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หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราว ดุษฎีรังสรรค์ ยืนมองเงาสะท้อน

ของตวัเองผ่านกระจกเงาแบบตั้งพื้นบานใหญ่อยูใ่นห้องแต่งตวัเจ้าสาว 

ซึ่งกค็อืห้องนอนของเธอภายในวงัดษุฎรีงัสรรค์นั่นเอง

ภาพที่เหน็คอื หญงิสาวรูปร่างบอบบางอยู่ในชดุไทยจกัรพรรดิ

ประยกุต์สแีดงเลอืดนกปักดิ้นทอง ซึ่งขบัให้ผวิขาวจดัของเธอดผูดุผาด

น่ามองยิ่งขึ้น ผมสีด�าขลับนุ่มสลวยดุจเส้นไหมที่ยาวถึงกลางหลัง 

เกล้าขึ้นเป็นมวยต�่าอย่างเรียบง่ายไว้บริเวณท้ายทอย ส่งให้ใบหน้ารี

รูปไข่ที่แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางอย่างประณีตสมกับที่วันนี้เป็นวัน

พเิศษโดดเด่นชวนมอง ฟ้าพราวจดัว่าเป็นผูห้ญงิที่สวยมาก เครื่องหน้า

ทกุส่วนสอดรบักนัอย่างลงตวั วนันี้ควรเป็นวนัที่เธอมคีวามสขุที่สดุใน

ชวีติ ทว่าดวงตาสคีาราเมลกลบัฉายแววเศร้าสร้อยอย่างปิดไม่มดิ

“ท�าหน้าให้มนัดีๆ  หน่อย นี่งานแต่งงานนะ ไม่ใช่งานศพ ท�าหน้า

อย่างกบัมใีครตาย” 

น�้าเสยีงแดกดนัของหม่อมมาลนิทีี่ดงัขึ้นจากทางด้านหลงัท�าให้

ราชนกิลุสาวต้องหลบัตานิ่ง สูดลมหายใจลกึก่อนจะหนัไปเผชญิหน้า

กบัแม่เลี้ยง

หม่อมเจ้าดนยัเทพ ดษุฎรีงัสรรค์ ท่านพ่อของเธอเสกสมรสกบั
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หม่อมมาลนิหีลงัจากหม่อมแม่ของเธอเสยีชวีติเมื่อสบิปีก่อน ตอนนั้น

เธอเพิ่งอายสุบิสองปี หม่อมมาลนิมีลีูกตดิอยู่หนึ่งคน อายเุท่ากบัเธอ 

แต่ไม่ค่อยลงรอยกัน ขนาดวันนี้ที่วังมีงานส�าคัญ วาสิตาก็ยังหนีไป 

ล่องเรอืยอช์ตฉลองวนัเกดิกบัเพื่อนๆ ในแวดวงไฮโซ

“หม่อมมีอะไรกับ ‘ฉัน’ เหรอ” ฟ้าพราวไม่เคยแทนตัวเองว่า 

‘หญิง’ กับหม่อมมาลินีเหมือนเวลาที่พูดกับท่านพ่อหรือญาติผู้ใหญ่

ท่านอื่นเลย อกีทั้งไม่เคยลงหางเสยีงอย่างให้ความเคารพสกัครั้ง

แน่ละ...ใครจะให้ความเคารพแม่เลี้ยงที่ท�าตวัเป็นแม่มด!

“ใกล้ถึงเวลาฤกษ์แล้ว ท่านชายดนัยให้มาตามลงไปข้างล่าง” 

มาลนิเีชดิหน้าบอกอย่างจงเกลยีดจงชงัลกูเลี้ยงที่ท�าตวักระด้างกระเดื่อง

มาตั้งแต่เลก็จนโต “แต่จะเป็นม่ายขนัหมากหรอืเปล่ากไ็ม่รู้นะ เพราะ

ป่านนี้เจ้าบ่าวชาวไร่ของคุณหญิงยังไม่โผล่หัวมาเลย ก็อย่างว่า คน 

ชั้นต�่าแบบนั้นจะไปรู้ธรรมเนยีมอะไร โดยเฉพาะธรรมเนยีมชาววงั”

ฟ้าพราวที่หน้าตงึอยู่แล้วยิ่งตงึมากขึ้นเป็นสองเท่า ถงึแม้ว่าเธอ

จะยังไม่รู้จักกับว่าที่เจ้าบ่าว แต่เพราะมีนิสัยที่ไม่ชอบคนดูถูกคนอยู่

แล้วจงึอดตอกกลบัอย่างเจบ็แสบไม่ได้ 

“แต่คนชั้นต�่าที่หม่อมก�าลังพูดถึง เขาช่วยรักษาเกียรติยศของ

ดษุฎรีงัสรรค์เอาไว้นะ แล้วที่หม่อมยงัเชดิหน้าชคูออยูไ่ด้อย่างทกุวนันี้

กเ็พราะเงนิของเขา เพราะฉะนั้นหม่อมไม่มสีทิธิ์พดูจาดถูกูเขาแบบนี้”

“ยังไม่ทันไรก็ออกหน้าปกป้องผัว เอ๊ย...ว่าที่สามีแล้วเหรอ” 

หม่อมมาลินียิ้มเยาะ “เป็นแค่ชาวไร่กระจอกๆ จะมีเงินสักเท่าไหร ่

กนัเชยีว”

“อย่างน้อยสิบล้านที่เขาให้ท่านพ่อมาไถ่วังนี้คืนจากเจ้าหนี้ก็

ท�าให้หม่อมยงัมทีี่ซกุหวันอนนั่นแหละ”

“กค็งเทหมดหน้าตกั เพราะหวงัจะได้เมยีเจ้ามายกระดบัตวัเอง 

แต่คนชั้นต�่ายังไงก็เป็นคนชั้นต�่าอยู่วันยังค�่า” มาลินียังไม่เลิกเหยียด
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หยาม “ต่อไปคณุหญงิกค็งต้องไปเป็นคณุนายบ้านไร่ ตื่นมาเกบ็ใบชา

ตั้งแต่พระอาทติย์ยงัไม่ขึ้น นางฟ้าตกสวรรค์ชดัๆ น่าสงสารจรงิจริ๊ง”

หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวก�ามอืแน่น พยายามข่มอารมณ์ ไม่อยาก

ต่อความยาวสาวความยืดเพราะไม่อยากให้ท่านพ่อที่เพิ่งผ่าตัดหัวใจ

มาเมื่อสามเดือนก่อนไม่สบายใจ ถ้าเป็นเวลาปกติใครฟาดมา เธอก็

ฟาดกลบั ไม่เคยกลวัอยู่แล้ว 

“หม่อมลงไปก่อน เดี๋ยวฉนัตามลงไป”

“เรว็ๆ ด้วยล่ะ อย่าให้ท่านชายรอนาน” พดูจบกส็ะบดัหน้าเดนิ

ออกไปอย่างน่าหมั่นไส้

ฟ้าพราวหันกลับไปมองส�ารวจความเรียบร้อยของชุดเจ้าสาว

ผ่านกระจกเงาบานใหญ่อีกครั้ง หญิงสาวสูดลมหายใจลึกแล้วยิ้มให้

ตวัเองอย่างคนที่ตดัสนิใจดแีล้ว แม้ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเกดิขึ้นด้วย

เหตผุลน�้าเน่า ไม่ใช่เพราะความรกั แต่เธอกจ็ะท�าหน้าที่ของตวัเองให้

ดทีี่สดุเพื่อตอบแทนพระคณุของท่านพ่อ

เธอกบัว่าที่เจ้าบ่าวไม่ได้รกักนั แม้แต่หน้าเขาเธอกย็งัไม่เคยเหน็

สักครั้ง รู้แค่ว่าเขาชื่อภูริดลหรือดิน เป็นลูกชายของเพื่อนสนิทของ

หม่อมเจ้าดนยัเทพ ท�าไร่ชาอยู่ที่จงัหวดัเชยีงราย

บรรยากาศภายในห้องโถงของวังดุษฎีรังสรรค์เงียบกริบ 

ผูใ้หญ่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวซึ่งมเีพยีงพ่อและแม่ของทั้งสอง

ฝ่ายมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก เพราะใกล้ถงึฤกษ์สวมแหวนแล้ว แต่ยงัไม่เหน็

แม้แต่เงาของเจ้าบ่าว

“ตกลงลูกชายแกจะมามั้ยนท”ี หม่อมเจ้าดนยัเทพกระซบิถาม

เพื่อนสนทิตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยมที่โรงเรยีนประจ�า และยงัไปเรยีนต่อที่

ประเทศองักฤษด้วยกนัอกีหลายปี

“มนัรบัปากกระหม่อมแล้วว่าจะมา มนักต็้องมา” นทรีู้จกันสิยั
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ลูกชายตัวเองดีว่าเป็นคนรักษาค�าพูดมากแค่ไหน ถึงแม้ว่าภูริดลนั้น 

จะไม่เต็มใจแต่งงานกับหม่อมราชวงศ์ฟ้าพราว และกว่าที่จะยอม

แต่งงานได้กต็้องทะเลาะกนับ้านแทบแตก แต่นทกีม็ั่นใจว่าลูกชายจะ

ต้องมา

“ถ้าคณุดนิไม่มาเข้าพธิ ีฟ้าจะเป็นคนไปหาเขาที่ไร่เอง ไม่ต้อง

มีงานแต่งงานก็ได้” เจ้าสาวที่นั่งพับเพียบอยู่บนพื้นหินอ่อนซึ่งปูด้วย

พรมเปอร์เซยีราคาแพงเงยหน้าขึ้นบอกพ่อและแม่ของเจ้าบ่าว

“ไม่ได้นะคะคณุหญงิ ท�าแบบนั้นถอืเป็นการไม่ให้เกยีรตคิณุหญงิ

กบัท่านชายดนยัอย่างรนุแรง” น�้ามณผีูเ้ป็นแม่ของเจ้าบ่าวรบีแย้งด้วย

ความเกรงใจแล้วแก้ตวัแทนลกูชาย “ดนิอาจจะรถตดิอยูใ่กล้ๆ นี่แหละ

ค่ะ ป้าจะโทร. ตามเดี๋ยวนี้ละ ใจเย็นๆ นะคะคุณหญิง ยังไงดินก ็

ต้องมาค่ะ” ว่าแล้วกห็ยบิมอืถอืขึ้นมากดโทร. หาลูกชาย

ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือจากเครื่องปลายทางก็ดังแว่วมา

จากด้านนอกห้องโถง และดงัใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนปรากฏร่างของหนุม่

ชาวไร่รูปร่างสูงใหญ่ ผวิคล�้ากร้านแดด หนวดเครารกรงุรงั เขาไม่ได้

มาในชดุเจ้าบ่าว แต่มาในชดุ ‘ชาวไร่’ ที่เป็นเสื้อเชิ้ตตวัเก่าสมีอซอสวม

ทบัด้วยแจก็เกตที่ไม่ได้ดใูหม่ไปกว่ากนัเลย กางเกงยนีสเีข้มมดีอกหญ้า

แห้งตดิอยู่ที่ปลายขา รองเท้าหนงัคอมแบตมเีศษดนิเศษโคลนเปรอะ

เปื้อนเกรอะกรงั

“ไอ้ดนิ!” นทเีรยีกลูกชายด้วยเสยีงลอดไรฟันพลางเหลอืบมอง

เพื่อนรกัที่เป็นถงึหม่อมเจ้าด้วยความเกรงใจอย่างถงึที่สดุ ทว่าอกีฝ่าย

กลบัมสีหีน้าเรยีบเฉยแบบที่คาดเดาอารมณ์และความรู้สกึไม่ออก

“ตายแล้วลกูชายฉนั ท�าไมแต่งตวัแบบนี้ ชดุเจ้าบ่าวแม่กเ็ตรยีม

ไว้ให้แล้ว ท�าไมไม่ใส่มา” น�้ามณอียากจะเป็นลม ถงึแม้ว่าครอบครวั

ของเธอจะเป็นเศรษฐทีี่ชอบท�าตวัตดิดนิ แต่ลกูชายคนเดยีวของเธอจะ

แต่งตัวคลุกดินคลุกโคลนมาเข้าพิธีแต่งงานกับราชนิกุลสาวผู้สูงศักดิ์
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แบบนี้ไม่ได้

ภูรดิลท�าเป็นหูทวนลม ไม่สนใจค�าต�าหนขิองพ่อกบัแม่ ดวงตา

สนีลิคมกรบิจ้องเขมง็ไปที่วงหน้างดงามของเจ้าสาว สองเท้าก้าวเข้าไป

หาเธอด้วยท่าทแีขง็กระด้าง จงใจใช้รองเท้าที่สกปรกเหยยีบย�่าลงบน

พรมเปอร์เซยีราคาครึ่งล้านที่เธอนั่งอยู่

“หยดุท�าตวัไร้มารยาทเดี๋ยวนี้นะดนิ นั่งลง!” นทสีั่งลกูชายที่ยนื

ค�้าหวัผู้หลกัผู้ใหญ่และเจ้าสาวที่นั่งปั้นหน้านิ่งอยู่กบัพรม

ชายหนุม่กระแทกตวัลงนั่งขดัสมาธอิย่างตั้งใจกวนประสาท ฝุน่

จากเสื้อผ้าฟุ้งกระจายออกมาจนหม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวส�าลัก ท�าให้

หนุ่มชาวไร่อดที่จะยิ้มเยาะความเป็นผู้ดขีองว่าที่ภรรยาไม่ได้

“ผมมเีวลาไม่มาก สวมแหวนเลยกแ็ล้วกนั” ว่าแล้วกห็ยบิแหวน

ทองเกลี้ยงวงเลก็ออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจก็เกต แล้วสวมเข้าที่นิ้วนาง

ข้างซ้ายของเจ้าสาว ทว่าแหวนวงใหญ่เกนิไป เขาจงึถอดออกแล้วสวม

เข้าที่นิ้วกลางให้แทน “นิ้วไหนกเ็หมอืนกนั สวมให้มนัจบพธิไีป”

เจ้าสาวนั่งหลงัเหยยีดตรง เม้มปากแน่น พยายามอดทนอดกลั้น

กับกิริยาป่าเถื่อนไร้อารยะของเจ้าบ่าว เธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้

เกยีรต ิแต่กไ็ม่คดิว่าเขาจะหยามเกยีรตเิธอถงึขนาดนี้

“เอาแหวนเพชรที่แม่เตรยีมไว้สวมให้คณุหญงิสดินิ” น�้ามณท้ีวง 

เธอเตรยีมแหวนเพชรน�้างามสบิกะรตัวางไว้บนพานทองที่ตกแต่งด้วย

ดอกไม้สวยงามให้แล้ว แต่ลูกชายตวัดกีลบัท�าเป็นมองเมนิไม่สนใจ

“เพชรเมด็ใหญ่เท่าไข่ห่านไม่เหมาะกบัเมยีชาวไร่ที่ต้องจบัจอบ

จบัเสยีมท�างานทั้งวนัหรอกครบั แม่เกบ็ไว้เถอะ”

“ใครบอกว่าจะให้คณุหญงิฟ้าไปท�าไร่” น�้ามณรีบีแย้งด้วยสหีน้า

ตื่นตระหนก เพราะกลัวหม่อมเจ้าดนัยเทพจะเข้าใจผิดว่าขอลูกสาว

ท่านไปตกระก�าล�าบาก

“เป็นเมียผมก็ต้องช่วยผมท�างาน จะมานั่งกินนอนกิน ท�าตัว
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เป็นคุณหญิงคุณนายไม่ได้ เงินมันหายาก เท่าที่เราเสียไปก็มากเกิน

พอแล้ว ต่อไปคณุหญงิต้องช่วยผมท�างานในไร่”

“งานแบบนั้นคณุหญงิฟ้าจะท�าได้ยงัไงเจ้าดนิ พดูไม่คดิอกีแล้ว

ลูกคนนี้” น�้ามณมีองลูกชายตาเขยีว

“ฟ้าท�าได้ค่ะ ไม่ว่าจะล�าบากแค่ไหน ฟ้าก็จะอดทน” หม่อม-

ราชวงศ์ฟ้าพราวบอกกับน�้ามณีอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วหันไปบอกท่านพ่อ

ของเธอ “ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหญงินะเพคะ หญงิอยู่ได้” 

หม่อมเจ้าดนัยเทพมองบุตรสาวที่เลี้ยงดูมาดียิ่งกว่าไข่ในหิน

ด้วยความรูส้กึผดิและสงสารจบัใจ ถ้าเขาไม่ถกูเพื่อนที่เป็นนกัการเมอืง

ใหญ่โกงจนสิ้นเนื้อประดาตวั วงัที่เป็นมรดกตกทอดจากรุน่สูรุ่น่มาร่วม

ร้อยปีกจ็ะไม่ถกูยดึ บตุรสาวคนเดยีวของเขากค็งไม่ต้องตกที่นั่งล�าบาก

แบบนี้

ในวนัที่หมดสิ้นหนทาง นทยีื่นมอืเข้ามาให้ความช่วยเหลอื โดย

มีข้อแม้ว่าต้องให้ลูกชายและลูกสาวแต่ละฝ่ายแต่งงานกัน ฟ้าพราว

เต็มใจช่วยเหลือครอบครัว แต่ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มชาวไร่จะไม่เต็มใจ

เป็นอย่างยิ่ง

“ผมพา ‘เมยี’ ไปได้หรอืยงั” 

“จดทะเบียนสมรสก่อน” หม่อมเจ้าดนัยเทพบอกด้วยน�้าเสียง

เข้มขรึมแล้วหันไปพยักหน้าบอกเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตให้น�า

เอกสารมาให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเซน็

ภรูดิลและหม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวต่างคนต่างเซน็ชื่อในทะเบยีน

สมรสโดยไม่มองหน้ากัน เสร็จแล้วชายหนุ่มก็ฉุดข้อมือหญิงสาวให ้

ลกุขึ้นอย่างกะทนัหนั ท�าให้คนที่นั่งพบัเพยีบอยู่กบัพื้นนานเป็นชั่วโมง

เข่าอ่อนจนเกอืบล้ม แต่เขากไ็ม่ได้สนใจที่จะช่วยประคอง ปล่อยให้เธอ

ซวนเซหาทางทรงตวัเอาเอง

“ไปกนัได้แล้ว”
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“จะพาคณุหญงิไปไหนเจ้าดนิ” น�้ามณถีามหน้าตาตื่นตระหนก

“กลับไร่สิครับ ผมมีงานรออยู่อีกเยอะ ไม่มีเวลามาท�าเรื่องไร้

สาระนานหรอกครับ แค่นี้ก็เสียเวลามากแล้ว” ว่าแล้วก็กึ่งลากกึ่งจูง

ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและประเพณอีอกไป โดยไม่สนใจว่าคน

ตวัเลก็กว่ามากซึ่งอยู่ในชดุไทยกรอมเท้าจะซอยเท้าตามทนัหรอืไม่

“โอ๊ย ตายๆ ฉนัอยากจะเป็นลม” น�้ามณหียบิยาดมออกมาสูด

ปื้ดๆ แล้วหันไปบอกหม่อมเจ้าดนัยเทพด้วยความเกรงใจอย่างที่สุด 

“หม่อมฉันต้องกราบขอประทานอภัยฝ่าบาทด้วยนะเพคะ ที่ลูกชาย

ของหม่อมฉนัท�ากริยิาไม่เหมาะสม”

“ฝ่าบาทไม่ต้องเป็นห่วงคุณหญิงฟ้านะกระหม่อม กระหม่อม

สญัญาว่าจะดแูลคณุหญงิฟ้าแทนฝ่าบาทเป็นอย่างด”ี นทรีบีเสรมิด้วย

ความเกรงใจมากเช่นเดยีวกนั

“ลกูชายแกท่าทางเอาเรื่องอยูน่ะ ฉนัเป็นห่วงลกูสาว” หม่อมเจ้า

ดนยัเทพบอกด้วยสหีน้าไม่สบายใจ แล้วท�าท่าเหมอืนจะวูบ มาลนิทีี่

นั่งอยู่ข้างๆ ต้องรบีประคองให้เอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ แล้วหยบิยาประจ�า

ตวัมาให้กนิ

“เจ้าดนิมนัปากร้ายไปอย่างนั้นเอง ความจรงิมนัเป็นคนใจอ่อน

มาก ที่ส�าคญั มนัไม่ท�าร้ายผู้หญงิ ถ้ากระหม่อมไม่มั่นใจในตวัลูกชาย

กค็งไม่กล้าขอคณุหญงิฟ้ามาเป็นลูกสะใภ้”

หม่อมเจ้าดนยัเทพพยกัหน้ารบัเนบิๆ ไม่ว่านทจีะยนืยนัหนกัแน่น

เพยีงใด แต่การเหน็บตุรสาวอนัเป็นที่รกัถกูหนุม่ชาวไร่ฉดุกระชากออก

ไปแบบนั้นกอ็ดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดี

ภรูดิลก�าข้อมอืเลก็ของหม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวไว้แน่นขณะ

ลากตัวเธอออกมาที่หน้าตึกใหญ่โดยไม่สนใจว่าเท้าเปลือยเปล่าของ

หญงิสาวที่ก�าลงัเหยยีบย�่าไปบนพื้นซเีมนต์ร้อนระอเุพราะดดูซบัความ
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ร้อนจากไอแดดเอาไว้จะแสบร้อนเพยีงใด

“อู้ย...” ฟ้าพราวส่งเสียงซี้ดซ้าดในล�าคอพลางกระโดดด้วย

ปลายเท้าสลบัข้างกนัไปมา

“เป็นอะไร” 

“พื้นมันร้อน แสบเท้าไปหมดแล้วเนี่ย” เธอตอบพลางหงาย

ฝ่าเท้าแดงจดัให้อกีฝ่ายดู

หนุ่มชาวไร่ยิ้มหยนั แทนที่จะเหน็ใจกลบัพูดค่อนแคะ “ผู้ดตีนี

แดง”

“คณุกล็องเดนิเท้าเปล่าบนปูนซเีมนต์ร้อนๆ นี่ดูมั่งส ิจะได้รู้ว่า

มนัร้อนแค่ไหน”

“พื้นร้อนแค่นี้ผมไม่สะดุ้งสะเทอืนหรอก”

“หนงัหนา” เธอว่าเบาๆ แต่เขากไ็ด้ยนิ

“ไม่ทนัไรกด็่า ‘ผวั’ แล้วเหรอ”

“คนเถื่อน หยาบคาย”

“แค่นี้ยงัน้อย ผมเถื่อนได้มากกว่านี้อกีร้อยเท่า คณุหญงิเตรยีม

ตวัรบัมอืกบัผวัเถื่อนคนนี้เอาไว้ให้ดกีแ็ล้วกนั” ว่าแล้วกช้็อนร่างเลก็ขึ้น

อุ้มหน้าตาเฉย

“ว้าย!” ราชนิกุลสาวกรีดร้องด้วยความตกใจ “จะท�าอะไร 

ปล่อยฉนันะ”

“บอกว่าร้อนเท้าไม่ใช่เหรอ” ชายหนุม่พดูด้วยน�้าเสยีงทุม้ต�่าใน

ล�าคอแบบร�าคาญความเรื่องมากของผู้ดเีตม็ทน

“ร้อน แต่เดนิเองได้”

“ให้ผัวบริการเมียสักวันก็แล้วกัน เพราะต่อไปคุณหญิงต้อง

บรกิารผวัชาวไร่คนนี้ให้ ‘ถงึใจ’ ทกุคนื”

“พูดจาน่าเกลียด!” ต่อว่าพร้อมกับตวัดมือฟาดซีกแก้มสาก

กระด้างไปเตม็แรงให้สาสมกบัความหยาบคายของเขา
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“ตบผัวเหรอ” ภูริดลจ้องหน้าคนในวงแขนตาดุแล้วก้มลงฉก 

รมิฝีปากอิ่ม

“อร๊าย!” กรี๊ดใส่แล้วกต็บเขาไปอกีหนึ่งท ีแล้วกโ็ดนตอบโต้ด้วย

จูบที่ดดุนัจนแทบหายใจไม่ทนัอกีหนึ่งครั้ง

“ผัวจูบปากแค่นี้ไม่ต้องกรี๊ด ยังไงคืนนี้คุณหญิงก็ต้องโดนจูบ 

ทั้งตัวอยู่แล้ว อยากเป็นเมียชาวไร่มากนัก ผมก็จะจัดหนักให้แบบที่

ต้องร้องขอชวีติกนัเลย”

หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวอยากจะตบหน้าคนเถื่อนอกีสกัฉาด แต่

กไ็ม่อยากเสี่ยงให้ถกูจบูโดยไม่จ�าเป็นอกี จงึยอมเกบ็มอื สงบปากสงบ

ค�าแล้วปล่อยให้เขาอุ้มไปวางในรถเอสยูวีสีด�าที่ดูเหมือนจะไม่ได้ล้าง

มาเป็นปี

“เรื่องเข้าหอคนืนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะ ท�าใจรอไว้ได้เลย”

ภรูดิลยิ้มร้ายใส่นยัน์ตาเจ้าสาวแล้วขโมยจุบ๊ที่รมิฝีปากเธออย่าง

รวดเร็วครั้งหนึ่งก่อนปิดประตูรถให้ แล้วเดินอ้อมไปนั่งตรงที่นั่งด้าน 

คนขบัแล้วเคลื่อนรถออกไป

หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวนั่งเงียบมาในรถหลายชั่วโมง 

ใบหน้าสวยหวานเชดิขึ้นอย่างดื้อรั้น สายตามองตรงไปเบื้องหน้า แผ่น

หลงัตั้งตรง ไม่แตะพนกัพงิ

“นั่งเชิดหน้าคอตั้งแบบนั้นไม่เมื่อยหรือไงคุณหญิง” ในที่สุด 

ภูรดิลกเ็ป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเพราะทนความเงยีบไม่ไหว 

“มหีน้าที่ขบัรถกข็บัไป ไม่ต้องพูดมาก”

“นี่ผวันะ ไม่ใช่คนขบัรถ” ชายหนุ่มดเุสยีงเข้ม

“ไม่ต้องย�้ามากกไ็ด้ ฉนัรู้ว่าเราแต่งงานกนัแล้ว คณุเป็น ‘สาม’ี 

ของฉนั แต่ตอนนี้หน้าที่ของคณุคอืขบัรถกข็บัไป ไม่ต้องมายุ่งกบัเรื่อง

การนั่งของฉนั” ราชนกิลุสาวบอกด้วยเสยีงนิ่งเรยีบ ไม่แม้แต่จะชายตา
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มองคนกวนประสาทข้างตวั

“ไม่ต้องมาท�าเป็นผูด้เีรยีกผมว่าสามหีรอก เรยีกผมว่า ‘ผวั’ น่า

จะเหมาะกบัฐานะชาวไร่อย่างผมมากกว่า”

“ฉันเรียกแบบนี้เพราะต้องการให้เกียรติคุณ แต่ถ้าคุณคิดว่า 

ตัวเองไม่มีเกียรติพอที่จะใช้ค�านี้ก็แล้วแต่...” ฟ้าพราวท�าปากเบ้แบบ

ไม่แคร์

“นี่คือด่าแบบผู้ดีใช่มั้ย” ภูริดลหัวเราะในล�าคอแล้วแกล้งถาม

ประชด “ด่าแรงขนาดนี้ผมต้องเจบ็ปะ”

“คนหนงัหนาป่าเถื่อนอย่างคณุด่าแค่นี้ไม่เจบ็หรอก” คราวนี้เธอ

หันมาแว้ดใส่อย่างเหลืออด ส่งผลให้หนุ่มชาวไร่ระเบิดเสียงหัวเราะ 

ลั่นรถ “หวัเราะอะไร”

“ดใีจ” เขาตอบสั้นห้วน

“ดใีจที่ถูกด่าเนี่ยนะ” 

“ดใีจที่เราเพิ่งแต่งงานกนัแค่ไม่กี่ชั่วโมง เมยีกรู้็ ‘สนัดาน’ ผวัแล้ว”

หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวกัดปากพร้อมก�าหมัดแน่นเพื่อข่มความ

โมโหแล้วถามเขาไปตรงๆ “คณุเป็นคนหยาบคายแบบนี้อยู่แล้ว หรอื

แกล้งท�าเฉพาะเวลาอยู่กบัฉนั”

“ท�าไมผมต้องแกล้งท�าแบบนั้นด้วย” เขาถามเสยีงเรยีบ ท่าที

จรงิจงัขึ้นมาทนัที

“คณุคงรงัเกยีจ คดิว่าฉนัเป็นผูห้ญงิหวิเงนิเลยไม่อยากท�าดด้ีวย”

“แล้วคณุหญงิเป็นแบบนั้นจรงิหรอืเปล่าล่ะ” เขาย้อนถามด้วย

น�้าเสยีงเย้ยหยนั

“จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้” ฟ้าพราวยอมรบัด้วยความขมขื่น ภาพที่

ท่านพ่อของเธอใช้ปืนจ่อขมบัตวัเอง หวงัจะปลดิชพีหนหีนี้สนิและความ

อับอายยังติดตาอยู่จนถึงทุกวันนี้ และนี่ก็คือเหตุผลที่ท�าให้เธอยอม

แต่งงานกบัภูรดิลเพื่อเงนิโดยไม่มขี้อแม้
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ส�าหรับหม่อมเจ้าดนัยเทพ เกียรติยศของวงศ์ตระกูลอยู่เหนือ

ทกุสิ่ง ท่านยอมเสยีชพี แต่ไม่ยอมถูกหยามเกยีรต ิแต่ส�าหรบัหม่อม-

ราชวงศ์ฟ้าพราว เกยีรตยิศเป็นเพยีงหวัโขน ถ้าแบกไว้แล้วหนกั เธอก็

พร้อมจะโยนมนัทิ้ง

“ถ้าไม่ใช่ผม แต่เป็นผู้ชายคนอื่น คุณหญิงก็จะยอมแต่งงาน

ด้วยเหรอ”

“ใครกไ็ด้ที่มเีงนิมาให้ท่านพ่อของฉนัใช้หนี้ ฉนัยอมแต่งงานด้วย

ทั้งนั้น” หญงิสาวตอบชดัถ้อยชดัค�า ทว่าในใจกลบัปวดร้าวจนน�้าตา

แทบไหล

“ถ้าเป็นตาแก่รุ่นพ่อ หวัล้าน พงุย้อย คณุหญงิกจ็ะแต่งเหรอ”

“แต่ง” ฟ้าพราวตอบหนกัแน่นจากใจจรงิ “ไม่ว่าเขาจะอปัลกัษณ์

มากขนาดไหน แต่ถ้ามเีงนิ ฉนักย็อมแต่งด้วย”

ภรูดิลก�าพวงมาลยัรถแน่น กรามแกร่งบดเข้าหากนั ค�าตอบของ

หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวยิ่งตอกย�้าความคดิของเขาที่ว่า ผูห้ญงิไม่ว่าจะ

เป็นราชนกิลุผู้สงูศกัดิ์หรอืคนเดนิถนนทั่วไปกเ็หน็แก่เงนิเหมอืนกนัหมด

‘ก้อยจะทิ้งผมไปแต่งงานกบัตาแก่นั่นจรงิๆ เหรอ’

‘ตาแก่ที่คณุก�าลงัพดูถงึเขาเป็นถงึหม่อมเจ้า มเีงนิ มเีกยีรต ิฉนั

ไม่ยอมจมปลักอยู่กับชาวไร่กระจอกๆ แบบคุณหรอก ฉันเกลียดไร่ 

ฉนัทนอยูท่ี่ไร่บนดอยกบัคณุไม่ได้ แล้วไม่ใช่แค่ฉนันะที่ทนไม่ได้ ผู้หญงิ

คนไหนกท็นไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าคณุอยากมเีมยี กค็งต้องเป็นพวกคนงาน

ในไร่นั่นแหละ ถงึจะทนอยู่กบัคณุได้’

“ผู้หญงิแม่งกเ็หน็แก่เงนิเหมอืนกนัหมดทกุคน!” ภรูดิลสบถด้วย

เสยีงแขง็กร้าวแล้วเหยยีบคนัเร่งเกอืบมดิ

หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวทิ้งหลงัพงิพนกัเบาะอย่างอ่อนแรง แล้ว

ปิดเปลือกตาลงเพื่อซ่อนรอยน�้าตาที่รื้นขึ้นมาคลอหน่วย เธอรับเอา 

ค�าด่านั้นไว้จนหนกัอึ้งไปทั้งกายและใจ
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รถเอสยวูสีดี�าทะมึนพุ่งทะยานฝ่าความมดืไปบนถนนกรวด

สายเลก็ที่สองข้างทางมแีต่ต้นไม้น้อยใหญ่  ความขรขุระเป็นหลมุเป็น

บ่อของถนนท�าให้หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราวที่นั่งมาในรถหวัสั่นหวัคลอน

“ทางเข้าไร่คณุกนัดารขนาดนี้เลยเหรอ” หญงิสาวถามเสยีงเบา

พลางเหลือบตามองซ้ายทีขวาทีอย่างหวาดหวั่น เธอไม่ได้กลัวความ

ล�าบาก แต่เธอกลวัผหีรอืพวกดกัปล้นที่ซุ่มอยู่ข้างทางมากกว่า

“เปลี่ยนใจตอนนี้ผมกไ็ม่พากลบัวงัแล้วนะ คณุหญงิต้องอยูท่ี่นี่ 

เป็นเมยีไอ้ดนิ ชาวไร่คนนี้”

“ไม่ต้องเรยีกฉนัว่าคณุหญงิแล้ว”

“ท�าไม” ภูริดลหันหน้ามามองหญิงสาวข้างกายผ่านความมืด

ด้วยความสงสยั ปกตชินชั้นสูงมกัจะเจ้ายศเจ้าอย่าง ชอบให้คนเรยีก

แบบให้เกยีรตเิตม็ยศ แต่ผู้หญงิคนนี้กลบัไม่ชอบ

“ตอนนี้ฉนัไม่ใช่หม่อมราชวงศ์ฟ้าพราว ดษุฎรีงัสรรค์ แล้ว แต่

เป็นนางฟ้าพราว พสนุธราไพศาล” สถานะของเธอเปลี่ยนไปตั้งแตจ่ด

ปากกาเซ็นชื่อในใบทะเบียนสมรสกับเขาแล้ว ถึงแม้ว่าตามกฎหมาย 

หม่อมราชวงศ์เมื่อแต่งงานกับสามัญชนแล้วจะไม่ต้องลาออกจาก

ฐานนัดรศกัดิ์กต็าม แต่ทกุอย่างจะไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป ที่ส�าคญัเธอ

2
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กไ็ม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่าง ถ้าไปอยูใ่นไร่ เธอกอ็ยากท�าตวัให้กลมกลนื

กบัคนที่นั่น

“ถ้างั้นจะให้เรยีกว่าอะไร”

“แล้วแต่คณุ”

“งั้นเรยีก ‘เมยีจ๋า’ กแ็ล้วกนั” เขาแกล้งกวนประสาท

“ไม่เอา”

“ไหนบอกว่าแล้วแต่ผมไง” 

“เรยีกแบบนี้ใครได้ยนิเข้าฉนัอายเขาตายเลย”

“เป็นเมยีผมมนัน่าอายตรงไหน” ชายหนุม่ถามเสยีงขุน่ แผลเก่า

ในใจถูกสะกดิจนเลอืดซบิ

“ฉนัไม่ได้อายที่เป็นภรรยาคณุ...”

“เมยี!” หนุม่ชาวไร่พดูแทรกเสยีงแขง็ “ไม่ต้องมาใช้ค�าว่า ‘สาม-ี

ภรรยา’ กบัผม พดูค�าว่า ‘ผวั-เมยี’ แบบชาวบ้านทั่วไปผื่นคงไม่ขึ้นปาก

หรอกมั้ง”

“คนเถื่อน” ความจรงิเธออยากด่าเขาว่า ‘คนถ่อย’ ด้วยซ�้า แต่

กก็ระดากปากเพราะปกตเิธอไม่พูดค�าหยาบ 

“ฉนัไม่เถยีงกบัคณุแล้ว ฉนัเหนื่อย” ฟ้าพราวยกมอืยอมแพ้ เธอ

เถยีงกบัเขามาตลอดทางตั้งแต่ออกจากกรงุเทพฯ จนถงึทางเข้าไร่บน

ดอยที่เชยีงรายนี่ “ฉนัไม่ได้อายที่เป็นเมยีคณุ แต่อายถ้าคณุจะเรยีก

ฉนัแบบนั้นต่อหน้าคนอื่น เวลาคณุพูดค�านี้ไม่รู้สกึขนลกุบ้างเหรอ”

“ถ้าอยู่กนัสองคนกเ็รยีกได้?”

“แล้วแต่คณุส”ิ 

ภรูดิลเหลอืบมองเสี้ยวหน้าของภรรยาผ่านความมดือย่างพจิารณา

ครู่หนึ่งก่อนถาม “ชื่อฟ้าใช่มั้ย”

“ใช่”

“ฟ้า...ดนิ” เขาพมึพ�ากบัตวัเองแผ่วเบาแล้วแค่นหวัเราะคล้าย
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เยาะหยันตัวเอง “ไม่อยากเชื่อว่าชาวไร่ชั้นต�่าอย่างผมจะได้ดอกฟ้า

อย่างคณุหญงิมาเป็นเมยี”

ฟ้าพราวจบัความรูส้กึเจบ็ปวดกบัอะไรบางอย่างในน�้าเสยีงของ

เขาได้ เธอมองเสี้ยวหน้าคมคล้ามผ่านความมืดสลัวอย่างครุ่นคิดอยู่

ครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล 

“คณุรู้อะไรมั้ย”

“รู้อะไร”

“ไม่มใีครกดเราให้ต�่าได้ ถ้าเราไม่กดตวัเองลง”

ภูริดลนิ่งเงียบ ก�าพวงมาลัยรถแน่นจนแทบจะแหลกคามือ 

ความทรงจ�าในวยัเดก็วิ่งวนอยู่ในหวั มนัคอืฝันร้ายที่เขาอยากลมื แต่

กลบัฝังแน่นอยู่ในใจจนลบไม่ออก

“ผู้ดอีย่างคณุหญงิกพ็ูดได้ส”ิ เขาแค่นเสยีงในล�าคอ และยงัคง

เรยีกเธอว่า ‘คณุหญงิ’ ตามเดมิด้วยความชนิปาก

“ฉนัไม่รู้ว่าคณุเคยผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรมา แต่ต่อไปอย่าดูถูก

ตัวเองแบบนี้อีก คนเราจะสูงหรือต�่าขึ้นอยู่กับการกระท�า ไม่ใช่ชาติ

ก�าเนดิ ฐานะ หรอือาชพี”

“จะมาเป็นเมยีหรอืเป็นแม่กนัแน่”

“ถ้าเลอืกได้ฉนักไ็ม่อยากเป็นทั้งสองอย่าง”

“แต่ผมอยากเป็นผวัคณุหญงิจนตวัสั่นไปหมดแล้ว” หนุม่ชาวไร่

สลดัโหมดเศร้าทิ้งไปแล้วสวมบทคนเถื่อนตามเดมิเพื่อกลบเกลื่อนรอย

แผลในใจ

“หยาบคายอีกแล้วนะ” ว่าแล้วก็ยื่นมือไปหยิกหลังมือของเขา

ที่ก�าพวงมาลยัรถอยู่อย่างแรง

“โอ๊ย!” คนถกูหยกิแกล้งร้องเสยีงดงั ทั้งที่ความจรงิแล้วเจบ็น้อย

กว่ามดกดัอกี “แค่นี้ถงึกบัต้องท�าร้ายร่างกายผวัเลยเหรอ”

ฟ้าพราวกลอกตามองบนกับค�าว่า ‘ผัว’ ที่ได้ยินเกินร้อยครั้ง
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ตั้งแต่นั่งรถออกจากกรงุเทพฯ มาด้วยกนัจนกระทั่งถงึเชยีงราย ไม่รูจ้ะ

ย�้าอะไรนกัหนา 

“เมื่อไหร่จะถงึสกัท ีฉนัเมื่อยไปหมดแล้วนะ ง่วงด้วย” 

“ใกล้ถึงแล้ว” ชายหนุ่มตอบพลางเหลือบมองเวลาที่คอนโซล

หน้ารถ เหน็ว่าเกอืบตหีนึ่งแล้ว ไม่แปลกที่ภรรยาป้ายแดงของเขาจะ

ง่วง แต่อย่าคิดว่าถึงบ้านแล้วจะได้นอน คืนนี้เป็นคืนเข้าหอ เขาไม่

ปล่อยให้เจ้าสาวของเขาหลบัง่ายๆ แน่

บ้านของภรูดิลเป็นบ้านไม้ท่อนซงุชัน้เดยีวสไตล์ตะวนัตก 

ยกพื้นสูง มีบันไดสามขั้นเพื่อเดินขึ้นสู่ตัวบ้าน ภายใต้ความสลัวของ

แสงไฟสนีวลดวงเดยีวที่เปิดอยูเ่หนอืประตหูน้าบ้านท�าให้ฟ้าพราวมอง

เหน็บรรยากาศโดยรอบไม่ชดันกั แต่กร็ูว่้าบ้านหลงันี้มพีื้นที่กว้างขวาง 

มสีวนหย่อมที่ปลูกไม้ดอกซึ่งส่งกลิ่นหอมยามค�่าคนือยูด้่านข้างตวับ้าน

“เข้าไป” 

เจ้าของบ้านที่เปิดประตูค้างไว้บอกเสียงเข้ม เมื่อฟ้าพราวเดิน

เข้าไปแล้วเขาจงึปิดประตตูามหลงั ภายในห้องโถงมดืสลวั มเีพยีงแสง

ไฟจากภายนอกส่องเข้ามาพอให้มองเห็นเลือนราง ภูริดลไม่เปิดไฟ

ทนัท ีเขาก�าข้อมอืหญงิสาวที่ยงัอยู่ในชดุเจ้าสาวไว้แน่นแล้วพาเดนิไป

ที่ห้องนอนซึ่งอยู่ด้านในสดุ

“ห้องนอนของเรา” เขาบอกพลางเดนิไปกดสวติช์เปิดไฟ

“ของเราเหรอ” ฟ้าพราวขมวดคิ้วอย่างข้องใจ

“ใช่ ห้องนอนของคณุหญงิกบัผม หรอืจะเรยีกอกีอย่างว่า ‘ห้อง

หอ’ กไ็ด้”

“เอ่อ...ฉนัคดิว่า...”

“คิดว่าเราแต่งงานกันด้วยความไม่เต็มใจแล้วผมจะแยกห้อง

นอนกบัคณุหญงิงั้นส”ิ ภูรดิลพูดอย่างรู้ทนั
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“ก็ควรเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอ” หญิงสาวตอบอ้อมแอ้มแล้ว

หาเหตผุลมาหว่านล้อมเพื่อประวงิเวลาการเสยีตวัออกไปสกันดิกย็งัด ี

“เราน่าจะท�าความรู้จกักนัให้มากกว่านี้ก่อน แล้วค่อย...”

“ค่อย ‘อึ๊บ’ กนัน่ะเหรอ”

“นี่คณุ พูดอ้อมๆ หน่อยกไ็ด้ปะ” คนที่ยงัอยูใ่นชดุเจ้าสาวเตม็ยศ

ป้ันหน้าแทบไม่ถกู เธอท�าใจกบัเรื่องนี้มาบ้างแล้วกจ็รงิ แต่ไม่คดิว่ามนั

จะเกดิขึ้นตั้งแต่คนืแรกที่แต่งงานกนัแบบนี้

“ท�าไมต้องอาย เรื่องอึ๊บกนัเป็นเรื่องธรรมชาต ิหรอืว่าคณุหญงิ

ไม่เคย” ภรูดิลถอดแจก็เกตและเชิ้ตออกแล้วโยนไปไว้ที่ปลายเตยีง เขา

ยิ้มมุมปากอย่างร้ายกาจเมื่อเห็นฟ้าพราวรีบหันหลังหนีด้วยความ

กระดากอาย ชายหนุ่มเดนิช้าๆ เข้าไปโอบกอดเธอจากทางด้านหลัง 

กดจูบหนกัหน่วงลงบนลาดไหล่เปลอืยเปล่าเหนอืผ้าสไบเฉยีงผนืงาม

ร่างบอบบางสะดุ้งเฮอืก แต่เธอกไ็ม่ได้ขดัขนืหรอืถอยหน ี ไม่มี

ประโยชน์อะไรที่จะบ่ายเบี่ยง เพราะไม่ว่าช้าหรอืเรว็สิ่งที่เธอกลวักต้็อง

เกดิขึ้นอยู่ด ี

“คะ...คุณ...ไปอาบน�้าก่อน” เสียงหวานสั่นสะท้านคล้ายขอ

ความเหน็ใจมากกว่าจะออกค�าสั่ง

“อาบพร้อมกนั” เขาพมึพ�าพลางขยบัรมิฝีปากขบเม้มจากลาด

ไหล่ระเรื่อยขึ้นมาจนถงึซอกคอหอมกรุน่ หนวดเครารงุรงัครดูไปกบัผวิ

เนื้อจนขนอ่อนที่หลงัคอของหญงิสาวลกุชนั

“ฉนัรู้ว่าปฏเิสธคณุไม่ได้ แต่ฉนัขอเวลาท�าใจแป๊บนงึได้มั้ย” เธอ

วงิวอนเสยีงแผ่ว

“กไ็ด้ แต่อย่าหวงัว่าจะผ่านคนืนี้ไปโดยไม่มอีะไรเกดิขึ้น เพราะ

ผมไม่ได้เสียเงินสิบล้านเพื่อซื้อตัวคุณหญิงมาดูเล่น” เขาบอกเสียง

กระด้างก่อนจะแนบรมิฝีปากร้อนผ่าวลงบนฐานคอนุม่แล้วดดูอย่างแรง

“อ๊ะ” ความเสยีวจี๊ดท�าให้ฟ้าพราวหลดุเสยีงร้องน่าอบัอายออก
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มา เธอได้ยินเสยีงหัวเราะในล�าคออย่างเย้ยหยนัจากชายหนุ่มที่แนบ

กายอยู่ทางด้านหลัง จึงกระทุ้งศอกใส่เขาแล้วดันตัวออกจากวงแขน

แขง็แกร่ง

ภูรดิลจ้องลกึเข้าไปในดวงตากลมโตที่ฉายแววหวาดหวั่นอย่าง

เห็นได้ชัดแล้วกระตุกยิ้มมุมปาก ในขณะเดียวกันมือก็ปลดหัวเข็มขัด

ออก

“จะ...จะ...ท�าอะไร” ฟ้าพราวถามตะกกุตะกกั สายตาจบัจ้อง

มอืใหญ่ที่ก�าลงัรูดซปิลงเชื่องช้าราวจงใจยั่ว

“ถอดกางเกง” เขาตอบพลางรูดกางเกงยนีลงพร้อมกบักางเกง

ชั้นใน เผยให้เหน็ร่างกายเปลอืยเปล่า ความเป็นชายโดดเด่นกระแทก

สายตาคนมอง ถงึแม้ว่ามนัจะยงัอ่อนปวกเปียกอยู่ แต่กน็่าหวาดกลวั

มากส�าหรบัคนที่ไม่เคยเหน็มาก่อน

“กรี๊ด!!!” ราชนกิลุสาวกรดีร้องเสยีงดงัสนั่นพร้อมกบัยกสองมอื

ขึ้นปิดหน้า เธอได้ยนิเขาหวัเราะเบาๆ แล้วผวิปากอย่างอารมณ์ด ีตาม

ด้วยเสียงปิดประตูห้องน�้า หญิงสาวรอจนแน่ใจว่าเขาไม่อยู่ตรงหน้า

แล้วจงึเอามอืที่ปิดหน้าอยู่ออก

“คนบ้า! คนเถื่อน!”

“เรียกผมเหรอ” ภูริดลเปิดประตูห้องน�้าออกมายืนจังก้าอย่าง

จงใจแกล้ง 

“กรี๊ดดด!!! ออกมาท�าไม กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะ” เธอยก 

สองมอืขึ้นปิดหน้าตวัเองอกีครั้ง

“ได้ยนิคณุหญงิเรยีก กน็กึว่าเปลี่ยนใจอยากอาบพร้อมกนั”

“จะบ้าเหรอ! ใครจะอยากอาบพร้อมคณุ” ฟ้าพราวตอบเสยีง

แหลมพร้อมกับส่ายหน้าไปมาอย่างแรงเพื่อสลัดภาพอุจาดตาออก 

จากหวั

ภูริดลยิ้มเยือกเย็นแล้วผลุบหายเข้าไปในห้องน�้าอีกครั้ง ในใจ
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หมายมั่นว่าคืนนี้จะเปลี่ยนเสียงร้องกรี๊ดๆ ให้เป็นเสียงครางกระเส่า 

ทั้งคนื

ฟ้าพราวโมโหจนตัวสั่น ผู้ชายอะไรทั้งหยาบคาย ป่าเถื่อน 

และหน้าด้าน ต่อให้เขาไม่อายที่แก้ผ้าเดนิโทงเทงแบบนั้นแต่เธออาย 

อายมากด้วย หญิงสาวพาตัวเองไปนั่งที่ปลายเตียง กวาดตามองไป

รอบห้องนอนกว้างขวาง ทว่าเฟอร์นเิจอร์กลบัมเีพยีงเตยีงนอน ตูเ้สื้อผ้า 

ทีวีจอแบนขนาดประมาณสี่สิบนิ้ว และเครื่องเล่นแผ่นเสียงคลาสสิก

เท่านั้น ไม่น่าเชื่อว่าคนเถื่อนกม็ดีนตรใีนหวัใจเหมอืนกนั

ฟ้าพราววางมือทาบอกข้างซ้ายตรงต�าแหน่งหัวใจที่เต้นระรัว

แล้วตบเบาๆ ปลกุปลอบตวัเองให้สงบ พลนันั้นค�าพดูที่น่าตบปากของ

ภูรดิลกด็งัขึ้นในหวั

‘เรื่องอึ๊บกนัเป็นเรื่องธรรมชาต.ิ..’

“คนบ้า! คนหยาบคาย!” หญงิสาวสะบดัหน้าอย่างแรง แก้ม

ทั้งสองข้างร้อนผ่าวและคงแดงจดัอย่างไม่ต้องสงสยั

“ผมอาบน�้าเสรจ็แล้ว”

“คณุ!” หญงิสาวตกใจ เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มที่เดนิมาหยดุ

อยูต่รงหน้า โชคดทีี่เขานุง่ผ้าเชด็ตวัออกมาด้วย แต่กพ็นัสะโพกไว้อย่าง

หมิ่นเหม่จนเกอืบจะเหน็อะไรต่อมอิะไรอยู่รอมร่อ “ท�าไมอาบเรว็จงั”

“รบี”

“ท�าไมต้องรบีด้วย”

“อยากมาอึ๊บเมียเร็วๆ” ว่าพลางสะบัดศีรษะให้หยดน�้าบน

เส้นผมที่เพิ่งสระเสรจ็กระเดน็ไปโดนคนที่นั่งแหงนคอตั้งบ่ามองเขาอยู่

ปลายเตยีง

“คนบ้า คนเถื่อน คนไร้มารยาท หยดุสะบดั ‘ขน’ ใส่ฉนัเดี๋ยวนี้

นะ!”
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“ผม! ไม่ใช่ขน!” ภรูดิลพดูแก้เสยีงหนกั อยากจบัคนปากจดัฟัด

ให้จมเขี้ยว ตอนแรกที่รู้ว่าจะมีเมียเป็นคุณหญิงก็คิดว่าจะเป็นพวก

นางในวัง เรียบร้อย สนิมสร้อย ดุนิดดุหน่อยก็ร้องไห้น�้าตาท่วมโลก 

ที่ไหนได้แสบไม่เบา แต่แบบนี้แหละที่เขาชอบ เร้าใจดี

“เหน็ยุ่งๆ รกรงุรงั ฉนักเ็ลยแยกไม่ออกว่าขนหรอืผม ถ้ามเีวลา

กต็ดัผม โกนหนวด โกนเคราบ้างนะ เหน็แล้วรกหูรกตา” เธอลอยหน้า

ลอยตาใส่เขาแล้วลกุขึ้นจะเดนิหนี

“จะไปไหน” เขาคว้าแขนเธอเอาไว้

“จะไปอาบน�้า ถ้าคุณง่วงก็นอนก่อนเลย ฉันอาบน�้านาน ไม่

ต้องรอ”

“ถ้านานเกนิสบิห้านาท ีผมจะเข้าไปตามในห้องน�้า”

“จะบ้าเหรอ! แค่สบิห้านาทใีครจะอาบเสรจ็” เธอแว้ดใส่

“งั้นผมอาบให้ จะได้เสร็จเร็วๆ” ภูริดลท�าท่าจะลากแขนคนที่

ยงัอยู่ในชดุไทยจกัรพรรดแิบบเตม็ยศเข้าห้องน�้า 

หญงิสาวขนืตวัไว้จนตวัโก่ง “ไม่ต้องๆ ฉนัอาบเองได้ สบิห้านาที

กส็บิห้านาท”ี

“ให้ไวเลย” เขาบอกเสยีงแขง็ ร�าคาญคนเรื่องมากเตม็ทน

ทนัททีี่เขาปล่อยแขน ฟ้าพราวกร็บีรวบชายสไบแล้วถลกชายผ้า

นุ่งวิ่งหนเีข้าห้องน�้าไปอย่างรวดเรว็ แต่ให้ตายเถอะ ประตูห้องน�้าลอ็ก

ไม่ได้ เธอพยายามกดลอ็กอยู่หลายครั้งกล็อ็กไม่ได้!

“ตวัลอ็กมนัเสยี” เสยีงตะโกนของภูรดิลดงัเข้ามาในห้องน�้า

“แล้วท�าไมไม่ซ่อม” เธอตะโกนตอบกลบัไป

“ผมอยู่คนเดยีวจะซ่อมท�าไม” เขาตะโกนตอบกลบัมา

“แต่ตอนนี้คณุไม่ได้อยู่คนเดยีวแล้ว ต้องซ่อม!” 

“ผวัเมยีกเ็หมอืนคนคนเดยีวกนั อย่าเรื่องมาก” คราวนี้เสยีงของ

เขาดงัอยู่หน้าประตู “ถ้าไม่หยดุโวยวาย ผมจะเข้าไปอาบให้เดี๋ยวนี้”
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“อย่าเข้ามานะ ฉันจะไม่พูด จะไม่บ่นอะไรแล้ว” ฟ้าพราวดึง

ลูกบดิประตูไว้แน่น กลวัเขาเปิดเข้ามาจรงิๆ

“งั้นก็รีบอาบให้ไวเลย ผมไม่ชอบมานั่งรอใคร” เสียงของเขา

ห่างออกไปแล้ว

หญิงสาวค่อยๆ แง้มประตูออกดู เห็นว่าภูริดลเดินไปเปิดตู้

เสื้อผ้า หยบิเสื้อยดืสขีาวกบักางเกงขายาวผ้าฝ้ายสเีทาควนับหุรี่ออก

มาสวม เขาเช็ดผมเปียกชื้นลวกๆ จากนั้นเดินไปเปิดแผ่นเสียงเพลง

คลาสสิกที่มีท่วงท�านองอ่อนหวาน สีหน้าของเขาผ่อนคลายขึ้น ไม่ 

บึ้งตงึเหมอืนตลอดทั้งวนัที่เธอเหน็

ภูริดลเดินออกไปข้างนอกครู่หนึ่งแล้วกลับเข้ามาพร้อม

กบัแก้วกอญกัในมอื เขาเดนิไปนั่งเหยยีดขาพงิหวัเตยีง จบิน�้าสอี�าพนั

อย่างสบายอารมณ์ เวลาผ่านไปสบิห้านาทฟ้ีาพราวกย็งัอาบน�้าไม่เสรจ็ 

แต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปตามอย่างที่ขู่ไว้แต่แรก เพราะอยากให้เธอมีเวลา

เตรยีมตวัเตรยีมใจส�าหรบัการ ‘เข้าหอ’ ให้เตม็ที่ แต่ทนัใดนั้นเสยีงกรดี

ร้องของเธอกท็�าให้เขาต้องวางแก้วแล้วรบีวิ่งพรวดพราดเข้าไปในห้องน�้า

“กรี๊ด!!! ช่วยด้วย!!!”

“เกดิอะไรขึ้น!” ชายหนุม่เปิดประตเูข้าไปพร้อมกบัถามหน้าตา

ตื่น

“จิ้งจกอะ มนัอยู่ตรงนั้น เอามนัออกไปท”ี หญงิสาวใช้มอืข้าง

หนึ่งปิดตาตัวเองเอาไว้ ส่วนอีกข้างชี้ไปที่กระจกบานใหญ่เหนืออ่าง 

ล้างหน้า

“ผู้ดนีี่ดดัจรติจรงิๆ จิ้งจกตวัแค่นี้กก็ลวั” เขาบ่นพลางจบัจิ้งจก

ตวัเลก็ไปปล่อยตรงช่องลมบานเกลด็ แล้วเดนิกลบัมายนืตรงหน้าหญงิ

สาวที่กลวัจนตวัสั่นอกีครั้ง “เอาไปทิ้งแล้ว”

“เฮ้อ...เกอืบชอ็กตาย” ฟ้าพราวถอนหายใจเฮอืกแล้วทิ้งหลงัพงิ
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ผนงัห้องน�้า

คนที่ก�าลงัจะชอ็กตายน่าจะเป็นภรูดิลมากกว่า เพราะภาพหญงิ

สาวผวิขาวอมชมพูที่นุ่งผ้าเชด็ตวัไว้หลวมๆ ช่างเย้ายวนสายตาเหลอื

เกนิ ใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางถกูล้างออกจนเกลี้ยงเกลา ผม

ยาวด�าขลับที่เกล้าเป็นมวยไว้ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ทิ้งตัว เนินอกอวบ

เหนอืขอบผ้าท�าให้ลมหายใจของเขาตดิขดั  

ไวกว่าความคดิ เขาก้าวเท้าเข้าไปประชดิตวัเธอ ใช้แขนทั้งสอง

ข้างยนักบัผนงั คร่อมร่างเธอไว้

“จะท�าอะไร” ฟ้าพราวถามเสียงสั่นพร้อมกับยกมือดันแผงอก

กว้างเอาไว้ ไม่ให้เขาแนบตวัเข้ามาชดิจนเกนิไป

“ได้ฤกษ์เข้าหอของเราแล้ว” เขาโน้มหน้าลงมากระซิบด้วย 

น�้าเสยีงแหบพร่าชดิใบหแูล้วสดูกลิ่นหอมสะอาดหลงัอาบน�้าเข้าไปจน

ชุม่ปอด จากนั้นลากปลายลิ้นไปตามแนวสนัใบหเูลก็แล้วงบัเบาๆ ก่อน

จะระดมจบูลงมาตามล�าคอระหง ระเรื่อยไปตามแนวกระดกูไหปลาร้า

จนถงึเนนิอกอวบ รมิฝีปากและปลายลิ้นของเขาแตะลงตรงไหนกร้็อน

ผ่าวเหมอืนมเีปลวไฟลามเลยีที่ตรงนั้น

“อื้อ” ฟ้าพราวส่งเสียงครางแผ่วหวิวออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ 

ใบหน้าสวยหวานแหงนเงยไปด้านหลงัเพื่อเปิดทางให้เขาจูบเนนิอกได้

สะดวกขึ้นแล้วปิดเปลอืกตาลงอย่างยนิยอมพร้อมใจ

เธอไม่ได้โลกสวยและไม่คดิว่าการแต่งงานครั้งนี้จะไม่มกีารเสยี

ตวั ตั้งแต่วนัที่รบัปากกบัท่านพ่อว่าจะแต่งงานกบัหนุม่ชาวไร่คนนี้ เธอ

ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าต้องมอบร่างกายให้แก่เขา ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น 

‘สาม’ี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถอืเป็นเรื่องเดยีวที่ท�าให้เธอรู้สกึ

ว่ายังพอมีเกียรติหลงเหลืออยู่บ้างเพราะอย่างน้อยก็บอกกับทุกคนได้

เตม็ปากเตม็ค�าว่าเป็น ‘ภรรยา’ ที่มทีะเบยีนสมรส ไม่ใช่แค่นางบ�าเรอ

ที่ถูกเขาจบัมาซกุไว้ในไร่ชาบนดอยแห่งนี้



28  ไฟรักสามีจอมเถื่อน

มือเล็กขยุ้มอกเสื้อเขาแน่นเมื่อริมฝีปากร้อนผ่าวเลื่อนจากเนิน

อกขึ้นมาประกบกบัเรยีวปากนุ่มของเธอ เขาออกแรงกดเชื่องช้า ทว่า

หนักแน่น ใช้ปลายลิ้นบังคับให้เธอเผยอริมฝีปากขึ้นแล้วแทรกเข้ามา

ไล้เลยีอ้อยอิ่งก่อนจะเกี่ยวรดัเอาลิ้นเลก็ไปดูดดงึ

น่าแปลกที่เขาท�าตัวดิบเถื่อนกับเธอมาตลอดทั้งวัน แต่พอถึง 

บทรกัเขากลบันุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่อ ทกุสมัผสัของเขาปราศจากการ

คกุคาม หรอืเรยีกร้องเอาแต่ใจ ตรงกนัข้ามเขาปรนเปรอและปลกุเร้า

เธออย่างตั้งอกตั้งใจ ท�าให้ความต้องการตามธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ใน

หลมุลกึของใจถูกขดุออกมาอย่างง่ายดาย

“ยะ...หยุดก่อน...” ฟ้าพราวแข็งใจดันหน้าอกของเขาให้ออก

ห่าง แล้วเบอืนหน้าหนไีปทางด้านข้าง

“หยดุท�าไม” ภรูดิลจบัคางเลก็ให้หนัหน้ากลบัมามองตากนัแล้ว

ถามด้วยน�้าเสียงต�่าพร่าเจือแววหงุดหงิดเล็กน้อย เธอจะมาบอกให้

หยุดตอนที่ความปรารถนาของเขาก�าลังไต่ระดับขึ้นสูงแบบนี้ไม่ได้  

“จะไม่ยอม จะร้อง จะหน?ี”

“มะ...ไม่...ใช่...” เธอตอบเสยีงเบา ลมหายใจสะดดุเป็นห้วง

“แล้วให้หยดุท�าไม”

“ฉนั...หายใจ...ไม่ทนั” ตอบแล้วกเ็ลื่อนแขนขึ้นไปคล้องคอเขา

ไว้เป็นหลกัยดึ ตอนนี้ขาเธอสั่นจนแทบจะล้มทั้งยนือยูแ่ล้ว “ยนืไม่ไหว

ด้วย”

เท่านั้นแหละ คนหน้าโหดถึงกับหลุดยิ้มขบขันให้เห็นเป็นครั้ง

แรก แล้วเธอกถ็ูกอุ้มออกจากห้องน�้ามาวางบนเตยีง ภายในห้องนอน

ตอนนี้อบอวลด้วยกลิ่นซ่านจมูกของกอญัก และมีเสียงเพลงรัก

ท่วงท�านองอ่อนหวานจากเครื่องเล่นแผ่นเสยีงคลาสสกิดงัคลอเบาๆ

ฟ้าพราวท�าอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอนหอบสะท้าน ประสาน

สายตากับร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างเตียง เขาถอดเสื้อยืดสีขาวออกอย่าง
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ใจเย็น โดยไม่ละสายตาไปจากเรือนร่างเกือบเปลือยของเธอเลย 

สายตาของเขาลากจากใบหน้าแดงระเรื่อผ่านริมฝีปากอิ่มที่เผยอขึ้น

เลก็น้อยเพราะหายใจไม่ทนัไปยงัทรวงอกอวบที่โผล่พ้นขอบผ้ามาครึ่ง

เต้า ต�่าลงไปยังโคนขาที่ปลายผ้าแหวกออกจนเกือบเปิดเผยนวลเนื้อ

เร้นลบั สายตาของเขาเร่าร้อนดั่งเปลวไฟ ท�าให้เธอร้อนวาบที่กึ่งกลาง

กาย ต้องเบยีดขาเข้าหากนัเพื่อบรรเทาความปรารถนาที่ทวคีวามรนุแรง

ขึ้นทกุขณะ

เธอได้ยินเขาหัวเราะเสียงต�่าคล้ายเย้ยหยัน แล้วหยิบกอญักที่

เหลืออยู่มากระดกรวดเดียวหมดแก้ว แต่ไม่ได้กลืนลงคอ เขาเอามา

ป้อนให้เธอด้วยปากของเขา รมิฝีปากร้อนผ่าวตรงึรมิฝีปากของเธอเอา

ไว้ บงัคบัให้กลนืน�้าสอี�าพนัลงไป ความขมปร่าร้อนวาบผ่านล�าคอลง

ไปถงึช่องท้อง ฟ้าพราวไม่ใช่ราชนกิลุที่เรยีบร้อยเป็นผ้าพบัไว้ เธอเคย

ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จ�าพวกพันช์หรือค็อกเทลมาบ้างตาม 

งานเลี้ยงสงัสรรค์ แต่ไม่เคยดื่มเหล้าดกีรแีรงที่ไม่ผสมอะไรเลยแบบนี้

มาก่อน

‘คนบ้า นุ่มนวลได้ไม่นาน เถื่อนอกีแล้ว!’

“มนัจะท�าให้คณุหญงิสนกุมากขึ้น” คนที่นั่งอยูข่อบเตยีงยิ้มร้าย

ใส่นยัน์ตาเธอ “ต่อนะ ผมอยากเข้าไปอยู่ในตวัคณุหญงิจะแย่แล้ว” 

ว่าแล้วก็ถอดกางเกงขายาวผ้าฝ้ายเนื้อบางออกพร้อมกางเกง

ชั้นใน เผยให้เหน็ตวัตนอนัแขง็ขงึพร้อมรบ ฟ้าพราวจะถอยหน ี แต่ก็

ช้ากว่าร่างก�าย�าเปลอืยเปล่าที่กดทบัลงมา เขาเบยีดตวัแทรกอยูก่ลาง

หว่างขาเธอ ใช้เข่าดนัเรยีวขางามให้แยกออกกว้าง แล้วแนบความเป็น

ชายร้อนระอลุงบนเนนิเนื้อนุม่อย่างจงใจ สองมอืใหญ่สอดประสานนิ้ว

กบัมอืเลก็แล้วดนัขึ้นไปไว้เหนอืศรีษะ ปากงบัปมผ้าเชด็ตวัแล้วสะบดั

ออก เปิดเปลอืยทรวงอกอวบที่มปีลายยอดสชีมพูสดน่าลิ้มลอง

ถงึแม้ภายในห้องจะเยน็ฉ�่าด้วยเครื่องปรบัอากาศที่ท�างานอย่าง
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เงียบเชียบ ทว่าฟ้าพราวที่ตอนนี้ไม่มีผ้าติดกายสักชิ้นกลับร้อนรุ่มไป

ทั้งตวั และเพยีงแค่เขาจ้องมองทรวงอกของเธอด้วยแววตาที่เตม็เป่ียม

ด้วยความปรารถนาอันเร่าร้อน ปลายยอดก็หดตัวตอบสนองแบบ 

ไม่ไว้หน้ากนัเลย

“เครื่องร้อนแล้วใช่มั้ยคณุหญงิ” เขาพดูเสยีงแหบพร่าพลางโน้ม

หน้าลงมาซุกไซ้ทรวงอกอวบ จงใจใช้หนวดเคราครูดกับผิวเนื้ออ่อน 

จนร่างเลก็บดิเร่าด้วยความซ่านสยวิ

ภรูดิลปลกุเร้าเธออย่างใจเยน็ ค่อยๆ เตมิเชื้อไฟปรารถนาเข้าไป

ทีละนิด เขาจะไม่ยัดเยียดความเป็นสามีให้เธอ แต่จะท�าให้เธอเป็น

ฝ่ายร้องขอจากเขาเอง

ถงึเขาจะเป็นคนป่าเถื่อนในสายตาเธอ แต่เขากไ็ม่ถ่อยสถลุถงึ

ขนาดจะขนืใจผูห้ญงิได้ เขาจะหยดุทนัททีี่เธอแสดงอาการต่อต้านหรอื

บอกให้เขาหยุด แต่ดูเหมือนตอนนี้เธอก�าลังล่องลอยอยู่ในดินแดน 

อนัน่าอภริมย์จนลมืความหวาดกลวัไปหมดแล้ว 

ฟ้าพราวส่งเสียงครางแผ่วหวิว สองมือบีบกระชับมือใหญ่ที่

ประสานกันอยู่แน่นขึ้น ปลายเล็บจิกลงบนหลังมือหยาบกร้านเพื่อ

ต้านทานคลื่นความปั่นป่วนที่ขมวดเกลียวอยู่ภายในช่องท้องตอนเขา

ตวัดปลายลิ้นลงบนยอดอกสีหวานก่อนจะครอบปากลงไปดูดกลืน

อย่างหวิกระหาย สลบักนัทั้งสองข้าง บางจงัหวะกใ็ช้ฟันขบปลายยอด

แล้วดงึขึ้นก่อนจะปล่อยออก

เขาจงใจปลกุปั่นและทรมานเธอ...ผู้ชายชั่วร้าย!

ภูริดลช้อนตาขึ้นมองสบตากับคนที่นอนหอบถี่ ทั้งที่ปากยัง

ครอบครองทรวงอกข้างหนึ่งของเธออยู่ ในดวงตากลมโตที่หวานเยิ้ม 

เขาเห็นประกายความปรารถนาร้อนแรงเต้นเร่าอยู่ในนั้น จึงเลื่อนมือ

ข้างหนึ่งลงไปตรงรอยแยกกลางหว่างขาเธอ แตะต้องความเปียกชื้น

อย่างจาบจ้วง 
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“คณุหญงิก�าลงัต้องการผม” เขาคายทรวงอกที่หอมหวานออก

จากปากแล้วเลื่อนใบหน้าขึ้นไปเสมอกับใบหน้าแดงระเรื่อชื้นเหงื่อ 

ดวงตาของเขามแีววดถูกูดแูคลนจนหญงิสาวที่นอนอยูใ่ต้ร่างต้องเบอืน

หน้าหน ีเธอเกลยีดสายตาแบบนี้ของเขาที่สดุ

ภรูดิลหวัเราะในล�าคอนดิหนึ่งแล้วเลื่อนใบหน้าตามไปจูบอย่าง

เร่าร้อน ในขณะที่มือข้างหนึ่งบดคลึงปลายยอดรุนแรง อีกข้างที่อยู่

เบื้องล่างกค็ลี่แย้มกลบีเนื้อนุม่แล้วสอดแทรกปลายนิ้วแขง็แกร่งเข้าไป

หมนุวนเป็นวงเชื่องช้า ค่อยๆ ถอนออกแล้วกดเข้าไปใหม่ เขาท�าแบบ

เดมิซ�้าอยู่หลายครั้ง ภายในของเธอคบัแน่น อ่อนนุ่ม และอุ่นจดั มนั

บบีรดัเขาเป็นจงัหวะเร่าร้อน

ฟ้าพราวครางฮอืทั้งที่รมิฝีปากถกูครอบครองอยู ่แขนทั้งสองข้าง

ยกขึ้นโอบกอดร่างหนาไว้แน่น สะโพกหยัดขึ้นตอบสนองเขาอย่าง

ลืมตัว แต่เมื่อความร้อนในร่างกายทะยานสูงขึ้นจนเกือบทะลุเพดาน

แห่งความปรารถนา เขากห็ยดุทกุการเคลื่อนไหวอย่างกะทนัหนั ปล่อย

ให้เธอลอยคว้างอยู่กลางอากาศเพยีงล�าพงั

“คณุ...” เธอมองเขาด้วยสายตาวงิวอนพลางดนัสะโพกขึ้นบด

เบยีดกบัความแขง็ขงึอนัร้อนระออุย่างต้องการการเตมิเตม็

“อยากมากขนาดนี้ ไม่ได้นอนกบัผู้ชายมากี่วนัแล้ว” เสยีงแหบ

ห้าวเยาะหยนั

ฟ้าพราวชาวาบไปทั้งตวั ยิ่งกว่าโดนน�้าแขง็ขั้วโลกสาดซดั

‘...เรื่องอึ๊บกนัเป็นเรื่องธรรมชาต ิหรอืว่าคณุหญงิไม่เคย’

‘หรอืว่าคณุหญงิไม่เคย...หรอืว่าคณุหญงิไม่เคย...หรอืว่าคณุหญงิ

ไม่เคย...’

ค�าพดูเย้ยหยนัของเขาดงัก้องอยูใ่นหวัซ�้าๆ เขาคงคดิว่าเธอผ่าน

ผู้ชายมาร้อยเอด็เจด็ย่านน�้าแล้วสนิะ เมื่อคดิได้ดงันั้น ความโกรธและ

ความอบัอายกพ็วยพุ่ง
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“คนเลว! คนเถื่อน! ไม่ต้องมายุ่งกบัฉนัอกีเลยนะ ออกไป!!!” 

เธอรวัก�าป้ันลงบนไหล่หนาแบบไม่ยั้งแล้วผลกัเขาออกจากตวั จากนั้น

ถอยหนไีปซกุตวัในผ้าห่มผนืหนา ทั้งที่ความปรารถนายงัเต้นเร่าอยูใ่น

ร่างกายจนร้อนรุ่มเหมอืนนั่งอยู่บนเปลวไฟ แต่หญงิสาวกไ็ม่อาจมอบ

พรหมจรรย์ที่หวงแหนมายี่สิบกว่าปีให้ผู้ชายที่ดูถูกดูแคลนเธอมากถึง

ขนาดนี้ได้

ภรูดิลกดัฟันกรอดๆ ข่มความเจบ็หน่วงที่อดัแน่นจนแทบระเบดิ 

เขาดึงผ้าห่มออกจากร่างเปลือยที่นั่งกอดเข่าพร้อมกระชากเสียงถาม

อย่างเกรี้ยวกราด 

“อยากมากไม่ใช่เหรอ มาท�าต่อให้เสรจ็ส”ิ

“ไม่! อย่ามายุ่งกบัฉนั ออกไปนะ...ออกไป...”

“เป็นบ้าอะไร! เมื่อกี้ยงัระรกิระรี้อยากท�าจนตวัสั่นอยู่เลย”

“หยาบคาย ป่าเถื่อน ไปให้พ้นหน้าฉนัเลยนะ ไป๊!”

หนุ่มชาวไร่มองร่างเล็กที่นั่งซุกหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นกับเข่า 

ตวัเองสลบักบัก้มมองความเป็นชายแกร่งที่ชนัและสั่นระรกิเพราะความ

ต้องการที่อดัแน่นจนแทบปรแิตกอย่างชั่งใจว่า จะรวบตวัเธอมาท�าต่อ

ให้เสร็จ หรือจะยอมปล่อยเธอไปก่อน สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ต่อน�้าตา

ของเธอ

“โธ่โว้ย!” 

เขาค�ารามเสียงต�่าน่ากลัวแล้วเดินลงส้นเสียงตึงๆ เข้าไปใน

ห้องน�้า กระชากประตูปิดดงัปัง!
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ภรูดิลต่ืนต้ังแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึน้เหมอืนทกุวนัด้วยความ

เคยชิน ทั้งที่เมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสามเข้าไปแล้ว ทว่าเช้านี้ 

มีบางอย่างที่ต่างออกไป เขาไม่ได้นอนอยู่บนเตียงหลังใหญ่นี้เพียง

ล�าพงัเหมอืนทกุวนั แต่มหีญงิสาวอกีคนที่ถูกยดัเยยีดให้มาเป็น ‘เมยี’ 

ของเขานอนอยู่ด้วย

ฟ้าพราวนอนชดิขอบเตยีงอกีด้าน ตะแคงข้างหนัหลงัให้เขา ซึ่ง

เป็นท่าที่เธอนอนเมื่อคืนนี้ ตอนที่เขาออกมาจากห้องน�้า เธอไม่มอง

หน้าเขาเลย เขาเองกห็งดุหงดิเพราะอารมณ์ค้างจนไม่อยากสนใจเธอ

เหมอืนกนั จงึต่างคนต่างนอนแล้วหลบัไปเงยีบๆ ทั้งคู่

หนุ่มชาวไร่เห็นไหล่เนียนที่โผล่พ้นผ้าห่มแล้วอดจินตนาการถึง

ร่างกายเปลอืยเปล่าเต่งตงึที่บดิเร่าอยู่ใต้ร่างเขาเมื่อคนืนี้ไม่ได้ แค่คดิ 

บางสิ่งที่หลบัใหลกเ็ริ่มเหยยีดขยาย

เขาขยับตัวเข้าไปแนบเธอจากทางด้านหลังภายใต้ผ้าห่มผืน

เดยีวกนั วางมอืลงบนเนนิสะโพกกลมกลงึแล้วลูบไล้แผ่วเบา ก่อนจะ

เลื่อนไปวางบนหน้าท้องแบนราบ ออกแรงรั้งเบาๆ ให้ร่างบางเข้ามา

แนบชดิกนัมากขึ้นแล้วบดเบยีดความเป็นชายที่เริ่มเหยยีดขยายเข้ากบั

บั้นท้ายนุ่ม

3
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ชายหนุม่เลื่อนมอืขึ้นมาเคล้นคลงึทรวงอกอวบ ในขณะเดยีวกนั

ริมฝีปากร้อนจัดก็ระบายจูบไปทั่วลาดไหล่เล็กและซอกคอ ทิ้งรอย 

คสิมาร์กประกาศความเป็นเจ้าของเรอืนร่างหอมหวานนี้ไว้หลายรอย

“อื้อ” ฟ้าพราวครางเสยีงแผ่วหววิทั้งที่ยงัหลบัตาอยู่ ในความ

รูส้กึที่เลอืนรางกึ่งฝันกึ่งตื่น เธอเพลดิเพลนิกบัสมัผสัอบอุน่ที่นวัเนยีอยู่

บนเรอืนกาย แต่กย็งัอยากนอนต่อ 

“ที่รกั หญงิขอนอนต่ออกีนดินะ อื้อ...อย่ากวนหญงิสทิี่รกั” หญงิ

สาวบอกเสียงงึมง�าพลางเอียงคอหนีหนวดเคราที่คลอเคลียอยู่บนผิว

เนื้อเปลอืยเปล่าซึ่งก่อให้เกดิความวาบหวาม

ค�าว่า ‘ที่รกั’ ที่หลดุออกจากปากหญงิสาวที่ยงัหลบัตาพริ้มท�าให้

ภูรดิลชะงกักกึ กรามแกร่งบดเข้าหากนัจนเป็นสนันูน 

เธอเป็นเมยีเขา นอนอยูบ่นเตยีงของเขา แต่กลบัละเมอถงึผูช้าย

คนอื่น! 

เขาเกลยีดที่สดุคอืการคบชู้ การนอกใจ การไม่ซื่อสตัย์ ท�าไม 

ผูห้ญงิทกุคนที่ผ่านเข้ามาในชวีติเขาต้องเป็นแบบนี้ รวมถงึแม่ที่แท้จรงิ

ที่ทิ้งรอยแผลลกึไว้ในใจของเขาด้วย

โลกเฮงซวย ท�าไมไม่ให้เขาเจอผู้หญงิดีๆ  บ้าง!

ฟ้าพราวตื่นขึ้นมาตอนสายมากแล้ว สิ่งแรกที่เธอมองหา

คอื ‘สามจีอมเถื่อน’ เมื่อไม่เหน็เขาอยู่ในห้องกโ็ล่งอก ขยบัตวัลกุขึ้น

นั่งพิงหัวเตียงแล้วหลับตาโคลงศีรษะไปมาเพราะรู้สึกปวดหัวตุบๆ  

น่าจะเป็นผลมาจากกอญกัที่ถูกกรอกปากเมื่อคนืนี้

“ตื่นได้สกัทนีะคณุหญงิ” 

หญงิสาวลมืตาเมื่อเสยีงห้าวดงัขึ้นที่ข้างเตยีง เธอเงยหน้ามอง

หน้าเขา เหน็ว่าเขาจ้องมองมาที่บรเิวณทรวงอกของเธอตาไม่กะพรบิ 

จงึก้มมองตวัเองแล้วกรดีร้องเสยีงดงัสนั่นพร้อมกบัดงึผ้าห่มขึ้นมาพนั
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ร่างกายเปลอืยเปล่าเอาไว้จนมดิถงึคอ

“กรี๊ด!!!”

“จะกรี๊ดท�าไม เมื่อคนืนี้ผมเหน็หมดแล้ว จบั จูบ ลูบ คล�ามา

หมดแล้วด้วย” เขานั่งลงที่ขอบเตยีง กระชากผ้าห่มออกจากร่างบาง

แล้วก้มหน้าลงดูดกลนืทรวงอกข้างหนึ่งของเธออย่างหยาบคาย 

“อมื...นมค้างคนืกย็งัไม่บูดเนอะ ยงัหวานอยู่เลย”

“ป่าเถื่อน! หยาบคาย!” ฟ้าพราวตวาดเสยีงแหลมพร้อมกบัตบ

หน้าเขาไปอย่างแรงสามครั้งตดิอย่างเหลอือด 

เขาหยาบคายและดูถูกเหยยีดหยามเธอครั้งแล้วครั้งเล่า ตั้งแต่

เจอหน้ากนัครั้งแรกจนถงึตอนนี้กย็งัไม่ยอมหยดุ

“ท�าไมต้องท�ากับฉันแบบนี้ด้วย ถ้าเกลียดกันมากนักก็ไม่ต้อง

มายุ่งกบัฉนัส ิไม่ต้องมาแตะต้องตวัฉนั ต่างคนต่างอยู่” ว่าแล้วน�้าตา

กร็่วงพรูด้วยความอดัอั้น

“ผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้เสยีเงนิสบิล้านเพื่อซื้อตวัคณุหญงิมาไว้

ดูเล่น” หนุ่มชาวไร่ฟันกรอด ไม่คิดว่ามือเล็กๆ นุ่มๆ จะตบได้เจ็บ 

ขนาดนี้

“ตอนแรกฉนักเ็ตรยีมใจมาแล้วว่าจะยอมเป็นของคณุให้คุม้กบั

เงนิที่คณุเสยีให้ท่านพ่อ แต่ตอนนี้อย่าหวงัเลยว่าจะได้แตะต้องตวัฉนั

อีก” เธอพูดแล้วก็ยกมือขึ้นปาดน�้าตาออกจากสองแก้มอย่างลวกๆ 

พยายามท�าตวัให้เข้มแขง็ 

ถ้าจะต้องอยู่กับคนป่าเถื่อน เธอก็ต้องร้ายให้ได้มากกว่าเขา 

และที่ส�าคญัเธอจะต้องไม่เสยีน�้าตาเพราะเขาอกี

“เหอะ! ผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนอย่างคุณหญิง 

คดิว่าผมอยากแตะต้องนกัหรอืไง ผมกแ็ค่ไม่อยากขาดทนุ”

ฟ้าพราวชะงักไปนิดหนึ่ง อะไรที่ท�าให้เขาคิดว่าเธอเคยผ่าน

ผู้ชายมาแล้ว 
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“งั้นฉันก็จะท�างานใช้แรงงานให้คุ้มกับเงินของคุณ ฉันจะยอม

ท�าทุกอย่างตามค�าสั่งคุณ ยกเว้นเรื่องเดียวคือ ฉันจะไม่นอนกับคุณ

เดด็ขาด”

“แค่ผมกระดกินิ้ว กม็ผีูห้ญงิพร้อมจะกระโดดขึ้นเตยีงกบัผมนบั

ไม่ถ้วน ผมไม่จ�าเป็นต้องนอนกบัผู้หญงิอย่างคณุหญงิหรอก”

“ผูห้ญงิอย่างฉนัมนัเป็นยงัไงไม่ทราบ” หญงิสาวปรี๊ดแตก รูส้กึ

เหมอืนโดนสบประมาทอย่างรนุแรง

“กเ็ป็นผู้หญงิที่นอนอยู่กบัผวั แต่ละเมอหาผู้ชายคนอื่นไง”

“ฉนัเนี่ยนะ ละเมอหาผู้ชาย?”

ภูรดิลแค่นยิ้มแล้วท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยน่าหมั่นไส้ 

“ที่รกัคะ อย่ากวนหญงิส ิหญงิจะนอน ที่รกัคะ ที่รกัขา”

“ที่รกัเหรอ” 

“มหีลายคนจนจ�าไม่ได้สนิะ ว่าเรยีกใครว่าที่รกับ้าง”

ฟ้าพราวกระตุกยิ้มมุมปากนิดหนึ่งเมื่อนึกได้ว่า ‘ที่รัก’ ที่เธอ 

เรยีกหากค็อื แมวพนัธุส์กอตตชิ โฟลด์ที่เธอเลี้ยงไว้ ซึ่งเป็นแมวตวัโปรด

ที่จะต้องนอนด้วยกนับนเตยีงทกุคนื และทกุเช้าเจ้าแมวอ้วนกช็อบมา

เลยีหน้ารบกวนการนอนของเธออยูเ่สมอ แต่เธอจะไม่แก้ไขความเข้าใจ

ผิดของเขา ปล่อยให้เขาคิดว่าเธอมีคนอื่นก็ดีแล้ว เขาจะได้ไม่อยาก

แตะต้องตวัเธอ 

“คณุพูดเองนะว่าจะไม่นอนกบัฉนั อย่ากลนืน�้าลายตวัเองกแ็ล้ว

กนั”

“ไม่มีทาง!” เขาแค่นเสียงในล�าคออย่างมั่นใจในตัวเองขั้นสุด 

“ลกุขึ้นไปอาบน�้าได้แล้ว เสรจ็แล้วผมจะบอกว่าอยูท่ี่นี่คณุหญงิต้องท�า

อะไรบ้าง”

ฟ้าพราวยิ้มร้ายที่มุมปากแล้วลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับเขาทั้งที่

ร่างกายเปลอืยเปล่า เมื่อคนืเขาเหน็หมดทั้งเนื้อทั้งตวัของเธอแล้ว ไม่มี
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อะไรต้องอายอกี และจากเหตกุารณ์เมื่อคนืประกอบกบัสายตาเร่าร้อน

ที่เขาจ้องมองเธออยู่ตอนนี้ก็ท�าให้เธอแน่ใจว่าเขากระสันใคร่อยากใน

ตวัเธอมาก 

ถ้าอยากมากนกักจ็ะแกล้งให้กระอกัเลอืดตายไปเลย

“ฉนัหวงัว่าคนเถื่อนอย่างคณุจะรกัษาค�าพูดนะ” หญงิสาวยิ้ม

หวานใส่นยัน์ตาเขาแล้วหมนุตวัเดนิทิ้งสะโพกเข้าไปในห้องน�้าด้วยลลีา

ยั่วยวนสดุฤทธิ์

ภรูดิลร้อนวูบวาบไปทั้งตวั ไม่อาจละสายตาไปจากเรอืนร่างขาว

อมชมพูได้เลย ผู้หญงิคนนี้มอีทิธพิลต่อความรู้สกึของเขามาก แค่อยู่

ใกล้ก็อยากกลืนกินเข้าไปทั้งตัว ยิ่งเห็นเธออยู่ในสภาพเปลือยเปล่า

แบบนี้ กย็ิ่งอยากฝังกายแนบแน่นเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัเสยีให้ได้

ฉบัพลนัชายหนุ่มกย็ิ้มเจ้าเล่ห์ เขาบอกว่าจะไม่ ‘นอน’ กบัเธอ 

แต่ถ้า ‘ยนื’ กไ็ม่ได้ผดิค�าพูดนี่

คนทีท่�าเป็นใจกล้าเดนิแก้ผ้าย่ัวสามีพอเข้ามาถงึในห้องน�า้

กเ็ข่าแทบทรดุ ต้องเกาะขอบเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเอาไว้เป็นหลกัยดึ 

ราชนิกุลสาวผู้สูงศักดิ์ที่ได้รับการอบรมเรื่องกิริยามารยาทในวังมา

ตั้งแต่จ�าความได้ ไม่เคยท�าตวัว้าวซ่าขนาดนี้มาก่อนเลย 

ถ้าหม่อมแม่ยังมีชีวิตอยู่ เธอต้องโดนก้านมะยมตีจนน่องลาย

แน่นอน

ฟ้าพราวทิ้งเวลาครู่หนึ่งให้ขาหายสั่นแล้วเงยหน้าขึ้นมองสภาพ

ตวัเองในกระจกเงาบานใหญ่ เธอเหน็รอยแดงระเรื่อเป็นจ�้ากระจายอยู่

ตามเนนิอกและซอกคอหลายรอย พลนันั้นใบหน้ากร้็อนผ่าวขึ้นมาทนัที

‘คนหื่น!’

คดิแล้วกเ็ริ่มกงัวล ภรูดิลหื่นมากขนาดนี้ การใช้แผนยั่วให้อยาก

แล้วปล่อยให้ค้างไม่น่าจะเป็นผลดกีบัตวัเธอสกัเท่าไร 
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ยงัไม่ทนัไร ประตูห้องน�้ากถ็ูกเปิดเข้ามา

“คุณ! เข้ามาท�าไม” หญิงสาวถอยกรูดไปชิดผนังห้องน�้า 

กวาดตามองหาผ้าขนหนูเพื่อจะมาปกปิดร่างกาย ทว่าไม่มสีกัผนื จงึ

รบีหนัหลงัให้เขา

“เมื่อกี้ยงั ‘หน้าด้าน’ เดนิแก้ผ้ายั่วผวัอยู่เลย แล้วตอนนี้จะมา

อายอะไร” ภรูดิลพดูพลางเดนิเข้ามาลูบไล้บั้นท้ายเปลอืยเปล่าเนยีนนุม่

ก่อนจะขย�าเข้าเตม็มอื

“หยดุหื่นกบัฉนัสกัทไีด้มั้ย ฮอื...” 

“คณุหญงิอยากยั่วผมเอง แล้วคนเถื่อนอย่างผมมนักย็ั่วขึ้นซะ

ด้วย” เขาโน้มใบหน้าลงมากระซบิที่ข้างหูพลางจบัมอืเลก็ข้างหนึ่งมา

ลูบที่กึ่งกลางกายที่เริ่มเหยยีดขยายผา่นผา้เนื้อหนาของกางเกงยนีขึ้น

มาจนเป็นเนนินูนเป่ง 

“นี่ไงผลงานของคณุหญงิ”

ฟ้าพราวแทบอยากจะร้องไห้ ความร้อนวาบทะลผุ่านเนื้อผ้ามา

ถึงมือเธอและลามไปทั่วทั้งร่าง แต่ในเมื่อบอกแล้วว่าเธอจะไม่ร้องไห้

เพราะเขาอกีแล้ว หญงิสาวสูดลมหายใจลกึแล้วออกแรงบบีสิ่งที่ใหญ่

จนล้นมอือย่างแรง

“อู้ย!” ภูรดิลส่งเสยีงครวญครางด้วยความเจบ็ สองมอืกมุเป้า

แล้วทรดุตวัลงนั่งหน้าเขยีวตวังออยู่กบัพื้น “คดิจะฆ่าผวัเหรอ”

“ตายไปซะได้กด็”ี

“ถ้าผมตายคุณหญิงก็เป็นม่ายนะ” เขาสวนกลับเสียงอ่อย 

ความเจบ็หน่วงยงัไม่คลายลงเลยแม้แต่น้อย

“เป็นม่ายกด็กีว่ามสีามจีอมเถื่อนอย่างคณุ”

“อยากให้ผมตายจะได้ไปหาไอ้ ‘ที่รกั’ ของคณุหญงิใช่มั้ย!” คน

เจบ็ถามด้วยน�้าเสยีงกดต�่าด้วยความไม่พอใจ

“หงึเหรอ” ฟ้าพราวแกล้งถามยั่วโมโห
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“ผมไม่ได้รกัคณุหญงิ จะมาใช้ค�าว่าหงึกบัผมไม่ได้” ชายหนุ่ม

ยันตัวลุกขึ้นยืนได้ในที่สุดแล้วเน้นย�้า “จ�าไว้ว่าไม่ได้รัก และจะไม่มี 

วนัรกั”

“ฉันก็ไม่ได้อยากให้คุณรัก” เธอสวนกลับอย่างไม่ยอมเหมือน

กนั “ออกไปได้แล้ว ฉนัจะอาบน�้า”

“ก็อาบไปสิ ผมจะยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้” คนที่ยังหน้าเขียวอยู่ขยับ

ตวัไปยนืพงิขอบเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วยกมอืขึ้นกอดอก สายตา

จบัจ้องอยู่ที่เรอืนร่างเปลอืยเปล่าตรงหน้า

“จะเล่นสงครามประสาทกบัฉนัใช่มั้ย”

“เปล่าเลย แค่อยากดูเมยีแก้ผ้าอาบน�้า”

“โรคจติ!”

“ผมไม่มอีะไรดใีนสายตาคณุหญงิเลยใช่มั้ย ค�ากเ็ถื่อน สองค�า

กห็ยาบคาย หื่นบ้างละ แล้วนี่กห็าว่าโรคจติอกี”

“กค็ณุมนัไม่มดีเีลยจรงิๆ นี่นา”

“เอวผมดนีะ ลองมั้ย” ภูรดิลถามพลางควงเอวให้ดูอย่างพลิ้ว

“ลามก” ฟ้าพราวค้อนขวบัแล้วหนัไปจบัผมที่ยาวถงึกลางหลงั

รวบขึ้นเกล้าเป็นมวยแบบลวกๆ ไว้ที่กลางศีรษะ ตอนนี้เธอไม่สนใจ

แล้วว่าจะแก้ผ้าต่อหน้าเขา เตม็ที่เขากไ็ด้แค่มอง แต่ท�าอะไรไม่ได้ ก็

เหมอืนหมามองเครื่องบนินั่นแหละ

“คณุมแีปรงสฟีันที่ยงัไม่ได้ใช้มั้ย”

“ไม่ม”ี

“ไปซื้อให้หน่อยส”ิ

“จะซื้อของต้องเข้าเมือง ขับรถเป็นชั่วโมง ใช้ของผมไปก่อนก็

แล้วกนั” 

“จะให้ใช้แปรงสฟีันอนัเดยีวกบัคณุเนี่ยนะ แหวะ ไม่เอาหรอก 

แค่คดิกค็ลื่นไส้แล้ว” 
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“แค่ใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันไม่ต้องมาท�าเป็นรังเกียจผัว เมื่อ

คืนนี้จูบกันจนลิ้นพันเป็นเกลียวสิบแปดตลบคุณหญิงไม่เห็นรังเกียจ 

ยงัร้องครางอื้ออ้าๆ ถูกอกถูกใจอยู่เลย”

“นี่คณุ!” ฟ้าพราวหน้าแดงก�่าด้วยความอบัอาย แต่กต้็องยอมรบั

ว่าเมื่อคนืนี้เธอเผลอเคลบิเคลิ้มไปกบัรสจบูของเขาจรงิๆ แต่กเ็ป็นเพยีง

สัญชาตญาณความใคร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อถูกเล้าโลมเท่านั้น

แหละ เธอไม่ได้รู้สกึดกีบัตวัเขาเลยสกันดิ

“ใช้อันนี้ไปก่อน เข้าเมืองแล้วจะซื้อมาให้ใหม่” ชายหนุ่มพูด

พลางบบียาสฟีันใส่แปรงแล้วยดัใส่ปากภรรยาหน้าตาเฉย เธอถลงึตา

ใส่อย่างไม่พอใจแล้วดงึแปรงสฟีันจากมอืเขาไปแปรงเอง

ระหว่างที่ฟ้าพราวแปรงฟันอยูโ่ดยมสีายตาของสามจีอมหื่นจ้อง

มองไม่วางตาจนน่ากลวัว่าเขาจะอดใจไม่ไหวแล้วจบัเธอกดในห้องน�้า 

เสยีงของน�้ามณกีด็งัแว่วเข้ามาพร้อมกบัเสยีงเคาะประตูห้องนอน

“ดิน คุณหญิงฟ้าตื่นกันแล้วใช่มั้ยลูก” น�้ามณีเห็นประตูใหญ่

หน้าบ้านเปิดอยู่จึงคิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะตื่นกันแล้วจึงกล้ามาเคาะ

ประตูห้องนอน

“เสยีงคณุแม่คณุนี่ ออกไปหาท่านส”ิ หญงิสาวบ้วนปากเสรจ็

กห็นัมาไล่

“มาท�าไมตอนนี้” ภูรดิลบ่นอบุอบิแล้วบบีก้นนุ่มเด้งของภรรยา

อย่างมนัเขี้ยวก่อนเดนิออกไปรบัหน้าน�้ามณี

“อร๊าย! คนบ้า!” หญิงสาวท�าท่าฮึดฮัด อยากกรีดร้อง แต่ก็

เกรงใจแม่สามทีี่อยู่ข้างนอก ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจว่าแต่งงาน

กนัได้แค่วนัเดยีวกต็กีนัเกอืบตาย

ภรูดิลพาน�า้มณอีอกไปนัง่คยุกนัทีห้่องรับแขกซ่ึงนทนีัง่รอ 

อยู่ บนพื้นข้างโซฟามีกระเป๋าเดินทางหลายใบวางเรียงกันอย่างเป็น
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ระเบยีบ

“ขนอะไรมาเยอะแยะครับ แล้วนั่น...” เขามองไปที่ตะกร้าใส่

แมว ซึ่งมเีจ้าแมวอ้วนส่งเสยีงร้องเมี้ยวๆ อยู่ในนั้น

“ของคุณหญิงฟ้าทั้งนั้นแหละ เมื่อวานดินปุบปับพาคุณหญิง

มา ของใช้อะไรกไ็ม่ได้เอาตดิตวัมาสกัอย่าง” น�้ามณเีป็นคนตอบ ส่วน

นททีี่นั่งหน้านิ่งอยู่ข้างกนัท�าท่าเหมอืนไม่อยากมองหน้าภูรดิล เพราะ

ยังโกรธอยู่ที่เมื่อวานนี้เจ้าลูกชายตัวดีฉีกหน้าเขายับเยินที่วังดุษฎี-

รงัสรรค์

“แมวนั่นด้วยเหรอครบั”

“ใช่จ้ะ แมวตวัโปรดของคณุหญงิฟ้า ท่านชายดนยักลวัคณุหญงิ

ฟ้าจะเหงา เลยให้แม่เอาแมวมาให้ด้วย”

ชายหนุม่มองหน้าเจ้าแมวอ้วนแล้วรูส้กึไม่ถกูชะตาอย่างแรง แต่

ครั้นจะให้น�้ามณเีอามนักลบัไปกเ็กรงจะถูกแม่บ่นหูชา เลยต้องปล่อย

เลยตามเลย

“แล้วนี่คณุหญงิฟ้าอยู่ไหน”

“อาบน�้าอยู่ครบั ท�าอะไรชกัช้า อ้อยอิ่ง น่าร�าคาญ”

“ดนิ!” นทปีรามเสยีงเข้ม “ให้เกยีรตคิณุหญงิบ้าง”

น�้ามณแีตะหลงัมอืของสามเีบาๆ เป็นการเตอืนให้ใจเยน็ แล้ว

เป็นฝ่ายคยุกบัลูกชายเอง 

“แม่รู้ว่าดินยังไม่หายโกรธที่พ่อกับแม่บังคับให้ดินแต่งงานกับ

คณุหญงิฟ้า แต่พ่อกบัแม่ท�าไปเพราะหวงัดกีบัดนินะ ที่ผ่านมาดนิเจอ

แต่ผู้หญงิที่ไม่ด ีพ่อกบัแม่ไม่อยากเหน็ดนิเจบ็แบบเดมิซ�้าๆ อกี ถงึได้

เลอืกคณุหญงิฟ้าให้มาเป็นภรรยาของดนิไงจ๊ะ”

“คณุแม่แน่ใจเหรอครบัว่าคณุหญงิฟ้าเป็นผู้หญงิที่ดจีรงิๆ”

“แม่ให้คนสืบประวัติของคุณหญิงแล้ว สะอาดหมดจด ไม่มี

ประวตัดิ่างพร้อย การศกึษาด ีชาตติระกูลด ีเหมาะสมที่สดุแล้วที่จะ
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มาเป็นเมยีและแม่ของลูกของดนิ”

“ใครบอกวา่ผมอยากมลีูก” ภรูดิลท�าหนา้เซง็ “ความจรงิผมไม่

อยากมทีั้งเมยีทั้งลูกนั่นแหละ”

“เอาเถอะ ไหนๆ กม็เีมยีแล้ว กม็ลีูกอกีสกัคนสองคนกแ็ล้วกนั 

หรอืสามคน สี่คนเลยกไ็ด้ แม่ช่วยเลี้ยงเอง” น�้ามณหีวงัอยูใ่นใจว่าการ

มีครอบครัวที่สมบูรณ์จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของลูกชายได้ ถึง

แม้ภูรดิลจะท�าตวัแขง็กร้าวมากแค่ไหนกต็าม แต่ในฐานะที่เลี้ยงดูเขา

มาตั้งแต่เดก็ น�้ามณรีูด้ว่ีาภายในใจของเขาโดดเดี่ยวและเปราะบางมาก

“แกจะให้คณุหญงิฟ้าอยูบ้่านไร่นี่จรงิเหรอเจ้าดนิ” นทถีามด้วย

เสยีงราบเรยีบ พยายามใจเยน็กบัลูกชายหวัดื้อให้มากที่สดุ

“คิดจะเป็นเมียผมก็ต้องอยู่ให้ได้ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับวังไปเลย 

กลบัไปหาผวัที่เป็นผู้ดตีนีแดงเหมอืนกนัโน่นเลย”

“แม่ว่าพาคุณหญิงฟ้าไปอยู่ที่บ้านในเมืองของเราดีกว่านะดิน 

สะดวกสบายกว่าที่นี่เยอะ”

“ฟ้าอยู่ที่นี่ได้ค่ะ” ฟ้าพราวเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาในชุดเสื้อ

ยืดตัวโคร่งกับกางเกงขายาวผ้าฝ้ายของภูริดล เธอยกมือไหว้พ่อและ

แม่ของภูริดลอย่างอ่อนช้อยแล้วนั่งลงที่โซฟาตัวเดียวกับสามี แต่ก็ 

เว้นระยะห่างไว้พอสมควรเพราะไม่อยากอยู่ใกล้คนป่าเถื่อนมากเกนิไป 

“คณุดนิอยู่ที่ไหน ฟ้ากจ็ะอยู่ที่นั่นค่ะ”

“น่ารกัจรงิๆ เลยคณุหญงิฟ้า”

“เรียกว่าฟ้าเฉยๆ ดีกว่าค่ะคุณแม่ ฟ้าอยากท�าตัวธรรมดาให้

กลมกลนืกบัคนที่นี่”

“คณุแม่เหรอ” น�้ามณที�าตวัไม่ถูกที่ราชนกิลุสาวผู้สูงศกัดิ์เรยีก

ว่าแม่

ฟ้าพราวยิ้มอ่อนหวานแล้วอธิบาย “คุณแม่เป็นแม่ของคุณดิน 

สามขีองฟ้า กเ็หมอืนเป็นคณุแม่ของฟ้าด้วย คณุแม่ของฟ้าเสยีตั้งแต่



พริสา  43

ฟ้ายงัเดก็ ฟ้าขอเป็นลูกสาวคณุแม่นะคะ”

“ได้จ้ะ จะเป็นลูกสาวหรอืลูกสะใภ้กไ็ด้หมดจ้ะ” 

น�้ามณยีิ้ม ท�าท่าปลื้มปริ่ม ในขณะที่ภรูดิลเอยีงหน้ามองภรรยา

ตวัเองแบบงงๆ ที่เธอพูดกบัแม่ของเขาอย่างอ่อนหวานน่ารกัต่างจาก

เวลาที่พูดกบัเขาลบิลบั

“เมี้ยว...”

ฟ้าพราวหันขวับไปตามเสียงที่ร้องเรียกแล้วยิ้มกว้างเมื่อเห็น

แมวตวัโปรดยื่นหน้าออกมาจากตะกร้า เธอรบีเข้าไปอุม้มนัออกมาแล้ว

ทั้งกอดและหอมด้วยความดใีจ 

“ที่รกั หญงิคดิถงึที่รกัที่สดุเลย ที่รกัจะมาอยูก่บัหญงิที่นี่ใช่มั้ย”

“ที่รกัเหรอ” ภรูดิลมองฟ้าพราวที่ก�าลงัซกุไซ้ใบหน้าเข้ากบัหน้า

กลมๆ ของเจ้าแมวอ้วนแล้วพมึพ�ากบัตวัเอง 

ที่เขาหัวเสียตั้งแต่ตื่นนอนก็เพราะเจ้าแมวอ้วนตัวนี้เนี่ยนะ คิด

แล้วก็โมโหที่เธอจงใจปั่นหัวเขา ทั้งที่รู้ว่าเขาเข้าใจผิด ยิ่งเห็นแววตา

ข�าๆ ที่เธอมองมาเป็นเชงิเยาะเย้ย กย็ิ่งอยากกระโดดเข้าไปขย�้าให้หาย

แค้น

จากหน้าต่างห้องครัวท่ีฟ้าพราวกับน�า้มณช่ีวยกนัท�าอาหาร

เช้าควบกลางวัน หญิงสาวมองออกไปเห็นภูริดลก�าลังเดินคุยกับนที

อยูใ่นสวน สหีน้าของเขาเคร่งเครยีด และจากภาษากายที่สามขีองเธอ

แสดงออกต่อผู้เป็นพ่อ เธอแน่ใจว่าทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกนัเท่าไร

“คณุดนิดูไม่ค่อยสนทิกบัคณุพ่อเลยนะคะ ท่าทางเขาสนทิกบั

คณุแม่มากกว่า” ลูกสะใภ้เลยีบๆ เคยีงๆ ถามแม่สามี

“พ่อลกูคูน่ี้กเ็ป็นแบบนี้แหละ พดูดกีนัได้ไม่เกนิสามค�า พ่อชอบ

ออกค�าสั่ง ส่วนลกูชายกด็ื้อมาก ยิ่งช่วงก่อนที่แม่จะแต่งงานกบัคณุนท ี

พี่เลี้ยงของดินเล่าว่าสองพ่อลูกทะเลาะกันทุกวัน พอมีแม่เข้ามาช่วย
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เป็นตวักลางถงึได้เบาลง”

“คุณแม่ไม่ใช่แม่แท้ๆ ของคุณดินเหรอคะ” ฟ้าพราวถามด้วย

ความเกรงใจ

“แม่เป็นแม่เลี้ยงจ้ะ”

“คณุแม่คณุดนิเสยีแล้วเหรอคะ”

“ยงัจ้ะ ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศกบัสามใีหม่ แม่ของดนิเลกิกบั 

คณุนทตีอนที่ดนิอายหุกขวบ เลกิกนัไม่ค่อยดเีท่าไหร่ แล้วเรื่องนี้กเ็ป็น

แผลในใจดนิมาจนทกุวนันี้” 

“เกดิอะไรขึ้นเหรอคะ”

น�้ามณหียดุคดินดิหนึ่งว่าจะเล่าดหีรอืไม่ แต่สดุท้ายกต็ดัสนิใจ

เล่า เพื่อที่ฟ้าพราวจะได้เข้าใจภูรดิลมากยิ่งขึ้น

“เรื่องเงนิๆ ทองๆ นั่นแหละ แบ่งสนิสมรสกนัไม่ลงตวั แม่ของ

ดินเรียกร้องมากเกินไป คุณนทีไม่ยอม แม่ของดินก็เลยวางแผนกับ

สามีใหม่จับดินไปเรียกค่าไถ่ ดินถูกจับขังไว้ในตึกแถวร้างคนเดียวตั้ง

หลายวนั แถมโดนสามใีหม่ของแม่ท�าร้ายโดยที่แม่แท้ๆ กไ็ม่ช่วย” เล่า

ไปกร็้องไห้ไปจนต้องหยดุซบัน�้าตาเป็นระยะ 

“การที่แม่แท้ๆ เห็นเงินส�าคัญกว่าลูกในไส้ของตัวเอง มันเป็น

เรื่องที่เจบ็ปวดมากนะ”

ฟ้าพราวน�้าตาซมึด้วยความสงสารสาม ี มนัเป็นเรื่องที่โหดร้าย

มากส�าหรบัเดก็อายแุค่หกขวบ คงไม่ง่ายเลยที่เขาจะท�าใจให้ลมืเรื่อง

เลวร้ายในอดตีได้

“ชวีติดนิน่าสงสาร มแีฟนกี่คนกเ็จอแต่ผู้หญงิหวิเงนิเหมอืนแม่

แท้ๆ ของเขานั่นแหละ รายล่าสดุชื่อก้อย ก�าลงัจะแต่งงานกนัอยู่แล้ว 

แต่กท็ิ้งดนิไปแต่งงานกบัหม่อมเจ้าภาณเุดชหน้าตาเฉย”

“ท่านลงุภาณกุบัหม่อมก้อยเหรอคะ” ฟ้าพราวรูจ้กัทั้งสองคนด ี

เพราะหม่อมเจ้าภาณเุดชเป็นพี่ชายแท้ๆ ของหม่อมเจ้าดนยัเทพ
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“ใช่จ้ะ ท่านลงุภาณขุองหนูฟ้านั่นแหละ” 

ฟ้าพราวพอจะเข้าใจแล้วว่าท�าไมภรูดิลถงึได้ตั้งแง่รงัเกยีจผูห้ญงิ

ที่ยอมแต่งงานเพื่อเงนิอย่างเธอมากขนาดนี้

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ฟ้าพราวกับ 

ภูรดิลกเ็ดนิไปส่งน�้ามณกีบันททีี่รถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้าน

“หนูฟ้าแน่ใจนะว่าจะอยูท่ี่ไร่ได้” แม่สามถีามด้วยความเป็นห่วง

และไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ที่เหน็ลกูสะใภ้ที่เคยอยูใ่นวงัใหญ่โตต้อง

มาอยู่บ้านไร่หลงัเลก็ๆ แบบนี้

“ฟ้าอยู่ได้ค่ะ”

“พ่อจะส่งแม่บ้านมาช่วยท�างานบ้าน คณุหญงิจะได้ไม่ล�าบาก 

พ่อรับปากกับท่านชายดนัยไว้แล้วว่าจะช่วยดูแลคุณหญิงเป็นอย่างด ี

พ่อกต็้องท�าตามที่รบัปากกบัท่านให้ได้” นทบีอก

“ไม่ต้องหรอกครบัพ่อ” ภูรดิลปฏเิสธทนัท ี“งานบ้านไม่มอีะไร

มาก แค่ถูบ้าน ล้างจาน ซกัผ้า ท�ากบัข้าว ไม่มอีะไรยาก คณุหญงิ 

ท�าเองได้”

“พ่อขอคณุหญงิให้มาเป็นเมยีแก ไม่ได้ขอให้มาเป็นคนท�างาน

บ้านให้แก” นทตี่อว่าลูกชายเสยีงแขง็

“คดิจะเป็นเมยีชาวไร่กต้็องท�าให้ได้ ถ้าไม่อยากท�ากไ็ปหาผวัใหม่

เป็นพวกผู้ดเีหมอืนกนัโน่น จะได้มคีนรบัใช้ไว้รองมอืรองเท้า”

“ไอ้ดิน! ปากแกเนี่ยให้มันน้อยๆ หน่อย แล้วก็รู้จักให้เกียรติ 

คณุหญงิบ้าง” 

นทีชักจะเหลืออดแล้วกับความหัวดื้อของลูกชาย ก่อนกินข้าว

กลางวนักเ็กอืบทะเลาะกนัมาแล้วครั้งหนึ่ง เรื่องที่เขาขอให้ภูรดิลกลบั

ไปช่วยบริหารงานโรงแรมของครอบครัว ซึ่งเป็นโรงแรมระดับหกดาว 

สไตล์ล้านนาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด 
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ในประเทศไทย แต่ภูรดิลกไ็ม่ยอม

“ฟ้าท�าได้ค่ะคณุพ่อ ถ้าไม่ไหว ฟ้าจะบอกนะคะ” ฟ้าพราวหา

ทางประนีประนอมให้ทั้งสองฝ่าย แล้วแอบส่งสายตาบอกน�้ามณีให้

พานทกีลบั ก่อนสองพ่อลูกจะทะเลาะกนัหนกักว่านี้

“กลบักนัเถอะคณุ วนัหลงัค่อยมาเยี่ยมลูกกนัใหม่” น�้ามณดีงึ

แขนสามไีปขึ้นรถที่คนขบัรถสตาร์ตรถรออยู่

หลังจากรถของน�้ามณีกับนทีขับออกไปแล้ว ฟ้าพราวก็หันมา

จ้องหน้าภูรดิลอย่างเอาเรื่อง

“คณุดนิ”

“อะไร” ชายหนุ่มขานรับเสียงห้วนโดยไม่มองหน้าภรรยาแล้ว

เดนิน�าเข้าบ้าน 

ฟ้าพราวเดนิตามไปตดิๆ 

“เราต้องคยุกนั”

“มอีะไรกว่็ามา” ชายหนุม่รปูร่างสงูใหญ่เดนิข้ามตะกร้าแมวไป

นั่งบนโซฟา แล้วหนัมาแยกเขี้ยวใส่แมวอ้วนที่ร้อง ‘เมี้ยว’ ใส่เหมอืน

จะต่อว่าที่เขาบงัอาจเดนิข้ามหวัมนัไป

“ฉนัขอท�าสญัญาสงบศกึ”

“ผมไปรบกบัคณุหญงิตั้งแต่เมื่อไหร่” เขาตอบหน้านิ่งแบบจงใจ

กวนประสาทแล้วดงึร่างเลก็ขึ้นมานั่งคร่อมตกั สองแขนโอบเอวเธอไว้

ไม่ให้ลกุหนี

“นี่คณุ! นั่งคยุกนัดีๆ  ไม่ได้หรอืไง ท�าไมต้องก่อกวน” 

ยิ่งดิ้น เขากย็ิ่งกอดรดัเธอแน่นขึ้น มอืหยาบกร้านข้างหนึ่งสอด

เข้ามาลูบไล้แผ่นหลังเรียบเนียนซึ่งปราศจากเส้นสายของบราเซียร์  

ส่งผลให้ร่างเลก็หยดุชะงกั นั่งตวัแขง็ทื่อ หายใจไม่ทั่วท้อง

“โนบราเหรอ” ชายหนุ่มเลกิคิ้วถาม แววตาเป็นประกายไม่น่า

ไว้วางใจ
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ฟ้าพราวกัดริมฝีปากล่างไว้เพื่อข่มความรู้สึกวาบหวามเมื่อคน

ถามเลื่อนฝ่ามอืร้อนผ่าวมาด้านหน้า เขากอบกมุทรวงอกข้างหนึ่งผ่าน

บราเซียร์แบบปีกนกที่แปะอยู่ เขาบีบแล้วคลายสลับกับเคล้นคลึง 

อย่างนุ่มนวล

“อ้อ...ใส่นี่ บราเดี๋ยวนี้มแีบบแปลกๆ เนอะ แต่กถ็อดง่ายด”ี ว่า

แล้วกด็งึบราเซยีร์รปูทรงแปลกตาออกมาชไูว้ตรงหน้า ในระดบัสายตา

ของหญงิสาว แล้วโยนมนัทิ้งแบบกวนประสาทสดุๆ

“ถ้าคณุยงัไม่พร้อมคยุ เอาไว้ค่อยคยุกนัวนัหลงักไ็ด้” ฟ้าพราว

ประคองสตแิล้วจะดนัตวัเองลกุขึ้น แต่ถกูเขาจบักดให้นอนหงายลงบน

โซฟาตวันุ่มแล้วพลกิตวัขึ้นคร่อม เขารวบข้อมอืทั้งสองข้างของเธอดนั

ไว้เหนอืศรีษะด้วยมอืของเขาเพยีงข้างเดยีว แล้วใช้สะโพกกดท่อนล่าง

ของเธอเอาไว้

“จะพูดอะไรกพ็ูดมา ผมรอฟังอยู่” 

เสยีงของเขานิ่งเรยีบทว่าเซก็ซี่จนฟ้าพราวขนลกุชนัไปทั้งตวั เธอ

พยายามบดิตวัหนเีมื่อเขาเลกิชายเสื้อยดืตวัโคร่งของเธอขึ้นอย่างเชื่อง

ช้า จงใจกรดีปลายนิ้วขึ้นไปตามผวิเนื้ออ่อน ก่อให้เกดิความวาบหวาม

ที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย

เมื่อชายเสื้อถูกม้วนขึ้นไปไว้บนเนินอก ใบหน้าคมคล้ามที่เต็ม

ไปด้วยหนวดเครากก็้มลงซกุไซ้ ดูดกลนืทรวงอกเต่งตงึ

“อื้อ...คนบ้า หยดุหื่นกบัฉนัสกัวนิาทไีม่ได้หรอืไง”
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ภูริดลไม่สนใจเจ้าของเสียงหวานที่ต่อว่าต่อขาน เขารับรู้

ได้จากการตอบสนองทางร่างกายว่าเธอชอบสิ่งที่เขาท�าอยู่ เพราะ

ปลายถนัสกีหุลาบที่ถกูไล้เลยีและดดูดงึนั้นชชูนัหดเกรง็อยูใ่นปากของ

เขา ลมหายใจของเธอหอบกระชั้น มอืที่ดนัอยู่บนบ่าเลื่อนขึ้นมาโอบ

รอบคอแล้วกดศรีษะของเขาลงไปหา พร้อมกบัแอ่นหน้าอกเข้าหาปาก

และลิ้นช�่าชองอย่างสขุซ่าน 

อาจเป็นเพราะความปรารถนาที่ยงัคั่งค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อคนื เธอ

ถงึจดุตดิเรว็ขนาดนี้ 

เมื่อคืนนี้หลังจากทุกอย่างชะงักลงกลางคัน เขาก็เข้าไปปลด

ปล่อยตวัเองในห้องน�้า ส่วนฟ้าพราว เขาไม่รูว่้าเธอได้จดัการกบัความ

ต้องการของตวัเองหรอืไม่ แต่เท่าที่ดูจากความกระหายใคร่อยากของ

เธอตอนนี้ เขาคดิว่าไม่

“ถ้าอยากมาก ผวักจ็ะจดัให้” เขาพมึพ�าอยู่กบัทรวงอกอวบอิ่ม

แล้วเลื่อนตวัขึ้นไปจูบรมิฝีปากของเธออย่างดูดดื่ม เธอตอบสนองเขา

อย่างอ่อนหวาน เผยอริมฝีปากขึ้นเพื่อเปิดทางให้เขาแทรกปลายลิ้น

เข้าไปในปากเธอ

ฝ่ามอืใหญ่ร้อนผ่าวที่ลูบไล้อยู่ข้างล�าตวัลากลงไปตามเนนิหน้า

4
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ท้องแล้วสอดเข้าไปใต้ขอบกางเกงชั้นในตวับาง กอบกมุและฟอนเฟ้น

เนินเนื้อนุ่มอย่างอ่อนโยน ก่อนจะกรีดปลายนิ้วไปตามรอยแยกแล้ว

สะกดิตุ่มที่ไวต่อความรู้สกึ

“อื้อ” ฟ้าพราวหายใจหอบกระชั้น สะโพกบิดส่ายตอบสนอง

สมัผสัจากปลายนิ้ว เมื่อคนืเขากแ็ตะต้องเธอแบบนี้ แล้วเขากใ็จร้าย

ทิ้งเธอให้เคว้งคว้างอยู่กลางทางเพยีงล�าพงั ความโกรธที่ถูกปล่อยให้

อารมณ์คั่งค้างเมื่อคนืท�าให้ฟ้าพราวเผลอทบุไหล่เขาอย่างแรง

“โกรธอะไรผวั...หอื?” ภรูดิลหวัเราะเสยีงทุม้ต�่าในล�าคอแล้วกด

ปลายนิ้วแทรกลึกเข้าไปในความอ่อนนุ่ม ไล้วนเป็นวงเชื่องช้าชวนให้

บ้าคลั่ง เขาบดขยี้ปุ่มเนื้ออ่อนไหวซึ่งซ่อนตวัอยู่ภายในอย่างลกึลบั ที่

แม้แต่ตวัเจ้าของกย็งัไม่เคยแตะต้องมนัมาก่อน

ฟ้าพราวรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายให้ได้ ลมหายใจของเธอลึก

และขาดเป็นห้วง ความร้อนผ่าวแผ่กระจายอยู่ใต้ผวิหนงัทั่วร่าง ยาม

ที่นิ้วแข็งแกร่งขยับเข้าออกเป็นจังหวะรัวเร็ว หญิงสาวก็รู้สึกถึงความ

แข็งเกร็งของร่างกาย ความเครียดครัดขมวดเกรียวแน่นขึ้นและแน่น

ขึ้นอยู่ภายในช่องท้อง กล้ามเนื้อภายในส่วนที่ลึกลับที่สุดบีบรัดเป็น

จงัหวะรนุแรง ครู่หนึ่งเธอกร็ะเบดิเสยีงกรดีร้องหวานล�้า พร้อมกบัรู้สกึ

ราวกับตัวแตกกระจายออกมาเป็นเศษเสี้ยวนับร้อยพัน ความอัดอั้น 

ที่คั่งค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนหายไปเป็นปลิดทิ้ง เหลือเพียงความสุขซ่าน

ชนดิที่ไม่เคยพานพบมาก่อนในชวีติ

“ไม่ค้างแล้วนะ” เขายิ้มเยาะใส่นัยน์ตาเธอแล้วเช็ดนิ้วที่เปียก

ชุ่มกบัชายเสื้อที่พนัอยู่เหนอืเนนิอก

หญิงสาวอับอายแทบแทรกแผ่นดินหนี เขาร้ายกาจมากที่จับ

ความรู้สกึของเธอได้ ทั้งที่เธอคดิว่าเกบ็ง�าความรูส้กึไว้อย่างมดิชดิที่สดุ

แล้ว

“ไม่ต้องอายหรอกน่า รอบนี้ผมท�าให้คุณหญิงแล้ว รอบหน้า 
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คณุหญงิกท็�าให้ผมบ้างกแ็ล้วกนั” เขาพดูพลางดงึชายเสื้อของคนที่ยงั 

นอนหอบสะท้านหมดเรี่ยวแรงลงให้เรียบร้อย เสร็จแล้วขยับตัวไปนั่ง

พงิพนกัโซฟาด้วยท่าทางสบายๆ

“จะให้ฉนัท�าอะไร” ฟ้าพราวยนัตวัลกุขึ้นนั่ง ก้มหน้าด้วยความ

อบัอาย ยิ่งเหน็บราเซยีร์ตกอยู่ที่พื้นกย็ิ่งปั้นหน้าไม่ถูก

“คืนนี้จะบอก” ว่าแล้วก็รวบเอวคนตัวบางให้ขึ้นมานั่งบนตัก 

โอบกอดเธอไว้หลวมๆ แล้วซกุไซ้ใบหน้าเข้ากบัซอกคอหอมละมนุ หญงิ

สาวกป็ล่อยให้เขานวัเนยีเนื้อตวัเธออย่างอสิระ 

“จะท�าสญัญาอะไรกบัผมกว็่ามา”

“อย่าใจร้ายกับฉันมากนักได้มั้ย มีอะไรก็คุยกันดีๆ คุณอยาก

ให้ฉนัท�าอะไร หรอืไม่อยากให้ท�าอะไรกบ็อก ฉนัตั้งใจไว้แล้วว่าจะมา

เป็นภรรยาของคณุ คณุกช็่วยท�าตวัเป็นสามทีี่น่าอยู่ด้วยหน่อยได้มั้ย”

ค�าขอร้องอย่างตรงไปตรงมาท�าให้ภรูดิลนิ่งเงยีบไปพกัใหญ่ก่อน

ตอบเสยีงห้วน 

“จะพยายามกแ็ล้วกนั”

ฟ้าพราวสบตาสามีผู้แข็งกระด้างแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนหวาน 

เป็นครั้งแรก แค่เขารบัปากว่าจะ ‘พยายาม’ กถ็อืเป็นการเริ่มต้นชวีติคู่

ที่ดมีากแล้ว

ฟ้าพราวอาบน�้าช�าระล้างคราบแห่งความสุขที่ได้รับจาก

สามแีล้วแต่งตวัใหม่ด้วยชดุแมก็ซเีดรสสายเดี่ยวสแีดงลายดอกไม้สขีาว

เลก็ๆ น่ารกั จากนั้นรื้อของออกจากกระเป๋าเดนิทางที่น�้ามณขีนมาให้

จากกรงุเทพฯ จดัใส่ตู้เสื้อผ้ารวมกบัของภูรดิล โดยมเีจ้าแมวอ้วนเดนิ

พนัแข้งพนัขาอยู่ไม่ห่าง

“เนี่ยเหรอ ‘ที่รกั’ ที่คณุหญงิละเมอหาเมื่อเช้า” คนที่นั่งเหยยีด

ขาพงิหวัเตยีงมองภรรยาจดัของถามเสยีงราบเรยีบ
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หญงิสาวมองค้อนนดิหนึ่ง เพราะยงัไม่หายเคอืงที่ถกูเขาตราหน้า 

ว่าเป็นผู้หญิงส�าส่อน ผ่านผู้ชายมานับไม่ถ้วนเพราะความเข้าใจผิด

ของเขาเอง 

“ใช่ ท่านพ่อเพิ่งซื้อให้เป็นของขวญัวนัรบัปรญิญาเมื่อไม่กี่เดอืน

นี่เอง”

“เพิ่งเรยีนจบ...?” 

“ฮื่อ” ตอบพลางจัดเรียงเครื่องส�าอางและเครื่องประทินผิว 

ยี่ห้อดงัจากต่างประเทศไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างเป็นระเบยีบ

“อายุเท่าไหร่” เขาเพิ่งสังเกตว่าหญิงสาวรูปร่างบอบบางที่สูง

เพยีงแค่ไหล่เขามใีบหน้าอ่อนวยัมาก ถ้าบอกว่าสกัสบิแปดหรอืสบิเก้า

เขากเ็ชื่อ

“ตอนนี้ยี่สบิเอด็ แต่เดอืนหน้ากจ็ะยี่สบิสองปีเตม็แล้ว” เธอตอบ

แล้วหนัมามองเขาด้วยรอยยิ้มที่เป็นมติรมากขึ้น “แล้วคณุล่ะ”

“สามสบิ”

“แก่จงั” ฟ้าพราวพูดเบาๆ กบัตวัเองแล้วหนัไปจดัของต่อ 

แต่ภูริดลได้ยิน เขาลุกพรวดมาสวมกอดเธอไว้แน่นจากทาง 

ด้านหลังแล้วพูดเสียงเข้มที่ข้างหู พลางมองสบตาเธอผ่านกระจกเงา

บานใหญ่อย่างดดุนั

“แก่แล้วไง เป็นผวัคณุหญงิได้กแ็ล้วกนั”

“หยาบคายอกีแล้วนะ” หญงิสาวต่อว่าเสยีงเบาแล้วพลกิตวัอยู่

ภายในวงแขนแขง็แกร่งเพื่อหนัมามองหน้าเขา “เราตกลงกนัแล้วไม่ใช่

เหรอ ว่าจะพูดกนัดีๆ ”

“แล้วผมพูดไม่ดีกับคุณหญิงตรงไหน” คราวนี้น�้าเสียงของเขา

อ่อนลง ดวงตาสีเข้มก็ลดความแข็งกระด้างลงไปมาก “จะให้ผมพูด

สามอีย่างงู้น สามอีย่างงี้ ผมพูดไม่ได้หรอก เจบ็ปาก”

“ฉนัไม่เถยีงกบัคณุแล้ว อยากพูดอะไรกพ็ูดไปกแ็ล้วกนั เอาที่
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คุณสบายใจเลย” ว่าแล้วก็ดันตัวเองออกจากอ้อมกอดของเขา ก่อน

จะก้มลงอุ้มเจ้าแมวอ้วนไปนั่งที่เตยีง

ภูรดิลเดนิตามไปนั่งข้างๆ มองหน้าแมวคู่อรดิ้วยสายตาไม่เป็น

มติรเอาเสยีเลย 

“ผมไม่ให้ไอ้แมวอ้วนนี่นอนเตยีงเดยีวกบัเรานะ”

“แต่ฉนัต้องนอนกอดที่รกัถงึจะนอนหลบั”

“กอดผมแทนกไ็ด้” เขาบอกหน้าตาเฉย

“หอื?” ฟ้าพราวเลกิคิ้วมองหน้าเขา “ไม่เหมอืนกนั”

“ไม่เหมอืนตรงไหน”

“คณุไม่ได้น่ารกัเหมอืนที่รกั”

“แต่ผมท�าให้คุณหญิงมีความสุขได้มากกว่าไอ้ที่รักหลายเท่า 

กแ็ล้วกนั อยากลองอกีมั้ย” ว่าพลางขยบัตวัเข้าไปใกล้ วางมอืลงบน

ลาดไหล่เลก็เปลอืยเปล่าที่มเีพยีงสายเลก็ๆ ของชดุเดรสพาดผ่าน แล้ว

ปัดปลายนิ้วโป้งไปบนล�าคอยาวระหงแผ่วเบาอย่างยั่วเย้า

“นี่คุณ อย่าแกล้งสิ” ฟ้าพราวบอกเสียงสั่น ความวาบหวาม

แล่นวาบไปตามเนื้อตัวราวกับมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่าน ถ้าจะบอกว่า

เขาหื่นจดั กต็้องยอมรบัว่าเธอเองกจ็ดุตดิง่ายพอกนั

“เอาจรงิ ไม่แกล้ง” เจ้าของใบหน้าคมคล้ามโน้มเข้าไปกระซบิ

เตือนด้วยเสียงแตกพร่าที่ข้างหูคนตัวเล็ก “เตือนไว้ก่อนนะว่าผม 

เซก็ซ์จดัมาก เป็นเมยีผมต้องอดึ ผมต้องการตอนไหน คณุหญงิกต็้อง

พร้อมเสมอ”

“ไม่ต้องขู่” เธอแอบบดิกล้ามท้องเขาไปทหีนึ่ง แล้วอุ้มแมวหนี

ไปยนืรมิหน้าต่าง 

เขาหวัเราะเบาๆ แล้วทิ้งตวัลงนอนแผ่บนเตยีง 

“คณุดนิ” ฟ้าพราวเรยีกเขาเสยีงเบาอย่างเกรงใจ

“ว่า...?”
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“คณุแม่คณุไม่ได้เอาอาหารแมวของที่รกัมาให้ด้วย กระบะทราย

กไ็ม่ได้เอามา ที่นอนกไ็ม่ม ีคณุพาฉนัออกไปซื้อหน่อยได้มั้ย”

ภูรดิลถอนหายใจพรดื กลอกตามองเพดาน เขาไม่ถูกชะตากบั

เจ้าแมวอ้วนนั่นอย่างแรง แล้วท�าไมต้องพาเธอไปซื้อของให้มนัด้วย 

“เหนื่อย ขี้เกยีจขบัรถ”

“ถ้างั้นฉนัขอยมืรถคณุขบัไปเองกไ็ด้”

“รู้ทางเหรอ”

ฟ้าพราวส่ายหน้าจ๋อยๆ แล้ววางที่รกัไว้บนพื้นข้างหน้าต่างก่อน

จะขึ้นมานั่งบนเตยีง เขย่าแขนออดอ้อนสามดี้วยความลมืตวั ซึ่งเป็น

กริยิาที่เธอมกัจะท�ากบัท่านพ่อเป็นประจ�าเวลาที่ต้องการอะไรสกัอย่าง

จากท่าน 

“คุณดินพาหญิงไปซื้อของให้ที่รักหน่อยนะคะ นะๆๆ ที่รักกิน

อาหารคนไม่ได้”

ชายหนุ่มมองหน้าใสๆ ของภรรยาที่โน้มอยู่เหนือใบหน้าเขา

แล้วกระตกุยิ้มมมุปากอย่างเจ้าเล่ห์ 

“จูบผมก่อนแล้วจะพาไป”

“แกล้งอกีแล้วนะ” ฟ้าพราวท�าท่าจะไม่ยอม

“งั้นกป็ล่อยให้ที่รกัของคณุหญงิหวิไปกแ็ล้วกนั”

“ใจร้าย” หญงิสาวต่อว่า หน้ามุ่ย

“ผมก็ไม่เคยบอกว่าผมใจดีหรือรักสัตว์ โดยเฉพาะไอ้แมวอ้วน

ตวันี้ บอกตรงๆ ไม่ถูกชะตาอย่างแรง” ว่าพลางจะดดีตวัลกุขึ้นนั่ง แต่

ถูกฟ้าพราวใช้มอืกดหน้าอกเอาไว้

“เพื่อที่รักของฉัน ฉันยอมจูบคุณก็ได้” ความสัมพันธ์ของเธอ 

กบัเขานบัว่าไปไกลกว่าจบูหลายขั้นแล้ว ยอมจูบเขานดิหน่อยเพื่อแมว 

สดุที่รกัคงไม่เป็นไร

“เหอะ! รักมันมากขนาดนั้นเชียว” ภูริดลแค่นยิ้ม จะว่าเขา 
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หมั่นไส้แมวหรอือจิฉาแมวกค็งไม่ผดิ “ถามหน่อย แมวกบัผวั รกัใคร

มากกว่ากนั”

“ถ้าให้ตอบตามตรง ตอนนี้ฉนัรกัที่รกัมากกว่าคณุ แต่ฉนักแ็น่ใจ

ว่าสกัวนัฉนัจะรกัคณุได้ เพราะตอนนี้ฉนัไม่มใีคร แล้วฉนักต็ั้งใจไว้แล้ว

ว่าชีวิตนี้จะมีสามีแค่คนเดียวก็คือคุณ แล้วคุณล่ะ จะรักฉันได้หรือ

เปล่า”

หนุม่ชาวไร่ถงึกบัอึ้งไปเลย ราชนกิลุสาวผูส้งูศกัดิ์หน้าหวานคน

นี้พูดจาตรงไปตรงมาเป็นบ้า

“คณุลมืคนในอดตีของคณุได้หรอืยงั” ฟ้าพราวถามเมื่อเหน็ว่า

เขาเงยีบไปนาน

“หมายถงึใคร” 

“หม่อมก้อย”

“คณุหญงิรู้เรื่องก้อยด้วยเหรอ” เสยีงของเขาแผ่วเบาคล้ายจะ

ตดิอยู่แค่ในล�าคอ

ฟ้าพราวพยกัหน้ารบั “คณุจะลมืผูห้ญงิคนนั้นแล้วรกัฉนัได้หรอื

เปล่า”

“ท�าไมถามแบบนี้”

“คงไม่แฟร์ ถ้าในขณะที่ฉนัพยายามรกัคณุ แต่คณุยงัรกัคนอื่น

อยู่”

“มนักข็ึ้นอยู่กบัคณุหญงิ ว่าจะท�าให้ผมลมืก้อยได้หรอืเปล่า”

“ฉนัจะท�าให้คณุลมืผู้หญงิทกุคนที่เคยผ่านเข้ามาในชวีติ” 

ฟ้าพราวบอกอย่างมุง่มั่นพลางจ้องลกึเข้าไปในดวงตาสเีข้มของ

สามีแล้วโน้มใบหน้าลงไปแนบริมฝีปากลงบนริมฝีปากที่มีหนวดเครา

รกรุงรังน่าร�าคาญ จากตอนแรกที่ตั้งใจจะจูบอย่างอ่อนหวานก็กลาย

เป็นชะงกั

“ไหนบอกจะจูบ จูบสิ” ภูริดลขยับปากคลอเคลียอยู่กับเรียว
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ปากนุ่มของภรรยา

“หนวดคณุทิ่มจมูกฉนัอะ”

“เรื่องมาก จูบเรว็ จะได้ไปซื้อของกนั”

ฟ้าพราวกลั้นหายใจแล้วจะจูบเขาให้เสร็จๆ ไป แต่แล้วก็ทน 

ไม่ไหวต้องดดีตวัขึ้นมา 

“ฮะ...ฮะ...ฮดัชิ้ว!”

ภูริดลยกมือขึ้นตบหน้าผากตัวเองดังแปะ โมเมนต์โรมานซ์พัง

ยับเยิน เขาอุตส่าห์แอบวางแผนไว้ในใจว่าพอเธอจูบเขา แล้วเขาจะ

ตลบหลงัท�าอะไรที่มากกว่านั้น แต่เขาจะปล่อยเธอไปก่อนกไ็ด้ เพราะ

ถงึยงัไงวนันี้เธอไม่รอดแน่

รถเอสยูวีสีด�าแล่นมาตามถนนสายเล็กที่ราบเรียบผ่าน

ประตูไร่ ‘ภูสรวง’ ออกไป สองข้างทางมองเหน็ไร่ชากว้างใหญ่

“ไร่คณุชื่อภสูรวงเหรอ” ฟ้าพราวถามพลางหนัหลงักลบัไปมอง

ป้ายชื่อไร่ขนาดใหญ่ให้ชดัๆ อกีท ี“คณุตั้งเองหรอืเปล่า”

“ใช่ ถามท�าไม” เจ้าของไร่ที่ขบัรถอยู่ถามเสยีงกระด้าง

“ชื่อเพราะ ความหมายกด็”ี

“รู้เหรอว่าแปลว่าอะไร”

“ภูแปลว่า ‘ดนิ’ ส่วนสรวงกแ็ปลว่า ‘ฟ้า’ ไง ตรงกบัชื่อของเรา

สองคนเลย ดนิกบัฟ้า”

“สองค�านี้แปลได้หลายความหมาย” ภูริดลแย้งหน้าตึง ไม่

ชอบใจที่เธอทกึทกัแปลความหมายเข้าข้างตวัเอง

“ไม่รู้แหละ ฉันชอบความหมายนี้ เหมาะแล้วที่เป็นชื่อไร่ของ

เรา”

“ของเรา” ชายหนุ่มกระตกุหวัคิ้วเข้าหากนัอย่างข้องใจ

“ก็คุณบอกเองว่าสามีภรรยาก็เหมือนคนคนเดียวกัน เพราะ
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ฉะนั้นไร่ของคณุกต็้องเป็นไร่ของฉนัด้วยส”ิ

“กะจะมาฮบุสมบตัผิมหรอืไง”

“ถ้าจะฮบุ ฉนัไม่เอาแค่ไร่ชานี่หรอก ฉนัจะเอาโรงแรมของคณุ

ด้วย โรงแรมหรูระดบัหกดาว ใหญ่ที่สดุในประเทศอกีต่างหาก” ฟ้าพราว

แกล้งพูดเล่นไปอย่างนั้นเอง แต่ดูเหมือนคนฟังจะแยกแยะไม่ออก 

เพราะเขาของขึ้นอกีแล้ว

“ฝันไปเถอะ! อย่างคณุหญงิเป็นแค่คณุนายไร่ชากระจอกๆ กด็ี 

ถมไปแล้ว”

ฟ้าพราวเริ่มปรับตัวเข้ากับคนอารมณ์ฉุนเฉียวได้บ้างแล้วจึง 

ไม่สะทกสะท้าน เธอรู้แล้วว่าต่อให้เขาอาละวาดฟาดงวงฟาดงามาก 

แค่ไหน เขากไ็ม่ท�าร้ายเธอ อย่างมากกแ็ค่พูดจาหยาบคายกวนโมโห

เท่านั้นเอง

หญิงสาวเบื่อจะเถียงกับเขาแล้ว เธอเลิกชวนคุยแล้วมอง

ทวิทศัน์สองข้างทางไปเรื่อยเปื่อย ก่อนจะเอะใจเพราะถนนสายนี้ราบ

เรยีบ ไม่เป็นหลมุเป็นบ่อเหมอืนถนนที่เขาพาเธอมาเมื่อคนืนี้เลยสกันดิ 

“นี่ไม่ใช่ทางที่เรามาเมื่อคนืนี้นี่”

“เมื่อคนืเราเข้าทางหลงัไร่ เส้นนี้เป็นถนนหน้าไร่”

“เมื่อคนืคณุแกล้งพาฉนัไปทางที่มนัล�าบากเหรอ” เธอท�าเสยีง

กระเง้ากระงอดทว่าน่ารกัน่าเอน็ดูเหลอืเกนิในความรู้สกึของคนมอง

“ผมไม่ท�าเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอก” เมื่อวานเขาขบัรถไปกลบั

กรงุเทพฯ-เชยีงราย เหนื่อยจะตาย ไม่มเีวลาไปคดิแกล้งใครหรอก “เข้า

ทางหลงัไร่มนัเรว็กว่า”

“อ๋อเหรอ” 

ฟ้าพราวพยักหน้ารับแล้วนั่งเงียบไปพักใหญ่เพราะไม่รู้จะชวน

เขาคยุเรื่องอะไรแล้ว เธอเอนหลงัพงิเบาะแล้วมองท้องฟ้าสนี�้าเงนิสดใส

ที่มีก้อนเมฆรูปทรงแปลกตากระจายตัวประปรายอยู่เบื้องหน้าอย่าง
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สบายใจ 

“ฟ้าสวยจงั”

ภูริดลหันมามองหญิงสาวข้างตัวที่ก�าลังจ้องมองท้องฟ้าด้วย

รอยยิ้มน่ารกัแล้วเผลอพูดกบัตวัเองเบาๆ 

“สวยมาก” 

ภรรยาของเขาสวยมากจรงิๆ ยิ่งมองกย็ิ่งสวย

ภูริดลพาฟ้าพราวมาซื้อของให้ ‘ที่รัก’ ที่ห้างสรรพสินค้า

ในตวัเมอืงเชยีงราย ซึ่งมรี้านขายของใช้ส�าหรบัแมวโดยเฉพาะ หญงิ

สาวเลอืกซื้อของอย่างเพลดิเพลนิจนลมืระวงัตวั เดนิสะดดุเกอืบหกล้ม

หน้าคะม�า โชคดีที่สามีซึ่งคอยหิ้วตะกร้าใส่ของเดินตามหลังคว้าเอว 

ไว้ได้ทนัก่อนเธอจะเจบ็ตวั

“ระวงัหน่อยส”ิ คนเป็นสามดีเุสยีงเข้ม

ฟ้าพราวก้มมองเท้าตวัเอง เหน็ว่าเชอืกรองเท้าผ้าใบหลดุจงึก้ม

ลงจะผูกเชือกรองเท้าใหม่ แต่ภูริดลจับไหล่เธอให้เงยหน้าขึ้นมาแล้ว

ย่อตวัลงผูกเชอืกรองเท้าให้ พลางส่งสายตาดดุนัไปยงัชายแก่หวัล้าน

ลงพงุที่แอบมองภรรยาของเขาอยูท่ี่มมุหนึ่ง ชายแก่ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้ว

เดนิหลบออกไป

ภูริดลยืดตัวขึ้นแล้วถอดเสื้อแจ็กเกตยีนของตัวเองออกมาคลุม

ไหล่ให้ฟ้าพราว ก่อนดึงสาบเสื้อเข้ามาชิดกัน ปกปิดเนื้อหนังเธอไว้ 

ทั้งตวั 

“วนัหลงัห้ามใส่แล้วนะชดุสายเดี่ยวเปิดหน้าเปิดหลงัแบบนี้ คอ

เสื้อกก็ว้าง จะก้มกร็ะวงัด้วย หรอืว่าเป็นพวกชอบโชว์”

“จะบ้าเหรอ” เธอท�าหน้าง�้าใส่เขา “เรื่องแค่นี้ไม่เหน็ต้องดเุลย 

แล้วชุดนี้ก็ไม่ได้โป๊สักหน่อย ปกติฉันก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ว ท่านพ่อ

ไม่เหน็ว่าอะไรเลย”
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“พ่อไม่ว่า แต่ผวัไม่ชอบ” เขาดเุสยีงแขง็จนพนกังานในร้านแอบ

ท�าหน้าสงสารฟ้าพราว “แล้วนี่ได้ของครบหรอืยงั”

“ครบแล้ว คณุไปหาที่นั่งรอข้างนอกกไ็ด้ ฉนัจ่ายเงนิเสรจ็แล้ว

จะตามออกไป” ฟ้าพราวหยบิตะกร้าที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วเดนิไป

ยงัเคาน์เตอร์คดิเงนิ รอจนพนกังานสแกนบาร์โคดครบทกุชิ้นแล้วแจ้ง

ยอดเงนิที่ต้องช�าระ จงึยื่นบตัรเครดติให้

“บตัรถูกระงบันะคะ รูดไม่ได้” พนกังานส่งบตัรเครดติคนืให้

“งั้นลองใบนี้นะคะ” ฟ้าพราวส่งบตัรเครดติอกีใบให้

“ใบนี้กร็ูดไม่ได้เหมอืนกนัค่ะ”

“ลองอกีใบนะคะ ใบนี้เป็นบตัรเดบติ รูดได้แน่นอน”

พนักงานรับบัตรไปเสียบกับเครื่องรูดบัตรแล้วถอดออกมาส่ง

คนืให้ “ยอดเงนิคงเหลอืในบตัรไม่พอช�าระค่าสนิค้าค่ะ”

“อ้าว...เหรอคะ” ฟ้าพราวเริ่มหน้าชาด้วยความอบัอาย เกดิมา

ไม่เคยเจอเหตกุารณ์แบบนี้มาก่อน “เท่าไหร่นะคะ ฉนัจ่ายเงนิสดกไ็ด้”

“สี่พนัเก้าร้อยสี่สบิบาทค่ะ”

หญงิสาวเปิดกระเป๋าเงนิดแูล้วท�าหน้าจ๋อยสนทิ เพราะมเีงนิสด

ติดกระเป๋าอยู่แค่ห้าร้อยกว่าบาท “เงินไม่พอ ฉันขอคืนของก็แล้วกัน

นะคะ ขอโทษด้วยที่ท�าให้เสยีเวลา”

“ไม่เป็นไรค่ะ” พนกังานตอบรบัด้วยรอยยิ้มแล้วเตรยีมขนของ

ไปเกบ็ แต่ทนัใดนั้นเสยีงเข้มๆ ของภูรดิลกด็งัขึ้น

“เอาทั้งหมดนั่นแหละ ใส่ถงุเลย” หนุม่ชาวไร่ยื่นบตัรเครดติแบบ

ที่พนกังานมองปราดเดยีวกร็ู้ว่าเป็นบตัรเอกสทิธิ์เฉพาะ ‘คนรวย’ ผู้ที่

จะถอืบตัรระดบันี้ได้ต้องมเีงนิในบญัชขีั้นต�่าสองร้อยล้านบาท

“รับไปสิ” ภูริดลย�้าเสียงหนักเมื่อเห็นพนักงานเอาแต่มองหน้า

เขาสลับกับบัตรเครดิตในมืออย่างไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของบัตรจริง

หรอืไม่ จะให้พนกังานไว้ใจได้ยงัไง ในเมื่อการแต่งตวัและหนวดเครา
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รกรงุรงับนหน้าของเขาไม่บ่งบอกความเป็นเศรษฐเีลยสกันดิ

“ค่ะๆ” พนักงานรับบัตรไปรูดแล้วส่งบัตรคืนพร้อมกับสลิปให้

ภูรดิลเซน็ จากนั้นส่งถงุของทั้งหมดให้ชายหนุ่มอย่างนอบน้อมเพราะ

เกรงใจเงนิในบญัชขีองเขา

ปกติถ้าไม่จ�าเป็น ภูริดลจะไม่ยอมใช้บัตรเครดิตใบนี้เลย 

แต่วันนี้เขาอยากลองใจภรรยาผู้สูงศักดิ์ ว่าถ้าเห็นเงินของเขาแล้วจะ

ตาวาวขนาดไหน แต่เธอไม่สนใจเลยสกันดิ แถมยงับอกว่าจะคนืเงนิ

ค่าซื้อของให้เขาอกี

“ฉนัจะโทร. ไปถามท่านพ่อว่าท�าไมบตัรเครดติรูดไม่ได้ เพราะ

บตัรสองใบนี้เป็นบตัรเสรมิของท่านพ่อ ถ้าเคลยีร์เรยีบร้อยแล้วฉนัจะ

คืนเงินให้คุณนะ” ฟ้าพราวหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วพูดต่อ “ฉันขอเงิน 

ท่านพ่อมาใช้หนี้คณุก่อนดกีว่า ไม่อยากมอีะไรตดิค้างกนั”

“ไม่ต้อง” คนที่หิ้วของใช้แมวเตม็สองมอืบอกเสยีงกระด้าง “เงนิ

ที่พ่อคณุมอียู่ตอนนี้กเ็งนิผมทั้งนั้น คณุจะเอาเงนิผมมาใช้หนี้ผมเนี่ยนะ 

ใช้ตาตุ่มคดิเหรอ”

“แต่ฉนัเกรงใจคณุ ไม่อยากใช้เงนิคณุ”

“เอาเป็นว่าของทั้งหมดนี่ผมซื้อให้ไอ้แมวอ้วนนั่นกแ็ล้วกนั ไม่ได้

ซื้อให้คณุหญงิ”

“ยงัไงฉนักเ็กรงใจคณุอยูด่”ี ฟ้าพราวบอกเสยีงเบาอ้อมแอ้มด้วย

ความเกรงใจมากจรงิๆ 

“อย่าเรื่องมาก น่าร�าคาญ จะซื้ออะไรอกีมั้ย”

“ไม่ซื้อแล้ว ไม่มเีงนิ”

“คณุหญงิไม่ม ีแต่ผวัคณุหญงิม ีอยากได้อะไรกไ็ปเลอืกเอา ผม

จ่ายให้เอง”

ฟ้าพราวได้ยนิแล้วปรี๊ด เลอืดขึ้นหน้า เธอเท้าเอวสองข้าง เงย
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หน้ามองเขาท่าทางขงึขงั 

“ไม่ต้องมาอวดรวยกบัฉนัเลยนะ เงนิมนัหาง่ายนกัหรอืไง คณุ

ต้องเก็บใบชากี่ใบถึงจะได้เงินแต่ละบาท หรือว่าสมองไหลไปอยู่ที่

ตาตุ่มหมดแล้วเลยคดิไม่ได้”

“ด่าผมเหรอ” ภรูดิลอยากจะขย�้าคนตวัเลก็ให้จมเขี้ยว แสบนกั

นะที่เอาค�าพูดของเขามาย้อนด่าเขา และที่ส�าคัญ เกิดมาเขาไม่เคย

โดนผูห้ญงิด่าเรื่องที่จะซื้อของให้มาก่อนเลย ที่ผ่านมามแีต่คนออดอ้อน

อยากได้นู่น อยากได้นี่จากเขาทั้งนั้น

“ใช่! ฉนัด่าคณุ อย่ามาท�าตวัรวยไร้สาระ ฉนัไม่ชอบ”

“โอเคๆ ถ้าไม่ซื้ออะไรแล้วกก็ลบั”

หญงิสาวเดนิน�าไปได้สองก้าวกห็นัหลงักลบัมาขออนญุาตสาม ี

“ขอซื้อของในซูเปอร์หน่อยได้มั้ย ตู้เย็นที่บ้านไม่มีอะไรเหลือ

เลย”

“ไปส”ิ เขาตอบแล้วกเ็ดนิน�าหน้าพาไปยงัซูเปอร์มาร์เกต

“คณุชอบกนิอะไร ฉนัจะได้ซื้อไปท�าให้กนิถกู” คนเดนิตามถาม

อย่างใส่ใจ

“ผมกนิได้หมด ซื้อของที่คณุหญงิชอบไปกแ็ล้วกนั”

“ไม่ได้ส ิอยูด้่วยกนั กนิด้วยกนั จะซื้อแต่ของที่ฉนัชอบกนิคนเดยีว

ได้ยงัไง คณุชอบกนิอะไร บอกมาให้ไว อย่าเรื่องมาก”

ภรูดิลยอมบอกรายการอาหารที่ตวัเองชอบเพราะร�าคาญคนพดู

มาก ส่วนฟ้าพราวกต็ั้งใจฟังพร้อมกบัหยบิสมาร์ตโฟนออกมากดบนัทกึ

รายการตามที่เขาบอกไปด้วยกันลืม แล้วสุดท้ายของกินทั้งรถเข็นที่

หญงิสาวหยบิมาเตม็รถกม็แีต่ของชอบของสามทีั้งนั้น


