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เธอไม่เคยเต็มใจไปยืนอยู่ตรงกลางระหว่างชายสองคน  

เพราะเธอเลือกหนึ่งในสองมาเป็นคู่ชีวิตแล้ว  

แต่.. ความรักของเธอไม่ง่ายอย่างนั้น  

เม่ืออีกหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเลือก.. ไม่ยอม 

เธอจึงถูกผลักเข้าสู่ วังวนแห่งการเอาชนะ  

มันคือ 'กลร้ายในเงารัก ' ที่เธอไม่อาจเลี่ยงพ้น  

 

 

  



 

 

คุยกันก่อน.. 

 

  

ในโลกนี้ ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อุบัติขึ้นด้วยแรงจูงใจของ

รักโลภโกรธหลงเป็นมูลเหตุ บางเรื่องเริ่มต้นงดงามแต่จบลงด้วยบท

วิปโยค บางเรื่องก็เริ่มต้นได้รันทดแท้ แต่กลับอบอุ่นดื่มด่่าในตอนท้าย 

แต่ก็ยังมีบาง เรื ่องที ่ เ ริ ่มต้นอย่างอิหลักอิเหลื ่อ  และจบลงอย่าง ไม่

บริบูรณ์ในความรู้สึกของคนที่เกี่ยวข้องนัก  

 แล้ว 'กลร้ายในเงารัก ' เล่า เป็นเรื่องราวแบบไหน เริ่มต้น

ยังไง และจบยังไง เชิญชวนผู้อ่านเข้าไปให้ค่าจ่ากัดความกันเองดีกว่า 

เริ่มจาก 'บทน่า ' กันเลย 

 ขอบคุณผู้ อ่านทุกท่านที่สนับสนุนผลงาน  

     ด้วยไมตรีจิต 

     รัชนีกานต์ 
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บทน่า 

 บ้านเช่าทรุดโทรมหลังตลาดสดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ 

มาปรากฏเป็นเงากลางดวงตาเรียวหวาน ร่างสูงโปร่งในชุดล่าลองสี

เข้มเคลื่อนเนิบช้ามาหยุดชะงักข้างรั ้วระแนงผุกร่อน หัวใจเต้นแรง

อย่างปลื้มปีติ ยามทอดตาเข้าไปข้างในแลเห็นทางเดินที่ปูทับด้วยไม้

กระดานเก่าซีดต่อยาวกันไปจนจรดบันได สองข้างคือพงหญ้ารกกับ

สวนครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่  

 "มาหาใครหรือพ่อหนุ่ม เหมือนจะคุ้นๆ หน้าอยู่นะ" หญิง ชรา

จูงเด็กหญิงวัยเตาะแตะผ่านมาก็หยุดทักถาม  

 "อคินไงครับป้าช่อ น่าน้อยใจนะ ผมยังจ่าป้าช่อได้เลย กิจการ

ข้าวต้มมัดเป็นยังไงบ้างครับ"  

 "อคินหรือ" หญิงชราเลิกคิ้ว พยายามเพ่งตาฝ้าฟางเขม็ง "เอ้อ 
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พ่ออคินจริงๆ นั่นแหละ หายหน้าหายตาไปไหนเสียหลายปี"  

 "หลายปีอะไร ห้าปี เอง" 

 'อคิน ' ตอบกลั้วหัวเราะไม่ถือสา 'ป้าช่อ แม่ค้าขายข้าวต้มมัด ' 

ที่ขยับเข้ามาจดจ้องอย่างส่ารวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า มือเหี่ยวย่น

และหยาบกร้านตามประสาคนหาเช้ากินค่่ามาตลอดชีวิตแตะเสื้อราคา

แพงของเขาอย่างสนใจ ไล่ลงไปลูบเข็มขัดหนังสีด่า หยิกๆ กางเกงอีก

เล็กน้อยคล้ายจะวิเคราะห์เนื ้อผ้าว่าดีมากน้อยแค่ไหน ตาพินิจลด

ต่่าลงเพ่งรองเท้าหนังสีด่าขัดมันจนขึ้นเงา  

 "พ่ออคินดูดีผิดจากแต่ก่อนเยอะเลย มิน่าล่ะ ป้าถึงจ่าไม่ได้"  

นางเงยหน้าแล้วเปรยเบาๆ  

 "ไม่เป็นไรครับ ผมไม่เสียใจเลยถ้าหากคนทั้งโลกจะลืมผม ขอ

แค่มีคนอยู่คนหนึ่งจดจ่าผมไว้ เป็นคนส่าคัญตลอดไป" 

 ในดวงตาปรากฏหยดน้่า อุ ่นซึมคลอหน่วย  ไม่ใช่ด้วยความ

อ่อนแอ หากแต่เป็นกระแสตื้นตันระคนชื่นใจยามได้กล่าวพาดพิงถึง

คนบางคนที่ประทับลึกซึ้งในหัวใจดวงนี้ไม่เคยเสื่อมคลาย  

 "แล้วนี่มาหาใครหรือพ่ออคิน"  

 "จะมาหาใคร ก็ต้องมาหาคนที่เช่าบ้านหลังนี้อยู่ น่ะสิครับป้า

ช่อ ถามตลกอีกแล้วนะ"  

 "อะไรนะ พ่ออคินจะมาหาไอ้ฉมังหรือ ไปรู ้จักกับมันตั ้งแต่
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เ มื ่อ ไ ห ร ่ ค นแ ถว นี ้ไ ม ่ม ีใ ค ร อย าก คบ หา ก ับ ม ัน ห ร อก  ด ีแ ต ่ขี ้ เ ม า

อาละวาดไปวันๆ งานการก็ท่าวันเว้นสองวัน ขี้ เกียจสันหลังยาว คบ

หาคนแบบนี้มีแต่จะพาตกต่่าลงนะพ่อ"  

 "ใครกันไอ้ฉมัง ผมไม่รู้จัก"  

อคินย้อนถามงงๆ เขาไม่ได้มาหาคนชื่อนี้ แต่มาหาคนเช่าบ้าน

หลังนี้ต่างหาก 

 "คนเช่าบ้านหลังนี้ "  

ป้าช่อทวนด้วยน้่า เสียงงงๆ เมื ่อฟังพ่อหนุ่ม เปรยเสียงชื่น ใจ 

จากนั้นก็ค่อยฉุกคิดได้ จึงรีบบอกไปว่า  

"อ้อ พ่ออคินคงจะมาหาแม่หนูพุธสินะ ไม่อยู่แล้วละพ่อเอ๊ย"  

 "ไม่อยู่แล้ว"  

เสียงชื ่นใจแปรเปลี ่ยนเป็นตกใจเล็กน้อย ประกายสดใสใน

ดวงตาก็แลจะหมองลงวูบ  

"ท่าไมไม่อยู่แล้ว ป้าช่อบอกมาให้ชัดๆ หน่อยซิ"  

 ป้าช่อก็เลยสนองความปรารถนาด้วยการเล่าความเสียงชัด

ถ้อยชัดค่า เริ่มจาก 'นายก่าพล ' บิดาขี้โรคของ 'พุธชมพู ' ลาโลกไป

แล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมา รุ่งขึ้นอีกปี เธอก็แต่งงานไปกับนักธุรกิจหนุ่ม

ใหญ่ เป็นเจ้าของบริษัทน่าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

 "ก็ดูว่ามีความสุขดีตามประสาผัวแก่เมียเด็กละนะ แม่หนูพุธก็
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ดูว่ารักอยู่ละ สงสัยว่าผัวแก่คงจะเอาใจเก่ง ก็อย่างว่านั่นแหละ มีเมีย

เด็กก็ต้องพะเน้าพะนอกันหน่อย ไม่อย่างนั ้น เดี ๋ยวจะพานเบื ่อและ

นอกใจ" 

 อคินไม่ได้สนใจฟังประโยควิพากษ์วิจารณ์ท่อนนี้ เขาปล่อยให้

มันทะลุผ่านหูไปด้วยจิตใจหดหู่ ร่างสูงโปร่งแลสั่นระริกเหมือนถูกไข้

ป่าคายพิษ หยดน้่าแห่งความตื้นตันระคนชื่นใจทวีความอุ่นเป็นร้อนจัด 

แล้วค่อยไหลอย่างผิดหวังเสียใจสุดขีด ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้่าว่าย้อนกลับ

มายืนทอดกายพิงรถด้วยท่าทางหมดอาลัยตายอยากตั้งแต่เมื่อไหร่  

"ท่าไมท่าอย่างนี้ ท่าไมพุธไม่รอเรา พุธผิดสัญญากับเรา ไหน

บอกว่าจะรอให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นก่อน แล้วพุธก็จะ

แต่งงานกับเราไง เรากลับมาแล้วนี่ไ งพุธ ท่า ไมไม่รอเราก่อน แค่ปี

เดียวเอง ปีเดียวเองพุธ"  

 เสียง เครือครวญครางออกมาจากห้ว ง ใจที ่ระ เบิดกระจาย

เหมือนโลกแตก อคินเจ็บเหมือนถูกจับไปฉีกแขนขาสดๆ เขาร้องไห้

ด้วยความเสียใจโดยไม่อับอายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในตรอกแห่งนั้น 

เด็กหญิงชายคู่หนึ่งจูงมือมาหยุดด้อมๆ มองๆ แล้วรีบวิ่งจากไปเมื่อ

เขาเหลียวหน้านองน้่าตาไปให้ยลชัดๆ  

 

 'กรุง เทพหรือ เมืองใหญ่ขนาดนั้นจะไปตามหาเธอเจอได้



8 กลร้ายในเงารัก  ***  รัชนีกานต์ 
 

ยังไง ' เมื่อหัวใจคร่่าครวญด้วยความสิ้นหวังเช่นนั้น น้่าตาก็ยิ่งไหลพรู 

อคินเข้ามานั่งหมดแรงในรถ สะอื้นอย่างผิดหวังระคนแค้นลึก ป้าช่อ

บอกว่า เ ธอย้า ยตามไปอยู ่ก ับสามีหนุ ่ม ใหญ่ที ่ก ร ุง เทพแล้ว  ป่านนี้

อาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้ 

ไม่น่า เกิด เรื ่องไม่คาดฝันเช่นนี ้ขึ ้น เลย พุธชมพูไม่น่าท่าลาย

หัวใจภักดีดวงนี้ มันแตกสลายและยับเยิบไม่มีชิ้นดีแล้ว เธอท่าได้ยังไง 

ท่าไมใจร้ายกับความรักมั่นคงของเขาถึงเพียงนี้หนอ  

 "เราเจ็บเหลือเกิน พุธได้ยินหรือเปล่า เราเจ็บเหลือเกิน"  

 หนุ่มหัวใจสลายครางเครือกลั้วสะอื้นแรงหนัก ใบหน้าแปด

เปื้อนหยาดน้่าชอกช้่าฟุบกับพวงมาลัย สองไหล่สะท้านสั่นถี่ กระแส

สะอื้นมันอธิบายได้ว่าเขาเจ็บปวดแสนสาหัส แต่คงไม่มีคนสักคนใน

โลกเข้าใจ  

 "เราเหนื่อยแค่ไหนตลอดห้าปีกว่าจะท่าให้เจ้านายจอมเขี้ยวใน

นิวยอร์กมันไว้ใจ ยอมขายหุ้นน้อยนิดของมันให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งใน

บริษัทของมัน  เรา เหงาและคิดถึงมากแค่ไหนตลอดห้าปีที ่ต ้องอยู่

ห่างไกลจากพุธ ท่าไมพุธไม่สงสาร ไม่เห็นใจ"  

 เป็นความผิดของเขาเองใช่ไหม เพราะเขาเกิดมายากจน บิดา

มารดาเป็นแค่ชาวสวน เขาต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบส่งเสียตัวเองเรียน

มหาวิทยาลัย หัวใจมันแห้งแล้งเมื่อนึกว่ากลับบ้านไปทีไร บิดามารดา
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ก็คะยั ้นคะยอ ให้ล าออกมาช่ว ยท่าสวน  แต่เพราะ เขา ไม่ต ้อ งกา ร

ดักดานและจมปลักกับความยากจน จึงดึงดันกัดฟันสู้โดยมีพุธชมพู

เป็นก่าลังใจและอยู่ เคียงข้างไม่เคยห่าง 

 คว า มร ัก ขอ ง เ ข า ม ัน ส ะด ุด ล ง เ พ ร า ะ เ ข า ไม ่อ ยู ่ใ น ส า ย ต า

ประทับใจของนายก่าพลขี ้โ รค บิดาคนนั ้นจ้องแต่จะขัดขวางและ

ท่าลายความสัมพันธ์ของเขากับพุธชมพูให้พังพินาศ เอะอะก็อ้างโรค

รุมไข้แทรกดึงเธอไปคอยดูแล หวังเพียงว่าจะให้เธอเหินห่างจากเขา 

แต่สุดท้าย ความรักมั่นคงก็เอาชนะอุปสรรคเจ้าเล่ห์แค่นั้นได้อยู่ดี  

 มันควรจบลงด้วยดีไม่ใช่หรือ ถ้าเพียงแต่พุธชมพูจะไว้วางใจ

มอบชีวิตไว้บนอุ้งมือว่างเปล่าของหนุ่มยากจนคนนี้ไปตั้งแต่ห้าปีก่อน 

เขาสาบานได้เลยว่าจะก้มหน้าก้มตาหาเงินงกๆ มาปรนเปรอให้เธอ

กับบิดาอยู่กันอย่างสุขสบาย แต่เพราะนายก่าพล เจ้าเล่ห์คนเดียวที่ยื่น

เงื่อนไขให้เขาต้องจ่านนว่า  

 "อยากแต่งงานกับลูกสาวฉัน ก็พิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นก่อนสิ 

ไม่ใช่เก่งแต่ปาก เอะอะก็ว่าจะดูแลให้อยู ่ดีมีส ุข  ใครก็พูดได้ทั ้งนั ้น

แหละ" 

 "แล้วคุณอาต้องการให้ผมท ายังไง " 

 "ท างานสร้าง เนื้อสร้างตัวสิ ให้ฉันกับลูกสาวไ ด้แน่ใจว่า เมื ่อ

ต้องฝากชีวิตไว้กับเธอแล้ว จะไม่ต้องกินแกลบต่างข้าว " 
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 "ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตั้งแต่เรียนจบผมก็ออกหางาน

ท าทุกวัน จริงอยู่ว่างานรับจ้างทั่วไปที่ท าอยู่ทุกวันนี้ มันอาจให้รายได้

น้อยหน่อย แต่ผมก็มีทุกวันไม่ใช่หรือ แล้วผมก็เก็บหอมรอมริบ..  " 

 "แค่นั้นน่ะหรือที่ เธอคิดว่าจะดูแลฉันกับลูกสาวให้สุขสบายได้ 

เธอเคยหยุดคิดบ้างหรือเปล่าว่าหลังแต่งงานกันไปแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่ง

ต้องการอะไรจากสามีของเธอบ้าง " 

 "ความรักไงครับ ภรรยาทุกคนต้องการความรัก ความซื่อสัตย์ 

แล้วผมก็เป็นสามีที ่มีสองสิ ่งนี ้อย่าง เต็ม เปี ่ยม ผมมั ่น ใจว่า ในโลกนี้ 

นอกจากคุณอาแล้ว จะไม่มีผู้ชายคนไหนรักพุธได้มากเท่ากับผมอีก " 

 "กินเข้าไปได้หรือความรักน่ะ มันก็แค่เหตุผลหวานๆ ที่จะท า

ให้ผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งตกลงใจร่วมหอลงโรงกันเท่านั้น แต่ชีวิตจริงๆ 

มันเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นต่างหาก และความต้องการจริ งๆ ของผู้หญิง

ก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นเหมือนกัน " 

 อคินยกใบหน้าเปื้อนน้่าตาขึ้น แววตาฉายความปวดร้าวอย่าง

ยิ่งยวด เขาไม่เคยลืมความต้องการของผู้หญิงที่นายก่าพลพล่ามให้ฟัง

ด้วยน้่าเสียงดูแคลนในวันนั้น  

ผู้หญิงต้องการความสุข ความมั่นคง ความสะดวกสบาย มีเงิน

ใช้ไม่ขาดมือ มีบ้านหลังใหญ่ให้อาศัยและเป็นหน้าเป็นตาโอ้อวดเพื่อน

บ้าน มีรถคันหรูไว้ขับเองก็ได้ หรือจะประดับบารมีด้วยคนขับรถอีกสัก



11 กลร้ายในเงารัก  ***  รัชนีกานต์ 
 

คนก็ไม่เ ลวนัก  อาภรณ์เพชรทองต้องมีมาบ่า เรออย่า ให้บกพร่อง 

เพราะมันก็เป็นวัตถุส่าคัญไม่น้อยในการยกระดับตัวเองให้เทียบเทียม

ไม่น้อยหน้าเพ่ือนบ้านอีก  

"ถ้า เ ธอให้ในสิ ่ง เหล่านี ้ก ับภรรยาของ เธอไม่ได้ เ ธอก็เ ด ิน

ออกไปจากชีวิตของลูกสาวฉันเถอะ " 

"มันไม่สรุปง่ายเกินไปหน่อยหรือครับคุณอา " 

"ใช่ ฉันสรุปง่ายๆ อย่างนี้แหละ เพราะฉันก็เหมือนกับพ่อคน

อื ่น ๆ  ที ่ต ้อ ง ก า ร เ ห ็น ล ูก ส า ว ออก เ ร ือ น ไป ม ีค ว า ม ส ุข ก ับ ผู ้ช า ย ที่

เพียบพร้อมและเป็นเสาหลักให้เธอยึดเหนี่ยวได้อย่างมั่นคงไปทั้งชีวิต 

แล้วฉันก็มั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นต้องไม่ใช่เธอ " 

นายก่าพลตัดสินความรักของเขาให้ถูกประหาร แต่พุธชมพูก็

หน่วง เหนี่ยวมันให้มีชีวิตอยู ่ในบ่วงพันธะของสัญญา เธอต่อรองกับ

บิดา ให้โอกาสเขาสร้างเนื้อสร้างตัวภายในห้าปี ถ้าเขาท่าไม่ได้ เขา

ต้องยอมให้ความรักตายไปพร้อมกับอดีต  

ก็นี่ยังไง ห้าปีที่ เธอต้องการ เขากลับมาแล้ว มาตามค่าสัญญา 

มาด้วยหัวใจพองโตและเปี่ยมด้วยความสุขเต็มที่ ยังนึกว่าในวินาทีที่

เห็นหน้าเธอ เขาจะโผเข้า ไปอุ้ม  จะกอดรัดให้สมกับที ่คะนึงหา จะ

คุกเข่าแล้วขอแต่งงานด้วยแหวนวงนี้ 

แหวนแต่งงานในกล่องก่ามะหยี่สีแดงมันไม่จ่า เป็นต้องอยู่ใน
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กระเป๋ากางเกงอีกแล้ว อคินล้วงมันออกมาจ้องมองอย่างปวดร้าว ก่า

เกร็งจนมือสั่น แล้วค่อยขว้างมันไปนอนไร้ค่าบนเบาะหลัง  

เขาคงผิดเองกระมังที่หลงเชื่อถือหัวใจโลเลของผู้หญิงชื่อพุธ

ชมพู เวลาห้าปีที่ เธอต่อรองกับบิดามันก็แค่ลมปาก เธอรอไม่ได้ แค่อีก

ปีเดียวเอง เธอรอไม่ได้ 
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บทที่ 1 

 พายุสวาทก่าลังโหมกระหน่่ากลางเตียง ไอก่าหนัดแผ่พ่น

ร้อนฉ่า  ฟูกหมอนผ้าห่มแทบจะละลาย สองร่างที่ เคล้าคลุกเมามัน

ก่าลังเสนอสนองอารมณ์รักฉบับเร่าร้อนสุดโต่ง นาทีเกรี้ยวกราดหมาย

จะห้่าหั่นดับไฟกามให้มอดเช่นนี้ ใครก็อย่าเสนอหน้าเข้ามาขวาง แต่

เสียงโทรศัพท์บนเก้า อี้โยกกลางห้องกลับเหิมเกริมไม่เกรงใจ กรีด

เสียงแผ่วหรี่  หากรัวถี่ไม่มียอมหยุด  

 "รับโทรศัพท์ก่อนไหม"  

สาวใต้ร่างแม้ก่าลังกระตือรือร้นต่อการปลดเปลื้องแรงใคร่ แต่

ก็ยังมีแก่ใจถามปนหอบเหนื่อย 

 "ไม่ต้อง เดี๋ยวมันก็หยุดไปเองนั่นแหละ"  

 อคินบอกปัดไปอย่างไม่แยแส เขาจ่าเสียงเพลงเรียกเข้าได้ จึง
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ทราบว่าคนที่โทรมาคือ 'ดนัยดล ' นาทีส่าราญเข้าด้ายเข้าเข็มเช่นนี้ 

เพ่ือนคนไหนก็หมดความส่าคัญลงทุกคน เขาปรารถนาพัดพาตัวเองไป

ให้ถึงฝั่งพิศวาสที่ทอดผืนทรายสีแสดให้เขาลากร่างเหนื่อยขึ้นไปนอน

แผ่หลาอย่างสาแก่ใจ 

 สาวใต้ร่างจึงกระอักเสียงครางกระเส่าปางตายกับจังหวะจ้วง

โถมไม่มีออมแรง หล่อนร้องไห้ระคนหัวเราะ เพราะสุดจะทานทนกับ

วิถีจู ่โจมดุดันของชายหนุ่ม มันก่อความเสียวซ่านร้ายกาจจนหล่อน

อยากจะกัดลิ้นตายไปเสียให้พ้น  

 "ดุร้ายเหมือนเสือโกรธเหยื่อ"  

หล่อนวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่หลุดพ้นออกมาจากกระแส

กระโชกของพายุราคะร้อน  

 "อย่าบ่น ค่าจ้างแพงไม่ใช่หรือ ฉันก็ต้องรีดเค้นความสุขในตัว

เธอออกมาปรนเปรอตัวเองให้คุ้มหน่อย"  

 "แหม ท่าไมต้องท่าเสียงจริงจัง ฉันก็แค่ล้อเล่นเอง"  

 "ผู้หญิงจะไม่ล้อเล่นกับเงินๆ ทองๆ พวกเธออยากมีมันเยอะๆ 

ไว้สร้างเกียรติและบารมี ยกระดับให้เท่าเทียมคนอ่ืน"  

 สาวบริการยักไหล่ ไม่ค่อยอยากฟังชายหนุ่มแดกดันผู ้หญิง

ด้วยน้่าเสียงชิงชังพิกล หล่อนเจอมาเยอะ ผู้ชายปากจัด ชอบนินทา

ผู้หญิงลับหลัง แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสุขบนเตี ยงมัน
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รุดหน้าไปเองตามล่าพังไม่ได้หรอก ถ้าไม่มีผู้หญิงมาช่วยอีกแรง  

 "แน่ใจนะคะว่าจะไม่ให้ฉันค้างคืนด้วย"  

 "แน่ใจ แต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหม เงินก็ได้แล้วนี่  ไสหัวไป"  

 สาวบริการยักไหล่ไม่ยี ่หระกับวาจาหยาบหยาม เขาโบกมือ

เหมือนจะเร่งให้ไปให้พ้นหน้าเร็วๆ หล่อนก็ไม่ยื ดยาดหรอก แขกเงิน

หนักเงินถึงแบบเขา มีแต่จะต้องเอาใจเข้าไว้ สั่งให้อยู่ก็ต้องอยู่ สั่งให้

ไปก็ต้องรีบไปเลย 

 

 ร่างสูงโปร่งในเสื้อคลุมโคร่งสีเทาเดินไปหยุดส่ารวจตัวเอง

ในกระจก มุมปากผุดยิ้มเหมือนเยาะหยัน ชีวิตที่ผ่านมาสามปีมันไร้

ส าระสิ ้นค ่าและน่า เบื ่อ  เ ขาหัก โหมทุ ่ ม เ วลา ให้หมดไปกับง านใน

นิวยอร์ก เลิกงานก็เตร็ด เตร่เกี่ยวสาวแปลกหน้ามาร่ายรัก ระบาย

ความเจ็บปวดในหัวใจ  

เตียงที่ปรากฏเป็นเงาอยู่ในกระจกต้อนรับสาวสุดเร่าร้อนมาก

หน้านับไม่ถ้วน ทุกคนล้วนกระเส่าสะท้าน และแทบจะทานทนไม่ไหว

กับพายุสวาทที่ขาดความนุ่มนวล แต่เขามีสิทธิ์ที่ จะระบายความใคร่

ด้วยวิธีใดก็ได้ใช่ไหม เพราะเขาจ่ายเงินซื้อแล้ว แพงด้วย พวกสาวๆ 

พอเห็นเงินก้อนโต ตาก็โตตามไปด้วย ต่อให้เขาซาดิสม์ พวกหล่อนก็

จะไม่กล้าโอดครวญให้ระคายอารมณ์แม้แต่สักครึ่งค่า   
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 โทรศัพท์มือถือบนเก้าอี้โยกปรากฏชื่อคนโทรเข้าล่าสุดให้เขา

ผุดยิ้มเบื่อๆ ก่อนจะกดปุ่มโทรกลับไป แล้วรอจนฝ่ายโน้นกรอกเสียง

ทุ้มสุขุม จึงค่อยถามออกไปว่า 

 "เมื่อกี้นี้ผมติดพันภารกิจบางอย่าง ปลีกตัวมารับสายไม่ได้ ขอ

โทษด้วย" 

 "ไม่เป็นไร ผมโทรมาถามเฉยๆ เพราะสองสามวันก่อนคุณบ่น

ว่าไม่สบาย ก็เลยอยากถามอาการว่าดีขึ้นหรือยัง"  

 "ก็ดีครับ ผมไม่ได้ไปหาหมอ ซื้อยามากินเอง นอนพักเต็มๆ 

วันไปหนึ่งวัน ก็ดีขึ้นมาก ขอบคุณนะครับ นอกจากเรื่องนี้ . . "  

 "นอกจากเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องที่ เราเคยคุยๆ กันไว้ คุณมีค่าตอบ

ให้ผมหรือยัง" 

 "ขอเวลาไตร่ตรองอีกสักสองสามเดือน ระหว่างนี้ผมจะค่อยๆ 

สะสางงานทางนี้ไปด้วยเลย ถ้าตัดสินใจได้ยังไงแล้ว ผมจะรีบโทรบอก

เลย" 

 "ตามใจนะ แต่ผมขอยืนยันว่าเราสองคนถูกชะตากันมาก แล้ว

ผมก็ไม่ชอบเห็นเพ่ือนคนไทยถูกเจ้านายต่างชาติข่มเหงวางอ่านาจ ผม

จึงหวังว่าคุณจะตัดสินใจให้รอบคอบ ยังไงเสีย เมืองไทยก็บ้านของเรา

แท้ๆ นะครับ" 

 อคินผุดยิ้มกับผนังกระจก ในแววตาฉายความเจ็บปวดขึ้นวูบ 
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เขาร้องรับในไมตรีของเพ่ือนนักธุรกิจชาวไทยไปเบาๆ ก่อนกล่าวอ่าลา

แล้วตัดสายเลย จากนั้นก็ย้ายไปโต้ลมหนาวหน้าระเบียง มองทิวทัศน์

เมืองนิวยอร์กยามดึกสงัด ถนนข้างล่างปรากฏยวดยานเคลื่อนผ่านไป

มา  

ชีวิตเดียวดายของเขาก็เหมือนกับมันนั่นละ ขับเ คลื่อนไปมา

ทั้งกลางวันกลางคืน ถนนทุกสายยังดีหน่อยว่ามีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด 

ยวดยานทุกคันก็ออกจากจุดเริ่มต้นแล้วจอดเมื่อถึงจุดสิ้นสุด แต่ชีวิต

เดียวดายของเขา มันหาจุด เริ ่มต้นไม่ได้ และสิ ้น ไร้จุดสิ ้นสุดให้พัก

เหนื่อยถาวร 

 น้่าตาคือเพื่อนสนิทเสมอทุกครั้งที่หัวใจดวงเจ็บพร่่าเพ้อถึงพุธ

ชมพู อคินเป็นผู้ชายหน้าโง่เป็นบ้า จนป่านนี้ก็ไม่อาจลืมเลือนผู้หญิง

หัวใจโลเลและหน้าเงินคนนั้น เธอทรยศเขา แต่งงานไปกับหนุ่มใหญ่

นักธุรกิจคนหนึ่ง จากนั้นก็ทิ้งเมืองเชียงใหม่บ้านเกิด ย้ายไปครองรัก

ครองสุขกันที่กรุงเทพ  

ก่อนตัดสินใจย้อนกลับมารับใช้เจ้านายชาวอเมริกันจอมเขี้ยว

เพื่อแลกกับหุ้นอีกจ่านวนหนึ่ง เขาลงทุนเช่าบ้านนานเกือบสามเดือน 

ตระเวนไปตามซอกตรอกและถนนใหญ่ทุกสาย คาดหวังว่าจะเจอหน้า

สุดที่รักสักครั้ง  เขาอยากถามว่า ท่า ไมเธอถึงตัดเวลาของเขาทิ้ง ไป

ก่อนหนึ่งปี ท่าไมไม่รอให้ครบห้าปีตามสัญญา ท่าไมต้ องหลอกลวง
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และฆ่าความรักของเขาจนตาย  

สวรรค์ไม่เมตตาเขาขนาดนั้นหรอก ความตั้งใจของเขามันถึง

ได้ล้มเหลว และท่าให้เขาฮึกเหิมต่อการตัดสวาทกับบ้านเกิดเมืองนอน 

มันจ่าเป็นอะไรจะต้องจมจ่อมอยู่กับอดีตรักที่แตกสลายไปแล้วด้วย

เล่า เขาต้องเข้มแข็ง และต้องไม่ทิ้งความหวังด้วยว่ าสักวันหนึ่งต้องได้

เจอผู้หญิงใจร้ายคนนั้น ค่าถามที่เตรียมไว้ถามก็จะไม่ทิ้งไม่ลืม  

แต่ก ่อนจะถ ึง ว ันนั ้น  เ ข าต้อ ง เ ร ่ง ย กระดับตัว เ อ ง ให ้ส ูง ส ่ง

เกือบจะทัดเทียมกับนักบริหาร เก่งๆ ในอเมริกาเสียก่อน ที ่นี ่  เขา

อาจจะเดินตามหลังเจ้านายจอมเขี้ยวแต่บริหารงานได้สุดฉมัง มันกา

รันตีได้ด้วยรางวัลสารพัดที่ เจ้าตัวได้รับมานั่นละ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ เขา

กลับเมืองไทย เขาต้องเป็นผู้ชายแถวหน้าเท่านั้น  

เงินทองที่กอบโกยจากทางนี้อย่างหักโหมตรากตร่า เมื่อหอบ

หิ้วกลับไปทางโน้น มันก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์ในสายตาของผู้หญิง

หน้าเงินทั้งหลาย เขาจะสลัดใส่หน้าหรือโปรยลงดิน พวกหล่อนก็ต้อง

ตะลีตะลานตามเก็บตามกอบให้เขาเห็นอย่างสะใจ  และจะสะใจ

ยิ่งกว่านั้นอีก ถ้าในจ่านวนนั้นมันจะปะปนผู้หญิงชื่อพุธชมพูอีกคน  

 

 งานที ่ข ับ เคลื ่อนไปไม่หยุดนิ ่งและว่อง ไวมากในวันนี ้ ท่า

ให้อคินแทบจะไม่ได้นั ่ง เก้า อี้ในห้องท่างานเลย เขาต้องตามเจ้ านาย
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จอมเขี้ยวไปพบลูกค้าชาวอาหรับที่สนามบิน เจรจาต่อรองกับลูกค้า

ชาวจีนกับญี ่ปุ ่น  ว่าด้วยเงื ่อนไขและอัตราส่วนแบ่งก่า ไร ในการจัด

จ่าหน่ายสินค้าที่จะมาจากสองประเทศยักษ์ใหญ่  

 "กาแฟมาด่วนเลย คุณเจมี่"  

 "ท่าทางคุณจะเหนื่อยเอาการ วันนี้ เจ้านายอารมณ์ไม่ค่อยดี 

พายุลงยังไงก็ไม่ทราบ" 

 เลขาสาวหุ่นเซ็กซี่ในชุดท่างานสีขรึมกล่าวทักทายกึ่งสัพยอก

ก่อนจะกลับออกไปโดยไม่ลืมทิ้งหางตาเชิญชวน อคินผุดยิ้มเยาะจน

เกือบจะติดเป็นนิสัยไปแล้ว นาฬิกาข้อมือบอกเวลาบ่ายสามโมง ไม่

แปลกใจเลยว่าท่าไมหิวจัดนัก กว่าจะหลุดจากมรสุมงานมหาโหดของ

เจ้านายออกมา กว่าจะได้กลับเข้ามานั่งในห้องท่างาน เหนื่อยสายตัว

แทบขาดเชียว 

 "มีแขกมารอพบอยู่ข้างนอก คุณอยากพบไหมล่ะ ฉันเห็นคุณ

เหนื่อยๆ จะให้ฉันเลื่อนไปก่อนไหม"  

 แฟ้มบนตักถูกทิ้งชั่วครู่ เมื่อได้ยินเสียงเลขาหุ่นน่าฟัดย้อนกลับ

มาพร้อมกับกาแฟหอมกรุ ่น  หล่อนแถมเค้กมาสองชิ ้นด้วย  แต่อคิน

ไม่ได้สนใจเท่ากับประโยคบอกเล่ากรายๆ ของหล่อน  

 "คงจะเป็นคุณเจียง หรือไม่ก็คุณเหว่ย จริงสิ ผมนัดเขาสองคน

ไว้ตอนบ่ายสามโมงครึ่ง นี่ก็ . .  "  เขาพลิกข้อมือดูนาฬิกาอีกแวบ "อีก
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ยี่สิบนาที ไปบอก.. " 

 "ไม่ใช่หรอก เขาเป็นคนไทย บอกว่าชื่อดนัยดล"  

 "อะไรนะ ดนัยดลหรือ" 

 ชายหนุ่มส่าลักกาแฟก่อนแล้ว  ถึงค่อยโพล่งถามอย่างตกใจ

ระคนคาดไม่ถึง ก็เมื่อคืนนี้ เ พิ่งจะโทรคุยกัน ไม่ได้ยินเลยว่าเพื่อนนัก

ธุรกิจชาวไทยบอกกล่าวว่ามานิวยอร์ก เขายังนึกว่าโทรจากเมืองไทย

เสียอีก 

 "ตกลงว่า.. " 

 "ตกลงว่าพบ รีบไปเชิญเลย อ้อ ขอกาแฟกับไอ้เค้กแบบนี้ มา

เพ่ิมด้วยนะสุดสวย" 

 "เปลี่ยนจากสุดสวยเป็นอย่างอ่ืนดีไหม ฉันรออยู่นะ"  

 "รอไปก่อน อารมณ์ยังไม่เกิดเลย ไปได้แล้ว"  

 เลขาสุดสวยไปทันที ทิ ้ง ไว้เพียงรอยยิ ้มที ่ เ ขาอ่านออก มัน

หมายความว่า 'รอได้เสมอ '  

ดวงตาเรียวหวานหรี่ลงอย่างดูแคลนวูบหนึ่งขณะดื่มกาแฟอึก

ที่สอง อีกวูบก็นึกเสียดายอึกแรกที่ส่าลักเล็กน้อย ไม่ใช่เขาไม่ทราบว่า 

'เลขาเจมี่ ' แอบก่อสัมพันธ์สวาทฉบับลับร้อนกับเจ้านายจอมเขี้ยว 

หล่อนแน่มากในความรู้สึกของเขา เพราะทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่า 

ภรรยาของเจ้านายดุปนโหดแค่ไหน  
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 ร่างสูงสง่าของนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ชาวไทยใจดีปรากฏขึ้ นใน

อีกห้านาทีต่อมา เขาส่งยิ้มไมตรีไปทักทายเจ้าของห้องก่อน สองขา

เพรียวซ่อนในกางเกงสีด่าก้าวคล่องแคล่วไปหาเก้าอี้นั่งเองโดยไม่ต้อง

รอให้เชิญ หรือแม้แต่เค้กสองชิ้นในจานเล็ก เขาก็กินเลย ไม่ต้องขอ

อนุญาต  

 "อร่อยมาก ของฟรี"  

เขาหยอดเสียงทะเล้น นั่งไขว่ห้างแต่ดูเ ท่และมีมาดนักธุรกิจ

ไม่สร่าง 

 "ของฟรีทุกอย่างในโลกล้วนดีหมด อยากได้หรือไม่อยากได้ก็

ไม่ค่อยปฏิเสธกัน" อคินแหย่เสียดสียิ้มๆ  

 "แหม มันก็ไม่ถึงกับต้องทุกอย่างหรอกนา ของฟรีบางอย่างก็

ไม่กล้ารับเหมือนกัน อย่างเช่นสาวขายบริการริมถนนไง ผมโบกมือ

อ่าลาสวยๆ ใส่พวกเธอทุกทีที่ เธอพรวดพราดมาเกาะกระจก"  

 "แถวไหนหรือ" 

 "บอกได้หรือที่ทางแถวนั้น มันเป็นความลับที่ทางการอยาก

รู้อยู่ " 

 สองหนุ่มวัยห่างกันหลายปีหัวเราะประสานกัน อคินดื่มกาแฟ

ที่เหลือจนหมด ซึ่งก็พอดีกับเลขาเจมี่ย้อนกลับมาพร้อมกับเครื่องดื่ม

ของว่างส่าหรับแขก 
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 "ขอบคุณครับ" ดนัยดลกล่าวด้วยไมตรี 

 "ยินดีค่ะ ฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณอคินมีเ พื่อนหนุ่ม

ไทยหล่อเฟ้ียวแบบนี้ น่าสนใจค่ะ"  

 "เขาไม่สนใจคุณหรอกเจมี่" อคินรีบขัดเลขาเจ้าชู้  "คุณดนัยดล

มีภรรยาแล้ว เขาแต่งงานแล้ว ได้ยินไหมคุณเจมี่"  

 เลขาหุ ่นเซ็กซี่ยักไหล่ คลี่ยิ ้มกว้าง ก่อนบิดสะโพกอ่าลาสอง

หนุ่ม ตาหวานพราวเสน่ห์ก็ทิ้งชม้ายเชิญชวน หนุ่มไทยแต่งงานแล้ว

อมยิ ้มอย่างเข้า ใจความหมาย อคินส่ายหน้าระอาความใจกล้าและ

หน้าทนของแม่สาวเลขาเหลือก่าลัง  

 "อย่าสนใจเธอนะครับ คุณเจมี่ก็เจ้าชู้ไปทั่วแบบนี้แหละ เห็น

ใครหล่อหน่อยไม่ได้ เธอเป็นแถมาหว่านเสน่ห์ เสมอ" 

 "คุณก็เป็นอีกคนที่โดนเธอหว่านเสน่ห์ละสิ น่าสนใจ"  

ตอนท้ายก็เลียนแบบวาจาครึกครื้นของคุณเลขาแล้วหัวเราะ

เบาๆ  

 "อย่ามาหาเรื่อง" หนุ่มไทยอกหักยับเยิบรีบแก้ต่าง "ผมไม่มั่ว

กับคนในที่ท่างานหรอก อีกอย่าง คุณเจมี ่ก็ร้อนสวาทเกินไป ผมไม่

อยากได้ชื ่อว่า เป็นหนึ่ง ในคู่นอนที่เธอหิ ้วขึ้น เตียงได้ส่า เร็จ  ผมจะไม่

ยอมให้ผู้หญิงคนไหนเอาชนะผมได้อีกแล้ว"  

 ดนัยดลยิ้มบางพลางคนกาแฟเบาๆ เขารู้จักกับอคินเกือบสิบปี
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แล้ว ตอนนั้นเขามาหาบริษัทผลิตอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเ พื่อน

ชาวอเมริกันคนหนึ่งคอยให้ความช่วยเหลือ เขาเจอหนุ่มหล่อคมคาย

คนนี้ดื่มเหล้าเมามายในผับ บทอาละวาดของเจ้าตัวมันไม่เข้าท่านัก 

จึงโดนนักเลงอเมริกันตัวโตล่่าบึกกว่ารุมซ้อมอย่างมหาโหด จนเขา

ต้องรีบออกหน้าไกล่เกลี่ย  

 ตอนเมามายไม่ได้สติ หนุ่มหล่ออคินก็ระบายความคับแค้นใน

ใจออกมาหมดปะปนกับอา เ จียนหลายกองที ่ส ่ง กลิ ่นคละคลุ ้ง ใน

ห้องพักของเขา แม่บ้านยัง เบะปากสะอิดสะเอียน แถมยัง เลี ้ยวมา

ต่าหนิว่า เขาหาเรื ่องใส่ตัว  คนแปลกหน้าจากไหนก็ไม่รู ้  ไปวุ ่นวาย

ช่วยเหลือ ท่าให้หล่อนต้องมาพลอยยุ่งยากไปด้วย  

 แต่ส่าหรับ เขา  การได้ช่วย เหลือหนุ ่ม ไทยคนนี ้ ไม่ใช่ความ

ยุ ่ง ย า ก  เ ข า เ ป ็น ค น ไท ย  เ ห ็น ค น ไ ท ย ด ้ว ย ก ัน ถ ูก ร ุม ท่า ร ้ า ย จ า ก

ชาวต่างชาติ เลือดไทยมันก็พลุ่งพล่านร้อนฉ่า คิดแค่ว่ายอมไม่ได้ รู้จัก

หรือไม่รู ้จัก  สู ้ได้หรือไม่ได้ เขาก็จะออกหน้าไว้ก่อน ซึ ่งก็ไม่เลวนัก 

เพราะผลจากการออกหน้า ท่าให้เขากับอคินกลายมาเป็นเพ่ือนต่างรุ่น

ได้อย่างสนิทสนมในเวลาต่อมา  

 "แล้วนี่ยังไง"  

ภวัง ค ์ขณะค นกาแฟหายว ับก ับ เ ส ีย งกร ะทุ ้ง กึ ่ง ถ ามกึ ่ง ข อ

ค่าอธิบายของอคิน  
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"จู่ๆ ก็โผล่มา" 

 "ผมมาตั้งสองสามวันแล้ว ได้ข่าวว่ามีบริษัทผลิตอะไหล่เปิด

ใหม่ เป็นของชาวไต้หวัน แต่มา เปิด ในนิวยอร์ก ผมสนใจก็เลยมา

ทาบทามติดต่อขอไปจัดจ่าหน่าย งานยังไม่เสร็จ ผมก็เลยไม่ได้แวะมา

หา" 

 "มาคนเดียวหรือ" 

 "ครับ จะให้ควงภรรยามาท่างานด้วยหรือ ไม่ไหวหรอก ผมไม่

ชอบอวดภรรยาให้ใครดูโดยไม่จ่าเป็น ผมหวง"  

 หนุ่มอกหักเกือบจะผุดยิ้มเยาะกับวาจาทะเล้นแกมลึกซึ้งของ

คนพูด เขาไม่มีสิทธิ ์ เคืองหรืออิจฉาความสุขของเ พื่อนต่างรุ ่นคนนี้

หรอกใช่ไหม ดนัยดลคงท่าบุญมาดีกว่า จึงเจอภรรยาที่มีหัวใจมั่นคง

ในความรัก เป็นผู ้หญิงที ่ซื ่อสัตย์และภักดีต่อผู ้ชายที่ตนมอบใจฝาก

ชีวิต ตอนทราบข่าวว่าดนัยดลแต่งงาน เขายังอยู่ เมืองจีนกับเจ้านาย

จอมเขี้ยว จึงได้แต่ส่งของขวัญไปอวยพรแทน  

 "ผมจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี ้ตอนบ่าย เรานัดกินข้าวกันดีไหม 

ผมอยากคุยกับคุณเรื่องนั้น" 

 อคินหัวเราะเบาๆ วูบหนึ่ง ก็อดที่จะซาบซึ้งไมตรีของดนัยดล

ไม่ได้ เขาชักชวนกึ่งคะยั้นคะยอให้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ เมืองไทย 

แต่เพราะหัวใจแหลกสลายที่นั่น อดีตรักร้าวรานก็ลอยละอองอยู่ที่นั่น 
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การตัดสินใจจึงดูว่ารีรออย่างลังเล  

 "อคิน" ดนัยดลถอนใจ พลางโน้มน้าวเสียงนุ่ม "อดีตดีจะจดจ่า

ไว้นานแค่ไหนก็คงไม่มีใครว่าหรอก แต่ถ้ามันเลวร้ายนัก ท่าไมคุณไม่

ค่อยๆ ทิ้งมันไป แล้วมองไปข้างหน้า"  

 "ผมไม่มีข้างหน้าให้มอง" 

 "อคิน" 

 "คุณไม่มีวันเข้าใจหรอกคุณดนัย เพราะคุณโชคดีกว่าผมในทุก

ด้าน เกิดมาร่่ารวยเลย เรียนเมืองนอกตั้ง แต่เด็ก จบแล้วก็มีทุนรอน

เปิดบริษัทโดยไม่ต้องขวนขวาย เจอผู้หญิงที่รักและซื่อสัตย์ เวลานี้ก็

เป็นภรรยาที่ดีมาก ไม่อย่างนั้นคุณก็คงไม่หวง"  

 " ไม่เอาน่า  นี ่มันคนละเรื ่องกับที ่เ ราคุยกัน เลยนะ"  ดนัยดล

พยายามหันเหแรงเสียดสีในหัวใจชอกช้่า  

 "ก็เราคุยเรื่องนี้ไม่ใช่หรือ"  อคินตอกย้่าความเจ็บปวด "ผมไม่มี

ในสิ่งที่คุณมี ผมจะไม่เสียใจหรอกกับชะตากรรมลูกชาวสวนที่ต้องดิ้น

รนปากกัดตีนถีบหาเงินมายกระดับให้ตัวเอง เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เสียใจ 

แค่ว่าผู้หญิงที่ผมเจอจะเหมือนกับผู้หญิงที่คุณเจอ"  

 "ในเมื่อคุณเกลียดเธอ แล้วท่าไมยังจดจ่าเธอไว้อีก ท่า ไมไม่ลืม

แล้วทิ้งเธอไว้ในอดีต มองหาผู้หญิงคนใหม่ที่จะ.. "  

 "ไม่ ผมจะไม่ลืมผู้หญิงคนนั้น ผมจะจ่าเธอไว้จนกว่าจะได้เจอ
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เธออีกครั้ง ผมมีค่าถามที่อยากถาม แล้วก็อยากฟังว่าเธอจะตอบผม

ยังไง  อ้อ คุณเข้าใจผิดแล้วด้วยคุณดนัย ผมไม่ได้เกลียดเธอ ผมรัก

เธอ" 

 ดนัยดลพยักหน้าว่า เชื่อ เพราะคืนแรกที่เจอกัน หนุ่มหล่อคม

คายคนนี้ก็ระเบิดความรักจากใจออกมาคลุกเคล้ากับความอ่อนแอได้

อย่างน่าสงสารไม่น้อย เขาต้องฟังหนุ่มเมามายร้องไห้สลับกับหัวเราะ

คับแค้น วาจาแต่ละประโยคเค้นออกมาเสียดสีแดกดันความเจ็บปวด

ที่ตนได้รับอย่างถึงแก่น แต่สุดท้ายแล้ว ก่อนจะหลับผล็อยเหนื่อยอ่อน 

คนเมาก็ไม่วายคร่่าครวญว่า 'เรารักนะ ' 

 

 บ้านสวนสวยบนฝั่งแม่น้่า เจ้าพระยาถูกโอบล้อมด้วยเนิน

หญ้าลดหลั่นต่างระดับ มันแผ่กว้างไปจนชิดสระว่ายน้่าและสวนหย่อม 

ดอกไม้หลายพันธุ์หลายสีก่าลังเบ่งบานอวดความสดใสกลางแสงแดด

ยามบ่ายแก่ ศาลาโปร่งทรงกลมตั้ งน่ารักอยู่บนเนินหญ้าที่ท่าบันได

ทอดขึ้นสามขั้น จากตรงนี้จะมองเห็นอิฐบล็อกทาสีฟ้าน้่าทะเลทอด

ตลอดทางคดเคี้ยวไปจนสุดก่าแพงรั้ว  

 หญิงสาวก่าลังดื่มชายามบ่ายกับขนมอบที่ท่าเอง มันอุ่นก่าลังดี 

ฝีมือก็พัฒนาจากไม่ได้ความจนอร่อยลิ้นบ้างแล้ว เพื่อนบ้านข้างเคียง

มักจะ เป็นหนูทดลองอันทรง เก ีย รต ิที ่จ่า ต ้อ งกล้อมแกล้มชิมตาม
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มารยาท แต่พอหยิบชิ้นแรกขึ้นแตะปาก  ยังไม่ทันได้กัดได้เคี้ยว  เสียง

แตรรถก็ดังลั่นมาตามทางอิฐบล็อกสีชื่นตา  

 "อ้าว"  

เ ธออุทานพลางวางขนมกลับลงในจานแก้ว  แล้วรีบลุกขึ ้น 

ทอดแววตาประหลาดใจไปหยุดที่รถยนต์สีควันบุหรี่  

 "ยาหยีที่รัก ยอดดวงใจกลับมาแล้วจ้ะ"  

 พุธ ชมพูห ัว เ ร า ะขวย เข ิน  ส ามีต ะ โ กนอะ ไร ก็ไ ม ่ท ร าบ  ไ ม่

กระดากปากบ้างหรือยังไง คนสวนก็เดินเตร่ไปเตร่มา ได้ยินเข้าก็พา

กันมองตาอมยิ้ม เขาไม่อาย แต่เธอวางหน้าไม่ถูกนะ  

 "อุ๊ย อะไรกันพ่ีดนัย เล่นตลกน่ะ คนสวนอยู่ เยอะแยะ"  

เธอประท้วงวุ ่นวาย เมื่อ เขาพรวดพราดมาอุ้มทันทีที่ เ ธอลง

จากศาลามารับหน้า 

 " เยอะแยะอะไร สองคนเอง พี่จะเอาเงิน เดือนที่ไหนไปจ้าง

เยอะกว่านี้  เราน่ะพูดไปเรื่อย ไหน มาชื่นใจหน่อย คิดถึง"  

 พุธชมพูหัวเราะละเหี่ยใจ สามีทะเล้นผิดวิสัยวัยหนุ่มใหญ่เสีย

จริงๆ ตอนเจอครั้งแรกในสตูดิโอของเจ้ านาย เขาเคร่งขรึมหวงมาด

นักธุรกิจจะตาย พบหน้าเธอก็เอาแต่มอง จากมองก็เปลี่ยนเป็นจ้อง 

จากจ้องก็แปรเป็นเขม็ง สุดท้ายก็ 'ค้างนิ่ง ' 

 "อุ๊ย ท่าอะไรคะพ่ีดนัย"  
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ภวังค์หวานส่ายรวนเหมือนร่างระหงที่เริ่มจะเวียนหัวกับการ

ถูกพาโยนพาหมุน 

 "แสดงความคิดถึงมากยังไง อยากให้แสดงความรักหรือ ตรงนี้

ไม่ได้หรอก ต้องข้างบน" 

 เขาบุ้ยปากขึ้นไปบนระเบียงโค้งที่สดชื่นไปด้วยพันธุ์ไม้สีเขียว

ประดับเป็นแพปล่อยห้อยระย้าตามธรรมชาติ ถัดลึกเข้าไปจากตรงนั้น

ก็คือห้องนอนสวยที่เขาชอบเรียกมันว่า 'วิมานรัก ' 

 "วางพุธลงได้ไหมคะ พุธเวียนหัว" เธอบอก แต่แววตาขวยเขิน 

 "เวียนหัวอย่างเดียวหรือ คลื่นไส้ด้วยไหม อยากอาเจียนหรือ

เปล่า แล้วบนโน้นอะไร จานอะไรนั่น ของดองของเปรี้ยวไหม"  

 "บ้าหรือ หาว่าพุธแพ้ท้องหรือคะ เกินไปจริงๆ ผู้ชายอะไร"  

 ดนัยดลหัวเราะร่วน ชอบอกชอบใจก็ไม่เท่าวาบหวามใจที่ได้

อุ้มภรรยาสุดหวงไว้เต็มสองแขนเช่นนี้ ไปท่าธุระตั้งหลายวัน คิดถึงทั้ง

ยอดยาหยี ทั้งยอดอารมณ์แห่งรัก ทุกคราที่เกิดความปรารถนา ตัวตน

ปลุกเร้าเรียกร้อง หัวใจก็โหยหาอยากบินลัดฟ้ากลับเมืองไทยมาร่วม

เสน่หาให้สาแก่ใจถวิล 

 ร่างระหงค่อยลงยืน แต่ก็ไม่ได้ห่างหายจากร่างสูงสง่าอบอุ่น

ของสามี พุธชมพูลอบสังเกตกรอบหน้าหล่อเข้มที่ห่างหายไปหลายวัน

ด้วยภารกิจต่างแดน ดนัยดลไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เจอกันวันแรกจนถึง
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วันนี้ เขาอบอุ่นน่าเข้าใกล้ จริงใจน่าฝากชีวิต ค่่าคืนอันแสนวิเศษสุดที่

เขาคุกเข่าลงขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรวงน้อย แม้จะเป็นเรื่องที่คาด

ไม่ถึง แต่เธอก็ตื้นตันจนต้องหลั่งน้่าตา 

 จากวันที่เธอตัดสินใจมอบชีวิตโดดเดี่ยวไว้ในความดูแลของ

ดนัยดลคนนี้ วันที ่ เธอผูกมัดตัว เองด้วยทะเบียนสมรส วันที ่ เ ธอก้ม

กราบหลุมฝังศพของบิดาเพ่ือให้ดวงวิญญาณของท่านอวยชัยให้พร ถัด

จากวันนั้นไปไม่ถึงหนึ่งเดือนเสียด้วยซ้่า ความโดดเดี่ยวก็ค่อยๆ ถอย

ห่างจนต้องโบกมืออ่าลา ช่องว่างที่ เธอเคยมีและแลเห็นเรื ่อยมา มัน

ถูกเติมเต็มด้วยทั้งหมดที่เป็นเขา  

 "แน่ะ  แอบมองอะไร เขาน่ะ  น่า ไม่อาย  มองตรงๆ  ก็ไม่ได้ 

ผู้หญิงอะไร" 

 ภวังค์ตื้นตันหายไปเลยกับเสียงทะเล้นที่กระทุ้งแผ่วข้างหู เอว

บางโดนรวบ ร่างระหงโดนรั ้ง  ทรวงละมุนเบียดชิ ดแผงอกเต็มตึง 

กระแสวาบหวามก็พลันแล่นครืนอยู ่ข้า ง ใน  พุธชมพูซาบซ่านตาม

ประสาภรรยาที่ อิ่มเอมในรสสวาทที่สามีปรุงจนกลมกล่อม แล้วเธอก็

ดื่มได้กลืนได้ด้วยอารมณ์รัญจวนลึกซึ้ง เธอหยิกเนื้ออ่อนแถวหน้าท้อง

ตอนเขาเบี่ยงกายพาชีวิตเล็กๆ มาเย้าแหย่ซุกซน  

 "อะไร ท่าร้ายร่างกายสามี กฎหมายก็เอาผิดได้นะครับ"  

 เขาขึ ้นมาหยุดบนศาลา คลายแขนปลดมือห่างร่า งระหงที่
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คะนึงหา ท่าทีชะเง้อชะโงกมองขนมอบสีครีมอมส้มรูปทรงเดือนดาว

หลายชิ้นในจานแก้ว แล้วแสร้งเปรยเหมือนบ่นว่า  

 "ขนมอบอีกแล้ว ไม่เบื่อหรือไง"  

 "อร่อยแล้วนะคะ" 

 "อ้อ อร่อยแล้วหรือ จริงหรือ คุณๆ บ้านหลัง ไหนยืนยันมา

หรือ" 

 พุธ ชมพูส ะอ ึก เ ล ย  เ ธ อตว ัดค ้อนแ ง ่ง อนแล ้ว ท ุบ ไหล ่ส ามี

ปากร้าย แขวะฝีมือแม่บ้านแม่เรือนที่ไม่ค่อยเอาไหนของภรรยา โดย

ไม่ทราบเลยว่าอากัปกิริยาไม่จริงจังเช่นนี้ จะกระทุ้งคลื่นปรารถนาขึ้น

ในร ่า งแก ร ่ง  ม ันแปรปร วนและม้ว น เกล ีย ว  ก ่อนจะส าดกระแส

ซาบซ่านนิดๆ กระสันหน่อยๆ จนอยากจะอุ้มเธอขึ้นไประบายไอร้อน

บนห้องนอนเสียให้รู้แล้วรู้รอด  

 "งานราบรื่นดีไหมคะ" เธอรินชาให้ มองเขาเคี้ยวขนมอบ แล้ว

อดยิ้มปลาบปลื้มไม่ได้ 

 "เรียบร้อยดีครับ เจ้าของบริษัทก็คุยง่ายดีนะ ไม่ค่อยเขี้ยว แต่

ก็ยังไม่ตกลงอะไรแน่ชัดหรอก เขาขอเวลาศึกษาข้อมูลบริษัทของเรา

อีกสักเล็กน้อย" 

 "แล้วที ่บอกว่าจะแวะไปชวนเพื่อนมาร่วมหุ ้นละคะ ราบรื ่น

ไหม" 
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 "อันนี้ไม่นะ เขาดื้อชะมัด โลกของเขาแคบลง เพราะอกเขาหัก 

ไม่ใช่ดังเป๊าะนะ แต่มันแตกเปรี้ยงๆ เลย น่าสงสาร"  

 "สงสารเขาหรือ ระวังตัวเองให้ดีเถอะ ชอบเดินทางไป โน่นมา

นี่บ่อยๆ ภรรยาทางนี้ต้องโดนหนุ่มหน้าอ่อนซิวไปกอดสักวัน"  

 "เอาสิ ลองดู แล้วจะรู้ว่าพ่ีเป็นหนุ่มโหดลึกๆ นะจะบอกให้"  

 "จะฆ่าหนุ่มหน้าอ่อนหรือคะ"  

 "ครับ" 

 พุธชมพูหัว เ ราะข่าๆ  เ ธอไม่เชื ่อหรอกว่าสามีจะกล้าลงมือ

สังหารเพื่อนร่วมโลกได้ลงคอ เขาใจดีออก เพื่อนบ้านละแวกนี้ ต่างก็

พากันอิจฉาความโชคดีเหมือนบุญหล่นทับ เหมือนถูกสลากกินแบ่ง

รัฐบาลรางวัลที่หนึ่งตลอดชีวิต ที่ เธอได้มาเจอและแต่งงานกับดนัยดล

คนดีคนนี้ 

 ขณะที ่ภ ร รยาครุ ่น ค ิดข่า ๆ  ร ะคนชื ่น ชม  ส ามีกล ับคิดต ่า ง

ออกไป ดนัยดลใจดีก็จริง แต่ยกเว้นเรื่องยอดยาหยีเรื่องเดียวที่เข าจะ

ไม่ละเว้น ใครก็ตามที่คิดแหยมหน้ามาหักหาญแย่งชิง เขาพร้อมจะ

เผยบทโหดลึกๆ อย่างที่บอกออกมาให้ประทับใจเชียว  

เขารักพุธชมพู รักตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกในสตูดิโอของลูกค้า

รายหนึ่ง ตามจีบอยู่ เกือบปีกว่าเธอจะยอมไว้ใจ และยอมแต่งงานด้วย  

ตอนไปช่วยจัดการเรื่องงานศพบิดาของเธอ เขาสงสารจับใจกับกิริยา
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ว้าเหว่เดียวดาย เธอท่าให้เขาอดรู้สึกไม่ได้ว่าโลกทั้ง ใบของเธอ มัน

แตกสลายไปพร้อมกับสังขารดับสูญของบิดาไปแล้ว ซึ่งมันไม่จริง เขา

นี่ไง โลกแท้ๆ ของเธอ 

 "อร่อยไหมคะ" 

 "ครับ เยี่ยมเลย" 

 เสียงทุ้มทะเล้นนิดหน่อย พุธชมพูจึงเดาไม่ถูกว่ามั นเป็นค่าชม

หรือเสียดสีกันแน่ รอยยิ้มละไมบนปากบางสวยก็เห็นจนคุ้นตาเจนใจ 

แยกไม่ออกเหมือนกันว่าพูดเล่นพูดจริง เขาลุกขึ้นอวดความสูงที่แล

สง่าอยู่ในชุดล่าลองสีเข้ม กระดิกนิ้วพร้อมกับฉายแววตาล้นเล่ห์ เธอ

มองปราดเดียวก็เข้าใจความหมาย เขาร้อนรักแล้วล่ะ ไฟอุ่นในดวงตา

ซ้ึงปะทุสีสวาทงดงามและเร้าใจ แล้วเธอก็ 'ชอบมอง ' 
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บทที่ 2 

 อา ภ ร ณ ์ไ ม ่ม ีค ว า ม จ่า เ ป ็น เ มื ่อ โ ล กภ า ย น อ กถ ูก สล ัด ทิ ้ง 

ห้องนอนคือวิมานรักที่หมดจดและเปล่าเปลือยด้วยบรรดาสิ่งกีดขวาง 

เรือนร่างระหงของภรรยาจึงว่างเปล่าให้ยลเต็มสองตาปรารถนา สามี

เชยคางมนเหมือนเย้าแหย่ หากแท้จริงตั้งใจจุมพิตก่อไฟสวาท จังหวะ

บดขยี้ลุ่มลึกนุ่มนวลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามือที่โลมลูบเนื้อผุดผ่องโดยไม่

จ่ากัดต่าแหน่ง 

 ล่าคอสวยเกะกะนิดหน่อยกับปอยผมสีน้่าตาลอ่อน ดนัยดล

เขี่ยออกด้วยนิ้วแล้วประกบจุมพิตคะนึงหาลงดื่มด่่ากลิ่นหอมอ่อนๆ 

กายก่าย่ากระสันซ่านขึ้นในทันทีทันใด  ภรรยาส่งมือนุ่มมาเคล้าคลอ

ชีวิตเล็กๆ กิริยาก็บอกว่าซุกซนและนึกสนุก แต่เขาไม่สนุกเลยนะ เขา 

'ใคร่ ' มากเลย 
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 "เล่นแรงนะครับทูนหัว"  

เขากระซิบพร้อมกับพ่นลมร้อนใส่กกหู แล้วจูบซับแทรกลิ ้น

ด้วยกิริยาเร่าร้อน 

 "พุธท่าอะไรหรือคะ"  

ภรรยาย้อนถาม เสียงทะเล้นก็จริง หากแต่ปลายๆ แลสั่นปน

สะท้าน ไหล่ห่อซาบซ่านนัก 

 "ไม่เลย พุธไม่ได้ท่าอะไร พ่ีท่าเอง ตอนนี้ก็ท่าอยู่ "  

 ร่างระหงว่างเปล่าซวนเล็กน้อยก่อนจะล้มลงกลางเตียง แผ่น

หลังกระทบฟูกนุ่มแต่เหนือร่างก็พลันแน่นและหนักด้วยร่างอบอุ่นของ

สามี เขาทอดทับอ่อนโยนหากแต่แฝงด้วยพลังรักร้อนแรง กา รเล้าโลม

นุ่มนวลมักจะก่อความเสียวแหลมลึกขึ้นในห้วงอารมณ์ เส้นขนทุกเส้น

พองฟูตอบสนองทุกสัมผัสที่เขาปรุงแต่ง เธอไม่เคยปกปิดเขาได้เลยใน

ทุกคราที่เธอ 'พร้อม ' 

 คนสวนสองคนยังง่วนกับภารกิจของตนไปอย่างขยันขันแข็ง 

ทั้งสองเป็นชายวัยกลางคนหนึ่งปลายคนหนึ่ง มีครอบครัวแล้ว  ผ่าน

ช่วงข้าวใหม่ปลามันมาแล้วหลายปี แต่ทั้งสองก็ยังอดกังขาแคลงใจ

พ้องกัน ไม่ได้ส ักทีว ่าท่า ไมช่ว ง เ วลาอ่อนหวานที ่ว ่า จ ึง ไม่ยอมจาก

เจ้านายสามีภรรยาเสียที เพราะมันก็นานเกือบห้าปีรอมร่อ  

 ยามที ่ส า ยต าสอ งคู ่ล ะทิ ้ง ง านต ร งหน้า เ พื ่อ มองขึ ้น ไปบน
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ระเบียงและคาดเดาลึกเข้าไปในวิมานรักของเจ้านาย ทั้งสองก็หันมา

อมยิ้มขบขันให้กัน ไม่ต้องถามก็พอทราบว่าเวลานี้เจ้านายสามีภรรยา

คงก่าลังทอดอารมณ์พิศวาสกันอย่างเพลิดเพลิน โดยไม่ต้องสนใจว่า

บ่ายสามโมงเศษๆ มันเหมือนจะไม่ใช่เวลาสักนิด  

 ดนัยดลไม่เคยสนใจอยู่แล้ว เขารับรู้ เพียงว่าหากเขาปรารถนา

ปรุงแต่งชีวิตสมรสให้กลมกล่อมเขาจะท่าเลย เช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่

เป็นอุปสรรค อารมณ์รักของเขามันตื่นได้ไม่เกี่ยงแสงแดดและน้่าค้าง 

เหมือนเช่นเวลานี้ แสงแดดยังสาดเข้มหน้าระเบียง แต่แสงเข้มที่ว่าก็

ยังอ่อนโรยกว่าแสงจัดของไฟสวาท พ้ืนระเบียงร้อนแค่ไหน ทุกอณูบน

เตียงก็ผ่าวฉ่าไม่ยิ่งหย่อน 

 "สุดที่รักของพ่ี" 

 เสียงกระซิบแผ่วกระเส่าใส่กกหูที่ เปื ้อนชื้นด้วยเหงื่อเร่าร้อน 

พุธชมพูอ้าปากเผยอ แหงนเงยใบหน้าอวดปลายคางมนและล่าคอกลม

กลึงเหยียดตึง เธอกลืนน้่าลายพร้อมยิ้มเคลิบเคลิ้ม ดื่มด่่ากับสายลม

แห่งรักที่กวัดไกวลากรั้งคลื่นสยิวถึงขีดสุดมาสาดชโลมทั่วร่างที่กระตุก

สะท้าน สามีเอ็นดูว่าเธอสุขสมอย่างร้าวรานจึงรีบกระหวัดกอดปลอบ

ประโลม โดยไม่ลืมพรมจุมพิตล้่าลึก 

 ชีวิตเล็กๆ อิ่มเอมกระชุ่มกระชวย ดนัยดลไม่เร่งรีบผลักไสมัน

ออกห่างทุ ่ง สวาท ปล่อย ให้มันดื ่มด่่า และซึมซับความสุขลึกซึ ้ง ไป
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เรื่อยๆ ระหว่างนั้นมือก็อย่าอยู่ว่าง หมั่นเขี่ยปอยผมชื้น เย้ายอดทรวง

หวาน โลมลูบล่าคอฉ่่า เคลื่อนลงแตะโค้งสะโพก ชื่นใจกับความกลม

กลึงชวนเคล้าคลึง  

 "เหนื่อยไหม" เขาจุมพิตปลายจมูก ตาพราวหวานฉายแววรัก

ปนหวงหมดใจ 

 "พุธไม่ได้ท่าอะไรนี่คะ" ภรรยายอกย้อน ท่าทีเมินหน้าไปจ้อง

จับผ้าม่าน 

 " ไม่ท่าก็เหนื ่อยได้ ก็พี่เห็นว่าพุธอยู ่ไม่นิ ่ง  เดี ๋ยวกอดพี่ กัด พ่ี 

หยิกพ่ี บางทีก็แย่งจูบพ่ีเอง บางทีก็. . "  

 "นี ่ พุธ ไม่ท่า เ รื ่อ ง แบบนั ้นหรอกน่า  ไม ่ต ้อ งมากล่า วหาน่า

เกลียดอย่างนี้นะ ลงไปจากตัวพุธได้แล้ว เหนียวตัว จะอาบน้่า"  

 "พ่ีอาบให้นะ" 

 พุธชมพูท่าปากยื่น สามีหมั่นไส้ก็ประทับจุมพิตลึกซึ้ง ขยี้ดุดัน

อย่างหยอกเย้า ภรรยาสะดุ้งเพราะเจ็บนิดๆ สามีก็หัวเราะชอบใจใน

ล่าคอ แล้วยอมถอนความทะเล้น แต่ก็ทิ้งทวนด้วยการกัดพวงแก้ม

ระบายความหมั่นเขี ้ยวอีกนิด เจ้าของตาโต ทุบอกแง่งอนน่า เอ็นดู 

หัวใจมันพองโตไปด้วยความสุขที่ประมาณไม่ถูกเลยทุกครั้งที่ เห็นพุธ

ชมพูร่าเริงในอารมณ์ 

 " พี่รักพุธนะครับ รักหมดหัวใจเลย พี่คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้
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แน่ๆ ถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าไม่มีพุธอยู่ข้างๆ อีกแล้ว"  

 "ท่า ไมพูดแบบนั ้นละคะ"  สองแขนเรียวยกขึ ้นคล้องล่าคอ 

สบตาหวานล้่าลึก "พุธจะไม่มีวันก้าวออกไปจากชีวิตของพี่ดนัย หรอก

ค่ะ พุธสาบานว่านอกจากสามีของพุธคนนี้แล้ว  จะไม่ยอมให้ชายใด

ประทับรอยรักไว้บนร่างกายของพุธได้อีก"  

 "ยาหยี ยอดดวงใจของพ่ีจริงๆ เลยนะ อ้อนหวานน่ารักแบบนี้ 

หัวใจพ่ีละลายหมดแล้ว พ่ีว่าเราไปอาบน้่ากันเถอะ"  

 "เอ๊ะ เกี่ยวกับหัวใจละลายหรือคะ"  

 "ครับ พอโดนน้่าเย็นๆ หัวใจก็จะกลับมาแข็งปั๋งเหมือนเดิมไง 

ไม่ชอบหรือ" 

 "เชอะ" 

 "เชอะหรือชอบครับ" 

 ภรรยาตาโต เผยอปากจิ้มลิ้มจะต่อว่าต่อขานเสียหน่อย ก็ต้อง

มาตกใจหัวซุน เพราะสามีผลุนผลันลากไปอุ้ม แล้วพาเดินตัวปลิวหาย

เข้าห้องน้่า เธอหัวเราะละเหี่ยแต่ก็ไม่แข็งข้อต่อความปรารถนาไม่สิ้น

สร่า งของสามี เขาต้องการ เธอ แล้ว เธอก็จะไม่อิดออด ที ่ไหนก็ได้ 

เมื่อไหร่ก็ตาม ภรรยาพร้อมสนองอย่างภักดีไม่มีเบื่อ  

 

 เวลาห้าปีผ่านพ้นไปตามครรลอง พระอาทิตย์กับพระจันทร์
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ขึ้นและตกวนเวียนซ้่าซากอยู่เช่นนี้ ซึ่งไม่ต่างจากชีวิตสมรสของดนัย

ดลกับพุธชมพู สามีภรรยาถ้อยทีถ้อยอาศัยและทะนุถนอมความรัก

ความใคร่ให้อบอุ่นอบอวลอยู่ในวิมานรักโดยไม่มีวี่แววว่าจะเสื่อมสร่าง

ร้างสวาท 

 ชีวิตโดดเดี่ยวของอคินก็ยังคงเดินหน้าไปตามกระแสเสียดสี

ของชะตากรรม เขายังคงรักพุธชมพู แต่ก็มีอคติกับผู้หญิงคนอื่นแทบ

จะหมดโลก  

ด้วยรูปโฉมหล่อเหลา ด้วยเงินทองที่ โปรยเหมือนเศษกระดาษ 

ทั้งที่ตนก็หามาจากน้่าพักน้่าแรง และอย่างเหนื่อยแสนเหนื่อย และ

ด้วยบทสวาทที่กราดเกรี้ยวไปด้วยคลื่นแห่งใคร่ดุดัน สาวๆ มากมาย

เชียวล่ะ ปรารถนาตัว เขามาเป็นสมบัติอย่างถาวร แต่ส่าหรับอคิน 

ผู้หญิงที่หิ้วขึ้นเตียงเป็นเพียงเครื่องปลดเปลื้องความชอกช้่าที่ระบาย

เป็นค่าพูดไม่ได้เท่านั้น 

 "นี่ เจ้านายออกค่าสั่งมาแล้ว คุณต้องเดินทางไปเกาหลีในอีก

สามวันข้างหน้า ดีใจไหม คราวนี้จะได้ควงสาวหน้าขาวตัวเล็กผมด่า

แทนสาวหน้าขาวหุ่นโปร่งโย่งผมทอง"  

 เลขาเจมี่สุดเซ็กซี่กรายหุ่นอวบน่าฟัดมาแหมะบั้นท้ายบนขอบ

โต๊ะท่างาน อคินปรายมองถุงน่องสีเทาอมม่วงที่ห่อหุ้มขาเรียวแวบ

หนึ่ง ก่อนจะโยกแฟ้มในมือไปตบๆ เป็นเชิงไล่ให้หล่อนไปนั่งเก้าอ้ี  
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 "แหม ท่าเป็นเนื้อทองหวงแท่งกับฉัน ทีกับคนอ่ืน.. "  

 "อย่ามา เพ้อ เจ้อกับผมน่า  คุณเห็นผมสุขสบายกับการ เดิน

ตามหลังเจ้านายต้อยๆ หรือ ยังจะหาเรื่องอีก"  

 "แหม ถ้าเราไม่บอก เขาก็ไม่รู้หรอก"  

 "ผมไม่อยากเสี่ยงตกงานเข้าใจไหม หุ้นของผมในบริษัทก็ยัง

น้อยนิด ผมอยากได้มากกว่านี ้ อย่างน้อยก็น่าจะให้ผมได้ยกระดับ

ตัว เอง เป็นหุ ้นส่วน เกือบใหญ่ มีสิทธิ ์ เ ข้าประชุม ในฐานะนั ้น  ไม่ใ ช่

ลูกจ้าง" 

 "โอ๊ะ"  

เลขาเจมี่ยกมือทาบอกที่อวบทะลักล้นเสื้อคอแหลม หล่อนห่อ

ปากเปล่งอุทานได้เซ็กซี่ชวนขยี้จูบดีเหลือเกิน  

"นี่ถ้าคุณไม่พูดขึ้นมา ฉันต้องลืมไปแล้วน่ะนี่ รอเดี๋ยวนะคะ"  

 บั้นท้ายของหล่อนกลมกลึงน่าโลมลูบไม่เบา จังหวะก้าวเดิน

ท่าให้มันพลิ้วปัดซ้ายทีขวาที เนินเนื้อก็ดูอูมเต่งแทบจะทะลุกระโปรง

สั ้นจู ๋สีด่าออกมาเชียว  อคินไม่แปลกใจหรอกว่าท่า ไมเจ้านายถึง ได้

หลงใหลคลั่งไคล้หล่อนมาก ก็เพราะว่าหล่อนเป็นสาวฉลาด รู้จักปรุง

แต่งรูปลักษณ์ให้ดูดีอยู ่ตลอดเวลา ไม่ยกเว้นแม้แต่น้่าหอมที ่เ ลือก

เฉพาะกลิ่นที่เย้ายวนกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ได้ง่าย  

 "นี่ค่ะ ที่คุณอยากได้ละ"  
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หล่อนย้อนกลับมาพร้อมกับวางแฟ้มสีชมพูลงตรงหน้า จากนั้น

ก็ยิ้มกว้างคล้ายแสดงความยินดี  

 "หุ้นเพ่ิมหรือ"  

เขาอุทานอย่างตื่นเต้นเมื่อเปิดดูข้างในแล้ว เจอข่าวดีแผ่หลา

เต็มหน้ากระดาษ 

 "ทนายน่ามาให้สองวันแล้วละ ฉันก็มัวยุ ่งๆ คุณก็ไม่ค่อยอยู่

ห้อง มันก็เลยนอนสบายอยู่ในลิ้นชักโต๊ะท่างานของฉัน" 

 "ไม่เป็นไร ข่าวดีมาช้าหน่อยก็น่ายินดีอยู่ดี ขอบคุณนะครับคุณ

เจมี่ เป็นข่าวดีที่สุดในรอบสองปีของผมเลยนะ"  

 "เพราะคุณเป็นคนเก่งเองต่างหาก"  

 'เก่งหรือ ' อคินย้อนเหมือนเยาะอยู ่ในใจ เขาไม่หลงตัว เอง

ขนาดนั้นหรอก ต้องยกความดีให้กับความอึดความทนของ เขาดีกว่า 

ไม่เคยมีลูกจ้างคนไหนกล้่ากลืนกับอารมณ์ร้ายกาจของเจ้านายได้นาน

เกินหนึ่งปีสักคน แต่เขานี่ละที่ผ่านช่วงเวลาบัดซบนั้นมา ท่ามกลาง

ความอ้ึงทึ่งและชื่นชมของคนรอบข้าง  

ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีเมื่อเขาได้รับหุ้นจ่านวนแรกมา

นอนกอด ในแววตาก็ยังฉายความอิจฉานิดๆ แต่มันก็เล็กน้อยและ

ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมิตรภาพที่มีอยู่  

 มีจ่านวนแรกก็ต้องมีจ่านวนที่สองที่สามตามมา ซึ่งมันก็ยังเป็น
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รางวัลเล็กๆ น้อยๆ อยู่ดี ไม่เหมือนครั้งนี้  มันมากเป็นพิเศษ  

อ้อ ไม่ใช่สิ เขาได้เลื่อนต่าแหน่งด้วย เป็นถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ฝ่ายต่างประเทศ เพราะมันเยี่ยมยอดอย่างนี้ เขาจึงยอมให้เลขาเจมี่

เดินมาหอมแก้มฟอดใหญ่ หล่อนคงอยากคลอคล่าร่างกายเขามากกว่า

นั้น แต่เขาไม่ให้หรอก 

 

 ฝนตกปรอยๆ ตลอดช่วงค่่าท่าให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะซุก

กายนอนอุ่นอยู่แต่ในบ้าน สวนสวยนอกหน้าต่างถูกย้อมด้วยสีหม่น

ทะมึนของรัตติกาล แสงสีส้มที่ส่องลงมาจากเสากลมก็ไม่ค่อยช่วยให้

มันหลุดพ้นจากพันธนาการอึมครึมมากนัก  

 "หนาวจัง"  

ดนัยดลอ้อนเสียงนุ่ม จุมพิตอุ่นพรมหวานลงไล้กกหู ต้นคอ ไล่

ไปเรื่อยอย่างอิสระ 

 "ฝนตกนี่คะ"  

พุธชมพูตาปรือวาบหวามตามจังหวะคลอเคล้าสองทรวงอ่อน 

แผ่นหลังอบอุ่นมากเมื่อได้พักพิงกับอกแกร่ง 

 "ไม่ตกก็หนาว พี่หนาวทุกทีที่อยู่ใกล้พุธนี่แหละ เอ. .  หรือว่า

จะต้องอยู่ห่างๆ สักหน่อย"  

 พุธชมพูหมุนตัวกลับ ทิ้งทิวทัศน์ครึ้มข้างนอก ส่งทรวงอวบบด
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อัดกับแผงอกใหญ่ ยกสองแขนสามีตั้งพักบนไหล่บาง สองแขนตนก็ยก

คล้องล่าคอบึกบึน ขึงตาดุวาวนิดๆ แล้วท่าทีถามขึงขั งว่า 

 "พูดจริงหรือคะ" 

 "พูดจริง" ดนัยดลยอมรับ แล้วก้มจูบแก้มอย่างแสนรัก  

 "ห่างแค่ไหนคะ" 

 "บ้า พูดเรื่องอะไรห่างเหิ่ง เป็นไปไม่ได้หรอก พี่หมายถึงหนาว

ทุกทีที่อยู่ใกล้พุธต่างหาก หนาวแต่ก็ไม่อยากสวมอะไรเลย"  

 พุธชมพูท่าหน้าเลิ่กลั่ก นึกไม่ถึงว่าสามีจะทะเล้นซุกซน  จู่ๆ ก็

อุ้มไม่บอกไม่กล่าว แล้วพาเดินตัวปลิวมาวางบนเตียง โน้มตัวหนักลง

มาเหมือนจะบังคับกรายๆ ให้ร่างเบากว่านอนลง อึดใจเดียวเหนือร่าง

เบากว่าก็อึดอัดแต่อบอุ่นด้วยแรงเขยื้อนเสียดสีแต่พอแผ่ว คลื่นแห่ง

ปรารถนาพลันแล่นครืน พลางสาดกระแสวาบหวามแหลมลึกชโลม

ตลอดร่าง 

 

 บรรยากาศอึมครึมข้างนอกพร่างพรมด้วยฝนฉ่่ามันสวนทาง

กับบรรยากาศคึกคัก เ ร ่าร ้อน ในวิมานรัก โดยสิ ้น เช ิง  เพราะอึด ใจ

หลังจากนั้น สามีภรรยาก็ผลักไสอาภรณ์ออกห่าง พอใจจะคลอเคลีย

เนื้อกายแท้ๆ ซึมซับไออุ่นที่คายออกมาจากข้างใน พุธชมพูสะท้าน

กลั้วกับหายใจระรวย เนื้ออุ่นถูกสามี โลมลูบด้วยฝ่ามือชื้น ด้วยจุมพิต
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อ้อน ด้วยเนื้อกายก่าย่า และสุดท้ายก็ด้วยพลังรักที่ทุ ่มโถมลงอย่าง

แข็งแรง  

 แสงไฟในห้องมันดับวูบลงเมื่อไหร่ สามีภรรยาก็ไม่ทันสังเกต 

เพราะมัวแต่ดื ่มด่่าก่าซาบกับจังหวะพิศวาสที่ต่างฝ่ายต่างรับต่างให้

อย่างกลมเกลียว เรือนผมยาวสลวยยุ ่ง เ หยิง เพราะดนัยดลขย่าขยี้

ระบายความเสียวสยิวแหลมลึก กายหนักปนชื้นเริ่มโยกเร็วขึ้น เสียง

หายใจที่ก่อนหน้านี้ เพียงแค่หอบแผ่วพร่า ยามนี้ค่อยทวีเป็นหอบแรง

หนักหน่วง  

บางคราภรรยายังได้ยินเขาค่ารามดุดันในล่าคอเล็กน้อย แล้ว

มันก็ท่า ให้เ ธอตระหนักรู ้ว ่าอีกชั ่ว อึด ใจ  ล่าน่าพิศวา สก็จะยุต ิก าร

บรรเลง พร้อมกับทิ้งความซาบซ่านร้าวรานให้เธอและเขาร่วมกันซึม

ซับอย่างสุขสมลึกซึ้ง 

"หายหนาวหรือยัง"  

ล่าน่าพิศวาสยุติลง กระแสสุขสมถึงขีดสุดยังไม่จางหาย สามีก็

เริ่มป้อนค่าถามทะเล้นอีกแล้ว  

"พุธบ่นหนาวตั้งแต่เมื่อไหร่คะ"  

"อ้าว พุธไม่ได้บ่นหรอกหรือ แต่พ่ี ได้ยินนี่ ไม่อย่างนั้นพี่จะสละ

พลังงานมาเติมความอบอุ่นให้พุธท่าไม เหนื่อยออก"  

"เหนื่อยก็ลงไปสิคะ มานอนทับคนอ่ืนเขาอยู่ท่าไม"  
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"ไม่ลง อยากแกล้งคนอ่ืนให้นอนอึดอัดทั้งคืน"  

 ภรรยาหัวเราะ หัวใจวาบหวาม ร่างกายซ่านเสียว เพราะสามี

ไม่พูดหยอกเย้าแต่ปาก หากยังซุกซนย้่า โย กความแข็งแรงของชีวิต

เล็กๆ รุกลึกเข้ามายวนยั่ว  

 "ใจร้ายขึ้นทุกวันนะคะ"   

เธอท่าทีตัดพ้อ หากแต่ก็เผลอปลดปล่อยเสียงครางสยิวปิด

ท้ายให้เขาจับได้แล้วหัวเราะชอบใจ  

 "ไม่เป็นไร ใจร้ายมากกว่านี้พี่ก็ยินดี ถ้ามันจะท่าให้ยอดยาหยี

ของพ่ีครางหวานๆ แบบนี้ให้ พ่ีฟังทั้งคืน ไหน ครางอีกทีซิ" 

 "บ้า" 

 สามีหัวเราะร่วน ยอมย้ายร่างลงนอนแนบข้าง แขนใหญ่พาด

ขวางหน้าท้อง สอดนิ้วซ่อนไว้ใต้เอวบาง ขยับร่างที่ชิดอยู่แล้วให้เข้า

มาชิดอีกนิด ฟ้าร้องครืนๆ พร้อมกับริมฝีปากร้อนเผยอเย้าปลายยอด

อุ่นที่ประดับเนินทรวงอวบพอดิบพอดี  

 "ฮ่ือ พ่ีดนัย" ภรรยาประท้วงเสียงแผ่วพร่า 

 "ฮ่ือ นิดเดียว" 

 พุธชมพูหัว เราะระคนเสียวซ่าน ทายได้ว่ามันจะไม่นิดเดียว

อย่างปากว่า สามีก่าลังเริ่มต้นบรรเลงเพลงสวาทอีกบทแล้ว เธอแย้ม

ยิ้มดื่มด่่าพร้อมกับเผยอปากสวยให้เขาจุมพิตขยี้อย่างเร้าใจ อบอุ่นกับ
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ลิ้นอ่อนที่แทรกเข้ามาคลุกเคล้า ก่อนจะผละย้ายลงชื่นเชยล่าคอเปื้อน

เหงื่อ  

มือร้อนจัดป่ายอย่างอิสระ ไม่ก่าหนดว่าต้องจากตรงไหนไป

ตรงไหน สามีสุดที่รักพอใจและสุขใจกับทุกต่าแหน่งที่สัมผัสถึง  

ก็ไม่ใช่มือเท่านั้นที่มันจะก่อความสุขลึกซึ้ง ปากสวยก็พิษสงจัด

ไม่น้อยหน้า ยามที่เขาควบคุมบรรเลงทั่วทุกต่าแหน่งกระสัน ภรรยาก็

จะดิ้นเร่าทุรนทุราย หายใจขัดจนกลายเป็นกระอักกระเส่า เร่าร้อน

และทรมานกับคลื ่นเสียวสยิวแหลมลึกสุดใจ แล้วหลังจากนั้น  ชีวิต

เล็กๆ ก็จะท่าหน้าที ่ยึดครองสานต่อ มันจะแปรเปลี ่ยนคลื ่น ใคร่ให้

กลายเป็น 'คลื่นรัก ' ภายในเวลาอันรวดเร็ว  

 

เครื่องบินล่ายักษ์บินสูงขึ้นไปลอยบนท้องฟ้าสีคราม ชั่วอึด

ใจเดียวมันก็หดย่อจนไม่เหลือแม้แต่จุดเล็กๆ ไว้ในเงาตาเรียวหวาน

ของพุธชมพู สามีเดินทางไปพบลูกค้าที่ เกาหลี เขาตั้งใจจะขยายสาขา

แรกให้ส่า เร็จก่อนสิ้นปีนี ้  ช่างเป็นนักธุรกิจที่ไฟแรงและขยันขันแข็ง

เสียจริงๆ  

สาวตาหวานเดินอมยิ้มกลับมาที่รถ เ มื่อ เข้ามานั่ง เรียบร้อย

แล้ว ก็อดที่จะหัวเราะออกมาข่าๆ ไม่ได้ เพราะเธอคิดทะเล้นปนห่าม

เล็กน้อย ด้วยว่าสามีในห้วงค่านึงไม่ใช่แค่ว่าไฟแรงกับธุรกิจที่สุดรักสุด
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หวง แต่ไฟรักที่มันสุมซ่อนรอเวลาฉายโชนในร่างกายแข็งแรงก่าย่า

ของเขา ก็ขยันขันแข็งกับการแผ่ไอร้อนมาเผาเรือนร่ างของเธอให้

ละลาย หรือบางคราก็แทบจะไหม้เกรียมออกบ่อยๆ  

เหมือนเมื่อคืนนี้ไง เขาออดอ้อนน่ารัก ทุ่มโถมพลังสวาทหนัก

หน่วง จุมพิตเร่าร้อนของเขายังฝังลึกตราตรึงอยู่ในปากจิ้มลิ้ม ทรวง

หว าม  หน้า ท ้อ ง เ น ียน  แล ะทุ ่ง เ ส น่ห า ล ึก เ ร ้น  ท ุกค ร าที ่ร ะล ึก ถ ึง 

ร่างกายก็มีอันสะท้านระคนซ่านสยิวไปเอง  

ตาเรียวหวานย้ายไปจับหนุ่มสาวคู่หนึ่ง เดินกุมมือมองตากัน

ลึกซึ ้ง ผ ่าน รถของ เ ธอ ไป  ท่าทา งจะ เป็นคู ่ส ามีภ ร รยา  และคงจะ

เดินทางไปดื่มน้่าผึ้งพระจันทร์ที่ไหนสักแห่ง อาจจะเมืองไทยหรือเมือง

นอก เพราะดูจากการแต่ง เนื ้อแต่งตัว  ก็คะเนว่าเป็นทายาทเศรษฐี

ด้วยกันทั้งคู่ 

 จริงสิ เธอกับดนัยดลยังไม่เคยมีช่วงเวลาดื่มน้่าผึ ้งพระจันทร์

เลย ตั้งแต่จดทะเบียนสมรสกับเขา เธอก็เปลี่ยนบทบาทจากหญิงสาว

โดดเดี่ยวมาเป็นภรรยาผู้พรั ่งพร้อม แม้จะไร้พิธีวิวาห์อันทรงเกียรติ 

ไม่ได้สวมชุดเจ้าสาวที่ผู้หญิงแทบทั้งโลกใฝ่ฝันว่าจะได้สวมมันสักครั้ง

ในชีวิต แต่ดนัยดลก็ไม่ได้ท่าให้เธอรู้สึกน้อยใจในสิ่งที่หมดโอกาสไป

แล้ว 

 น้่าผึ ้งพระจันทร์มันอาจจ่าเป็นส่าหรับคู ่สามีภรรยาข้าวใหม่
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ปลามันหลายคู่ แต่ส่าหรับเธอ ดนัยดลคือข้าวใหม่ปลามันทุกวันทุกคืน 

ดังนั ้น  เธอจึง ไม่จ่า เป็นต้องเดินทางไปดื ่มน้่าผึ ้งพระจันทร์ที ่ไหนให้

สิ้นเปลือง เพราะห้องนอนก็คือวิมานรักที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของ

ความรักมากมาย อุดมไปด้วยความหวานชื่นจากน้่าผึ ้งที่ เธอกับสามี

ร่วมกลั่นด้วยกันผ่านล่าน่าเพลงสวาททุกช่วงเวลาอยู่แล้ว  

 "กลับจากเกาหลีแล้ว พี่จะพาเราไปพักผ่อนสักสี่ห้าวัน อยาก

ไปไหน บอกซิ ห้ามบอกว่าแล้วแต่พี่น ะ ถ้าได้ยินละก็ จะโกรธแล้ว

ถอดเสื้อผ้าให้หมดเลย" 

 รถเคลื่อนตัวห่างสนามบินมาอย่างอ้อยอิ่ง เช่นเดียวกับคลื่น

ความทรงจ่าที่พลิ้วประโยคอ่อนหวานของสามีครืนเข้ามาในสมอง พุธ

ชมพูเม้มปากยิ้มวาบหวาม เผลอลูบพวงมาลัยด้วยกิริยาเคลิบเคลิ้มดื่ม

ด่่า 

 "พุธไม่รู ้ว ่าจะไปไหนนี่คะ  เอ้อ ลงใต้ดีไหมคะ พุธ ไม่เคยไป

เที่ยวทางนั้นเลย" 

 "ได้ครับ เราจะลงใต้ทันทีที่พี่กลับมาจากเกาหลี ตกลงแล้วนะ 

ถ้าอย่างนั้นมาเร็ว เล่นเกมถอดเสื้อผ้ากันเถอะ ถ้าพุธแพ้ ต้องพาพี่ลง

อ่าง แต่ถ้าพ่ีชนะ พ่ีจะพาพุธลงอ่างเอง มาเร็วยาหยีที่รัก " 

 'อุ๊ย ' พุธชมพูอุทานใจหายวาบกลางใจปั่นป่วน เธอใจลอย

ซาบซ่านไปกับภวังค์รักจนเกือบจะฝ่าไฟแดงเข้าแล้ว บ้าจริงๆ นี่ถ้า
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เบรกไม่ทัน คงได้ชนกับท้ายรถคันหน้า สามีทราบเรื่องคงบินกลับมา

ท่าทีต่าหนิโน่นนี่นิดหน่อย แล้วอุ้มลงอ่างไปท่าโทษซุกซนอีก  ไม่ไหวละ 

ต้องรีบระงับความฟุ้งซ่านและควบคุมสติให้มั่นคงก ว่านี้ ไม่อย่างนั้น 

คงขับรถไม่ถึงบ้าน เผลอๆ อาจต้องเลี้ยวเข้าโรงพักไปเสียก่อน  

 

 อค ินสบถร่า ค าญในล่า คอตอนก้มหย ิบหน ัง ส ือ เ ด ินทา ง 

เจ้านายจอมเขี้ยวปรายตาต่าหนิว่าเขาซุ่มซ่าม เขาก็รีบส่งยิ้มขอโทษ 

ทั้งที่ เรื่องหยุมหยิมพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เจ้านายไม่ต้อง

มาวุ่นวายติเตียนสักหน่อย ล่าพัง เฉพาะเคี่ยวกร่ากับเรื ่องงาน มันก็

น่าจะพอแล้ว  

 เขายังง่วงอยู่ เลย เมื่อคืนสวิง เหวี่ยงกับการปลดเปลื้องความ

ใคร่ค่อนคืนไปหน่อย แม่สาวที่เขาหิ้วมาด้วยถึงกับบ่นอุบตอนเขาปลุก

หยาบๆ แล้ว ไล่ให้กลับบ้านตอนตีห้า  เพราะหล่อนกับ เขาก็เ พิ่งจะ

ผล็อยหลับอย่างอ่อนเพลียไปเมื่อตอนตีสามครึ่งเอง  

 เ ล ข า เ จมี ่ส ุด ส วย เ ด ินม ากร ะแซะส ีข ้า ง  จ ง ใ จ เ บ ีย ดทร ว ง

มโหฬารมาเสียดสีต้นแขนแน่นกล้าม หล่อนเจ้าชู้ได้น่าทึ่งมาก เขา

ปรายตาลงต่าหนิ หล่อนก็ช้อนตาขึ้นมาเชิญชวนให้ลองเล่นเกมใคร่  

 "คุณใจกล้าจริงๆ เจมี่ เจ้านายยืนห่างแค่สามก้า วเอง ยังมาท่า

เจ้าชู้ใส่ผมอีก คุณเดือดร้อนน่ะผมไม่ห่วงเลยนะ แต่ผมไม่อยากถูกริบ
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หุ้นคืน ไปยืนห่างๆ " เขากระซิบให้หล่อนหัวเราะคิก  

 "แหม ฉันรู้ว่าควรท่าอะไรและไม่ควรท่าอะไรหรอกน่า เอ้า นี่

เอกสารที่คุณลืมไว้ทั้งปึก ฉันอุตส่าห์ขับรถแซงซ้ายปาดขวาเพื่อคุณ

โดยเฉพาะเลยนะ ยังจะมาท่าหวงเนื้อถือแท่งไปได้"  

 อคินหัว เ ร าะข่าๆ  เขาสับ เพร่าขนาดนี ้เ ช ีย วหรือนี ่ คง เป็น

เพราะระเริงใจที่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจ่านวนมากโขกับต่าแหน่งใหม่ที่ เพิ่ง

ได้เลื่อนกระมัง  

 "ขอบคุณคุณเจมี ่ค รับ  นี ่ถ ้า ไม่ได้ค ุณ ผมต้อง โดนเฉ่งตั ้งแต่

นิวยอร์กไปถึงเกาหลีแน่ๆ เลย"  

 "ส่านึกในบุญคุณก็ดีแล้ว กลับมาจากเกาหลี ฉันจะนอนรอให้

คุณมาทดแทนอย่างเต็มคราบเลย ดีไหม"  

 เลขาจอมเจ้าชู้ เลี้ยววกกลับเข้าหาตัวได้หน้าตาเฉย อคินไม่ทัน

ได้เอ่ยปากต่าหนิ หล่อนก็ย้ายร่างบิดสะโพกปลิวไปควงแขนเจ้านาย

จอมเขี้ยว ช่างกล้าหาญชาญชัยดีจริงๆ ไม่กลัวบ้างเลยหรือว่ าภรรยา

ดุมหาโหดของเจ้านายจะโผล่พรวดพราดมาส่งคุณสามีร้อนรักน่ะ  

  

 ระหว่างรอเวลาขึ้นเครื่อง เลขาเจมี่กับเจ้านายปลีกตัวไป

เดินกะหนุงกะหนิงอีกมุม เขานั ่งปะปนกับผู ้โดยสารมากมาย ไม่มี

อะไรท่าก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาจ้องอย่างชั่งใจว่าควรจะโทรหาดนัย
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ดลดีไหม ตั้งแต่หนุ่ม ไทยใจดีแวะไปหาถึงห้องท่างานเมื่อหลายเดือน

ก่อนแล้ว งานยุ่งๆ ก็รัดตัวเขาไว้จนไม่มีเวลาได้ติดต่อพูดคุยกันอีกเลย 

ทางโน้นก็เงียบหายไปเช่นกัน เดาว่างานคงพะเรอเกวียนพอกัน  

 "ดนัยดลครับ"  

 "รู้แล้ว"  

หลังจากตัดสินใจโทรหา แล้วรอสัญญาณอยู่ครู่หนึ่ง เสียงหนุ่ม

ไทยใจดีก็กรอกมาตามสาย ให้เขาอมยิ้ม  

"ก็ผมโทรหาคุณนี่นา อ้อ หรือว่าจะมีสาว อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ

โทรศัพท์มาช่วยรับแทนหรือเปล่า"  

 "คุณเป็นใคร เสียงคล้ายเพ่ือนผมจัง"  

 อคินเลิกคิ้ว แล้วเพิ่งฉุกคิดได้ว่าเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เมื่อ

สองเดือนก่อน  เปลี่ยนทั้งเบอร์ทั้งเครื่องใหม่เลย เพราะเครื่องเก่า

หล่นจ๋อมลงไปนอนเย็นฉ่่าอยู่ก้นท่อระบายน้่าแล้ว เขาเมามากในคืน

นั้น สาวคู่นอนนั่นละที่เล่าว่ารีบถลันไปคว้าแล้ว แต่ก็ไม่ทัน ตอนเมา

เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร แต่พอสร่างก็เอะอะอาละวาดกับหล่อนใหญ่โต  

 " ขอ โ ทษค ร ับ  นี ่ผ ม เ อ ง  อค ิน  ผม ล ืม ไ ป เ ล ย ว ่า ผ ม เ ปลี ่ย น

โทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์ด้วย"  

 "อ้าว หรือครับ นั่นคุณอยู่ไหน เสียงดังจอแจพิลึก"  

 "สนามบิน ผมก่าลังจะเดินทางไปเกาหลีครับ"  
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 "เกาหลี อยากให้ผมไปรับไหม"  

 อคินหัว เราะเบาๆ บางทีก็นึกแปลกใจว่าดนัยดลเก็บอารมณ์

ขันมากมายเอาไว้ตรงไหน ได้คุยกันทีไร เขาจะเป็นฝ่ายปลอดโปร่ง 

อบอุ่น และรู้สึกเหมือนว่าตัว เองไม่เดียวดายอ้างว้างอย่างที่ เคยเป็น

เรื่อยมา  

 "เอาสิ ถ้าคุณมีน้่าใจ ผมจะปฏิเสธท่าไม"  

 "ได้ บอกเวลามาเลย ถึงกี่โมง กี่ทุ่ม"  

 อคินบอกเวลาปลายทางให้ทราบ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอ

เพื่อนหนุ่มใหญ่ชาวไทยที่โน่นจริงๆ เขาคิดว่าทางโน้น อ่า เล่ น ท่าที

จริงจังหวังจะให้เขาแปลกใจเสียมากกว่า  

 "เจ้านายผมย้อนกลับมาแล้วกับคุณเจมี่ คุณดนัยจ่าเธอได้หรือ

เปล่า เลขาตาเจ้าชู้น่ะ"  

 "จ่าได้ ผมเป็นคนมีความจ่าชั้นเลิศ ขออวด"  

 "รู้แล้ว ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับคนมีความจ่าชั้นเลิศนะครับ แล้ว

เจอกันนะ" 

 เขากดปุ่มตัดสายพร้อมกับลุกขึ้นยืนรวดเร็ว เจ้านายจอมเขี้ยว

ค่อนข้างหยุมหยิมกับพิธ ีร ีตอง  ถือดีว ่ามีอ่านาจ เหนือกว่า ไว ้ข่ม  มี

อิทธิพลของเงินทองไว้เบ่ง คนอื่นยามเจอหน้าต้องพินอบพิเทาให้เห็น 

ถ้ายืดอกคอแข็งก็จะถูกเหมาว่า 'ก่าแหงไม่ย่าเกรง ' 
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 เลขาหุ่นน่าฟัดโบกมือลาทั้งเจ้านายและลูกน้อง หล่อนชม้าย

ชายตาเจ้าชู้ใส่แสงตาเฉยๆ ของอคิน ทิ้งประกายร้อนรักเชิญชวนไว้

อีก เล็กน้อย  รอจังหวะให้เ จ้านายหันหลังปุ ๊บ  ก็ร ีบส่งจูบซุกซนให้

ลูกน้องหนุ่มไทยในฝันปั๊บ อคินคงไม่ทราบหรอกว่าหล่อนหมายมั่นขบ

เคี้ยวเนื้อหนุ่มของเขามานานแค่ไหนแล้ว คนอื่นล้วนแต่โอนอ่อนแค่

หล่อนกระดิกนิ้ว แต่เขานี่สิ เล่นตัวอย่างท้าทายนัก  

 หนุ่มไทยหวงตัว เฉพาะคนในที่ท่างานตัว เองส่ายหน้าระอา 

เขาโบกมือเหมือนไล่แกมปฏิเสธไมตรีร้อนแรงที่อีกฝ่ายเสนอ ขณะ

สาวเท้าเร็วขึ้นอีกนิดเพ่ือทิ้งระยะห่างเจ้านายไม่เกินสามก้าว สาวไทย

กับเพื่อนสองคนที่เร่งฝีเท้าขึ้นมาจนเคียงก็สนทนากันด้วยภาษาถิ่น

เกิด ท่าให้เขาอดเหลียวไปมองและฟังไม่ได้  

แล้ววูบนั้น หัวใจแตกสลายก็พลันผุดเงาของนางในฝันที่เขา

ยังคงฝันถึงและคะนึงหาไม่เสื่อมคลาย ป่านนี้ เธอจะเป็นยังไงบ้างหนอ 

มีความสุขกับสามีหนุ่มใหญ่ดีอยู่หรือ 'พุธชมพู ' 
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บทที่ 3 

 รถพยาบาลเปิดสัญญาณขอทางบนถนนสายสยดสยอง 

รถบรรทุกสิบล้อประสานงากับรถกระบะ แรงกระแทกหนักหน่วงยัง

ผลไปถึงรถตู้กับรถตู้ที่ เบรกไม่ทันต้องพุ่งปะทะกันเต็มแรง แล้วแฉลบ

ลอยละลิ่วลงจากสะพานลอยไปหนึ่งคัน  และในคันนั ้นละที่ฝากร่าง

สลบเหมือดของดนัยดลไว้กับสวรรค์  

 หนุ ่ม ใหญ่ใจดีอาการสาหัส  บาดแผลภายนอกไม่ฉกรรจ์ได้

เท่ากับสมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง เขาขาดอากาศอีก

เล็กน้อยตอนรถด่าดิ่งลงสู่ใต้น้่าและกว่าที่ เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือพา

กลับขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย  แต่เมื่อตรวจอาการโดยละเอียด

แล้ว แพทย์ก็ลงความเห็นค่อนข้างแน่ชัดให้อคินใจแห้งว่ า 

 "คนไข้จะสูญเสียการมองเห็นไปสักสองสามเดือน"  
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"ตาบอดหรือครับ" 

"ไม่เชิงหรอกครับ แค่ว่าระบบสายตามีปัญหาเล็กน้อย"  

"หลังจากนั้น เขาจะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับ"  

"เราจะตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง แต่ต้องรอให้ร่างกายของ

เขาแข็งแรงกว่านี้ อีกหน่อย ในระหว่างนี้  สภาพจิตใจของคนไข้อาจไม่

ปกตินัก ญาติต้องอดทนและตั้งรับกับอารมณ์ของเขาให้ได้ อย่าเกรี้ยว

กราดฉุนเฉียวตามเขาเป็นอันขาด"  

อคินพยักหน้า  เขา ไม่ได้บอกหมอว่าตนไม่ใช ่ญาติ ต่า รวจ

เกาหลีติดต่อกับเขา เพราะโทรศัพท์มือถือของดนัยดล มันบังเอิญหล่น

ค้างอยู่บนสะพาน และสายสุดท้ายที่หนุ่มใหญ่โทรหาก็คือเขา  

หมอกลับออกไป ทิ้ง เขาไว้กับคนไข้บอบช้่า ดนัยดลยังไม่ฟื้น 

บาดแผลฟกช้่าเพียงเล็กน้อยไม่อาจกลบเกลื่อนความหล่อเหลาคมคาย

ให้จางหาย แต่ขากับแขนที่อยู่ในเฝือกนี่สิ ที่อคินลอบหวั่นวิตกว่ามัน

อาจจะพิการด้วย  

ถ้าเป็นอย่างนั ้นจริง หนุ่มใหญ่ก็จ ะกลายเป็นชายพิการที่น่า

สงสารที่สุด เพราะมันเกิดขึ้นตูมเดียวกับอุบัติเหตุสยดสยองเพียงวูบ

เดียว 

"คุณต้องปลอดภัยนะ ต้องเข้มแข็งไว้ คุณพูดเสมอว่าคุณเป็น

โลกทั้งใบของภรรยายาหยี ถ้าไม่มีคุณเสียคน เธอก็คงอยู่ไม่ได้ไปตาม
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ล่าพัง ดังนั้น คุณต้องอยู่ต่อไปเพื่อเธอ แม้จะพิ การก็ต้องอยู่ให้ได้ ผม

จะคอยช่วยเหลือคุณเอง"  

ชายหนุ่มกล่าวปลุกเร้าให้ก่าลังใจแผ่วเบา กุมมือใหญ่บวมเป่ง

ที่น่าจะปกติกว่าอีกข้างที่อยู่ในเฝือก บาดแผลที่เห็น น่าจะเกิดจาก

การกรีดของกระจกหรือวัตถุมีคม แต่จะโดนตอนไหนก็สุดจะคาดเดา  

 "ผมจะโทรบอกภรรยาคุณดีหรือเปล่า เธอต้องตกใจมากเลย 

หรือว่าจะรอดูอาการคุณต่อไปอีกสักสองสามวัน บางที ถ้าคุณฟื้นแล้ว 

แข็งแรงดี คุณก็อาจจะติดต่อกับเธอเอง"  

 เขายังคงกล่าวเบาๆ คล้ายหารือขอความเห็น รู้สึกว่าตัวเองใจ

ไม่แข็งพอที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวร้ายต่อภรรยายาหยีของหนุ่มใหญ่ 

นึกภาพออกเลยว่าฝ่ายโน้นจะขวัญกระเจิง ใจตระหนกมากแค่ไหน 

อาจจะหมดสติล้มฟุบหัวฟาดฟ้ืนแถวนั้น เดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อีก

เรื่องไปเสียเปล่าๆ ถ้าอย่างนั้น ก็คงต้องรอสักระยะเถอะ  

 โทรศัพท์มือถือของดนัยดลมันอยู ่ในมือแล้ว  แค่ว ่าอคินกด

เบอร์ภรรยายาหยี เ ขาก็จ ะ เห็นภาพของพุธ ชมพูยิ ้มหวานอยู ่บ น

หน้าจอแล้ว แต่เพราะเขาเลือกท่าอย่างหลัง เขาจึงตัดสินใจกดปุ่มปิด

เครื่อง แล้ววางมันไว้บนโต๊ะหัวเตียงดังเดิม จากนั้นก็ค่อยลุกไปหยุด

หน้าระเบียง  กอดอกเคร่งขรึม  หากแต่ใจกลับกระวนกระวายกับ

เหตุการณ์ที่จะเกิดแก่เพ่ือนหนุ่มต่างรุ่นในวันพรุ่งนี้  
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  ลมกระโชกรุนแรงเข้ามาทางหน้าต่างปัดกรอบรูปแต่งงาน

ที่ตั ้งประดับอยู่บนชั ้นไม้สีฟ้าอ่อนหล่นแตกเปรื่องกลางพื้น  แม่บ้าน

ตาโต ยกมือทาบอก ขณะที่คุณผู ้หญิงรีบวิ่งมาเก็บด้วยสีหน้า ไม่สู ้ดี 

เธอยังร้องเร่งให้แม่บ้านรีบไปปิดหน้าต่าง เพราะฝนหนักข้างนอกสาด

เข้ามาเกือบถึงชุดรับแขก 

 "อนงค์ มาเก็บกวาดตรงนี้ให้เรียบร้อย"  

 พุธชมพูเรียกสาวใช้อีกคนด้วยน้่าเสียงหงุดหงิดเล็กน้อย เธอ

รีบขึ้นมาห้องนอน เปิดลิ้นชักข้างเตียง ล้วงกล่องอุปกรณ์จุกจิกออกมา

เปิดฝา แล้วหยิบกรอบไม้สีฟ้าอ่อนที่ยังใหม่เอี่ยมอยู่ในกล่องลายหัวใจ

สีชมพูมาทดแทนกรอบช่าร ุด  แต่เพราะไม่ทันระวัง  หรืออาจ เป็น

เพราะจิตใจที่ไม่เป็นสุขตั้งแต่เห็นกรอบรูปร่วงพื้นนั่นเอง ท่าให้เศษ

กระจกบาดนิ้วจนเลือดไหล  

 "แย่จริงๆ "  

 เธอพึมพ่านิ่วหน้า แสงตาแลวาวด้วยความหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิม 

เพราะเลือดหยดหนึ่งหล่นกระทบกรอบหน้าคมคายของสามีเข้าพอดี 

ภรรยาหายใจขัดอย่างประหลาด แต่มืออีกข้างก็รีบดึงกระดาษทิชชูมา

ซับว่องไวโดยไม่ใส่ใจกับบาดแผลบนนิ้วซุ่มซ่ามสักนิด  

 "ท่าไมจู่ๆ ฝนก็ตกหนักไม่มีปี่มีขลุ่ยแบบนี้นะ ทั้งที่วันนี้แดดก็ดี

ออกนี่นา" 



57 กลร้ายในเงารัก  ***  รัชนีกานต์ 
 

 กรอบรูปอัน ใหม่ถ ูกหยิบติดมือมาด้ว ยขณะที ่ย ้า ยมาหยุด

ส่ารวจสภาพอากาศแปรปรวนใกล้หน้าต่าง  ละอองหนากับเม็ดฝน

เกาะพราวทั่วกระจก ฟ้าร้องหนักและแลบแสงวาบวาวเป็นระยะแข่ง

กับสายลมที่กวัดแกว่งปัดกิ่งก้านใบของมวลแมกไม้เอนลู่น่ากลัว บาง

ครายังได้ยินเสียงหวีดหวิวแผ่วๆ ตามหลังมาอีกด้วย  

 พุธชมพูถอนใจ เฮือก พลางยกนิ ้วขึ ้นส่ารวจบาดแผล เลือด

หยุดไหลแล้ว แผลก็เล็กนิดเดียว แต่ถ้าโดนน้่าก็คงแสบ ติดพลาสเตอร์

ไว้สักหน่อยก็น่าจะดี เธอย้อนกลับมานั่งพับขาข้างเตียงอีกครั้งเพื่อท่า

แผลให้ตัว เองอย่างว่องไว เหลือบไปเห็นโทรศัพท์บนหมอน ก็นึกว่า

น่าจะโทรหาสามี บอกเล่า เหตุการณ์วุ ่นวายทางนี ้ให้เขาฟัง เผื ่อว่า

อารมณ์หงุดหงิดประหลาดมันจะสร่างลงบ้าง  

 "อ้าว ปิดเครื่องหรือ"  เธอบ่น แววตาฉายความเสียดายแกม

ผิดหวังลึกๆ "ปกติพ่ีดนัยไม่เคยปิดเครื่องนี่นา แอบท่าอะไรออกนอกลู่

นอกทางแล้วไม่อยากให้พุธโทรกวนขัดจังหวะใช่ไหม อย่าให้จับได้นะ"  

 เ ธอพยายามอย่าง เต็มที ่แล้วต่อการหัน เหความหงุดหงิดที่

เกาะติดอยู่ในอารมณ์ ด้วยการเค้นวาจาสัพยอกไร้สาระออกมาแล้ว

ปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะข่าๆ แต่ยามช่าเลืองไปจับใบหน้าเปื้อนยิ้ม

ของสามีในกรอบใหม่ ใจคอมันก็ตะครั ่นตะครอไม่เป็นสุข เสียจริงๆ 

แล้วเธอก็ไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้มาก่อน  
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 ฟ้าหลังฝนเหนือหลังคา 'บ้านพิณพิไล ' ไม่สดใสตามที่ควร

จะเป็น เพราะเลยก่าหนดไปเกือบสามวันแล้ว แต่พุธชมพูกลับติดต่อ

กับสามีไม่ได้ เขาปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา เธอลองโทรไปรบกวน

เพื่อนในแวดวงธุรกิจของเขา ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้

ติดต่อกับเขาหลายวันแล้ว เพราะทราบว่าเขาเดินทางไปเกาหลี  

 "คุณผู้หญิงคะ ขนมอบได้ที่แล้วค่ะ" แม่บ้ านร้องเตือนเมื่อเห็น

ว่าเจ้านายสาวนั่งเท้าคางใจลอย  

 "อ้อ  ขอบใจนะ แม่พิศกับอนงค์จัดการต่อแทนฉันที ฉันจะ

ออกไปโทรหาพ่ีดนัยสักประเดี๋ยว"  

 "นั่นสิคะ" แม่บ้านทอดเสียงปรารภ "ปกติแล้ว  คุณผู้ชายไม่

เคยผิดเวลาแบบนี้ หรือว่างานทางโน้นจะขลุกขลักเสียก็ไม่รู้นะคะ"  

 "งานขลุกขลักก็ไม่เห็นเป็นไร แค่โทรศัพท์กลับมาบ้านสักสอง

สามนาทีเอง แต่นี่น่ะ พ่ีดนัยปิดเครื่องไปเลย"  

 'แม่พิศ ' พยักหน้าหงึกๆ พลางถอนใจตามหลังร่างโปร่งที่ เดิน

สวนทางกับ 'อนงค์ ' สาวใช้หน้าหวาน หลานสาว 'นายอุ่น ' คนสวน

ฝีมือฉมังที่คุณผู้ชายโปรดปรานนักหนา  

 "คุณผู้หญิงหน้างออีกแล้วนะป้า" อนงค์เปรยๆ แววตาก็เป็น

กังวล 

 " ฮื่อ คงจะหงุดหงิดที่ติดต่อคุณผู้ชายไม่ได้นั่นแหละ เอ้อ แต่
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ป้าว่ามันแปลกเหมือนกันนะ ปกติคุณผู้ชายก็ไม่เคยปิดเครื่องนา จะ

เดินทางไกลแค่ไหนก็ต้องโทรกลับมาอ้อนโน่นนี่กับคุณผู้หญิงแทบจะ

เกินสามเวลาหลังอาหารเสียด้วยซ้่า " 

 "นั่นสิ แต่หนนี้สิ ท่าไมเงียบกริบ"  

 แม่บ้านสาวใช้พยักหน้าหงึกๆ ให้กัน ร้อง 'ฮื่อ ' เนือยๆ พร้อม

กัน แล้วค่อยหันไปเอาใจใส่กับขนมอบ ซึ่งทายว่า รสชาติในถาดนี้ก็คง

ไม่กลมกล่อมดั่งใจ เพราะคนท่าอารมณ์ไม่นิ่งพอ  

 

 สิบวันแล้วที่ไม่สามารถติดต่อกับสามีได้ พุธชมพูจึงร้ อนใจ

นั่งไม่ติด เธอมายืนหน้าบอกบุญไม่รับบนศาลาหลังน้อย มองคนสวน

ท่างานด้วยแววตาเฉื่อยชา โทรศัพท์มือถือถูกก่าจนร้อนปนชื้น เธอ

อยากจะขว้างมันทิ้งลงสระเสียให้รู้แล้วรู้รอด เพราะการสื่อสารมันชุ่ย

มาก กดเบอร์สามีไปกี่ทีต่อกี่ที มันก็ท่าเฉยดื้อด้าน  

 ขณะก่าลังหมกมุ่นกังวลกับการเงียบหายไปอย่างผิดปกติของ

สามี 'กาญจน์แก้ว ' ก็โทรศัพท์เข้ามาอวดเสียงร่าเริง เพราะเพิ่งจะได้

เลื่อนต่าแหน่งจากผู้ช่วยฝ่ายขายเป็นผู้จัดการ  

 "เป็นยังไงจ๊ะ ฉันเคยประกาศไว้ว่ายังไงเมื่อปีกลาย จ่าได้ไหม

พุธ ฉันบอกว่าจะขยับตัวเองเป็นผู้จัดการให้ได้ภายในปีหน้า  แล้วเป็น

ยังไงจ๊ะ ฉันท่าส่าเร็จจริงๆ "  
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 "ยินดีด้วยนะ" 

 "แน่นอน ฉันโทรมาก็เพื่อจะฟังประโยคนี้จากเธออยู่แล้ว อ้อ 

เจ้านายบ่นคิดถึงเธอแน่ะ ฝ่ายโฆษณาห่วยแตกลงทุกวัน ตั้งแต่สาวเก่ง

อย่างเธอลาออกมาเป็นคุณนายให้คุณดนัย"  

 "ฉันก็คิดถึงเพ่ือนที่สตูดิโอเหมือนกัน"  

 กาญจน์แก้ว รู ้ส ึกผิดสัง เกตกับ เสียง เนิบ เนือยของ เ พื่อนรัก

เล็กน้อย  เพราะตั ้งแต่พุธชมพูลาออกจากงานโฆษณาให้กับบริษัท

ขนาดกลางแห่งหนึ่งเพ่ือมาเป็นแม่ศรีเรือนอย่างเต็มตัว โทรมาคุยทีไร 

น้่าเสียงของเธอเป็นต้องเบิกบานราวกับโลกทั้งใบมันย้อมด้วยสีฟ้าซึ่ง

เป็นสีโปรดของสามีทีเดีย ว แต่ท่าไมวันนี้น้่า เสียงเหมือนสีฟ้าอมเทา

พิกล 

 "เป็นอะไรหรือเปล่า ท่าไมท่าเสียงเหมือนแบกโลก ทะเลาะกับ

พ่อคุณหรือจ๊ะ" เพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย จึงไม่

ต้องอ้อมค้อมกับข้อสงสัย กาญจน์แก้วจึงถามโพล่งออกมาตรงๆ  

 "ทะเลาะก็ดีน่ะสิ"  

พุธชมพูย้อน ปลายเสียงเริ่มสั่นเครือ เพราะรู้สึกอึดอัดกับแรง

หงุดหงิดภายในเต็มที  

 "แล้วท่าไมหรือ" 

 " พี่ดนัยไม่โทรหาเลย นี่มันเลยก่าหนดกลับบ้านตั ้งหลายวัน
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แล้วด้วย ปกติเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้ "  

 "อ้อ ที่แท้ก็ห่างยาหยียอดดวงใจหรอกหรือ อภิโถคุณพุธชมพู 

แต่งงานกันมาตั้งห้าปีแล้ว ไม่ใช่ห รือ ท่าไมยังหวานซาบซ่านจนห่าง

หายหลายวันไม่ได้อีก เอ้อ ถ้าเป็นเมื่อก่อน กุ๊กกิ๊กกับนายอคินก็ว่าไป

อย่าง" 

 พุธชมพูใช้ความเงียบเป็นเครื่องบอกอารมณ์ เพ่ือนช่างแหย่จึง

พลันรู้ทันทีว่าเธอไม่พอใจเข้าแล้ว จึงรีบหัวเราะกลบเกลื่อน พลางแก้

ตัวน้่าขุ่นๆ ไปว่า 

 "แหม ฉันก็แค่หลุดปาก อย่าโกรธเลยน่า ฉันก็รู ้หรอกว่าเธอ

จะไม่ยอมยกโทษให้นายอคิน  นี ่ถ ้าอยู ่ต ่อหน้าละก็ ฉันจะตบปาก

ตัวเองให้เธอดูเลยนะ"  

 "ไม่เป็นไร แค่นี้ก่อนได้ไหม ฉันอยากนั่งเงียบๆ สักพัก"  

 น้่าเสียงตัดบทกระด้างออกอย่างนั้น มีหรือที่กาญจน์แก้วจะไม่

ยอมถอย หล่อนหัวเราะแห้งๆ  อีกครั้ง ก่อนจะล่่าลาไม่ค่อยเต็มเสียง 

นึกฉุนตัวเองเหมือนกัน ที่อุตส่าห์โทรมาอวดต่าแหน่งใหม่แท้ๆ ตอน

โทรเข้ามา บรรยากาศครึกครื้นดีออก แต่พอตอนจบ ท่าไมมันอึมครึม

เหมือนสีฟ้าอมเทาไปเสียได้ 

 

 พุธชมพูสูดหายใจเข้าปอดลึกยาวสองสามครั ้ง เพื ่อระงับ
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ความพลุ ่งพล่าน  หมอกคว ัน อดีต เ ริ ่ม แผ่คลุมลงมาจนสวนหย่อม

ตรงหน้าแลหม่นและน่าชิงชังไปในทันที ตาเรียวหวานก็พานตวัดค้อน

พาลๆ ร่างโปร่งหมุนกลับแล้วกระแทกนั่งด้วยกิริยาฉุนเฉียว   

การกระท่าหยาบหยามของอคินเมื่อหลายปีก่อนก็พลันค่อย

หวนคืนกลับมากระทุ้งความผิดหวังระคนชิงชังที่นึกว่าลืมได้สนิทแล้ว  

เป็นเพราะกาญจน์แก้วคนเดียว หล่อนไม่น่าพาดพิงชื่อชายเจ้าอารมณ์

คนนี้ออกมาเลย 

 อคิน ในวันวานเป็นหนุ ่มหล่อคมคายที ่เ ฝ้าพะเน้าพะนอขอ

ความรักจากเธอ จนเธอใจอ่อนยอมให้เขาลิขิตความสัมพันธ์ไปอย่าง

เอาแต่ใจ เขารู้จักแต่ความปรารถนาของตัวเอง ไม่เคยสนใจสิ่งรอบ

ข้าง ความรู้สึกและความจ่าเป็นของคนอื่น โดยเฉพาะเธอซึ่งเขาบอก

ว่า 'รักหมดหัวใจ ' 

 บิดาของเธอกระมังที่มีสายตาแหลมคมมองคนไม่เคยผิด ท่าน

มองออกว่าเธอต้องหมดความสุขไปทั้งชีวิตแน่ๆ ถ้าขืนโอนอ่อนให้

ความรักของอคินบงการเรื่อยไป  

ท่านพยายามขัดขวางและท่าลายความรักของเขา หว่านล้อม

ให้เธอเลิกคบหาอย่างเด็ดขาด แต่เพราะเธอเองที่สงสารว่าเขาโดด

เดี่ยว เพื่อนพ้องในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยชอบนิสัยเอาแต่ใจแกมดุร้าย

ของ เขา ฐานะยากจนก็เป็นอีก เหตุผลที่เ พื ่อน เศรษฐีตั ้งแง่ร ัง เกียจ 
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นอกจากเธอแล้ว เขาไม่มีใครคอยอยู่ เคียงข้างเลยจริงๆ  

 อคินหยิบฉวยความสงสารที่ไร้ขีดจ่ากัดของเธอมาเป็นเครื่อง

บีบคั้นและกดดันให้เธอต้องเลือก เขาพร่่าพูดแต่ว่า เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี

เธอ โดยไม่ยอมรับฟัง เหตุผลว่า เธอก็ไม่อาจทอดทิ ้งบิดาขี ้โ รคไปมี

ความสุขกับเขาได้ 

 "ท าไมไม่ได้ คุณอาไม่ชอบเรา แล้วพุธจะให้เราอยู่ร่วมกับท่าน

ในบ้านหลังเดียวกันได้ยังไง  เราไม่มีความสุขหรอก ท่านก็ไม่มี ยิ่งเห็น

หน้าเรา ท่านก็จะยิ่งเครียด พอดีพอร้าย เส้นเลือดในสมองแตก ก็จะ

มาโทษว่าเพราะเราอีก" 

 "ท าไมพูดแบบนั้น ที่แช่งอยู่นั่นน่ะ พ่อของพุธนะ " 

 "ไม่ได้แช่ง พูดเหตุผลให้ฟังไง อย่าเฉไฉเลย เราไม่ได้คุยกัน

เรื่องนี้ไม่ใช่หรือ เราคุยกันว่าแต่งงานแล้ว เราจะย้ายออกไป " 

 "พุธก็บอกแล้วว่าท าไม่ได้ พุธจะไม่ทิ้งพ่อไปไหน อคิน โลกมัน

ใบใหญ่นะ มันยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนอกเหนือจากความรัก เราจะ

อยู่ในโลกใบนี้ด้วยสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวไม่ได้ แล้วพุธก็จะไม่ยอมให้ความ

รักมาอยู่ เหนือพ่อ" 

 "หมายความว่าพุธยอมที่จะทอดทิ้งเรา เลิกกับเรา แล้วเลือกที่

จะอยู่กับพ่อ ไม่อยู่กับเราหรือ" 

 เธอรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้าในจิตใจจนอยากสะบัดหน้าหนีชาย
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ที ่มอง เห็นแต่ความปรารถนาของตัว เอง เป็น ใหญ่ เขาจะเป็นผู ้น่า

ครอบครัวที่ดีได้ยังไง ในเมื่อเขาคิดแต่จะลบหลู่เสาหลักในชีวิตของ

เธอ เขาไม่เคยหยุดตรองให้ลึกซึ้งว่าถ้าไม่มีบิดา แล้วเธอจะมีชีวิตเป็น

ตัวเป็นตนให้เขาบอกรักหมดหัวใจได้ยังไง  

 "ยังไม่กลับไปอีกหรือ"  

บิดาออกจากห้องนอนด้วยสภาพโผเผ อาการป่วยของท่าน

ค่อนข้างย่่าแย่มากในปีนั้น แต่เพราะเสียงทุ่มเถียง มันคงดังลอดเข้า

ไปถึงห้องนอน ท่านจึงต้องออกมายุติ 

"คุณอาไปนอนเถอะครับ" 

 " เธอนั ่นแหละ กลับไปเสียที เราคุยกันรู้ เ รื ่องแล้ว ไม่ใช่หรือ 

เธอเองก็ยินดีจะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นเสาหลักที่ดีให้กับลูกสาว

ฉันได้ภายในห้าปีนี่  แล้วท าไมยังมาสร้างปัญหาดึกดื่นอย่างนี้ อีก " 

 "ผมตัดสินใจตามเพื่อนไปท างานที ่เมืองนอก อีกสามวันจะ

ออกเดินทาง" 

"ก็ดีแล้วนี่" 

"ผมแค่ต้องการก าลังใจ อยากให้ตัวเองมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นคง 

คุณอาอนุญาตให้พุธจดทะเบียนสมรสกับผมก่อนได้ไหม " 

 "เธอนี่ . . " 

 "อีกห้าปี ผมสัญญาว่าจะกลับมาจัดพิธีแต่งงานให้เอิก เกริก
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สมเกียรติ" 

 นั่นคือความต้องการเอาแต่ใจแฝงความเห็นแก่ตัวอย่างร้าย

กาจ อคินไม่ต้องการก่าลังใจหรือสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั ่นคง หากต้องการ

กักขัง เธอไว้เป็นเชลยเสน่หา และความต้องการของเขามันก็ไม่ต่าง

อะไรกับการลบหลู่ความสงสารจริงใจที่เธอมีให้  

แต่เหตุผลเพียงเท่านี้ มันยังท่าให้เธอผิดหวังระคนชิงชังไม่ได้

เท่ากับการหยาบคายต่อบิดา เขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ช่าง แต่การผลักจน

ท่านล้มศีรษะฟาดกับขอบตู ้ไ ม ้ ก็ท่า ให ้ท่านช ็อกจนต้อ งร ีบน่า ส ่ง

โรงพยาบาลกันอย่างโกลาหล  

 "พุธ  เราไม่ตั ้ง ใจ เชื่อเรานะ เราแค่พยายามจะดึงมือคุณอา

ออก พุธก็เห็นว่าท่านผลักเราออกจากห้อง เรายังคุยกับพุธไม่จบเลย 

ท่านเป็นพ่อที่ เอาแต่ใจเกินไป กดขี่และปิดกั้นอิสรภาพของลูกอย่าง

ถืออ านาจบาตรใหญ่" 

 "นี่แน่ะ" 

 เธอไม่นิยมการจบปัญหาด้วยการลงไม้ลงมือ แต่ทุกถ้อยค่า

ละล่่าละลักของอคิน ในคืนนั ้น  มันผลักความก้าวร้าว ให้ทะลุพรวด

ออกมาจากอารมณ์อดกลั้น เธอตบหน้าเขาไปสองฉาด อยากให้เขา

ส่านึกว่า เขาเกือบจะฆ่าบิดาของเธอ คืนนั้น หมอบอกให้เธอท่าใจไว้

ห้าสิบห้าสิบเสียด้วยซ้่า  แล้วจะไม่ให้เธอผิดหวังชิงชังในตัวเขาตั้งแต่
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คืนนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ได้ยังไง  

 แล้วจากคืนนั ้น  เธอก็ไม่สนใจอีกแล้วว่าอคินจะไปไหน ท่า

อะไร ไกลหรือใกล้ หรือหากว่าเขาจะหนีหายไปให้พ้นจากเส้นทาง

ชีวิตของเธอได้เลยก็ยิ ่งดี เธอปรารถนาอย่างนั้น ไม่นึกเสียดายหรือ

เสียใจเลยกับความใจดีใจอ่อนของตัว เองที่เคยหยิบยื่นความสงสาร 

ยอมเป็นเพ่ือนคอยอยู่ เคียงข้างและให้ก่าลังใจเขาเรื่อยมา  

 หากจะค้างคาใจอยู่บ้าง ก็น่าจะเป็นความจริงที่ยังไม่ได้บอก

กล่าวให้ชัดเจนว่าเธอไม่ เคยรักอคินนั่นละ เพราะความสงสารจากใจ

ของเธอ มันถูกแปรเป็นความรักลึกซึ้งและยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจอ้างว้าง

ดวงนั้น แล้วตลอดเวลาที่คบหาเป็นเพื่อน เขาก็เข้าข้างตัวเองว่าเธอ

เป็นยอดดวงใจเรื่อยมา แต่ส่าหรับเธอ อคินเป็นเพียงเพื่อนชายร่วม

มหาวิทยาลัยที่น่าสงสารคนหนึ่งเท่านั้น 

 เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ภวังค์อดีตในห้วงค่านึงก็วิ่งหนี พุธชมพู

ตะปบด้วยมือสั่น ไม่เคยตื่นเต้นกับเสียงเรียกเข้าของสามีเช่นนี้มาก่อน

เลย ทันทีที่กดปุ่มรับสาย ก็รีบกรอกเสียงสั่นเครือด้วยความดีใจลงไป

ทันที 

 "พี่ดนัย ท่าไมเงียบหายไป ท่าไมปิดเครื่องคะ พุธโทรติดต่อ พ่ี

ดนัยไม่ได้เลย เพ่ือนพ่ีดนัยก็ติดต่อไม่ได้ พ่ีดนัย.. "  

 "ใจเย็นครับ ค่อยพูดค่อยจา อย่าโหมไม่หายใจแบบนี้ เดี๋ยวพ่ี
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ช็อกนะ" 

 "พ่ีดนัย พุธร้อนใจนะคะ ท่าไมยังมาพูดเล่นอีก"  

 "พ่ีสบายดี งานทางนี้ขลุกขลักเล็กน้อยถึงปานกลาง พ่ีต้องตาม

ลูกค้าไปติดเกาะตั้งหลายวัน ไม่มีสัญญาณเลยยาหยีที่รัก อย่าโกรธนะ 

นี่พอกลับเข้าฝั่งปุ๊บ โทรหาเลยนะนี่ ยังไม่เข้าที่พักเลยด้วยซ้่า คิดถึง"  

 พุธชมพูน้่าตาร่วง  รู ้สึก เบาโหวงบนสองบ่า  หัว ใจหนัก อึ้งก็

พลอยโปร่งโล่ง เหมือนไร้ภูเขามากดทับ เธอยิ ้มได้กว้างขึ้น แม้แก้ม

นวลจะยังเปื้อนน้่าตาปีติ  

 "พูดจริงนะคะ ไม่โกหกพุธใช่ไหม หลายวันที่ผ่านมา พุธกิน

ไม่ได้นอนไม่หลับเลย" 

 "ทูนหัว ไม่มีโกหกสักค่า ทางนี้ขลุกขลักวุ่นวายจริงๆ เชื่อพี่นะ 

รอให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พ่ีจะรีบกลับไปรับขวัญทันที"  

 "จริงนะคะ" 

 "ครับที ่รัก  พี่ไม่เคยโกหกเรา เลยสักครั ้ง ไม่ใช่หรือ อ้อ หรือ

อยากให้มีครั้งแรก พ่ีท่าได้นะ โกหกมันท่าไม่ยากหรอก"  

 พุธชมพูหัวเราะกลั้วกับน้่าตาร่วงอีกสองสามหยด สามีอารมณ์

ขันได้ทุกเวลาจริงๆ เธอโชคดีเหลือเกินที่ได้มาเจอเขา แต่งงานเรียบ

ง่ายและอยู ่กินอย่างมีความสุข ก่อนบิดาจะจากโลกนี ้ไปอย่างสงบ 

ท่านบอกกับเธอว่า 
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 "คุณดนัยจะเป็นที่พึ่งที่ดีของลูก พ่ออ่านสายตาที่เขามองลูก

ออก นอกจากความพึงใจแบบที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิงแล้ว พ่อยังเห็นแวว

เมตตาเอ็นดูเหมือนพี่ชายมองน้องสาวแฝงอยู่ในนั้นด้วย หากลูกได้

สามีที่จะเป็นได้ทั้งแสงสว่างและร่มเงาแก่ชีวิต พ่อก็คงนอนตายตา

หลับ" 

 ท่านกล่าวไว้ไม่มีผิดแม้แต่ค่าเดียว ดนัยดลเป็นสามีที่ให้ได้ทั้ง

แสงสว่างและร่มเงาแก่ชีวิต เธออบอุ่นและร่มเย็นไปกับทุกย่างก้าวที่

เคียงไปข้างๆ เขา วันหน้าจะเป็นยังไงเธอตอบไม่ได้ แต่เกือบห้าปีของ

ชีวิตสมรส เธอกล้าพูดได้เต็มปากว่า ไม่เคยมีน้่าตาแห่งความโศกเศร้า

เสียใจหลั่งจากการกระท่าของเขาเลยแม้แต่หยดเดียว 

 ภรรยากอดโทรศัพท์แนบอก รอยยิ้มบนริมฝีปากจิ้มลิ้มบ่งบอก

ถึงความโล่งใจ แววตาหม่นหมองอยู่หลายวันค่อยฉายประกายสดใส

ขึ้น สวนหย่อมและสนามหญ้าที่แลหม่นหมดสวยไปเมื่อครู่ก่อน ยามนี้

ค่อยย้อนกลับมาเขียวขจีสดชื่นดังเดิม  

 

 แต่ส ามีก ลับกอด โทรศัพท์ด ้วยน้่า ต านองหน้า  เ ส ีย ใจที่

จ่าเป็นต้องโกหกภรรยายอดยาหยี เพราะทนไม่ได้กับการให้เธอรับรู้

ข่าวร้ายอันน่าตระหนก มันอาจจะไม่ตลอดไปและยาวนานแค่สองถึง

สามเดือน  
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แต่สองตาพิการก็ไม่ใช่ข่าวดีที่ภรรยาจะแบกรับไหว เขาจึงจ่า

ใจปกปิดไว้ก่อน รอให้ร่างกายแข็งแรงจนหมออนุญาตให้ออกจาก

โรงพยาบาลได้แล้ว เขาค่อยกลับบ้านไปให้เธอรู้และเห็นกับตาเลยจะ

ดีกว่า  เธอคงเสียขวัญ แต่อย่างน้อยก็มีเขาอยู่คอยอ้าแขนโอบกอด

ปลอบประโลมไม่ใช่หรือ 

 "คุณดนัยเข้มแข็งจังนะครับ ยาหยีที่รักของคุณนี่ ช่างเป็นสาว

ที่โชคดีที่สุดในโลกชะมัด" อคินปรารภชื่นชมอยู่ข้างเตียง  

 "ไม่มีทางเลือกนี่ครับ ผมรักเธอ ทนไม่ได้แน่ๆ หากต้องฟังเธอ

ร้องไห้อย่างเสียขวัญ แล้วผมก็อยู่ทางนี้ กอดเธอไม่ได้"  

 "บ้านของคุณมันคงย้อมสีชมพูทั้งหลังละสิ หวานกันเสียขนาด

นี้" 

 "สีฟ้าครับ ผมชอบสีฟ้า ที ่รักของผมก็บัง เอิญชอบสีเดียวกัน

ด้วย บ้านของเราจึงสว่างกว้างโล่งและสดใสเหมือนความรักของเรา"  

 อคินท่าปากยื่นคล้ายจะบอกว่า 'อืม ไม่เลวเลย ' พลางลุกไป

รินน้่ามาให้คนไข้ตาพิการดื่ม สงสารว่าหนุ่มใหญ่ร้องไห้เงียบๆ อยู่นาน  

บางครั้ง  ความรักหวานชื่นของเพื่อนต่างรุ ่นคนนี้ ก็ท่าให้นึก

อยากเห็นหน้ายาหยีที่รักคนนั้นเสียจริงๆ น่าเสียดาย ที่ ในวันแต่ง เขา

ติดภารกิจอยู ่กับ เจ้านายจอมเขี ้ยว ปลีกตัวไปร่วมอวยพรไม่ได้เลย 

ทายว่าคงจะสวยมาก เคยได้ยินดนัยดลเปรยๆ เหมือนกันว่า 'สวย
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มากเท่าที่สายตาของผมจะประทับใจ ' 

 เสียงฝีเท้าที่ห่างจากเตียงท่าให้ดนัยดลต้องเงี่ยหู หนุ่มใหญ่ใจ

ดีหงุดหงิดนิดหน่อยกับการคาดเดาตลอดเวลา อาจเพราะว่ายังไม่เคย

ชินกับโลกมืดอย่างที่คุณหมอบอกแกมปลอบใจนั่นละ อคินอุทานอย่าง

เหลือเชื่อแกมทึ่ง ให้เขาหัว เราะ ในวันแรกที่เขาฟื้นแล้วทราบชะตา

กรรมช่วงสั้นๆ ที่เขาต้องผจญไปอย่างมืดๆ ด้วยอาการสงบ  

 "ผมละเชื่อเลย ถ้าเป็นผมนะ ป่านนี้คงโวยวายห้องแตกไปแล้ว 

หมอกับพยาบาลก็คงเข้าหน้าผมไม่ติดหรอก แต่คุณดนัยมาแปลกมาก 

แค่พยักหน้าแล้วก็เงียบ ให้ตายเถอะ จิตปกติหรือเปล่านี่ " 

 "ปกติดีครับ"  

เขาบอกกลั้วหัวเราะเศร้าๆ การยอมรับก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึก

สะเทือนใจไม่ใช่หรือ  นอกเหนือจากความรู้สึกนี้  เขายังลอบเจ็บๆ  กับ

แอบหวั่นๆ เสียด้วยซ้่า  

เพราะตระหนักเสมอว่าตนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ภรรยาพักพิง

อย่างสุขสบาย แต่หากโพธิ์ไทรต้นนี้มันหยุดการเจริญเติบโต เลิกผลิกิ่ง

ก้านใบ อีกหน่อยมันคงจะโกร๋น เปิดช่องให้แสงตะวันร้อนกล้า สาย

ฝนเย็นเยือก และน้่าค้างเหน็บหนาว กรูกันลงมาท่าร้ายยาหยีทูนหัว

ของเขาจนหมดความสุขความสบาย แล้วเขาจะไม่ขมขื่นกับสภาพนั้น

ได้หรือ 
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"คุณจะท่ายังไงหลังจากออกจากโรงพยาบาล" อคินเดินกลับ

มาย้อนถามข้างเตียง  

 "กลับบ้านสิครับ"  

ค่าตอบที่ให้ไปตรงๆ ท่าลายทั้งภวังค์และกิริยาครุ ่นคิดแทน

ของคนถามจนแตกกระเจิง 

 " แ ค ่นั ้น ห ร ือ  ค ุณน ่า จ ะตอบ อะ ไ รที ่ผ มน ่า จ ะห น ัก ใ จ แท น 

อย่างเช่นว่า ไม่รู ้สิ ยังนึกไม่ออก ตั้งรับไม่ได้ บอกไม่ถูก  คงต้องอยู่

บ้านสักระยะ อาจจะปิดบริษัทไปก่อน หรือโอนให้คนอื่นท่าไปพลางๆ 

หรืออะไรที่ไม่ใช่แค่ว่ากลับบ้านสิครับ"  

 "ผมจะปิดบริษัทท่าไม หมอก็ยืนยันว่าภายในสองถึงสามเดือน 

ระบบสายตาก็น่าจะกลับมาเป็นปกติไม่ใช่หรือ หากจ่าเป็นก็ต้องเข้า

รับการผ่าตัด ซึ่งผมก็พร้อมเสมออยู่แล้ว"  

 "สองถึงสามเดือน เวลาพูดมันฟังสั้นแป๊บเดียวเอง แต่ผมจะ

เตือนคุณว่าคุณต้องอยู่ในภาวะพิการ อยู่นิ ่งๆ ในโลกมืดเป็นเวลาถึง

เ ก ้า ส ิบ ว ัน โ ด ยปร ะมา ณ  ห นึ ่ง แ สนส องห มื ่น เ ก ้า พ ันหก ร ้อ ย น า ที

โดยประมาณ และเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันวินาทีโดยประมาณ 

มันยาวมากเลยส่าหรับคุณ"  

 "แล้วผมมีทางเลือกอื่นให้ดิ ้นรนมากไปกว่าการยอมรับหรือ

คุณอคิน" 
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 "มี ผมจะกลับเมืองไทยกับคุณ"  

อคินบอกในสิ ่งที ่ตนครุ ่นคิดอย่างไตร่ตรองมานานหลายวัน

ออกมา  

"ผมจะลาออกจากงานทางนี้ หุ้นทางนี้ก็ จะขาย แล้วน่าเงินไป

ลงทุนเป็นหุ้นส่วนกับคุณทางโน้น ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนใจกับข้อเสนอที่

เคยคะยั้นคะยอผมอยู่หลายหนเมื่อหลายปีก่อน"  

 ดนัยดลยิ้มบาง พร้อมกับยื่นมือออกไปสัมผัสกับอีกฝ่ายด้วย

ความยินดี เพราะอุปนิสัย ใจดีและมองโลกในแง่ดีเ รื ่อยมาของ เขา

กระมัง  ท่า ให้เขากลับคิด ไปว่าภาวะพิการชั ่วคราวมันก็ด ีไปอย่า ง 

เพราะอย่างน้อยก็ช่วยให้หนุ่มไทยใจสลายคนนี้ยอมกลับบ้านเกิดเมือง

นอนเสียที  

แล้วถ้าสวรรค์จะต้อนรับการกลับบ้านในครั้งนี้  ด้วยการโรย

เนื ้อคู ่ลงมาช่วยดามใจให้หนุ ่มหล่อสักคน มันก็จะเป็น เรื ่องดีที่แสน

วิเศษที่สุดบนเส้นชะตาเคราะห์ร้ายเส้นสั้นๆ เส้นนี้ของเขา  

  



 

เชิญชวนติดตามต่อ.. 

 


