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ดวงจนัทร์บนฟ้าสาดส่องทัว่มหานคร แต่แสงสขีาวนวลของมนั

กลบัท�ำหน้ำที่ได้ไม่เตม็ภำคภูมนิกั เพรำะสิ่งก่อสร้ำงในเมอืงใหญ่ต่ำงตั้ง

ตระหง่ำนบดบงัแสงจนัทร์ นอกจำกจะไม่ง้อแสงงำมแล้ว ตกึรำมบ้ำนช่อง

แต่ละหลงัยงัมแีสงไฟนอีอนใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งจนัทรำ

ในค�่ำคืนสุดสัปดำห์ แสงไฟนีออนสว่ำงไสวเป็นดั่งดอกไม้สีสวย 

ล่อใจให้ผเีสื้อรำตรไีด้สูดกลิ่นหอม โดยมตีณัหำ สรุำ และรำคะ เป็นเกสร 

ทกุคนเรยีกสิ่งนี้ว่ำ ‘ควำมสขุ’

เช่นเดียวกับสำวน้อยหน้ำหมวยตัวเล็ก เธอน่ำจะเพิ่งพ้นวัยบรรลุ

นิติภำวะได้ไม่นำน แต่กำรเยื้องย่ำงแต่ละก้ำวไม่ได้ดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสำ

เหมอืนหน้ำตำเลยสกันดิ

หญิงสำวเดินเชิดหน้ำไปตำมถนนด้วยควำมมุ่งมั่น เสื้อยืดรัดรูป 

สขีำวสกรนีใบหน้ำเสอืตวันั้นไม่ได้ท�ำให้สำยตำชำยหนุม่ที่จบัจ้องเกรงกลวั

แม้แต่น้อย ตรงกันข้ำม กำงเกงขำสั้นเอวสูงสีชมพูเข้มโชว์เรียวขำสวย 

กลับเรียกร้องให้บุรุษเพศที่เธอเดินผ่ำนอยำกตะครุบกลืนกินด้วยควำม 

หวิกระหำย

“ไปไหนจ๊ะน้องสำว” หนึ่งในวยัรุน่กลุม่ใหญท่ี่นั่งอยูท่นไม่ไหว เริ่ม

ปฏบิตักิำรแซวแม่เสอืสำวตวัเลก็ทนัที
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หญงิสำวชะงกัแล้วหนัไปมองต้นเสยีง สำยตำคู่นั้นดูเซก็ซี่บำดจติ 

พวกเขำมที่ำทไีด้ใจเมื่อเหน็เธอ ‘เล่นด้วย’

“เป็นแทก็ซี่เหรอ ถงึถำมแบบนี้” สำวตวัเลก็ไม่พูดเปล่ำ ยงัใช้นิ้ว

พนัเส้นผมเล่น กริยิำเหมอืนจะเอยีงอำย แต่กไ็ม่ได้ถอยหนี

“ไม่ได้เป็น แต่ถ้ำเธออยำกไปไหน เรำกพ็ร้อมจะไปส่งถงึที่” เขำ

กระแทกเสยีงตรงประโยคสดุท้ำย เป็นที่ชอบใจของเพื่อนในกลุ่ม

“ถ้ำอย่ำงนั้น...” เธอยิ้มกริ่ม จบัจ้องคูส่นทนำอย่ำงไม่กลวั “พำฉนั

ไปสวรรค์ได้หรอืเปล่ำล่ะ” 

สิ้นประโยค ชำยหนุ่มทั้งกลุ่มก็โห่ร้อง พร้อมกับทั้งผลักทั้งดันให้ 

คนแซวเดนิเข้ำไปประชดิสำวร่ำงเลก็

“เรว็สมิงึ หญงิเขำอ่อยขนำดนี้” เพื่อนทั้งหมดส่งเสยีงเชยีร์ กลบั

เป็นหนุ่มปำกดทีี่เดนิตวัสั่นเข้ำไปหำหญงิสำว 

“ว่ำไงล่ะ” สำวสวยเปิดเกมรกุ ใช้มอืลบูแผงอกชำยหนุม่ พร้อมกบั

เอยีงหน้ำกระซบิข้ำงหูเขำ “พำไปได้หรอืเปล่ำ”

“เอ่อ...ได้ส”ิ เขำหลบัตำพริ้มและตอบตะกกุตะกกั จำกที่กะจะแซว

หญงิสำวอย่ำงที่เคยท�ำเป็นกจิวตัร ใครจะไปนกึว่ำอยู่ๆ  เทพธดิำที่เดนิผ่ำน

จะมำโปรดปรำนเขำอย่ำงง่ำยดำย จินตนำกำรของหนุ่มวัยรุ่นตอนนี้ 

เลยเถดิถงึเกมรกัอนัเร่ำร้อนของเธอกบัเขำในโรงแรมที่ไหนสกัแห่ง

“ญำญ่ำ นี่หล่อนก�ำลงัท�ำอะไร” 

เสียงใครบำงคนดังขัดจังหวะท�ำให้เขำลืมตำขึ้น จึงพบว่ำข้ำงๆ 

หญงิสำวตอนนี้มสีำวร่ำงบำงอกีคนยนืกอดอกมองเธอกบัเขำอย่ำงไม่พอใจ

นกั

“ก.็..คยุกบัผูช้ำยไง เจ๊ไม่เหน็เหรอ” สำวชดุเสอืตอบ แต่คนฟังกลบั

ถอนหำยใจ ส่ำยหน้ำด้วยควำมเออืมระอำ 

“อีกแล้วนะ จะจีบใครอ่อยใครก็เลือกหน่อยสิยะ ยังท�ำตัวเป็น

สก๊อยในวันวำนอยู่ได้” เธอบ่นก่อนจะหันไปจ้องหนุ่มน้อยปำกดีและ 
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ผองเพื่อน “แล้วนี่อะไร เดก็พวกนี้ดทู่ำเพิ่งจะจบ ม. หก เอง เธอกย็งัให้ท่ำ

เขำอกี” 

ค�ำพูดของสำวสวยที่มำทหีลงัท�ำเอำวยัรุ่นทั้งกลุ่มสะดุ้งโหยง

“อ้ำว...เจ๊ ถึงเรำจะเด็ก แต่ก็มีหัวใจนะครับ” เด็กหนุ่มโต้กลับ 

เพรำะรู้สกึเหมอืนโดนลบเหลี่ยม ท�ำให้หญงิสำวที่แก่กว่ำถอนหำยใจซ�้ำ

“เหรอ...” เธอพูดพร้อมกลอกตำมองข้ำงบน “จ้ำ...พ่อหนุม่ผู้มหีวัใจ 

ที่ต้องกำรใช้วันหยุดสุดสัปดำห์โดยไปยืมรถญี่ปุ่นรำคำถูกๆ ของคุณพ่อ

มำขับเล่น พร้อมกับชวนเพื่อนในแก๊งมำยืนท�ำเท่ที่ย่ำนท่องเที่ยวของ

คนกลำงคนื ซึ่งไม่แน่ใจว่ำพวกเธออำยถุงึพอจะเข้ำไปข้ำงในกบัเขำได้หรอื

เปล่ำ ฉนัว่ำถ้ำเข้ำไม่ได้กค็วรเอำเวลำไปดูดนมคณุแม่แล้วนอนฝันหวำน

ที่บ้ำน ยงัจะแลดูมปีระโยชน์มำกกว่ำมำท�ำกร่ำงยนืแซวหญงินะ” 

สำวมำใหม่บ่นเป็นชดุ ท�ำเอำกลุ่มวยัรุ่นได้แต่ยนือ้ำปำกหวอ

“เจ๊บัว หยุดได้แล้ว” สำวตัวเล็กรีบขัดจังหวะ เพรำะเกรงว่ำ 

หญงิสำวผู้มำทหีลงัจะท�ำให้เรื่องไปกนัใหญ่

“เธอกเ็หมอืนกนัญำญ่ำ ฉนับอกเธอกี่ครั้งแล้ว จะให้ท่ำผู้ชำยกใ็ห้

เลอืกหน่อย เอำที่หรู มรีะดบั ไม่ใช่เดก็วยัเรยีนแว้นๆ แบบนี้ นี่อย่ำบอก

นะว่ำเธอยงัคดิจะกลบัไปใช้ชวีติแบบเดมิๆ อกี” บวัวำรหีนัมำเทศนำคน

อำยนุ้อยกว่ำ

“โธ่ ป้ำ ค�ำกเ็ดก็ สองค�ำกเ็ดก็ เจอพวกผมจดัให้สกัดอกระวงัจะ

ลมืเดก็ไม่ลง” 

กลุม่วยัรุน่ได้สตจิงึโต้กลบั ขณะที่บวัวำรตีวัร้อนผ่ำวด้วยควำมโกรธ 

ไม่ใช่เพรำะโดนลบหลูเ่รื่องเซก็ซ์ แต่เพรำะพวกนั้นเรยีกเธอว่ำ ‘ป้ำ’ ท�ำให้

เธอถงึกบัควนัออกหู

“หุบปำก ใครเป็นป้ำพวกแกกัน ฉันอำยุยังไม่ถึงยี่สิบห้ำนะยะ  

ไม่ต้องมำยกควำมส�ำคญัว่ำแก่กว่ำแม่พวกเธอ” 

เธอตะโกนเถยีง ท�ำให้กลุ่มวยัรุ่นเริ่มไม่พอใจ ก่อนที่เหตกุำรณ์จะ
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บำนปลำย มำรญีำ สำวต้นเหต ุกท็ั้งฉดุทั้งลำก ‘ป้ำ’ ของกลุ่มวยัรุ่นหลบ

ไปทำงอื่นเสยีก่อน

“ปล่อยฉนัเดี๋ยวนี้นะ ฉนัขอสั่งสอนไอ้พวกเดก็ปำกไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนม

พวกนี้เสยีก่อน คอยดู ฉนัรู้จกัเพื่อนที่เป็นสำรวตัรนกัเรยีน จะให้มำลำก

เด็กพวกนั้นส่งพ่อแม่ให้หมดเลย รู้หรือเปล่ำท�ำตัวแบบนี้ต่อไปอนำคต 

ของชำตจิะเป็นยงัไง ยงัมเียำวชนที่ด้อยโอกำส ไม่มเีงนิแม้แต่จะกนิข้ำว 

แต่พวกนี้กลบัท�ำตวัเสเพลไร้สำระไปวนัๆ โอย...ฉนัจะบ้ำตำย” 

มำรญีำปล่อยแขนบวัวำรเีป็นอสิระ ให้หญงิสำวที่แก่กว่ำได้บ่นจน

หน�ำใจ

“อ้ำว...จบแล้วเหรอ” สำวชดุเสอืถำมเมื่อเหน็พี่สำวเริ่มเหนื่อยกบั

กำรพูดไม่หยดุ

“ไม่ต้องมำประชด เพรำะหล่อนคนเดยีวนั่นแหละ ฉนัถงึได้เป็นป้ำ

ในสำยตำเดก็พวกนั้น” ประเดน็เรื่องค�ำเรยีกขำนยงัท�ำให้เธอหงดุหงดิไม่

หำย

“เจ๊จะไปถือสำอะไรกับวัยรุ่น พวกนั้นใครที่แก่กว่ำตัวเอง มันก็ 

เรยีกลงุเรยีกป้ำหมดแหละ”

“แกกพ็ูดได้ส ิเพิ่งผ่ำนยี่สบิมำได้ไม่นำน”

“ท�ำอย่ำงกับห่ำงกันเยอะ เจ๊ก็ไม่ได้ดูป้ำขนำดนั้น ระดับบัววำร ี 

ถ้ำไม่ปำกจดัด่ำเดก็ไปแบบนั้น หนวู่ำเจ๊กค็งโดนแซวเหมอืนหนนูั่นแหละ” 

มำรญีำพูดตำมจรงิ พี่สำวที่เธอนบัถอืคนนี้สวยแพ้ใครเสยีที่ไหน ยิ่งพศิดู 

ดวงตำกลมโต จมกูโด่งได้รปู พร้อมรมิฝีปำกคู่สวย ไปยงัแห่งหนไหน ใครๆ 

กอ็ยำกมองหน้ำบวัวำรนีำนๆ

ยังไม่นับผิวขำวอมชมพูระเรื่อ หน้ำอกหน้ำใจรวมถึงสะโพกก็ได้

สดัส่วน ยั่วใจผู้ชำยน้อยกว่ำคนอย่ำงเธอเสยีที่ไหน

“ไม่ต้องมำปำกหวำนเอำใจฉนัเลย” พี่สำวยงัท�ำหน้ำงอนตุ๊บป่อง

“โอเคน่ำเจ๊ หนูกแ็ค่หว่ำนเสน่ห์กบัเดก็หนุ่มบ้ำง เจอแต่พวกเสี่ยๆ 
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มนักเ็บื่อเหมอืนกนั ไม่เอำละ ไม่ได้เจอกนัตั้งนำน อย่ำเพิ่งอำรมณ์เสยีเลย 

มำมะ ขอกอดท”ี 

มำรีญำอ้ำแขนกว้ำง บัววำรีจึงยิ้มออกมำได้ พร้อมกับอ้ำแขน 

ตอบรบัอ้อมกอดนั้น

“คดิถงึเจ๊นะ” คนตวัเลก็ออดอ้อน

“เออ...ฉนัรู้”

“เจ๊ ยงัสวยเหมอืนเดมิเลยนะ ไม่ได้เจอกนัเกอืบเดอืนได้แล้วเนำะ 

แต่ที่กำรนัตว่ีำเป็นเจ๊แน่ๆ กค็อืยงัวนียงัเหวี่ยง แถมบ่นได้ทกุสถำนกำรณ์” 

มำรญีำแอบหยกิแกมหยอก

“อ้ำว อนีี่ งั้นอเีจ๊โรสมนัไม่ยิ่งกว่ำฉนัอกีเหรอ ขำนั้นเคยบกุไปตบ

ทั้งเมียหลวงพ่วงด้วยแม่ผัวมำแล้ว” บัววำรีพำดพิงถึงหญิงสำวอีกคนซึ่ง

เป็นพี่สำวคนโตของแก๊งพวกเธอ

“จรงิด้วย พูดแล้วกข็�ำ แค่คดิกอ็ยำกเจอแล้ว นำนๆ ได้นดัมตีตงิ

แบบนี้ที คอยดูสิ วันนี้ฉันจะแรดให้กระจำยไปเลย” มำรีญำกระโดด- 

โลดเต้นดใีจรำวกบัเดก็น้อย

“น้อยๆ หน่อย ยำยตัวเปี๊ยก หล่อนคิดว่ำแรดได้คนเดียวงั้นส ิ 

อย่ำคดิมำเทยีบชั้นกบัฉนั” บวัวำรเีชดิหน้ำประกำศศกัดำตวัเอง

“ไม่หรอกค่ะ หนูรู้ว่ำนอของพวกเรำมันคนละขนำดกันอยู่แล้ว”  

มำรญีำหมำยถงึศกัยภำพของแรดของเธอกบัพี่ๆ  แต่ละคน ที่ดูจะต่ำงชั้น

กนั

“แต่หลังๆ ฉันว่ำขนำดมันชักจะเท่ำกันแล้ว เพียงแต่เปลี่ยนไป

คนละสีเท่ำนั้นแหละ” บัววำรีรู้สึกได้ว่ำควำมแรดของแต่ละคนเริ่มจะ 

เท่ำเทยีมกนัแล้ว ที่ต่ำงกนัคงเป็นจรติในกำรวำงตวัเท่ำนั้น

“อย่ำงนั้นก็ได้” มำรีญำหัวเรำะ แล้วหันมองแสงสีหน้ำร้ำนผับ 

ชื่อดังร้ำนประจ�ำของพวกเธอ “เข้ำไปข้ำงในเถอะเจ๊ หนูอยำกเจอเจ๊โรส

แล้ว จะได้ครบทมีสำมสำวแรดตวัแม่เสยีท”ี
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น้องสำวหวัเรำะคกิคกัและเดนิน�ำเธอเข้ำไปข้ำงใน

บัววำรียังคงยืนจ้องไฟที่ตกแต่งหน้ำร้ำนอยู่อย่ำงนั้นรำวกับแมลง 

ตวัน้อยที่หลงไฟ แสงกะพรบิของมนัช่ำงงดงำม ชวนให้คนหลงใหล นำน

เท่ำไรแล้วนะที่คนอย่ำงเธอใช้ชีวิตเป็นผีเสื้อรำตรี...เพื่อกลบควำมเหงำ 

ในหวัใจ

คนท่ีเดินเข้ามาทีหลังสวยสะดุดตาคนที่อยู่ในผับไม่แพ้ใคร 

เจ้ำของใบหน้ำสวยหวำน รูปร่ำงสมส่วน อยู่ในชุดเดรสคอกว้ำงสีขำว  

ปักชำยผ้ำยำวพลิ้วบริเวณแขนเสื้อทั้งสองข้ำง ข้อมือขวำสวมก�ำไลมุก  

เข้ำกนักบักระเป๋ำคลตัช์สเีงนิที่เธอถอืไว้ในมอือกีข้ำง

“เป็นอะไรไปเจ๊ มัวแต่เดินอ้อยอิ่งอยู่นั่นแหละ ไม่ได้มำเสียนำน  

ไม่คุน้สถำนที่เหรอ หรอืคดิถงึวนัวำน” มำรญีำถำมพี่สำวที่เดนิตำมหลงัมำ

“เปล๊ำ” บวัวำรปีฏเิสธเสยีงสูง แล้วแอบบ่นในใจ ไม่ว่ำเธอจะคดิ

อะไร น้องสำวคนเล็กของกลุ่มดูเหมือนจะเดำใจได้หมด “ฉันก็เดิน

นวยนำดกวำดสำยตำหำผู้ชำยบ้ำงสิยะ เดินเร็วแบบหล่อนเขำเรียกว่ำ 

ไปตำมควำยย่ะ” 

มำรญีำได้แต่ยิ้มตอบ ไม่คดิสู้เรื่องฝีปำกกบัพี่สำวคนนี้

“แล้วเรำจองโต๊ะไหนไว้นะ” บัววำรีชะเง้อมอง กวำดสำยตำหำ 

บรกิรให้มำดูแล

“โต๊ะมมุเดมินั่นแหละเจ๊ นั่นไง อเีจ๊โรสชไูม้ชมูอืเป็นชะนขีอส่วนบญุ

อยู่ตรงนั้นแล้ว” มำรีญำบุ้ยปำกไปยังโซฟำด้ำนในสุดของร้ำนที่อยู่ติด

ระเบยีงกระจก ซึ่งเหน็ววิแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

สตรีวัยสำมสิบต้นๆ ยืนกำงแขนรับเพื่อสวมกอดทั้งมำรีญำและ 

บวัวำร ีรอยยิ้มของเธอไม่เคยจำงหำยไปจำกใบหน้ำคมคำย

“เป็นไงบ้ำงจ๊ะ น้องๆ ดอกของพี่” ค�ำทกัทำยแบบหยอกเอนิท�ำให้

รู้ว่ำสำมสำวสนทิชดิเชื้อกนัพอสมควร
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“แหม...ถ้ำน้องมันดอก แล้วท�ำไมพี่มันจะดอกไม่ได้ล่ะคะ และ 

ดูท่ำจะบำนฉ�่ำกว่ำด้วย” บวัวำรสีวนกลบัจนทั้งวงฮำครนื

“แน่นอนส ิ เพรำะแก๊งเรำชื่อแต่ละคนเป็นดอกไม้ทั้งนั้น และดูท่ำ

จะเป็นสีทองด้วย” ประโยคสุดท้ำยโรสรินเบำเสียงลงเล็กน้อย เพรำะ

เกรงใจโต๊ะข้ำงๆ ที่อำจได้รบัรู้กริยิำห่ำมๆ ของเธอ

“วันนี้แต่งตัวสวยเชียวนะ พี่สำวคนโตของเรำ” บัววำรีชมพี่สำว

อย่ำงใจจริง แม้โรสรินจะอำยุมำกที่สุด แต่กลับสวมชุดเดรสเกำะอก 

สแีดงสด ขบัผวิขำวให้เด่นอย่ำงไม่อำยใคร

“แหม...พวกเรำกส็วยกนัทกุคนอยู่แล้ว มำๆ มำนั่งก่อน จะยนืให้

หอยแห้งกนัท�ำไมยะ” 

ค�ำพูดแสนทะเล้นท�ำให้ทุกคนหัวเรำะ บัววำรีและมำรีญำรู้ดีว่ำ  

นี่แหละโรสรนิของแท้ ต้องทั้งแรงและฮำ

บวัวำรคีนืรำยกำรอำหำรให้บรกิร แล้วจงึหนัมำถำมข่ำวครำวจำก

เพื่อนร่วมดื่มในคนืนี้

“เป็นยงัไงกนับ้ำงทกุคน ยงัแรดเสมอต้นเสมอปลำยกนัไหม” 

ค�ำถำมของตัวเองท�ำให้เธอนึกย้อนไปถึงวันนี้เมื่อสองปีก่อน ใคร

จะคดิว่ำหญงิสำวที่ขี้แพ้และล้มเหลวเรื่องควำมรกัจะมำรวมตวักนัได้

คืนปลำยฝนต้นหนำว บัววำรีในชุดรำตรีสุดสวยเดินโซซัดโซเซ 

มำจำกรถแท็กซี่ เธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มที่คบกันมำถึงเจ็ดปีบอกเลิกมำ

หมำดๆ สิ่งเดยีวที่เธอคดิยำมเดนิเข้ำมำในผบัหรูแห่งนี้คอื เธอจะดื่มและ

ท�ำตวัให้เสเพลที่สดุ ประชดให้กำรเป็นผู้หญงิที่แสนดมีำนำน

‘คุณดีเกินไป’ คือเหตุผลแสนน�้ำเน่ำที่เธอไม่นึกว่ำจะได้ฟัง เมื่อ 

ตอนที่กุมภ์ แฟนหนุ่มที่ก่อร่ำงสร้ำงรักด้วยกันมำถึงเจ็ดปี ใช้เป็นข้ออ้ำง

ในกำรบอกเลกิ

ควำมฝันที่จะสร้ำงอนำคตต้องพงัทลำย เขำบอกเลกิเธอ จำกนั้น

ก็ไปเรียนต่อต่ำงประเทศ ทิ้งให้หญิงสำวที่ท�ำทุกอย่ำงเพื่อควำมรัก 
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อย่ำงเธอต้องเคว้งคว้ำงเหมอืนขอนไม้ที่ลอยอยู่กลำงมหำสมทุร

ยงัไม่จมหำย แต่ไร้ทศิทำงไป...

บัววำรีเดินเข้ำผับแห่งนี้ทั้งที่ไม่เคยเที่ยวกลำงคืนเลย เธอคือ

แมลงปอที่รอิยำกลองเป็นผเีสื้อรำตร ีเพรำะศรทัธำต่อควำมรกัมลำยหำย 

กลำยเป็นแรงผลกัให้เธอเผยด้ำนมดืของตวัเองออกมำบ้ำง

เจด็ปีที่ต้องเป็นคนด ีเจด็ปีที่ไม่มใีครในสำยตำนอกจำกเขำ เจด็ปี

ที่เหมือนชีวิตไม่ได้เป็นของตัวเองเลย แล้วผลตอบแทนคืออะไรล่ะ...

นอกจำกค�ำบอกเลกิ และเหล้ำหนึ่งแก้วตรงหน้ำเพยีงล�ำพงั

ดื่มให้ตวัเอง...และรกัที่ผ่ำนพ้นไป เธอบอกตวัเองในคนืนั้น 

และดูท่ำพฤติกรรมประชดชีวิตของเธอจะไปสะดุดตำสำวรุ่นพี่ 

หน้ำคมคนนั้น

‘เป็นอะไรหรอืเปล่ำ คณุน้องขำ เจ๊เหน็มำนั่งคนเดยีวแล้วดื่มเอำๆ’ 

ค�ำทกัทำยนั้นท�ำให้เธอต้องแหงนหน้ำมองโรสรนิ น�้ำตำของบวัวำรี

ที่ยงัไม่เหอืดแห้งพรั่งพรอูอกมำเป็นสำยจนโรสรนิตกใจ และรบียื่นทชิชใูห้

เชด็

และแล้วในคนืที่ร้ำวรำนคนืนั้นกก่็อเกดิมติรภำพใหม่หน้ำแก้วเหล้ำ 

โรสรินสอนให้เธอใช้อีกมุมหนึ่งของชีวิต มุมที่ผู้หญิงใช้ชีวิตอย่ำงเต็มที่ 

ในฐำนะสตรเีพศ

‘ถ้ำผู้ชำยมันห่วยขนำดนั้น เจ๊ว่ำคุณน้องไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอก

ค่ะ นมของเรำกม็ ีของดอีย่ำงอื่นของเรำกม็ ีสะบดัตูดเชดิหน้ำหำคนใหม่ 

แล้วเอำหัวใจที่ซื่อสัตย์แห่งรักนั้นใส่กระทงใบตองสวยๆ แล้วลอยไปกับ

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ ให้มนัออกสู่ทะเล ทะลแุม่น�้ำแยงซเีกยีงไปเลยค่ะ’

ค�ำปลอบนั้นท�ำให้เธอมกี�ำลงัใจ แต่บทลงท้ำยกลบัท�ำให้เธอหลดุ

หวัเรำะ

‘คุณเจ๊ แม่น�้ำทุกสำยมันก็ออกสู่ทะเลอยู่แล้ว เรำจะย้อนกลับสู่ 

แยงซเีกยีงท�ำไมคะ’



หัสวีร์  15

‘เออ ฉนักไ็ม่รู้ เรยีนมำน้อย’ เธอรบีตอบ แต่กย็กแก้วเหล้ำขึ้นมำ 

เป็นสญัญำณบอกว่ำให้ควำมเลวร้ำยทั้งหมดจบลง และเริ่มต้นสิ่งดีๆ  ใหม่

ด้วยกำรชนแก้ว

กริ๊ง! 

เสยีงชนแก้วครั้งแรกของคนืดงัขึ้น ก่อนที่พี่สำวคนโตสดุจะรบีตอบ

ค�ำถำมเมื่อครู่ของบวัวำรี

“ฉนักส็บำยด ีพวกแกล่ะ ชวีติมแีก่นสำรขึ้นบ้ำงไหม” 

ค�ำถำมของโรสรนิท�ำให้น้องคนสดุท้องสงสยั

“อะไรกนัเจ๊ ท�ำไมถำมแบบนั้นคะ ชวีติมแีก่นสำร ใครกนัคะที่บอก

พวกเรำว่ำควรใช้ชีวิตให้เต็มที่มำกที่สุด ควำมสุขต้องมำก่อนทุกเรื่อง 

อยำกท�ำอะไรให้ท�ำไปเลย” มำรีญำท่องค�ำพูดที่โรสรินสอนในวันนั้นซึ่ง 

ตวัเองจ�ำได้ขึ้นใจ

ชีวิตรักของเธอไม่ต่ำงกับบัววำรีเท่ำไหร่ ผิดแต่เธอเลือกใจแตก

ตั้งแต่สมัยเรียน เพรำะฉะนั้นเธอจึงไม่จ�ำเป็นต้องฝึกหัดเรื่องแรดเหมือน 

บวัวำรี

สำวตวัเลก็จบปรญิญำตรหีลกัสตูรผูช้ำยมำก่อนใคร แต่ในชวีติจรงิ

เธอมแีค่วฒุ ิม. สำม เธอเชื่อเหมอืนเดก็สำวทั่วไปในวยัหวำนว่ำ ผู้ชำยที่

เป็นรกัแรกนั้นคอืรกัที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ

รักที่ยิ่งใหญ่ จึงพลีกำยพลีใจ...จนกลำยเป็นปัญหำใหญ่ที่สุดใน

ชวีติ

ชวีติหนึ่งเกดิมำเป็นพยำนรกัแท้ แต่กลบัเป็นภำระของทั้งคู ่เธอต้อง

คอยดูแลครอบครวัร่วมกบัเขำทั้งที่อำยยุงัน้อย

ฝ่ำยชำยเป็นเพียงวัยรุ่นคึกคะนอง อำศัยอยู่กับป้ำ โชคยังดีที่ 

ป้ำของเขำไม่ได้รงัเกยีจ แถมยงัรกัเธอกับลูกเหมอืนคนในครอบครวั ผดิ

แต่ว่ำ...ควำมรักที่ด�ำเนินไปไม่ได้สวยงำมเหมือนที่คิด เขำต้องท�ำงำน
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หำเงินเลี้ยงปำกท้องของครอบครัว ส่วนเธอก็โกหกพ่อแม่ว่ำยังเรียนอยู่ 

อำศยัเงนิที่พ่อแม่ส่งมำให้อยู่กนิไปวนัๆ

มีบ้ำงที่ควำมจนชวนให้ทะเลำะกัน เพรำะชำยหนุ่มยังส�ำมะเล- 

เทเมำตำมวัยทโมน ขณะที่เธอเป็นฝ่ำยอดทน เพรำะค�ำว่ำ ‘รัก’ เพียง 

ค�ำเดยีว ค�ำค�ำนี้เปลี่ยนควำมล�ำบำกทกุอย่ำงให้กลำยเป็นควำมสขุ

แต่สุดท้ำยพระเจ้ำก็เลือกให้ควำมตำยเป็นตัวพิพำกษำให้ปัญหำ

ทุกอย่ำงจบลง ชำยหนุ่มประสบอุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์ ครั้งนั้น 

มำรญีำหวัใจสลำย เธอได้เรยีนรู้แล้วว่ำกำรมอบหวัใจให้คนอื่นนั้น ยำม

เขำจำกไปอย่ำงไม่มีวันกลับมันช่ำงทรมำนเหลือเกิน เหมือนตำยแต่ยัง

หำยใจ เหมอืนฝันแต่ยงัเจบ็

เธอเดินเข้ำผับแห่งนี้โดยมีเป้ำหมำยคือต้องกำรดื่มแก้เซ็งในผับ

รำคำแพง ประชดชีวิตที่น่ำขันของตัวเอง เธอเพิ่งจะอำยุเลยยี่สิบมำได ้

ไม่กี่วนั จงึสำมำรถนั่งดื่มในร้ำนผู้ใหญ่แห่งนี้ได้ ขณะก�ำลงัทบทวนควำม

เจบ็ปวด พลนักไ็ด้ยนิเสยีงหวัเรำะร่ำอย่ำงไม่เกรงใจใครจำกโต๊ะในสดุ

ควำมเมำ...หรือไม่ก็ควำมเศร้ำท�ำให้เธออยำกรู้ว่ำ สองสำวที่นั่ง 

ตรงนั้นท�ำไมถึงมีควำมสุขมำกมำยขนำดนั้น ในที่สุดมำรีญำก็ทนไม่ไหว 

อยำกขอส่วนแบ่งควำมสุขจำกพวกเธอเสียหน่อย อย่ำงน้อยถ้ำพวกนั้น

ใจด ีแอบปันเสี้ยวควำมสขุมำให้ เธอคงจะผ่ำนคนือนัเลวร้ำยนี้ไปได้

ทั้งโรสรนิและบวัวำรไีม่มท่ีำทรีงัเกยีจเธอสกันดิที่เธอมำร่วมชนแก้ว 

สำวน้อยจงึรู้ว่ำภำยใต้รอยยิ้ม เสยีงหวัเรำะ และหน้ำแก้วสรุำ ทกุคนต่ำง

มีหยดน�้ำตำซ่อนอยู่เป็นเงำ สำมสำวผู้ซึ่งหัวใจร้ำวรำนมำรวมตัวกันโดย

มไิด้นดัหมำย

ใจแลกใจ...โดยมคีวำมปวดร้ำวเป็นต้นทำง มสีรุำเป็นสื่อให้ทั้งสำม

เปิดใจรู้จกักนั

มำรีญำเป็นน้องนุชสุดท้อง อำยุน้อยกว่ำใครเพื่อน เธออ่อนกว่ำ 

บวัวำรสีองปี ส่วนโรสรนิเป็นพี่ใหญ่สดุ เวลำนั้นเธออำยเุข้ำใกล้เลขสำม
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แล้ว แต่ควำมสวยบนใบหน้ำ สำมสำวไม่มใีครด้อยไปกว่ำใครเลย

โรสรนิหน้ำตำคมข�ำ เครื่องหน้ำชดัเจน ผวิขำวเด่นมำแต่ไกลไม่แพ้

บัววำรี แต่ฝ่ำยหลังได้เปรียบตรงที่ใบหน้ำหวำนและรูปร่ำงดีกว่ำ ส่วน 

มำรีญำหน้ำตำจิ้มลิ้ม ปำกนิดจมูกหน่อย ต้องใจใครที่ชอบสำวหมวย 

ตวัเลก็

เมื่อชวีตินี้แสนตลก พวกเธอจงึเกดิแนวคดิว่ำจะไม่จรงิจงักบัผูช้ำย

อกีต่อไป

คนืนั้นสำมสำวประกำศจดุยนืว่ำ พวกเธอจะ ‘แรด’ อย่ำงไม่เกรงใจ

ใครหน้ำไหนทั้งนั้น เพรำะชวีตินี้ไม่มอีะไรจะเสยีอกีต่อไปแล้ว

‘ได้เลย ฉนัเอำด้วยๆ’ บวัวำรทีี่โดนแอลกอฮอล์ครอบง�ำสนบัสนนุ

ทกุควำมเหน็ในคนืนี้

‘พวกแกรูห้รอืเปล่ำ ท�ำไมเขำถงึเรยีกกริยิำของผูห้ญงิแรงๆ ว่ำแรด’ 

โรสรนิ เจ้ำของแนวคดิถำมลูกทมี

‘เพรำะผู้หญิงพวกนี้เปรี้ยวเหมือนมะม่วงแรดหรือเปล่ำ’ มำรีญำ

รบียกมอืตอบ

‘ไม่ใช่’ โรสรินตอบ แต่เมื่อเห็นสองสำวที่นั่งร่วมโต๊ะจนปัญญำ  

เธอจงึเฉลย

‘แรดในที่นี้กค็อืแรดจรงิๆ นั่นแหละ ค�ำว่ำผู้หญงิแรด เอำมำจำก

พฤตกิรรมของเจ้ำสตัว์ชนดินี้ เพรำะช่วงผสมพนัธุ์ แรดตวัเมยีจะมคีวำม

ต้องกำรทำงผวัสูง’ สหีน้ำของผู้เล่ำยิ่งช่วยสร้ำงควำมสนใจให้คนฟัง

‘ที่มนัเก๋กค็อื...แรดตวัเมยีไม่ยอมหนบีโจ๊ะ คอยให้ใครมำจบีนะจ๊ะ 

พวกหล่อนจะท�ำทุกวิถีทำงให้ตัวผู้มำผสมพันธุ์ ทั้งวิ่งตำม ทั้งไล่ขวิด 

ให้ตวัผู้ยอมจ�ำนน’

‘นำงโหดนะ’ บวัวำรฟีัง พร้อมกลนืน�้ำลำยฝืดเฝื่อน

‘ห.ึ..และหำกตวัผูไ้ม่เล่นด้วย พวกเธอเหล่ำนั้นกจ็ะโมโหอำรมณ์เสยี 

ไล่ขวดิไล่แทงจนตำยไปกม็’ี โรสรนิยกแก้วเหล้ำขึ้นดื่ม ก่อนจะเอ่ยบทสรปุ
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ของเรื่อง

‘ที่ฉนัอยำกจะบอกกค็อื เรำเป็นคนซึ่งฉลำดกว่ำพวกมนันะ เหตใุด

เรำถงึโง่กว่ำมนั ยอมให้ผูช้ำยมำท�ำร้ำย ให้ผูช้ำยมำล่ำเรำได้อยูฝ่่ำยเดยีวล่ะ 

สู้ส ินอแรดกเ็หมอืนสญัลกัษณ์กำรต่อสูท้ำงเพศของผูห้ญงิ หมั่นฝนเข้ำไว้

ให้คมกริบ และมองผู้ชำยเป็นแค่เครื่องมือปรนเปรอสุข เครื่องมือแห่ง 

ผลประโยชน์เท่ำนั้น’ 

บทสรปุนั้นท�ำให้ทั้งบวัวำรแีละมำรญีำเผลอปรบมอืพร้อมๆ กนั

‘เจ๋งว่ะเจ๊’ บวัวำรปีำดน�้ำตำ เข้ำมำขอจบัไม้จบัมอื เพรำะปลื้มใจ

แนวคดิของพี่สำวคนใหม่

‘เพรำะฉะนั้นน้องๆ ที่ก�ำลงัเศร้ำเรื่องควำมรกัในวนันี้ สลดัมนัทิ้งซะ 

เหมือนกับหงส์แสนสวยสลัดขนหมำป่ำที่ติดตัวทิ้งไป แล้วบินขึ้นฟ้ำเป็น

นำงพญำสวยๆ’

‘ตกลงเรำจะเป็นแรดหรอืหงส์คะ’ มำรญีำสงสยั

‘เขำแค่เปรยีบเทยีบ หล่อนจะสงสยัอะไร’ บวัวำรรีบีห้ำมน้องสำว

ที่ขดัจงัหวะกำรพูดของโรสรนิ

‘มำเถิดทุกคน ลุกขึ้นมำ และไม่ต้องง้อพวกผู้ชำย เรำต้องบอก 

ตวัเองว่ำ ผู้ชำยเอ๋ย...ต่อจำกนี้ไป ฉนันี่แหละ...จะเป็นฝ่ำยล่ำพวกแกเอง’ 

โรสรนิลกุขึ้น พร้อมกบัชูแก้วเหล้ำ

‘ใช่แล้วค่ะเจ๊ เรำจะท�ำทกุอย่ำงเพื่อให้ตวัเองมคีวำมสขุ เรำจะไม่ให้

ผู้ชำยเป็นเป้ำหมำยทุกอย่ำงในชีวิต เรำจะแรดให้ทะลุไปจนถึงสำมโลก’ 

มำรญีำลกุขึ้น พร้อมกบัชูแก้วอกีคน 

นำนทเีดยีวกว่ำบวัวำรจีะรู้ตวัว่ำเธอต้องท�ำเช่นนั้นด้วย

‘ใช่แล้ว เรำต้องแรด’ บวัวำรปีระกำศตำมเพื่อน

‘ต่อจำกนี้ไป เรำคือสำมศรีพี่น้องแรดตัวแม่ ที่จะมองผู้ชำยเป็น 

ไม้ประดบั เรำจะไล่ขวดิไล่แทง เอ้ำ ดื่มให้มติรภำพที่เริ่มต้นวนันี้...หมด

แก้ว!’ 
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โรสรินตะโกนก้องจนคนทั้งร้ำนหันมำมอง มำรีญำรีบท�ำตำม  

บัววำรีลังเลอยู่ครู่ใหญ่ แต่เมื่อโดนสำยตำของคนร่วมโต๊ะบีบคั้น แรด

ฝึกหดัจงึต้องท�ำเพื่อให้ทกุคนยอมรบั

“แหม...มันก็ผ่านมาสองปีแล้วนะ พวกแกยังจ�าค�าพูดฉันได้

หมดเลยหรือเนี่ย” โรสรินหัวเรำะร่วนที่เห็นมำรีญำยังมองเธอด้วยควำม

ชื่นชม

“จ�ำได้สิเจ๊ เรำก็ท�ำตัวอย่ำงที่เจ๊บอก สนุกสนำนกับกำรล่อผู้ชำย

โดยไม่ต้องแคร์สำยตำใคร สบำยใจดอีอก” บวัวำรสีนบัสนนุ

“ใช่แล้ว หนเูกบ็เงนิได้ส่วนหนึ่งแล้วด้วย หวงัวำ่เจ๊ยงัไม่ลมืสญัญำ

นะว่ำปลำยปีนี้จะพำพวกหนูไปเที่ยวฮ่องกงเพื่อไปล่ำผู้ชำยโดยเฉพำะ  

งำนนี้ถ้ำหนไูม่ได้อำเสี่ยฮ่องกงมำอปุถมัภ์ หนจูะไม่กลบัประเทศ” มำรญีำ

ประกำศกร้ำวจนพี่สำวสองคนอดข�ำไม่ได้

“แกนี่กจ็รงิจงัเสยีจรงิ เอ้ำๆ มำๆ ชนแก้วกนัดกีว่ำ คนืนี้แรดกนัให้

เตม็ที่ อย่ำให้เสยีชื่อ นู่น...ดูผู้ชำยโต๊ะนู้นส ิยำยบวั ดูท่ำจะสนใจแกเป็น

พเิศษนะ เหน็จ้องหน้ำอกกบัสะโพกแกตั้งนำนแล้ว” 

ค�ำพูดนั้นกลับท�ำให้บัววำรีสะดุ้งโหยง รีบหันขวับไปยังชำยหนุ่ม

โต๊ะตรงข้ำม เหน็เป็นหนุม่หล่อมำดด ีเธอจงึยกแก้วให้เป็นเชงิสำนต่อไมตรี

ในคนืหลอกลวง

“แหม...พอหนูจะยั่วผู้ชำยหน่อยนี่ดเุชยีว ทตีวัเองล่ะ เล่นหูเล่นตำ

จนผูช้ำยแทบจะเสรจ็คำแก้วเหล้ำแล้ว” มำรญีำแขวะที่เหน็บวัวำรที�ำสิ่งที่

ห้ำมเธอ

“เธอกด็ูส ิ ผู้ชำยแต่งตวัมำดดนีั่งในร้ำนหรูแบบนี้ได้ คงไม่มภีำระ

อะไรให้เรำดแูลเหมอืนเดก็ๆ ข้ำงนอกหรอก หรอืว่ำเธออยำกได้ผูช้ำยอำยุ

น้อย แบบที่วิ่งเล่นอยู่บ้ำนยงัเหนื่อยไม่พออกีหรอืยะ” บวัวำรเีถยีง เพรำะ

รู้ดวี่ำกำรคบเดก็แบบที่มำรญีำชอบมแีต่จะสร้ำงภำระ



20  ยุทธการสลัดนอ

“ใครจะไปรูล่้ะ บำงทไีอ้หมอที่นั่งโต๊ะนั้นอำจจะมเีกย์แก่ๆ เลี้ยงจน

มปัีญญำมำนั่งที่นี่ได้ หรอืไม่กเ็ป็นหนี้บตัรเครดติหวัโต ก�ำลงัรอเหยื่อที่เป็น

ชะนโีง่ๆ มำช่วยจ่ำย และอำจต้องช่วยกนัแชร์ค่ำโรงแรมคนืนี้”

“เอ๊ะ...อญีำญ่ำ เดี๋ยวฉนักไ็ด้ตบหล่อนหรอก” บวัวำรขีองขึ้น

“พอกนัได้แล้วน่ำ ทั้งสองคนนั่นแหละ นี่ตกลงจะมำฉลองครบรอบ

มติรภำพ แล้วกท็�ำลำยมติรภำพเลยใช่ไหม” พี่คนโตสดุถอนหำยใจที่เหน็

สองสำวทะเลำะกนัด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

“งั้นหนขูอโทษนะเจ๊” มำรญีำรบีออกตวัในฐำนะที่ตวัเองอำยนุ้อยสดุ 

บวัวำรพียกัหน้ำให้อภยั

“ฟังที่น้องมนัพูดไว้กด็ ีบำงทผีูช้ำยธรรมดำอำจจะมอีะไรดกีว่ำพวก

ที่ดูมตีงัค์กไ็ด้ เหมอืนเครื่องส�ำอำงที่พวกเรำแต่งแต้มไง มนัท�ำให้สวยได้ 

แต่ไม่เหน็ข้ำงในใจหรอกว่ำงำมเหมอืนใบหน้ำหรอืเปล่ำ” 

โรสรินเอ่ย พร้อมกับเสยผมยำวสลวย ดวงตำจับจ้องไปยัง 

ดวงจันทร์นอกกระจก นำนเท่ำไหร่แล้วนะที่เธอไม่ได้ชมแสงงำมจำก 

ดวงจนัทร์ ที่ผ่ำนมำมวัแต่หลงแสงสจีำกไฟนอีอน

“วนันี้เจ๊มำแปลกจรงิๆ” มำรญีำสงสยัอกีครั้ง

“เธอกเ็หมอืนกนั ญำญ่ำ ลูกชำยกโ็ตขึ้นทกุวนั วำงแผนอนำคตไว้

ยงัไงบ้ำง” 

ค�ำถำมนั้นยิ่งท�ำให้บวัวำรรีบีเข้ำมำนั่งประชดิตวัพี่สำว

“โอย...พอแล้วเจ๊ จะถำมเครียดไปไหน มำๆ ยังไม่เห็นเมำเลย  

หมดแก้วกบัหนูเดี๋ยวนี้ เรว็ จะห้ำทุ่มแล้ว มวัแต่สนทนำปัญหำบ้ำนเมอืง 

เดี๋ยวผู้ชำยวำยนะคะ” 

สำมสำวชนแก้วกนัอกีครั้ง กลิ่นสรุำคละเคล้ำไปกบัเสยีงเพลงที่เริ่ม

เร่งจังหวะในยำมดึก แสงไฟสลัวยั่วให้ทุกคนปลดปล่อยควำมเป็นตัวเอง 

โต๊ะแก๊งสำวแรดไม่เคยท�ำให้หนุ่มๆ ในร้ำนผิดหวัง พวกเธอสวย เปรี้ยว 

เผ็ด วำดลวดลำยเต้นร�ำอย่ำงเร่ำร้อน เชื้อเชิญให้หนุ่มนักเที่ยวทั้งร้ำน
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อยำกรู้จกั แต่ส�ำหรบัเพศเดยีวกนั คงมแีต่คนอยำกเขวี้ยงแก้วหรอืจำนไป

ที่โต๊ะของพวกเธอสกัโหล

ช่วงเวลำแห่งควำมสุขมักผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วเสมอ เมื่อดนตรีที่

แสนสนกุจบลง สำมสำวจงึได้เวลำพกัเหนื่อยด้วยกำรทิ้งตวัลงบนโซฟำนุม่

“อะไรกนั เผลอแป๊บเดยีวเที่ยงคนืแล้วหรอืนี่” บวัวำรหียบิโทรศพัท์

มอืถอืขึ้นมำดูเวลำ

“คงได้เวลำแล้วละ ฉนัมเีรื่องจะบอกพวกแกหน่อย ญำญ่ำไปไหน

เสยีล่ะ” โรสรนิถำมหำน้องสำวคนเลก็ 

บัววำรีเหลียวซ้ำยแลขวำ และรีบไปกระชำกมำรีญำที่ก�ำลัง

คลอเคลยีหนุม่โต๊ะตรงข้ำม โต๊ะเดยีวกบัที่หญงิสำวบอกว่ำพวกเขำอำจจะ

ไม่ดเีหมอืนภำพลกัษณ์

“โหย...อะไรกันเจ๊ พี่เขำก�ำลังชวนไปต่อที่คอนโดฯ พอดีเลย”  

มำรญีำมที่ำทำงหงดุหงดิที่โดนขวำง

“มำคยุกนัก่อน เจ๊โรสเธอมอีะไรจะบอกพวกเรำ ฉนัว่ำต้องเป็นอะไร

สนกุๆ แน่” 

ค�ำพูดของบัววำรีท�ำให้มำรีญำตื่นเต้นไปด้วย สองสำวหันไปมอง

หน้ำพี่คนโตอย่ำงตั้งใจ

โรสรนิเงยีบไปครู่ใหญ่ เมื่อเจอสำยตำของน้องๆ เธอกลบัไม่ค่อย

อยำกสบตำเท่ำไหร่ แต่อย่ำงไรเสียเรื่องที่เธอจะแถลง ถ้ำไม่เอ่ยออกไป

ตอนนี้กค็งหำโอกำสพูดไม่ได้อกีแล้ว

“อะไรกนัอเีจ๊ เงยีบรอให้พวกฉนัปรบมอืก่อนเหรอคะ เรว็ๆ ส ิเดี๋ยว

ผู้ชำยวำยหมด” มำรญีำเร่งให้เธอรบีพูด

“เอ่อ...ทกุคนฟังนะ สิ่งที่ฉนัจะบอกกค็อื เวลำนี้เลยเที่ยงคนืมำแล้ว 

เป็นวนัใหม่ เหมำะส�ำหรบักำรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ฉนัในฐำนะที่เป็นพี่สำวของ

พวกเธอก็อยำกจะบอกเช่นกันว่ำ ต่อจำกนี้ไปฉันจะเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ 

โรสรนิคนเดมิแล้ว”
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“ท�ำไม เจ๊จะไปบวชเหรอ” 

มำรญีำยงัแซว ขณะที่บวัวำรกีลบัจ้องหน้ำโรสรนิก่อนจะถำม

“หมำยควำมว่ำไงเจ๊”

“คือ...ต่อจำกนี้ไป ฉันจะวำงมือจำกกำรเป็นสำวแรดแล้วนะ  

ฉนัก�ำลงัมโีครงกำรจะเริ่มต้นชวีติใหม่กบัใครบำงคน”

ค�ำพดูนั้นเป็นเหมอืนเสยีงฟ้ำผ่ำยำมค�่ำคนื ดงัชดัเจนเตม็สองหขูอง

บวัวำรแีละมำรญีำ
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2

“ฉันจะขอเปลีย่นตวัเองเป็นคนใหม่ ฉนัไม่อยากเป็นคนเสเพล

อกีต่อไปแล้ว” 

เสียงสำยฟ้ำฟำดดังซ�้ำสอง แน่นอน...มีเพียงสองสำวที่ยืนฟัง 

โรสรนิพูดเท่ำนั้นที่ได้ยนิ

“อีเจ๊ แก๊งแรดตัวแม่ของเรำได้รับกำรปลุกระดมจำกเจ๊ ท�ำให ้

พวกเรำเกิดควำมฮึกเหิมในสตรีเพศ เจ๊เป็นดั่งแม่ย่ำนำงของเรือสตรี 

โจรสลัดที่ล่องเหนือน่ำนน�้ำสังคม เรือของเรำเคยแต่ปล้นสะดมเพศผู้  

แม่ย่ำนำงของเรำศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แต่วันนี้รูปปั้นอันน่ำเคำรพที่หัวเรือกลับ

กระโจนหนลีงน�้ำ เป็นนำงเงอืกน้อยสูท่ะเลกว้ำง เพรำะได้เจอเจ้ำชำยในฝัน 

แล้วไงต่อ เจ๊จะปล่อยให้พวกเรำเคว้งคว้ำงอยู่บนเรือกันอย่ำงนี้เหรอ”  

บวัวำรบี่นเป็นชดุตำมนสิยั

“เรอืแตก พระมหำชนกกย็งัใช้ควำมเพยีรว่ำยข้ำมมหำสมทุรมำได้

นี่นำ พวกเธอต้องมเีป้ำหมำยในกำรไปสู่ฝั่งฝันส”ิ

“อเีจ๊ อย่ำแถไปดื้อๆ ส ิจำกนำงมำรร้ำยกลบักลำยเป็นผูซ้ำบซึ้งใน

นิทำนชำดกได้ไง แล้วโครงกำรล่ำผู้ชำยที่ฮ่องกงของหนูล่ะ” มำรีญำยัง

ห่วงโปรแกรมเที่ยวต่ำงประเทศของเธอ

โรสรนิถอนหำยใจ ล�ำบำกใจที่ต้องบอกเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงจดุยนื
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ของตวัเอง

“ฉันรู้ว่ำอำจจะท�ำให้พวกแกผิดหวัง แต่ฉันก็มีเหตุผลของฉัน”  

โรสรนิเอ่ยเสยีงเบำ ขณะที่แขกในร้ำนเริ่มทยอยกลบั เหมอืนส่งให้โรสรนิ

เล่ำเรื่องตวัเองได้ถนดั

“อำยุฉันตอนนี้ก็สำมสิบกว่ำแล้วนะ ไม่ใช่สำวๆ อย่ำงพวกแก”  

พี่สำวคนโตเม้มริมฝีปำก ขณะนึกย้อนเรื่องที่ผ่ำนมำของตัวเอง “คงถึง

เวลำแล้วละที่ต้องหำกิ่งไม้เกำะพกัให้หำยเหนื่อย แม้ควำมหวงัของเรำจะ

ไกลถงึเส้นขอบฟ้ำ แต่ถ้ำเรำหำไม่เจอ กำรได้เจอกิ่งไม้ที่แขง็แรงให้เรำได้

พกัพงิ แค่นี้กเ็พยีงพอส�ำหรบัฉนัแล้วนะ”

น้องสำวสองคนนั่งฟังอย่ำงตั้งใจ เธอเองกเ็หน็ใจโรสรนิอยู่ไม่น้อย 

ใช่ว่ำกำรเป็นสำวมั่นอำรมณ์ดจีะท�ำให้ชวีติของเธอเปี่ยมสขุ โรสรนิกเ็ป็น

คนที่สู้ชวีติมำพอสมควร

“พวกแกกร็ู้...ว่ำที่ผ่ำนมำฉนัเจออะไรมำบ้ำง” 

ภำพควำมทรงจ�ำในวัยเด็กที่พยำยำมลบออกไปจำกหัวใจตลอด

ยี่สิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำนั้น...ไม่เคยมียำงลบชนิดใดลบมันได้หมด เศษเสี้ยว

ของชวีติอนัเลวร้ำยในอดตียงัตดิอยู่ในทกุซอกหลบืของควำมทรงจ�ำ เมื่อ

ลมืไม่ได้ เธอจงึใช้เพยีงควำมเข้มแขง็เข้ำสู้กบัมนั

โรสรนิ หรอืน�้ำรนิ อนัเป็นชื่อเดมิ...เตบิโตมำจำกบ้ำนนอก ฐำนะ

ยำกจน...แค่ขึ้นต้น นักประพันธ์นิยำยน�้ำเน่ำก็หูผึ่ง อยำกได้ชีวิตจริง 

ของเธอมำขดีเขยีนเป็นวรรณกรรมรนัทดแล้ว

ชวีติเธอไม่ต่ำงกบันยิำย เธออยู่ในครอบครวัที่พ่อตำยจำกกำรถูก

ต�ำรวจวสิำมญัเพรำะค้ำยำบ้ำตั้งแต่เธออำยไุด้เพยีงห้ำขวบ แม่เป็นลูกจ้ำง

ท�ำงำนในโรงซักฟอกของโรงพยำบำลรัฐแห่งหนึ่งทำงภำคกลำง แม่ทน

เหนื่อยได้ไม่ถงึปี เมื่อไม่มเีสำหลกั กจ็�ำเป็นต้องหำสำมใีหม่เพื่อช่วยแบ่งเบำ

ภำระ

พ่อใหม่ของน�้ำรินเป็นคนขับรถสองแถว กำรเข้ำมำในบ้ำนของ
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ผู้ชำยคนนี้น�ำมำซึ่งควำมเปลี่ยนแปลงทุกอย่ำง แม่กลำยเป็นคนที่ยอม

อ่อนข้อและยอมให้สำมใีหม่ทกุเรื่อง ทั้งเงนิทอง ควำมรกั จนลมืนกึไปว่ำ 

เธอยงัมลีูกสำวที่รอคอยสิ่งนั้นด้วยเช่นกนั

‘แม่ ครูบอกให้พรุ่งนี้หนูซื้อสมุดใหม่ได้แล้ว เพรำะอันนี้มันของ 

ปีเก่ำ มนัใช้ไม่ได้’ 

เธอแจ้งให้คนเป็นแม่ทรำบเรื่องจรงิจำกปำกครูประจ�ำชั้น แต่แทนที่

แม่จะสนใจ กลบัหนัมำมองลูกสำวอย่ำงไม่สบอำรมณ์

‘ครูมึงนี่เรื่องมำกเสียจริง สมุดมันไม่ได้หมดเสียหน่อย ก็ใช้หน้ำ

หลังไม่ได้หรือ รู้หรือเปล่ำ ลุงชิดเขำต้องเอำเงินไปลงทุนกับเพื่อน ถ้ำ 

งวดนี้ได้ก�ำไร มึงกับกูจะได้สบำยเสียที’ คนเป็นแม่อ้ำงถึงเงินทองที่ต้อง

น�ำไปลงทุนกับสำมี จนไม่มีเหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรศึกษำของ

ลูกสำว

‘แต่...’

‘ไม่ต้องพูดแล้ว ถ้ำมันไม่ให้มึงเรียน มึงก็ไม่ต้องเรียน เตรียม 

อยู่บ้ำนเลี้ยงน้องมึงที่ก�ำลังจะเกิดดีกว่ำ’ แค่ลูกสำวคนเดียวก็เหนื่อย 

เหลอืเกนิแล้ว แต่บดันี้...ก�ำลงัจะมชีวีติใหม่เกดิขึ้นมำอกีหนึ่งชวีติ 

แน่นอนว่ำ ควำมรกัที่น�้ำรนิเคยได้รบัจะต้องถูกหำรเพิ่มขึ้นอกี

แล้วเดก็หญงิก�ำพร้ำพ่อจะได้รบัเศษเหลอืของควำมรกัแค่ไหนเชยีว...

น�้ำรินไม่โต้ตอบ สู้กัดฟันออกจำกโรงเรียนตั้งแต่ยังเรียนอยู่เพียง 

ชั้น ม. สำม แล้วมำรบัจ้ำงเป็นลกูมอืตำมร้ำนอำหำรเพื่อช่วยแบ่งเบำภำระ

ครอบครวั 

ชวีติของคนสู้ชวีติ ท�ำดเีพื่อคนอื่น ผลตอบแทนคอืควำมสขุเสมอ 

แต่ส�ำหรบัน�้ำรนิกลบัไม่เป็นเช่นนั้น

คืนวันฝนพร�ำ เธอดีใจเมื่อรู้ข่ำวจำกเจ้ำของร้ำนว่ำแม่เธอคลอด 

น้องชำยแล้ว เดก็สำววยัสบิห้ำรบีกลบับ้ำน เผื่อจะทนัลงุชดิที่เลกิงำนจำก

กำรขบัรถ จะได้ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยำบำลด้วยกนั แต่เมื่อเดนิเข้ำบ้ำน เธอ
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กลบัพบว่ำบ้ำนปิดไฟมดืสนทิ

หรอืลงุชดิจะดใีจ เห่อลกูชำยคนใหม่จนรบีไปโรงพยำบำลเสยีแล้ว 

เด็กสำวคิด พร้อมกับพยำยำมคล�ำหำสวิตช์ไฟ คืนนี้เธอคงต้องอยู่เพียง

ล�ำพงั

ควำมมดืท�ำให้เธอท�ำอะไรไม่สะดวก เดก็สำวพยำยำมเพ่งมองใน

ควำมมืด แสงฟ้ำแลบสำดส่องเข้ำมำในบ้ำนผ่ำนกระจกหน้ำต่ำง ท�ำให้

พบว่ำเธอไม่ได้อยู่ในบ้ำนคนเดยีว มใีครบำงคนอยู่ตรงมมุห้อง

ยังไม่ทันได้อ้ำปำกร้อง เงำด�ำนั้นก็พุ่งตรงมำผลักเธอล้มลง ก่อน 

จะจับเธอขึงพืดอย่ำงขัดขืนไม่ได้ เมื่อได้สติเธอก็กรีดร้องลั่น พร้อมกับ 

เสยีงค�ำรำมของฟ้ำเบื้องบน 

ฝ่ำมือหยำบหนำฟำดลงบนใบหน้ำเด็กสำวจนเธอต้องเงียบด้วย

ควำมตกใจ พร้อมกบัมผี้ำสกปรกยดัเข้ำมำในปำก

‘หบุปำก’ เจ้ำของเงำมดืที่แสนใจร้ำยบอกเธอ เธอรู้สกึคุ้นเสยีงนั้น

ไม่ใช่น้อย

แสงฟ้ำแลบจำกภำยนอกสำดส่องเข้ำมำอกีครั้ง ช่วยให้เธอเหน็ชดั

เตม็สองตำ เสยีงที่คุ้นเคยเป็นเสยีงของคนที่ใกล้ชดิเธอที่สดุ

ลงุชดิ...

กลิ่นสรุำคละคลุ้งปนมำกบัลมหำยใจ เจ้ำของร่ำงใหญ่ระดมหอม 

จูบ เลยีทั่วใบหน้ำเดก็สำว รำวกบัหมำป่ำจอมตะกละที่ขย�้ำกระต่ำยน้อย

อย่ำงหวิโหย ท�ำให้ร่ำงเดก็สำวที่ไม่เคยต้องมอืชำยสั่นเทำด้วยควำมกลวั

เธอไม่รู้ว่ำพ่อใหม่ของเธอก�ำลังท�ำอะไร...มือหยำบของหนุ่มใหญ่

ไม่อยู่นิ่ง ชอนไชคลึงเคล้นไปทั่วร่ำงเด็กสำว ซ�้ำยังถลกเสื้อผ้ำเธออย่ำง 

ไม่ปรำนี

‘อือ...อำ...หนูต้องเป็นเด็กดีนะลูก’ เขำครำงเบำๆ พร้อมกับ 

เลื่อนมอืไปปลดกำงเกงตวัเอง

ไม่ อย่ำ...น�้ำรินเริ่มรู้ว่ำเธอก�ำลังถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดของสงวน
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ของสตรีเพศ น�้ำตำลูกผู ้หญิงไหลริน...เธอก�ำลังถูกเขำข่มเหงน�้ำใจ 

อย่ำงนั้นหรอื

เสี้ยวนำทีนั้นสติก็บังเกิด เธอไม่มีทำงยอมจ�ำนนต่อโชคชะตำอัน

เลวร้ำยครั้งนี้แน่ๆ 

เธอแกล้งยนิยอมผ่อนตำม นิ่งเงยีบและกอดตอบ ได้ผล...หมำตวัผู้

ที่ตดิสดัไม่สนใจป้องกนัตวัอกีต่อไป มเีพยีงอำรมณ์หื่นที่ต้องระบำยออก

แม้จะขยะแขยงเมื่อเขำสอดลิ้นอุ่นๆ เข้ำมำในปำก แต่เด็กสำวก็

ฉลำดพอจะใช้ลิ้นของตวัเองตอบรบั แล้วรอจงัหวะที่จะ...

กดัเตม็แรง

‘โอ๊ย!’ 

หนุ่มใหญ่ร้องลั่น น�้ำรินได้โอกำสผลักเขำออกห่ำง พร้อมกับถีบ

กล่องดวงใจที่บำงอย่ำงก�ำลงัชูชนั...เตม็แรง

เจ็บทั้งข้ำงบน ปวดทั้งข้ำงล่ำง ไม่มีแรงวิ่งตำมเด็กสำวที่วิ่งฝ่ำ 

สำยฝนออกไปได้

สำยฝนเทลงมำอย่ำงไม่ลมืหูลมืตำ รำวกบัต้องกำรล้ำงครำบคำว

สกปรกที่ตดิตวัเธอออกไป แต่มนัไม่มวีนัล้ำงควำมหวำดกลวัในใจเดก็สำว

คนนั้นได้แม้แต่น้อย

คนืนั้นเธอไปขอควำมช่วยเหลอืจำกเจ้ำของร้ำนอำหำรที่เธอท�ำงำน

ด้วย เจ้ำของร้ำนพำเธอไปหำแม่ที่โรงพยำบำลเพื่อเล่ำเรื่องรำวทั้งหมด  

แต่เมื่อได้ยนิสิ่งที่แม่พูด เดก็สำวกแ็ทบล้มทั้งยนื

‘แกคงไปอ่อยลงุชดิเขำละส ิไม่มทีำงที่ผวักูจะท�ำเรื่องบดัสแีบบนี้’ 

แม่เธอยนืกรำน

‘อ้ำว นี่ตกลงเห็นใจผัวมำกกว่ำลูกหรือ เด็กมันจะอ่อยผัวมึงไป

ท�ำไม ไม่ใช่หนุ่มหล่อ แถมตงัค์กไ็ม่ม ีจะมเีหตผุลอะไรที่อนี�้ำรนิมนัจะไป

แย่งมงึ’ เจ้ำนำยที่ร้ำนอำหำรเถยีงแทน

‘มันคงกลัวว่ำกูจะไม่รักมันน่ะสิ เลยต้องแย่งผัวกูไป’ แม่เธอพูด 
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และไม่ยอมมองหน้ำใคร

‘แม่...’ น�้ำรนิเรยีกบพุกำร ีแต่ไม่อำจเอ่ยค�ำใดต่อ

‘อ้ำว แล้วมึงจะท�ำยังไง เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะ ผัวมึงจะข่มขืน 

อนี�้ำรนิ เดก็มนัยงัไม่เป็นสำว ตดิคกุหวัโตเลยนะมงึ’ 

ค�ำขู่ของนำยจ้ำงลูกสำวเป็นผล คนเป็นแม่สะดุ้งโหยงและหันมำ

มองน�้ำรนิ

‘อย่ำนะอนี�้ำรนิ อย่ำให้ลงุชดิเข้ำคกุ กูอยู่คนเดยีวไม่ได้ มงึจะให้

น้องมงึที่ยงัไม่ลมืตำเป็นลูกก�ำพร้ำหรอื’ 

แม่ยื่นมือมำจับมือลูกสำวไว้แน่น เด็กสำวก้มหน้ำน�้ำตำริน สิ่งที่

เกดิขึ้นยำกที่เธอจะตดัสนิใจ ทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนก่อสกันดิ 

‘นะ...อนี�้ำรนิ เอำเงนินี่ไป แล้วมงึไปไหนกไ็ด้ หำยตวัไป อย่ำให้

พวกกูต้องซวยเพรำะมึง’ แม่เบิกตำโพลง ดวงตำคู่นั้นฉำยแววอ้อนวอน

และออกค�ำสั่งว่ำเธอกบัแม่อยู่ด้วยกนัไม่ได้แล้ว

ตัวซวยอย่ำงนั้นหรือ...เธอท�ำอะไรผิด เธอพยำยำมเป็นคนดีแล้ว 

แต่เมื่อผลตอบแทนจำกกำรเป็นเด็กสำวที่แสนดีคือกำรท�ำให้ครอบครัว 

ตวัเองล้มเหลว แล้วเธอจะท�ำดไีปท�ำไม

เดก็สำวไม่มแีรงแม้แต่จะทรงตวั แต่ต้องฝืนเข้มแขง็ พร้อมกบัท�ำ

สิ่งที่แม่ต้องกำร นั่นคือกำรวิ่ง วิ่ง...เธอต้องวิ่ง และไปจำกตรงนั้นให้เร็ว

ที่สดุ

น�้ำรินใช้เงินติดตัวเพียงน้อยนิดพำตัวเองเข้ำเมืองกรุง ซึ่งเด็กสำว

คดิว่ำจะท�ำให้เธอมชีวีติใหม่ที่ดกีว่ำเดมิแน่ๆ

ในวนัที่เธอนั่งอ่อนล้ำ ไม่มทีำงไปในวนัแรกที่ได้เข้ำมำในเมอืงหลวง 

พระเจ้ำกไ็ม่ได้เลวร้ำยกบัเธอนกั เมื่อร้ำนเสรมิสวยที่เธออำศยัหน้ำร้ำนเป็น

ที่นั่งพกัก�ำลงัต้องกำรลูกจ้ำงพอดี

เงินไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ ขอเพียงคืนนี้มีที่พักก็พอ ถึงอย่ำงนั้น 

น�้ำรินก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในร้ำนเสริมสวยแห่งนี้ พร้อมกับเรียนรู้วิชำ 
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แต่งหน้ำท�ำผมจำกเจ้ำของร้ำน

ทุกอย่ำงก�ำลังเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น สองปีที่เธอใช้ชีวิตเป็นเด็กด ี

ตั้งใจท�ำงำน มเีงนิเกบ็ ถ้ำไม่มผีู้ชำยคนนั้นเข้ำมำ

ภำทศิ หนุม่หล่อพนกังำนขำยหน้ำร้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ คอืคนที่ท�ำให้

ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกำล เขำเข้ำมำเกี้ยวพำหญิงสำวอย่ำง 

ออกหน้ำออกตำ ซึ่งผู้ใหญ่ที่เป็นนำยจ้ำงกร็บัรู้ แม้จะคบได้ไม่นำน แต่ใน

เมื่อน�้ำรนิเองไม่มใีคร เขำกห็วัใจยงัว่ำง จะยำกอะไรในกำรสร้ำงฝันสร้ำง

ครอบครวัร่วมกนั

ภำทศิตั้งใจท�ำงำน ไม่เคยนอกใจในช่วงสำมเดอืนแรกที่อยูด้่วยกนั 

แต่เมื่อย่ำงเข้ำเดอืนที่สี่ น�้ำรนิจงึได้รู้ว่ำดวงตำที่ใสซื่อนั้นไม่ใช่ดวงตำของ

เทพบตุร แต่มนัคอืดวงตำของผ ีและเป็นผพีนนัเสยีด้วย 

เขำตดิกำรพนนัทกุชนดิ มอีะไรให้เล่นสนกุ มอีะไรให้ท้ำทำยด้วย

ควำมเสี่ยง ภำทศิจะทุม่ทนุไปกบัมนัทนัท ีน�้ำต้มผกัที่เคยหวำนเริ่มเปลี่ยน

เป็นขม เขำเริ่มใช้เงนิเปลอืง แค่เงนิของตวัเองไม่พอ หลงัๆ ยงัเลยเถดิมำ

ถงึเงนิของเธอด้วย

วำจำที่เคยไพเรำะเริ่มไม่หวำนหเูมื่อมหีนี้สนิประดงัเข้ำมำ แต่นสิยั

ติดกำรพนันไม่อำจแก้ได้ เขำท�ำทุกอย่ำงเพื่อเงินเสมอ หนักเข้ำถึงขั้น

ท�ำร้ำยทบุตเีพื่อเอำเงนิจำกน�้ำรนิไปเล่นกำรพนนั

เพรำะรักจึงยังทนไหว...เพรำะหัวใจยังแกร่ง แม้จะเจ็บสำหัส แต่

มนักย็งัไม่ยอมแพ้

คืนหนึ่งภำทิศบอกว่ำเขำมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เธอ น�้ำรินยิ้มกริ่มที่

ชำยหนุ่มยังจ�ำวันเกิดเธอได้ ชำยหนุ่มพำเธอซ้อนมอเตอร์ไซค์มำที่ 

ร้ำนอำหำรสดุหรู ที่นั่นมหี้องอำหำรกว้ำง แต่เขำกลบักระซบิค�ำหวำนว่ำ

จองห้องคำรำโอเกะไว้สองต่อสองแล้ว

น�้ำรินแสนชุ่มชื่นหัวใจ ก้อนเนื้อในหน้ำอกด้ำนซ้ำยเคยแห้งผำก  

ไร้ควำมรกัมำรดให้ชุ่มฉ�่ำ แต่วนันี้เขำมแีก่ใจปล่อยสำยฝนลงมำให้



30  ยุทธการสลัดนอ

ประตเูปิดออก เธอท�ำหน้ำขวยเขนิเมื่อเหน็ห้องคำรำโอเกะ ในห้อง

เธอเหน็เตยีงนอนรูปร่ำงพลิกึ

‘บ้ำ...จะเปลี่ยนบรรยำกำศกไ็ม่บอก’ 

น�้ำรินทุบก�ำปั้นลงบนต้นแขนเขำ ชำยหนุ่มหัวเรำะคิกคัก แล้ว 

หนัมำหอมแก้มเธอฟอดใหญ่

‘ไม่ใช่แค่เปลี่ยนบรรยำกำศนะรนิ รนิจะได้เปลี่ยนคนด้วย’ 

เหมอืนจะเป็นค�ำพูดเล่น แต่เมื่อเหน็ชำยร่ำงท้วมอกีคนเดนิเข้ำมำ

ในห้องด้วย หญงิสำวกต็้องตกตะลงึ

‘เสี่ยเจิมศักดิ์’ เธอหลุดพูดชื่อนั้นออกมำ ท�ำไมเธอจะไม่รู้จักเขำ 

ผู้ชำยคนนี้เป็นเจ้ำของร้ำนที่ภำทิศท�ำงำนอยู่ ‘เสี่ยจะมำฉลองกับเรำ 

เหรอคะ’ เธอถำมเสยีงสั่น

‘เปล่ำหรอก เสี่ยจะฉลองกับรินสองคนไง’ แฟนหนุ่มตอบสีหน้ำ

ระรื่น ‘รินฟังผมนะ ผมรู้ว่ำรินรักผม และรินยอมเพื่อผมได้ทุกอย่ำง ริน 

เชื่อใจผม และผมกเ็ชื่อใจรนิ’ 

เขำเริ่มท�ำหน้ำเศร้ำ

‘แต่มีอีกเรื่องที่ผมยังไม่ได้บอกคุณ คือ...ผมติดหนี้เสี่ยอยู่จ�ำนวน

หนึ่ง ซึ่งมันก็ถึงเวลำที่ผมต้องใช้คืนแล้ว แต่อย่ำงที่คุณรู้ เรำค่อนข้ำงมี

ปัญหำเรื่องกำรเงนิ’ ภำทศิถอนหำยใจแรง

‘เสี่ยเขำใจด ียื่นข้อเสนอว่ำ หำกคณุยอมทำนข้ำวกบัเสี่ยสองต่อสอง 

เสี่ยเขำจะยอมยกหนี้ที่มีให้หมดเลย’ ชำยหนุ่มเอื้อมมือมำจับมือเย็นชืด

ของเธอ ‘คณุไม่ต้องกลวันะ เสี่ยจะไม่ท�ำอะไรคณุเดด็ขำด แต่ถ้ำคณุยอม

กอ็กีเรื่องหนึ่ง ซึ่งรบัรองว่ำเสี่ยจะมโีบนสัให้คณุอย่ำงงำม’

เขำพดูเหมอืนสิ่งที่ท�ำอยูเ่ป็นเรื่องปกต ิทั้งที่แต่ละประโยคท�ำให้เธอ

รู้สกึรำวกบัมมีดีมำกรดีหวัใจเป็นชิ้นๆ อย่ำงเลอืดเยน็

‘ท�ำไมคณุเงยีบไปอย่ำงนั้นล่ะ อย่ำคดิว่ำผมเอำคณุมำขำยส ิคณุ

จะไม่ยอมกไ็ด้ แต่ผมขอให้คณุแค่ทำนข้ำวกบัเสี่ยเท่ำนั้น แค่นี้ยอมให้กนั
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ไม่ได้หรอืไง’ เขำเริ่มเสยีงแขง็ ขณะที่น�้ำรนิพยำยำมตั้งสตกิบัสถำนกำรณ์

ที่ก�ำลงัเจอ

นี่หรอืชำยที่เธอรกั นี่หรอืชำยที่หวงัจะฝำกชวีติใหม่ เขำก�ำลงัเอำ

เนื้อตวัเธอไปเร่ขำยรำวกบัผกัปลำ ถ้ำใช้มดีหั่นได้คงแยกส่วนขำยไปแล้ว

ด้วยซ�้ำ ใครกันนะที่เคยนิยำมให้เธอคุ้นหูว่ำ ‘ควำมรัก’ บันดำลแต่สุข  

น่ำขันเสียไม่มี เธอก็น่ำจะเห็นตัวอย่ำงจำกแม่เธอแล้ว ไม่มีทำง มันจะ 

ไม่เกดิกบัเธออกีแล้ว ลำทคีวำมรกั

‘ฉนัขอถำมบ้ำงนะภำทศิ คณุเป็นหนี้เสี่ยเขำเท่ำไหร่’ เธอถำม รู้สกึ

เหมอืนมอีะไรบำงอย่ำงมำจกุที่คอ

‘ก.็..สำมหมื่น ถำมท�ำไม หรอืว่ำคณุพอจะม’ี

ถยุ! ไอ้ผูช้ำยเฮงซวย เงนิแค่สำมหมื่น มงึกเ็อำเมยีมำขำยแล้วเหรอ 

...ควำมอดทนเริ่มสิ้นสดุ รำคำของเธอยงัถูกกว่ำสนุขับำงตวัเสยีอกี

‘ฉันตกลงทำนข้ำวกับเสี่ยเจิมศักดิ์’ เขำยิ้มทันทีเมื่อเธอยินยอม 

ทว่ำเธอเองกม็เีงื่อนไข ‘แต่ฉนัขออะไรคณุอย่ำงได้ไหม’

‘ได้ส ิอะไรหรอืที่รกั’ เขำยื่นหน้ำมำใกล้ๆ

‘ขอกูถบีหน้ำมงึท ีไอ้ผวัเฮงซวย’ 

น�้ำรินไม่รอให้ควำมดีมำควบคุมกำรกระท�ำอีกแล้ว หญิงสำวยก

เท้ำขวำถบีหน้ำเขำจนหงำยหลงั แถมยงัตำมกระทบืซ�้ำ และจกิหวักระแทก

พื้นอกีสำมที

‘โอย...เบำๆ สวิะ เหน็ว่ำมงึยอมแล้วนะ กูเลยไม่สู้’ เขำร้องครำง 

ก่อนจะหนัไปทำงเสี่ยร่ำงท้วม

‘ตำมสบำยเลยนะครบัเสี่ย น�้ำรนิหุน่เธอยงังี้เลย และหำกเรยีบร้อย

เมื่อไหร่ รบกวนเสี่ยไปส่งเธอที่บ้ำนท’ี สำมทีี่แสนดชูีนิ้วโป้งยนืยนัควำมเดด็

ของภรรยำตวัเอง

‘ไม่ต้องแล้วค่ะเสี่ย’ น�้ำรนิเอ่ยเสยีงดงั แววตำไม่ใช่หญงิสำวที่แสนดี

อีกต่อไปแล้ว ‘ในเมื่อเสี่ยอยำกได้ตัวฉัน แล้วผัวฉันก็น�ำมำประเคนถึงที่ 
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ฉนักม็ขี้อเสนอบ้ำง’

‘อะไรหรอืจ๊ะ แม่น�้ำรงิ’ น�้ำเสยีงของเสี่ยแก่ยงัดใูจดกีว่ำสำมตีวัเอง

‘ไหนๆ กย็กหนี้ช่วยมนัแล้ว เสี่ยช่วยฉนัอกีอย่ำงได้ไหม’

‘ได้เลย บอกมำเลย เสี่ยยงิลที�ำให้หมดเลย’

‘รบัเลี้ยงฉนัเป็นเมยีน้อยเถอะ ฉนักบัมนัเลกิกนัวนันี้แล้ว’

“พวกเราก็รู้ว่าเจ๊เจออะไรมาเยอะพอสมควร เพราะรกัห่วยๆ 

ไม่ใช่หรอืเจ๊ ที่ท�ำให้เจ๊ต้องมชีวีติแบบนี้ เจ๊กลำยเป็นคนเข้มแขง็ เป็นผูห้ญงิ

ไม่มคีวำมรกัมำนำนแล้วนะ” บวัวำรเีอ่ย นกึชื่นชมที่โรสรนิไม่คดิเอำหวัใจ

ไปผูกไว้กบัเท้ำของใครอกี เธอไม่อยำกเจบ็ หำกชำยที่เธอเลอืกไม่ได้เดนิ

ไปตำมเส้นทำงที่เธอหวงั

เสี่ยเจิมศักดิ์รับอุปกำระเธอทันที แม้หัวใจจะถูกย�่ำยี แต่ควำม 

เป็นอยู่ของหญิงสำวกลับดีขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับที่ควำมศรัทธำในรักแท้

มลำยหำยไป

นำงสำวน�้ำรนิเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรสรนิ ตกัตวงควำมสขุในกรงทอง

ของเสี่ยเจมิศกัดิ์ เธอไม่สนใจผูช้ำยคนใดอกี และสนกุกบักำรใช้ชวีติอย่ำง

เต็มที่ เธอมีควำมสุขอยู่ได้ห้ำปี เสี่ยเจิมศักดิ์ก็มีเหตุต้องจำกไปก่อน 

วยัอนัควร

แม้จะหมดเสำหลกั แต่กย็งัพอมเีงนิก้อนและอสงัหำรมิทรพัย์ที่เธอ

แอบอ้อนเอำจำกเสี่ย โรสรนิจงึเริ่มท�ำธรุกจิร้ำนเสรมิสวยด้วยตวัเอง

เธอท�ำกจิกำรให้พอเลี้ยงตวัได้ แต่ส�ำหรบัร่ำงกำย เธอมไีว้ส�ำหรบั

ผูช้ำยเงนิหนำเท่ำนั้น เธอไม่รงัเกยีจค�ำว่ำเมยีน้อย เดก็เสี่ย หรอืนำงบ�ำเรอ 

ไม่มีอีกแล้ว รักแท้ที่จะมำทักทำย ก�ำแพงใจของเธอสูงและหนำกว่ำ 

ก�ำแพงใดๆ คงยำกจะมชีำยใดทลำยมนัลงได้

“ซำกหวัใจที่แห้งเฉำไม่เคยตำย หวัใจเป็นอวยัวะเพยีงอย่ำงเดยีว

ที่ฟื้นคืนชีพได้ วันนี้ฉันเจอคนในฝันที่พร้อมจะสอยฉันลงจำกคำนแล้ว  
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พวกแกกต้็องดใีจกบัฉนัส”ิ เมื่อเหน็ว่ำบรรยำกำศตงึเครยีดไป โรสรนิจงึท�ำ 

เสยีงสูงเพื่อผ่อนคลำย

“บอกตรงๆ เลยนะเจ๊ ไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่ำไหร่ว่ะที่จะทิ้งกนัไปเอำผวั

ง่ำยๆ” บวัวำรยีงัยนืกรำนเจตนำรมณ์

“ไม่ได้หน ีเพยีงแต่คงจะท�ำตวัเหมอืนเดมิไม่ได้แล้ว”

“แล้วใครกันหนอ...ที่สำมำรถรับตัวตนคนอย่ำงเจ๊ได้ แรดตัวแม่ 

กะหรี่ต้นแบบขนำดนี้” มำรญีำเสรมิ ท�ำให้พี่สำวคนโตหนัไปมองตำเขยีว

“อนีี่ กูแรดกจ็รงิ แต่กูไม่ได้ร่ำนเหมอืนมงึนะ”

“เอำงี้ ถ้ำอย่ำงนั้นกพ็ำเจ้ำชำยของเจ๊มำให้พวกเรำรูจ้กัก่อน ถ้ำเขำ

ผ่ำนในสำยตำเรำสองคน พวกฉนักจ็ะไฟเขยีว”

“กรููอ้ยูแ่ล้วว่ำจะเอำผวัทั้งท ีจะฝ่ำดงพวกแกคงยำกจรงิ แต่บอกไว้

เลยว่ำถ้ำไม่ดจีรงิ ฉนัไม่กล้ำลงจำกคำนแน่นอน”

“เรำจะได้เจอเขำเมื่อไหร่ล่ะ”

“คนืนี้แหละ เดี๋ยวเขำกม็ำรบั”

หมึกผัดไข่เค็ม หอยตลับผัดพริกเผา ย�าปลากรอบ และหัว- 

ไช้โป๊วผัดไข่ในร้ำนข้ำวต้มรอบดึกยำมนี้ ไม่ได้ตอบสนองควำมหิวของ 

บัววำรีและมำรีญำ เพรำะทันทีที่เจ้ำชำยในฝันของโรสรินมำรับที่ผับ 

ควำมหวิทั้งหมดกม็ลำยหำยไปเมื่อได้เหน็หน้ำเขำ

“เป็นอะไรพวกแก กก็นิกนัส”ิ 

โรสรินกลับต้องเป็นฝ่ำยสะกิดให้น้องสำวสองคนท�ำตัวเป็นปกต ิ 

บัววำรีตั้งสติได้จึงรีบหยิบตะเกียบคีบอำหำรไปเรื่อยเปื่อย แต่ยังช�ำเลือง

มองหนุ่มแปลกหน้ำอยู่เนอืงๆ

“โค-ตะ-ระ แห่งควำมดูดีเลยว่ะอีเจ๊ มิน่ำ อีเจ๊โรสถึงยอมลง 

จำกคำนมำให้เขำเลื่อยนอได้ง่ำยๆ” มำรญีำกระซบิกระซำบ 

สิ่งที่สำวหน้ำหมวยพูดไม่ผดิจำกควำมเป็นจรงินกั ผู้ชำยคนนี้ของ
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โรสรนิดูดกีว่ำที่คดิไว้หลำยขมุ

พวกเธอเคยคิดว่ำเขำคงเป็นอำเสี่ยพุงพลุ้ยตำหยี หรือไม่ก็แก่งั่ก

จวนเข้ำโลง แต่ปรำกฏว่ำชำยหนุ่มที่โรสรินพำมำแนะน�ำให้รู้จักตอนเขำ

มำรบัหน้ำผบัช่ำงดูดเีหลอืเกนิ

‘นี่ไงล่ะ คณุเจ้ำคณุ แฟนพี่เอง’ โรสรนิแนะน�ำตั้งแต่ก่อนขึ้นรถ 

ชำยหนุม่รปูร่ำงสงูใหญ่ แววตำอบอุน่ ท่ำทำงใจด ีกล่ำวสวสัดทีกุคน 

นอกจำกพี่สำวจะคุยว่ำเขำเป็นคนดีแล้ว เขำยังหล่อจนแทบไม่น่ำเชื่อ  

แถมยงัดูอำยนุ้อยกว่ำโรสรนิอกี

‘ชื่อกแ็ลดูผู้ดี๊ผู้ดนีะคะ เจ้ำคณุได้พี่โรสเป็นคณุหญงิแล้ว อญีำญ่ำ

ขอเป็นทำสในเรอืนท่ำนเจ้ำคณุอกีสกัคนนะเจ้ำคะ’ มำรญีำรบีท�ำตำหวำน

ใส่เขำ จนบวัวำรรีบีปรำมตำเขยีว 

พอขึ้นรถ บัววำรีก็ครุ่นคิดมำตลอดทำงว่ำผู้ชำยคนนี้จริงใจกับ 

โรสรนิจรงิๆ หรอื ควำมเงยีบเกำะตดิเธอมำจนถงึร้ำนข้ำวต้มตอนนี้

“ฉนัถำมคณุเจ้ำคณุได้ไหมเจ๊” บวัวำรถีำมโรสรนิ

“กเ็อำส ิวนันี้เจ้ำคณุเขำยอมปล่อยให้ฉนัเที่ยว เพรำะรู้อยู่แล้วว่ำ

ต้องเจอพวกแกเจำะลกึหลงัเลกิปำร์ตี้แน่” โรสรนิยิ้มอย่ำงอำรมณ์ด ีพลำง

รนิน�้ำให้แฟนหนุ่มอย่ำงเอำใจ 

บวัวำรมีองภำพนั้นแล้วแอบแสลงใจ

“งั้นฉนัถำมก่อน พี่เจ้ำคณุดูท่ำจะอำยนุ้อยกว่ำอเีจ๊ใช่ไหมคะ หรอื

เพรำะเจ๊โรสหน้ำแก่กไ็ม่รู้” มำรญีำเรว็กว่ำใครเหมอืนเคย

“อ้ำว อนีี่ ค�ำถำมแรกกป็ำกหมำเลยนะมงึ” โรสรนิชะงกัเมื่อได้ยนิ

ค�ำถำม แต่สองสำวกลบัสนใจหนุ่มหล่อที่เอำแต่หวัเรำะมำกกว่ำ

“ต้องยอมรับแหละครับว่ำผมอ่อนกว่ำโรสประมำณสองปี แต่ก็

ไม่ใช่ปัญหำครบั ผมชอบผู้หญงิแก่กว่ำ โรสมบีำงอย่ำงคล้ำยคณุแม่ ซึ่ง

ผมเคยบอกตัวเองเสมอว่ำหำกผมมีครอบครัว ผมก็จะมีภรรยำแบบ 

คณุแม่”
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ค�ำว่ำ ‘ครอบครวั’ ท�ำให้หวัใจดวงน้อยของบวัวำรเีจบ็จี๊ดอกีครั้ง

“แล้วแม่ของพี่รบัเจ๊โรสได้เหรอ ดูส ิแก่ แรด แรง แบบนี้” มำรญีำ

ยงัยงิค�ำถำมแรง

“ท่ำนไม่อยู่แล้วครบั ท่ำนเพิ่งเสยีเมื่อปลำยปีที่แล้ว ผมไปเจอโรส

ที่วดัพอด”ี

“ตอนนั้นอีเจ๊ไปท�ำบุญให้ผัวเก่ำหรือเปล่ำ” มำรีญำหันมำถำม 

โรสรนิ แต่พี่สำวคนโตกลบัมองค้อน

“มองฉันในแง่ดีบ้ำงสิ มันก็มีบำงเวลำที่คนเรำอยำกเข้ำวัดจริงๆ 

ไปปฏบิตัธิรรมให้ใจสงบบ้ำง เจ้ำคณุเครยีดเรื่องที่แม่เสยี กเ็ลยได้เจอกนั 

คยุกนัเข้ำใจ เลยลองคบกนัดู” โรสรนิหนัมำสบตำเจ้ำคณุอย่ำงรู้ใจ

“นึกว่ำคนที่เข้ำวัดเขำจะตัดกิเลส ตัดตัณหำรำคะได้ แต่นี่กลับ 

พบรักกันในวัดได้ ไม่รู้ว่ำไปปฏิบัติธรรมเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่นะ”  

บวัวำรทีี่นั่งฟังอยู่นำนถอืโอกำสถำมบ้ำง

“เฮ้อ...นี่ดีนะที่ฉันบอกเจ้ำคุณว่ำพวกแกมันปำกหมำ ไม่งั้นคงได้

ช็อกตำยกับแต่ละค�ำถำม เอำเป็นว่ำบุพเพสันนิวำสมันเกิดได้ทุกที่ 

ทุกเวลำนั่นแหละ ในสนำมรบซึ่งเต็มไปด้วยควำมตึงเครียดยังก่อเกิด 

ควำมรกัได้เลย นบัประสำอะไรกบัในวดั สถำนที่ที่เรำไปแล้วจติใจผ่องใส

อำจจะท�ำให้เรำเปิดใจมองใครในแง่ดขีึ้นได้” โรสรนิอธบิำย

“งั้นฉันขอถำมคุณเจ้ำคุณ” บัววำรีจ้องหน้ำชำยหนุ่มเขม็ง “คุณ

รับอดีตของพี่สำวฉันได้หรือ ในเมื่อ...คนอย่ำงคุณหำผู้หญิงที่ดีกว่ำ 

พวกเรำได้ไม่ยำก”

ไม่เพยีงแต่บวัวำรทีี่รอค�ำตอบ สองสำวที่เหลอืกเ็งี่ยหฟัูงจนแทบจะ

กลั้นหำยใจ

“ชีวิตคนเรำมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับ ในเมื่อเรำไม่เคยเห็น

เครื่องวัดมำตรฐำนว่ำคนไหนดีกว่ำคนไหน ผมคิดว่ำเรำเลือกคนที่เรำ 

อยูด้่วยแล้วมคีวำมสขุกพ็อ ส�ำหรบัโรส ผมอยูด้่วยแล้วมคีวำมสขุ เธอคอย
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เอำใจและเป็นห่วงทกุอย่ำง ผมกผ็่ำนผู้หญงิมำหลำยคน แต่ไม่เคยลงตวั

เสยีท ีโรสเป็นคนเดยีวจรงิๆ ที่ทุ่มเทเพื่อผมทกุอย่ำง คนดกีว่ำนี้อำจจะม ี

แต่คนดแีบบนี้มคีนเดยีวครบั” 

ค�ำตอบของเขำท�ำให้โรสรนิน�้ำตำซมึ ขณะที่มำรญีำอมยิ้ม แววตำ

ชวนฝัน

“เปล่ำหรอก คุณก็เป็นคนท�ำเพื่อโรสเหมือนกัน รักคุณนะคะ”  

เธอเอื้อมไปจบัมอืใหญ่ของเขำ

“จูบเขำสเิจ๊” บวัวำรยีงัพูดต่อ

“อะไรของเจ๊อกีคะ ยงัไม่เลกิอกีเหรอ” มำรญีำเริ่มเบื่อที่เหน็บวัวำรี

ยงัไม่เลกิสมัภำษณ์ทั้งคู่

“จูบเขำสิเจ๊ เจ๊กล้ำจูบเขำในร้ำนข้ำวต้มหรือเปล่ำ หรือไม่กล้ำ”  

บวัวำรยีงัเซ้ำซี้

“ไม่ใช่ไม่กล้ำ แต่เรำต้องเกรงใจเจ้ำคณุเขำสนิงับวั แกเมำหรอืเปล่ำ

ยะ...” 

ยงัไม่ทนัพดูจบ ใบหน้ำของโรสรนิกถ็กูจบัให้หนัไปประทบัรมิฝีปำก

ของชำยหนุ่ม มำรญีำอ้ำปำกค้ำง ตะเกยีบที่ถอือยู่ร่วงลงพื้น

“พอทีคุณ บ้ำ อำยเขำ” โรสรินรีบบิดตัวหนี หน้ำแดงก�่ำ กลัว 

คนทั้งร้ำนจะทนัเหน็ภำพเดด็เมื่อครู่

“มอีะไรสงสยัอกีไหมครบัคณุบวั” เขำหนัมำถำมคนขี้สงสยั

“ไม่มแีล้วค่ะ บวัว่ำเรำทำนข้ำวต้มกนัเถอะ อำหำรเยน็หมดแล้ว” 

บวัวำรบีอก ทกุคนจงึเริ่มขยบัตวัและกนิอำหำร 

“อ้ำว คุณเจ้ำคุณไม่หิวเหรอคะ” มำรีญำสงสัยเมื่อเห็นชำยหนุ่ม

นั่งนิ่ง

“อุย๊ ตำยจรงิ ขอโทษนะคะ โรสลมืไป” โรสรนิกลบัเป็นฝ่ำยรบีหยบิ

ตะเกยีบคบีอำหำรใส่ในถ้วยตวัเอง พร้อมกบับอกทกุคนที่ยงัมเีครื่องหมำย

ค�ำถำมบนใบหน้ำ
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“เจ้ำคุณเขำชอบให้ฉันทำนก่อนเสมอ เขำจะไม่ยอมทำนจนกว่ำ 

จะเหน็ฉนัทำน” 

รอยยิ้มเขนิๆ ของโรสรนิสร้ำงควำมร้อนระอใุนดวงตำของนอ้งสำว

ทั้งสอง

รถยนต์คนัหรูพาทัง้สีช่วีติกลบัไปยงัทีพ่กั เจ้าคุณขบัรถอย่าง

นุ่มนวล มอืขวำของเขำจบัพวงมำลยัขณะที่มอืซ้ำยกมุมอืผู้โดยสำรหญงิ

ที่นั่งข้ำงๆ ไว้แน่น เขำคอืผู้ที่อำจหำญ กล้ำเลื่อยนออนัยื่นยำวของโรสรนิ

มำรีญำเอนตัวซบหลับด้ำนหลังที่นั่งคนขับ แต่บัววำรีกลับคิด

ฟุง้ซ่ำนไปไกล ถนนยำมดกึร้ำงผูค้น นี่เป็นครั้งสดุท้ำยที่โรสรนิจะได้มำอยู่

ด้วยกนัแล้ว

แก๊งแรดตวัแม่จะเหลอืเพยีงเธอและมำรญีำเท่ำนั้น งำนเลี้ยงย่อม

มีวันเลิกรำ เธอเข้ำใจดี แต่ที่เธอรู้สึกตอนนี้คือเธอยังเป็นห่วง กลัวว่ำ 

พี่สำวคนโตจะถูกหลอก แต่กค็งเป็นไปได้ยำก ระดบัโรสรนิไม่เคยพลำด

เรื่องผู้ชำย

ถ้ำเช่นนั้นเจ้ำคณุกค็งเป็นคนดจีรงิๆ สนิะ สงัเกตจำกที่เธอท้ำทำย

ให้ทั้งคู่จูบกันที่ร้ำนข้ำวต้ม เธอต้องกำรเพียงพิสูจน์ว่ำเขำจะอำยไหมถ้ำ

โรสรนิจูบเขำจรงิๆ แต่เจ้ำคณุกลบัเป็นคนเริ่มเสยีเอง

หรอืเขำจะมำหลอกกไ็ม่ใช่ ตรวจสอบดแูล้วเจ้ำคณุกม็ฐีำนะมั่นคง

ไม่น้อย เขำเป็นนกัธรุกจิส่งออกชิ้นส่วนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์รำยใหญ่ของ

ประเทศ

เทพบตุรบนฟ้ำจตุลิงมำ คงเป็นเพรำะบญุบำรมทีี่โรสรนิสะสมมำ 

เจ้ำชำยขี่ม้ำขำวจงึเดนิทำงมำหำ แม้จะมำช้ำแต่กด็กีว่ำไม่มำเลย

คดิฟุง้ซ่ำนไปใหญ่ ถ้ำเธอหมดห่วงโรสรนิแล้ว แล้วท�ำไมควำมรู้สกึ

แปลกๆ นั้นยงัอยู่ในใจอยู่นะ

หรอืว่ำเธอก�ำลงัอจิฉำ...บวัวำรนีกึในใจ



38  ยุทธการสลัดนอ

“เอ่อ เจ๊จอดป้ำยนี้เลยค่ะ” เธอสะกดิพี่สำวให้บอกแฟนหนุม่จอดรถ

“อ้ำว จอดท�ำไม ยงัไม่ถงึเสยีหน่อย” โรสรนิตั้งใจจะไปส่งนอ้งสำว

ทั้งสอง

“ไม่เป็นไรหรอกเจ๊ ลงตรงนี้แหละ จอดเลยค่ะคณุเจ้ำคณุ” เธอรบี

หยบิกระเป๋ำ พร้อมกบัสะกดิปลกุมำรญีำ

“อ้ำว แล้วญำญ่ำล่ะ เดี๋ยวฉนัไปส่งกไ็ด้นะ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะเจ๊ เดี๋ยวญำญ่ำไปนอนกับฉัน จอดเลย เจ๊กับ 

คณุเจ้ำคณุรบีกลบัไปพกัผ่อนเถอะค่ะ” 

รถคนัหรเูปิดไฟเลี้ยวซ้ำยเข้ำจอดเทยีบป้ำยรถเมล์ที่ไร้ผูค้น บวัวำรี

รบีเปิดประตู และลำกน้องสำวสก๊อยลงจำกรถ พร้อมบอกให้ทั้งคู่กลบัไป

ได้เลย ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเธอ

“โอ๊ย...เจ๊ เบำๆ ส ิแล้วนี่ถงึแล้วเหรอ” สำวตวัเลก็งวัเงยี เดนิเซไป

เซมำ แล้วทิ้งตัวลงนั่งบนเก้ำอี้พลำสติก “เดี๋ยวนะ บ้ำนหนูไม่มีเก้ำอี้ 

เรยีงกนัเป็นแถวนี่ นี่มนัป้ำยรถเมล์ไม่ใช่เหรอ ท�ำไมอเีจ๊โรสรนิใจด�ำไม่ไป

ส่งเรำล่ะ” 

เมื่อได้สติมำรีญำก็โวยวำยลั่น แทนที่จะได้พุ่งเข้ำหำที่นอนนุ่มๆ 

กลบัต้องมำนั่งตบยงุรอแทก็ซี่อกี

“เปล่ำหรอก ฉนัขอลงเองแหละ” บวัวำรพีูด แล้วทิ้งตวัลงนั่งข้ำงๆ

“เจ๊เป็นอะไรหรือเปล่ำ หนูเห็นซึมๆ ไปนะ” มำรีญำมองอำกำร 

บวัวำรอีอก

“แกไม่รู้สกึอะไรเลยหรอืญำญ่ำ”

“เรื่องเจ๊โรสน่ะเหรอ”

“ออื”

“กม็บี้ำง แต่ท�ำไงได้ มนัยงัไม่ถงึควิเรำมั้ง”

“เจ๊โรสก็เหนื่อยมำเยอะ เจอคนดีๆ ฉันก็ดีใจปนอิจฉำนะ รวม 

ไปถึงใจหำยด้วยที่เจ้ำของสโลแกน ‘แรดเข้ำไว้สู้โลก’ จะไม่ได้อยู่ร่วม
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อดุมกำรณ์กบัเรำแล้ว” 

บัววำรีนึกถึงค�ำพูดที่โรสรินมักจะปลอบใจเธอเสมอยำมมีเรื่อง 

ทกุข์ใจ ‘แรดสูโ้ลก’ ฟังดูเหมอืนไร้สำระ แต่กท็�ำให้บวัวำรฟัีงแล้วมกี�ำลงัใจ 

ไม่ทกุข์กบัปัญหำรอบข้ำงมำกไป

“ฉันเลยขอลงก่อน ไม่อยำกรบกวนเวลำแห่งควำมสุขของพี่สำว

เรำ” บวัวำรบีอกเหตผุล มำรญีำจงึพยกัหน้ำเข้ำใจ

“ถ้ำหนูเจออย่ำงคณุเจ้ำคณุ หนูกเ็อำนะเจ๊” สำวตวัเลก็สำรภำพ

แบบคนตรง ก่อนหลบัตำลงด้วยควำมเพลยี

“ถ้ำเจอผูช้ำยแบบนั้น ผูห้ญงิคนไหนไม่เอำกไ็ปซื้อผ้ำมำพนัหน้ำอก

ตวัเองให้เป็นทอมเสยีเถอะ”

“สรปุเรำสองคนกค็งอยำกมแีบบอเีจ๊โรสบ้ำง”

สิ้นค�ำพูดของมำรีญำก็เกิดควำมเงียบนำนพอสมควร ถนนยำมนี้

ไร้รถรำสัญจร แสงไฟจำกป้ำยโฆษณำสำดส่องร่ำงสองสำวที่นั่งเงียบ 

ด้วยกนัทั้งคู่

“นี่ ญำญ่ำ” บวัวำรถีำมขึ้นท�ำลำยควำมเงยีบ

“อะไรหรอืเจ๊” มำรญีำลมืตำ หนัมำมองหน้ำพี่สำวด้วยควำมสงสยั

“แกเคยมีชำยในฝันเหลืออยู่ไหม หรือว่ำแกใช้นอแรดไล่ขวิด 

พวกเขำหนไีปหมดแล้ว” 

ค�ำถำมนั้นท�ำให้สำวตวัเลก็ตำสว่ำง

“เจ๊ถำมอย่ำงกบัหนูไม่มหีวัใจ มสี”ิ

“จรงิเหรอ แล้วเป็นใครที่ไหน” บวัวำรดีูท่ำจะดใีจกบัค�ำตอบของ

น้องสำว แถมยงัถำมกลบัด้วยควำมร้อนรน

มำรีญำท�ำหน้ำแปลกใจเมื่อเห็นท่ำทำงของพี่สำว แล้วจึงตอบ 

ตำมที่ตวัเองรู้สกึ

“กม็ผีู้ชำยข้ำงบ้ำน เจอกนัไม่บ่อยหรอก เพยีงแต่ว่ำหนูคดิว่ำเขำ

น่ำรกัด”ี
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“อย่ำงแกนี่ยังมีคนพิเศษอีกเหรอ เห็นไม่เคยเลือก คนขับสิบล้อ

หน้ำตำวยัรุ่นหน่อยแกยงัคดิจะเคลมเขำเลย”

“โธ่เจ๊ คนในควำมฝันเขำไม่มำเดินเล่นตำมท้องถนนให้เรำได้กิน

จรงิๆ หรอก คนที่หนปูลื้มคนนี้อำยกุค็งเท่ำหนแูหละมั้ง ยงัคงต้องเรยีนอกี

หลำยปี หน้ำตำเหมือนพระเอกกำร์ตูนญี่ปุ่น สูง ขำว ตี๋” มำรีญำพูด  

พร้อมกบัประสำนมอืไว้กลำงอก แววตำชวนฝัน

“ท�ำไมต้องเรยีนอกีหลำยปี เขำเป็นเดก็โข่ง เรยีนซ�้ำชั้นเหรอ”

“เปล่ำ เขำเป็นนกัศกึษำแพทย์”

“โห...อนันี้ในฝันของจรงิเลยนะแก”

“ก็นั่นน่ะสิ นักศึกษำแพทย์อนำคตไกลจะมำสนใจสก๊อยลูกติด

อย่ำงหนูเหรอ เฮ้อ...” กำรถอนหำยใจเสียงดังเหมือนเป็นกำรเตือนให้ 

ตัวเองรีบตื่นจำกฝัน “แล้วของเจ๊ล่ะ มีหรือเปล่ำ หรือท�ำตัวแรดไปงั้น  

เอำเข้ำจรงิๆ กไ็ม่เหน็เจ๊จรงิจงักบัใครคนไหนเลย” 

มำรีญำหรี่ตำมองพี่สำว แม้บัววำรีจะสวยเตะตำใครไม่น้อย แต่ 

ที่ผ่ำนมำดูเหมอืนหญงิสำวจะเพยีงใช้เสน่ห์ที่มอียู่ดงึดูดพวกผู้ชำยเข้ำมำ

เท่ำนั้น เมื่อถงึเวลำขวดิเหยื่อ พี่สำวเธอกลบัไม่สนใจเอำดื้อๆ มำกที่สดุ 

กแ็ค่ให้ผู้ชำยพำไปส่งบ้ำน ซึ่งกไ็ม่มใีครรู้อยู่ดวี่ำเกดิอะไรขึ้นต่อจำกนั้น

“โอย...ฉันก็ปอกลอกเอำเงินไว้ก่อนพอ ผู้ชำยที่เข้ำมำส่วนใหญ ่

ไม่เสอืกจ็ระเข้”

“เรำกแ็ค่สนกุไง”

“ใช่ กท็�ำอยู่นี่ไง แกสงสยัอะไรฉนัยะ”

“ปะ...เปล่ำ อ้ำว กต็อบส ิชำยในฝันของเจ๊คอืใครเหรอ อย่ำขี้โกงส ิ

หรอืว่ำเป็นแม่นำงโดนแฟนทิ้งครั้งเดยีวแล้วหวัใจไม่เต้นอกีเลย”

“มสี ิคนใกล้ตวัฉนัเองแหละ”

“ใครเหรอ”

“หวัหน้ำฉนัที่บรษิทัไง” 
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ครำวนี้ค�ำตอบของบัววำรีท�ำเอำมำรีญำตำโต ก่อนที่น้องเล็ก 

ของกลุ่มจะลกุขึ้นยนื

“เดี๋ยวนะ ผู้ชำยที่หนูเหน็วนันั้นตอนไปรบัเจ๊ที่ที่ท�ำงำนหรอืเปล่ำ” 

มำรีญำเคยคุ้นตำว่ำครั้งหนึ่งตอนที่ไปรอรับพี่สำวที่ที่ท�ำงำน เธอ

สะดดุตำกบัหนุ่มหน้ำหยก ผวิขำว ตวัสูงโย่งคนหนึ่ง เธอจ้องเขำอยู่นำน 

แต่ชำยหนุม่ท�ำรำวกบัไม่เหน็ว่ำมสีำวสวยยนือยูต่รงนี้ทั้งคน บวัวำรบีอกว่ำ

เขำเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดในบริษัทเครื่องส�ำอำงที่เธอท�ำอยู่ และ 

บวัวำรกีเ็ป็นเลขำฯ ของเขำ

“ใช่ คนที่สูง เด่น สง่ำ มำดดนีั่นแหละ”

“สดุยอดเลยเจ๊ ถ้ำหนูได้เคลมคนนี้นะ หนูจะยอมกลบัไปเรยีนให้

จบปรญิญำตรเีลย”

“ตกลงมนัชำยในฝันของใครกนัแน่ยะ”

“โธ่เจ๊ ชำยในฝันมันก็อยู่ในฝันสิ หนูก็มีส่วนเก็บเขำไว้ได้อีกคน” 

มำรญีำท�ำหน้ำทะเล้นใส่

“เพรำะแบบนี้น่ะส ิเจ๊โรสถงึกระโดดขึ้นรถฟักทองไปนู่นแล้ว” 

ค�ำพูดของบวัวำรที�ำให้สำวหน้ำหมวยชะงกัไป

“ในเมื่อเจ๊โรสเป็นไอดอลเรื่องแรดแล้ว ท�ำไมเรำไม่คดิจะให้เขำเป็น

ไอดอลเรื่องกำรล่ำผูช้ำยในฝันล่ะ” บวัวำรหีนัไปมองหน้ำน้องสำว “ในเมื่อ

เรำสำมคนกไ็ม่มอีะไรต่ำงกนัมำกเสยีหน่อย”

“แต่ที่เรำขำดคอืโอกำสนะหนูว่ำ” มำรญีำตดัพ้อ

“เรำปล่อยให้โอกำสมนัหลดุลอยไปเพรำะใช้ชวีติแบบนี้หรอืเปล่ำ” 

สำวหน้ำหวำนโต้กลบั

“หนูไม่เข้ำใจ”

“ตรำบใดที่เรำยงัแรด ยงัมั่ว เรำจะได้คนดไีด้ยงัไง กจ็ะมแีต่ไอ้พวก

เลวๆ มำพวัพนัในชวีติ” บวัวำรเีชดิหน้ำ “ไม่ผดิและไม่สำยไปหรอกมั้งที่

เรำจะล่ำผู้ชำยในฝันจรงิๆ อเีจ๊โรสมนัท�ำได้ เรำกต็้องท�ำได้ส”ิ
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“เรำกท็�ำอยู่นี่ไง”

“เรำท�ำกบัทกุคนไง แต่จำกนี้ไปเรำจะท�ำกบัคนที่เรำเลง็ไว้คนเดยีว” 

บวัวำรหีนัไปจบัมอืน้องสำว

“เจ๊ก�ำลงัชวนหนูสลดันอเหรอ” มำรญีำถำมหน้ำตำเหลอหลำ

“ใช่ คงถงึเวลำแล้วละญำญ่ำ วนันี้เป็นวนัใหม่แล้ว อกีไม่กี่ชั่วโมง

ดวงตะวันแห่งควำมหวังก็จะขึ้นมำแล้ว เรำมำเริ่มต้นยุทธกำรสลัดนอ  

ขอเป็นคนดขีองเธอกนั” 

พี่สำวหน้ำหวำนชูก�ำปั้นเรียกก�ำลังใจ มำรีญำอมยิ้มก่อนจะชูขึ้น

ตำม

“เป็นชื่อปฏบิตักิำรที่เลี่ยนมำก แต่กน็่ำสนใจ ขอลองด้วยคน” 

“ดมีำก”

“แต่หนกูลวัจะลมืสนัดำนเดมิของตวัเองไม่ได้เสยีแล้วส ิหนมูนัแรด

ในสำยเลอืด”

“ไม่เป็นไร ถ้ำมันไม่เวิร์กก็กลับมำสวมนอเหมือนเดิม อย่ำงน้อย 

ที่เรำท�ำกเ็หมอืนเป็นกำรเปิดโอกำสให้ตวัเอง” บวัวำรยีนืกรำนเจตนำ

มำรีญำก้มหน้ำหัวเรำะในล�ำคอเมื่อนึกถึงสิ่งที่จะต้องฝืนท�ำต่อไป 

แต่เมื่อเหน็ว่ำน่ำสนกุเธอจงึไม่คดัค้ำน

“ตกลงค่ะเจ๊บวั เรำสองคนจะเริ่มยทุธกำรสลดันอตั้งแต่นี้เป็นต้นไป” 

เวลำตีสอง แสงไฟจำกรถแท็กซี่คันหนึ่งสำดตรงมำยังร่ำงของ 

สองสำว รำวกบัแสงแห่งควำมหวงัในเช้ำวนัใหม่ของทั้งคู่ สองสำวหนัไป

มองแสงนั้น ก่อนจะรบีจูงมอืกนัขึ้นรถไป
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3

ทนัททีีป่ระตรูถไฟฟ้าเปิด หญงิสาวในชดุท�างานแบบสาวออฟฟิซ 

ก็รีบกระวีกระวำดพุ่งตัวออกมำก่อนใคร ในใจร้อนรน เพรำะอำจไปถึง 

ที่หมำยช้ำกว่ำก�ำหนด

ชำยหนุ่มนัดกินข้ำวตอนหนึ่งทุ่ม แต่เพรำะผู้จัดกำรฝ่ำยเรียก 

ประชุมด่วน ทั้งยังประชุมเครียดเกือบสองชั่วโมง ท�ำให้บัววำรียังไม่ถึง 

ร้ำนอำหำรที่เขำนดัไว้

‘ท�ำไมคุณไม่ตรงเวลำเลยล่ะบัว คุณก็รู้ว่ำผมชอบคนที่วำงแผน 

ทกุอย่ำงให้รอบคอบ’ 

เขำต้องต�ำหนิเธอ ภำพอีกไม่กี่นำทีข้ำงหน้ำต้องเป็นแบบนี้แน่ๆ  

เธอคดิ เพรำะรู้ดวี่ำกมุภ์เป็นคนค่อนข้ำงเจ้ำระเบยีบ ทกุอย่ำงในชวีติต้อง

มแีบบแผน แม้เธอจะพยำยำมอธบิำยเรื่องงำนด่วนเยน็นี้ บวัวำรกีย็งัคดิ

ว่ำเขำคงไม่พอใจนกั

เขำคือหนุ่มตี๋จอมเคร่งขรึม คบกันตั้งแต่เรียนมหำวิทยำลัยปีหนึ่ง 

กำรที่เขำเป็นคนอยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดเวลำ ท�ำให้หญิงสำวต้อง ‘เป๊ะ’  

ทกุอย่ำงตำมเขำด้วย

เขำสอนให้เธอวำงแผนกำรใช้ชีวิต ทุกสิ่งอย่ำงต้องมีเหตุและผล 

บัววำรีรู้สึกว่ำนั่นคือควำมสุข อย่ำงน้อยก็ได้ท�ำเพื่อเขำ ถ้ำเขำพึงพอใจ 
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เธอกย็นิด ีแม้จะท�ำให้เธออดึอดับ้ำงกต็ำม

เขำชอบกินอำหำรรสจืด ขณะที่เธอขำดพริกน�้ำปลำไม่ได้ เขำ 

ไม่ชอบหนังแอกชัน บัววำรีเลยต้องดูหนังดรำมำ และเขำไม่ชอบให้เธอ

แต่งตวัโป๊ ชวีติกำรเป็นแฟนของทั้งสองจงึดูเรยีบๆ ออกแนวทมึๆ

แต่บวัวำรกีย็งัเตม็ใจ เพรำะอย่ำงน้อยค�ำว่ำรกักท็�ำให้เธอมคีวำมสขุ 

เขำเองกม็มีมุหวำนให้ชื่นใจเสมอ อย่ำงชวนกนิข้ำวหรอืไปเที่ยวทะเล ซึ่ง

แต่ละอย่ำงเขำเป็นคนคดิ แต่บวัวำรต้ีองเป็นคนด�ำเนนิกำรทกุอย่ำง โดยที่

เขำจะเป็นจดุศูนย์กลำงทั้งหมด

ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ เพรำะเธอคอืชะนพีนัธุอ์ดึอยูแ่ล้ว ทนยิ่งกว่ำรถถงั

ที่ผ่ำนสงครำมโลก ที่ส�ำคัญกำรมีคนรักอย่ำงกุมภ์ ใครเห็นก็มีแต่อิจฉำ 

ทั้งนั้น เพรำะเขำเคยเป็นถึงนักกีฬำของมหำวิทยำลัย แต่งกำยสะอำด-

สะอ้ำนรำวกบัเจ้ำชำย คนอย่ำงบวัวำรนีี่แหละคอืเจ้ำหญงิที่โชคดทีี่สดุ

พนักงำนตัวเล็กๆ ของบริษัทเครื่องส�ำอำงชื่อดังอย่ำงเธอมีคนรัก

เป็นถงึวศิวกรไฟฟ้ำ ชวีติแสนจะเพอร์เฟกต์ขนำดนี้ ใครๆ กต้็องอยำกเป็น

เธอทั้งนั้น แม้ว่ำตอนนี้ผู้หญิงผู้โชคดีคนนั้นจะยังวิ่งน�้ำลำยยืดอยู่บน 

ชำนชำลำสถำนรีถไฟฟ้ำกต็ำม

เธอเสยผม พร้อมกบัยกข้อมอืขึ้นดูนำฬิกำอกีครั้ง

แย่แล้ว...ตัวเลขบอกเวลำว่ำสองทุ่มกว่ำ ป่ำนนี้เขำคงหน้ำงอเป็น

ทัพพีตักแกงหม้อใหญ่แน่ๆ มือซ้ำยที่ชุ ่มเหงื่อกอดกล่องของขวัญไว้ 

แนบอก เธอกลวัมนัร่วงขณะวิ่ง ถ้ำท�ำมนัหล่นหำยอกี เธอคงเจอสำยตำ

เยน็ชำของเขำฟำดฟันและค�ำต�ำหนจิำกปำกเขำอกีแน่ ซึ่งหำกเป็นเช่นนั้น

เธอยอมตำยดกีว่ำ

บัววำรีรีบเดินเข้ำไปในร้ำนอำหำรญี่ปุ่นพลำงกวำดสำยตำไปทั่ว 

โชคดีที่คนไม่เยอะ ท�ำให้เธอสังเกตเห็นเจ้ำชำยของเธอได้โดยง่ำย เขำมี

สหีน้ำเรยีบเฉยเหมอืนที่เธอนกึไว้ หญงิสำวยิ้มแห้งๆ ก่อนจะรบีเดนิเข้ำไป 

แล้วทิ้งตวัลงบนเก้ำอี้ตรงข้ำมเขำ
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‘ขอโทษนะกุมภ์ ฉันมีประชุมด่วนจริงๆ เกี่ยวกับเครื่องส�ำอำง 

ตวัใหม่ กเ็ลย...’ 

ยงัไม่ทนัพูดจบ เขำกลบัถอนหำยใจดงัจนเธอชะงกั

‘เอ่อ...คุณ ตอนมำถึงที่นี่โอเคดีใช่ไหม พนักงำนเขำบริกำรดี 

หรือเปล่ำ’ เธอพยำยำมถำมเรื่องที่เธอจองโต๊ะล่วงหน้ำให้เขำ เพื่อที่ 

ชำยหนุ่มจะได้ไม่เสยีเวลำ

‘อ้อ...จรงิส ิฉนัมขีองขวญัให้คณุด้วยนะ’ เธอรบีส่งกล่องของขวญั

สมี่วงอ่อนให้เขำ

‘ครบรอบเจด็ปีที่เรำเป็นแฟนกนัไง’ เธอพูดต่อ ขณะที่คนตรงหน้ำ

ยงัเงยีบ ก่อนจะอมยิ้มและส่ำยหน้ำช้ำๆ

‘อกีแล้วนะบวั คณุฝันอกีแล้ว’ 

ค�ำพูดแรกที่ได้เจอหน้ำกนัท�ำให้บวัวำรตีกใจ

‘ฝันอะไรคะกมุภ์’ เธอสงสยั

‘คณุ ตั้งสตสิ ิตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแฟนคณุแล้ว เป็นไปได้ยงัไงที่เรำ

จะอยู่ด้วยกนั ทำงเดยีวที่เป็นไปได้กค็อื...คณุก�ำลงัฝัน’ 

ค�ำพูดนั้นเสยีดแทงเข้ำไปในอกหญงิสำว บวัวำรเีริ่มหำยใจตดิขดั 

และกวำดตำมองโดยรอบ เริ่มเหน็ลกูค้ำในร้ำนมองเธอด้วยสำยตำเวทนำ

‘ผมบอกคณุแล้ว สิ่งที่คณุท�ำมนัไม่เวริ์กหรอก’ 

ค�ำพูดนั้นขดีเส้นใต้ให้เธอจ�ำแม่น มนัเป็นประโยคที่เขำเคยใช้ตอน

บอกเลกิเธอ บวัวำรสีะดดุกบัค�ำพดูนั้น แต่แล้วชำยหนุม่ตรงหน้ำกอ็นัตรธำน

ไป เหลอืเพยีงเธอนั่งอยู่คนเดยีวท่ำมกลำงเสยีงหวัเรำะของทกุคนในร้ำน

แต่ที่ชดัเจนที่สดุคอืค�ำพูดของเขำที่ดงัก้องในหวัอยู่อย่ำงนั้น

‘มนัไม่เวร์ิกหรอกๆ’ เสยีงนั้นดงั แถมยงัมเีอคโค่รำวกบับนัทกึเสยีง

ในห้องอดัอย่ำงดี

‘ไม่...ไม่จริง’ หญิงสำวเริ่มหวำดกลัวเสียงหัวเรำะและสำยตำ 

ยิ้มเยำะจำกคนรอบข้ำง 
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‘กรี๊ด...’ เธอกรดีร้องลั่น ถ้ำมนัเป็นฝันจรงิๆ กช็่วยปลกุเธอให้ตื่น

เสยีที

“เจ๊...เจ๊...” 

บวัวำรรีู้สกึตวัเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีก พร้อมกบัที่คนปลกุเขย่ำตวัเธอ

อย่ำงแรง

“หอื...หำ ญำญ่ำ ปลกุฉนัเบำๆ หน่อยกไ็ด้ นี่เขย่ำฉนัเป็นต้นมะม่วง

เลยนะ” 

บัววำรีงัวเงียตื่น เพรำะตกใจที่เจอน้องสำวซึ่งมำนอนค้ำงด้วย 

เมื่อคนืปลกุ หวัใจยงัเต้นแรงไม่หำย แต่กด็กีว่ำจมอยู่ในฝันบ้ำๆ นั่น

“ก็เรียกเบำๆ สะกิดนิดๆ เจ๊บัวก็ไม่ตื่นนี่คะ สงสัยจะฝันหวำน 

ละส”ิ มำรญีำยิ้มหวำนเหมอืนรู้ทนั

“ฝันหวำนกับผีน่ะสิ ฝันว่ำเจอปีศำจชัดๆ” บัววำรีบ่น ระหว่ำง 

ฝันถึงผีกับฝันถึงแฟนเก่ำ เธอขอเลือกอย่ำงแรกมำกกว่ำ แต่เธอเลือก

จนิตนำกำรในยำมหลบัไม่ได้ ผลลพัธ์กค็อื ผู้ชำยที่ชื่อกมุภ์มกัจะตำมมำ

หลอกหลอนเธอทกุครำ

แม้จะเคยรักกัน แต่หลังจำกเขำบอกเลิก เธอก็ไม่เคยพบเจอเขำ 

อกีเลย บวัวำรเีหมอืนคนที่ตดิยำแล้วโดนหกัดบิ จำกที่มคีวำมรกัสวยงำม

กต็้องตดัขำดชั่วข้ำมคนื ไม่ได้เจอ ไม่ให้จ�ำ แต่ให้เจบ็

แต่เขำกย็งัแอบมำหำในฝัน ไม่ส.ิ..ในฝันเขำยงัไม่อยำกมำ ดเูอำเถอะ 

หวงัว่ำจะได้กนิข้ำวด้วยกนับ้ำง เขำยงัแย้งเธอดื้อๆ ว่ำนี่คอืควำมฝันของ

เธอคนเดยีว บ้ำชะมดั...

“กเ็หน็หลบัสนทิ นกึว่ำฝันด ีหนปูลกุมำเพื่อบอกว่ำจะกลบัก่อนนะ 

เป็นห่วงลูกหนู” 

ลกูหน ูคอืชื่อลกูชำยของมำรญีำ เนื่องจำกเมื่อคนืมปีำร์ตี้สำมสำว 

เธอจึงให้ลูกชำยอยู่กับป้ำที่บ้ำน ส่วนเธอขอค้ำงกับบัววำรี เนื่องจำก 

พี่สำวเธออยู่ตวัคนเดยีว ไม่เป็นกำรรบกวนเท่ำไหร่
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“เออ ยงัไงเดี๋ยววำ่งๆ ฉันจะไปเยี่ยม ตั้งใจท�ำงำนล่ะ ควำมจริง 

ฉนัว่ำสวยๆ อย่ำงแกเรยีนให้จบแล้วหำงำนดีๆ  ท�ำเถอะ อย่ำไปเป็นเลย

สำวเชยีร์เบยีร์ เปลอืงทั้งตวัทั้งเวลำ”

“โธ่เจ๊ จะเรยีนท�ำไมให้เสยีเวลำ งำนแบบนี้หนูถนดัแล้วละ ได้เจอ

ผูช้ำยเยอะ คนืไหนเจอป๋ำทปิหนกั สบำยไปทั้งเดอืน ขนืไปเรยีนต่ออย่ำงนี้ 

จะเอำเงนิที่ไหนมำเลี้ยงตวัเองและลูก”

“ฉันก็บ่นไปยังงั้นแหละ ดูแลตัวเองด้วยละกัน” บัววำรีพยักหน้ำ 

ก่อนจะโบกมือให้หญิงสำวออกจำกห้องไปได้แล้ว เพรำะเธอขอพักผ่อน

ในวนัหยดุต่อ

“เออ...เจ๊ เรื่องเมื่อคนื เรำเอำจรงิใช่ไหม” มำรญีำที่ก�ำลงัจะเปิด

ประตูหนัมำถำม

“เรื่องอะไร” บวัวำรหีนัไปมองหน้ำน้องสำว

“กเ็รื่องที่เรำสองคนจะสลดันอเหมอืนเจ๊โรสไง” 

จรงิด้วย เมื่อคนืฤทธิ์แอลกอฮอล์คงท�ำให้เธอดจูรงิจงัขณะประกำศ

กร้ำวเรื่องภำรกจิตำมหำชำยในฝัน

“หนเูอำด้วยนะ ขอเวลำหนึ่งเดอืน แล้วเรำมำรำยงำนควำมคบืหน้ำ

กนัว่ำ จำกแรดตวัแม่จะแก้ผ้ำสลดัครำบเป็นเจ้ำหญงิหงส์ขำวได้หรอืเปล่ำ”

มำรญีำเอ่ยด้วยรอยยิ้มแล้วจำกไป สำวน้อยคงดใีจที่ได้เล่นเกมใหม่ 

อย่ำงคนชอบท้ำทำย ทิ้งให้บัววำรีต้องครุ่นคิดว่ำเธอจะท�ำเรื่องที่ตั้งใจไว้

ได้เหมอืนที่เอ่ยหรอืเปล่ำ

ใช้มำรยำให้ท่ำผู้ชำยไม่เท่ำไหร่ งำนถนดัของเธอ เพรำะหลงัจำก

อกหักดังเป๊ำะ หญิงสำวก็เปลี่ยนตัวเองเข้ำสู่โหมดสำวมั่น ไม่หวั่นต่อ 

ชำยใด ต่อให้เข้ำมำนบัสบิเธอกไ็ม่คณำมอื เธอพร้อมจะหกัอกหรอืหิ้วไป

ควงเล่นๆ ให้ผูช้ำยตรอมใจ ไม่มอีกีแล้ว บวัวำรคีนเดมิที่เคยตดิอยูใ่นกรอบ

ที่เขำวำงไว้

จำกสำวเจ้ำระเบียบกลำยเป็นสำวปำร์ตี้เกิร์ลสุดมั่น หญิงสำว 
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ไม่มีหัวใจให้ใครอีกต่อไปแล้ว จำกพนักงำนบริษัทเรียบๆ กลำยเป็น 

สำวฮอตของบรษิทัทนัที

แต่เมื่อผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดคนใหม่ปรำกฏตัว หัวใจที่แกร่งดั่ง

ภูเขำน�้ำแขง็ของเลขำฯ สำวอย่ำงเธอกลบัพร้อมจะหลอมละลำย

ท่ำทำงของเขำที่เธอสมัผสัได้คอื ควำมสขุมุนุม่ลกึ เจ้ำระเบยีบ ชอบ

วำงแผน ซ�้ำยังเอำแต่ใจ...เนี้ยบขนำดนี้เหมือนแฟนเก่ำเธอไม่มีผิด ที่ 

ไม่เหมอืนกนัคอื เจ้ำนำยเธอคนนี้หน้ำตำดกีว่ำกมุภ์อยูพ่อสมควร แถมยงั

มเีสน่ห์ต้องใจสำวแท้สำวเทยีมมำกกว่ำแฟนเก่ำเธออยู่มำกโข

แม้จะไม่อยำกเปรียบเทียบ แต่ยำมที่ได้ใกล้เขำครำใด ภำพของ

กมุภ์กป็รำกฏชดัในใจทกุครำ

เหตผุลเพยีงเท่ำนี้กพ็อให้แรดหมำยเลขสองของกลุม่จ�ำต้องเกบ็เขำ

ไว้ในใจเท่ำนั้น แต่จำกนี้ไปหญิงสำวคงต้องขอสลัดนอแล้วลุยกันสักตั้ง  

ดูซวิ่ำหำกเธอกลบัมำเป็นคนดอีกีครั้ง เขำจะหนัมำมองเธอบ้ำงหรอืเปล่ำ 

บวัวารโีผล่พรวดเข้ามาในส�านกังาน เธอยนืหอบด้วยความเหนือ่ย

เพรำะต้องวิ่งขึ้นบันไดมำ ขืนยังใจเย็นรอลิฟต์บริษัทเธอคงได้เสียเวลำ 

อกีสบิกว่ำนำทแีน่

เมื่อหำยใจได้เป็นปกต ิเธอจงึหนัไปมองเพื่อนร่วมงำนในฝ่ำยที่ลุ้น

กบักำรเดนิทำงมำท�ำงำนของเธอในแต่ละวนั

“ฉนัมำทนัหรอืเปล่ำ” เธอหว่ำนค�ำถำม หวงัให้ใครกไ็ด้ตอบ

“สำยไปห้ำนำท ีโดนหกัสบิแต้ม” 

เสียงของหญิงวัยทึนทึกดังขึ้น พร้อมกับที่เจ้ำตัวกดนำฬิกำในมือ 

บวัวำรกี�ำมอืทบุกบัอำกำศ เสยีดำยที่วนันี้เธอมำสำยอกีครั้ง แต่คนจบัเวลำ

กลบัดใีจที่ได้จบัเวลำนกักฬีำจอมสำย

ผู้คนแยกย้ำยกนัไปท�ำงำนตำมหน้ำที่ บวัวำรมีองตำมหญงิวยัดกึ

ที่ยงัชำยตำมองผ่ำนแว่นสำยตำหนำเตอะมำที่เธอ
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“เพรำะวนัๆ มวัแต่แต่งหน้ำแต่งตำเกนิไปน่ะส ิเลยท�ำให้เธอมำสำย

เป็นครั้งที่หกแล้วนะ ถ้ำสำยอีกเพียงครั้งเดียว เธอได้เข้ำห้องเย็นกับ 

ท่ำนประธำนแน่ๆ” ชิดชมัย ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลและเป็นเลขำฯ ของ

ประธำนบรษิทัเอ่ยเตอืน แต่ดเูหมอืนสำวแก่จะยนิดมีำกกว่ำถ้ำได้เหน็เธอ

มำสำยอกีครั้ง เพรำะเธอจะถูกลงโทษตำมระเบยีบจำกผู้บรหิำร

“เอำเวลำหลังลุกจำกที่นอนรีบเดินทำงมำท�ำงำนดีกว่ำ ไม่ต้อง 

แต่งหน้ำจดัเป็นนกแก้วมำคอว์ขนำดนั้นกไ็ด้แม่บวัวำร ีเคยได้ยนิหรอืเปล่ำ 

ค�ำสอนของหลวงพ่อปัญญำท่ำนบอกว่ำ หน้ำนอกบอกควำมงำม หน้ำใน

บอกควำมด ีหน้ำที่บอกควำมสำมำรถ หน้ำนอกแต่งให้พอด ีหน้ำในและ

หน้ำที่แต่งให้มำกๆ” ชดิชมยัหยบิเอำค�ำพระมำปิดท้ำย แต่กริยิำกลบัสะใจ

มำกกว่ำ

“พี่ชิดชมัยคะ บัวท�ำงำนบริษัทเครื่องส�ำอำง ผิดตรงไหนที่บัวจะ

แต่งเนื้อแต่งตวับ้ำง แถมบวัยงัอยู่ฝ่ำยกำรตลำด พบปะลูกค้ำ เขำกต็้อง

เจอของสวยๆ งำมๆ ไว้ก่อน ถ้ำจะให้ไม่แต่งหน้ำ บวักลวัว่ำมนัจะท�ำให้ดู

จดืชดืจนเกดิผลกระทบท�ำให้หำผวัไม่ได้จนต้องขึ้นคำน มเีวลำเหลอืมำก

จนต้องมำหำเรื่องรุ่นน้องในที่ท�ำงำน แบบนั้นบวัท�ำไม่ได้หรอกค่ะ” 

บัววำรีตอบแบบประชดประชัน ท�ำให้ใครหลำยคนที่ฟังอยู่หลุด

หวัเรำะ บำงคนแทบส�ำลกักำแฟขณะยกซด

“นี่หล่อนว่ำฉันหรือเปล่ำ” ชิดชมัยเม้มริมฝีปำก จ้องหน้ำเพื่อน 

ร่วมงำนอย่ำงโกรธแค้น

“บัวแค่เปรยให้ฟังค่ะ ใครจะไปกล้ำว่ำพี่ชิดชมัยได้คะ คนอย่ำง 

พี่ชิดชมัย ทุกคนที่นี่รักและเคำรพจะตำย จริงไหมคะทุกคน” บัววำรี 

หนัไปหำพวก เธอรู้ด ีแม้ทกุคนจะท�ำเป็นตั้งใจท�ำงำน แต่สมำธจิดจ่ออยู่

ที่บทสนทนำระหว่ำงเลขำฯ สำวแก่ของท่ำนประธำนกบัเลขำฯ สำวเปรี้ยว

ของหวัหน้ำฝ่ำยกำรตลำด

ทกุคนตอบว่ำ “จรงิ” แม้จะไม่ตรงกบัใจ แต่ดเูหมอืนกำรตอบเช่นนั้น
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จะท�ำให้รอดตวัจำกกำรได้เหน็สำวแก่เหวี่ยงใส่ 

บัววำรียักไหล่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก่อนจะเดินนวยนำดไปยัง

โต๊ะท�ำงำนของตัวเอง ชิดชมัยมองตำม แต่เมื่อรู้ว่ำท�ำอะไรไม่ได้ จึง 

หมนุตวัเข้ำไปในห้องท�ำงำนของตวัเอง

“เจ๋งไปเลยนะบัว รอบนี้สงสัยควำมดันยำยป้ำชิดคงได้ขึ้นอีก

ระลอก มีหวังได้ลำไปบวชอีกสำมอำทิตย์ เรำคงสบำยหูกันมำกขึ้น”  

ชำยหนุ่มมำดทะเล้นเดนิมำชื่นชมสิ่งที่แม่สำวเปรี้ยวท�ำ

“เชอะ ท�ำเป็นธรรมะธมัโม ปำกกบ็อกว่ำปล่อยวำง แต่กลบัไม่ชอบ

เห็นใครได้ดี แบบนี้บวชไปก็เปลืองข้ำว เปลืองไฟวัดเปล่ำๆ นี่วันนี้ฉันก็ 

ไม่ได้แต่งหน้ำจัดเท่ำทุกวันแล้วนะ” บัววำรีหยิบกระจกขึ้นมำส�ำรวจดู

ใบหน้ำตวัเอง 

“ระวงันะคะพี่บวั ไปพูดจำแรงๆ กบัแก เดี๋ยวแกไปฟ้องท่ำนประธำน

แล้วยุ่งเลย” สำวน้อยตวัเลก็ท่ำทำงจรงิใจเดนิเข้ำมำสมทบอกีคน

“ไม่ต้องห่วงฉันหรอกวันชัย ยำยฝน ฉันรู้ บริษัทเรำไม่ค่อยมีคน

ปลื้มฉนัเท่ำไหร่หรอก จะท�ำอะไรฉนัไม่ท�ำให้เกนิงำมหรอกน่ำ” 

บัววำรีรู้ดี ภำพลักษณ์สำวแรงสุดเหวี่ยง แหกทุกกฎของบริษัท  

มีหรือที่พวกเคร่งอยู่ในกรอบอย่ำงชิดชมัยจะชอบขี้หน้ำ แต่ที่เธอยัง 

ยืนหยัดอยู่ได้เพรำะอำศัยฝีมือล้วนๆ ประธำนบริษัทเห็นว่ำเธอมีควำม

สำมำรถในกำรสร้ำงควำมเป็นกันเองให้ลูกค้ำได้อย่ำงดีเยี่ยม และด ู

เหมอืนว่ำลกูค้ำทั้งคนไทยและต่ำงชำตจิะชื่นชมภำพลกัษณ์แสนเซก็ซี่ของ

เธอไม่น้อย บวัวำรเีป็นที่สะดดุตำของบรุษุเพศ และเธอกม็อีธัยำศยัดตี่อ

พวกเขำ เผลอๆ ยงัท�ำได้ดกีว่ำสำวประชำสมัพนัธ์พวกนั้นอกี

ไม่แปลกที่คนอย่ำงเธอจะอยู่ได้นำน สวย เก่ง ทนมำจนถึงวันนี้ 

แถมวนัดคีนืด ีประธำนบรษิทัยงัให้เธอเขยบิต�ำแหน่งขึ้นเป็นเลขำฯ ฝ่ำย

อกีต่ำงหำก

“ดนีะที่เป็นบรษิทัเครื่องส�ำอำง ถ้ำนี่เป็นบรษิทัผ้ำอ้อมผู้ใหญ่ ฉนั
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คงโดนไล่ตะเพดิตั้งแต่อำทติย์แรกแล้ว” 

บวัวำรบีอกหนุม่สำวที่เป็นห่วงเธอ เอำเข้ำจรงิๆ แม้ทกุคนในบรษิทั

จะไม่ชอบหน้ำชิดชมัยเท่ำไหร่ แต่ถ้ำดูจำกควำมปลอดภัยแล้ว บัววำรี

ถอืว่ำอนัตรำยต่อกำรเสวนำด้วยมำกกว่ำ เพรำะฉะนั้นในที่ท�ำงำน นอก

เหนอืจำกเรื่องงำนแล้ว เรื่องอื่นๆ มเีพยีงวนัชยัและฝนทพิย์เท่ำนั้นที่พอจะ

คบหำกบัคนอย่ำงเธอ นอกนั้นถ้ำไม่เป็นอรกิท็�ำตวัเงยีบเฉยไปเลย

วันชัยเป็นหนุ่มตัวเล็กผิวเข้มจอมทะเล้น เขำอยู่ฝ่ำยไอที มักแวะ

มำแซวเธอบ่อยๆ และไม่ยี่หระต่อกำรถูกเธอด่ำด้วยถ้อยค�ำแรงๆ ส่วน 

ฝนทิพย์เป็นสำวน้อยใสซื่อที่แต่ละครั้งจะมำพร้อมกับควำมเป็นห่วงเธอ 

สำวน้อยหน้ำใสเพิ่งมำท�ำงำนได้ไม่นำน กริยิำเรยีบร้อยท�ำใหเ้ธอเป็นที่รกั

ของทกุคน และยงัเป็นตวัเชื่อมให้บวัวำรที�ำงำนกบัคนอื่นได้

จริงสิ...เห็นกำรวำงตัวของฝนทิพย์แล้วก็นึกขึ้นได้ วันนี้เธอต้อง

ท�ำตัวเรียบร้อยให้เป้ำหมำยชำยในฝันอย่ำงอิศรำประทับใจไม่ใช่หรือ  

นี่ถ้ำมำเห็นเธอยืนเถียงยำยป้ำชิดชมัยฉอดๆ แผนกำรสลัดนอมีหวังล้ม

ครนืแน่ เอำใหม่...ขอเริ่มต้นเป็นคนดีๆ  ให้คนในบรษิทัชื่นชอบหน่อย

“คณุอศิรำมำหรอืยงั” เธอหนัไปถำมฝนทพิย์

“ยงัเลยค่ะ เดี๋ยวกค็งมำมั้งคะ เพรำะสบิโมงเช้ำนี้เรำมปีระชมุกนั

นี่คะ”

“เออ...ใช่”

“นั่นไง มำพอด”ี 

วันชัยเอ่ย พร้อมกับหันไปทักทำยหนุ่มร่ำงสูงในสูทสีด�ำสุดเท่  

คิ้วเข้มที่พำดเฉียงบนใบหน้ำขำวท�ำให้ชำยหนุ่มดูสะดุดตำมำแต่ไกล  

แววตำสดใสส่งประกำยให้ทกุคนยำมเดนิผ่ำน เสยีงทกัทำยเขำดงัไม่เคย

ขำด ขณะที่เขำแย้มยิ้มตอบ เขำเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด และด้วย 

ดีกรีที่เป็นลูกชำยคนเดียวของท่ำนประธำน ท�ำให้เขำได้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

รองประธำนบรษิทัควบคู่ไปด้วย 
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เขำเป็นเทพบตุรส�ำหรบัทกุคน หญงิสำว หญงิแก่ หรอืหญงิเทยีม 

หำกเปิดดจูติใจได้ เชื่อแน่ว่ำมหีลำยคนคงอยำกโดดตะครบุลำกเขำไปกนิ

ในน�้ำตำมล�ำพงั ยำก...ที่หวงัเพยีงส่งยิ้ม ท�ำหน้ำแดงระเรื่อ แล้วเอยีงอำย

อย่ำงเดยีว

แต่ในเมื่อเขำมำดดีเกินไป และมำรยำทศีลธรรมสอนให้เรำเก็บ

ควำมรู้สกึนั้นไว้ เขำจงึยงัเป็นหนุ่มโสดในฝันของทกุคนอยู่เช่นนั้น เขำคอื

ช้อนกลำงที่ทกุคนมสีทิธิ์ใช้...แต่ไม่มใีครกล้ำหยบิตกัเข้ำปำก

หญิงสำวมัวแต่จ้องหน้ำเขำและคิดเพลิน จนลืมสังเกตว่ำหนุ่ม 

หน้ำหยกเดนิมำยนืตรงหน้ำเธอนำนแล้ว จนฝนทพิย์ต้องสะกดิให้เธอรู้ตวั 

บวัวำรสีะดุ้งโหยงและรบีทกัทำยเขำ

“อุ๊ย...สวสัดคี่ะหวัหน้ำ” เธอยกมอืไหว้ 

ชำยหนุ่มพยกัหน้ำ ก่อนจะเดนิจำกไปอย่ำงเฉยชำ

แบบนี้ทกุครั้ง เขำน่ำรกักบัทกุคน แต่ส�ำหรบัเธอ เขำคงมองเป็น

ยำยเลขำฯ ก้อนหนิแน่ๆ คงมองว่ำหวัใจเธอไม่ได้รูส้กึรูส้ำอะไรเวลำได้เจอ

หน้ำเขำ

บวัวำรเีชดิหน้ำนั่งเก้ำอี้ประจ�ำต�ำแหน่ง แม้จะเสยีฟอร์มนดิๆ ที่เขำ

ไม่สน แต่เวลำนี้ยงัไม่มใีครรู้หรอกว่ำเธอหลงรกัเขำเตม็เปำ

ในบรษิทันี้ผู้ชำยทกุคนหลงรกัเธอ วนัส�ำคญั โอกำสพเิศษ ไม่พลำด

ที่เธอจะได้ของขวญัจำกหนุม่ๆ บวัวำรเีองกบ็รหิำรเสน่ห์อย่ำงเตม็ที่ หว่ำน

ควำมหวำนหอมของมำรยำหญงิให้พวกเขำได้สูดดม จนผู้หญงิในบรษิทั

ไม่เคยชอบหน้ำเธอเลย เธอจัดกำรปรำบพยศชำยได้รำบคำบทุกคน 

ยกเว้นคนที่เดนิเข้ำห้องไปเมื่อครู่

ฝนทพิย์และวนัชยัเดนิไปนั่งประจ�ำโต๊ะท�ำงำนตวัเอง หญงิร่ำงผอม 

แต่งตัวพยำยำมสวยที่นั่งข้ำงฝนทิพย์ รีบเลื่อนเก้ำอี้เข้ำไปประชิดสำว 

ร่ำงเลก็

“สมน�้ำหน้ำ คดิว่ำแรดได้ใจทกุคนในบรษิทั แต่ส�ำหรบัหวัหน้ำฝ่ำย
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อย่ำงคณุอศิรำ เขำคงมองยำยบวัว่ำเป็นแค่กองขี้” ปรุำณหีวัเรำะคกิคกั

สะใจที่ได้เหน็สำวสวยพ่ำยแพ้ต่อเธอ 

“แล้วเมื่อกี้เธอเห็นไหม คุณอิศรำเขำยนืจ้องหน้ำฉนันำนมำกเลย 

นำนกว่ำใครๆ ในห้อง” สำวโต๊ะข้ำงๆ ยงัชกัชวนให้ฝนทพิย์คล้อยตำม

“โอย...เจ๊ ใครที่จ้องหน้ำนำน เจ๊คดิว่ำเขำก�ำลงัผสมพนัธุเ์หรอครบั 

เขำอำจจะสะดุดสีเสื้อท�ำงำนของเจ๊ และเกิดอำกำรวิงเวียนศีรษะก็ได้”  

วันชัยที่นั่งฟังอยู่อดไม่ไหวที่หญิงสำวพยำยำมเข้ำข้ำงตัวเอง จึงแอบกัด

รสนิยมกำรแต่งกำยของปุรำณีสักหน่อย หญิงสำวเป็นคนหลงตัวเอง 

ปำกจดั และพยำยำมท�ำตวัให้เหมอืนบวัวำร ีแต่บคุลกิกำรแต่งกำยกลบั

ล้ำหลงับวัวำรไีปสำมล้ำนปีแสง

“ไอ้บ้ำวนัชยั ไม่ต้องมำเสอืก ฉนัพูดกบัยำยฝน แกท�ำงำนไปเลย” 

หญิงสำวหันไปค้อนชำยหนุ่ม ก่อนจะหันไปจ้องบัววำรีซึ่งนั่งประจ�ำโต๊ะ

หน้ำห้องอศิรำ

ท�ำไมนะ...ทั้งที่ผู้หญงิแรดขนำดนี้ แต่เรื่องงำนแม่นั่นไม่ได้โชคร้ำย

เลย ผู้ชำยทกุคนเข้ำข้ำงแม่บวัวำรสีทีองกนัหมด

บวัวำรก้ีำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนทั้งที่อำยนุ้อยกว่ำเธอ ปรุำณมีั่นใจ

ว่ำเป็นเพรำะจริตมำรยำหญิงที่มีมำกมำยแน่ๆ มีเพียงอิศรำเท่ำนั้นที่ยัง

ใจแขง็ ไม่ต้องมนตร์ของฝ่ำยนั้น 

ไม่มทีำง คนอย่ำงเธอไม่มวีนัยอมแพ้ผูห้ญงิที่เกดิปีแรดอย่ำงบวัวำรี

แน่...ปรุำณคีดิ

สบิโมงพอดไีม่ขำดไม่เกนิ เอกณรงค์ ประธำนบรษิทัเครื่องส�ำอำง

โกลด์บวิตี้เดนิเข้ำห้องอย่ำงอำรมณ์ด ีเขำหยอกล้อกบัทกุคน ก่อนจะนั่งที่

เก้ำอี้หวัโต๊ะ แอบหลิ่วตำให้บวัวำรเีลก็น้อย แล้วเปิดไมโครโฟนตรงหน้ำ

“สวสัดพีนกังำนที่รกัทกุท่ำน วนันี้ผมขอตวัแทนแต่ละฝ่ำยมำร่วม

ประชุมกัน เพรำะอีกไม่นำนบริษัทเรำจะมีโครงกำรที่อำจท�ำให้ทุกคน

เหนื่อยกนัหน่อย” เขำเว้นช่วงให้คนในห้องสนใจ “สปัดำห์ก่อนผมไปคยุ
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กบัเจ๊เขยีว เจ้ำแม่สื่อเมอืงไทย เขำขอให้โกลด์บวิตี้ของเรำช่วยเป็นสปอน-

เซอร์หลกัในกำรประกวดมสิสยำมหน่อย ซึ่งผมกต็อบตกลง” 

ทกุคนในห้องพยกัหน้ำรบัรู้ เอกณรงค์ประสำนมอืเท้ำคำง 

“คงต้องขอให้ทกุคนร่วมกนัคดิแล้วนะครบัว่ำเรำจะมโีพรเจกต์อะไร

แทรกเข้ำไปในกำรประกวดบ้ำง ขอให้ทมีกำรตลำดและทมีประชำสมัพนัธ์

ประสำนงำนกนัด้วย คงต้องลงพื้นที่ไปกบักองประกวดตลอดเวลำ เพรำะ

นำงงำมออกสื่อต้องสวยตลอด ยังไงก็ขอให้อิศรำกับบัววำรีรับผิดชอบ 

โพรเจกต์นี้ไปละกนันะ” ท่ำนประธำนมอบหมำยงำนให้บรุษุที่นั่งสขุมุข้ำงๆ 

ซึ่งเขำกพ็ยกัหน้ำรบัค�ำ 

“สองคนนี้คงได้อยู่ร่วมกันหลำยวันทีเดียว ระวังนะอิศรำ คุณจะ

หลงเสน่ห์คุณบัวไปอีกคน” เอกณรงค์เอ่ยแล้วหัวเรำะเสียงดัง แต่ 

หนุ่มหล่อกลบัไม่มที่ำทำงสะทกสะท้ำน 

‘หัวใจคุณท�ำด้วยอะไรนะ ฉันถึงซึมเข้ำไปในใจคุณไม่ได้เลย’  

บวัวำรคีดิ ขนำดประธำนบรษิทัผู้เป็นพ่อยงัดูเป็นคนมอีำรมณ์ขนักว่ำ

“เอ่อ ท่ำนประธำนคะ เดี๊ยนว่ำงำนใหญ่แบบนี้ให้คุณอิศรำกับ 

บัววำรีท�ำสองคนจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่ำคะ ท�ำไมไม่ให้ปุรำณีไปช่วย

อกีแรง” ชดิชมยัรบีทกัท้วง 

“ผมกไ็ม่ได้ให้เขำไปกนัสองคน เพยีงแต่ว่ำให้ช่วยกนัแล้วหำทมีที่

จะไปท�ำกจิกรรมกบักองประกวด คณุบวัวำรเีธอเป็นคนสวย คงไปช่วยทมี

ประชำสมัพนัธ์ได้ด ีอ้อ เวลำเลอืกคนไปช่วยงำน กรณุำเลอืกคนที่แต่งเนื้อ

แต่งตัวเป็นด้วยล่ะ เอำป้ำๆ อย่ำงป้ำชิดชมัยไป ทั้งนำงงำมทั้งคนดูคง 

เข้ำใจว่ำสปอนเซอร์นำงงำมเป็นวติำมนิเสรมิกระดูกส�ำหรบัคนชรำ” 

เอกณรงค์ปล่อยมกุจนคนในห้องประชมุฮำครนื ชดิชมยัมองค้อน

และสะบดัหน้ำงอน

บวัวำรตีื่นเต้นและแอบดใีจไม่น้อย เธอมำท�ำงำนที่นี่กน็ำน แต่ไม่มี

โอกำสได้ท�ำงำนร่วมกับเขำสองคนเสียที มำกสุดก็แค่ประชุมและรับ 
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มอบหมำยงำนตำมเขำสั่ง แต่งำนนี้ดูท่ำสวรรค์จะเปิดประตูให้เธอได้มี

โอกำสเดนิทำงสู่หวัใจเขำบ้ำง พระเจ้ำเข้ำข้ำงผู้หญงิสลดันอแล้วสิ

หลงัประชมุใหญ่เสรจ็ อศิรำจงึขอประชมุกลุม่ย่อยกบัฝ่ำยกำรตลำด

และฝ่ำยประชำสมัพนัธ์

“บวัวำร ีคณุกบัน้องๆ ประชำสมัพนัธ์ไปสอนแต่งหน้ำ อบรมบคุลกิ

ให้ผู้เข้ำประกวดน่ำจะดี ผมคิดว่ำคุณท�ำได้นะ” หนุ่มร่ำงสูงเอ่ยกับเธอ 

ขณะที่คนทั้งห้องตั้งใจฟัง

“ได้ค่ะ” เธอพยำยำมพูดแอ๊บเสยีงให้ดูเป็นคนดทีี่สดุ ต่อจำกนี้ไป

เธอต้องเรยีบร้อย

“อ้อ เรำมรีำงวลัสำวหน้ำสวยให้ผู้เข้ำประกวดสกัต�ำแหน่งน่ำจะด ี

โดยให้เรำเป็นสปอนเซอร์รำงวลันี้โดยเฉพำะ”

“ได้ค่ะ ต�ำแหน่งสำวหน้ำสวยจำกเครื่องส�ำอำงโกลด์บวิตี้” 

เสียงที่ดัดจนเล็กแหลมท�ำให้คนในห้องประชุมหันไปมองหน้ำเธอ 

ขณะที่เจ้ำนำยที่สั่งงำนกส็งสยัเช่นกนั

“เป็นอะไรหรอืเปล่ำคณุบวั หรอืว่ำไม่สบำย” เขำถำม

“เปล่ำนี่คะ” บัววำรียังพูดเสียงเดิม แต่ตอบให้เรียบร้อยขึ้น 

กรีดกรำยทัดผมไว้ที่ใบหู เธอคิดในใจว่ำ นี่คือกิริยำของคนเรียบร้อยที่ 

ชำยหนุ่มอย่ำงเขำต้องสนใจแน่ๆ

“พูดอย่ำงกบัคนเป็นโรคลิ้นเปลี้ย” 

เขำพูดจบ เสยีงหวัเรำะกด็งัขึ้นทั่วห้อง

ตำยแล้ว...กิริยำเรียบร้อยแอ๊บแบ๊วเมื่อครู่นอกจำกไม่โดนใจแล้ว 

เขำยงัหำว่ำเธอเป็นโรคฮติของวยัรุ่นที่ชอบท�ำตวัปัญญำอ่อนอกีหรอืนี่

“ปะ...เปล่ำ ฉนัคงเป็นหวดัค่ะ” บวัวำรสีูดลมหำยใจลกึ กลบัมำ

วำงกริยิำปกตติำมเดมิ

“ให้คุณบัววำรีเป็นวิทยำกรสอนยั่วผู้ชำยด้วยสิคะ แม่นำงงำม 

ทั้งหลำยคงอยำกได้หลักสูตรนี้ด้วย” ปุรำณีที่นั่งร่วมโต๊ะแกล้งเอ่ยเบำๆ 
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แต่ดงัพอให้ได้ยนิทั่วกนัทั้งห้องประชมุ

“พี่ณกี.็..” ฝนทพิย์ รบีสะกดิเป็นเชงิห้ำมปรำม เกรงทั้งบวัวำรแีละ

อศิรำจะได้ยนิ

“คุณยั่วผู้ชำยได้ด้วยหรือ” ควำมตรงของเขำท�ำให้พูดตำมสิ่งที่

ได้ยนิปรุำณเีอ่ย

“คะ...อะไรนะคะ” บวัวำรที�ำหน้ำเหลอ โดนชำยในฝันถำมแบบนี้ 

เป็นใครกอ็ยำกแทรกแผ่นดนิหน ี

ปรุำณยีิ้มย่องดใีจที่หมดัแยบ็ของเธอต่อยเข้ำเป้ำคู่ชกอย่ำงจงั

“ก็จริงสิคะหัวหน้ำ ถำมใครในออฟฟิซก็ได้ ใครๆ ก็หลงเสน่ห ์

คุณบัวเธอหมด แต่ไม่ใช่เพรำะเครื่องส�ำอำงที่ฉำบหน้ำอย่ำงเดียวนะคะ 

คุณบัวเธอมีมำรยำที่พวกเรำยังชอบเลย เขำเรียกว่ำมำรยำอะไรน้ำ...”  

สำวใหญ่ทิ้งค�ำถำมให้ขบคดิ

“มำรยำหญิง” เขำตอบทันที โดยไม่รู ้ว ่ำนั่นคือกำรประจำน

คณุสมบตัขิองเธอกลำงที่ประชมุ

“ใช่มั้งคะ ต้องถำมเจ้ำตวัเอง” ปรุำณหีวัเรำะคกิคกั ดใีจที่ได้ฉกี

หน้ำกำกผู้หญงิแรดให้อศิรำเหน็ แม่บวัสวำทคนนี้หำได้บรสิทุธิ์เหมอืนชื่อ

ตัวเองไม่ ผู้หญิงคนนี้คือดอกบัวสีทองที่ท�ำให้ผู ้หญิงคนอื่นเกลียดชัง 

มำนักต่อนัก ยำมปุรำณีสนใจใครเป็นพิเศษ ใครคนนั้นไม่วำยต้องถูก 

บวัวำรใีห้ท่ำเสมอ เจอแบบนี้อศิรำคงไม่สนคนอย่ำงบวัวำรแีน่

“ถ้ำเป็นอย่ำงที่คณุปรุำณวี่ำจรงิ ผมว่ำคณุท�ำไม่ส�ำเรจ็นะ เพรำะ

ผมกลบัไม่เหน็มำรยำหรอืควำมเสน่หำในตวัคณุเลย คณุบวัวำร ีช�ำนำญ-

มงุ”

น�้ำเสยีงของเขำเรยีบเฉย แต่เป็นดั่งมดีโกนใบเลก็ที่แอบเฉอืนหวัใจ

เธออย่ำงเงยีบกรบิ เขำคอืฆำตกรเลอืดเยน็ โดนผู้ชำยด่ำว่ำ ‘แรด’ กลำง

สี่แยก บัววำรียังไม่รู้สึกเสียหน้ำเท่ำนี้มำก่อน เธอไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจเขำ

เลย หน�ำซ�้ำที่เจ็บปวดที่สุดคือ เขำพูดนำมสกุลเธอผิด เธอนำมสกุล
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ช�ำนำญกรงุ ไม่ใช่ช�ำนำญมงุอะไรนั่น

“ตำยแล้ว นี่หัวหน้ำก�ำลังพูดว่ำคุณบัวไม่สวยเหรอคะ” ปุรำณี 

จบีปำกจบีคอด้วยควำมสะใจ

“ผมไม่ได้หมำยควำมว่ำอย่ำงนั้น ผมก�ำลงัจะบอกว่ำ...”

“เอ่อ...ตกลงจะประชุมเรื่องงำน หรือจะเอำเรื่องส่วนตัวคนอื่นมำ

พูดคยุกนัสนกุปำกคะ ท�ำงำนให้เป็นมอือำชพีกนัหน่อย เรำก�ำลงัประชมุ

คนวยัท�ำงำนนะคะ ไม่ใช่ประชมุจดังำนกฬีำสใีนโรงเรยีน”

เหลืออด...กะว่ำจะพยำยำมเป็นคนเรียบร้อยแล้ว แต่พอโดน

ถำกถำงเข้ำหน่อย บวัวำรกีเ็ผลอสวนกลบัเป็นคนเดมิ ทกุคนในที่ประชมุ

เงยีบ อศิรำกระแอมหนึ่งครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนมำคยุเรื่องงำนต่อ

“แอบข�าไม่ได้เหมือนกันนะบัว ยายป้าณีนั่นก็พยายามชง 

เรื่องคุณเหลือเกิน แล้วหัวหน้ำเรำก็แกล้งโง่หรือเปล่ำ ยังไปโต้ตอบกับ 

ปรุำณอียู่ได้” วนัชยัเดนิมำหำเธอที่โต๊ะหลงัเลกิเวลำเลกิงำน 

บวัวำรไีม่ตอบ เพยีงอมยิ้มให้

“ช่ำงมนัเหอะ ฉนักค็งเป็นอย่ำงที่เขำมองกนัอยู่แล้ว”

“หูย...ไม่จรงิหรอก คณุบวัเป็นคนพูดจำเพรำะกบัผู้ชำย ใครๆ ก็

ชอบ ใครจะไปเหมอืนยำยปรุำณกีบัป้ำชดิชมยั ขำนั้นนอกจำกไม่สวยยงั

ปำกจัดอีก ผู้ชำยที่ไหนเจอก็หมดอำรมณ์ ไม่สงสัยเลยว่ำท�ำไมถึงหำผัว

ไม่ได้” วนัชยับ่นไปเรื่อยเปื่อยตำมประสำผู้ชำยช่ำงพูด

“ขอบใจนะที่ยงัพอเหน็ตวัตนที่แท้จรงิของฉนั” บวัวำรเีอ่ย 

วนัชยัยิ้มให้ ก่อนที่ทั้งสองจะแยกกนัหน้ำตกึ บวัวำรเีดนิมำถงึลำน

จอดรถ เหน็หนุ่มร่ำงสูงคนหนึ่งก�ำลงัเปิดประตูรถยนต์พอด ีอศิรำนั่นเอง 

เขำหนัมำสบตำเธอหนึ่งครั้ง บวัวำรใีจเต้นตกึตกั ไม่ได้เกดิอำกำรแบบนี้

กบัหวัใจมำนำนเท่ำไหร่แล้ว

เธอรีบถอยชิดก�ำแพงเพื่อหลีกทำงให้เขำออกรถไปก่อน เมื่อกี้เขำ
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คงเห็นเธออยู่ตรงนี้แล้ว บัววำรีก้มหน้ำก้มตำ พยำยำมไม่มองรถเขำ 

สถำนกำรณ์นี้เริ่มวำงตวัล�ำบำก ถ้ำรบีปรี่ไปทกั เธอกจ็ะกลำยเป็นสำวแรด

ในสำยตำเขำทนัท ีเงยีบๆ แบบนี้ดกีว่ำ

จังหวะที่จินตนำกำรอยู่คนเดียว เธอก็รู้สึกว่ำสะโพกถูกกระแทก

ด้วยของแข็ง แม้ไม่ถึงกับเจ็บแต่ก็ตกใจ และเห็นว่ำสิ่งที่กระแทกเธอคือ

รถยนต์คนัหรูของเขำนั่นเอง

“อ้ำว...คุณบัว ขอโทษที ผมไม่เห็นว่ำคุณยืนอยู่ตรงนี้” เขำเปิด

กระจก แถมยงัเอ่ยด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย

“คณุไม่เหน็เลยเหรอว่ำฉนัหลบให้คณุถอยรถอยูต่รงนี้” บวัวำรถีำม 

เพรำะจำกที่สบตำเมื่อครู่เธอมั่นใจว่ำเขำต้องเหน็เธอแล้ว

“ผมไม่เหน็เลยครบั” 

บวัวำรอีึ้งกบัค�ำตอบของเขำ

จะบ้ำตำย...นี่เธอไม่ได้อยู่ในสำยตำเขำเลยหรือ นี่เธอคงเป็นแค ่

กอหญ้ำ เศษดนิ ก้อนหนิสนิะ ที่ไม่เคยอยู่แม้กระทั่งในสำยตำ ถงึขั้นให้

เขำถอยรถมำชนได้

พอกันที...ผู้ชำยบำงประเภทก็เป็นสัตว์สงวน รัฐบำลต้องควบคุม

อย่ำงเคร่งครดั คงยำกที่เธอจะไปป้วนเปี้ยนแอบเอำมำเลี้ยงไว้ดูเล่น
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4

“คุณเป็นอะไรหรือเปล่า”

หนุ่มหล่อมแีก่ใจเปิดประตูรถออกมำถำม หำกเป็นชำยอื่น บวัวำรี

คงแสร้งเป็นลมล้มลงด้วยท่วงท่ำสวยงำม และอำจจะถลกชำยกระโปรง

ให้สูงขึ้นอกีนดิ แกล้งท�ำน�้ำตำซมึเสยีหน่อย ร้อยทั้งร้อยเขำต้องรบีวิ่งมำ

ประคองเธอโทษฐำนที่ท�ำให้สำวน่ำรักบำดเจ็บ แต่ส�ำหรับอิศรำ อะไร 

บำงอย่ำงท�ำให้เธอแสดงจรติที่เคยมอีอกมำไม่ได้

“ไม่เป็นไรค่ะ” บวัวำรฝืีนยิ้ม ในใจยงัแอบหวงัว่ำ เขำอำจจะชมเธอ

ว่ำเป็นหญงิแกร่ง ที่โดนรถชนแล้วยงัยิ้มได้

“ผมขอโทษจรงิๆ นะ ผมนกึว่ำคณุเดนิผ่ำนไปแล้ว” เขำสำรภำพ 

นั่นไงล่ะ คนที่หยดุรอมกัจะเจบ็เสมอ ไม่ว่ำจะกำยหรอืใจ...บวัวำรี

คดิ

“คุณกลับไปเถอะค่ะ ไม่ต้องห่วงฉันหรอก” บัววำรีเชิดหน้ำบอก

เขำ ให้ตำยเถอะ ประโยคนี้มนัเป็นค�ำพูดของนำงเอกที่ฝืนพูดให้พระเอก

ฟังว่ำเธออยู่ได้โดยไม่มเีขำ คอยดูส.ิ..เดี๋ยวเขำต้องงอนง้อเธอแน่

“งั้นพรุ่งนี้เจอกนันะครบั”

พระเอกยิ้มให้เลก็น้อย ก่อนจะขึ้นรถจำกไปอย่ำงรวดเรว็ภำยในสบิ

วนิำท ีทิ้งให้นำงเอกสำวมองตำมตำปรบิๆ
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‘อีตำทึ่ม อีตำบ้ำ นี่ถ้ำไม่นับว่ำคุณแอบเอำหัวใจฉันไป ป่ำนนี้ 

จรติมำรยำแรดของฉนัออกมำขวดิคณุไส้ทะลกัแล้ว’ 

บัววำรีบ่นในใจ ก่อนจะเดินออกไปยังถนนหน้ำตึกเพียงล�ำพัง 

พลำงคดิว่ำกำรจะให้ผู้ชำยอย่ำงอศิรำหนัมำมองนี่ช่ำงล�ำบำกเหลอืเกนิ

ผู้ชำยอะไรแปลกชะมัด เขำดูเป็นคนดีได้กับทุกคน แต่กับเธอ 

เขำช่ำงไม่สนใจไยดีเลยสักนิด แม้ในบริษัทเธอจะมีโอกำสได้ท�ำงำนเป็น

ถงึเลขำฯ ของเขำ แต่ในควำมเป็นจรงิเธอคยุกบัเขำแทบจะนบัค�ำได้

‘ได้ยนิป้ำชดิชมยับอกว่ำ คณุอศิรำชอบผู้หญงิเรยีบร้อยค่ะ’ 

เธอยงัจ�ำที่ฝนทพิย์บอกเธอได้ น่ำจะเป็นเช่นนั้น เพรำะชดิชมยัเอง

ถือเป็นคนเก่ำคนแก่ของบริษัทนี้ แถมยังเคยเลี้ยงดูอิศรำมำตั้งแต่เด็ก  

มหีรอืจะไม่รู้นสิยัหนุ่มหล่อ

ใช้วธิแีรดกไ็ม่ได้ผล ใช้วธิสีำวติ๋มกไ็ม่ใช่ทำงถนดัอกี ศกึครั้งนี้ช่ำง

มดืแปดด้ำน ข้ำศกึอยูต่รงหน้ำ แต่ทหำรสำวอย่ำงบวัวำรไีม่รู้จะหยบิอำวธุ

ชิ้นใดออกมำฟำดฟัน หญงิสำวเม้มรมิฝีปำก เดนิไปตำมถนนท่ำมกลำง

ฝนตกปรอยๆ

“แหม...สร้ำงบรรยำกำศเหลอืเกนินะคะ คณุเทวดำ” 

เมื่อหำที่ระบำยอำรมณ์ไม่ได้ เลขำฯ สำวกบ็่นฟ้ำฝนไปเรื่อยเปื่อย 

จนได้ยนิเสยีงแตรรถดงัขึ้นด้ำนหลงั ท�ำให้หญงิสำวสะดุ้งโหยง

บัววำรีหันไปมอง แล้วก็ต้องตกใจมำกกว่ำเสียงแตรรถเมื่อครู่  

เมื่อเหน็รถคู่กรณคีนัเดมิมำจอดเทยีบข้ำงๆ พร้อมกบัที่กระจกรถลดลง

“ขึ้นรถ” เขำตะโกนมำจำกในรถ

“คะ” บวัวำรที�ำหน้ำสงสยั ตำยจรงิ...เธอเผลอท�ำหน้ำงงใส่เขำ ไม่รู้

ว่ำมุมที่เขำมองจำกในรถตอนนี้จะเห็นเธอสวยหรือเปล่ำ หญิงสำวพะวง

ไปเรื่อยเปื่อย

“อย่ำเพิ่งถำม ฝนตก ขึ้นรถก่อน” เขำไม่อธบิำย แต่เสยีงแขง็ๆ นั้น

ท�ำให้เธอต้องรบีเปิดประตูเข้ำไป 
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เสียงที่ปัดน�้ำฝนและเสียงเพลงจำกวิทยุช่วยให้บรรยำกำศในรถ 

ไม่เงยีบเกนิไป แต่กระนั้นบวัวำรกีลบัรูส้กึเหมอืนนั่งอยูใ่นป่ำช้ำยำมวกิำล 

ไม่ได้ เธอจะให้ควำมเงยีบก่อตวัไม่ได้ คดิส.ิ..โอกำสได้นั่งรถหรูกบั

เขำมบี่อยเสยีที่ไหน เธอจะชวนเขำคยุอะไรดทีี่มนัดูไม่แรด แต่ดูเป็นสำว

ที่มคีวำมคดิ

“คงเป็นเพรำะคนเรำเหน็แก่ตวัมำกขึ้นนะคะ” เธอเปรย ท�ำให้เขำ

หนัมำมอง

“อะไรนะครบั”

“เพรำะเรำเหน็แก่ตวักนัมำกขึ้น ใช้ของที่ท�ำจำกพลำสตกิกนัเยอะ 

ท�ำให้โลกร้อน ฝนเลยตก น�้ำก็อำจจะท่วมโลกได้” เธอพูดด้วยสีหน้ำ 

เรยีบเฉย ภูมใิจที่วนันี้ภำพลกัษณ์สำวมกีึ๋นคงจะท�ำให้เขำทึ่งไม่น้อย

“อ๋อ ช่วงนี้เข้ำหน้ำฝน มรสมุเข้ำเป็นปกตอิยู่แล้วครบั”

เพล้ง...เสียงอะไรบำงอย่ำงแตก ไม่ใช่วัตถุใด แต่เป็นใบหน้ำของ

หญงิสำว

“ผมขอโทษอีกครั้งนะครับคุณบัว ผมนึกว่ำคุณเอำรถมำเอง จึง 

ไม่ได้ชวนขึ้นรถมำด้วย ทั้งๆ ที่ถอยรถชนคณุแบบนั้น” 

เขำเอ่ย แววตำส�ำนกึผดิ ท�ำให้บวัวำรอียำกจะรบีเอยีงหน้ำซบไหล่ 

พร้อมกระซบิเบำๆ ว่ำ “ไม่เป็นไรค่ะ เจ้ำนำยที่รกั” แต่ไม่ได้ ส�ำหรบัผูช้ำย

คนนี้ หำกพลำดพลั้งท�ำสิ่งไม่งำมกับเขำไป เธอคงจะเดินกลับไปเป็น 

สำวแรดเหมอืนเดมิ ไม่มโีอกำสสมหวงัเหมอืนโรสรนิ

“คอนโดฯ บวัอยู่ใกล้ค่ะ ไม่กี่ป้ำยรถเมล์กถ็งึ ไม่ต้องเอำมำกไ็ด้” 

บัววำรีเอ่ยพร้อมกับยิ้ม พยำยำมให้ดูเป็นรอยยิ้มของสำวน้อยวัยใส แต่

ชำยหนุ่มกลบัมองว่ำหญงิสำวดูเกรง็ๆ

“ถ้ำอย่ำงนั้นไปธรุะกบัผมหน่อย เดี๋ยวผมวนกลบัมำส่ง” เขำไม่รอ

ให้เธอตดัสนิใจ หมนุพวงมำลยัและเหยยีบคนัเร่งพำรถยนต์ฝ่ำสำยฝนพร�ำ

“มีลูกค้ำนัดคุยแผนกำรตลำดเรื่องเครื่องส�ำอำงตัวใหม่ที่จะบุก
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ตลำดเกำหล”ี เขำเอ่ย เพรำะคงเกรงบวัวำรไีม่พอใจที่ใช้งำนเธอนอกเวลำ

“อ้อ ค่อยยงัชั่ว” เธอถอนหำยใจ ตำยจรงิ...ท�ำไมต้องถอนหำยใจ 

ได้ขึ้นรถมำกบัเขำเธอควรดใีจส ิแต่สิ่งที่เธอท�ำก�ำลงัสื่อว่ำเธอรงัเกยีจเขำ

นะ

“ถอืว่ำผมขอร้องนะ” เขำหนัมำยิ้มด้วยแววตำอ้อนวอน 

ส�ำเรจ็ ในที่สดุเขำกม็รีอยยิ้มให้เธอบ้ำงแล้ว

“ค่ะ ไม่มปีัญหำ” เธอตอบไปแบบนั้น ทั้งที่แทบจะหลอมรวมเป็น

เบรกกับคันเร่งให้เขำเหยียบเล่นได้ตำมใจ แต่ไม่ได้ ผู้ชำยคนนี้มียันต์ 

กนัแรด แตะต้องทไีรร้อนไปทั้งตวั

ในใจหญิงสำวพองโต เหมือนได้นั่งรำชรถที่มีเจ้ำชำยรูปหล่อเป็น

สำรถ ี เขำพำเธอเลี้ยวเข้ำไปในห้ำงสรรพสนิค้ำดงั แล้วขึ้นไปชั้นสองเพื่อ

ตรงไปยงัร้ำนอำหำรญี่ปุ่น! บวัวำรชีะงกัจนไม่กล้ำเดนิต่อ

“อ้ำว มวัช้ำท�ำไมล่ะบวั เข้ำมำส”ิ เขำหนัมำเรยีกให้เธอรบีตำมไป 

หลงัเหน็หญงิสำวมวัรรีอ ไม่ยอมเข้ำไปในร้ำน

“ลูกค้ำนดัไว้ที่นี่เหรอคะ”

“ใช่ บอกว่ำให้เรำรอที่นี่ สั่งอะไรทำนกนัก่อนเลย เรว็ส ิผมหวิแล้ว”

เขำพยักหน้ำให้เธอรีบเดินตำมเข้ำไป บัววำรีจ�ำเป็นต้องก้ำวเท้ำ

ตำมด้วยควำมหวั่นใจ เหตใุดหนอ เธอกบัเขำจงึต้องมำกนิอำหำรที่นี่ ที่ที่

เธอเพิ่งจะฝันถงึแฟนเก่ำได้ไม่นำน

บัววำรีจ�ำเป็นต้องรับเมนูจำกบริกรเงียบๆ ขณะที่ชำยหนุ่มกลับดู

ช�ำนำญในกำรเลอืกอำหำรจำนโปรด

“สั่งสคิณุ ร้ำนนี้ของอร่อยเยอะนะ”

“คะ” เลขำฯ สำวยงัท�ำหน้ำเหลอหลำ

“หรอืว่ำไม่รู้จะสั่งอะไร ผมสั่งให้ไหม” 

เขำส่งค�ำถำมมำ สหีน้ำบ่งบอกว่ำอำสำบรกิำรให้เธอ บวัวำรเีองก็

ไม่รู้ตวัว่ำท�ำไมถงึปล่อยให้เขำดงึเมนูไปจำกมอือย่ำงง่ำยดำย
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“ดูคณุคุ้นเคยกบัร้ำนนี้นะคะ” เธอเอ่ย พร้อมกบัยกแก้วน�้ำขึ้นจบิ 

เขำคงต้องนดัลูกค้ำหรอืไม่กส็ำวๆ มำกนิที่นี่บ่อยแน่

“ผมเป็นคนชอบอำหำรญี่ปุ่น อำจจะเพรำะชอบทำนรสจดื” 

บวัวำรแีทบส�ำลกัน�้ำเมื่อได้ยนิค�ำตอบ

“คณุบวั เป็นอะไรหรอืเปล่ำ” เขำตกใจ รบีหำทชิชูมำให้เธอเชด็

“ไม่เป็นไรค่ะ คงรบีดื่มน�้ำมำกไปหน่อย”

ใต้แสงโคมไฟญี่ปุ่นสีแดง บริกรสำวในชุดกิโมโนค่อยๆ วำงจำน

อำหำรที่ผ่ำนกำรตกแต่งอย่ำงประณีตลงตรงหน้ำทั้งคู่ ชำยหนุ่มมอง

อำหำรด้วยแววตำพอใจ แต่หญิงสำวที่นั่งอยู่ตรงข้ำมกลับสนใจใบหน้ำ

หล่อเหลำของเขำมำกกว่ำ

ดวงตำด�ำขลับ แต่มีแววสุกใสเป็นประกำยอยู่ข้ำงใน ยำมสบตำ

ใคร คนคนนั้นก็แทบละลำย จมูกขึ้นสัน ใบหน้ำเนียนละเอียดยิ่งกว่ำ 

ผู้หญิงบำงคน และริมฝีปำกสีแดงสด สดกว่ำเนื้อปลำในซูชิตรงหน้ำ  

เหน็แล้วเธออยำกจะหยบิคบีเข้ำปำกกลนืทนัทโีดยไม่ต้องเคี้ยว

“มองอะไร” เขำหนัมำถำมดื้อๆ คงรู้ตวัเสยีแล้วว่ำเธอแอบมอง

“เปล๊ำ” เธอปฏเิสธเสยีงสูง

“นึกว่ำก�ำลังเหม่อ ฝันกลำงวันอยู่” เป็นอีกประโยคหนึ่งที่ท�ำให ้

บวัวำรรีบีหยกิตวัเอง

โอย...หยิกตัวเองก็ยังเจ็บ ไม่ใช่ฝันจริงๆ ด้วย แล้วมันจะเป็น 

ควำมสุขหรือนี่ ได้นั่งกินอำหำรกับเขำแท้ๆ แต่ภำพแฟนเก่ำยังตำม 

หลอกหลอน 

บัววำรีจ�ำต้องฝืนกินอำหำรตรงหน้ำอย่ำงเรียบร้อย งัดสุภำษิต 

สอนหญงิที่เหมอืนเคยร�่ำเรยีนตอนเดก็ออกมำใช้ ทั้งๆ ที่เคยฉกีทิ้งคนืครู

ผู้สอนไปนำนแล้ว พยำยำมกินข้ำวช้ำๆ ยิ้มละมุนรำวกับเจ้ำหญิงญี่ปุ่น 

ผู้น่ำชื่นชม หวงัว่ำเขำจะคดิเช่นนั้นนะ

หญงิสำวบรรจงใช้ตะเกยีบคบีซำชมิจิิ้มวำซำบแิละซอส เธอหงำย
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ส่วนที่เป็นข้ำวขึ้นเพื่อไม่ให้ซูชิเสียรูปเวลำจิ้มซอส ก่อนจะค่อยๆ น�ำ 

เข้ำปำกในค�ำเดียว อันเป็นมำรยำทในกำรกินซูชิที่ถูกต้อง ต้องขอบคุณ

โรสรนิที่พำเธอไปกนิข้ำวกบัอตีำแก่ญี่ปุ่นครั้งนั้น

“สวสัดคีรบัคณุบวั” 

เสียงนั้นดังขึ้นด้ำนหลัง ใครกันมำทักเธอขณะก�ำลังรื่นรมย์กับ

รสชำติอำหำรแห่งแดนอำทิตย์อุทัย เธอหันไปมองพร้อมกับซูชิเต็มปำก 

เหน็หนุ่มร่ำงท้วมยิ้มแต้ แววตำเป็นประกำย

ใครกนัผูช้ำยคนนี้ เธอไปรูจ้กัเขำตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่กเ็หมอืนจะคุน้

หน้ำกนัอยู่

“จ�ำกันไม่ได้หรือนี่ ผมรำชิตไง ที่เจอกันที่ผับรัชดำเมื่อเดือนก่อน 

เรำยงัเต้น...” 

ไม่ทันได้พูดจบ สำวงำมก็ส�ำลักซูชิค�ำโตที่จิ้มวำซำบิฉุนขึ้นจมูก  

จนท�ำให้อำหำรในปำกพุ่งเข้ำหน้ำคนแปลกหน้ำอย่ำงจงั

“คณุบวั เป็นอะไรหรอืเปล่ำ” อศิรำรบีหำน�้ำให้หญงิสำวดื่มล้ำงปำก 

และรบีหำทชิชูให้หนุ่มร่ำงท้วมเชด็หน้ำ

“มะ...ไม่เป็นไรค่ะ” หญงิสำวพยำยำมพูด ทั้งที่หำยใจยงัล�ำบำก 

น�้ำหูน�้ำตำเลด็จำกอำกำรส�ำลกั

“เจอหน้ำผมถึงกับพ่นซูชิใส่เลยเหรอคุณ” รำชิตเช็ดหน้ำตำที่ 

เปรอะเปื้อน แต่ยังพูดไม่หยุด “แล้ววันนี้ไม่ไปแดนซ์ที่ไหนต่อเหรอครับ 

ชวนผมไปด้วยส ิไปเที่ยวกบัพวกคณุเมื่อไหร่ ผมสนกุสดุเหวี่ยงที่สดุเลย” 

“เอ้อ คณุคะ คณุทกัคนผดิหรอืเปล่ำ” บวัวำรรีบีปฏเิสธ เกรงว่ำ

เขำจะจ�ำคนผดิ

“จะผดิได้ไง หน้ำสวยๆ หุ่นดีๆ  แบบนี้มคีนเดยีวแหละ คณุบวัวำร ี

สำวร้อนยำมค�่ำคนื ผมยงัตดิใจท่ำเต้นของคณุกบัแก๊งไม่หำย ช่ำงชวนให้

ผู้ชำยทั้งผบัแทบจะหลอมละลำยอยู่ตรงนั้น” 

เขำพูดรำวกบัจะถงึจดุสดุยอด ณ ตรงนั้น บวัวำรหีูชำ หน้ำแดงก�่ำ 
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ผู้ชำยคนนี้นอกจำกมำทักโดยไม่รู้กำลเทศะแล้ว ยังสำธยำยพฤติกรรม 

ของเธอต่อหน้ำอศิรำอกี

เขำก�ำลงัเหน็เธอเป็นเจ้ำหญงิญี่ปุน่แสนเรยีบร้อย แต่พออตีำหมปู่ำ

หน้ำหื่นโผล่มำ เธอกลบักลำยเป็นดำรำสำวเอวแีสนเร่ำร้อน จ�ำได้ละ เขำ

ต้องเป็นพวกท่องรำตรทีี่เธอเคยใช้มำรยำให้เปิดเหล้ำเลี้ยงที่ผบัไหนสกัแห่ง 

ไม่นกึว่ำยงัตำมมำรำวเีธอได้อกี

“เอ่อ...คณุรำชติคะ ดฉินัว่ำคณุต้องไปล้ำงหน้ำล้ำงตำหน่อยนะคะ 

เชญิค่ะ เดี๋ยวดฉินัไปส่ง” บวัวำรจีกิแขนเขำแน่น แล้วรบีลำกเขำออกจำก

โต๊ะ

“จะรบีเดนิไปไหนครบั” หนุม่ร่ำงท้วมยงัอำรมณ์ดไีด้ทกุสถำนกำรณ์

“คุณคะ เรำอำจจะรู้จักกันก็จริง แต่คุณก็ต้องค�ำนึงถึงมำรยำท 

นะคะว่ำช่วงเวลำนี้มันเป็นเวลำส่วนตัวของคนอื่นหรือเปล่ำ เรำไม่ได้ 

สนิทสนมถึงขั้นต้องทักทำย พร้อมกับพูดคุยเรื่องส่วนตัวต่อหน้ำคนอื่นที่

เรำไม่รู้จักอีกคนนะคะ” บัววำรีจ้องเขำอย่ำงเอำเรื่อง แต่รำชิตกลับยัง 

ท�ำหน้ำเป็นทองไม่รู้ร้อน

“อ๋อ คณุคงเกรงใจผูช้ำยคนนั้น เขำเป็นแฟนคณุเหรอ ไหนคณุบอก

ว่ำไม่มแีฟน” เขำยงัท�ำหน้ำออดอ้อน 

“เขำเป็นหวัหน้ำฉนั เรำคยุเรื่องงำนอยู ่และไม่ใช่เวลำที่คนแปลกหน้ำ

จะโผล่พรวดเข้ำมำทกัทำย” เธอเอ่ยอย่ำงร�ำคำญใจ

“ค่อยยงัชั่ว นกึว่ำจะนอกใจผมเสยีแล้ว”

“ฉนัไปอยู่ในใจคณุเมื่อไหร่ไม่ทรำบ”

“กต็ั้งแต่วนันั้น ผมกเ็ฝ้ำหลงละเมอหำคณุตลอด โทร. ไปหำคณุ 

เขำกบ็อกไม่มคีนชื่อนี้” 

นี่คงเป็นผู้ชำยอีกคนที่หลงเข้ำมำในบ่วงมำรยำของเธอยำมค�่ำคืน

สนิะ เธอจ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่ำไปเจอเขำตอนไหน แต่คลบัคล้ำยคลบัคลำว่ำ

หนุ่มร่ำงท้วมเคยมำเซ้ำซี้เธออยู่ พิจำรณำจำกใบหน้ำที่กลมมน ดวงตำ
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หรี่เล็ก หุ่นท้วมและตัวเตี้ยกว่ำเธอ รวมถึงเสื้อเชิ้ตสีสดและสร้อยทองที่

ขนำดเส้นเล็กกว่ำโซ่ล่ำมรถไฟนิดเดียว ท�ำให้เธอเดำว่ำหมอนี่ถ้ำไม่ใช่

พ่อค้ำเขยีงหมู กค็งเป็นลูกเจ้ำของร้ำนทองสกัแห่งแน่

“หวงัว่ำหนุ่มร้ำนทองคนนี้จะยงัมคีวำมหวงัให้รอนะครบั” 

ชัดเจน อีตำเสี่ยร้ำนทองนี่เอง...บัววำรีส่ำยศีรษะพร้อมกับยกมือ

กมุขมบั

“โอเคนะคะ คณุรำชติ ดฉินัจ�ำคณุได้แล้วนะ เอำไว้โอกำสหน้ำเรำ

ค่อยนัดดริงก์กันอีกครั้งนะคะ” บัววำรีฝืนยิ้มและปล่อยไปตำมน�้ำ หนุ่ม

จอมตื๊อคนนี้ขนืพูดมำกไปคงมเีรื่องให้ปวดหวัเพิ่มขึ้น

“ผมขอไปทำนอำหำรกับคุณด้วยได้ไหม หัวหน้ำคุณผมก็อยำก

รู้จกั” รำชติยงัไม่เลกิ

“ไม่ได้ คณุนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ”

“งั้นผมขอเบอร์คณุอกีครั้งส ิไม่อย่ำงนั้นผมจะไปนั่งข้ำงๆ คณุและ

สั่งซูชมิำทำน” 

บวัวำรกีอดอกมองชำยหนุม่ที่ยงัยิ้มตำหย ีก่อนจะยื่นมอืขอโทรศพัท์ 

จำกเขำ

นี่มนัวนัมหำซวยของเธอหรอืไงนะ ได้กนิข้ำวกบัเทพบตุร แต่ดนัมี

ซำตำนอ้วนมำป่วนหวัใจ เธออยำกจะหำยตวัไปเสยีตรงนี้เลย

“เพื่อนคุณไปไหนเสียล่ะ” อิศรำถำมเมื่อเห็นหญิงสำวเดินกลับ 

เข้ำมำในร้ำนคนเดยีว

“กดลงชกัโครกแล้วค่ะ” เธอเอ่ย ท�ำให้ชำยหนุ่มหวัเรำะในล�ำคอ

“คณุนี่กต็ลกดนีะ นกึว่ำจะดเูป็นผูห้ญงิจรงิจงั อยูก่บัคนอื่นคณุคง

ฮำน่ำดู” 

ค�ำพูดของเขำท�ำให้เธอเจ็บจี๊ดที่สมอง นี่เธอกลำยเป็นตัวตลก 

ของเขำแล้วเหรอ

“ดูท่ำผู้ชำยคนนั้นจะชอบคณุไม่น้อย ขนำดคณุพ่นข้ำวปั้นใส่หน้ำ 
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เขำยงัยิ้มและไม่ยอมล้ำงเลย” 

อิศรำหัวเรำะจนเห็นฟันขำว บัววำรีหน้ำแดงก�่ำ นี่เธอท�ำเรื่อง 

ขำยหน้ำขนำดนี้เลยหรอืนี่ ส�ำลกัอำหำรต่อหน้ำชำยในฝัน แถมยงัมตีวัซวย

มำแฉวีรกรรมสำวแรดของเธอ โอกำสแบบนี้มีไม่บ่อย แต่กลับล้มเหลว 

ไม่เป็นท่ำ เป็นกำรกนิข้ำวที่แสนจะไม่ประทบัใจเสยีเลย

“ลืมบอกไป ลูกค้ำโทร. มำขอยกเลิกนัดนะครับ ทำนเสร็จแล้ว 

เรำคงต้องกลบักนัเลย”

“ค่ะ” บวัวำรตีอบเสยีงเบำ เธอสูญเสยีควำมมั่นใจตั้งแต่แรกแล้ว 

เวลำนี้กนิอะไรกค็งกลนืไม่ลง

“ขอบคณุมำกที่มำเป็นเพื่อน ผมอร่อยกบัมื้อนี้ทเีดยีว” 

รอยยิ้มของคนตรงหน้ำท�ำให้เธอไม่แน่ใจว่ำเขำพดูประชดหรอืเปล่ำ 

แต่มนักท็�ำให้เธอรู้สกึดไีม่น้อย

สาวตัวเล็กหัวเราะจนน�้าตาเล็ด หลังได้ฟังเรื่องเล่าจากปาก

บวัวำรี

“นี่ จะตลกอะไรมำกมำยยะ แกไม่เหน็ใจฉนับ้ำงเลยเหรอ อตุส่ำห์

ได้ทำนข้ำวสองต่อสอง ดันมีหมูผจญ” บัววำรีถอนหำยใจด้วยควำม 

เหนื่อยหน่ำย

“อตีำรำชตินี่ตลกจรงิๆ แต่มนักร็วยจรงินะ ยงัจ�ำได้ คนืนั้นยงัเอำ

ทองมำแจกพวกเรำเป็นว่ำเล่น”

“แกจ�ำมนัได้ด้วยเหรอ ท�ำไมฉนัจ�ำไม่ได้เลย”

“จ�ำได้สิ วันนั้นเจ๊เมำ เลยไปอ่อยโต๊ะข้ำงๆ แล้วก็ไปปำกหวำน

ฉอเลำะนำยรำชิต ผลก็คือไอ้หมอนี่ติดอกติดใจเจ๊จนยอมทุกอย่ำง แต่

อย่ำงที่รูก้นั เจ๊แค่แกล้งแหย่เล่นๆ แล้วเรำกช็ิ่งหนใีห้มนัจ่ำยตงัค์ให้โต๊ะเรำ

ด้วย”

“เหรอ” บวัวำรนีั่งนกึอยู่นำน “นี่รสนยิมฉนัแย่ถงึขั้นไปโปรยเสน่ห์
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ให้เจ้ำหมูอวกำศแล้วหรอืนี่ บำปกรรมที่หลอกผู้ชำยไปทั่วมนัเลยตำมมำ

รำวขีณะที่ฉนัก�ำลงัทำนอำหำรสวยๆ กบัคณุอศิรำ” 

หญงิสำวส่ำยหน้ำด้วยควำมผดิหวงั แล้วหนัขวบัมำคำดคั้นผู้ร่วม

อดุมกำรณ์

“แล้วแกล่ะญำญ่ำ สถำนกำรณ์ล่ำผูช้ำยในฝันของหล่อนเป็นยงัไง

บ้ำง”

“ไม่เจอเขำเลย เหมอืนจะเคร่งเรื่องเรยีนตลอด” มำรญีำเอ่ย

บัววำรีรีบหันไปยังรั้วข้ำงๆ ที่ภำยในเขตรั้วมีบ้ำนหลังโตตั้งตระ- 

หง่ำนอยู่

“อำจจะเป็นชะตำฟ้ำลขิติกไ็ด้นะแก ใครจะรู้ว่ำบ้ำนหลงัใหญ่ข้ำง

บ้ำนเช่ำแก วนัดคีนืดจีะมคีนมำอยู ่แถมยงัเป็นหนุม่หล่อเสยีด้วย” บวัวำรี

วเิครำะห์ตำมใจนกึ 

“เขำมำอยูไ่ด้เกอืบครึ่งปีแล้ว แต่ไม่มโีอกำสได้ทกักนัเลย มแีค่ยิ้มๆ 

ให้” มำรญีำเอ่ยอย่ำงเอยีงอำย นกึถงึเดก็หนุม่ข้ำงบ้ำนทไีรกช็วนให้ใจเต้น

ไม่เป็นจังหวะ ยังจ�ำสำยตำซื่อๆ ที่มองผ่ำนแว่นสำยตำนั้นมำได้  

ผวิขำวใส สมกบัเป็นนกัเรยีนแพทย์จรงิๆ

“แม่ หวิข้ำว” 

เสยีงเลก็ๆ ดงัมำจำกในบ้ำน ท�ำให้ฝันกลำงวนัของมำรญีำดบัวบูลง 

โลกควำมจรงิท�ำให้หนุม่ในฝันห่ำงไกลไปเรื่อยๆ เรอืพ่วงที่ตดิมำด้วยเปรยีบ

ดงัตวักนิฝัน ไม่ให้เธอท�ำได้ส�ำเรจ็

“ก�ำลังเคลิ้มๆ อีตัวกินฝันเรียกเสียตื่นเลยกู” มำรีญำบ่นอย่ำง 

หวัเสยี จนบวัวำรหีวัเรำะคกิคกั 

“เอำน่ำ ลองดูก่อน เขำจะว่ำยังไงก็ไม่รู้ รู้แต่ว่ำเรำปรำรถนำด ี

กพ็อ”

มำรญีำหนัไปมองในบ้ำน เดก็น้อยวยัห้ำขวบร่ำงใหญ่วิ่งพรวดออก

มำขณะที่ปำกยงัเคี้ยวขนมตุย้ๆ เดก็ชำยกระโดดขึ้นนั่งตกัคนเป็นแม่ ด้วย
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น�้ำหนักกว่ำห้ำสิบกิโลกรัมของเด็กชำยร่ำงเล็ก ท�ำให้มำรีญำซึ่งนั่งเก้ำอี้

อยู่อทุำนออกมำด้วยควำมจกุ

“อั้ก!” 

ลกูชำยซึ่งตวัโตกว่ำแม่หวัเรำะร่ำที่เหน็คณุแม่ยงัสำวปวดท้องน้อย

จนน�้ำตำเลด็

“อลีกูทรพ ีกระโดดมำได้ โอย...เอวฉนัหกัหรอืเปล่ำเนี่ย” หญงิสำว

ร้องครวญครำง ท�ำให้บวัวำรไีด้ทหีวัเรำะเยำะใส่บ้ำง

“แกนี่กเ็ลี้ยงลูกเก่งนะญำญ่ำ ขนำดพ่อมนัไม่ม ียงัสำมำรถขนุลูก

ได้โตขนำดนี้ แล้วดันตั้งชื่อลูกว่ำลูกหนูอีก หนูบ้ำอะไรตัวใหญ่อย่ำงกับ

หมูป่ำ” 

ลกูหน ูคอืชื่อของเดก็น้อยร่ำงใหญ่ เดก็ชำยคงได้กรรมพนัธุจ์ำกพ่อ

มำเยอะ ทั้งสผีวิและน�้ำหนกัตวั ผดิกบัมำรญีำที่ยงัสำวยงัสวย

“กต็อนเกดิมำมนัตวัเลก็เท่ำลูกหนู พ่อมนักอ็ยำกได้ชื่อนี้ ใครจะรู้

ว่ำพอโตได้ขวบสองขวบ กินข้ำวแต่ละมื้ออย่ำงกับปอบลง นี่ขนมที่เจ๊ 

ซื้อมำฝำกยงัเตม็ปำก ลูกหนูที่น่ำรกัของแม่กอ็ยำกอำหำรอกีแล้ว”

“สงสยัคงต้องพึ่งอำหำรกระสอบแล้วมั้ง”

“จริงสิ ลูกหนูลองทำนอำหำรกระสอบดูไหมจ๊ะ” คนเป็นแม่ถำม

ลูกชำย พร้อมบบีแก้มยุ้ยเบำๆ

“อบี้ำ ฉนัล้อเล่น ลูกแกเป็นคนนะ ไม่ใช่หมูฟำร์ม” บวัวำรหีวัเรำะ

ชอบใจที่มำรีญำยังมีแก่ใจรับมุก “ถ้ำหิวก็ออกไปหำอะไรกินกันเถอะ  

ฉนักห็วิพอด ีปะ เดี๋ยวฉนัเลี้ยงเอง” 

บวัวำรชีวนสองแม่ลกูให้เดนิออกไปกนิอำหำรนอกบ้ำนไม่ไกลจำก

บ้ำนมำรญีำนกั เดนิไปไม่กี่เมตรกถ็งึ

มำรญีำปิดประตูรั้ว แล้วจูงมอืเดก็ชำยเดนิเคยีงข้ำงบวัวำร ี

“แล้วป้ำแกไปไหนเสยีล่ะ” บวัวำรถีำมถงึญำตคินเดยีวที่เหลอือยู่

ของเธอ มำรญีำออกจำกบ้ำนมำอยู่กบัสำม ีและอมัพร ป้ำของเขำ ตั้งแต่
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ตอนเป็นวยัรุ่น

“ไปเล่นไพ่มั้ง” สำวตวัเลก็ตอบอย่ำงไม่ใส่ใจนกั

“ควำมจริงแกน่ำจะให้ลูกหนูไปอยู่กับแม่ที่ระยองนะ อย่ำงน้อย

ลูกหนูก็มีคนดูแลได้ดีกว่ำ” บัววำรีคิดว่ำหำกเด็กชำยได้ไปอยู่กับตำยำย 

สภำพสงัคมที่นั่นคงจะท�ำให้เดก็ไม่เหงำและมคีวำมสขุกว่ำในเมอืงหลวง

“ไม่หรอกเจ๊ อำยตวัเอง ตอนที่ตวัเองคดิจะออกจำกบ้ำนนั้นมำ ใคร

ห้ำมยังไงก็ไม่ฟัง เชื่อว่ำรักจะสร้ำงควำมสุขให้ทุกอย่ำง กลับไปตอนนี้ 

พ่อกบัแม่คงได้หวัเรำะเยำะน่ะส”ิ

“มนักจ็รงิของแก แต่แบบนี้ลูกหนูมนัจะมคีวำมสขุหรอื ที่ต้องมำ

เหน็ป้ำตั้งวงเล่นไพ่ แม่กไ็ปท�ำงำนกลบัดกึ”

“คนมนัจะด ีอยู่ที่ไหนมนักด็เีอง ส่วนคนเลว อยู่ในวดัมนักเ็ลวได้” 

หญงิสำวพูดตำมที่รู้สกึ

ขณะสนทนำและเดนิผ่ำนบ้ำนหลงัใหญ่ของเพื่อนบ้ำน ประตูรั้วก็

เปิดออก ชำยหนุ่มร่ำงสูงเดินออกมำ เขำสวมเสื้อกำวน์แขนสั้น และ 

แปลกใจพอสมควรที่เหน็สำวสวยสองคนอยูห่น้ำบ้ำนตวัเอง บวัวำรรู้ีทนัที

ว่ำนี่คอืชำยหนุม่ที่น้องสำวตวัเองหมำยปองแน่ๆ แต่มำรญีำในตอนนี้กลบั

ยนืนิ่งด้วยควำมตกตะลงึที่ได้พบว่ำที่แพทย์หนุ่มโดยบงัเอญิ

“สวสัดค่ีะคณุหมอ” บวัวำรรีบีเป็นฝ่ำยเปิดเกมรกุทนัทโีดยไม่รอให้

โอกำสนั้นผ่ำนไป

“ครบั” เขำยิ้มอำยๆ

“เรำบ้ำนใกล้เรือนเคียงกัน แต่ไม่ค่อยมีโอกำสทักทำยกันเลย 

นะคะ”

“ผมจรีำยคุรบั ฝำกเนื้อฝำกตวันะครบั”

“ดฉินัชื่อบวัวำรค่ีะ เรยีกพี่บวักไ็ด้ ส่วนนี่กน้็องมำรญีำ หรอืญำญ่ำ 

เจ้ำของบ้ำนข้ำงๆ คณุหมอเองค่ะ”

“ครบั ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั” 



หัสวีร์  71

สำยตำแสนซื่อหลงัแว่นสำยตำนั้นท�ำให้เขำดนู่ำรกัน่ำหยกิ บวัวำรี

ใช้ศอกสะกดิมำรญีำเพื่อให้เธอพูดอะไรบ้ำง

“โอกำสมำแล้ว พูดอะไรบ้ำงส ิมวัแต่จ้องเขำอยู่นั่นแหละ หล่อน

เป็นปลำกดัหรอืยะ” 

มำรญีำสะดุ้งโหยง สูดลมหำยใจเข้ำลกึ

“ห้องนอนน่ำนอนไหมคะ บ้ำนหลงัใหญ่แบบนี้” 

บวัวำรแีทบล้มหวัทิ่มเมื่อได้ยนิค�ำถำมของมำรญีำ 

“แกจะไปถำมอะไรห้องนอนเขำ อยำกจะขึ้นเตยีงกบัเขำแล้วเหรอ” 

บวัวำรกีระซบิ ขณะที่จรีำยมุสีหีน้ำแปลกใจ

“ญำญ่ำเธอหมำยควำมว่ำ บ้ำนหลงัใหญ่แบบนี้อยูค่นเดยีวคงเหงำ 

นะคะ” คนแก่กว่ำรบีแก้ต่ำงให้ แถมยงัชิ่งเข้ำประเดน็ อยำกรู้ว่ำเขำโสด

หรอืเปล่ำ

“ไม่หรอกครับ เรียนหนัก กลับมำก็หลับเป็นตำยเลย พอด ี

คณุพ่อคณุแม่ท่ำนอยำกให้อยู่บ้ำนกเ็ลยซื้อไว้”

พื้นฐำนคงไม่ใช่คนรวยแน่ๆ ซื้อบ้ำนให้ลกูอยูต่อนเรยีน...บวัวำรคีดิ

อย่ำงประชดประชนั

“แม่...ไปเถอะ หิวข้ำว” เสียงของตัวกินฝันดังขึ้น พร้อมกับดึง 

มำรญีำให้รบีเดนิออกมำ 

ตำยแล้ว ลมืเสยีสนทิว่ำเดก็ชำยลูกหนูกอ็ยู่ด้วย ขนืชำยหนุ่มคนนี้

รู้ว่ำมำรีญำมีลูกแล้ว คะแนนควำมประทับใจแรกพบจะถูกหักทันทีถึง 

สองในสำม

“เอ่อ...แล้วน้องชำยคนนี้ชื่ออะไรหรอืครบั” เขำถำมทนัที

“ชื่อน้องลูกหนูค่ะ ตำยแล้ว ลูกหนู หวิแล้วเหรอลูก เดี๋ยวแม่พำไป

ทำนข้ำวนะ” บวัวำรรีบีดงึให้เดก็ชำยร่ำงยกัษ์ปล่อยมอืจำกแม่

“งั้นเรำไม่รบกวนแล้วนะคะคณุหมอจรีำย ุยงัไงกข็อให้โชคดนีะคะ 

มคีวำมสขุกบักำรเรยีนค่ะ” มำรญีำเอ่ยเสยีงสั่น 
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ชำยหนุ่มพยักหน้ำและส่งยิ้มหวำนให้เธอ ก่อนจะเดินแยกไป 

อกีทำง

“อึ้งเลยนะยะ” บวัวำรรีบีแซว “และกรณุำสนใจลูกแกด้วย ฉนัดงึ

ไม่ไหวแล้ว” 

เมื่อหมดแรง บวัวำรจีงึปล่อยให้ลูกหนูวิ่งไปกอดขำแม่

“เขำน่ำรกัมำกเลยเจ๊” มำรญีำเอ่ยด้วยแววตำลงิโลด

“รู้เลยนะว่ำชอบจริงๆ สำวสก๊อยตัวแม่ในร่ำงหำยไปเลยนะ”  

บวัวำรแีขวะที่เหน็น้องสำวเปลี่ยนไปเป็นคนละคนยำมได้เจอคนที่ประทบัใจ

“หนูไม่ได้มอีำกำรแบบนี้นำนแล้วนะ อำกำรที่หวัใจมนัสั่นๆ เสยีว

วำบที่ท้องน้อย และท�ำอะไรไม่ค่อยถูก”

“เข้ำใจควำมรู้สกึของฉนัหรอืยงัล่ะ”

“ขอบใจเจ๊มำกเลยนะที่เปิดโอกำสให้เรำได้คยุกนั และยงัช่วยเรื่อง

ลูกหนูอกี”

“ฉันก็ท�ำตำมสัญชำตญำณแรดของเรำนั่นแหละ” บัววำรีเอ่ย 

พร้อมกับถอนหำยใจ ทีเรื่องคนอื่นท�ำไมจริตมำรยำถึงได้ออกมำแพรว-

พรำว แต่พอเจอเจ้ำนำยตวัเองกลบัมอีำกำรไม่ต่ำงจำกมำรญีำเมื่อครู่ 

“เรื่องคนอื่นเรำช่วยได้ง่ำยๆ เสมอ แต่เรื่องที่เจอกับตัวเองนี่สิ... 

แก้ปัญหำได้ยำกเหลอืเกนิ” 

หญิงสำวร�ำพันเบำๆ แต่คิดว่ำมำรีญำคงไม่ได้ยิน เพรำะสำว 

ตวัเลก็เอำแต่กมุมอืตวัเอง พร้อมท�ำหน้ำเอยีงอำยไปตลอดทำง
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5

ความสมัพนัธ์ระหว่างบวัวารกีบัอศิรายงัคงนิง่เหมอืนทะเลสาบ

ในป่ำลกึ เงยีบเชยีบ ไร้คลื่นลม มเีพยีงผู้เดยีวที่รบัรู้ว่ำมนัสวยงำม คอืคน

ค้นพบ...นั่นกค็อืเธอเอง ฝ่ำยมำรญีำกห็นทำงล�ำบำกเหลอืแสน กว่ำจะได้

เจอนกัศกึษำแพทย์หนุ่มแต่ละครั้ง

“หนวู่ำคงยำกนะเจ๊ ที่พระเจ้ำจะเข้ำข้ำงนำงมำรอย่ำงเรำ” มำรญีำ

เอ่ยขณะตกัเค้กสตรอว์เบอร์ รเีข้ำปำก หลงัจำกบวัวำรเีอ่ยปำกชกัชวนมำ

นั่งจบิกำแฟในห้ำงสรรพสนิค้ำแก้ร้อนในวนัหยดุสดุสปัดำห์

“อย่ำเพิ่งท้อส ิบำงทพีระเจ้ำอำจจะไม่ได้สนใจพฤตกิรรมเรำสองคน

กไ็ด้ เผลอๆ อำจให้เรำผ่ำนไปง่ำยๆ” บวัวำรใีห้ก�ำลงัใจ แม้ตวัเองจะรู้สกึ

เหนื่อยใจไม่น้อย

“เหมือนเจ๊โรสใช่ไหม ขำนั้นพระเจ้ำคงมัวแต่แทะเม็ดกวยจี๊เพลิน 

ถงึปล่อยให้นำงมำรหลดุไปสมสู่กบัเทพบตุรอย่ำงคณุเจ้ำคณุได้” 

ค�ำพูดของมำรญีำท�ำให้บวัวำรหีลดุหวัเรำะออกมำเบำๆ

“น่ำจะจริง เออ...จริงสิ แล้วแกได้เจอเจ๊โรสบ้ำงไหม” บัววำรี 

ถำมถงึพี่สำวคนโต

“จะบ้ำหรอืเจ๊ จะมำถำมถงึเจ๊โรสรนิจำกหนู หนูจะไปรู้ได้ยงัไงคะ 

ปกติเจ๊โรสมีอะไรก็ติดต่อเจ๊ก่อนตลอด ไม่เคยติดต่อหนูโดยตรง สงสัย 
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หลงผวัจนลมืน้องสำวเซก็ซี่อย่ำงเรำแน่ๆ นี่เรำคงตกกระป๋องแล้วใช่ไหม” 

สำวตัวเล็กท�ำหน้ำมู่ทู่ บ่นเสียงง้องแง้ง จนบัววำรีรีบห้ำมไม่ให้เธอท�ำ

พฤตกิรรมชวนเอยีนแบบนั้น

“อญีำญ่ำ ฉนัไม่ใช่ผู้ชำยกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของเธอนะ ถงึจะมำ

ท�ำเสยีงดดัจรติออดอ้อน เจ๊โรสเธอกค็งวุ่นวำย มงีำนของเธอมั้ง” 

บัววำรีส่ำยศีรษะในควำมไร้สำระของมำรีญำ แต่ก็แอบเห็นด้วย

เรื่องที่สำวตวัเลก็พดูบำงส่วน ตั้งแต่ปำร์ตี้สลดันอครั้งนั้น พี่สำวคนโตของ

แก๊งกห็ำยเงยีบเข้ำกลบีเมฆ ขำดกำรตดิต่อ ทั้งที่เมื่อก่อน พี่สำวคนโตหมั่น

โทร. หำพวกเธอเสมอ ยิ่งกบัตวัเธอ โรสรนิให้ควำมสนทิชดิเชื้อยิ่งกวำ่ใคร 

บัววำรีเป็นเหมือนตัวเชื่อมให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวทุกเรื่องของแก๊งแรด 

ตัวแม่ แต่วันนี้ดอกกุหลำบสีสดอย่ำงโรสรินคงได้เวลำแบ่งบำนในที่แห่ง

ใหม่ จงึไม่สนใจพวกเธออกีแล้ว

บำงทีผู ้หญิงก็ขี้น้อยใจเหมือนกัน ไม่ว่ำจะกับคนรักหรือกับ 

เพื่อนสนิท ท�ำไมที่ผ่ำนมำโรสรินไม่เคยปริปำกเล่ำให้พวกเธอฟังเรื่อง 

เจ้ำคณุบ้ำงนะ ทั้งที่เมื่อก่อนโรสรนิพยำยำมย�้ำเสมอว่ำ ‘แก๊งแรดตวัแม่’ 

จะไม่มี ‘ควำมลับ’ ต่อกัน บัววำรีเผลอคิดไปไกล ขณะหยิบกำแฟเย็น 

แก้วใหญ่ขึ้นมำดูด

“เจ๊บวัต้องสญัญำนะ ถ้ำเจ๊บวัได้แต่งงำนกบัคณุอศิรำจรงิ เจ๊จะไม่

ทิ้งหนู” 

ค�ำพูดของมำรญีำท�ำให้สำวสวยเกอืบส�ำลกักำแฟ

“อบี้ำ คดิไปใหญ่แล้ว ฉนักบัคณุอศิรำหนทำงยงัอกียำวไกลพอๆ 

กบัแกนั่นแหละ แกอย่ำเพิ่งคดิไปไกลขนำดนั้นส ิฉนักก็ระดำกอำยตวัเอง

เหมอืนกนันะ” 

บัววำรีต่อว่ำที่มำรีญำดันดึงผู้ชำยคนนั้นมำเกี่ยวได้ ทั้งที่ยังมอง 

ไม่เห็นเค้ำว่ำจะเป็นจริงสักนิด แต่ท�ำไมนะ พอได้นึกถึงใบหน้ำและชื่อ 

ของเขำ เธอกป็ิดบงัอำกำรหน้ำแดงและรอยยิ้มบนใบหน้ำไม่ได้
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“ฮั่นแน่...หนูพูดแค่นี้อำยเชียว” มำรีญำได้ทีแซว พร้อมกับส่ง

สำยตำรู้ทนั

“พอแล้ว นงัญำญ่ำ” 

บัววำรียำกจะทนสำยตำของน้องสำวที่จับจ้องอยู่ จึงหยิบกำแฟ 

ขึ้นมำดูดอึกใหญ่ ก่อนจะอมยิ้มและเบือนหน้ำหนีไปอีกทำง พลันสะดุ้ง

โหยง เมื่อต้องเผชิญหน้ำกับหนุ่มตี๋หน้ำบำนที่มำนั่งข้ำงๆ เขำยิ้มตำหย ี 

ที่ส�ำคญัใบหน้ำของเธอกบัเขำห่ำงกนัไม่ถงึฟตุ!

พรวด! 

เป็นอีกครั้งที่เธอทักทำยเขำด้วยกำรส�ำลัก แต่ครำวนี้เปลี่ยนจำก

อำหำรญี่ปุ่นเป็นกำแฟเยน็

“คณุบวั” ชำยหนุ่มยงัมแีก่ใจร้องทกัเสยีงสดใส “ครำวก่อนเลี้ยง

อำหำรญี่ปุน่ ครำวนี้ยงัใจดเีลี้ยงกำแฟผมอกี” ดทูำ่ชำยหนุม่จะสนใจที่ได้

พูดคยุกบัสำวสวยมำกกว่ำ

พนักงำนต่ำงกรูกันมำช่วยท�ำควำมสะอำดใบหน้ำให้เขำ บัววำรี

ส�ำรวจควำมเรียบร้อยของตัวเอง ก่อนจะหันไปมองมำรีญำที่ยังหัวเรำะ 

ไม่หยดุ

“พอได้แล้วอญีำญ่ำ หล่อนจะหวัเรำะอะไรมำกมำย” บวัวำรหียกิ

สขี้ำงสำวตวัเลก็จนร้องโอ๊ย แต่เจ้ำตวัยงัไม่หยดุข�ำ

“ขอโทษแทนพี่สำวฉันด้วยนะคะ คุณรำชิต พอดีพี่บัวแกเกิดปี

พญำนำคค่ะ ชอบพ่นน�้ำ”

“ไม่เป็นไรครบั ส�ำหรบัคณุบวัผมไม่เคยโกรธ”

“กไ็ม่มสีทิธิ์โกรธอยู่แล้วนี่คะ อยู่ๆ คณุดนัโผล่มำนั่งข้ำงๆ ฉนัได้ 

ยงัไง ฉนัไม่ตกใจเอำกำแฟสำด ยกกระเป๋ำฟำดหวัคณุกบ็ญุแล้ว” 

บัววำรีเอ่ยอย่ำงหัวเสีย อีตำหมูอวกำศนี่โผล่มำขัดจังหวะตอนที่

เธอก�ำลังนึกถึงอิศรำอีกแล้ว ถ้ำลูกหนู ลูกชำยตัวโตเป็นตัวกินฝันของ 

มำรญีำ รำชติกค็งได้รบัสมญำนำมนั้นเช่นเดยีวกนั
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“โธ่...ผมอตุส่ำห์ยิ้มให้คณุตั้งแต่เข้ำร้ำน นั่งโต๊ะตรงข้ำม ส่งสำยตำ

หวำนๆ โบกไม้โบกมอืให้คณุเกอืบสบินำทไีด้ แต่คณุกม็วัแต่ตั้งหนำ้ตั้งตำ

คยุกบัคณุญำญ่ำอย่ำงออกรส”

“นี่คณุรู้จกัญำญ่ำด้วยหรอื”

“ผมควำมจ�ำด ีคนืที่เรำเจอกนัครั้งแรก ผมกจ็�ำได้หมดแล้วว่ำแก๊ง

พวกคุณมีใครบ้ำง แล้วคุณโรสรินไม่มำด้วยหรือครับ” หนุ่มร่ำงท้วมยัง

ถำมเธอรำวกบัคุ้นเคยกนัมำนำน

“ถำมท�ำไม คุณไม่ได้สนิทกับเรำขนำดนั้น” บัววำรียังเว้นระยะ

ควำมสมัพนัธ์ไม่ให้เขำเข้ำมำใกล้

“คุณรำชิตนี่ตลกดีนะคะ ว่ำแต่มำตำมจีบพี่บัวแบบนี้ ครอบครัว 

ที่บ้ำนไม่ว่ำเอำเหรอคะ พี่หนูไม่อยำกเป็นเมียน้อยใครแล้วนะ” มำรีญำ

ยงัคยุกบัเขำต่อ ขณะที่บวัวำรเีบอืนหน้ำหนี

“ผมยังโสดครับ” ชำยหนุ่มเอ่ยพร้อมกับยิ้มกว้ำง ทั้งยังไม่วำย

ชำยตำมองบัววำรีเหมือนต้องกำรให้เธอรับรู้ด้วย...นั่นยิ่งท�ำให้มำรีญำ

หวัเรำะลั่น

“พอได้แล้ว ญำญ่ำ แกหัวเรำะจนฉันอำยไปหมดแล้วนะ” เสียง

หัวเรำะของสำวตัวเล็กดังก้องจนคนทั้งร้ำนหันมำมอง บัววำรีจึงพูดต่อ 

“ฉนัหลบไปเข้ำห้องน�้ำดกีว่ำ”

หญงิสำวยกัไหล่แล้วหยบิกระเป๋ำถอื ขอไปพกัใจใหห้ำยเหนื่อยใน

ห้องน�้ำเสยีหน่อย อย่ำงน้อยกำรได้เตมิแป้ง ทำลปิสตกิ คงจะท�ำให้เธอ

อำรมณ์ดขีึ้น

หญิงสาวเอียงหน้าขณะส่องกระจกหน้าอ่างล้างหน้า ส�ารวจ

ดูว่ำลปิสตกิที่เพิ่งทำไปดูสจีดัจ้ำนเกนิไปหรอืไม่ เมื่อเหน็ว่ำสวยอย่ำงที่ใจ

คดิแล้ว บวัวำรจีงึหยบิกระเป๋ำมำคล้องแขน เตรยีมตวัเดนิออกจำกห้องน�้ำ 

พลันก็ต้องตกใจเมื่อมีสำวร่ำงผอมโผล่พรวดเข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว แถมยัง
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ชนไหล่จนเธอเซ แต่ยังตั้งหลักได้ บัววำรีหันไปมองด้วยควำมโมโห แต่ 

คนที่ชนกลับไม่สนใจเธอแม้แต่น้อย ผู้หญิงคนนั้นพุ่งตรงไปยังคนที่ยืน 

แต่งหน้ำหน้ำกระจกข้ำงเธอเมื่อครู่

ยงัไม่ทนัต่อว่ำ หญงิร่ำงผอมกร็บีรำยงำนอะไรมำกมำยใหค้นหนำ้

กระจกรบัทรำบ

“เจอแล้วค่ำ คุณนนทยำ มันแอบมำรอสำมีคุณที่นี่จริงๆ แต่ยัง 

ไม่เห็นสำมีคุณโผล่มำนะคะ” ฝ่ำยนั้นพูดโดยที่ไม่ได้สนใจว่ำบัววำรีเอง

กไ็ด้ยนิ

“หน้ำด้ำนจรงิๆ ครำวที่แล้วไปด่ำที่บ้ำนยงัไม่เขด็อกี ครำวนี้มงึต้อง

ช่วยกูตบนะ อแีนน” คนโมโหพูดจำเกรี้ยวกรำด ขดักบัภำพหญงิมำดผู้ดี

ที่เหน็ตอนแรก

เหมอืนโลกนี้มเีพยีงสองสำว แม้บวัวำรจีะยนืจ้องอย่ำงไม่พอใจ แต่

สตรทีี่ก�ำลงัอำรมณ์ร้อนไม่ได้ชำยตำมองเธอแม้แต่น้อย กลบัพุง่พรวดออก

จำกห้องน�้ำไปทนัที

“อปี้ำนี่คงเป็นเมยีหลวงมำไล่ตบเมยีน้อยแน่ๆ” 

บวัวำรยีกัไหล่ ก่อนจะเลกิสนใจแล้วก้ำวออกจำกห้องน�้ำไป เสยีง

หัวเรำะของมำรีญำยังดังอยู่อย่ำงนั้น...นี่อีตำหมูอวกำศคงจะปล่อยมุก 

เห่ยๆ ให้ญำญ่ำจอมเส้นตื้นได้หวัเรำะจนชกัดิ้นชกังอแน่ๆ 

ขณะที่บัววำรีคิดอยู่นั้น เสียงกรีดร้องจำกมุมในสุดของร้ำนกำแฟ

กด็งัขึ้น เป็นเสยีงของบรกิรสำวที่วิ่งออกมำหน้ำตำตื่น

“โต๊ะในสดุ ลูกค้ำทะเลำะกนั” พนกังำนร้ำนกำแฟรบีแจ้งให้เพื่อน

ทรำบ จำกนั้นทั้งร้ำนกเ็ริ่มได้ยนิเสยีงเอะอะมะเทิ่งดงัตำมมำ

“อแีพศยำ อหีน้ำด้ำน แก่จนป่ำนนี้ยงัคดิจะมำแย่งผวักูอกี”

“ปล่อยฉนัเถอะ...ฉนักลวัแล้ว”

“ปำกมงึบอกว่ำกลวัๆ แต่กไูม่เหน็มงึถอยหำ่งจำกผวักเูลย อย่ำงนี้

ต้องตบสั่งสอน” ไม่ใช่แค่ค�ำขู ่ จำกนั้นเสียงลงไม้ลงมือก็ดังตำมมำ  
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คนในร้ำนร้องลั่นด้วยควำมตกใจ

บัววำรียิ้มมุมปำก...ชะนีแก่คงตีกันแย่งผู้ชำยละสิ และดูท่ำจะมี

ฝ่ำยถูกกระท�ำอยู่ฝ่ำยเดียว โธ่...คุณป้ำเมียน้อยขำ จะไปยอมมันท�ำไม 

เป็นอบีวัวำรหีน่อยไม่ได้ แม่จะตบให้รองพื้นเละเป็นสงัขยำฟักทองเชยีว 

นกึแล้วกอ็ดข�ำไม่ได้ เมื่อครั้งที่โรสรนิชวนเธอไปตบเมยีและแม่สำมี

ของฝ่ำยชำยจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศำล ตอนนั้นเธอก็บ้ำดีเดือดตำมไปด้วย 

แต่บวัวำรหีำได้กลวัไม่ คงเพรำะมพีี่สำวสดุมั่นอย่ำงโรสรนิเป็นหวัโจก

ก�ำลังหัวเรำะในใจ ชื่อของโรสรินก็ท�ำให้เธอนึกคุ้นเสียงที่ได้ยิน 

ตอนนี้

“อย่ำท�ำฉนัเลยนะ เจ้ำคณุเขำบอกว่ำเขำเลกิกบัคณุแล้ว ฉนัไม่ได้

ไปแย่งเขำมำจำกคณุนะ ฮอืๆ”

ชดัเจน...นั่นมนัเสยีงพี่สำวเธอไม่ใช่หรอื บวัวำรไีม่รอช้ำ เดนิดุ่มๆ 

ตรงไปยังกลุ่มไทยมุง พร้อมกับใช้มือแหวกฝูงชนจนเห็นภำพที่เธอแทบ 

ไม่เชื่อสำยตำตวัเอง

โรสรินก�ำลังถูกกระท�ำจำกสตรีสองนำงนั้น โดยมีสำวร่ำงผอม 

ลอ็กแขนไว้ด้ำนหลงั ขณะที่สำวใหญ่จกิผมด่ำพี่สำวเธอจนลกูตำแทบถลน

ออกจำกเบ้ำ ไม่พูดเปล่ำ อกีมอืกก็ระหน�่ำตบไปที่ใบหน้ำของโรสรนิเป็น

ระยะ

“อตีอแหล กกูบัเจ้ำคณุรกักนัอยูด่ีๆ  หล่อนนั่นแหละเข้ำมำแย่งเขำ

ไป อแีรด อรี่ำน” นนทยำตบหน้ำโรสรนิอย่ำงแรงอกีครั้ง

“ดคี่ะ เอำแรงๆ เลยค่ะคณุบี๋” เสยีงเชยีร์จำกสำวใช้ที่จบัโรสรนิไว้

ยิ่งสร้ำงควำมคกึคะนองใจให้ผู้กระท�ำ

“จ�ำเอำไว้เลยนะ อย่ำคิดมำยุ่งกับเจ้ำคุณอีก” เธอพูดประโยค 

ส่งท้ำยช้ำๆ ย�้ำให้คนที่บอบช�้ำได้ส�ำนกึ ก่อนจะเม้มรมิฝีปำก เตรยีมฟำด

มอืลงไปอกีครั้ง

แต่แล้วเธอกต้็องชะงกั...เมื่อมใีครบำงคนมำคว้ำข้อมอืไว้ ยงัไม่ทนั
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ได้ถำมว่ำสตรีแปลกหน้ำคนนั้นเป็นใคร บัววำรีก็ฟำดมือลงบนใบหน้ำ

สำวแก่กว่ำที่ก�ำลงัท�ำร้ำยพี่สำวเธอเสยีแล้ว

เผยีะ! 

บวัวำรมีอืหนกัไม่ใช่เล่น ท�ำให้นนทยำเสยีหลกัหงำยหลงัไม่เป็นท่ำ

“กรี๊ด...หล่อนเป็นใคร กล้ำดยีงัไงมำตบฉนั” สำวใหญ่ร้องเสยีงหลง 

ไม่นกึว่ำจะมมีอืที่สำมมำยุ่งเรื่องของเธอ แถมยงัเป็นมอืที่หนกัเสยีด้วย

“พวกป้ำนั่นแหละเป็นใคร มำท�ำร้ำยพี่สำวฉันท�ำไม” บัววำร ี

เชดิหน้ำถำม

“บวัวำร.ี..” โรสรนิเผลอเรยีกชื่อนั้นออกมำเบำๆ 

“หน็อย...นี่เดี๋ยวนี้มีพวกมีฝูงแล้วหรืออีโรสริน กูนึกว่ำจะเป็น 

หมำขี้เรื้อนโดดเดี่ยว”

“ที่เป็นฝูงน่ะมันพวกป้ำไม่ใช่เหรอ เป็นหมำแก่นมยำนยังไม่พอ 

เสอืกมำรมุคนอื่นอกี มำส ิสองต่อสองแบบนี้ พอฟัดพอเหวี่ยงด”ี บวัวำรี

ยักไหล่ พร้อมกับโยนกระเป๋ำให้ไทยมุงด้ำนข้ำงรับโดยอัตโนมัติ แล้วจึง

เดนิเข้ำหำนนทยำอย่ำงไม่เกรงกลวั

“บวั...อย่ำ...” โรสรนิส่ำยหน้ำ ตะโกนห้ำมน้องสำวทั้งน�้ำตำ

“แกจะท�ำอะไรฉัน” นนทยำถอยกรูด เริ่มหวั่นกับสำยตำเอำจริง

ของสำวแปลกหน้ำ ไม่นกึว่ำคนอย่ำงโรสรนิที่แสนอ่อนแอจะมคีนหำญกล้ำ

มำปกป้อง

บัววำรีมัวแต่จ้องสำวใหญ่ จนไม่ทันระวังตัวว่ำสำวใช้ที่มำกับ 

นนทยำถอืโอกำสนั้นพุง่เข้ำมำจกิผมเธอเตม็แรง นนทยำไม่ปล่อยให้โอกำส

หลดุมอื รบีพุ่งเข้ำบบีคอบวัวำรี

“คิดจะเล่นกับพวกกูหรือ...” นนทยำยิ้มเยำะ ขณะที่บัววำรีดิ้น

ขัดขืน “เป็นไงล่ะ เก่งนักไม่ใช่หรือมึง” สำวใหญ่ฮึกเหิม ผู้หญิงคนนี้ 

น่ะหรอืคดิจะมเีรื่องกบัเธอ คงรู้จกัเธอน้อยไป 

ทว่ำอยู่ๆ นนทยำก็รู้สึกว่ำศีรษะเริ่มเปียก ของเหลวสีน�้ำตำลไหล 
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อำบหน้ำเป็นทำง เมื่อแหงนมองดูจึงพบว่ำใครบำงคนก�ำลังเทกำแฟ 

แก้วใหญ่ลงบนศรีษะเธอ

“เล่นอะไรกนัอยู่เหรอ ขอหนูเล่นด้วยคนส”ิ คนเทกำแฟยิ้มตำหย ี

เธอน่ำรกัไม่น้อย ถ้ำไม่เหวี่ยงมอืมำตบหน้ำนนทยำเตม็แรง

สิ่งเดยีวที่สำวใหญ่ท�ำได้คอืกรดีร้อง 

“กรี๊ด...”

บัววำรียิ้มมุมปำก ยกขำถีบเข้ำที่ท้องน้อยของสำวใหญ่จนตัวงอ 

แล้วเหวี่ยงมอืไปแจกเลบ็บนใบหน้ำสำวใช้ที่ไม่ยอมปล่อยผมเธอ

“โอ๊ย!” สำวร่ำงผอมร้องลั่น รบีปล่อยมอืมำกมุใบหน้ำตวัเอง 

“มำช้ำผดิวสิยัหล่อนนะ ญำญ่ำ” บวัวำรขียบัเอยีงคอซ้ำยขวำเชก็

ควำมเรยีบร้อยของตวัเอง และเอ่ยต�ำหนนิ้องสำว

“ก็มัวแต่หัวเรำะคุณรำชิตแฟนเจ๊น่ะสิ...” มำรีญำยังพยำยำมจะ

อธบิำยยดืยำว แต่พี่สำวยกมอืห้ำม

“หยดุ จดักำรอสีองป้ำนี่ก่อน โทษฐำนบงัอำจมำวุน่วำยกบัเจ๊โรส” 

“จดัไปอย่ำให้เสยี” 

มำรญีำยิ้มหวำน ก่อนพุง่ไปจกิผมลกูสมนุของนนทยำให้หงำยหลงั

ล้มปัง ส่วนบวัวำรเีดนิเข้ำไปบบีหน้ำนนทยำ 

“โอ๊ย...” สำวใหญ่ร้องเสยีงหลง

“ร้องท�ำไมยะป้ำ ทเีมื่อกี้ท�ำเป็นเก่งเชยีว” 

บัววำรีเหวี่ยงมือฟำดใบหน้ำอีกฝ่ำยเต็มแรง สำวใหญ่ร้องดังกว่ำ

เดมิ บวัวำรเีงื้อมอืกะจะฟำดอกีครั้ง แต่ถูกพี่สำวคนโตรั้งไว้

“พอเถอะ หยดุได้แล้ว” โรสรนิพูดเสยีงเรยีบ แม้ใบหน้ำจะบอบช�้ำ 

แต่กลบัไม่ได้อ่อนแรงเหมอืนคนถูกท�ำร้ำย

“อะไรกนัเจ๊ ยงัไม่หน�ำใจพวกหนูเลย แล้วนี่อะไรเนี่ย โดนพวกมนั

ท�ำขนำดนี้แล้วไม่คดิจะเอำคนืเหรอ เอำส ิอดัเตม็แรงเลย” บวัวำรยีิ้ม และ

ใช้สำยตำเชญิชวนให้โรสรนิแก้แค้น



หัสวีร์  81

“ฉนับอกให้พอ” 

น�้ำเสียงนั้นแข็งไม่ต่ำงจำกแววตำที่จับจ้องใบหน้ำเธอ แถมพี่สำว

คนดียังบีบข้อมือเธอเสียแน่น บัววำรีสะบัดข้อมือออก พร้อมจ้องหน้ำ 

โรสรนิอย่ำงไม่เข้ำใจสิ่งที่พี่สำวก�ำลงัท�ำ

เสียงร้องระงมด้วยความเจ็บปวดดังล่ันโรงพัก ร้อยเวรที่นั่ง

ลงบันทึกประจ�ำวันค่อนข้ำงสับสน จับต้นชนปลำยเหตุกำรณ์ไม่ถูก  

นนทยำกับแนนคร�่ำครวญบีบน�้ำตำ พยำยำมฟ้องนำยต�ำรวจว่ำเธอถูก

ท�ำร้ำยร่ำงกำย โดยมีมำรีญำเถียงคอเป็นเอ็นว่ำเป็นแค่กำรทะเลำะกัน 

ส่วนโรสรนิกบับวัวำรนีั่งเงยีบ ไม่ยอมปรปิำกพูดอะไรทั้งนั้น

“อะไรกนัคณุต�ำรวจ พวกฉนัโดนรมุนะ จะกลำยเป็นแค่เหตทุะเลำะ

ววิำทได้ยงัไง” นนทยำขึ้นเสยีง โดยมสีำวใช้พยกัหน้ำเหน็ด้วย

“อ้ำว อปี้ำ กด็ูหน้ำตำพี่หนูแต่ละคนส ิ หน้ำแดงเป็นจ�้ำขนำดนั้น 

แล้วดูแขนหนูตรงนี้กม็รีอยถลอกด้วย นี่ยงัไม่นบัผมที่โดนกระชำกอกีนะ” 

มำรีญำเถียงบ้ำง ใช่ว่ำเธอไม่เคยขึ้นโรงพัก คดีแค่นี้ปรับให้เป็นทะเลำะ

วิวำทก็เหลือแค่ปรับคนละนิดหน่อยเท่ำนั้น คุ้มจะตำยแลกกับกำรได้ตบ

คนที่ไม่ชอบขี้หน้ำ

ทั้งหมดยอมเสียค่ำปรับให้ต�ำรวจ นนทยำกับแนนจำกไปพร้อม

ควำมอำฆำตแค้น บัววำรีไม่รู้สึกเจ็บใจในค�ำด่ำทอที่สองคนนั้นฝำกไว้  

แต่หวัใจเวลำนี้ก�ำลงัสั่นสะท้ำนด้วยควำมน้อยใจในสิ่งที่โรสรนิแสดงออก

พี่สำวคนโตไม่พูดจำกบัใครทั้งนั้น หลงัสะสำงเรื่องเสรจ็ โรสรนิรบี

เดนิจ�้ำอ้ำวไปที่รถทนัที

“อ้ำว อเีจ๊โรสมนัเป็นอะไรหรอืเปล่ำ” มำรญีำสงสยั 

“คณุบวัเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่ำครบั” 

หนุ่มร่ำงท้วมยังตำมมำถึงสถำนีต�ำรวจ แถมยังยื่นแก้วน�้ำให้ 

สองสำวดื่มดับอำรมณ์ร้อน แต่บัววำรีไม่รับ เธอรีบลงบันไดเดินไปหำ 
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โรสรนิที่ก�ำลงัจะเปิดประตูรถ

“ท�ำไมหรอืคะ คณุโรสรนิ รบักริยิำต�่ำๆ ที่พวกฉนัท�ำไม่ได้เหรอ” 

เสียงฟ้ำร้องดังครืนๆ อยู่ไกลๆ เหมือนเป็นเสียงเตือนจำกเมฆด�ำ

เหนอืน่ำนฟ้ำเมอืงกรงุว่ำ อกีไม่นำน...ก้อนเมฆที่อุ้มน�้ำไว้คงจะเกบ็มนัไว้

ไม่ได้อกี

โรสรินหยุดกึก แต่ยังไม่ยอมหันกลับมำ มำรีญำกับรำชิตรีบวิ่ง 

ตำมมำ

“ฉนัรูน้ะว่ำเจ๊รูต้ั้งแต่แรกแล้ว ว่ำฉนักบัญำญำ่นั่งอยูใ่นร้ำนกำแฟ” 

บัววำรีพูดเสียงแข็ง ขณะที่มำรีญำใจคอไม่ดี รีบเข้ำมำจับแขน 

ให้เธอใจเยน็

โรสรินหยิบแว่นตำกันแดดมำสวม พร้อมกับหมุนตัวมำมอง 

น้องสำวทั้งสอง 

“เธอพูดอะไรบวั ฉนัไม่รู้ว่ำพวกเธอโผล่มำจำกไหน แถมยงัท�ำร้ำย

คนอื่นจนเจบ็ขนำดนั้น” พี่คนโตพูดเจอืเสยีงหวัเรำะ

“เสียงพวกฉันคงเบำเกินไปจนท�ำให้เจ๊ไม่ได้ยินสินะ หรือว่ำ 

ควำมจริงเจ๊ต้องกำรจะหลบหน้ำพวกเรำอยู่แล้ว” เสียงหัวเรำะของ 

มำรีญำดังจนคนทั้งร้ำนได้ยิน แต่เหตุใดโรสรินจึงไม่มำหำพวกเธอ เป็น 

อกีประเดน็ที่บวัวำรสีงสยั

“บ้ำไปแล้วน่ำบัว เธอคิดมำกไปเอง แล้วค่อยคุยกันวันหลังนะ  

วนันี้ฉนัรบี” โรสรนิยงัพยำยำมคมุสต ิและหมนุตวัไปเปิดประตูรถ

“เจ๊หนตีวัเองไม่ได้หรอก ถงึเจ๊จะขึ้นรถปิดประตูไป กย็งัเป็นอแีรด

คนเดิมนั่นแหละ” บัววำรีตะโกนก้องแข่งกับเสียงฟ้ำร้อง ก่อนที่สำยฝน

เมด็เลก็จะเริ่มโปรยปรำยลงมำ 

โรสรนิยนืนิ่ง แล้วหนัมำมองหน้ำบวัวำรอีกีครั้ง

“เธอต้องกำรอะไร บวัวำร”ี โรสรนิมสีหีน้ำเคร่งเครยีด

“พระเจ้ำ” บวัวำรสี่ำยหน้ำยิ้มเยำะสิ่งที่เธอได้ยนิ “นี่เจ๊ถำมว่ำฉนั
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ต้องกำรอะไรหรือ เจ๊เสียสติหรือเปล่ำ ฉันต่ำงหำกที่ต้องถำมพี่สำวของ 

แก๊งแรดตวัแม่ว่ำต้องกำรอะไร เหตใุดถงึยอมอ่อนแอ บบีน�้ำตำ ยอมให้

เมียหลวงเขำตบขนำดนั้น แถมพอฉันไปช่วย เจ๊ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจ 

เท่ำไหร่ ท�ำไม...กลัวพวกฉันจะรู้หรือว่ำพ่อเทพบุตรของเจ๊ยังมีพันธะติด

พวงสวรรค์ของเขำอยู่”

“เจ๊บัว ใจเย็นๆ” มำรีญำกลับเป็นฝ่ำยห้ำมให้เธอลดควำมแรง 

เพรำะดูเหมอืนคนตรงหน้ำกเ็ริ่มของขึ้นด้วยเช่นกนั

“แกจะมำรูด้อีะไรกว่ำฉนั ยำยบวั เหตกุำรณ์วนันี้กเ็หมอืนที่แกเหน็

นั่นแหละ” โรสรนิเถยีง

“แล้วท�ำไมไม่อธิบำยล่ะ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร แล้วท�ำไมเจ๊ต้อง

ยอมให้มนัตบ ทั้งที่ควำมจรงิถ้ำเป็นโรสรนิคนเดมิ ป่ำนนี้อปี้ำสองคนนั้น

โดนเครื่องบดกำแฟบดหวันมไปแล้ว”

โรสรนิเงยีบไปครู่ใหญ่ แล้วถอนหำยใจเบำๆ

“ผู ้หญิงคนนั้นคือคุณนนทยำครับ เป็นลูกสำวนำยกสมำคม 

ผูค้้ำทอง และเป็นภรรยำของคณุเจ้ำคณุ แต่ดเูหมอืนจะรกัๆ เลกิๆ ผมเอง

กไ็ม่แน่ใจว่ำเขำจะยงัรกักนัอยูห่รอืเปล่ำ” หนุม่ร่ำงท้วมยกมอืตอบ ท�ำหน้ำ

ดใีจรำวกบันกัเรยีนที่ตอบค�ำถำมของครูในห้องเรยีนถูก 

วงสนทนำเงยีบกรบิ รำชติยิ้มเจื่อนๆ ก่อนจะลดมอืลง

“ห.ึ..ตำยแล้ว นี่ฉนัต้องรูข้้อมลูเหล่ำนี้จำกคนอื่นหรอืนี่” บวัวำรเีอ่ย

เสยีงดงั “แสดงว่ำก่อนหน้ำนั้นพี่สำวฉนัแนะน�ำผู้ชำยในฝันเพยีงด้ำนเดยีว

ให้ฉนัเหน็สนิะ” เธอเอ่ยประชดประชนั

“พอได้แล้ว เอำละ ถ้ำอยำกรูก้ต็ำมนั้นแหละ ผูห้ญงิคนนั้นยงัตอแย

เจ้ำคณุกบัฉนัไม่เลกิ เขำขอเวลำอกีนดิ”

“แล้วท�ำไมต้องยอมให้มนัตบล่ะ” บวัวำรถีำมต่อ

“ก.็..ฉนัไม่อยำกให้มนัเป็นเรื่องเป็นรำว ฉนัไม่อยำกใหเ้จ้ำคณุต้อง

เดอืดร้อน หำกเป็นเรื่องขึ้นมำ อนำคตกำรท�ำงำน รวมถงึสิ่งที่ฉนัเป็นอำจ
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ท�ำให้เขำเสื่อมเสียได้ ถ้ำฉันเป็นข่ำว ไม่วำยใครๆ ก็ต้องสำวไส้ขุดคุ้ย

ประวตัวิุ่นวำยอกี”

“แล้วอย่ำงนี้ควำมรักของเจ๊มันจะมีควำมสุขเหรอ นี่มันไม่ใช ่

ควำมสขุแล้วนะเว้ย”

“ฉนัมคีวำมสขุด ี พวกแกนั่นแหละ แค่วนันี้กจ็ะท�ำให้เรื่องรำวมนั

ใหญ่โตไปหมดแล้ว” โรสรนิเถยีง

“เจ๊บ้ำไปหรือเปล่ำ เจ๊คนเดิมหำยไปไหนล่ะ ถ้ำมีรักแบบนี้นะ  

ฉนัว่ำไม่มดีกีว่ำ” บวัวำรพีูดแค่นั้นแล้วหนัหลงักลบั

“ท�ำไมเหรอบัววำรี” พี่สำวตะโกนตำมหลัง ท�ำให้เธอหยุดชะงัก 

“อจิฉำฉนัละส”ิ 

เสียงฟ้ำร้องที่ดังลั่นยังไม่เสียดแทงเข้ำไปในโสตประสำทเท่ำกับ 

ค�ำพดูของโรสรนิ บวัวำรหีนักลบัไปอกีรอบเพรำะไม่อยำกเชื่อสิ่งที่เพิ่งได้ยนิ

“ฉนัแค่เสยีใจที่เจ๊มอีะไรแล้วไม่ยอมบอกเรำ แล้วท�ำไมถงึคดิว่ำฉนั

อจิฉำเจ๊ได้”

“เฮอะ...เธอก็แสร้งท�ำเป็นคนดี จริงใจไปอย่ำงนั้นแหละบัววำร ี 

ใช่ว่ำเธอจะไม่มีควำมลับกับพวกเรำ อย่ำคิดว่ำฉันไม่รู้นะ” โรสรินกลับ 

เป็นฝ่ำยยิ้มเยำะ ยกมอืกอดอกพร้อมจ้องมำยงับวัวำรี

“ควำมลบั?” 

มำรีญำเอ่ยด้วยควำมสงสัย รำชิตเห็นท่ำไม่ดีจึงรีบวิ่งไปหลบฝน

ทำงอื่น ศกึสำยเลอืดครั้งนี้ยำกที่เขำจะห้ำมทพัได้เสยีแล้ว

“ใช่แล้ว ญำญ่ำ พี่สำวคนเก่งที่แกชื่นชมนกัชื่นชมหนำว่ำเรดิ แรง 

เหวี่ยง ควำมจรงิแล้วไม่ได้แรดด้วยสนัดำนตั้งแต่มธัยมเหมอืนหล่อนหรอก 

นงับวัวำรเีพิ่งจะมำฝึกแรดตอนเจอกนัคนืแรกนั่นแหละ สำเหตเุพรำะอะไร

รู้ไหม...” โรสรนิทิ้งช่วงให้น่ำสนใจ

“ในงำนวนัเกดิของชำยคนรกั พี่บวัวำรขีองหล่อนกะจะเซอร์ไพรส์

วนัเกดิแฟนด้วยกำรชวนเพื่อนมำซ่อนเตม็ห้องพกัของเขำ แต่แฟนหนุ่มที่
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ไม่รู้เรื่องกลับใช้โอกำสนี้บอกเลิกเธอต่อหน้ำเพื่อนที่ซ่อนอยู่ซะงั้น ฮำด ี

ไหมล่ะ” โรสรินเล่ำรำวกับเป็นเรื่องขบขัน ขณะที่บัววำรียืนหน้ำซีด 

พูดไม่ออก “สำวเก่งที่ชอบเอำใจ คอยจดักำรทกุอย่ำงให้แฟนหนุ่ม เลย 

เสยีหมำต่อหน้ำเพื่อนฝงู จำกนั้นเลยผนัตวัมำเป็นสำวแรดจอมปลอมเพื่อ

เรยีกร้องควำมสนใจ คงอยำกให้ทกุคนยอมรบั ฉนัว่ำเผลอๆ...” 

โรสรนิมองบวัวำรทีี่ยนืตวัชำตั้งแต่หวัจดเท้ำ 

“พี่สำวของเธออำจจะยงับรสิทุธิ์ด้วยซ�้ำ แกรู้ไหมอญีำญ่ำ ผู้ชำยที่

แม่นี่บอกว่ำเผดจ็ศกึจดักำรตอนที่ออกไปเที่ยวกบัเรำแต่ละครั้ง ควำมจรงิ

บัววำรีชิ่งหนีเป็นดำวพระศุกร์ตลอด มีแต่หล่อนนั่นแหละญำญ่ำ ที่มั่ว 

ได้อย่ำงไม่รู้ตวัว่ำโดนพี่บวัคนดหีลอกเสยีแล้ว” 

โรสรนิรูม้ำตลอดว่ำบวัวำรแีกล้งอ่อยหนุม่มำกมำย แสร้งกลบับ้ำน

ด้วย แต่พอได้จงัหวะ ไม่เคยมใีครสำนต่อเรื่องบนเตยีงกบัเธอได้สกัคน

“อะไรกนัเจ๊บวั ไหนเจ๊บอกว่ำเจ๊แรดเคยีงข้ำงหนูเสมอไง” มำรญีำ

ตะลงึในสิ่งที่ได้ยนิ 

บัววำรีส่ำยหน้ำ นึกไม่ถึงว่ำโรสรินจะรู้เรื่องรำวที่ตัวเองปกปิดไว้ 

มำตลอด

“ตกลงว่ำทั้งสองคนมองหนูเป็นเด็กสินะ ถึงได้รวมหัวหลอกหนู 

มำตลอด” สำวตัวเล็กเสียงสั่น นึกน้อยใจที่เธอเป็นคนเดียวที่ไม่รู ้

ควำมจรงิอะไรเลย

“โถๆๆๆ น้องมำรีญำคนซื่อของพี่ ท�ำรำวกับน้องเองไม่เคยมี 

ควำมลบักบัพวกพี่ยงังั้นแหละ” 

มำรญีำยิ่งตะลงึงนัเมื่อรูว่้ำตวัเองกเ็ริ่มเป็นเป้ำหมำยโจมตขีองโรสรนิ

“เธอบอกพวกเรำว่ำเป็นสำววยัรุ่นใจแตก ก�ำพร้ำผวั เพรำะผวัดนั

เป็นเด็กแว้นซิ่งมอเตอร์ไซค์ตำยคำท้องถนน ซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงที่เธอรู้ 

ตอนเกดิเหต”ุ โรสรนิแววตำคมกรบิ รำวกบัจะเชอืดเฉอืนหวัใจสองสำวให้

ล้มพบัตรงนั้น 
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“แต่หลงัจำกนั้นอกีเพยีงอำทติย์เดยีว น้องญำญ่ำของเรำจงึได้รู้ว่ำ 

ควำมจรงิแล้วสำมไีม่ได้ไปแข่งรถอะไรหรอก แต่ก�ำลงัขบัรถไปตำมหำกิ๊ก

ที่ทะเลำะกันแล้วหำยไปกับชำยอื่น พิษรักแรงหึงท�ำให้เขำขับรถเร็วปำน

จรวด ผลก็คือทิ้งลูกน้อยกับภรรยำที่แสนดีคนนี้ได้ลงคอ อย่ำเสียใจ 

เลยนะที่เธอจะกลำยเป็นเดก็เสี่ยหรอืกะหรี่ขำยตวั เพรำะผู้ชำยมนัท�ำกบั

เรำก่อนนี่นำ” โรสรนิลอยหน้ำลอยตำพูดด้วยควำมสงสำร

“กรี๊ด...” 

ยำกจะทนไหว มำรญีำกรดีร้องพร้อมกบัเอำมอืปิดหู น�้ำตำพรั่งพรู

ไม่อยำกรบัรู้ควำมจรงิอกีต่อไป ม่ำนฝนคลี่คลมุจนทั้งสำมเปียกโชก

“หยุดเถอะ เจ๊จะพูดท�ำไมให้น้องมันเสียใจ” บัววำรีห้ำมไม่ให้ 

โรสรนิพูดต่อ

“อูย...ไหนว่ำแก๊งแรดตัวแม่ แข็งแกร่งไม่มีหัวใจไงล่ะ พอสะกิด 

แผลเก่ำๆ เข้ำหน่อยกท็�ำเป็นรบัไม่ได้กนัเชยีว ทนีี้รู้หรอืยงัว่ำพวกเธอกม็ี

ควำมลับกับฉัน แล้วจะมำคำดคั้นอะไรจำกฉันมำกมำย” เวลำนี้พี่สำว 

คนดแีปลงร่ำงเป็นแม่มดร้ำยกลำงสำยฝนเสยีแล้ว

“ที่พดูมำซะยำวกเ็พรำะอยำกจะเตอืนพวกหล่อนนั่นแหละ ว่ำอย่ำ

มำยุ่งกบัฉนัอกี” โรสรนิย�้ำสิ่งที่เธอต้องกำร

“นี่พวกเรำไปวุน่วำยกบัเจ๊ตอนไหน เรำแค่เป็นห่วงเจ๊” บวัวำรเีถยีง

“ขอบใจ แต่ฉันก�ำลังเข้ำใจว่ำนั่นคือควำมรู้สึกอิจฉำของคนที่ 

ล้มเหลวในควำมรักนะ แม่สำวจอมเซอร์ไพรส์กับสำวน้อยมอเตอร์ไซค ์

ท�ำหล่น”

“ไร้เหตุผลที่สุด” บัววำรีเจ็บปวดใจที่โรสรินท�ำร้ำยน�้ำใจของเธอ

และมำรญีำอย่ำงเลอืดเยน็ 

โรสรนิถอนหำยใจแล้วพูดทิ้งท้ำย

“เอำละ ใช่ว่ำฉนัจะไม่มเีหตผุล ที่ฉนัก�ำลงัท�ำตอนนี้กค็อืพยำยำม

ท�ำให้เรำเป็นคนดทีี่สดุในสำยตำคนที่เรำรกั กลบัไปเถอะบวัวำร ีมำรญีำ 
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โกรธฉันมำกๆ นะ พวกเธอจะได้เลิกวุ่นวำยกับฉันเสียที” หญิงสำวพูด 

แล้วขึ้นรถขบัจำกไป


