บทนํา
นิ วยอรก สหรัฐอเมริกา

“ชวยฉันทีชารอส ทํายังไงก็ไดใหฉันหายจากอาการอกหักบาบอ
แบบนี้ซะที ฉันอุตสาหลางานมาหาแกถึงที่นี่เลยนะ”
เสียงยานคางเจือสั่นเครือของคนอกหักทําเอาคนที่จองมองทรวงอก
อิ่มสะพรั่งที่ถูกปลดเปลื้องจากกรวยเสื้อยกทรงเงยหนาขึ้นสบตาคูสวย
อยางใจคอไมดี
“แกเมามากแลวนะไอแอ”
ชายหนุมกระซิบเตือนเพื่อนที่บินมารักษาแผลใจไกลถึงนิวยอรก
เขารูวาแอริณเจ็บที่โดนแฟนบอกเลิกเพื่อไปคบคนใหม รูวาชวนดื่มเหลา
ทั้งที่คอไมแข็งก็เพราะอยากลืม
แตเขาไมเคยคิดเลยวาพอเมาไดที่ แอริณจะใจกลาบาบิ่นถึงขั้นปลด
เสื้อนอนสายเดี่ยวกับยกทรงลูกไมลงไปกองที่บั้นเอว!
“เมานี่แหละดี”
“แตฉันวาไมดี”
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“ดี! เพราะฉันตัดสินใจแลววาจะยกความสาวใหแก ฉันขอรองนะ
ชารอส เอาความสาวไปจากฉันที ฉันไมอยากเก็บมันไวใหใครอีกแลว”
คนเมาพรํ่าพรรณนาเสียงสั่น พรอมกับดึงทึ้งชุดนอนออกจากปลายเทา
จนเหลือเพียงกางเกงชัน้ ในตัวเดียว แลวตอนนีผ้ า ชิน้ เดียวก็ถกู นิว้ เรียวสวย
เกี่ยวออกจากสะโพกงอนงามจนเหลือเพียงแพรไหมปกคลุมสวนลึกลับ
เอาไวอยางนาหวาดเสียว
แอริณกลอกตาไปมาในชั่วขณะหนึ่ง กอนจะกัดปากแนนแลวขยับ
ขึน้ นัง่ ครอมทับตักแกรงในทาทีท่ าํ เอาชารอสกลืนนํา้ ลายลงคอ เทานัน้ ไมพอ
ยังแตะริมฝปากลงไปบนปลายคางสากอยางเงอะๆ งะๆ เทาที่จําจากซีรีส
เรื่องโปรดมา
“แอ...”
เสียงพราลึกดังขึ้นในลําคอหนาแกรง กอนจะถูกแทรกขึ้นดวย
เสียงหวานสั่นสะทานที่บอกถึงความโศกา
“ไอคนเฮงซวยมันโทษวาฉันหวงตัวเกินไปจนทําใหมันตองแอบไป
เอากับคนอื่น เออ! ตอไปนี้ฉันก็จะเปนคนใหมที่ไมเก็บความสาวไวให
ผูชายหนาไหนอีก”
“แลวแกไมกลัวหรือไงวาจะกลายเปนคนใจงาย”
“ถาไมใชแกที่คบกันมาตั้งแตอายุสิบเอ็ดขวบ ฉันก็ไมใจงายแบบนี้
หรอก หรือแกจะใหฉันยกความสาวใหคนอื่น”
“ไมได!”
“ถาไมไดก็เริ่มเลยสิ”
คนเมาดึงมือเพือ่ นลงมาวางแนบกึง่ กลางรางรอนผาว ทําใหปลายนิว้
สากสัมผัสกับเนื้อนาง เนื้อออนเตนตุบๆ ดวยรสสัมผัสแตะตองครั้งแรก
ของผูชาย
“อา...”
“แตแกกําลังไมมีสติ”
ศุภมาลย
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“ถาแกไมทํา ฉันจะเริ่มกอนเอง!”
พูดจบ คนไมประสีประสาก็ตัดสินใจแนบริมฝปากลงไปบนปาก
รอนฉา บดเบียดแนบแนนอยูสักพักก็ตัดสินใจแทรกลิ้นเขาไปสัมผัส
รสหวานกําซาบซานของไวน
ก็ใหมันรูไปวาเพื่อนเธอจะทนเปนพระอิฐพระปูนไปไดถึงไหน! ทวา
สุดทายชารอสก็ยังไรปฏิกิริยาโตกลับ
“จูบฉันมันหวยมากนักหรือไง” หญิงสาวเงยหนาขึ้นถามดวยแววตา
จอยสนิท เมื่อผานไปรวมนาที ชายหนุมก็ไมมีทีทาวาจะสนองกลับเลย
แถมยังวางมือทาบสวนออนไหวนิ่งๆ โดยไมคิดจะทําอะไรสักอยาง
เปนเธอเสียอีกที่หลับหูหลับตาเสียดสีรางกายเขาหาเขา โอบแขน
รอบคอหนาใหสรีระแข็งแกรงแนบไปกับเนื้อนวล
“ไหนแกเคยสัญญาวาจะตามใจฉันทุกอยางไง”
เธอวาพลางแนบแกมลงกับลําคอรอนผาว หลับตาลงแลวถอนหายใจ
ยาวอยางหมดพลัง
ทวาเงียบงันกันไปพักใหญก็รูสึกไดถึงฝามือสั่นๆ ที่เคลื่อนไปตาม
แผนหลังนวล สวนมือหนาอีกขางก็เลื่อนขึ้นมาลูบไลสะโพกอวบแลว
บีบเคลนอยางเนิบเนน
แอริณเงยหนาขึ้นดวยดวงตาไหวหวั่น สะทานเยือกไปทั้งตัวเมื่อ
ฝามือใหญวางทาบลงมาบนกอนเนื้อขาวอวบอมชมพู สัมผัสเบาๆ กอนจะ
นวดคลึงอยางแชมชาในจังหวะเดียวกับที่ใชปลายนิ้วเกลี่ยปลายยอดจน
หดเกร็ง
“แกแนใจนะ”
เขาถามพลางกมลงจูบปลายยอดอีกขางจนสะเทือนไปทัง้ อก กอนจะ
เงยหนาขึ้นสบตาคูหวานที่หลุบลงอยางอายๆ
“แนใจ”
“กลับลํากลางทางไมไดนะ”
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“อื้อ”
แอริณพยักหนาหงึกๆ ใจสัน่ ระรัว หนาทองหดเกร็ง เมือ่ อกอวบหยุน
ถูกกลืนหายเขาไปในอุงปากรอน
“ชะ...ชารอส”
ปากเล็ ก เผยอครางกระเส า เมื่ อ คนที่ มี ภ าพลั ก ษณ นิ่ ง ขรึ ม แบบ
คุณหมอละเลงปลายลิ้นลงบนยอดถันหดเปนตุมไต ลูบเลียเนิบๆ เนนๆ
แลวเกี่ยวกระหวัดเขาปาก แอริณเงยหนาครวญครางดวยความวาบหวาม
ที่แลนซานไปทั้งทรวงอก สั่นไปทั้งตัวเมื่อเห็นศีรษะไดรูปแนบลงไปกับ
กอนเนื้อกลมนุมอยางตะกละตะกลาม
“กรี๊ด!”
แมคนใจกลากรีดรองจนตัวสั่น เมื่อมือหนาลูบคลําลงไปยังสวน
บอบบาง แยกแยมกลีบเนื้อรอนฉาจนขนออนในกายสาวลุกซูชูชัน ไมเวน
แมแตยอดถันกระจุมกระจิ๋มที่หดตัวมากขึ้น
ทุกอยางดูซาบซานออนไหวจนแอริณตาพราไปหมด ความวาบหวาม
ก อ ตั ว ขึ้ น อย า งอิ่ ม เอมเมื่ อ เห็ น ชารอสสลั ด เสื้ อ เชิ้ ต ออกจากร า งกํ า ยํ า
เข็มขัดหนังแบรนดดังถูกปลดออกเสียงดังกึกกัก รางออนนุมถูกผลักไป
นอนราบกั บ เตี ย ง ก อ นที่ ค วามซาบซ า นจะเลื อ นหายไปในพริ บ ตาเมื่ อ
คนดานบนแทรกกายผานเขามาในรองผกาสีแดงฉํ่าจนขยายเหยียดรอบ
ทิศทาง
“อื้อ!”
ความเจ็บราวราวกับรางถูกฉีกเปนสองทอนทําเอาแอริณหวีดรอง
อยางตระหนก ทั้งเจ็บจุก ทั้งอึดอัด จนตองพยายามกระถดหนีเมื่อความ
รอนแกรงจมลึกลงมาในตัวเธอ
“อยูเฉยๆ แอ!” ชารอสกลืนนํ้าลายลงคออยางยากลําบาก ใบหนา
เครงขรึมบิดเหยอยางราวราน ยิ่งกมลงไปเห็นการประสานเปนหนึ่งเดียว
ของรางทั้งสอง ใบหนาหลอเหลาก็ยิ่งมีเหงื่อผุดซึม
ศุภมาลย
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แอริณหอบหายใจสะทาน หมดแรงจะดิน้ รนขัดขืนเมือ่ ถูกตรึงไวดวย
รางกายใหญโต ยิ่งเขารุกรานเขามาจนกลามเนื้อเกร็งสะทานไปหมด ความ
อึดอัดจุกแนนก็ยงิ่ เพิม่ มากขึน้ จนตองควานมือสะเปะสะปะขึน้ ไปจิกบากวาง
ไวดวยความกลัว
“ฉันเจ็บ! อึดอัดมากดวย ไมเอาแลวไดไหม”
“ไมได”
“ทําไมไมได” ปากเล็กอาพะงาบๆ เสียงสั่น ดวงตาไหวหวั่นเหมือน
ถูกคลืน่ ซัดกระหนํา่ อยางรุนแรง แตยงิ่ ดิน้ รน สิง่ แปลกปลอมก็ยงิ่ กลืนหาย
เขาไปในตัวเธอมากขึ้น
“ก็บอกแลวไงวาฉันไมมีทางกลับลําเด็ดขาด!”
ชารอสขยับกายอยางยากลําบาก ใบหนาเกร็งเครียดยามปลอย
เสียงครางตํ่าอยางทรมาน ยิ่งความแข็งแกรงถูกรัดแนนดวยความนุมลื่น
รอนฉา ประสิทธิภาพในการควบคุมตัวเองก็ยิ่งนอยลง
ขณะที่แอริณยังคงสายหนาไปมาดวยความอึดอัด รูสึกโกรธนิดๆ
เมื่อเห็นอีกฝายครางกระเสาอยางพึงพอใจ มิหนําซํ้ายังสูดปากแรงๆ ยาม
ขยับสะโพกเขาออกอยางเนิบนาบ
ทวาการเคลื่อนไหวของเขากลับกอเกิดความรูสึกวาบหวิวอยาง
ประหลาด การเสียดสีแตละครั้งเปลี่ยนเปนความเสียวซานที่แผกระจายไป
ทั่วรางนวล กอนที่ความรูสึกอึดอัดจะเลือนหายไปและกลายเปนความ
กระสันในบางอยางที่ทําเอาสมองขาวโพลน
“อีกนิด...ใกลแลวแอ”
ชายหนุมกระซิบบอกพลางชอนขาเรียวแลวกดสะโพกลงในจังหวะที่
ทําเอาคนใตรางสั่นสะทานและจิกเกร็งไปหมด
“ชารอส!”
แอริณรองเรียกเพื่อนดวยความทรมานปนเสียวซานที่อยากใหไปให
ถึ ง ที่ ไ หนสั ก แห ง หลั บ ตาดื่ ม ดํ่ า รสชาติ ป ระหลาดลํ้ า ที่ รุ ก รานเข า มาใน
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ทุกจังหวะจะโคน
เวลานั้นหญิงสาวแทบไมรับรูอะไรอีก ดวงตาปดปรือ หูแทบจะ
ไมสดับรับฟงอะไรเลยนอกจากเสียงครวญครางอันนาละอายของตัวเอง
กอนทีเ่ สียงแหบหาวสุดเซ็กซีจ่ ะดังตามมาเมือ่ รางกายโผพุง ขึน้ ไปแตกสลาย
ยังจุดสูงสุด หลังจากนั้นหญิงสาวก็แทบปะติดปะตอเรื่องราวไมไดอีกเลย
นอกจากความอุนรอนที่แตกซานกระเซ็นเขามาอยางมากมายในตัวเธอ

สองเดือนตอมา

“อวก!”
แอริณวิ่งเขาไปโกงคออาเจียนที่โถชักโครกในเรือนไมสีขาวโบราณ
ทีป่ ลูกอยูท า มกลางแมกไมรม รืน่ ดวยสภาพหนาซีดเหงือ่ ตก กอนจะพยายาม
กลั้นเสียงโอกอากไวไมใหดังออกไป
แตถงึ จะพยายามกลัน้ เทาไร เธอก็รวู า คงไมอาจปดเรือ่ งใหญขนาดนี้
ไปไดนาน แมแตกับคนที่มีสวนรวมในเรื่องนี้ก็ไมรูวาจะปดบังไปไดนาน
แคไหน
ติ๊ด…ติ๊ด...
“แอ”
เสียงเรียกขานดังขึ้นทันทีที่แอริณกดรับโทรศัพท พรอมกับคําถาม
เดิมที่คนปลายสายเฝาถามมาตั้งแตผานไปสี่สัปดาห
“ทองไหม”
หญิงสาวที่ยืนกรานปฏิเสธความรับผิดชอบของเพื่อนสนิทลูบหนา
ตัวเองแลวสูดหายใจเขาเต็มปอด กอนจะพยายามฝนตัวเองไมใหหวาดกลัว
ตอการตัดสินใจ
“ไมทอง” พูดเสร็จก็สงรูปภาพแทงสีขาวที่มีแถบสีชมพูขึ้นขีดเดียว
ผานแอปพลิเคชั่นไลนไปใหคนที่นั่งอยูหลังโตะทํางานใหญ พอเปดภาพดู
ชารอสก็ถามกลับเสียงตํ่าเหมือนไมแนใจ
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“แกแนใจนะ”
“ฉะ...ฉันแนใจ”
“แตถา ฉันมารูท หี ลังวาแกปดบัง แกคงรูใ ชไหมวาเราจะไมเหมือนเดิม
อีกตอไป” ไมใชแคไมเหมือนเดิม แตชารอสแนใจวาเขาจะไมมีวันใหอภัย
ผูหญิงที่เปนทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตเขาไดงายๆ
“ฉันรูหรอกนาวากําลังทําอะไรอยู แลวเราจะกลับมาเปนเพื่อนกัน
เหมือนเดิมไดหรือยัง” ปลายเสียงมีแววออดออนกึง่ ขมขู ซึง่ มีหรือทีค่ นอยาง
ชารอสจะไมเผยยิ้มออนและถอนหายใจออกมาเบาๆ
ตอใหเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑธรรมชาติ แตมีสิ่งหนึ่ง
ที่มันจะไมมีวันเปลี่ยนไป...และมันจะเปนเชนนั้นไปตลอด
“อือ เหมือนเดิม”

12 อันตรายลอมรัก

1

จับคู
สี�ปตอมา

รถสปอรตสีดําคันหรูวิ่งฉิวผานรั้วบานที่กอดวยอิฐบล็อกแนนหนา
สองขางทางรายลอมดวยตนไมใหญใหเงารมรืน่ หญาเขียวชอุม ใหความรูสึก
เหมือนกําลังอยูในรีสอรตมากกวาที่จะเปนบานพักสวนตัว และไมนาเชื่อ
เลยวาเรือนไทยโบราณซึง่ ตัง้ ตระหงานอยูเ บือ้ งหนาสวนกลวยไมขนาดใหญ
จะอยูใจกลางกรุง
แคมองดวยตาเปลาก็แทบจะประเมินราคาบานพรอมที่ดินนับสิบไร
ไมหวาดไมไหว ไหนจะเรือนไมสีขาวที่ยื่นออกไปในสระบัวของแอริณ
กับเรือนไทยประยุกตหลังคาทรงปนหยาที่ต้ังอยูสุดปลายถนนปูนเล็กๆ
ที่สรางไวสําหรับเปนเรือนรับรองนั่นอีก
เอี๊ยด!
“ฮึ่ย อะไรกันวะ นี่มันบานคนนะโวย ไมใชสนามแขงรถ!”
ทันทีที่เจาของรถสปอรตสายพันธุเยอรมันเหยียบเบรกจนเกิดเสียง
หามลอดังสนั่น ชายสูงวัยที่สวมเสื้อกุยเฮงสีขาวและใสกางเกงแพรสีนํ้าเงิน
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ก็เดินถือไมเทาออกมาจากสวนกลวยไมทันที
“เอ็งจะมาใหมนั เงียบๆ หนอยไมไดหรือไงวะไอแอ มาทีไ่ รแมคทั ลียา
ของขาตกใจจนดอกรวงทุกที มาใหขาเขกกบาลสักทีซิ”
ปูพฤกษยืนโวยวายอยูหนารถสปอรตสีดําที่เปดประทุนมาอยางเท
ดวยเสียงโขมงโฉงเฉง กอนจะตองยกมือทาบอกดวยความตกใจ เมื่อ
หลานสาวคนเดียวของครอบครัวหัสเดชาเปดประตูรถคันหรูแลวกาวลงมา
ดวยชุดเปรี้ยวเข็ดฟนที่ทําเอาคนเปนปูแทบหัวใจวายตาย
ยิ่งมองไลตั้งแตรองเทาสนสูงปรี๊ดขึ้นไปยังกางเกงยีนสขายาวขาด
หลุดลุยแบะเห็นนองขาเพรียวสวย และเสื้อกลามโชวแองสะดือที่เจาะรอย
ดวยพลอยสีนํ้าเงิน ปูพฤกษก็ยิ่งหัวใจเตนแรงจนหนาดําหนาแดงไปหมด
“ไอแอ! บอกกี่ครั้งแลววาไมใหแตงตัวโปแบบนี้ เอ็งอยากใหปูหัวใจ
วายหรือยังไงฮะ แตงอะไรของเอ็ง หลุดๆ ลุย ๆ เหมือนไปโดนหมาไลฟด มา!”
ปูพ ฤกษ หรือทีค่ นในแวดวงขาราชการรูจ กั กันในนาม พลตํารวจเอก
พฤกษ หัสเดชา อดีตนายตํารวจตงฉินทีส่ รางผลงานดังระดับประเทศมาแลว
นับรอยคดีดว ยความกลาหาญ ยืนโวยวายใสหลานสาวไมหยุดหยอน ทําให
คุณหญิงสมเชงชะโงกหนาลงมาจากชานลอย
“โวยวายอะไรคะคุณ อาว! มาแลวเหรอยายแอ ขึ้นมาขางบนสิลูก
ยากําลังทําครัวพอดี”
คนเปนยาตะโกนลงมาดวยเสียงทุมนุมนาฟงตามประสาผูดีเกา
กอนจะรีบเดินกลับเขาไปดูปลานิลที่เพิ่งหยอนลงในกระทะ กับหมอตม
สายบัวที่สั่งใหคนสวนพายเรือไปเก็บมาให และไมแปลกหรอกที่ยาสมเชง
จะละมือจากการทําครัวกะทันหันไมได เมื่อหญิงชราชอบใชเตาฟนมากกวา
เตาแกส เวลาทําครัวทีก็ตองคอยยืนกํากับอยูหนาเตาตลอดเวลา
“เดี๋ยวแอขึ้นไปจะยา ขอคุยกับปูกอน” รอยตํารวจโทหญิงแอริณ
ตะโกนเสียงเจื้อยแจวดวยความคุนเคยกับวิถีชีวิตอันแสนจะติดดินของ
ปูกับยา พรอมกับถอดแวนกันแดดแลวเดินเขาไปสวมกอดชายสูงวัยอยาง
14 อันตรายลอมรัก

ประจบประแจง เธอรูดีวาปูทําหนาตาขึงขังไปอยางนั้นเองแหละ แตพอ
วันหยุดทีไรก็ออกมายืนชะเงอชะแงรอเธอทุกที
เดิมทีแอริณก็โตมาที่บานหลังนี้ตั้งแตกอนบินไปเรียนตอ แตพอ
เขารับราชการตํารวจและยายหนวยงานไปกองปราบฯ เธอก็ตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมอยูใกลที่ทํางาน อาทิตยหนึ่งจะกลับบานสักสองวัน แตถา
ช ว งไหนมี วั น หยุ ด ยาวก็ จ ะฝ ง ตั ว เองอยู  ใ นบ า นสวนแห ง นี้ ไ ม ไ ปไหน
อยูกอกวนจนปูแทบจะเอือมระอา และรอบนี้เธอก็ไดวันหยุดยาวมาถึง
หนึง่ อาทิตยเต็ม หลังรวมกับทีมปฏิบตั กิ ารพิเศษเขาบุกทลายแกงคาไมเถือ่ น
รายใหญแถบชายแดนจนเปนขาวครึกโครมไปทั่วประเทศไดสําเร็จ
“เอ็งไปหายาเอ็งเถอะ ขาจะไปดูกลวยไมตอ แลวก็รบี ไปเปลีย่ นชุดซะ
มันทุเรศลูกตาขา”
มิวายที่ปูจะถลึงตาใส แตกลับปลอยใหหลานสาวซุกซบอกกวางได
ตามชอบใจ แถมยังยกมือขึ้นลูบผมยาวสลวยที่มัดเปนหางมาอยางเอ็นดู
จริงอยูที่คนสูงวัยไมชอบใหหลานสาวแตงตัวลอเสือลอตะเข แตอีกใจหนึ่ง
ก็อดปลื้มใจไมไดที่มีหลานสาวหนาตาสะสวยมาตั้งแตเด็ก ปูพฤกษแนใจ
วาถาแอริณไมเลือกเสนทางของผูพิทักษสันติราษฎร ปานนี้อาจจะไดเปน
ดาราดังไปแลวก็ได
“แหมปู ทีเวลาปูใหแอพาไปดูพริตตี้มอเตอรโชว ปูไมเห็นวาอะไร
เลย แอเห็นปูจองเอาๆ พริตตี้แตงตัวหลุดๆ ลุยๆ กวาแอตั้งเยอะ” แอริณ
ขยับปากสีเบอรกนั ดีเถียงฉอดๆ ทําเอาคนเปนปูเ อ็ดตะโรกลับอยางรอนรน
“บะไอแอ! ก็มันเหมือนกันซะทีไหนละ นั่นมันพริตตี้ นี่มันเอ็ง แลว
พูดใหมันเบาๆ หนอยสิวะ เดี๋ยวแมสมเชงก็มาแหกอกขากันพอดี”
เพราะมีรสนิยมชอบมองผูหญิงสวยๆ งามๆ มาตั้งแตรุนหนุม ทําให
ปูพฤกษแอบใหหลานสาวพาไปดูพริตตี้เปนประจํา
แตตอใหดูเทาไรก็ไมเคยคิดนอกใจภรรยาคูบุญเสียที อยางไรเสีย
คุณหญิงสมเชงก็ยังเปนแมยอดขมองอิ่มในใจเขาเสมอ
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“เอานาปู ก็วัยรุนเขาใสกันไง แอก็ยังจัดวาวัยรุนอยู ถึงจะวัยรุน
ตอนปลายก็ตามเถอะ”
“วัยรุนตอนปลาย?” ปูพฤกษทวนคําพูดหลานดวยเสียงประหลาด
“ไอวัยรุนตอนปลายของเอ็งนี่มันเทาไรวะ”
“ยี่สิบเจ็ด”
“ยี่สิบเจ็ด! นี่เอ็งยี่สิบเจ็ดแลวเหรอไอแอ”
“ใกลแตะยี่สิบแปดรอมรอแลวปู”
“งั้นเอ็งก็เตรียมตัวแตงงานไดแลวสิวะ” คนเปนปูไมไดสนใจเลยวา
หลานสาวจะตามอารมณไมถกู แตกลับนึกยอนไปถึงคําทํานายของแมหมอ
ที่คุณหญิงสมเชงเคยเอาวันเดือนปเกิดแอริณไปตรวจดวงชะตา
“หลานสาวคุณหญิงจะไดแตงงานเปนฝงเปนฝาตอนอายุยี่สิบเจ็ด
ยางยี่สิบแปด มีลูกหลานเต็มบาน ถาเลยไปกวานี้ดวงชะตาจะเขาเกณฑ
มรณะ”
มรณะ!
ปูพฤกษเองก็ใชวาจะงมงายกับเรื่องแบบนี้ แตดวยอาชีพที่ตองพบ
เจอกับเรื่องลี้ลับเปนประจํา อยางเชนมีวิญญาณคนตายมาเขาฝนญาติจน
คลี่คลายคดีไดสําเร็จ ก็ทําใหชายสูงวัยไมเคยลบหลูเรื่องทํานองนี้ เชื่อไว
ก็ไมเสียหาย แถมจะไดมั่นใจดวยวาจะคนดูแลหลานสาวในวันที่พวกทาน
ไมอยู
“จะแตงไดยังไงละปู แอยังโสดอยูเลยนะ ไมใชโสดธรรมดาดวย”
“ก็หาสิวะ หาไมไดก็เปดรับสมัครทางออนไลนเลยดีไหม ขี้คราน
ผูชายจะรีบเขามาตอคิวยาวไปถึงสุขุมวิทโนน” ชายชราพูดออกมาดวย
ความเชื่อมั่น ใครบางจะไมอยากแตงงานกับผูหญิงสวย รวย เกง
“ปูก็พูดเปนเลนไป ปูอยาลืมสิวาแอไมไดเพอรเฟกตอะไรขนาดนั้น”
ปลายเสียงดูแผวลงเล็กนอย กอนที่เจาตัวจะกลับมายิ้มแปนแลนตามเดิม
“บางทีคนแบบแอก็ไมไดตอบโจทยผูชายหรอกนะปู”
16 อันตรายลอมรัก

“ตองมีสักคนสินา ขาเชื่อวาตองมี แมหมอเขาก็ยืนยันวาเอ็งมีคูแท”
ปูพฤกษพูดพลางยกมือลูบปลายคางอยางใชความคิด
“เชื่ออะไรกับหมอดู”
“บะ! เชื่อไวก็ไมเห็นจะเสียหาย”
“หือ...แบบนี้เขาเรียกวางมงายนะปู อีกอยาง ถาไมหลอไมโดน แอก็
ไมเอาดวยหรอกนะ อุตสาหครองโสดมาจนถึงปูนนี้ ขอแบบ...สามีแหงชาติ
ไดปะ”
ชายสูงวัยมองดวงตาระยิบระยับดวยความหมั่นไสปนอยากเขก
กะโหลก กอนจะเดินไปเดินมาเปนวงกลม
“นึกออกแลวไอแอ! ขารูแลววาจะไปหาสามีแหงชาติใหเอ็งไดที่ไหน”
“ที่ไหนละปู ตลาดนัดเหรอ”
“ตลาดนัดบานเอ็งสิ!”
ปูพฤกษขึงตาใสหลานสาวแลวยิ้มกริ่ม กอนจะยกมือขึ้นกอดอก
แลวทําหนาภูมิอกภูมิใจ อยางนอย ผูชายที่เขาเล็งไวก็มีคุณสมบัติตรงตาม
ที่แอริณตองการ
“เอ็งไดเจอสามีแหงชาติแนไอแอ”

โรงพยาบาลเซบัสเช นิวยอรก

“เอลินา จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินไปเมืองไทยใหผมหรือยังครับ”
นายแพทยชารอส เซบัสเช ถามเสียงทุมนุมนาฟงอยางที่เคยทํามา
ตลอด ทําเอาเลขาฯ สาวหนาหองที่อยากเขมือบคุณหมอหนุมรูปงามดีกรี
เจาของโรงพยาบาลใจจะขาดถึงกับนั่งบิดไปบิดมา จากตอนแรกที่หัวหมุน
กับแฟมเอกสารเปนตั้งๆ ก็กลายมาเปนเทาคางดวยใบหนาละเมอ
“เรียบรอยแลวคะคุณหมอ”
ไมแปลกทีพ่ นักงาน หรือแมแตพยาบาลจะแอบปลืม้ คุณหมอชารอส
จนเก็บเอาไปฝนเปนตุเปนตะ เพราะนอกจากชายหนุมจะเปนมหาเศรษฐี
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ที่ไดรับมรดกจากยาผูลวงลับมานับแสนลานแลว เขายังมีรูปรางหนาตา
ชวนละลายที่สามารถมัดใจสาวๆ ไดตั้งแตครั้งแรกที่เจอ ดวงตาสีเทาของ
เขามีทั้งแววอบอุนและแข็งกลา เชนเดียวกับเคาโครงรูปหนานิ่งเรียบที่ได
รอยยิ้มบาดใจมาจุดประกายความมีชีวิตชีวาจนทําใหเกิดมิติที่แตกตางกัน
ออกไป
“แลววันนี้ยังเหลือคนไขอีกกี่เคส”
“ตอนสิ บ เอ็ ด โมงกั บ ช ว งบ า ยมี นั ด คุ ย เรื่ อ งทํ า กิ ฟ ต ส องเคสค ะ
หกโมงเย็นมีนัดผาคลอดหนึ่งราย สวนสามเคสที่คุณหมอดูแลอยู ดิฉัน
สงประวัติไปใหคุณหมอสเตฟานีดูแลตอเรียบรอยแลวคะ”
“อืม ถาอยางนั้นเตรียมเคสทํากิฟตไวใหผมที่หองตรวจเลยนะ อีก
ยี่สิบนาทีผมจะเขาไป” พูดจบก็กดวางโทรศัพท กอนจะกมหนากมตา
เคลียรงานตอไป นานๆ ครั้งจะเงยหนาขึ้นมาขยับแวนแลวใชนิ้วโปงกับนิ้ว
กลางนวดคลึงขางขมับสักที
จริงอยูที่นายแพทยชารอสเปนถึงผูถือหุนใหญสุดของ ‘เซบัสเชกรุป’
และเปนเจาของโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของนิวยอรก
แตเขาก็ไมเคยละเลยในวิชาชีพที่รํ่าเรียนมา ทุกวันนี้ชายหนุมยังคงดูแล
คนไขเหมือนหมอสูตินรีเวชคนอื่น
เขาเวรดึกไดเชนเดียวกับหมอและพยาบาลทั่วไปโดยไมกระทบเวลา
สวนตัว มีเวลาไปออกกําลังกาย ทองเที่ยว หรือแมแตหาความสุขใสตัว
ตามประสาคนหนุม แตสิ่งหนึ่งที่เขาไมเคยละเลยก็คือบินไปหาเพื่อนสนิท
ที่เมืองไทย
ครืด...ครืด...
‘หางแคเพียงเอือ้ มมือ แตมนั ก็แสนไกล ยิง่ เธอเปนเหมือนเพือ่ นสนิท
ยิ่งไมมีสิทธิ์จะบอกไป…’
ชารอสหยิบโทรศัพทขึ้นมาดูดวยรอยยิ้มมุมปาก เสียงเรียกเขาที่ตั้ง
ขึ้นมาเปนพิเศษจะเปนใครไปไมไดเลย นอกจากรอยตํารวจโทหญิงแอริณ
18 อันตรายลอมรัก

หัสเดชา เพื่อนสนิทที่คบกันมาเกินครึ่งชีวิต เธอเปนคนตั้งเสียงเรียกเขานี้
ขึ้นมาเอง โดยที่ตอนแรกเขาก็แปลความหมายไมออก แตพอใหเพื่อน
คนไทยแปลความหมายใหฟง ความรูสึกขํากึ่งตีปกพั่บๆ ก็พัดวูบเขามา
ทั้งที่รูวาอีกฝายจงใจยั่วประสาทเลนเทานั้น
มีอยางที่ไหน เอาเรื่องแบบนี้มาลอเลน
“วาไงฮึ”
ชารอสกรอกเสียงลงไปอยางอารมณดีเปนพิเศษ เพราะอีกสองวัน
เขากะวาจะไปเซอรไพรสแอริณถึงคอนโดฯ ตั้งใจวาจะขนกระเปาแอรเมส
กับเสื้อผาคอลเล็กชั่นพิเศษที่อีกฝายโทร.มาครํ่าครวญวาอยากไดนักอยาก
ไดหนาเอาไปใหดวย
“ไอหมอ เกิดเรื่องใหญแลว ฮือ...เปดหนาจอดิ”
“เปดทําไม”
“บอกใหเปดก็เปดสิ!”
ทันทีที่ชารอสเปดวิดีโอคอลตามคําสั่ง แอริณก็โผลหนาเขามาดวย
สภาพหัวหูกระเซอะกระเซิง มาสคาราเปรอะเปอนลงมาเปนคราบ ลิปสติก
เลอะออกมานอกขอบปาก แกมเนียนใสทีป่ กติจะถูกฉาบเอาไวดว ยบลัชออน
สีพีชถูกทําลายลงอยางยอยยับดวยคราบนํ้าตา
“เกิดอะไรขึ้น”
“ฉัน...ฉัน...”
“ฉันอะไรก็พูดมาสิไอแอ” ชารอสนิ่วหนาใสโทรศัพท พรอมกับ
เอื้อมนิ้วแตะหนาจอเบาๆ คลายกําลังซับนํ้าตาใหคนที่รองสะอึกสะอื้น
“ปูนัดผูชายมาดูตัวฉัน ฮึก...ฮือ...”
คนฟงไดยินก็ชะงักมือ ไมพูดไมจา นอกจากมองใบหนาเกรอะกรัง
ดวยแววตาเยียบเย็น
“แกไมคิดจะพูดอะไรเลยเหรอ”
“แกรองไหทําไม”
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ชารอสถามพลางเสมองไปทางอื่น เมื่อนึกไดวาถาแอริณเสียใจหรือ
ผิดหวังเรือ่ งอะไรมากๆ เธอจะแคซบหนาลงกับเขานิง่ ๆ ตางกับตอนทีต่ นื่ เตน
มากๆ จะปลอยโฮออกมา
“ก็คนมันตืน่ เตนนีห่ วา ฉันจะไดออกเดตกับสามีแหงชาติเลยนะ กําไร
ชีวิตชัดๆ”
“แกเปนไขหรือเปลา”
“ฉันไมไดเปนไข ไมไดเพอ! แตฉันกําลังจะไดออกเดตกับคนที่ปูพา
มาดูตัว บอกเลยวาคนนี้โอเคมาก”

“ปู่ แนใจนะวาผูชายที่ปูนัดมาใหแอดูตัวเด็ดจริงๆ”

แอริณกวาดตาไปรอบรานอาหารสไตลโอเพนแอรที่คอนขางรมรื่น
และคงไวซงึ่ ความเปนธรรมชาติรมิ แมนาํ้ เจาพระยา ไมแปลกหรอกทีป่ พู ฤกษ
จะลากเธอมาไกลถึงทีน่ ี่ เพราะนอกจากทานจะเปนอดีตมือปราบฝมอื ฉกาจ
แลว ปูของเธอยังชอบเดินสายชิมอาหารไปทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทุกวันนี้แมจะยางเขาสูวัยชรา แตก็ยังชอบพาภรรยาไปรับประทานอาหาร
นอกบานเปนประจํา
“เออสิวะ นอกจากจะเด็ดแลว ยังเซ็กสแอปพีลรุนแรงดวยนะโวย
ไอแอ” ปูพฤกษเอียงศีรษะที่มีผมสีดอกเลาไปหาหลานสาวที่วันนี้มาใน
ชุดจั๊มปสูทขาสั้นสีเหลืองออน สงใหรางบางดูเด็กลงอีกหลายป
อันทีจ่ ริงแอริณก็ไมไดอยากมานักหรอก เธอเองเลิกคิดเรือ่ งแตงงาน
ไปตั้งนานแลว ไมมีก็ไมเห็นจะเปนอะไร ทํางานที่รัก มีครอบครัวที่อบอุน
ไมเดือดรอนเรื่องเงิน แคนี้ก็แฮปปแลวสําหรับคนมีอดีตอยางเธอ
“ใหมันจริงเถอะปู ไมใชวาเปนผูชายสายเหลืองหรอกนะ”
“อุวะ เอ็งเห็นขาเปนอะไร ขาใหไอพีทมันสแกนมาใหเรียบรอยแลว
รับรองแมนทั้งแทง”
“นังลูกพีทอะนะฟนธง” แอริณทําหนานิ่วคิ้วขมวด เริ่มตงิดนิดๆ
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เมื่อปูพาดพิงไปถึงณวัฒน หลานชายดาบสมพร เธอไมไดแปลกใจหรอก
ที่ปูพูดถึงณวัฒนซึ่งปจจุบันทํางานเปนผูชวยสไตลิสตใหกับบริษัทผลิต
ละคร และยังพึ่งพาใบบุญครอบครัวหัสเดชาอยู แตเธอแปลกใจวาณวัฒน
ไปรูจักมักจี่คนที่ปูนัดมาดูตัวไดอยางไร
“ใช ไอพีทมันยืนยันวาแมนรอยเปอรเซ็นต เอ็งก็รูนี่วาไอพีทมันหวง
เอ็งอยางกับอะไร ยังไงมันก็ไมยอมใหเกยมาหลอกฟนเอ็งหรอก”
“แลวนังลูกพีทมันไปรูจักผูชายคนนั้นไดยังไง ตกลงเขาชื่ออะไรนะ
ปู” แอริณเอยถามทั้งที่ยังของใจไมหาย ปกติเธอกับณวัฒนจะโทร.คุย
หรือไมก็ไลนหากันแทบทุกวัน แตไมเคยเห็นอีกฝายปริปากเรื่องผูชาย
คนไหนเลย ถาณวัฒนรจู กั ผูช ายเพอรเฟกตแบบนัน้ จริงก็นา จะเก็บไวกนิ เอง
เอย! ก็นาจะเมาธมอยใหฟงบางไมใชเหรอ
“นั่นไง พูดถึงก็มาพอดีเลย”
แอริณขมวดคิ้วใสปูแวบหนึ่ง กอนจะหันไปตามสายตาของปูที่มอง
ไปยังบันไดเล็กๆ ซึ่งมีผูชายคนหนึ่งกําลังกาวขึ้นมา เขา ‘เด็ด’ อยางที่ปู
บอกไวไมมีผิด! ใบหนาหลอเหลาขาวสะอาดชนิดที่เรียกวาออรากระจาย
สวมเสื้อผาราวกับหลุดออกมาจากละครเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
“คุณภูดิษ!”
คนทีเ่ ดินมาหยุดตรงหนาเธอไมใชแคเหมือนพระเอกละคร แตเขาคือ
ภูดิษ อิสระราชพฤกษ พระเอกสุดฮ็อตที่ครํ่าหวอดในวงการบันเทิงมากวา
สิบป
“สวัสดีครับคุณทาน สวัสดีครับคุณแอ ขอโทษที่ใหรอนะครับ”
หั ว ใจดวงน อ ยเต น กระหนํ่ า ราวกั บ จะทะลุ อ อกมานอกอก เมื่ อ
พระเอกไทยคนเดียวที่เธอกรี๊ดกราดพอๆ กับโอปปาเกาหลีประนมมือไหว
ปูอยางนอบนอมถอมตน กอนจะหันมาสงยิ้มใหเธอ
“เชิญนั่งสิพอภูดิษ คนนี้แหละที่ปูนัดมาใหรูจักกับเอ็ง เปนไง อึ้งไป
เลยสิ”
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แอริณสบตาซูเปอรสตารเมืองไทยทีเ่ ธอแอบปลืม้ ดวยใจคอหวาดหวัน่
ไมแปลกใจเลยวาทําไมภูดิษถึงครองตําแหนงพระเอกมาอยางยาวนาน
ก็เขาทั้งหลอทั้งเท ทั้งมีดวงตาที่พรอมจะละลายผูหญิงทุกคนใหกลายเปน
ขี้ผึ้งลนไฟ
ไอที่บอกวาไมคิดเรื่องแตงงานมาตั้งนานแลว...เธอขอถอนคําพูด
แลวกันนะ
“ภูดษิ เปนหลานชายลูกนองปูเ อง รูจ กั กันไวกไ็ มเสียหายนะ คนกันเอง
ทั้งนั้น กินอะไรดีละหลานชาย เดี๋ยวมื้อนี้ปูเลี้ยงเอง”
ปูพฤกษเอยเชิญชวนดวยรอยยิ้มกริ่ม เขากับภูดิษเจอกันครั้งแรก
เมื่อชวงปใหม ตอนที่พันตํารวจโทอนิรุต ลูกนองเกาพาหลานชายคนโปรด
มาไหวทําความรูจัก เลยไดมีโอกาสพูดคุยกัน พอไดคุยก็นึกถูกใจใน
ทัศนคติกับความจริงใจจนอยากพามาใหแอริณเจอตัวเปนๆ สวนไอเรื่อง
ดูตัวก็เปนผลพลอยได
“ขอบคุณครับคุณทาน”
“ไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากนักหรอก คนกันเองทั้งนั้น หนุมสาว
นาจะมีเรื่องคุยกันมากกวาคนแกอยางปู คุยกันตามสบายเลยนะ”
หลังจากนัน้ อีกหนึง่ ชัว่ โมง แอริณก็แทบจะกลัน้ เสียงกรีด๊ เอาไวไมไหว
เมื่อภูดิษขอเบอรแลกไลนกับเธอกอนแยกยายกันกลับบาน แลวคืนนั้นเขา
ก็โทร.มานัดเธอไปดูหนังชนิดที่มือปราบสาวแทบตั้งตัวไมทัน แลวไมตอง
เดาใหเสียเวลาเลยวาแมคนบาดาราจะเนื้อเตนแคไหน เมื่อแอริณแทบจะ
แลนไปถอยชุดใหมเพือ่ ใสไป ‘ออกเดต’ ในอีกสามวันขางหนากันเลยทีเดียว!
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ออกเดต
เดตแรกของแอริณในสามวันตอมาแทนที่จะจบลงอยางแฮปป

หญิงสาวผูคลายจะมีกรรมในเรื่องความรักกลับตองมานั่งหนาละหอย
คอตกอยูในคอนโดฯ สวนตัวแตหัววัน เมื่อพระเอกหนุมโทร.มาแคนเซิล
นัดอยางสุภาพชนิดที่เธอเองก็โกรธไมลง
ทั้งที่ตั๋วหนังก็จองแลว ชุดก็เตรียมแลว รองเทาสนสูงพื้นแดงอยาง
Christian Louboutin ก็พรอมยิ่งกวาพรอมเสียอีก สุดทายก็ตองมานั่ง
กอดเขาเจาจุกอยูกลางเตียง และเธอจะไมเซ็งแบบนี้เลย ถาไลนที่เคยคุย
กับพระเอกหนุมแบบถี่ๆ ในชวงสามวันที่ผานมาจะไมเงียบเปนเปาสาก
ยังไมทันเริ่มก็โดนเทซะแลว!
แคคิดก็ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่ง กอนจะซบหนาลงกับเขาดวย
ความเซ็ง ทัง้ ทีห่ ากวากันตามเนือ้ ผา เธอก็แทบไมไดรสู กึ อะไรกับพระเอกหนุม
สุดฮ็อตเลย อยางมากก็แครูสึกวาเขางานดี หุนแนน เสียงนุมอยางที่สาวๆ
คอนประเทศเห็นพองกัน
ทีส่ าํ คัญ เขาชางไกลเกินเอือ้ มสําหรับเธอเหลือเกิน แคไดคยุ ในระยะ
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เกินครึ่งเมตร แชตไลนถี่ๆ แบบคนคุนเคย ก็เรียกวาฟนจนตัวแตกแลว
แถมภูดิษยังวางตัวดี๊ดี ไมลวงลํ้า ไมกาวกาย สุภาพเสียจนเธอแทบตัวลอย
เขาคือ ภูดษิ อิสระราชพฤกษ พระเอกเบอรตน ๆ ของวงการเชียวนะ!
“นีส่ นิ ะทีเ่ รียกวาออราซุปตาร ทําเอานางเอกมโนอยางเราหมองไปเลย
เฮอ จบกัน จะถอนตัวถอนใจยังไงกันละ” ยอมรับวาก็มีหวังบาง ถาไมติด
วาภูดษิ เบรกเธอหัวทิม่ หัวตําดวยการโทร.มายกเลิกนัดกะทันหันกอนอะนะ
แถมพอสองโซเชียลก็เห็นเขากําลังไลฟสดที่กองถาย ไอติดงานมัน
ก็พอทําใจไดอยูหรอก แตไอคุยหัวรอตอกระซิกกับนางเอกคูขวัญนี่สิคือ
อะไร แคคิดก็เซ็งเปดแลว! สุดทายก็ตองเลิกสองไปเอง
“นองอีฟนารักซะขนาดนั้น คุณภูตองแอบมีใจใหแหงๆ ใชสิ! เรามัน
แคแฟนคลับนี่ จะเอาอะไรไปสูเจาหญิงแหงวงการบันเทิงได”
พอคอนลมคอนแลงเสร็จก็ทิ้งกายลงนอนแผหลาบนเตียงใหญ
เสื้อยืดตัวโครงถลกขึ้นมาจนเห็นกางเกงชั้นใน แตใครละจะสน ปกติเธอ
ใสแคชุดชั้นในเดินไปเดินมาในหองนอนดวยซํ้า!
แอริณหลับตาลงนิ่ง ปลอยลมหายใจไปกับความเงียบงัน โดยไมมี
โอกาสรูเลยวาระหวางที่นอนเซ็งจับจิตอยูนั้น ใครคนหนึ่งที่ไดรับสิทธิ์
เหนือคนอื่นกําลังเสียบคียการดแลวเปดประตูเขามา

เธอกําลังฝนไปใชไหม...

หรือไมก็คงลองลอยอยูที่ไหนสักแหงในความเวิ้งวางวางเปลา แต
ทําไมหนอ ทําไมเธอถึงสัมผัสไดถึงเงารางจางๆ ของใครคนหนึ่งที่กําลังกาว
ผานมานหมอกสีเทาตรงมายังเธอ
“ชารอส นั่นแกใชไหม”
เสียงนั้นแหบแหงอยางไมนาเชื่อวาจะเปนเสียงผูหมวดสาวแหงทีม
ปฏิบัติการพิเศษ ‘เมฆาพยับ’ แลวเสียงทุมนุมคุนหูที่ตอบกลับมาก็ทําเอา
ใจชื้นขึ้นเปนกอง
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“ถาไมใชฉันแลวจะใครละ”
“คิดแลววาตองเปนแก คิดถึงแกจังไอหมอ” แอริณปลอยความเซ็ง
ทั้งหลายทั้งมวลมากับเสียงออยๆ ไมวาจะผานไปนานแคไหน เธอก็ยังเปน
แอริณคนเดิมที่ไมมีดวงเรื่องผูชาย สมัยกอนรักใครชอบใครก็โดนเทมา
ตลอด มาตอนนี้ก็ยังโดนเทเหมือนเดิม
“ฉันก็คิดถึงแก”
“แกจะไมเทฉันเหมือนคุณภูดิษใชไหม”
“เออ วาแตพระเอกนั่นเขามีทาทีจีบแกแลวเหรอ”
ชายหนุม พูดราวกับเตือนสติ แลวก็พดู อยางกับมันรูเ ห็นอะไรมา ทัง้ ที่
เธอจําไดรางๆ วายังไมไดเลาความลมเหลวจากการโดนแคนเซิลใหมนั ฟงเลย
“แนส”ิ แอริณยังทูซ ไี้ มยอมหยุด พรอมกับเพงมองไปทางรางสูงใหญ
ที่คืบใกลเขามา
“แน ใ จ?” คนที่ รู  ไ ส รู  พุ ง ผู  ห ญิ ง ตรงหน า ถามอย า งรู  ทั น ทุ ก อย า ง
ก็แมคนชางเพอตรงหนาไมใชแคคลั่งแฟชั่นอยางเดียว แตยังเปนติ่งดารา
จนถึงขั้นเก็บเอาไปฝนเปนตุเปนตะ
“นี่แกหาวาฉันเพอหรือไง”
“เออนะสิ เอาเวลาเพอหาสามีมโนมากิก๊ กับฉันไมดกี วาเหรอจะเมียจา”
“ไอหมอ!” คนหลับตาพริ้มตวาดแวดจนตัวกระเพื่อม กอนจะลืมตา
โพลงขึ้นมาแลวตัดพอคนที่กมหนาลงมาชิดแกมเนียน ไมคิดจะแยกแยะ
เลยวาภาพที่เห็นคือความจริง หรือความฝนที่เพิ่งผานพนไป
“ไอปากสามหาว แกกลาดาฉันเหรอ ตอไปนี้ฉันจะไมเลาอะไรใหแก
ฟงอีกแลว ไอผัวทรยศ!”

ไอ-ผัว-ทรยศ!

สามคํางายๆ เกิดขึ้นพรอมสัมผัสอุนรอนที่เบียดใกล เทานั้นไมพอ
ดวงตาทรงเสนหยังจองลึกลงไปในดวงตากลมโตจนใจสาวสั่นสะเทือน
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“ฉันเปลาทรยศแกนะ ไมเคยคิดทําแบบนั้นสักนิด”
เขาวาทั้งที่ยังไมยอมดึงหนาออก เจตนาใหลมหายใจอุนๆ รินรดไป
บนแกมเนียน ความใกลชิดโดยไมตั้งตัวทําเอาคนนอนลืมตาโพลงเริ่ม
ใจคอไมปกติ จะขยับปากพูดแรงๆ ก็กลัวจะแตะสัมผัสแกมสากทีโ่ กนหนวด
โกนเครามาจนเกลี้ยงเกลา
“ก็แกวาฉัน...ถอยไปกอนสิ จะเบียดหนาลงมาทําไมเนี่ย”
แอริณขยับปากพูดดวยสภาพหายใจติดขัด ยิง่ คนมาเยือนเบียดหนา
ใกลเขามา ความรอนประหลาดก็ยิ่งพุงลามไปทั่วราง
“ก็เผื่อแกจะเปลี่ยนใจ อยากลองคบฉันดูบาง มาไทยอาจจะไมเราใจ
เทามาเทศอยางฉันก็ไดนะ”
“ไอบากาม ไอหมอบา!”
ชารอสสบตาหวานพรอมกับเบียดหนาลงไปใกลอกี ทําใหคนโวยวาย
หุบปากแทบไมทนั และเวลานัน้ เองทีค่ นใตรา งไมอาจสบตาฉํา่ หวานตอไปได
ปากทีอ่ า พะงาบๆ ก็ไมอาจขยับพูดแรงๆ ไดเชนกัน เสียงหวานทีเ่ ปลงออกมา
จึงไมตางจากกระซิบเสียงตํ่า
“ถายังไมเลิกเลน ฉันจะเฉดหัวแกทิง้ เอานํา้ สาดไล แลวก็รบิ รถพอรช
แกไวใชหาสิบป จะลองไหม”
คนถูกขมขูชะงักไปวินาทีหนึ่ง กอนที่วินาทีตอมาจะแกลงทําปากยื่น
เร็วๆ จนความฉํ่ารอนแตะลงบนปากนุมเนียน
“เลิกเลนก็ได”
คนมาเยือนขยับกายลงนั่ง พรอมกับมองหนาเพื่อนสาวคนเดียวใน
ชีวิตดวยดวงตาเปนประกาย กอนจะรองโอดครวญออกมาเบาๆ เมื่อถูก
คนที่ลุกนั่งบิดหูเต็มแรง
“นี่แนะ! ถาฉันไมเห็นแกที่เคยสัญญาตอหนาหลุมฝงศพยาแก ฉัน
เลิกคบไอแรดเงียบอยางแกไปนานแลว แลวนี่ฉันยังไมไดเฉงแกเรื่องที่แก
หาวาฉันเพอเจอเลยนะ!”
26 อันตรายลอมรัก

“ฉันเปลา ฉันยังไมไดพูดอยางนั้นเลยนะ”
“ทําไมจะไมพูด!”
ชารอสยืน่ หนาเขาไปใกลแลวจองลึกลงไปในดวงตากลมโตทีจ่ อ งตอบ
หากหลายปที่ผานมาเปนเหมือนสายนํ้าที่ไหลผาน สายนํ้าก็คงพัดเอาอะไร
บางอยางซึมซาบเขาสูหัวใจเขาจนลืมไมลง
ถึงกอนหนานั้น หรือระหวางทางจะพบเจอผูหญิงมาบาง แตเขา
ไมเคยลืมวาหัวใจเขาเปนของใคร
“อะ งั้นจับ”
ชายหนุม วาพลางทําหนาเครง กอนจะยืน่ หนาเขาไปใกลจนปลายจมูก
โดงเปนสันอยูหางจากใบหนาหวานไมถึงสิบเซนต ชอนมือเล็กวางประกบ
แกมสากเอาไวทั้งสองขาง ยิ้มนิดๆ เมื่อมือเล็กเริ่มขยับลงมาตามแนวกราม
“ฉันคนนี้เคยกลาดาแกแบบนั้นไหม”
“ไมเคย”
“เคยพูดใหแกตองเจ็บชํ้าหรือไมตามใจแกสักครั้งไหม”
“ไม”
“แสดงวากอนที่แกจะลุกมาดาฉันวาเปนไอผัวทรยศ แกฝนไป”
เทานั้นเอง...ความงัวเงียขี้หูขี้ตาทั้งหมดก็มลายหายเปนปลิดทิ้ง
เหลือเพียงความซาบซานที่แลนปราดจากปลายนิ้วขึ้นมาที่ทรวงอกจนตอง
รีบดึงมือกลับมา แลวตอนนี้เองที่รูสึกไดถึงชวงลางอันเบาหวิว โปรงเย็น
พอเงยหนาขึ้นมาก็เห็นดวงตากวนๆ ทอดมองไปที่นองขานวล
“กลัวนองหายใจไมสะดวกเหรอ” เขาแบะปากและปรายตามอง
‘กางเกงชั้นใน’ สีเนื้ออยางไมนึกสงสารเจาของ แถมยังจับตรึงหัวเขามนไว
แลวนวดเนนแผวเบา
“อวบขึ้นปะเนี่ย”
“ทะลึ่ง! ฉันไปใสกางเกงแลว ขืนนั่งใหแกแทะโลม มีหวังฉันได
สับนอแกทิ้งแน!” วาจบก็กระโดดพรวดลงไปยืนขางเตียงแลววิ่งผลุบหาย
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ไปทางตูเสื้อผาบิลตอิน
“ปดกนหนอยก็ดีนะ แกมกนแกโผลแลว ฮุบ!”
คุณหมอหนุมเอยแซวไมทันขาดปาก ผาขนหนูผืนใหญก็ลอยละลิ่ว
มากระแทกใบหนาอยางแรง พรอมกับทีเ่ จาของฝมอื ขวางอันแมนยําเรนกาย
เขาไปหลบหลังกระจกฝาอยางรวดเร็ว

ดวงตาพราวระยับมองตามรางเล็กที่เดินหายเขาไปหลังกระจกฝา

บานใหญที่เขาเคยเขาไปอาบนํ้าแตงตัวบอยๆ ทั้งที่หองนอนแขกก็มีเครื่อง
อํานวยความสะดวกครบครัน แตไมรูทําไม พอมาคางคืนที่คอนโดมิเนียม
หรูราคาไมตาํ่ กวาสิบลานนีท้ ไี ร แอริณก็มกั จะใชอาํ นาจของความเปนเจาบาน
สัง่ ใหเขามานอนคุยดวยจนผล็อยหลับไปดวยกัน ทั้งที่ปากก็ดาสารพัดหา
วาเขาลามกบางละ แรดเงียบบางละ แตก็ปลอยใหเขาใกลไดตามสบาย
สวนวันนี้เขาก็คงไมพนตองนอนบนโซฟาตัวนั้นตามเคย...
วาแลวก็ปรายตาไปยังโซฟาตัวยาวทีไ่ มไดเฉียดใกลกบั คําวาคับแคบ
แถมยังนอนสบายราวกับเจาของหองจงใจใหมันเปนเตียงอีกหลังที่วางอยู
ใกลกับเตียงนอน พอมองไปยังกระจกฝาที่กั้นระหวางหองนํ้ากับตูเสื้อผา
บิลตอินก็อดยิ้มออกมาไมได เมื่อเจาของหองขยับตัวไปมาจนโผลออกมา
ครึง่ ทอน ขาขางหนึง่ กําลังสอดเขาไปในกางเกง สวนอีกขางก็อวดขาเรียวสวย
ที่บรรจบกับสะโพกงอนงาม
“ไอหมอ! แอบดูฉันอีกแลวนะ นี่ถาฉันมีลูก ฉันรับรองเลยวาจะ
ไมฝากครรภกับแกเด็ดขาด ไอหมอหื่น!”
โผลหนาออกมาดาจบก็รบี ยัดขาเรียวอีกขางเขาไปในกางเกงใหเสร็จๆ
กอนจะเดินหายเขาไปในหองนํา้ เพือ่ ลางหนาลางตา ทิง้ ใหคนถูกดาสายหนา
แลวยิ้มจนตาเปนสระอิ

“ไปดูหนังกันไหม ไหนๆ แกก็จองตั๋วไวแลว”
28 อันตรายลอมรัก

ชารอสเสนอเปนคนแรก หลังจากพากันออกมานั่งดูซีรีสเกาหลีที่
‘สาวมั่น’ โปรดปราน และมันก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขัดแยงกับหนาที่การ
งานอันแสนหาวหาญเสียเหลือเกิน ไมนับรวมการเสพติดแฟชั่นขั้นรุนแรง
ที่นาจะซึมเขากระแสเลือดไปแลว
ทุกวันนี้ถาไมไดไปทํางาน ไมไดกลับไปนอนบานสวน แอริณก็จะ
ไปโผลแถวๆ หองเสื้อระดับไฮเอนด หรือไมก็รานทําผมทําเล็บกลางหาง
สรรพสินคาชื่อดัง หองแตงตัวที่สั่งใหชางเขามาขยายตูบิลตอินเพิ่มก็แทบ
ไมพอใสเสือ้ ผาทีล่ น ออกมาอยูบ นราวเสริมดานนอก กระเปาแอรเมสทีไ่ ดมา
จากการ ‘ปลน’ เพื่อนรักซะสวนใหญก็อัดเต็มตูกระจก และมีไมกี่ใบเทานั้น
ที่ถูกงัดออกมาใช
หนึ่งในกระเปาใบเกงที่แอริณเลือกเอาออกมาใชประจําก็คือ เปหนัง
สีดาํ ใบเดียวในโลกทีช่ ารอสสัง่ ทําขึน้ เปนพิเศษเพือ่ มอบใหเธอในวันครบรอบ
วันเกิดปที่ยี่สิบ
“แกอยากไปไหมละ” หญิงสาวปรายตามองคนทีน่ งั่ เพงไอแพดเงียบๆ
ปลายจมูกโดงจัดตัดกับผิวขาว ผมตัดสัน้ สีนาํ้ ตาลทองปดเสยอวดแนวกราม
บึกบึน สันกรามมีหนวดผุดขึ้นเปนตอนอยๆ
“ฉันตามใจแก”
“งั้นไป”
ชารอสชําเลืองมองใบหนาหวานที่เอียงซบลงมาบนตนแขนใหญ
พรอมกับอาปากรับขนมผิงที่แอริณปอนเขาปากเขาสลับกับปากตัวเอง
“ดูหนังเสร็จแลวไปไหนตอ” ชายหนุมถามเสียงตํ่าขณะอาปากรับ
ขนมผิงอีกอัน
“ดินเนอรบนดาดฟาโรงแรมไหม”
คําตอบงายๆ ทําเอาคนไมคาดหวังคําตอบเงียบงันไปครูห นึง่ กอนจะ
ทัชหนาจอที่อัดแนนไปดวยผลวิจัยอยางไมเปนทางการของทีมปฏิบัติการ
ในหองแล็บโรงพยาบาล
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“อยากไปดินเนอรหรือไง”
“อือ อยากเมา” คนดูซรี สี เ รือ่ งใหมลา สุดยังคงจองมองทีวตี าไมกะพริบ
ขัดกับนํ้าเสียงที่ดูแผวๆ พิกล และมันก็ทําใหคนสนใจไอแพดปรายตามอง
“เฮิรต?”
“เสียเซลฟนิดหนอย เบื่อการโดนเท แตก็นั่นแหละ ขนาดแกยังเคย
เทฉันเลย ใชปะ”
“ฉันไมเคยเทแก”
“...”
“สรุปไปดูหนัง กินเหลา กลับบานนอนใชไหม” พอเห็นรางเล็ก
เกร็งตัวขึ้นมาดวยอารมณบางอยาง ชารอสก็เปนฝายเอียงหนาลงมา “หรือ
แกวาไง”
“ไปทําผมกอน”
ผูหมวดสาวตอบหลังจากเงียบงันไปพักใหญ กอนจะเมมปากแลว
ปลอยออกมา
“วาจะไปทําทรีตเมนตซะหนอย แกรอไหวไหม”
“แลวฉันเคยรอไมไหวหรือไง ไปอาบนํ้าสิ เดี๋ยวฉันนอนรอ”
พอมองเวลาทีใ่ กลจะหาโมงเย็นเต็มแก คนทีค่ นุ เคยกับการเตรียมตัว
เนิ่นๆ ก็ออกปากไลเพื่อนสาวที่ยังนั่งเอียงซบไหลกวางใหไปอาบนํ้าแตงตัว
“ชารอส”
“หือ”
“ไปถูหลังใหหนอยดิ ขี้ไคลบานเลย วันนี้ตองใสเสื้อโชวไหลดวยอะ”
แอริณวาพลางฝงหนาลงกับตนแขนใหญ พอเงยหนาขึน้ มาก็เห็นแววตานิง่ ๆ
ไมบอกอารมณ
“เหนื่อยละสิ เออ งั้นฉันถูเองก็ได”
พูดจบก็ลุกพรวดจนโซฟาหนังดีดตัวขึ้นเสียงดังสวบ และก็แทบ
เปนจังหวะเดียวกับที่รางสูงใหญลุกตามไปควาขอพับแขนไวแทบจะทันที
30 อันตรายลอมรัก

“จะรีบลุกหนีทําไม”
“ใครลุกหนี” คนที่เดินนําหนาไปกอนชําเลืองมองรางใหญที่กาวตาม
มาประกบ
“ก็แกไง สาบานไหมวาไมไดลุกหนี”
“เรื่องไรจะสาบาน ตกลงจะถูขี้ไคลใหไหม ถาไมถูก็ไมเปนไร ฉัน
เขาใจ” วาเสร็จก็ปลดมือใหญแลวเดินไปหยิบผาเช็ดตัวมาพันรอบอก จากนัน้
ก็จดั แจงถอดเสือ้ ยืดออกทามกลางสายตากึง่ บึง้ กึง่ ออนใจของคนทีเ่ ดินดุม ๆ
เขาไปผสมนํ้าอุนรอ
“ตามมาแลวกัน ชาอดไมรูดวย แตงสวยทีไรลําบากฉันทุกที”
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หวงเพื่อน
“เธอเปนแฟนฉันแลว รูตัวบางไหม แลวเมื่อไรหนอ...อุบ”

เสียงหวานแหลมหยุดลงกะทันหัน เมื่อคนที่พาเธอมานั่งดื่มไวน
เคลาเสียงเพลงบนดาดฟาโรงแรมชื่อดังยื่นมือมาปดปากนุมไว พรอมกับ
เอียงหนาเขามากระซิบเตือน
“เบาๆ”
ชารอสยายมานั่งฝงเดียวกับแมคนอยากเมาที่ยกเหลาขึ้นจิบ พลาง
พาดแขนกับพนักโซฟาคลายกําลังโอบคนที่อยูในชุดเดรสเปดไหลสีดํา
“ก็คนมันอารมณดีนี่หวา” แอริณบอก พรอมกับทิ้งศีรษะลงบน
แขนใหญที่คลายจะเกร็งกลามรอทาอยางรูงาน แกมเนียนซับสีระเรื่อ
ปากกระจับยื่นออกเล็กนอยทั้งที่ไวนยังพรองไปไมถึงครึ่งขวด
“ไวนถูกปาก?”
“โน!”
“หนังสนุก?”
“โน!”
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“เด็กเสิรฟหลอ?”
“ผิดหมด!” แขนเรียวยกขึน้ ทําทากากบาท สายหัวไปมากับทอนแขน
แข็งแรง “คุณภูดิษโทร.หาฉันเมื่อกี้”
คําตอบนั้นทําเอาดวงตาเขมกระตุก แวบหนึ่งเหมือนจะกระดางขึ้น
เล็กนอยกอนจะกลับมาเรียบเฉยอยางรวดเร็ว
“แลว?”
“เขาบอกวากําลังขับรถกลับกรุงเทพฯ”
“เหรอ” ชายหนุม ครางรับเสียงตํา่ กระดกเหลาเขาปากอยางไมสะทก
สะทานกับความเมา และนาแปลกที่นายแพทยชารอส เซบัสเช ที่ใครๆ ตาง
เขาใจวาเปนผูชายลุคเนี้ยบจะสามารถเทเหลาเขาปากไดทีละเปนขวดๆ
โดยไมแสดงอาการซวนเซสักนิดเดียว
อย า งมากก็ เ ห็ น แค ร อยแดงจางๆ บนโหนกแก ม แล ว เสื้ อ ผ า ที่
คุณหมอหนุมใสมาดินเนอรคืนนี้ก็ไมไดเฉียดใกลกับเสื้อผาสุดเนี้ยบที่ใส
ทุกวันเลย เมือ่ มันเปนแคเสือ้ เชิต้ สีดาํ ปลดกระดุมลงมากลางอก ทับชายดวย
กางเกงยีนสสีเขมกับรองเทาผาใบเซอรๆ
แตถึงอยางนั้นออราความรํ่ารวยก็รายลอมรอบตัวจนคนทั้งดาดฟา
เทียบไมติด
“พรุง นีเ้ ขาขอแกตวั พาฉันไปกินขาว” แอริณพึมพําอยูใ นออมแขนใหญ
ขณะยื่นแกวไวนไปชนกับแกวเหลาของชารอสที่เธอไมมีโอกาสรูเลยวาเขา
ซัดไปคอนขวดแลว
“แกก็เลยรีบตกลง?”
“ก็เออดิ โอกาสมาแลวจะรออะไร” เธอยิม้ กรุม กริม่ ไมสนใจวาคนนัง่
ขางๆ จะทําหนาแบบใด กอนจะเงยหนาขึ้นมองปลายคางเขียวครึ้ม “ไป
ดวยกันนะไอหมอ ฉันอยากใหแกไปเจอคุณภูดิษ แกจะไดชวยฉันสแกน
อีกแรงไง”
เขากมมองคนทีท่ าํ ตาเวาวอนอยางทีช่ อบทํามาตลอด แถมยังทําปาก
ศุภมาลย 33

ยื่นอยางนามันเขี้ยว “นะผัวนะ ไปดวยกันนะ”
ใบหนาคมนิ่งงันไปชั่วขณะ กอนจะเสมองไปยังยอดตึกที่แยงกัน
ผุดขึ้นจนแนนเมืองไปหมด
“ไมไป ขี้เกียจ”
“รับรองไมเกินสองชั่วโมง”
“ฉันนอนรออยูหองดีกวา”
“ไมไปโกรธ”
“หืม”
ในที่สุดชารอสก็ตองยอมทําตามคําขอรองกึ่งคําสั่งกอนจะหันมา
มองใบหนาหวานที่แหงนมองดวงจันทรสีเหลืองนวล
“เห็นพระจันทรแบบนี้แลวนึกถึงสมัยเด็กที่เราไปนอนนับดาวดวย
กันเลยเนอะ นึกแลวก็ไมนาโตเลย”
ชารอสมองตามสายตาที่เหมอมองไปบนทองฟากวางใหญ เห็นดาว
กลุมเล็กๆ ก็นึกถึงตอนที่แอริณสั่งใหเขานับดาวจนเธอผล็อยหลับไป
“ถาเปนไปไดฉันก็ไมอยากโตเหมือนกัน”
“กลับถึงหองแลวไปนอนดูดาวกันไหม ฉันอยากนอนฟงแกนับดาว
มันเพลินดี”
ชายหนุมเงียบงันไปครูหนึ่ง กอนจะหันมามองเสี้ยวหนานวลแลว
คลายยิ้มบางๆ
“อืม”

“ไอเปรม! แกสงลูกหวามาหาฉันทําไม”

พอรถสปอรตคันสวยเลี้ยวเขามาจอดในรั้วบานสองชั้นบนเนื้อที่
เกือบแปดรอยตารางวา พระเอกหนุมที่โหมงานมาแบบขามวันขามคืนก็
ถึงกับโวยลั่นบาน เมื่อพบลูกสาวลุงจอม หัวหนาคนงานสวนยางที่บานนั่ง
ปน จิม้ ปน เจออยูใ นหองนัง่ เลน แถมเจาหลอนยังลอยหนาลอยตาบอกเขาวา
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“นายหั ว ส ง ลู ก หว า มาคุ ม ...เอ ย มาดู แ ลนายภู ค  ะ ขอยํ้ า ว า ดู แ ล
ตลอดเวลา รวมถึงใหนอนเฝาหนาหอง ตามไปกองถาย ตามไปทุกที่ที่
คุณภูไปดวยคะ”
คําพูดนั้นทําเอาควันออกหู หัวใจเตนกระหนํ่า จนตองลวงโทรศัพท
ขึ้นมากดโทร.หาเปรมธัชผูเปนพี่ชายฝาแฝดอยางไว
“ก็ตามที่ลูกหวามันบอกนั่นแหละ”
เปรมธัช หรือนายหัวเปรมบอกเสียงเรียบ เมื่อตองพยายามรักษา
กฎบางอยางเอาไวแนนหนาในฐานะพี่ใหญของตระกูล
“ไอเปรม!”
“คุ ณ ย า สั่ ง แล ว ฉั น ก็ เ ห็ น ด ว ยว า ควรจะส ง ลู ก หว า ไปเรี ย นต อ ที่
กรุงเทพฯ ปหนาซะเลย ชวงนีร้ ะหวางรอเรียนก็ใหไปทํางานหาประสบการณ
กับแกกอน”
นอกจากนีน้ ายหัวหนุม ผูไ มเคยขัดใจนองชายเลยสักครัง้ ยังตัดสินใจ
เด็ดขาดวาควรจะเอาจริงกับเรื่องนี้เสียที เพราะไมอยางนั้นไมวันใดวันหนึ่ง
ภูดิษก็อาจจะเผลอไผลไปกับผูหญิงคนอื่นจนถอนตัวไมขึ้น
แลวถามันถอนตัวถอนใจไมขึ้น คนที่ตองลงไปแกไขปญหาก็ตอง
เปนเขาอยูดี!
“แตฉันไมใชนักโทษนะโวย แลวไอหวามันก็เปนผูหญิง จะใหมาอยู
กับฉันไดยังไง แมบานก็มาเชาเย็นกลับ” ภูดิษพยายามใหเหตุผลที่คิดวา
เปนงานเปนการที่สุด ในใจแทบลุกเปนไฟ กอนจะไดรับคําตอบที่ทําเอา
ตองหลับตาลงอยางพยายามตั้งสติ
“ก็แลวไอลูกหวามันเปนใครละ”
“ก็เปนลูกลุงจอมสิวะ!” พระเอกหนุมสะบัดเสียงขุนคลั่ก พรอมกับ
ปรายตามองเด็กสาววัยสิบเจ็ดที่นั่งมองเขาตาใสแปวอยูขางโซฟา
คนเปนพี่นิ่งงันไปสักพัก กอนจะลดเสียงลง เขาเองก็ไมไดอยาก
บีบนองชายดวยวิธีนี้หรอก แตภูดิษเองก็ควรรูวาตัวเองมีพันธะใดรออยู
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เบื้องหนาบาง
“รูแลวจะโวยวายทําไม มีธุระแคนี้ใชไหม ฉันจะไดไปลงเรือ จะไป
นอนเกาะ” เกาะที่วาก็คือเกาะสวนตัวของครอบครัวอิสระราชพฤกษที่เปน
มรดกตกทอดมาจากปูทวดซึ่งเปนขุนนางชั้นผูใหญในอดีต แลวตอนนี้เอง
ที่คนเปนนองถอนหายใจเฮือกๆ อยางยอมรับชะตากรรม
คงหนีไมพนแลวจริงๆ
“เออ”
วาจบก็กดวางสายอยางกระแทกกระทั้น หลังจากนั้นก็หมุนตัวไปยัง
บันไดขึ้นชั้นสองแทนที่จะเลี้ยวไปหองครัวอยางที่ตั้งใจ อยาวาจะกระเดือก
อะไรลงคอเลย แมแตนํ้าเปลาเขาก็กินไมลง แตพอเดินไปสักพัก เงาตะคุม
เล็กๆ ที่ตามมาประชิดตัวก็ทําใหตองหันขวับไปมองอยางเอาเรื่อง ทําเอา
คนเบรกไมทันหัวกระแทกกลามทองแนนหนั่นเต็มเปา!
“จะตามมาทําไม!”
“ก็นายหัวสั่งไววาใหลูกหวาตามไปปรนนิบัตินายภูทุกฝกาว แลว
ตอไปนี้ก็ไมตองใหแมบานเขามาทุกวันแลว ใหมาอาทิตยละสองวันพอ
นอกนั้นลูกหวาจัดการเอง” ศิกมล หรือลูกหวามองคนที่ตนเองคุนเคยมา
แตเล็กแตนอยตาปริบๆ ไมเขาใจวาภูดิษจะหัวเสียทําไม เธอแคตามมา
รับใช...ใกลชิด ไมไดมาสรางความเดือดรอนใหเสียหนอย
แตถงึ อีกฝายจะอาละวาดฟาดงวงฟาดงาเหมือนตอนกลับไปบานใหญ
ศิ ก มลก็ พ ร อ มจะสู  ไ ม ถ อย ใครล ะ จะปฏิ เ สธการมาเรี ย นต อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัยที่เมืองกรุง แถมเปรมธัชยังอนุญาตใหเธอเลือกมหาวิทยาลัย
ได ต ามต อ งการ แล ว ยั ง บอกอี ก ว า ถ า ดู แ ลน อ งชายเขาดี ไ ม มี บ กพร อ ง
นายหัวหนุมจะเปยรถเกงใหอีกคัน!
“ฉันจะไปอาบนํ้า!”
“ลูกหวาก็จะไปเตรียมผสมนํ้าอุน หาผาเช็ดตัว บีบยาสีฟน...”
“เออ! อยากทําอะไรก็ทํา แลวก็ขนที่หลับที่นอนมานอนปลายเตียง
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ฉันเลยก็แลวกันนะ เผื่อฉันจะละเมอลงไปทับแก!”
พูดจบก็หุนหันขึ้นไปยังชั้นสอง ปลายเทาที่เหยียบยํ่าไปบนพื้นไม
ปารเกตบงบอกถึงความอารมณเสียขั้นรุนแรง แลวดวงตาขึงดุที่ถลึงใส
คนตัวบางกอนไปก็ทําเอาสาวนอยเลิกคิ้วอยางงุนงง
“นายภูอารมณเสียอะไรวะเนี่ย ไมเจอกันตั้งนาน ยังไมเลิกอารมณ
เสียอีกหรือไง เฮอ! ทีเวลาอยูก บั คนอืน่ งีล้ ะมุนเชียว สองมาตรฐานชัดๆ ชิ!”

“ห้ามหลับเด็ดขาดนะไอแอ”

คุ ณ หมอชารอสใช ป ลายนิ้ ว สะกิ ด เตื อ นช ว งเอวของคนที่ อ ยู  ใ น
ออมแขนใหญ พรอมกับกมดุอยางออนอกออนใจ
“ยืนตรงๆ ดวย”
จริงอยูที่แอริณไมใชสาวนักดื่ม ไมชอบเที่ยวกลางคืน ทั้งที่เพื่อนฝูง
สวนใหญเปนสายปารตี้ทั้งนั้น แตไมรูทําไม พอเพื่อนรักบินมาเที่ยวหาทีไร
ก็จะตองลากกันออกมานัง่ ดืม่ ทุกที แลวคนทีด่ จู ะ ‘ทิง้ ตัว’ ไปกับการกระดก
ไวนเขาปากจะดื่มเพลินไปหนอยจนเมาแอ
คืนนีก้ เ็ ชนเดิมทีแ่ อริณเมาจนหมดสภาพ เอียงซบใบหนากับอกกวาง
อยางงวงงุนเต็มที
“ก็ตรงแลวเนี่ย ตรงกวานี้ก็ไมบรรทัดแลวไหมไอหมอ!” มิวายที่
คนเมาจะโวยวายเสียงขุน ทัง้ ทีก่ วาจะพูดออกมาไดแตละคําเหมือนจะนึกวน
อยูนาน
“เออ ตรงก็ตรง ไปๆ ลิฟตมาแลว” กวาชายหนุมจะดันหญิงสาว
เขาไปในลิฟตแกวไดกเ็ ลนเอาแทบปาดเหงือ่ เพราะนอกจากคนเมาจะฝนตัว
ไมยอมเดินแลว ยังเอียงกระเทเรจนเขาตองเปลี่ยนมายืนซอนแผนหลังไว
ดวยกลัววาเธอจะลมตึงลงไป
“ชารอส”
“หืม”
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“ตาจะปดแลวอะ”
“เออ อีกนิดเดียว ถางไวกอน ถึงรถคอยหลับ”
รถที่วาก็คือพอรชคันโปรดที่แอริณลงทุนควักเงินกอนใหญหุนกับ
ชารอสที่เห็นดีเห็นงามไปกับการซื้อรถในฝนมาครอบครองของสาวเจา
เพราะตัวเองจะไดมีรถไวใชเวลามาเมืองไทย สวนรถเอสยูวีของแอริณก็ไว
ใชเวลาไปทํางานหรือไปเที่ยวตางจังหวัด
“อยากกินอะไรรอนๆ” มิวายทีค่ นเมาจะหิวขึน้ มาอีกรอบ เพราะตัง้ แต
ดูหนังเสร็จก็แทบจะไมไดแตะอะไรเลย นอกจากนั่งจิบไวนสลับกับคุยจอ
อยางเมามัน แลวตอนนีเ้ ธอก็อยากไดเครือ่ งดืม่ เย็นๆ สักขวดมาดืม่ กันแฮง
“เอ็มรอยสักขวดก็ดี”
“เดี๋ยวแวะโตรุงให” วาแลวก็ปรายตาลงมองคนตัวเล็กที่เงยหนาขึ้น
มองตาปริบๆ วินาทีหนึ่งคลายจะเห็นแววงัวเงีย กอนจะถูกกลบมิดดวย
ดวงตาเปนประกาย
“มองหนาฉันแบบนี้ ปวดฉี่หรือไง”
“ปวดฉี่บานแกดิ ฉันแคกําลังคิดวาถาตอไปเราไมไดมากินเหลา
ดวยกันแบบนี้แลวมันจะเปนยังไง แกรับปากไดไหมวาจะไมทิ้งฉันไปไหน”
นอกจากจะพรํ่าเพอไปเรื่อยเปอยแลว ผูหมวดสาวที่ ‘มโน’ เกงขั้น
สุดยอดยังนึกไปถึงเวลาที่ใกลงวดเขามา ใครจะเชื่อวาสาวหัวสมัยใหม
อยางเธอจะโอนออนไปกับคําขอรองกึ่งบังคับของบุพการีทั้งสองที่เชื่อเรื่อง
ดวงชะตาแบบเขากระแสเลือด
“ถาปูไมไดเห็นเอ็งเปนฝงเปนฝากับคนดีๆ มีเหลนชายสักคนไว
สืบสกุล ปูคงตายตาไมหลับ ยิ่งแมหมอทํานายวาเอ็งจะไดเจอคูแทตอน
อายุยี่สิบเจ็ด ปูก็ยิ่งมีความหวัง ถาลวงเลยไปกวานี้ ขาก็กลัววามันจะเปน
เหมือนคํานาย ขากลัวจริงๆ นะไอแอ เอ็งรับปากไดไหมวาจะไมทาํ ใหปตู อ ง
รอเกอ ปูอยากเห็นเองมีคนดูแลจริงๆ”
คิดแลวก็ใจหายอยางบอกไมถกู หัวใจเหมือนจะถูกบีบรัดอยางรุนแรง
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หรือวาเธอจะใจหายกับการมีใครมายืนขางกายแทนที่ผูชายที่ผูกพันกันมา
ครึ่งชีวิต
“พูดอยางกับวาเรากําลังจะตายจากกัน”
เสียงนัน้ ตํา่ ลึกอยางทีไ่ มเคยตํา่ มากอน ดวงตาออนแสงฉายแววเย็นๆ
ในเสี้ยววินาที กอนจะเลือนหายไปอยางรวดเร็วเมื่อคนในออมอกเอียงตัว
เขามาซบบากวางอยางแนบชิด...
กรุน กลิน่ ความสาวลอยวนอยูใ กลจมูก เนือ้ นุม เบียดชิดกับลอนกลาม
แข็งแรง ขาเรียวขางหนึง่ สอดเขามาระหวางทอนขาใหญอยางไมตงั้ ใจ ทําเอา
คนที่กระดกเหลาเขาปากไปเกือบคอนขวดกัดกรามแนนจนเห็นเสนเลือด
ปูดโปน บางอยางตื่นตัวดีดผึงอยางไมมีอะไรมาเหนี่ยวรั้งไดเลย
“ไอบา ฉันไมไดหมายความวาอยางนานนน”
“หรือแกอยากมีผัว...ใหม”
คําพูดนั้นทําเอาคนเมานิ่งอึ้งไปชั่วขณะ กอนจะขยับปากบอกเสียง
ยานคาง
“ถาฉันมีผัวใหม...ผัวคงไมอนุญาตใหออกมาดินเนอรกับผูชายอื่น
หรอก ถึงจะเปนเพื่อนก็เหอะ แลวตอไปก็คงตองลาออกไปเลี้ยงลูกอยู
กับบาน เพื่อนฝูงคงหายไปทีละคนสองคน รวมทั้งแกดวย”
“แกแนใจเหรอวาอยากมีใครจริงๆ”
“…”
คนไมรูเรื่องรูราวพยักหนาเออออหอหมก เสียงยานคางพอๆ กับ
รางโงนเงนที่เกลือกใบหนาลงกับปนไหลตั้งตรง
ขณะที่ ค นฟ ง สู ด หายใจเข า ลึ ก ราวกั บ พยายามสะกดกลั้ น อาการ
บางอยางที่อยูเหนือการควบคุม โดยเฉพาะเมื่อมาไดยินคําวาผัวชัดเต็ม
สองหู
“แลวแกเล็งใครไว ซุปตารนั่นนะเหรอ”
“ไดก็ดี ฉันก็ไมเห็นวาคุณภูดิษจะเสียหายอะไร หลอก็หลอ ทัศนคติ
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ก็ดี แลวเขาก็เคยเปนนักเรียนนอก คงไมไดถือสาเรื่องสดๆ ซิงๆ อะไร
เทือกนั้น...อื้อ!”
คนเมาพรํา่ พรรณนาไมทนั จบ เสียงหวานก็ถกู กลืนหายไปในกลีบปาก
สีชมพูเขมที่แนบลงมาอยางรวดเร็ว...ไมใชแครวดเร็ว แตมันยังรุนแรง
เสียจนคนไมตั้งตัวตองยกมือขึ้นจับแขนใหญไวแนนราวกับกลัววาตัวเอง
จะทรุดฮวบลงไปกองกับพื้น
“อื้อ!!”
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