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“ปัณไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แล้วแต่ผู้ใหญ่จะเห็นเหมาะสม” 

เจ้าของเสียงหวานตอบค�าถามผู้ใหญ่ด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน 

ขณะที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยด้วยความเขินอาย ดวงตากลมใสหลุบต�่า 

ไม่กล้าสบตาว่าที่เจ้าบ่าว นิ้วเรียวสวยเกี่ยวเส้นผมสีน�้าตาลอ่อนยาว

สลวยซึ่งดดัเป็นลอนล้อมกรอบดวงหน้าสวยหมดจดมาทดัใบหแูดงเรื่อ 

ส่งผลให้กายอรชรอ้อนแอ้นภายใต้เดรสปาดไหล่แขนตุก๊ตาลายดอกไม้

กระจุ๋มกระจิ๋มสีเหลืองมัสตาร์ดแลดูอ่อนหวานและน่าทะนุถนอม 

เหมาะกบัการเป็นต้นแบบภรรยาในฝันของผู้ชายหลายๆ คน 

‘ปวรีา วฒันานนท์’ น้อมรบัความหวงัดจีากผู้ใหญ่ด้วยการตอบ

ตกลงแต่งงานกบั ‘องักรู’ โดยดษุณ ีคณุหนปัูณไม่แสดงความไม่พอใจ

หรอืสร้างความล�าบากใจแก่ผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

อังกูรเองก็ตอบรับเสียงนิ่งขรึมตามแบบฉบับ แต่ไหนแต่ไรเขา

ไม่เคยมปัีญหากบัใครอยูแ่ล้ว การแต่งงานกบัปวรีาไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย

อะไร เธอเองกน่็ารกัและอยูใ่นโอวาทเขามาตลอด ที่ส�าคญัเขาและเธอ

ไม่ต้องเสยีเวลาศกึษานสิยัใจคอกนัใหม่ เขาเชื่อว่ารู้จกัตวัตนเธอมาก

พอ

“ในเมื่อหนูปัณไม่มีปัญหา พวกเราก็ยึดถือตามฤกษ์เดิมเลย 
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ก็แล้วกัน” ในเมื่อหนุ่มสาวไม่ขัดข้องก็ไม่มีเหตุให้ต้องยืดเวลากันอีก 

ต่อไป ผู้ใหญ่จากตระกูลธาดาพิพัฒน์ซึ่งเป็นสกุลของเจ้าบ่าวเป็น 

ฝ่ายเสนอ ทางตระกลูวฒันานนท์กไ็ม่ขดัข้อง การประชมุเรื่องแต่งงาน

ระหว่างองักูรกบัปวรีาจงึจบลงในเวลาอนัรวดเรว็

เธอจะเล่นตัวให้เสียเวลาไปท�าไม ในเมื่อการเป็นเจ้าสาวของ

องักูรหรอื ‘พี่พร้อม’ คอืสิ่งที่เธอใฝ่ฝันและอยากเป็นมาโดยตลอด

และในที่สุดมันก็เกิดขึ้นโดยที่เธอไม่ต้องลงทุนลงแรงสักนิด ม ี

หน้าที่แค่พยกัหน้าและท�าตามความประสงค์ของผู้ใหญ่เท่านั้น 

สองเดอืนต่อมา งานววิาห์ระดบัประเทศจงึถูกจดัขึ้นท่ามกลาง

เสียงฮือฮาในวงการธุรกิจหลักทรัพย์และวงสังคม ความอลังการและ

การจัดงานในเวลากระชั้นชิดถูกเนรมิตด้วยเม็ดเงินจ�านวนมหาศาล 

แน่นอนว่าข่าวการเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันของสองตระกูลดัง

ย่อมสร้างความแตกตื่นและตื่นตัวในตลาดหุ้นอย่างไม่ต้องสงสัย  

เรยีกได้ว่ายงิปืนนดัเดยีวได้นกหลายสบิตวั 

สื่อจากทุกส�านักต่างเกาะติดและน�าเสนอข่าวของคู่แต่งงานที่

เหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยก ลือกันว่าค่าตัวเจ้าสาวมูลค่ากว่า 

เก้าหลัก ยังไม่นับรวมเพชรนิลจินดาและที่ดินอีกกว่าพันไร่ ยิ่งไป 

กว่านั้นคือตัวเจ้าบ่าวซึ่งเป็นหลานชายคนโตของตระกูลธาดาพิพัฒน์ 

ในแวดวงธรุกจิบรษิทัหลกัทรพัย์ไม่มใีครไม่รู้จกัเขา

‘องักูร ธาดาพพิฒัน์’ นกัธรุกจิหนุ่มวยัสามสบิห้าปี เขาถอืเป็น

กรรมการผูจ้ดัการที่อายนุ้อยที่สดุตั้งแต่ก่อตั้งบรษิทัมา ต่อมาชายหนุม่

ได้สบืทอดต�าแหน่งกรรมการบรหิารหรอืประธานบรษิทัจากผู้เป็นปู่เมื่อ

เจด็ปีก่อน แม้จะเป็นกระท�าที่อาจจะข้ามหน้าข้ามตาคนเป็นพ่ออย่าง 

‘นายสนัต์ ธาดาพพิฒัน์’ อยู่บ้าง ทว่ากไ็ม่มใีครคดัค้านหรอืกงัขากบั

การตดัสนิใจของผู้น�าตระกูลอย่าง ‘ท่านพพิฒัน์’ อดตีนายใหญ่ผู้กมุ

บังเหียนบริษัทหลักทรัพย์ธาดาพิพัฒน์ ความสามารถและศักยภาพ
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ของอังกูรเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บริหารและพนักงานใต้บังคับบัญชา 

ทกุคน ภายนอกเขาดูใจดมีเีมตตา แต่ลกึๆ แล้วทกุคนรู้ดวี่าหากเป็น

เรื่องงาน คนคนนี้เฉยีบขาดและเดด็ขาดแค่ไหน 

“เมื่อยขาหรอืเปล่า หน้าซดีๆ นะเรา” 

องักรูเอ่ยปากถามเจ้าสาวซึ่งเหน็กนัมาตั้งแต่ตวัเท่าเมลด็ถั่วเขยีว 

เนื่องด้วยสองตระกลูสนทิชดิเชื้อกนัมาหลายชั่วอายคุน ความสนทิสนม

กลมเกลยีวจงึถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น 

ปวรีาซึ่งในยามปกตกิส็วยหวานราวกบัดอกไม้แรกแย้มเป็นทนุ

เดิม ค�่าคืนส�าคัญเช่นนี้เธอจึงยิ่งเจิดจรัสและเปล่งปลั่งด้วยออร่าของ

เจ้าสาว ปฏเิสธไม่ได้ว่ายามเหน็ร่างเพรยีวบางย่างกรายออกมาในชดุ

เจ้าสาวขาวบรสิทุธิ์ เขาผู้เป็นเจ้าบ่าวพ่วงด้วยต�าแหน่งพี่ชายคนสนทิ

ถงึขนาดตะลงึงนักบัความงดงามไปครูใ่หญ่ ส่งผลให้ชายหนุม่ตระหนกั

ได้ว่า น้องน้อยขี้โรคซึ่งเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกได้เติบโตเป็นสาว

สะพรั่งเตม็วยั

หญิงสาวยังคงความสง่างาม แม้บางครั้งกายอรชรอ้อนแอ้น 

จะโอนเอนไปมาด้วยความเมื่อยขบบรเิวณปลน่ีองเรยีวสวย จนเขาอด

ชื่นชมในความใจสู้ของเธอไม่ได้

ปวีราผงกศีรษะเบาๆ แทนการตอบค�าถาม แต่สีหน้ายังคง 

ยิ้มแย้มให้แขกเหรื่อที่หลั่งไหลเข้ามาในงานไม่ขาดสาย

“นิดหน่อยค่ะ แต่หิวมากกว่า พี่พร้อมไม่เหนื่อยไม่เมื่อยบ้าง 

เหรอคะ” หญงิสาวถามเจ้าบ่าวที่ยนืนิ่งเป็นหุ่นยนต์ เธอละยอมใจใน

ความนิ่งของเขาจรงิๆ 

ตามประสาหญิงสาวรักสวยรักงามที่กลัวจะสวมชุดแต่งงานได้

ไม่สวยไม่เลิศพอ คนไม่ชอบออกก�าลังกายอย่างปวีราจึงลดน�้าหนัก

ด้วยวธิกีารที่เพื่อนสาวอย่าง ‘ชลลี่’ หรอื ‘ชลดิา’ แนะน�าคอื การกนิ

อาหารเป็นช่วงเวลา และปล่อยให้ร่างกายหยดุรบัอาหารเป็นช่วงเวลา
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เช่นเดยีวกนั ดงันั้นตั้งแต่เช้าเธอจงึไม่ได้แตะต้องอาหารเลยแม้แต่น้อย 

ได้จิบน�้าเปล่าแค่ไม่กี่อึกเท่านั้น มิหน�าซ�้ายังต้องตื่นตั้งแต่ตีสอง เมื่อ

เช้าก็ยุ่งวุ่นวายกับการลองชุดและซ้อมพิธีจนไม่มีเวลากินข้าวกินปลา 

ร่างกายที่ค่อนข้างจะอ่อนแอขี้โรคอยูแ่ล้วจงึอ่อนเพลยีและหวิโหยเป็น

พเิศษ

เจ้าบ่าวที่คาดว่าจะเนี้ยบและนิ่งที่สดุในประเทศไม่ตอบค�าถาม

ในทนัท ีเขาส่งสายตาให้เลขาฯ หนุม่นามว่า ‘ชติพล’ ที่ยนืกมุมอืคล้าย

รอรับค�าสั่งอยู่ตลอดเวลา ราวกับโทรจิตสื่อถึงกันได้ ไม่ถึงสองนาท ี 

ชติพลกก็ลบัมาพร้อมกบัแซนด์วชิชิ้นพอดคี�า

“กินแซนด์วิชรองท้องไปก่อน เกิดเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาแล้ว 

จะยุง่” เขาออกปากแซว เจ้าสาวของเขายิ่งผอมแห้งแรงน้อยอยูด้่วยสิ

ปวรีาจดัการกบัแซนด์วชิในจานด้วยความว่องไว กนิไปกท็รมาน

ด้วยความจุกไป เพราะปกติแล้วเธอใช้เวลากินอาหารค่อนข้างนาน 

กว่าจะละเลยีดกนิหมดบางทกีเ็กอืบชั่วโมง หญงิสาวฝืนใจกดัขนมปัง

ที่ประกบกนัสองชิ้นภายในค�าเดยีว จากนั้นกก็ลบัมายิ้มสวยให้บรรดา

แขกเหรื่อในงานอกีครา 

ตระกลูทั้งของเธอและเจ้าบ่าวเป็นตระกลูดงัระดบัประเทศ แขก

ที่มาร่วมงานมร่ีวมสองสามพนัคน บ้างกร็ูจ้กัมกัคุน้กนัด ีบ้างกเ็พิ่งเคย

เห็นหน้าค่าตากันในวันนี้ แต่หากเป็นบุคคลส�าคัญจริงๆ ชิตพลและ 

‘นชุนาถ’ ทมีงานของว่าที่สามจีะคอยกระซบิบอกอยู่เนอืงๆ จนปวรีา

อดทึ่งในความจ�าของสองคนนี้ไม่ได้ เพราะถงึเธอจะฉลาดมากแค่ไหน 

แต่จะให้จ�าชื่อคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ออกจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยเกิน

ไปหน่อย แน่นอนว่าคนขี้เกยีจอย่างเธอต้องขอผ่าน 

“ผู้หญิงในชุดสีแดงที่ก�าลังเดินมาคือดอกเตอร์ลลนา อดีตคน 

รูใ้จ แต่ไม่ใช่แฟนของท่านประธานค่ะ” นชุนาถกระซบิกระซาบ ที่บอก

แบบนั้นเพราะอังกูรไม่เคยยอมรับว่าคบกับผู้หญิงคนนี้ แต่เจ้าหล่อน
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กลบัมาเทยีวไล้เทยีวขื่อเจ้านายหนุ่มจนกลายเป็นแขกประจ�า 

เจ้าสาวแสนสวยพยักหน้าและมองคนตรงหน้าอย่างพินิจ

พิเคราะห์ เธอพอจะรู้มาบ้างว่าอังกูรไม่เคยคบหาใครเป็นจริงเป็นจัง 

ส�าหรบัพี่ชายหน้ามนึงานมาเป็นอนัดบัหนึ่ง การออกก�าลงักายมาเป็น

อนัดบัสอง แถมยงัชอบอยู่บ้านอ่านหนงัสอืมากกว่าจะไปนั่งกนิเหล้า

เคล้านารี สาเหตุเพราะเขาแพ้กลิ่นบุหรี่ จึงเลี่ยงที่จะไปในสถานที่ 

อโคจร 

ปวีราเคยนึกสงสัยมาตลอดว่าผู้หญิงที่พี่พร้อมถูกใจจนถึงขั้น

คบหาดใูจจะมรูีปลกัษณ์และนสิยัใจคอเป็นเช่นไร เพิ่งจะได้เหน็กบัตา

ตัวเองก็วันนี้ ดูท่าเขาคงชอบผู้หญิงสมัยใหม่ ท่าทางมาดมั่น และ 

มีความเป็นนักบริหารไม่ต่างจากตนเองกระมัง หญิงสาวตรงหน้าดู 

ทรงภูมิและเป็นผู้ใหญ่ ค่อนไปทางมีอายุ มองจากรูปลักษณ์น่าจะ 

อายรุาวๆ สามสบิสี่สามสบิห้า 

องักูรไม่เคยคบหากบัผู้หญงิอ่อนวยักว่า แถม ‘ปรานต์’ พี่ชาย

ของเธอซึ่งเป็นเพื่อนสนทิของเขายงับอกว่า เจ้าบ่าวของเธอไม่นยิมกนิ

เด็ก น่าแปลกที่เขาตกลงปลงใจแต่งงานกับเธออย่างง่ายดาย ทั้งที่ 

เธอกับเขาอายุห่างกันถึงสิบปี เรียกได้ว่าสเปกของเขาห่างไกลจาก

ความเป็นเธอลบิลบั 

ตอนเดก็ๆ องักูรจ�าใจเล่นกบัเธอเพราะถูกพ่อแม่บงัคบั เธอตดิ

เขาแจ แถมยังเป็นเด็กขี้โรคป่วยออดๆ แอดๆ เข้าออกโรงพยาบาล 

เป็นว่าเล่น แน่นอนว่าเขาย่อมไม่ชอบผูห้ญงิอ่อนปวกเปียก กนิข้าวช้า

เหมือนเคี้ยวเอื้องอย่างเธอ อีกอย่าง แม้ว่าเธอจะฉลาดเฉลียว และ

เรยีนจบถงึปรญิญาโทมาจากมหาวทิยาลยัรฐัชื่อดงัของประเทศ ทว่า

ไม่เคยได้ลงมอืท�างานจรงิจงักบัใครเขา ปรญิญาสองใบของเธอไม่ต่าง

จากกระดาษเอสี่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ความสามารถของเธอถูก 

กดทบัด้วยความเป็นห่วงปนหวงของคนในครอบครวั ดงันั้นตั้งแต่เรยีน
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จบมาได้สองปีกว่า ปวีราก็อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน นั่งกินนอนกินมา

โดยตลอด

มาคดิๆ ดูแล้ว กส็งสารเขาไม่น้อยที่ต้องมาแต่งงานกบัเธอ ผู้ที่

ไม่มีความสามารถใดๆ นอกจากอยู่เป็นภรรยาให้เขาเลี้ยง หรือเขา 

คดิว่าการแต่งงานกบัเธอคงไม่ต่างจากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกระมงั

แต่แมวตวันี้ซื่อสตัย์กบัเจ้าของนะจะบอกให้ 

“ยินดีด้วยนะคะพร้อม น้องปัณ คุณช่างเป็นผู้หญิงที่โชคดี”  

น�้าเสยีงแสดงความยนิดขีองดอกเตอร์ลลนาแผ่วคล้ายสะเทอืนอารมณ์

บางอย่าง ดวงตาคู่สวยเจือแววสะเทือนใจและเสียดายอย่างสุดซึ้ง 

ดอกเตอร์สาวมองหน้าว่าที่สามีของเธอด้วยความเศร้าสร้อยประหนึ่ง

ฉากคู่รักที่ต้องพรากจากกันด้วยความไม่เต็มใจในนิยายประโลมโลก

ไม่มผีดิ 

น่าเสยีดายที่แววตาพี่พร้อมช่างว่างเปล่า เป็นกรรมของผู้หญงิ

คนนี้แท้ๆ 

แม้สถานการณ์ค่อนข้างอิหลักอิเหลื่อ ทว่าปวีราก็เลือกที่จะ 

นิ่งเฉย เธอเพยีงแต่ยกมอืไหว้ขอบคณุตามหน้าที่เจ้าสาว 

จะวุ่นวายกับดรามาตรงหน้า แกว่งเท้าหาเสี้ยนให้เหนื่อยไป

ท�าไม นี่ไม่ใช่เรื่องของเธอสกัหน่อย แฟนเก่าใคร คนนั้นย่อมต้องจดัการ

เอง

เจ้าสาวคนสวยจงึท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ แล้วระบายยิ้มอ่อนหวานส่ง

ให้แขกเหรื่ออย่างเฉื่อยชา ปากกก็�าลงัจะชาตาม เพราะฉกีปากยิ้มมา

ตั้งแต่เช้าจดค�่า จนกระทั่งคนข้างกายโน้มศีรษะเข้ามาชิด พร้อมกับ

เสยีงตดิขรมึที่ลอยมากระทบหู

“ช่วยพี่จดัการหน่อย เรายงัมแีขกคนอื่นต้องต้อนรบัอกีมาก พี่

รู้ว่าปัณท�าได้”

ปวรีามองหน้าเขา เป็นนยัว่าคนแบบเธอจะจดัการอะไรได้ ทว่า
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องักูรกย็งัหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้น มเีพยีงแววตาคมขรมึซึ่ง

เขาใช้มองมาที่เธออย่างกดดนัและคาดหวงั

บทบาทหน้าที่ภรรยาขององักรู ธาดาพพิฒัน์เริ่มต้นขึ้นแล้วสนิะ

เดี๋ยวจะหาว่าเลี้ยงเสยีข้าวสกุ จดัให้เบาๆ ก่อนกแ็ล้วกนั!

“เชญิคณุลลัเข้างานตามสบายเลยนะคะ ด้านในมบีรกิารอาหาร

ทั้งอาหารไทยและอาหาร...” ปวรีายงัไม่ได้สาธยายถงึบรรดาเมนอูาหาร

ที่ทางเจ้าภาพจดัไว้คอยบรกิารแขกกติตมิศกัดิ์ทั้งหลาย ‘คณุลลั’ กเ็อ่ย

แทรกขึ้นมาทนัควนั

“อุ๊ย เรยีกพี่ลลัเถอะค่ะน้องปัณ อกีหน่อยเราคงได้เจอกนับ่อย

ขึ้น พี่ว่าเราควรจะท�าความคุ้นเคยกนัไว้” เจ้าหล่อนยิ้มน้อยๆ อย่างมี

เลศนยั แลดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสกัเท่าไร

ค�าถามคอื ยางอายของคณุเธอไปตกอยู่แห่งหนใด ทั้งๆ ที่เหน็

อยู่กบัตาว่าเธอกบัพี่พร้อมก�าลงัจะร่วมเรยีงเคยีงหมอน ร่วมหอลงโรง

กันอยู่รอมร่อ แหวนเพชรเม็ดเป้งบนนิ้วนางข้างซ้ายไม่อยู่ในสายตา

คณุดอกเตอร์บ้างหรอื

“อย่าเข้าใจผดินะคะ พี่หมายถงึพี่ก�าลงัจะท�าโพรเจกต์ร่วมกบั

พร้อมน่ะค่ะ เลยอาจจะต้องเจอกันบ่อย แค่เรื่องงานจริงๆ ค่ะ ไม่มี

อะไรมากไปกว่านั้น” 

แม่คุณย�้ายิ้มๆ แต่ประเด็นคือ เธอยังไม่ได้ถามออกมาสักค�า 

และไม่ได้อยากรู้ด้วย 

เชื่อขนมกินได้เลยว่า แม้แต่เด็กอนุบาลยังมองออกว่าคุณ

ดอกเตอร์ลลนาหวังอะไรจากสามีเธอ แต่ดูเหมือนพี่พร้อมจะไม่ให้

ความร่วมมอื ซึ่งนั่นกเ็ป็นสิ่งที่ถูกต้อง

“ค่ะพี่ลลั ไว้เจอกนันะคะ” ปวรีายิ้มละไม พยายามส่งสายตา

และผายมือให้ดอกเตอร์สาวเข้าไปในห้องบอลรูมสักที ทว่าแม่คุณ 

ยงัคงช�าเลอืงมองสามขีองเธอตาละห้อย
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“ลลัไปนะคะพร้อม”

“ตามสบายครับ” แววตาคนพูดเฉยเมย หาได้สนใจแววตา

อาลยัอาวรณ์นั้นไม่ 

น่าสงสาร น่าสงสารจรงิๆ ปวรีาร�าพนัในใจ

“พี่ไปก่อนนะคะ” อกีฝ่ายเอื้อมมาแตะหลงัมอืเธอเบาๆ 

ปวรีายิ้ม ในใจกค็ดิว่าไปได้สกัทนีะแม่คณุ

ดวงหน้าหมดจดซึ่งเจือแววอ่อนหวานเป็นเนืองนิจบัดนี้เผยให้

เหน็แววร�าคาญปนระอาใจเลก็น้อย ทว่าเมื่อองักูรหนักลบัมาสบตา...

เวรละ...

ชิ้งงงง!!

สิ่งเหล่านั้นกอ็นัตรธานไปราวกบัภาพมายา ประหนึ่งไม่มอีะไร

เกดินั้น เธอยงัเป็นปวรีาคนดคีนเดมิ 

“พี่พร้อมจะพูดอะไรกับปัณรึเปล่าคะ” เธอเอียงคอถามอย่าง

เจี๋ยมเจี้ยม

“เปล่า พี่คงจะตาฝาดไปเอง”

“แขกเยอะจงัเลยนะคะ ปัณเมื่อยขา เพิ่งรู้นะคะว่าเป็นเจ้าสาว

มันเหนื่อยขนาดนี้ แค่ครั้งเดียวก็เกินทน” คนที่เพิ่งรอดตัวมาหยกๆ  

บ่นยาวเหยยีดอย่างลมืตวั

กว่าสองชั่วโมงที่คูบ่่าวสาวยนืต้อนรบัแขกเหรื่อซึ่งทยอยมาอย่าง

ไม่สิ้นสุดด้วยความขันแข็งระคนขาแข็ง โดยเฉพาะเจ้าสาว ตอนนี้ 

ปวีรารู้สึกเหมือนร่างกายเธอก�าลังจะปริร้าว น่องขาบวมตึงไปหมด 

ตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยต้องทนยืนขาแข็งนานขนาดนี้มาก่อน ทั้งยัง 

ไม่เคยต้องยิ้มจนเมื่อยปากถงึเพยีงนี้ มนัไม่ยตุธิรรมเลยสกันดิ 

ในขณะที่เธอต้องคอยส่งยิ้มเรี่ยราดให้แก่ผู้คนมากมาย ทว่า 

เจ้าบ่าวกลบัเอาแต่ท�าหน้านิ่งเฉย ไม่ช่วยกนัท�ามาหากนิบ้างเลย ตกลง

เขาคอืพี่พร้อมหรอืโฮโลแกรมของพี่พร้อมกนัแน่



รสลิน  15

“แล้วจะมคีรั้งไหนอกี นอกจากพี่ยงัมใีครทนเราได้อกีงั้นหรอื”

โอเค นี่คอืพี่พร้อมตวัจรงิเสยีงจรงิ

“แหม พี่พร้อมละก.็..”

นั่นปากหรอืใบมดี เชอืดเฉอืนเก่งอะไรเบอร์นั้น

ท�าเป็นพดูดไีปเถอะ ถ้าไม่ได้แต่งกบัเธอ ท�าอย่างกบัเขาจะแต่ง

กับใครได้อีก นอกจากเธอจะมีใครทนเขาได้ พนันได้เลยว่าไม่เกิน 

สองวนั เจ้าสาวต้องวิ่งป่าราบออกจากบ้านที่อดุมไปด้วยหมาแมวของ

เขาแน่นอน 

นี่เธออุตส่าห์ยอมเสียสละตัวเองเชียวนะ ไม่คิดจะขอบคุณกัน

หน่อยหรอืไร

“เงยีบไปแบบนี้คงไม่ได้แอบนนิทาพี่อยู่หรอกนะ”

เสียงทักเหมือนรู้ทันของเขาท�าเอาคนมีชนักติดหลังสะดุ้งเล็ก

น้อย

“นนิทงนนิทาอะไรล่ะคะ ปัณหรอืจะกล้า พี่พร้อมน่ะชอบใส่ร้าย

น้องอยู่เรื่อย” ปวรีาแกล้งเขย่าแขนล�่าอย่างแง่งอน

องักรูส่ายหวั แววตาคมขรมึฉายชดัถงึความระอาแบบไม่ปกปิด

ปวรีาในภาคน้องว่าน่าร�าคาญแล้ว ภาคเมยีจะน่าร�าคาญเลเวล

ไหน แค่คดิว่าจะต้องฟังเสยีงงุง้งิ้งเหมอืนยงุบนิว่อนอยู ่ รมิใบหไูปตลอด

ชวีติ เขากป็วดกบาลล่วงหน้าไปหลายสบิปี

แต่ช่างเถอะ แต่งกบัเธอดทีี่สดุแล้ว  

“ยายปัณ!”

ปวีราหันตามเสียงเรียกของหญิงสาวร่างสูงโปร่ง ภายใต้เดรส

เกาะอกพิมพ์ลายลูกไม้สีเขียวมรกตเรียบหรูดูแพง ราวกับเกิดมาเพื่อ

คนใส่อย่างไรอย่างนั้น เนื่องด้วยปวรีาไม่ค่อยมเีพื่อนสนทิ แก๊งเพื่อน

เจ้าสาวของเธอจงึมแีค่พี่สาวอย่าง ‘เปรมวรา’ ‘พริ้ง’ หรอื ‘อาณดา’ 

น้องสาวของเจ้าบ่าวซึ่งอายไุม่ต่างจากเธอมาก ทั้งยงัเป็นเพื่อนเล่นร่วม
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วงหมากเกบ็กนัมาตั้งแต่เดก็ๆ และคนสดุท้ายที่ขาดไม่ได้คอืคนที่เพิ่ง

มาถงึนั่นเอง

เมื่อสาวไฮโซระดบัเอลสิต์ปรากฏตวัขึ้น จงึไม่แปลกที่หนุ่มน้อย 

หนุม่ใหญ่จะพากนัเมยีงมอง จนคนที่มาด้วยกนัเกดิความไม่พอใจและ

ตั้งตวัเป็นศตัรู ทั้งที่เจ้าตวัยงัไม่ได้ท�าอะไรเลยด้วยซ�้า

“ชลลี่!” ในที่สุดคนที่เธอรอคอยก็มาถึง ชลลี่ เบสต์เฟรนด์  

ฟอร์เอเวอร์หนึ่งเดยีวของเธอนั่นเอง

“ฉนันกึว่าแกจะไม่มาซะแล้ว ยนืรอจนขาแขง็ไปหมดแล้วเนี่ย” 

น�้าตาเอ่อคลอง่ายดายเหมือนมีคนมาเปิดสวิตช์ ท�าพิธีกับเขา

มาค่อนวนั ปวรีาไม่เหน็ร้องออกมาสกัแอะ กะอแีค่เพื่อนมาหา ถงึกบั

ต้องซึ้งขนาดนี้ นี่เจ้าบ่าวอย่างเขาไร้ความส�าคญัขนาดนั้นเลยหรอื...

“โอ๋ๆ ฉนัจะไม่มาได้ยงัไง งานแต่งของเพื่อนเลฟิทั้งท ีนี่ลงจาก

เครื่องแล้วรีบบึ่งรถมาหาแกเลยนะ หน้าก็โบกมาตอนติดไฟแดง ยัง

สวยไม่เสรจ็เลยเนี่ย”

“ขนาดไม่สวย คนยงัมองแกขนาดนี้ ถ้าสวยกว่านี้จะขนาดไหน”

“โฮะๆ อนันี้กช็่วยไม่ได้อะนะ ฮอือออ แกนะแก แกแต่งงานไป

แบบนี้ แล้วต่อไปฉันจะไปแฮงก์เอาต์ ไปชอปปิง ไปกินข้าวกับใคร  

นงัเพื่อนบ้า เหน็กนัอยู่หลดัๆ แท้ๆ”

“เดี๋ยวๆ ฉนัแค่แต่งงาน ไม่ได้ไปตาย”

“เออๆ ฉนักพ็ดูเกนิเบอร์ไปงั้นแหละ ยงัไงฉนักจ็ะตามเกาะแกะ

แกเหมอืนเดมิ เราแยกกนัได้ที่ไหน” ดรามาควนีหวัเราะกิ๊ก

“กูว่าที่แยกจากกนัไม่ได้เพราะไม่มใีครคบมากกว่า” 

‘ตุลธร’ เพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวกับพี่ชายเจ้าสาวที่เพิ่งกลับมา

จากห้องน�้ากอดอกพูด

องักูรพยกัหน้าเสรมิอย่างเหน็ด้วย ก่อนจะถูกเรยีกให้มารบัค�า

อวยพรของเพื่อนเจ้าสาวซึ่งพูดพล่ามเสยียาวเหยยีด
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“พี่พร้อมต้องดูแลปัณดีๆ  นะคะ ชลลี่รกัเพื่อนคนนี้มาก เรามี

กนัอยู่แค่สองคน ไว้ว่างๆ ชลลี่จะขอไปนอนกบัยายปัณบ้าง พี่พร้อม

คงไม่ว่าอะไร ถึงยังไงชลลี่ก็มาก่อนพี่ ที่ส�าคัญห้ามนอกกายนอกใจ

ยายปัณเดด็ขาด ไม่งั้นชลลี่จะยใุห้ยายปัณฟ้องหย่า เอาให้พี่หมดตวั

ไปเลย”

“ชลลี่ พอได้แล้ว” ปวีราปรามเพื่อน เพราะรู้สึกเพื่อนชักจะ

พล่ามมากไปแล้ว 

“ไม่เกนิไปหน่อยเหรอแม่คณุ เป็นแค่เพื่อน หาใช่ผวัไม่” ตลุธร

พูดขึ้นลอยๆ

“ชลลี่ถามพี่เหรอคะ” คิ้วงามงอนเลิกขึ้นสูง หญิงสาวพลัน 

ปรายตามองคนที่เอ่ยสอดขึ้นมาอย่างไม่พอใจ

“ปากเสียแบบนี้ถึงไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนสักที” ตุลธรงึมง�าไม่

เจาะจง แต่จี้ใจด�าคนฟังอย่างจงั ชลดิาได้ยนิกโ็กรธควนัออกหู

“ชลลี่ได้ยินนะ พูดยังกับตัวเองมีอย่างนั้นแหละ ปากปีจอจน

หมาเรยีกพ่ออย่างพี่จะมใีครเอาไม่ทราบ ให้ฟรแีถมข้าวสารสองถงัยงั

คดิหนกั” คนสวยตอกกลบัเสยีงดงัฟังชดัชนดิไม่ไว้หน้า

“อ้าว พูดแบบนี้กส็วยสคิรบั”

“ไม่ต้องบอกกพ็อทราบค่ะ ชลลี่สวยกว่าบรรดากิ๊กของพี่สบิคน

มดัรวมกนัเสยีอกี”

ชลิดาสะบัดผมพลางเชิดหน้าอย่างมั่นใจในความสวย ท�าเอา

ผมยาวสลวยแทบบาดหน้าคนพูด

กลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ความรู้สึกอ่อนหวานและเซ็กซี่ท�าเอาตุลธร

ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากบัเธอมาตลอดใจสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

“เงียบไปเลยละสิ ฮึ! ชลลี่พูดแทงใจใช่มั้ยล่ะ พี่ก็ดีแต่เฟลิร์ต 

ผู้หญงิไปทั่ว ระวงัเถอะ สกัวนักรรมจะตามสนอง”

ด้านอังกูรและปวีราก็หันมองกันด้วยความรู้สึกเดียวกันคือ 
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หมดค�าจะพูดกบัสถานการณ์ตรงหน้า   

หมดจากลลนา นกึว่าจะหมดเวรหมดกรรม แต่ที่ไหนได้... 

ชายหนุม่กลอกตามองเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวที่เถยีงกนั

ไฟแลบอย่างไม่มใีครยอมใครด้วยความเหนื่อยหน่าย

“คณุพร้อม คณุปัณคะ ด้านในพร้อมแล้วค่ะ”

หลงัแขกกลุ่มสดุท้ายเข้าไปในงาน หนึ่งในทมีออร์แกไนซ์กเ็ดนิ

ออกมาตามเจ้าบ่าวและเจ้าสาว องักูรกบัปวรีาจงึพากนัเข้าไปในห้อง

จดังาน เพื่อเตรยีมตวัส�าหรบัพธิฉีลองมงคลสมรสซึ่งจะเริ่มในอกีไม่กี่

นาทขี้างหน้า ทิ้งให้สองหนุ่มสาวเถยีงกนัต่อไปอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว จน

กระทั่งนุชนาถซึ่งท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานการเถียงมาพักใหญ่ทน 

ไม่ไหว

“เอ่อ ขอโทษนะคะ คุณยักษ์ คุณชลลี่ นุชไม่ได้ตั้งใจจะ

ขดัจงัหวะนะคะ แต่ทกุคนเข้างานไปหมดแล้วค่ะ พธิจีะเริ่มในสบินาที

ข้างหน้าค่ะ”

“เพราะพี่คนเดยีวเลย ดูสยิายปัณเลยหายไปไหนไม่รู้” ดวงตา

สวยวาววับตวัดมองคนที่ชวนทะเลาะด้วยความโกรธเกรี้ยว เพราะ 

ไอ้พี่ยกัษ์คนเดยีว! ท�าเอาเธอหมดอารมณ์สนกุตั้งแต่งานยงัไม่เริ่มเลย

ด้วยซ�้า

“เพราะชลลี่ต่างหาก เถียงค�าไม่ตกฟาก พี่อายุมากกว่าชลลี่ 

ตั้งกี่ปี” ตลุธรเอาอายเุข้าข่ม

“โตแต่ตวัละสไิม่ว่า พนนัได้เลยว่าไอควิของพี่ต้องต�่ากว่ามาตร-

ฐานคนวยัเดยีวกนั อย่างน้อยกต็�่ากว่าพี่พร้อมหลายเท่า ถงึเป็นได้แค่

เจ้าของบรษิทัก่อสร้างต๊อกต๋อย”

ชลดิาพูดไม่ให้เกยีรต ิสรุเกยีรต ิคอนสตรคัชั่น ทนุจดทะเบยีน

พนัหกร้อยล้าน มูลค่างานรวมกนัมากกว่าสองหมื่นล้านแม้แต่น้อย

“ถอยไปเลยนะ ชลลี่จะเข้าด้านใน”
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“พี่กจ็ะเข้า”

“เชอะ!”

“เหอะ!”

คู่กัดตลอดกาลสามัคคีกันสะบัดหน้าแล้วเดินเข้าด้านในไป

คนละทศิคนละทาง
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ณ ห้องแกรนด์บอลรมูของโรงแรมระดบัไฮคลาสสไตล์ไทย

โมเดร์ิน ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามอลงัการงานสร้าง สมกบัเป็นงาน

แต่งงานของทายาทตระกูลดงัที่รวยตดิอนัดบัทอ็ปของเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้ บรรดาแขกเหรื่อซึ่งทยอยเข้ามาในงานจนครบต่างกพ็ดูคยุและ

เอ่ยปากชมเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างไม่ขาดปาก เพราะทั้งคู่สวยหล่อสม

กนัราวกบักิ่งทองใบหยก

เสียงกีตาร์คลาสสิกและไวโอลินคลอเบาๆ บวกกับเสียงร้อง 

นุ่มละมุนที่ผสานกันอย่างไพเราะและทรงพลังของนักร้องสาวคู่หูดูโอ 

ผูช้นะจากรายการประกวดร้องเพลงชื่อดงัซึ่งมฉีายาว่าเจ้าแม่งานแต่ง 

บรรเลงประกอบวิดีโอพรีเซนเทชันซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของคู่บ่าวสาว

ตั้งแต่เลก็จนโต 

ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง และเป็นภาพคูท่ั่วไปไม่ได้สวตีหวาน

หรอืหวอืหวาแต่อย่างใด เช่น รูปในงานวนัเกดิคณุปู่เมื่อสี่ปีก่อนที่เขา

และเธอบังเอิญยืนติดกัน ภาพงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทในเครือที่มี

ญาตพิี่น้องคนอื่นรวมอยูด้่วย โดยมเีขาและเธอนั่งข้างกนั เธอก�าลงัฟัง

เขาพูดอะไรบางอย่างด้วยความสนใจ 

หรอืจะเป็นภาพที่ไปเที่ยวต่างประเทศของสองครอบครวัซึ่งเธอ

2



รสลิน  21

กบัเขาก�าลงัหยอกล้อกบัหลานแฝดตวัน้อย ในภาพนั้นปวรีายิ้มสดใส 

เธอก�าลงัป้อนไอตมิแฝดน้อง ส่วนองักรูก�าลงัอุม้แฝดพี่ที่ตั้งท่าจะโผมา

แย่งไอตมิน้อง อย่างกบัครอบครวัสขุสนัต์อย่างไรอย่างนั้น 

ปิดท้ายด้วยไฮไลต์ที่เรยีกเสยีงกรี๊ดกร๊าดและฮอืฮาจากทั่วทกุทศิ 

นั่นคอืภาพเดก็ชายองักรูในวยัสบิขวบอุม้ทารกน้อยไว้ในอ้อมกอดอย่าง

ระมดัระวงั

ปวีราหน้าแดงเรื่อด้วยความเขินอาย ส่วนเจ้าบ่าวก็ยืนหน้านิ่ง

เหมอืนเคย มเีพยีงใบหูที่เปลี่ยนเป็นสแีดงก�่า 

เขาก�าลงัเขนิ ปวรีารู้ด ี

ช่วงเวลาสองทุ่มครึ่ง คู่บ่าวสาวกม็าปรากฏตวับนเวท ีปวรีาซึ่ง

ดงูดงามในชดุราตรสีแีชมเปญ มดีเีทลด้วยลกูไม้ที่ปักอย่างประณตี ให้

ความรู้สกึอ่อนหวานระคนเซก็ซี่ด้วยการเว้าหลงัๆ นดิๆ แสดงถงึตวัตน

ของคนใส่ได้เป็นอย่างดี ส่วนเจ้าบ่าวก็ดูหล่อเหลาอย่างเป็นทางการ

ในชดุสูทแบรนด์ดงัของฝรั่งเศส

“ขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวแสนสวยของเราหน่อย

ค่า” สิ้นเสยีงพธิกีรกต็ามมาด้วยเสยีงปรบมอืและเสยีงโห่แซวเป่าปาก

จากทางฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าว

ปวีราประหลาดใจไม่น้อยที่ผู้ชายบ้างานมากกว่าผู้หญิงอย่าง 

พี่พร้อมจะคบหากับกลุ่มเพื่อนมาดแบดบอย และดูท่าจะเจ้าชู้ชนิด 

ปลาไหลเรียกพ่อ เรียกได้ว่าสองในสามของเพื่อนเจ้าบ่าวนั้นถ้าไม่

คบหาดูใจอยู่กับพวกนางแบบ ก็แต่งงานไปกับดาราดัง ส่งผลให้ใน

งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของเธอและเขาคลาคล�่าไปด้วยบรรดาผู้มี 

ชื่อเสยีงในวงการบนัเทงิ ขนาด ‘แพตตี้ ภารตา’ ซปุตาร์ชื่อดงักย็งัมา

ร่วมงานทั้งที่ไม่ได้รู้จกักนัเป็นการส่วนตวั

“ค�าถามแรกเป็นค�าถามยอดฮติเลยนะคะ ใครไปงานแต่งบ่อยๆ 

ต้องเคยได้ยนิค�าถามนี้แน่นอน ไม่ทราบว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวพบรกั
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กนัได้ยงัไงคะ”

ปวีราที่ถูกไมค์จ่อปากยืนนิ่งเป็นขอนไม้ เพราะไม่รู้ว่าจะตอบ

อย่างไรถึงจะเหมาะสม จะตอบออกไปได้อย่างไรว่าเธอกับเขาถูก

ก�าหนดให้แต่งงานกนัตั้งแต่ต้น หรอืจะบอกว่าเธอรอคอยให้วนันี้มาถงึ

นานแค่ไหน พูดไปคงได้โดนหาว่าบ้าไม่กเ็พ้อเจ้อ 

แต่ทุกอย่างคือเรื่องจริง ถ้าไม่ใช่พี่พร้อม ชาตินี้เธอคงไม่แต่ง 

กบัใคร 

ขณะที่ด้านล่างเวทพีากนัส่งเสยีงแซวเกรยีวกราว เพราะคดิว่า

เจ้าสาวเกดิอาการเขนิกบัค�าถามจนไม่รู้จะตอบยงัไง 

“พูดไปตามที่คดิ ไม่ต้องกงัวล” 

อังกูรกระซิบบอก เขาบีบมือบางคล้ายส่งก�าลังใจ เรียกเสียง

กรี๊ดกร๊าดจากบรรดาแม่ยกได้อกีหน

“เรื่องของเรามนัยาวจนไม่รูเ้ล่ายงัไงเลยค่ะ ปัณเกดิมากค็ุน้เคย

กับผู้ชายคนนี้เสียแล้ว” ปวีรายิ้ม เธอมองหน้าคนที่อยู่ข้างกายแล้ว

กล่าวต่อ “ส�าหรับปัณ พี่พร้อมเปรียบเสมือนพี่ชาย บางครั้งก็เป็น 

เพื่อนเล่น ถ้าปัณดื้อกจ็ะกลายร่างเป็นคณุพ่อ”

ประโยคหลงัเรยีกเสยีงหวัเราะได้ทั้งงาน

“รองจากครอบครวั กม็พีี่พร้อมนี่แหละค่ะที่คอยดแูลและปกป้อง

ปัณมาตลอด”

“เพราะอยู่ใกล้กนักเ็ลยหวั่นไหวอย่างนั้นสนิะคะ” 

พธิกีรสาวออกปากชงจนปวรีาหน้าแดงอย่างไม่ต้องแสดง เพราะ

พธิกีรดนัตบมกุได้ตรงใจ

“จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ เพราะถึงพี่พร้อมจะไปเรียนต่อ 

ต่างประเทศ พี่พร้อมกย็งันกึถงึปัณเสมอ”

ความจรงิเธอกไ็ม่รูห้รอกว่าเขาจะคดิถงึหรอืนกึถงึเธอ เหมอืนที่

เธอคดิถงึเขาบ้างไหม แต่อย่างน้อยพี่พร้อมกไ็ม่เคยลมืวนัเกดิเธอเลย
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สกัครั้ง 

เกือบหกปีที่เขาจากบ้านไปเรียนต่างแดน ไม่มีสักครั้งที่เขาจะ

ลมืส่งของขวญัพร้อมการ์ดอวยพรมาให้ ถงึจะเป็นถ้อยค�าห้วนสั้น แต่

เธอกร็บัรู้ได้ถงึความหวงัดผี่านตวัอกัษรไม่กี่ตวัเหล่านั้น 

“ตลอดยี่สบิห้าปีที่ผ่านมา...” 

เสียงคนพูดสั่นเครือด้วยความตื้นตันใจ เรื่องราวในวันวาน 

อดัแน่นอยู่ในหวัใจดวงน้อย 

ทกุความรกั...ความปรารถนาดขีองเขา เธอจ�าได้ไม่มลีมื 

ดวงตาคู่สวยวาวรื้น เธอไม่ได้อยากจะร้องไห้ แต่ไหงมันถึง 

ร้อนผ่าวในดวงตากไ็ม่รู้

อายคนชะมดั!

“ไม่มีวันไหนเลยที่พี่พร้อมหายไปจากชีวิตปัณ เพราะอย่างนี้ 

มั้งคะ ปัณเลยมั่นใจว่าพี่พร้อมจะดแูลปัณได้ และจะไม่ทิ้งปัณไปไหน”

มือบางปาดน�้าตาข้างแก้มลวกๆ ไม่ต่างกับกองเชียร์ข้างล่าง  

ชลดิาร้องกระซกิๆ ด้วยความอนิไปกบัค�าพูดของเพื่อนรกั

“ทิชชูมั้ย” ตุลธรถามด้วยความหวังดี แต่กลับโดนสาวสวย 

แว้ดใส่

“ไม่ต้องมายุ่ง”

“คนอตุส่าห์หวงัด”ี

“เชญิไปหวงัดกีบัสาวอื่นเถอะค่ะ ชลลี่ไม่หลงกลพี่ง่ายๆ หรอก

นะ” 

ชลิดาสะบัดหน้าพรืดด้วยความไม่พอใจ ขณะที่เจ้าพ่อวงการ

ธรุกจิก่อสร้างส่ายหน้า 

เยอะ!

เกดิมาเพิ่งเจอผู้หญงิที่เยอะ แถมยงักล้าเมนิเขาอกีต่างหาก 

“ว้าว ช่างเป็นความรักที่ลึกซึ้ง ดิฉันฟังแล้วน�้าตาคลอตาม 
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เจ้าสาวเลยทีเดียว” พิธีกรสาวท�าท่าซับน�้าตา ซึ้งจริงร้องจริงแบบไม่

ต้องใช้สแตนด์อนิ ก่อนจะปล่อยให้พธิกีรชายถามความรูส้กึเจ้าบ่าวบ้าง

ปวีราแทบจะกลั้นหายใจ อยากรู้ว่าเขาจะพูดถึงเรื่องของพวก

เธอสองคนยงัไง ในเมื่อมนัไม่มจีดุเริ่มต้นใดๆ ตั้งแต่แรก ทกุอย่างถูก

ก�าหนดไว้หมดแล้ว ไม่มคีวามรกั ไม่มเีรื่องราวโรแมนตกิเหมอืนคูอ่ื่นๆ 

“ก็อย่างที่น้องบอกแหละครับ เรารู้จักกันมาทั้งชีวิต ข้อดีและ

ข้อเสยีของน้องทกุข้อเป็นสิ่งที่ผมรบัได้” องักรูทอดสายตามองร่างบาง

สงบนิ่ง นยัน์ตาคมขรมึอ่อนแสงลงหลายส่วน

“ปัณอาจจะไม่ใช่ผูห้ญงิที่ดทีี่สดุ แต่เพราะเธอเป็นแบบนี้ ผมถงึ

ต้องการจะดูแลเธอให้ดทีี่สดุ...”

แววตาและสหีน้าคนพดูจรงิจงั จากนั้นชายหนุม่กห็นัมามองเธอ

ที่ยงัอึ้งกบัค�าพดูเขาไม่หายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ซึ่งน้อยครั้งจะปรากฏ

ให้เหน็ 

ครั้งล่าสดุที่ยิ้มแบบนี้ เหน็ทจีะเป็นตอนที่อายหุ้าขวบ จ�าได้ว่า

เธอเล่นซนแล้วตกชงิช้าจนได้แผล หนุ่มน้อยองักูรในวยัสบิหกปีรบีทิ้ง

เกมในมอืแล้ววิ่งมาปลอบใจเธอ

‘โอ๋ หนูปัณคนเก่ง ไม่ร้องไห้นะคะ พี่สญัญา ต่อไปพี่พร้อมจะ

ดูแลน้องเอง’

ประโยคนี้ของเขาฝังลงไปในหัวใจของเธอมาเนิ่นนาน ส�าหรับ

เธอมนัลกึซึ้งเกินกว่าใครจะรู้ เธอจึงปิดบังเรื่องนี้ไว้ เพราะกลัวว่าถ้า

เขารบัรู้ถงึความรู้สกึของเธอแล้วทกุอย่างจะเปลี่ยนไป

เขาชูนิ้วก้อยมาข้างหน้า ปวรีายื่นนิ้วก้อยไปเกี่ยวโดยอตัโนมตัิ

“และจะดูแลตลอดไปครบั” 

ดวงหน้าสวยแต้มสแีดงระเรื่อขึ้นโดยอตัโนมตั ิ

พี่พร้อมเกี้ยวก้อยสญัญากบัเธอ เหมอืนวนันั้นไม่มผีดิ...

ถดัจากช่วงสมัภาษณ์บ่าวสาวกเ็ป็นเวลาอวยพรของบรรดาผูห้ลกั
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ผู้ใหญ่ในตระกูล ท่านประธานในวนันี้กไ็ม่ใช่ใครอื่นไกล ท่านพพิฒัน์ 

คณุปู่ของเจ้าบ่าวนั่นเอง 

ชายสงูวยัท่าทางแขง็แรงอวยพรสองหนุม่สาวที่เหน็มาตั้งแต่ตวั

เท่าเมี่ยงด้วยท่าทีขึงขังและเฉียบคมตามแบบฉบับ โดยได้ก�าชับให้

หลานชายดแูลหลานสาว (นอกไส้) ที่รกัมากให้ด ีและน�าพาความสงบ

สุขมาสู่ครอบครัว ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนสืบไป 

จากนั้นกต็ามด้วยญาตผิู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาว 

เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอนัเป็นทางการกเ็ข้าสู่ความสนกุสนาน นั่น

คือการตัดเค้กและโยนช่อดอกไม้แก่กลุ่มสาวโสด กลุ่มเพื่อนชายโฉด

ของอังกูรเอาแต่ตะโกนเชียร์ให้ปวีราทาบมือเหนือมือใหญ่ เป็นนัยว่า

ให้ข่มสามไีว้แต่เนิ่นๆ 

แน่นอนว่าปวรีาที่ยนืกระมดิกระเมี้ยนในวงแขนกว้างหรอืจะกล้า 

และอังกูรน่ะหรือจะยอมให้เธอท�าแบบนั้น เจ้าสาวคนสวยผู้ว่านอน

สอนง่ายจงึอยูภ่ายใต้อาณตัขิองเจ้าบ่าวเหมอืนที่เคยเป็นมาตลอดชวีติ 

องักูรป้อนเค้กที่ตดัแบ่งแล้วเข้าปากเธอหนึ่งค�า ปวรีาเองกป้็อน

เค้กค�าที่สองให้แก่เขาพอเป็นพธิ ีและสดุท้ายกแ็จกจ่ายให้ญาตผิูใ้หญ่

ตามล�าดบั

“เอาละค่ะ และแล้วช่วงเวลาที่สาวๆ ทกุคนรอคอยกม็าถงึ ขอ

เสยีงสาวๆ ที่อยากได้ช่อดอกไม้เจ้าสาวหน่อยค่า”

สาวน้อยสาวใหญ่ที่ยังครองตัวเป็นโสดพากันส่งเสียงและออก

มาออกนัอยูห่น้าเวท ีปวรีาจบัช่อดอกไม้แน่น หวงัจะเลง็ไปที่เพื่อนสนทิ

อย่างชลิดา เธอพยายามส่งสัญญาณให้คนเสน่ห์แรงที่มีหนุ่มๆ แวะ

เวยีนมาคยุตลอดเวลา ทว่าสดุท้ายแล้วช่อดอกไม้กลบัพลาดเป้าไปตก

อยู่ในมอืเพื่อนเจ้าบ่าวอย่างตลุธรเสยีอย่างนั้น

“อ้าวเฮ้ย ไอ้ยกัษ์ สงสยังานนี้มงึต้องได้แต่งเมยีแล้วว่ะ เลอืก

เอาสกัคนสเิพื่อน” เพื่อนในกลุม่ไฮโซเปิดปากแซว ตามด้วยการตบมกุ
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อย่างผดิจงัหวะของพธิกีร

“ได้ข่าวว่าเพื่อนเจ้าสาวอย่างน้องชลลี่ยงัโสดนะคะคณุยกัษ์”

“ไม่มทีาง!” 

ตลุธรลั่นวาจา เขาอยากแต่งเมยี ไม่ได้อยากได้แม่คนที่สอง

“อี๋ ฝันกลางวนัไปเถอะ!” 

ชลดิากท็�าท่าขนลกุขนพอง ทั้งสองมองเขม่นก่อนจะสะบดัหน้า

หนกีนัไปคนละทาง

จบจากงานนี้อย่าได้เจอะได้เจอกนัอกีเลย!

แต่ใครเล่าจะรู้อนาคต...

 

สี่ทุ่มกว่าๆ เป็นเวลาของงานอาฟเตอร์ปาร์ตี ทว่าเจ้าสาว 

กลับนั่งสัปหงกมองนักร้องชื่อดังที่ทีมออร์แกไนซ์จ้างมาอย่างเบื่อๆ 

ขณะที่เจ้าบ่าวออกไปสนุกสนานและดื่มกินกับเพื่อนฝูง ชนแก้วแล้ว

ชนแก้วอกี 

องักูรผู้ไม่นยิมแตะของมนึเมา แต่ตอนนี้เขากลบัดื่มไวน์ไม่ต่าง

กบัน�้าเปล่า

“พี่ปัณ มานั่งจบัเจ่าอะไรตรงนี้ พี่เป็นเจ้าสาวนะ ปะ ไปแดนซ์

กนั พี่ชลลี่รออยู่” น้องสามพียายามฉดุร่างบางให้ลกุออกจากโต๊ะ แต่

ดูเหมอืนปวรีาจะปักหลกัไม่ยอมลกุไปไหน

“แกไปเถอะ พี่ง่วง อยากนอน” 

ปวีราอ้าปากหาว เธอง่วงจริงจัง คนขี้เกียจแบบเธอทนอยู่ได้

จนถงึตอนนี้กถ็อืว่ามหศัจรรย์แล้ว

“ระวงัเถอะ ผู้หญงิคนอื่นจะงาบสามตีวัไปกนิ”

เท่านั้นแหละ คนที่ท�าท่าจะหลบักต็าลกุวาบขึ้นโดยพลนั

“แหม ทนีี้ละตาลกุเชยีวนะ พริ้งแซวเล่นหรอก พี่พร้อมอยู่แต่

กบัพวกเพื่อนผู้ชาย ยายดอกเตอร์แทบไม่มโีอกาสได้เฉยีดเข้าใกล้”
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“กแ็ล้วไป” ปวรีายกัไหล่เบาๆ ในเมื่อพี่พร้อมปลอดภยัจากฝูง

ชะน ีเธอกส็บายใจ

“พดูยงักบัถ้าพี่พร้อมอยูก่บัผู้หญงิแล้วตวัจะกล้าเข้าไปอาละวาด

งั้นแหละ”

“เหอะ คนแบบฉนัไม่ท�าอย่างนั้นให้โง่หรอกย่ะ” ปวรีาเบ้ปาก

พี่พร้อมรกัหมา รกัแมว แต่ร�าคาญผู้หญงิที่สดุ อย่างเขาจะไป

ยุ่งกบัใครได้ 

หญงิสาวคว้าแก้วไวน์มาดื่มสองแก้วตดิอย่างไม่ยี่หระ

“วางๆ เดี๋ยวพี่พร้อมกเ็ข้ามาเหน็หรอก” คนที่ร่วมขบวนการมา

ตั้งแต่ต้นรบีออกปากเตอืน

“มดืๆ แบบนี้ใครจะเหน็ ถงึจะหนกีไ็ม่ทนัแล้วจ้ะ พี่ชายแกน่ะ

เสรจ็ฉนัแล้ว”

“ว้ายตายแล้วววว แอ๊บแตก คุณหนูปัณคนดีหายไปไหนไม่

ทราบ”

“ปล่อยมนัไปพกับ้างเถอะ บางทฉีนักเ็หนื่อยนะแก” 

ปวรีาบอกแล้วเอื้อมมอืหยบิไวน์แก้วที่สามมาจบิอย่างสบายอก

สบายใจ แต่พลนัต้องตกใจผดุลกุหน้าตื่น มอืบางวางแก้วก้านยาวลง

แทบไม่ทนั เมื่อจู่ๆ คนที่เพิ่งถูกพาดพงิกโ็ผล่หน้ามาให้เหน็แบบไม่ทนั

ได้ตั้งตัว อาณดาหัวเราะเยาะก่อนจะเอาตัวรอดด้วยการชิ่งหนีหาย

เข้าไปในฟลอร์เต้นร�า

ร่างสูงย่างกรายเข้ามาใกล้ เขาหรี่ตามองเธออย่างสงสยั ปวรีา

จงึยิ้มหวานกลบเกลื่อน

“มานั่งท�าอะไรตรงนี้คนเดยีว ชลลี่กห็าเราอยู่ ท�าไมไม่ออกไป

สนกุกบัเพื่อน หรอืว่าเหนื่อย?” คนพูดน้อยถาม

“ปัณเมื่อยน่ะค่ะ เลยมานั่งพัก พี่พร้อมมีอะไรหรือเปล่าคะ”  

ปวรีาตหีน้ามนึ เรื่องสตอเบอร์แหลขอให้บอก เธอถนดันกัละ
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“คุณปู่ให้คนมาตาม ท่านรอส่งเราเข้าหออยู่ข้างบน นี่เราดื่ม

ไวน์เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่” คนจมูกไวมองเจ้าสาวหมาดๆ อย่างจบัสงัเกต

“ปัณลองจบิไปนดิหน่อยเองค่ะ ค้มขมนะคะ” คนที่เพิ่งกระดก

ไวน์ไปสามแก้วรวดโกหกตาใสกิ๊ง

“ไว้พี่จะสอนดื่ม ออกงานสงัคมบางครั้งต้องยอมฝืนใจตวัเอง”

ปวรีาพยกัหน้ารบัความหวงัดดี้วยสหีน้าใสซื่อตามเคย

ชั้นบนสุดของโรงแรมถูกจัดเป็นเรือนหอส่งตัวชั่วคราว ด้วย

เหตผุลว่ากว่างานเลี้ยงจะเลกิกด็กึมากแล้ว การเดนิทางไปมาระหว่าง

โรงแรมกับเรือนหอจะเป็นการเสียเวลาและสร้างความยุ่งยากให้แก่คู่

แต่งงานใหม่

“เจ้าปัณเข้ามาใกล้ๆ ปู่” ท่านพิพัฒน์กวักมือเรียกหลานสาว 

สดุที่รกั

ร่างบางคลานเข่าเข้าไปหาท่านพพิฒัน์ มอืเหี่ยวย่นที่ยงัแขง็แรง 

คว้ามือเธอไปกุมกับฝ่ามือหนาของอังกูร แล้วตบหลังมือของทั้งสอง

เบาๆ นานทปีีหนลูกหลานจะเหน็รอยยิ้มของท่าน 

“พี่เขาท�างานหนกั ปัณต้องคอยดูแลสามดีีๆ  อะไรที่ไม่เคยท�า

หรือท�าไม่เป็นก็ต้องหัดต้องลองท�า ทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาของ

ชวีติคู่ แต่ต้องมเีหตผุลและให้อภยักนั เข้าใจที่ปู่พูดไหม” ผู้อาวโุสให้

โอวาท

“เข้าใจค่ะปู่”

“หนูปัณของย่าเป็นเด็กดี พร้อมต้องรักษาน�้าใจน้อง ห้ามท�า

น้องร้องไห้เป็นอนัขาด” คณุหญงิร�าไพก�าชบัหลานชาย

“ถ้าน้องดื้อพร้อมกต็้องดคุรบั”

องักูรกล่าวกบัผู้เป็นย่า ทกุคนต่างทราบดีว่าหลานชายคนรอง

ของตระกูลมนีสิยัเถรตรงเพยีงใด 

คณุหญงิร�าไพตหีลงัมอืหลานชายอย่างไม่จรงิจงันกั องักูรชอบ
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ขดัใจคนแก่อยู่เรื่อย

“พี่พร้อมพดูถูกค่ะคณุย่า ถ้าปัณดื้อ อนญุาตให้พี่พร้อมดไุด้ค่ะ” 

ปวีราเอียงคอพยักหน้าคล้อยตามสามีอย่างน่ารักน่าชัง แต่

ภายในใจกลบักระหยิ่มยิ้มย่องด้วยความเบกิบานใจ 

อย่างพี่พร้อมหรอืจะกล้าดกุล้าว่าผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่างเธอ เขา

แค่ตหีน้าดใุส่เธอไปอย่างนั้นแหละ ดวงหน้าหงอยเหงาเหมอืนเดก็ถูก

ทิ้งประกอบกับดวงตาแสนเศร้าเคล้าน�้าตาเอาชนะใจเเข็งดุจหินผา 

ของเขามาแล้วนบัครั้งไม่ถ้วน

“เรากเ็ข้าข้างพี่เขาอยู่เรื่อย”

คนเข้าข้างสามอียู่เรื่อยยิ้มเอยีงอาย 

“กด็แีล้ว เป็นเมยีต้องเชื่อฟังผวั” คณุปู่เหน็ด้วยกบัหลานชาย 

ท�าเอาคนเป็น ‘เมยี’ หมาดๆ หน้าแดงกบัสรรพนามใหม่

อาการเห่อร้อนแล่นจบัผวิแก้ม คณุปู่ละก.็..เธอเขินเป็นเหมอืน

กนันะ!

“พร้อม ยายฝากน้องด้วยนะลูก” คุณอัมพุช ผู้เป็นยายของ 

ปวรีาเอ่ยฝากฝัง

“ไม่ต้องห่วงครบัคณุยาย พร้อมจะดูแลน้องเป็นอย่างด”ี

“ปัณต้องเชื่อฟังพี่เขานะลูก”

“ค่ะคุณยาย” ปวีรารับค�าอย่างคนว่าง่าย บรรยากาศเป็นไป

ด้วยความอบอุ่น เพราะมแีค่คนในครอบครวั 

เปรมวราโอบกอดน้องสาว ตั้งแต่เดก็ไม่เคยต้องแยกจากกนั แต่

วนันี้ปวรีาต้องเป็นคนแรกที่ออกจากบ้านไป ถงึไม่ได้ไปไหนไกล แต่ก็

อดใจหายไม่ได้อยู่ดี

“กลบัมานอนบ้านบ้างนะยายปัณ พี่คดิถงึ”

“ตปีากตวัเองเดี๋ยวนี้ พดูแบบนั้นได้ไงเปรม น้องออกเรอืนแล้ว”

“ออกเรือนแล้วกลับมานอนที่บ้านไม่ได้เหรอคะคุณยาย” คน
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ไม่มสีามถีาม

“มนัดูไม่ด ีคนเพิ่งออกเรอืน ห้ามพูดจาเป็นลาง”

“ค่า ขอโทษค่า เปรมผดิเอง”

“ยงัจะมาประชดยายอกี”

สองยายหลานผูเ้ป็นไม้เบื่อไม้เมากนัมานานเตรยีมจะลบัฝีปาก

กนัอกีหน แต่ท่านพพิฒัน์ขดัคอขึ้นเสยีก่อน 

“เอาละ ลงนามบนทะเบียนสมรสเถอะ นายทะเบียนรอนาน

แล้ว”

ในสายตาของปวีรา กระดาษสองแผ่นตรงหน้าคล้ายกับมีแสง

เปล่งประกายออกมา สกุสว่างเจดิจ้าและน่ายดึครอง 

องักูรก�าลงัจะเป็นของเธออย่างสมบูรณ์แบบ ฝันของเธอก�าลงั

จะกลายเป็นจรงิในไม่ช้า

‘โตขึ้นปัณจะเป็นเจ้าสาวของพี่พร้อม พี่พร้อมต้องกินกับข้าว 

ฝีมอืปัณอกีนะคะ’ 

เด็กหญิงปวีรายื่นอาหารพลาสติกรููปทรงเค้กให้สามีวัยสิบหก 

เธอเป็นแม่ของลูกตุ๊กตาหมาแมว

อังกูรเงยหน้าขึ้นจากหนังสือเตรียมสอบในมือ หยิบพลาสติก

สสีนัสดใสมาท�าท่าเคี้ยวง�่าๆ แบบตดัร�าคาญ ก่อนจะออกปากชมพร้อม

ยกนิ้ว

‘อื้อหอื อร่อยมากเลย’

จากนั้นอีกสองปี เขาก็จากเธอไปไกลอีกซีกโลกหนึ่ง อเมริกา

ส�าหรบัคนกลวัความสูงจบัใจอย่างเธอนั้นถอืว่าไกลสดุขอบฟ้า 

เขาทิ้งเธอกบัลูกๆ หมาแมวให้อยู่ด้วยกนัอย่างหงอยเหงา นานๆ 

จะกลบัมาพร้อมกบัของขวญั จากของเล่นแปรเปลี่ยนเป็นของใช้ เป็น

เครื่องประดบัสวยงาม ทกุชิ้นที่เขามอบให้ ปวรีาเกบ็ไว้อย่างด ี

วนัเวลาผนัผ่าน ทกุคนต่างเตบิโต แต่ความรูส้กึบางอย่างก่อตวั
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ขึ้นตั้งแต่วนันั้น มนัมาตอนไหน เธอกไ็ม่แน่ใจ แต่รู้ตวัอกีทกีห็ยดุไม่ได้

แล้ว

จากความผูกพนัพฒันากลายเป็นความรกั เพราะความรกัเธอ

จึงเริ่มปรารถนาอยากได้เขามาครอบครอง แต่ก็รู้ว่าเป็นไปได้ยาก พี่

พร้อมไม่มวีนัรกัเธอแบบชู้สาว เธอไม่ใช่สเปกเขา ข้อนี้ปวรีารู้ดแีก่ใจ 

แต่เธอกย็งัแอบหวงัและรอคอยด้วยความอดทน 

จนกระทั่งเธออายคุรบสบิแปดปี ปวรีากแ็อบได้ยนิผูใ้หญ่คยุถงึ

เรื่องการแต่งงานของพี่พร้อม และได้ยินชื่อของตัวเองจากปากท่าน

พพิฒัน์ ตอนนั้นเธอดใีจจนแทบจะเกบ็อาการไม่ไหว อยากจะเข้าไป

หอมคณุปู่สกัสบิฟอด 

แต่เมื่อได้สต ิเธอกม็านั่งขบคดิ แต่ไหนแต่ไรองักรูไม่ชอบให้ใคร

วิ่งตาม บรรดาผูห้ญงิที่วิ่งตามเขาไม่มใีครได้หวัใจเขาไปครองสกัคนเดยีว 

และในเมื่อเขาไม่ชอบ เธอกค็วรจะอยูเ่ฉยๆ รอให้ทกุอย่างเข้าที่เข้าทาง

ตามวถิขีองมนั 

องักูรไม่ใช่พระอฐิพระปูน แม้ระหว่างทางจะมคีนแวะเข้ามาอยู่

ในใจเขาบ้าง แต่กฎของแรงโน้มถ่วงก็ผลักใครคนนั้นออกไปจากชีวิต

เขา องักูรกลบัมาหาเธอโดยที่เธอไม่ต้องเสยีเวลาวิ่งตาม ไม่ต้องพยายาม

เลยด้วยซ�้า

สองหนุม่สาวจดปากกาเซน็ชื่อลงในกระดาษหนึ่งแผ่นที่เรยีกว่า 

‘ทะเบยีนสมรส’

ในที่สดุวนันี้กม็าถงึ ใบเบกิทางชั้นดทีี่จะเปลี่ยนสถานะ ‘น้องรกั’ 

เป็น ‘เมยีรกั’ อยู่ในก�ามอืเธอแล้ว!

แม้การแต่งงานจะเป็นการคลุมถุงชนที่ผู้ใหญ่จัดให้ โดยที่เธอ

กบัเขาไม่เคยรกักนัฉนัคนรกัมาก่อน แต่การท�าลกูต้องร่วมด้วยช่วยกนั

ท�า!

ปวรีาจงึพยกัหน้าด้วยความมุง่มั่น เมื่อท่านพพิฒัน์เอ่ยประโยค
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หนึ่งด้วยน�้าเสยีงเป็นการเป็นงานออกมาว่า...

“เจ้าปัณ สญัญากบัปู่สวิ่าจะมหีลานให้ปู่ไม่ต�่ากว่าสี่คน”  

กจิการของธาดาพพิฒัน์และวฒันานนท์นั้นหากไม่นบัรวมบรษิทั

หลักทรัพย์และธนาคาร ก็ยังมีทั้งห้างร้านและโรงแรมในเครืออีก

มากมาย ถงึองักูรจะเป็นหลานชายคนรอง แต่กเ็ป็นลูกหลานสายตรง 

ท่านจงึต้องการให้ชายหนุม่มลีกูเยอะๆ เพื่อสบืทอดความเจรญิรุง่เรอืง

ของวงศ์ตระกูล

“ปัณจะพยายามค่ะปู่” ปวรีาพยกัหน้าหงกึๆ

“เข้าใจมั้ยเจ้าพร้อม” 

อังกูรไม่มีปากเสียงใดๆ ชีวิตเขาเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้

เสมอ และเหน็ด้วยว่าตนเองควรมลีูกหลายๆ คน 

“ครบัปู่ ผมจะพยายาม”

แต่หากปวรีารู้เรื่องขั้นตอนการท�าลูก ‘สี่ห้าคน’ ล่วงหน้า เธอ

จะไม่มวีนัตอบรบัค�าขอนี้เป็นอนัขาด

ใครจะรู้ว่าหลังจากแต่งงาน หนุ่มอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง

อย่างพี่พร้อมจะกลายเป็นคนกนิไม่เลอืกที่ ไม่เว้นแม้แต่หน้าทวี ี และ

หน้าตู้เยน็!
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เพราะเลยเวลานอนปกติมาเกือบสองชั่วโมง ปวีราจึงง่วง

นอนจนตาปรอื แทบจะสปัหงกคาเตยีง แต่เธอยงัไม่ได้เปลี่ยนชดุและ

อาบน�้า จงึท�าได้เพยีงแค่อ้าปากหาวหวอดๆ จนน�้าตาแทบไหลเป็นรอบ

ที่สาม แน่นอนว่าไม่พ้นสายตาคณุสามทีี่เพิ่งจดทะเบยีนกนัไปหมาดๆ 

“ปัณไปอาบน�้าส ิจะได้มานอนพกัผ่อน” 

“ปัณยังไม่ได้ถอดชุดน่ะสิคะ ผมก็ยังไม่ได้แกะ แข็งไปหมด 

ทั้งหวัเลย” ปวรีาบอกเขาแล้วปิดปากหาวอกีรอบ 

“จะให้พี่ช่วยอะไรหรอืเปล่า ชดุท่าจะถอดออกยาก” องักูรถาม

ด้วยความหวงัด ี

“อุ๊ย ไม่ต้องค่ะ ปัณเกรงใจ” ปวรีาตาสว่างขึ้นโดยพลนั ถงึจะ

อยากอ่อยสามแีค่ไหน แต่ตอนนี้เธอยงัไม่พร้อม 

“จนถึงป่านนี้แล้วจะเกรงใจอะไรกัน อีกหน่อยปัณก็ต้องเห็น 

พี่โป๊เหมอืนที่พี่เหน็ปัณโป๊นั่นแหละ” เขาพูดอย่างไม่คดิอะไร ต่างจาก

เธอที่คดิอะไรๆ จนหน้าแดงเถอืก 

“หน้าแดงเชยีว แอบคดิหื่นอะไรอยู่ฮ ึไม่เบาเลยนะเรา”

“พี่พร้อม!” 

ร่างบางในชดุราตรหีน้าแดงตั้งแต่หูจดล�าคอ ถงึจะใกล้ชดิและ

3
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สนทิสนมกนัมากแค่ไหน แต่กไ็ม่เคยนอนเตยีงเดยีวกนัมาก่อน จู่ๆ จะ

ให้มาแก้ผ้าเป็นชเีปลอืยต่อหน้าต่อตา จะไม่แปลกประหลาดไปหน่อย

เหรอ 

...ถงึหุ่นเขาจะน่าหม�่ามากกต็ามที

“คดิไปถงึไหน พี่แค่จะช่วยปลดตะขอชดุ หรอือยากช่วยพี่ผลติ

ลกูให้ปูแ่ล้ว?” ร่างสูงไม่พดูพร�่าท�าเพลง เดนิเข้ามาประชดิร่างบางทนัท ี

“อย่าเพิ่งนะคะ ปะ...ปัณยงัไม่พร้อม” ปวรีาส่ายหน้าดกิ

“หนัหลงัให้พี่หน่อย”

“พะ...พี่พร้อมจะท�าอะไร” 

พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย! 

กายบางสั่นสะท้าน หวัใจดวงน้อยเต้นไม่เป็นส�่า ดวงหน้าสวย

ร้อนผะผ่าว เธอรู้สกึหววิๆ ได้ยนิเสยีงตึ้กตั้กจากหน้าอกข้างซ้าย จน

ต้องแอบสูดลมหายใจเข้าปอด พลางบอกตวัเองให้ใจร่มๆ เขาแค่จะ

ช่วยเธอปลดตะขอ ไม่มอีะไรมากไปกว่านั้น 

เขาจะพาเธอขึ้นเขยีงไปเชอืดโดยที่เธอไม่เตรยีมตวัไม่ได้!

ครั้นนิ้วเรียวแกร่งปลดตะขอหลุดออกจากกัน ลมหายใจชาย

หนุม่พลนัสะดดุกกึ ล�าคอเรยีวสวยของปวรีาไม่มจีดุด่างด�าหรอืริ้วรอย

ใดๆ เส้นผมบางเบาระต้นคอขาวเนียนยิ่งท�าให้เธอดูอ่อนหวานและ

เซก็ซี่ 

ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมคีวามคดิจะรงัแก หรอืแม้แต่จะมองเธอ

อย่างที่มองหญิงสาวคนอื่น เขาไม่อาจท�าใจคิดหื่นกามกับน้องสาวที่

เหน็กนัมาแต่แบเบาะ แต่ตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว... 

องักูรรู้สกึฮกึเหมิอย่างบอกไม่ถกู เมื่อรูต้วัว่าตนเองมสีทิธิ์ทกุอย่าง

ในตวัเธอ 

ไม่ใช่ว่าไม่เคยเหน็สดัส่วนร่างกายเธอ ครอบครวัของทั้งเขาและ

เธอไปเที่ยวกันค่อนข้างบ่อย เวลาไปทะเล ปวีราก็สวมแค่บิกินีสีสัน
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สดใส เพยีงแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจมองอย่างละเอยีดเหมอืนตอนนี้ 

มือแกร่งลูบไล้ความนวลเนียนแผ่วเบา เหมือนก�าลังแตะกลีบ

ดอกไม้อนับางเบาอย่างอ่อนโยน และทะนถุนอม

“ปัณขาวมาก...”

ได้ยนิค�าชมของเขา หวัใจกส็ั่นไหวระดบัหลายสบิรกิเตอร์ ลม

หายใจผ่าวระอซุึ่งรนิรดแผ่นหลงับางท�าให้ปวรีารูว่้าตอนนี้เธอและเขา

ใกล้กนัมากแค่ไหน 

เขาไม่ได้จะท�าพธิสีงิร่างเธอตอนนี้ใช่มั้ย

ได้โปรดเถอะ เธอยงัไม่พร้อม เธอยงัไม่ได้อาบน�้าขดัศรฉีววีรรณ

แบบครบเซตตามคู่มอืเจ้าสาวสดุแซ่บที่อ่านมาเลย

แล้วโจมาโลนกลิ่นโปรดของเธออยู่ไหน คงไม่ได้ลืมใส่กระเป๋า

มาหรอกนะ 

ปวรีาคดินูน่คดินี่อย่างกระวนกระวายใจ แต่กย็อมหนัหลงัให้เขา

แต่โดยดี 

“เสยีใจหรอืเปล่าที่ต้องแต่งงานกบัพี่” 

แทบไม่ต้องคดิ ปวรีาส่ายหน้าระรวั ก่อนจะถามเขากลบับ้าง 

“แล้วพี่พร้อมล่ะคะ เสียใจไหมที่ได้คนไม่ได้เรื่องอย่างปัณไป

เป็นแม่บ้าน ปัณซกัผ้า พบัผ้า กบัข้าวกท็�าไม่เป็น แถมยงัชอบนอน 

ตื่นสายอกีต่างหาก”

“พี่แต่งปัณมาเป็นเมีย ไม่ได้รับสมัครแม่บ้านมืออาชีพ แต่ถ้า

ท�าเป็นเลก็ๆ น้อยๆ บ้างกด็ ีตอนมลีูกจะได้ไม่ล�าบาก”

“ปัณจะพยายามเรียนรู้ค่ะ สัญญาว่าจะไม่ท�าให้พี่พร้อมต้อง

หนกัใจ”

แววตาใสซื่อราวกับกวางน้อยเพิ่งละจากถิ่นของเธอท�าเอา

อารมณ์หื่นหดหาย แล้วกลายเป็นอารมณ์อ่อนโยนอบอุน่เข้ามาแทนที่

องักูรลูบหวัทยุของเมยีตวัเลก็อย่างเบามอื
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 “ไม่ต้องซเีรยีส แค่อยูใ่ห้มคีวามสขุกพ็อ พี่เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่อง

ต้องใช้เวลาปรับตัว ท�าเท่าที่ท�าไหว เอาละ นี่ก็ดึกมากแล้ว ปัณไป 

อาบน�้าเถอะ เราจะได้นอนกนัสกัท ีเหนื่อยกนัมาทั้งวนัแล้ว”

เธอมองหน้าคนพูด พร้อมกับเกิดค�าถามในใจ นอนด้วยกันนี่

กนิความหมายถงึไหน

นอนจบัมอื? 

หรอืนอนแบบ...

ปวรีาตาเหลอืก ใจร่วงหล่นไปอยู่ตาตุ่ม 

ถงึเธอจะอยากได้เขาเป็นผวั เอ๊ย! สามมีากขนาดไหน แต่เธอ

ไม่ประสปีระสาเรื่องอย่างว่าเลยแม้แต่น้อย อย่างมากกแ็ค่แอบดูหนงั

เรตอาร์ตามประสาสาวช่างฝัน 

ตอนนี้ในหวัสมองน้อยๆ ก�าลงัคดิมโนไปไกล พี่พร้อมจะใช่พวก

มาโซคสิม์ ชอบใช้โซ่แส้กญุแจมอืไหมนะ...

แล้วดสูายตาเขาส ิไม่เหมอืนพี่พร้อมคนเดมิเลยสกันดิ ท�าไมต้อง

มองเธอด้วยสายตากลนืกนิขนาดนั้นด้วย เธอไม่ใช่ขนมหวานสกัหน่อย 

ปวรีาเข้าใจความรู้สกึของ อนาสตาเซยี ในภาพยนต์เรื่อง Fifty 

Shades of Grey ขึ้นมาทนัใด

ที่เรอืนหอ พี่พร้อมจะมหี้องแห่งความลบัซ่อนอยู่ไหม แล้วเขา

จะลงโทษเธอแบบไหน...

ให้ตายสิ! เธอไม่พร้อมรับบทบ่าวของนายท่านนะ ครั้งแรก 

ของเธอขอแบบเบสกิก่อนได้ไหม

ไม่ๆ คนตวัเลก็ส่ายหวั 

เกดิเขาไม่ชอบใจแล้วหนไีประบายกบัผูห้ญงิคนอื่นล่ะ ไม่เท่ากบั

สิ่งที่อดทนรอมาตลอดต้องสูญเปล่าหรอกหรอื

สบิกว่าปี กว่าจะมวีนันี้... 

ไม่ได้ เธอต้องสู้!
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ส่วนอังกูรก็ขมวดคิ้วสงสัยว่า เหตุใดเจ้าสาวของเขาจึงไม่ยอม

เข้าไปในห้องน�้าเสยีท ีไยจงึเอาแต่ท�าท่าทางแปลกประหลาดอยู่ได้

“ปัณ” 

เขาเรยีก เธอกไ็ม่ตอบสนอง

“ปวรีา! คดิอะไรอยู่ฮ ึไม่ไปอาบน�้าหรอืไง” 

คราวนี้เขาเรยีกเตม็ยศ ปวรีาจงึสะดุ้งรู้สกึตวั เธอมองเขาอย่าง

กริ่งเกรงระคนหวาดหวั่น ท�าเอาสามหีมาดๆ เกดิอาการงงงวย พลาง

คดิว่าเขาท�าอะไรผดิพลาดไปหรอืเปล่า เหตใุดเธอถงึได้ท�าหน้าเหมอืน

หวาดระแวงเขาอย่างนั้น

“ปะ...ไปค่ะ จะไปเดี๋ยวนี้แหละค่า ถ้างั้นปัณขอตัวไปอาบน�้า

ก่อนนะคะ”

เจ้าของร่างสงูพยกัหน้าเชงิบอกว่า ‘ตามสบายเถอะ’ องักรูมอง

ตามร่างบอบบางที่เดินจ�้าอ้าวหายเข้าไปในห้องน�้าเหมือนวิ่งหนีอะไร

บางอย่าง พลนัอดคดิถงึเธอในวยัเดก็ไม่ได้ 

ปวรีาในตอนนั้นแทบไม่ต่างอะไรกบัตอนนี้ เธอยงัน่ารกั น่าแกล้ง

เหมอืนเดมิ 

เขาจ�าได้ดีว่าตอนนั้นทุกคนตื่นเต้นกับข่าวดีของแม่ยายมาก 

แค่ไหน ด้วยเพราะไม่มีใครคาดคิดว่านางภัสราจะตั้งครรภ์อีกครั้งใน

วยัเกอืบสี่สบิ ทั้งแม่และลูกจงึถูกประคบประหงมไม่ต่างจากไข่ในหนิ 

ครั้นเมื่อปวรีาลมืตาดโูลก สมาชกิสองครอบครวัต่างกห็ลงรกัใน

ความตวัเลก็นุ่มนิ่มของหนูน้อยปวรีา ไม่เว้นแม้แต่เดก็ผู้ชายอย่างเขา 

เธอเปรยีบเสมอืนคนในครอบครวัของเขา เกอืบทกุช่วงเวลาส�าคญัใน

ชวีติของเธอจะมเีขาอยู่ร่วมด้วยเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ขาเล็กๆ ก้าวเตาะแตะได้เองเป็นครั้งแรก  

คนที่สอนเธอขี่จกัรยานจนคล่องแคล่วกค็อืเขา คนที่แกล้งผลกัเธอตก

น�้าเป็นลูกหมาตกน�้าจนว่ายได้คล่องประหนึ่งเงอืกน้อยกห็นไีม่พ้นเขา 
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ตอนเธอไปโรงเรยีนวนัแรกสองตระกูลกย็กโขยงพากนัไปส่ง 

คุณหญิงร�าไพ คุณย่าของเขาถึงกับน�้าตาไหลรินด้วยความ

ใจหาย ด้วยเหตุนี้ปวีราถึงไม่เคยมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ 

เหมือนพี่ๆ ภรรยาของเขาถือเป็นแก้วตาดวงใจของวัฒนานนท์และ

ธาดาพิพัฒน์อย่างแท้จริง ถึงแม้เขาจะร�าคาญเธอบ้างตามประสา 

เดก็ผู้ชายที่ไม่ชอบตามเอาใจใคร แต่เขากร็กัและหวงัดกีบัน้อง 

แต่ไหนแต่ไรมา ปวีราไม่เคยดื้อรั้นหรือเอาแต่ใจ เธอว่านอน 

สอนง่ายและเชื่อฟังค�าสั่งสอนของผู้ใหญ่เสมอ เรียกได้ว่าสั่งซ้ายไป

ซ้าย สั่งขวาไปขวา ให้โดดหน้าผาเธอก็คงไปโดยไม่คิดค้าน เพราะ 

แบบนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองตระกูลจึงทั้งรักและเอ็นดูสาวน้อยมากกว่าใคร  

ถงึใครจะด่าว่าล�าเอยีงกไ็ม่สน 

ผลงานชิ้นโบแดงที่คว้าหัวใจปู่กับย่าเขามาครองคงหนีไม่พ้น 

การตอบตกลงแต่งงานกบัเขาอย่างไม่มข้ีอโต้แย้ง ในทางกลบักนัหาก

คนที่ถูกวางตัวให้แต่งงานกับเขาเป็นเปรมวรา พี่สาวเธอแล้วละก ็

รบัรองว่าทั้งธาดาพพิฒัน์และวฒันานนท์จะต้องลกุเป็นไฟ หากเปรยีบ

ปวรีาเป็นน�้า เปรมวรากไ็ม่ต่างจากไฟบรรลยักลัป์ เป็นผู้หญงิประเภท

ที่เขาจะไม่มวีนัเอาตวัเข้าไปใกล้ เหลอืเชื่อที่ปวรีาไม่ได้รบัความร้ายกาจ

มาจากพี่ชายและพี่สาวเลยแม้แต่น้อย

นบัเป็นโชคดขีองเขาที่เธอไม่คดัค้านการแต่งงานในครั้งนี้ และ

ในเมื่อเขาไม่ทุกข์ร้อนกับการแต่งงานกับเธอ อังกูรก็หวังว่าน้องน้อย

ของเขาจะไม่ทุกข์ใจกับชีวิตแต่งงานในครั้งนี้เช่นกัน เพราะถึงแม้จะ

เป็นการคลมุถงุชน แต่เขากไ็ม่ได้ฝืนใจตวัเอง ปวรีาเป็นเดก็น่ารกั ถงึ

จะอ่อนแอและขี้โรคจนป่วยกระเสาะกระแสะบ่อยๆ แต่เธอก็อยู่ใน

โอวาทเขามาโดยตลอด 

ในเมื่อเขามีข้าวให้เธอกินครบสามมื้อ มีเงินให้เธอชอปปิงไม่

ขาดมอื อยากจะไปเที่ยวที่ไหนบนโลกกย็่อมได้ และไหนๆ เขากช็่วย
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ดูแลเธอมาตั้งแต่เล็กจนโต จะเปลี่ยนจากเลี้ยงน้องมาเป็นเลี้ยงเมีย 

กค็งไม่ต่างกนัเท่าไร ท่านประธานหนุ่มสรปุเอาเองง่ายๆ 

อังกูรไม่มีโอกาสรู้เลยว่า นอกจากศรีภรรยาคนดีของเขาจะไม่

ทุกข์ใจ เธอยังสบายใจเฉิบถึงขั้นฮัมเพลงในอ่างน�้าวนเย็นฉ�่าราวกับ

ฉลองชยัชนะบางอย่าง 

ริมฝีปากอมชมพูยกยิ้มพอใจ ประกายนัยน์ตาคู่สวยฉายแวว

สมหวงั เพราะทกุอย่างเป็นไปตามที่เธอคดิไว้เป๊ะ

พี่พร้อมจะเป็นของใครไปไม่ได้ นอกจากเธอคนเดยีวเท่านั้น!

เจ้าสาวมือใหม่ขัดถูทุกซอกทุกมุมของร่างกายอย่างพิถี- 

พถินั โดยเฉพาะวงแขนขาวเนยีน จะให้มกีลิ่นอนัไม่พงึประสงค์ไม่ได้

เดด็ขาด กระทั่งมั่นใจว่าสะอาดหมดจดดแีล้ว ปวรีาจงึยอมรามอื และ

หลังจากชั่งใจอยู่เป็นนาน ในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจหยิบชุดนอนที่

เปรมวราซื้อให้เป็นของขวญัแต่งงานขึ้นมาสวมปกปิดกายขาวผ่อง 

เสื้อเชิ้ตซทีรูคอวคีวามยาวระดบัต้นขาส่งผลให้คนใส่รู้สกึหววิๆ 

ชอบกล แม้จะมีชั้นในลูกไม้บางเบาสวมทับส่วนเร้นลับอยู่ก็ตาม  

กระนั้นปวีราก็อดหมุนซ้ายหมุนขวาหน้ากระจกด้วยความภาคภูมิใจ

ไม่ได้ คดิไม่ถงึว่าตวัเองจะเซก็ซี่กบัชาวบ้านเขาได้เหมอืนกนั 

มาถงึขนาดนี้แล้วจะขาดการพอยต์เท้าจกิเท้าไปได้ยงัไง มอืใหม่

หดัยั่วเผยอรมิฝีปากเลก็น้อย ท่าทางเหมอืนเดก็ไซด์ไลน์ยั่วสวาทพวก

เสี่ยกระเป๋าหนกัอย่างไรอย่างนั้น

เสี่ยขา เสี่ยพร้อม มาหาหนูปัณสคิะ

ปวีรากระดิกนิ้วเรียกเสี่ยที่น่าจะรออาบน�้าจนหลับไปแล้วเข้า 

มาหา พลนัหวัเราะคกิคกักบัความบ๊องของตวัเอง

ถ้าเธอออกไปทั้งแบบนี้ พี่พร้อมจะหาว่าเธอยั่วไหมนะ...

ไม่ส ิปัญหาคอืเธอจะยั่วเขาขึ้นไหมต่างหาก
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พี่พร้อมออกจะธรรมะธมัโม ได้ข่าวว่าเขานั่งสมาธแิละสวดมนต์

ก่อนนอนทกุคนื

ในอดีตเธอไม่เคยมีความคิดจะกล้ายั่วยวนเขามาก่อน เพราะ

กลวัเขาจะถอยหนไีปไกล 

แต่วนันี้ไม่เหมอืนเมื่อวาน เราไม่ได้เป็นแค่พี่น้องกนัอกีต่อไปแล้ว

เอากเ็อาวะ! ถ้าไม่ท�าตอนนี้แล้วจะท�าตอนไหน

ท่ามกลางแสงไฟนวลตา คนบนเตียงปรายตามองร่างบางซึ่ง

เยื้องย่างออกมาจากห้องน�้าในสภาพราวกับนางฟ้าตกสวรรค์ ผมสี

น�้าตาลเข้มเปียกชื้นแนบลู่ตดักบัผวินวลเนยีน กลิ่นหอมละมนุอนัเป็น

ธรรมชาตจิากกายบางท�าเอาเลอืดในกายสบูฉดีพลุง่พล่าน องักรูคล้าย

โดนสั่นคลอนอย่างรนุแรง

ชดุเธอช่างวาบหววิโดยแท้ ถ้าเพยีงแต่เธอโนบรา...

ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะคิดหื่นกับคนที่ตัวเองป้อนข้าวป้อนน�้า

มาตั้งแต่เด็ก แต่จะน่าแปลกอะไร ในเมื่อตอนนี้เขาและเธอเป็นสามี

ภรรยากนั หาใช่พี่น้องเหมอืนในอดตี 

อังกูรเพ่งราวกับจะมองให้ทะลุไปถึงข้างใน ส่วนปวีราก็ได้แต่

เม้มปากอย่างขดัเขนิ มอืบางพดัหน้าตวัเองเบาๆ 

ทั้งที่อากาศในห้องก็หนาวเหน็บระดับสิบกว่าองศา แต่ท�าไม 

เธอถงึรู้สกึร้อนรุ่มไปทั้งตวัแบบนี้

โดยไม่ รีรอ สองขาแข็งแรงก้าวเดินคล้ายละเมอเข้าไปจูงมือ

ภรรยาคนสวยมายงัโต๊ะเครื่องแป้ง เขาหมนุร่างโปร่งบางให้นั่งลงหน้า

กระจก 

“นั่งส ิพี่จะเป่าผมให้” ท่านประธานผูส้ขุมุเยอืกเยน็เป็นเนอืงนจิ

แห่งหลกัทรพัย์ธาดาพพิฒัน์ขนัอาสา

ปวรีาขยบัตวัอย่างประหม่าแทนการเอื้อนเอ่ย

“แปลกตรงไหน ตอนเราเลก็ๆ พี่อาบน�้าให้เราออกจะบ่อย”
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ดวงหน้าหวานแดงซ่าน ใจเต้นตึ้กตั้กอย่างระงบัไม่อยู ่ถ้านี่เป็น

ละคร ก็ต้องเป็นตอนที่พระเอกกับนางเอกใกล้จะเข้าด้ายเข้าเข็มกัน

เต็มที มันมักจะเริ่มต้นจากการที่พระเอกกระท�าการอ่อนโยน ส่วน

นางเอกก็โอนอ่อนผ่อนตาม และจบลงด้วยการอุ่นเตียง ขณะที่คิด

ดวงตากลมโตกช็�าเลอืงมองไปยงัเตยีงหนานุม่ซึ่งโรยด้วยกลบีกหุลาบ

คนืนี้ดูท่าจะรอดยาก... 

“แต่ตอนนี้ปัณไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ” ภายในค�าพูดธรรมดาๆ 

เหมอืนไม่มอีะไรเป็นพเิศษนั้นกลบัมนียัส�าคญัซ่อนอยู่

“พี่รู้...” 

แต่แล้วคนตวัโตกต็้องชะงกังนั นยัน์ตาคมกรบิเหลอืบมอง ‘ววิ

ดี’ อันกลมกลึงจากมุมสูง ดวงตาคมทอประกายปรารถนาร้อนแรง  

มอืหนาลูบไล้ไหล่มนเบาๆ 

“ปัณโตขึ้นมาก มากเชยีวละ” 

เขาเหมอืนพูดกบัตวัเอง เป็นจงัหวะเดยีวกนักบัที่ปวรีาเงยหน้า

ขึ้นมาสบตากบัดวงตาคมผ่านกระจกบานใหญ่ องักูรพศิมองดวงหน้า

หวานละมนุปราศจากการแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางไม่วางตา 

หากถามว่าภรรยาในอุดมคติของเขาเป็นเช่นไร ก็คงหน้าตา

ประมาณนี้กระมงั

ปวีรานับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ท�าให้เขาเกิดความรู ้สึกอยาก

ทะนถุนอมหรอืดแูลใครสกัคน หญงิสาวเกดิมาในครอบครวัที่สมบรูณ์

พร้อม ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตา ฐานะ หรอืชาตติระกูล 

ถงึแม้ภาพลกัษณ์ภายนอกจะดเูป็นคนเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ แต่เขา

ยงัยนืยนัค�าเดมิว่าไม่ได้ต้องการภรรยาที่เพอร์เฟกต์ เธอไม่จ�าเป็นต้อง

ดเีลศิ แค่เป็นตวัของตวัเองอย่างที่เคยเป็นมา 

หลงัจากบรกิารเป่าผมเธอจนแห้งสนทิเรยีบร้อย กถ็งึตาคณุสามี

ดีเด่นเข้าไปอาบน�้าบ้าง ชายหนุ่มใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็ออกมาใน
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ชุดนอนสวมใส่สบายอย่างเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงนอนผ้าฝ้าย ไม่ได้

เนี้ยบเวอร์อย่างที่คดิไว้ 

พี่พร้อมในชุดนอนดูไม่มีพิษไม่มีภัย แต่แววตาคมกริบของเขา

ช่างเหลือร้าย และส่งผลต่ออัตราการเต้นของก้อนเนื้อในอกข้างซ้าย

ดังตึ้กตั้ก เขาเล่นมองเธอด้วยแววตาลุ่มลึกเหมือนแอบคิดมิดีมิร้าย 

กบัเธอแบบนั้น แล้วใครจะต้านทานไหว 

ปวีรากลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคอ รู้สึกว่ามือไม้เกะกะจนไม่รู้ 

จะวางตรงไหนดี เธอเอนกายลงบนฟูกหนานุ่มด้วยความเคอะเขิน 

เตยีงนอนขนาดหกฟตุยบุยวบลงด้วยน�้าหนกัตวัของคนที่ทรดุกายตาม

ลงมา คนตัวเล็กท�าท่าจะกระเถิบตัวถอยหนีตามสัญชาตญาณ แต ่

ก็ช้ากว่าเจ้าของร่างสูง ร่างเล็กในชุดนอนตัวบางถูกดึงเข้าไปกอด 

แนบอก ความอบอุ่นพลนัโอบล้อมรอบกายจนดวงหน้าสวยแดงปลั่ง 

อ้อมกอดของพี่พร้อมอุ่นอย่างที่เธอคดิไว้จรงิๆ ด้วย 

กระแสความรู้สึกอันแรงกล้าผลักดันให้เธอท�าใจกล้าด้วยการ

เลื่อนแขนสองข้างขึ้นโอบรอบเอวหนา แนบชดิจนได้ยนิเสยีงหวัใจของ

กันและกัน ปวีราไม่อยากจะคิดเข้าข้างตัวเอง แต่เธอรู้สึกราวกับว่า

หัวใจสองดวงก�าลังเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอย่างมั่นคง ซึ่งเป็น

สญัญาณที่ด ีเป็นสิ่งที่ท�าให้เธอมหีวงัในการอ่อยเขาต่อไป 

“ก่อนที่เราจะขยบัความสมัพนัธ์ไปอกีขั้น พี่อยากจะตกลงอะไร

กบัปัณสกัหน่อย” 

ดวงตาคมกรบิจบัจ้องมองเธอไม่วางตา กระแสเสยีงคนพูดฟัง

ดูซเีรยีสไม่น้อย ส่งผลให้ร่างอ่อนปวกเปียกในวงแขนกว้างเกดิอาการ

แขง็ทื่อด้วยความไม่สบายใจขึ้นมา 

หรอืเขาจะพูดเรื่องหย่า? เธอผงะขึ้นในใจ 

ไม่นะ! เพิ่งแต่งงานกนัได้ไม่ถงึยี่สบิสี่ชั่วโมง เธอยงัไม่ได้เริ่มท�า

อะไรเพื่อเป็นการมดัใจเขาเลย 
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“พี่พร้อมมีเรื่องอะไรจะคุยกับปัณเหรอคะ” นัยน์ตาหรี่เล็กลง 

ซ่อนความกงัวลใจไว้แทบไม่มดิ 

“พี่จ�าได้ว่าปัณเคยบอกว่าปัณมคีนที่ชอบอยู่แล้ว”

เขาพดูอะไรของเขา เธอมคีนที่ชอบอยูแ่ล้ว ใคร? ปวรีาออกอาการ

งงไปชั่วขณะจติ 

หรอืว่า...

ภาพเหตุการณ์เมื่อสี่ปีที่แล้วพลันย้อนกลับเข้ามาในสมอง จ�า

ได้ว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันเรื่องการแต่งงานของเธอ

กบัเขาอย่างจรงิจงั 

...

วันหนึ่งอังกูรอาสามารับเธอที่มหาวิทยาลัย แล้วพาไปกินข้าว

เยน็ที่ร้านอาหารโปรดของเธอ ถงึแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่กนิข้าวด้วยกนั

สองต่อสอง แต่ปวีราก็อดใจเต้นแรงไม่ได้ ก็เขาคือคนที่เธอแอบชอบ

มาตลอดนี่นา ดาวมหาวิทยาลัยแต่งหน้าท�าผมเสียสวยจับตา ทว่า

องักรูกลบัมองไม่เหน็มนั เขาไม่ชมเธอสกัค�า ปวรีาโคตรจะเซง็อารมณ์

‘ปัณรู้ใช่ไหมว่าอกีไม่นานเราจะต้องแต่งงานกนั’ 

ร่างสูงภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวที่กระดุมคอด้านหน้าถูกปลดออก 

ให้คลายความอดึอดัจนเหน็แผงอกแกร่งร�าไร แขนเสื้อสองข้างถูกพับ

ขึ้นมาอย่างลวกๆ ท�าเอาปวีราลอบกลืนน�้าลาย พี่พร้อมแซ่บมากใน

มาดนี้ เธอละอยากจะถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นที่ระลกึจรงิๆ 

‘ปัณ นี่เราฟังที่พี่พูดอยู่หรอืเปล่า’ 

‘คะ? ขอโทษค่ะ ปัณมวัแต่คดิอะไรเพลนิๆ พี่พร้อมว่าไงนะคะ’ 

คนถูกเรยีกเบรกต่อมหื่นแทบไม่ทนั 

พี่ชายที่แก่กว่าสบิปีส่ายหวั ก่อนจะถามเธอด้วยประโยคเดมิซ�้า

อกีครั้ง

‘พี่บอกว่าปัณรู้ใช่ไหมว่าอกีไม่นานเราจะต้องแต่งงานกนั’
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‘ทราบค่ะ’ ปวีราในชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังผงกหัว 

พลางเอาผมทดัหูอย่างขดัเขนิ

‘แล้วปัณเตม็ใจหรอืเปล่า’

‘เตม็ใจค่ะ’

‘จรงิหรอื พี่ได้ยนิจากพริ้งมาว่าปัณมคีนที่ชอบอยู่แล้ว’

‘แคก็ๆ!’ ปวรีาตาโต น�้าแขง็ตดิคอขึ้นมาทนัท ี

ยายพริ้ง ยายเดก็ทรพ ี ไหนบอกจะเกบ็ความลบัจนตายไปกบั

ตวัไง! ไม่ทนัไรกท็รยศกนัซะแล้ว

‘พี่พร้อมทราบแล้วเหรอคะ’ ดวงหน้าอ่อนใสซดีเผอืดไม่เหลอืส ี

‘อมื’ 

ใบหน้าหล่อขรมึไม่ยนิดยีนิร้าย ยิ่งท�าให้ปวรีาใจแป้วจนจะร้องไห้

อยู่รอมร่อ 

เขาจะมายกเลกิงานแต่งของเราใช่ไหม 

‘ปัณขอโทษค่ะ พี่พร้อมอย่าเกลยีดปัณเลยนะคะ’

‘พี่จะเกลยีดปัณท�าไม พี่เข้าใจ ถงึถามว่าเราเตม็ใจจะแต่งงาน

กบัพี่แน่หรอื’  

‘เตม็ใจสคิะ กใ็นเมื่อคนที่ปัณชอบคอื...’

เดี๋ยวนะ! นี่เราก�าลงัคยุเรื่องเดยีวกนัอยู่ใช่ไหม ตกลงเขารู้หรอื

ไม่รู้กนัแน่ 

ปวรีาชกัจะสบัสน 

‘คณุคะ ช่วยด้วยค่ะ ใครกไ็ด้ช่วยด้วย ลูกฉนัตกบนัไดเลื่อน!’

เสยีงคนร้องให้ช่วยดงัมาจากบนัไดเลื่อนสูงตระหง่าน ส่งผลให้

ร่างสูงวิ่งออกไปอย่างไม่คิดชีวิต เขาสั่งให้เธอโทร. เรียกรถพยาบาล 

เร็วรี่ ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และปวีราก็ประทับใจในความเป็น

สภุาพบรุษุของเขาเหลอืเกนิ 

ว่าที่สามใีครหว่า หล่อแล้วยงัใจบญุ ในใจเธอ ในความคดิเธอ 
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แม้แต่ไอรอนแมนกย็งัสู้เขาไม่ได้

... 

หลังจากเหตุการณ์วันนั้น เขาและเธอก็ไม่มีโอกาสเอ่ยถึงเรื่อง

รกัแรกของเธออกีเลย 

จนกระทั่งวนันี้ ในห้องหอของเธอและเขา ค�าถามนี้กย็้อนกลบั

เข้ามาหาตวัเธออกีครั้ง 

“ตอนนี้เราแต่งงานกนัแล้ว ปัณก�าลงัจะเป็นเมยีพี่ และเป็นแม่

ของลูกพี่ในอนาคต” 

ปวรีาตั้งใจฟัง แต่กย็งัไม่เข้าใจถงึสิ่งที่เขาต้องการจะสื่ออยู่ด ี

“ปัณทราบค่ะ”

“จะไม่มฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งหย่าร้างจากกนั และจะไม่มกีรณทีี่ปัณ

หอบลูกหนพีี่ไปเหมอืนในละครหลงัข่าว”

ปวรีาพยกัหน้าหงกึๆ เธอมากกว่าละมั้งที่กลวัเขาจะหน ีคดิแล้ว

อดสงัเวชตวัเองไม่ได้ เขามอีทิธพิลต่อเธอมากจรงิๆ 

“การที่ปัณมผีู้ชายคนอื่นอยู่ในใจ มนัไม่ยตุธิรรมกบัพี่ ปัณต้อง

ลมืผู้ชายคนนั้นซะ” 

คนพูดขมวดคิ้วยู่ย่น ใบหน้าหล่อเหลาตึงอย่างไม่รู้ตัว ส่วน

ภรรยาสาวหมาดๆ ได้แต่กะพรบิตาถี่ๆ  จนแพขนตางามงอนขยบัไหว

พี่พร้อมยามสั่งให้เธอเลกิคดิถงึผู้ชายคนอื่นช่างกร้าวใจนกั! 

พอเหน็เธอแน่นิ่งไป เขากเ็ริ่มเปน็กงัวลขึ้นมา หรอืเธอจะลมืมนั

ไม่ลงจรงิๆ?...

อังกูรชักอยากรู้ว่าคนที่ปวีราปักใจชอบนักชอบหนาเป็นใครมา

จากไหน เหตใุดถงึทิ้งเธอไปแบบนั้น น้องควรเจอผูช้ายที่ดกีว่านั้น เขา

สญัญาว่าจะดูแลเธออย่างด ี 

“มนัยากเกนิไปหรอืเปล่า พี่รูว่้าการจะลมืใครสกัคนต้องใช้เวลา 

ถ้าปัณยงัท�าใจไม่ได้หรอืล�าบากใจ...” 
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น�้าเสียงเขาแฝงความเห็นใจอยู่หลายส่วน เมื่อได้ยินแบบนั้น  

ปวรีากร็บีส่ายหน้าปฏเิสธจนผมกระจายเตม็วงหน้า 

“ไม่ๆ ไม่ล�าบากใจเลยค่ะ ปัณเคยชอบเขากจ็รงิ แต่มนัเป็นอดตี

ไปแล้วค่ะ ตอนนี้เขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว” ได้ข่าวว่าเมียสวย

มากด้วย

“ถ้าอย่างนั้นปัณคงเสยีใจมาก” เขาลูบไหล่มนเป็นการปลอบใจ 

นิ้วเรยีวแกร่งอาสาจบัปอยผมขึ้นทดัหูให้อย่างอ่อนโยน 

คนที่กลายเป็นผูห้ญงิที่แอบรกัผวัชาวบ้านยิ้มแห้ง ไม่รู้จะเหน็ใจ

เขาหรอืตวัเองด ีแต่ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว ขอสร้างซนีเรยีกคะแนนสงสาร

หน่อยกแ็ล้วกนั 

ร่างบอบบางห่อไหล่ลง ยิ่งท�าให้ดูตัวเล็กตัวน้อยน่าเอ็นดูขึ้น 

อีกหลายเท่า ดวงหน้าสวยซึมลงเหมือนท�าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ 

เธอเงยหน้าขึ้นมองเพดานราวกบัต้องการให้หยดน�้าอุน่ใสในดวงตาซึ่ง

เอ่อล้นไหลย้อนกลบั ช่างเป็นภาพที่สวยงามและน่าอาดูร

“ปัณท�าใจได้นานแล้วละค่ะ”

ปากบอกว่าท�าใจได้ แต่เธอกลบัมนี�้าตาคลอหน่วย ท�าเอาคน

แพ้น�้าตาผู้หญงิเริ่มท�าตวัไม่ถูก เขาปลอบใจใครไม่เก่งเสยีด้วยสิ

“พี่ไม่ได้บังคับให้ปัณลืมหรอกนะ แต่ในเมื่อต่างคนต่างมี

ครอบครวัไปแล้ว ปัณกท็�าใจ ปล่อยวางเสยีเถอะ”

คนปลอบไม่เก่งตบไหล่เธอเบาๆ ปวรีาโผกอดร่างสงู แกล้งสะอกึ- 

สะอื้นตวัโยนอยู่สองสามนาท ีแอบช�าเลอืงมองเหน็เขาท�าหน้าปวดใจ

ระคนล�าบากใจ เธอกย็ิ่งปล่อยโฮเสยีงดงัลั่นห้องหอ 

อังกูรรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้กินยาขม เขาเกลียดเสียงร้องไห้ 

โดยเฉพาะเสยีงร้องไห้อนัน่าร�าคาญของผูห้ญงิ บางทกีารกนิยาขมอาจ

จะน่าพสิมยักว่า

ส่วนคนบบีน�้าตาเก่งกก็ลั้นข�าจนตวัสั่น เหน็เขาท�าหน้าแบบนั้น
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เธอกย็ิ่งอยากแกล้ง  

“ร้องออกมาเสยีให้พอ” องักูรเหน็เธอตวัสั่นกย็ิ่งลนลาน 

“ฮอืๆๆ โฮๆ ไอ้คนใจร้าย! ไอ้คนใจด�า! ต่อไปปัณจะไม่คดิถงึ

เขาอกีแล้ว คนนสิยัไม่ด ีคนมตีาหามแีววไม่”

ฮอืๆ ท�าไมสามเีธอหลอกง่ายแบบนี้น้า 

“ใช่ อย่าไปให้ค่าคนพรรค์นั้นเลย”

“ค่ะ ฮกึ...ต่อไปปัณจะลมืเขาให้หมด” ปวรีาพมึพ�ากบัอกหนา 

ชดุนอนเขาเปียกชื้นน�้าตาปลอมไปหมด  

“ดมีาก ซบัน�้าตาเสยีเดก็ด ีน�้าตาปัณมค่ีามากกว่านั้น” เขาใจดี

เอามอืมาซบัน�้าตาข้างแก้มอย่างทะนถุนอม ปลอบโยนเธอด้วยค�าพดู

น่ารกัน่าเอน็ดูอีกครู่ใหญ่ จงึกระแอมในล�าคอแล้ววกเข้าประเดน็เดมิ 

เฉียบขาดสมกับเป็นเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์ หากไม่ได้ก�าไร ก็ห้าม

ขาดทนุ

“งั้นเป็นอนัว่าเราเคลยีร์กนัแล้วนะ”

“ค่ะ” ปวรีาส่งยิ้มบาง ดวงตาคู่สวยฉ�่าวาวด้วยหยดน�้าตา 

ดวงตาคมสาดแววลุ่มลกึราวกบัหมาป่าที่จ�าศลีมานานหลายปี 

เขาไม่ใช่คนดีเด่ที่ไหน ในเมื่อแต่งงานกันแล้ว ข้าวสารก็สมควรเป็น 

ข้าวสกุตามค�าฝากฝังของผู้ใหญ่

“ถ้างั้นเรามามลีูกให้ปู่กนัเถอะ” 

มือใหญ่ที่โอบรอบบ่าเลื่อนมาป้วนเปี้ยนแถวบั้นเอว เสียงเขา

แหบพร่า ทว่าอ่อนโยน
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สมองไม่ทันได้ประมวลค�าพูด ร่างบางก็ถูกพลิกให้นอน 

ราบกับเตียง ปวีราสะดุ้งน้อยๆ อดตื่นเต้นกับการกระท�าอันอุกอาจ 

ของเขาไม่ได้ ขนกายพากนัลกุชนั เมื่อคณุสามถีอดเสื้อยดืตวับางออก

ทางศรีษะแล้วโยนทิ้งข้างเตยีงอย่างไม่สนใจไยดี

เพราะมสีิ่งที่น่าสนใจกว่ารอเขาอยู่บนเตยีงนอนหนานุ่ม 

“พะ...พี่พร้อมคะ”

คนถูกเรยีกมองเธอตาไม่กะพรบิ ดวงตาคมอดัแน่นไปด้วยเพลงิ

เสน่หาคู่นั้นส่งผลให้คนใต้ร่างแทบหลอมละลาย ชายหนุ่มไม่พูดเยอะ

ให้เจ็บคอ แต่เน้นลงมือปฏิบัติ ถึงเธอจะอ่อนด้อยประสบการณ์ใน 

ด้านนี้ (เป็นอย่างมาก) แต่กพ็อจะรู้ว่าเขาต้องการอะไร 

ร่างสูงพาตัวเข้ามาใกล้เสียจนได้ยินเสียงลมหายใจของกัน 

และกัน นิ้วเรียวแกร่งแกะกระดุมเม็ดเล็กบนสาบเสื้อออกทีละเม็ด  

ทลีะเมด็ ไม่ถงึหนึ่งนาทเีสื้อเชิ้ตซทีรูตวัสวยกล็อยละลิ่วตามไปสมทบ

กบัเสื้อนอนของเขา

บราเซยีร์ลกูไม้ตวับางไม่อาจโอบอุม้ของดปีระจ�าตระกลูที่มารดา 

มอบให้ไว้ได้หมด มันเด่นหราท้าทายสายตาคนมอง สายตาคมกริบ

ตรึงอยู่กับส่วนที่โผล่ล้นบราเซียร์ตัวสวย ช่างอวบอิ่มและอมชมพูจน

4
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เขาตาพร่าไปหมด   

“พี่ขอถอดได้ไหม” ลอกคราบเธอเกือบจะหมดตัวขนาดนี้แล้ว 

คนมารยาทดเีด่นกย็งัมแีก่ใจถามไถ่ 

คนตวัเลก็พยกัหน้าอนญุาตด้วยความขดัเขนิ แก้มแดงปลั่งชนดิ

ไม่ต้องเสแสร้ง เพราะเธอร้อนผะผ่าวไปทั้งร่างราวกบัจะหลอมละลาย

จมลงไปกบัเตยีง

ถงึเธอจะอยากอ่อยเขามากแค่ไหน แต่กอ็ดหวั่นใจในความดดุนั

ของเขาไม่ได้ เธอไม่ชนิกบัพี่พร้อมในภาคนี้เลย เขามองเธอราวกบัมอง

เหยื่ออนัโอชะ 

ตะขอบราเซยีร์ลกูไม้ฝรั่งเศสถกูปลดออก เมื่อปราการชิ้นสดุท้าย 

หลุดออกจากกาย คนเป็นสามีก็ตกตะลึงไปชั่วขณะจิต ความอ่อน

หวานผสมผสานกบัความเย้ายวนคอืนยิามความเป็นเธอ มอืหนาผละ

จากเอวคอดกิ่วมากอบกุมอกอวบ ยอดทรวงสีชมพูหดเป็นไตรับการ

มาถึงของนิ้วเรียว ทั่วสรรพางค์กายพลันสั่นสะท้าน ใจกลางความ 

เป็นสาวที่สงบสขุมาตลอดชวีติเกดิอาการตอดตบุ

“นมเมยีพี่สวยมาก” 

เขาชมโต้งๆ ท�าเอาคนฟังอยากเอาหัวมุดใต้เตียง แถมยังไม ่

พูดเปล่า ลิ้นเปียกชื้นแตะลงบนยอดทรวงสหีวาน

“อ๊ะ พี่พร้อม...” ปวีราครางเสียงอ่อย ลิ้นเปี้ยขึ้นมาปัจจุบัน 

ทนัด่วน 

“อยากรู้จงัว่าจะหวานอย่างที่คดิไว้ไหม”

เขาไม่ปล่อยให้เธอหายใจหายคอ ลิ้นสากลากไล้เลียอกเนียน

นุ่มทนัท่วงท ีผวิขาวนวลเนยีนพลนัเปลี่ยนเป็นสแีดงก�่า ใบหน้าหวาน

ฉายแววสะกดกลั้น ฝ่ามือบางเลื่อนมากดหัวอีกฝ่ายให้เกลือกกลิ้ง 

แนบสนทิกบัอกนุ่มตอนไหนไม่อาจทราบได้

กายบางบดิเกลยีว ยามเขาจบัขาเธอแยกออกจากกนั มอืข้างหนึ่ง
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มาเกาะกมุยงัส่วนอ่อนนุ่มของเธอซึ่งเปียกซมึด้วยสายธารสวาท สามี

รกุรานเนนิอกอวบไม่หยดุหย่อน เคราจางๆ ครูดกบัซาลาเปาลูกใหญ่

จนเป็นรอยแดง 

ปวีราเบ้หน้าอย่างเจ็บปวด เธอเจ็บจนน�้าตาคลอเบ้า อยาก

เอาใจเขา แต่กท็นเจบ็ต่อไปไม่ไหว 

“พะ...พอก่อนนะคะ ปัณเจบ็...พี่พร้อมขา...ปัณเจบ็”

“พี่ขอโทษ ปัณเจบ็มากไหม” คนเห่อเมยีโงหวัขึ้นมาถาม มอืหนา 

แตะแผ่วลงบนยอดทรวงแดงช�้า สหีน้าเขาเหมอืนรู้สกึผดิ ทว่าแววตา

ยงัเจอืความกระหายหวิ เจ้าของหุ่นทรมานใจชายพยกัหน้า เขาจงึดงึ

คนหน้ายบัยุ่งมากอดปลอบ ดูท่าเธอจะเจบ็จรงิ

อังกูรอดโทษความผลีผลามตะกละตะกลามของตัวเองไม่ได้  

เขาเคยชินกับการใช้บริการกับผู้มีประสบการณ์มาตลอด ยิ่งถูกใจ 

เขายิ่งรกุหนกั รกุแรง เขาลมืไปได้อย่างไรว่าน้องน้อยไม่เหมอืนผูห้ญงิ 

พวกนั้น ปวรีาอ่อนเยาว์และประสบการณ์เป็นศนูย์ หากเขาเดนิเครื่อง

เตม็สบูไปตอนนี้ มหีวงัเธอคงกลวัการเมกเลฟิไปตลอดชวีติ ซึ่งนั่นไม่ใช่

เรื่องดสี�าหรบัเขา

เพราะเซก็ซ์เป็นส่วนประกอบส�าคญัของชวีติคู่

องักูรคดิหนกั เขาควรจะเริ่มจากตรงไหนด ี

ส่วนคนเป็นภรรยากก็�าลงักระวนกระวายใจกบัความไม่เอาไหน

ของตวัเอง

เธอท�าบ้าอะไรลงไป ฮอือออ! 

“พี่พร้อมเสยีอารมณ์เพราะปัณหรอืเปล่าคะ ปัณขอโทษนะ” 

ปวรีาน�้าตาไหลออกมาจรงิๆ ไม่ใช่เพราะเจบ็ตวั แต่เจบ็ใจตวัเอง 

“เฮ้ย! ปัณร้องไห้ท�าไม”

“กปั็ณท�าให้พี่พร้อมไม่พอใจ พี่พร้อมจะเบื่อปัณไหมคะ ปัณมนั

ไม่เอาไหน” 
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ฮอือออ...ไม่เหน็เหมอืนที่แอบดูมาเลย! 

ปวรีาอยากจะกรดีร้องแล้วลบหนงับ้าบอที่อตุส่าห์โหลดมาดเูป็น

ไกด์ไลน์ทิ้งไปให้หมด ลบทิ้งถาวร ตลอดกาล! ไม่กลบัไปดูอกีแล้ว!

“ไม่เอาน่า เรื่องแค่นี้เอง ร้องท�าไมฮ”ึ เขาเชด็น�้าตาอาบแก้มให้

เมยีเดก็ คนอะไรจะอ่อนไหวถงึเพยีงนี้ 

น�้าตาของผูห้ญงิเป็นอาวธุที่น่ากลวั และเขากเ็พลี่ยงพล�้าต่อมนั

เสมอ

“ไม่ต้องร้อง พี่ไม่ท�าอกีแล้ว”

คราวนี้น�้าตาเธอยิ่งร่วงพรูหนักกว่าเดิม ปวีราร้องไห้ประหนึ่ง

โลกจะถล่มกไ็ม่ปาน

ฮอืๆๆ เธอท�าสวรรค์เขาล่ม แล้วต่อไปเขาจะกล้ากนิเธออกีไหม

ยิ่งคดิ ปวรีากย็ิ่งเจบ็ใจตวัเอง

“พี่พร้อมอย่าเข้าใจผดินะคะ ปัณไม่ได้หมายถงึอย่างนั้น” เธอ

ละล�่าละลกัอธบิาย ซกุเสี้ยวหน้าร้อนฉ่ากบัแผงอกเปล่าเปลอืย จะบอก

อย่างไรดวี่าเธอไม่ได้อยากให้เขาหยดุกลางคนัแบบนี้

“พี่คงใจร้อนมากไปหน่อย” เขางมึง�าพลางก้มลงจบูเส้นผมหอม

กรุ่นของคนตวัเลก็เบาๆ 

“ปัณเคยได้ยินมาว่าครั้งแรกจะเจ็บมาก ปัณก็เลยกลัว เมื่อกี้ 

พี่พร้อม เอ่อ...ดดูหน่มน้มของปัณแรงมาก ปัณเลยขอให้หยดุ แต่จรงิๆ 

แล้วปัณไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะคะ ปัณไม่ได้...ฮกึ...” 

คนไม่เคยมีประสบการณ์สูดจมูกแดงก�่าคล้ายกลั้นก้อนสะอื้น 

ดวงตากลมฉ�่าน�้าทั้งเว้าวอนและอ่อนหวาน สร้างดาเมจรนุแรงจนคน

เป็นสามีใจอ่อนยวบ ความปรารถนาในตัวเธอยิ่งลุกโชนเป็นทวีคูณ 

เมื่อปวีราโผกายเข้ากอดเขาเต็มรักจนโนมเนื้อนุ่มเบียดชิดกับแผงอก

หนา การกระท�าแสนน่ารกันั้นบ่งบอกว่าเธอเองกต็้องการเขา ไม่ต่าง

จากที่เขาต้องการเธอ
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องักรูนิ่งไปชั่วอดึใจ ก่อนตดัสนิใจกระท�าการบางอย่างซึ่งไม่เคย

คดิจะท�ากบัใครมาก่อน มอืหนาเชยคางมนให้แหงนหน้าขึ้นมารบัสมัผสั

นุ่มละมนุ ลิ้นร้อนผ่าวไล้เลยีปากรูปกระจบัของเธออย่างอ่อนโยนและ

ทะนถุนอม 

ชายหนุ่มเป็นคนรักสะอาด เขาหวงแหนและไม่ชอบให้ใครมา

ล่วงล�้า หรอืแตะต้องร่างกายตนเองโดยพลการ ยามลงสมรภูมเิขาไม่

เคยใส่ใจคู่นอน ไม่เคยอ่อนโยน หรือค่อยเป็นค่อยไป แต่จะลงมือ

จัดการอย่างเฉียบขาดและดุดันเสมอ เพราะต่างคนต่างทราบถึง

วตัถปุระสงค์ของกนัและกนั สิ่งที่เกดิขึ้นไม่ใช่ความรกัหรอืการเมกเลฟิ

ของคู่รกั แต่เป็นการมเีซก็ซ์เพื่อตอบสนองกเิลสตณัหาระหว่างกนั 

ทว่าปวีราไม่ใช่คู่นอน เธอก�าลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตของเขา เขาต้องให้เกียรติและทะนุถนอมเธอในฐานะเมียกับแม่

ของลูก

คนที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดจะแลกลิ้นสัมผัสน�้าลายของใครกลับ 

แทรกลิ้นสากเข้ามาในโพรงปากบางอย่างเร่าร้อน ซอกซอนลกึล�้าดดูดื่ม

ราวกบัสบูวญิญาณ ท�าเอาคนถกูจบูหายใจหายคอแทบไม่ทนั เนิ่นนาน

กว่าเขาจะปล่อยเรียวปากบวมเจ่อให้เป็นอิสระ ก่อนอังกูรจะจูบกลีบ

ปากบางอกีครั้งอย่างอดใจไม่ไหว แล้วเอ่ยวาจาหนกัแน่นอนัส่งผลให้

หวัใจดวงน้อยสะท้านไหว

“พี่ไม่เคยจูบใครมาก่อน จูบแรกของพี่เป็นของปัณ”

มอืบางแตะแก้มสากอย่างรกัใคร่ระคนหลงใหล ความรูส้กึมอี�านาจ 

บางอย่างพลนัผดุขึ้นมาและฉดุให้เธอมคีวามกล้า กล้าที่จะลองอกีครั้ง 

ครั้งนี้เธอเป็นฝ่ายเริ่มจบูเขาก่อน ปากเลก็ๆ เลาะเลม็ลิ้นร้อนฉ่า 

ยกกายตอบสนองเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ จนกระทั่งไฟแห่งรักลุกโชน

ท่ามกลางแสงสลวั สองร่างแนบชดิพวัพนั ต่างฝ่ายต่างตอบสนองด้วย

ความต้องการของกนัและกนัอย่างไม่มใีครยอมใคร 
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อังกูรผลักเธอนอนราบลงอีกหน พลันไล่บดจูบปากเล็กดูดดื่ม 

ปวรีาเองกป็ล่อยกายปล่อยใจให้เขาเป็นผู้น�าบทรกันี้ อกอวบแอ่นไหว

ทุกจุดที่มือหนาแตะต้อง ทั่วทั้งกายร้อนผ่าวราวกับถูกเผาไหม้ โดย-

เฉพาะส่วนอ่อนนุ่มซึ่งอ่อนไหวที่สดุ 

หญงิสาวเม้มปากแน่น พยายามกลั้นเสยีงอนัน่าอบัอาย ทว่า

อังกูรกลับใช้ปากกับส่วนนั้นไม่หยุดหย่อน จนสุดท้ายเขาก็พาเธอถึง

ฝั่งฝัน จากนั้นก็ดึงมือเธอไปท�าอะไรกับข้าวหลามออร์แกนิกของเขา 

จนมอืเธอเลอะเปื้อนไปหมด 

ใบหน้าหวานแดงซ่าน ยามได้ยินเสียงครางแผ่วขาดห้วงเป็น

ระยะไม่ต่างจากสตัว์ป่าบาดเจบ็ของเขา ท�าเอาเธอสั่นสะท้านปนเสยีว

ซ่าน ทั้งคู่สลับท�ากันแบบนี้อยู่ค่อนคืน จนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสู่ 

วนัใหม่ ชายหนุม่จงึอุม้เธอเข้าไปท�าความสะอาดในห้องน�้า แล้วพามา

นอนบนเตยีง 

กายบางอ่อนระทวย เข้าใจค�าว่าหมดแรงข้าวต้มขึ้นมาทันใด 

เมื่อร่างสงูใหญ่บดเบยีดกายเข้าหา ปวรีากข็ยบัไปองิแอบ นิ้วเรยีวสวย

ลบูไล้ส�ารวจความแขง็แกร่งของแผ่นอกหนา ถงึแอร์ในห้องจะหนาวเหนบ็

แค่ไหน แต่การอยู่ในอ้อมกอดพี่พร้อมท�าให้เธอรู้สกึอบอุ่นก�าลงัดี

ส่วนองักรูนั้นเข้าใจอารมณ์พวกเพื่อนแก๊งไฮโซที่ชอบอวดเมยีเดก็

ก็วันนี้เอง เมียเขาโคตรจะน่ารักจนต้องใช้ริมฝีปากหยักหนาซุกไซ้ 

ซอกคอขาวผ่อง ขบเม้มแผ่วเบาเพื่อตตีราจอง

“อื้อ!” 

เสียงร้องท้วงของเธอช่างฟังไพเราะ ชวนให้หยอกล้อซ�้าแล้ว 

ซ�้าเล่า บอกได้เลยว่าในบรรดาเมยีๆ ของกลุ่มเพื่อนไฮโซ เมยีเขามา

เป็นอนัดบัหนึ่ง ปวรีาทั้งอ่อนหวาน ทั้งน่ารกั แถมยงัแอบซ่อนความ

ร้อนแรงไว้อกีต่างหาก

“ปัณรู้สึกยังไงบ้าง” เขาถามพลางลูบปอยผมสวยที่ทิ้งตัวลง
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เคลยีแก้มนวล 

“ปัณรู้สกึเหมอืนเราไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน”

“เราไม่เคยท�าความรู้จกักนัในแง่มมุนี้ต่างหาก”

“ปัณไม่ยกัรู้มาก่อนว่าพี่พร้อมกม็ซีกิซ์แพก็กบัเขาด้วย” ชมเอง

กอ็ายม้วนเสยีเอง เธอช้อนตามองเขาเขนิๆ ก่อนจะหน้าแดงโดยไม่ต้อง

แสดง เมื่อได้ยนิเจ้าของเสยีงแหบพร่าเอ่ย

“พี่ชอบออกก�าลังกาย อย่างอื่นก็แข็งแรงไม่แพ้กันหรอก ไว ้

วนัหลงัพี่จะพสิูจน์ให้ดู” 

“แน่ะ พูดจาแบบนี้ก็เป็นด้วย พี่พร้อมไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆ  

เหรอคะ” เธอกับเขารู้จักกันมาเกือบทั้งชีวิต จู่ๆ ก็กลายมาเป็นคน 

นอนเตยีงเดยีวกนั จนถงึตอนนี้เธอยงัคดิว่าตวัเองฝันไปด้วยซ�้า

“ไม่ชนิกต็้องชนิ ตอนนี้ปัณเป็นเมยีพี่ ไม่ใช่น้อง หวงัจะให้เรา

นอนจับมือกันหรือไง ฝันไปเถอะ ไอ้แต่งงานในนามแบบในละครน่ะ

เอาต์ไปแล้ว” พูดจบชายหนุ่มก็เหลือบไปมองนาฬิกาบนหัวเตียง  

“เอาเถอะ นี่กด็กึมากแล้ว เรานอนกนัเถอะ พรุ่งนี้พี่มปีระชมุประจ�า

ไตรมาสแต่เช้า ถ้าปัณตื่นมาไม่เจอพี่ไม่ต้องตกใจ ชติพลจะมารบัปัณ

ไปส่งที่บ้าน ไว้ตอนเยน็เราค่อยไปกนิข้าวที่บ้านปู่กนั”

“ค่ะ” ปวีรารับค�าสั่งด้วยรอยยิ้มอ่อนหวาน แม้อยากเอ่ยปาก

ท้วงว่าเขาไม่ควรทิ้งเธอตั้งแต่วนัแรกที่แต่งงานกนั แต่ปวรีากพ็ยายาม

จะเข้าใจความเป็นเขา 

มสีามบี้างาน กด็กีว่าเขาไปบ้าผู้หญงิคนอื่นแล้วกนั

“นอนซะเดก็ด ีคนืพรุ่งนี้เราค่อยมาตวิกนัใหม่”

“พี่พร้อมน่ะ!”

“ฮึๆ ” คนขี้แกล้งหวัเราะในล�าคอ วงแขนกว้างอ้ารบัคนตวัเลก็

ที่โผมากอดอย่างเตม็ใจ
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‘ภรรยาที่ดีจะต้องตื่นก่อนและนอนหลังสามี’ ค�าพูดนี้ 

คณุยายพร�่าสั่งสอนอยู่เป็นเนอืงนจิ แต่มนักลบัเป็นสิ่งที่เธอท�าได้ยาก

ที่สดุ เพราะเพยีงวนัแรกของการมผีวัเป็นตวัเป็นตน กว่าเธอจะลมืตา

ตื่น เขม็นาฬิกากห็มนุไปถงึเวลาเกอืบสบิเอด็โมง

‘พี่ไปประชมุ เจอกนัที่บ้านตอนเยน็’ องักูรเขยีนโน้ตทิ้งไว้ ก่อน

จะหายออกไปท�างานแต่เช้าตรู่ ต่างจากเธอที่ยงันอนอู้อยู่บนเตยีง 

นั่นก็หมายความว่า หน้าตาอันยับยุ่ง ผมเผ้ายุ่งเหยิงเหมือน

สงิโต หรอืแม้กระทั่งน�้าลายเปียกข้างแก้มกไ็ม่พ้นสายตาพี่พร้อม

คนเป็นศรภีรรยาอยากจะโดดตกึตายให้รู้แล้วรู้รอด! แค่วนัแรก

เธอกท็�าเขาไม่ประทบัใจเสยีแล้ว 

ปวีราฝืนใจลากสังขารลงจากเตียงไปท�าธุระส่วนตัวในห้องน�้า 

เนื่องจากเธอเป็นมนษุย์ผูว่้างงาน ตลอดชวีติเคยชนิกบัการท�ากจิกรรม

ทุกอย่างด้วยวิถีสโลว์ไลฟ์ ดังนั้นกว่าจะอาบน�้า เป่าผม แต่งหน้า  

แต่งตวั และกนิข้าวเช้าเสรจ็ เวลากล็่วงเลยมาถงึเที่ยงวนั 

ร่างบอบบางในชดุอยู่บ้านสบายๆ อย่างมนิเิดรสมวิมวิจากรนัเวย์

ล่าสดุ สนนราคาเบาๆ ร่วมแปดหมื่นยรุยาตรลงมาจากชั้นสูงสดุของ

โรงแรมดงัที่ครอบครวัเป็นผู้ถอืหุน้ใหญ่ ระหว่างทางกย็ิ้มทกัทายพนกังาน

อย่างไม่ถอืตวั ก่อนจะเจอกบัเลขาฯ คู่ใจของสามนีั่งหาวรอเธออยู่

พอสบตากบัภรรยาเจ้านาย ชติพลกห็บุปากที่ก�าลงัอ้าหาวแทบ

ไม่ทนั 

“คณุปัณลงมาแล้วเหรอครบั” 

เสยีงคนพูดฟังดเูหนื่อยๆ ดวงตากด็ลู้าๆ ชอบกล สงสยัสามเีธอ

จะใช้งานเขาหนัก ปวีราจึงยิ้มอย่างขอลุแก่โทษแล้วหาข้ออ้างที่ดีสุด

มาแก้ตวั

“ขอโทษที่ลงมาช้านะคะ พอดปีัณมวัแต่จดัข้าวของ” 

“ไม่เป็นไรครับ ผมมารอได้ไม่นาน” แค่กลั้นหาวจนหน้าเขียว
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เท่านั้น

“งั้นเราไปกนัเถอะค่ะ” ปวรีาออกปากชวน เพราะเวลากล่็วงเลย

มาพอสมควร 

รถคนัหรูเคลื่อนตวัออกจากโรงแรมหรซูึ่งใช้เป็นห้องหอชั่วคราว

และสถานที่จัดงานแต่งอันอลังการงานสร้าง เนื่องจากเป็นช่วงเวลา

เที่ยงใกล้บ่าย บนท้องถนนจงึค่อนข้างโปร่งโล่ง ไม่มรีถราวิ่งพลกุพล่าน

เหมอืนช่วงเลกิงาน ชติพลใช้เวลาไม่นานกข็บัมาถงึเรอืนหอจรงิๆ ของ

เธอ ซึ่งกค็อืบ้านเดี่ยวใจกลางเมอืงของพี่พร้อมนั่นเอง 

สามเีธอแยกออกมาอยูบ้่านของตวัเองตอนรบัต�าแหน่งกรรมการ

บรหิาร บ้านของเขาเป็นบ้านหกชั้นสไตล์โมเดร์ินลอฟต์ ตั้งอยูบ่นถนน

ส่วนบคุคลของตระกลูธาดาพพิฒัน์ในย่านใจกลางเมอืง ซึ่งไม่ไกลจาก

ห้างหรูขนาดใหญ่ที่เธอกับเพื่อนสาวชอบไปเดินเล่นชอปปิง แต่ก่อน

เธอก็ชวนเพื่อนมาแอบส่องบ้านเขาอยู่บ่อยๆ ท�านองว่าไม่เห็นหน้า  

ได้เหน็หลงัคาบ้านกย็งัด ี

แต่วันนี้เธอไม่ได้แค่เห็นหลังคาเท่านั้น เธอยังได้ย้ายเข้ามาอยู่

อกีด้วย 

โฮ่ง! โฮ่ง! 

ทันทีที่รถอเนกประสงค์เอสยูวีราคาเหยียบสามสิบล้านเข้ามา

จอดสนทิหน้าบ้าน เจ้าไลก้า สนุขัพนัธุเ์ซนต์เบอร์นาร์ดตวัใหญ่เท่าหมี

ของเจ้าของบ้านกพ็ุ่งมาจู่โจมเธอทนัท ี

“ไลก้า! คดิถงึแกจงั” ผูร่้วมอาศยัคนใหม่โน้มตวัลงลูบขนปกุปยุ 

เจ้าไลก้าส่งเสยีงหงงิๆ ออดอ้อนร่าเรงิ ช่างไม่สมกบัมาดน่าเกรงขาม

เอาเสยีเลย

“คณุปัณขา นางฟ้าของแจ๋นมาแล้ว” 

‘จนัจริา’ หรอื ‘แจ๋น’ แม่บ้านสาววยัยี่สบิปีแจ้นเข้ามาหานางฟ้า

ของตนอย่างระรกิระรี้เหมอืนปลากระดี่ได้น�้า ด้วยเพราะนยิมชมชอบ
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เป็น FC ดเีด่นของภรรยาเจ้านายมาโดยตลอด 

“เมื่อคืนคุณปัณสวยมาก เล่นเอาแพตตี้ ภารตาหมองไปเลย

ค่ะ” แจ๋นเอ่ยปากชม พลางช่วยชิตพลขนของใช้ส่วนตัวอันมหาศาล

ของคณุผู้หญงิคนใหม่เข้าบ้าน

“โม้หรอืเปล่า ฉนัจะสวยกว่าดาราดงัของแจ๋นได้ยงัไง” คนสวย

ถ่อมตวั 

แต่จะว่าไปแล้ว เธอกส็วยกว่าจรงิๆ นั่นแหละ

หญงิสาวกดยิ้มมมุปาก ไม่ได้บ้ายอ แต่กน็ะ ปวรีาอดไม่ได้ที่จะ

หยิบธนบัตรสีเทาออกมาสองสามใบ จากนั้นก็ยื่นส่งให้แจ๋นอย่างคน

อารมณ์ดี

“แหม คณุปัณละก ็ เกรงใจค่ะ” แจ๋นท�าลลีาไม่รบัเงนิจากมอื

เรยีวสวย ปวรีาจงึแกล้งชกัมอืกลบั 

“หนึ่ง...สอง...สา...”

หมบั! อดตีสายสบืตะครบุโดยไม่รรีอ

“คณุผู้หญงิใครหนอ สวยแล้วยงัใจบญุ” 

แจ๋นชมไม่เลกิ ขณะเดยีวกนัชติพลกก็มุมอืถามอย่างนอบน้อม

“ของครบนะครบัคณุปัณ?” 

“ค่ะ ขอบคณุนะคะที่อตุส่าห์ไปรบั” 

คุณผู้หญิงสายเปย์ควักธนบัตรสีเทาหกใบออกมายื่นให้ชิตพล 

แจ๋นเหน็แล้วตากแ็ทบถลนออกจากเบ้า ชกัจะอจิฉาชติพลขึ้นมาตงดิๆ 

เหตใุดเธอถงึไม่ได้เยอะแบบนี้บ้าง 

“เป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วครับ” ชิตพลบอกเสียงขึงขัง จากนั้นก็

ขอตวักลบับรษิทัไปรบัใช้เจ้านายสายตรงที่ยงัคงท�างานอยู่ที่บรษิทั

เจ้านายเขาช่างขยันขันแข็งและอึดเกินใคร แต่งงานวันแรกก ็

ยงัไม่หยดุท�างาน แต่อย่างว่า ตราบใดที่มกีารซื้อขาย ตลาดหลกัทรพัย์

กไ็ม่มวีนัหยดุ 
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ขณะที่เจ้าของบ้านคนใหม่กวาดตาส�ารวจทุกซอกทุกมุมรอบ

บ้านอย่างสนอกสนใจ เจ้าหมาร่างยกัษ์ประหนึ่งหมกีรซิลกีว็ิ่งตามตูด

เธอต้อยๆ ขาเพรยีวสวยหยดุอยู่หน้าบ่อปลาขนาดใหญ่ซึ่งองักูรสั่งให้

คนมาขดุไว้เพื่อเลี้ยงปลาหลากหลายสายพนัธุ์

สามเีธอรกัสตัว์ แล้วเมื่อไรเขาจะรกัคนแบบเธอบ้าง ปวรีาร�าพงึ-

ร�าพนัในใจ 

ร่างบางหมุนกายกลับเข้าไปในบ้าน ก้าวตรงไปยังห้องรับแขก

อันโอ่โถงซึ่งพร้อมสรรพด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย ปวีรา

เอนกายพิงพนักโซฟาแล้วแกว่งเท้าไปมาอย่างเบื่อหน่าย ชีวิตที่ไม่มี 

พี่พร้อมช่างน่าเบื่อเสียจริง หญิงสาวจึงกะว่าจะนั่งเล่นหาอะไรดูใน 

เนต็ฟลกิซ์ฆ่าเวลาระหว่างรอต้อนรบัสามกีลบัมาบ้าน 

สมาร์ตทีวีจอใหญ่ยักษ์เผยภาพเคลื่อนไหวของซีรีส์เกาหล ี

เรื่องดงั ปวรีาเอนกายลงนอนอย่างเกยีจคร้านบนโซฟาเบด ขณะก�าลงั

เพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหวบนจอ สิ่งมีชีวิตขนฟูบางอย่างก็วิ่ง 

ผ่านหน้าไปด้วยความว่องไว 

เจ้าทิปปี้ แมวสกอตติช โฟลด์ตัวโปรดของสามีนั่นเอง ทิปปี้ 

ถอืเป็นคนโปรดของพี่พร้อมอย่างแท้จรงิ เพราะเขาสถาปนาเจ้าเหมยีว

ตัวอ้วนเป็นลูกสาวสุดหวง สันนิษฐานว่าเขาน่าจะรักเจ้าแมวจอม 

เย่อหยิ่งมากกว่าเธอ

ทิปปี้เชิดหน้าคอตั้ง หูกระตุกหงึกหงักคล้ายไม่พอใจเจ้าทาส 

คนใหม่ ดวงตากลมใสแจ๋วเห็นเธอแล้ว แต่ท�าเป็นเมินใส่ พาอุ้งเท้า

กลมๆ ลอยลบัเข้าไปในห้องส่วนตวัของนาง

เชอะ!

ปวรีาย่นจมูกใส่สตัว์เลี้ยงแสนรกัของสาม ี

“คณุปัณขา ดื่มน�้าส้มหวานเยน็ชื่นใจก่อนสคิะ แจ๋นเพิ่งคั้นสดๆ 

จากลกูเลย ทั้งหอมทั้งหวาน อร่อยชื่นใจแน่นอนค่า” แจ๋นน�าเสนอด้วย
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สหีน้ายิ้มแย้ม เอาอกเอาใจเจ้านายใหม่เตม็ที่ 

ปวีราผู้ไม่เคยปฏิเสธใครรับแก้วน�้าส้มเย็นฉ�่ามาจบิสองสามค�า

พอหอมปากหอมคอ เธอไม่ค่อยกนิอะไรเกนิสามค�าอยูแ่ล้ว ด้วยความ

ที่ถกูเลี้ยงมาอย่างเอาอกเอาใจ ทกุคนดแูลเอาใจใส่เธอราวกบัเจ้าหญงิ 

ปวรีาจงึเป็นคนช่างเลอืก เธอไม่ได้เรื่องมาก แต่แค่ต้องได้สิ่งที่ดทีี่สดุ

เท่านั้น 

“สดๆ จากลกูหรอืจากกล่องกนัแน่จ๊ะ น�้าส้มทปิโก้ชดัๆ” นยัน์ตา

หวานเจือแววระอาไม่จริงจังนัก แจ๋นเป็นเด็กน่ารัก เมื่อก่อนเธอเคย

วานให้แจ๋นไปสบืเรื่องพี่พร้อมบ่อยๆ ถอืว่ารู้ใจกนัเป็นอย่างด ี

“แหะๆ สดจากลูกและจากกล่องค่ะ” ค�าพดูรูท้นัจากเจ้านายสาว

ท�าเอาคนประจบเอาใจหวัเราะแห้ง 

“เออแจ๋น ปกตนิอกจากพี่พร้อม มใีครเข้าออกที่นี่อกีไหม” ไหนๆ 

เธอก็มาเป็นคุณผู้หญิงบ้านนี้แล้ว เพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหว 

ในบ้านนี้เธอย่อมมสีทิธิ์รู้

“ปกติก็มีแต่คุณผู้ชายนี่แหละค่า พวกคนงานอยู่บ้านใหญ่กัน

หมด คณุปัณกท็ราบว่าคณุผู้ชายรกัความเป็นส่วนตวัมากแค่ไหน ถ้า

ไม่ได้มาส่งกบัข้าวหรอืท�าความสะอาด กไ็ม่มใีครกล้ามาป้วนเป้ียนโดย

ไม่ได้รบัอนญุาตหรอกค่ะ”

“ก็จริง” ปวีราผงกหัว พลางฉวยสมาร์ตโฟนเครื่องหรูมาเข้า 

แอปพลเิคชนัแต่งภาพและแชร์ภาพยอดฮติอย่างอนิสตาแกรม 

เธอกดไลก์รูปเพื่อนสาวที่โพสต์อวยพรเธอยาวเป็นหางว่าว  

ชลดิายงัคงอนิกบัภาพงานแต่งของเธอ อกีฝ่ายอปัโหลดรูปเป็นอลับมั

พร้อมกับค�าบรรยายยืดยาว เห็นทีเธอต้องหาเวลาไปเมาท์มอยเข้า

คอร์สนวดหน้านวดตวักบัเพื่อนรกัเสยีหน่อย 

“เมนูอาหารวนันี้เยอะแยะเชยีวค่ะคณุปัณ” แจ๋นอ่านไลน์กลุ่ม

ของคนงานในบ้านธาดาพพิฒัน์ซึ่งมสีมาชกิร่วมสบิกว่าคน 
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อาณาจักรกว้างใหญ่ ย่อมต้องใช้คนท�างานมากเป็นธรรมดา 

เพราะนอกจากบ้านของสามเีธอแล้ว ภายในซอยยงัมบ้ีานของ ‘อรรถกร’ 

พี่ชายคนโตของอังกูรที่อายุมากกว่าเขาสองปี ขณะนี้เป็นซีอีโอดูแล

ธุรกิจประกันชีวิตในเครือธาดาพิพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีบ้านของญาติ 

พี่น้องอกีหลายหลงั 

“มอีะไรบ้างล่ะ”

คนที่แม้แต่ต้มไข่ยงัไม่สกุเอ่ยถามเอื่อยๆ เธอคดิจะฝึกท�าอาหาร 

เพื่อหวงัใช้เสน่ห์ปลายจวกัมดัใจสาม ีแต่ไม่รู้ว่าจะรุ่งหรอืจะร่วง 

“มต้ีมย�าทะเลเดอืด กุง้แม่น�้าอบวุน้เส้น ปลากะพงทอดน�้าปลา 

ซี่โครงหมูย่างอบบาร์บคิวิ ผดัผกัรวมมติร หมูทอดกระเทยีมพรกิไทย 

แกงจืดหมูสับ ตับห่านทอดกระเทียมพริกไทย น�้าพริกปลาทู ปูผัด 

ผงกะหรี่ แล้วกย็งัมขีนมหวานเป็นข้าวเหนยีวมะม่วงด้วยค่ะ” 

แจ๋นร่ายรายการอกียาว ปวรีาฟังแล้วขมวดคิ้วเป็นปม เนื่องจาก

เมนหูลายอย่างเป็นอาหารจานโปรดของตวัเอง เธอชอบกนิอาหารไทย

มากกว่าพวกอาหารฝรั่ง เพราะชอบในรสชาตจิดัจ้าน หนึ่งในเมนโูปรด

ของเธอคือส้มต�า แต่กินทีไรไม่พ้นท้องเสียจนต้องเข้าโรงพยาบาล 

ทกุครั้ง หลงัๆ เลยถูกห้าม นานทปีีหนจะแอบกนิ 

“ปกติเยอะขนาดนี้หรือเปล่า” นี่มันอาหารปริมาณเลี้ยงคนทั้ง

หมู่บ้านชัดๆ ดูก็รู้ว่าทุกอย่างจัดเตรียมไว้เพื่อเอาใจเธอ ปวีรารู้ดีว่า 

คณุปูพ่พิฒัน์รกัเธอมากกว่าใคร เธอเองกร็กัและเคารพท่านมากไม่ต่าง

จากญาตผิู้ใหญ่ของตวัเอง 

ทกุคนในธาดาพพิฒัน์ดกีบัเธอมาก ปวรีาดใีจที่เธอได้เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในครอบครวัเขา เธอไม่ต้องปรบัตวัหรอืกงัวลใจอะไรมากมาย 

เพราะทกุคนต่างรูจ้กัมกัคุน้กนัเป็นอย่างด ีเธอยงัเป็นเจ้าปัณของปูค่น

เดมิ แค่เปลี่ยนสถานะจากหลานรกัไปเป็นหลานสะใภ้กเ็ท่านั้น 

“ปกตกิไ็ม่เยอะเท่านี้หรอกค่ะ เพยีงแต่วนันี้คณุหญงิท่านก�าชบั
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มาว่าคุณปัณกับคุณพร้อมจะเข้าไปกินมื้อเย็นที่บ้านใหญ่ เลยให้ 

คณุผกาเตรยีมการไว้เป็นพเิศษค่ะ”

“อมื ไว้เยน็นี้ฉนัจะขอบคณุคณุย่าด้วยตวัเอง แจ๋นมอีะไรต้อง

ท�าก็ไปท�าเถอะ ฉันจะขึ้นไปเอนหลังพักผ่อนสักหน่อย” ปากจิ้มลิ้ม 

อ้าหาวหวอด หญิงสาวเหลอืบมองนาฬิกาเรอืนสวยกพ็บว่าเป็นเวลา

บ่ายสองโมง อ่า...ได้เวลานอนกลางวนัของเธอพอด ี

“ค่า คณุปัณมอีะไรเรยีกใช้แจ๋นได้ตลอดเวลาเลยนะคะ”

“ไลก้า ฉนัขึ้นห้องก่อนน้า ไว้เยน็ๆ จะลงมาเล่นด้วยใหม่” เธอ

ลูบขนปกุปยุอย่างเอน็ดู

“หงงิ...หงงิ...”

ไลก้ามองคนสวยหายเข้าไปในลฟิต์อย่างอาลยัอาวรณ์

เนื่องจากบ้านของสามีมีลิฟต์ไว้คอยอ�านวยความสะดวก คน

เกยีจคร้านอย่างปวรีาจงึเลอืกที่ใช้ลฟิต์แทนการเดนิขึ้นห้องนอนซึ่งอยู่

ชั้นสาม

ติ๊ง!

เสี้ยววนิาทเีธอกม็าถงึห้องนอนของสามซีึ่งปัจจบุนัคอืห้องนอน

ของเธอกับเขา เมื่อก้าวเท้าเข้ามา ปวีราก็พลันรู้สึกถึงบรรยากาศอัน 

ทึมเทาและเงียบสงบ การตกแต่งเป็นโทนสีด�าและขาว เฟอร์นิเจอร์

น้อยชิ้นสมกบัเป็นห้องหนุ่มโสด 

ภายในห้องมีกลิ่นอายเจ้าของอยู่เต็มเปี่ยม ร่างบางกระโดด 

ทิ้งตวัลงบนเบาะหนานุ่ม การได้นั่งเล่นนอนเล่นบนเตยีงนอนพี่พร้อม

ช่างเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆ หญิงสาวคว้าหมอนมากอดอย่างมี

ความสุข นอนเล่นพลิกตัวไปมาครู่เดียวก็ผล็อยหลับตามประสาคน 

ว่างงานที่มกีจิกรรมนอนกลางวนัเป็นกจิวตัร


