
๑
คืนหลอกลวง

อุณหภูมิจากเครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบ ทว่าร่างบางที่นอนอยู่ 
บนเตียงกลับเริ่มมีเม็ดเหงื่อผุดพรายเพราะกิจกรรมยามดึก เรียวขาคู่งาม

ถูกยกขึ้นเกี่ยวท่อนแขนแขง็แกร่ง เปิดทางให้ความหฤหรรษ์แล่นปราดเข้าหา

หล่อนราวกบัระลอกคลื่น 

“อ๊ะ...” หญงิสาวจกิมอืลงกบัผ้าปูที่นอน หายใจสะท้านเพราะความ

ซ่านสยวิที่คนตวัโตกว่าหยบิยื่นให้ เขาท�าให้หล่อนรู้สกึเหมอืนเดนิหลงทาง

อยู่ในหุบเขาวงกต และมเีพยีงเขาเท่านั้นที่จะน�าพาหล่อนให้หลุดพ้นไปจาก

เส้นทางอนัเร้นลบันี้ได้ “ลุง...ลุงขา”

มเีสยีงฮดึฮดัขดัใจในล�าคอของคนที่ก�าลงัเคลื่อนไหวอย่างหนกัหน่วง

อยู่เหนอืร่าง

“พี่กพ็อมั้ง” เสยีงแตกพร่านั้นปะปนมากบัเสยีงค�ารามต�่า 

ณจนัทร์ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าเขายงัไม่แก่ขนาดนั้น แถมยงัหล่อมากๆ 

ชนดิที่สบตาครั้งแรกกท็�าใจสั่น แต่ถ้าเทยีบกบัหล่อนแล้วละก.็..เขาน่าจะอายุ

มากกวา่เกนิรอบ แล้วหล่อนกเ็ป็นผูห้ญงิประเภทที่หากสั่งให้เลี้ยวซ้ายกม็กั
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จะเลี้ยวขวาด้วย

“เรยีกลุงแล้วจะหยุดหรอืไงล่ะ”

“จะเล่นแบบนั้นกไ็ด้” หนุ่มหล่อวยัสามสบิปลายๆ ยิ้มมุมปากอย่าง

เย็นยะเยือก ดวงตาคมกริบที่มีประกายท้าทายนิดๆ ของเขาท�าเอาคนเพิ่ง

ส่งสาส์นท้ารบเริ่มเสยีความมั่นใจขึ้นมา 

ณจนัทร์ไม่แน่ใจว่าเขาคดิจะท�าอะไร แต่ยงัไม่มโีอกาสได้ค้นหาค�าตอบ 

ความซ่านสยวิที่ถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องกท็�าให้สตขิองหล่อนแตกกระเจงิไป 

“อ๊ะ...” หล่อนครางกระเส่า จกิเลบ็ลงกบัผ้าปูที่นอนอกีครั้งเมื่อรู้สกึ

เหมือนร่างกายก�าลังลอยละล่องขึ้นสู่ที่สูง ดวงตากลมโตพร่าพรายเหมือน

เหน็ดาวดวงเลก็ๆ มากมายส่องแสงระยบิระยบัตรงหน้า แต่พอรู้สกึเหมอืน

ก�าลังจะลอยไปแตะขอบฟ้า คนน�าทางของหล่อนก็เหนี่ยวรั้งจนต้องคราง

ประท้วง “ลุง...” 

หญงิสาวข่วนแขนคนตวัโตที่ปกคลุมอยู่เหนอืร่าง เขาถอดถอนและ

เตมิเตม็อย่างเชื่องช้าจนน่าโมโห

“จะเรยีกดีๆ  ได้ยงั” 

“ลุงอะ”

“ยงัอกี”

ณจนัทร์ถงึกบัอ้าปากหวอ ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนแก่จะมาไม้นี้ แต่มนั

กเ็ป็นความพลั้งพลาดของหล่อนเองที่รอิ่านลองดกีระตุกหนวดเสอื 

“รงัแกเดก็สนุกละส”ิ

“ใครอยากเกเรก่อน” เสือหนุ่มยังคงกลืนกินช้าๆ ก่อนจะโน้มตัว 

มาหาเหมอืนไม่คดิจะปล่อยหล่อนจากอุ้งมอืง่ายๆ แต่ถงึอย่างนั้นกไ็ม่ยอม

กนิให้เสรจ็ๆ ไป ซึ่งหล่อนเองกไ็ม่รูเ้ลยว่ากนิเสรจ็แล้วจะเป็นอย่างไร เพราะ

มนัเป็นครั้งแรกของหล่อน

ที่รู้ๆ คือการเซาะเล็มทีละน้อยของเขาท�าให้หล่อนกระหายอยาก

ค้นหาค�าตอบ
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“ลงุใจร้าย...” พ้อไม่ทนัขาดค�า การบดขยี้อย่างร้อนแรงของเขากท็�าให้

ณจนัทร์ถงึกบัหน้าร้อนผ่าว “อื้อ...พี่กไ็ด้”

“เตม็ใจหน่อย”

“พี่...” เดก็ดื้อเสยีงอ่อนลงกว่าตอนแรก นกึอยากเรยีกชื่อเขาต่อ ทว่า

นึกไม่ออก ซึ่งถ้าหล่อนไม่ได้เมาจนเกินไป เขาน่าจะยังไม่เคยแนะน�าตัว  

แล้วนั่นก็ท�าให้ณจันทร์เริ่มฉุกคิดได้อีกอย่างหนึ่งว่าหล่อนไม่ควรปล่อยให้

ความสมัพนัธ์เลยเถดิมาไกลเพยีงนี้ 

ยิ่งเขาเริ่มเคลื่อนไหวหนักหน่วงอีกครั้งเพื่อส่งหล่อนไปแตะขอบฟ้า 

ณจันทร์ยิ่งไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าจะอ�านวยความสะดวกให้เขาอย่าง 

ลมือาย...

ผู้ชายที่หล่อนเพิ่งเจอในผบั และไม่รู้จกัชื่อของเขาด้วยซ�้า!

“อื้อ...” หญิงสาวผวาเฮือก ดวงตาเบิกโพลงพร้อมกับที่ความ

หฤหรรษ์ทั้งหมดหายวับไป หล่อนหายใจแรงกว่าปกติเมื่อพบว่าเบื้องหน้า

คอืเพดานห้องนอน และในมอืของหล่อนกม็เีพยีงหมอนข้างใบโปรดเท่านั้น

แล้วกนัส.ิ..แสงสว่างจากดวงอาทติย์ที่ส่องลอดเข้ามาทางม่านหน้าต่าง

ท�าให้คนตัวบางค่อยๆ ขยับกายลุกขึ้นนั่ง ไม่อยากเชื่อเลยว่าหล่อนจะฝัน

ลามกขนาดนั้น ที่ส�าคญัคอืตาลุงนั่นไม่ควรจะมาอยู่ในความฝันของหล่อน

ได้เลย 

ต้องเป็นเพราะฉากอโีรตกิที่เขยีนลงในนยิายเมื่อคนืแน่ๆ

แก้มใสๆ ของนกัเขยีนสาววยัยี่สบิสามเห่อแดง ที่จรงิแล้วหล่อนไม่ได้

มโนเขาเป็นพระเอกนยิายเสยีหน่อย ไม่รูว่้าจู่ๆ  ไปฝันถงึได้อย่างไร ทั้งๆ ที่

เคยเจอกันครั้งเดียวในผับเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน และคงไม่มีทางโคจรมา

พบกนัอกีง่ายๆ 

มนษุย์ลงุขี้เก๊กแบบเขา...น่าจะไม่อยากเจอสาวสายบนัเทงิอย่างหล่อน 

พอๆ กบัที่หล่อนไม่อยากเจอเขาอกีรอบนั่นละ!

เป็นการเจอกันที่เหมือนจะน่าประทับใจ แต่ก็มีเรื่องไม่น่าประทับใจ
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ปนๆ มาด้วย ณจนัทร์ไม่อยากจะนกึถงึเขาอกี เพราะเอาเข้าจรงิเขากไ็ม่ได้

สลกัส�าคญัอะไรกบัชวีติ

ผู้ชายในนยิายต่างหากที่ส�าคญั!

คิดแล้วนักเขียนมือสมัครเล่นก็ก้าวลงจากเตียงเพื่อไปกดปุ่มเปิด

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊บนโต๊ะท�างาน ก่อนตรงไปส่องกระจกในห้องน�้า สองมอื

เกล้าผมสีน�้าตาลอ่อนที่ซ่อนไฮไลต์สีชมพูหวานด้านในขึ้นเป็นมวยง่ายๆ  

ตามประสาคนขี้ร้อน แล้วพอล้างหน้าแปรงฟันเสรจ็เรยีบร้อย ร่างบางที่ยงั

อยู่ในชุดนอนแบบเสื้อยืดกับกางเกงสั้นจู๋ถึงค่อยออกมายังเคาน์เตอร์ครัว 

ซึ่งถูกแบ่งเนื้อที่ไว้อย่างเป็นสดัส่วนในคอนโด 

เพยีงไม่นานณจนัทร์กถ็อืแก้วกาแฟหอมกรุน่มานั่งลงบนเก้าอี้ประจ�า

ที่มมุท�างาน ก่อนจะเข้าเวบ็ไซต์อบีุก๊ยอดนยิมแห่งสยามประเทศเพื่อเชก็ยอด

ดาวน์โหลดนยิาย

เมื่อคนืนี้หล่อนเพิ่งลงขายเรื่องใหม่หมาดๆ ปกตติื่นเช้ามาแบบนี้จะ

เจอผลตอบรับที่ท�าให้อารมณ์เบิกบาน แต่พอเห็นรายงานการขายจริงๆ  

ณจนัทร์กแ็ทบส�าลกักาแฟที่เพิ่งจบิเข้าปาก เคราะห์ยงัดทีี่กลั้นใจกลนืลงคอ

ไปได้ทนั ก่อนจะวางแก้วลงเพื่อเพ่งดูหน้าจอให้ชดัๆ

สองโหลด!

กรี๊ดดด! หากหล่อนเป็นตวัละครในนยิายที่ตวัเองเขยีน ป่านนี้กค็ง 

จะแผดเสียงออกมาแน่ๆ เพราะยอดดาวน์โหลดวันนี้ตกต�่ามากที่สุดใน

ประวตักิารณ์ของการลงขายเรื่องใหม่

สญัชาตญาณบางอย่างท�าให้ณจนัทร์รูส้กึไม่ชอบมาพากล อดไม่ได้ที่

จะคลกิเข้าไปดหูน้านยิายของตวัเองว่ามอีะไรผดิพลาดหรอืไม่ แล้วหล่อนก็

ต้องเบกิตากว้างเพราะคอมเมนต์ชวนแสลงใจ

ไม่สนุกเลย เสยีดายเงนิสุดๆ

ณจนัทร์ใจเสยี ไม่อยากเชื่อเลยว่าลงขายวนัแรกจะต้องมาเจอคอม-

เมนต์บั่นทอนจิตใจแบบนี้ แถมเจ้าของคอมเมนต์ยังกดให้หัวใจหนึ่งดวง
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เพื่อกดคะแนนนยิายอกีต่างหาก และหล่อนอาจจะคดิฟุง้ซ่านไปต่างๆ นานา

ว่าตวัเองเขยีนไม่ดตีรงไหนบ้าง หากจะไม่เผอญิเหลอืบไปเหน็การแจ้งเตอืน

ของทางเวบ็ไซต์เสยีก่อนว่าคนที่มาให้หวัใจหนึ่งดวงคนนี้ไม่ได้ซื้อนยิายของ

หล่อน

แล้วมาคอมเมนต์กดคะแนนท�าไมล่ะเนี่ย...

หญงิสาวหงดุหงดินดิๆ เมื่อรูส้กึว่าเจอคนไม่น่ารกักลั่นแกล้งเข้าแล้ว 

กระทั่งฉกุคดิได้ว่ากว่าหนึ่งปีที่นามปากกา ‘จนัทร์ฝันหวาน’ เดนิอยูบ่นถนน

สายวรรณกรรมไม่เคยเจอเหตุการณ์ท�านองนี้เลย ถงึจะมบีางเรื่องไม่ถูกใจ

คนอ่านบ้าง คนอ่านของจนัทร์ฝันหวานกน็่ารกัและใช้ค�าพูดถนอมน�้าใจกนั

เสมอ เพราะฉะนั้นคนที่ท�าเรื่องแย่ๆ แบบนี้ได้คงไม่พ้นคนที่ต้องการ 

ขวางทางท�ามาหากนิของหล่อน

หญงิสาวหยบิสมาร์ตโฟนบนโต๊ะขึ้นมา ต่อสายหาใครคนหนึ่งที่หล่อน

มั่นใจว่าเป็นเจ้าของหวัใจหนึ่งดวงในหน้านยิาย

รอสายอยู่ไม่นาน อกีฝ่ายกก็ดรบัประหนึ่งรูล้ว่งหน้าวา่หลอ่นจะต้อง

โทร. หา

“ไงครบั น้องเกี่ยวก้อย อยากกลบัมาขุดดนิที่บ้านหรอืยงั”

“มนัจะมากไปแล้วนะ เฮยีท�าแบบนี้กบัก้อยได้ไง” หญงิสาวเปิดฉาก

อย่างไม่อ้อมค้อม ทว่าคนที่ถอืสายอยู่ในสวนล�าไยทางภาคเหนอืกลบัมสีหีน้า

งุนงง

“เฮยีท�าอะไร”

“ไม่ต้องมาไขสอืเลย เฮยีมาดสิเครดตินยิายก้อยท�าไม นี่ก้อยเพิ่งลง

ขายเมื่อคืนเองนะ เฮียมาแกล้งกดหัวใจหนึ่งดวงแบบนี้ ถ้าคนอ่านเชื่อว่า

นยิายก้อยไม่สนกุเพราะคอมเมนต์ของเฮยี แล้วเดอืนนี้ก้อยจะเอาอะไรกนิ”

“เฮียเนี่ยนะจะท�าเรื่องไร้สาระแบบนั้น แกมีหลักฐานอะไรมาใส่ร้าย

เฮยี”

“ไม่ต้องมหีลกัฐาน ก้อยกร็ู ้เพราะว่าเฮยีอยากให้ก้อยเลกิเขยีนนยิาย
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แล้วกลบัไปขุดดนิที่สวนล�าไยจะแย่” 

“ให้มนัน้อยๆ หน่อย ไอ้เกี่ยวก้อย...” ณตะวนัท้วงกึ่งปรามน้องสาว

ที่อายุอ่อนกว่าเขาหลายปี “เฮยีไม่ได้บอกให้แกเลกิเขยีนนยิาย แต่บอกว่า

ถ้าอยากจะเขยีน กลบัมาเขยีนที่บ้านกไ็ด้ อยูก่รงุเทพฯ คนเดยีวมนัอนัตราย 

พ่อกบัแม่บ่นเป็นห่วงทุกวนั แกไม่คดิจะกลบัมาดูแลพ่อแม่บ้างหรอืไง”

“เฮียอย่าเอาพ่อแม่มาอ้างเลย เพราะคนที่ชอบท�าตัวเป็นคนแก่ขี้บ่น

น่ะคอืเฮยีต่างหาก”

“อ้อ!” ณตะวันแค่นหัวเราะ นึกหมั่นไส้คนในสายชนิดที่ว่าหากอยู่

ใกล้ๆ คงได้ดดีหน้าผากเข้าให้ “แล้วไม่ใช่คนแก่ขี้บ่นคนนี้เหรอที่ท�างานงกๆ 

ส่งแกไปเรยีนไกลถงึโน่น” 

“งานทวงบุญคุณก็มา...” หญิงสาวถอนหายใจเฮือก กลอกตามอง

เพดานด้วยความเบื่อหน่าย แต่เวลาเดยีวกนักไ็ม่อาจปฏเิสธได้ว่ากจิการสวน

ล�าไยของครอบครัวในช่วงหลายปีมานี้อยู่ในความรับผิดชอบของณตะวัน

เป็นหลกั ส่วนผู้บุกเบกิสวนตวัจรงิอย่างพ่อก�าลงัค่อยๆ วางมอื 

“เฮยีไม่ได้ทวงบญุคณุเว้ย...ไอ้เกี่ยวก้อย แต่แค่อยากให้รู้ว่าไม่มใีคร

รกัและเป็นห่วงแกได้เท่าเฮยี ไหนๆ ส�านกัพมิพ์ที่แกเคยท�างานกเ็จ๊งไปแล้ว 

แกจะดันทุรังเสียค่าเช่าห้องอยู่คนเดียว ท�าตัวเป็นพวกสาวเปลี่ยวเขียน

นยิายโป๊ขายให้มนัได้อะไร”

“นยิายอโีรตกิค่ะ”

“เออ...นั่นแหละ”

ณจนัทร์นิ่วหน้า หมั่นไส้พี่ชายสายมนึที่ชอบท�าเหมอืนไม่เข้าใจความ

เป็นศลิปะของวรรณกรรมอโีรตกิ เอะอะกห็าว่าหล่อนเขยีนนยิายโป๊ ทตีวัเอง

ดูรูปโป๊ยงับอกว่าเป็นศลิปะเลย

สองมาตรฐานแบบนี้ไงล่ะ อายุใกล้แตะเลขสามแล้วถึงไม่เคยมีเมีย

เป็นตวัเป็นตน!

“พูดไปเฮยีกไ็ม่เข้าใจหรอก แล้วกร็ู้ไว้เลยว่าต่อให้เฮยีจะตดัช่องทาง
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ท�ามาหากนิของก้อยยงัไง ก้อยกไ็ม่หมดหนทางง่ายๆ เพราะว่าก้อยได้งาน

ใหม่แล้ว” หญงิสาวประกาศศกัดาแล้วกดวางสาย ก่อนจะเป่าลมหายใจออก

จากปอดฟู่ใหญ่พลางนิ่วหน้าเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ 

งานใหม่...หาได้ง่ายๆ เสยีที่ไหนเล่า!

ตั้งแต่ส�านักพิมพ์นิตยสารที่หล่อนท�างานอยู่ปิดตัวลงเมื่อสองเดือน

ก่อน ณจันทร์ก็พยายามยื่นสมัครงานใหม่เพราะรายได้จากการขายนิยาย

แบบอบีุก๊นั้นไม่แน่นอน หล่อนไม่กล้าเรยีกตวัเองว่านกัเขยีนมอือาชพี เพยีง

แต่ชอบอ่านนยิายมาตั้งแต่เดก็ๆ กเ็ลยเขยีนเป็นงานอดเิรกเท่านั้น เผอญิว่า

นิยายเรื่องแรกที่เอาไปลงในเว็บไซต์นิยายออนไลน์ชื่อดังมีผู้ติดตามเยอะ 

และมนีกัอ่านแนะน�าให้รวมเล่มขายเอง ณจนัทร์กเ็ลยลองท�าดู และพบว่า

มนัสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นก�า

แต่นั่นกแ็ค่ช่วงแรกๆ หากไม่มผีลงานใหม่วางขายต่อเนื่องกย็ากที่จะ

ยดึเป็นอาชพีได้ แล้วหล่อนกย็งัเป็นมอืใหม่เกนิกว่าจะปิดต้นฉบบัได้ในระยะ

เวลาอันรวดเร็วด้วย ปีที่ผ่านมาเพิ่งมีผลงานเรื่องสั้นวางขายแค่สามเรื่อง 

รายได้กแ็ค่พอจ่ายค่าเช่าคอนโดและใช้จ่ายส่วนตวัได้อย่างไม่ขดัสนเท่านั้น 

ก่อนหน้านี้ณตะวนัเคยชวนหล่อนกลบัไปช่วยงานที่บ้าน เพราะก�าลงั

อยู่ในช่วงขยบัขยายกจิการสวนล�าไยของครอบครวั แต่ณจนัทร์เกดิและโต

มากับล�าไย หากจะเรียกว่าเห็นล�าไยจนเบื่อก็คงไม่ผิดนัก พอสอบเข้ามา

เรยีนมหาวทิยาลยัในกรุงเทพฯ กเ็ลยอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ชวีติ

มากกว่า 

ช่วงแรกที่ได้งานเป็นเลขาฯ บรรณาธกิาร...ณตะวนักใ็ช่ว่าอยากให้ท�า

เท่าไร หากไม่ได้พ่อกบัแม่ช่วยพูด พี่ชายที่ชอบท�าตวัเป็นมากกว่าพ่ออย่าง

ณตะวันก็คงไม่ยอมให้หล่อนอยู่กรุงเทพฯ ต่อด้วยซ�้า พอหล่อนตกงาน

เท่านั้นละก็เลยเข้าทาง พี่ชายแสนดียื่นค�าขาดมาว่าหากภายในสามเดือน 

ยงัหางานใหม่ไม่ได้ หล่อนต้องเอาเงนิที่ยมืมาออกรถตอนเรยีนอยูปี่สี่ไปคนื 

ไม่อย่างนั้นกจ็ะต้องกลบัไปท�างานใช้หนี้ที่สวนล�าไย!
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“เฮยีโป้งนะเฮยีโป้ง ใจคอท�าด้วยอะไร” ณจนัทร์ร�าพนักบัตวัเองเบาๆ 

ทว่าไม่คดิยอมแพ้ง่ายๆ ยิ่งณตะวนัพยายามบบีบงัคบัให้กลบับ้านด้วยการ

ตัดช่องทางท�ามาหากินแบบนี้ ณจันทร์ก็ยิ่งอยากพิสูจน์ตัวเองให้พี่ชาย 

เหน็ว่าหล่อนโตพอจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ด้วยตวัเองได้

ไม่ใช่เดก็ไม่รู้จกัโตในสายตาเขาแน่!

คิดแล้วหญิงสาวก็ลองเช็กอีเมลดูความคืบหน้าของงานที่เคย 

ส่งเอกสารสมัครไปในช่วงเดือนที่ผ่านมา เผื่อจะมีบริษัทไหนเรียกตัว 

เข้าสมัภาษณ์บ้าง แต่กต็้องผดิหวงัเหมอืนเคย 

ณจนัทร์ถอนหายใจเฮอืก ก่อนจะมเีสยีงข้อความทางไลน์ในโทรศพัท์

มอืถอืดงัขึ้น

หล่อนขมวดคิ้วมุ่น แปลกใจว่าใครทักมาแต่เช้า กระทั่งหยิบมาดู 

จงึพบว่าเป็นธนนท์...เพื่อนเกย์ที่ซี้กนัมาตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั 

ตื่นยงั

ไม่ว่าอกีฝ่ายจะมธีุระอะไร ณจนัทร์กอ็ดไม่ได้ที่จะพมิพ์ตอบไปสั้นๆ 

ตามประสาสุภาพสตร.ี..ที่มคีวามเกรยีน

ยงั

ผตีอบ?

ผีบ้านแกสิ...คิดแล้วณจันทร์ก็ยกสมาร์ตโฟนขึ้นเปิดกล้องหน้าเพื่อ

ถ่ายรูปตัวเองในมุมเอียงสี่สิบห้าองศา จือปากนิดๆ เหมือนพวกนางแบบ

เวลาถ่ายภาพเซก็ซี่ โดยไม่ได้สนใจเลยว่าหน้าสดของตวัเองจะ ‘ผ’ี จนท�าให้

เพื่อนตกใจหรือไม่ เพราะกล้องมือถือรุ่นนี้ถ่ายปุ๊บแต่งรูปฟรุ้งฟริ้งให้เอง 

โดยอตัโนมตัิ

หล่อนไม่รอช้าที่จะกดส่งรปูที่เพิ่งถ่ายเสรจ็หมาดๆ ไปพร้อมข้อความ

ตอบโต้

ผอีะไรสวยขนาดนี้คะคุณ

เชื่อละว่ายงัไม่ตื่นจรงิๆ
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อกีฝ่ายประชด ก่อนจะกดส่งสตกิเกอร์รปูกระต่าย ‘มองบน’ ตามมา

ตดิๆ

แล้วทกัมาท�าไมไม่ทราบ

กแ็ค่อยากบอกว่ามงีานดีๆ  ให้ชะนตีกงานท�า

ณจันทร์หยุดปลายนิ้วชั่วครู่ ก่อนหน้านี้ธนนท์เคยเสนอความช่วย-

เหลือด้วยการคิดฝากหล่อนเข้าท�างานในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ

ครอบครัว แต่ณจันทร์ปฏิเสธ เพราะไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นเด็กเส้น อีกทั้ง

งานเขยีนยงัพอไปได้อยู่กเ็ลยอยากหางานเองมากกว่า 

ไม่รู้ว่าเพื่อนซี้ไปเจองานอะไรน่าสนใจมา 

งานง่ายๆ และเงนิดมีาก

เป็นการขยายความที่ท�าให้คนตกงานยิ่งประหลาดใจหนัก โลกนี้ 

มงีานอะไรที่ท�าได้ง่ายๆ และเงนิดดี้วยหรอื... 

ขายตรง?

NO!

ขายตวั?

ณจันทร์อดไม่ได้ที่จะพิมพ์ถามแบบข�าๆ แต่ข�าได้ไม่ทันไรก็ต้อง 

อ้าปากค้าง...

จอแบนอย่างแกคงขายออกยาก

เลว...เป็นค�าแรกที่ผดุขึ้นในสมอง ก่อนจะก้มลงมองคปับเีจด็สบิของ

ตัวเองด้วยความแสลงใจ เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าค่อนข้าง ‘แบน’ จริง  

แต่สุภาพชนควรเรยีก ‘มนี้อย’ ไม่ใช่หรอืไง!

คิดอย่างนั้นแล้ว...สุภาพชนผู้ภูมิใจในสมบัติเล็กๆ ที่แม่ให้มาก็ 

อดไม่ได้ที่จะพมิพ์ตอบไปบ้าง

จอแบนสิดี เพราะจะได้เป็นชะนีที่ ‘คมชัด’ ทุกท่วงท่า ‘ซู่ซ่า’ ทุก

อารมณ์

เพื่อนก้อยคะ วางถุงกาวลง...



16  l  เ กี่ ย ว ก้ อ ย ก า ม เ ท พ

ธนนท์อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงหน้า แต่ข้อความที่ส่งกลับมาก็ท�าให้ 

ณจนัทร์หวัเราะคกิ แล้วไม่ทนัไรอกีฝ่ายกส็่งข้อความมาอกี 

อยู่ห้องใช่ปะ

อื้อ

งั้นอกีชั่วโมงเจอกนั

อ้าว...ตกลงเพื่อนนนท์จะชวนท�างานไรอะ

เจอกนัค่อยเหลาค่ะที่รกั

ณจนัทร์ขมวดคิ้วมุน่ คดิไม่ตกว่าท�าไมเกย์หนุ่มจะต้องท�าตวัมลีบัลม

คมในด้วย 

งานง่ายๆ เงนิดีๆ ...

งานอะไรของเขา?



๒
งานง่ายๆ เงินดีๆ (มีอยู่จริง?)

บนคอนโดกลางเก่ากลางใหม่ย่านใจกลางกรุงเทพฯ ณจันทร์ 
ปิดตู้เย็นหลังจากน�าน�้าดื่มขวดหนึ่งออกมาหมาดๆ หล่อนรินน�้าใส่แก้วใส 

ที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัว แล้วยกไปเสิร์ฟลงบนโต๊ะในมุมนั่งเล่นเล็กๆ  

ตดิรมิทางออกระเบยีง 

“อะ...นนท์นี่” 

ณจนัทร์นั่งลงตรงข้ามเกย์หนุม่ ที่จรงิอกีฝ่ายสนทิกบัหล่อนถงึขั้นเดนิ

ไปหยิบของกินในตู้เย็นเองได้ตามสบาย แต่เมื่อครู่ตอนที่ธนนท์เพิ่งมาถึง

หมาดๆ มีสายโทรศัพท์เข้ามาเสียก่อน ณจันทร์ก็เลยต้องสวมวิญญาณ 

เจ้าบ้านที่ด ี

“กว่าจะวางสายได้...” เกย์หนุ่มถอนหายใจนดิๆ มอืใหญ่ที่ค่อนข้าง

เรยีบเนยีนวางสมาร์ตโฟนลงบนโต๊ะเพื่อหยบิน�้าเยน็ไปดื่มด้วยท่าทางอดิหนา

ระอาใจ 

“ใครเหรอ” 

“จะใครล่ะ ถ้าไม่ใช่น้องพลอย”
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“น้องพลอย...” ณจนัทร์คลบัคล้ายคลบัคลาว่าอกีฝ่ายเคยเปรยๆ ถงึ

ชื่อนี้เมื่อสกัหนึ่งเดอืนก่อน “ชะนนี้อยที่แกเคยบอกว่าเป็นหลานเจ้าสวัอะไร

สกัอย่างใช่ปะ”

“อือ” ตอบรับพลางวางแก้วน�้าเย็นลงบนโต๊ะอีกครั้ง ส่วนณจันทร์

ก�าลงัเปิดกล่องมาการองร้านโปรดที่เพื่อนซื้อตดิมอืมาออกกว้าง ความที่ยงั

ไม่ได้กินมื้อเช้าเพราะเพิ่งอาบน�้าเสร็จหมาดๆ จึงถือวิสาสะหยิบเอาใส่ปาก

ระหว่างนั่งสนทนาไปด้วย 

“นางยงัไม่เลกิวอแวแกอกีเหรอ” 

“เลกิกบัผลีะส”ิ เป็นอกีครั้งที่ธนนท์ถอนหายใจด้วยสหีนา้ออ่นเพลยี 

“ขนาดฉนัอ้างวา่ตดิเรยีนบ้าง ตดิประชุมบ้าง น้องพลอยกย็งัสรรหาเวลามา

ดกัเจอฉนัได้อกีอะแก บอกว่าคุณแม่ให้ท�าขนมมาฝากบ้าง คุณแม่ให้ชวน

ไปกนิข้าวบ้าง เอาผู้ใหญ่มาอ้าง ฉนักไ็ม่รู้จะปฏเิสธยงัไง” 

ณจันทร์ถึงกับอึ้งในความพยายาม ไม่อยากเชื่อเลยว่าพลอยใสจะ 

หวัอ่อนกบัครอบครวัเพยีงนั้น

เอาเข้าจริงหล่อนก็ไม่อยากเชื่อด้วยซ�้าว่าสมัยนี้ยังมีการคลุมถุงชน

แบบโบร�่าโบราณ แต่ธนนท์ก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองมี ‘ว่าที่คู่หมั้น’ เมื่อราวๆ  

หนึ่งเดอืนก่อนเช่นกนั 

ปู่ของธนนท์สนทิกบัปู่ของพลอยใสมาก ตอนหนุ่มๆ เคยสญัญากนั

ว่าหากมีลูกชายกับลูกสาวจะให้แต่งงานกัน แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับมี

ลูกชายทั้งสองฝั่ง การเกี่ยวดองจงึไม่อาจเกดิขึ้นได้ และท�าให้ต่างฝ่ายต่าง

เสียดายมาก กระทั่งมาถึงรุ่นหลาน...ฝ่ายนั้นมีหลานสาว ส่วนฝ่ายนี้นั้นมี

หลานชาย อายุพอเหมาะพอดกีนั ทุกอย่างกเ็ลยลงลอ็ก!

แต่ความพกีมนัอยู่ตรงที่...ธนนท์เป็นเกย์!

ไม่เพยีงเท่านั้น พกีในพกีคอืสมาชกิในครอบครวัธนนท์ไมเ่คยมใีคร

รู้เรื่องรสนยิมอนัเร้นลบัของเขา และธนนท์เองกไ็ม่คดิสารภาพ เพราะมั่นใจ

ว่าคุณนายรัดเกล้าผู้ซึ่งเป็นย่าแท้ๆ และเป็นประมุขของตระกูลในเวลานี้ 
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ไม่มทีางรบัได้

เดอืนก่อนพอครอบครวัฝ่ายหญงิมาทวงถามเรื่องสญัญา เพราะเหน็

ว่าอีกไม่นานพลอยใสก็จะเรียนจบมหาวิทยาลัยปีสุดท้าย ธนนท์จึงไลน์มา

ชวนหล่อนไปดื่มเป็นเพื่อนที่ผบัแห่งหนึ่ง ก่อนจะปรบัทกุข์และปรกึษาหารอื

กนัอยู่นาน ในที่สุดณจนัทร์จงึแนะน�าให้เกย์หนุ่มลองท�าตวัจดืชดืเคร่งครดั

กับต�าราเรียนและการท�างานมากกว่าการเอาอกเอาใจผู้หญิง เพราะในเมื่อ

ไม่อาจสารภาพความจรงิ การท�าให้พลอยใสเบื่อหน่ายจนเป็นฝ่ายขอยกเลกิ

สญัญาหมั้นหมายไปเองกน็่าจะเป็นทางออกที่ดี

“แกก็น่าจะภูมิใจออก ขนาดท�าตัวจืดชืดยังเสน่ห์แรงจนนีน้อยเกาะ

หนบึ” หญงิสาวหวัเราะคกิทั้งยงัเรยีกว่าที่คูห่มั้นของเพื่อนว่า ‘นน้ีอย’ ซึ่งเป็น

ค�าย่อของ ‘ชะนนี้อย’ เพราะอยากให้บรรยากาศผ่อนคลาย 

มอืบางหยบิมาการองในกล่องมากนิต่ออย่างเพลนิปาก แต่ดูเหมอืน

ธนนท์จะไม่ข�าด้วย 

“เปลี่ยนจากนน้ีอยเป็นหนุม่น้อยได้ไหมล่ะ...” เขาถอนหายใจเป็นรอบ

ที่สามตั้งแต่มาถึง ประกายตาวูบไหวด้วยอารมณ์หนักใจจนณจันทร์เชื่อว่า

คงอดึอดัมากจรงิๆ “คุณย่านะคุณย่า...ไม่รู้จะจรงิจงัอะไรกบัค�าสญัญาของ

คุณปู่นกัหนา ทั้งๆ ที่ท่านกเ็สยีไปตั้งหลายปีแล้ว”

“เอาน่า...นนท์นี่ เพิ่งเดือนเดียวเอง” ณจันทร์พยายามปลอบโยน

เพื่อนและหยิบมาการองมากินอีกเพราะมันอร่อยจนหยุดไม่ได้ “อีกสักพัก

น้องเขากค็งเบื่อแกเอง” 

“แต่ฉนัว่าไม่”

หญงิสาวที่ก�าลงักดัขนมสหีวานได้แต่นั่งมองอกีฝ่ายตาแป๋วแทนการ

ถามออกไปตรงๆ ว่าท�าไมถงึมั่นอกมั่นใจเบอร์นั้น 

“น้องพลอยเหมอืนพวกชอบเอาชนะ ยิ่งฉนัเฉยๆ ไม่มทีที่าว่าสนใจ 

นางกย็ิ่งพยายามเข้าหา และฉนักต็ดัสนิใจแล้วว่า...ฉนัจะไม่ทน” 

ธนนท์เอ่ยประโยคสดุท้ายแบบช้าๆ เน้นๆ ทลีะค�า พลางจ้องตาเพื่อน
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อย่างแน่วแน่มั่นคง 

“กด็นีะ” ณจนัทร์พยกัหน้าหงกึๆ เพราะเหน็ด้วยว่าเรื่องนี้ไม่จ�าเป็น

ต้องทน “บอกความจรงิไปแต่เนิ่นๆ จะได้สบายใจกนัทุกฝ่าย คุณย่าของแก

กจ็ะได้เลกิบงัคบัด้วย”

“ใครว่า” 

“อ้าว...” หญงิสาวอ้าปากค้าง ไม่เข้าใจว่าเพื่อนหมายความอย่างไร 

“ฉนัเป็นหลานชายคณุย่ามายี่สบิสามปีแล้วนะเกี่ยวก้อย แกคดิว่าจู่ๆ  

คุณย่าจะรบัได้เหรอถ้าหลานชายคนเดยีวจะแปลงร่างเป็นหลานสาว”

“เอ่อ...” ณจนัทร์หวัเราะแก้เก้อ ลมืคดิไปเลยว่าธนนท์เป็นหลานชาย

คนเดียวของตระกูลรติรักษ์ และเป็นคนที่คุณนายรัดเกล้าฝากความหวัง 

เอาไว้หลายอย่าง

อาจเพราะรัดเกล้าเกิดในตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากพวกผู้ดีเก่าทาง

เหนือ พื้นฐานครอบครัวเป็นคนเคร่งครัดในกฎระเบียบอยู่เป็นทุน พอมา

แต่งงานกบันกัธุรกจิชาวไทยเชื้อสายจนีอย่างเจ้าสวัรมย์ รตริกัษ์ ซึ่งร�่ารวย

จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ทั้งสองก็เลยกลายเป็นที่จับตา

มองของคนในสงัคมชั้นสูง 

แต่ไหนแต่ไร...คุณนายรัดเกล้ามักพาธนนท์ออกงานสังคมบ่อยๆ 

และเอ่ยถึงเขาด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งเหตุที่รักและเอ็นดูธนนท์ขนาดนี้ก็

เพราะพ่อของธนนท์ประสบอุบตัเิหตุตายตั้งแต่อายุยงัน้อย ส่วนแม่กท็ิ้งไป

นาน ความกังวลว่าหลานจะมีปมด้อยจึงผลักดันให้ผู้เป็นย่าคอยเติมเต็ม

ความอบอุ่น และพยายามสรรหาสิ่งดีๆ  ให้ธนนท์ไม่ขาด จนบางครั้งกอ็าจ

จะ...มากไปนี้ดดด

“ก็เห็นแกบอกว่าจะไม่ทน ถ้าไม่บอกความจริงคุณย่าแล้วแกจะท�า 

ยงัไง” 

“ก็นี่ไงล่ะ” เกย์หนุ่มดีดนิ้วเปาะ ดวงตาระยิบระยับยามมองมาที่

หล่อน “ถงึได้บอกว่ามงีานดีๆ  มาให้ชะนตีกงานท�า”
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“แกคงไม่ได้คดิจะให้ฉนัแกล้งท้อง แล้วเดนิไปบอกนน้ีอยว่าก�าลงัจะ

มลีูกกบัแกหรอกนะ” ณจนัทร์พูดตดิตลกพลางหยบิมาการองมากนิต่อ 

คราวนี้เพื่อนเกย์กลบัหวัเราะคกิเหมอืนเริ่มอารมณ์ดขีึ้นมา

“สมเป็นนักเขียนนิยายนะคะคุณจันทร์ฝันหวาน แต่ไม่ขนาดนั้น

หรอก เพราะฉนักลวัแกเหนื่อยเกนิถ้าต้องคดิพลอตให้ตวัเองแท้ง” 

ดวงตาของเกย์หนุม่วบิวบั รมิฝีปากขยบัยิ้มมเีลศนยัเสยีจนนกัเขยีน

สาวเริ่มสงัหรณ์ใจแปลกๆ 

“หมายความว่า...”

“เป็นแฟนกนันะ”

ให้ตาย! โสดมายี่สบิสามปี ใครจะไปคดิว่าวนัดคีนืดจีะมเีกย์มาขอ

เป็น ‘แฟน’

ณจันทร์กะพริบตาปริบๆ อยากคิดว่าตัวเองหูฝาด แต่ประกายตา 

หวานหยดที่ธนนท์มองมากร็าวกบัจะตอกย�้าว่าได้ยนิไม่ผดิจรงิๆ

“ฉันเพิ่งบอกคุณย่าไปเมื่อวานนี้เองว่ามีแฟนแล้ว ไม่สะดวกใจที่จะ

คอยเทกแคร์น้องพลอยอกี เพราะแฟนฉนัไม่สบายใจที่จู่ๆ  ฉนักม็ว่ีาที่คู่หมั้น

โผล่มา คุณย่ากเ็ลยบอกให้พาแฟนไปที่บ้าน และฉนักม็องไม่เหน็ว่าใครจะ

เหมาะกบัต�าแหน่งแฟนฉนัได้เท่าแกอกี...” ธนนท์ทอดเสยีงพลางท�าตาปรอย 

และท�าให้คนเพิ่งถูกขอเป็นแฟนครั้งแรกในชีวิตถึงกับกลืนน�้าลายอึกใหญ่ 

“เพื่อนก้อย...พลสี”

“มะ...ไม่จรงิใช่ปะเพื่อนนนท์”

“หน้าเพื่อนเหมอืนก�าลงัเล่นตลกคาเฟ่ปะล่ะ” ธนนท์วาดมอืชี้ให้ดหูน้า

หล่อๆ ที่ไว้หนวดเครานดิๆ ชนดิที่หากไม่ได้ก�าลงันั่งไขว่ห้างอยู่ตรงหน้าก็

คงไม่มใีครมองออกว่าหวัใจสมี่วง แต่ถงึอย่างนั้นณจนัทร์กไ็ม่คดิว่าตวัเอง

จะมแีฟนคนแรกเป็นหนุ่มหวัใจแหวว 

ในที่สุดหล่อนจงึแค่นหวัเราะน้อยๆ ราวกบัว่ามนัเป็นเรื่องชวนหวั 

“พลอตนี้มนัคุ้นๆ ยงัไงกไ็ม่รู้เนอะ” 
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เกย์หนุ่มมองหล่อนตาแป๋ว ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าก๊อบพลอตมาจาก

นยิายเรื่อง เมยี (ก�ามะลอ) ยอดสวาท ของจนัทร์ฝันหวาน 

แน่ละ! ธนนท์ไม่ได้ชอบเขยีนนยิายเหมอืนเพื่อน แต่เพราะสนทิกนั

มากชนดิตดใส่หน้ากนัได้ ณจนัทร์จงึชอบเล่าพลอตนยิายให้ฟังบ่อยๆ ยิ่ง

เรื่องล่าสุดพระเอกเป็นแลนด์ลอร์ด ชอบลงทุนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ณจันทร์ก็เลยไม่รอช้าที่จะขอให้ทายาทเจ้าของบริษัท รมย์ เรียลเอสเตต 

อย่างธนนท์มาเป็นที่ปรกึษาในเรื่องข้อมูล 

“ค่าพลอตก.็..เงนิค่าตวัคุณหฤษฎ์ที่แกเป็นหนี้เฮยีโป้ง ดมีะ?” 

ราวกบัรูว่้าอะไรคอืจดุอ่อน! เพราะ ‘คณุหฤษฎ์’ ในที่นี้ไม่ใช่สามขีอง

โสรยา ทว่าเป็นชื่อรถยนต์ ‘โตโยต้ายารสิ’ ที่หล่อนยมืเงนิเฮยีโป้งมาเปย์

“แก...แกมนั...” ณจนัทร์เม้มปากแน่น อยากกรดีร้องเหมอืนนางเอก

ในนยิายเวลาถกูตวัละครอื่นๆ เอาเงนิฟาดหวั แต่ในสมองหล่อนตอนนี้กลบั

ไม่อาจปฏเิสธว่ามนัเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุด 

ไม่...ไม่...ไม่ว่าอยากได้เงินไปโปะหนี้ขนาดไหน ณจันทร์ก็ไม่อยาก 

หาเหาใส่หวัด้วยการกระโดดเข้าไปท�าอะไรบ้าๆ กบัธนนท์แน่ 

“แกเหน็เพื่อนเป็นคนซื้อได้ด้วยเงนิจรงิๆ เหรอ เพื่อนนนท์”

“แถมเงินเดือนช่วงที่ต้องมาเล่นละครเป็นแฟนฉันให้อีกเดือนละ...

หนึ่งหมื่น”

ณจนัทร์ตาวาว ก่อนจะกะพรบิตาถีๆ่  ไล่ปีศาจหน้าเงนิออกไปจากร่าง 

เพราะการเล่นละครแหกตาคนอื่นไม่ใช่เรื่องสนุก แม้มนัจะสนุกสุดๆ ตอน

อยู่ในนยิายเรื่อง เมยี (ก�ามะลอ) ยอดสวาท ของจนัทร์ฝันหวานกต็าม 

“ไม่!” 

“สองหมื่น”

“ดปูากเกี่ยวก้อยนะคะ” หล่อนยกมอืขึ้นชี้รมิฝีปากตวัเองเพื่อเอ่ยเน้น

ทลีะค�าอย่างช้าๆ และชดัเจน “ไม่มทีาง!”

“เข้าใจละ” ธนนท์ดดีนิ้วเปาะ ก่อนจะยิ้มระรื่นยามมองหน้าเพื่อนซี้ 
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“ฟร”ี

“ฮะ!”

“ขอบใจมากนะเพื่อนก้อย ไม่นึกเลยว่าแกจะมีน�้าใจกับเพื่อนนนท์

ขนาดนี้” ว่าแล้วเกย์หนุ่มกล็ุกมานั่งบนโซฟาตวัเดยีวกนักบัณจนัทร์ จบัมอื

ทั้งสองข้างของเพื่อนสาวขึ้นมากุมด้วยสีหน้าปลื้มปริ่ม ทั้งๆ ที่อีกฝ่ายยัง

เอาแต่นั่งอ้าปากค้าง

“ตื่นค่ะ ตื่น” ณจนัทร์รวบรวมสตไิด้กช็กัมอืหน ีหยบิเอาหมอนองิมา

ฟาดหน้าอีกฝ่ายให้หายมึน “ใครบอกว่าฉันมีน�้าใจกับแก แต่ที่ฉันไม่รับ 

ข้อเสนอของแกก็เพราะว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการเล่นใหญ่เล่นโตนี่ต่างหาก 

แกจะบ้าเหรอนนท์นี่ จู่ๆ  เอาพลอตนยิายเพ้อๆ ของฉนัมาเล่นละครในชวีติ

จรงิเนี่ยนะ โกหกผู้ใหญ่มนับาปนะแก”

ว่าแล้วณจันทร์ก็ยกมือขึ้นประนมกลางอก “มุสาวาทา...เวระมะณ ี

สกิขาปะทงั สะมาทยิาม”ิ ร่ายศลีข้อสี่ให้อกีฝ่ายฟังอย่างคล่องปาก “เป็นคน

ไม่มศีาสนาหรอืไง พระท่านสอนไว้ถงึไม่รู้จกัจ�า” 

“แหม...ชวีตินี้แกไม่เคยผดิศลีเลยสกัข้องั้นส”ิ

“ไม่เคย” ณจันทร์ชูคอตอบตามประสาคนมั่นใจในตัวเอง สองมือ 

ยงัคงกระพุ่มอยู่กลางอกประหนึ่งผู้ทรงศลี 

“ปาณาตปิาตา...แกไม่เคยบี้มด?”

“เอ่อ...” เป็นศีลข้อแรกที่ปฏิเสธได้ยาก เพราะบางครั้งขบวนมดก็

ชอบมากวนใจในห้อง แถมยังขโมยกินขนมของหล่อนอีกด้วย “มดมันมา 

รงัควานฉนัก่อน ถ้าฉนัไม่เล่นงานมนั...มนักก็ดัฉนัสแิก” 

“อทนินาทานา...ไม่เคยขโมยกนิมาการองเพื่อน?” ธนนท์ปรายตาไป

ยังกล่องขนมที่เป็นคนซื้อมาวางไว้บนโต๊ะ แต่ไม่ได้เอ่ยปากสักค�าว่าซื้อมา

ฝาก และตอนนี้มนัเหลอืแค่กล่องเปล่าๆ เท่านั้น

“ก.็..” ณจนัทร์อกึอกั ปฏเิสธไม่ได้ว่าท�าบ่อยจนเป็นนสิยัเพราะเหน็

ว่าคนกนัเอง “แกไม่หวง ไม่ห้าม ฉนักเ็ข้าใจว่าแกอนุญาตแล้วส”ิ 
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“กาเมสุมจิฉาจารา...แกไม่เคยมโนอยากได้แฟนคนอื่นเป็นผวั”

“หอื?” ข้อนี้ณจนัทร์ถงึกบัท�าตาโต ส่ายหน้าปฏเิสธรวัๆ “ไม่มี้...”

“พี่เวยีร์?”

“เอ่อ...” หล่อนยอมรบัว่าตวัเองเป็นติ่ง ทกุครั้งที่เอ่ยถงึเรื่องพระเอก

หนุ่มสุดหล่อคนนี้ต่อหน้าเพื่อนๆ หล่อนจะใช้สรรพนามแทนเวยีร์ว่า ‘สาม’ี 

แถมตอนสามีเปิดตัวว่าก�าลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวสุดฮอต หล่อนก็ยัง

เคยตดัต่อภาพแบบกากๆ โพสต์บนเฟซบุก๊ส่วนตวัด้วยการใช้ตวัอกัษรแปะ

ทบัหน้านางเอกว่า ‘เกี่ยวก้อย’ ด้วย “มนักแ็ค่ความสุขทางใจเลก็ๆ น้อยๆ 

ไม่เหน็ต้องจรงิจงัเลย ถ้าแค่มโนว่าพี่เวยีร์เป็นผวัแล้วบาป หญงิไทยกบ็าป

ค่อนประเทศแล้วไหมอะแก”

“โอเค...” อีกฝ่ายจีบปากจีบคอเล็กน้อย ท่าทางเหมือนจะยอมยก 

ธงขาวให้คนแก้ตัวเก่ง แต่ที่ไหนได้...งัดเอาสามง่ามพญายมออกมา “มุสา 

วาทา...แกไม่เคยโกหกเฮียโป้งว่าเป็นลมบนรถไฟฟ้าเพื่อจะอ้อนให้เฮียช่วย

ออกรถตอนเรยีนปีสี่?”

ณจันทร์ถึงกับอ้าปากค้าง ศีลข้อนี้ไม่รู ้จะหาเหตุผลใดมาหักล้าง 

ตดักรรมได้เลย ในที่สุดจงึได้แต่เม้มปากน้อยๆ อย่างไร้ข้อแก้ตวั 

“สุราเมระยะ มชัชะ ปะมาทฏัฐานา...ไม่เคยแดกเหล้า ไม่เคยเข้าผบั

เลยจรงิจริ๊งงง” เป็นข้อสุดท้ายที่ท�าเอาณจนัทร์คอตก มอืที่เคยกระพุ่มอยู่

กลางอกขยับไปหยิบหมอนอิงมากอดราวกับว่าจะใช้แทนโล่ก�าบังคมหอก

แห่งกรรมได้ “อคีนดมีศีาสนา ศลีห้ายงัรกัษาไม่ได้เลยค่ะ อหีอย!”

“แรง...” 

“เบาแล้วค่ะคุณ เพราะถ้าให้ร่ายจรงิๆ คงยาวยิ่งกว่าบญัชหีางหมา” 

เกย์หนุม่หมั่นไส้คนพยายามสวมวญิญาณนางเอก “เพื่อนนนท์ไม่ได้ให้ช่วย

ฟรีๆ  เสยีหน่อย งานง่ายๆ เงนิดีๆ  ขนาดนี้แกจะเล่นตวั...รอให้เฮยีโป้งมา

ลากคอกลบัไปขุดดนิในสวนล�าไยหรอืไง”

ณจันทร์ถอนหายใจนิดๆ ยอมรับว่าถ้าเดือนหน้ายังไม่มีบริษัทไหน
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เรยีกตวัสมัภาษณ์คงต้องกลบัไปท�างานใช้หนี้พี่ชายที่เชยีงใหม่จรงิๆ

รายได้จากอบีุก๊ไม่เป็นไปตามเป้า เรื่องจะหาเงนิก้อนมาจ่ายค่าตวัคุณ

หฤษฎ์คงเป็นไปได้ยาก 

“แต่มนัไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะแก เราเป็นเพื่อนกนัมาตั้งนาน จู่ๆ  จะมา 

สร้างภาพว่าเป็นแฟนกัน...” นักเขียนสาวมโนภาพไม่ออก โดยเฉพาะเมื่อ

เหน็หน้าหล่อๆ ของธนนท์ที่ชวนให้ใจละลาย แต่พอมองต�่าลงทไีร...ท่านั่ง

ไขว่ห้างของอีกฝ่ายก็ท�าให้หล่อนได้แต่ร้องในใจว่า...เสียดายของ “ฟ้าต้อง

ผ่าแน่ๆ”

“แค่สามสี่เดอืน หรอือาจจะเดอืนเดยีวกไ็ด้ ถ้าน้องพลอยยอมบอก

พ่อแม่เขาให้ยกเลกิสญัญาหมั้น” 

“แล้วถ้าน้องพลอยไม่ยอมยกเลกิสญัญาอะไรนั่นง่ายๆ ล่ะแก ฉนัไม่

ต้องเป็นแฟนแกไปทั้งชาติเหรอ...” แค่คิดไปล่วงหน้าว่าต้องสวีตหวาน 

กบัธนนท์ในฐานะคู่รกั กลายเป็นชะนมีเีจ้าของจนหนุ่มๆ อาจไม่กล้ามาจบี

อกีนาน ภาพคานกล็อยละล่องมาปรากฏตรงหน้า “ไม่เอาอะ ฉนัยงัไม่อยาก

ให้มดลกูฉนักลายเป็นแผ่นศลิาจารกึ มนัควรจะได้ใช้งานมากกว่าแห้งเหี่ยว

ไปวนัๆ อะแก”

“มนักแ็ห้งมายี่สบิสามปีแล้วปะ” เป็นข้อเทจ็จรงิที่ท�าเอาณจนัทร์หน้า

เหลอ ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือค�าพูดของคนที่ก�าลังร้องขอความช่วยเหลือ

จากหล่อน 

“ถ้าจะขยี้ปมโสดของเพื่อนขนาดนี้ เอาแปรงซักผ้ามาถูหน้าฉันเลย

กไ็ด้ค่ะเพื่อนนนท์” 

“ถูหน้าท�าไม กระดานกม็”ี ธนนท์หวัเราะคกิพลางหลุบตามองต�่า 

ณจนัทร์มองตามครูส่ั้นๆ กอ็ดไม่ได้ที่จะหยบิหมอนองิไปฟาด “อบ้ีา

นี่” 

เกย์หนุม่หวัเราะหนกักว่าเก่า พลอยท�าให้หญงิสาวหวัเราะตามไปด้วย 

เพราะแต่ไหนแต่ไรกถ็ูกเพื่อนๆ แซะเรื่องบเีจด็สบิมาจนชนิหู 
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“ใหญ่ไปเดี๋ยวกย็าน กระดานนี่แหละยั่งยนื...โปรดรู้ไว้ด้วย!” 

“โอเคๆ ตกลงเป็นแฟนกนัยงั”

“กไ็ด้”

“เยส!” ธนนท์ยกก�าปั้นขึ้นท�าท่าแบบนักกีฬาเวลาได้เหรียญรางวัล 

ก่อนจะยื่นมอืไปดงึแก้มทั้งสองข้างของเพื่อนซี้ด้วยแววตาเอน็ด ู“คดิไว้แล้ว

เชยีวว่าเพื่อนก้อยเป็นคนดมีนี�้าใจ”

“เดือนละสามหมื่น ไม่รวมเงินค่าตัวคุณหฤษฎ์อีกห้าแสนที่ฉันต้อง

ใช้หนี้เฮยีโป้ง” 

ธนนท์อ้าปากค้าง แทบอยากถอนค�าชมกลบัมาใส่ปาก

“ก็แหม...งานที่แกให้ท�ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นี่ ไหนจะต้องท�าตัวให้

เป็นคนรักกันต่อหน้าคุณย่า ต่อหน้าชะนีน้อย ต่อหน้าคนอื่นๆ ที่อาจจะ

สงสยั ผดิศลีข้อสี่จนท่านสุวรรณจดบนัทกึมอืหงกิแน่ๆ แกคดิดูสวิ่าฉนัจะ

ต้องไปใช้กรรมในนรกหนักขนาดไหน เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงเวลานั้นก็ขอ

ขึ้นสวรรค์บนดนิก่อนได้ปะล่ะ แล้วไหนจะต้องมาเสยีโอกาสในการหาแฟน

อกี”

“ท�าอย่างกบัจะหาได้วนันี้มะรนืนี้งั้นแหละค่ะคุณ”

“กไ็ม่แน่” ณจนัทร์ไหวไหล่น้อยๆ เพื่ออปัค่าตวั “เนื้อคูฉ่นัอาจจะโผล่

มาตอนเป็นแฟนกบัแกกไ็ด้”

“อ๋อ...” เกย์หนุ่มทอดเสยีงคล้ายก�าลงัค่อยๆ คล้อยตาม “หมายถงึ

ลุงหล่อๆ ที่แกเล่าให้ฟังว่าเจอกนัในผบัคนืนั้น แล้วเกดิอาการเมารกัจนไป

ตู่ว่าเขาเป็นผวั แต่เขาไม่ยอมอุทศิตวัเป็นผวัแกน่ะเหรอ”

“อ๊าย...” ณจันทร์ถึงกับแผดเสียงร้อง ไม่คิดว่าจู่ๆ เพื่อนจะขุดเอา

เรื่องตาลุงขี้เก๊กขึ้นมาเย้าแหย่ ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่าความจริงมันเป็นแค่

อบุตัเิหต ุ“แกจะบ้าเหรอเพื่อนนนท์ อย่างตาลุงนั่น...ฉนัไมเ่อามาท�าพนัธุใ์ห้

พรหมจรรย์ต้องสั่นคลอนหรอกจะบอกให้ อีกอย่าง...ใครบอกแกว่าเขา 

ไม่ยอมอุทศิตวัเป็นผวัฉนั ฉนัต่างหากที่ไม่ยอมให้เขาเจาะไข่แดงง่ายๆ”
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ยิ่งนึกถึงความฝันสุดอีโรติกเมื่อเช้า ณจันทร์ยิ่งอยากจะเผาพริก 

เผาเกลอืสาปส่งเขาเลยด้วยซ�้าไป!

“แกบอกเองนี่ว่านน้ีอยท่าทางจะไม่หงมิ เกดินางไม่เชื่อง่ายๆ แล้วฉนั

ต้องเป็นแฟนกับแกจนมดลูกตันขึ้นมาจริงๆ ฉันไม่พลาดโอกาสส�าคัญ 

ในการมีสามีหรือไง” หญิงสาวดึงหัวข้อสนทนากลับมาเข้าประเด็น เพราะ 

ไม่อยากนกึถงึมนษุย์ลุงขี้เก๊กให้ขดัอกขดัใจ “ส่วนที่ยอมท�าเรื่องบ้าๆ เนี่ยก็

เหน็ว่าเป็นเพื่อนกนัหรอกนะ ไม่งั้น...”

เสยีงข้อความโทรศพัท์ของณจนัทร์ดงัขึ้น รมิฝีปากอิ่มที่ก�าลงัสาธยาย

เหตุผลอยู่จงึชะงกั 

ความแปลกใจท�าให้หญงิสาวหยบิสมาร์ตโฟนบนโต๊ะมาเปิดดู ก่อน

จะเบิกตากว้างเมื่อธนาคารส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชี 

สามหมื่น

“จบปะ?” 

ณจันทร์มองเกย์หนุ่มที่ก�าลังถือสมาร์ตโฟนอีกเครื่องอยู่ในมืออย่าง 

อึ้งๆ 

ไม่ได้อยากหน้าเงนิหรอกนะ...แต่ค่าเช่าคอนโดเลก็ๆ ในย่านกลางเมอืง

แบบนี้เดือนหนึ่งก็ตกแปดพันแล้ว ไหนจะค่าน�้า ค่าไฟ ค่าน�้ามันรถ ค่า 

ใช้จ่ายส่วนตวัอกีจปิาถะ อย่างน้อยๆ มเีงนิเดอืนสามหมื่นให้อุ่นใจกด็กีว่า

มานั่งลุ้นยอดดาวน์โหลดอบีุ๊กที่ไม่แน่ไม่นอน 

“ถ้าไม่ติดอะไรแล้ว...งั้นก็เอานี่ไปจัดการตัวเองมาให้เรียบร้อย”  

ว่าแล้วเกย์หนุม่กเ็อื้อมมอืหยบิถงุกระดาษพมิพ์แบรนด์เสื้อผ้าที่ซื้อตดิมอืมา

ยดัใส่อ้อมแขนเพื่อน 

“อะไร” ณจันทร์แหวกดูของในถุงอย่างงงๆ ก่อนจะพบว่าเป็นเสื้อ

คอบัวกับกระโปรงทรงสุภาพที่ไม่ใช่แนวเลยสักนิด เพราะมันดูป้ามากใน

สายตาของหล่อน นอกจากนี้ยงัมวีกิผมยาวสลวยสดี�าสนทิราวกบัจะพาไป

สมคัรสอบข้าราชการครู 
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“ชุดที่แกจะต้องใส่ไปเจอย่าฉนัไง”

“หา!”

“ย่าฉนัชอบผู้หญงิเรยีบร้อย ถ้าแกใส่กางเกงสั้นเสมอหูแบบที่ใส่อยู่

นี่ไป หรือพวกชุดแหวกหน้าโชว์สะดือทั้งหลายของแก ไม่ต้องคิดไปถึงว่า

คุณย่าฉนัจะเชื่อว่าเราเป็นแฟนกนัเลย แกโดนใบแดงให้เลกิคบกบัฉนัก่อน

แน่ เผลอๆ ฉันจะโดนเร่งให้หมั้นกับน้องพลอยเร็วไปอีก แล้วไหนจะผม

สชีมพขูองแกนี่...” ธนนท์ยื่นมอืไปจบัปลายผมด้านในของเพื่อนที่ท�าไฮไลต์

สีหวานเอาไว้ มั่นใจว่ามันจะขัดตาผู้เป็นย่ามากที่สุด “เก็บให้มิดค่ะเพื่อน

ก้อย คุณย่าอาจจะพอรับได้ถ้าฉันมีแฟนเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่น้องพลอย แต่

ฉนัจะมแีฟนเป็นสก๊อยไม่ได้” 

ณจันทร์หน้าง�้า ไฮไลต์สีผมของหล่อนเป็นเทรนด์สาวญี่ปุ่นต่างหาก 

แต่กเ็ข้าใจละว่ามนัอาจไม่น่ารกัในสายตาผูใ้หญ่ โดยเฉพาะผู้ใหญ่หวัโบราณ

อย่างคณุนายรดัเกล้า ที่คอยตกีรอบให้หลานชายตวัเองเดนิไปในทางที่ท่าน

เหน็ว่าเหมาะสมมานานหลายปี 

ขนาดเกย์ยังต้องแอ๊บแมน...ถ้าหล่อนไม่แอ๊บเป็นสุภาพสตรี ละคร

ในชวีติจรงิฉากนี้กค็งจบเห่ตั้งแต่ยงัไม่เริ่มออกอากาศแล้วละ!



๓
ละครฉากแรก

อากาศในช่วงแดดร่มลมตกค่อนข้างเยน็สบาย ชายหนุม่วยัสามสบิ
ปลายๆ ก�าลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ที่ระเบียงห้องท�างานบนชั้นสองของบ้าน

สไตล์โมเดิร์น ซึ่งต่อเติมออกมาจากบ้านทรงไทยร่วมสมัยหลังหนึ่งในย่าน

ชานกรุง บริเวณรอบๆ เป็นสนามหญ้ากว้างกว่าสามสิบไร่ที่ปกคลุมด้วย 

ร่มเงาไม้ใหญ่ ให้ความรู้สกึร่มรื่นและเงยีบสงบราวกบัอยู่ต่างจงัหวดั ทั้งๆ 

ที่ถดัออกไปไม่ไกลนกัคอืเมอืงหลวงอนัแสนวุ่นวาย 

“ถ้าทกุอย่างเรยีบร้อยด ีแกอยากอยูจ่ดัการธรุะส่วนตวัทางนั้นต่ออกี

สักหน่อยก็ตามสบายนะ” รามิลอนุมัติวันลาให้ทั้งๆ ที่คนในสายยังไม่ได้

ร้องขอ 

ก่อนหน้านี้เลขาฯ คนสนทิของเขาเพยีงแค่โทรศพัท์มารายงานความ

คบืหน้าโครงการสร้างบ้านตากอากาศที่เขาใหญ่ และตั้งใจว่าจะจองเที่ยวบนิ

กลบักรุงเทพฯ ทนัที

“ท่านประธาน...หมายความว่าไงครบั” 

“บ้านเขาอยู่โคราชไม่ใช่เหรอ” รามลิยิ้มมุมปากเลก็น้อย
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หลายวันมานี้ชายหนุ่มสังเกตว่าเลขาฯ ท�างานเหมือนคนหัวใจออก

จากร่าง กว่าจะรู้ว่าอีกฝ่ายเพิ่งถูกสาวคนรักบอกเลิกเพราะท�างานหนักจน

ไม่มเีวลาไปหามานานหลายเดอืนกต็อนได้ยนิพวกพนกังานแอบเมาท์กนัใน

ออฟฟิศ ซึ่งในฐานะที่ทวีฤทธิ์ช่วยงานเขามากว่าสิบปี รามิลรู้ดีว่าอีกฝ่าย

จรงิจงักบัผูห้ญงิคนนี้มากขนาดไหน และเหตทุี่ต้องท�างานหนกักเ็พราะอยาก

เกบ็เงนิเอาไว้สร้างครอบครวั 

“ไม่มผีู้หญงิคนไหนชอบอยู่กบัผู้ชายที่บ้างานเกนิไปหรอก...ไอ้ว”ี

มีเสียงหัวเราะน้อยๆ ของทวีฤทธิ์ตอบมา เพราะนอกจากเรื่องงาน

แล้ว...เจ้านายของเขาไม่เคยเป็นรองใครเรื่องผู้หญงิ 

“ขอบคุณครบั ท่านประธาน”

ความสดชื่นของคนในสายท�าให้รามลิพลอยสบายใจไปด้วย หวงัว่า

หากปรับความเข้าใจกับสาวคนรักส�าเร็จ...ทวีฤทธิ์จะกลับมาท�างานได้อย่าง

มชีวีติชวีาเหมอืนเดมิ

“จะแต่งเมื่อไรกบ็อก ฉนัเป็นเจ้าภาพให้เอง”

“แล้วท่านประธานล่ะครบั ได้ข่าวว่าคุณนายท่านกอ็ยากเป็นเจ้าภาพ

ให้เตม็แก่” คนสนทิหนุ่มแกล้งเย้าเข้าบ้าง เพราะทุกครั้งที่แวะมาบ้านรามลิ 

ประมุขของบ้านมกัสอบถามเขาเรื่องสาวๆ ของลูกชายเสมอ 

เหตมุาจากประธานหนุม่วยัสามสบิเก้าคนนี้เคยมข่ีาวกบัสตรมีากหน้า

หลายตา บ้างกเ็ป็นทายาทนกัธรุกจิด้วยกนั บ้างกเ็ป็นดารานางแบบ แต่กลบั

ไม่มวีี่แววว่าคนไหนจะได้เป็น ‘ตวัจรงิ’ เสยีท ี

“ปีหน้ากจ็ะแตะเลขสี่แล้วนะครบั คณุนายท่านเกรงจะไม่ได้อุม้หลาน” 

เหมอืนโดนด่าอ้อมๆ ว่าใกล้หมดน�้ายาเตม็แก่!

“ถ้าแกห่วงเรื่องของฉนัขนาดนี้ กลบักรงุเทพฯ มาท�างานคนืนี้เลยละ

กนั”

“อุ๊ย! ไม่ดีกว่าครับ” ทวีฤทธิ์รีบหัวเราะกลบเกลื่อน “อยากมีท่าน

ประธานเป็นเจ้าภาพงานแต่งมากกว่า” 
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รามลิส่ายหวันดิๆ พลางตดัสายทิ้งดื้อๆ นกึร�าคาญเลขาฯ ที่นบัวนั

จะยิ่งลามปามอะไรไม่เข้าท่า แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยถือสา ด้วยรู้ว่า 

ลกึๆ อกีฝ่ายหวงัด ีและอาจเบื่อกบัการต้องคอยตอบค�าถามมารดาเขาพอๆ 

กบัที่เขาเองกเ็บื่อเช่นกนั 

หนุม่วยัสามสบิเก้าไม่เข้าใจว่าความโสดของเขากลายเป็นความกงัวล

ของคนรอบตวัไปตั้งแต่เมื่อไร เพราะขนาดเขาเองยงัไม่กงัวลใจเรื่องพวกนี้

เลย ใช่ว่ารกัสนุกเหมอืนอย่างที่ใครต่อใครคดิ แต่ที่เปลี่ยนคนควงไปเรื่อยๆ 

กเ็พราะยงัไม่เจอคนที่ใช่เท่านั้นเอง 

ร่างสูงราวร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรในชุดล�าลองสบายๆ เดินกลับ

เข้ามาในห้องท�างาน เพราะเมื่อครู่ตรวจแผนธุรกิจค้างไว้ แต่ครั้นวาง

โทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะ ดวงตาคมก็พลันเหลือบไปเห็นต่างหูข้างหนึ่งใน

บริเวณใกล้ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแมวน้อยก�าลังนอนหลับบนเสี้ยว 

พระจนัทร์ 

ใบหน้าน่ารักของสาวแปลกหน้าคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของต่างหูข้างนี้

ค่อยๆ ลอยเข้ามาในสมอง 

รามิลบังเอิญเจอหล่อนที่ลานจอดรถของผับเมื่อราวๆ หนึ่งเดือน 

ก่อน เหตมุาจากเพื่อนเขามเีรื่องเซง็ๆ จงึชวนไปดื่ม เมื่อขบัรถไปถงึรามลิจงึ

โทร. หาเพื่อนในจงัหวะที่ก�าลงัลอ็กรถ 

‘ฉนัมาถงึแล้ว แกอยู่ตรงไหน’

‘อยู่หน้าผบัเนี่ย ก�าลงัจะเข้าไปแล้ว’ เสยีงใสๆ ของหญงิสาวตอบมา

จากในบรเิวณใกล้เคยีง 

รามิลเห็นหล่อนเพิ่งก้าวลงจากยาริสสีแดงฝั่งตรงข้าม มือข้างหนึ่ง 

ถือสมาร์ตโฟนแนบข้างใบหู ส่วนอีกมือหนึ่งก�าลังปิดรถ บ่งบอกให้รู้ว่า

หล่อนก�าลงัคุยกบัคนในสายเช่นกนั

จงัหวะพอเหมาะดแีท้... 

ชายหนุ่มแอบคิด แต่ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วก้าวไปยังผับ  
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เขาได้ค�าตอบจากเพื่อนตวัเองแล้วว่าจองโต๊ะวไีอพบีนชั้นลอยเอาไว้ 

‘โอเค เดี๋ยวเจอกนั’

‘เจอกนัจ้า ที่รกั’ เสยีงใสๆ ของหญงิสาวคนเดมิตอบมาทางด้านหลงั

อกีครั้ง 

ชายหนุ่มที่เพิ่งก้าวขึ้นบันไดมายืนหน้าทางเข้าหมาดๆ ถึงกับชะงัก 

หนักลบัไปมองพร้อมกบัความไม่เข้าใจว่าท�าไมจงัหวะสนทนาถงึเหมอืนเป็น

คู่สายกันเองได้ขนาดนี้ แต่หล่อนก็เดินผ่านเขาไปเฉยๆ โดยที่มือยังถือ

โทรศพัท์แนบใบหูอยู่ 

‘แกอย่าเพิ่งชงิตกผู้ชายหมดผบันะ เหลอืไว้ให้ฉนัตกบ้างอะไรบ้าง’

พบัผ่า!

รามิลตะลึงนิดๆ ก่อนจะส่ายหัวเพราะความคิดของเด็กสมัยนี้ 

หน้าตากน็่าเอน็ดูด ีไหงกลายเป็นแมวป่าล่าสวาทไปเสยีได้ 

มอืหนากดวางสายจากเพื่อน มองตามหลงันางแมวป่าที่ก�าลงัก้าวไป

ในแผนกต้อนรบัส่วนหน้า เขาเพิ่งสงัเกตว่าผมของหล่อนเป็นสนี�้าตาลอ่อน

ที่ค่อยๆ ไล่ลงมาเป็นโทนชมพใูนช่วงปลาย ยิ่งเจา้ตวัมดัจกุครึ่งหวั...ส่วนที่

เป็นสีชมพูจึงปรากฏให้เห็นเด่นหรา นอกจากนี้สาวเจ้ายังสวมเชิ้ตเปิดไหล่ 

สขีาวที่แม้จะไม่รดัรปูนกั ทว่าการผกูชายเสื้อไว้เหนอืสะดอืกเ็ผยให้เหน็เอว

คอดๆ รับกันกับบั้นท้ายกลมกลึงภายใต้กางเกงยีนขาสั้นที่อาจจะไม่ถึงขั้น 

‘เสมอหู’ แต่อกีนดิหนึ่งกจ็ะเหน็แก้มก้นอยู่แล้ว 

ท่าทางจะเฮี้ยวไม่เบา...

รามลิก้าวตามไปยงัทางเดยีวกนั แต่เมื่อผ่านแผนกต้อนรบัเข้ามาใน

ผบัที่ค่อนข้างคกึคกั เขากก้็าวขึ้นบนัไดไปยงัโต๊ะที่เพื่อนจองไวโ้ดยไม่สนใจ

นางแมวป่าอกี ชายหนุ่มไม่ชอบเดก็ก๋ากั่นสไตล์นี้ และไม่อยากเชื่อด้วยซ�้า

ว่าคนืนั้นเขาจะกลายเป็นเหยื่อที่นางแมวตะปบเสยีเอง 

ซ�้าร้าย...เขายงัไปจบลงบนเตยีงกบัหล่อน!

แม้จะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไร เพราะเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจเลยเถิดไป
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ไกลขนาดนั้น แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่านางแมวป่าตวันี้ไม่เหมอืนใครและไม่มใีคร

เหมอืน 

หล่อนมอีะไรที่ชวนให้เขาประหลาดใจหลายอย่าง...

รามลิยิ้มน้อยๆ พลางหยบิต่างหรูปูแมวน้อยนอนกอดเสี้ยวจนัทร์บน

โต๊ะท�างานขึ้นมา แม้จะเป็นต่างหูแฟชั่นธรรมดาๆ ที่ไม่ได้มีราคาสักเท่าไร

นัก แต่เกือบเดือนมานี้เขาเคยพยายามท�าตัวเป็นเหยื่อด้วยการเอาไปคืน

หล่อนที่ผบัหลายครั้ง 

น่าเสยีดาย... เขาไม่เจอนางแมวป่าที่นั่นอกีเลย 

ทนัใดนั้นเสยีงรถยนต์คนัหนึ่งแว่วมาจากทางหน้าบ้าน 

รามลิหนัไปมองนอกหน้าต่าง รถสปอร์ตสบีลอนด์คนัหนึ่งก�าลงัแล่น

เข้ามาตามทางในรั้วที่ตัดผ่านสนามหญ้าอันกว้างขวาง และท�าให้เขาอดหัน

ไปมองนาฬิกาบนผนงัไม่ได้ 

ปกติวันหยุดแบบนี้ธนนท์มักไม่ค่อยอยู่บ้าน ไม่รู้วันนี้นึกครึ้มอะไร

ถงึกลบัไวนกั... 

ชายหนุ่มประหลาดใจนดิๆ แต่ไม่ตดิใจนานนกั เขาวางต่างหูในมอื

ลงบนโต๊ะ แล้วหยบิแผนธุรกจิที่พจิารณาค้างอยู่มาดูต่ออกีครั้ง 

นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ จะมเีสยีงเคาะประตูดงัขึ้น 

“คุณมลิคะ” 

“เชิญครับ” เขาอนุญาตง่ายดาย เพราะจ�าได้ว่าเป็นเสียงสาวใช ้

คนสนทิของคุณนายรดัเกล้า 

ใบหน้าหล่อเหลาหนัไปมองประตหู้องที่ถกูเปิดเบาๆ อย่างมมีารยาท 

ก่อนจะเหน็สาวใช้ก�าลงัก้าวเข้ามาในห้อง ร่างอวบท้วมในวยัเฉยีดห้าสบินั้น

อยู่ในชุดเสื้อคอบัวสีขาวกับผ้าถุงส�าเร็จสีน�้าเงินเข้ม ซึ่งเป็นเครื่องแบบของ

สาวใช้ประจ�าบ้านรตริกัษ์ 

“คุณนายให้มาเชญิคุณมลิไปที่ห้องนั่งเล่นรมิน�้าค่ะ” 

“มเีรื่องอะไรหรอืเปล่าครบั พี่แป้น” รามลิขมวดคิ้วน้อยๆ ช่วงบ่าย
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แก่ๆ อย่างนี้ประมขุของรตริกัษ์มกัชอบจบิชาและอ่านหนงัสอืเงยีบๆ โดยไม่

ให้ใครรบกวนมากกว่า 

“คุณนนท์พาแฟนมาแนะน�าค่ะ”

รามลิแทบไม่อยากเชื่อห ูธนนท์เพิ่งเปรยเรื่องนี้บนโต๊ะอาหารตอนเช้า

เมื่อวาน แต่ตอนนั้นเขายังไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายก�าลังคบหาดูใจอยู ่กับใคร 

จรงิๆ เพราะแต่ไหนแต่ไรไม่เคยพดูถงึ แล้วจู่ๆ  กโ็ผล่มาในตอนที่รู้ว่าตวัเอง

มวี่าที่คู่หมั้นเป็นหลานสาวเจ้าสวัใหญ่แห่งวงการรบัเหมาก่อสร้าง

เดาได้ไม่ยากว่าเหตุใดคุณนายรัดเกล้าถึงให้สาวใช้มาตามเขาลงไป 

เพราะไม่ใช่แค่ประมุขของรตริกัษ์เท่านั้นที่ระแคะระคาย... 

...รามลิเองกอ็ยากรู้จกัผู้หญงิคนนี้เช่นกนั 

เบื้องหน้าของณจันทร์คือห้องโถงกว้างของบ้านทรงไทยร่วมสมัยที่
ตกแต่งอย่างหรหูรา บนเพดานยกสูงนั้นมโีคมไฟระย้าแบบที่เคยเหน็แค่ใน

ละคร และไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาเหน็ในชวีติจรงิ เพราะเกอืบหกปีที่คบหา

กบัธนนท์มา ณจนัทร์เพยีงแค่รบัรูว่้าอกีฝ่ายเป็นทายาทตระกลูดงั แต่ไม่เคย

มีโอกาสได้มาบ้านเพื่อนสักครั้ง และไม่เคยจินตนาการด้วยซ�้าว่าบ้านจะ

งดงามอลงัการขนาดนี้ 

นอกจากโคมไฟที่ออกแบบอย่างประณตีบรรจง ผนงัสขีาวที่ตดักบัสี

ของพื้นไม้และขอบหน้าต่างยงัเสรมิให้บ้านดูสะอาดสะอ้าน บนัไดไม้ขนาด

ใหญ่ตรงกลางห้องโถงนั้นมีทางแยกขึ้นไปได้ทั้งซ้ายและขวา ให้อารมณ์

เหมือนโรงแรมหรูๆ มากกว่าจะเป็นบ้านด้วยซ�้า อาจเพราะภาพเขียนจาก

ศลิปินชื่อดงัต่างๆ ที่แขวนประดบัอยู่ตามผนงัทางเดนิด้วย 

ดวงตาที่เปล่งประกายแวววาวของผูม้าเยอืนท�าให้สาวใช้ที่มาต้อนรบั

จ้องเป๋ง เพราะไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ ทั้งๆ ที่มองจากเสื้อผ้า

หน้าผมแล้วดูเหมอืนจะเรยีบร้อย 

ธนนท์เหลอืบไปเหน็ท่าทขีองสาวใช้เข้ากต็ดัสนิใจกระแอมเบาๆ เพื่อ
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ขดัจงัหวะ “พี่หนูแดงครบั รบกวนเตรยีมเครื่องดื่มให้ผมกบัเกี่ยวก้อยหน่อย

นะครบั” 

“ได้ค่ะ คุณนนท์” หนูแดงรับค�า แต่ก็มิวายหันไปมองเพื่อนสาว 

คนสนทิของเขาอกีครั้ง พอณจนัทร์หนัมาสบตาเข้า สาวใช้จงึยิ้มแห้งๆ แล้ว

รบีก้าวไปท�าตามค�าสั่ง 

ณจันทร์รอกระทั่งบุคคลที่สามห่างไปจากห้องโถงแล้วถึงค่อยหัน 

ไปหาเจ้าของบ้านหนุ่มหล่อ 

“แกๆ เปลี่ยนพลอตเป็นเมยีก�ามะลอตอนนี้ทนัไหม เหน็บ้านแกแล้ว

ฉันชักอยากเป็นคุณนาย อยากได้แหวนเพชรวงใหญ่ๆ สักสิบกะรัตในวัน

แต่งงานอะ” นกัเขยีนสาวยิ้มระรื่น แต่ไม่ทนัได้วาดฝันไปไกลกว่านั้นกโ็ดน

เกย์หนุ่มจิ้มหน้าผากเข้าให้ 

“หยุดมโนแล้วท่องนะโมค่ะ”

ณจนัทร์อ้าปากค้าง คล�าหน้าผากป้อยๆ

“ไหนว่าไม่อยากมดลูกตันเพราะมีผัวเป็นเกย์ไง แหม...เห็นบ้านฉัน

เข้าหน่อยนี่พร้อมจะเอาปูนฉาบมดลูกเชียวนะชะนี” เป็นการค่อนขอดที่ 

ท�าเอาณจนัทร์ได้แต่หวัเราะแห้งๆ “ส�ารวมค่ะ ส�ารวม ตาวาวขนาดนี้ ต่อให้

นุ่งขาวห่มขาวเป็นแม่ช ียงัไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นคนดอีะแก”

“แหม...” ณจนัทร์ทอดเสยีง หมั่นไส้เพื่อนที่พยายามไม่ออกอาการ

ตุ้งติ้งมากนกั ทั้งๆ ที่บรเิวณนี้ไม่มใีครสกัคน “แกไม่เชื่อมอืฉนัแล้วจ้างฉนั

มาเพื่อ?”

“ค่ะ เชื่อว่าเพื่อนแสดงเก่ง แต่หน้าต่างมีหูประตูมีตา จะพูดจะจา

อะไรก็หัดส�ารวมกิริยาเอาไว้บ้าง” ธนนท์ใช้เสียงผู้ชายในการสนทนากับ

หล่อน กวาดตามองไปรอบๆ เป็นนัยว่าให้ระมัดระวัง คนเผลอกระโดด 

ลงมาในเรอืล�าเดยีวกนัจงึอดขาดความมั่นใจไม่ได้ 

“จะว่าไป...ฉนัต้อง ‘ขนาดนี้’ จรงิๆ เหรอแก” ณจนัทร์ก้มมองส�ารวจ

เสื้อผ้าบนร่างกายตัวเองที่ไม่เหมือนตัวเองเลยสักนิด เพราะชุดที่ธนนท์ซื้อ
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มาให้ใส่เข้าฉากส�าคัญในวันนี้เป็นเสื้อคอบัวสีขาวแขนตุ๊กตากับกระโปรงสี

น�้าตาลอ่อนบานคลุมเข่าที่โคตรป้า ยิ่งหนัไปเหน็วกิผมยาวมหีน้าม้าสะท้อน 

รางๆ ในกระจกหน้าต่าง ณจนัทร์ยิ่งรูส้กึว่าเหมอืนสตรปีี ๒๕๐๐ หลงยคุมา 

แล้วไหนจะถูกธนนท์สั่งห้ามทาลปิสตกิสโีปรดอย่างสแีดงอกี “คนเรยีบร้อย

มนัไม่จ�าเป็นต้องปากซดีเหมอืนคนป่วยหรอืเปล่าอะแก” 

“ป่วยบ้าป่วยบออะไร เขาเรยีกหน้าสดสะกดใจชายย่ะ” 

ณจนัทร์ถงึกบัอึ้ง ไม่เข้าใจว่าเพื่อนไปเอาความคดิประหลาดๆ นี้มา

จากไหน 

“กพ็วกนางเอกนยิายไง” ธนนท์แจกแจงราวกบัมานั่งอยู่ในใจหล่อน

ไม่มผีดิ “กี่เรื่องๆ กเ็หน็คนเขยีนชอบบรรยายว่าสวยแบบธรรมชาต ิพระเอก

เหน็ปุ๊บตกหลุมรกัปั๊บ ไม่ว่าคุณเธอจะเป็นสาวใช้ เป็นคนสวน เกดิในสลมั 

ท�างานหนักตรากตร�าขนาดไหนก็ยังสวยค่ะ ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตา...

พระเอกหลงหวัปักหวัป�าทุกเรื่อง” 

ณจนัทร์หวัเราะพรดื ไม่ปฏเิสธว่านยิายหลายๆ เรื่องเป็นอย่างที่เพื่อน

ยกตวัอย่างจรงิ แถมยงัขายดบิขายดอีกีต่างหาก เพราะขนาดหล่อนไม่ค่อย

ปลื้มนางเอกสไตล์นั้นยังจิ้มโหลดอีบุ๊กมาอ่านเอาฟินบ่อยๆ ยิ่งถ้าพระเอก

หล่อร้าย แบดบอย ขี้เอา...แต่ใจ หล่อนยิ่งมอืลั่นง่ายๆ เพราะถอืคตทิี่ว่า 

‘ของมนัต้องม’ี

“นั่นมนันางเอกยุคโบราณ...นางเอกยุคนี้เขาพฒันาแล้วแก ปากแดง

กเ็ป็นนางเอกได้” 

“แต่ละครเรื่องนี้คนดคูอืย่าฉนั จบปะ” เกย์หนุม่ดดีนิ้วเป๊าะตรงหน้า 

ประหนึ่งจะปลุกเพื่อนให้ตื่นจากความเป็นตัวของตัวเอง “จงนึกถึงวิชา 

การตลาดที่อาจารย์ส�ารวยสอนว่าเราต้องมองความต้องการของกลุ่มลูกค้า

ให้ขาด ท่องไว้ค่ะเพื่อนก้อย แกมาหาผู้ใหญ่ ไม่ได้มาหาผู้ชาย”

“เพื่อนกไ็ม่ได้เหน็แก่ผู้ชายสกันดินะแก ไม่งั้นจะยอมสละความโสด

และความซงิของตวัเองมามผีวัเกย์อย่างแกเพื่อ?”
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“เงนิ”

ณจนัทร์อ้าปากค้าง อยากสะบดับ๊อบใส่คนตรงหน้า แล้วพดูประโยค

สวยๆ ตามแบบฉบับนางเอกนิยายเสียจริงๆ ว่า...เงินของแกซื้อฉันไม่ได้ 

เพราะเงนิไม่ใช่ทกุอย่างของชวีติ แต่เวลาเดยีวกนักรู้็อยูเ่ตม็อกว่าหลายอย่าง

ในชวีติต้องใช้เงนิ 

โดยเฉพาะหนี้เฮยีโป้ง... 

ความคิดสุดท้ายที่ฉายชัดในสมองท�าให้หญิงสาวเลือกจะเม้มปาก 

น้อยๆ ต่อให้ชุดจะป้าและหน้าจะป่วยแค่ไหนกช่็าง เพื่อเงนิแลว้...หลอ่นจะ

ยอมเป็นกุลสตรศีรสียามสกัวนักไ็ด้ 

“จรงิๆ แล้วแกกเ็หน็แก่เพื่อนด้วย” ธนนท์มวิายยิ้มประจบเมื่อเหน็

หน้าตูมๆ ของเพื่อนสาว แต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อจู่ๆ ณจันทร์เบิกตากว้าง 

ยกมอืขึ้นประนมพร้อมกบัที่ร่างกายสั่นสะเทอืนอย่างรุนแรงเหมอืนโดนผเีข้า 

“พะ...เพื่อนก้อย เป็นอะไรอะแก”

“วญิญาณนางเอกเข้าสงิ” 

ธนนท์ถงึกบัอึ้ง ก่อนจะหวัเราะพรดืเพราะความเล่นใหญ่เล่นโตของ

เพื่อน ดวงตาที่มีประกายขบขันนั้นมองภาพหญิงสาวหยุดชักกระตุกพลาง

ลดระดบัมอืลงมากุมตรงหน้าอย่างส�ารวม 

“คณุย่าของนนท์น่าจะรอนานแล้ว เราเข้าไปหาท่านเลยดกีว่าไหมคะ” 

ณจนัทร์ฉกียิ้มหวานประหนึ่งกลุสตรมีาเอง “ปล่อยให้ผู้ใหญ่รอนานๆ ก้อย

ว่าจะไม่เหมาะ” 

“เรดิ!” เกย์หนุม่ดดีนิ้วเป๊าะ ไม่รอช้าที่จะพาแฟนก�ามะลอของเขาตาม

ไปทางซ้ายมอืของห้องโถง 

หญงิสาวยงัอดไม่ได้ที่จะมองส�ารวจรอบๆ ด้วยความตื่นเต้น เพราะ

ทางเดนิในบรเิวณนี้มหีน้าต่างเรยีงต่อกนัหลายบานจนเหน็สวนอนักว้างใหญ่

ภายนอก กระทั่งมาถงึห้องนั่งเล่นบรเิวณสุดปลายทางด้านหลงั ประตูห้อง

แบบเปิดโลง่นั้นกท็�าให้ณจนัทร์เหน็หญงิสูงวยันั่งอยูบ่นโซฟายโุรปคลาสสกิ 
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และก�าลงัสนทนากบัสาวใช้วยัเฉยีดห้าสบิ ซึ่งสวมเครื่องแต่งกายแบบเดยีว

กบัหนูแดงและนั่งพบัเพยีบอยู่บนพื้น 

แม้ห้องจะไม่กว้างขวางนัก แต่เฟอร์นิเจอร์สีสว่างและระเบียงโล่งๆ 

ที่มองเหน็ทศันยีภาพแม่น�้ากช็่วยให้ห้องนั่งเล่นแห่งนี้ดูโปร่งสบาย 

ทว่า...พอหญงิสูงวยัหนัมาเท่านั้น ความสบายกพ็ลนัจางหาย 

สหีน้านิ่งๆ ของประมขุแห่งรตริกัษ์ท�าให้ณจนัทร์อดเกรง็นดิๆ ไม่ได้ 

แต่ถึงอย่างนั้นก็พยายามส�ารวมกิริยายามก้าวตามธนนท์ไปทางมุมนั่งเล่น

ด้านใน 

“คุณย่า” เกย์หนุ่มแอ๊บแมนยิ้มทกัทายเลก็น้อย 

“ตานนท์ กลบัมาแล้วหรอื” รดัเกล้ารบัไหว้คนเป็นหลาน ก่อนจะหนั

ไปมองหญิงสาวที่ตามหลังเขามาติดๆ อย่างพิจารณา เพราะตั้งแต่สาวใช้ 

วิ่งมารายงานว่าธนนท์พาผู้หญงิมา หล่อนกเ็ดาได้เลาๆ ว่าน่าจะเป็นคนรกั 

ที่เขาเพิ่งเปรยให้ฟังเมื่อวาน 

“นี่เกี่ยวก้อยครบัคณุย่า คนรกัที่ผมเล่าให้ฟัง” เกย์หนุ่มไม่รอช้าที่จะ

แนะน�าคนรกัอย่างเป็นทางการ ทั้งยงัแอ๊บแมนได้เนยีนมากๆ จนณจนัทร์

ถึงกับอึ้ง เพราะไม่เคยได้เห็นธนนท์ในบทบาทหลานชายหัวแก้วหัวแหวน 

มาก่อน “เกี่ยวก้อย คนนี้คุณย่าของนนท์เอง” 

แม้จะยังเกร็งๆ กับสายตาที่ประมุขของบ้านมองหล่อนตั้งแต่หัว 

จดเท้า แต่แววตาคู่นั้นกไ็ม่ชวนให้รูส้กึถงึความดูหมิ่นเหมอืนในละครหลายๆ 

เรื่อง เพราะดเูหมอืนแค่มองส�ารวจการแต่งกายตามประสาผูใ้หญ่เจ้าระเบยีบ

มากกว่า 

ณจนัทร์ยิ้มน้อยๆ พลางยกมอืไหว้

“สวสัดคี่ะคุณย่า”

“ไหว้พระเถอะจ้ะ” หญงิสูงวยัรบัไหว้ น�้าเสยีงราบเรยีบเช่นเดยีวกบั

สหีน้า ก่อนจะพยกัพเยดิไปยงัที่นั่งทางฝ่ังซ้ายมอื ซึ่งเป็นเก้าอี้ทรงยโุรปแบบ

เข้าชุดกนั “นั่งก่อนส”ิ
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ณจนัทร์ยิ้มรบัในเชงิขอบคุณ เป็นเวลาเดยีวกบัที่ธนนท์หนัมาพยกั-

หน้าชวน ร่างบางในชุดเสื้อคอบัวกับกระโปรงยาวคลุมเข่าจึงก้าวตามไป 

นั่งลงข้างๆ เกย์หนุ่ม 

“ได้ยนิตานนท์เล่าคร่าวๆ ว่าเธอเรยีนอยู่คณะเดยีวกนัหรอื” 

“ค่ะ” หญิงสาวเห็นว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ตั้งแง่รังเกียจจึงเริ่มผ่อนคลายลง 

ทั้งยังอดไม่ได้ที่จะหันไปมองหน้าเกย์หนุ่มที่ก�าลังเก๊กแมน แล้วนึกถึง 

วนัแรกที่ได้เจอกนัตอนปฐมนเิทศในคณะ 

ธนนท์เดินมานั่งลงบนเก้าอี้ว่างข้างกายหล่อน กลิ่นน�้าหอมอ่อนๆ 

ของผู้ชายลอยมากระทบจมูกจนชวนให้ต้องหนัไปมอง 

วินาทีนั้น...ณจันทร์ในวัยเฟรชชี่แอบเคลิ้มไปกับเสี้ยวหน้าด้านข้าง

ของเขาที่หล่อเข้มเหมอืนพระเอกละครตบจบู ยิ่งเพื่อนร่วมคณะหนุม่หนัมา

ประสานสายตา หัวใจดวงน้อยๆ ก็สั่นไหวจนเกือบจะส่งยิ้มหวานไปให้ 

ตามประสาคนมนุษยสัมพันธ์ดี หากว่าอีกฝ่ายจะไม่ยกขาขึ้นมาเบาๆ เพื่อ

นั่งไขว่ห้างเสยีก่อน

ยิ้มอ่อนๆ ที่เพื่อนร่วมคณะสดุหล่อส่งมาให้ในเวลานั้นราวกบัจะบอก

เป็นนยัว่า...อย่าอ่อยนะนงัชะน ีฉนัไม่นยิมกนิสปีชสี์เดยีวกนั!

นั่นเป็นความทรงจ�าแรกพบที่ประทบัอยู่ในใจณจนัทร์แบบไม่รู้ลมื 

“เรานั่งข้างกันตั้งแต่วันปฐมนิเทศเลยค่ะ นนท์เป็นเพื่อนคนแรก 

ในเอกที่ก้อยรูจ้กั เพราะก้อยมาจากต่างจงัหวดั ไม่รูจ้กัใครมาก่อนเลย ตอน

ปีหนึ่งพักอยู่หอในก็ได้รูมเมตเป็นเพื่อนคณะอื่น เราสองคนก็เลยสนิทกัน

มาเรื่อยๆ”

ในฐานะเพื่อนสาว...ได้แต่เกบ็ค�าขยายความไว้ในใจ เพราะไม่ลมืว่า

ตอนนี้รบับทแฟนก�ามะลอของเกย์หนุ่มอยู่ 

“มาจากต่างจงัหวดั เป็นคนที่ไหนล่ะ”

“เชยีงใหม่ค่ะ”

“งั้นหรอื” หญงิสงูวยัเลกิคิ้วเหมอืนคาดไม่ถงึ “ฉนักเ็ป็นคนเชยีงใหม่
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เหมอืนกนั ว่าแต่...ลูกเต้าเหล่าใครกนัล่ะ เผื่อว่าฉนัจะรู้จกั”

“พ่อของก้อยมีสวนล�าไยอยู่ที่แม่ริมค่ะ ชื่อสวนพ่อเลี้ยงอาทิตย์”  

ณจนัทร์ตอบตามตรง แต่ไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะรู้จกัแน่ๆ

แม้จะเป็นสวนขนาดใหญ่และส่งออกล�าไยอบแห้งไปต่างประเทศ แต่

เมื่อเทยีบกบัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการค้าของตระกลูรตริกัษ์แล้ว 

ธุรกจิเลก็ๆ ของครอบครวัหล่อนคงเทยีบไม่ตดิ 

“พ่อเลี้ยงอาทิตย์...ชื่อคุ้นๆ นะ” รัดเกล้าพยายามนึกอยู่ครู่สั้นๆ 

เสยีงฝีเท้าคนที่ก�าลงัก้าวเข้ามาในห้องนั่งเล่นกด็งึความสนใจจากประมขุของ

บ้านไปเสยีก่อน “อ้าว! ตามลิ มาแล้วหรอื”

ณจนัทร์ขมวดคิ้วเลก็น้อย ไม่คดิว่าจู่ๆ  จะมคีนมาร่วมวงสนทนาด้วย 

แต่ครั้นจะหนัไปมองบ้าง เก้าอี้ตวัที่หล่อนนั่งอยูต่อนนี้กห็นัหลงัให้ทางประตู

ห้อง หากเอี้ยวตวัมากไปประเดี๋ยวจะไม่ส�ารวม ท้ายที่สดุกลุสตรภีาคบงัคบั

จงึเลอืกนั่งรออย่างสงบ 

“มารู้จกัแฟนตานนท์เขาส”ิ

“ครบั” 

เสยีงนุ่มๆ ของชายหนุ่มที่ตอบรบัมานั้นค่อนข้างคุ้นหูณจนัทร์อย่าง

ประหลาด พอเขาเดนิตรงไปยงัเก้าอี้ตรงข้าม หล่อนจงึอดไม่ได้ที่จะมองด้วย

ความอยากรู้อยากเหน็ กระทั่งคนมาใหม่ค่อยๆ นั่งลง ใบหน้าหล่อๆ ที่หนั

มาประสานสายตากท็�าเอาณจนัทร์ถงึกบัตวัชาวาบ 

ดวงตากลมโตกะพรบิปรบิอย่างไม่อยากเชื่อ ภาพความทรงจ�าในผบั

เมื่อราวๆ หนึ่งเดอืนก่อนวนกลบัมาในสมองทนัที

“ตามิล นี่เกี่ยวก้อย แฟนตานนท์เขา” คุณนายรัดเกล้าแนะน�าใน

ฐานะผู้ใหญ่ และสีหน้าแววตาที่ดูจะผิดคาดของชายหนุ่มก็ท�าให้คนมีชนัก

ตดิหลงัเริ่มหวาดหวั่นพรั่นใจ

“คนนี้เหรอครบั”

ณจนัทร์กลนืน�้าลายอกึใหญ่ ยงัไม่ลมืว่าคนืนั้นตวัเองก่อเรื่องวุน่วาย
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อะไรเอาไว้ ซ�้ายงัไปจบทุกอย่างลงบนเตยีงของเขา!

แล้วกนัส.ิ..ท�าไมจู่ๆ เขาถงึมาปรากฏตวัในบ้านรตริกัษ์ได้ 

“เกี่ยวก้อยครับ นี่ลุงมิล...ที่นนท์เคยคุยให้ฟังว่าเป็นประธานบริษัท

เรยีลเอสเตตไง”

ลุง? 

ณจนัทร์หนัขวบัไปมองธนนท์อย่างอึ้งๆ พอจะรูว้า่คณุนายรดัเกลา้มี

ลูกชายสองคน หนึ่งคอืพ่อแท้ๆ ของธนนท์ที่เสยีชวีติไปนานหลายปี และ

อกีหนึ่งคอืพี่ชายของพ่อ 

อื้อหือ...ใครจะไปคิดเล่าว่าพี่ชายของพ่อจะหล่อแซ่บเหมือนหนุ่ม 

วยัสามสบิต้นๆ เพยีงนี้ แต่ไม่ว่าจะหล่อแซ่บขนาดไหน นาทนีี้คงไม่มอีะไร

แซ่บไปกว่า ‘เรื่องคนืนั้น’ ของหล่อนกบัลุงอกีแล้ว

ลุง...ที่หล่อนเรยีกว่าผวั!

แม้จะนานมาแล้ว แต่แววตานิ่งๆ ยากจะคาดเดาอารมณ์ของอดตีผวั

ในค�่าคืนหรรษากลับท�าให้คนมีชนักติดหลังเริ่มร้อนๆ หนาวๆ ราวกับจะ 

เป็นไข้ 

ณจันทร์ค่อยๆ กระพุ่มมือไหว้พลางก้มหน้าหลบสายตาชายหนุ่ม  

ไม่แน่ใจว่าเขายงัจ�าหล่อนได้ไหม เพราะต่างฝ่ายต่างกเ็มาๆ มนึๆ ด้วยกนั 

อกีทั้งคนืนั้นหล่อนแต่งหน้าแน่น แต่งตาแบบแคตอายส์ ปากแดงแรงฤทธิ์ 

และมดัจุกครึ่งหวัอวดไฮไลต์ผมสชีมพูกลางหลงั 

“สวสัดคี่ะลุงมลิ” 

ว่ากนัว่า...ผู้หญงิแก้ผ้ายงัไม่ลุ้นเท่าผู้หญงิหน้าสด!

หวังเพียงว่าขอบตาด�าๆ จากการปั่นนิยายดึกจนเป็นแพนด้า และ

หน้าจดืๆ ปากซดีๆ ของหล่อนในวนันี้คงช่วยสลดัภาพของ ‘นางแมวป่า’ ที่

เขาตั้งฉายาให้ในค�่าคนืนั้นได้



๔
แมวป่าล่าสวาท

เกอืบหนึ่งเดอืนก่อน...
ท่ามกลางความมืดสลัวและเสียงเพลงจังหวะเร้าใจของผับหรูย่าน

ใจกลางกรุง นักท่องราตรีทั้งหลายต่างก�าลังยักย้ายส่ายสะโพกอยู่ที่ฟลอร์

ดิสโก หนุ่มสาวแปลกหน้ายืนเต้นเบียดเสียดกันอย่างสนิทชิดเชื้อ เพราะ 

ในสถานที่มดืสลวัแบบนี้ แสงสตี่างๆ ช่วยอ�าพรางจุดบกพร่องตามร่างกาย

ได้มาก ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่คนสวยคนหล่อ และมีแรงดึงดูด 

ให้อยากเข้าไปท�าความรู้จกัทั้งสิ้น 

แน่ละ...คนหัวเก่าอาจมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควร แต่ในยุคที่

หนุ่มสาวรกัง่ายหน่ายเรว็กนัเช่นนี้ ผู้หญงิหลายคนมองว่าตวัเองมสีทิธิ์เท่า-

เทยีมชาย ถ้าถูกใจแล้วพากนัไปต่อกม็แีต่ได้กบัได้ ไม่มใีครเสยีเปรยีบใคร 

ยิ่งดกึขึ้นเท่าไร บรรยากาศจงึยิ่งทวคีวามครื้นเครง 

เวลาเดียวกันนั้น ถัดมาจากฟลอร์ดิสโกที่คนส่วนใหญ่ก�าลัง

สนุกสนาน สาวสวยที่มดัจุกครึ่งหวัและท�าไฮไลต์สผีมเป็นโทนน�้าตาลอ่อน

ไล่ลงไปเป็นสีชมพูก�าลังนั่งเบะปากร้องไห้สะอึกสะอื้น มือบางยกแก้ว
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คอ็กเทลสชีมพูหวานตรงหน้าขึ้นซด 

“ท�าไมอะแก...” หล่อนสะอื้นฮกั วางแก้วคอ็กเทลที่พร่องไปเกอืบครึ่ง

ลงพลางยกมือป้ายคราบน�้าตา “ท�าไมพี่เคนถึงท�ากับฉันแบบนี้ได้ลงคอ  

คบกนัมาตั้งเจด็ปี ฉนัไม่ดตีรงไหนท�าไมไม่บอก ท�าไมต้องแทงข้างหลงัทะลุ

ถงึหวัใจฉนั แล้วแอบไปกนิกบัเพื่อนฉนัด้วยอะแก”

เกย์หนุ่มมสีหีน้าตกตะลงึ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเพื่อนจะร้องห่มร้องไห้

เบอร์นี้ 

“เอาน่าแก...” ธนนท์ยื่นมือไปลูบแขนปลอบ “คิดเสียว่าได้รู้เช่น 

เหน็ชาตกินัก่อนแต่งงานกด็แีล้ว”

“ไม่ดอีะ” หญงิสาวหนัขวบัไปหา หวัคิ้วมุ่นเข้าหากนัโดยไม่มทีที่าว่า

จะอยากร้องไห้อกี และเสยีงเครอืๆ เหมอืนคนจะขาดใจเมื่อครู่กก็ลบักลาย

มาเป็นเสียงพูดแบบปกติ “ท�าไมเวลานางเอกอกหักทีไรต้องมาดื่มเหล้า

ฟูมฟายในผบัด้วยอะแก ร้องไห้ตรงรมิฟุตพาท ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้าง

ไม่ได้เหรอ”

ธนนท์ถงึกบักลอกตามองเพดาน เริ่มหมั่นไส้คนเป็นนกัเขยีนขึ้นมา

นดิหนึ่ง

“ก็ถ้าแกเปลี่ยนอาชีพพระเอกจากเจ้าพ่ออสังหาฯ เป็นพ่อค้าร้าน

ก๋วยเตี๋ยว มนักอ็าจจะได้อยู่อะ” เป็นการดบัจนิตนาการที่ท�าเอาณจนัทร์ถงึ

กบัอ้าปากค้าง “อกีอย่าง...ฉนัโทร. ชวนแกมาปรกึษาเรื่องว่าที่คูห่มั้นของฉนั

ที่จู ่ๆ ก็โผล่มา ไหงกลายเป็นว่าแกมาปรึกษาพลอตนิยายกับฉันล่ะคะ 

คุณจนัทร์ฝันหวาน” 

“ก.็..” เจ้าของนามปากกาจนัทร์ฝันหวานอกึอกั ยอมรบัว่าตอนนี้ไม่ใช่

เวลาที่จะมานั่งคดิพลอตนยิาย “กฉ็นัตดิฉากนี้มาตั้งสองวนัแล้ว แกโทร. ไป

ตอนฉันก�าลังท�างาน สมองฉันมันก็ยังคิดเรื่องงานอยู่ปะ ส่วนเรื่องที่แก

ปรกึษา...เมื่อกี้ฉนักแ็นะแกไปแล้วไง” 

หญิงสาวคิดว่าธนนท์หายกลุ้มแล้วเสียอีก เพราะเมื่อครู่นี้ก็ดูจะ 
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เหน็ด้วยกบัการแกล้งท�าตวัเป็นหนุ่มจดืชดืให้พลอยใสเบื่อหน่าย 

เกย์หนุ่มถอนใจเฮอืก เบนสายตาไปอกีทางด้วยสหีน้าเพลยีๆ 

“อุ๊ย!”

เสียงอุทานนั้นท�าให้ณจันทร์ประหลาดใจ ไม่รอช้าที่จะมองตาม

สายตาอกีฝ่าย ก่อนจะพบว่าถดัไปไม่กี่โต๊ะมหีนุม่ตาน�้าข้าวคนหนึ่งก�าลงัมอง

มาทางนี้ด้วยแววตาหวานฉ�่า เขามรีปูร่างสงูใหญ่ กล้ามเป็นมดัๆ ชนดิที่เหน็

แล้วอยากกดัเล่นเบาๆ 

“อู้ววว...งานดย์ี” ณจนัทร์จงใจเน้นเสยีงตรงค�าว่า ‘ดย์ี’ เพื่ออรรถรส

ในการชื่นชมว่าดจีรงิๆ แต่แล้วจู่ๆ ธนนท์กห็นัมาดกั 

“เขามองฉนัย่ะ” 

“แลว้ไง” หญงิสาวไหวไหล่นดิๆ แม้จะเหน็อยูเ่ตม็สองตาว่าเขาไม่ได้

มองหล่อนกต็าม “เขาอาจจะไม่กล้าสบตาฉนั เลยแกล้งมองแกไปอย่างนั้น

กไ็ด้”

“มั่นหน้าขนาดนี้ ตปีีกพั่บๆ รอได้เลย”

“อะไรของแก”

“ดูปากเพื่อนนนท์นะคะ” เกย์หนุ่มยกมือขึ้นชี้ปากตัวเอง ขณะที่ 

ณจนัทร์ยงัคดิตามไม่ทนัเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เริ่มท�างาน “นก!”

หล่อนอ้าปากค้าง อดไม่ได้ที่จะตแีขนอกีฝ่ายเข้าให้ 

“เลว”

ธนนท์หวัเราะคกิ พลอยท�าให้เพื่อนสาวคนสนทิหวัเราะตามไปด้วย 

“ถ้ามั่นใจว่าเขามองแก เรามาเดมิพนักนัไหมล่ะ”

“ว่า?”

“แกกบัฉนัใครจะตกหนุม่ตาน�้าข้าวคนนั้นได้ก่อน คนแพ้ต้องเปลี่ยน

รปูโพรไฟล์เฟซบุก๊เป็นก้อยเนื้อร้านเจ๊จิ๋มหนึ่งเดอืน” เป็นกตกิาเพี้ยนๆ ที่แค่

ฟงักข็�า เพราะเจ๊จิ๋มคอืเจ้าของร้านอาหารอสีานด้านหลงัมหาวทิยาลยัที่พวก

หล่อนชอบไปอุดหนุนประจ�า แต่โลกนี้จะมใีครบ้าเอาเมนู ‘ก้อยเนื้อ’ มาตั้ง
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เป็นรูปโพรไฟล์เฟซบุ๊กบ้าง ถ้าได้เงนิค่าโฆษณาจากเจ๊จิ๋มกว็่าไปอย่าง 

“ถามจรงิ? ท�าไมต้องรูปก้อยเนื้อ”

“ก็ถ้าโลกนี้มีก้อยนก ฉันคงไม่ตั้งกติกาเป็นก้อยเนื้ออะ” ราวกับจะ

อวยพรเป็นนยัๆ ว่าคนืนี้หล่อนต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 

“แรง”

“หรอืว่าป๊อด” 

ธนนท์ลอยหน้าลอยตาท้า ผิดกับคนถูกท้าที่ได้แต่เม้มปากน้อยๆ 

แล้วหนัไปมองเหยื่ออกีครั้งเพื่อประเมนิสถานการณ์ 

พ่อหนุ่มกล้ามแน่นยงัเอาแต่มองธนนท์ตาหวานฉ�่าขนาดนั้น ไม่ต้อง

แข่งกันอ่อยก็รู้ว่างานนี้ใครมาวิน ขืนรับเดิมพันจริงๆ มีหวังรูปโพรไฟล์

สวยๆ ของหล่อนได้กลายเป็นอาหารอสีานแน่

ณจนัทร์ยิ่งชอบเขยีนนยิายตอนดกึๆ อยู่ด้วย ช่วงพกัสมองมกัชอบ

เข้าไปหาอะไรอ่านเพลนิๆ ในเฟซบุก๊บ้าง ขนืเหน็รปูก้อยเนื้อทกุครั้งที่พกังาน 

มหีวงัท้องร้องโครกครากจนคดินยิายไม่ออกละสไิม่ว่า 

“กล้าท้ามากก็ล้ารบัค�าท้า แต่ฉนัว่าเรามาเพิ่มกตกิาดกีว่า...” นกัเขยีน

สาวยื่นหน้าไปใกล้ๆ ธนนท์พลางเหล่มองไปทางหนุ่มตาน�้าข้าวรูปหล่อ  

“คนนั้นฉนัยกให้แก เพราะฉนัไม่ชอบแย่งของเพื่อน”

“ค่า...คนดีย์” เกย์หนุ่มมิวายทอดเสียงจิก มองออกว่าณจันทร์รู้

สถานะมวยรองของตัวเองอยู่แล้ว ถึงได้อยากปรับปรุงกติกาเพื่อความ

ยุตธิรรม 

“กตกิามอียู่ว่าคนืนี้ใครหาหนุ่มเลี้ยงเหล้าแพงกว่าได้...ชนะ” 

เกมนี้ยงัช่วยให้ณจนัทร์พอมลุ้ีนบ้าง เนื่องจากทกุครั้งที่มาเที่ยวดว้ย

กนั หล่อนนั่งอยูเ่ฉยๆ กม็หีนุม่แปลกหน้ามาขอเลี้ยงเครื่องดื่มบ่อยครั้ง ซึ่ง

ธนนท์เองกร็ู้และไม่คดิทดัทาน กตกิาแฟร์ๆ แบบนี้ย่อมน่าสนุกกว่าแบบที่

เขานอนมาอยู่แล้ว

“เตรยีมรูปก้อยนก เอ้ย! ก้อยเนื้อไว้ได้เลย” ถงึอย่างนั้นกย็งัมวิาย
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แกล้งข่ม ก่อนจะถอืแก้วเครื่องดื่มของตนไปทางโต๊ะพ่อหนุ่มตาน�้าข้าว

เมื่อเป้าหมายยิ้มรบัและผายมอืเชื้อเชญิอย่างมไีมตร ีท่าททีี่ธนนท์หนั

มายักคิ้วเป็นต่อก็พาให้นักเขียนสาวอดหมั่นไส้ไม่ได้ แต่ลึกๆ ไม่ได้ถือสา

อะไร กลบัดใีจเสยีด้วยซ�้าที่ชวนคุยให้เพื่อนหายกลุ้มจากปัญหาคาราคาซงั

จนมอีารมณ์ไปแอ๊วหนุ่มได้ 

ณจนัทร์ก้มลงหยบิเครื่องดื่มสชีมพูหวานตรงหน้ามาดื่มต่อบ้าง แม้

จะเหน็ว่าเหลอือกีไม่ถงึครึ่งแก้ว หล่อนกไ็ม่คดิสั่งเพิ่ม เพราะรู้ลมิติตวัเองดี

ว่าดื่มได้ไม่เกนิสองแก้วต่อคนื ไม่อย่างนั้นจะเมาจนเสยีลุค 

ท่ามกลางเสยีงดนตรอีาร์แอนด์บใีนผบั หญงิสาวนั่งฟงัเพลงเพลนิๆ 

สลับกับจิบค็อกเทลบ้างเล็กน้อย โดยตั้งใจดึงเวลาให้เครื่องดื่มหมดช้าๆ 

แล้วคอยกวาดตามองหาเหยื่อมาเปย์ค่าเหล้า

ไม่ได้อยากหลอกกินฟรีนะ แต่ก็แค่ไม่อยากเปลี่ยนรูปโพรไฟล์เป็น

ก้อยนก เอ้ย! ก้อยเนื้อจรงิๆ กเ็ท่านั้นเอง 

นึกไม่ถึงว่าเพลงผ่านไปไม่กี่ท่อน หล่อนจะได้ยินเสียงปรบมือเบาๆ 

มาจากทางโต๊ะหนุ ่มตาน�้าข้าว เมื่อหันไปมองก็พบว่าหนุ ่มหล่อก�าลัง 

ส่งสญัญาณเรยีกบรกิรเพื่อสั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มให้ธนนท์ 

นั่นยังไม่เสียความมั่นใจเท่ากับที่เกย์หนุ่มหันมาขยิบตานิดๆ เป็น

นยัว่า ‘ของจรงิไม่ต้องพูดเยอะ’ ก่อนจะแกล้งท�าท่าไอแล้วยกมอืทาบล�าคอ

ตวัเองซึ่งตคีวามได้ว่า ‘เจบ็คอ’

ณจนัทร์เม้มปากแน่น อดไม่ได้ที่จะตอบโต้ไปทางสายตาบ้าง

‘สงครามยงัไม่จบอย่าเพิ่งนบัศพทหารย่ะ’

หญิงสาวยกแก้วของตนมาเตรียมจะดื่มต่อแก้อาการเสียหน้า แต่ก็

ตอ้งพบวา่ของเหลวสชีมพใูนแก้วเหลอือยู่นดิหนึ่งเท่านั้น เวลาผ่านไปเกอืบ

จะครึ่งเพลงแล้ว หล่อนนั่งอยู่คนเดียว ไม่มีธนนท์เป็นไม้กันหมาแบบนี้  

เหตุใดถงึไม่มเีหยื่อหลงเข้ามาขอเลี้ยงเหล้าบ้าง 

หรอืวนันี้ปากซดี? 
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ก็อาจเป็นได้...เพราะตอนนั่งคิดฉากนางเอกอกหักเมื่อครู่ หล่อนก็

เผลออนิในบทจนดื่มเอาๆ 

ในที่สุดเมื่อไม่มั่นใจในตวัเองเสยีแล้ว ร่างบางในชุดเชิ้ตเปิดไหล่กบั

กางเกงยนีสั้นจูจ๋งึขยบัตวัลกุจากโต๊ะเพื่อไปส�ารวจตวัเองในห้องน�้า แต่ไม่ทนั

ถึงทางเข้าด้วยซ�้า ณจันทร์ก็พลันชนกับชายคนหนึ่งที่เพิ่งสวนออกมาจาก

ห้องน�้าชายข้างๆ

“อุ๊ย!”

ณจันทร์ถึงกับเสียหลักเซไป แต่ยังเคราะห์ดีที่คู่กรณีคว้าต้นแขน 

เอาไว้ได้ทนั แล้วพอหล่อนเงยหน้ามองเขาเท่านั้น ดวงตาคมๆ ที่ก�าลงัมอง

มาอย่างห่วงใยนั้นก็ท�าเอาณจันทร์ตะลึง หัวใจดวงน้อยๆ เต้นโครมคราม

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนัก บางทีคงเพราะหัวใจหล่อนก�าลังสับสนว่าเขา

เป็นคนจรงิๆ หรอืเริ่มเมาจนฝันเหน็เทพบุตรกนัแน่ 

พ่อคุณขา...หล่อออร่า หล่อไม่บนัยะบนัยงั หล่อไม่เผื่อแผ่ชาวบ้าน 

หล่อวัวตายควายล้ม หล่อล�้าในสามโลก! อารมณ์ต้องมนตร์สะกดแบบ 

ในนยิายพาฝันเป็นอย่างไร นกัเขยีนสาวเพิ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้กว็นันี้เอง 

ฝ่ายรามลิสงัเกตว่าหล่อนค่อยๆ ยนืทรงตวัเองได้แล้วจงึปล่อยมอื 

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่าครบั”

ตรงนี้ค่ะที่รกั...ณจนัทร์อยากยกมอืทาบอกข้างซ้ายที่โดนศรรกัปักเข้า

กลางใจอย่างแรง แต่ขืนท�าอย่างในจินตนาการจริงๆ คงไม่งาม เพราะ

นางเอกอย่างหล่อนต้องตอบแบบนางเอกเท่านั้น

“ไม่เป็นไรค่ะ” หญงิสาวยิ้มน้อยๆ เป็นการผูกมติร “คุณล่ะคะ เจบ็

ตรงไหนหรอืเปล่า”

“ไม่เป็นไรครบั ต้องขอโทษด้วยที่ผมเดนิไม่ทนัระวงั”

“หนูต่างหากที่ไม่ทนัระวงั...” ถงึได้มาสะดุดรกัเข้าให้

ประโยคหลังหล่อนไม่ได้พูดเพราะอยากคีปลุคนางเอก ส่วนเรื่องที่

เดนิชนกนัเมื่อครู.่..จรงิๆ แล้วหล่อนเดนิทางตรง ส่วนเขาโผล่พรวดออกมา
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จากห้องน�้าแบบนั้น เขานั่นละที่เป็นฝ่ายผดิ แต่นาทนีี้ความรกับงัตาจนมอง

ไม่เหน็ความผดิใดๆ ของเขาเลย เพราะฉะนั้นถอืเป็นพรหมลขิติ ณจนัทร์

ยกประโยชน์ให้จ�าเลยละกนั 

“ว่าแต่...มาคนเดยีวเหรอคะ”

ชายหนุ่มนิ่ง ดวงตาคมๆ ภายใต้คิ้วหนาเข้มที่ก�าลงัมองหล่อนอย่าง

พจิารณา ท�าให้คนตวัเลก็กว่าใจสั่น เกดิมายี่สบิสามปีไม่เคยเจอใครหล่อแรง

เบอร์นี้ เขาหล่อยิ่งกว่าดาราบางคน การแต่งกายก็ดูดีมีรสนิยม แม้จะ 

ดูมอีายุสกัหน่อย แต่หล่อเข้มและเป็นผู้ใหญ่กว่าแบบนี้แหละ...สเปก!

“มากบัเพื่อนครบั”

แปลว่ายงัไม่มเีมยี... 

“ดีจังเลยค่ะ” หล่อนยิ้มน้อยๆ โดยไม่เปิดเผยความในใจมากนัก 

เพราะไม่อยากให้ชายหนุ่มรู้สกึว่าหล่อนเอานอไปทิ่ม 

ไม่สิ...หล่อนไม่ใช่แรดเสียหน่อย แถวบ้านเรียกว่าปล่อยให้หัวใจ

น�าทางล้วนๆ

“เพื่อนหนูไม่รู้หายไปไหนแล้ว...” หญิงสาวมิวายแกล้งหยอดนิดๆ 

เพราะมั่นใจว่าโดยมารยาทแล้วเขาคงชวนหล่อนไปนั่งร่วมโต๊ะด้วย หรอืไม่

กเ็สนอตวัมานั่งคุยเป็นเพื่อน 

“ก็น่าจะอยู่แถวนี้...มาด้วยกันคงไม่ทิ้งกันหรอกครับ ไม่งั้นจะเรียก

ว่าเพื่อนได้ไง” เป็นประโยคนอกเหนือจากความคาดหมาย ก่อนที่เขาจะ 

ยิ้มน้อยๆ มาให้ตามมารยาท “ขอตวันะครบั”

ณจนัทร์ได้แต่อ้าปากค้าง มองตามหลงัชายหนุ่มที่เดนิตรงไปยงับนัได

ทางขึ้นชั้นลอยของผบัพร้อมกบัความรูส้กึว่าหากนี่คอืการ์ตนูคงมนีกสองตวั

บนิผ่านศรีษะหล่อน แล้วแหกปากร้อง...ก๊า...ก๊า

นก!

หญิงสาวหันขวับไปมองธนนท์ นับว่ายังเคราะห์ดีที่อีกฝ่ายก�าลัง 

คุยกับหนุ่มตาน�้าข้าวอย่างกะหนุงกะหนิง เมื่อครู่จึงไม่น่าจะเห็นว่าหล่อน 
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ตกผู้ชายไม่ตดิ ไม่อย่างนั้นมหีวงัล้อยนัลูกบวชแน่ๆ

แต่ถึงธนนท์จะไม่ทันเห็น ณจันทร์ก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะนกง่ายๆ 

แบบนี้ หน้าตาหล่อนกไ็ม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่สกัหน่อย ถ้าจะบอกว่าสวยกถ็กูไปอกี

ไม่ได้หลงตวัเองนะ...ต�าแหน่งดาวคณะบอกมา 

หญิงสาวหันกลับไปมองคนเล่นตัวบนทางเดินชั้นลอยอีกครั้ง นึก

หมั่นไส้เขาตงดิๆ เพราะปกตหิล่อนนั่งเฉยๆ กม็หีนุ่มมาขอแลกไลน์ถมเถ 

แน่ละว่าไม่ได้ให้ อย่างมากกค็ุยเล่นสนุกๆ ตามประสาคนมนุษยสมัพนัธ์ดี

ที่มาเที่ยวเพื่อเปิดหเูปิดตา พอถงึเวลากแ็ยกย้ายกนักลบับ้าน ณจนัทร์ไม่เคย

คิดว่าจะมาหาแฟนจริงๆ ในผับอยู่แล้ว เขาเป็นคนแรกเลยที่แอ๊วแล้ว 

เดนิหนงี่ายๆ 

ตาลุงขี้เก๊ก! 

หล่อนเปลี่ยนสรรพนามจาก ‘ที่รกั’ เป็น ‘ลุง’ ทนัท ี กระทั่งเหน็ลุง 

ก้าวไปนั่งลงบนโต๊ะวไีอพรีมิระเบยีงชั้นลอยที่มชีายอกีคนหนึ่งนั่งรออยูก่่อน 

ร่างสูงดูสะโอดสะองของคนที่มากับลุงก็ท�าให้ความคิดบางอย่างเดินทางมา

สู่สมอง 

หนุ่มหล่อมากนัสองคน ไม่มเีดก็ดรงิก์ไปนั่งคุยที่โต๊ะ และไม่มทีที่า

ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะหันไปมองสาวๆ โต๊ะอื่นตามประสาผู้ชายที่ชอบมา

เที่ยว 

หรอืจะกนิกนัเอง?

คิดแล้วณจันทร์ก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือก...ผู้ชายสมัยนี้เป็นอะไรกัน

ไปหมด ชะนงชะนอีดอยากปากแห้งหมดแล้ว!

เสยีงเพลงแนวอาร์แอนด์บดีงัคลอเคลา้บรรยากาศผอ่นคลายภายใน
ผบั ชายหนุ่มร่างสูงสะโอดสะองนั่งคดิอะไรเพลนิๆ อยู่เพยีงล�าพงับนโซฟา

ชั้นลอย กระทั่งเห็นเพื่อนที่กลับมาจากห้องน�้านั่งลงหยิบแก้วแมนฮัตตัน 

บนโต๊ะขึ้นดื่ม เขากเ็อ่ยเสยีงเรยีบ
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“ไอ้หมีกริซลีเพิ่งโทร. มาเมื่อกี้ บอกว่าจะตามเข้ามาดึกๆ หน่อย 

เพราะตดิลูกค้า”

รามลิพยกัหน้าน้อยๆ เป็นเชงิว่ารบัรู้ คนที่ศรุตเพิ่งเอ่ยถงึคอืเพื่อน

อีกคนในกลุ่มที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเอ็มบีเอในต่างประเทศ แม้ว่า 

ทั้งสามหนุ่มจะเรียนจบมานานนับสิบปี และมีหน้าที่การงานให้รับผิดชอบ

มากมาย แต่กย็งันดัสงัสรรค์กนัอยู่เนอืงๆ ตามแต่โอกาสจะเอื้ออ�านวย

เมื่อศรุตไม่ได้ชวนคุยอะไรต่อ เขาก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองเด็ก 

หัวชมพูที่เพิ่งเดินเข้าห้องน�้าไปหมาดๆ มุมปากกระตุกยิ้มเล็กน้อย เพราะ

ไม่อยากเชื่อว่านางแมวป่าที่เขาบงัเอญิได้ยนิหล่อนวางแผนล่าเหยื่อตรงหน้า

ทางเข้าผบัจะมาล่าเขาเสยีได้

กห็ล่อนยงัดเูป็นเดก็วยัรุน่อยูเ่ลย ไม่น่าจะสนใจอะไรคนอายมุากกว่า

เป็นสบิปีแบบเขา แต่เอาเข้าจรงิกไ็ม่แปลก...เดก็ๆ สมยันี้หลายคนรกัสนุก

และรักสบาย ส่วนรามิลเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเจอกุลสตรีในสถาน

บนัเทงิแบบนี้อยู่แล้ว หากเป็นหลายปีก่อนละก.็..มเีดก็น่ารกัๆ แบบหล่อน

มาอ้อน เขากช็อบแน่นอน แต่ถ้าจะพฒันาไปถงึขั้นคบหาจรงิจงัคงไม่ ส่วน

เวลานี้เขากลบัไม่รู้สกึอยากจะล้อเล่นในความสมัพนัธ์กบัใคร อาจเพราะอายุ

ที่เริ่มมากขึ้นจงึรู้สกึอิ่มตวั 

เมื่อสาวน้อยคนเดมิกลบัออกมาจากห้องน�้า รามลิจงึอดอยากรู้ไม่ได้

ว่านางแมวป่าตะปบเขาไม่ส�าเรจ็แล้วจะหนัไปล่าสวาทใครต่อ 

“นี่แกเปลี่ยนแนวแล้วเหรอไอ้มลิ”

เสียงของเพื่อนที่นั่งดื่มอยู่ข้างๆ ท�าให้รามิลหันหน้าไปหา คิ้วหนา

ขมวดเข้าหากนัน้อยๆ เพราะไม่แน่ใจว่าศรุตก�าลงัหมายถงึเรื่องใด 

“เปลี่ยนแนวอะไรวะ”

“กแ็ม่เหยื่อสาวหวัไฮไลต์ชมพูนั่นไง ฉนัเหน็แกมองอยู่นะไอ้เสอื”

รามลิข�า ไม่แปลกใจที่เพื่อนจะสงัเกตเหน็ เพราะเขาเองกไ็ม่ได้รู้สกึ

ว่าการมองผูห้ญงิสกัคนในผบัเป็นเรื่องผดิปกต ิ โดยเฉพาะแม่สาวน้อยหวัสี 
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ชมพคูนนั้น หล่อนตั้งใจสวมเสื้อเปิดไหล่โชว์สะดอื นุง่กางเกงสั้นเกอืบเหน็

แก้มก้นมาเที่ยว แสดงว่าเจ้าตวัไม่ได้หวงห้ามสายตาใครอยู่แล้ว 

“ฉนัต่างหากที่เป็นเหยื่อเขา”

“โอ้ว...พลาดแล้ว” ศรุตท�าเป็นร้องตกใจแล้วหลุดหัวเราะเล็กน้อย 

ไม่รูว่้าจะข�ารามลิหรอืข�าผูห้ญงิที่คดิว่ารามลิเป็นเหยื่อด ีเพราะสมยัเรยีนด้วย

กนั รามลิขึ้นชื่อว่าเสอืซุ่ม เหน็นิ่งๆ ท่าทางเหมอืนสุภาพบุรุษ แต่เขี้ยวเลบ็

ไม่ธรรมดา จนแม่สาวหลายคนคดิว่าเป็นผู้ชายที่เข้าหาง่ายและไม่มพีษิภยั 

“น่าสงสารเดก็น้อย รจิะเป็นแม่เสอื...ไม่เชก็ประวตัเิหยื่อให้ดเีสยีก่อน” 

แม่เสอืหรอื...เป็นการเปรยีบเปรยที่ท�าให้เขาขบขนั เพราะเมื่อนกึถงึ

ตาแป๋วๆ ของหล่อนตอนคุยกันตรงหน้าห้องน�้าด้านล่าง เขาก็ยิ่งรู้สึกว่า

หล่อนเป็นได้แค่แมวป่า

รามิลหยิบค็อกเทลบนโต๊ะมาดื่มอีกครั้ง แต่แล้วก็ต้องประหลาดใจ

ที่เหน็นางแมวสาวยนืงงในดงคนเมาเหมอืนก�าลงัมองหาอะไรสกัอย่าง

ตอนยืนคุยโทรศัพท์ตรงหน้าทางเข้าผับก็ดูเป็นคนจัดจ้านในย่านนี้ 

เขามั่นใจว่าหล่อนไม่ได้มาคนเดยีวแน่ๆ

‘เพื่อนหนูไม่รู้หายไปไหนแล้ว...’

เสยีงอ้อนๆ ของหล่อนก่อนหน้านี้ลอยเข้ามาในสมอง ตอนนั้นรามลิ

คดิว่าเป็นมุกเปิดโอกาสให้เหยื่อตดิกบัเสยีอกี 

หรอืจะไม่ได้มุกจรงิๆ

ชายหนุม่ยงัคงนั่งมองอยูห่่างๆ อย่างไม่อยากเชื่อ และท่าทางของนาง

แมวป่าที่ก�าลังชะเง้อชะแง้มองหาใครบางคนรอบๆ ผับก็ดูไม่ก๋ากั่นเหมือน

ตอนคุยโทรศพัท์เลย เพราะหล่อนดูเหมอืนเดก็น้อยหลงทางมากกว่า 

แมวหลงงั้นหรอื...ดูๆ ไปกช็กัอยากอุ้มกลบับ้านชะมดั!


