...ไปกบัพี่ไหมน้อง”

เสียงกวนโอ๊ยโพล่งขึ้นข้างกาย...มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนั้น...

หญิงสาวช�าเลืองมองแล้วหันหน้ากลับมาตามเดิม เธอจ�าหน้าคนที่

ก�าลงัขบัจกัรยานยนต์ขนาบเธอได้ สายตาของมนักะลิ้มกะเหลี่ยไม่น่า
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ไว้ใจ เดาว่าอาจไม่ได้แค่มาหาลูกค้าแถวนี้

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัใกล้ถงึบ้านแล้ว”

“บ้านน้องอยู่สดุซอยแยกสี่ไม่ใช่เหรอ อกีตั้งไกล”

หลงัค�านั้นก�าซาบสู่ใจ คนฟังกร็ู้สกึขนคอลกุชนั ใจวูบหววิด้วย

ความหวาดกลวั ชายคนนั้นเร่งเครื่องยนต์ล�้าหน้าเธอไปแล้วจอดรถดกั 

เป็นผลให้ร่างที่อยูใ่นชดุยนูฟิอร์มโรงเรยีนอนบุาลต้องชะงกัฝีเท้าอย่าง

ฉบัพลนั

ณฐานกึถงึสเปรย์พรกิไทยในกระเป๋า แต่ถงุน�้าเต้าหูร้้อนๆ ในมอื 

กเ็ป็นตวัเลอืกที่ดเีช่นกนั

“ให้พี่ไปส่งดกีว่า...น่านะ”

“อย่าเข้ามา!” สั่งเสียงแข็งพลางถอยหนีเมื่อมันก้าวลงจาก

จกัรยานยนต์แล้วย่างสามขมุเข้ามาหาพร้อมชกัมดีพบัวาววบัออกจาก

กระเป๋ากางเกง วงหน้าหวานซีดเผือด เริ่มหวั่นไปร้อยแปดว่ามัน

ต้องการอะไร “...ถ้าอยากได้เงนิฉนัจะหยบิให้ แต่เกบ็มดีนั่นไปให้พ้นๆ 

ซะ”

มนัหวัเราะแบบที่เธอมั่นใจว่าคงหลอนไปอกีนาน

“พี่ไม่ได้อยากได้เงนิ”

สมาธิของหญิงสาวเพ่งรวมไปที่ถุงร้อนๆ ในมือ แต่เธอกลัวว่า 

ไอ้ลุงโรคจิตมันอาจจะคลั่งเอามีดเสียบก่อนที่เธอจะจัดการมันได้ทัน 

เป็นเวลาหลายวันมาแล้วที่เธอสังเกตว่ามันขับรถตามเธอ หรือพอ 

ขบัรถสวนเธอกม็กัจะชะลออย่างมนียั ทว่าไม่ลงมอืท�าอะไรเพราะคน

พลกุพล่าน

คนืนี้สบโอกาสของมนัพอด!ี

“ฉนัไม่ไป!”

หลงัย�้าชดัถ้อยชดัค�ามนักเ็ร่งฝีเท้าเรว็ขึ้นทั้งที่ยงัคงแย้มยิ้ม แต่

ก่อนจะทันได้ประชิดตัว เสียงเครื่องยนต์ทุ้มต�่าสะเทือนปอดจากทาง
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ด้านหลงักด็งัเข้ามาใกล้พร้อมการบบีแตรและสาดไฟสูงเตม็พกิดั

ณฐาแทบหูอื้อ แต่ก็สบจังหวะถอยกรูดขณะที่มันหยีตาสู้ไฟ

อย่างมึนงง หญิงสาวเพิ่งรู้ว่าตัวเธอสั่นไปหมดและหายใจถี่สั้นไม่ทั่ว

ท้อง เธอได้ยนิเสยีงเบรกเอี๊ยด เสยีงประตูรถ แล้วกเ็สยีงเกรี้ยวกราด

เอาเรื่องจากคนที่เธอรู้ว่าบ้านอยู่ซอยเดยีวกนั

“เฮ้ย! มงึท�าอะไรวะ”

ลงุชะตาขาดไม่ได้รูต้วัเลยว่าก�าลงัแหยมกบัคนที่ไม่ควรเล่นด้วย 

มนัซ่อนมดีในเงามดืแล้วตอบด้วยสุ้มเสยีงหงดุหงดิ

“เรื่องของผวัเมยี มงึไม่เกี่ยวอย่าเสอื...”

ไม่ทนัจบประโยคอชิย์กพ็ุง่เข้าหาแล้วประเคนหมดัลุน่ๆ ใส่โหนก

แก้มปูดโปนจนคนขี้โกหกเซถลา ณฐาอึ้งตาค้างก่อนจะหวีดร้องออก

มาหลงัตั้งสตไิด้เพราะการกระท�าของเขา

“คณุอชิย์! ระวงัค่ะ มนัมมีดี!”
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4
บุพเพอาละวาด

โจรไม่ได้กระจอกอย่างท่ีคิด หรืออย่างน้อยกค็งโดนโทสะ

บดบงัจนมดิ จงึเสอืกมดีปลายแหลมในมอืพรวดใส่ร่างสูงเพรยีวทนัที

ที่มนัตั้งหลกัได้ แต่คนที่ระวงัอยู่ไวพอจะเบี่ยงหลบจนมนัถากไปเพยีง

ผวิเนื้อตรงสขี้าง เรยีกเลอืดและเกี่ยวเสื้อเชิ้ตขาดเป็นทาง

“ไอ้...” อชิย์สบถหยาบคายเมื่อความเสยีวแปลบพุง่จี๊ด เขาเตะ

สวนโครมเข้ากลางกายจนมนัสะดุ้ง 

แรงปะทะอย่างรุนแรงชนิดนัดเดียวจอดท�าเอาอีกฝ่ายล้มกลิ้ง 

ไม่เป็นท่า มดีในมอืหลดุกระเดน็ ในจงัหวะที่มนังอตวัโอดครวญด้วย

ความจกุจนหายใจไม่ออก เขากห็นัมาหาหญงิสาวที่ยนืทื่อแล้วฉดุมอื

ไปยงัประตูรถสปอร์ตสองประตูซึ่งยงัตดิเครื่องอยู่ใกล้

“คณุนาวรบีขึ้นรถ ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ลูกน้องมาจดัการ”

“ฉนัไม่...”

ณฐากล�้ากลืนค�าปฏิเสธลงไปเมื่อตระหนักถึงสถานการณ์ตรง

หน้า อชิย์เปิดประตูรถอย่างรวดเรว็แล้วดนัเธอให้นั่งลงไป ระหว่างนั้น

เขาเหลอืบมองมจิฉาชพีที่พยายามกระเสอืกกระสนถอยหนทีั้งหน้าซดี

หน้าเขยีว ใจนกึอยากซ�้าสกัตุ้บสองตุ้บ แต่ห่วงคนในรถมากกว่า

พอเขาตามขึ้นมาบนรถ สบัเกยีร์แล้วเหยยีบคนัเร่งทะยานอย่าง
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มอีารมณ์ เกอืบจะเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ที่จอดจนกระจาย ณฐากห็น้าซดี

เป็นกระดาษ ผวามาเกาะแขนเขาไว้

“คณุคะ...ขบัช้าๆ...”

“บ้านคุณอยู่ตรงไหน” ถามแข่งกับเสียงเตือนสับสนวุ่นวาย 

ในรถเพราะไม่ได้คาดเขม็ขดันริภยั

“คณุอชิย์ ฉนัขอละค่ะ ลดความเรว็ลงหน่อย”

เสียงสั่นเครืออย่างหวาดกลัวจากคนข้างตัวท�าให้อิชย์อารมณ์

เย็นลง เมื่อครู่เขาเดือดแทบบ้าตอนเห็นเธอยืนอยู่ริมถนนค�่าๆ มืดๆ 

โดยมีลุงที่ไหนไม่รู้ประจันหน้าจนเกือบประชิดตัว ดูก็รู้แน่ว่าตั้งใจจะ

ลวนลาม ชายหนุ่มผ่อนความเร็วรถ ถอนหายใจยาวเหยียดอย่าง

ฉนุเฉยีว นกึโทษโกรธตนที่ขาดสตอิย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

“ผมขอโทษ”

เธอเงยีบไปเหมอืนไม่ได้ยนิ แต่ยงัจบัแขนเขาไม่ยอมปล่อย ชาย

หนุ่มนกึว่าเธอขวญัผวาเรื่องเมื่อครู่ไม่หาย โดยไม่รู้ว่าตนคาดผดิถนดั

“บ้านฉนัอยู่แยกสี่...รั้วสขีาวค่ะ” 

หญงิสาวบอกออกมาในที่สดุ ท้ายเสยีงสั่นระรกิท�าให้คนขบัต้อง

ช�าเลอืงมองอย่างนกึห่วง ยิ่งเหน็วงหน้าใสและน�้าตาที่คลอหน่วยท�าให้

เขานกึอยากกลบัไปซ�้าไอ้เวรตะไลจนมนัลกุไม่ขึ้น

“คณุไหวนะ ไม่เจบ็ตรงไหนใช่ไหม”

“ไม่ค่ะ...ฉนัไม่เป็นไร” เธอปฏเิสธกระท่อนกระแท่น แล้วกผ็ละ

จากเขาเมื่อรถเลี้ยว 

ใช้เวลาไม่ถงึนาทรีถกม็าจอดสนทิหน้ารั้วสขีาวซึ่งมแีบบนี้เพยีง

หลังเดียวในซอย ในขณะที่อิชย์ต่อสายหาลูกน้องคนสนิทหรือใคร 

สักคนซึ่งพอจับใจความได้ว่าอยู่ใกล้แถวนั้น ณฐาตั้งสติพยายาม 

เรยีบเรยีงความคดิที่กระจดักระจายให้เข้าที่ เธอเดนิกลบับ้านกลางดกึ 

เกอืบถูกปล้น หรอืร้ายกว่านั้นคอืลากไปข่มขนืโดยไม่สมยอม แล้วคน
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ที่ไม่ได้เหน็หน้ามาสามวนัซึ่งบงัเอญิผ่านมากช่็วยไว้ทนัพอด ีเขาอดัมนั

ลงไปนอนกอง แล้วกโ็ดนมดี...

“คณุนาว...” เสยีงประตรูถเปิดโดยคนที่คยุเสรจ็ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

ท�าให้หญิงสาวสะดุ้งเฮือก แทบไม่กล้ามองใบหน้าหล่อเหลาที่ชะโงก

เข้ามาอย่างเป็นห่วงเป็นใย “...เดนิไหวไหม ถ้าไม่ไหวส่งกญุแจบ้านมา 

ผมจะเปิดให้”

ณฐาพยายามรวบรวมแรงที่เหลือเพียงน้อยนิดแล้วก้าวลงจาก

รถเพราะไม่อยากให้เขาล�าบากไปมากกว่าเดิม ครั้นลงมายืนข้างกัน 

สายตาเธอกพ็ุง่ตรงไปยงัเสื้อเชิ้ตสะอาดที่บดันี้เลอืดซมึเป็นวงตรงสข้ีาง

“แผลคณุ...”

หญิงสาวที่เขาเพิ่งช่วยไว้ใหม่หมาดถือวิสาสะขยับเข้ามาใกล้  

อชิย์จงึยกแขนขึ้นเลก็น้อยให้เธอตรวจตราอย่างเตม็ที่ มนัเจบ็ แต่ไม่

มากเท่าไร

“นดิหน่อย ไม่เป็นไรหรอก”

เธอช้อนตาขึ้นมอง สหีน้าเป็นกงัวล “ไปโรงพยาบาลเถอะค่ะ”

“ใส่ยากห็าย แผลไม่ค่อยลกึ” เขาว่าด้วยสุม้เสยีงเรยีบเรื่อย “ถ้า

คณุไม่เป็นอะไรแล้วกเ็ข้าบ้านเถอะ ผมเพิ่งสั่งให้คนดกัทางเข้าออกซอย

ทกุทางแล้วตามลอ็กตวัมนัไปโรงพกัให้ได้ สภาพแบบนั้นคงหนไีปไหน

ไม่พ้น ถ้าได้เรื่องยงัไงผมจะโทร. บอกคณุเอง”

คนที่โดนไล่เข้าบ้านลังเล แต่แล้วก็ตัดสินใจได้เมื่อเห็นเขาลด

แขนลงอย่างติดขัด แถมสะดุ้งเมื่อเนื้อผ้าเสียดกับแผล หญิงสาวรีบ

ควานหากญุแจในกระเป๋า พลางบอกเขาด้วยน�้าเสยีงเจอืแววขอร้อง

“งั้นฉนัขอท�าแผลให้คณุก่อนนะคะ”

หลงัขยบัรถมาจอดในลานปนูสะอาดหน้าบ้าน อชิย์กเ็ดนิ

ตามร่างอรชรเข้ามาในห้องรับแขก เขาสังเกตตั้งแต่แม่กุญแจใหญ่โต
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หน้าบ้านแล้วว่าเธออาจจะอยู่คนเดียว ยิ่งพอได้มาเห็นเครื่องเรือน

จดืชดืไร้การประดบัตกแต่ง ยิ่งมั่นใจว่าความคดิของตนนั้นถูกต้อง

แต่นึกห่วงที่สุดคือคนตรงหน้า ตอนแรกเขาคิดว่าพอมาส่งเธอ

ถึงบ้านแล้วจะมีใครรออยู่เพื่อปลอบประโลมหรือท�าอะไรสักอย่างให้

เธอผ่านเหตกุารณ์สะพรงึขวญัในคนืนี้ไปได้ กลบักลายเป็นว่าเธอต้อง

มีน�้าใจท�าแผลให้เขาแทน...โดยไม่มีท่าทีสะทกสะท้านต่อสิ่งที่เพิ่งเกิด

ขึ้นสกันดิ

ถ้าไม่เกบ็อาการเก่ง...กค็งชอ็กหนกัมาก!

“นั่งลงก่อนค่ะ ฉนัไปหยบิกระเป๋ายาแป๊บนงึ”

เธอวางกระเป๋าลงบนโต๊ะรบัแขกก่อนชี้โซฟานุ่มๆ ให้เขา แล้วก็

ผลบุหายไปทางครวั

ใจหนึ่งอชิย์อยากตามไป แต่เขาคดิว่าหญงิสาวอาจจะต้องการ

เวลาส่วนตวัเพื่อปรบัอารมณ์ ชายหนุม่จงึนั่งลงแล้วกวาดตาไปโดยรอบ 

ที่พกัของณฐาผดิจากที่เขาคาดไปหลายขมุ ไม่มกีรอบรปูใดบ่งบอกว่า

เคยมคีนอาศยัที่นี่ ไม่มแีจกนัดอกไม้ตกแต่ง ที่เหน็จะมชีวีติชวีาหน่อย

ก็คงเป็นชั้นหนังสือสะอาดสะอ้านกับโต๊ะไม้ซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ 

วาดภาพกบัโป๊ะไฟดวงโต

“ดื่มน�้าก่อนนะคะ” ใช้เวลาไม่นานเธอกก็ลบัมาพร้อมน�้าใบเตย

สองแก้วที่มีน�้าแข็งก้อนลอยด้านบน กับกล่องยาใบย่อมที่มีอุปกรณ์

พร้อมสรรพข้างใน 

คนเจบ็รบัแก้วมาก่อนขยบัเพื่อให้เธอนั่งลงบนโซฟาตวัเดยีวกนั

ได้สะดวก เขายกมนัขึ้นดื่มขณะหญงิสาวทรดุตวัลงแล้วเริ่มเรยีงขวดยา

กบัส�าลลีงบนโต๊ะตรงหน้า

“น�้านี่...หอมจงั” เขาชมหลงัดื่มตามมรรยาท...แล้วกเ็ผลอซดไป

ค่อนแก้ว “ใบเตยใช่ไหม”

“ค่ะ คณุสไบ...ฉนัหมายถงึแม่บ้านเธอท�าทิ้งไว้เมื่อวานน่ะค่ะ”
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ดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์เย็นลงจากเมื่อครู่พอควร ณฐาเองก็

รู้สกึว่าเธอใจเยน็กว่าปกต ิทั้งที่ควรสตแิตกหรอืน�้าตานองหน้าไปแล้ว 

อาจเพราะเธอท�างานกบัเดก็เลก็จนชนิ...ไม่...ไม่น่าใช่ข้อนี้แน่...อาจเป็น

เพราะเธอเคยเจออะไรที่หนกัหนามาก่อนหน้า หรอือาจเพราะเขาท�าให้

เธอรูส้กึปลอดภยั แม้กระทั่งตอนที่อยู่กนัสองต่อสองภายในบ้านกเ็ป็น

ได้

“คณุรู้จกัมนัมาก่อนรเึปล่า”

“เปล่าค่ะ แต่ฉันเคยเห็นเขาในซอยสี่ห้าครั้ง...” ตอบขณะ

สาละวนกบัอปุกรณ์ท�าแผลในมอื และไพล่คดิถงึเหตกุารณ์ในช่วงก่อน

จะไปฮ่องกงเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว “...เขาเคยขับรถสวนแล้วชะลอก็

เลยจ�าหน้าได้...บางคนืฉนัรูส้กึว่าถกูตาม...แต่ตอนนั้นนกึว่าคดิไปเอง”

“มนัไม่ได้แตะคณุตรงไหนใช่ไหม”

“ไม่ค่ะ...แต่ถ้าคณุมาไม่ทนักค็ง...”

แล้วเธอก็เงียบไปเพราะก�าลังอ่านฉลากยา จึงไม่ทันได้เห็น 

สนักรามบดนูนของคนที่ก�าลงัเป็นห่วงสดุก�าลงั 

อิชย์วางแก้ว ไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการภาพต่อ เขารู้เพียง 

ถ้ามีใครกล้าแตะต้องหรือบดขยี้สาวน้อยบริสุทธิ์ตรงหน้า เขาจะตาม

จองล้างจองผลาญไปชั่วชวีติ ไม่ให้มนัได้ผดุได้เกดิ!

วินาทีนั้น...ชายหนุ่มตกใจกับความคิดตนเอง เขาเงยหน้าขึ้น 

สูดหายใจเฮอืกก่อนเธอจะจบัได้ มองไปรอบๆ อกีครั้งเพื่อหาหวัข้อมา 

สนทนา

“คณุอยู่คนเดยีวเหรอ”

“ค่ะ”

“พ่อแม่ล่ะ? ญาตพิี่น้อง?”

หญิงสาวหันหน้ามาพร้อมส�าลีกับขวดน�้าเกลือในมือ ไม่ตอบ

ค�าถาม แต่สั่งเขาแทน “คณุช่วยดงึชายเสื้อขึ้นหน่อยได้ไหมคะ”
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คนฟังท�าตามอย่างว่าง่าย

เมื่อแผลกรดียาวไม่กี่เซนตเิมตรปรากฏต่อสายตา มนัไม่น่ากลวั

อย่างที่ณฐาคิด เลือดหยุดไหลแล้ว แต่ยังมีรอยเปรอะติดผิวที่ต้อง

ท�าความสะอาด ทว่าเธอกลบัต้องกลั้นหายใจ พยายามหลอกตวัเอง

ว่ามนักเ็หมอืนส ีคล้ายสนี�้าที่เธอใช้ประจ�า ไม่ผดิอะไรกบัสแีดงเข้มข้น

ที่ถูกผสมและเพิ่มกลิ่น...

“กลัวเลือดรึเปล่าคุณ” คนเจ็บถามเมื่อเห็นมือเรียวบางซึ่งกุม

ส�าลอียู่สั่นเทา แต่แล้วอาการนั้นกห็ายเป็นปลดิทิ้งหลงัสิ้นค�า

“เปล่าค่ะ จบัเสื้อไว้นะคะ”

คนที่จบัเสื้อของตนไว้มั่นกะพรบิตาปรบิ ก่อนถกูสะกดด้วยเสี้ยว

หน้านวลที่เริ่มจดจ่ออยู่กบัการล้างแผล วนันี้เธอแต่งหน้าเบาบาง คิ้ว

โก่งงอนมุ่นเข้าหากัน เรียวปากอิ่มเม้มสนิทอย่างเคร่งขรึม เทียบกับ

ภาพอนัแสนสดใสแล้วดูแปลกตาชอบกล

เขาพบเธอครบทกุอารมณ์หรอืยงัหนอ...

นกึได้ว่าเขากแ็ทบไม่รูจ้กัเธอเลย ไม่รูว่้าเธอชอบอะไร ครอบครวั

เป็นยังไง สเปกผู้ชายเป็นแบบไหน กลัวอะไรรึเปล่า ทั้งที่เจอกันมา

หลายครั้ง คยุกนัมาหลายหน แต่ไม่มคีรั้งใดลกึซึ้งหรอืเปิดเผยเนื้อแท้

ถ้าเพยีงเขามเีวลามากกว่าที่เป็นอยู่ ทกุอย่างอาจจะดกีว่านี้

ชายหนุ่มยอมรับเลยว่าตั้งแต่เขาพบณฐา แทบทุกลมหายใจ 

เข้าออกของเขาปั่นป่วนราวกับหนุ่มแรกรุ่น แม้เลยวัยมุทะลุเร่งร้อน 

มาหลายปี แต่พอมคีนมาอ้างสทิธิ์เป็นสามขีองผูห้ญงิตรงหน้า เขากลบั

ขาดสตดิ้วยพษิหวงรนุแรง รู้ตวัอกีทกีต็่อยไปแล้ว!

“เจบ็มั้ย” เธอถามทั้งที่ยงัจดจ่อกบัการแตะยาลงบนแผล

“ไม่เจ็บครับ” ตอบโดยไม่ละสายตาไปจากแพขนตางามงอน 

แล้วกไ็ขว้เขวเพราะกลิ่นกายสาวหอมกรุ่นกบัหน้าผากมนที่อยู่ใกล้จน

อยากจะก้มลงไปประทับสัมผัส แต่ต้องตัดใจด้วยรู้ว่าตนไม่ได้อยู่ใน
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ฐานะจะท�าเช่นนั้น “เราเจอกนัตอนกลางคนืตลอดเลยว่าไหม” 

แกล้งกระเซ้าหวงัให้คนตรงหน้ายิ้มบ้าง แล้วกไ็ด้ผล

“แล้วคณุกช็่วยฉนัไว้อกีแล้ว”

“ท�าไมวนันั้นถงึไม่รอผม”

นยัน์ตาคูก่ลมหวานช้อนขึ้นมาสบ แต่แล้วกห็ลบุลงอย่างรวดเรว็ 

รอยยิ้มเลอืนหายไป ผวิแก้มขึ้นสรีะเรื่อด้วยรู้ดวี่าเขาหมายถงึวนัไหน

“ท�าไมเพิ่งมาถามเอาป่านนี้...” 

“เพราะผมเอาแต่คดิว่าคณุอาจไม่อยากเจอผมอกี”

“...”

“พอเรากลับมาเจอกัน ทั้งผมและคุณต่างเลี่ยงที่จะพูดถึงมัน 

ผมไม่รูว่้าคณุแคร์เรื่องนี้มากแค่ไหนเลยไม่อยากท�าให้คณุอดึอดั...คณุ

อาจจะเกลียดผม รู้สึกเหมือนผมเป็นตราบาปในชีวิต...” เขาซ่อนยิ้ม

ท่ามกลางการประณามตนอย่างรนุแรง “...คณุอาจจะอยากลมืเรื่องใน

คืนนั้นให้หมด เพียงแต่ว่าผมโผล่หน้ามาให้เห็นซะก่อน เลยต้องทน 

ท�าดดี้วย...”

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ!” ละสายตาจากผ้าก๊อซในมอืขึ้นแก้ความ

เข้าใจผิดอย่างร้อนรน “วันนั้นฉันต้องรีบกลับมางานวันเกิดที่บ้านค่ะ 

จองตั๋วไฟลต์เที่ยงครึ่งเอาไว้ ขนืช้ากว่านั้นคงตกเครื่องพอด ีส่วนเรื่อง

นั้น ฉนัเหน็คณุไม่พูด กน็กึว่าคณุคงไม่สนใจอะไร” 

ไม่ได้บอกว่าเธอเองก็รอเขาจนถึงเวลาเช็กเอาต์ เพราะมันคง

ท�าให้รอยยิ้มที่มอียู่ของชายหนุม่สยายกว้างอย่างน่าหมั่นไส้จนเกนิไป 

จนถึงตอนนี้เธอยังอ่านไม่ออกว่าเขาชอบเธอจริงหรือแค่ตั้งใจสานต่อ

เรื่องทางกายอย่างคนชอบเอาชนะ เธอรูจ้กัเขาน้อยมาก ดงันั้นระวงัตวั

ไว้บ้างกด็ี

ทว่าแค่เขาสะกดิด้วยค�าพดูเลก็น้อย ผวิที่เคยถกูสมัผสักเ็หมอืน

จะระอุขึ้นมา จริงอยู่ที่เธออยากจะลืมเรื่องในคืนนั้น แต่เขาไม่ใช่
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ตราบาป...ทว่าเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้าม!

“แสดงว่ากลบัมาทนั?”

“ก็หวุดหวิดอยู่เหมือนกัน เครื่องดีเลย์เพราะฝนตกหนักน่ะค่ะ 

ขบัวนอยู่รอบสวุรรณภมูเิกอืบชั่วโมงกว่าจะหาทางลงได้ กว่าจะหิ้วของ

กลับบ้านอีก ถ้ามาไม่ทันคุณยายฉันคงบ่นไปหลายวัน” ตั้งใจเล่า 

เสียยืดยาวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ปิดแผลให้เขาเรียบร้อยก็ถอยห่าง 

แต่ชายหนุ่มตะครบุข้อมอืของเธอไว้ทนั “คณุอชิย์...”

นยัน์ตาคมกรบิบาดหวัใจสาดตรงไปยงัผวิเนื้อบอบบางบรเิวณ

ข้อมอืเลก็ซึ่งยงัคงเป็นรอยปื้นแดง ใบหน้าหล่อเหลาขรมึลงอย่างรู้สกึ

ผดิ ใจอ่อนยวบเมื่อรู้ตวัว่าเผลอแกล้งเธอเมื่อกี้

“รอยนี้ผมเป็นคนท�าใช่ไหม”

“ตอนนั้นมนัวุ่นวาย...”

“เจบ็รเึปล่า” ไม่ถามเปล่า ยงัไล้ปลายนิ้วสากอกีข้างอย่างตรวจ-

ตรา 

ณฐาเกิดอาการสะท้านวูบวาบอย่างห้ามไม่ได้ สัมผัสจากเขา

ไม่ผดิอะไรกบัคนืนั้น

“ไม่เจบ็ค่ะ” ได้ยนิเสยีงตวัเองตอบออกไปก่อนอชิย์จะผดิสงัเกต 

“ทิ้งไว้สกัชั่วโมงคงหาย ผวิฉนับางเลยเป็นรอยง่าย”

เขาเลื่อนสายตาไปยังล�าคอของเธอ จ้องนิ่งยังจุดที่ผิวเนื้อโผล่

พ้นปกเสื้อเชิ้ตออกมา หญงิสาวเหน็มมุปากหยกัยกขึ้นนดิหนึ่งกใ็จเต้น

กระหน�่ารวั มั่นใจว่าคนช่างจนิตนาการก�าลงัคดิอะไรอยู่

ตรงนี้เขากเ็คยท�าเป็นรอยเหมอืนกนั

“ผมทายาให้ดกีว่า เผื่อมนัไม่หาย”

ว่าแล้วกห็ยบิยาแก้ฟกช�้ามาเปิดจกุ ก่อนจะดงึแขนเธอไปอกีครั้ง

และแตะยาเยน็ๆ ลงอย่างสภุาพแผ่วเบา ผดิเป็นคนละคนกบัที่มองคอ

เธอตาวาวเมื่อครู่ ครั้นนิ่งไปสกัพกั เธอกผ่็อนลมหายใจหลงัคลายจาก
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อาการสะบดัร้อนสะบดัหนาวที่เขาเป็นคนก่อ

“คณุไม่ต้องรู้สกึผดิหรอกนะคะ”

“...”

“ที่ท�าแผลให้ก็เพราะฉันอยากตอบแทนคุณ คุณช่วยฉันมา

หลายครั้งแล้ว อะไรที่พอท�าให้ได้ ฉนักจ็ะท�า”

“อะไรที่พอท�าให้ได้?” เขาเงยหน้าขึ้น ตาพราวจนเธอชะงัก  

จงึตอบอย่างลงัเลเลก็น้อย

“ค่ะ”

“งั้นแต่งงานกบัผมไหมล่ะครบัคณุ”

วูบแรกคนฟังนึกว่าตนหูฝาดด้วยความสับสน แต่สีหน้าจริงจัง

ของชายหนุ่มท�าเอาเธอพูดไม่ออก ทั้งที่มอืใหญ่ยงัวนอยู่บนข้อมอื แต่

นยัน์ตาคมเข้มที่สานสบกลบัแน่วแน่บอกความตั้งใจจรงิ 

ตวัเธอเยน็เฉยีบ...ทว่าหวัใจกลบัเต้นเป็นบ้าเป็นหลงั

เพียงประโยคเดียวท�าให้เธอเริ่มส�ารวจใจตนอย่างไม่เคยเป็น 

จรงิอยู่ที่เธออาจมจีติปฏพิทัธ์กบัเขาทางใดทางหนึ่งหลงัคนืนั้น แต่มนั

ห่างไกลเหลือเกินกับการร่วมหอลงโรงและรับเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ในชวีติ มนัทั้งผวิเผนิ ฉาบฉวย จนเกอืบจะสิ้นคดิ

ทั้งที่คดิเช่นนั้น แต่ส่วนลกึในใจกลบัคาดหวงัไปอกีทาง...ทางที่

เร่าร้อนมากกว่า โรแมนตกิมากกว่า แม้อชิย์จะเป็นผู้ชายขี้เล่น แต่เขา

มีภาพลักษณ์ของความเคร่งขรึมนุ่มลึกอยู่เต็มเปี่ยม แค่มองตาก็

ละลาย ปฏเิสธไม่ลง

“เรา...เราเพิ่งเจอกนัไม่กี่ครั้ง” จติส�านกึส่วนเดก็ดบีงัคบัให้ตอบ

ออกไปแบบนั้น

ชายหนุ่มนิ่งงนั ก่อนตดัสนิใจแง้มความจรงิออกมา

“คณุย่าผมก�าลงัจะตาย...ท่านบอกว่าอยากเหน็ผมแต่งงานก่อน

ท่านจะสิ้นบุญ แต่ผมยังโสดสนิท เลยไม่รู้จะหาผู้หญิงที่ไหนมาเป็น
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หลานสะใภ้ให้ท่าน...”

หวัใจณฐาเหมอืนจะหยดุเต้นและเหี่ยวฟีบลงเลก็น้อย เมื่อค�าขอ

แต่งงานไม่ได้หวานแหววเหมอืนที่คดิไว้

“คณุย่าของคณุ?”

“ท่านเป็นมะเรง็ระยะสดุท้าย หมอเพิ่งตรวจเจอตอนที่มนัก�าลงั

ลาม...” ท้ายเสียงเขาแปร่งปร่าเล็กน้อยอย่างขมขื่น ทั้งอัดอั้นตันใจ

เพราะตั้งแต่รู้เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลซ�้า ถงึขั้นไปโรงพยาบาลและถาม

หมอด้วยตัวเอง ผลตรวจก็ยังออกมาเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยน “...จะ

ผ่าตัดก็ท�าไม่ได้เพราะท่านแก่แล้ว ท�ากายภาพบ�าบัดไม่ไหว จะคีโม

หรือฉายรังสีท่านก็ไม่ยอม หมอเลยคะเนว่าคงอยู่ได้ไม่นานเกินสาม

เดอืน”

แม้ภายนอกจะดูแขง็แรงด ีแต่ฤดวีรรณอาการแย่กว่าที่คดิ ทั้ง

ต้องกินยาเป็นก�าๆ ในแต่ละมื้อของวัน การเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่ว

เหมอืนแต่ก่อน ยิ่งพอมารวมกบัอายเุฉยีดเลขแปดแล้ว ไม่มทีางรู้เลย

ว่าอาการของท่านจะทรดุหนกัเมื่อไร

อาจเป็นเดอืนหน้า สปัดาห์หน้า หรอืพรุ่งนี้...

“คณุเลยอยากให้ท่านมคีวามสขุก่อนที่จะ...”

ชายหนุ่มพยกัหน้าแทนค�าตอบ

ความรู้สกึมากมายไหลบ่าท่วมท้นเข้าสู่ใจคนถาม แม้จะโตมา

อย่างไข่ในหนิ แต่ณฐามั่นใจว่าตนรู้จกัค�าว่า ‘สูญเสยี’ ไม่น้อยไปกว่า

ใคร เธอจึงเลือกที่จะไม่ซักไซ้อาการบุพการีของชายหนุ่ม เขาคงต้อง

ใช้ความพยายามพอสมควรในการเล่ามนัออกมา อาจจะก�าลงัรวดร้าว

จนบอกไม่ถูก แต่มอีกีสิ่งที่ตดิใจเธอมากกว่า

ผู้ชายแบบอชิย์...คนอย่างเขาจะหาผูห้ญงิที่ไหนมาสวมรอยเป็น

ภรรยาก�ามะลอกไ็ด้ แต่ท�าไม...

“ท�าไมถงึเป็นฉนัคะ”
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คนถูกถามตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนตอบออกมาอย่างระมัด-

ระวงัยิ่ง

“เพราะผมคิดว่าคุณไว้ใจได้ ไม่รู้สิ เราอาจจะต้องมีความลับ

ร่วมกันน่ะ ผมไม่รู้จะขอให้ใครมาช่วย และผมคิดว่าย่าผมคงไม่รู้จัก

คณุแน่ๆ...อกีข้อคอืผมไม่อยากให้ผู้หญงิคนอื่นมาเหน็ครอบครวัผมใน

สภาวะสูญเสีย”...แล้วเธอก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาถูกใจในเวลานี้ 

ความจรงิเขาอยากค่อยเป็นค่อยไป แต่เวลาไม่รอท่า “...ผมอยากให้

ท่านหมดห่วง หมดความกงัวลกบัเรื่องที่เหลอือยู่ไม่กี่เรื่อง แต่คณุคงรู้

ว่าการรับมือกับวาระสุดท้ายของคนที่เรารักมันไม่ง่าย ดังนั้นถ้าคุณ

ปฏเิสธ ผมกเ็ข้าใจ...”

แล้วชายหนุม่กต้็องตกใจเมื่อวงหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรามนี�้าตาไหล

อาบแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย ณฐาชกัแขนออกจากการกอบกมุของเขา เสแล

ไปทางอื่นพลางยกมือขึ้นปาดละอองใสอย่างไม่ห่วงสวย เสียงสะอื้น

ฮกัท�าให้เขารู้สกึตวั

“ร้องไห้ท�าไมครับ” ดึงมือเธอออกแล้วเช็ดแก้มให้แทน พอได้

สบตากันตรงๆ เธอก็หยุดร้อง มีสีหน้าเคอะเขินเล็กน้อยยามสูดจมูก

เรยีกสติ

“ฉันอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้น่ะค่ะ” คลี่ยิ้มกระจ่างให้ทั้งน�้าตา 

แต่ในระหว่างที่อชิย์ก�าลงัสงสยัว่าเธออ่อนไหวเพราะอะไร ค�าถดัไปก็

ท�าให้เขา...“แล้วเราจะต้องแต่งงานกนัเมื่อไหร่คะคณุอชิย์”

...แทบตวัลอยตดิเพดาน!

แม้จะเป็นค�าตอบเพราะอยากช่วยเหลือเขาอย่างใสซื่อ มิได้มี

จติพศิวาสเสน่หาเจอืปน แต่มนัดจูรงิจนเขาเกอืบเผลอดงึเธอเข้ามาจบู

รับขวัญหนักๆ นานๆ ชายหนุ่มพยายามระงับความคิดและกลั้นยิ้ม 

ขณะถอยห่างจากเธอ ก่อนหยบิโทรศพัท์มอืถอืที่ก�าลงัสั่นอยูใ่นกระเป๋า

กางเกงขึ้นมา
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นาทนีั้น ด้วยความใจเรว็ด่วนได้เพราะกลวัจะพลาดโอกาสครั้ง

ส�าคัญ ประจวบกับการติดต่อจากคนใต้อาณัติที่โทร. มารายงานผล

การจบัโจร อชิย์ลมืฉกุคดิไปว่าเขาก�าลงัรอค�าตอบจากลกูน้องว่าผูห้ญงิ

ตรงหน้าแท้จรงิแล้วเป็นใคร...!

คณุฤดวีรรณยงัไม่หลบั นางจงึอยูท่นัตอนทีห่ลานชายตวัดี

เดนิผ่านกรอบประตูเข้ามาพร้อมรอยยิ้มน้อยใหญ่ผดิวสิยั เดก็ในบ้าน

แทบไม่กล้าสบตาอิชย์ แต่จะขยับหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะนางยังนั่ง

เพลนิกบัเครื่องเพชรอลงัการอยู่กลางบ้าน

“ถูกหวยเหรอพ่อ”

“อ้าวคณุย่า” พอหนัมาเหน็ท่าน รอยยิ้มกจ็างลง จากที่จะเดนิ

ขึ้นชั้นสอง ชายหนุ่มกเ็ปลี่ยนจดุหมายเป็นเก้าอี้ชดุใหญ่ในห้องนั่งเล่น

แทน “เปล่าครบั ท�าไมคณุย่ายงัไม่นอนอกีล่ะครบั”

โชคดทีี่เขาผลดัเสื้อเป็นตวัใหม่เรยีบร้อยตั้งแต่ขึ้นรถ เลยไม่กงัวล

ว่าผู้สูงวยัจะลมจบัตอนเหน็รอยเลอืด ทว่ายงัไม่ทนัได้นั่งลง ฤดวีรรณ

กเ็ปรยอย่างจบัพริธุ

“ย่านอนไม่หลบัตั้งแต่รู้ว่าเราอยู่โรงพกันั่นละ มเีรื่องอะไรกนัฮึ

ถงึต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสยีดกึดื่น”

เดาว่าท่านคงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเสียมากกว่า ทว่าท�าถามไป

อย่างนั้นเพราะอยากให้เขาเล่าข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้อยู่ในรายงานจาก 

ลูกน้อง อตุส่าห์ก�าชบันกัหนาว่าอย่าให้คนในบ้านรู้ ดูเอาเถอะ มานั่ง

ตาแป๋วรอเขาถงึตสีองแบบนี้มหีวงัถูกซกัฟอกยาว!

อชิย์ถอนหายใจ แต่กด็เีหมอืนกนั...

“ผมบงัเอญิไปช่วยจบัโจรไว้น่ะครบั ขบัรถผ่านตอนมนัก�าลงัจะ

ปล้นเพื่อนบ้านเราตรงซอยสี่ ตอนนั้นฉกุละหกุมาก มนัเกอืบหนไีปได้ 

ดทีี่ผมโทร. ใช้ลูกน้องให้ดกัทางเข้าออกปากซอยใหญ่เอาไว้...” นั่งลง
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เล่าด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวลเพื่อให้คนที่นั่งห่วงอยู่ค่อนคนืคลายใจ “...พอ

จบัเอาไปส่งต�ารวจที่โรงพกั เลยรู้ว่ามนัมคีดตีดิตวัมาก่อน ทนีี้ละยาว

กว่าจะท�าเรื่องเสรจ็”

“มใีครเป็นอะไรไหม”

“ไม่ครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดี” รีบตัดบทก่อนท่านจะถามยาว

ไปถึง ‘เพื่อนบ้าน’ คนสวยซึ่งบัดนี้คงดื่มน�้าเต้าหู ้และหลับอุตุไป

เรยีบร้อย 

ฤดวีรรณเหน็ท่าทขีองหลานชายจงึป้องปากหาวหวอด เรยีกเดก็

มาเกบ็เครื่องเพชรที่กองพะเนนิอยู่ตรงหน้าอย่างง่วงงนุ

“งั้นย่าไปนอนละ”

รบีชิ่งหนก่ีอนเจ้าหลานชายตวัดจีะเริ่มบ่นว่าท�าไมคนป่วยถงึยงั

ไม่หลับไม่นอนสักที ราวอิชย์จะอ่านใจนางออก เขาจึงพยักหน้าโดย

ไม่พูดอะไร จนกระทั่งคนแก่เตรยีมขึ้นชั้นสอง คนเป็นหลานกโ็พล่งขึ้น

ราวเพิ่งนกึได้

“อ้อ คณุย่าครบั มอีกีเรื่อง”

ฤดวีรรณชะงกั หนัมาส่งสายตาเป็นค�าถาม เขาจงึต่อให้พร้อม

ยิ้มแป้นแล้น

“ผมอยากให้คณุย่าไปสู่ขอผู้หญงิคนหนึ่งให้ผม...”

“!!!”

“แต่ไปนอนเถอะครบั พรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมาคยุกนั ดกึมากแล้ว

คณุย่าคงอยากพกัผ่อนเตม็ท”ี

เมื่อหลานชายอมพะน�า แถมขบัไล่ไสส่งกนัด้วยสหีน้าเป็นห่วง

เป็นใย คนแก่กว่าจึงได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันขณะเด็กรับใช้ประคองให้

เดินออกจากห้องนั่งเล่นอย่างไม่เต็มใจ ด้วยรู้ว่าคืนนี้เป็นตายร้ายดี 

อย่างไรกค็งข่มตาหลบัไม่ลงแน่นอน
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เมื่ออิชย์ขึ้นมาถึงห้องนอน ก็มีแฟ้มเอกสารต่างๆ นานา

รอท่าเขาอยู่บนโต๊ะเช่นทุกคืน ทว่าหลังตรากตร�าผ่านงาน ประชุม  

โรงพกั และการสอบสวนหลายชั่วโมงอนัเคร่งเครยีด ชายหนุ่มเลอืกที่

จะอาบน�้าช�าระร่างกายเป็นอบัดบัแรก

หลงัณฐาท�าแผลให้เขาเสรจ็ ลกูน้องกโ็ทร. มารายงานว่าจบัตวั

ไอ้โจรหื่นกามได้เรยีบร้อย เขาเลยต้องพาณฐาออกบ้านไปสถานตี�ารวจ

อกีครั้งในฐานะเจ้าทกุข์ ทว่าเอาเข้าจรงิคนต้องออกหน้ากลบักลายเป็น

พยาน เพราะของกลางที่มีคราบเลือดเขาติดยังอยู่ในกระเป๋ากางเกง

โจร ซ�้ามนัยงัหนหีมายเรยีกอกีหลายคด ีเรื่องเลยจบง่ายกว่าที่คดิ

เมื่อน�้าอุ่นๆ ไหลรนิผ่านบ่าที่เกรง็แน่นด้วยกล้ามเนื้อ ใจหนุ่มก็

กระหวดัถงึบทสนทนาขากลบัระหว่างเขากบัว่าที่เจ้าสาวแทน แม้ไม่มี

โอกาสพูดคุยอะไรกันมากนักเพราะต่างคนต่างเหนื่อย แต่บางเรื่อง

จ�าเป็นต้องตกลงกนัให้เข้าใจ

‘คณุจะโอเคไหมคะถ้าฉนัยงัอยากท�างานอยู่’

‘ผมไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตวัคณุอยู่แล้ว สองสิ่งที่คณุต้องท�าคอื

ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย และย้ายเข้าบ้านผม’

‘แล้วเรื่องจดทะเบยีน...’

‘เรื่องนี้ผมไม่บังคับคุณเหมือนกัน ถ้าคุณไม่อยาก ผมจะหา 

ข้ออ้างเอง’

‘ค่ะ’

เธอเข้าใจอะไรง่ายกว่าที่คิด แต่เขายังตงิดอีกหลายเรื่องโดยที่

บอกไม่ได้ว่ามนัคอือะไร สญัชาตญาณร้องเตอืนตั้งแต่วนิาททีี่เธอตอบ

ตกลงโดยไม่ให้เหตผุลหรอืเรยีกร้องอย่างที่ผู้หญงิปกตคิวรจะเป็น ส่วน

เขากบ็ุ่มบ่ามใจร้อน ตอนนั้นลมืสนทิว่าสั่งให้ลูกน้องหาข้อมูลอะไรไว้

เมื่อสองสามวนัก่อน

คดิแล้วกร็บีออกจากห้องน�้าพร้อมเชด็ตวัลวกๆ ตรงดิ่งไปยงัโต๊ะ
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ท�างานตดิหน้าต่างใหญ่ 

‘คณุมญีาตผิู้ใหญ่ไหมครบั ผมจะได้บอกคณุย่าถูกเรื่องสู่ขอ’

‘มค่ีะ ฉนัมคีณุยาย แต่ท่านไม่ค่อยว่าง ฉนัอาจจะต้องหาวนันดั

ให้คณุอกีท’ี

ตอนนั้นเขาไม่กล้าถามว่าพ่อแม่เธอล่ะไปไหน อิชย์ดึงแฟ้มใส

ซองหนึ่งออกมาจากกอง ยิ้มมมุปากอย่างสมใจเมื่อเหน็ค�าจ่าหน้าซอง

ลวกๆ จากลูกน้องที่เพิ่งน�ามันมากองไว้ก่อนเขาถึงบ้าน แม้ข้อมูลจะ 

ไม่ครบถ้วนเพราะเป็นงานเร่งซึ่งใช้เวลาเพียงสามวนั แถมลูกน้องเขา

ยังพูดเป็นท�านองว่าข้อมูลของเธอหายากยิ่งกว่าคุณหนูไฮโซบางคน 

แต่อย่างน้อยกค็งพอถูไถไปได้

ทว่าเมื่อไล่สายตาเหน็ ‘ชื่อ-สกลุ’ ของคนน่ารกัตั้งแต่บรรทดัแรก 

ใจหนุ่มก็วูบดิ่งเหมือนถูกถีบลงเหว เลิกแปลกใจในทันใดว่าท�าไมคน

ใต้บังคับบัญชาถึงโอดครวญถึงความยากทั้งที่ไม่เคยบ่นให้ได้ยินมา

ก่อน

‘ณฐา ศลิานนท์’

ว่าที่เจ้าสาวของเขาเป็นคนจากตระกูลศลิานนท์!

บุพเพหนอบุพเพ...จะอาละวาดช่างไม่เลือกที่เลือกเวลาเอา 

เสยีเลย!


