
บทน�ำ

“ตื่นได้แล้วไอ้ตาล! นี่มันสายแล้ว ตลาดจะวายผู้ชายจะหมด
อนาคตแกจะขึ้นคาน มดลูกแกจะมแีต่หยากไย่หินปูนจะเกาะยิ่งกว่าสุสาน

หอยล้านปี แท่นขุดเจาะนำ้ามันที่อ่าวไทยยังเอาไม่อยู่เลย ไอ้ตาล...ตื่น!  

ไฟไหม้! ไอ้ตาล!”

เสียงตั้งปลุกที่ท�าจากเสียงตะโกนโหวกเหวกของตัวเอง ส่งผลให้ 

ผูเ้ป็นเจ้าของบดิกายไปมาอย่างเกยีจคร้าน จากนั้นจงึเลื่อนมอืไปตามข้างตวั 

ตามประสาคนนสิยัเสยีที่ชอบฟังเพลงจากโทรศพัท์บ้างกเ็ล่นไลน์ไถอนิสตา-

แกรมก่อนนอน

แต่สิ่งที่เจอไม่ใช่โทรศพัท์...

“เสยีงปลกุอะไรของคุณน่ะตาล ปิดเถอะ...จะนอน” เสยีงทุม้เข้มของ

ผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นในระยะใกล้ ก่อนที่ท่อนแขนก�าย�าจะพาดผ่านเอวเล็ก

และดงึสาวร่างบอบบางเข้าไปกอด

อ้อมแขนที่รดัรงึส่งผลให้ตลุยดาขมวดคิ้ว สงสยัว่าใครกนัที่นอนกบั

เธอ แต่ยิ่งคดิเธอกย็ิ่งปวดหวั มนัหนกัและตื้อไปหมดจนคดิไม่ออกว่าเกดิ
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อะไรขึ้น จงึลมืตาขึ้นมาอย่างช้าๆ ภาพที่เหน็คอืเพดานที่ประดบัด้วยแชนเดอ-

เลยีร์หรหูรา ท�าให้เธอส�านกึได้ว่าที่นี่ฮ่องกง ไม่ใช่ที่ห้องนอนในคอนโดของ

เธอ 

ความทรงจ�าค่อยๆ ทยอยกลบัมาอย่างช้าๆ เธออยู่ฮ่องกง มาท�างาน

กบัเชษฐา และไปงานฉลองหลงัเสรจ็งานกบัชญานนิ แต่หลงัจากนั้นเธอไม่

แน่ใจ รู้สกึแต่ความรู้สกึวาบหวามยามอยู่ใกล้ชดิกบั...

ให้ตายเถอะ...ใครกอดเธอนะ!

ดวงตากลมโตตวดักลบัมามองหนุม่ข้างตวั สตทิี่กระจดักระจายเริ่ม

คนืมาทลีะน้อย เริ่มคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเมื่อคนืเธอท�าอะไรลงไปบ้าง

เธอไปฉลองกบัชญานนิ แล้วกเ็ผลอระบายความอดัอั้นเรื่องเชษฐาที่

บอกว่าไม่อยากเป็นเพื่อนเธออกีแล้ว มนัท�าให้เธอคดิมาก ยิ่งคดิมากเธอก็

ยิ่งดื่ม ดื่ม และดื่มต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งชญานนิมาคุยด้วย น่าแปลกที่

เธอก็ไม่ใช่คนไว้ใจคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแถมยังเป็นลูกค้าบริษัทโฆษณา

อกีต่างหาก แต่ท�าไมพอดไีซเนอร์สาวมาคุยด้วย เธอกร็ะบายสิ่งที่อยู่ในใจ

ออกมาจนหมด

และใช่...เธอดื่มต่อ!

ชญานินส่งเหล้าให้เธอไม่ยั้ง ทั้งยังพูดคุยให้ค�าปรึกษาให้เธอถาม

เชษฐาไปตรงๆ เลย แต่เธอกย็งัไม่กล้าอยู่ด ียิ่งคดิกย็ิ่งเครยีด ยิ่งเครยีดก็

ยิ่งดื่ม จากนั้นกจ็�าอะไรไม่ได้มากนกั ภาพทุกอย่างมนัพร่าเลอืนไม่ปะตดิ- 

ปะต่อ ชญานนิและสามมีาส่งเธอที่นี่ รู้ตวัอกีทกีอ็ยู่ในอ้อมกอดของเชษฐา 

และจากนั้นก.็.. ‘จูบกนั’

โอ...ให้ตาย!

การที่ตื่นมาแล้วเห็นภาพตัวเองนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงเดียวกับ

ผูช้ายท�าเอาตลุยดาแทบบ้า แต่การที่คนคนนั้นคอืเชษฐาที่เคยเป็นเพื่อน แต่

ก็ท�าตัวห่างเหินทั้งยังพูดใส่หน้าเธอว่าไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้ว ซ�้ายัง

วางมาดเป็นเจ้านายอกีต่างหาก ส่งผลให้เธออยากจะวิ่งไปเอาหวัโขกเสาบ้าน
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ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ไม่อยากเชื่อว่าเธอ ‘ท�า’ ไปแล้วจรงิๆ 

ถึงจะขาดแคลนผู้ชายแต่เธอก็เลือก...ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอกับ

เชษฐา ‘กนิกนัเอง’ ไปแล้ว!

อยากจะบ้าตาย!

“ตื่นแล้วหรอื” เสยีงเข้มคุน้หทูี่ได้ยนิมาตลอดตั้งแต่สมยัวยัรุน่จนถงึ

ตอนนี้ดงักระซบิข้างห ูขดัจงัหวะความคดิที่ก�าลงัลอยไปไกลของตลุยดาให้

กลบัมาอกีครั้ง

หญงิสาวหนัขวบัแล้วชกลงบนหน้าท้องเตม็ไปด้วยกล้ามเนื้อหนั่นแน่น

ของเชษฐาเตม็แรง!

“ตาล!” คนถกูประทษุร้ายร้องลั่น แล้วรวบข้อมอืเลก็ของหญงิสาวไว้ 

ก่อนที่เธอจะท�าร้ายเขาไปมากกว่านี้

ตุลยดาสติแตกเกินกว่าที่เชษฐาจะรับมือไหว เธอสะบัดมือจนหลุด

จากการเกาะกมุของมอืหนา หมายชกเข้าครึ่งปากครึ่งจมกูเขาต่อ แต่เชษฐา

กค็ว้ามอืเธอไว้ พอสู้ไม่ได้ เธอจงึใช้เสยีงเข้าสู้ “คุณท�าอะไรฉนั!”

“ผมต่างหากที่ต้องพูดประโยคนี้ ในเมื่อคุณน่ะท�าผม”

“อะไรนะ” ตลุยดาถามเสยีงสงูปรี๊ด เธอน่ะหรอืท�าอะไรเขา...กใ็นเมื่อ

เขาจูบเธอ และ...

ราวกบักลวัว่าสาวตรงหน้าจะไม่เชื่อ อยู่ๆ  ร่างสงูกล็กุขึ้นนั่งและสลดั

ผ้าห่มนวมผนืหนาออกไปให้พ้นทาง

“กรี๊ด!”

“ตั้งสตหิน่อยตาล” สองมอืหนากร้านกมุไหล่เลก็เปลอืยเปล่าแล้วกด

ไว้ให้เธอนั่งนิ่งๆ ก่อนที่สารพดัหมอนผ้าห่มจะถูกโยนมาใส่หน้า

สมัผสัของเชษฐาให้ความรูส้กึไม่ต่างจากถกูไฟลวก ตลุยดาสะดุง้วาบ 

แล้วมองหน้าตาหวานคมของชายหนุ่มด้วยสายตาขุ่นขวาง

“คณุ...” หญงิสาวชะงกั เมื่อมองชายหนุม่ตรงหน้าเตม็ตา ไล่มาตั้งแต่

เครื่องหน้าหวานคม แต่กด็ูคมเข้มอยู่ในท ี ดวงตากลมโตไล่มองไปยงัแผง
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อกกว้างก�าย�าที่โผล่พ้นผ้าห่ม แล้วก็ต้องสะดุ้ง เมื่อเห็นว่าตามล�าคอ และ

แผงอกแน่นๆ ของเขาเตม็ไปด้วยร่องรอยที่ถูก...เลบ็ข่วน!

“ทนีี้จ�าได้หรอืยงัว่าคณุต่างหากที่ท�าผม” สายตาคมหวานมองมาอย่าง

ต้องการกล่าวหา และนั่นกย็ิ่งท�าให้ตุลยดาปวดหวัหนกักว่าเดมิ

“คุณพูดอะไรของคุณ” แค่เห็นร่องรอยบนเนื้อตัวเชษฐา เธอก็รู้ได้

ทนัทว่ีามนัจะต้องเป็นรอยเลบ็จากการร่วมรกัสดุแสน ‘เร่าร้อน’ แน่ แต่เธอ

ไม่คดิว่านั่นจะเป็นฝีมอืเธอ

เธอท�าจรงิๆ หรอื...

ตุลยดากุมขมับ คิดไม่ตกว่าท�าอะไรไปบ้าง เธอจ�าได้บ้างไม่ได้บ้าง 

แต่ที่แน่ๆ ในอ้อมกอดของเขากท็�าให้รูส้กึดอีย่างประหลาด ความรู้สกึที่เธอ

ไม่เคยได้รบัมาก่อนเลย

“ยงัไม่พอสนิะ” ไม่พดูเปล่า เชษฐาเลื่อนผ้าห่มลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง

มาถงึช่วงตวัที่อดุมไปด้วยกล้ามท้องซกิซ์แพก็เป็นลอนงาม และเตม็ไปดว้ย

รอยเลบ็เช่นกนั

ตุลยดาก้มลงมองเล็บมือตัวเองทันที... ตายแล้ว! เธอไว้เล็บจริงๆ 

ด้วย

หญงิสาวเงยหน้าขึ้น สองสายตาสอดประสาน ดวงตากลมโตเตม็ไป

ด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นหลักฐานคาตาว่าตัวเองอาจเป็นคนกระท�า

ช�าเราเขาจริงๆ แต่...มันจะเป็นไปได้หรือ เธอ ‘กิน’ เชษฐาไปแล้วจริงๆ 

หรอื!

“หรอืไม่เชื่อ” หนุม่หน้าหวานท�าตาแพรวพราว จากนั้นจงึเลื่อนผ้าห่ม

แสดงหลกัฐานมดัตวัจ�าเลยไปเรื่อยๆ จากแผงอก มาจนถงึล�าตวัอวดกล้าม

เนื้อแขง็แรงแบบคนสขุภาพดแีต่เตม็ไปด้วยรอยเลบ็ข่วน และท�าท่าจะเลื่อน

ต�่าลงไปกว่านั้น

“พอ!” เสยีงใสร้องลั่น แต่ไม่อาจหยดุยั้งเชษฐาได้ง่ายๆ เพราะเขายงั

เลื่อนต�่าลงไปเรื่อยๆ ชนดิที่ว่าอกีนดิเดยีวก.็..
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หมบั!

ตุลยดาคว้าเชษฐาไว้หมับ แต่เพราะก�าลังตกใจจนมือสั่นไปหมด 

แทนที่จะจบัมอื กก็ลบัพลาดเป้า ไปโดน ‘เป้า’ จรงิๆ แทน

“กรี๊ด!” หญิงสาวร้องลั่น แทบเสียสติอยู่แล้ว เมื่อเผลอจับ ‘ของ

ร้อน’ เข้าไปเตม็มอื

นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั!



๑
สัญญาจากว่าที่เมีย

สองเดอืนก่อนหน้านั้น
การลาออกจากงานไม่ใช่จุดจบ แต่มนัเป็นเพยีงจุดเริ่มต้น...

ไม่กี่ปีให้หลังในยุคที่สมาร์ตโฟนเปรียบเสมือนอวัยวะที่สามสิบสาม 

สื่อโซเชียลเข้าถึงง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่สัมผัสจาก

ปลายนิ้ว อยากเผยแพร่ข่าวหรอืบทความใดๆ กท็�าได้อย่างง่ายดายเพยีงแค่

กดไลก์กดแชร์ ท�าให้อาชพีต่างๆ หายไปมาก โดยเฉพาะกบัสื่อสิ่งพมิพ์ที่อยู่

กบัคนไทยมานานอย่างหนงัสอืพมิพ์หรอืนติยสาร ยกัษ์ใหญ่ทางสื่อสิ่งพมิพ์

มากมายต้องปรบัตวั ไม่อย่างนั้นกล้็มหายตายจากไปเรื่อยๆ อย่างไม่มทีท่ีา

ว่าจะดขีึ้น รวมทั้งหนงัสอืพมิพ์ที่ตุลยดาท�างานอยู่เช่นกนั

แต่นั่นไม่ใช่สาเหตุแท้จรงิที่ท�าให้เธอตดัสนิใจลาออก

การเดนิทางขึ้นเหนอืล่องใต้ หรอืแม้กระทั่งไปยงัต่างประเทศเพื่อท�า

ข่าวกฬีาท�าให้เธอรกัที่จะเดนิทางและออกไปหาสิ่งใหม่ๆ มากกว่าอยูก่บังาน

เดิมๆ แต่พอโตขึ้น คนที่อยู่ข้างหลังก็แก่ตัวขึ้นทุกวัน เธออยากมีเวลากับ

พวกท่านให้มากกว่านี้ จึงตัดสินใจลาออก และตัดสินใจออกไปท�างานที่
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บรษิทัโฆษณาที่เดยีวกนักบัปิยวชั อดตีช่างภาพคู่หทูี่ชงิลาออกไปตั้งแต่ห้าปี

ก่อน

ช่วงที่ยงัมเีวลาว่างก่อนเข้าท�างานใหม่ ตุลยดาตดัสนิใจมาพกัผ่อนที่

จงัหวดัหนึ่งทางภาคใต้ แต่พอรู้ถงึอุรสัยาผู้เป็นเพื่อนสนทิจงึให้เธอมาพกัที่

บ้านพักตากอากาศติดชายทะเลฝั่งอันดามันที่ เฮคเตอร์ โฮเวเดส สาม ี

นกัฟุตบอลชื่อดงัระดบัโลกของอุรสัยาซื้อไว้เมื่อหลายปีก่อน

กด็.ี..กนิหรู อยู่ฟร ี ไม่มคี่าใช้จ่าย แถมได้นอนโง่ๆ ดูทะเลชายฝั่ง

อนัดามนัที่สวยตดิอนัดบัโลกไปวนัๆ อย่างที่อยากท�ามาตลอดหลายปีที่ผ่าน

มากด็เีหมอืนกนั

ดวงตากลมโตมองไปยงับ้านพกัตากอากาศหลงัใหญ่สไตล์บาหล ีรอ

จนกระทั่งแทก็ซี่ยกกระเป๋าออกมาจนหมดแล้ว จงึเดนิไปด้านในตวับ้าน

แต่...เสยีงอะไร

ตุลยดาขมวดคิ้ว นกึสงสยัว่าใครอยู่ในบ้าน ท�าไมมเีสยีงดงัเหมอืน

มคีนอยู่ ในเมื่ออรุสัยาตามสามไีปเตะฟตุบอลที่สเปน ราพณ์และนวนิดายงั

อยู่ที่กรุงเทพฯ และอุรสัยากบ็อกเองว่าไม่มใีครอยู่ ให้เข้าไปได้ตามสบาย

มอืที่ถอืคย์ีการ์ดชะงกัเลก็น้อย ทว่ายงัไม่ทนัได้ท�าอะไรทั้งสิ้น ประตู

บ้านกถ็ูกเปิดออกโดยฝีมอืของใครบางคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี

“เชษ!” ตุลยดาทกัพี่ชายฝาแฝดของเพื่อนสนทิที่รู้จกักนัมาตั้งแต่สมยั

มธัยมปลาย จนสุดท้ายกก็ลายเป็นเพื่อนสนทิของเธอไปด้วย

“อ้อ...ตาล” แรกทีเดียวเชษฐามีสีหน้างุนงงเหมือนคนเพิ่งตื่น แต่ก็

พยกัหน้าให้สาวเจ้าเดนิเข้ามาในบ้าน

 หญิงสาวมองส�ารวจเขาชัดๆ ตรงหน้าคือชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง 

ใบหน้าคมเข้มทว่าดวงตาหวาน ขนตายาวงอนชนิดว่าผู้หญิงยังอาย ท�าให้

เขาดูเป็นผู้ชายหน้าหวานสไตล์หนุ่มเกาหลีที่ก�าลังเป็นที่นิยมสมัยนี้ ดีที่พอ

ไปเรยีนต่างประเทศกเ็ริ่มอาบแดดจนผวิเข้มขึ้นจนเป็นสแีทนแบบคนสขุภาพ

ด ีใบหน้าคมเข้ม ไม่ขาวไม่หวานจนผูห้ญงิยงัอายเหมอืนก่อน ส่งผลให้ดเูท่
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ขึ้นอกีเท่าตวั

“ท�าไมมองฉันแบบนี้ล่ะตาล อย่าบอกนะว่าหลงเสน่ห์ฉันแล้ว” พอ

เหน็ว่าสาวเจ้าเอาแต่จ้องตาไม่กะพรบิ ชายหนุ่มกท็�าตาพราว ท�าเอาตุลยดา

ขนลุก และถามตรงประเดน็

“ไอ้เอื้อยไม่บอกว่าไม่มคีนอยู่นี่ แล้วแกมาได้ไง”

“อย่าเอด็ไป” หนุม่กะล่อนยกนิ้วชี้แตะรมิฝีปาก “ฉนักลบัมาก่อน แค่

อยากมาเที่ยว”

“เที่ยวอะไร” ตุลยดาหรี่ตาลงอย่างต้องการจับผิด “หมายความว่า

ไม่มใีครรู้เลยใช่ไหมว่าแกกลบัมาแล้วน่ะ”

“ถูกจ้า” เชษฐายิ้มจนตาหย ีแล้วเดนิมาสะกดิไหล่ตุลยดา “ฉนัจะไป

ฟูลมูน แกสนใจไหม”

“ถามจรงิ!” แค่ได้ยนิชื่อสถานที่ที่เชษฐาจะไปเท่านั้น ตุลยดากท็�าตา

วาวทนัที

“นั่นแน่...อยากไปละสนิ้องตาลของพี่”

“เออส ิท�างานมาจะแปดปีไม่ได้ไปไหนนอกจากไปตามสนามกฬีา เบื่อ

จะตาย”

“ถ้าอย่างนั้นไปกนั แกเอาของไปเกบ็ส ิฉนัจะดแูลแกเอง แต่มข้ีอแม้

นะตาล”

“อะไร” ถ้าค�าว่า ‘ข้อแม้’ ออกมาจากคนอื่นเธอคงไม่คดิมาก แต่นี่คอื

เชษฐา ผู้ชายหน้าหวานชอบท�าตุ้งติ้งเวลาอยู่กบัน้องสาว แต่ความจรงิแล้ว

เป็นจอมเจ้าเล่ห์หาตัวจับยากคนหนึ่งที่คิดแผนการชั่วร้ายมาแล้วมากมาย 

แม้แต่กับราพณ์พี่ชายใหญ่ของตัวเองเชษฐาก็ไม่เว้น แล้วเธอจะวางใจได้

อย่างไร

“ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้” เชษฐาหัวเราะลั่น เมื่อเห็นสีหน้าแววตา

หวาดระแวงของเพื่อนสนทิ

“ใครบอกว่าฉนักลวัแก”
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“กอ็้าปากค้างขนาดนี้ แถมปากแกกว้างอย่างกบัปากถ�้า จนแมลงจะ

บนิเข้าไปวางไข่ออกลูกจูงหลานได้แล้ว”

“อเิชษ!” หญงิสาวฟาดฝ่ามอืลงบนต้นแขนก�าย�าของหนุม่ปากร้ายเตม็

แรง

แทนที่จะโกรธ เชษฐากก็ลบัหวัเราะเสยีงดงักวา่เดมิ แลว้กอดคอพา

ตลุยดาเข้ามาในห้องนอน โดยอกีมอืกไ็ม่ลมืที่จะลากกระเป๋าสาวเจ้ามาด้วย 

“แกนอนในห้องไปละกนั ฉนัจะออกไปนอนข้างนอกเอง”

“มหี้องเดยีวเองหรอื”

“ออื” คนกะล่อนแบะปากเมื่อนกึไปถงึความรวยของน้องเขย “เฮคเตอร์

ซื้อไว้สวีตกับไอ้เอื้อยตั้งแต่ไอ้เอื้อยคลอดได้ปีเดียว คงกะจะมีน้องให้แฝด

น้อย แต่สงสยับ่มไิก๊ น�้ายาบูด จนป่านนี้กย็งัไม่มนี้องให้สองตวันั้นสกัท”ี

“แกนี่กช่็างว่าคนอื่น ผูช้ายอะไรปากเสยี” ตลุยดามองค้อนลงุเชษของ

หลานแฝด มอีย่างที่ไหนเป็นลุงแท้ๆ แต่เรยีกหลานแฝดว่า ‘ตวั’ เสยีอย่าง

นั้น

“รู้ได้ยงัไงว่าปากเสยี ชมิแล้วหรอืยงัจ๊ะตาล” คนกะล่อนยกัคิ้วหลิ่ว

ตา “ปากฉนัหวานนะเว้ย ไม่เชื่อกม็าลองชมิส”ิ ไม่แค่พูดอย่างเดยีวเท่านั้น 

แต่เชษฐายังฉวยจังหวะนั้นดึงตุลยดาเข้ามากอดพร้อมกับท�าตาเล็กตาน้อย

ใส่อกีด้วย

“ไปไกลๆ เลยอเิชษ” พูดจบเธอกศ็อกใส่ชายหนุ่มที่ยนืซ้อนหลงัเตม็

แรง 

“โอ๊ย!” เชษฐาร้องลั่น ท�าท่าเจบ็ปวดเกนิจรงิ

“อย่ามามารยา แกเคยเป็นนกัมวย แค่นี้มนัไม่เจบ็เท่าไหร่หรอก”

“ไม่ได้เจ็บที่ตัว เจ็บที่ใจ” คนกะล่อนยิ้มกรุ้มกริ่ม ผลคือเกือบถูก 

สาวเจ้าศอกให้อีกครั้ง คราวนี้เชษฐาไหวตัวทัน จึงถือโอกาสรวบต้นแขน 

เลก็ของตุลยดาไว้ พร้อมกบัจ้องมองเข้าไปในดวงตากลมโตเป็นประกายของ

สาวตรงหน้า
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แววตาที่แปลกไปของเพื่อนสนทิจอมกวนส่งผลให้ตลุยดานิ่งไปอย่าง

คนท�าอะไรไม่ถูกเช่นกัน จึงได้แต่เรียกชื่อเขาด้วยน�้าเสียงแผ่วเบาราวกับ

กระซบิ

“เชษ...”

เชษฐาไม่ตอบ แต่กลบัจบัสาวร่างบอบบางให้หนัหน้ากลบัมาหา สอง

มือกุมไหล่เล็กไว้แล้วมองจ้องเข้าไปในดวงตากลมใสที่คุ้นเคยมากว่าสิบปี 

แล้วก้มหน้าลงไปหาอย่างช้าๆ

ทว่า...

“อย่ามาเนยีนอเิชษ!” เจ้าของเสยีงหวานแหวใส่ แล้วใช้สองมอืผลกั

ใบหน้าคมหวานของชายหนุม่เตม็แรง ส่งผลให้บรรยากาศ (เกอืบ) โรแมน-

ตกิเมื่อครู่สลายไปราวกบัหมอกควนั

เชษฐาหวัเราะหึๆ  ยอมปล่อยมอืจากความนุ่มเนยีนของหวัไหล่กลม

มนกจ็รงิ แต่ยงัจ้องสาวเจ้าตาเป็นประกาย “เกบ็ของก่อนไป แล้วออกไปหา

อะไรกนิกนั แกยงัไม่ได้กนิอะไรใช่ไหม”

“ท�าไมแกรู้” คิ้วเข้มได้รูปของหญงิสาวเลกิขึ้นเลก็น้อยเป็นเชงิถาม

“แกไม่ชอบกนิข้าวเช้ามาตั้งแต่เดก็ อย่างมากกแ็ค่แซนด์วชิหรอืไม่ก็

นมกล่องเดยีว เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดก็จนแก่ ท�าไมฉนัจะไม่รู้”

“ฉนัยงัไม่แก่!” คนถกูกล่าวหาว่า ‘แก่’ ปฏเิสธทนัควนั พร้อมกบัฟาด

ฝ่ามอืลงบนต้นแขนก�าย�าดงัเผยีะ

“จะสามสบิแล้วตาล แก่แล้ว หาผวัไม่ได้ด้วย”

“โอ๊ย!” คนจะขึ้นคานร้องอย่างขดัใจ แล้วเตะหน้าแข้งเชษฐาอย่างแรง 

“ปากเสยีมากอเิชษ ฉนัอายุน้อยกว่าแกสองคนพี่น้องเกอืบปี มาหาวา่ฉนัจะ

ขึ้นคาน แกนั่นแหละป่านนี้ยงัหาเมยีไม่ได้”

“กว็่าก�าลงัจะหา” หนุ่มหน้าตอบ สายตาคมเป็นประกายพราวระยบั 

ยามจ้องมองใบหน้านวลเนยีนของเพื่อนสนทิ

“ใครจะเอาแก”
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“นี่ตาล...จ�าได้ไหม ตอนอายสุบิห้า ฉนัเคยชวนแกไว้ว่าถ้าเราสามสบิ

ทั้งคู่แล้วยงัไม่มแีฟน แกมาเป็นเมยีฉนันะ”

“โอเค...ถ้าฉนัเคยรบัปากไว้แบบนั้น คนืนี้ฉนัจะหามนัที่งานฟูลมูนนี่

แหละ ส่วนแกนะเชษ...ไปรอข้างนอกไป๊ ฉนัจะเปลี่ยนเสื้อผ้า หวิจะแย่แล้ว” 

หญงิสาวตอบกวนๆ แล้วผลกัร่างสูงให้ออกไปจากห้องนอน จากนั้นจงึปิด

ประตูดงัโครม จงึไม่ทนัเหน็สายตาเป็นประกายหมายมาดของเชษฐา

แผนการเดิมของตุลยดาคือแค่มานอนเล่นริมทะเลพักผ่อนสักสอง
สามวัน เติมพลังให้กายหยาบที่ท�างานหนักมาตลอดเกือบแปดปีที่ผ่านมา 

ทว่าเมื่อมาถึงแล้วกลับจ๊ะเอ๋กับเพื่อนสนิท จึงจ�าต้องเปลี่ยนแผนไปด้วย 

เพราะอย่างน้อยฟูลมูนปาร์ตกีถ็อืว่าเปิดหูเปิดตาดเีหมอืนกนั และอกีอย่าง

ก็เพราะเคยอ่านเจอในรีวิวตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่าฟูลมูนปาร์ตีค่อนข้าง

ฉาบฉวย เกดิเธอเมาแล้วจะพลาดท่าให้ฝรั่งที่ไหน อย่างน้อยกม็เีพื่อนผู้ชาย

ด้วย ไปกบัเชษฐากป็ลอดภยัด ีไม่มอีะไรต้องกลวั

ดงันั้น...มาเที่ยวทั้งท ีกใ็ห้มนัเตม็ที่ไปเลย!

ตุลยดาโยนเสื้อเชิ้ต แจก็เกตและกางเกงยนีทิ้งไป แล้วหนัไปหยบิเสื้อ

เปิดไหล่สีขาวตัวสั้นเอวลอย กับกางเกงขายาวปลายขาบานพลิ้วเหมือน

กระโปรงสนี�้าเงนิตดักบัผวิขาวของเจ้าตวั ผมที่เคยมดัรวบทิ้งปลายยาวเป็น

หางม้าก็ปล่อยยาวสยายเคลียไหล่ จากนั้นจึงหยิบรองเท้าสานออกมาจาก

กระเป๋าเดนิทางแล้วเดนิออกไปนอกห้อง

“วี้ดวิ่ว!” เชษฐาผวิปากแซวทนัททีี่เหน็หญงิสาวที่ปกตแิล้วมกัแต่งกาย

ทะมัดทะแมงเสมอ จนเคยแอบเผลอคิดว่าจะเป็นคู่เลสเบี้ยนกับอุรัสยา 

น้องสาวของเขาหรอืไม่ แต่วนันี้กลบัแต่งตวัสวยพริ้งจนนางแบบยงัอาย

“พ่อเป็นนกหวดีเหรอ” ตลุยดาสวนเข้าให้ เพราะตอนเดก็ชอบลอ้ชื่อ

พ่อชื่อแม่กนัมา จนโตมากย็งัแก้ไม่หาย

“นานๆ เหน็แต่งตวัเซก็ซี่...กส็วยดนีี่ตาล แต่...”
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“ว่าแล้วว่าต้องมีแต่” หญิงสาวหัวเราะเบาๆ “คนอย่างแกไม่ชมฉัน

เฉยๆ แน่”

“จะบอกว่าสวยจรงิ แต่ฉนัหวง”

“จะหวงอะไรยะ” คนสวยเซก็ซี่เท้าเอวถาม พร้อมกบัเชดิหน้าขึ้นเลก็

น้อย นึกสงสัยว่าวันนี้เชษฐาพูดจาแปลกๆ หรือแค่เพราะจะแกล้งเธอเล่น

เหมอืนอย่างที่เคย

“หวงเมยี”

“ฉนัไปเป็นเมยีแกตั้งแต่เมื่อไหร่”

“แกลมืสญัญานี่หว่า” หนุม่หน้าหวานท�าเสยีงตดัพ้อ “แกรบัปากว่าโต

มาจะเป็นเมยีฉนัตั้งแต่ตอนอายุสบิห้าแท้ๆ ผู้หญงิกแ็บบนี้ โลเลหลายใจ”

“โอ๊ยเชษ!” หญงิสาวร้องแล้วหยกิสข้ีางแน่นๆ ของเขาอย่างเหลอือด 

“อย่าเยอะ เลกิดรามาแล้วออกไปหาอะไรกนิได้แล้ว ฉนัหวิมาก”

“ไม่มรีถน่ะส ิแต่ฉนัเช่ามอเตอร์ไซค์มา สนใจเป็นสก๊อยไหม”

“จะมอเตอร์ไซค์หรอืม้านลิมงักรกไ็ปทั้งนั้นนั่นแหละ...ไปสกัท ีหวิ!”

“จ้ะเมียจ๋า ไปแล้วจ้ะ” คนกะล่อนหัวเราะเจื่อนๆ แล้วรีบออกไป

เตรยีมรถทนัทกี่อนที่สาวเจ้าจะโมโหหวิไปมากกว่านี้

ร้านอาหารที่ทั้งคู่เลือกคือร้านอาหารตามสั่งริมชายหาดที่ดูสะอาด
สะอ้านและตกแต่งได้อย่างน่ารักด้วยโมไบล์เปลือกหอยดังเคล้าไปกับเสียง

คลื่นลมทะเล จากนั้นจึงเลือกนั่งด้านในสุดที่หันหน้าออกสู่ชายหาด จน

กระทั่งสั่งอาหารเสรจ็ เชษฐากเ็อาแต่นั่งเท้าคางมองตุลยดาตาหวานเยิ้ม

“ถามจรงิเถอะเชษ วนันี้แกเป็นอะไร ขาดยามากี่เดอืนแล้ว ท�าไมไม่

ไปหาหมอ” ถ้าแค่ถามอย่างเดยีวกจ็ะธรรมดาไป จงึแอบจกิกดัสกัเลก็นอ้ย

ตามประสาคนที่สนิทกันมานาน แต่ชอบเถียงกันตลอดเวลาจนเหมือนไม่

ถูกกนั

“ไม่ได้เป็นอะไร แค่วนันี้แกสวย ได้ควงสาวสวยมาเที่ยวมนักต้็องยิ้ม
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หน่อยสวิะ”

“วันนี้แกชมฉันเยอะมาก ถามจริงเถอะ แกต้องการอะไรกันแน่” 

หญิงสาวกอดอกฉับ แล้วมองคนเจ้าเล่ห์ด้วยสายตาไม่ไว้ใจ จริงอยู่ที่เขา

ชอบแกล้งพูดแกล้งแซวเธอเสมอ แต่เหมอืนปีหลงัๆ มานี้ชกัจะหนกัข้อขึ้น

ทุกที

“ท�าไมมองฉนัในแง่ร้ายขนาดนี้วะตาล” เชษฐาถามกลั้วหวัเราะ “ฉนั

แค่หวงว่าที่เมยีฉนั ฉนัผดิเหรอ”

“บอกว่าอย่าพูดไง!” ตุลยดาคว้าขวดน�้าปลาใกล้มือเตรียมจะใช้มัน

เป็นอาวุธทุบหวัเชษฐา แต่ชายหนุ่มยกมอืขึ้นยอมแก้เสยีก่อน

“อกีไม่กี่เดอืนแกกค็รบสามสบิแล้วตาล” คนกะล่อนยิ้มชั่วร้าย “ฉนั

อุตส่าห์ถนอมตวัถนอมใจ เกบ็ความบรสิุทธิ์ไว้รอแกตามค�าสญัญาเลยนะ”

“ไม่ใช่ขึ้นครไูปแล้วตั้งแต่สบิสี่หรอกหรอื” หญงิสาวเลกิคิ้วถามอย่าง

รู้ทนั คนอย่างเขานี่น่ะหรอืยงับรสิุทธิ์ “ไปหลอกเดก็อมมอืไปนายเชษ ฉนั

มสีมองว่ะ”

“แกกพ็ูดไป๊” เชษฐาท�าเสยีงสูง แต่กไ็ม่ปฏเิสธ

ต่างฝ่ายต่างจ้องมองกนัแต่ไม่มใีครพดูอะไรออกมา จนเกดิเป็นความ

เงยีบปกคลุมทั้งคู่ชั่วขณะ ดทีี่อาหารมาเสริ์ฟเสยีก่อน ตุลยดาจงึหยบิช้อน

ส้อมแล้วส่งให้ชายหนุ่มตรงหน้า

“ขอบคุณมากว่าที่เมยี” ว่าแล้วกส็่งจูบให้อกีครั้ง จนสาวเจ้าขงึตาใส่ 

แต่เชษฐาไม่รอให้เธอด่าไล่หลงั กร็บีถามเปลี่ยนประเดน็ทนัท ี “ว่าจะถาม...

ท�าไมแกถงึลาออกจากงาน”

“ก็ไม่มีอะไร” คนที่ตั้งท่าจะด่ายักไหล่เบาๆ แล้วพูดต่อไปว่า “แค่

เบื่อๆ ท�างานข่าวมาตั้งนาน เดนิทางไปไหนต่อไหนตลอด อยากอยูต่ดิที่บ้าง 

คดิถงึยาย อกีอย่างเดี๋ยวนี้คนไม่อ่านหนงัสอืพมิพ์หรอืนติยสารกนัแล้ว”

“แต่ข่าวกฬีากม็คีนสนใจเฉพาะกลุ่มนะ แถมเดี๋ยวนี้สาวๆ มาดูกฬีา

กนัเยอะแยะ”
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“เขากต็ามกนัจากแฟนเพจไหมล่ะ จะมใีครมาสนใจอ่านหนงัสอืกนั...

ว่าแต่แกรู้ได้ไงวะเชษ” เท่าที่จ�าได้ เธอเพิ่งบอกอรุสัยาและนวนิดาไปเท่านั้น 

จงึได้มาพกัที่บ้านนี้ แถมเชษฐาและอเมรกิากอ็ยู่คนละฝ่ังโลก แต่ท�าไมรูเ้รว็

นกั

“แกถามเหมือนฉันโง่เนาะ” คนเจ้าเล่ห์ยิ้มมุมปาก “ก็เพราะร้อยวัน

พันปีฉันไม่เคยเห็นแกหยุดงานเลยนี่หว่า แล้วนี่หนีมาเที่ยวไกลแถมจะไป 

ฟูลมูนกบัฉนัได้ ถ้าไม่เพราะไม่ท�างานแล้ว จะเพราะอะไร”

“เออจริง” ตุลยดาก็เพิ่งนึกได้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองท�างานหนักเพียง

ไร

“แล้วแกท�างานที่ไหน”

“ก.็..บรษิทัโฆษณาเดยีวกบัไอ้ป๊อด ที่เคยเป็นช่างภาพกบัฉนัน่ะ”

“อ้อ...ไอ้คนที่ตดิแฟน โดดงาน จนไอ้เอื้อยได้เจอเฮคเตอร์ที่สนาม” 

เชษฐาพยกัหน้า ช่างภาพคู่หูตุลยดากม็แีค่คนเดยีว กค็อืหมอนั่นนั่นแหละ 

“ว่าแต่ชื่อบรษิทัอะไร”

“กงิก่องแก้วเอเจนซ”ี

พรวด!

คนฟังถึงกับส�าลักต้มย�ากุ้งที่ก�าลังบรรจงซดอย่างเอร็ดอร่อย จน 

สาวเจ้าต้องช่วย ‘ทุบ’ หลงัให้ 

“ตกใจอะไรขนาดนั้นวะเชษ หรอืว่ารู้จกั”

“ไม่รูจ้กัหรอก” หนุม่หน้าหวานโบกมอืพลัวนั “แค่ตกใจชื่อบรษิทั แค่

ชื่อกไ็ม่น่าท�างานด้วยแล้ว”

“ฉนัพูดเล่น นั่นแค่ชื่อแก๊งครเีอทฟีของไอ้ป๊อดมนั” ตุลยดาหวัเราะ

เสยีงดงั เหน็ด้วยกบัเชษฐา เพราะเธอเองกไ็ม่รูต้วัเหมอืนกนัว่าตกปากรบัค�า

ไปท�างานกบัเจ้าพวกนั้นได้ยงัไง

สายตาของทั้งคู่สอดประสานแล้วจึงหัวเราะออกมาพร้อมๆ กัน  

จากนั้นจงึลงมอืกนิข้าว แล้วจงึพากนัไปยงัชายหาดที่ก�าลงัจะจดังานคนืนี้
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เชษฐาขี่มอเตอร์ไซค์พาตุลยดาซ้อนท้ายไปยังชายหาดที่จัดฟูลมูน
ปาร์ต ีจอดรถไว้ที่จุดรบัฝาก จากนั้นจงึเดนิพาตุลยดาเข้าไปด้านในแล้วหา

ที่ว่างที่จะนั่งรบัลมไประหว่างรอเวลา ที่แม้ตอนนี้จะเป็นช่วงบ่ายคล้อย แต่

กม็คีนเยอะเตม็หาด ส่วนมากจะเป็นนกัท่องเที่ยวที่มาอาบแดด ครอบครวั

เลก็ๆ พาลูกมาเล่นทราย เล่นน�้าทะเลกนัไปก่อนถงึเวลาปาร์ตี

“ฉนัเอาผ้าคลมุมาด้วย” หญงิสาวบอก พร้อมกบัหยบิผ้าคลมุไหล่ผนื

บางออกมาจากกระเป๋าสานใบเลก็ แล้วกางบนพื้นทรายต่างที่นั่ง ท่ามกลาง

สายตาสนอกสนใจของเชษฐา

“นี่มนักระเป๋าโดราเอมอนหรอืไงวะ ใบจิ๋วเดยีว แต่ยดัผ้าใหญ่อย่าง

กบัพรมอาละดนิมาได้” พูดพลางนั่งลงตรงข้างหญงิสาว แล้วเอนตวัลงนอน

โดยใช้สองแขนรองศรีษะไว้ แต่เหมอืนจะไม่ถนดัใจ เชษฐาจงึขยบัมานอน

หนุนตกัตุลยดาเสยีเลย

“เชษ!”

“ยมืตกัหนุนหน่อยน่า อย่างกนกัเลย เดี๋ยวพ่อเกบ็ค่าเช่าบ้านเสยีนี่” 

คนกะล่อนท�าเสียงขัดใจ แล้วขยับท่านอนให้ถนัด แต่ก็ถูกสาวเจ้าตีเข้าอีก

จนได้

“โอ๊ย!”

“แกน่ะสิงก” ตุลยดาผลักศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมหนานุ่มแรงๆ 

“คนมองหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวฉนัขายไม่ออกพอด ีอตุส่าห์แต่งมาเสยีสวยพริ้ง 

แต่จะนกเพราะแกนี่แหละ”

เชษฐาจะฟังเสียงทัดทานของเธอสักนิดหรือก็ไม่ ทั้งยังถามหน้าตา

เฉย “เท่าไหร่ล่ะจะซื้อเอง ว่าจะเอาไปตั้งไว้บนคานแล้วเกบ็ไว้ดูเล่น”

“พอเลย!” ตุลยดาพยายามผลักหัวคนหน้าด้านออกไปแต่ไม่ส�าเร็จ 

สุดท้ายกป็ล่อยเลยตามเลย

“ฉนัพดูจรงินะโว้ยตาล ถ้าแกจะมาหาเอาแถวนี้นะ อย่าเลย ที่นี่มแีต่

พวกกลดัมนั ยิ่งดกึยิ่งคกึ แกห้ามห่างจากฉนัเลยนะ”
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“แล้วแกไม่ออกไปหาเหยื่อหรอื” ถงึจะรู้สกึดทีี่เพื่อนเป็นห่วง แต่กอ็ด

สงสยัไม่ได้ เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเชษฐาร้ายแค่ไหน เหน็หน้าหวานๆ มารยา

เกนิหญงิแถมตดิน้องสาวเป็นตงัเมแบบนี้ แต่แท้จรงิแล้ว ‘เสอื’ ดีๆ  นี่เอง

“เจอแล้ว”

“ไหน!” ตลุยดาสะดุ้ง แล้วหนัไปรอบตวั มองซ้ายมองขวาหา ‘เหยื่อ’ 

ที่ว่า จนกระทั่งเห็นสาวหมวยร่างเล็กผิวขาวปากแดง ที่มองปราดเดียวก็

รู้ทนัทวี่าสาวเกาหลแีบบสเปกเชษฐาแน่นอน

“เจอหรอืยงัว่าคนไหน” เสยีงเข้มถามส�าทบั

“รู้แล้ว” หญงิสาวอมยิ้มอย่างผู้ชนะ แล้วบุ้ยใบ้ไปยงัแก๊งสาวเกาหลี

ที่นั่งอยู่ไม่ไกล “ชอบแบบนั้นใช่ไหมล่ะ”

“แบบไหน” เชษฐาแหงนหน้าขึ้นสบตาเพื่อนสนทิ

“กข็าวๆ ปากแดงๆ นั่นไง ชอบแบบนั้นไม่ใช่หรอื”

“อือ...ชอบแบบนี้” หนุ่มหน้าหวานตอบยิ้มๆ นัยน์ตาคมหวานจ้อง

มองสาวเจ้าด้วยสายตาเป็นประกาย

“กร็บีลุกส ิเดี๋ยวเขากเ็ข้าใจผดิหมดหรอก”

“ช่างเถอะน่า” เชษฐาตดับทแล้วท�าเป็นหลบัตาพริ้ม แต่มมุปากยกยิ้ม

อย่างน่าหมั่นไส้ แล้วซุกหน้าลงกบัต้นขาตุลยดาท�าเหมอืนก�าลงัง่วงเสยีเตม็

ประดา “ตอนนี้ขี้เกยีจ ขอนอนต่ออกีหน่อย”

“นี่!” หญงิสาวร้องลั่น ถงึจะสนทิกนัแค่ไหนกเ็ถอะ แต่นี่เป็นครั้งแรก

ที่เชษฐาถงึเนื้อถงึตวัจนอดรู้สกึแปลกๆ ไม่ได้ เธอทุบไหล่เขาเตม็แรง แต่ก็

ยงัไม่ทนัได้ท�าอะไรไปมากกว่านั้น เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้นเสยีก่อน

“โอ๊ะ!” ตุลยดาอุทานเบาๆ “เอื้อยโทร. วดิโีอคอลมา”

“อย่าบอกมนันะว่าฉนัอยู่ที่นี่”

“แกกข็ยบัไปส”ิ

“ตกัแกนุ่มดเีนอะ ขอนอนต่ออกีหน่อย” คนหน้าด้านยงัท�าไม่รู้ไม่ชี้ 

แล้วนอนต่อ ทั้งยังแสร้งท�าเป็นหลับตาพริ้มเสียจนตุลยดาได้แต่มองค้อน 
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ตดัเรื่องเชษฐาออกไป แล้วรบีกดรบัสายอุรสัยา

“ไงเอื้อย”

“ถงึบ้านพกัแล้วใช่ไหมตาล” แรกทเีดยีวแววตาของอรุสัยาเตม็ไปด้วย

ความเป็นห่วง พอเห็นบรรยากาศพลุกพล่านบนชายหาดด้านหลังตุลยดา  

กค็่อยยิ้มออก

“ถงึนานแล้ว นี่มานั่งรมิหาด”

“ท�าไมดูคนเยอะจงั” อดตีนกัข่าวสาวขมวดคิ้ว เพราะบ้านตากอากาศ

ที่เฮคเตอร์ซื้อไว้มชีายหาดที่ค่อนข้างเงยีบและเป็นส่วนตวัเพราะอยูใ่นละแวก

รีสอร์ตหรู แล้วตุลยดาจะมาในที่พลุกพล่านท�าไม ในเมื่อบอกว่าอยากมา

พกัผ่อน

“แวบมาเที่ยวดูอาหารตาเฉยๆ ฝรั่งหล่อด ีเดี๋ยวกก็ลบั”

“เออๆ ดูแลตวัเองด้วยนะเว้ย” อุรสัยาก�าชบั แต่พอคดิอะไรได้ ก็

ถามทันที “ว่าแต่...เชษมันโทร. หาแกบ้างไหม นี่ฉันโทร. หามันไม่ติดมา

หลายวนัแล้ว ไหนว่าจะมาหาหลาน เอพรลิถามหาลุงเชษทุกวนัเลย”

เจอค�าถามนี้เข้าไป คนถกูถามถงึกบัชะงกั อรุสัยาไม่เคยโกหกเธอได้

ฉันใด ตุลยดาก็ไม่อาจโกหกเพื่อนได้ฉันนั้น แล้วเธอจะบอกได้อย่างไรว่า 

‘ไอ้ตวัการ’ ก�าลงันอนหนุนตกัเธออยู่นี่!

พอเห็นว่าเพื่อนเงียบไปนานเข้าหน่อย ปลายสายก็เรียกเสียงดัง 

“ตาล!”

“อะไรเอื้อย!” คนมชีนกัตดิหลงัสะดุ้ง

“ฉนัถามว่านายเชษโทร. หาแกบ้างหรอืเปล่า”

“ไม่นี่” ก็อยากจะบอกว่าไม่โทร. หรอก เพราะมันนอนหนุนตักเธอ 

อยู่นี่ไง!

“หายไปไหนของมันวะ” อุรัสยาบ่น แต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรไป

มากกว่านั้น เสยีงเรยีกจากเดก็หญงิเอพรลิกท็�าให้คุณแม่คนสวยต้องรบีวาง

สาย โดยมวิายก�าชบัว่าถ้าเชษฐาโทร. หาให้บอกว่ารบีตดิต่อกลบัด้วย
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“เฮ้อ...” ตุลยดาถอนหายใจโล่งอก นกึดใีจที่เอพรลิมาเรยีกแม่เสยี

ก่อน ไม่อย่างนั้นอกีไม่นานถูกจบัได้แน่ว่าเชษฐาอยู่กบัเธอ

แต่เดี๋ยวนะ...แค่อตีานี่มาอยู่ด้วย จะต้องปิดบงัท�าไม ในเมื่อเธอเอง

ก็ไปบ้านอุรัสยาตั้งหลายครั้ง แทบจะกินนอนเป็นบ้านตัวเองก็เคยมาแล้ว

ด้วย!

ดวงตากลมโตตวดัมองคนที่ยงัเอาแต่ตเีนยีนนอนหนุนตกัเธอสบายใจ

เฉิบ ปล่อยให้เธอเป็นหนังหน้าไฟรับหน้าน้องสาวฝาแฝดของเขาแล้วก็นึก

โมโห จงึทุบไหล่ก�าย�าเตม็แรง

“โอ๊ยตาล!” หนุ่มจอมมารยาร้องโอดโอยเกินเหตุ มองสาวเจ้าด้วย

สายตาตดัพ้อแล้วถามต่อ “แกทุบฉนัท�าไม ฉนัช�้าทั้งตวัแล้วนะ”

“ไม่ต้องตเีนยีนเลย เกอืบถูกไอ้เอื้อยจบัได้แล้วไหมล่ะ”

“จบัได้แล้วไงล่ะ แกเป็นเพื่อนฉนันี่ตาล เพื่อนอยูด้่วยกนัจะเป็นไรวะ” 

เชษฐาตอบเสยีงเรยีบเรื่อย แต่แววตากรุ้มกริ่มเป็นประกายแปลกๆ อย่าง

ที่ท�าให้คนมองเริ่มรู้สกึไม่ไว้ใจขึ้นมาทนัที

“ถ้าอย่างนั้นแกกโ็ทร. หาน้องแกด้วย”

“อื้อ” รับปากแล้วก็หลับตานอนต่อ แต่ไม่มีวี่แววจะลุกจากหน้าตัก

ตุลยดาแต่อย่างใด

เจอความหน้าด้านระดบัสบิเข้าไป หญงิสาวกไ็ด้แต่ถอนหายใจ ปล่อย

เลยตามเลยเพราะขี้เกียจเถียงกับเขา จากนั้นจึงย้ายสายตามองไปรอบ

ตวัแทน

ฝรั่งแซ่บดจีงั...ที่นั่งอยูข้่างๆ กเ็ป็นหนุม่หล่อเข้มเคราครึ้มสไตล์หนุม่

เมดิเตอร์เรเนียน ที่สวมแค่กางเกงว่ายน�้าสีด�านั่งเปลือยอกจิบเบียร์ไปคุย

กบัเพื่อนไปด้วย แต่พอเธอจ้องมองนานเข้าหน่อย เขากห็นัมายิ้มและขยบิ

ตาให้

โอย...ใจสั่นยิ่งกว่าแผ่นดนิไหวเสยีอกี!

หญิงสาวก�าลังจะยิ้มตอบ ทว่าคนที่นอนหนุนตักก็ขยับตัวไปมา 
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แล้วกอดเอวเธอไว้หน้าตาเฉย!

“เชษ!”

“จะเสยีงดงัท�าไม ฉนัจะนอน” คนหน้าด้านท�าไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจเสยีง

แปดหลอดของสาวเจ้าเลยสกันดิ แต่ยิ่งท�าให้ตุลยดาโมโหกว่าเดมิขึ้นไปอกี

“เลิกเนียนได้แล้ว เอามือออกไป” ตุลยดาโวยลั่นแล้วพยายามแกะ

มอืเขาออก โดยไม่รู้ตวัเลยว่ายิ่งเสยีงดงัมากขึ้นเท่าไหร่ กย็ิ่งเข้าทางเชษฐา

มากขึ้นเท่านั้น

คนกะล่อนยังคงกอดเอวเล็กแล้วซบหน้าลงกับหน้าขาของหญิงสาว 

พร้อมกบัหนัไปทางไอ้หนุ่มหน้าเข้มที่บงัอาจมายิ้มให้ ‘ว่าที่เมยี’ ในอนาคต

ของเขาและยิ้มเยาะเย้ย จากนั้นจงึยอมปล่อยมอืจากตุลยดาแล้วลุกพรวด

ขึ้น

“ตาล...เยน็ละ ใกล้ถงึเวลาแล้ว ไปหาสเีพนต์ตวักนั”

แรกทีเดียวตุลยดาจะปฏิเสธเพราะขี้เกียจล้างตัว แต่พอมองผู้คน

มากมายบนชายหาดที่ต่างก็เพนต์สีบนตัวเป็นรูปต่างๆ สไตล์ชนเผ่าแล้วก็

รู้สกึสนุก จงึพยกัหน้าตกลง เสยีอย่างเดยีว...

“คนต่อแถวเยอะเลยเชษ ฉนัขี้เกยีจ”

“จะไปจ้างคนอื่นท�าไมเล่า ไปซื้อสมีาทากนัเองดกีว่า”

“ฉนัวาดไม่เป็น”

“ฉันจัดการเอง” เชษฐายิ้ม แล้วมองตุลยดาด้วยสายตากรุ้มกริ่ม 

“ฉนัไม่อยากให้ใครแตะตวัฉนันอกจากแก และกไ็ม่อยากให้ใครเกาะแกะแก

ด้วย ดูสายตาไอ้ฝรั่งคนเมื่อกี้ส ิหื่นจะตาย ฉนัเป็นห่วงแกนะ”

“แกว่าเขาหื่น แล้วแกไม่หื่นงั้นส”ิ เจ้าของเสยีงหวานถาม เพราะรู้ดี

ว่าเพื่อนสนทิร้ายแค่ไหน

“ฉนัเรยีบร้อยมาตั้งแต่เดก็...แกกร็ู้ดนีี่ตาล” คนกะล่อนยิ้มจนตาหยี

“เหรอ!” ตุลยดาแค่นเสยีงประชด แต่กเ็ดนิตามเชษฐาไปแต่โดยดี
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หนุม่สาวไปซื้อสสี�าหรบัเพนต์ตวัแล้วมานั่งหลบมุมที่มมุหนึ่งตรงที่คน
ไม่ค่อยพลุกพล่านมาก จากนั้นเชษฐาจึงถอดเสื้อออก เผยให้เห็นหุ่นแซ่บ

สะท้านสายตาไม่แพ้ฝรั่งหน้าเข้มคนเมื่อครู่ เพียงแต่ว่าเชษฐาขาวกว่าเล็ก

น้อย ช่วงไหล่กว้าง ต้นแขนก�าย�า กล้ามอกหนั่นแน่น กล้ามท้องเป็นมัด 

และที่ส�าคญั...นมชมพู!

“ไงล่ะ...ตะลึงเลยสิ” หนุ่มหน้าหวานถามยิ้มๆ แล้วยืดอกเล็กน้อย 

มั่นใจในความหล่อล�่าของตัวเองมาก จนสาวคนฟังแบะปากด้วยความ 

หมั่นไส้

“แกไปเอาความมั่นหน้าแบบนี้มาจากไหนเชษ ฉันแค่แปลกใจ แก 

ไม่ได้ชกมวยมาหลายปี ฉนัเลยคดิว่าจะเหี่ยวแห้งไปหมดแล้ว” ตุลยดามอง

หุ่นทรมานใจสาวอย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะเคยเห็นเชษฐาช่วงที่ล�่ากล้าม

มากกว่านี้ ตอนนั้นเหมือนจะหนาไปหน่อยเลยดูตันๆ ทั้งที่เป็นคนสูง แต่

หลงัๆ มานี้หุ่นเขาลนีขึ้นเยอะ ไม่ตวัใหญ่จนน่ากลวั แต่กม็กีล้ามเนื้อเรยีง

ตวัสวยชดัเจน จนอดไม่ได้ที่จะจิ้มๆ ดูว่า ‘แน่น’ จรงิไหม

“อ้าวๆ ไอ้ตาล อย่าจิ้มส่งเดช เดี๋ยวเป็นเรื่อง” คนหุ่นดที�าเป็นสะดุ้ง

แล้วยกมือปิดอก ท�าท่าเอียงอายแบบสาวน้อย แต่ดูอย่างไรก็ ‘น่าถีบ’ 

มากกว่า ‘น่ารกั’

“แค่อยากรูว่้าแน่นจรงิไหม นี่ออกก�าลงักายหรอืกนิโปรตนีเวย์ด้วย”

“อย่าดถูกูนะเว้ย ฉนัออกก�าลงักายทกุวนั ไม่เหมอืนแก เอาแต่นอน”

“ใครว่า ถ้าเอาแต่นอนฉนัจะใส่เสื้อเอวลอยได้เรอะ” พอถูกกล่าวหา 

ตุลยดาก็ยืดอกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่แม้ไม่ได้มากแบบนางแบบ

ทั่วไป แต่กด็ูสุขภาพดี

“ขอจิ้มบ้างส”ิ คนกะล่อนยิ้มตาเป็นประกายไปด้วยความหวงั แต่ก็

ถูกดบัฝันด้วยสายตาดุจดัของสาวเจ้า

“อเิชษ!” ตุลยดาใช้พู่กนัชุบสชีมพูในมอืจิ้มอกคนบ้ากามแรงๆ “พอ

เลย อยู่เฉยๆ เดี๋ยวจะวาดลายมกิกเีมาส์ให้”
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“แกจ�าได้ด้วยหรือว่าฉันชอบมิกกีเมาส์” น�้าเสียงของเชษฐาอ่อนลง 

ทว่าตุลยดาไม่ทนัสงัเกตเพราะก�าลงัตั้งใจวาดมกิกเีมาส์ตวัเท่าควายให้

“จ�าได้สิ” เพราะปีแรกที่รู้จักกัน พอถึงวันเกิดของอุรัสยา เธอซื้อ

กระเป๋าใสเ่ครื่องเขยีนลายกบเคโระให้เพื่อน จนเชษฐามาบ่นน้อยใจ เพราะ

เกดิวนัเดยีวกบัอรุสัยาแท้ๆ แต่ไม่ได้อะไรเลย สดุท้ายทั้งสามจงึไปเลอืกซื้อ

ด้วยกัน และเชษฐาก็เลือกแต่ของที่เป็นมิกกีเมาส์ทุกชิ้น และแน่นอน... 

ตุลยดาต้องแคะกระปุกหมูออมสินมาซื้อให้เขาเป็นของขวัญวันเกิด เพราะ 

ไม่อยากถูก ‘งอน’ ใส่อกี

“ฉนัยงัเกบ็ไว้เลยนะ”

“อะไร”

“กระเป๋าที่แกซื้อให้ไง” เชษฐาบอกยิ้มๆ ดวงตาคมหวานอ่อนลงจน

เกอืบละมนุยามมองสาวที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเพนต์รปูการ์ตนูให้ แต่พอเธอ

เงยหน้าขึ้น เขากก็ลบเกลื่อนสายตาอ่อนโยนด้วยความ ‘กวนประสาท’ แทน 

พร้อมกบัยิ้มกรุ้มกริ่ม “ไถเงนิแกตอนเดก็ๆ ได้ ใครจะทิ้งลง”

เจอความกวนประสาทหลายครั้งติดเข้าไป ตุลยดาก็ทนไม่ไหว ใช้

พูก่นัในมอืจิ้มลงบนเนื้อแน่นๆ จดุที่ก�าลงัวาดเตม็แรง แล้วแหวใส่ “เลกิกวน

ประสาทฉนัเสยีทอีบิ้าเชษ!”

“โอ๊ยตาล” หนุ่มจอมกวนอุทานเสียงดัง “โอ๊ยๆ อย่าจิ้มตรงนี้  

ไม่ได้ๆ”

“อะไร” ตลุยดาท�าหน้างง กเ็พนต์ตวัให้เขาตามปกต ิแต่อยูด่ีๆ  เขาก็

ร้องลั่น ทั้งยงัขยบัตวัหนจีนเธอเพนต์ไม่ถนดั

“แกจิ้มนมฉนัอยู่เนี่ย!” เชษฐาโวยลั่น จนคนแถวนั้นหนัมามอง

ตลุยดากช็ะงกัไปเช่นกนัเมื่อเหน็สายตาของคนรอบข้าง ที่ต่างกส่็งยิ้ม

ล้อเลยีน บ้างกช็ี้ชวนคนอื่นๆ ให้หนัมาดูด้วย จนส�านกึได้ว่าเธอและเชษฐา

นั่งหน้าชิดกันจนเกือบจะคลุกวงในกันอยู่แล้ว แถมพู่กันในมือก็จิ้มอยู่ใน

ต�าแหน่งยอดอกเขาอกีต่างหาก 
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มนิ่า...ป่านนี้คนไม่คดิว่าเธอกบัเชษฐาเล่นวติถารอะไรกนัอยู่หรอื!

“ว้าย!” หญงิสาวร้องลั่นแล้วขยบัถอยจนหงายหลงัก้นจ�้าเบ้าดูไม่จดื

“อ้าวตาล” เชษฐาหัวเราะลั่น แต่ก็ช่วยพยุงหญิงสาวขึ้นมาแต่โดยด ี

“ตายๆ ล้มตูดจ�้าแบบนี้ เสยีดายสะโพกดนิระเบดิของแกหมด”

“นี่!” สาวเจ้าท�าตาพอง ก�าลงัจะด่าต่อแท้ๆ แต่พดูไม่ออก เพราะหลงั

จากเชษฐาพยุงเธอขึ้นมาแล้ว ขายงั ‘ปัดก้น’ เอาเศษฝุ่นทรายออกให้อย่าง

ถอืวสิาสะ

ตุลยดาร้องวี้ด เธอเงื้อมือจะตีเขา แต่เชษฐาไหวตัวทันจึงรีบวิ่งหน ี

กลายเป็นว่าเธอต้องวิ่งไล่เขาไปทั่ว ท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของหนุ่ม

หน้าหวานจอมกวน และสายตาล้อเลยีนระคนอจิฉาของผู้คนแถวนั้น



๒
สถานที่เกิดเหตุ

หนุ่มสาววิ่งไล่กันไปทั่วหาด แต่เพราะเชษฐาเป็นนักกีฬาเก่าและ
ยังสูงกว่าตุลยดามาก ผลคือไล่กันไปสักพัก เขาก็กลืนหายไปกับผู้คน

มากมาย เพราะนี่กค็�่ามากแล้ว อกีไม่นานกไ็ด้เวลาฟูลมูนปาร์ตพีอดี

“หายไปไหนของมนัวะ” เจ้าของเสยีงหวานบ่นกระปอดกระแปด หลงั

จากเดนิหาเชษฐาไปทั่ว แต่ไม่เจอ จนอดคดิไม่ได้ว่าถ้าเขาคดิจะแกล้งด้วย

การทิ้งเธอไว้ตามล�าพงัละเป็นเรื่องแน่ เธอขบัมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งนกั คงจะ

ขับกลับไปบ้านพักไม่ถูก และอีกอย่างถ้ามืดสนิทเมื่อไหร่เธอได้หลงทาง

แน่นอน

ดงันั้น...สองหวัดกีว่าหวัเดยีว

ตุลยดาเดินลัดเลาะไปทั่วหาดแต่หาไม่เจอ จึงตัดใจไปนั่งรออยู่ใน

บาร์เหล้าหลงัที่อยูไ่กลสดุที่ตกแต่งสไตล์ชนเผ่า เพราะนดักบัเชษฐาไว้ถ้าหา

กนัไม่เจอ ไม่ได้ยนิเสยีงโทรศพัท์ หรอืว่าถ้าแบตโทรศพัท์หมดกใ็ห้มาเจอ

กันที่นี่ แล้วจึงสั่งเบียร์มานั่งจิบตามล�าพัง มือก็จิ้มมือถือติดต่อเชษฐาไป

พลาง



30  l  แ ส น เ ล่ ห์ ก ล รั ก

‘อเิชษนะอเิชษ อย่าให้เจอนะ แม่จะด่าหูชา’ 

ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรกต็ดิต่อเชษฐาไม่ได้เสยีท ีตลุยดาจงึละความ

พยายามแล้วยกขวดเบยีร์ขึ้นจ่อรมิฝีปาก ทว่ายงัไม่ทนัดื่มลงคอ สายตาก็

พลนัเหน็อะไรเข้าเสยีก่อน

ไม่ใช่เชษฐา...แต่เป็นผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ถูกหิ้วปีกไปยังหลัง

ร้าน!

‘อะไรกนัวะ!’

กว่็าจะไม่สนใจ ทว่าการท�างานข่าวมาเกอืบแปดปีกท็�าให้สญัชาตญาณ

นกัข่าวของเธอถูกปลุกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตวั สาวร่างบอบบางลงจากเก้าอี้ทรง

สูง เดนิปะปนกบัผู้คนแล้วเลี่ยงไปยงัด้านข้างของร้านเหล้า แล้วซุ่มอยู่ข้าง

ต้นมะพร้าวใหญ่ มองชายผูเ้คราะห์ร้ายคนนั้นถกูหิ้วปีกขึ้นรถตูอ้อกไป เธอ

ก�าลงัจะหนัหลงักลบั ทว่าสายตาของผูช้ายคนหนึ่งที่ท�างานในร้านเหล้ากลบั

หนัมาเหน็เธอเสยีก่อน

ซวยแล้ว!

หญงิสาวใจหายวบู เธอลนลานถอยหลงัจนกระทั่งชนกบัใครบางคน 

ท�าเอาสาวคนเก่งตกใจตัวแข็งทื่อ คิดว่าเป็นหนึ่งในพวกมันที่เล่นงานเธอ

แน่แท้ ร่างสูงใหญ่ขยับมาตรงหน้า บดบังภาพรถตู้คันนั้นเสียมิด บดบัง

ทศันวสิยัไปหมดสิ้น แต่กท็�าให้ตุลยดามองเหน็ว่าเป็นใคร

“เชษ!” เสียงหวานอุทานลั่น แต่ก็ถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นว่าเป็น

เพื่อนตวัเอง

“กฉ็นัน่ะส ิแกคดิว่าใคร หรอืว่าซุกชู้ไว้” คนกะล่อนยิ้มเจ้าเล่ห์

“บ้าส”ิ ตอบแล้วกข็ยบัตวัพร้อมกบัชะโงกหน้ามองหารถตู้หรอืผู้ร่วม

ขบวนการนั้น แต่เพราะตรงนี้มดืมาก เธอไม่เห็นพวกนั้นแล้ว แต่กไ็ม่เหน็

ใครเลยเช่นกนั

คงไม่มอีะไรมั้ง...

อดตีนกัข่าวสาวปลอบตวัเองอย่างนั้น เพราะรอบตวักย็งัปกต ิบางที
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คนที่ถูกหามออกไปนั่นอาจจะเมามากจนเพื่อนต้องช่วยกนัลากออกไปกไ็ด้

“นั่นไง...มองใหญ่เลย แกจะทิ้งฉนัใช่ไหมตาล” 

จากนั้นจึงทุบอกกว้างเปลือยเปล่าแรงๆ โทษฐานที่ให้เธอเดินหาอยู่

นานนบัชั่วโมง

“อะไรอีกล่ะตาล แกมาทุบฉันท�าไม วนันี้แกทุบจนฉันช�้าไปหมดทั้ง

ตัวแล้วนะเว้ย” ปากบ่นว่าช�้าว่าเจ็บ ทว่าคนถูกประทุษร้ายกลับยิ้มระรื่น 

แล้วรวบมอืเลก็ทั้งสองข้างไว้ไม่ให้เธอทุบเขาได้อกี

“แกหายไปไหน จนฉนัจะกลบัแล้วเนี่ย”

“ฉนักเ็ดนิหาแกนั่นแหละ” เชษฐามองสหีน้าดูไม่จดืของตลุยดาแล้วก็

อดหวัเราะไม่ได้

“ข�าอะไร”

“ข�าแก ฉนัว่าแล้วว่าแกไม่เหมาะกบังานแบบนี้หรอก ออกไปหาอะไร

กนิกนัไหม ฉนัหวิแล้วว่ะ”

“ออื” หญงิสาวพยกัหน้ารบั “ฉนักห็วิเหมอืนกนั”

เชษฐาเดนิน�าตุลยดามายงัจุดที่ฝากรถมอเตอร์ไซค์ไว้ แล้วส่งหมวก

กนันอ็กให้ แต่พอตุลยดาจะรบั เขากเ็ปลี่ยนเป็นสวมให้เธอแทน

“ท�าไมช้าจงัเชษ” หญงิสาวถามเสยีงขุน่ หลงัจากที่เขาคล�าตวัลอ็กอยู่

นานแต่กส็วมให้ไม่เสรจ็เสยีท ีและเธอกห็วิมากแล้วด้วย

“เสรจ็แล้วเนี่ย ตรงนี้มนัมดื ฉนัมองไม่ถนดั” ตอบพลางถอยหลงั

จากสาวเจ้า แล้วก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์เตรยีมตวัออกรถ

“ไปตัดแว่นไป๊” หญิงสาวบอกเสียงสะบัด แล้วจึงก้าวขึ้นไปนั่งซ้อน

ท้าย ให้เชษฐาท�าหน้าที่สารถพีาเธอไปหาอะไรกนิให้มนัจบๆ เสียที

ลมทะเลยามค�่าคืนค่อนข้างแรง เชษฐาจึงขับรถด้วยอัตราเร็วแรง
ชนิดว่าเต่ายังแซงได้ ขับไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน เพื่อให้ตุลยดามองสองข้าง

ทางหาร้านที่จะนั่งกินข้าวกันด้วย เพราะตอนนี้เพิ่งสามทุ่ม ยังไม่ดึกเท่าไร 
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และอีกอย่างที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรเสียก็มีที่กินที่เที่ยวได้ทั้งคืน

อยู่แล้ว

“เลอืกได้หรอืยงัตาลว่าจะกนิอะไร” เจ้าของเสยีงเข้มถามแข่งกบัเสยีง

ลม หลงัจากที่นั่งรถวนแทบจะรอบเกาะอยู่แล้ว แต่ตุลยดากย็งัเลอืกไม่ได้

ว่าจะกนิอะไร

“แกไม่ช่วยคดิเลยนี่หว่า คดิมาสเิชษว่าอยากกนิอะไร”

“ฉนักต็ามใจแกไง”

“กช็่วยกนัคดิบ้างกไ็ด้”

“ผัดไทยไหม” หนุ่มหน้าหวานถาม เขาจ�าได้เสมอว่าเธอชอบกิน 

ผดัไทยหรอืไม่กห็อยทอด ชอบมาตั้งแต่เดก็จนกระทั่งตอนนี้ อย่างตอนที่ 

อุรัสยายังท�างานนักข่าว ถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันทีไรก็ชอบชวนกันไปกิน 

ผดัไทยประตูผทีุกที

“กไ็ด้ แต่แกอย่าเอาแต่ตามใจฉนัส ิแกอยากกนิหรอืเปล่า”

“แกอยากกนิฉนักอ็ยากกนิด้วย” เชษฐาตอบง่ายๆ

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ป” ตุลยดาพยกัหน้า

“กอดพี่แน่นๆ นะน้อง พี่จะซิ่งแล้ว” คนกะล่อนพูดกลั้วหวัเราะ แล้ว

ท�าเป็นบิดเร่งความเร็วแรงๆ แต่รถเวสปาที่สังขารเก่าจะเป็น ‘ป้า’ สมชื่อ

กลบัทรยศ เร่งอย่างไรกไ็ม่ขึ้น จนตุลยดาหวัเราะลั่น

“เพ้อเจ้อ” เธอตไีหล่เขาเบาๆ แล้วส่ายหน้าระอาความกวนประสาท

ของเพื่อนสนทิ แม้จะไม่ท�าตามที่เขาบอก แต่กก็�าชายเสื้อเขาไว้แน่น แล้วนั่ง

อมยิ้มไปตลอดทาง

ทั้งสองมานั่งร้านผัดไทยโต้รุ่งร้านหนึ่งที่อยู่บนทางเท้าบนถนนเลียบ
ชายหาด แต่ไม่ได้หนัหน้าเข้าหาชายหาดเหมอืนร้านอาหารหรูอื่นๆ พอไปถงึ

กส็ั่งผดัไทยคนละจาน และมานั่งรอที่โต๊ะเก่าๆ ภายในร้าน

“แกดเูบื่อปาร์ตนีะตาล” เชษฐาเป็นฝ่ายเริ่มชวนคยุ เมื่อเหน็ว่าหญงิสาว
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ที่นั่งตรงข้ามเอาแต่มองไปรอบตัว ตรงนี้เป็นคนละฝั่งของชายหาดที่จัด

ปาร์ตี จึงเงียบสงบราวกับอยู่คนละโลก ซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ถูกใจตุลยดา

มากกว่าตอนที่อยู่ในฟูลมูนปาร์ตเีมื่อครู่

คนถูกถามจบิน�้าเปล่าเลก็น้อยแล้วจงึพยกัหน้า “เออน่ะส ิตอนแรก

กน็กึสนุก เผื่อจะหาเหยื่อได้บ้าง แต่เอาเข้าจรงินี่ไม่ไหว อะไรไม่รู้ ไอ้บ้างก็

รบีเมารบีอ้วกมนัข้างขาฉนัเนี่ย อกีคู่กแ็ทบจะกนิกนับนหาดนั่นเลย ไม่ไหวๆ 

เสื่อมมาก ป้ารบัไม่ได้”

“แกแก่ไปแล้วมั้งตาล”

“คงจะจรงิ” สาวอายุใกล้สามสบิเท้าคาง แล้วมองเชษฐาเขมง็ “อย่า

บอกนะว่าแกไปเซก็ซ์ออนเดอะบชีมาแล้ว”

“ไอ้บ้า” หนุ่มหน้าหวานขย�ากระดาษทิชชูสีชมพูแหววปาใส่ตุลยดา 

“ฉนัมวัแต่เดนิตามหาแก จะมเีวลาไปหาเหยื่อที่ไหน แกต้องรบัผดิชอบเลย

ไอ้ตาล”

“ฉนัไม่เซก็ซ์ออนเดอะบชีกบัแกแน่ๆ” หญงิสาวส่ายหน้าพรดื เพราะ

สนิทกันมาตั้งแต่เด็ก คุยเรื่องทะลึ่งตึงตังกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นคะนอง

ฮอร์โมน จนตดิเป็นนสิยัมาถงึตอนนี้

“กไ็ม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น” เชษฐาตอบยิ้มๆ ดวงตาคมหวานเป็น

ประกายพราวระยบั

“แล้วอะไร”

“ไปกินเหล้าเป็นเพื่อนหน่อย” พูดแล้วก็รีบดักคอต่อทันที “ห้าม

ปฏเิสธนะเว้ย นานแล้วที่แกไม่ได้ดื่มเป็นเพื่อนฉนั งานนี้ห้ามเบี้ยว”

“เออๆ ไปกไ็ป แต่ขอกนิอะไรรองท้องหน่อยแล้วกนั” เจ้าของเสยีง

หวานรับปากอย่างขอไปที ใช่ว่าเธอจะไม่เคยไปกินเหล้ากับฝาแฝดอุรัสยา

และเชษฐาเสียเมื่อไหร่ ตรงกันข้าม เพราะตอนอายุยี่สิบพอเข้าผับได้ครั้ง

แรก พวกเธอกไ็ปก่อวรีกรรมฝากถุงอาเจยีนไว้ใต้บาร์ในผบัมาแล้ว!

ตุลยดามวัคดิไปถงึเรื่องเก่าๆ พอดกีบัที่ผดัไทยมาเสริ์ฟ ทั้งสองจงึ
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นั่งกินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเรียบร้อยแล้วจึงไปต่อที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่

อยู่ไม่ไกลจากที่พกั

ตอนที่ทั้งคู่มาถึงก็ดึกมากแล้ว ภายในร้านจึงเปิดเพลงดังกระหึ่ม 

หนุม่สาวเลอืกนั่งมุมในสุดของร้านและสั่งทั้งเหล้าและกบัแกล้มมานั่งกนิเล่น

ระหว่างมองหนุ่มๆ สาวๆ นกัท่องเที่ยวเต้นกนัเพลนิตา

“ไม่ได้เที่ยวนานแล้วหรือตาล” เชษฐาเปิดค�าถาม หลังจากนั่งมอง

หญงิสาวตรงหน้าอยูน่าน ตลุยดาเอาแต่มองนั่นมองนี่ไปรอบตวั ท�าเหมอืน

เพิ่งเคยเข้าร้านเหล้าครั้งแรกกไ็ม่ปาน

“ก็ตั้งแต่ไอ้เอื้อยเกิดเรื่องก็ไม่ได้ดื่มจริงจังเลย” ตุลยดาตอบพร้อม

ท�าหน้าครุ่นคิดไปถึงอดีต เมื่อก่อนเธอกับอุรัสยานี่คือแก้วตาขายาดองมา

ตั้งแต่สมัยเรียน แต่อุรัสยาพอเกิดเรื่องก็ห่างหายไปทันที ยิ่งพอเพื่อน

แต่งงานและย้ายไปอยูก่บัเฮคเตอร์ เธอไม่มเีพื่อนไปนั่งดื่มนั่งกนิเหมอืนก่อน 

จงึห่างหายจากสุราเมรยัไปเสยีนาน

“กลวัหรอื”

“กไ็ม่มเีพื่อนที่ไว้ใจได้ไปกนินี่หว่า” หญงิสาวยกัไหล่ “แต่ช่างเถอะ วนั

นี้มากบัแก”

“แกไว้ใจฉนั?” เชษฐาเลกิคิ้วเลก็น้อย พร้อมกบัยิ้มตาเป็นประกาย

“กเ็ออส”ิ ตลุยดาพยกัหน้าแล้วก้มลงจิ้มเอน็ข้อไก่ทอดเข้าปาก ไม่ทนั

สงัเกตสายตาเป็นประกายของชายหนุ่มตรงหน้า

“ถ้าอย่างนั้นก็ชน!” เชษฐาชนแก้วกับสาวตรงหน้าแล้วดื่มรวดเดียว

หมด จากนั้นจงึยกัคิ้วท้าทาย “ไงล�ายอง สู้ไหม”

“คนอย่างไอ้ตาลไม่ยอมแพ้แกแน่เชษ!” ตุลยดาประกาศกร้าว แล้ว

ยกแก้มดื่มรวดเดยีวหมดเช่นกนั

เมื่อมแีก้วแรก แก้วที่สอง สาม และสี่ กต็ามมาเรื่อยๆ อย่างไม่มทีท่ีา
ว่าจะหยุด…
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ยิ่งดกึมากเท่าไหร่ เพลงในร้านเหล้ากย็ิ่งบบีกระชั้นเป็นจงัหวะรวัแรง 

บวกกบัแอลกอฮอล์ที่เข้าไปในกระแสเลอืดด้วยแล้ว กย็ิ่งท�าให้ใจสั่นมากขึ้น

“ฉนัว่าฉนัต้องแก่ลงเยอะแล้วแน่ๆ เลยว่ะเชษ” สาวอายุใกล้สามสบิ

ยกมอืทาบอก รู้สกึได้ถงึหวัใจที่เต้นแรงไปกบัเสยีงเบสหนกัๆ ของเพลงใน

ร้าน จนอดคดิแบบตลกๆ ไม่ได้ว่าหวัใจเธอจะวายไปก่อนไหม

“แกกบัฉนัอายุเท่ากนั ฉนัยงัไม่แก่แล้วแกจะแก่ได้ไง”

“ฉนัเพิ่งยี่สบิเก้า!” คนเดก็กว่ารบีแย้ง แม้จะเกดิหลงัจากเชษฐาและ

อุรสัยา แต่กห็่างกนัสบิเดอืน ยงันบัว่าอายุยี่สบิเก้าอยู่ ให้ตายอย่างไรกไ็ม่

ยอมรบัว่าสามสบิจนกว่าจะถงึวนัเกดิในอกีสบิเดอืนข้างหน้าแน่นอน!

“เออๆ ไม่แก่กไ็ม่แก่” หนุ่มหน้าหวานหวัเราะเบาๆ แล้วเตมิเหล้าลง

แก้วให้สาวตรงหน้า

“นี่เชษ”

“อะไร” เชษฐาเงยหน้าขึ้นสบประสานดวงตากลมหวานที่เริ่มฉ�่าปรอื

เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์

“แกยงัไม่มแีฟนอกีเหรอ”

“ท�าไมถามแบบนี้ หรอืว่าเริ่มเหน็ว่าฉนัหล่อ...แคก็!” พดูยงัไม่ทนัจบ 

กถ็ูกสาวเจ้ายดัเอน็ข้อไก่ทอดชิ้นใหญ่เข้าปากจนเกอืบส�าลกั

“ไอ้ตาล!”

“เอาความจรงิ...ไม่มโนสเิชษ”

“ไม่หรอก ฉันแค่มีคนที่ฉันชอบแล้ว” เชษฐาตอบพร้อมกับยิ้มเล็ก

น้อย เขาดื่มไปน้อยกว่าตุลยดา และอกีอย่างตอนที่เรยีนต่างประเทศกด็ื่ม

บ่อย เรยีกได้ว่าสั่งสมวชิาฝึกวทิยายุทธ์มาอย่างโชกโชน เหล้าแค่นี้ท�าอะไร

เขาไม่ได้ ผดิกบัสาวตรงหน้าที่เริ่มเลื้อยไปกบัโต๊ะแล้ว แต่กย็งัฝืนตาปรอืคุย

กบัเขาต่อ

“ใครอะ” ตุลยดาท�าตาพราว นกึสนใจขึ้นมาทนัที

“แกอย่ารู้เลย”
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“ท�าไมล่ะ ฉนัไม่รู้จกัเหรอ” ตุลยดาท�าหน้าเสยีดายเลก็น้อย เมื่อนกึ

ไปถึงตอนที่อุรัสยาบ่นให้ฟังว่าราพณ์บ่นต่อมาอีกทีว่าเชษฐาเล่นควงสาวไม่

ซ�้าหน้า แต่จนป่านนี้กย็งัไม่ลงเอยกบัใครเสยีที

“อยากรู้ขนาดนั้น?” หนุ่มมาดกวนเลกิคิ้วพร้อมกบัยิ้มตาพราว

“แหม...” เจ้าของเสียงหวานลากเสียง พร้อมกับตั้งศอกนั่งเท้าคาง

ประคองศรีษะตวัเองไว้ไม่ให้ฟุบลงกบัโต๊ะ “ฉนักแ็ค่อยากรู้ว่าคนแบบไหน

ที่ท�าให้คนบ้ากามอย่างแกหยุดได้”

“ไม่บอก”

“สรุปว่าฉนัไม่รู้จกัจรงิๆ ใช่ไหม”

“บอกว่าไม่บอก ไม่ได้บอกว่าแกไม่รู้จกั” เชษฐาหวัเราะหึๆ

“หมายความว่าฉนัรู้จกัเหรอ”

“อย่างนั้นละมั้ง”

“ใครอะ!” ตุลยดาแทบสร่างเมาเป็นปลดิทิ้ง อยากรูอ้ยากเหน็เสยีจน

ต่อม ‘เผอืก’ สั่นสะเทอืนระดบัสบิ

เชษฐาหัวเราะเบาๆ แล้วรินเหล้าเติมให้สาวตรงหน้า “อยากรู้อะไร

ต้องมขี้อแลกเปลี่ยน”

“ท�าไมเหมือนฉันจะเสียเปรียบ” หญิงสาวขมวดคิ้ว มองเพื่อนสนิท

ด้วยสายตาไม่ไว้ใจ

“ถ้าอย่างนั้นฉนัจะถามแกด้วย แกตั้งเงื่อนไขกบัฉนัด้วยกไ็ด้”

ตุลยดาท�าหน้าครุ่นคิด ไม่อยากไว้ใจคนเจ้าเล่ห์อย่างเชษฐามากนัก

เพราะรู้ดีว่าเขาต้องหาเรื่องแกล้งเธออีกแน่ๆ ตั้งแต่เด็กจนโตก็แกล้งเธอ

สารพัด แต่ท�าอย่างไรได้ ในเมื่ออยากรู้จนตัวสั่นไปหมดแล้ว สุดท้ายก็ 

พยกัหน้า “เอาส ิแล้วเงื่อนไขของแกคอือะไร”

“หนึ่งแก้วต่อหนึ่งค�าถาม” เชษฐายิ้มเจ้าเล่ห ์พร้อมกบัเลกิคิ้วท้าทาย

อยู่ในท ีแล้วกเ็ป็นจรงิอย่างที่คาด พอถกูท้าทายเข้าหน่อยสาวเจ้ากท็�าตาพอง

ทนัที
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“ได้!” ตุลยดายกแก้วขึ้นมา แล้วเริ่มตั้งค�าถาม “คนที่แกชอบคือ

ใคร...ตอบ!”

“แกรู้จักดี คนใกล้ตัวเลยละ” เชษฐาตอบยิ้มๆ แล้วพยักหน้า ส่ง

สายตาทวงสญัญา จนตุลยดาต้องกระดกเหล้าในมอืรวดเดยีวหมด

“มา...ทนีี้แกถามฉนับ้าง” พูดพลางรนิเหล้าใส่แก้วแล้วยื่นให้เชษฐา

“ท�าไมแกถงึเลกิกบัไอ้หน้าปลาตนีส�าลกัโคลนนั่น” เขาหมายถงึอดตี

แฟนคนแรกของตุลยดา คนแรกและคนเดยีวสมยัที่สาวเจ้าเรยีนอยู่มธัยม

ปีสุดท้าย

“ดูปากแกส”ิ หญงิสาวนิ่วหน้า “เขาชื่อพี่โปรด ไม่ได้ชื่อปลาตนี”

“ฉนัหมายถงึหน้ามนั”

“เขาหล่อกว่าแกเยอะ ยิ่งตอนนี้ยิ่งหล่อนะ” ตุลยดายักไหล่ “ลูก

คนรวยกอ็ย่างนี้แหละแก พอโตเรยีนจบกอ็อร่าจบั เรื่องธรรมดา”

“นี่แกยงัตดิต่อมนัหรอื” เชษฐาถามเสยีงดงัแข่งกบัเสยีงเพลงภายใน

ร้าน

“เปล่า” เจ้าของเสยีงหวานปฏเิสธ “แค่เหน็ข่าวเขาตามสื่อโซเชยีลน่ะ 

แต่จรงิๆ แล้วเมื่อเช้ากเ็จอที่สนามบนิที่นี่ด้วย”

“แกไม่คดิจะกลบัไปคนืดกีบัมนัใช่ไหม”

“หนงัสอืเล่มเดมิ ต่อให้อ่านใหม่กจ็บแบบเดมิ” รมิฝีปากได้รปูกดลง

เลก็น้อยเป็นเชงิหยนั แต่แล้วกส็ะดุ้งสุดตวัเมื่อคดิอะไรขึ้นได้

“เป็นอะไรตาล”

“แกถามฉนัเยอะไปแล้วนายเชษ กนิเข้าไป สามแก้วต้องหมด!” เรื่อง

อะไรเธอต้องเป็นคนเมาฝ่ายเดยีวเล่า...ไม่รู้ละ ถ้าเธอเมา เขากต็้องเมาด้วย

เชษฐามองสาวตรงหน้าแล้วกย็ิ้มเลก็น้อย เหน็สหีน้าเตม็ไปด้วยความ

มุง่มั่นของเธอแล้วกแ็กล้งไม่ลง จงึยกแก้วดื่มรวดเดยีวหมดแล้วเตมิใหม่อกี

สองครั้งและดื่มหมดเช่นกนั

“สุดยอดดดด!” ตุลยดาลากเสียง และยกมือประสาน ‘คารวะ’ 
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เพื่อนสนิท “ข้าน้อยขอคารวะท่านอาจารย์ โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย กิน

เหล้ายงัไงไม่ให้เมาขอรบั”

“ตลกละตาล” ท่านอาจารย์หัวเราะเบาๆ สายตาที่มองมานั้นเป็น

ประกายหวานซึ้งและเตม็ไปด้วยความหมาย ถ้าเพยีงแต่คนเมาจะทนัสงัเกต

สกันดิ “ฉนัไม่อยากได้แกเป็นศษิย์หรอก”

ตุลยดานั่งนิ่ง มองเขาด้วยสายตาประหลาด จนเชษฐาต้องเรยีกสติ

“ตาล!”

“แกยงัไม่ได้ตอบค�าถามฉนัเลยนี่หว่า” ตุลยดาท�าหน้ายุ่ง แล้วชี้หน้า 

“แกต้องบอกมา เพราะความจรงิมแีค่เพยีงหนึ่งเดยีว!”

“เพ้อว่ะ” ในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป ยามมองคนเมาตาเยิ้มที่

เดี๋ยวถามนั่นถามนี่วนไปเวยีนมา แถมอยู่ๆ กเ็ปลี่ยนเรื่องหน้าตาเฉย แล้ว

กพ็าวนกลบัมาเรื่องเดมิอกี

ตลุยดาไม่รบัรูอ้ะไรอกีแล้ว พอถามเสรจ็เธอกฟ็บุหน้าลงกบัโต๊ะ เมา

จนหลับไปแล้ว ดีหน่อยที่เธอเป็นคนประเภทเมาแล้วนอนลูกเดียว ไม่ใช่

พวก ‘เมาแล้วเรื้อน’ ประเภทโวยวายหรอืลุกขึ้นมาร้องร�าท�าเพลง ไม่อย่าง

นั้นกค็งคุมไม่อยู่เช่นกนั

“ไอ้ตาลเอ๊ย...ถ้ามากับคนอื่นที่ไม่ใช่ฉัน แกจะท�ายังไง” เชษฐาบ่น 

เลก็น้อยยามเหน็เพื่อนสนทิที่เฝ้ามองมาหลายปีเมาหลบัแล้ว เขาถอนหายใจ

เลก็น้อย แล้วจงึประคองเธอออกจากร้านโดยไม่สนใจสายตาผู้คนรอบข้าง

เลยสกันดิ

ร่างเพรียวบอบบางของสาวในอ้อมกอดไม่เป็นปัญหาที่เชษฐาจะอุ้ม
เธอออกมาจากร้าน แต่การพาเธอกลบันี่ส ิเพราะรถที่เช่ามาใช้กเ็ป็นแค่รถ

จักรยานยนต์เวสปาเท่านั้น ไม่ใช่รถยนต์ที่จะให้เธอนอนไปได้ จึงอดห่วง 

ไม่ได้ กลวัว่าจะท�าเธอตกรถไปเสยีก่อน

“แกนั่งซ้อนท้ายฉนัไหวไหมตาล” เชษฐาแตะที่แก้มนวลเนยีนของสาว
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ในอ้อมแขนเบาๆ จนในที่สุดเธอกล็มืตามองเขา

“เชษหรอื”

“อ้าวไอ้นี่” หนุ่มหน้าหวานหวัเราะ “แกจ�าไม่ได้หรอืไงว่ามากนิเหล้า

กบัฉนั”

“พี่โปรดไปไหน” คนเมาถามไปเรื่อยๆ ตามที่ใจคิดว่าตอนนี้เธอคือ

เด็กสาวมัธยมปลายวัยสิบเจ็ด ที่ตกหลุมรัก ‘พี่โปรด’ หนุ่มรุ่นพี่ข้างบ้าน

ที่มาเรยีนชั้นเดยีวกนัเพราะเสยีเวลาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศถงึสองปี

“เลกิพูดถงึมนัเถอะ ไหนว่าลมืมนัไปแล้วไง”

“วนัก่อนเดนิสวนเขาด้วยนะเอื้อย”

“นี่เชษ!” คนถกูลมืครั้งแล้วครั้งเล่ากระแทกเสยีงตอบ ตั้งแต่เดก็จน

ตอนนี้ ส�าหรบัตุลยดาแล้ว เขาไม่มคีวามส�าคญัเท่าอุรสัยาหรอืใครเลย จงึ

มกัเป็นคนตกส�ารวจของตุลยดาเสมอ

“อ้อ...ใช่ๆ มากบัเชษนี่นา”

“แกนั่งไม่ไหวแล้วมั้งตาล ขี่หลงัฉนัไหม”

“จะเดนิกลบักรงุเทพฯ เลยหรอื” เจ้าของเสยีงหวานถามงงๆ “ไกลนะ 

เชษ แกจะแบกฉนัเดนิกลบักรุงเทพฯ จรงิๆ หรอื”

“ตาล...” เจอคนเมาแล้วเอ๋อแบบนี้ เชษฐากอ็ดถอนหายใจไม่ได้เช่น

กนั “ตอนนี้เราอยู่พงังานะ”

“อ้าวเหรอ”

“มาอยู่บ้านผวัไอ้เอื้อย จ�าได้ไหม”

“ง่วง...อยากนอนแล้ว”

“จะพาไปนี่ไง...นั่งซ้อนท้ายฉนัไหวไหม”

“ไหวๆ” ตอบแล้วกก้็าวขาขึ้นนั่งคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ แต่...ของใคร

กไ็ม่รู้

“ตาล...คนันี้!”

“อ้าวเหรอ” ตุลยดาท�าตาหยแีล้วส่งยิ้มล่องลอย แล้วขยบัมานั่งบน
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เวสปาที่เชษฐาเช่าไว้ใช้งานตอนอยู่บนเกาะ

หนุม่หน้าหวานยิ้มและส่ายหน้าเบาๆ จากนั้นจงึก้าวขึ้นนั่งบนรถแล้ว

สตาร์ตเครื่อง คว้ามอืเลก็นุม่นิ่มมาให้โอบกอดเอวเขาไว้ “กอดฉนัไว้นะตาล 

กอดให้แน่น เดี๋ยวตก”

“ด้ายเลย...” คนเมาตอบเสยีงยานคาง แต่สองมอืกอดรดัล�าตวัของ

เชษฐาสุดแรง จนอดตีนกักฬีาหนุ่มแทบจุก

“ตาล!”

“อะไร”

“มนัเกนิไปแล้ว กอดดีๆ  สวิะ แบบนี้ฉนัหายใจไม่ออก”

“เหรอ” อดตีนกัข่าวสาวถามงงๆ แต่กล็ดแรงกอดแต่โดยด ี รอจน

กระทั่งเชษฐาออกรถแล้ว เธอจึงค่อยๆ ซบหน้าลงกับแผ่นหลังกว้างที่คุ้น

เคย

เวลาล่วงเลยกว่าครึ่งค่อนคนื แต่เชษฐากค็่อยๆ ขบัมอเตอร์ไซค์ไป

บนถนนเลยีบชายหาดอย่างระมดัระวงัเพราะกลวัวา่คนเมาที่นั่งกอดเอวเขา

ไว้แน่นจะไม่ได้สตจินตกรถไปเสยีก่อน และอกีอย่าง...เขาอยากหยดุเวลาไว้

ตรงนี้นานๆ

แม้จะไม่เหน็หน้า แต่การที่ตลุยดาซบหน้าลงกบัแผ่นหลงักวา้งทั้งยงั

กอดเขาอย่างไว้เนื้อเชื่อใจท�าให้เชษฐายิ่งรูส้กึดอีย่างบอกไม่ถกู เพราะถ้าเธอ

มสีตเิธอคงไม่ท�าแบบนี้ และนั่นกเ็ป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอด เป็นสิ่งที่หล่อ

หลอมให้เขาเป็นเขามาจนถงึวนันี้

ทุกอย่างกเ็พราะเธอ...

ยิ่งดกึอากาศรมิทะเลกย็ิ่งเยน็ ชายหนุม่ลดความเรว็ลงอกีนดิ ปล่อย

ให้ลมทะเลยามค�่าคนืที่รายล้อมรอบตวัปะทะใบหน้า แลว้ละมอืข้างหนึ่งมา

กุมมอืทั้งสองของตุลยดาไว้ ส่งความอบอุ่นจากมอืเขาสู่มอืของเธอ

“ตาล...หลับหรือ” เจ้าของเสียงเข้มถาม ทว่าค�าตอบที่ได้มามีเพียง

ความเงยีบเท่านั้น
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‘หมาน้อยเอ๊ย’ เชษฐายิ้มอยูใ่นความมดื เขาจบัมอืตลุยดาไว้อย่างนั้น

ตลอดทางจนกระทั่งมาถงึบ้านพกั

ยามราตรดีกึสงดั สายลมทะเลพดัเอื่อยยิ่งท�าให้อากาศยามค�่าคนืเยน็
ลงเรื่อยๆ ดวงจนัทร์ที่ส่องสว่างเตม็ดวงเผยใหเ้หน็น�้าทะเลที่ขึ้นมาจนเกอืบ

ถึงระเบียงหลังบ้านพักที่ติดทะเล มองไม่เห็นชายหาดอีกแล้ว แต่ก็ท�าให้

บรรยากาศโรแมนตกิเหลอืเกนิยามได้มองดวงหน้านวลเนยีนใต้แสงจันทร์ 

คงจะดกีว่านี้...ถ้าเธอไม่เรอออกมาเสยีก่อน

“เออะ...”

เชษฐาหลุดหัวเราะออกมาเสียงดัง บรรยากาศหวานซึ้งเมื่อครู่ถูก

ตลุยดาท�าลายลงไม่มเีหลอื โดยที่ ‘หมาน้อย’ ตวัดขีองเขายงัไมรู่ต้วัเลยสกั

นดิ แม้จะถูกเขาอุ้มเข้ามาในห้องนอนที่เปิดประตูออกสู่ทะเลได้กต็าม

“ตาล” หนุ่มหน้าหวานเรยีกเพื่อนสนทิ ปลายนิ้วกร้านแตะลงบนผวิ

แก้มเนยีนละเอยีดของสาวตรงหน้า ไม่นานเธอกล็มืตาขึ้น

“เช้าแล้วหรอื”

“ยงั...แต่นี่กต็สีามแล้ว แค่ควรไปล้างหน้าล้างตาแล้วนอน”

“อ้าวเหรอ” ตุลยดาถามเสยีงงวัเงยี สองมอืยกขึ้นเกาศรีษะจนเรอืน

ผมยาวสลวยยุ่งเหยิงไม่เป็นทรง เธอพยายามยันกายลุกขึ้น แต่เดินไปได้

สองก้าวกล็้มไม่เป็นท่า

“โอ๊ย!”

“เอาเข้าไป” เชษฐาส่ายหน้าเลก็น้อย มองสาวตวัเลก็บางที่พอล้มกน็ั่ง

ฟบุหน้ากองกบัพื้น ไม่มทีท่ีาจะลกุขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย จงึต้องเรยีกเธออกี

ครั้ง

“ตาล...ไป จะพาไปเข้าห้องน�้า”

“อื้อๆ” คนเมาเงยหน้าแล้วยิ้มหวานเยิ้ม “ขอบใจเอื้อย แกนี่น่ารกั”

“กบ็อกว่าฉนัคอืเชษ!” ถูกมองข้ามแรกๆ กพ็อท�าเนา แต่เจอบ่อยครั้ง
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เข้ากไ็ม่ไหว โดยเฉพาะกบัตุลยดา คนที่เขาอยากมตีวัตนด้วยมากที่สุด แต่

ถึงจะถูกมองข้ามอย่างไร เขาก็ใจแข็งกับเธอไม่ลงเสียที สุดท้ายเชษฐาก็

ประคองร่างบอบบางขึ้นแล้วอุ้มไปส่งถงึในห้องน�้าแต่โดยดี

“อ่า...โทษทเีชษ” 

“แกต้องบอกว่า ‘ขอบใจ’ ไม่ใช่ ‘โทษท’ี เข้าใจไหม”

“เข้าใจ” ตุลยดารบัค�าสั่งแล้วขยบัตวัเตรยีมถอดเสื้อผ้าหน้าตาเฉย

“ตาล!” เชษฐาร้องเสยีงดงั พยายามเรยีกสตคินเมาที่ตอนนี้ไม่รบัรู้

สติอะไรอีกแล้ว จนสุดท้ายเขาต้องเป็นฝ่ายถอย แต่ก่อนออกไปก็มิวาย

ก�าชบั “อย่าลอ็กห้องนะ ถ้ามอีะไรกเ็รยีกฉนั”

“ขอโทษเอื้อย” เธอตอบเสยีงยานคาง

“แกต้องบอกว่า ‘ขอบใจเชษ’ ต่างหาก!” หนุม่หน้าหวานส่ายหน้าเบาๆ 

แล้วปิดประตู แต่กไ็ม่ยอมห่างไปไหน เขาคอยเดนิวนไปวนมาอยู่หน้าห้อง 

ฟังและสงัเกตว่ามเีสยีงผดิปกตหิรอืไม่ คอยเรยีกชื่อให้เธอขานรบั เผื่อว่า 

‘ไอ้หมาน้อย’ ของเขาจะเป็นลมล้มพบัไปเสยีก่อน

เสยีงสายน�้าไหลตกกระทบพื้นกระเบื้องดงัเคล้าเสยีงเพลงดงัหงงุหงงิ
ตลอดเวลา บ่งบอกว่าคนด้านในคงก�าลงัอาบน�้าสบายใจ จนกระทั่งเสยีงน�้า

และเสียงร้องเพลงหยุดลง ก็ท�าเอาคนที่รออยู่ด้านนอกใจเสียเล็กน้อย 

เชษฐารบีเดนิไปชดิประตูห้องน�้าแล้วออกปากเรยีกทนัที

“ตาล...ท�าอะไรอยู่ ฉนัเข้าไปได้ไหม”

ไม่มีเสียงตอบรับจากคนด้านใน ทุกอย่างเงียบเสียจนเชษฐาใจคอ 

ไม่ด ีมอืหนาคว้าลกูบดิประตเูตรยีมจะเปิดเข้าไป แต่กไ็ม่ทนัได้ท�าอย่างที่ใจ

คดิ อยู่ๆ  ประตหู้องน�้ากถ็กูเปิดเสยีก่อน ท�าเอาร่างสงูที่เตรยีมโถมตวัเข้าไป

ถงึกบัเสยีหลกั เซไปชนกบัสาวร่างเลก็ที่อยู่ด้านในจนล้มลงไปทั้งคู่

และทุกอย่างคงจะดกีว่านี้ ถ้าตลุยดาสวมเสื้อผ้าครบแล้ว ไม่ใช่มแีค่

ชุดชั้นในและผ้าเชด็ตวัสขีาวเพยีงผนืเดยีวเท่านั้น!
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“ตาล...” สภาพของหญงิสาวในอ้อมกอดท�าเอาเชษฐากลนืน�้าลายฝืด

คอ จริงอยู่ที่เขาคิดไม่ซื่อ แต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะคิดเอาเปรียบตอนที่

เธอไม่ได้สตอิย่างตอนนี้

“เอื้อย...”

“จะให้บอกอกีกี่ทว่ีาฉนัคอืเชษ!” คนไม่ส�าคญัได้แต่ทอดถอนใจ สอง

มอืจบัชายผ้าเชด็ตวัทั้งสองข้างให้พนัรอบล�าตวับอบบางไว้ แล้วประคองคน

เมาจนเพี้ยนขึ้นแล้วพากลบัไปที่เตยีง

“เชษๆ”

“อะไร”

“แกว่าฉนัสวยไหม...” ถามแล้วกไ็ม่รอค�าตอบเลยสกันดิ รบีตดัพ้อ

เสยีงดงั “แกว่าไม่สวยเหรอ”

“ยงัไม่ได้ตอบ” เป็นอกีครั้งที่เชษฐาถอนหายใจ เขากดไหล่เมรขีี้เมา

ให้นั่งลงกบัเตยีง จากนั้นจงึมองหากระเป๋าเดนิทางของตลุยดา ต้องหาเสื้อผ้า

ชุดนอนให้เธอสวมก่อนที่จะตวัเขาเองนี่แหละที่จะอดใจไม่ไหว

“มแีต่คนบอกว่าฉนัไม่สวย ปากกก็ว้าง ไม่มคีวามเป็นผู้หญงิ...เฮ้อ” 

“แกสวยส�าหรบัฉนัเสมอน่าตาล” หนุม่หน้าหวานตอบทั้งที่ยงัไม่มอง

หน้า เพราะมวัแต่เปิดกระเป๋าเดนิทางของสาวเจ้า

“แกกเ็คยบอกว่าฉนัไม่สวยนะเอื้อย”

“เฮ้อ...” คนถูกเข้าใจว่าเป็นแฝดน้องกค็ร้านจะเถยีงกบัเธอแล้ว จงึ

จ�าใจยอมรับสภาพ สวมรอยเป็นน้องสาวฝาแฝดไปก่อน แล้วตอบเสียง

เครยีด “ถ้าฉนับอกว่าแกสวย แกได้หาเรื่องเยาะเย้ยฉนัน่ะสติาล”

“แต่ตอนนี้สวยใช่ไหม”

“ออื” เชษฐาตอบส่งๆ แล้วหนักลบัมาหาโดยมชีุดนอนเสื้อกล้ามกบั

กางเกงขายาวผ้าพลิ้วสเีหลอืงลายอลุตราแมนของเธอตดิมอืมาด้วย แต่แล้ว

ก็ต้องชะงัก เมื่อเห็นว่าคนห่วงไม่สวยก�าลังแต่งหน้าตัวเองอยู่เสียอย่างนั้น 

“ตาล!”
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“หอื” คนเมาแล้วรั่วรบัค�าเสยีงเลื่อนลอย

“วางลปิสตกิของแกลงเดี๋ยวนี้ นี่มนัตสีาม แกต้องนอน”

“ไม่ใช่จะเช้าหรอื”

“จะเช้าน่ะใช่ แต่แกต้องนอน ตอนนี้แกอยูท่ะเล พรุง่นี้ไม่ต้องท�างาน” 

พูดแล้วยื่นชุดนอนให้ “สวมเดี๋ยวนี้ แล้วนอนไปเลย ฉนัจะเชด็หน้าให้”

“กไ็ด้” ตลุยดารบัค�า เธอโยนทั้งลปิสตกิ แป้ง อายไลเนอร์และดนิสอ

เขียนคิ้วที่เป็นดังอวัยวะที่สามสิบสามทิ้งไว้บนเตียงแล้วล้มตัวลงนอนอย่าง

ว่าง่าย

เห็นคนเมายอมสงบปากสงบค�าแล้ว เชษฐาก็ค่อยโล่งใจ เขาคบกับ

เธอมานานพอที่จะรู้ว่าเวลาตุลยดาเมาเธอจะไม่อาละวาด ไม่โวยวาย อย่าง

ดีก็แค่พูดมาก พูดไปเรื่อยเปื่อย เพ้อเจ้อไปเรื่อย แต่ไม่ท�าอะไรแผลงๆ 

อย่างคราวนี้กเ็ช่นกนั แค่บอกดีๆ  เธอกเ็ข้าใจและท�าตามอย่างไม่อดิออด

แต่หลบัไปเลยจะดทีี่สุด...

เชษฐาคิดแล้วเดินกลับไปรื้อกระเป๋าเดินทางของตุลยดา ดีที่มีน้อง

สาว เขาจงึรูว่้าอะไรคอืคลนีซงิลบเครื่องส�าอางของพวกผู้หญงิ และรู้ว่าต้อง

ท�าอย่างไร เพียงไม่นานเขาก็หาได้ทั้งส�าลีและคลีนซิง รวมทั้งเตรียมผ้า-

ขนหนูชุบน�้าบดิให้พอหมาดจนเรยีบร้อย จากนั้นจงึเดนิกลบัไปหาตุลยดา

“ไอ้หมาน้อยเอ๊ย” เจ้าของเสยีงเข้มบ่นเบาๆ ยามมองคนอยากสวยที่

แต่งหน้าเสยีดูไม่ได้ ทั้งที่ปกตเิวลาเธอแต่งหน้ากแ็ต่งออกมาไม่มากไม่น้อย

เรยีกได้ว่าสวยก�าลงัด ีแต่พอเมาเข้าไปแล้วกแ็ทบเป็นงิ้วทเีดยีว

เชษฐาบรรจงเช็ดเครื่องส�าอางออกจากใบหน้านวลเนียนของสาวเจ้า

อย่างเบามอื จนกระทั่งสะอาดเรยีบร้อยแล้ว จงึใช้ผ้าขนหนูชุบน�้าที่เตรยีม

ไว้เชด็หน้าให้เธออกีที

“เชษ...” เสยีงหวานดงัมาก่อนที่เจ้าตวัจะลมืตาขึ้นมองเขา

การที่อยู่ๆ คนที่คิดว่าหลับไปแล้วก็ลืมตาขึ้นแล้วมองด้วยสายตา

หวานเยิ้มส่งผลกับเชษฐาอย่างจัง ราวกับรอยยิ้มของเธอค่อยๆ กัดเซาะ
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ก�าแพงแห่งความยบัยั้งชั่งใจของเขาให้พงัทลายลงทลีะน้อย

“จ�าได้แล้วหรือว่าฉันคือเชษ ฉันก็เพื่อนแก...ไม่ได้มีแค่ไอ้เอื้อยเสีย

หน่อย”

“จ�าได้” ตุลยดาพยกัหน้า แล้วถามเสยีงอ้อน “แกว่าฉนัสวยไหม”

“ถามกี่ครั้งแล้วเนี่ยตาล แกเมามากแล้ว นอนเถอะ” เชษฐาพยายาม

แกะมอืน้อยที่จบัแขนเขามั่น แต่แกะไม่ออก และเขากไ็ม่ใจแขง็พอที่จะขดัใจ

เธอด้วย

เมื่อไม่ได้ค�าตอบที่ค้างคาใจมานานแทบจะตลอดชีวิตสาวของเธอ 

ตุลยดาก็ท�าหน้ายุ่ง แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดท�าให้ลืมตัวหมดสิ้น มือ 

ข้างหนึ่งจงึจบัมอืหนาไว้ อกีมอืกร็ั้งต้นคอของเชษฐาให้ก้มลงมาหา

“ไอ้ตาล!”

“แกยงัไม่ตอบเลย” ตลุยดายงัดื้อดงึ พอเขาขนืแรงไว้ เธอกเ็พิ่มแรง

กดจนใบหน้าคมเข้มชดิกบัใบหน้าของเธอแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้น

ความใกล้ชดิแบบไม่ทนัตั้งตวัส่งผลให้เชษฐาตะลงึไปเช่นกนั ตุลยดา

ไม่ได้สต ิเธออาจท�าไปแบบไม่รู้ตวั แต่กบัเชษฐานั้นไม่เลย เขาไม่เมาสกันดิ 

ไม่มีแม้เสี้ยวเดียวที่จะไม่ได้สติ แอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อเขา ทว่าสิ่งที่ก�าลัง

สร้างความปั่นป่วนจนแทบคุมสติไม่ไหว คือความหอมหวานที่อยู่ตรงหน้า 

ต่างหาก

ดวงตาสองคูส่บประสาน กลิ่นหอมของสบู่กหุลาบอย่างที่ตุลยดาชอบ

ใช้เป็นประจ�าตั้งแต่เมื่อคราวแรกรุ่นจนถึงตอนนี้กระตุ้นสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ใน

ใจเชษฐา คลื่นความร้อนที่แล่นปราดไปทั่วร่าง เกดิเป็นความรู้สกึที่ยากจะ

ควบคุม

“ตาล...แกปล่อยฉนัก่อนดกีว่า”

ตลุยดาไม่ตอบ และกไ็ม่ยอมปล่อยมอืเช่นกนั ตรงกนัข้าม เธอกลบั

ใช้สองมือคล้องล�าคอเขาไว้ และจ้องริมฝีปากของหนุ่มหน้าหวานตาไม่

กะพรบิ
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และนั่นท�าให้ความอดทนของเชษฐาพังทลายลงไม่มีเหลือ...ใบหน้า

คมคายก้มลงไปหาพร้อมกบัปิดปากเธอด้วยรมิฝีปากของเขา!

สัมผัสนุ่มนิ่มแต่แฝงไปด้วยความร้อนรุ่มส่งผลให้ตุลยดาสะดุ้งเล็ก

น้อย เธอรู้สึกราวกับก�าลังหลับฝัน ทว่าในความฝันนั้นเต็มไปด้วยความ

ท้าทายแสนหวาน หลอกล่อให้เธอหลงมัวเมาจนไม่สามารถควบคุมสติได ้

อกีต่อไป

เธอควรท�าเช่นไร...

ท่ามกลางความสับสนและสติอันแสนเลือนราง มีเพียงจุมพิตหวาน

หวามจากคนตรงหน้าที่ดงึความสนใจของเธอไว้ได้ ตลุยดาจงึจูบตอบไปตาม

สญัชาตญาณ

การตอบสนองแบบไร้ประสบการณ์ทว่าเต็มไปด้วยความกระตือ- 

รือร้นของสาวในอ้อมกอดท�าให้เชษฐากัดฟันแน่น ข่มความต้องการที่จะ 

‘จดัการ’ อะไรๆ ให้มนัเรยีบร้อยไปอย่างที่ใจต้องการมานานแสนนาน แต่

กท็�าไม่ได้ เขาจะไม่มวีนั ‘ท�า’ ตอนที่เธอยงัไม่มสีตอิย่างนี้

“ตาล...มสีตหิน่อย ก่อนที่ฉนัจะห้ามตวัเองไม่ได้” เชษฐากดัฟันแล้ว

ผละออกจากร่างนุ่มนิ่มในอ้อมกอดอย่างแสนเสียดาย แต่เขาไม่อยาก 

เอาเปรยีบเธอตอนนี้ ทว่าตลุยดากลบัรั้งเขาไว้อกีครั้ง แล้วเป็นฝ่ายแนบรมิ

ฝีปากลงบนรมิฝีปากของเขาเสยีเอง

ไม่มเีลยสกัครั้งที่ตุลยดาจะเป็นฝ่าย ‘ใกล้ชดิ’ กบัเขาก่อนถงึเพยีงนี้ 

และนั่นก็ท�าให้เชษฐาไม่อาจทนต่อความหอมหวานที่เฝ้ารอมานานนับสิบปี

ได้อกีต่อไป

“ฉนัเตอืนแกแล้วนะตาล”

ในเมื่อมนี�้าตาลอยู่ตรงหน้า แล้วมดแดงที่แฝงพวงมะม่วงมานานแสน

นานอย่างเขาจะอดใจไม่ ‘ชมิ’ ความหวานนี้ได้อย่างไรกนั




