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“มานานหรือยังจ่อย” 

เสียงเรียกจากเพื่อนสนิทดังขึ้นจากด้านหลัง แทรกเข้ามาใน

ความคดิที่ก�าลงัล่องลอย ท�าให้หญงิสาววยัยี่สบิสามปีเบอืนหน้ากลบั

มาพร้อมรอยยิ้มอ่อนหวาน

“เกือบชั่วโมงแล้วจิน” เธอบอกอย่างไม่เดือดร้อน แต่คนฟัง 

ถงึกบัท�าตาโต

“นังบ้า! ท�าไมมาเร็ว นี่ฉันมาตรงเวลานะยะ บอกซะก่อน”  

ชายหนุ่มวัยยี่สิบห้าค้อนตากลับไม่ต่างจากสาวๆ ทั้งที่ลักษณะที่เห็น

ภายนอกเป็นชายหนุม่ทั้งแท่งในชดุเครื่องแต่งกายแบบเรยีบๆ กางเกง

ผ้าสเีข้ม เสื้อเชิ้ตสอ่ีอนเช่นเดยีวกบัหนุม่ออฟฟิศทั่วไป แต่ที่ท�าให้น่าดู

คอืรูปร่างสูงเพรยีวและผวิออกขาวแลดูสะอาดสะอ้าน 

เขาเดนิมาอย่างไม่เร่งร้อน แต่ความร้อนด้านนอกอาคารท�าให้

ถงึกบัเหงื่อซมึ จงึโบกมอืเรยีกบรกิรเพื่อสั่งเครื่องดื่มเป็นอนัดบัแรก

“ขอน�้ามะเขอืเทศปั่น” 

“หนัมาดแูลสขุภาพนี่เอง มน่ิาผวิด ีดอู่อนไปหลายปี” เธอแกล้ง

เย้า 

อกีฝ่ายท�าหทูวนลม ส่งยิ้มหวานให้หนุม่น้อยที่รบัออร์เดอร์ แล้ว
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จบีปากย้อนถาม “หมายถงึอะไร หน้าหรอืสตปิัญญา”

“มกุนี้เขาไม่เล่นกนัแล้ว ตั้งแต่สมยัพระเจ้าเหาสร้างโลก”

“มกุพระเจ้าเหาเขากไ็ม่เล่นกนัแล้วเหมอืนกนั นงัแก่!”

สาวน้อยหวัเราะออกมาอย่างถกูใจ ดวงตาวาววบัด้วยความสขุ 

ขัดกับท่าทีอ่อนล้าเหม่อลอยที่เห็นก่อนหน้านี้ราวฟ้ากับเหว เธอมอง

คนตรงหน้าอย่างยนิด ีราวกบัความทรงจ�าของคนืวนัแสนสขุในวยัเรยีน

จะอบอวลอยู่รอบตวัอกีครั้ง

จิตตินเป็นเพื่อนรุ่นพี่ อายุมากกว่าเธอสองปี ตอนที่ช่อรักเข้า

เรียนมหาวิทยาลัยปีแรก เขาเป็นรุ่นพี่ปีสาม แต่เพราะเขาเป็นญาต ิ

สนิทกับธัญวดีเพื่อนรักของเธอ ท�าให้รู้จักคบหากันต่อมาจนถึงบัดนี้ 

โดยที่อกีฝ่ายไม่ยอมแทนตนเองว่าพี่

“ท�าไมท�าหน้าอย่างนั้น” คนที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจกลับมองเห็น

ความผดิปกติ

เพื่อนรุน่น้องใบหน้าสดใสด้วยวยัเยาว์ แต่ประกายตาหม่นหมอง

“หน้ายงัไง” คนถกูทกัลบูหน้าฝืนยิ้ม แต่รูด้ว่ีาปิดบงัอกีฝ่ายไม่ได้ 

ในความเป็นคนคล่องแคล่วปากไว จิตตินมีความละเอียดอ่อนบาง

อย่างที่ท�าให้ไม่อาจมคีวามลบัระหว่างกนั

“หน้าหมองๆ ตาลอยเหมอืนคนไม่มคีวามมั่นใจ เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยว

เศร้า ดมูคีวามสขุแค่ประเดี๋ยวประด๋าว คนแต่งงานใหม่มนัน่าจะสดชื่น

กว่านี้ แต่นี่เหมอืนอมทกุข์” เจ้าตวัแจกแจงเป็นข้อๆ

“เก่ง ยงัเก่งเหมอืนเดมิ รูใ้จไปหมด อยากได้จนิพกตดิตวัไปไหน

ทกุที่เป็นตุ๊กตาลูกเทพ”

“งานอย่างฉนัมนัต้องเดาอารมณ์ลกูค้า แค่ขมวดคิ้วหรอืมมุปาก

กระตกุนดิเดยีวต้องรบีปรบักลยทุธ์ ไม่อย่างนั้นกข็ายของไม่ได้ นี่หน้า

แกเหี่ยวซะขนาดนั้นท�าไมจะดูไม่ออก” เขาหยดุชั่วครู่เพื่อรบัน�้ามาจบิ 

ตามด้วยน�้ามะเขือเทศแก้วโต แล้วจึงพูดต่อ “ยังไม่ดีขึ้นอีกเหรอ 
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สถานการณ์กบัผวัหล่อน?” อกีฝ่ายถามตรงๆ 

ช่อรักยังคงยิ้ม แต่อาการพยักหน้าน้อยๆ ก็เท่ากับเป็นการ

ยอมรบัโดยดษุณี

“หย่ากไ็ม่ได้ หม้อข้าวยงัไม่ทนัด�า แม่ผวัจะชกัดิ้นชกังอ อยู่ต่อ

หล่อนกไ็ม่มคีวามสขุ มชีู้เสยีดมีั้ย”

“จะดีเหรอ” ช่อรักอดหัวเราะค�าแนะน�าประกอบสีหน้าจริงจัง

ของเขาไม่ได้

“ไหนๆ ในเรื่องนี้หล่อนกเ็ป็นคนทกุข์ที่สดุ ท�าไมไม่มองมมุใหม่

หาความสขุใส่ตวับ้าง”

“ก.็..หาอยู่ จนิกใ็ห้เวลาเรามากๆ หน่อยส ิโทร. ไปทไีรกไ็ม่เคย

รบั ส่งไลน์ไปกไ็ม่เปิดอ่าน” 

“แต่ฉนัโทร. กลบัทกุครั้งนะยะหล่อน”

“รกักห็ลบัไปแล้วทกุท ีจนินอนดกึตหีนึ่งตสีอง ใครจะไปรอคยุ

ด้วยไหว” เธอออดเสยีงหวาน 

จติตนิส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ มองด้วยมมุคนนอกกเ็หน็ว่าเพื่อน

รุ่นน้องไม่มีอะไรด้อยกว่าผู้หญิงคนไหนๆ นอกจากนี้ชีวิตของเธอยัง

ออกจะเพยีบพร้อมกว่าคนทั่วไปเสยีด้วยซ�้า แต่ไม่รู้เวรกรรมอะไรต้อง

มาตกอยู่ในสภาพกลนืไม่เข้าคายไม่ออกในชวีติสมรสแบบนี้

คนที่นั่งตรงข้ามยกมอืขึ้นเท้าคางทั้งสองมอื ท่าทางไม่ต่างจาก

เดก็หญงิตวัเลก็ๆ ใบหน้ารปูไข่ที่ได้สดัส่วนสวยงามนั้นใครเหน็เป็นต้อง

สะดุดตาทุกราย ดวงตากลมโตหวาน กลีบปากอิ่มฉ�่า ยิ่งตอนที่เธอ 

ยิ้มหวาน ลกัยิ้มเลก็ๆ กดแก้มนวลจนเป็นรอยน่าเอน็ด ูผูห้ญงิลกัษณะ

นี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ถงึขนาดที่ว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายแท้คงจบีเธอเป็น

แฟนไปแล้ว 

ชีวิตของช่อรักเหมือนโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ เธอมีคู่หมาย 

ตั้งแต่ยังเรียนปริญญาตรีไม่จบ ลูกชายของเพื่อนรักแม่เป็นชายหนุ่ม
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หน้าตาดี พื้นฐานการศึกษาไปจนถึงความสามารถล้วนแต่สูงส่งกว่า

ช่อรกัทกุอย่าง ไหนจะฐานะที่เรยีกได้ว่าเท่าเทยีมกนัชนดิสมน�้าสมเนื้อ 

“ตอนที่เรียนจบใหม่ๆ คนเขาอิจฉาหล่อนจะตาย ยายธัญมัน

ยงัว่าตวัมนัวิ่งหางานงกๆ เอาหน้าไปเสนอบรษิทั เหนื่อยสายตวัแทบ

ขาด พยายามอย่างหนกัแล้วกย็งัต้องรอลุน้ผล ไม่รู้เขาจะเอาหรอืเปล่า 

เครยีดแทบเอาตนีก่ายหน้าผาก แต่หล่อนจบปุ๊บแต่งงานปั๊บ ผวักร็วย 

หล่อ เลิศเลอเพอร์เฟกต์ ชีวิตเหมือนเจ้าหญิง มีความสุขนิจนิรันดร์ 

ชั่วกาลนาน เอเวอร์อาฟเตอร์”

“สงสัยรักจะไม่เคยเจอปัญหา พอเจอเข้าก็ช็อกเลยไปไม่เป็น” 

สาวรุ่นน้องเองกย็อมรบั 

“เขายงัตดิต่อกบัแฟนเก่าอกีเหรอ ผวัหล่อนน่ะ”

“รกัไม่รู้” เธอถอนหายใจออกมาเป็นครั้งแรก 

นึกไปถึงภาพที่เห็นในคืนแต่งงานยังร้อนวูบในใจอยู่จนบัดนี้  

เจ้าบ่าวหมาดๆ ตระกองกอดหญงิสาวแปลกหน้าในบ้านที่ผูใ้หญ่ปลกู

ให้เป็นเรอืนหอท�าเอาเธอแทบล้มทั้งยนื 

...กลายเป็นหนามแหลมที่ยงัคงต�าใจอยู่จนทกุวนันี้

“รูแ้ต่ว่าความสมัพนัธ์มนัเลวร้ายลงทกุวนั ไม่เคยทะเลาะกนั แต่

กไ็ม่ได้รกัใคร่ไยดแีบบคู่แต่งงาน มนัเหมอืนต่างคนต่างอยู่ เขามงีาน

ท�าทกุวนั แต่รกัไม่ม ีความรู้สกึเดมิๆ ชวีติเดมิๆ สะสมทบัถมจนถงึจดุ

ที่เราเบื่อ” ค�าอธบิายเกอืบจะเป็นการพมึพ�ากบัตนเอง 

คนฟังจิบเครื่องดื่มแล้วถามทะลุกลางปล้อง “หล่อนจิ้มกัน 

กะผวัหล่อนบ่อยมั้ย” 

“บ้า! พูดอะไร เกี่ยวกันที่ไหน” หญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานถึงกับ

หน้าแดงเรื่อ

“มนัเกี่ยวนะหล่อน นอนด้วยกนั เมกเลฟิ ท�ากนับ่อยๆ เดี๋ยวก็

รกักนัไปเอง ภาษาไทยเขาถงึเรยีกท�ารกัไง”
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ช่อรักนิ่งไปนานกว่าจะตอบออกมาได้ “มันหมายความว่ามี

ความรกักนัก่อนถงึท�าด้วยความรกัต่างหาก กน็ี่เขาไม่ได้รกั จะมาท�า

อะไรกนัเล่า”

“คุณพระช่วยรวยเป็นล้าน!” เพื่อนหนุ่มร้องวี้ดท�าหน้าตื่น 

“แต่งงานกันมาสองเดือนไม่เคยจิ้มกันเลยหรือแม่คุณ อมพระมาพูด 

กไ็ม่เชื่อ”

ช่อรกัหยกิแขนอกีฝ่ายเป็นพลัวนั “อย่าเสยีงดงัส ิอายเขา”

“หล่อนจะอายใคร ก็มีแต่ฉันกับไอ้หนุ่มเสิร์ฟน�้านั่น” จิตติน 

พยักพเยิดไปทางหนุ่มน้อยบริกรที่รอรับค�าสั่งอยู่ห่างออกไป “ไม่เคย

เลยเหรอจ่อย นงับ้า ผวัออกจะน่าฟัด ไม่นกึอยากบ้างเหรอ”

“เขาไม่รักเรา แถมไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มันไม่ชิน” เจ้าตัว 

อ้อมแอ้มหน้าแดงจดั

“นี่แน่ะนงัจ่อย หล่อนเป็นเมยีตามกฎหมาย ชวีติครอบครวัมนั

เริ่มจากคนสองคน ไม่ใช่คนที่สามที่สี่ ต่อให้พ่อแม่เป็นคนจดัการหาผวั

ให้ แต่ชีวิตที่เหลือหล่อนต้องเดินต่อเอง ไม่เคยรู้จักกันก็ท�าความ 

คุ้นเคยเสยี อยู่บ้านเดยีวกนั ใช้ชวีติอยู่ด้วยกนั สองเดอืนมานี้หล่อน

มวัท�าอะไรอยู่” 

เพื่อนรกัว่ายาวเหยยีดสลบักบัดื่มน�้าผลไม้แก้คอแห้ง “นี่แปลว่า

หล่อนยงัไม่ลมืเรื่องแฟนเก่าเขาอกีเหรอ ที่มากอดกนักลมให้หล่อนเหน็

คราวนั้นน่ะ”

“มนัลมืง่ายเสยีที่ไหนล่ะจนิก”็ 

ช่อรักไม่เคยมีความลับกับเพื่อน วันที่เธอฟูมฟายทั้งน�้าตา  

ธญัวดแีละจติตนิล้วนได้รบัรู้

“ถึงยังไงเขาก็แต่งงานกับหล่อน แปลว่าเขาเลือกแล้ว คนดีๆ 

เขาไม่ไปยุ่งกับคนเก่าอีกหรอก มันบาป ถ้าแต่งงานกับคนหนึ่งยังไป

วอแวกบัอกีคน หล่อนกค็วรมองหาผวัใหม่”
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“บางทกีอ็ยากปล่อยวาง คดิให้น้อยๆ เหมอืนที่จนิบอก แต่ใจ

เราไม่ยอมรบั มนัคอยแต่คดิว่าท�าไม เพราะอะไร”

“หล่อนน่ะมนัเคยตวั เคยเป็นลูกรกั ได้ทกุอย่างเท่าที่พ่อแม่จะ

สรรหามาให้ได้ แม่ผวักถ็อืหาง พอมาเจอผวัเยน็ชากใ็บ้กนิ แถมมาเจอ

ภาพบาดใจอีก ไอ้ครั้นจะแก้เกมด้วยการยั่วผัวก็คอยแต่คิดว่าตัวเป็น

เมยีน้อย ทั้งที่ตวัเองเป็นเมยีหลวง”

“กเ็ขามแีฟนแล้ว”

“ถ้าเขาอยู่กันได้ เขาก็แต่งกันไปแล้วมั้งจ่อย ผู้ชายโพรไฟล์

ระดบันี้มนัหมดจดสะอาดบรสิทุธิ์เป็นไปไม่ได้หรอก เขาไม่ใช่หล่อนนี่

จะได้ผดุผ่องไม่เคยต้องมอืชาย” ท้ายประโยคเขาอดแขวะไม่ได้

“ตอนนี้กแ็ค่แต่งงานกนัในนาม ไม่เคยมอีะไรกนักด็แีล้ว เวลา

เลกิจะได้ง่ายขึ้น” คนพูดถอนหายใจยาว ท้อใจขึ้นมาดื้อๆ “จนิชอบ

ว่าเราโลกสวย มองในแง่ดมีนักค็งได้เท่านี้ละ”

“แม่ผวัหล่อนจะชกัตาตั้งเอานะ หล่อนทนดูได้เหรอ แม่หล่อน

กต้็องคอยตอบค�าถามว่าลกูสาวเพิ่งแต่งงานท�าไมผวัทิ้ง หล่อนยอมได้

หรอืไง” จติตนิจบีปากจบีคอ และคนฟังกไ็ด้แต่ยิ้มแหย

สิ่งหนึ่งที่ตลอดชีวิตไม่เคยท�าคือท�าให้พวกท่านเสียใจ ไม่ต้อง

นกึถงึเรื่องที่จะท�าให้ท่านอบัอายขายหน้า

“รกัห่วงพ่อ ไม่อยากให้ท่านรู ้ถ้าปรกึษาแม่ต้องหลดุแน่ๆ พ่อรกั

ช่างสงัเกตจะตาย”

“ใช้ชีวิตให้เป็นสุขดีกว่า อย่าไปเครียด บางทีหล่อนอาจมี

ทางออกของชวีติเน่าๆ นี้ได้สกัวนั เอาเถอะ วนันี้ฉนัว่าง จะอทุศิตวั

พาหล่อนไปซื้อเสื้อผ้า ท�าผม นวดสปาให้หายเครยีด ค�่าๆ รอนงัธญั

มาสมทบ คนืนี้เราไปท่องราตรกีนั”

“วันนี้ไม่มีงานเหรอ จินออกจะคิวแน่น” เพื่อนสาวยิ้มกว้าง 

ดวงตาทอประกายอย่างยนิดี
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“ย่ะ เลกินดัไปแล้ว นงัธญักง็ดดนิเนอร์กะแฟนมนัด้วย รอแค่

เลกิงานอย่างเดยีว”

คนพูดแทบจะส่ายหวัด้วยความอ่อนใจแกมสมเพช สภาพของ

หญงิสาวตรงหน้าต่อให้ไม่ใช่เพื่อนสนทิกค็งต้องยื่นมอืเข้ามาช่วย

...ดูเหมอืนคนป่วยเป็นโรคซมึเศร้าอย่างไรอย่างนั้น 

“แม่นั่นเป็นลูกของคนรู้จัก เอามาฝากไว้บ้านผัวหล่อน

ตั้งแต่เลก็ เขาโตมาด้วยกนั ใกล้ชดิกนั หล่อนต้องท�าใจ”

ธญัวดมีาพร้อมข่าวที่ลงทนุไปสบืมาอย่างยากล�าบาก 

“เขารักกันแน่เหรอนังธัญ” จิตตินท�าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ที่ 

ไม่ปล่อยผ่านแม้ประเดน็เลก็น้อย

“กค็งรกัมั้ง คณุซนัเขาเคยจะแต่งงานกบัแม่นั่นด้วย” คนเล่าจดั

ฝ่ายตรงข้ามของเพื่อนรกัเป็นตวัอจิฉาโดยอตัโนมตั ิประโยคนั้นท�าเอา

คนฟังเงยีบกรบิ สดุท้ายเป็นจติตนิที่เบ้หน้า

“อย่าเรยีกชื่อคณุเคณิอะไรเลย เรยีกว่าผวันงัจ่อยกแ็ล้วกนั ค่อย

ดูเป็นคนกนัเองหน่อย”

“เออ! นั่นละ ผวันงัจ่อยกห็ลงโงหวัไม่ขึ้น”

คนเล่าตกัอาหารเข้าปากอย่างหวิโหย เพราะแม้จะรบีออกจาก

ที่ท�างานทันทีที่หมดเวลา ทว่ากว่าจะฝ่าการจราจรอันติดขัดของเย็น

วนัศกุร์แห่งชาตมิายงัร้านอาหารที่นดัหมายกก็นิเวลาไปร่วมชั่วโมงครึ่ง

“นงัธญั นงัเพื่อนชั่ว ท�าไมไม่สบืมาเรว็กว่านี้” จติตนิวางช้อน

ส้อมในมอืแล้วชี้หน้าด่า แต่คนฟังจะสนใจกห็าไม่ 

“ก็ใครจะไปรู้ เรื่องแบบนี้เขาก็ซุบซิบกัน แอบเมาท์มอยวงใน 

ไม่ได้เอาลงเฟซนี่นา อีกอย่างเรื่องฉาวขืนใครรู้เข้าก็ขายขี้หน้าตาย 

ลูกชายได้เดก็ในบ้านเป็นเมยี ใครเขาจะยอมเล่าออกสื่อ”

“บรรลัยกันหมดแล้ว นังจ่อยแต่งเป็นเมียไปแล้ว ผัวยังคิดถึง



12  ช่อรัก

เมยีเก่าแบบนี้กพ็งักนัเหน็ๆ” จติตนิเดอืดร้อนแทนเพื่อนจนนั่งไม่ตดิที่ 

ยกสถานะ ‘แฟนเก่า’ ของผวันงัจ่อยขึ้นเป็น ‘เมยีเก่า’ ตามระดบัความ

โกรธ

“เบาๆ เกรงใจกนับ้างสจินิ แกดูหน้าจ่อยมนัก่อน ซดีเอา ซดี

เอา มันจะเป็นลมล้มตึงไปหรือเปล่า” ธัญวดีปราม สังเกตว่าสาว 

คนต้นเรื่องหน้าซีดเซียว ทั้งหน้าเสีย ยิ้มแหยสลับกับยกยาดมขึ้นมา

สูดดม

“ดมยาเป็นคนแก่ไปได้ รกัเอ๊ย” ธญัวดใีช้ผ้าซบัมมุปาก 

สาวออฟฟิศคนเก่งต่อให้พูดจาโผงผางขนาดไหนกไ็ม่ลมืมารยาท

การรบัประทานอาหารอนัเรยีบร้อยงดงามตามที่ได้รบัการอบรมมา

“แล้วท�าไมเขาไม่แต่งกนั ดงึนงัจ่อยไปเป็นเมยีน้อยท�าไม”

“เราไม่ได้เป็นเมยีน้อย” เสยีงหวานใสตดัพ้อ คนพูดเองกห็น้า

มุ่ย

“เออ ลมืไป หล่อนน่ะเมยีหลวง” 

ค�าที่เลอืกมาแก้ให้กไ็ม่ได้ดกีว่ากนัเท่าใดนกั 

“แม่คนนั้นครอบครัวเขาใช้ไม่ได้ ฟังมาว่างั้นนะ” ธัญวดีที่รับ

ต�าแหน่ง ผอ. การข่าวเป็นฝ่ายเรยีบเรยีงข้อมูล วเิคราะห์ล้วงลกึ 

“แม่ตาย พ่อก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง คอยแต่ไถเงินลูกเมีย 

กแ็กคดิด ูแม่เขาเคยเป็นคณุหนไูฮโซฐานะระดบัเดยีวกบัแม่ผวันงัจ่อย

มาก่อน สมยัก่อนคนรวยเขานยิมส่งลกูไปเรยีนนอกกไ็ด้เรยีนถงึองักฤษ

เชยีว ไปไงมาไงไม่รู้มาได้ผวัไม่มหีวันอนปลายเท้า ถกูปอกลอกหมดตวั

จนตรอมใจตาย”

“แม่เขาเป็นเพื่อนกับคุณแม่พี่ซันเหรอ ถ้าอย่างนั้นท่านก็คง 

เอน็ดูอยู่บ้าง เลี้ยงดูกนัมานาน” ช่อรกัออกความเหน็ 

ภาพที่สามีตามกฎหมายโอบกอดหญิงอื่นอย่างทะนุถนอม 

แสดงความห่วงใยกนัอย่างลกึซึ้งยงัตดิตาตดิใจ เพิ่งได้รูค้�าตอบที่ท�าให้
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ชาไปทั้งตวักต็อนนี้ 

เขามีคนอื่นที่ผูกพันใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็ก...ในขณะที่เธอเพิ่ง

รู้จกัเขาก่อนแต่งงานไม่นาน 

แล้วแบบนี้ช่อรกัจะเอาอะไรไปสู้ 

“ตวัผูห้ญงิเขาไม่ได้มปัีญหา” ธญัวดเีลื่อนถ้วยของหวานเข้ามา

แทนอาหารคาว ตกัเข้าปากเคี้ยวช้าๆ พร้อมกบัทบทวนข้อมูลส�าคญั

ที่ได้รบัฟังมาอกีต่อหนึ่งไปด้วย

“เรียนหนังสือเก่ง เสียดายได้เรียนมหาวิทยาลัยระดับกลางๆ 

แต่เขาสมคัรใจเรยีนเองเพราะอยูใ่กล้บ้าน ไปมาสะดวก กริยิามารยาท

เรยีบร้อย ดูแลคนแก่กเ็ก่ง แถมสวยไม่น้อยหน้าใครเชยีวแก” ธญัวดี

อธบิายเป็นฉากๆ ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นจติตนิที่หยกิแขนหล่อนบ้าง

“อย่ามาชมให้นงัจ่อยฟังส ินั่นคู่แข่งมนันะ”

“กม็นัความจรงิ ฉนัรูม้าอย่างนี้ ไม่อยากบดิเบอืน แค่จะให้เพื่อน

สบายใจ พอไปเจอเขาสวยกว่ากล็มใส่” เพื่อนสาวท�าหน้าเหยเก ลูบ

แขนป้อยๆ “เขาเป็นแม่บ้านแม่เรือน ว่าง่าย น่ารักเรียบร้อย ถูกใจ 

แม่ผวันงัจ่อยมากเชยีวละ แต่กอ็ย่างว่า เชื้อพนัธุไ์ม่ด ีทางนั้นเขาท�าใจ

ไม่ได้”

“แม่ผวันงัจ่อยรงัเกยีจคนจนเหรอ แบบนี้ก.็..”

“ไม่ ไม่ แกเป็นคนดคีนหนึ่งเชยีวละ อาอี๊ฉนัรบัประกนัเพราะ

อยู่ก๊วนเย็บกระเป๋าผ้าด้วยกัน แกเคยบอกว่าถ้าพ่อของแม่นั่นจน 

แต่ขยนัท�ากนิ แกจะไม่ว่าเลย พอจะรบัมาร่วมตระกูลได้ แต่นี่ท�าตวั 

ไม่ดี เกเร ไม่มีส�านึก แทนที่จะช่วยส่งเสริมลูก แต่กลับมาฉีกหน้า 

หลายต่อหลายครั้ง”

“เช่น...” จติตนิพลอยตั้งใจฟังไปด้วยอกีคน 

“ขูเ่อาเงนิลกูสาวไปเล่นการพนนั ตดิเหล้าจนเจ้าหนี้ต้องมาทวง

บ่อยๆ ไหนจะเมาอาละวาดโวยวาย มอียู่ครั้งหนึ่งแม่ผัวจ่อยจดังาน-
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เลี้ยงคณุหญงิคณุนายที่บ้าน ตาคนนี้แกกม็าอาละวาด พอเขาให้คน

ออกไปห้าม มนัตะโกนลั่นบ้านเลยว่าอย่าเสอืก อกีหน่อยจะเป็นพ่อตา

คณุซนั...เอ่อ ฉนัหมายถงึผวัจ่อย”

รายละเอยีดของเรื่องราวท�าเอาเงยีบกนัไปหมด 

“เหมอืนละครน�้าเน่าเลยว่ะ ความรกัมอีปุสรรค” จติตนิถงึกบั

บ่นพมึ

“คณุแม่ผวัเลยใช้ไม้ตาย ถ้าแต่งงานกบัแม่คนนี้กต็ดัแม่ตดัลูก

กันไป แต่ถ้าแต่งกับจ่อยก็ให้ย้ายออกมาอยู่สร้างครอบครัวสองคน 

ผวัเมยี จะให้ทั้งบ้าน รถ ที่ดนิ แถมจะดแูลแฟนเก่าเขาให้อย่างดตีลอด

ชพีด้วย”

“แปลว่าเขารบัปากเพราะ...” 

จิตตินตั้งท่าจะพูด แต่เห็นหน้าซีดขาวของช่อรักก็สะดุดและ 

ขยบิตาให้ธญัวดทีี่ยงัคงพูดแจ้วๆ

“เขารักแฟนเขามากน่ะสิเลยยอมตามใจแม่ อย่างน้อยแม่นั่น

กไ็ด้กนิดอียู่ด ีไม่ต้องตกระก�าล�าบาก เอวงั กม็เีท่านี้เรื่องราวความรกั

ของผวันงัจ่อย”

“นงัธญั นงัปากเปราะ นงัล�าโพง พอได้แล้ว” จติตนิดเุสยีงเข้ม

แต่ลดเสยีงลงแค่กระซบิ

อกีฝ่ายหบุปากฉบัราวกบัถูกปิดสวติช์ 

“แล้วเราควรท�ายังไง” ช่อรักถึงกับทิ้งตัวลงกับพนักเก้าอี้ “รัก

ต้องท�ายงัไงกบัเรื่องพวกนี้ ปวดหวัจนจะแตก”

“มันก็มีสองทาง จะหนีหรือจะสู้” จิตตินสรุป “ถ้าหนีก็คือ

ถอยฉากออกมา เขาคงได้สมรสสมรกักนั รอวนัให้พวกคนแก่ๆ ตาย

กันไปให้หมด อุ๊ย! ฉันไม่ได้แช่งแม่ผัวแกนะ แต่มันดูจะมีทางออก 

แค่นั้นจรงิๆ”

“ทางที่สองคอืสู้งั้นเหรอ แกจะให้จ่อยท�าอะไร พยายามท�าให้
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ผวัรกัผวัหลง ฉนัว่าไม่น่าเสยีเวลาชวีติขนาดนั้น เราเป็นผู้หญงิมขีอง 

มผีู้ชายดีๆ  อกีมากรออยู่ ทั้งที่โสด สด ซงิ ท�าไมต้องง้อ” 

เพื่อนรกัทั้งสองเริ่มแตกคอ ช่อรกัที่เป็นคนกลางได้แต่นิ่งไปนาน 

กว่าจะออกความเหน็บ้าง 

“เราไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจ” เสียงทอดอ่อนราวคนหมด

แรง 

สิ่งส�าคัญที่สุดของช่อรักคือครอบครัวและความรู้สึกของบุคคล

ที่รกัยิ่งทั้งสอง

“แล้วตวัแกเองล่ะคดิว่าไง รกั”

“ถ้าถามเรา เรากย็งัหวงันะ แหม...กค็นเราอตุส่าห์ได้แต่งงาน

กันแล้ว” ช่อรักบอกเสียงอ่อย “มันก็ต้องหวังกันบ้างว่าจะเข้ากันได้

สร้างครอบครัวด้วยกัน ที่บ้านเราต่างก็เห็นดีเห็นงาม มันไม่น่ามี

อปุสรรคบ้าๆ พวกนี้”

ค�าบอกเล่าเชิงรับสารภาพของช่อรักท�าเอาวงสนทนาถึงกับ

เงยีบกรบิ 

“ผวันงัจ่อยออกจะแซ่บด้วยเนอะ” จติตนิพมึพ�า ท�าท่าอ่อนแรง

ไปอกีคน “เสยีด๊าย เสยีดาย”

“หล่อ รวย ฉลาด แถมมเีสน่ห์” ธญัวดบีรรยายสรรพคณุต่อให้

อย่างคล่องปาก “แต่ชวีติครอบครวัแบบนี้เสี่ยงมากที่จะอยู่กนัไม่รอด 

ขนาดคู่ที่เขารกักนัจี๋จ๋า พอมมีอืที่สามที่สี่ยงัถูกตแีตกเลย นบัประสา

อะไรกบัคูแ่ต่งงานคลมุถงุชนอย่างแก ถ้าแกแค่หมั้นกบัเขา ฉนัจะบอก

ให้ถอนหมั้นวนันี้พรุง่นี้ เอาตวัออกมาเสยีจากปัญหา อย่าไปยุง่กบัเขา 

แต่นี่...”

“เราชอบเขา ชอบตั้งแต่แรกเหน็” เป็นครั้งแรกที่สาวสวยผู้เป็น

ศนูย์กลางของปัญหาเชดิหน้ามองเพื่อนรกัอย่างไม่หลบตา “ธญักร็ู ้เรา

ไม่เคยคบแฟน คณุแม่พี่ซนักม็าทาบทามไว้นานแล้ว ตั้งแต่เขายงัเรยีน
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อยู่ต่างประเทศ”

“มันโดนสะกดจิตว่าต้องได้คนนี้เป็นผัว” จิตตินจีบปากจีบคอ

แสดงความเหน็

“เสยีโอกาสเหมอืนกนันะ จะว่าไปแล้ว” ธญัวด ีสาวสมยัใหม่

ที่ไม่นยิมพึ่งพาผู้ชายเป็นทกุอย่างของชวีติอดพมึพ�าไม่ได้

“แต่เราเข้าใจแล้ว เข้าใจเรื่องที่ก�าลงัเป็นอยู่นี้ดทีเีดยีว” ช่อรกั

ยิ้มอย่างอ่อนหวาน “ตอนแรกที่เห็นเขากับแฟนเก่า เรารู้สึกเหมือน

อกหกั มนัผดิหวงัจนแทบบ้า คดิแต่ว่าเราผดิอะไร ทั้งที่เรากไ็ม่มอีะไร

บกพร่อง มาตอนนี้ได้รู้เรื่องทั้งหมดจากธัญ เราคิดว่าเราไม่ใช่คนผิด

ในเรื่องนี้”

“สรปุว่าจะสู้”

“ไม่สู”้ ใบหน้างดงามมรีอยยิ้มแจ่มกระจ่างขึ้นเป็นครั้งแรก “คง

ต้องจดัการชวีติ เริ่มต้นที่ตวัเราเองก่อน”

“อ้าว! จะถอนตวัว่างั้น แล้วแกจะยงัไงกบัพ่อแม่ ไหนจะแม่ผวั” 

จติตนิกลบัมาที่ปัญหาแรกเริ่ม จดุก�าเนดิของเรื่องทั้งหมดมาจากการ

จดัการของแม่สามชี่อรกั 

“ปัญหามนัวนๆ เวยีนๆ อยู่แค่นี้ เรารู้ว่าอยู่กบัเขาไม่ได้ หย่าก็

ไม่ได้เพราะเกรงใจผูใ้หญ่ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขา แต่เราจะ...ลองคยุกบั

เขาดู”

“เขาน่ะหมายถงึใคร”

“พี่ซันไง” ช่อรักบอกด้วยสีหน้าสดชื่น “แต่คงไม่ลงลึกขนาด

บอกรายละเอยีดทั้งหมดที่รูม้าจากธญั แค่อยากถามว่าเขาจะเอายงัไง

กบัชวีติแต่งงานปลอมๆ นี่ จรงิๆ เราว่าเราเดาออกนะ ตั้งแต่เขาแยก

ห้องนอนกบัเราแล้ว”

ความลบัระดบัทอ็ปซเีครต็หลดุออกมาอกีเรื่อง

“หา! ผวัหล่อนกล้าแยกห้องกะหล่อนเหรอจ่อย มนัจะมากไป
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หน่อยแล้ว เขาคดิว่าตวัเองเป็นศูนย์กลางจกัรวาลหรอืไงกนั” คราวนี้

ธัญวดีเป็นฝ่ายเดือดขึ้นมาบ้าง จิตตินต้องเอนตัวไปกระซิบความลับ

ของคู่แต่งงานที่รมิหู

“มนัยงัไม่เคยมอีะไรกบัผวัมนัเลยตั้งแต่แต่งงาน”

“ซบัซ้อนมากเรื่องนี้” ธญัวดตีาโตเท่าไข่ห่าน

“เขาไม่ยุ่งกับเราคงเพราะไม่อยากดึงเอาเราเข้าไปเกี่ยว อย่าง

น้อยพอเลกิกนัไปเรากย็งัพอจะเริ่มต้นชวีติใหม่ได้โดยไม่สกึไม่หรอ”

“โลกสวยนะยะ ของแบบนี้มนัไม่มใีครเอาแว่นขยายมาส่องจิ๊มิ

หล่อนหรอกว่าผ่านศกึมากี่ครั้ง แค่รูว่้าหล่อนแต่งแล้วหย่า กไ็ด้สถานะ

แม่ม่ายทรงเครื่องประทบัหราไว้ที่หน้าผากแล้วจะบอกให้” 

จติตนิชกัจะใช้ค�าพูดถงึพรกิถงึขงิ แถมยงัอารมณ์พุ่งแรงอย่าง

ฉดุไม่อยู่ จนช่อรกัแทบส�าลกัน�้า 

“ฉันไม่อยากให้หล่อนมองว่าที่ผัวกับแฟนเก่าในแง่ดีเกินไปนัก 

เราเป็นผูถู้กกระท�า เขามปัีญหา แต่กลบัยอมแต่งงานเพื่อเอาใจแม่ คดิ

ว่าไม่จิ้มกันแล้วไปแอบนอนกับแฟนเก่าตามโรงแรมหรือบ้านพักตาก-

อากาศคอืการแก้ปัญหาเหรอ หล่อนเสยีหน้าแถมเป็นเมยีแต่งที่อยู่ไป

วันๆ โดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ว่าตัวเองบกพร่องอะไร แฟนเก่าก็มีสภาพ 

ไม่ต่างกบัสาวไซด์ไลน์ ผู้ชายที่คดิได้แบบนี้กไ็ม่ต่างกบัหน้าตวัเมยี”

“สรปุว่าแกจะเอายงัไง ให้จ่อยสู้หรอืให้ถอย ฟังแล้วงง” ธญัวดี

ขมวดคิ้ว

“ฉนัอยากให้คดิ กเ็ลยพูดทั้งสองด้าน ถ้าไม่สนใจอดตีของเขา

ก็เริ่มต้นใหม่ จ่อยมีภาษีดีกว่าตรงที่ได้เป็นเมียอย่างถูกต้องทั้งทาง

กฎหมายและสังคม แต่ถ้ามองไปที่ตัวผู้ชายแล้วคิดว่าเขาเป็นคนใช ้

ไม่ได้กอ็ย่าเสยีเวลาเลย”

“เราเสยีเวลาไปสองเดอืนแล้วนะ ตั้งแต่แต่งงาน” 

ช่อรกัมองแก้วน�้าเปล่าในมอื จ้องอย่างเพ่งพศิ แม้ใจจะลอยไป
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ไกลกว่าภาพที่อยู่ตรงหน้า 

“เสียเวลาไปกับการท�าในสิ่งที่คิดว่าเขาจะพอใจ เป็นเมียที่ด ี

ดแูลอาหารการกนิ ดแูลบ้านช่อง รบัใช้ปรนนบิตั ิขนาดว่าเขาไม่ยุง่กบั

เรา ไม่สนใจจะท�าความคุน้เคย เรากโ็ทษตวัเองว่าท�าได้ไม่ดพีอ ตอนนี้

รู้แล้วว่ามันไม่มีทางและไม่มีวันดีพอ ในเมื่อพยายามที่สุดแล้วก็ไม่มี

ประโยชน์ ต่อไปนี้กท็างใครทางมนัดกีว่า”

“จะคยุแล้วหย่างั้นเหรอ” ธญัวดเีอื้อมมอืมาแตะมอืเยน็ชดืของ

คนพูด รู้ดวี่าเป็นเรื่องที่ยากจะท�าใจส�าหรบัคนที่เคยได้รบัความรกัมา

ทั้งชวีติ 

“หย่าตอนนี้คงไม่ได้ จะเกดิปัญหาท�าให้ผู้ใหญ่ร้อนใจ เรายนิดี

ท�าหน้าที่เมยี แต่มนักต็้องมขี้อแลกเปลี่ยนกนับ้าง”

“อะไร!” เพื่อนรักทั้งสองโพล่งออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัด

หมาย

“ให้เรามชีวีติของเรา หาความสขุใส่ตวัโดยไม่ต้องจมปลกัอยูก่บั

เขาน่ะส ิ เผื่อเลกิกนัไปเราจะได้พอมทีางเลอืก ไม่ใช่ทึ้งผมตอีกชกหวั

เป็นยายบ้าอยู่ฝ่ายเดยีว”

“แล้วแกไหวแน่นะ ไหนบอกว่าชอบเขาตั้งแต่แรก”

“ชอบได้ก็เลิกได้ มันก็เหมือนนั่งมองรูปนักร้องในเว็บนั่นละ 

จนิตนาการว่าเขารกัเรา เป็นแฟนเราแล้วหลบัฝันด ีแต่พอตื่นมากต้็อง

รูว่้ามนัไม่มทีางเป็นไปได้ นี่กไ็ม่ต่างกนัหรอก ฝันอยูท่กุคนืว่าอยูก่นัไป

กร็กักนัไปเอง แต่เขากลบัมองผ่านไปเหมอืนอากาศธาต ุอยูก่นัสองคน

แท้ๆ แต่เหมอืนต่างคนต่างอยู่”

“ฉนัเชื่อว่าแกท�าได้ แกเป็นคนมขีอง เหน็หน้าอ่อนๆ หวานๆ แต่

เวลาออกฤทธิ์กเ็ล่นเอากระเจงิกนัทั้งคณะ” จติตนิให้ก�าลงัใจ ในขณะ

ที่ธญัวดเีองกย็ิ้มอย่างโล่งใจ

“ดีใจที่แกหาทางลงได้ เริ่มต้นเมื่อไรดีล่ะ ฉันกับจินพร้อมจะ
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สนบัสนนุแกทกุเมื่อ”

“วนันี้เลย” ใบหน้านวลใสส่งรอยยิ้มเจดิจ้ายิ่งกว่าแสงตะวนั

“เสื้อผ้ากซ็ื้อมาแล้ว อิ่มท้องแล้ว กแ็ต่งตวัไปตะลยุราตรกีนั ต้อง

บอกที่บ้านไหม” จิตตินถามด้วยตาเป็นประกายทั้งที่รู้ค�าตอบดีอยู ่

แก่ใจ

“ไม่ต้องบอกใคร ไม่มใีครให้ห่วง รกัต้องการมชีวีติของตวัเอง” 

ช่อรกัประกาศจดุยนื แทบจะก�าหมดัขึ้นชู 
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2

เรอืนร่างอวบอ่ิมของช่อรกัอยู่ในชดุกระโปรงสายเดีย่วซึง่

ปกปิดอะไรได้ไม่มากนัก แถมเจ้าตัวยังคออ่อนคอพับครองสติไม่อยู่

จากการดื่มไปหลายแก้ว ล่อตาล่อใจนกัเที่ยวกลางคนืหลายคนจนแทบ

เข้ามารุมทึ้ง หากไม่ติดบอดีการ์ดซึ่งเป็นหนึ่งชายหนึ่งหญิงที่ขยันส่ง

สายตาดุๆ  ไปรอบตวั

“อีจินท�าอะไรซักอย่างสิ จ่อยมันเมาแอ๋ขนาดนี้แล้ว เผลอ 

นดิเดยีวถกูลากไปรมุโทรมแน่” ธญัวดซีึ่งดื่มน้อยกว่าเพื่อนตวาดจติตนิ 

ที่ท�าตวัไม่ได้ดั่งใจ 

...แทนที่จะช่วยกนัดแูลเพื่อนกลบัส่งสายตาให้พวกเวรนั่นเสยีนี่

“ฉันต้องช่วยจ่อยแน่ แกไม่ต้องห่วง ฉันจะอุทิศตัวเองให้พวก

มนัรมุโทรมแทน” ผู้ร่วมอดุมการณ์พยกัหน้าหงกึๆ

“อบี้า! เอาโทรศพัท์ออกมา โทร. หาผวัมนัให้มารบั”

“เขาจะมาเหรอ จ่อยมันไม่ใช่เมียรัก แกนั่นแหละขับรถฉันไป 

ส่งมนั”

“มันอ้อมเข้าใจมั้ย กว่าจะไปกว่าจะกลับมิถึงห้องตีสองตีสาม

เหรอ เกดิฉนัหลบัในรถชนตายใครจะรบัผดิชอบ พรุ่งนี้ต้องตื่นท�างาน

แต่เช้าอกี คดิสจินิ คดิ”
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“วนัเสาร์กต็้องท�างานเหรอ บรษิทัอะไรวะ”

“ท�า วนัเสาร์เข้าครึ่งวนั ครึ่งเช้าด้วย เรว็เข้า โทร. เดี๋ยวนี้เลย 

ผวัมนัต้องรบัผดิชอบ ที่นงัจ่อยเป็นอย่างนี้กเ็พราะเขา”

“จะดเีหรอ กลวัอ้ะ” จติตนิยงัอดิออด แต่มอืกค็วานหาโทรศพัท์

มอืถอืในกระเป๋าแต่โดยดี

“นังรักเอานิ้วมา” ธัญวดีรับหน้าที่ปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนจะ 

ส่งให้จติตนิพร้อมก�าชบั

“เลือกเอาสักเบอร์ในรายชื่อ ถ้าหาไม่เจอก็โทร. เข้าบ้านก็ได้ 

อย่าลมืเก๊กแมนด้วยนะเวลาคยุกบัผวัมนั”

“เพื่อ?” 

“อยากรู้ว่านังจ่อยจะพอมีหวังมั้ย ผัวมันจะห่วงมันหรือเปล่า  

ต่อให้ไม่รกัไม่ชอบกน็่าจะเป็นสภุาพบรุษุพอนะ”

“ได้ๆ ฉนัจะออกไปโทร. ข้างนอก ในนี้เสยีงดงั แกดูจ่อยไว้ดีๆ  

ล่ะ ไอ้คนนั้นมนัมองขาอ่อนนงัจ่อยตาเป็นมนัเลย” จติตนิบุย้ใบ้ไปทาง

นักเที่ยวรายหนึ่งที่วนเวียนมองมาอยู่หลายครั้ง แม้ไม่เห็นแววตา

ชดัเจน แต่กเ็ดาได้ว่าคงสนใจสาวสวยทั้งสองอยู่ไม่น้อย

ธญัวดพียกัหน้าหงกึๆ โอบร่างเลก็ที่เอนซบไว้กบัตวั ส่งสายตา

ไปยงัหนุ่มคนที่ว่าราวกบัเสอืแม่ลูกอ่อนหวงลูก 

“รัก จิบน�้าหน่อย ค่อยๆ กิน” หล่อนป้อนน�้าเปล่าให้เพื่อนที่

ออืออรบัไปดื่มแต่โดยดี

“ปวดหวัจงัธญั”

“ก็บอกแล้วไม่ค่อยได้ดื่ม อย่าไปซดโฮกๆ เหมือนซดแกง”  

ช่อรกัยงัพอพูดรู้เรื่องแปลว่าอาการยงัไม่หนกั “ดื่มน�้าเยอะๆ เดี๋ยวกด็ี

ขึ้นเอง อกีแป๊บนงึกก็ลบับ้านกนัแล้ว”

“เราไม่อยากกลับบ้าน” หญิงสาวในอ้อมกอดท�าท่าจะสะอื้น

เอาเสยีเฉยๆ “ไม่มใีครอยู่ เราเหงา”
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ร่างเลก็ซกุซบกบัอกเพื่อน กอดเอวไว้แน่น ธญัวดโีอบเพื่อนรกั

ไว้ ลูบผมให้อย่างปลอบโยน

“รกัเอ๊ย เวรกรรมอะไรของแก คนอยู่ออกเตม็บ้านบอกไม่มใีคร

อยู่”

“แม่บ้าน เด็กรับใช้ คนขับรถ คนสวน เขาไม่นับเป็นคนใน

ครอบครวันี่” เพื่อนสาวดนัตวัลกุนั่ง ชมูอืขึ้นนบันิ้ววนไปมา ตาแดงก�่า 

“มผีวักเ็หมอืนไม่ม”ี

“เมาแล้ว” ธัญวดีหัวเราะคิก ข�าก็ข�า สงสารก็สงสาร ปกต ิ

ช่อรกัค่อนข้างระมดัระวังค�าพูดเสมอ แต่ตอนนี้ดูเหมอืนเจ้าหล่อนจะ

สตแิตกไปแล้ว

“คอยดนูะ จะมชีูส้กัสบิคน” คนเมากางนิ้วทั้งสบิเป็นการยนืยนั

“จะมชีู้ได้ไงล่ะ ผวัหล่อนยงัไม่มเีลย”

“จริง งั้นต้องมีผัวก่อน” คนตรงหน้าพยักหน้าหงึกๆ ท�าเอา 

ธญัวดขี�ากลิ้ง 

“ไม่รกัเรามาแต่งกบัเราท�าไม นะธญันะ”

“พูดแบบนี้เหมอืนก�าลงังอน แสดงว่ารกัเขาอยู่เหมอืนกนั”

“ไม่ได้รัก แค่ชอบ” คนเมาเถียงคอเป็นเอ็น “นึกว่าจะฟลุก 

ที่ไหนได้ผดิหวงัสดุๆ เลย”

“ถ้าไม่เมาจะพูดไหมจ่อย หือ?” หล่อนดึงแก้มเนียนบิดจน 

อกีฝ่ายร้องวี้ด

“เจบ็”

“น่ารกัจะตาย ช่างพูด จบีปากจบีคอ ดูท�าตาเข้า ผวัหล่อนมา

เห็นหล่อนตอนนี้อารมณ์ขึ้นแน่ๆ” คนผ่านชีวิตโชกโชนมากกว่า 

รบัประกนั

“เราสอิารมณ์ขึ้น นกึขึ้นมาแล้วอยากข่วนหน้าให้ลาย คนระย�า”

“โอ๊ะ โอ๊ย ตาย ตาย ยายจ่อย เมาหนกัแล้วหล่อน ป้ะ จนิมา
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แล้ว เตรยีมตวัเถอะ” 

จติตนิกลบัมาพร้อมกบัยิ้มแหย ส่อพริธุอย่างชดัแจ้ง

“มอีะไรจนิ ตดิต่อได้ไหม”

“ได้ รบัสายพอด ีแจก็พอตจรงิๆ” จติตนิปาดเหงื่อ “เขาว่าจะ

มารบัเอง”

“โม้แล้วจิน ท�าไมต้องมาเอง ส่งคนขับรถมาก็ได้” อาราม 

รีบร้อนจะเถียงบวกกับอคติในใจท�าให้ธัญวดีพูดออกไป ครั้นนึกถึง 

หลกัความจรงิได้ หล่อนกช็ะงกัไป 

ช่อรักก�าลังเมาจนครองสติไม่อยู่ คนขับรถต่อให้ไว้ใจได้ขนาด

ไหนก็ไม่เหมาะ การที่สามีของเพื่อนรักออกมารับเองก็น่าจะเป็น

ทางออกที่ดทีี่สดุ

“เขาไม่มา แกกค็งด่าเขาไม่เลกิ” จติตนิบ่นอบุ “เสยีงดชุะมดั

เลย ฉนัจะโดนต่อยมั้ย”

“เดี๋ยวเห็นหน้าแกเขาก็ไม่คิดอะไรแล้วละ เขารู้จักแกแล้วนี่  

อกีอย่างคดิเหรอว่าเขาจะหงึนงัจ่อย”

“อ้าว! กห็ล่อนยงับอกให้ฉนัท�าเสยีงเข้มเผื่อผวัมนัมอีารมณ์”

“กว็่าไปงั้นละ เผื่อฟลกุ” ธญัวดยีกัไหล่ไม่ถอืสา 

“มา ช่วยกนัหน่อย เกบ็กระเป๋าให้ท ีจ่อยมนัยนืไม่ไหว”

“เมาเหล้าแล้วเซ็กซี่เนาะ” จิตตินเอียงซ้ายเอียงขวามองเพื่อน

สาวอย่างพนิจิพเิคราะห์เป็นครั้งแรก 

เรอืนร่างอวบอิ่มนั้นขาวผ่องแม้อยูใ่นแสงสลวัของร้านอาหารกึ่ง

ผับ พวงผมที่สระสะอาดม้วนเป็นลอนใหญ่ตามค�าแนะน�าของจิตติน 

ล้อมกรอบใบหน้ารปูไข่ให้สวยหวานน่ารกั ยิ่งรมิฝีปากฉ�่าและแพขนตา

งอนยาว ยิ่งท�าให้ช่อรักมีภาพลักษณ์ของสาวสวยที่เย้ายวนใจอย่าง 

ไม่น้อยหน้าใคร

“เฮ้ย อย่าคดินะ หรอืจะเป็นไบ”
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“อีบ้า ฉันเป็นสาวสวยย่ะ แกนั่นละนัวเนียนังจ่อยมากเข้า 

จะกลายเป็นหญงิรกัหญงิ”

“ไม่ใช่ทอม!”

“นี่ถ้าเกดิผวัมนัไม่มารบั เราจะท�าไงกนัด”ี

“ก็คงต้องพาจ่อยไปค้างที่ห้องด้วย ปล่อยมันอยู่บ้านคนเดียว 

กห็่วง”

“เอาไปไม่ได้หรอก เดี๋ยวผวัหล่อนมามนัจะยุ่งนงัธญั หล่อนอยู่

คอนโด ไม่มหี้องเป็นสดัส่วน”

“บ้า! ถ้ามากไ็ล่กลบัไปก่อนส ิเพื่อนเราส�าคญักว่า”

“กลวัผวัหล่อนชอบนงัจ่อยละส ิหล่อนมนัแขง็ๆ กระโชกโฮกฮาก 

ไม่รู้มเีสน่ห์ตรงไหน” จติตนิท�าเสยีงเจ้าเล่ห์

“ฉนัคนมขีองย่ะ” 

ธญัวดที�าท่าแอ่นสะโพก กรดีมอืตบเบาๆ ท�าปากยื่นตั้งใจเลยีน

แบบนางแมวยั่วสวาท มือที่ประคองช่อรักอยู่ก็คลายลงจนร่างเล็ก 

เซแซ่ดเกอืบร่วงลงไปกองกบัพื้น จนจติตนิร้องวี้ด รบีเข้าประคองอกีข้าง

“วันหลังก็สอนนังจ่อยมันบ้าง เคล็ดลับมัดใจผัวที่หล่อนมีอยู่

เตม็ฮาร์ดดสิก์น่ะ”

“แหม พูดยาก แต่ละคู่ไม่เหมอืนกนั” ธญัวดยีิ้ม “แต่เราเชื่อนะ 

ถ้าจ่อยมนัรกุ ผวัมนัต้องมหีวั่นไหวบ้างละ”

“แกนี่พูดอย่างคิดอีกอย่างเนาะ ไหนบอกจ่อยว่าไม่ต้องแคร์

ไม่ใช่เหรอ” จติตนิเกาหวัแกรก

“แกพดูเหมอืนไม่รูจ้กัมนั นงันี่มนัคนประหลาด คดิอะไรวุน่วาย

ไม่เหมอืนชาวบ้าน ถ้าเราบอกให้สู้ มนัจะถอย ถ้าเราคอยลุ้น มนัจะ

เครยีด แต่ถ้ายสุ่งแล้วท�าไม่สนใจ มนัจะปล่อยตวัตามสบายมากกว่า”

“แปลว่า...”

“งานนี้มีเดิมพัน ถ้าจ่อยเปิดใจท�าตัวน่ารักเหมือนที่มันอยู ่
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กบัเรา ฉนัรบัรองผวัมนัไปไหนไม่รอดแน่ แฟนเก่านั่นกอ็ยู่ไกล ไม่ได้

ใกล้ชดิกนัอย่างมนัซะหน่อย โดยชยัภูมแิล้วนงัจ่อยได้เปรยีบ”

จิตตินพลอยพยักหน้าเห็นด้วย เพื่อนรักสองคนตีมือไม้กัน

วุ่นวายอย่างถูกใจ

“งานนี้ฉนัเอาด้วย เกาะตดิสถานการณ์ชนดิเกาะขอบเตยีงเลย

ทเีดยีว”

“จ่อยสู้ตาย” ธัญวดีชูสองนิ้วในขณะที่คนในอ้อมแขนคออ่อน

คอพบั ไม่รู้เรื่องรู้ราว

‘สามีนังจ่อย’ ท่ียืนหน้าน่ิงรออยู่ที่รถยนต์คันงามท�าเอา

เพื่อนรกัที่ตมีอืตไีม้กนัสนกุสนานมาตลอดทางถงึกบัเงยีบไปโดยไม่ได้

นดัหมาย 

“เชี่ย ผูช้ายอะไรน่ากนิไปทกุส่วนตั้งแต่ขนคิ้วยนัเลบ็ตนี” จติตนิ

เสยีงสั่น ระทวยจนแทบยนืไม่อยู่

“อีจิน เกิดจะมาบ้าผู้ชายอะไรตอนนี้ ผัวนังจ่อยแกก็เคยเห็น 

แล้วไม่ใช่เหรอ งานแต่งมนัแกยงัไปกั้นประตอูยูเ่ลย” ธญัวดเีตอืนความ

จ�า

“ใช่ เงนิซองแดงเยอะขนาดเอาไปแอ๊วผู้ชายได้เลยหล่อน แต่นี่

นะนงัธญั ตอนนั้นเราโฟกสัไปที่นงัจ่อยหรอืเปล่าวะ มวัเครยีดไปกะมนั

จนแทบไม่ได้ดูอย่างอื่น อีกอย่างผัวมันเอาแต่ปั้นหน้าบึ้งแต่งชุดไทย

ปิดเนื้อปิดตวัดูบ้านๆ เก่าแก่คลาสสกิ ไม่เหมอืนแบบนี้” 

‘แบบนี้’ ของจิตตินคือผู้ชายร่างสูงในกางเกงยีนสีเข้ม กับ 

เสื้อยดืคอวสีเีทาแขนยาวเลยศอกดสูบายๆ แต่รศัมขีองความมั่นใจแผ่

ออกมาจนสมัผสัได้ 

แค่เขายนืพงิรถเอามอืล้วงกระเป๋าเท่านั้นกน่็าดเูกนิบรรยาย คิ้ว

เข้มขมวดเลก็น้อยเมื่อเหน็ว่าภรรยาถกูหิ้วปีกออกมาจากสถานบนัเทงิ
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ชื่อดังในสภาพที่ดูไม่จืด ตาคมดุคู่นั้นกวาดผ่านเพื่อนรักทั้งสองของ 

ช่อรกัอย่างพนิจิจนธญัวดแีละจติตนิขนลกุซู่ เผลอส่งยิ้มแห้งๆ ให้โดย

พร้อมเพรยีงกนั

“มองกันแบบนี้รู้สึกเหมือนจะโดนเตะไงไม่รู้” จิตตินท�าเสียง 

ในคอโดยไม่ขยบัปาก 

สามขีองช่อรกัไม่ได้เข้ามาช่วยประคอง เขาเดนิไปเปิดประตูรถ

ด้านข้างคนขบัให้ธญัวดดีนัร่างเลก็ที่เมามายเข้าไปนั่งแล้วถาม

“ใครเป็นคนโทร. หาผม”

“ผมครบั” จติตนิสะดุ้ง ยกมอืตอบทนัควนัราวกบัเดก็นกัเรยีน

ถกูครเูรยีก ก่อนที่มอืข้างนั้นจะร่วงผลอ็ยตกแนบข้างตวัด้วยหมดความ

รู้สกึไปเสยีเฉยๆ 

เขากวาดตามองจิตตินขึ้นลงหัวจดเท้าสองรอบแล้วบอกสั้น 

“ขอบใจมาก”

กว่าที่เพื่อนรกัทั้งสองจะรู้สกึตวัอกีครั้ง ไฟท้ายรถยนต์คนัหรนูั้น

กล็บัหายไปจากที่จอดรถแล้ว

“นงัธญั แกคดิเหมอืนฉนัไหม” จติตนิหลดุปากออกมาเหมอืน

คนสตยิงัไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั 

“คดิอะไร” ธญัวดถีามออกมาด้วยท่าทเีลื่อนลอยพอกนั

“น่ากลวัฉบิหาย นงัจ่อยมนัอยูด้่วยได้ไงวะตั้งสองเดอืน ไม่เป็น

บ้าไปเสยีก่อน” เขาท�าท่าขนลกุขนพอง

“ก็ว่าอยู่ คนอะไรรัศมีอ�ามหิตแผ่ซ่านออกมาจากทุกเส้นขน  

เมื่อกี้ตอนเขาถามแก ฉันนึกว่าแกจะโดนต่อยเสียแล้ว” เพื่อนสาวที่ 

ไม่กลวัใครยงัถงึกบัออกปาก “จ่อยมนัทนได้ไงวะ”

“ฉนัว่าแล้ว นงัจ่อยมนัคนมขีอง” 

ในขณะที่คนนอกรอลุ้น แต่คนในอย่างช่อรกัยงัคงมนึด้วยฤทธิ์

แอลกอฮอล์จนแทบจะกลายร่างเป็นเพียงกองเสื้อผ้าอยู่กับเบาะหนา
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นุ่ม ช่อรักขดตัวอยู่กับเบาะกว้างของรถยนต์คันหรู พื้นที่กว้างขวาง 

น่าสบาย เครื่องปรบัอากาศเยน็จนความร้อนในกายคลายลงพอควร

“รกัหวิน�้า ขอน�้าให้รกัหน่อย” เธอบอกเสยีงอ้อแอ้ สตมิเีหลอื

อยู่ราวสามสบิเปอร์เซน็ต์

อาทิตย์ธวัชไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ เขารอจนรถติดไฟแดงจึงส่ง

น�้าดื่มขวดเลก็ให้

“รักเปิดไม่ได้ พี่ซันเปิดหน่อย” เป็นการเรียกร้องครั้งที่สอง  

นบัเป็นการขอร้องมากครั้งที่สดุในชวีติที่ช่อรกัเคยขอต่อเขา 

ใบหน้าเรยีบเฉยของอาทติย์ธวชัไม่มร่ีองรอยอารมณ์ เขาท�าตาม 

อย่างว่าง่าย เปิดขวดน�้าแล้วส่งให้

“ป้อนให้รกัด้วยส”ิ 

เขาท�าตามโดยดอีกีเช่นกนั ส่งขวดน�้าให้ถงึปาก ช่อรกัแตะปลาย

นิ้วกบัหลงัมอืแขง็แรง ประคองไว้และดื่มเอาอย่างกระหาย หญงิสาว

นอนขดตวัเงยีบไปครูใ่หญ่ ก่อนจะงวัเงยีขึ้นเกาะแขนเขาและบอกด้วย

น�้าเสยีงออดอ้อน

“พี่ซนั รกัปวดฉี่” 

“เดี๋ยวกถ็งึบ้านแล้ว” เขาเปิดปากเป็นประโยคแรก 

“ทนไม่ไหวแล้ว” ช่อรกัร้องอ้อนเป็นเดก็ ท�าเสยีงสะอื้นจนเกอืบ

เป็นร้องไห้ “ปวดจนทนไม่ไหวแล้วนะ”

เท่านั้นเองรถยนต์คนังามกเ็ร่งความเรว็แซงปาดซ้ายขวา เลี้ยว

เข้าจอดนิ่งในปั๊มน�้ามนัที่ดวงไฟยงัสว่างไสวต้อนรบันกัท่องราตร ี

“ลกุไม่ไหว” เธอชูแขนขึ้นเป็นท�านองให้เขาอุ้ม แต่อาทติย์ธวชั

ท�าแค่ประคองให้ลกุขึ้นได้ “พี่ซนัเฝ้าอยู่หน้าห้องด้วยนะ” 

คราวนี้สามเีริ่มถอนหายใจยาว เขามองซ้ายขวาแล้วจงึกึ่งลาก

กึ่งประคองเธอไปยงัห้องน�้าคนพกิาร 

“รกัไม่ได้พกิารซกัหน่อย” เธอยงัเถยีง
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“ห้องน�้าหญงิจะเข้าไปเฝ้าได้ยงัไง ใช้ห้องนี้จะได้ยนืรอ” เขาดนั

เธอเข้าไปแล้วปิดประตูตาม  

สาวขี้เมาหายไปนานจนชกักลุม้ กว่าจะมเีสยีงเคาะจากด้านใน

ให้เขาเปิดประตูให้ 

ช่อรักท�าธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย หน้าตาสดใสขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชดั หน้านวลชุม่น�้า ตวัเสื้อช่วงบนเปียกซ่กอย่างไม่น่าให้อภยั เจ้าตวั

มองตามสายตาของสามแีล้วท�าเสยีงอ่อย

“รกัแค่จะล้างหน้า แต่มนัเลอะไปหมดเลย”

หน้าตาของเขาไม่บอกอารมณ์ ช่อรกัตคีวามว่าเขาไม่สนใจกอ็ด

น้อยใจไม่ได้ 

อย่างไรกต็าม เขาประคองเธอกลบัไปที่รถโดยไม่พดูอะไรสกัค�า 

ก่อนจะพารถยนต์เคลื่อนตวัออกสู่ถนนช้าๆ

“รกัไม่เคยนั่งรถคนันี้เลย” ช่อรกัซกุตวัอยูม่มุประต ูหนัหน้ามอง

เขาอย่างตั้งใจและเป็นฝ่ายเปิดปากออกมาก่อน หลงัจากได้ดื่มน�้าและ

ล้างหน้าไปบ้างกส็ดชื่น กระปรี้กระเปร่าขึ้นอกีมาก 

“พี่รู้ไหม เราแต่งงานกันมาสองเดือนแล้ว ของส่วนตัวของพี่ก็

ยงัคงเป็นของส่วนตวั รกัไม่เคยมโีอกาสแตะต้อง”

ใบหน้าด้านข้างของคนขับยังคงเรียบนิ่ง เขาพูดน้อย ก่อน

แต่งงานช่อรักไม่เคยคุยกับเขา นัดหมายดูตัวแค่ไม่กี่ครั้ง และเขาก ็

ไม่เคยว่าง แต่ช่อรกักไ็ม่เดอืดร้อนเพราะรูว่้ามผีูใ้หญ่คอยหนนุหลงัและ

ทกุอย่างจะต้องเรยีบร้อย แต่ที่ไหนได้ หลงัแต่งงานแล้วเขากย็งัพดูกบั

เธอแทบจะนบัค�าได้ 

แม้ไม่เคยท�าท่ารงัเกยีจ แต่การปฏบิตัต่ิอกนักห่็างไกลเหลอืเกนิ

กบัค�าว่า...คู่ชวีติ

“รถคนันี้กว้าง นั่งสบายและสะอาดมาก น�้าขวดเลก็ๆ แบบนี้ 

พี่ได้มาจากไหนคะ พี่หาไว้เองหรอืมใีครหาไว้ให้ คนที่ได้นั่งบ่อยๆ คง
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ชอบสขีาวชมพู ไม่น่าใช่รสนยิมของพี่นะคะ ดูสคิะ ที่ใส่ทชิชูสขีาวปัก

ดอกไม้เลก็ๆ สชีมพนูี่งานท�ามอืนะคะ ละเอยีดดเีชยีวละ ไม่มตีรายี่ห้อ

ด้วย”

ช่อรักยิ้มหวาน มือยังพลิกกระเป๋าผ้าใบเล็กตัดขนาดพอดี

ส�าหรบัใส่ทชิชเูชด็หน้าที่ดงึออกใช้ได้อย่างสะดวก เธอวางมนัคนืลงใน

ช่องระหว่างเบาะที่นั่ง ตั้งใจพูดกบัเขาช้าๆ

“รักไม่เคยสังเกตอะไรละเอียดแบบนี้มาก่อน เพราะรักไม่เคย

คดิระแวงพี่ แต่วนันี้รกัได้ยนิมาว่าพี่มคีนรกัอยู่ก่อนแล้ว พี่รู้จกักบัเขา

ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน คงเป็นคนเดียวกับคนที่พี่กอดเขาในคืนแต่งงาน

ของเรา...ใช่ไหมคะ”

น่าชมเชยอาทิตย์ธวัช เขาก�าลังขับรถอยู่พร้อมกับฟังช่อรักไป

ด้วย แต่สหีน้าและอารมณ์รวมทั้งกริยิาต่างๆ ไม่ได้วอกแวกเลย ช่อรกั

สงัเกตเหน็แต่เพยีงกรามที่ขบจนเป็นสนัเท่านั้น...

...นั่นคงหมายความว่าเขาโกรธ

“บางทรีกัอาจจะไปคยุกบัคณุแม่ เล่าเรื่องน่าอดึอดัใจนี้ให้ท่าน

ฟัง จากนั้นเรากจ็ะไปคยุกบัคณุแม่ของพี่ ปรกึษากนัว่าจะท�าอย่างไร

ได้บ้างกบัชวีติแต่งงานที่ล้มเหลวทั้งที่ยงัไม่ได้เริ่มต้นนี้” 

ช่อรักทิ้งระเบิดลูกโต เธอรู้ดีว่ากวนอารมณ์เขาจนแทบคลั่ง 

สังเกตจากการขับรถไม่เรียบเรื่อยนิ่มนวลเหมือนเดิม แต่ฉวัดเฉวียน 

ซ�้ายังตบพวงมาลัยรถแรงๆ หลายครั้งสลับกับการเหยียบเบรก

กะทนัหนั เธอซกุตวัลงในซอกเดมิ ปล่อยน�้าตาไหลอย่างเงยีบๆ 

...เขาโกรธที่ความลบัของเขาไม่เป็นความลบัอกีต่อไป เขาโมโห

ที่ช่อรกับงัอาจแตะต้องมนั

แต่กช็่างเถดิ ช่อรกัไม่มอีะไรจะเสยีอกีแล้ว หวัใจชาตั้งแต่ตอน

ที่ธัญวดีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เธอดื่มเหล้าเข้าไปมากตั้งแต่หนึ่งทุ่ม

จนถงึเมื่อครู่นี้ แม้จะมจีติตนิและธญัวดคีอยเปลี่ยนแก้วเป็นเครื่องดื่ม
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อย่างอ่อนๆ ให้ แต่ก็เพิ่มความร้อนแรงในกระแสเลือดได้มากทีเดียว 

และมนักท็�าหน้าที่ได้ดตีรงที่เร่งเร้าจนเธอกล้าเปิดปากคยุกบัเขา

รถยนต์คันหรูเลี้ยวเข้าสู่บริเวณบ้านผ่านประตูที่ถูกกดเปิดด้วย

รโีมต มเีพยีงเงาของคนรบัใช้ชราที่ออกมาชะเง้อมองจากโรงรถ ก่อน

ที่เขาจะรบีออกมารบักญุแจจากมอืของอาทติย์ธวชั

สามีของช่อรักท�าท่าจะเข้ามาประคองเธออีก แต่ช่อรักส่าย 

ศรีษะปฏเิสธ

“ให้รักเดินเองเถอะค่ะ น่าจะต้องท�าตัวให้ชินเสียตั้งแต่ตอนนี้  

ที่ผ่านมาต่อให้พี่ไม่มีเวลาอยู่กับรัก รักก็ไม่เคยคิดว่าต้องอยู่คนเดียว 

ต่อจากนี้ไปคงต้องเริ่มคดิแล้ว”

เธอเดนิช้าๆ ตรงไปยงัตวับ้าน คฤหาสน์หลงัใหญ่ในเนื้อที่กว้าง

ขวาง แม้แต่ประตกูย็งัเป็นแผ่นไม้สลกัลวดลายดอกไม้อ่อนช้อยงดงาม

ประณตี ไม่ต้องพูดถงึการตกแต่งภายในที่แสนหรูหราสะดวกสบาย 

แต่บ้านกย็งัคงเป็นแค่บ้าน...เป็นเพยีงอฐิปูนสิ่งก่อสร้างอนัเยอืก

เย็นที่ไม่เคยได้รับการเติมเต็มความรู้สึก และตอนนี้ช่อรักก็เบื่อหน่าย

ที่จะต้องท�าให้เป็นบ้านที่อบอุ่นโดยล�าพงัเตม็ทแีล้ว

สามขีองช่อรกัเดนิตามหลงัมาอย่างเงยีบๆ ไม่ได้เข้ามาประคอง 

แต่ก็ไม่ได้เลี่ยงไปไหน ช่อรักคิดว่าเขาก�าลังโมโหและครุ ่นคิดหา

ทางออกที่สวยงามให้ชวีติลบัๆ เธอได้แต่ถอนหายใจอย่างเศร้าใจแกม

เจบ็ปวด อยู่ๆ โลกแสนสวยที่เธอซกุตวัอยู่อย่างปลอดภยักถ็ล่มทลาย

ลงในไม่กี่ชั่วโมง มนัยากจะท�าใจจรงิๆ

ช่อรกัผลกับานประตูหน้าบ้านให้เปิดออกก่อนที่สาวๆ คนดูแล

บ้านหนึ่งในสองคนจะเปิดให้เหมอืนทกุครั้ง 

“ไปพกัเถอะจ้ะ ไม่มอีะไร เดี๋ยวจดัการเอง” เธอบอกอย่างอ่อน

แรง สงัเกตว่าแววตาของคนรบัใช้วาบขึ้นอย่างตกตะลงึ ก่อนจะยกมอื

ไหว้พร้อมยิ้มแหยแล้วย่องหายไปด้านหลงั
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เมื่อก้มลงมองตัวเองก็พบว่าเสื้อสายเดี่ยวตกห้อยลงมาที่ 

ต้นแขน เนื้อผ้านิ่มพลิ้วสวมใส่สบายก็จริง แต่เพิ่งนึกออกว่ามันยาว 

แค่คลมุต้นขาขาวเนยีน อกอวบๆ ถูกปกปิดไว้เพยีงแค่บางส่วน เหน็

ร่องอกอวบขาวอยู่แค่ร�าไร สารรูปเหมือนผู้หญิงนักเที่ยวที่ผ่านศึกมา

โชกโชน... 

...ช่างเถอะ ไม่มอีะไรให้ต้องอายอกีแล้ว 

เธอใช้เวลาเดนิขึ้นห้องนอนนานกว่าทกุวนั ค่อยๆ ก้าว ค่อยๆ 

เดินราวกับมีเวลาเหลืออีกทั้งชีวิต ยังมีน�้าตาเลอะที่แก้มอยู่บ้าง เธอ

ป้ายมนัทิ้งไปพร้อมกบัยิ้มกบัตวัเอง

ช่อรกัก�าลงัผลกับานประตูห้องนอนเข้าไปพร้อมรบัรู้ว่าใครบาง

คนเดนิตามมาจนทนั และเข้าจู่โจมอย่างที่ไม่นกึฝันมาก่อน

“เอ๊ะ!” เธออทุานได้สั้นๆ เท่านั้นขณะที่หนักลบัมาเหน็นยัน์ตา

วาววบัเพยีงแวบเดยีว ก่อนที่ร่างเลก็ของเธอจะถกูดนัจนแผ่นหลงัแนบ

กับผนัง และริมฝีปากร้อนๆ ก็ทาบทับลงมาอย่างแนบแน่นและหนัก

หน่วง 

ริมฝีปากคู่น้ันเย็นชืดเม่ือแรกพบ แต่หลังจากบดคลึงอยู่

ครู่หนึ่งก็ร้อนรุมขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับลมหายใจของเขา ฝ่ามือ 

แข็งแรงโอบประคองไว้ที่บั้นเอว ดึงให้แนบกับเรือนกายแข็งแกร่งที่

ขนาดแตกต่างกนัอย่างชนดิที่ว่าเทยีบกนัไม่ได้ 

ช่อรกัตกตะลงึจนตวัชา แขนขาและมอืไม้ดเูหมอืนจะขยบัไม่ได้ 

เธอถูกตรึงไว้ด้วยสัมผัสที่จงใจรุกรานครอบครองแสดงความเป็น

เจ้าของ ชั่วขณะที่ท�าอะไรไม่ถูก เธอก็ถูกคนฉวยโอกาสจูบเอาอย่าง

รนุแรง 

เธอพยายามเบี่ยงหลบ แต่เขาไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น จุมพิต 

ร้อนแรงระคนด้วยรสหวานล�้าจูโ่จมรวดเรว็จนตั้งตวัไม่ตดิ ความช�่าชอง
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ของเขาเปลี่ยนความงงงันให้กลายเป็นตอบสนองได้ในเวลาไม่นาน 

ร่างกายของช่อรกัดรูาวกบัว่าไม่ได้เป็นของเธอเอง ความรูส้กึบางอย่าง

ที่ไม่เคยรู้จักเกิดขึ้นในกายอย่างฉับพลัน ปะทุขึ้นราวกับไฟที่ได้เชื้อ

อย่างด ี

ช่อรักถูกสามีกักขังไว้ในอ้อมแขน เมื่อเขาละจากริมฝีปากก็ 

ซกุซอนปลายจมูกไปกบันวลแก้มและซอกคอ เสยีงลมหายใจแรงเช่น

คนกระหายหิว ริมฝีปากร้อนๆ ทาบทับไปทุกที่ในเวลาเดียวกับที่

ทรวงอกอิ่มถูกเขาจบัคลงึอย่างจงใจ 

สมัผสัวาบหวามอย่างที่ไม่เคยได้รบัมาก่อนในชวีติสาวท�าให้เธอ

ตกใจกลวัจนต่อต้านรนุแรง

“ไม่นะคะ” ช่อรกัพยายามดิ้นรน

แต่สิ่งที่ได้รบักลบัมาคอืสมัผสัที่หนกัหน่วงยิ่งขึ้น รกุรานมากขึ้น 

เธอหายใจแรงหอบครางด้วยความซาบซ่าน ใจนั้นอยากปฏิเสธ แต่

เพราะอ่อนด้อยประสบการณ์ถงึเนื้อถงึตวัเช่นนี้จงึรบัมอืไม่ได้...หรอืต่อ

ให้รบัมอืได้กเ็งอะงะเตม็ทน

ประตหู้องนอนส่วนตวัของเธอถกูผลกัออก ด้านในมเีพยีงความ

มดื แต่คนที่ตวดัร่างช่อรกัขึ้นอุ้มในวงแขนกลบัรู้ดวี่าเครื่องเรอืนชิ้นใด

อยู่ในต�าแหน่งไหน เขาจึงพาเธอไปยังเตียงที่ตั้งไว้ชิดริมหน้าต่างได้

อย่างรวดเรว็จนน่าอศัจรรย์ใจ 

ช่อรกัถกูวางบนฟูกนุม่ ยงัไม่ทนัได้ดิ้นหนหีรอืต่อรอง เขากป็ลด

เสื้อผ้าออกจากกายของเธออย่างรวดเรว็และช�่าชอง 

“พี่ซนั รกัไม่เอานะ ไม่เอาแบบนี้”

ช่อรกัพยายามปฏเิสธ แต่กบ็างเบาไร้น�้าหนกัเสยีเหลอืเกนิ เธอ

พยายามลกุขึ้น ทว่าเขาปราดเข้ามาถงึตวัเสยีก่อนหลงัจากโยนชั้นใน

ทั้งบนและล่างของช่อรกัทิ้งไปในความมดื 

แสงจนัทร์นวลส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาจนมองเหน็กนัได้ใน
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เงาสลัว ใบหน้าหล่อเหลาของสามียังคงสมส่วนงดงาม แต่แววตา 

กระหายอย่างชดัเจนจนเธอสะท้าน 

ช่อรกัสบตาคู่นั้นราวกบัต้องมนตร์ แม้เมื่อเขาก้มหน้าลงมาหา

และจูบเธออย่างร้อนแรงกย็งัไม่มแีรงใจที่จะปฏเิสธ เป็นจบูที่ทวคีวาม

ร้อนเร่ามากยิ่งขึ้นไปอีกระดับ หลังจากท�าความรู้จักไปแล้วครั้งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ รมิฝีปากอ่อนบางถูกเขาบดคลงึหนกัแน่นจนเธอเผลอไผล

ไปกบัเขา ปลายลิ้นร้อนสอดรกุเข้ามาดดูกลนืเกี่ยวกระหวดัสร้างความ

วาบหวามซาบซ่านจนช่อรกัไม่เป็นตวัของตวัเองอกีต่อไป

ร่างกายแข็งแรงนั้นเข้าแนบชิด เขาจูบเธอจนพอใจแล้วจึงไล่

เรื่อยไปยงัแก้ม ซอกคอ และซกุซอนที่อกอวบ ในตอนที่ยอดอกถกูรวบ

ดูดไว้ในอุ้งปากร้อนนั้นช่อรักกระสันซ่านจนต้องกรีดเสียงร้องออกมา 

ตามด้วยกดัรมิฝีปากแน่นอย่างห้ามใจไม่อยู่

ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไป ช่อรักที่ยังตกใจยิ่งท�าอะไรไม่ถูก 

นอกจากถูกเขาปลกุปั่นคล้ายเป็นเพยีงตุ๊กตาของเล่น

“ไม่ ไม่เอานะพี่ซนั อย่า” 

แทนที่เขาจะหยดุ รมิฝีปากและลิ้นร้อนกลบัยิ่งแตะต้องมากขึ้น 

ทวคีวามหนกัหน่วงขึ้นไปอกี ที่ร้ายกาจกว่านั้นมอืข้างหนึ่งของเขาถอื

โอกาสลูบคล�าส่วนลกึเร้นของกายสาวอย่างจงใจ ท�าให้ช่อรกัแทบดิ้น

พราด เธอแตะมอืข้างนั้น พยายามดนัมนัออก แต่มอืหนาที่แขง็แกร่ง

กว่ากลับปฏิบัติการอย่างดื้อดึง ทั้งยังรุกเร้าเข้าสู่ซอกฉ�่าที่กลางกาย 

หยอกยั่วกบักลบีและเกสรสวาทของดอกไม้สดฉ�่าที่ไม่เคยรบัสมัผสัใดๆ 

มาก่อน

“ปล่อยรักนะ อย่าท�าแบบนี้” เธอปฏิเสธเสียงสั่น ตื่นกลัวจน

อธบิายไม่ถูก

ช่อรักทั้งซาบซ่านและสับสนจนแทบร้องไห้ เขาคงร�าคาญเต็ม

แก่จงึจูบปิดปากอกีครั้ง ทกุอย่างต่อจากนั้นคอืความรู้สกึกึ่งจรงิกึ่งฝัน 
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ช่อรักถูกปลุกเร้าโดยสามีที่แทบจะเป็นคนแปลกหน้า แต่เรือนกาย

เปลอืยเปล่าของเธอกลบัตอบรบัเขาอย่างตื่นเต้น รมิฝีปากอ่อนนุม่และ

ร้อนรุมแตะทาบไปแทบทุกพื้นที่ หลงใหลและวนเวียนอยู่กับอกอวบ

อิ่มของวัยสาวนานกว่าส่วนอื่น ปลุกเร้าความกระสันรัญจวนจนเธอ 

ไม่เป็นตวัของตวัเอง 

ช่อรกัหอบครางปฏเิสธ แต่เมื่อเขาสอดซกุเรอืนกายแขง็แกร่งเข้า

มาเป็นอย่างสดุท้าย ความแขง็แกร่งที่รกุรานเข้ามาจนเตม็แน่นกท็�าให้

เธอกรดีร้องออกมาอย่างสดุกลั้น “รกัเกลยีดพี่” 

เธอปล่อยโฮออกมาในที่สุดขณะที่ร่างถูกเขาทาบทับไว้ทั้งหมด 

โดยมบีางส่วนของเขาซกุสอดอยูใ่นกาย ส่วนนั้นร้อนผ่าวและเตม็แน่น

จนเธอแทบระเบดิ

ช่อรกัรูส้กึต�่าต้อยถงึขดีสดุ...เขาสยบเธอด้วยเสน่หาที่เธอไม่รู้จกั

“ตกลง ‘รกั’ หรอื ‘เกลยีด’ กนัแน่” เขาเพิ่งพูดออกมาได้ เสยีง

ห้าวสั่นพร่ากว่าปกต ิแต่ยงัจบัได้ว่าอารมณ์ดี

“เกลยีด เกลยีดที่สดุในโลก” 

“เดี๋ยวสิ มันยังไม่ถึงตอนที่ควรต้องเกลียดที่สุดในโลก” เขา

หวัเราะเสยีงแผ่วขณะเริ่มขยบักาย

จรงิอย่างที่เขาว่า ตอนที่เขาน�าพาเอาบางสิ่งเข้ามาในตวัช่อรกั

นั้นยังไม่ถึงตอนที่เธอควรเกลียดเขาที่สุด หลังจากที่ส่วนนั้นเริ่มออก

ฤทธิ์ต่างหากที่ท�าให้ช่อรกัเกลยีดเขามากยิ่งขึ้น...

...เพราะมนัท�าให้ทรมานด้วยความสขุจนถงึขดีสดุ 

ร่างที่ทาบอยู่ด้านบนขยับไปมาเป็นจังหวะในความมืดสลัว

ราวกับเงาของปีศาจร้าย แต่เสี้ยวหน้าที่พอมองเห็นได้นั้นหล่อเหลา

ปานเทพบตุร เป็นความขดัแย้งที่ช่อรกัหาค�าอธบิายไม่ได้ 

ในแสงสว่างของดวงจันทร์ เธอเห็นท่อนแขนที่คร่อมอยู่ข้างตัว 

ที่อยูใ่กล้กนัคอืเรยีวขาของเธอเองที่พาดกบัแขนแขง็แรงคูน่ั้น และท้าย
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ที่สดุแม้ภาพทกุอย่างจะเลอืนรางในความมดืของห้องนอน ช่อรกักลบั

รู้ดีว่าเขาก�าลังขยับเคลื่อนกายอย่างไร เข้าออกหมุนวนหรือกระแทก

กระทั้นถี่เรว็เพยีงใดจากความรู้สกึแปลบปลาบที่ส่งออกมาจากส่วนที่

ก�าลงัเสยีดสกีนันั้น 

ร่างกายของเธอก�าลงัถูกปลกุเร้าอย่างรนุแรง ส่วนที่อ่อนนุ่มใน

กายสาวที่ต้อนรับการมาของเขาอย่างไม่เต็มใจในคราวแรกก�าลัง 

ตื่นตัวกับการทักทายของเขา เพียงครู่เดียวก็คุ้นชินและเรียนรู้ที่จะมี

ความสขุร่วมกนั

ความรู้สึกสุขสมอย่างประหลาดของการร่วมรักท�าให้เธอลืม 

ทกุสิ่ง รสรกัครั้งแรกของหญงิสาวกบัชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามแีละยงัเป็น

คนที่เธอพึงใจ สร้างความสุขทางกายอย่างหาที่เปรียบมิได้ แม้เสี้ยว

เล็กๆ ในใจจะบอกว่าเป็นเพียงความรู้สึกอันฉาบฉวย ไม่ได้ลึกซึ้งถึง

อารมณ์หรอืสร้างความผูกพนัใดๆ แต่ช่อรกักป็ฏเิสธที่จะคดิ

เธอหลับตาลง ปล่อยกายใจไปกับอารมณ์ใคร่ที่เขาเสนอและ

เธอมีหน้าที่เพียงตอบสนอง อารมณ์นั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนไม่น่าเชื่อ

ว่าความสุขซาบซ่านนั้นจะเพิ่มพูนได้มากมายถึงเพียงนี้ ในนาทีที่ 

พากันล่องลอยแตะขอบสวรรค์ ช่อรักทั้งกรีดเสียงร้องและเกร็งกาย

กระตกุโอบล้อมรดัเขาไว้ทั้งตวั เป็นความสขุอย่างประมาณไม่ได้และ

ไม่คาดคดิมาก่อนว่าจะเกดิขึ้น

“ร้ายกาจ” เธอบอกทั้งที่ยังหอบหายใจแรง ทุบไหล่เขาอย่าง

ขดัใจ

“เรื่องอะไร” สามีของช่อรักที่เพิ่งกลายเป็นสามีอย่างสมบูรณ์

แบบเมื่อไม่กี่นาทกี่อนหวัเราะขนัขณะพลกิกายลงจากร่างเธอ

“พี่รงัแกรกั แกล้งรกั” เธอโอดครวญ ขยี้ตาแล้วปิดปากหาว

ไม่มีค�าตอบจากอาทิตย์ธวัช เขาท�าเพียงแค่โอบเธอไว้ ดึงให้ 

ซกุอกแขง็แกร่ง เป็นครั้งแรกที่ช่อรกัได้ใกล้ชดิกบัเขามากขนาดนี้ แม้
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กระทั่งวนัแต่งงานกย็งัได้แค่จบัมอื เขาไม่เคยหอมแก้มเธอเลยสกัครั้ง 

จู่ๆ กก็ระโดดข้ามขั้น ท�าให้รู้สกึแปลก...แปลกเอามากๆ

เขาท�าไปเพื่ออะไร หรือการที่ช่อรักประกาศตัวจะปฏิวัติชีวิต

แต่งงานท�าให้เขาต้องรบีชงิลงมอืผูกมดัเธอก่อน และกลายเป็นฝ่ายที่

อยู่เหนอืกว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นช่อรกัไม่มวีนัยอม 

เธอจะท�าอย่างไรต่อไปดี จะรับมือเขาด้วยวิธีการใด ช่อรักยัง

คดิอะไรไม่ออกเพราะความเหนื่อยล้าอ่อนเพลยี 

ภายในวนัเดยีวชวีติแต่งงานของเธอกย็ุ่งเหยงิจนเกนิรบัได้แล้ว 
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“นังจ่อย!” จิตตินหลุดปากร้องเสียงหลง ถ้าไม่ติดที่สาวๆ 

รบัใช้ทั้งหลายยงันั่งกนัหน้าสลอน เขาจะร้องกรี๊ดและกระทบืเท้าด้วย

ความขดัใจ “ไปโดนหมาที่ไหนฟัดมา” 

ชายหนุม่ยนืท�าตาโตอยูห่น้าประต ูส่วนช่อรกัอยูใ่นห้องนอนห่าง

ออกไปราวสามเมตร เตยีงนอนนั้นมสีภาพไม่ต่างจากหญงิสาวผู้เป็น

เจ้าของ เพื่อนรกัของเขาผมเผ้ายุง่เหยงิเป็นกระเซงินั่งพบัเพยีบอยูก่ลาง

เตยีง สภาพยบัเยนิเกนิทน

“จนิ จนิ มาหารกัหน่อย” เธอชูมอืส่งเสยีงอ้อนเหมอืนเดก็ร้อง

จะให้อุ้ม แต่จติตนิถอยกรูด

“ไปแต่งตวัให้เรยีบร้อยก่อนนงัจ่อย แล้วออกมาคยุกนั จะให้เข้า

ห้องหล่อนได้ยงัไง น่าเกลยีด”

จะอย่างไรรูปลกัษณ์ภายนอกกย็งัเป็นชายทั้งแท่ง เรื่องที่จะให้

เข้าไปกอดปลอบใจเพื่อนสาวถึงในห้องนอนสองต่อสอง คิดแง่ไหนก็

ไม่เห็นว่าเหมาะสม แต่พอพูดออกไปแล้วเขากลับได้ยินเสียงหัวเราะ

คกิคกัจากแม่พวกสาวๆ จงึหนัไปถลงึตาใส่

“ไปเตรยีมของว่างสจิ๊ะ แหม! มามงุอะไรอยู่ได้ มหีน้าที่อะไรก็

ไปท�า ปัดกวาดเชด็ถู ตดัหญ้าในสนามไป เดี๋ยวตดัเงนิเดอืนเลย” พอ
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โบกมอืไล่ พวกหล่อนกแ็ตกฮอืวิ่งหายไปท�างานตามที่สั่ง 

“จนิ” ช่อรกัยงัส่งเสยีงออดมาจากในห้อง 

จิตตินตวาดดังลั่น “ไปอาบน�้าล้างหน้าเดี๋ยวนี้! แล้วค่อยมา 

คยุกนั เรว็เข้าจ่อย ก่อนที่ฉนัจะมโีมโห”

เขาปิดประตูทันควันเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายออดอ้อนปฏิเสธได้อีก 

“ท�าตวัเป็นเดก็ไม่รู้จกัโต หล่อนไม่ใช่ลูกสาวฉนันะยะ นงัจ่อย!”

เขานั่งรอเจ้าของบ้านที่ห้องนั่งเล่น อดมองไปรอบๆ ตัวอย่าง

ปลงๆ ไม่ได้ ชดุโซฟาราคาแพงออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เข้าเหลี่ยมมมุ

ได้งดงามและมีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด ลงตัวที่สุดคือเก้าอี้ท�าจากวัสดุ

เกรดเอ นอกจากสวยแล้วยังนุ่มสบายและแข็งแรง โทรทัศน์จอกว้าง 

ที่ผนงัมรีะบบเสยีงอย่างด ีแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งท�าให้คณุภาพของ

เสยีงไม่เตม็ประสทิธภิาพเท่าที่ควร แต่กน็บัว่าดเียี่ยมที่สดุแล้ว 

ทนัททีี่หย่อนก้นลงนั่ง สาวๆ ในครวักเ็ดนิแถวเสร์ิฟทั้งกาแฟ ชา

ร้อน และขนมชิ้นน่าเอน็ดูในชดุถ้วยจานกระเบื้องงดงามอย่างรู้หน้าที่

วตัถสุิ่งของอ�านวยความสะดวกสบายให้ช่อรกัได้อย่างไม่มขีาด

ตกบกพร่อง แต่ไม่อาจเตมิเตม็ชวีติรกัที่กระท่อนกระแท่นของเธอได้ 

นานกว่าครึ่งชั่วโมงเจ้าของบ้านจงึท�าธรุะส่วนตวัเสรจ็เรยีบร้อย

พร้อมคยุ จติตนิเพิ่งตกัเค้กชิ้นเลก็เข้าปากเป็นค�าสดุท้าย ช่อรกักเ็ดนิ

มาถึงในชุดกระโปรงอยู่บ้านสีหวานอย่างที่เธอโปรดปราน ใบหน้า 

นวลใส ดวงตากลมโต และรอยยิ้มแสนงอนท�าให้ช่อรกัเหมอืนเดก็หญงิ

ตวัเลก็ๆ จนอดเอน็ดูไม่ได้

“ค่อยยงัชั่ว หล่อนโทร. หา ฉนักร็บีบึ่งออกมา ยงัไม่ได้กนิอะไร

เลยดูซ ิเมื่อคนืกก็ลบัดกึ”

“ธญัล่ะ” ช่อรกัถามเสยีงอ่อนเนอืยเหมอืนคนไม่มแีรง

“เรว็สดุกบ็่ายโมง มนัมพีรเีซนต์งานเช้านี้ แต่จะมาแน่ๆ” เขา

กินขนมจนอิ่มท้องตามด้วยกาแฟหอมกรุ่นจึงปรายตามองเธอ...คนที่
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โทร. ไปปลกุตั้งแต่เช้า “มอีะไรหล่อน ผวัซ้อมหรอืไง ดูซหิมดสภาพ”

สาวสวยที่รวบผมเป็นหางม้าง่ายๆ ค้อนอย่างน่ารกั ทั้งแววตา

จรติจะก้านไปด้วยกนัหมด ดูแสนงอนจนน่าหยกิแก้ม

“ดดัจรติขึ้นนะหล่อน นงัจ่อย หล่อนไปท�าอะไรมา”

ค�าถามง่ายๆ ประโยคเดียวท�าเอาเจ้าบ้านถอนหายใจยาว  

หลบุตามองมอืที่ประสานบนตกัและนิ่งไปนาน

“เมื่อคนืทะเลาะกบัพี่ซนั” ช่อรกัค่อยๆ เล่า “แค่พูดเรื่องแฟน

เขา แล้วกเ็กริ่นๆ เรื่องหย่า เขากโ็กรธ”

“ผวัซ้อมจรงิๆ หรอืนี่” จติตนิตาลกุ ไม่น่าเชื่อว่าคนหล่อหน้านิ่ง

จะลงไม้ลงมอืกบัผู้หญงิได้ลงคอ 

แต่กว็่าไม่ได้ ผู้ชายบางคนเกบ็กด ต่อหน้าคนท�าวางตวัด ี แต่

แอบซ่อนอารมณ์ร้ายกาจไว้ระบายกบัคนที่บ้าน

“แบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้ว ต้องฟ้องหย่า ไหนดูซ ิรอยแดงเตม็ไป

หมดเลย ผวัหล่อนท�าอะไร ตบเหรอ ไม่ได้การแล้วจ่อย แกไม่ต้องกลวั 

ลุงฉันเป็นทนายชั้นหนึ่ง จะติดต่อให้ รับรองว่าฟ้องมันหมดตูดเลย  

ทั้งท�าร้ายร่างกาย ทั้งมชีู้ ทั้งท�าให้อบัอาย”

“ไม่ใช่” ช่อรักยกมือห้าม ขมวดคิ้ว แถมหน้าแดงเรื่อ “ไม่ได้

ซ้อม”

“ไม่เชื่อ ไม่ได้ซ้อมยังไง เยินเสียขนาดนี้ แกจะช่วยผัวปิดบัง

ความผดิเหรอนงัจ่อย หรอืเกดิอายที่ต้องหย่า”

“ไม่ใช่ เขาไม่ได้ท�าร้ายเรา” เธอแทบจะเกาหัวแกรก “แต่ว่า

แบบ...จู่ๆ กม็า...” 

“มาอะไร” จติตนิคาดคั้นราวกบัสอบสวนผูต้้องหา “มนัท�าอะไร

หล่อน”

“กแ็บบว่า...เข้าหอน่ะ เข้าใจหรอืเปล่า” เจ้าตวัหลดุออกมาแล้ว

กก็้มหน้างดุ ไปไม่เป็น
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จติตนิชะงกัด้วยคาดไม่ถงึ ก่อนจะตาลกุ ย้อนถามอย่างไม่เชื่อหู

“นงัจ่อย! นี่หมายความว่าจู่ๆ ผวัหล่อนกน็กึพศิวาสหล่อนขึ้น

มา แล้วชวนหล่อนเล่นจ�้าจี้งั้นเหรอ พระเจ้าช่วย! ท�าไมบทจะง่าย 

มนักง็่ายยงังั้นล่ะ”

“เขาคดิอะไรไม่รู้ เราไม่เข้าใจ” ใช่ว่าช่อรกัจะไม่คดิ เธอคดิจน

หวัแทบแตกแล้วกย็งัไม่ได้ค�าตอบ

เหตุผลที่เขารีบร้อนรวบรัดคืออะไรไม่รู้ แต่ก็คงหนีไม่พ้นถ้าไม่

โกรธ...กแ็กล้ง

“หล่อนไปพูดอะไรให้เขาคดิ สะกดิต่อมหื่นหรอืเปล่า”

“แค่บอกว่าน่าจะคยุเรื่องหย่ากนัได้แล้วนะ ในเมื่อเขาเองกม็คีน

อื่นอยู่แล้ว คงไม่พร้อมจะใช้ชวีติคูก่บัเรา” ช่อรกัเสยีงอ่อย จ�าได้ว่าไม่มี

ค�าพดูรนุแรง จะมกีแ็ต่ตดัพ้ออยูบ้่างที่เขาไม่เคยสนใจ และเสนอให้จบ

เรื่องทุกอย่างลงโดยเร็ว แต่ผลที่ได้คือเขาไม่พูดพร�่าท�าเพลง จัดการ

เธอเสยีหมดแรง

“อ๋อ โกรธที่หล่อนจะหย่า”

“ไปแตะต้องแฟนเขาด้วย เขาโกรธมากเลย” เพื่อนสาวพยกัหน้า

หงกึๆ ขมวดคิ้วอย่างแสนแค้น

“แล้วมาลากหล่อนขึ้นเตยีงเนี่ยนะ ไม่ๆ มนัไม่มเีหตผุล” จติตนิ

ส่ายหน้าหวอื

“เขาไม่อยากหย่า เขาจะเอาเราไว้เป็นหุน่เชดิเข้าใจไหมจนิ เป็น

เมียบังหน้าออกงานให้แม่เขาสบายใจ แฟนเขาจะได้อยู่ดีอยู่สบาย” 

ช่อรกัแทบจะร้องไห้โฮ “ตอนนี้จะหย่ากย็ากแล้วส”ิ

“มนักแ็ล้วแต่ว่าหล่อนมองสถานการณ์นี้ยงัไง” 

ฝ่ายเสนาธิการคิดหนัก แต่ยังไม่หยุดมือที่ถือส้อมจิ้มขนมเข้า

ปาก พอช่อรกัมาถงึ แม่พวกสาวๆ กเ็อาขนมมาเตมิให้อกี เขาจะปฏเิสธ

กใ็ช่ที่ 
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“มองในแง่ดี ความสัมพันธ์ของหล่อนกับผัวก้าวหน้าไปอีกขั้น 

มันลึกซึ้งอย่างที่ผัวเมียควรจะเป็น หล่อนได้เปรียบอีกฝ่ายตรงที่เป็น

เมยีถอืทะเบยีน ไม่แน่ในอนาคตหล่อนกบัผวัอาจจะมลีกูยั้วเยี้ย รกักนั

ดูดดื่มปานจะกลนืกนิ ไหนๆ กก็นิตบักนัไปแล้วนี่”

คนฟังถงึกบัก้มหน้างดุ บบีมอืไปมา ถามเสยีงอ่อย “แล้ว...ถ้า

แง่ร้ายล่ะ”

“ผวัหล่อนกเ็งี่ย-ตามประสาผู้ชาย ไหนๆ หล่อนกร็ูค้วามจรงิแล้ว 

ร้อยก้นเอาไว้ใช้เสยีอกีคน อยากเป็นเมยีกไ็ด้ จดัให้ ไม่สนว่าหล่อนจะ

รู้สกึยงัไง มเีมยีสองคนสบายแฮ”

“น่าเกลยีด น่าเกลยีดมาก” ช่อรกัแทบลกุขึ้นเต้น “ต้องเป็นอนั

นี้ละ อนัหลงันี่เลย ดูท�ากบัเราส ิเหมอืนตายอดตายอยากมาจากไหน 

คนมกัมาก ผู้ชายเฮงซวย เหน็แก่ตวั”

“ท่าทางจะแซ่บจริงนะผัวหล่อน” จิตตินตาวาว กวาดตามอง

เพื่อนสาวขึ้นๆ ลงๆ “เป็นไงบ้าง คนืเข้าหอเร่าร้อนสมใจไหม”

“จ�าไม่ค่อยได้ มนัมนึๆ” ช่อรกัท�าท่าคดิ แต่แล้วกห็น้าแดงจดั 

“เพิ่งได้นอนจรงิๆ ตอนหกโมงเช้า”

“ว้าย พระเจ้า! สามใีนฝัน”

“ไม่ใช่เวลามาภูมใิจ” ช่อรกัแว้ดเข้าให้ “เราไม่ยอม เรื่องนี้ต้อง

มคีนรบัผดิชอบ”

“แล้วหล่อนจะท�ายงัไง”

“ไปบ้านเขา ไปหาแม่พี่ซนั พูดให้รู้เรื่องแล้วก.็..ไปดูหน้าผู้หญงิ

คนนั้นด้วย”

ที่มาพร้อมกบัประโยคประกาศด้วยเสยีงกร้าวคอืใบหน้าอ่อนใส

เชดิขึ้นอย่างดื้อดงึ รมิฝีปากอิ่มสจีดัเม้มแน่น ดวงตาวาววบัขึ้นไม่ต่าง

จากเดก็หญงิที่เอาแต่ใจ
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รถยนต์คันเล็กแบบที่นิยมใช้ส�าหรับในเมืองเนื่องจาก

คล่องตัวและประหยัดน�้ามันค่อยๆ คลานไปตามทางอย่างทุลักทุเล 

เหตุเพราะคนขับไม่ชินทาง อีกทั้งเส้นทางก็เป็นทางลาดยางสลับกับ

ดนิแดงตลอดสาย บางช่วงเป็นเนนิบ้าง หลมุบ่อน�้าขงับ้าง ยิ่งท�าให้

การเดนิทางล่าช้ากว่าที่คดิ ทั้งที่อยูห่่างจากเมอืงหลวงแค่ขบัรถราวสอง

ชั่วโมงเท่านั้น

“นงัจ่อย แกแน่ใจนะว่ามาถูกทาง”

“ถูกส ิ กป็้าเขาบอกมาแบบนี้” คนถูกถามหน้าม่อย แต่ยงัย�้า 

ค�าเดมิทั้งที่ชกัไม่แน่ใจเสยีแล้ว 

กว่าช่อรักจะเดินทางไปยังบ้านแม่สามีได้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง 

เนื่องจากต้องรอพลขบัอย่างธญัวดมีาสมทบ

...

‘เอานงัธญันั่นละ ผวัมนัเป็นนกัแข่งรถ เมยีกต้็องซมึซบัมาบ้าง’ 

จติตนิออกความเหน็เมื่อต้องวางแผนการเดนิทาง 

ว่ากนัด้วยเรื่องการขบัรถนี้ ทกัษะอ่อนด้อยที่สดุกลบัเป็นจติตนิ

ผู้นิยมใช้ขนส่งมวลชนของเมืองหลวงมากกว่าการต้องนั่งปวดหัวหลัง

พวงมาลยั ถดัมาคอืช่อรกัที่เคยขบัได้คล่องเฉพาะเส้นทางจากบ้านไป

มหาวิทยาลัย แต่หลังจากท�างานก็ไม่มีโอกาสขับมากนัก ยิ่งหลัง

แต่งงานโอกาสขบัรถเองกล็ดลงเหลอืศนูย์เพราะราศคีณุนายจบัอย่าง

ที่จติตนิเคยค่อนขอด

การเดนิทางครั้งนี้จงึต้องฝากความหวงัไว้กบัธญัวดผีูค้ล่องแคล่ว

กว่าใคร แต่ครั้นยกขบวนกนัไปเยี่ยมแม่สามทีี่บ้านกลางกรงุหลงังาม

กลบัต้องพบความผดิหวงั เมื่อคณุแม่บ้านร่างตุย้นุย้แจ้งว่า ‘ท่าน’ กลบั

ไปพกัผ่อนที่ต่างจงัหวดัแล้ว

‘กท็�าไมไม่โทร. ถามก่อนล่ะนงัจ่อย’ จติตนิเคอืงจนแทบจะกนิ

หวั เนื่องจากฝีมอืการขบัรถของธญัวดเีหวี่ยงซ้ายป่ายขวาท�าเอาใจหาย
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ใจคว�่า จนต้องควกัยาลมขึ้นมาดมอยู่ตลอดทาง เป็นเหตใุห้หงดุหงดิ

พอแรงอยู่แล้ว 

‘บอกก่อนก็รู้ตัวสิ’ เจ้าของความคิดจะเซอร์ไพรส์แม่ผัวบอก

เสียงอ่อยพร้อมกับยิ้มแหย ‘แต่ไม่เป็นไร บ้านท่านอยู่อัมพวานี่เอง 

เราไปกนัเองกไ็ด้ ขบัรถไม่เท่าไรหรอก’

...

นั่นคอืเหตกุารณ์เมื่อสองชั่วโมงก่อน และเป็นเหตใุห้รถคนัเลก็

ต้องมาผจญภยักนัอยู่กลางที่รกร้างตอนนี้

“ไปทางไหนต่อ หวิโว้ย!” ธญัวดตีวาดแว้ด ทั้งหงดุหงดิที่นอน

ไม่พอผสมกบัอารมณ์โมโหหวิ หล่อนเป็นคนเดยีวที่ยงัไม่มอีะไรตกถงึ

ท้อง นอกจากกาแฟด�าถ้วยเดียวในตอนเช้าและคุกกี้สองชิ้นที่คุณ 

แม่บ้านน�ามาเสริ์ฟพร้อมชาร้อนหอมกรุ่น

“แวะถามทางก่อนไหม” คนต้นเรื่องยิ้มแหยอกีครั้ง จากที่โกรธ

จดัจนแทบออกงิ้ว กลายเป็นเดก็ที่ถูกคาดโทษจนเสยีงอ่อนอย่างหมด

ความมั่นใจ 

“ไหนว่าชัวร์?” คนขับแทบจะตวาดกลับ ดีกรีความโมโหหิว 

พุ่งสูงขึ้นอกีเท่าตวั

“กช็วัร์ แต่ไม่เคยมานี่นา”

“แต่งงานกับลูกชายเขา แต่ไม่เคยมาบ้าน พิลึกแล้ว” ธัญวดี

เริ่มพาล

“ระ...เรามาเยี่ยมท่านที่บ้านใหญ่ออกจะบ่อย แต่ท่านชอบที่นี่ 

อากาศดี เป็นบ้านเกิดของท่าน คุณพ่อพี่ซันก็เสียไปแล้ว บ้านที่

กรงุเทพฯ ท่านไม่ค่อยได้อยู่ จะมากเ็ฉพาะเวลาต้องรบัแขก จดังาน” 

ช่อรกัละล�่าละลกัเถยีง 

ช่วงคบหาดูตวั ผู้ใหญ่ไปมาหาสู่กนัที่บ้านของคณุแม่สาม ี แต่

งานแต่งงานของช่อรักจัดขึ้นที่บ้านหลังงามซึ่งปลูกขึ้นใหม่และใช้เป็น
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เรอืนหอในปัจจบุนั เอาจรงิๆ บ้านสวนที่ป้าแม่ครวับอก เธอเองกเ็พิ่ง

เคยได้ยนิเป็นครั้งที่สองเท่านั้น

“ปิดบงักนัมากกว่าละมั้ง มนัเหมาะนกัที่จะซ่อนเมยีน้อยไว้ให้

ลูกชาย ไกลหูไกลตาคน คู่แข่งหล่อนคงไม่แคล้วเป็นหญิงชาวบ้าน

ชาวสวน วนัๆ กเ็กบ็ผกัไปขาย ท�ากบัข้าว เยบ็ฟูกที่นอน” 

จิตตินเสริมอย่างมีหลักการคล้ายจะท�าให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้น 

แต่ประโยคถดัมาท�าให้คนฟังใจแป้ว 

“เมยีแบบนี้ละเมยีในอดุมคตทิี่ผูช้ายอยากได้ไว้สกัคน เขาเรยีก

เมยีทาส เมยีบ�าเรอความใคร่ เป็นแม่บ้านที่ดไีม่มปีากเสยีง ปรนนบิตัิ

ผวัได้ครบถ้วนทั้งการบ้านการเรอืนและบนเตยีง ผวัจะไปแรดๆ ที่ไหน

กไ็ม่รบัรู้”

“แล้วเราล่ะ?” คนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมยีอกีคนย้อนถามตาโต

“หลงัจากได้ลิ้มชมิรสหล่อนแล้ว ผวัหล่อนกเ็กบ็หล่อนไว้บนหิ้ง

เหมอืนเดมิ เพราะหล่อนคอืนางพรกิหวานจดืชดืเหมาะส�าหรบัแต่งจาน

อาหารให้สวยงาม แต่ไม่มคีวามเผด็ซ่า สู้พรกิขี้หนูสวนไม่ได้”

“แต่เราโดนเคี้ยวไปแล้วนะ รู้ว่าจดืมาเคี้ยวท�าไม”

“กข็องมนัมมีาป้อนถงึปาก มนักต้็องงบักนิไปตามสนัดานผูช้าย

มกัมาก นี่คงอดอยากปากแห้ง ไม่ได้กนิมานาน พอมาเจอแกเข้า เขา

กค็ดิว่าเอาวะ ดกีว่าเลยีฟตุพาท”

“จิน!” คนที่นั่งข้างคนขับกรีดร้องลั่นรถ แทบจะปลดเข็มขัด

นริภยัหนัไปฟาดให้หลายๆ ครั้ง 

สงครามย่อยๆ ก�าลงัจะเกดิถ้าไม่มรีะฆงัหมดยกจากคนขบัสาว

สวยที่หน้านิ่วด้วยความโกรธจัดเสียก่อน “พอได้แล้ว ลงไปถามทาง 

ไม่งั้นกแ็วะกนิก๋วยเตี๋ยว ฉนัหวิโว้ย!” 

เสยีงของธญัวดดีงัลั่นกลบเสยีงผู้ใหญ่ตวัโตที่ท�าตวัเป็นเดก็เลก็

ทั้งสองคนได้อย่างสนทิ
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กว่าทีค่ณะเดนิทางจะคล�าทางมาถงึจดุหมายปลายทางได้

กเ็ป็นเวลาบ่ายแก่แล้ว ธญัวดไีด้เพงิก๋วยเตี๋ยวข้างทางช่วยชวีติจงึรอด

มาได้ แถมยังอารมณ์ดีพอที่จะเปิดโทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณ

อนิเทอร์เนต็น�าทาง

“ก็ท�าไมไม่ท�าเสียตั้งแต่แรก” จิตตินจิกตามองเหยียดหยาม 

“ปล่อยให้งมหากนัอยู่ได้”

“มันไม่ค่อยได้ใช้ ลืม” เจ้าตัวบอกสั้นๆ เชิดหน้ามองทาง  

ไม่สนใจเสยีงรบกวนจากผู้ร่วมทาง

“เข้าซอยแรกหลังวัดมาประมาณสองร้อยเมตร...น่าจะใช่นะ 

บ้านหลงันี้ละ อลงักว่าใครเพื่อน” ธญัวดพีารถคนัเลก็เข้าจอดชดิรมิรั้ว 

ช่อรักลงไปสังเกตการณ์เป็นคนแรก เกาะรั้วมองตาโตอย่าง 

ตื่นตะลงึก่อนหลดุปากออกมา “บ้านในฝันเราเลย”

ตั้งแต่เลก็แล้วที่ช่อรกัฝันถงึบ้านในสวนร่มรื่นมาตลอด แม้บ้าน

หลังใหญ่กลางกรุงที่ใครต่อใครต่างอิจฉายังไม่อาจเติมเต็มความ

ต้องการส่วนนี้ 

เจ้าตัวมักบ่นเสมอ ‘มันอึดอัดเป็นบางที เหมือนจะหายใจ 

ไม่ออก’ 

แม้ว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือบ้านไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ไกลลิบ

เหน็เพยีงหลงัคาสงูเนื่องจากต้นไม้ใหญ่บดบงัไว้เกอืบหมด แต่บรเิวณ

โดยรอบคอืต้นไม้และสวนสวยซึ่งดกูร็ูว่้าได้รบัการดแูลอย่างด ีหญ้าตดั

เรยีบ ใบไม้แห้งถูกกวาดกองไว้ที่โคนต้น ใบเขยีวจดัของไม้ใหญ่ไม้พุ่ม

นานาชนดิเขยีวชอุ่มฉ�่าชุ่มรายล้อม 

...แค่เหน็กใ็จวบิวบัอย่างประหลาด

“สวยจัง” ช่อรักหลุดปาก แทบจะลืมไปแล้วว่ามาถึงที่นี่ด้วย 

จดุมุ่งหมายใด

“ผัวแกนี่เก็บของดีไว้ให้เมียอีกคนตลอดเนาะ ทิ้งนังจ่อยไว้สูด
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ควนัพษิในกรงุ รออกีปีสองปีกเ็ป็นมะเรง็ปอดตาย แล้วดเูมยีบ้านนอก

เขาส ิมบ้ีานอยูย่งักะวงัต้องห้าม อากาศด ีต้นไม้เขยีว ฝ่ังโน้นคงตดิน�้า 

หรูหราอลงัการ ที่แพงด้วยอ้ะแก แถบนี้คนท�าโฮมสเตย์กนัตรมึ เขาคง

กลวัเมยีน้อยอดตาย”

“อจีนิ! หยดุเสี้ยม” ธญัวดทีี่ลงมาเป็นคนสดุท้ายตบหลงัเพื่อน

ดงัป้าบ สะกดิช่อรกัที่เกาะรั้วมองแทบน�้าลายหยดให้เดนิต่อ “ไปถาม

เขาส ิใช่หรอืเปล่า”

ชายชราคนหนึ่งเดนิกระย่องกระแย่งออกมาตั้งแต่รถเข้ามาจอด 

แต่เพราะสงัขารและความชราท�าให้กว่าจะขยบักายมาถงึประตบู้านก็

กนิเวลามากโข

“บ้านคณุสรุย์ีใช่ไหมคะ” ช่อรกัแนบหน้ากบัช่องประตแูล้วถาม

ออกไป

“มาหาคณุนายหรอืครบั” ใบหน้าที่เหน็ในระยะใกล้ แม้จะเป็น

ชายชราวัยราวหกสิบ แต่ดวงตายังสดใสไม่ขุ่นมัวหม่นเศร้าเหมือน 

คนแก่ไร้ความหวงัที่มกัเหน็ได้ทั่วไปในเมอืงกรงุ รอยยิ้มกว้างมองเหน็

ฟันเรยีงแขง็แรง

“ใช่ค่ะ ท่านอยู่ไหมคะ”

“อยู่ครับ แต่บ่ายๆ อย่างนี้ท่านจะเอนหลัง” ชายชราหัวเราะ

ลงคอ “ยิ่งวนันี้ท่านตื่นแต่เช้ามดืลงครวัท�าของไปถวายพระ กระผมไม่

แน่ใจ ต้องถามนางจ�าเนยีร ขานั้นคอยอยู่รบัใช้ท่านตลอด เข้ามากนั

ก่อนได้ครบั มาพกักนิน�้ากนิท่าก่อน”

“นี่ตาเขาไม่รู ้จักแกเหรอนังรัก แกเป็นศรีสะใภ้ของคุณนาย

เจ้าของบ้านเชยีวนะ” จติตนิป้องปากกระซบิ

“ไม่เคยเจอเลย” ช่อรกัค้อนลมค้อนแล้ง “ชกัไม่แน่ใจแล้วสวิ่า

รกัเป็นหลวงหรอืเป็นน้อยกนัแน่”

ขบวนแขกผู้มาเยือนต่างสงบปากสงบค�า ยิ่งเมื่อประตูบ้านถูก
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เปิดออกเพื่อต้อนรับ บรรยากาศน่าสบายของบ้านสวนก็ท�าเอาพูด 

ไม่ออก 

“จนิ อยากกนิชมพู่” ธญัวดวีิ่งปรู๊ดไปทางต้นชมพู่รมรั้ว ผลไม้

ลกูเลก็สชีมพเูข้มตดิผลเป็นช่อห้อยระย้าดนู่ารกักระจุม๋กระจิ๋มพอๆ กบั

น่ากนิ เจ้าตวัแตะพวงนั้นพวงนี้อย่างเบามอื ยกมอืถอืขึ้นมาถ่ายรูปคู่

พลางเล่า 

“เนี่ย ที่บ้านน้าหนูกม็ ีไม่ฉดียาฆ่าแมลง ปล่อยตามมตีามเกดิ

กก็นิกนัไม่หวาดไม่ไหวแล้ว ลูกเลก็กรบุกรอบเคี้ยวเพลนิ”

“เอาเลยครับคุณ ที่นี่มีเยอะ ทั้งมะม่วง ชมพู่ มีอย่างละสอง

สามต้น แต่กนิกนัไม่ทนั ต้องแจกกนัไป ไม่งั้นกป็ล่อยให้สกุคาต้นเป็น

อาหารพวกนก หนู กระรอก ดูสคิรบั เน่าจนร่วงลงกองเตม็โคนต้นกม็ ี

ที่นี่อยูแ่ต่คนแก่คนเฒ่าน่ะครบั กนิกนัไม่ไหว” ชายชราหวัเราะเสยีงดงั

กงัวาน บอกต่ออย่างอารมณ์ด ีนานๆ จะมเีพื่อนคยุ “ลิ้นจี่กม็นีะครบั 

คณุนุ่นเธอชอบ คณุซนัได้กิ่งพนัธุ์มาจากไหนไม่ทราบ ปลูกไว้หลายปี 

เพิ่งจะออกผลปีนี้ปีแรก”

ช่อรักสะดุดหูชื่อ ‘คุณนุ่น’ ไม่น่าใช่ผู้ชาย และคุณแม่สามีก็ 

ไม่น่ามชีื่อเล่น 

แต่ไม่มใีครสนใจ!

“มะม่วงนี่ผมเคยกนิตอนเดก็ๆ นะตา แถวบ้านตายายผมเรยีก

มะม่วงแก้มแดง ไม่เคยรู้จนเดี๋ยวนี้ว่าพันธุ์อะไร ยายผมเอามากิน

กบัข้าวเหนยีวด้วยซ�้า” 

แม้แต่จิตตินเองก็ยังตาวาว แทบจะกรี๊ดกร๊าดไปด้วย พลอย

ท�าตามอย่างธัญวดี โน้มกิ่งมะม่วงที่ติดลูกสุกจัดสีเหลืองอมแดงมา

ใกล้ๆ แล้วถ่ายรูปเสยีหลายมมุ แทบจะแทะกนิคาต้นเสยีด้วยซ�้า

“รสหวานจดัเนื้อแน่น คนชอบกช็อบไปเลย แต่คนไม่ชอบกไ็ม่

แตะ ผมชอบนะ รสหอมหวาน แต่คนไม่ค่อยปลูกกนัแล้ว หากนิยาก

ิ
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มาก”

แขกหนุ่มสาวชาวกรุงที่ยกขบวนมาอย่างไม่ได้รับค�าเชิญ ทั้งที่

เตรียมมาหาเรื่องกันเต็มที่ยังอดชื่นชมความงามและความอุดม

สมบูรณ์ของบ้านสวนไม่ได้ ราวกับได้มาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศกัน

อย่างไรอย่างนั้น

“สวยจงัเลยค่ะ” ช่อรกัยงัคงพมึพ�า เธอกวาดตามองพร้อมกบั

ครุ่นคดิ 

ทั้งที่ไม่เคยมาเยือน แต่กลับคลับคล้ายว่าเคยเห็น เจ้าตัวเดิน 

รั้งท้าย เหลยีวซ้ายแลขวาราวกบัจะมองหา ‘ใคร’

“มองหาผวัเหรอนงัจ่อย” จติตนิพดูตรงเสยีจนคนฟังหน้างอ “ไม่

ต้องกลัวหรอกน่า ผัวแกไม่มีทางรู้ ต่อให้รู้ก็เป็นหลังจากเรากลับกัน

แล้ว รบัรองวนันี้ต้องแตกหกั ตบนางเมยีน้อยให้กระเจงิ” คนพูดพูด

เสรจ็กว็ิ่งปร๋อไปขอถงุใส่มะม่วง 

ช่อรกัหน้างอ กดัฟันกรอด แทบจะยนืเท้าเอวกระทบืเท้าเสยีตรง

นั้น 

นี่เหมอืนมาหาเรื่องเสยีที่ไหนกนัเล่า!

นอกจากบรรยากาศโดยรวมจะดีแล้ว อัธยาศัยของผู้คน

ยังเป็นมิตรและมีน�้าใจมากอีกด้วย คุณตาคนสวนที่แนะน�าตัวว่าชื่อ 

ตาอุ่นกุลีกุจอพาแขกรุ่นหลานไปยังเรือนรับรอง แจ้งนางจ�าเนียรให ้

รับทราบเสร็จสรรพ ยังเป็นธุระจัดหาถุงและกล่องกระดาษส�าหรับใส่

ผลไม้ให้ธญัวดแีละจติตนิอกีด้วย

“กนิแล้วยงัคาบ พวกตะกละ” ช่อรกักดัฟันกรอดๆ เคอืงใจไม่

หายที่พามาแต่ละคนล้วนแต่เหน็แก่กนิทั้งสิ้น

“ของหายากปลอดสารพษิ จะกนิให้พงุกางเลย” ธญัวดไีม่สะทก-

สะท้าน นอกจากซดัผลไม้เสยีเตม็คราบยงัจบิชาร้อนแล้ววิ่งไปถ่ายรูป
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ตามมมุต่างๆ ของเรอืนรบัรองและสวนสวยอย่างไม่สนใจภารกจิหลกั

“ท�าไมมคีวามสขุกนันกัล่ะ รกัเครยีดอยู่นะ” 

ช่อรักหันไปหาเพื่อนอีกคนที่เหลือ เพื่อที่จะพบว่าอีกฝ่ายวาง

กระเป๋าหนังสีด�าแบบสะพายเฉียงอย่างที่หนุ่มออฟฟิศนิยมใช้ใส่

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และของกระจุกกระจิก แล้ววิ่งออกไป

สมทบกบัธญัวด ี

ปฏกิริยิาของเพื่อนรกัทั้งสองท�าให้นอกจากช่อรกัจะมองตาค้าง

อ้าปากหวอแล้วยงัอดค้อนให้ไม่ได้ 

“สนกุกนัใหญ่เลยนะคะ”

เสยีงกงัวานใสดงัขึ้นจากดา้นหลงั ท�าใหช้อ่รกัชะงกัตวัชาอยา่ง

ไม่มีเหตุผล เธอยังไม่เห็นหน้าคนพูด แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด แค่ได้ยิน

เสยีง สงัหรณ์ประหลาดกจ็ู่โจมจบัหวัใจ ท�าเอาใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ

สดุท้ายช่อรกัจงึต้องหนักลบัมาช้าๆ แทบจะต้องบงัคบัร่างกาย

ไม่ให้สั่น และอดไม่ได้ที่จะท�าตาโต

“นานๆ ได้มาเที่ยวบ้านสวนใช่ไหมคะ เพื่อนดิฉันก็เหมือนกัน

มาครั้งแรกกรี๊ดกร๊าดถ่ายรูป ยิ่งตอนพายเรอื กดกนัมอืเป็นระวงิ พอ

มาเหน็ส�ารบักบัข้าวที่ท�ากนัอยูท่กุวนักถ่็ายรปูอกี บอกว่าอาหารการกนิ

สมบูรณ์ อยู่กรงุเทพฯ ได้กนิอย่างมากกข็้าวราดแกงเพราะต้องรบีไป

ท�างาน”

คนพูดยิ้มได้ทั้งปากทั้งตา บอกถึงความสุขอย่างยิ่งยามได้พูด

ถงึสิ่งอนัเป็นที่รกั 

ช่อรกัพดูไม่ออก ด้วยรูส้กึว่าถกูบคุลกิสง่าและความงามของคน

ตรงหน้าสะกดเอาไว้จนละสายตาไม่ได้ ซ�้ายงัตะลงึแทบตวัแขง็เป็นหนิ

เมื่อระลกึได้ว่าชกัชวนเพื่อนรกัมาเพื่อจดุมุ่งหมายใด 

หล่อนเป็นผูห้ญงิแบบไทยแท้ ผวิสนี�้าผึ้ง ตาคม ผมยาว รอยยิ้ม 

หวานละมุน ดวงตามีประกายแห่งชีวิตชีวาที่มาพร้อมกับเรือนร่าง
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สมส่วน สมบรูณ์พร้อมเสยีชนดิที่ว่าหากเป็นคนที่ตั้งใจมาพบจรงิๆ แล้ว

ละก.็.. 

...ช่อรกัคงจะม้วนเสื่อกลบับ้านแทบไม่ทนั

“ตื่นเต้นไปเสยีทกุเรื่องละค่ะ” ช่อรกัยิ้มแห้งๆ ใช้ก�าลงัใจอย่าง

มหาศาลเข้าสู ้“ไม่ทราบว่าคณุแม่พกัผ่อนอยูห่รอืเปล่าคะ ถ้ารกัขอเข้า

พบ ท่านจะสะดวกไหม”

ช่อรักตัดสินใจบอกออกไป เลือกใช้ค�าพูดธรรมดาแต่แสดง

สถานะอย่างชดัเจน แทบจะแน่ใจว่าคนฟังเองกร็ู้ดวี่าเธอคอืใคร 

เป็นเรื่องธรรมดาที่หากมใีครสกัคนแสดงตนเป็นศตัรูหวัใจย่อม

ท�าให้อยากรู้อยากเห็น ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ตัวเธอเองดั้นด้นมา

ถงึที่นี่

...และกไ็ด้รูว่้าคดิไว้ไม่ผดิ เมื่อใบหน้างามเจื่อนลงเลก็น้อย รอย-

ยิ้มสดใสจางลงต่อหน้าต่อตา 

“ท่านตื่นแล้วค่ะ ปกติเอนหลังไม่นาน สักชั่วโมงหนึ่งเท่านั้น 

ท่านเคยบอกว่าพกัร่างกายสกัครู่ ตื่นมาจะสดชื่นได้อกีมากเลยค่ะ” 

จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ค�าบอกเล่านั้นแสดงถึงความผูกพัน

อย่างลกึซึ้ง แน่นอนว่ากระทบใจช่อรกัอยู่ไม่น้อยเช่นกนั เรยีกว่าแลก

กนัคนละหมดัเหน็จะได้

หล่อนหันกลับแล้วออกเดินน�า พาช่อรักเข้าสู่ห้องด้านในที่ยิ่ง

เงยีบและร่มเยน็ เนื่องจากอยูใ่นส่วนของบ้านที่ไม่ถกูแสงแดดโดยตรง 

และเสรมิด้วยบรรยากาศบางอย่างของห้อง ทั้งการตกแต่งหรอืแม้แต่

คนที่อยู่ในห้องนั้น 

ห้องกว้างใช้เครื่องเรือนท�าจากไม้แท้ทุกชิ้นในการตกแต่ง แต่

เข้าใจเลือกเอาเนื้อไม้สีน�้าตาลอ่อนแทนที่จะเป็นสีเข้มที่มักท�าให้รู้สึก

ขรึมและอึดอัดได้ในบางโอกาส เครื่องเรือนไม่ได้มีมากชิ้น รอบห้อง 

ยงัเป็นหน้าต่างเปิดโล่ง มองเหน็ความเขยีวชอุ่มของไม้ใบไม้ดอกด้าน
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นอก ยงัมผ้ีาม่านท�าจากผ้าฝ้ายสอ่ีอนและผ้าถกัหลากหลายชนดิเสรมิ

ให้รู้สึกอ่อนหวานระคนกับความสดชื่น ของเก่าโบราณที่ใช้ตกแต่ง 

ไม่ได้แค่เก็บไว้เฉยๆ รอวันเก่าพัง แต่ได้รับการดูแลท�าความสะอาด

อย่างดจีงึยิ่งเพิ่มคณุค่าตามกาลเวลา 

คุณสุรีย์ แม่สามีของช่อรักนั่งอยู่ที่ตั่งไม้กลางห้องนั้น ท่านส่ง

ยิ้มอย่างเอน็ดูมา ยิ่งเมื่อช่อรกัเดนิเรว็ๆ เข้าไปหา นั่งลงเคยีงข้างก่อน

จะกราบลงแทบตกัและโผเข้ากอดเอวกถ็งึกบัหวัเราะขนั

“คณุแม่ขา รกัมาเยี่ยม”

“มาถงึนี่เชยีว ท�าไมไม่โทร. มาก่อนจ๊ะ แม่จะได้เตรยีมขนมไว้

ให้”

“รักคิดถึง ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ไปหาคุณแม่ที่บ้าน ทางนั้นบอก

ว่าคุณแม่พักอยู่ที่บ้านอัมพวาได้เกือบเดือนแล้ว ไม่เห็นมีใครบอกรัก

เลย รกัเป็นห่วง จะโทร. มากเ็กรงใจกลวัจะรบกวน มาพกัผ่อนหรอืคะ 

เป็นอะไรหรือเปล่า หรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีต้องพักฟื้นที่นี่ แล้วรักก็

อยากมาเที่ยวด้วย เคยได้ยนิคณุแม่พดูถงึ แต่ยงัไม่เคยมาเลยสกัครั้ง”

ช่อรักบรรยายเสียยาวเหยียดแทบจะเป็นร้อนรน แม้มีความ

ตั้งใจว่าจะมาเพื่อสอบถามความจรงิบางอย่างเกี่ยวกบัชวีติส่วนตวัของ

สาม ีทั้งระแวงว่าแม่สามเีองกร็ูเ้หน็เป็นใจปิดบงัความลบับางอย่างจาก

เธอ แต่ครั้นมาเห็นท่านเข้าจริงๆ กิริยาละมุนละม่อม รอยยิ้มเอ็นดู 

และสหีน้าดใีจอย่างไม่ได้เสแสร้ง กใ็ห้รูส้กึลงัเล เกรงว่าท่านจะร้อนใจ

ไปกบัการตโีพยตพีายของเธอและเพื่อน

“แม่ไม่ชอบอากาศกรงุเทพฯ รกักร็ู้นี่ลูก”

“เคยได้ยินคุณแม่บ่น รกัก็นึกว่าอาจจะเบื่อ แต่คงไม่ได้แย่จน

เกนิไป บ้านที่เมอืงนนท์กอ็ากาศดพีอควรเลยนะคะ ไม่แออดัเหมอืน

กลางกรงุ ที่บ้านรกัน่ะ ทั้งบ้านทั้งคอนโดแน่นกว่าเยอะเลย”

“ยงัไงกไ็ม่เหมอืนกนั รกักเ็หน็แล้ว ที่นี่เยน็กายเยน็ใจ ชวีติไม่
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เร่งร้อน แม่เกดิและโตที่นี่ ถ้าไม่ใช่เพราะต้องคอยตดิตามดูแลคณุพ่อ

ของซนั แม่คงไม่อยู่”

“ตอนที่เตรยีมงานแต่งรกั คณุแม่ยงัอยู่กรงุเทพฯ เป็นเดอืนเลย 

รกักค็ดิว่าคณุแม่ไม่มปัีญหาอะไร ท�าไมต้องมาอยูเ่สยีไกล ถ้ารกัคดิถงึ 

อยากมาหาจะท�ายังไง” น�้าเสียงออดอ้อนของช่อรักท�าเอาคนแก่ทั่ว

สารทศิอยู่หมดัมาแล้ว มารดาของสามกีไ็ม่ใช่ข้อยกเว้น

“กโ็ทร. เอา โทร. มาคยุกบัแม่หรอืจะส่งข้อความกไ็ด้ นี่ซนักใ็ห้

แม่เล่นไลน์” คุณสุรีย์เล่าอย่างอารมณ์ดีขณะลูบศีรษะศรีสะใภ้ที่ซบ

แนบอยู่กบัตกัอกีครั้ง “คดิถงึมากๆ กม็าหาได้ ขบัรถไม่นาน ซนัเอง

ก.็..” 

น�้าเสียงอ่อนโยนที่ก�าลังเล่าเรื่อยๆ สะดุดลงกลางคัน ความที่

ระแวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท�าให้ช่อรักพลอยสะดุดหู แต่แล้วคนสูงวัย

กว่ากเ็กลื่อนเสยีงได้สนทิ 

“...ซันขับรถคล่องปรู๊ดปร๊าด ไปมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว ถ้าหนู

อยากพกัผ่อนกม็ากนัได้นี่ลูก มาเช้าวนัเสาร์ ค้างสกัคนื วนัอาทติย์บ่าย

หรอืเยน็ค่อยกลบักไ็ด้”

“รกัอยากมาค่ะ” 

“แล้วนี่มายังไงจ๊ะ คงไม่ได้ขับรถมาเองคนเดียวใช่ไหม ซันก็ 

ไม่ได้มาด้วย”

“มากบัเพื่อนค่ะ จนิกบัธญั คณุแม่เคยเจอแล้ว เขาเคยมาช่วย

งาน เราขบัรถมากนัเอง ถามทางมาเรื่อยๆ”

“แม่จ�าได้” คณุสรุยี์พยกัหน้าน้อยๆ ขยบันั่งหลงัตรง “กนิอะไร

กันมาหรือยัง จะให้เขาเตรียมน�้าชากับผลไม้ไว้ให้ ขนมคุกกี้อย่างที่

เดก็ๆ ชอบไม่มหีรอก แต่ถ้าบอกล่วงหน้ากท็�าได้...นุ่นเขาท�าเป็น ฝีมอื

ดใีช้ได้”

ชื่อ ‘นุ่น’ ท�าให้ช่อรกัคอแขง็  ใจนั้นภาวนาว่าอาจจะไม่ใช่หญงิ
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คนที่ออกมาต้อนรบัเมื่อครู.่..แต่กด็จูะไร้ผล สาวสวยคนเดมิกลบัเข้ามา 

สหีน้ายิ้มแย้มยนิดไีร้รอยพริธุ

“คุณท่านจะรับน�้าชาหรือยังคะ หนูให้เขาตั้งโต๊ะในสวน วันนี้

คณุๆ มาร่วมด้วยหลายคน เรามโีต๊ะใหญ่นั่งกนัได้ อากาศกโ็ปร่งน่า

สบายกว่า” ค�าบอกเล่าแสดงให้เหน็ว่าคนพูดไม่ได้มฐีานะรอรบัค�าสั่ง 

แต่ตดัสนิใจและจดัการเรื่องต่างๆ ได้รองจากท่านเจ้าบ้าน

“ยังไม่ได้แนะน�าให้รู้จัก นี่นุ่น น่าจะอายุมากกว่ารักสักสี่ห้าปี 

เรยีกพี่กไ็ด้ นุ่นอยู่กบัแม่มานานแล้วตั้งแต่ยงัเดก็” 

ช่อรักยกมือท�าความเคารพพร้อมกับรอยยิ้มนุ่มนวลทั้งที่ใจวูบ

หวิว หญิงสาววัยใกล้สามสิบ แต่ยังงดงามดูอ่อนเยาว์จนน่าอิจฉา  

พี่สาวคนนี้ดูน่าจะอายสุกัยี่สบิห้าเท่านั้น เธอนกึอจิฉาความเยอืกเยน็

นุ่มนวลของอีกฝ่ายขึ้นมาอย่างรุนแรง จนแสบร้อนในใจขึ้นมาเสีย 

อย่างนั้น

“รกัไม่เคยเจอพี่นุ่นเลยค่ะ ในงานแต่งกเ็หมอืนจะไม่เหน็”

“นุ่นเขาเตรียมงานอยู่ที่นี่ พานบายศรี เครื่องหวานคาวถวาย

พระในพธิชี่วงเช้าฝีมอืเขาทั้งนั้น” คณุสรุยี์เป็นฝ่ายบอกเสยีเอง

“ว้าว! เยี่ยมเลยค่ะ รกัต้องขอบคณุมากนะคะ เครื่องใช้ในงาน

เนี้ยบกริบ อาหารก็อร่อย มีแต่คนชมค่ะ ว่ากันว่าฝีมือหาตัวจับยาก 

รกักไ็ด้แต่บอกว่าคณุแม่จดัการให้ทั้งหมด ที่แท้กฝ็ีมอืพี่นุ่นนี่เอง” 

“คณุรกัชมเกนิไปแล้ว ไม่ถงึขนาดนั้นหรอกค่ะ ดฉินัเองหวัไม่ด ี

เรยีนหนงัสอืไม่ได้เรื่อง แต่ใจรกัการท�างานฝีมอืเป็นพเิศษ ได้คณุท่าน

ส่งให้เรยีนที่วทิยาลยักเ็ลยพอท�าได้บ้าง” อกีฝ่ายยิ้มรบัค�าชมด้วยกริยิา

งดงาม ไม่มากหรอืน้อยเกนิไป

“พี่นุ่นอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเลยหรือคะ แปลกจัง ไม่เคยได้ยินพี่ซัน

พูดถงึ คณุแม่กเ็หมอืนกนั” ช่อรกัยิ้มตาหย ีมองคนนั้นทคีนนี้ทอีย่าง

ใสซื่อ “นี่ถ้าไม่มาที่นี่คงไม่ได้เจอกนั”
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“ตอนนี้ก็รู้จักแล้ว” ผู้อาวุโสที่สุดถอนหายใจน้อยๆ แต่แล้วก็ 

ลุกขึ้นยืนอย่างกระฉับกระเฉง “ไปกันเถอะ นั่งคุยกันในสวนดีกว่า

เพื่อนๆ ของรกัเป็นอย่างไรบ้าง ชอบไหม อยากมาค้างที่นี่กนัไหมล่ะ 

แม่มหี้องหบัเยอะ อยู่กนัได้สบายๆ”

ในเมื่อคณุสรุยี์ตดับทเช่นนี้ ช่อรกัจงึได้แต่ยิ้มรบั ปรายตามอง

หญิงสาวอีกคนก็เห็นว่าไม่ได้มองมา จึงได้แต่เก็บความอึดอัดใจไว้ 

ยอมรบัว่าเป็นเรื่องยากล�าบากเมื่อได้รู้ความจรงิแค่เพยีงบางส่วน แม่

สามอีย่างคณุสรุยี์ไม่ใช่คนพูดมาก ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่บคุลกิภายนอกดู

นิ่มนวลกจ็รงิ แต่กเ็ฉยีบขาดอยู่ในท ีหาไม่แล้วคงปกครองคนจ�านวน

มากไม่ได้ และคงไม่ได้รบัความเคารพย�าเกรงเช่นที่เหน็

ระยะทางเดนิจากห้องพกัผ่อนไปยงัสวนด้านหลงัไม่ไกลกนักจ็รงิ 

แต่ท�าให้ช่อรกัได้เหน็อะไรบางอย่าง บ้านสวนเลก็ๆ ราวกบัเป็นโลกอกี

โลกหนึ่งซึ่งมคีณุสรุยี์เป็นเจ้าของ เดก็สาววยัสบิเจด็สบิแปดหลายคน

แต่งกายสภุาพเรยีบร้อยจดัโต๊ะอาหารให้อย่างขะมกัเขม้น กริยิาดอีย่าง

คนได้รับการอบรม การเรียกหาของผู้อาวุโสกว่าก็ไม่ได้กดให้ต�่าจนมี

สถานะเป็นเช่นคนรบัใช้ แต่เป็นเดก็สาวที่มาพึ่งใบบญุ เป็นลูกหลาน

ที่อยู่ในปกครอง

“อัมลาสอบติดพยาบาลแล้ว” ท่านพูดถึงเด็กสาววัยสิบแปด 

คนหนึ่งที่พนมมือไหว้ช่อรัก “ดีใจกันจะแย่ ยิ่งอรทัย น้าของเขาดีใจ 

จนเป็นลม ต่อไปเรากจ็ะมคีนมคีวามรู้ช่วยดูแลคนแก่ในบ้านได้”

“คณุแม่มคีนอยูด้่วยเยอะเลยนะคะ มน่ิาล่ะชอบอยูท่ี่นี่ ไม่เหงา

นี่เอง”

“กอ็ย่างว่าละลกู เป็นบ้านเกดิของแม่ อยูก่นัมาแต่อ้อนแต่ออก 

เดก็ๆ ในบ้านกเ็หมอืนเป็นลูกหลาน อรทยัเป็นลูกสาวตาอุ่น ช่วยดูแล

ท�าความสะอาดบ้าน อัมลาเป็นลูกของพี่สาวเขาอีกที เอามาฝากไว้ 

แต่เด็กก็ช่วยกันดูแล เขาก็น่ารัก โตแล้วก็ไม่ไปไหน ช่วยน้าช่วยตา
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ท�างานบ้าน แถมเรยีนหนงัสอืเก่ง แม่เลยให้ทนุการศกึษา”

“มแีต่ผู้หญงิทั้งนั้นเลย” ช่อรกัท�าเสยีงออด “แบบนี้ให้พี่ซนัมา

บ่อยๆ เห็นจะไม่ได้แล้วนะคะ” จากหางตาช่อรักแน่ใจว่ามือเรียวที่

ก�าลงัรนิชาร้อนให้ผู้ใหญ่นั้นสั่นระรกิ

“ต๊าย! ฟังพูดเข้า พ่อคนนั้นน่ะเคร่งเสียยิ่งกว่าฤๅษี หน้าก็ด ุ 

มแีต่สาวๆ วิ่งหนเีสยีละมากกว่า”

“รกัล้อเล่นค่ะ เอ...แต่ว่าอาจจะท�าหน้าดไุปอย่างนั้นเอง ที่จรงิ

ชอบให้ล้อมหน้าล้อมหลงักไ็ด้”

“ได้อย่างนั้นกด็มีากเลยจ้ะ แม่อยากเลี้ยงหลานจะแย่แล้ว คณุ

แม่หนูล่ะจ๊ะเป็นไงบ้าง ช่วงนี้ยงัเที่ยวอยู่หรอืเปล่า”

“ไปเมอืงจนีสบิเอด็วนัค่ะ ไปกบัคณุพ่อ เป็นทวัร์คณุลงุคณุป้า

ขาประจ�าวยัเกษยีณทั้งหลาย ไม่สนใจรกัเล้ย”

คณุสรุย์ีเหน็ลูกสะใภ้ค้อนลมค้อนแล้งกห็วัเราะชอบใจ “นั่นเขา

ชอบเที่ยว ชอบมาตั้งแต่สาวๆ ขอให้ได้ไปเถอะ ตื่นเต้นกระปรี้กระเปร่า

เหมอืนได้เป็นหนุ่มสาวกนัอกีครั้ง”

“เดอืนหน้าจะไปราชสถานค่ะ เหน็ลงควินดัหมายกนัไว้แล้ว รกั

ยงัสงสยั ที่รบีให้รกัแต่งงานเพราะอย่างนี้หรอืเปล่า จะได้ไปเที่ยวกนั

สองคน ไม่มลีูกกวนใจ”

“ชวนซันไปบ้างสิจ๊ะ เขาก็ชอบเที่ยวนะ แต่หลายปีมานี้ท�าแต่

งาน ไม่ค่อยได้หยดุพกัผ่อน แม่กลวัจะเครยีดเกนิไป”

“ไปกบัรกักจ็ะเครยีดมากขึ้นหรอืเปล่าคะ” ช่อรกัหวัเราะออกมา

เตม็เสยีง...คงมแีต่เธอที่รู้ดวี่าไม่ได้พูดเล่น

แม้ปากจะคยุกบัแม่สาม ีแต่สายตาของช่อรกักม็กัจบัอยู่ที่สาว

รุ่นพี่ซึ่งคอยรบัใช้อยู่ไม่ห่างเสมอ ทว่าอกีฝ่ายไม่ได้แสดงท่าทผีดิปกต ิ

จนคนมองนึกในใจว่าถ้าเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆ พี่สาวคนนี้ก็ถือว่า 

หนกัแน่นมากกบัสถานะ...เมยีน้อย
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ธัญวดีและจิตตินตามมาสมทบ หลังจากท�าความเคารพและ

ทกัทายกนัตามธรรมเนยีมกไ็ด้คยุเรื่องทั่วไปอกีชั่วครู ่คณุสรุย์ีจงึขอตวั 

“อยู่กนิข้าวด้วยกนัก่อน นานๆ ได้มาท ีแม่จะไปดูในครวัให้”

เพื่อนรกัทั้งสองขอบคณุอย่างมมีารยาทสมกบัที่ได้รบัการอบรม 

แต่พอคล้อยหลงัธญัวดกีร็ะบายลมหายใจออกมาเฮอืกใหญ่

“แขม่วพงุเกอืบตาย อารมณ์เหมอืนเข้าเฝ้าคณุย่าฉนัเลย ยิ้มๆ 

ใจด ีแต่มบีารมบีางอย่างท�าให้เราไม่กล้าออกฤทธิ์”

“แม่นั่นใช่ไหม...คนที่ว่า” จติตนิพยกัพเยดิตามหลงัขบวนสาวๆ 

นางใน 

ช่อรกัได้แต่ยิ้มเนอืยแทนการยอมรบัอยู่กลายๆ “สวยมากเนาะ”

“ผิวเนียน ตาคม ผมสวย ฟันงาม อะไรอีกล่ะตามต�ารา

เบญจกลัยาณ”ี จติตนิค่อนขอด

“เขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เดก็ คณุแม่บอก”

“ต๊าย! โตมาด้วยกนั คงสนทิกบัผวัหล่อนมากสทิ่า เขามที่าที

อะไรไหมตอนที่เหน็หล่อน” จติตนิยงัท�าหน้าที่วเิคราะห์ข้อมูลอย่างไม่

ยอมให้รอดตาไปแม้แต่ประเดน็เดยีว

“ไม่ม ีไม่สะทกสะท้าน เราเองต่างหากที่รู้สกึไม่เข้าพวก”

“หรือเขาจะไม่ได้มีอะไรกัน ถ้ามีเรื่องแบบที่คิดคงปั้นหน้าไม่

สนทิขนาดนี้ ว่าแต่ท่าทางแม่ผวัหล่อนเอน็ดูหล่อนอยู่มากนะนงัรกั”

“ก็ท่านรู้จักกับพ่อแม่เรา สนิทสนมกันตั้งแต่พ่อพี่ซันยังอยู่  

กต็้องเอน็ดูเป็นของธรรมดา”

“แต่การข่าวเราแม่นนะโว้ย” ธญัวดทีะลกุลางปล้อง “เราไม่ชอบ

เสี้ยม พวกแกกร็ู้ แต่นี่...ที่ได้ยนิมามนัมมีูลจรงิๆ เขาว่าแม่ผวันงัรกัยงั

ออกปากเสยีดายด้วยซ�้า”

“แกจะเอายงัไงต่อ” จติตนิหนักลบัมาถามคนต้นเรื่อง “อยาก

มากม็าถงึแล้ว อยากเหน็หน้า อยากรู้จกักไ็ด้เหน็แล้ว จะเอายงัไงต่อ
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ยะ”

ค�าถามนั้นท�าให้ช่อรกันิ่งไปนานกว่าจะเรยีบเรยีงความคดิออก

มาได้ 

“ตอนแรกที่รู้เรื่องจากธญั เราคดิว่าจะเลกิกบัเขา แต่หลงัจาก

เมื่อคนืนี้...” เธอก้มหน้างดุ ให้อย่างไรกท็�าใจพูดออกมาไม่ได้ 

ธัญวดีขมวดคิ้วแทบชนกัน ร้อนถึงจิตตินต้องกระซิบบอก

สถานการณ์ล่าสดุของชวีติคู่ให้ฟัง

“หา! จบันงัรกัฟัดเลยเหรอ” หล่อนร้องลั่นจนช่อรกัต้องปิดปาก 

ตามด้วยหยกิข่วนเป็นพลัวนั

“ห้ามพูด”

“อะไรวะ” ธญัวดสีะบดัออกได้กโ็วยวายออกมาชดุใหญ่ “นี่เขา

ปล�้าแกเหรอ ไม่อ่อนหวานซาบซ่านบ้างเลยเหรอ”

“กบ็อกว่าห้ามพูดไง” คราวนี้คนเพิ่งเข้าหอถงึกบัหน้าแดงจดั

“คือจริงๆ ฉันกับจินก็ลุ้นให้แกกับผัวก้าวหน้ากันไปอีกขั้น”  

ธญัวดสีารภาพ “อยากให้เรยีนรู้กนัแบบที่คู่ผวัตวัเมยีควรจะเป็น มนั

น่าจะดกีว่าต่างคนต่างท�าตวัเหมอืนคนแปลกหน้า”

“แต่เรารูส้กึแย่นะธญั มนัไม่ใช่ความรกัความต้องการแบบปกต ิ

เขาท�าเหมือนลงโทษเรา ปิดปากเราที่ดันไปรู้ความลับของเขาแล้วยัง

ขู่ว่าจะบอกทกุคน” 

คนพูดท�าตาแดง น�้าตาจวนจะหยดเมื่อนกึถงึบทรกัที่เอาแต่ใจ

ของสามีในคืนที่ผ่านมา แม้จะห่างไกลจากการบังคับขืนใจ แต่เธอ 

ก็ไม่ประทับใจ ไม่มีความรู้สึกวาบหวามใดๆ ทั้งสิ้น ตรงกันข้าม  

ทั้งรงัเกยีจและชงิชงัเสยีด้วยซ�้า

“ไม่มั้ง ก็ถ้าเขาอยากให้เรื่องนี้ยุติ ปล่อยหล่อนไปฟ้องพ่อแม่

แล้วกห็ย่ากนัมนักจ็บนะ เขาท�าตามที่แม่สั่งแล้ว แต่ชวีติแต่งงานไปกนั

ไม่ได้กไ็ม่ใช่ความผดิเขานี่”
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“แม่เขากใ็ช่ว่าจะไม่รูว่้าลกูชายมใีจให้กบัเดก็ในบ้าน” จติตนิพดู

ออกมาบ้างหลงัจากเงยีบอยู่นาน “สายตาคมกรบิออกอย่างนั้นท�าไม

จะดูไม่ออก แต่เขาไม่ปลื้มครอบครวัของพี่นุ่นอย่างที่เรารู้กนัมา ถงึได้

พยายามหาผู้หญงิที่เหมาะสมสกัคนให้ลูกชาย ซึ่งกค็อืนงัรกั”

“ถ้าเขาแค่ชอบๆ กนั ไม่ได้มอีะไรเกนิเลย แกรบัได้ไหม รกั?” 

ธญัวดถีามบ้าง “ผู้ชายที่ไหนกม็อีดตีทั้งนั้น แฟนเก่า แฟนสมยัมธัยม

หรอืสมยัอนบุาลมนักต็้องมบี้าง แกรบัได้ไหมถ้าเขาเคยมใีครในใจมา

ก่อน ในขณะที่แกเป็นเมยีที่ถกูต้องตามกฎหมายและครบถ้วนสมบรูณ์

แล้วตอนนี้”

ค�าถามของธญัวดที�าให้วงสนทนาเงยีบกรบิ ช่อรกัเองกต็้องใช้

เวลาคดิอยู่นานก่อนจะตอบ

“เป็นคูช่วีติน่ะไม่ใช่แค่จดทะเบยีนหรอืขึ้นเตยีงด้วยกนัหรอกนะ” 

ช่อรกับอกพร้อมกบัที่น�้าตาหยดแรกตกต้องหลงัมอื 

“เราอยากรกัเขา อยากใช้ชวีติคู่ด้วยกนั ถ้าไม่รกัเราแล้วมายุ่ง

กบัเราท�าไม ถ้าเป็นเมื่อวานนี้ตอนที่เรายงัไม่...ไม่มอีะไรกบัเขา เราจะ

เลิก แต่นี่เขาเห็นแก่ตัว เขาจะเก็บทุกอย่างไว้หมดไม่ได้ เขามีแฟน 

อยู่ในใจ แต่จะเอาเราเป็นเมียออกหน้าออกตาเพื่อสถานะทางสังคม

อย่างนั้นเหรอ ใครจะรบัประกนัว่าในวนัข้างหน้าพอผูใ้หญ่ทั้งหลายไม่

อยูก่นัแล้วเขาจะไม่ทิ้งเราไปยกย่องผูห้ญงิอกีคนที่อยูใ่นใจเขามาตลอด

แทน”

“ถ้างั้นแปลว่าหล่อนจะ...”

“ให้เขาเลอืก ถ้าจะมผีู้หญงิอกีคน เขากต็้องเป็นคนบอกความ

จริงกับแม่เขากับพ่อแม่เรา บอกกับทุกคนว่าตัวเขามีพันธะ ยอมรับ

ความจรงิว่าตวัเขาผดิที่ไม่ชดัเจน เขาต้องยอมรบัผดิ ชวีติแต่งงานของ

เรากจ็บกนัแค่นี้”

“ถ้าเขาเลอืกแกล่ะ เลอืกการแต่งงานที่ทกุคนพอใจ”
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“เขาก็ต้องให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากชีวิต ตัดขาดหรืออะไร

กไ็ด้”

“...แล้วถ้าเขาไม่เลอืก” คนพูดยงัเสนอทางเลอืกที่สาม

“ก็เปิดสงครามกันตั้งแต่วันนี้ เราจะรังควานให้เขากับผู้หญิง 

คนนั้นไม่มคีวามสขุ จนกว่าเขาจะยอมแพ้”

“ต๊าย! แกเนี่ยนะจะรงัแกใคร สู้ใครเขาที่ไหน”

“อยากมารงัแกเราก่อนท�าไม รบัรองว่าไม่ให้อยูเ่ป็นสขุนกัหรอก 

ถ้าเขาคดิว่าจะยดึที่นี่เป็นฐานที่มั่นปักหลกัรอพี่ซนั เราจะทลายให้ราบ

เลยคอยดู”

“อ้าว! แล้วผวัหล่อนล่ะ”

“กต็้องอยู่ไม่ได้เหมอืนกนั เขารกัแฟนเขานกั เรากจ็ะท�าให้เขา

เจบ็ ถ้าทนดูแฟนถูกรงัแกได้กท็นไป”

“น่ากลวันะเนี่ย ภาคเจ้าแม่กาลขีองนงัรกั” ธญัวดยีกนิ้วโป้งให้

สองนิ้ว “ตบกระจายเลยค่ะ ฉนัเอาใจช่วย”

คนฟังป้ายน�้าตาลวกๆ กอดอกเชดิหน้าเหมอืนเดก็หญงิแสนดื้อ 

ธญัวดยีิ้มกว้าง กมุมอืเพื่อนรกัอย่างให้ก�าลงัใจในขณะที่จติตนิ

ไม่ได้พูดอะไร แต่แอบกระซบิกบัธญัวดลีบัหลงัช่อรกั

“หน้าอย่างนงัรกัเนี่ยนะจะไปอาละวาดรงัแกใครเขาได้...ฉนักลวั

แต่ผวัมนัจะหนัมารงัแกมนัแทนน่ะส”ิ


