บทน�ำ

นี่หรือคือโชคชะตา

ค าเฟ่ มีมากมาย เป็ นเทรนด์ฮิต แข่งกันเปิ ด แข่งกัน

เรียกลูกค้า จัดท�ำโปรโมชั่น แต่งร้านใหส้ วยงามหลากสไตล์ เพือ่
สร้างแรงดึงดูดลูกค้าให ้อยากเดินเข ้าไปในร้านของตัวเอง
ในเมือ่ คาเฟ่ มจี ำ� นวนมากมายถึงขนาดนี้ แล ้วเหตุใดถึงต้อง
มีเ รื่อ งบัง เอิญ ท�ำ ให ต้ อ้ งมีก ารพบเจอกัน ในคาเฟ่ จากผู ห้ ญิง
สองกลุม่ ที.่ ..
เบื้องหน้ายิ้มแย้ม แต่ซ่อนมีดไว ้เบื้องหลัง!
“อุย๊ ! ตายแล ้ว! สวัสดีจะ้ หอม แสน ไม่นึกเลยนะจ๊ะว่าฉัน
กับกุลจะได้มาเจอเธอสองคนทีน่ ่ี”
“ใครอยากสวัสดีมนั ”
แสนลา้ น แสนมั่งคั่ง หันไปกระซิบกับเพื่อนสาวคนสนิท
หอมละมุน งามเลิศวิจติ ร ทฤษฎีโลกกลมแสนล ้านไม่แน่ ใจว่าจะ
เชื่อดีหรือไม่ แต่ทเ่ี ธอเชื่อตอนนี้กค็ อื ...
โลกช่างโหดร้าย!
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แต่ในเมือ่ เธอหลีกเลีย่ งไม่ได้ แสนล ้านก็เป็ นหนึ่งในมนุ ษย์
สัตว์สงั คมทีต่ อ้ งรูจ้ กั ปรับตัว กระซิบนินทาซึง่ หน้า
แล ้วเธอก็หนั ไปฉีกยิ้มส่งให ้คู่หูนางมารร้าย สิรนิ าถและนรีกลุ
ทัง้ คู่เป็ นเพือ่ นสนิท ตัวติดกันเหมือนปาท่องโก๋ เหมือนหอมละมุน
กับแสนล ้านทีส่ นิทกัน
สิรนิ าถและนรีกลุ แย้มยิ้ม แต่หาได้มไี มตรีจติ ต่อหอมละมุน
และแสนล ้าน ปมปัญหาของความเป็ นอริทเ่ี ปรียบได้กบั ก้อนยาพิษ
เคลือบไว ้ด้วยน�ำ้ ตาล
เบื้องหน้าคือความหวาน แต่ขา้ งในซ่อนความอันตรายและ
ร้ายกาจเอาไว ้ ก็คอื ความริษยา! ซึง่ หอมละมุนกับแสนล ้านแก้ไขให้
ไม่ได้
ปัญหาเกิดจาก ‘ความเป็ นดาว’ เป็ นเรื่องบังเอิญที่ส่ีสาว
รู้จกั กันมาตัง้ แต่ เด็ก จะเรียกว่าครอบครัวอยู่ในสังคมเดียวกัน
ก็ไม่เชิง
ถึงจะเป็ นสังคมของคนมีฐานะ แต่ระดับฐานะก็ยงั แบ่งชัน้
กันอีก หอมละมุนและแสนล ้านมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะดีระดับบน
ส่วนสิรนิ าถและนรีกลุ เป็ นคนรวยระดับปลายๆ แถวสักหน่อย
คนมันรวยช่วยไม่ได้!
จะให ้ท�ำอย่างไรได้ล่ะ เกิดมาก็รวยเลย ไม่ได้ตงั้ ใจจะอวดเบ่ง
ข่มความร�ำ่ รวยใส่สริ นิ าถและนรีกลุ แต่อย่างใด
ตอนอนุบาล หอมละมุนกับแสนล ้านคือดาวในโรงเรียนอนุบาล
ตอนประถมศึกษา หอมละมุนกับแสนล ้านคือดาวในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ตอนมัธยมต้นและมัธยมปลาย หอมละมุนกับแสนล ้านคือ
ดาวในโรงเรียน
กระทั่งสอบเขา้ มหาวิทยาลัย หอมละมุนกับแสนลา้ นเรียน
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คณะเดียวกัน สิรนิ าถกับนรีกลุ เรียนคณะเดียวกัน
แต่ความเป็ นดาวก็ยงั คงอยู่!
หอมละมุนและแสนล ้านเปรียบได้กบั ดาวของมหาวิทยาลัย
ได้รบั ความสนใจ ราวกับมีสปอตไลต์เป็ นของตัวเอง
คนหนึ่งอ่อนหวาน คนหนึ่งร่าเริง แต่ทงั้ สองสาวต่างมีเสน่ห ์
และโดดเด่น เมือ่ สิรินาถกับนรีกุลอยู่ใกล้ก็ตอ้ งพลอยหม่นหมอง
จึงเกิดเป็ นศึกริษยาในอก ทีส่ ริ นิ าถกับนรีกลุ ก่อขึ้นจนลุกลามในอก
ของตัวเอง
ปัญหาในเรื่องนี้กค็ งต้องสรุปกันว่า…
คนมันสวยช่วยไม่ได้!
ความเป็ นดาวน�ำพาแสงสาดส่อง ได้รบั ความสนใจ และน�ำพา
คู่อริมาให ้ นอกจากคนชื่นชม ก็ยงั มีคนจ้องจะเหยียบย�ำ่
ถ ้าหากใหม้ องหาแกนน�ำฝ่ ายตรงข ้าม ก็ตอ้ งมีช่อื สิรนิ าถและ
นรีกลุ ติดโผอย่างแน่นอน หลังเรียนจบ ความเป็ นดาวของหอมละมุน
กับแสนล ้านก็ยงั คงเจิดจ้า
แต่เป็ นดาวบนท ้องฟ้ าทีไ่ ม่มใี ครกล ้าสอยลงมาเดินดิน!
พวกเธอโสด! โสด! และโสด! โสดผ่านมาปี แล ้วปี เล่า ด้วย
เหตุผลส่วนตัว แต่นอกจากเหตุผลส่วนตัว ก็ยงั มีเหตุผลประกอบ
เพราะสวยและรวยมาก ผูช้ ายล ้วนแล ้วแต่ไม่กล ้าจีบ ส่วน
คนที่มีคุณสมบัติทดั เทียมก็มกั จะคิดว่าหอมละมุนกับแสนลา้ น
มีคนรักแล ้ว
สวยแต่โสดไม่เคยเห็นหรือไงยะ!
สิรนิ าถกับนรีกลุ มีแฟนหนุ่มให ้ควงแขน ในขณะทีห่ อมละมุน
กับแสนล ้านต้องควงแขนกันเอง อันทีจ่ ริง ถา้ หากถามว่าพวกเธอ
เดือดร้อนไหม ก็ไม่เดือดร้อน แต่ใจมันจะเดือดตอนเจอยายสองคนนี้
นั่นแหละ!
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“สวัสดีจะ้ นาถ สวัสดีจะ้ กุล บังเอิญมากจริงด้วย เธอสองคน
สบายดีนะ”
หอมละมุนเป็ นคนเอ่ยถาม ส่วนแสนล ้านแยกเขี้ยว หรือจะ
เรียกแบบมีมารยาทเสียหน่อยว่าพยายามฉีกยิ้มส่งให้ทงั้ สองสาว
“สบายดีมากจ้ะ จริงไหมกุล”
สิรินาถกับนรีกุลหันไปมองสบตากัน แลว้ ก็หวั เราะให้กนั
แสนล ้านหรี่ตามองทัง้ คู่ คุยกันแบบดีๆ ไม่เป็ นหรือไง ถึงต้องท�ำท่า
ระริกระรี้แบบนัน้ หอมละมุนก็ไม่ได้ถามอะไรตลกขบขันเสียหน่อย
หัวเราะคิกๆ เหมือนคนไม่มมี ารยาทไปได้
“จริงจ้ะ เราสองคนมาฉลอง เพราะแฟนของนาถเตรียม
แผนการขอนาถแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์”
“ยินดีด ้วยนะจ๊ะ แหม…เตรียมแผนขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์
แต่นาถรูต้ วั ก่อนแบบนี้ นาถคงยิง่ ตื่นเต้นใช่ไหมจ๊ะ”
หอมละมุนถามเสียงนุ่มละมุนเหมือนชื่อ แสนล ้านยกมือขึ้น
ปิ ดปาก แล ้วก็หวั เราะเบาๆ ท่าทางแบบนี้ ถ ้าหากคนอืน่ ท�ำ แสนล ้าน
คงคิดในใจ
ดัดจริต!
แต่ในตอนนี้แสนล ้านไม่มปี ญ
ั หาถา้ หากเธอจะถูกด่าแบบนัน้
ดัดจริตมาก็ตอ้ งดัดจริตกลับ หัวเราะแล ้วก็หนั ไปยิ้มให ้หอมละมุน
“แฟนของเธอเขาคงเป็ นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งใช่ไหมล่ะนาถ
จะเซอร์ไพรส์แต่ทำ� ใหเ้ ธอจับได้เสียก่อน จนต้องมาฉลองล่วงหน้า
แบบนี้ แฟนเธอน่ารักจังเลยนะ”
แสนล ้านหัวเราะไปพูดไป สิรนิ าถหน้าตึง แล ้วก็ตอ้ งฝื นยิ้ม
เป็ นรอยยิ้มทีเ่ ห็นได้ชดั เจนว่าฝื น แต่หอมละมุนกับแสนล ้านไม่สนใจ
“แลว้ เธอสองคนล่ะจ๊ะ มาคาเฟ่ มีนดั กับหนุ่ มๆ หรือว่า
มีนดั กันเอง”
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“กุลจ๊ะ ฉันกับแสนมีงานท�ำ เป็ นนักธุรกิจ เวลาค่อนข ้างยุง่ จ้ะ
เราเลยไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องผูช้ ายเท่าไร แต่กลุ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง
ฉันกับแสนหรอกนะจ๊ะ เพราะเรามีคนในครอบครัวคอยเป็ นห่วง
อยู่แล ้ว ไม่อยากรบกวนกุลน่ะ จะท�ำให ้กุลวุน่ วายเกินไป”
“ไม่เป็ นไรหรอกจ้ะหอม ฉันเป็ นห่วงในฐานะเพือ่ นที่รู้จกั กัน
มานาน”
นรีกุ ล คอแข็ง หน้า หวาน วาจาหวานละมุน แต่ ฟ งั แล ว้
เหม็นเปรี้ยว! ยิง่ เพิม่ ความชิงชังให ้แก่นรีกลุ ขึ้นไปอีก!
“หอม เรารีบไปกันเถอะ ฉันมีประชุมประจ�ำเดือน ปี น้ ีกำ� ไร
เพิม่ ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ขายของกันแบบท�ำไม่ทนั ท�ำอะไรออกมา
ก็ขายหมด ฉันละกลุ ้ม จนต้องประชุมเพิม่ ผลิตภัณฑ์ เพิม่ ก�ำลัง
การผลิต เพิม่ ทุกอย่างเลย”
“นาถ กุล ฉันกับแสนขอตัวไปท�ำงานกันก่ อนนะจ๊ะ เรา
สองคนน่ ะงานยุ่งมาก ขอโทษด้วยนะที่นั่งดื่มด้วยไม่ได้ อุตส่าห์
มาเจอกันทัง้ ที”
“ฉันก็เสียดายเหมือนหอม แต่ทำ� ยังไงได้ ฉันกับหอมเรียนจบ
ก็ทำ� งานกันงกๆ ท�ำธุ รกิจของตัวเอง ไม่มเี วลาไปสนใจเรื่องของ
คนอื่น คิดไปแลว้ นาถกับกุลก็ชีวติ ดีกว่าฉันกับหอมเยอะเลยนะ
งานก็ไม่ตอ้ งท�ำ วันๆ อยู่เฉยๆ ไปเรื่อยๆ รอผูช้ ายมาขอแต่งงาน
ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก ชีวติ แบบนี้คงมีความสุขมากเลยเนอะ”
“จ้ะ! สุขมาก”
สิรนิ าถกัดฟันตอบกลับ หอมละมุนกับแสนล ้านคลีย่ ้ มิ ส่งให ้
สิรนิ าถกับนรีกลุ ทีเ่ ริม่ ยิ้มไม่ออก ท�ำได้แค่ฝืนยิ้ม แล ้วก็เดินออกมา
จากคาเฟ่
เมือ่ พ ้นประตูและเข ้าไปในรถบีเอ็มดับเบิลยูสขี าวของแสนล ้าน
ทัง้ สองสาวก็หนั ไปมองหน้ากัน ก่อนจะยกมือขึ้นไปแตะกัน
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“เปลีย่ นร้านแล ้วกัน เจอยายสองคนนี้ได้”
หอมละมุนพยักหน้าเห็นด้วย จะมานั่งผ่อนคลาย พูดคุย
กับเพือ่ นสนิท ดันมาเจอเพือ่ นไม่สนิททีค่ ดิ ร้ายต่อกันเสียได้

“เรือ่ งเซอร์ไพรส์อะไรกัน คิดจะเซอร์ไพรส์ขอตัวเองแต่งงาน

มากกว่า ยังมีหน้ามาอวดใส่เธอกับฉันอีก หมั่นไส ้ชะมัด”
“อย่าโมโหไปเลยแสน”
“ไม่ได้อิจฉาหรอกนะ แค่ หมั่นไสท้ ่าทางและสายตา ตาม
ริษยากันอยู่ได้ ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือยังไง เจอยายสองคนนั่น
เมือ่ ไร อารมณ์เสียทุกที”
แสนล ้านบ่นถึงสิรนิ าถกับนรีกลุ ไม่ชอบหน้ากัน แต่กล ้าเรียก
เธอกับหอมละมุนเป็ นเพือ่ น ทัง้ ที่เธอกับเพือ่ นรักไม่ได้ทำ� อะไรให ้
แค่สวยกว่า รวยกว่า ก็ทำ� ให ้คนอืน่ ดีดดิ้นได้แล ้ว
“หายอารมณ์ เ สีย ได้แ ล ว้ ดื่ม กาแฟเย็น หมดไปสองแก้ว
แล ้วนะ”
“ฉันไม่เข ้าใจคนประเภทนี้เลยหอม ไม่ได้ท�ำอะไรให้สกั หน่อย
ก็ทำ� ตัวเป็ นศัตรู ไม่ชอบหน้า”
“ไม่ตอ้ งเข ้าใจน่ะดีแล ้ว ถ ้าเธอเข ้าใจสองคนนัน้ ก็หมายความ
ว่าเธอเป็ นคนประเภทเดียวกันกับสิรนิ าถและนรีกลุ น่ะสิ”
“เออ! จริงด้วย งัน้ ฉันไม่เข ้าใจมันสองคนเหมือนเดิมดีแล ้ว”
ทัง้ สองสาวต้องย้ายสถานที่นั่งพูดคุยมาเป็ นคาเฟ่ แห่งใหม่
ห่างจากที่เดิมพอสมควร ใช้เวลาขับรถถึงสามสิบนาที เพือ่ จะได้
ไม่ตอ้ งบังเอิญเจอสิรนิ าถกับนรีกลุ ซ�ำ้ อีก
“เจอหน้าสองคนนี้ทไี ร อวดแฟนทุกที”
“ก็ไม่มอี ะไรจะอวดนอกจากแฟน ท�ำงานก็ไม่รอด ต้องเกาะ
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ทีบ่ ้านกิน เพราะไปท�ำทีไ่ หนก็อวดเก่งใส่คนอืน่ ไปหมด พอท�ำธุรกิจ
ก็เจ๊ง เรือ่ งเดียวทีอ่ วดได้กค็ อื เรือ่ งตกผู ้ชายเป็ นของตัวเองได้ เฮอะ!
โสดแล ้วไง ใครแคร์”
แสนลา้ นเหยียดริมฝี ปาก หญิงสาวสะบัดเสน้ ผมเล็กน้อย
เธอตัดผมสัน้ ประบ่า เป็ นสาวสมัยใหม่ทม่ี ั่นใจในตัวเอง
ผมสัน้ หน้า หวาน และบุ ค ลิก ปราดเปรี ย ว ในขณะที่
หอมละมุนนัน้ หน้าหวานหยาดเยิ้มเหมือนกับชือ่ สวยหวานทัง้ รูปร่าง
หน้าตา กิรยิ ามารยาท แต่หอมละมุนไม่ใช่คนอ่อนแอ
เธอมีกริ ยิ ามารยาทนุ่มนวล เพราะคุณหญิงยายอบรมมาอย่าง
เข ้มงวด ส่วนคุณหญิงย่าเป็ นคนสอนเรื่องการวางตัวในสังคม
คุ ณ หญิ ง ยายของหอมละมุน คื อ คุ ณ หญิ ง โดยสายเลือ ด
ชื่อ ของท่ า นคื อ หม่ อ มราชวงศ์ห ญิง จัน ทร์ก ระจ่ า ง ราชบดิน ทร์
สมรสกับพลเอกซือ่ สัตย์ ด�ำรงยศ ซึง่ ก็คอื คุณตาของหอมละมุน
คุณหญิงย่าของหอมละมุนคือคุณหญิงตราตัง้ ชือ่ ของท่านคือ
คุณหญิงเทียน งามเลิศวิจติ ร เป็ นผูห้ ญิงเก่งทีต่ อ้ งรับช่วงกิจการ
ต่อจากสามี คุณวันศึก งามเลิศวิจติ ร ซึง่ ถูกลอบสังหารด้วยเหตุผล
ทางธุรกิจ
คุณหญิงเทียนก้าวขึ้นเป็ นผูน้ ำ� หญิง จากทีเ่ คยมีสามีเลี้ยงดู
ก็ตอ้ งควบคุมทุกอย่างไว้ให้ได้ ด้วยความตัง้ มั่นอันแรงกล ้า ต้อง
รักษาสมบัติของสามีไว้ให้ลูก คุณหญิงเทียนจึงท�ำงานอย่างหนัก
กระทัง่ กลายมาเป็ นนักธุรกิจหญิงแถวหน้าระดับประเทศ เป็ นทีร่ จู้ กั
ในสายงานระดับโลก และยังท�ำการกุศลให ้แก่ประเทศไม่ได้ขาด
หอมละมุน จึง กลายเป็ น ส่ ว นผสมของผู เ้ ป็ น คุ ณ หญิง ยาย
และคุณหญิงย่า มีทงั้ ความนุ่ มนวลอ่อนหวานของบุคลิกทีช่ วนให ้
เอ็นดูและลุม่ หลง แต่ในขณะเดียวกันก็มหี วั ใจทีเ่ ข ้มแข็ง จะเรียกว่า
อ่อนนอกแข็งในก็ได้
12 หอมรักเพื่อนสนิท

“นั่นสิ โสดก็ไม่เห็นเป็ นไรเลย”
“ใช่ อีกอย่าง ฉันกับเธอโสดเพราะมีเป้ าหมายต่างหาก”
แสนล า้ นและหอมละมุน เข า้ อกเข า้ ใจกัน ดี สองสาวเป็ น
เพือ่ นสนิททีม่ อี ะไรหลายอย่างคล ้ายกัน แม ้กระทั่งชะตาชีวติ
“แต่พูดถึงเป้ าหมายของพวกเรา ก็ยงั มองไม่เห็นทางส�ำเร็จ
เลยนะแสน”
“นั่นสิ หรือต้องท�ำมึน จับปล�ำ้ ให้ส้นิ เรื่อง”
แสนล า้ นยกมือ ขึ้น เท า้ คาง หญิง สาวหน้า ตู ม เมื่อ คิด ถึง
เป้ าหมายของเธอกับหอมละมุน ซึ่งยากที่จะบอกได้ว่าจะท�ำตาม
เป้ าหมายส�ำเร็จหรือเปล่า
“เธอลองสิ ถ ้าดีแล ้วบอกด้วย”
“เธอลองไม่ดกี ว่าเหรอหอม เธอดูเป้ าหมายของฉันสิ เกิดมัน
ไม่เต็มใจ ถีบฉันกระเด็นขึ้นมา ฉันอาจกระดูกหักได้เลยนะ ตัวใหญ่
เป็ นยักษ์ ห่าม เถือ่ น ปากก็ไม่ดี ครบสูตรผู ้ชายสายดิบ”
พูดจบ ตามด้วยการถอนหายใจ จะท�ำอย่างไรถึงจะสามารถ
ครอบครองหัวใจเป้ าหมายของเธอได้ แสนล ้านยังมองไม่เห็นหนทาง
“เป้ าหมายของฉันก็น่ากลัวน้อยที่ไหน พูดน้อย เย่อหยิ่ง
ถึงจะหยิ่งกับฉันน้อยกว่าคนอื่น แต่ ก็ยงั หยิ่งอยู่ดี เดาใจก็ยาก
ครบสูตรผู ้ชายสายเย็นชา”
“เฮ้อ! ชีวติ ของสองเรา”
หอมละมุนกับแสนล ้านพูดขึ้นมาพร้อมกัน ทัง้ คู่โน้มตัวเข ้าไป
หากัน หน้าผากชิดชนกัน แล ้วก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
“ไม่เป็ นไรนะแสน ทุกเรื่องมีทางออก”
“เธอก็เหมือนกันหอม ไม่ตอ้ งคิดมาก อะไรที่เป็ นของเรา
สักวันก็ตอ้ งเป็ นของเราอยู่ด”ี
ทัง้ สองสาวจับมือกัน ใหก้ ำ� ลังใจกัน ปี น้ ีก็คงเป็ นอีกปี ทต่ี อ้ ง
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โสดแบบไร้วแ่ี ววจะมีคู่ หอมละมุนกับแสนลา้ นเคยเนื้อหอมมาก
ผู ้ชายต่อคิวจีบจนเลือกไม่ไหว แต่นั่นเป็ นช่วงสมัยเรียนเท่านัน้
เมื่อเรียนจบ ท�ำธุ รกิจ ต่ อให้ทงั้ คู่ สวยหยาดเยิ้มจนท�ำให ้
ผูช้ ายใจเต้นแรง แต่ผูช้ ายก็มกั คิดว่าพวกเธอมีคนรักแล ้ว เพราะ
อายุกไ็ ม่นอ้ ยแล ้วนั่นเอง
กะจะหาคนมาจีบกระตุน้ เป้ าหมายให้รสู้ กึ ตัวเสียหน่อยว่ารูส้ กึ
อย่างไรกับพวกเธอกันแน่ ถา้ หากไม่มวี ่แี ววจะคืบหน้าก็คงต้อง
เตรียมล่าถอย เพือ่ มองหาสามีในอนาคตคนใหม่ แต่ก็ยงั หาไม่ได้
เพราะผู ้ชายล ้วนคิดว่า สวยขนาดนี้มหี รือจะไม่มคี นรัก!

เป็ นเรื่องบังเอิญ หอมละมุน งามเลิศวิจติ ร และ แสนล ้าน

แสนมั่งคั่ง นอกจากจะเป็ นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกัน คบกันมาตัง้ แต่
เรียนระดับอนุ บาล ทัง้ สองครอบครัวยังรู้จกั สนิทสนม นัดเที่ยว
ร่ วมกันหลายครัง้ และทัง้ คู่ ก็ยงั มีอะไรที่เหมือนกันโดยบังเอิญ
อีกหลายอย่าง
เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน ปี เดียวกัน นอกจากนี้มารดา
ของทัง้ สองสาวยังคลอดในโรงพยาบาลเดียวกันอีกด้วย
เพราะเป็ นแบบนี้สนิ ะ โชคชะตาของพวกเธอถึงได้ตกที่นั่ง
ล�ำบากคล ้ายคลึงกันเหลือเกินในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
สวย รวย แต่โสด!
เรื่องความโสดน่ ะไม่ใช่ ปญ
ั หา เพราะทัง้ สองสาวหมายตา
เลือกผู ้ชายทีพ่ วกเธอต้องการสละความโสดให ้เอาไว ้แล ้ว
ไอศู รย์ ธันเดอร์ วราจักรธร หนุ่ มลู กครึ่งไทย-อเมริกนั
ที่มเี สน่ หเ์ หลือร้าย เพียงแค่ เผลอสบตาด้วยก็เหมือนถูกสายฟ้ า
ฟาดเข ้าอย่างจัง
14 หอมรักเพื่อนสนิท

วันวาเลนไทน์ปีน้ ีเธอก็ยงั เป็ นสาวโสดเหมือนเดิม
ในวันวาเลนไทน์ ร้านหอมละมุนซึ่งหญิงสาวเป็ นเจ้าของ
จะเปิ ดจ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับวันแห่งความรักจนถึงสองทุ่ม
พนัก งานของร้า นหอมละมุน กระซิบ กระซาบพู ด คุ ย กัน
ถึงแผนการหลังเลิกงาน พนักงานของเธอมีนดั กับคนรัก ในขณะที่
หอมละมุนไม่มนี ดั กับใคร แต่ตอ้ งเฝ้ าร้านเพือ่ ท�ำงาน
ร้านหอมละมุน ตัง้ ชือ่ เดียวกับเจ้าของร้าน ภายในร้านตกแต่ง
ในโทนสีขาว ประดับด้วยต้นไม ้ประดิษฐ์ทท่ี ำ� จนเหมือนจริง คดเคี้ยว
ไปตามการออกแบบราวกับสวนสวรรค์ ทีน่ ่ีโด่งดังเรื่องของอาหาร
เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงาม ชัน้ ล่าง
จะเป็ นร้านอาหาร ซึง่ ในวันวาเลนไทน์กจ็ ะมีเมนู พเิ ศษส�ำหรับคู่รกั
และจากบริเวณร้านอาหารเพือ่ สุขภาพเมือ่ ผ่านประตูซุม้ โค้ง
ที่มีกระจกเปิ ดปิ ดอัตโนมัติจะได้พบกับร้านจ�ำหน่ ายผลิตภัณฑ์
ของร้าน ไม่วา่ จะเป็ นเทียนหอม น�ำ้ หอมส�ำหรับผิวกายและน�ำ้ หอม
ส�ำหรับบ ้าน รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวอีกหลากหลาย
ชัน้ สองและชัน้ สามของร้านจะเป็ นส่วนสปา ซึง่ เป็ นการดูแล
ผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์จากร้านหอมละมุนทัง้ หมด
ธุรกิจของหอมละมุนด�ำเนินไปด้วยดี มีลูกค้าประจ�ำ คิวสปา
เต็มทุกวัน ผลิตภัณฑ์ก็ขายดีทกุ ตัว ทุกสิ้นปี มกี ำ� ไร แต่เรื่องของ
หัวใจกลับตรงข ้าม
เจ้าของร้านหอมละมุนสวมชุดเดรสสีแดงมีระบายตรงแขน
ผิวขาวผุดผ่องของเธอท�ำให ้หญิงสาวยิง่ สวยบาดตา
เส ้นผมด�ำสนิทเป็ นมันเงาวับ มัดรวบไปด้านหลังแล ้วก็ตดิ โบ
สีเดียวกัน ส่วนทีเ่ หลือทิ้งตัวยาวสลวยเต็มแผ่นหลัง
หอมละมุน ยิ้ม แย้ม ต้อ นรับ ลู ก ค้า ลู ก ค้า ผู ช้ ายหลายคน
เผลอตัวมองเธอตาไม่กะพริบ จนแฟนสาวทีม่ าด้วยกันออกอาการ
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กระฟัดกระเฟี ยด
แต่หอมละมุนไม่ได้สนใจผู ้ชายของคนอืน่ เธอมีเป้ าหมายของ
ตัวเอง แต่เป็ นเป้ าหมายทีห่ อมละมุนยังไม่กล ้าเปิ ดเผยความรู้สกึ
เขาเป็ นเพือ่ นสนิท…
ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งสนิท ก็ย่ิงท�ำใหเ้ ธอกลัว กลัวว่าถา้ หากพูด
ออกไปโดยทีไ่ ม่รูว้ ่าเขามีใจใหเ้ ธอเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะท�ำให ้
เธอต้องเสียเพือ่ น
คราวนี้นอกจากจะไม่ได้หวั ใจ แมแ้ ต่ใกล้ชิดก็คงใกล้ไม่ได้
อีกแลว้ ความกลัวฉุ ดรัง้ ใหเ้ ธอต้องแอบรักเพื่อนสนิทรู ปงามมา
หลายปี
เขาอายุมากกว่าเธอหา้ ปี หอมละมุนเจอกับเขาตอนเธออายุ
ยี่สบิ ที่อเมริกาในปี ท่เี ธอไปเรียนคอร์สภาษาต่างประเทศระยะสัน้
ช่วงปิ ดเทอม
ทัง้ คู่พบกันโดยบังเอิญในงานปาร์ต้ขี องเพือ่ น คงเพราะคุยกัน
ถูกคอ ก็เลยติดต่อกันเรื่อยมา จนกระทั่งถึงตอนนี้
“เพราะวันนี้เป็ นวันพิเศษ ทางร้านหอมละมุนมีเค้กแบบพิเศษ
ทีท่ ำ� ขึ้นส�ำหรับวันนี้เท่านัน้ มอบให ้แก่ลูกค้าทุกท่านทีเ่ ข ้ามาใช้บริการ
ในร้า น เพื่อ ส่ ง ต่ อ ความรัก ถึง ทุก ท่ า นค่ ะ มาร่ ว มฉลองวัน แห่ ง
ความรักด้วยกันนะคะ”
หญิงสาวยิ้มหวาน เค้กรูปหัวใจแสนสวยจัดใส่กล่องพร้อม
รับประทานถูกมอบให ้แก่ลูกค้าทีเ่ ข ้ามาใช้บริการในร้าน
“ขนมหมดเกลี้ยงเลยค่ะคุณหอม”
“ถ ้าอย่างนัน้ ก็ปิดร้านเถอะ หลายคนมีนดั กับคนส�ำคัญนี่จะ๊ ”
“ขอบคุณค่ะคุณหอม”
อีกสามสิบนาทีจะถึงสองทุม่ แต่รา้ นหอมละมุนต้องพลิกป้ าย
ปิ ดร้านก่อนเวลา เพราะขนมวันวาเลนไทน์ ดอกไม ้ รวมถึงของขวัญ
16 หอมรักเพื่อนสนิท

ทีจ่ ดั เตรียมไว ้ส�ำหรับจ�ำหน่ายในวันนี้หมดเกลี้ยงแล ้ว
พนัก งานช่ ว ยกัน เก็บ ร้า น เพราะวัน นี้ มีลู ก ค้า เข า้ ร้า นเป็ น
จ�ำ นวนมาก พนัก งานในส่ ว นของสปาและส่ ว นขายผลิต ภัณ ฑ์
จึงมาช่ วยในส่วนร้านอาหาร ช่ วยกันคนละไมค้ นละมือ ไม่นาน
ก็เสร็จเรียบร้อย
“ทุกคนกลับกันได้เลยนะ ฉันปิ ดร้านเองจ้ะ จริงสิ แล ้วก็น่ี
ของขวัญวาเลนไทน์สำ� หรับทุกคนจ้ะ”
หอมละมุนมีชอ็ กโกแลตทีเ่ ธอท�ำเองมอบให ้แก่พนักงานทุกคน
ในกล่องช็อกโกแลตมีเงินพิเศษส�ำหรับวันนี้อยู่ดว้ ย
หลัง จากพนัก งานกลับ ไปกัน หมดแล ว้ หอมละมุน ก็ เ ดิน
ส�ำรวจร้านอีกครัง้ เธอรู ว้ ่าทุกอย่างเรียบร้อยดี พนักงานของเธอ
ท�ำงานอย่างละเอียดรอบคอบและท�ำงานดีทกุ คน

“ขอโทษค่ะคุณลูกค้า ร้านปิดแล ้วค่ะ”

หอมละมุนได้ยินเสียงกระดิ่งตรงประตู รา้ นดังขึ้น เพราะ
ประตูถกู ดันเปิ ดออกจากกัน หญิงสาวหมุนตัวหันไปบอกกับลูกค้า
รอยยิ้มของเธอค้างอยู่บนริมฝี ปาก
“ฉันเห็นแล ้วว่าปิ ด ร้านปิ ดก็ควรกลับบ ้าน แต่เธอจะอยู่ทน่ี ่ี
จนถึงเช้าเลยหรือไง”
“คุณอสูร”
หอมละมุนก�ำมือเข ้าหากัน ต้องจิกนิ้วเข ้ากับเนื้อขาวของฝ่ ามือ
เธอเกือบถลาเข ้าไปกอดเขาแล ้วเชียว ดีนะทีห่ ้ามตัวเองได้ทนั
“คุณอสูรกลับมาจากอเมริกาเมือ่ ไร”
ไอศู รย์เดินเขา้ ไปในร้าน บรรยากาศของร้านก็อ่อนหวาน
นุ่มนวล เหมือนกับบุคลิกเจ้าของร้านนั่นแหละ หอมละมุนเรียกเขา
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ด้วยชื่อพิเศษทีเ่ ธอตัง้ ขึ้น
หญิงสาวบอกว่าเขาชอบดุเธอ ท�ำตัวเป็ นอสูร ก็เลยเรียกเขา
ว่า ‘คุณอสูร’ เรียกไปเรียกมา จากทีเ่ รียกเล่นๆ ก็กลายเป็ นชือ่ เรียก
ติดปาก
“มาถึงวันนี้ ฉันนั่งแท็กซี่ผ่าน เห็นไฟร้านเธอเปิ ดอยู่ก็เลย
ให ้รถแท็กซีจ่ อด”
“อ้าว แล ้วรถแท็กซีร่ ออยู่หรือเปล่า”
“ไปแล ้ว เธอเอารถมาหรือเปล่า ฉันจะติดรถกลับบ ้านด้วย”
“เอามาสิ แล ้วคุณอสูร ท�ำไมไม่ให ้คนขับรถไปรับ”
“ฉันอยากนั่งแท็กซี”่
เขาตอบด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ หอมละมุนไม่ถามต่อ ในเมือ่
ชายหนุ่มพึงพอใจทีจ่ ะตอบแค่นนั้ หญิงสาวก็ไม่เซ ้าซี้
“กระเป๋ าเดินทางของคุณอสูรอยู่ไหน”
“วางไว ้หน้าร้าน”
“ท�ำไมวางไว ้แบบนัน้ ถ ้าหายจะท�ำยังไง”
“กลับกันได้หรือยัง บ่นเป็ นแม่”
หอมละมุนมองค้อนเขา แต่ถงึ จะค้อน ก็ทำ� ตาหวานเหลือเกิน
เธอไม่อยากเป็ นแม่เขาหรอก แต่อยากเป็ นเมียเขาต่างหาก
“จ้ะ กลับได้แล ้ว”
หอมละมุนเดินไปหยิบกระเป๋ าแลว้ ก็เดินเขา้ ไปหาไอศู รย์
ชายหนุ่ มเปิ ดประตูใหเ้ ธอ หอมละมุนก้าวออกไป เขาก็เดินตาม
และหันไปแบมือรับกุญแจจากหญิงสาวมาจัดการปิ ดล็อกประตูรา้ น
หอมละมุนมองเขาตาหวานฉ�ำ่ โดยที่ชายหนุ่ มไม่เห็นสายตา
ของเธอ เมือ่ ไอศู รย์หนั มาหา เธอก็ตอ้ งรีบกลบเกลือ่ นความรู้สกึ
อ่อนหวาน
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“รถติดเป็ นพิเศษเลยวันนี้”

“นั่นสิ”
“คงเพราะเป็ นวันวาเลนไทน์ คนก็เลยออกข ้างนอกกันคึกคัก”
หอมละมุน หัน ไปมองไอศู ร ย์ ยิ้ม ให เ้ ขาแล ว้ ก็ ดึง ใบหน้า
กลับไปมองด้านหน้าตามเดิม เธอขับรถให้ไอศู รย์นั่ง เพราะเขา
ไม่ชอบขับรถมินิของเธอ
ชายหนุ่ มปรับเบาะ กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเบาะ หอมละมุน
มีความสุข แค่ได้ใกล้ชดิ กับเขาแบบนี้ เธอก็ดใี จมากเหลือเกิน
ความรู้สึก รัก ใครสัก คน คือ ความรู้สึก เปรี้ย วๆ หวานๆ
จะหวานทัง้ หมดก็คงไม่ได้ เพราะเธอเป็ นคนทีแ่ อบรัก
หวานในหัวใจเมื่อได้ใกล้ชิด แลว้ ก็เปรี้ยวใจไปพร้อมกัน
เพราะเธอมีความกลัว กลัวเขาจะมีคนรัก กลัวเขาจะไปชอบคนอืน่
กลัวจะต้องเสียเขาไป
ความรู้สกึ รักของเธอ ในวันที่เธอฮึดสู ้ หอมละมุนก็อยาก
ตะโกนบอกเขาให้ส้ ินเรื่อง ความสัมพันธ์จะไปต่ อหรือสิ้นสุดลง
เธอจะได้รไู้ ปเลย
แล ้วหอมละมุนก็ใจฝ่ อ…
เมือ่ คิดถึงว่าจะต้องเสียเขาไป ความฮึกเหิมของเธอก็ค่อยๆ
ลดระดับลงเรื่อยๆ จนกลายเป็ นไม่กล ้าเหมือนเดิม
ถา้ หากเสียไอศูรย์ไป เธอจะไม่ได้คุยกับเขาอีก ไม่ได้ใกล้ชดิ
ไม่ได้หัวเราะ ไม่ได้ยมิ้ ให้กนั และก็ไม่ได้ท�ำอะไรหลายอย่างด้วยกัน
มันคุม้ หรือเปล่า
หอมละมุนได้แต่ ถามตัวเอง แต่ ยงั ไม่มคี ำ� ตอบ เธอจะได้
ค�ำ ตอบก็ ต่ อ เมื่อ เสี่ย งบอกรัก คุ ณ อสู ร ของเธอ ซึ่ง หญิง สาวยัง
ไม่พร้อมเสีย่ ง
“วาเลนไทน์เกี่ยวกับรถติด?”
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“เกี่ยวสิ วันแห่งความรัก คนรักกันก็ตอ้ งออกมาเดตกัน”
ไอศู ร ย์ไ ม่ใ ห ค้ วามคิด เห็น เกี่ย วกับ เรื่อ งวัน วาเลนไทน์อีก
หอมละมุนก็เลยสรุปได้วา่ เขาไม่สนใจวันวาเลนไทน์
“คุณอสูร ง่วงก็นอนได้นะ ถึงแล ้วหอมจะปลุก”
“ไม่งว่ งหรอก หิวมากกว่า”
“ยังไม่ได้กนิ อะไรมาเหรอ”
“กินบนเครื่องเมือ่ สักสิบชั่วโมงทีแ่ ล ้วมัง้ จ�ำไม่ได้”
“แล ้วท�ำไมไม่บอกล่ะ”
หอมละมุน ท�ำ เสีย งเข ม้ ขึ้น เธอบอกให เ้ ขาดู แ ลตัว เองจน
ปากเปี ยกปากแฉะ แต่ไอศูรย์กม็ งี านยุ่งอยู่ตลอดเวลา
ชายหนุ่มพักอยู่คนเดียวทีป่ ระเทศไทย ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่า
เขาชอบประเทศไทย ในขณะทีค่ รอบครัวของเขาอยูอ่ เมริกากันหมด
ก็คงเหมือนหอมละมุนทีย่ นื ยันจะอยู่กรุงเทพฯ ไม่ยา้ ยไปอยู่
ต่างจังหวัดกับครอบครัว ซึ่งย้ายไปอยู่เขาใหญ่กนั เพราะอากาศ
ดีต่อสุขภาพของคุณย่ามากกว่า
คุ ณ ยายก็ย า้ ยตามไปอยู่ ก บั คุ ณ ย่ า ด้ว ย เพราะกลายเป็ น
เพื่อ นสนิ ท กัน ไปแล ว้ ยิ่ง คุ ณ ตากับ คุ ณ ปู่ เสีย ไปแล ว้ ทัง้ คู่ ก็ ย่ิง
สนิทกัน อยู่ห่างกันไม่ได้ พวกท่านมีบดิ ามารดาของหอมละมุน
คอยดูแล
“ท�ำเสียงดุข้นึ มาเลยนะ”
“น่ าดุไหมล่ะ หอมบอกใหด้ ู แลตัวเอง กินขา้ วไม่เป็ นเวลา
เดีย๋ วก็ไม่สบาย ท�ำงานก็หนักอีก แวะร้านข ้างหน้าแล ้วกัน กินข ้าว
ก่อนค่อยกลับ”
หอมละมุน เลือ กแวะร้า นอาหารที่ใ กล้ท่ีสุ ด รถติด แบบนี้
ไม่รูต้ อ้ งใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึงบ ้าน ไอศูรย์ไม่ขดั หญิงสาว
ขับรถเข ้าไปจอด เป็ นโชคดีทม่ี โี ต๊ะว่างอยู่หนึ่งโต๊ะ
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“หอมสั่งอาหารนะ”
ไอศู รย์พยักหน้าอนุ ญาต เรื่องของอาหารยกใหเ้ ป็ นหน้าที่
ของหอมละมุน เธอรูอ้ ยู่แล ้วว่าเขากินหรือไม่กนิ อะไร
“ขอผ ้าเย็นด้วยนะคะ”
สั่ ง อาหารเสร็ จ แล ว้ หอมละมุน ก็ ข อผ า้ เย็น กับ พนัก งาน
พนักงานรับออร์เดอร์ไปแล ้ว ไม่นานก็นำ� ผ ้าเย็นมาให ้หญิงสาวก่อน
“ขอบคุณค่ะ”
เธอยิ้มใหพ้ นักงาน ท�ำเอาพนักงานหนุ่ มถึงกับออกอาการ
ขัดเขินหน้าแดง ไอศู รย์มองแลว้ กระแอมในล�ำคอเบาๆ ท�ำให ้
พนักงานได้สติ จากทีย่ นื ตะลึง ก็รบี ก้มศีรษะแล ้วรีบไปท�ำงานของ
ตัวเอง “เอาผ ้าเย็นมาท�ำอะไร”
“เช็ดมือให ้คุณอสูรน่ะสิ”
เธอยืน่ มือข ้ามโต๊ะไปหาชายหนุ่ม แบมือไปตรงหน้าเขา ไอศูรย์
ก็สง่ มือของเขาให ้ หญิงสาวเช็ดท�ำความสะอาดมือให ้เขา ก่อนจะใช้
ผ ้าผืนเดียวกันเช็ดมือของตัวเอง รออาหารอยูน่ านพอสมควร เพราะ
ลูกค้าค่ อนขา้ งเยอะ เมื่ออาหารมาเสิรฟ์ พนักงานก็มาพร้อมกับ
เชิงเทียนประดับด้วยดอกกุหลาบ เป็ นเชิงเทียนทีใ่ ช้ถา่ น ไม่ใช่เทียน
ทีต่ อ้ งจุดไฟ
“ของขวัญพิเศษส�ำหรับลูกค้าทีเ่ ป็ นคู่รกั กันในวันวาเลนไทน์
ครับ”
ไอศูรย์พยักหน้า หอมละมุนลอบมองเขา เข ้าใจว่าทีเ่ ขาไม่พดู
อะไรเพราะสนใจอาหารมากกว่า หญิงสาวลอบมองชายหนุ่ม แล ้วก็
ต้องซ่อนรอยยิ้ม เหมือนเธอกับเขาก�ำลังเดตกันในวันวาเลนไทน์
เรื่องบังเอิญทีท่ ำ� ให ้หอมละมุนมีความสุขมากเหลือเกิน
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เพื่อนสนิท

รถมินิสขี าวคาดด�ำแล่นเขา้ ไปจอดหน้ารัว้ บา้ นสีดำ� ภายใน

โครงการหมูบ่ ้านจัดสรรราคาแพงระยับซึง่ ราคาบ ้านเริม่ ต้นทีแ่ ปดหลัก
ราคาทีด่ นิ ต่อตารางวาสูงถึงหกหลัก
ในซอยนี้ทด่ี นิ ถูกซอยเป็ นแปดแปลง แบ่งเป็ นฝั่งละสีแ่ ปลง
และแต่ ล ะแปลงมีเ นื้ อ ที่ห นึ่ ง ร้อ ยตารางวา แต่ ก ลับ มีบ า้ นเพีย ง
สองหลัง ตัง้ หันหน้าเข ้าหากัน เนื่องจากเจ้าของต้องการความเป็ น
ส่วนตัวจึงซื้อทีด่ นิ และปลูกบ ้านเองในแบบทีต่ วั เองต้องการ
บ ้านทัง้ สองหลังเป็ นบ ้านทีใ่ ห ้อารมณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ฝัง่ ซ ้ายเป็ นบ ้านชัน้ เดียวสีขาว กระทัง่ ประตูรวั้ ก็ยงั เป็ นสีขาว มองจาก
ภายนอกเหมือนกับบา้ นพักตากอากาศในเมืองชนบทของประเทศ
อังกฤษอย่างไรอย่างนัน้
ฝั่ ง ขวาเป็ น บ า้ นให ค้ วามรู้สึก ส่ ว นตัว และลึก ลับ นับ จาก
ประตู ร วั้ สีด ำ� และตัว บ า้ นสีเ ทาในแบบโมเดิร ์น ผสมผสานกับ
ความคลาสสิก แสดงถึงความเป็ นตัวของตัวเองของเจ้าของบ ้าน
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ประตูรถมินิเปิ ดออก คนที่กา้ วลงมาจากรถคือเจ้าของบา้ น
ฝัง่ ซ ้าย หอมละมุน งามเลิศวิจติ ร หญิงสาวต้องแวะบ ้านฝัง่ ขวาก่อน
เพือ่ ดูแลความเรียบร้อย
หญิงสาวเปิ ดกล่องสีดำ� ทีต่ ดิ อยู่ตรงประตูรวั้ สีดำ� แตะนิ้วลง
บนปุ่มสแกนนิ้ว ล็อกประตูคลายออก หอมละมุนเปิ ดเข ้าไปข ้างใน
เจ้าของบ ้านหลังนี้คอื ไอศูรย์ ธันเดอร์ วราจักรธร
เมือ่ ครอบครัวของหอมละมุนมีแผนการจะไปอยู่ต่างจังหวัด
หญิงสาวก็เริ่มมองหาที่อยู่ใหม่สำ� หรับตัวเอง เพราะเธอต้องดู แล
ธุรกิจ
ไอศู ร ย์ก็ อ ยู่ ใ นช่ ว งของการมองหาที่พ กั ในประเทศไทย
เพราะครอบครัว ของเขาปัก หลัก อยู่ ท่ีอ เมริก า เมื่อ เขาเดิน ทาง
มาที่ประเทศไทย ชายหนุ่ มจะเขา้ พักในโรงแรมซึ่งเขาเป็ นเจ้าของ
ประจวบเหมาะกันพอดี หอมละมุนชวนชายหนุ่ มมาซื้อที่ดินและ
ปลูกบ ้านด้วยกัน ไอศูรย์กต็ อบรับโดยไม่คาดฝัน
โดยมีขอ้ ก�ำหนดที่ว่า หอมละมุนจะต้องท�ำหน้าที่ดูแลบา้ น
ใหเ้ ขาด้วย เพราะไอศูรย์มงี านยุ่งมาก และต้องเดินทางเป็ นประจ�ำ
สองปี แล ้วที่เธอกับเขาเขา้ มาอยู่ในบา้ นที่อยู่ตรงขา้ มกัน ลักษณะ
การออกแบบบา้ นและจัดสวนของบา้ นหลังนี้เน้นความเป็ นส่วนตัว
ทัง้ หมดนี้ไอศูรย์ไม่ได้เป็ นคนจัดการ แต่หอมละมุนเป็ นคนจัดการ
ทัง้ หมด
“ฮัลโหลแสน” หอมละมุนรับสายระหว่างเดินบนทางเดิน
ไปทีป่ ระตูบ ้าน
“ฉันมาหาเธอที่รา้ น แต่ไม่เจอเธอ พนักงานในร้านบอกว่า
วันนี้เธอกลับเร็ว”
“วันนี้บริษทั จัดสวนจะมาท�ำสวนประจ�ำเดือนใหบ้ ้านคุณอสูร
ฉันก็เลยต้องมาดู”
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“อ้อ ไปดูแลบ ้านให้ว่าทีส่ ามีน่ีเอง”
“ขอให ้สมพรปากเถอะ”
เห็นหน้าหวานละมุน บุคลิกนุ่มนวล ทว่าหอมละมุนซือ่ ตรง
กับตัวเอง เมือ่ สนทนากับเพือ่ นสนิท เธอกับแสนล ้านไม่มคี วามลับ
ต่อกันอยู่แล ้ว
ทัง้ คู่ ปรึกษากันทุกเรื่อง แมก้ ระทั่งเรื่องของหัวใจที่ตกอยู่
ในสถานการณ์คลา้ ยคลึงกัน และยังหาทางออกใหแ้ ก่หวั ใจไม่ได้
เหมือนกัน
“ขอให้ได้ ขอให้โดน เพือ่ นรัก”
“เธอก็เหมือนกันนะแสน ขอให้ได้ ขอให้โดน”
“อวยพรให้กนั จนคอแห ้งแล ้วมัง้ เราสองคน แต่กไ็ ด้ความสุข
ทางใจนั่นแหละเนอะ”
แสนลา้ นหัวเราะ หอมละมุนก็พลอยยิ้มไปด้วย นอกจาก
เป็ นก�ำลังใจให้ตวั เอง หอมละมุนก็ยงั เป็ นก�ำลังใจให ้แสนล ้านด้วย
“นั่นสิ แล ้วเธอมีเรื่องด่วนอะไรไหม”
“ไม่มหี รอก ฉันขับรถผ่าน ก็เลยแวะที่รา้ นของเธอ ไม่เจอ
เลยโทร.ถามน่ะสิวา่ รีบไปไหน ปกติเธออยู่รา้ นตลอด”
“ฉันไม่ได้เป็ นอะไร รูน้ ะว่าเป็ นห่วง”
“ก็ตอ้ งห่วงสิยะ แต่ได้ยนิ ว่าไม่เป็ นอะไรก็ดแี ล ้ว ไปท�ำหน้าที่
ดูแลบา้ นใหค้ ุณอสู รของเธอต่อเถอะ เขาจะได้รู้ว่าเธอน่ ะดีแสนดี
แล ้วก็จะได้รบี ตกหลุมรักเธอเสียที”
“ขอบใจนะเพื่อ นรัก เธอก็ เ หมือ นกัน ขอให ส้ มหวัง กับ
คุณเลียมเร็วๆ”
“ถ ้าให้ตกี นั คงเห็นแววมากกว่า”
“ก็ทำ� ตัวหวานๆ กับเขาหน่อยสิ”
“เธอก็ รู ้ ฉัน เคยยิ้ม หวานให้อีต าเลีย ม แล ว้ มัน หาว่า ฉัน
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แยกเขี้ยวใส่ เสียก�ำลังใจหมดเลยฉัน จากจะเป็ นนางฟ้ าเลยต้อง
กลับมาเป็ นนางมารเหมือนเดิม จะท�ำหวานหยดย้อยใส่มนั เดีย๋ ว
มันหาว่าผีเข ้า ฉันคงหลอนไปตลอดชีวติ ”
“ป่ านนี้คุณเลียมจามแล ้ว นินทาเป็ นชุดเชียว”
“ก็มนั จริงนี่ แต่สปั ดาห์หน้าฉันไม่อยู่นะ จะไปภูเก็ต”
“ไปหาคุณเลียมเหรอ”
“นัน่ ก็ใช่ แต่เรือ่ งบังหน้าคือไปท�ำงาน อยากเจอ ไม่ได้ทะเลาะ
กับอีตาเลียมแล ้วเหงาปากเหงาใจ”
“โอเค เดินทางปลอดภัย แต่ก่อนนัน้ เรานัดเจอกันก่อนนะ”
“ไม่มปี ญ
ั หา ฉันว่างส�ำหรับเพือ่ นเสมอ ฉันไม่กวนละ บาย”
“บายจ้ะ” หอมละมุนวางสายจากแสนล ้าน
บ า้ นของไอศู ร ย์ ในหนึ่ ง เดื อ นนั้น ชายหนุ่ ม อยู่ ไ ม่ ก่ี ค รัง้
บางเดือนเจ้าของบ ้านไม่ได้กลับมาทีบ่ ้านเลย เพราะอยู่ต่างประเทศ
ไอศู รย์เป็ นนักธุ รกิจ ธุ รกิจที่เขาดู แลเกี่ยวขอ้ งกับสถาบัน
การเงินและโรงแรมหลายแห่งทัว่ โลก และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ จ�ำหน่ายให ้แก่มหาเศรษฐี
ไอศูรย์จดั อยูใ่ นกลุม่ คนประเภทโลกส่วนตัวสูงมากเป็ นพิเศษ
หอมละมุนจึงต้องจัดการทุกอย่างเพือ่ ให ้เขารูส้ กึ สบายมากทีส่ ุด
บ ้านหลังนี้ไม่มคี นรับใช้ หากไอศูรย์ตอ้ งการคนขับรถ หรือ
คนท�ำงานใหเ้ ขา ชายหนุ่มสามารถเรียกพนักงานจากโรงแรมทีเ่ ขา
เป็ นเจ้าของมาบริการเขาได้
การท�ำความสะอาดบา้ น หอมละมุนใช้บริการจากบริษทั
ท�ำความสะอาด ซึง่ จะเข ้ามาท�ำความสะอาดสัปดาห์ละหนึ่งวัน
การดูแลสวนก็เช่นกัน หอมละมุนจะแวะมาดูแลสวนใหเ้ ขา
เป็ นประจ�ำอยู่แล ้ว แต่งานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม ้ ก็ใช้บริการจาก
บริษทั จัดสวนทีจ่ ะเข ้ามาดูแลเดือนละหนึ่งครัง้
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ทุกครัง้ ทีม่ คี นอืน่ เข ้ามาในบ ้านของไอศูรย์ หอมละมุนจะต้อง
มาเปิ ดบ ้านเพือ่ ดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเอง
หน้าทีข่ องหอมละมุนคือดูแลความเรียบร้อย เซ็นรับบริการ
และเอกสารการเก็ บ เงิน จะถู ก ส่ ง ไปยัง ออฟฟิ ศของไอศู ร ย์
ในประเทศไทย เลขาฯ ส่วนตัวประจ�ำประเทศไทยของชายหนุ่ ม
จะเป็ นคนจัดการเรื่องการเบิกจ่าย
หอมละมุนวางนิ้วลงบนเครื่องสแกนนิ้ว สแกนแลว้ ก็ตอ้ ง
กดรหัสเพื่อเปิ ดประตูตวั บา้ น หญิงสาวกดโทรศัพท์ถงึ คนรับใช้
ในบ ้านเมือ่ เปิ ดประตูแล ้ว
“พี่ม ะขาม ฉัน เองนะ ถ า้ ใครว่า งก็ ข า้ มมาที่บ า้ นคุ ณ อสู ร
สักหนึ่งคนก็แล ้วกัน”
“ค่ะคุณหนู ”
มะขามตอบรับน�ำ้ เสียงสดใส คนรับใช้ในบ ้านของหอมละมุน
มีอยูส่ ามคนก็คอื คะน้า ส ้มฉุน และมะขาม ซึง่ ท�ำงานด้วยกันมานาน
ตัง้ แต่อยู่บ ้านเก่าของครอบครัวเธอ
คนทีม่ าท�ำดูแลจัดการเรือ่ งท�ำสวนมีผู ้ชายด้วย ไอศูรย์มคี ำ� สัง่
ห ้ามแบบเฉียบขาด ไม่ให ้หอมละมุนอยูต่ ามล�ำพัง ถ ้าหากคนท�ำงาน
มีผู ้ชายด้วย
หอมละมุนก็ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เธอไม่นึกร�ำคาญ
นอกจากนี้ยงั หัวใจพองโต เพราะความห่วงใยทีไ่ อศูรย์มใี ห ้เธอ
“คุณหนู ขา พีม่ ะขามคนสวยมาแล ้วจ้า”
“เปิ ดรัว้ ด้วยนะจ๊ะพีม่ ะขามคนสวย คนมาท�ำสวนจะได้ขบั รถ
เข ้ามาได้”
“พีม่ ะขามจัดให ้ค่ะคุณหนู ”
หอมละมุนทีเ่ ดินออกมาสั่งมะขามยิ้มกับท่าทางกระตือรือร้น
หญิงสาวคิดว่าตัวเองโชคดี เพราะรอบตัวของเธอล ้วนมีแต่คนน่ารัก
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“คุ ณ หนู ข า พี่ม ะขามขับ รถของคุ ณ หนู ไ ปเก็ บ ในบ า้ นให ้
ดีไหมคะ”
“ก็ดเี หมือนกันจ้ะ รบกวนด้วยนะ”
มะขามรับกุญแจรถจากหอมละมุน เป็ นผู ห้ ญิงคอยรับใช้
คุ ณ หนู ทัง้ มะขาม ส ม้ ฉุ น และคะน้า ต้อ งท�ำ ได้เ กือ บทุก อย่ า ง
เหมือนรวมร่างผู ้หญิงและผู ้ชายเข ้าด้วยกัน

“ดอกกุหลาบสวยๆ มาแล ้วค่ะคุณหนู”

คะน้า สม้ ฉุน และมะขาม มีตะกร้าใส่ดอกกุหลาบทีต่ ดั มา
จากแปลงกุหลาบในบา้ นของหอมละมุน ยกตะกร้าเดินขา้ มมายัง
บ ้านของไอศูรย์ เพือ่ น�ำตะกร้าดอกไม ้มาให ้เจ้านาย
คุณหนู คนสวยอยู่ในหอ้ งรับแขก ยืนอยู่หน้าโต๊ะที่มแี จกัน
เรียงราย ไอศู รย์จะกลับบา้ นวันนี้ หอมละมุนก็เลยมาจัดดอกไม ้
เปลีย่ นของเก่าเป็ นของใหม่เพือ่ ต้อนรับชายหนุ่ม
นอกจากกุหลาบในสวนก็ยงั มีดอกไมช้ นิดอื่นที่หอมละมุน
ขับรถไปซื้อมาจากร้านดอกไม ้ เพือ่ จัดแจกันให ้สวยและสดชื่น
“ขอบใจจ้ะพีค่ ะน้า พีส่ ้มฉุน พีม่ ะขาม”
“ให้พี่คะน้าช่วยคุณหนูจัดดอกไม้ไหมคะ”
“ก็ดนี ่ะสิ”
“พีส่ ม้ ฉุนต้องไปท�ำความสะอาดบา้ นต่อค่ะ คุณหนู ตอ้ งการ
อะไรก็กริง๊ ๆ บอกพี่สม้ ฉุ นได้เลยนะคะ พี่สม้ ฉุ นจะรีบมารับใช้
คุณหนู เลยค่ะ”
“ขอบใจจ้ะพีส่ ้มฉุน”
“พีม่ ะขามด้วยค่ะ”
มะขามรีบพูด ก่อนทีจ่ ะออกไปจากบ ้านของไอศูรย์พร้อมกับ
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ส ้มฉุน ทิ้งให ้คะน้าเป็ นลูกมือของหอมละมุน
“กุหลาบขาวเนีย่ ฉันจะจัดใส่แจกันแล ้วยกขึ้นไปไว้ในห ้องนอน
ของคุณอสูร พีค่ ะน้าช่วยลิดหนามให ้ด้วยนะจ๊ะ”
“ค่ะคุณหนู ”
คะน้ายิ้มรับจนตาหยี คุณหนู ของคะน้าปกติก็สวยอยู่แลว้
วันนี้ก็ย่ิงสดชื่นแจ่ มใสและสวยขึ้นอีก คงเป็ นเพราะคุณไอศู รย์
จะกลับบ ้าน
คุณหนู กบั คุณไอศูรย์เป็ นเพือ่ นสนิทกัน แต่คะน้าและเพือ่ นๆ
ทัง้ ส ้มฉุนและมะขามก็ลุ ้นอยากให ้คุณหนู กบั คุณไอศูรย์เป็ นมากกว่า
เพือ่ น
คุณหนู สวยหวานไปทัง้ ตัว คุณไอศู รย์ก็หล่อปานเทพบุตร
คะน้าไม่เคยเห็นเทพบุตร แต่ถ ้าหากเทพบุตรมีจริง อาจหล่อเทียบ
คุณไอศูรย์ไม่ได้ คุณไอศูรย์เป็ นคนเงียบๆ ติดจะเคร่งขรึม พูดน้อย
เข ้มแข็ง เหมาะสมกับคุณหนู ทส่ี ุด
“คุณหนู เนี่ย จัดดอกไม้ได้สวยมากเลยนะคะ”
หอมละมุนยิ้มใหค้ ะน้า หญิงสาวจัดดอกไมท้ ุกแจกันอย่าง
ตัง้ ใจ เพราะเธออยากใหบ้ ้านของไอศูรย์มชี วี ติ ชีวาขึ้น หอมละมุน
จัดดอกไม้ไปแล ้วก็ฮมั เพลงไปด้วย คะน้ามองแล ้วก็พลอยยิ้มตาม
เจ้านาย หอมละมุนจะมีความสุขมากกว่าปกติเสมอถา้ หากไอศูรย์
กลับบ ้าน

หอมละมุนมองเห็นไอศูรย์อย่างรวดเร็วเมื่อชายหนุ่มเดิน

ออกมา หญิงสาวยกเทา้ ขึ้น เธอสะกิดสายรัดขอ้ เทา้ เบาๆ แลว้ ก็
รีบยืนเป็ นปกติ
เธอโบกมือใหเ้ ขา แลว้ ก็ย้ ิมหวานส่งใหช้ ายหนุ่ ม เมื่อเขา
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เข็นกระเป๋ าเดินตรงมาหาเธอ หอมละมุนรอให้ไอศูรย์เข ้ามาใกล ้เธอ
ในระยะทีเ่ ล็งไว ้
หญิงสาวก้าวเข ้าไปหาเขา สองก้าว เธอก็เซ เสียหลัก ถลาไป
ข ้างหน้า ไอศูรย์ปล่อยมือจากกระเป๋ าเดินทาง ปราดเข ้าไปรวบตัว
หญิงสาวเอาไว ้
“อุย๊ ! คุณอสูร”
ร่ างสู งใหญ่ ของไอศู รย์รบั ร่ างนุ่ มละมุนของหญิงสาวเอาไว ้
สองแขนของเธอยกขึ้นโอบกอดเรือนกายของชายหนุ่ม
“ยายซุ่มซ่าม”
“ขอโทษค่ ะที่ซุ่มซ่ าม และก็ขอบคุณด้วยนะคะที่คุณอสู ร
ช่วยรับ ไม่อย่างนัน้ หอมต้องเจ็บตัวและก็ขายหน้าแน่เลยค่ะ”
“ระวังตัวหน่อยก็ดหี อมละมุน”
“ค่ะคุณอสูร”
หอมละมุนเงยหน้าขึ้นยิ้มใหเ้ ขา เธอขยับจะถอยห่างจากเขา
แล ้วก็สะดุดเซเข ้าไปชนเรือนกายของชายหนุ่มอีกครัง้
“เป็ นอะไร”
“ไม่รูค้ ่ะ”
หอมละมุนท�ำหน้ายุ่ง แล ้วก็ส่ายหน้า หญิงสาวลองขยับขา
ไอศูรย์มองต�ำ่ ลงไป ถึงได้เห็นสายรัดรองเท ้าของหญิงสาว มันหลุด
ออกจากกัน
“คุณอสูร!”
“ยืนนิ่งๆ”
หอมละมุนท�ำท่าตกใจ เมือ่ ไอศูรย์ลดตัวลงต�ำ่ ค�ำสั่งเย็นชา
จากไอศู รย์ทำ� ใหห้ อมละมุนต้องยืนนิ่ง หญิงสาววางมือลงบนบ่า
ของเขาเพือ่ พยุงตัวเอง
เธอก้มลงมองศีรษะของชายหนุ่ มด้วยสายตาอ่อนโยนและ
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รักปักใจ เธอรักเขาเหมือนคนบา้ ไอศู รย์ไม่มที างรู ้
เธอตัง้ ใจท�ำใหส้ ายรัดรองเทา้ เลือ่ นหลุด ตัง้ ใจทีจ่ ะเสียหลัก
ถลาเข ้าไปหาเขา และตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำใหเ้ ขาต้องเป็ นห่วงเธอ แต่การที่
เขาดูแลเธอถึงขนาดยอมลดตัวลงไปจัดการกับสายรัดรองเท ้าให ้เธอ
คือเรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนือจากแผนการ และท�ำให้หวั ใจของเธอก�ำลัง
เต้นโครมครามด้วยค�ำว่า ‘ความสุข’
“ใส่รองเท ้ายังไง ไม่ระวังเลย”
เขาผู ก สายรัด รองเท า้ เรี ย บร้อ ยก็ เ งยหน้า ขึ้น พู ด กับ เธอ
หอมละมุนยิ้มใหเ้ ขา พร้อมกับต้องรีบกลบเกลือ่ นอารมณ์หวานฉ�ำ่
ทีค่ งเกลือ่ นเต็มดวงตาของเธอ
“หอมคงรีบร้อนมารับคุณอสูร ก็เลยไม่ทนั ระวังค่ะ”
“ต่อไปต้องระวังให ้มาก ถ ้าล ้มไปจะท�ำยังไง”
“คงเจ็บค่ะ”
“นั่นน่ะสิ”
ไอศู รย์ดนั ตัวลุกขึ้นยืน หอมละมุนก้มหน้าซ่อนยิ้ม แลว้ ก็
ท�ำทีเป็ นยกขาขึ้นเพื่อทดสอบสายรัดรองเทา้ แต่ ยกขึ้นนิดเดียว
ก็น่ิวหน้า
“เป็ นอะไร”
“ไม่มอี ะไรหรอกค่ะ แค่ปวดข ้อเท ้านิดหน่อย”
“ต้องตอบว่ามีอะไร ไม่ใช่ไม่มอี ะไร”
“ค่ะคุณอสูร”
“เดินไหวไหม”
“ไหวค่ะ”
หอมละมุนรีบตอบ ไอศูรย์น่วิ หน้ามองเธอ หญิงสาวก็ย้มิ ตอบ
เขา เพือ่ ให ้เขาแน่ใจว่าเธอเดินไหวจริงๆ ก่อนทีช่ ายหนุ่มจะยืน่ แขน
ไปหาเธอ
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“เกาะไว้”
“ค่ะคุณอสูร ขอบคุณนะคะ”
หอมละมุนรีบสอดแขนกอดรัดล�ำแขนของชายหนุ่ ม เธอ
ไม่เล่นตัวหรือลีลาผลักไสเขา เพราะกลัวชายหนุ่มเปลีย่ นใจ
“แล ้วจะขับรถไหวหรือไง”
“ไหวสิ หอมขับรถให ้คุณอสูรนัง่ ได้อยูแ่ ล ้ว ไว้ใจหอมได้เลยค่ะ”
“แค่ดูแลตัวเองยังเอาตัวไม่รอด”
ไอศูรย์เคาะนิ้วลงบนหน้าผากเกลี้ยงเกลา แล ้วก็หนั ไปคว ้าเอา
กระเป๋ าเดินทางของเขา หอมละมุนรัดแขนชายหนุ่มแน่นขึ้น
เรื่อ งดู แ ลตัว เอง หญิง สาวท�ำ ได้ดี ถึง จะไม่ไ ด้แ ข็ง แกร่ ง
ดุจหินผา แต่ก็เรียกได้ว่าเอาตัวรอดได้ ในบางสถานการณ์ เธอ
ตัง้ ใจอ่อนแอเพือ่ เรียกร้องการดูแลจากเขา
“วันนี้คุณอสูรเดินช้าจัง”
“เธอเจ็บขาไม่ใช่หรือไง”
เขาเดินหนึ่งก้าว เธอต้องเดินสองก้าว ไอศู รย์กา้ วให้สนั้ ลง
และช้าลง ไอศูรย์รอเธอ หอมละมุนแอบแนบใบหน้าเข ้ากับล�ำแขน
ของเขา เมือ่ เดินไปด้วยกันแบบนี้ เธอกับเขาก็เหมือนเป็ นคนรักกัน
อย่างไรอย่างนัน้ ถึงจะเป็ นเพียงจินตนาการ แต่ หอมละมุนก็มี
ความสุขมาก

“ไม่ใช่รถมินิ?”

“มารับคุณอสูรนี่ ก็อยากให ้คุณอสูรนั่งสบายหน่อย”
หอมละมุนขับรถยุโรปสีขาวมาในวันนี้ หลังจากเก็บกระเป๋ า
เข ้าท ้ายรถเรียบร้อย ไอศูรย์กย็ น่ื มือไปตรงหน้าเธอ
“ฉันขับเอง”
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“คุณอสูรไม่เหนื่อยเหรอ”
“ส่งกุญแจมา”
“ค่ะ ส่งให ้แล ้วค่ะ ไม่ตอ้ งท�ำเสียงดุกไ็ ด้”
หอมละมุน ยิ้ม ให เ้ ขา พร้อ มกับ ยื่น กุญ แจรถให ช้ ายหนุ่ ม
หญิงสาวถือโอกาสช้อนมือจับมือเขา ก่อนจะวางกุญแจลงบนมือใหญ่
‘มือของคุณอสูรอุ่นทีส่ ดุ !’
เธอลวนลามเขาทางอ้อ มด้ว ยใบหน้า เปื้ อนยิ้ ม ดวงตา
อ่อนหวานกลบเกลือ่ นความรู้สกึ ไอศูรย์รบั กุญแจมาถือไว ้ แล ้วก็
โอบเอวหอมละมุน
หญิงสาวเล่นบทคนปวดข ้อเท ้า เอนอิงเรือนกายไปพิงกับร่าง
ของชายหนุ่ม เดินช้าๆ ไปทีด่ า้ นข ้างรถ ไอศูรย์เปิ ดประตูรถยนต์
ให ้เธอ
“ขอบคุณค่ะคุณอสูร”
“ไม่เป็ นไร”
ชายหนุ่ มประคองเธอเขา้ ไปในนั่งในรถยนต์จนเรียบร้อย
ผูห้ ญิงเป็ นเพศที่อ่อนแอ ถึงแมบ้ างเวลาจะอ่อนแอกว่าปกติอย่าง
ตัง้ ใจ ก็ไม่ใช่เรื่องผิด
หอมละมุนยกมือขึ้นตบแก้มตัวเองเบาๆ แล ้วตามด้วยการ
นวดแก้มทีก่ ำ� ลังยิ้ม เพือ่ ให ้เธอควบคุมการแสดงออกให ้แนบเนียน
กว่านี้ ระหว่างทีไ่ อศูรย์เดินอ้อมไปเปิ ดประตูฝั่งคนขับ
“เรากลับบ ้านกันนะคะคุณอสูร ยินดีตอ้ นรับกลับประเทศไทย
ค่ะ”
หญิง สาวโน้ม ตัว เข า้ ไปหาเขา เงยหน้า ขึ้น ยิ้ม ให ช้ ายหนุ่ ม
ไอศูรย์ดงึ เข็มขัดนิรภัยมาคาด แล ้วก็หนั ไปมองหน้าหอมละมุน
“เรายังกลับบ ้านไม่ได้หรอก”
“ท�ำไมเหรอคะ หรือว่าคุณอสูรมีธุระ ถ ้าคุณอสูรมีธุระ ก็แวะ
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ท�ำธุระก่อนได้นะคะ วันนี้หอมว่าง”
“เพราะเธอยังไม่คาดเข็มขัดต่างหาก ยายซือ่ บื้อ”
เขาเคาะนิ้วลงบนหน้าผากของเธอเบาๆ แล ้วก็โน้มตัวไปดึง
เข็มขัดนิรภัยมาคาดเข ้ากับเรือนกายของหอมละมุน หญิงสาวมีเรือ่ ง
ใหเ้ ธอยิ้มได้อีกแลว้ หอมละมุนไม่ได้ลมื เธอจงใจลืม เพื่อให ้
ไอศูรย์ดูแลต่างหาก คาดเข็มขัดเองกับชายหนุ่มคาดให ้ ความสุข
แตกต่างกันลิบลับ
“ขอบคุณค่ะคุณอสูร”
“กลับกันได้”
ชายหนุ่ มถอยรถออกจากที่จอด หอมละมุนแตะนิ้วลงบน
หลังมือของไอศูรย์ เมือ่ เห็นรอยแผลเล็กๆ บนหลังมือของเขา
“โดนอะไรมาคะ”
“หนามกุหลาบ มีคนส่งดอกไม้ไปให้ทอ่ี อฟฟิ ศ”
“สาวๆ แน่เลย”
“ฉันโยนทิ้งถังขยะไปแล ้ว”
ไอศูรย์บอกอย่างไม่ใส่ใจ ใครก็ไม่ทราบทีส่ ง่ ดอกไม้ไปให ้เขา
ชายหนุ่มไม่ได้อ่านการ์ดด้วยซ�ำ้ จับมันขึ้นมา จะดึงการ์ดมาดู ก็ถกู
หนามของมันครูดหลังมือ ช่อดอกไม้ทว่ี า่ ก็เลยลงไปนอนในถังขยะ
และไอศูรย์กไ็ ม่พดู ถึงหรือถามถึงมันอีก
“คุณอสู รใจร้ายจัง”
“ก็แค่ท้งิ ดอกไม้”
ไอศู รย์ตอบอย่างเฉยเมย ความเย็นชาและเย่อหยิ่งของเขา
หอมละมุนคุน้ เคย แต่เขาก็เหมือนจะดีต่อเธอมากกว่าคนอืน่ ถ ้าหาก
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเย็นชาแบบนี้ หอมละมุนคงใจสลาย
“คนทีใ่ ห ้ดอกไม ้คุณอสูรรูเ้ ข ้าก็คงเสียใจแน่เลยค่ะ”
“ถา้ เธอมีโอกาสได้เจอ เธอค่อยถามก็แลว้ กันว่าเจ้าของมัน
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เสียใจหรือเปล่า แต่ฉนั ไม่รูห้ รอกนะว่าใครให ้มา เธอโทร.ถามชาร์ล
ก็แล ้วกัน”
ชาร์ลคือผู ช้ ่ วยส่วนตัวของไอศู รย์ เป็ นผู ช้ ่ วยที่เป็ นระดับ
หัวหน้าของเลขาฯ ส่วนตัวของไอศูรย์ ซึง่ มีอยู่ในหลายประเทศ
“หอมไม่อยากรู้ถงึ ขนาดนัน้ หรอกค่ ะ คุณอสู รคะ หอมท�ำ
พะแนงเนื้อแล ้วก็แกงเขียวหวานเนื้อทีค่ ณ
ุ อสูรชอบไว้ให ้ด้วยนะคะ”
ไอศู รย์ชอบพะแนงเนื้อและแกงเขียวหวานเนื้อเป็ นพิเศษ
หอมละมุนก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อย เพือ่ เป็ นอาหารต้อนรับชายหนุ่ม
“ก็ดนี ่ะสิ”
“หอมอบขนมปังและก็ทำ� ขนมถ ้วยไว ้ด้วยค่ะ”
ไอศูรย์ชอบรับประทานขนมปัง ส่วนของหวานแบบไทยทีเ่ ขา
ชอบมากก็คอื ขนมถ ้วย แต่ตอ้ งเป็ นฝี มอื ของหอมละมุนเท่านัน้
หญิงสาวรูร้ สชาติทเ่ี ขาชอบ ไอศูรย์จอดรถเมือ่ รถติดไฟแดง
เขาหันไปวางมือลงบนศีรษะของเธอ ลูบเบาๆ แล ้วก็ดงึ มือกลับ
หอมละมุนแสนเสียดายสัมผัสอบอุ่นจากมือใหญ่ อยากให ้
เขาวางมือนิ่งค้างต่ออีกสักนิด แต่เธอก็พูดออกไปไม่ได้ ต้องเก็บ
รักษาอาการอยากใกล้ชดิ กับเพือ่ นสนิทจนสุดความสามารถ

“ระวังข ้อเท ้า”

ไอศูรย์เปิ ดประตูรถใหเ้ ธอ ชายหนุ่มขับรถเข ้าไปจอดในช่อง
จอดรถภายในรัว้ บ า้ นของเขา รถของทัง้ สองบา้ นจะจอดที่บา้ น
หลังไหนก็ไม่ใช่ปญ
ั หา
รถยนต์สญ
ั ชาติยุโรปราคาแพงของไอศู รย์ท่จี อดอยู่ คนที่
เอาออกไปขับให ้เขาก็คอื หอมละมุน ถ ้าหากชายหนุ่มไม่อยู่ หญิงสาว
ก็จะขับมันสัปดาห์ละครัง้ หรือสองครัง้ เพือ่ ให ้รถได้ใช้งานบ ้าง
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“หอมไม่ปวดแล ้วค่ะ”
หอมละมุนพิจารณาแล ้ว ถ ้าหากเธอแกล ้งปวดต่อจนไอศูรย์
ต้อ งอุ ม้ เธอเข า้ ไปในบ า้ นโดยที่ย งั ต้อ งแบกกระเป๋ า หญิ ง สาว
เป็ นห่วงเขา ไม่อยากให ้เขาเหนื่อย
เธอจึงท�ำตัวเป็ นผูห้ ญิงแข็งแรง หายเจ็บข ้อเทา้ อย่างรวดเร็ว
หญิงสาววางมือลงบนมือของชายหนุ่มทีย่ น่ื มือมาให ้และประคองเธอ
ลงจากรถ
“ไม่เจ็บแน่นะ”
ไอศูรย์กม้ หน้าลงมองข ้อเท ้าของหญิงสาว หอมละมุนขยับเท ้า
ให ้เขาดู เพือ่ ให ้ชายหนุ่มมั่นใจว่าเธอไม่ได้กล่าวเท็จ
อาการเจ็บป่ วยน่ะ ถ ้าหากเธอเป็ นอะไร หญิงสาวจะไม่ปิดบัง
เขาหรอก แต่จะเพิม่ อาการเข ้าไป เพือ่ จะได้ออดอ้อนเขา
“ไม่เจ็บแล ้วจริงๆ ค่ะ”
หญิงสาวยกแขนขึ้นคล ้องเข ้ากับล�ำคอของเขา แล ้วก็ทำ� ทีเป็ น
ขยับเทา้ เร็วๆ ท�ำให้ไอศูรย์ไม่รู้ตวั ว่าแขนทีค่ ล ้องคอเขาไม่ใช่เพราะ
เธอต้องการพยุงตัว แต่เพราะต้องการลวนลามเขาต่างหาก
“อุย๊ !” เธอขยับขาเร็วๆ ท�ำใหเ้ สียหลัก สะดุดรองเทา้ ของ
ตัวเอง ไอศูรย์รวบตัวหญิงสาวเข ้ามากอด เมือ่ เขากอด หอมละมุน
ก็ท้งิ ร่างไปหาเขาทัง้ ตัว
“ต้องหาเรื่องสะดุดให้ได้ใช่ไหม”
“หอมไม่ได้ตงั้ ใจค่ะ แค่อยากใหค้ ุณอสูรมั่นใจว่าหอมไม่เจ็บ
แล ้วจริงๆ หอมซุ่มซ่ามอีกแล ้วค่ะ ถ ้าไม่ได้คุณอสูรคงล ้มอีกแล ้ว”
“ยืนนิ่งๆ ฉันไปเอากระเป๋ าลงจากรถก่อน”
“ค่ะคุณอสูร”
ชายหนุ่มคลายอ้อมแขน หอมละมุนแสนเสียดายไออุ่นจาก
วงแขนแข็งแกร่ง ตัวของไอศู รย์อบอุ่นและใหค้ วามรู้สกึ แข็งแกร่ง
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น่าโอบกอด
ชายหนุ่ มเดินไปยกกระเป๋ าเดินทางลงมาจากทา้ ยรถ เขาดึง
ทีล่ ากกระเป๋ าขึ้นมา แล ้วก็ลากกระเป๋ าไปหาหอมละมุน
“เข ้าบ ้าน”
ชายหนุ่ มยื่นมือไปตรงหน้าเธอ มือของเขาหงายขึ้น รอให ้
หญิงสาววางมือของเธอลงบนมือเขา หอมละมุนปราศจากความลังเล
‘ขืนเล่นตัว ถ ้าเขาเปลีย่ นใจ ก็อดจับมือคุณอสูรน่ะสิ!’
“รบกวนด้วยนะคะคุณอสูร”
“รบกวนมาหลายปี แล ้วนี่ ฉันชินแล ้ว”
และหอมละมุนก็ยงั ยืนยันที่จะรบกวนเขาต่ อไป ตราบใด
ทีเ่ ขายังโสด ส่วนเธอน่ะเหรอ ถ ้าหากเธอจะไม่โสด ก็ตอ้ งมีคนรัก
ชื่อไอศูรย์เท่านัน้
“คราวนี้คุณอสู รไปต่างประเทศเกือบเดือนเลย งานยุ่งมาก
เหรอคะ”
“ชาร์ลไม่ได้ส่งอีเมลบอกหรือไง”
ชาร์ลมีหน้าทีร่ ายงานให ้หอมละมุนทราบว่าไอศูรย์อยู่ประเทศ
ไหน หอมละมุนได้รบั รายงานจากชาร์ล แต่เธอก็อยากรู ว้ ่าเขายุ่ง
กับเรื่องงานหรือเรื่องอะไรกันแน่
“ได้รบั ค่ะ”
“งัน้ ก็ได้รบั แต่ไม่สนใจ”
“สนใจสิคะ เพราะสนใจถึงต้องถาม ชาร์ลน่ะก็แค่รายงานว่า
คุณอสู รอยู่ ท่ีไหน แต่ ไม่มีรายละเอียดว่าคุณอสู รเป็ นยังไงบา้ ง
หรือสบายดีไหม หอมเป็ นห่วงนี่คะ”
“เป็ นห่วงก็โทรศัพท์ถงึ ฉันสิ”
“คุณอสูรท�ำงาน หอมไม่กล ้ารบกวน”
“งัน้ เหรอ”
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“ถ า้ รู ว้ ่า รบกวนได้ ก็ จ ะได้ร บกวน หอมน่ ะ อยากโทร.หา
คุณอสูรใจจะขาด”
“ถึงขนาดนัน้ เลยนะ”
หอมละมุน กระชับ มือ เข า้ กับ มือ ของชายหนุ่ ม เธอกับ เขา
เป็ น เพื่อ นสนิ ท กัน แต่ ห อมละมุน ก็ ท อดสะพานให เ้ ขาทางอ้อ ม
มาตลอด ไอศูรย์กลับไม่เคยรูเ้ ลย
“หอมพูดจริงนะคะ”
“ทุกครั้งทีเ่ ธอโทรศัพท์ถงึ ฉัน ฉันเคยไม่รบั หรือเปล่า”
“ไม่เคยค่ะ”
“ก็แค่นนั้ แหละ”
ค�ำตอบของไอศูรย์กค็ อื การบอกให ้เธอรูว้ า่ เขาอนุญาตให ้เธอ
โทรศัพท์ถงึ เขาได้ ถา้ หากเป็ นคนรักกันหอมละมุนก็คงกลา้ ที่จะ
โทรศัพท์กวนเขาบ่อยๆ เพือ่ สอบถามถึงสารทุกข์สุกดิบ
สถานะเพือ่ นค�ำ้ คอและค�ำ้ ความรูส้ กึ ของเธอให ้พยายามรักษา
สมดุล จะแสดงออกมากจนเกินไปก็กลัวจะเสียเพือ่ น
ไม่ได้หวั ใจเขา แล ้วยังต้องเสียเขาไป หอมละมุนยังไม่พร้อม
ทีจ่ ะรับความรูส้ กึ เลวร้ายแบบนัน้ เธอถึงต้องทนอยู่กบั ความอึดอัด
รักแต่ไม่อาจบอกไป จนถึงตอนนี้
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2

แอบคิดไม่ซื่อ

“หอมช่วยยกกระเป๋ าขึ้นไปบนห ้องไหมคะ”

“ไม่ตอ้ ง”
“หอมขึ้นไปส่งไหมคะ”
“อืม ไปสิ”
ไอศูรย์ยกกระเป๋ าเดินทางขึ้นไปบนหอ้ งนอนของเขา อีกมือ
ก็ จ บั มือ หอมละมุน เอาไว ้ เพื่อ ไม่ใ ห ค้ นซุ่ ม ซ่ า มจอมปลอมต้อ ง
สะดุดอีก
หอมละมุนทราบว่าเธอเอาเปรียบ ใช้ความซุ่มซ่ามทีเ่ ธอตัง้ ใจ
สร้างขึ้นในการออดอ้อนขอรับการดูแลจากเขา
แต่ หญิงสาวจะไม่ใหเ้ ขาต้องถูกเอาเปรียบฝ่ ายเดียวหรอก
เมือ่ มีโอกาส เธอจะตอบแทนเขาอย่างสุดหัวใจด้วยความรักล ้นอก
ของเธอ
“หอมเพิง่ เปลีย่ นดอกไม้ในแจกันค่ะ”
หอมละมุนบอกกับชายหนุ่ ม ดอกกุหลาบสีขาวแสนสวย
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ปักอยู่ ในแจกันสีเดียวกัน ตัง้ วางอยู่ ในหอ้ งของไอศู รย์สามจุด
ด้วยกัน
หอมละมุนชอบดอกไม ้ ภายในบ ้านของเธอก็มแี ปลงดอกไม ้
หลายแปลง จัดเป็ นสวนสวยงาม หญิงสาวท�ำหน้าทีด่ ูแลบ ้านหลังนี้
ตัง้ แต่เริ่มก่อสร้าง
และก็ดูแลมาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ถึงตอนนี้ ไอศูรย์ให้สทิ ธิพเิ ศษ
กับเธอ หอมละมุนก็รู ้ แต่การได้สทิ ธิพเิ ศษไม่ได้หมายความว่าเธอ
จะมีความส�ำคัญต่อเขาจนเข ้าไปอยู่ในหัวใจของเขา
เพือ่ นก็ได้รบั สิทธิพเิ ศษแบบเพือ่ นได้เช่นกัน ตราบใดที่เขา
ยัง ไม่พูด ออกมา และความสัม พัน ธ์ย งั ย�ำ่ อยู่ ก บั ที่ หอมละมุน
ก็ไม่กล ้าคิดไปเองคนเดียว
ทุกวันนี้ทำ� ได้แค่ เพอ้ เจ้อ เรียกคุณอสู รของเธอเป็ นคนรัก
ในจินตนาการ อยากเดินจับมือกับเขา อยากเดตใหผ้ ูห้ ญิงทัง้ โลก
รูว้ า่ เขาเป็ นของเธอ แต่กเ็ ป็ นได้แค่ฝนั
ฝันทีเ่ ป็ นจริง!
สักวันความฝันของหอมละมุนจะต้องเป็ นจริงขึ้นมา หญิงสาว
ก�ำลังรวบรวมความกล ้า ถ ้าหากเห็นท่าไม่ดี มีคนจ้องจะฉกไอศูรย์
ไปจากเธอ ปล�ำ้ ได้กต็ อ้ งปล�ำ้ !
“จากสวนของบ ้านเธอ?”
“ใช่ค่ะ เฉพาะในห ้องนอนของคุณอสูรนะคะ ชัน้ ล่าง ดอกไม ้
บางชนิดหอมก็ตอ้ งซื้อจากร้านดอกไมม้ าเพิ่มค่ ะ แต่ในหอ้ งนอน
ของคุณอสูร หอมจ�ำได้ค่ะว่าคุณอสูรเคร่งครัดมากเรื่องดอกไม้ว่า
ต้องมาจากสวนของหอมเท่านัน้ ”
“ดอกไม้ในร้านไม่รูว้ า่ ผ่านอะไรมาบ ้าง”
หอมละมุนยิ้มให ้ชายหนุ่ม เพราะมัวแต่มองเสี้ยวหน้าด้านข ้าง
ของเขา มองแล ้วก็ย้ มิ จนไม่ทนั ระวัง หรือไม่ก็คงเป็ นเพราะกรรม
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ตามทัน ทีช่ อบท�ำตัวเป็ นคนขาอ่อน ซุ่มซ่ามโดยใช่เหตุ
หอมละมุนสะดุด!
“อุ๊ย !” ล�ำ แขนแข็ง แกร่ ง ของคนข า้ งกายตวัด รัด รอบเอว
อ้อนแอ้น รัง้ ตัวหญิงสาวเข ้าไปชิด ปลายเท ้าของหอมละมุนลอยขึ้น
จากพื้น
เธอตกใจจริง ใบหน้าเลือ่ นเข ้าไปหาใบหน้าคมคายของไอศูรย์
ปลายจมูกชนกับปลายจมูกโด่งขึ้นสัน ดวงตาสองคู่ประสานสบกัน
ในระยะใกล ้
หอมละมุนใจหวิวไปหมด มือนุ่มวางอยู่บนบ่าของชายหนุ่ม
ทรวงอกเบียดเข ้าไปชิดกับแผ่นอกกว ้าง หญิงสาวกะพริบตามองเขา
“ซุ่มซ่าม”
“ขอโทษค่ะ หอมไม่ได้ตงั้ ใจ”
ไอศู รย์คลายอ้อมแขนเพื่อลดตัวเธอลงบนพื้น หอมละมุน
มองหน้าเขา เธอไม่อยากให ้ช่วงเวลานี้ผ่านไปเลย เธออยากใกล้ชดิ
กับเขานานๆ
“นิสยั ซุ่มซ่ามนี่มยี ารักษาไหม จะซื้อมาให้”
“ไม่มหี รอกค่ะ”
เธอย่นจมูกใส่เขา ไอศู รย์เพียงแค่ คลายอ้อมแขน แต่ เขา
ไม่ได้ปล่อยล�ำแขนจากบัน้ เอวอ้อนแอ้น ชายหนุ่มหันไปดึงกระเป๋ า
เดินทาง แล ้วก็ลากมันไปพร้อมกับโอบเอวหอมละมุนไปด้วย
“คุณอสูรแกล ้งหอมเหรอคะ”
เธอไม่ อ ยากให เ้ ขาปล่อ ย ถ า้ หากทัก ท ว้ งพู ด ถึง เรื่ อ งเขา
กอดเอวเธอ เกิดเขาปล่อยขึ้นมา เธอคงเสียดาย หญิงสาวจึงท�ำ
ราวกับว่าเธอก�ำลังถูกเขากลั่นแกล ้ง
‘กอดหอมนานๆ นะคะคุณอสูรสุดทีร่ กั ’
หญิงสาวพร�ำ่ บอกชายหนุ่ มในใจ ภายนอกเธอเรียบร้อย
40 หอมรักเพื่อนสนิท

อ่อนหวาน แต่หอมละมุนก็รูต้ วั ดี ว่าเธอแอบมีจริตมารยาใส่ไอศูรย์
เพราะเธอชอบเขา และอยากอยู่ใกล ้ชิดกับเขา
“แกล ้งอะไร”
“แกล ้งกักตัวหอมไว้”
“ก็อยากซุ่มซ่ามท�ำไม เบือ่ ตามตะครุบ”
“เราเป็ นเพือ่ นกันนะคะ คุณอสูรก็ตอ้ งดูแลหอมสิคะ”
“งัน้ เหรอ”
“ใช่แล ้วค่ะ คุณอสูรต้องดูแลหอม”
หญิงสาวกล่าวย�ำ้ แล ้วก็ย้ มิ ให ้เขา กระทั่งเข ้าไปในห ้องนอน
ของไอศูรย์ ชายหนุ่มก็คลายอ้อมแขนออก และก็ลากกระเป๋ าเข ้าไป
ในห ้องแต่งตัว
“คุณอสูรคะ”
“ว่าไง”
เขาหันไปมองคนทีเ่ ดินตามเข ้ามาในหอ้ งแต่งตัว หอมละมุน
เดินเข ้าไปจับกระเป๋ า ดันไปชิดกับผนังห ้องฝั่งหนึ่ง
“กระเป๋ าวางไว ้ตรงนี้ก่อนนะคะ เดีย๋ วหอมขึ้นมารื้อให ้ค่ะ”
“อืม ตามใจเธอ”
“คุณอสูรเปลีย่ นสวมเสื้อคลุมก่อนนะคะ หอมเข ้าไปเตรียมน�ำ้
ให ้ค่ะ หอมเปิ ดน�ำ้ ใส่อ่างไว ้แล ้ว จะเปิ ดน�ำ้ อุ่นใส่อ่างให ้ค่ะ”
“อืม” ไอศูรย์ส่งเสียงตอบรับในล�ำคอ หอมละมุนเดินเข ้าไป
ในห ้องน�ำ้ ชายหนุ่มก็ถอดเสื้อผ ้า วางทุกชิ้นไว ้บนโซฟาในห ้องแต่งตัว
แล ้วก็ดงึ เอาเสื้อคลุมทีแ่ ขวนอยู่หน้าตูม้ าสวม
จะเป็ นใครเตรียมไว ้ ถา้ ไม่ใช่หอมละมุน เธอคอยดู แลเขา
ท�ำราวกับว่าเธอเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของเขาไปแล ้ว
“หอมเตรียมน�ำ้ อุ่นเรียบร้อยแล ้วค่ะ”
หญิง สาวเดิน ออกมาจากห อ้ งน�ำ้ ไอศู ร ย์ก็ ส วมเสื้อ คลุ ม
กัณฑ์กนิษฐ์ 41

เรียบร้อยแลว้ หอมละมุนต้องแอบบิดเอวเอสในใจทุกครัง้ ที่เห็น
ชายหนุ่มในชุดเสื้อคลุมอาบน�ำ้
‘หล่อมากและเซ็กซีม่ าก!’
คุณอสู รของเธอ สวมแค่ เสื้อคลุมก็หล่อเลิศหาตัวจับยาก
รู ปร่ างสู งเพรียว แต่มกี ลา้ มเนื้อ หุ่นเหมือนนายแบบบนหน้าปก
นิตยสาร หอมละมุนมองเขาเมือ่ ไร ต้องแอบเช็ดน�ำ้ ลายอยู่เรื่อย
ภายนอกเธออ่ อนหวานนุ่ มนวล แต่ เธอก็เป็ นคนธรรมดา
มีรกั โลภ โกรธ หลง กิเลสของหญิงสาวยังหนาเตอะ โดยเฉพาะ
เรื่องของไอศูรย์
เธออยากได้เ ขาเป็ น สามี! ไม่ อ ยากเป็ น แค่ เ พื่อ นอีก แล ว้
เพือ่ นไม่ตอ้ งมีเยอะก็ได้ สถานะเพือ่ นมีไว้ให้คนอื่น แต่ตอ้ งไม่ใช่
ส�ำหรับไอศูรย์
“แช่นานๆ ก็ได้นะคะ”
“คงแช่ไม่นานนักหรอก”
หอมละมุนเดินเขา้ ไปหาชายหนุ่ ม เธอยืนอยู่ ตรงหน้าเขา
วางมือลงบนบ่าเขา แล ้วก็กดนิ้วขาวเนียนลงบนบ่ากว ้าง
“คุณอสู รไหล่ตึงมากเลย ถา้ คุณอสู รมีเวลาหอมจะนวดให ้
นะคะ”
ไอศู รย์พยักหน้ารับ หอมละมุนใช้ความห่วงใยในการเป็ น
สะพาน ไปสู่การแตะเนื้อต้องตัวคนทีเ่ ธอแอบหลงรัก
“หอมจะอุ่นอาหารไว้ให้นะคะ”
“เธอกินอะไรหรือยัง”
“ยัง ค่ ะ หอมรอกิ น พร้อ มคุ ณ อสู ร หอมไม่ ล ืม หรอกค่ ะ
ว่าคุณอสูรน่ะไม่ชอบกินข ้าวคนเดียว หอมก็เลยรอคุณอสูรค่ะ”
เธอพูดเหมือนหยอกล ้อ ใช้นำ�้ เสียงอ่อนหวานสนทนากับเขา
จุดประสงค์ของหอมละมุนก็เพือ่ ย�ำ้ เตือนให ้เขารู ้
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เธอคือคนที่รใู้ จเขา
เธอคือคนทีใ่ ส่ใจเขา
เธอไม่เคยลืมเรื่องที่เกี่ยวกับเขา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องเล็กน้อย
ถึง ขนาดไหนก็ ต าม เพราะทุก รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ ไอศู ร ย์คื อ
เรื่องส�ำคัญ
“งัน้ ก็ดี ฉันแช่นำ�้ สักครู่แล ้วจะตามลงไป”
“ค่ะ แล ้วคุณอสูรจะออกไปท�ำงานไหมคะ”
“ไม่ จะพักผ่อนอยู่ทบ่ี ้าน”
“งัน้ หอมเตรียมชุดล�ำลองให ้นะคะ”
ชายหนุ่ มพยักหน้า หอมละมุนเตรียมเสื้อผา้ ใหเ้ ขาบ่อยๆ
ไม่ใช่แค่ เพิง่ ท�ำ แต่ทำ� ติดต่อกันมาร่วมสองปี นับตัง้ แต่ชายหนุ่ ม
ย้ายเข ้ามาอยู่ในบ ้านหลังนี้ และเธอย้ายเข ้ามาอยู่บ ้านตรงข ้ามกัน
“คุณอสูรเข ้าไปอาบน�ำ้ เถอะค่ะ หอมจุดเทียนอโรมาไว้ให้ด ้วย
กลิน่ นี้หอม เพิง่ ได้มาใหม่ หอมเชียวค่ะ ก็เลยแบ่งมาไว้ทห่ี อ้ งน�ำ้
ของคุณอสูรด้วย อาบน�ำ้ เสร็จแล ้วดับเทียนด้วยนะคะ”
“ฉันรูแ้ ล ้ว”
ไอศูรย์เดินเข ้าไปในห ้องน�ำ้ หอมละมุนยิ้มหวานตามแผ่นหลัง
ของเขา เธอจะไม่ เ ข า้ ไปที่ร า้ นหอมละมุน แล ว้ หญิง สาวมีน ดั
รับประทานอาหารเย็นกับแสนลา้ น แต่ เมื่อเพื่อนรักรู ว้ ่าไอศู รย์
จะกลับมาวันนี้ ก็สนับสนุนให ้หอมละมุนอยู่กบั ไอศูรย์
“แค่นดั กินข ้าว เรานัดกันเมือ่ ไรก็ได้ เธอไปคอยดูแลคุณอสูร
ของเธอเถอะ เผือ่ จะได้กินผูช้ ายจริงจังเสียที ระหว่างผูช้ ายกับฉัน
เธอเลือกผูช้ ายก่อนได้เลย ฉันโอเคเพือ่ นรัก เพราะถา้ ฉันตกอยู่
ในสถานการณ์เดียวกันกับเธอ ฉันก็เชือ่ ว่าเธอจะบอกให้ฉนั เลือก
ผู ้ชายก่อนได้เลย เพราะเธอก็โอเคเหมือนกัน”
“แน่นอนสิ เพราะฉันอยากให ้เธอสมหวังกับคุณเลียมเสียที”
กัณฑ์กนิษฐ์ 43

“พูดถึงอีตาเลียมแลว้ กรดแทบจะไหลย้อน คนอะไรอ่ อย
ขนาดนี้ยงั บื้ออยู่อกี ”
หอมละมุนถึงกับหัวเราะออกมา เมื่อโทรศัพท์ถงึ แสนลา้ น
และได้ยนิ เพือ่ นพูดมาแบบนัน้ เธอกับแสนล ้านเป็ นเพือ่ นกันมานาน
มองตากันก็รใู้ จ นอกจากนี้กย็ งั พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนกันและกันอย่าง
เต็มที่
หอมละมุน เปิ ด ตู เ้ สื้อ ผ า้ เลือ กเสื้อ เชิ้ต สีข าวแบบล�ำ ลอง
ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตส�ำหรับสวมใส่กบั สู ทธุรกิจ ซึง่ เนื้อผา้ จะหนามากกว่า
แบบล�ำลอง
เธอเป็ นคนซื้อเสื้อผ ้าเข ้าตูใ้ ห้ไอศูรย์ในช่วงสองปี หลัง หญิงสาว
รู ว้ ่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร กางเกงล�ำลองขายาวสีครีมก็ถูกน�ำ
ออกมา แมก้ ระทั่งกางเกงชัน้ ในแบบขาสัน้ หอมละมุนก็นำ� มาวาง
เตรียมกับชุดให ้เขาเรียบร้อย
“ขอให ้คุณอสูรรักหอมหลงหอมนะคะ เพี้ยง!”
เธอเป่ ามนตร์ใส่เสื้อผา้ ของชายหนุ่ ม ยิ้มเขินอยู่ คนเดียว
แล ้วก็รบี ลงไปข ้างล่างเพือ่ เตรียมอาหาร

“คุณอสูร”

หอมละมุนหันไปยิ้มใหช้ ายหนุ่ม เธออุ่นอาหารจากครัวไทย
ที่อยู่ดา้ นหลังบา้ น ครัวไทยจะมีประตู เชื่อมกับครัวฝรั่ง เพราะ
อาหารไทยท�ำแล ้วทัง้ รสชาติและกลิน่ จะตลบอบอวล จึงต้องแยกไป
ด้านหลังเพือ่ ไม่ให ้กลิน่ อวลอยู่ในบ ้าน
อุ่นอาหารแลว้ หญิงสาวก็ยกเขา้ มาจัดวางบนโต๊ะ เธอเลือก
โต๊ะรับประทานอาหารชุดเล็ก เพือ่ จะได้ใกล้ชดิ กับไอศูรย์ ในบ ้าน
ของชายหนุ่มมีหอ้ งรับประทานอาหารขนาดใหญ่ ซึง่ เคยเปิ ดใช้งาน
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เพียงหนึ่งครัง้ เท่านัน้
หญิงสาวเดินเข ้าไปหาเขา ชายหนุ่มสวมเสื้อผ ้าในชุดทีห่ ญิงสาว
เตรียมไว้ให้ หอมละมุนคิดแล ้วก็แอบเขินคนเดียว เพราะคิดไกล
ไปถึงว่าเขาคงสวมเสื้อผ ้าทีเ่ ธอเตรียมไว้ให้ทงั้ ชัน้ นอกและชัน้ ใน
“อาหารพร้อมแล ้วค่ะ”
หอมละมุนบอกกับชายหนุ่ม แล ้วก็คว ้ามือเขามาจับ เธอท�ำตัว
เป็ นเพือ่ นสนิท แต่เพิม่ ระดับความสนิทในการถึงเนื้อถึงตัวชายหนุ่ม
จับแล ้วก็ลากเขาไปทีโ่ ต๊ะรับประทานอาหาร ไอศูรย์เลือ่ นเก้าอี้
ให ้เธอ สายตาของเขาท�ำให ้หญิงสาวต้องยอมนัง่ ลงบนเก้าอี้ก่อนเขา
เมื่อ เธอนั่ ง ลงแล ว้ ไอศู ร ย์ก็ นั่ ง ลงบนเก้า อี้ ท่ี อ ยู่ ติ ด กัน
หอมละมุนหันไปยิ้มใหช้ ายหนุ่ ม แลว้ ก็ช้ ีมอื เชิญชวนใหเ้ ขามอง
อาหารบนโต๊ะ
“ของโปรดของคุณอสูรค่ะ”
พะแนงเนื้อและแกงเขียวหวานเนื้อส�ำหรับไอศู รย์ พิเศษ
ตรงที่ ช ายหนุ่ ม จะรับ ประทานกับ ขนมปัง ขนมปัง สู ต รนี้ เ ป็ น
สูตรเฉพาะของหอมละมุน
หญิง สาวปรับ สู ต รจนได้เ นื้ อ ขนมที่เ ธอชอบ และบัง เอิญ
ทีไ่ อศูรย์กช็ อบมากเหมือนกัน หญิงสาวเลือ่ นจานขนมปังทีเ่ ธอตัดไว ้
แล ้วไปตรงหน้าเขา
“กินข ้าวแล ้วหอมจะเสิรฟ์ ขนมหวานให ้นะคะ”
นอกจากอาหารคาว เธอก็ยงั มีขนมหวานเตรียมไว้ให้เขาด้วย
หอมละมุนคิดว่าเป็ นโชคดี เพราะหญิงสาวเติบโตขึ้นมาในครอบครัว
ทีม่ คี ณ
ุ ยายเป็ นเจ้าของสูตรอาหารชาววัง หอมละมุนก็เลยได้รำ� ่ เรียน
เรื่องการท�ำอาหาร แกะสลัก และงานเย็บปักถักร้อยมาตัง้ แต่เล็ก
เธอเป็ นคุณหนู มีฐานะดี แต่ครอบครัวก็ตอ้ งการให ้หญิงสาว
ดูแลตัวเองได้ดว้ ย ถา้ หากว่าต้องอยู่ตามล�ำพังไม่มคี นรับใช้คอย
กัณฑ์กนิษฐ์ 45

จัด การท�ำ ให ้ ซึ่ง เรื่ อ งเหล่ า นี้ ก็ ท �ำ ให ห้ อมละมุน สามารถน�ำ มา
ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากดูแลตัวเอง เธอก็ยงั มีโอกาสได้ดูแลไอศูรย์
“คุณอสูรจะต้องไปต่างประเทศอีกเมือ่ ไรคะ”
“อีกสักสองสามเดือน”
“จริงเหรอคะ”
หอมละมุนยิ้มกวา้ งขึ้นมาทันที หญิงสาวโน้มตัวเขา้ ไปหา
ไอศูรย์ แล ้วก็ตกั พะแนงเนื้อใส่จานให ้ชายหนุ่มเป็ นการเอาใจ
“ยิ้มปากกว ้าง”
“หอมดีใจนี่คะ ปี ทผ่ี ่านมาหอมเจอคุณอสูรน้อยมาก”
“ทุกครัง้ ทีฉ่ นั กลับประเทศไทย ฉันก็อยู่กบั เธอคนเดียว”
“หอมรูค้ ่ะ คุณอสูรท�ำงานหนัก แต่หอมก็อยากเจอคุณอสูร
บ่อยๆ นี่คะ”
หญิง สาวมองเขาด้ว ยสายตาออดอ้อ น ไอศู ร ย์พ ยัก หน้า
เขาเขา้ ใจความต้องการของหอมละมุน แต่ดว้ ยตารางงานของเขา
ในบางครัง้ ความต้องการของหญิงสาว เขาก็ตอบสนองให้ไม่ได้
“ปี ก่อนหอมไปอเมริกา แวะเยีย่ มแด๊ดดี้กบั หม่ามี้ ยังไม่ได้เจอ
คุณอสูรเลย”
หอมละมุนถือเป็ นเรื่องส�ำคัญ และตัง้ ใจจะท�ำอย่างต่อเนื่อง
เธอเริม่ ท�ำแล ้วก็คอื การสร้างความใกล้ชดิ ระหว่างครอบครัว นอกจาก
ท�ำให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวของไอศูรย์เอ็นดูเธอ ก็ตอ้ งดึงครอบครัว
ของเขากับเธอมาสนิทสนมกันให้ได้
หอมละมุนท�ำส�ำเร็จ ทัง้ สองครอบครัวใกล้ชิดกัน ถา้ หาก
บิดากับมารดาของไอศูรย์กลับมาทีป่ ระเทศไทย ก็มกั จะไปพักกับ
ครอบครัวของเธอทีเ่ ขาใหญ่
เมือ่ ครอบครัวของเธอต้องบินไปอเมริกา ก็จะไปพักทีบ่ ้านของ
ครอบครัวไอศูรย์ ปี ก่อนบิดามารดาของเขาไม่ได้กลับประเทศไทย
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หอมละมุน ก็ ท ำ� หน้า ที่ว่า ที่แ ฟนสาวของไอศู ร ย์ ไม่ว่า จะได้เ ป็ น
หรือไม่ เธอก็ทำ� หน้าทีไ่ ว ้ก่อน ด้วยการบินไปเยีย่ ม และมีของฝาก
จากครอบครัวของเธอไปให ้ด้วย
“ฉันก็บนิ ตามไปเจอเธอทีป่ ารีสไม่ใช่หรือไง”
เพราะเขาท�ำงานยุ่งมาก หอมละมุนที่ไปกับแสนลา้ นก็เลย
เกรงใจเพือ่ น เลือกบินไปช็อปปิ้ งกันต่อทีป่ ารีส เทีย่ วด้วยกันสองคน
และไอศู รย์ก็บนิ ตามไปดินเนอร์กบั เธอหนึ่งมื้อ ก่อนเธอบินกลับ
ประเทศไทย
“อยากอยู่ดว้ ยนานๆ นี่คะ”
“แล ้วนี่ไม่ได้อยู่ดว้ ยกันหรือไง”
“ได้อยู่ดว้ ยกันแล ้วค่ะ”
เธอยิ้มใหเ้ ขา ไอศู รย์ตกั แกงเขียวหวานราดลงบนขนมจีน
ในจานของหอมละมุน เขารับประทานกับขนมปัง แต่หอมละมุน
รับประทานกับขนมจีนทีเ่ ธอน�ำมาม ้วนเป็ นวงกลมขนาดชิ้นพอดีคำ�
“กินซะ มัวแต่ย้ มิ อยู่ได้”
“ค่ะคุณอสูร”
หอมละมุนตักรับประทานอย่างเอร็ดอร่ อย รสมือของเธอ
หญิงสาวรูอ้ ยู่แล ้วว่ามันถูกปากเธอ แต่ทท่ี ำ� ใหแ้ กงเขียวหวานค�ำนี้
ยิง่ อร่อย เพราะไอศูรย์เป็ นคนตักให ้เธอ

“ไปเดินตรวจความเรียบร้อยกันนะคะ”

เมื่อเขากลับมาถึงบา้ น หอมละมุนก็มีเหตุผลที่จะใช้เวลา
อยู่กบั เขาหลายเรื่อง หญิงสาวชวนชายหนุ่ มออกไปเดินรอบบา้ น
ด้วยกัน เพือ่ ตรวจตราความเรียบร้อย
“ถ ้าไม่เรียบร้อยจะท�ำยังไง”
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ไอศูรย์เลิกคิ้วเล็กน้อย หอมละมุนท�ำท่าครุ่นคิดแล ้วก็ย้ มิ ให ้
ชายหนุ่ม ก่อนจะตอบออกไปโดยมีจดุ ประสงค์แอบแฝงเต็มที่
“หอมจะยอมให ้คุณอสูรท�ำโทษทุกอย่างเลยค่ะ”
ไอศู รย์เคาะนิ้วลงบนหน้าผากหญิงสาวเบาๆ หอมละมุน
ย่นจมูกใส่เขา แทนที่จะจับเธอปล�ำ้ จูบ ดันมาเคาะหน้าผากกัน
เสียได้
ปากเธอก็ออกจะอิ่มเอิบ เชื่อว่าสวยน่ าจูบไม่แพ้ริมฝี ปาก
ของผู ้หญิงคนอืน่ แต่ไอศูรย์กไ็ ม่เคยสนใจเลยสักครัง้
“เริ่มจากตรงไหนดี”
“หอมตามใจคุณอสูรค่ะ”
หอมละมุนอยากจับมือเขาแลว้ เดินไปด้วยกัน แต่ ถา้ เกิด
ท�ำเนียนจับบ่อยๆ เรื่องเนียนๆ ของเธอคงจะไม่เนียนอีกต่อไป
หญิงสาวเดินเคียงขา้ งไปกับเขา ไอศู รย์ทำ� ให้หวั ใจของเธอ
ชุ่มชื่น ได้ใกล้ชดิ เขา เธอก็มคี วามสุขมากเหลือเกิน
หอมละมุนแอบมองชายหนุ่มบ่อยๆ เสื้อเชิ้ตผ ้าลืน่ พลิ้วทิ้งตัว
อยู่บนร่างกายของเขา ท�ำให ้เธอต้องกลืนน�ำ้ ลายอยู่หลายครัง้
ใส่แค่ เสื้อเชิ้ตก็ทงั้ หล่อและเซ็กซี่จนเธอตาพร่า หรือเพราะ
เธอถูกความรักบังตา ไม่ว่าไอศู รย์จะท�ำอะไรก็ลว้ นแลว้ แต่ ดูดี
ในสายตาเธอ
“สระว่ายน�ำ้ เรียบร้อยดี”
“หอมใหบ้ ริษทั เขา้ มาท�ำความสะอาดตามก�ำหนดไม่เคยขาด
นะคะ ทุกครัง้ ทีม่ คี นเข ้าบ ้านคุณอสูร หอมก็มาดูทกุ ครัง้ นะคะ”
“เป็ นหน้าทีข่ องเธอไม่ใช่หรือไง”
ไอศูรย์ถามเรียบๆ หอมละมุนเป็ นคนชวนเขาซื้อทีด่ นิ ปลูกบ ้าน
ที่น่ี เพราะฉะนัน้ หญิงสาวก็ตอ้ งรับผิดชอบดู แลบา้ นใหเ้ ขาด้วย
บา้ นหลังนี้จะว่าไปก็เหมือนเป็ นบา้ นของหอมละมุนอีกหลัง เธอ
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เข ้านอกออกใน เป็ นธุระจัดการให ้เขาทุกเรื่อง
“ค่ะ หอมไม่ลมื หรอกค่ะ”
“เธอเอารถออกไปขับบ ้างหรือเปล่า”
“ค่ะคุณอสูร รับรองว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี”
รถของเขา หอมละมุนก็ตอ้ งเอาออกไปขับสัปดาห์ละครัง้
หรือสองครัง้ หญิงสาวท�ำทุกเรื่องให้ไอศูรย์ดว้ ยความสุข
‘ไม่ใช่เมียก็เหมือนเมีย!’
ยังไม่ได้เป็ นภรรยาของเขาตอนนี้ ก็ฝึกท�ำหน้าทีภ่ รรยาให ้เขา
ไปก่อน เมือ่ ถึงเวลาต้องเป็ นจริงๆ เธอจะได้ไม่เคอะเขิน
‘ยายหอมจอมเพ้อ!’
หอมละมุน รู ว้ ่ า ตัว เองเพ อ้ เจ้อ แต่ ก ารเพ อ้ ถึง ไอศู ร ย์คื อ
ความสุ ขของเธอ และตอนนี้เขายังโสด หอมละมุนก็โสด เธอ
อยากใหเ้ ธอกับเขาเลิกโสดพร้อมกัน นั่นหมายถึงการเลิกโสดเพือ่
คบกันเอง
“ระวังนะยายซุ่มซ่าม”
ไอศู ร ย์ห นั ไปบอก เมื่อ เดิน มาถึง สระว่า ยน�ำ้ ซึ่ง มีบ นั ได
เชื่อมกับทางลงไปที่สวนสวย บา้ นของไอศู รย์เป็ นบา้ นเล่นระดับ
ถา้ หากมองจากขา้ งนอกจะไม่เห็นรายละเอียดของตัวบา้ น การ
ออกแบบเน้นความเป็ นส่วนตัวตามค�ำสั่งเจ้าของบ ้าน
“ถ ้าหอมสะดุด หอมจะล ้มใส่คุณอสูรค่ะ จะได้ล ้มด้วยกัน”
“เพ ้อเจ้อ”
ชายหนุ่มหันมาว่าเข ้าให ้ แล ้วก็ยน่ื มือมารวบจับมือเธอ เมือ่
ต้องเดินไปตามทางเดินของสระว่ายน�ำ้ หอมละมุนรีบกระชับมือ
เข ้ากับมือของเขาทันที
“อะไรคะ หอมขูแ่ ค่น้ ีกก็ ลัวหอมแล ้วเหรอคะ”
“ไม่อยากให ้เธอต้องเจ็บตัว”
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“หอมดูแลบ ้านได้เรียบร้อยดีไหมคะ”
“อืม เธอดูแลบ ้านได้เรียบร้อยดีมาก”
หอมละมุนยิ้มแก้มปริ หญิงสาวห ้ามรอยยิ้มไม่ได้ ก็ปล่อยให ้
ตัวเองยิ้มตามสบาย เธอตัง้ ใจดูแลบ ้านให ้เขาเป็ นอย่างดี เพือ่ ให ้เขา
กลับถึงบ ้านแล ้วได้พกั ผ่อน
“คงไม่ได้มากวาดใบไม ้เองอีกหรอกนะ”
“หอมไม่ทำ� แล ้ว หอมไม่อยากถูกคุณอสูรดุค่ะ”
เพราะต้อ งการให บ้ า้ นของเขาเรี ย บร้อ ยที่สุ ด ใบไม้ ร่ ว ง
หอมละมุนก็มากวาด ไอศู รย์บงั เอิญมาเจอเขา้ นอกจากไม่ได้
ค�ำขอบคุณ ก็ยงั ถูกเขาดุอกี ชุดใหญ่
“ไม่ใช่หน้าทีข่ องเธอ จ�ำไว ้ด้วย”
“ค่ะคุณอสู ร หอมจ�ำไม่ลมื หรอกค่ะ”
หญิงสาวยิ้มเอาใจเขา การเดินตรวจความเรียบร้อยก็เหมือน
ได้เดินเล่นกับเขา ใช้เวลาด้วยกัน หลังจากทีเ่ ขาไม่อยูใ่ ห ้เธอเห็นหน้า
หอมละมุนคิดถึงเขาเสมอ คิดถึงอยู่ในหัวใจของเธอตลอดเวลา
นอกจากเป็ นห่วง ก็ยงั หวงกลัวเขาไปเจอผู ้หญิงคนอืน่ ทีจ่ ะท�ำให ้เขา
สนใจมากกว่าเธอ

เ ดินตรวจความเรียบร้อยเสร็จแลว้ หอมละมุนก็ข้ึนไป

รื้อกระเป๋ าเดินทางให้ไอศูรย์ เจ้าของหอ้ งก็ตามขึ้นมาด้วย เขาติด
สายโทรศัพท์จากต่างประเทศ ส่วนหอมละมุนก็เข ้ามาในห ้องแต่งตัว
ไอศู รย์ตามมาดึงกระเป๋ าวางลงบนพื้น แล ้วก็เปิ ดให ้ ก่อนจะเดิน
ออกไปคุยโทรศัพท์เรื่องงานนอกห ้องแต่งตัว
หอมละมุนยิ้มตามเขา ไอศูรย์เป็ นสุภาพบุรุษกับเธอในแบบ
ของเขา ของหนัก เขาไม่เคยใหย้ ก ประตูรถเขาเปิ ดปิ ดให ้ เก้าอี้
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ก็คอยเลือ่ นให ้ เมือ่ อยู่กบั เขา หอมละมุนรูส้ กึ ปลอดภัยเสมอ
เสื้อผา้ ของไอศูรย์อดั อยู่ในกระเป๋ า เป็ นเสื้อผา้ ทีเ่ ขาน�ำไปใช้
ประเทศก่อนทีเ่ ขาจะบินกลับไทย เพราะถ ้าหากอยูใ่ นอเมริกา อังกฤษ
ฝรั่งเศส เขามีของใช้ส่วนตัวอยู่ทน่ี ั่นด้วย
หอมละมุนแยกเสื้อผา้ ของเขาออกมาวางเรียงกันไว ้ เสื้อผา้
ทีต่ อ้ งส่งซัก และก็แยกประเภทออกมา รวมถึงของใช้ส่วนตัวของ
ชายหนุ่ม
หญิงสาวแยกทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว มือขาว
เนียนหยิบจับท�ำทุกอย่างด้วยความสุข ท�ำไปแล ้วก็ฮมั เพลงไปด้วย
หอมละมุนจัดทุกอย่างเขา้ ที่ เสื้อผา้ ทีต่ อ้ งซักก็แยกประเภท
เรียบร้อย ชิ้นทีไ่ ม่ตอ้ งส่งร้าน หญิงสาวก็เตรียมน�ำไปทีบ่ ้านของเธอ
ให ้คนรับใช้ทบ่ี ้านจัดการซักรีด
กระเป๋ าเดินทางของไอศู รย์ หญิงสาวก็เช็ดท�ำความสะอาด
เช็ดด้วยผา้ ส�ำหรับท�ำความสะอาด แล ้วก็ตามด้วยผา้ แหง้ ก่อนจะ
เก็บมันเข ้าตู ้
“เสร็จแล ้วเหรอ”
“เรียบร้อยค่ะ”
ชายหนุ่มเดินเข ้ามาหาเธอในห ้องแต่งตัว หอมละมุนก็ทำ� เสร็จ
เรียบร้อยแล ้ว ไอศูรย์เดินเขา้ ไปหาหญิงสาวทีพ่ ยายามยกกระเป๋ า
เข ้าไปเก็บ
“ฉันเก็บเอง”
กระเป๋ าเบา เพราะเธอน�ำของในกระเป๋ าออกมาหมดแลว้
ถ ้าหากเป็ นกระเป๋ าหนักๆ ไอศูรย์คงดุเธออีกอย่างแน่นอน
“ขอบคุณนะคะคุณอสูร”
“ฉันต้องเป็ นฝ่ ายขอบคุณเธอไม่ใช่หรือไง”
“หอมไม่ต ้องการค�ำขอบคุณหรอกค่ะ หอมชอบดูแลคุณอสูรค่ะ”
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หยอดขนาดนี้ พ่อคุณของเธอจะรูส้ กึ หวัน่ ไหวบ ้างหรือเปล่านะ
ความรู้สกึ ของไอศูรย์คาดเดาได้ยาก เพราะเขามักจะวางตัวนิ่งเฉย
อยู่เสมอ
“ในเมือ่ เธอท�ำงานไม่หวังผลตอบแทน งัน้ เธอก็คงไม่ตอ้ งการ
มันหรอกใช่ไหม”
หอมละมุนสะดุดหูกบั ค�ำพูดของชายหนุ่ม แต่คนพูดหมุนตัว
หันหลังเดินหนีไปแล ้ว หอมละมุนก็เลยต้องเร่งฝี เท ้าเดินตามเขา
“คุณอสูร! รอก่อนค่ะ”
เรื่องของน่ะ เธอก็สนใจ แต่ทส่ี นใจกว่าก็คือการใช้โอกาสนี้
ในการใกล้ชดิ กับเขา หอมละมุนวิง่ เข ้าไปชิดตัวเขา แล ้วก็สอดแขน
กอดรัดล�ำแขนของชายหนุ่ม
“คุณอสูร หมายความว่ายังไงคะ”
ชายหนุ่ ม หัน มามองเธอครู่ เ ดี ย ว แล ว้ ก็ ดึ ง ใบหน้า กลับ
หอมละมุนพยายามเขย่าแขนเขา แต่ไอศูรย์ยงั ไม่ตอบค�ำถาม
หอมละมุนเบียดตัวเข ้าไปหาชายหนุ่ม ยังกอดแขนเขาไว ้แน่น
ไอศูรย์เปิ ดตูบ้ ริเวณผนัง แล ้วก็หยิบเอาตุก๊ ตาหมีตวั กลมออกมา
“น้องหมีคอลเลกชั่นใหม่น่ีคะ”
หอมละมุนชอบตุก๊ ตาหมีแบรนด์หนึ่งมาก เป็ นแบรนด์ทม่ี ขี าย
ในต่างประเทศ และจะมีคอลเลกชั่นสินค้าออกมาอยู่เรื่อยๆ
คอลเลกชั่นล่าสุดจะวางขายเฉพาะในอเมริกาเท่านัน้ เป็ น
ตุก๊ ตาหมีทม่ี าพร้อมกับชุดเจ้าหญิงแสนสวย และสร้อยคอซึง่ เป็ น
เครื่องประดับทีม่ จี ้ รี ูปเดียวกับเจ้าหมีแสนน่ารัก
“ไม่เอาใช่ไหม เพราะท�ำงานไม่หวังผลตอบแทนนี่”
“เอาสิคะ ไหนคุณอสูรบอกว่าไม่วา่ งไปซื้อให้ไงคะ”
“บังเอิญผ่านไป”
หอมละมุนยื่นมือไปตรงหน้าเขา สองมือหงายขึ้นเพือ่ รอรับ
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ของจากเขา ไอศูรย์วางตุก๊ ตาหมีลงบนมือของเธอ
“ขอบคุณค่ะ น่ารักมากเลย”
หอมละมุนหมายถึงไอศู รย์ ตุก๊ ตาหมีน่ะน่ ารักอยู่แลว้ แต่
ไอศูรย์น่ารักกว่า เธอหาเรื่องอ้อนเขา เพือ่ ให ้เขาคิดถึงเรื่องของเธอ
อยู่เสมอ หญิงสาวมองตุก๊ ตาแล ้วก็ย้ มิ สดใส
“ชอบอะไรนักหนากับตุก๊ ตาหมีแบรนด์น้ ี”
“น้องน่ารักมากเลยนะคะ หอมก็เลยสะสมค่ะ”
หอมละมุนถึงกับท�ำหอ้ งใหม่ จัดเป็ นมุมพักผ่อน และเป็ น
ห ้องส�ำหรับเก็บตุก๊ ตาหมีของแบรนด์น้ ีโดยเฉพาะ
“สร้อยก็สวยค่ะ”
“ลองใส่ไหม”
“อยากลองค่ ะ แต่ ใ ส่ เ องคงล�ำ บาก คุ ณ อสู ร ใส่ ใ ห ห้ อม
ได้ไหมคะ”
“ได้ส”ิ
ชายหนุ่ มดึงสร้อยขึ้นมาจากมือของตุ๊กตาหมีท่ีมตี วั คลอ้ ง
เก็บสร้อยเย็บติดมาด้วย เขาเดินไปยืนด้านหลังหอมละมุน แล ้วก็
สวมสร้อยเสน้ นัน้ เขา้ กับล�ำคอของเธอ หญิงสาวแตะนิ้วลงบนจี้
ยิ้มหวานพอๆ กับหัวใจทีก่ ำ� ลังอ่อนหวานเหลือเกิน
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ศัตรูหัวใจ

หอมละมุนใส่เสื้อเชิ้ตปลดกระดุมเพือ่ อวดสร้อยบนล�ำคอ

ระหง แสนล ้านแวะมาหาเพือ่ นรัก เธอปรบมือให ้แก่เพือ่ นช้าๆ
“เริดมากหอม”
“เฮ้อ! มีแต่เธอทีเ่ ข ้าใจฉัน ถ ้าหากคุยกับคนอืน่ ก็คงต้องคิด
ว่าฉันบ ้าผู ้ชาย”
“เราเป็ นผู ห้ ญิง ไม่บา้ ผู ช้ ายแลว้ จะใหบ้ า้ ใครล่ะ แต่ ผูช้ าย
ของเรา เราเลือกมาแล ้ว ว่าถึงแม ้เราจะต้องทุม่ เทมากมาย แต่ถ ้าได้
มันก็คุม้ นะ”
แสนล ้านไม่สนใจ เธอกับหอมละมุนไม่ได้ทำ� ตัวอ่อย ยั่วยวน
ไปทั่ว หอมละมุนมีแค่ไอศูรย์ ส่วนเธอก็มแี ค่จอมพญา
“ไม่รูว้ า่ พวกเราจะเป็ นยังไงต่อไปเหมือนกันเนอะ”
“คิดมากท�ำไม ตอนนี้คุณอสู รของเธอ และอีตาจอมพญา
ของฉัน ก็ได้ช่อื ว่าเป็ นหนุ่ มโสด เราก็ตอ้ งงัดสารพัดวิธีมาใช้ก่อน
เป็ นผู ้หญิง บางทีกล็ ำ� บาก เสนอตัวมากเกินไปก็ไม่งาม ต้องท�ำอ้อมๆ
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แบบนี้นั่นแหละ ถ ้าหากจวนตัวจริงๆ ค่อยจับปล�ำ้ ”
หอมละมุนยิ้มหวานเมือ่ ได้ยนิ แบบนัน้ แสนล ้านมองเพือ่ น
หลายครัง้ ที่เธอนึ กสงสัย หอมละมุนสวยหวานไปทัง้ ตัวแบบนี้
ไอศูรย์ไม่หวั่นไหวบ ้างหรืออย่างไร
หรือว่าชายหนุ่ มก็หวั่นไหว เพียงแต่เขาเก็บอาการเก่ ง แต่
ถา้ คิดแบบไม่เข ้าข ้างตัวเอง ไอศูรย์ก็อาจไม่ได้รู้สกึ อะไร นอกจาก
ความเป็ นเพือ่ น
เมื่อ ใกล ช้ ิ ด แล ว้ การตัด สิ น ใจก็ ก ลายเป็ นเรื่ อ งล�ำ บาก
ไม่เหมือนกับการมองเรื่องของคนอืน่ ทีเ่ ราสามารถพูดได้ว่า ท�ำไม
ไม่ทำ� แบบนัน้ ท�ำไมไม่ทำ� แบบนี้ แต่คนที่อยู่ในสถานการณ์ มัน
ไม่งา่ ยเลยกับการตัดสินใจ
โดยเฉพาะปัญหาของหัวใจ เรื่องการแอบหลงรักเพือ่ นสนิท
ยิ่ง สนิ ท มากก็ ย่ิง ไม่ก ล า้ คิด เข า้ ข า้ งตัว เอง เพราะถ า้ ถล�ำ ก็ ย่ิง จะ
ตกหลุมรักหนักขึ้น แต่ถา้ หากจะถอยห่าง ก็ทำ� ใจไม่ได้ ครัน้ จะ
บอกความจริง ก็ย่ิงคิดมาก เพราะอาจต้องเสียแมก้ ระทั่งความ
เป็ นเพือ่ น
“ไปภูเก็ตมาแล ้วใช่ไหม”
“ไปมาแล ้ว พอเห็นหน้าชุ่มชื่นหัวใจ เดีย๋ วค่อยหาเรื่องไปอีก”
“ถ่ายแบบคอลเลกชั่นใหม่ไง ดีไหม”
“จริงด้วย!”
เรื่องง่ายๆ แค่ น้ ี แสนลา้ นกลับคิดไม่ออก อยากเจอหน้า
จอมพญา ในเมื่อ ตอนนี้ เ ขาติด งานอยู่ ท่ีภูเ ก็ ต เธอก็ แ ค่ ย กคน
ไปท�ำงานทีภ่ เู ก็ตก็ส้นิ เรื่อง
“แล ้วเธอได้เหรอ”
“คิดว่าได้นะ แต่ตอ้ งขออนุญาตคุณอสูรก่อน”
“แหม ท�ำตัวเหมือนแฟนกัน”
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“ก็ เ พราะอยากเป็ น แฟนน่ ะ สิ ถึง ต้อ งรายงานเขาทุก เรื่อ ง
ท�ำให้ตวั เองมีตวั ตนในสายตาของเขามากทีส่ ุด เผือ่ เขาจะคิดอยาก
เปลีย่ นจากเพือ่ นเป็ นแฟนบ ้าง”
ไอศูรย์ไม่ได้สั่ง แต่หอมละมุนท�ำเอง เธอรายงานเขา บอก
เรือ่ งของเธอให ้ชายหนุ่มรับทราบ ไม่ใช่เพิง่ ท�ำ แต่ทำ� มาหลายปี แล ้ว
จนกลายเป็ นความเคยชิน
เธอรุกหนักขนาดนี้ ไอศู รย์ก็ยงั วางท่านิ่งเฉย หรือว่าเธอ
ต้องตัดสินใจจับเขาขึงพืดแล ้วปลุกปล�ำ้ ท�ำสามีเสียเลย เธอถึงจะได้
สาสมใจ
“ขออนุ ญาต ถา้ หากเขามีปฏิกิริยาแบบหวง หรือเป็ นห่วง
เธอก็ถือโอกาสชวนเขาไปด้วยกันเลย แลว้ ก็ซอ้ มฮันนีมูนกันไง
ไม่แ น่ น ะ ไปอยู่ ใ นบรรยากาศที่ต่ า งจากเดิม บ า้ ง อาจจะท�ำ ให ้
โรแมนติกกันมากขึ้น”
“จริงด้วยสิ”
“ส่วนฉัน ระหว่างนี้กจ็ ะมีเหตุผลในการไปภูเก็ต เพือ่ หาเรื่อง
เจอหน้าอีตาจอมพญา แบบว่าไปเตรียมงานถ่ายท�ำ ส�ำรวจสถานที่
จะได้หาโอกาสอยู่กบั อีตาจอมดุนั่นนานๆ หน่อย”
“ขอให ้เธอประสบความส�ำเร็จนะแสน”
“เธอก็เหมือนกันหอม เรื่องงาน พวกเราท�ำได้เลิศมาก แต่
เรื่องหัวใจ ท�ำไมถึงยากนักก็ไม่ร”ู้
“ก็เพราะเริ่มจากความเป็ นเพื่อนน่ ะสิ ถา้ หากเจอใครที่เรา
คิดว่าเป็ นเพื่อนเขาไม่ได้ ต้องเป็ นคนรักเท่านัน้ เราไม่ควรคิดว่า
คบกันเป็ นเพือ่ นก่อนแล ้วค่อยขยับความสัมพันธ์ แต่ควรระบุเจาะจง
ไปเลยว่าต้องเป็ นคนรัก ถ ้าไม่ได้กห็ ่างกันไปดีกว่า”
“พูดอีกก็ถกู อีก เนี่ยละน้า ตัดสินใจผิด ต้องคิดทอดสะพาน
จนเหนื่อยแบบนี้ไง”
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แสนล ้านถอนหายใจ แต่การตกหลุมรัก วางแผนทอดสะพาน
ให ้จอมพญาก้าวเดิน นอกจากอารมณ์เหีย่ วเฉาในบางครัง้ ส่วนมาก
แลว้ เธอก็มคี วามสุข หัวใจเต้นระรัว แค่เห็นหน้าเขา เธอก็หวั ใจ
พองโตเพราะความสุขล ้นอก
“แต่กเ็ หนื่อยไปสุขไปใช่ไหมแสน”
“อืม ความสุ ข มัน มากกว่า ความเหนื่ อ ย คงเพราะตอนนี้
เขายังโสด ถ ้าอีตาจอมพญาเกิดไปตกหลุมรักใคร ฉันคงคลั่งแน่”
“ถา้ หากถึงตอนนัน้ เราสัญญากันไว ้ ว่าเราจะอยู่ดว้ ยกันไง
แสน”
“เธอยังมีโอกาสมากกว่าฉัน คุณอสู รของเธออ่อนโยนกว่า
อีตาเลียมตัง้ หลายเท่า อีตานั่นห่าม ปากเสีย เจ้าอารมณ์ แต่ไม่ยกั
แสดงอาการหืน่ ใส่ฉนั บ ้าง”
“เกิดคุณเลียมหืน่ ใส่เธอจริงๆ ระวังจะตกใจจนต้องวิง่ หนี”
“มีแต่จะวิง่ เข ้าใส่น่ะสิ”
แสนล า้ นพู ด แล ว้ ก็ ย้ ิ ม ก่ อ นจะยกแก้ว น�ำ้ ผลไม้ ข้ ึน จิ บ
ถึงเรื่องความรักจะไปไม่ถงึ ดวงดาว แต่เธอก็มเี พือ่ นสาวใหร้ ะบาย
ความกังวล

“เทีย่ วต่างจังหวัด?”

ไอศูรย์นั่งอยู่บนโซฟาภายในหอ้ งท�ำงานของเขา ฝั่งตรงข ้าม
คือหนึ่ งในเพื่อนของเขา รีเบคกา อาสามาชวนไอศู รย์ไปเที่ยว
ด้วยกัน
“ใช่ ค่ ะ เพื่อ นๆ ชวนกัน เหลือ คุ ณ คนเดีย วที่ทุก คนลุ น้
อยากได้คำ� ตอบ”
รีเบคกายิ้มให้ไอศู รย์ หญิงสาวเป็ นลู กครึ่งไทย-อเมริกนั
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เหมือนกับชายหนุ่ม เป็ นเพือ่ นกับเขาตัง้ แต่สมัยเรียนทีต่ ่างประเทศ
“ใช้เวลากี่วนั ”
“สองสามวันค่ะ”
ไอศูรย์มตี ารางงานทีค่ ่อนข ้างยุ่งเหยิง การหยุดงานไปเทีย่ ว
ต่างจังหวัดก็ทำ� ใหเ้ ขาต้องจัดตารางงานส�ำหรับตัวเอง อย่างน้อย
ก็ดูตารางว่ามีการประชุมหรือเปล่า ถ ้าหากไม่สำ� คัญก็สามารถเลือ่ น
เข ้ามา หรือว่าเลือ่ นออกไปได้
“พวกเราจะจัดงานฉลองวันเกิดให ้วาดี้ดว้ ยนะคะ”
รีเบคกาต้องกระตุน้ ความสนใจของไอศูรย์เสียหน่อย ในกลุม่
เพือ่ นทีเ่ รียนมาด้วยกัน เป็ นกลุม่ ผู ้ชายสามคน ผู ้หญิงสองคน
ไอศู รย์ ธชา วาดี้ รีเบคกา และรติมา จนถึงตอนนี้ทกุ คน
ก็ยงั คบหากันอยู่ แต่ไอศูรย์จะห่างเหินจากกลุม่ เพือ่ นมากทีส่ ุด
ความห่างเหินนัน้ ไม่ใช่แค่ตอนนี้ แม ้กระทั่งตอนเรียน แม ้
จะอยู่ร่วมกลุ่มกัน แต่ไอศู รย์ก็มโี ลกของตัวเองในระดับที่สูงมาก
เขาให ้เกียรติเพือ่ น แต่เพือ่ นก็ตอ้ งให ้เกียรติกบั พื้นทีส่ ว่ นตัวของเขา
เช่นเดียวกัน
“ผมยังรับปากตอนนี้ไม่ได้”
ไอศูรย์เป็ นคนรักษาค�ำพูด ถ ้าหากเขารับปาก นัน่ หมายความ
ว่าชายหนุ่มจะไม่เปลีย่ นแปลงค�ำตอบ เขาต้องรับผิดชอบกับค�ำพูด
ของตัวเอง เพราะฉะนัน้ ก่อนรับปาก ไอศู รย์ตอ้ งเช็กตารางงาน
ของเขาให ้เรียบร้อยเสียก่อน
“แต่คุณมีโอกาสทีจ่ ะไปกับเพือ่ นๆ ใช่ไหมคะ”
“ถา้ หากผมสามารถจัดการตารางงานได้ ผมขอเวลาพรุ่งนี้
อีกหนึ่งวันแล ้วจะให ้ค�ำตอบ”
รีเบคกายิ้มออกเมือ่ ได้ยนิ แบบนัน้ อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธ
และมีโอกาสทีไ่ อศูรย์จะไปร่วมสนุกกับเพือ่ นๆ
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“ได้ยนิ แบบนี้ฉนั ก็ดใี จค่ะ”
“ผมจะรีบให ้ค�ำตอบโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้”
“ฉันรูค้ ่ะว่าคุณมีงานยุง่ มาก ฉันเข ้าใจคุณเสมอนะคะธันเดอร์”
“ครับรีเบคกา”
“ขออนุญาตค่ะท่านประธาน”
“มีอะไรครับคุณมนชนา”
“คุณหอมมาค่ะ ดิฉนั เชิญให ้คุณหอมเข ้ามาแล ้ว แต่คณ
ุ หอม
เธอเกรงว่าจะรบกวนเวลาของท่านประธานค่ะ”
“ให ้เข ้ามาเถอะ”
ไอศู ร ย์อ อกค�ำ สั่ ง รีเ บคกายัง คงยิ้ม ให้ไอศู ร ย์ แต่ ใ นอก
ของเธอจากทีห่ ่มคลุมด้วยความสุข เริ่มคลุมด้วยไฟเมือ่ ได้ยนิ ชื่อ
ของหอมละมุน
รีเบคกาไม่ถกู ชะตากับหอมละมุนเอาเสียเลย เธอเป็ นผู ้หญิง
ดูออกว่าหอมละมุนต้องการเป็ นมากกว่าคนรูจ้ กั กับไอศูรย์
‘ยายนั่นมันแอ๊บ!’
ท�ำตัวเป็ นผูห้ ญิงอ่อนหวาน นิ่มนวล แต่ก็แอบทอดสะพาน
ให้ไอศูรย์ ชายหนุ่มมองไม่ออก แต่รเี บคการูว้ า่ หอมละมุนคิดอะไร
ส�ำหรับรีเบคกา หอมละมุนคือศัตรูหวั ใจ และอีกฝ่ ายก็คงคิดกับเธอ
เหมือนกัน
“คุณจะไปไหนเหรอคะธันเดอร์”
“ผมขอตัวออกไปรับหอมสักครู่ ถ ้าไม่ออกไปรับก็คงไม่ยอม
เข ้ามา หอมขี้เกรงใจน่ะ”
“เชิญตามสบายค่ะธันเดอร์”
รีเบคกาต้องควบคุมน�ำ้ เสียงไม่ให ้กระด้างเมือ่ พูดถึงหอมละมุน
ผู ้หญิงทีร่ เี บคกาได้ยนิ ชื่อก็มอี าการคอแข็งขึ้นมาทันที
ไอศูรย์กม้ ศีรษะให ้แก่รเี บคกาเล็กน้อย เขามีนดั กับหอมละมุน
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สัง่ มนชนาไว ้แล ้ว ถ ้าหญิงสาวมาถึงให ้เธอเข ้ามาได้เลย แต่หอมละมุน
ก็คงเกรงใจ เมือ่ รูว้ า่ เขาอยู่ในห ้องกับรีเบคกา
ชายหนุ่มเปิ ดประตูเดินออกไป หอมละมุนยืนคุยกับมนชนา
แต่หญิงสาวยืนหันหลังให ้ประตูห ้องท�ำงานของเขา
“ฉันรอในห ้องรับรองดีกว่าค่ะคุณมน ไม่อยากรบกวนคุณอสูร
กับคุณรีเบคกาค่ะ”
“ถ ้ารบกวนคงไม่อนุญาตให ้เข ้าไป”
ไอศู รย์เดินเขา้ ไปหยุดยืนด้านหลังหอมละมุน มนชนาเห็น
เจ้านายหนุ่ มตัง้ แต่ เขาเปิ ดประตู ออกมาแลว้ แต่ ในเมื่อเจ้านาย
ส่ายหน้าไม่ให ้เธอเอ่ยทัก มนชนาก็ตอ้ งท�ำตาม
“ดิฉนั ขอตัวไปท�ำงานก่อนนะคะคุณหอม”
มนชนากล่าวกับหอมละมุน แล ้วก็กม้ ศีรษะให ้เจ้านาย ก่อนจะ
เดินกลับไปทีโ่ ต๊ะท�ำงานของเธอ ซึง่ จัดเป็ นสัดส่วนเยื้องอยู่หน้าห ้อง
ของไอศูรย์
“คุณมนคะ”
“คนดื้อ ไม่ตอ้ งเรียกคนช่วยหรอก”
ไอศูรย์เคาะนิ้วลงบนหน้าผากของเธอ หอมละมุนถอนหายใจ
แลว้ ก็เบียดตัวเขา้ ไปหาเขา ถือโอกาสยกแขนกอดรัดล�ำแขนของ
ชายหนุ่ม
“คุณอสูรโกรธหอมไหมคะ”
“ไม่โกรธ”
“หอมเกรงใจนี่คะ คุณอสูรอยู่กบั คุณรีเบคกา”
“รีเบคกาเป็ นเพือ่ นฉัน จะต้องเกรงใจท�ำไม”
“หอมไม่สนิทกับคุณรีเบคกานี่คะ”
“แต่กเ็ คยเจอกันหลายครัง้ แล ้ว เอาเถอะ เข ้าไปด้วยกัน”
“ค่ะคุณอสูร”
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หอมละมุนไม่ด้ ือกับเขาอีก หญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มเอาใจ
ชายหนุ่ม ไอศูรย์กด็ ูออกว่ารอยยิ้มของเธออ่อนหวานผิดปกติ
“ไม่ตอ้ งยิ้มอ้อน”
“หอมกลัวคุณอสูรจะโกรธหอมนี่คะ”
“ไม่โกรธก็คอื ไม่โกรธ เข ้าไปกันเถอะ”
หอมละมุนต้องปล่อยมือจากล�ำแขนของเขาเมื่อชายหนุ่ ม
ชวนซ�ำ้ หญิงสาวท�ำทีเป็ นอิดออด ไอศูรย์เลยตัดสินใจคว ้ามือเธอ
ไปจับ
“ตามฉันมายายดื้อ”
“ค่ะคุณอสูร”
เขาเรียกเธอเป็ นยายดื้อ แต่หอมละมุนกลับรูส้ กึ หัวใจพองโต
หญิงสาวกุมมือกับมือของไอศูรย์ แล ้วก็เดินตามชายหนุ่มต้อยๆ
เมือ่ เข ้าไปในห ้องท�ำงานของเขา ไอศูรย์กพ็ าเธอเดินไปยังมุม
ส�ำหรับรับแขก รีเบคกา สาวสวยคนนัน้ นั่งสวยสง่าอยู่ เห็นไอศูรย์
กับหอมละมุน รีเบคกาก็ลกุ ขึ้นยืน
ดวงตาของรีเบคกามองปราดไปยังมือของทัง้ คู่ ท่กี ุมจับกัน
หอมละมุนยิ้มอ่อนหวานส่งให้รเี บคกา มันคือรอยยิ้มเสแสร้ง
หอมละมุนรู ้ รีเบคการู ้ แต่ไอศูรย์ไม่รู ้ ความเป็ นอริของทัง้ คู่
เกิด ขึ้น ก็ เ พราะไอศู ร ย์ รีเ บคกาไม่ช อบหอมละมุน ที่อ ยู่ ใ กล้ชิด
กับไอศูรย์ หอมละมุนก็ไม่ชอบรีเบคกาทีต่ อ้ งการเป็ นมากกว่าเพือ่ น
กับไอศูรย์ และยังปฏิบตั ติ ่อเธอไม่ดนี กั
หอมละมุ น เป็ นมิ ต รกับ รี เ บคกาได้ ต่ อ ให ช้ อบผู ช้ าย
คนเดียวกันก็เถอะ ถ ้าหากรีเบคกาปฏิบตั ติ ่อเธอดีกว่านี้ แต่รเี บคกา
ก็ไม่ได้ตอ้ งการเป็ นมิตรกับหอมละมุน
ทุ ก ครัง้ ที่เ จอกัน ถ า้ หากไอศู ร ย์ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ก บั หอมละมุน
รีเบคกาจะต้องเหน็บแนมเธอ และมองเธอด้วยสายตาเป็ นปรปักษ์
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ในเมื่ออีกฝ่ ายไม่ชอบหน้าเธอ หอมละมุนก็ไม่เห็นความจ�ำเป็ น
ทีต่ อ้ งพยายามท�ำตัวดีแสนดีให้รเี บคกาเปลีย่ นใจมาชอบเธอ
รีเ บคกาจะชอบเธอหรือ ไม่ช อบ หญิง สาวไม่ส นใจหรอก
ขอแค่ ไอศู รย์ชอบเธอคนเดียวก็พอแลว้ รีเบคกาเสแสร้งกลับมา
หอมละมุนก็เสแสร้งกลับไปเช่นกัน
“สวัสดีค่ะน้องหอม”
“สวัสดีค่ะคุณรีเบคกา”
หอมละมุนปล่อยมือจากไอศูรย์ชา้ ๆ จงใจให้รเี บคกามองมือ
ทีก่ มุ จับกันใหน้ าน สายตาของรีเบคกาขุน่ เคือง แต่ก็ตอ้ งชื่นชมว่า
เธอเก็บอาการได้ดี เมือ่ เธอต้องสบตากับไอศูรย์
หอมละมุนยกมือไหว้รเี บคกา ไหว ้เสร็จแล ้วก็ยนื นิ่งอยู่กบั ที่
จนไอศูรย์ตอ้ งโอบเอวเธอ ดันให ้เดินไปทีโ่ ซฟา
“นั่งก่อนหอม”
หอมละมุนกับไอศูรย์นั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกัน หอมละมุน
ขยับตัวเข ้าไปเบียดชิดกับเรือนกายของไอศูรย์ ชิดจนต้องวางล�ำแขน
ลงบนตักของเขา
“น้องหอมเนี่ย ขี้เกรงใจจังเลยนะจ๊ะ เกรงใจมากเสียจน
ธันเดอร์ตอ้ งออกไปตามด้วยตัวเอง”
“หอมไม่กล ้าเข ้ามารบกวนค่ะ เกรงว่าคุณอสูรกับคุณรีเบคกา
จะคุยธุระกันอยู่ค่ะ”
“ไม่ใ ช่ ธุ ร ะส�ำ คัญ หรอกจ้ะ พี่ก บั ธัน เดอร์น่ ะ เราก็ คุ ย กัน
เรื่องทั่วๆ ไป ตามประสาเพือ่ นทีส่ นิทสนมกันมานาน”
“ค่ะคุณรีเบคกา”
หอมละมุนยิ้มหวานรับ หญิงสาววางมือลงบนต้นขาของ
ไอศู รย์ เธอไม่ตอบโต้เรื่องความสนิทสนมที่รีเบคกากล่าวถึง แต่
ใช้การแสดงออกตีแสกหน้ารีเบคกา เพือ่ ประกาศว่า
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‘เสียใจด้วยนะ! ฉันสนิทกว่าย่ะ!’
“รีเบคกามาชวนไปพักผ่อนทีห่ วั หินสักสองสามวัน”
“น่าไปจังเลยค่ะ”
“อยากไปเหรอ”
รีเบคกาลอบระบายลมหายใจด้วยความหงุดหงิดออกมา
เธออยากให้ไอศูรย์ไปด้วยกัน แต่หอมละมุนไม่อยู่ในแผนการ!
“ถา้ หากคุณอสู รไป หอมขอไปด้วยได้ไหมคะ หอมไม่ได้
ไปเที่ยวหัวหินมานานแลว้ ครัง้ ล่าสุดที่ไปกับคุณอสู รก็ตงั้ สองปี
ผ่านมาแล ้ว คุณอสูรจ�ำได้ไหมคะ ทีเ่ ราไปด้วยกันสองคน”
หอมละมุนพูดกับไอศู รย์ แล ้วก็ค่อยๆ หันหน้าไปโปรยยิ้ม
ให้รเี บคกา เป็ นรอยยิ้มของการประกาศชัยชนะ มีโอกาส ฟาดได้
ต้องฟาด! ข่มได้ตอ้ งข่ม! ผู ้ชายของเราอย่าให้ใครแตะ!
“จ�ำได้ส”ิ
“อุย๊ ! ตายจริง แต่คณ
ุ อสูรจะไปกับเพือ่ นๆ นี่คะ ขอโทษด้วย
นะคะคุณรีเบคกา หอมขอไปด้วยแบบนี้คงไม่ค่อยเหมาะ”
“ไม่เป็ นไรหรอกจ้ะน้องหอม ไปด้วยกันหลายๆ คนสนุ กดี
เพราะนอกจากพีก่ บั ธันเดอร์กย็ งั มีธชา วาดี้ แล ้วก็ตตี ้ ไี ปด้วยกัน”
“ไปกันหลายคนน่าสนุกจังเลยนะคะ”
หอมละมุนรู้จกั กับเพือ่ นของไอศูรย์กลุม่ นี้ทกุ คน มีรเี บคกา
คนเดียวที่ไม่ถูกชะตากับเธอ และแสดงอาการไม่ชอบเธอชัดเจน
เพียงแต่ความชัดเจนนัน้ ถูกซ่อนไว ้จากสายตาของไอศูรย์
“เธอจะไปด้วยกันก็ได้”
ไอศู ร ย์ว างมือ ลงบนศี ร ษะของหอมละมุน เมื่อ หญิง สาว
ท�ำหน้าหงอย หญิงสาวรีบเงยหน้าขึ้นมองเขา เบียดตัวเข ้าไปกอดเขา
“จริงเหรอคะคุณอสูร”
หอมละมุนต้องท�ำทีเป็ นดีใจจนลืมตัวสวมกอดเขา รีเบคกา
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กัดฟันกรอด แต่กต็ อ้ งพยายามระงับอารมณ์อย่างเต็มที่
‘ยายเด็กดัดจริต!’
หอมละมุนเสแสร้ง ใช้หน้าหวานๆ กับบุคลิกหวานๆ ในการ
หลอกลวงไอศูรย์ รีเบคกาไม่ชอบหน้าหอมละมุน แต่กต็ อ้ งอดทน!
“แต่ฉนั ต้องดูตารางงานก่อน วันพรุ่งนี้ถงึ จะให ้ค�ำตอบได้นะ”
“ค่ะคุณอสูร ถ ้าคุณอสูรไป หอมไปด้วยนะคะ”
“รูแ้ ล ้ว ฉันไม่ลมื เธอหรอก”
“หอมไปด้วยได้จริงใช่ไหมคะคุณรีเบคกา”
หอมละมุนหันไปถามรีเบคกา ดูจากสีหน้ารีเบคกา อีกฝ่ าย
คงอยากกระชากหัวเธอแลว้ ลากไปตบหลังเสา แต่รีเบคกาก็ตอ้ ง
อดทน ฝื นยิ้มส่งให ้หอมละมุน
“ได้สจิ ะ๊ น้องหอม พีย่ นิ ดีตอ้ นรับน้องหอมมากจ้ะ”
“ขอบคุณค่ะคุณรีเบคกา”
หอมละมุนยกมือขึ้นไหว้รีเบคกาเพื่อแสดงความขอบคุณ
หญิงสาวท�ำเป็ นลืมตัว จากสวมกอดไอศู รย์ก็เปลีย่ นมาสอดแขน
กอดรัดล�ำแขนของเขา เบียดตัวเขา้ ไปหา กอดซบเหมือนเธอเป็ น
คนรัก ไม่ใช่แค่เพือ่ นสนิท!
“งัน้ ฉันไม่รบกวนเวลาของคุณดีกว่าธันเดอร์”
“ผมไปส่ง”
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ ฉันเดินไปเองดีกว่า พีข่ อตัวกลับก่อน
นะคะน้องหอม”
“หอมไปส่งคุณรีเบคกาแทนคุณอสูรเองค่ะ”
หอมละมุนลุกขึ้นยืน พร้อมกับทีร่ เี บคกาก็ลกุ ขึ้นยืน แต่พอ
เธอขยับตัว รองเท ้าส ้นสูงของเธอก็ชนเข ้ากับเท ้าของไอศูรย์
หอมละมุนสะดุด! หญิงสาวถลา เสียหลัก ไอศูรย์ตอ้ งคว ้า
มือเธอเอาไว ้ แล ้วก็รงั้ ตัวหญิงสาวลงไปนั่งบนตัก รีเบคกาแทบจะ
64 หอมรักเพื่อนสนิท

ร้องกรีด๊ ออกมาด้วยความขุน่ เคือง แต่ควบคุมอารมณ์ตวั เองได้ทนั
เธอกล่าวขอตัวกับไอศู รย์และหอมละมุนอีกครัง้ ก่ อนจะ
หมุน ตัว ก้า วฉับ ๆ ออกไปจากห อ้ งท�ำ งานของไอศู ร ย์ ภาพนัน้
ทิ่มแทงใจกันเกินไป ถา้ หากอยู่ต่ออีกนิด รีเบคกาต้องเผลอตัว
กรีด๊ ใส่หอมละมุนเป็ นแน่!

“ซุ่มซ่าม”

“หอมขอโทษค่ะ”
หอมละมุนยกมือขึ้นคล ้องเข ้ากับล�ำคอของไอศูรย์ หญิงสาว
ก้มหน้างุด เพราะถูกเขาดุ แต่ เธอไม่ได้สลด หอมละมุนก�ำลัง
ซ่อนยิ้มต่างหาก
“หอมเลยไม่ได้เดินไปส่งคุณรีเบคกาเลยค่ะ”
“ดูแลตัวเองให ้รอดก่อนดีไหม”
“คุณอสูรก็ดูแลหอมสิคะ”
หญิงสาวยิ้มให ้เขา เอนซบศีรษะเข ้าไปหาแผ่นอกของชายหนุ่ม
แล ้วก็ดงึ ตัวขึ้น เมือ่ ท�ำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้
“เป็ นอะไร”
“หอมขอโทษค่ ะ ลืม ตัว ไปค่ ะ ว่ า นั่ ง ตัก คุ ณ อสู ร อยู่ หนัก
ไหมคะ”
“หนักสิ”
“พูดเรื่องน�ำ้ หนักกับผู ้หญิงได้ยงั ไงคะ”
“ก็เธอถาม”
“ไม่รูล้ ะ หอมจะท�ำโทษคุณอสูร จะนัง่ ตักคุณอสูรนานๆ เลย”
หอมละมุนคิดว่าถา้ หากเธอเป็ นดารา ก็สมควรต้องได้รบั
รางวัลเกีย่ วกับการแสดงสักรางวัล เธอปากยืน่ ใส่เขา แล ้วก็ถอื โอกาส
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กอดเขา ก่อนจะเกยคางลงบนบ่าของชายหนุ่ม
ใช้เรื่องท�ำโทษเป็ นการน�ำพาความใกล้ชดิ ไม่ยอมลงจากตัก
ของเขาง่ายๆ ในเมือ่ มีโอกาสได้นั่งแล ้ว หอมละมุนจะนั่งนานๆ เลย
นั่งให ้คุม้ !
“พอหรือยัง”
“ยังไม่พอค่ะ จะนั่งอีก จะนั่งทับให ้คุณอสูรปวดขาไปเลย”
“แบบนี้เธอก็ตอ้ งนวดให้ฉนั นานๆ น่ะสิ”
“จะนวดให ้ทัง้ คืนเลยค่ะ”
“ถ ้าฉันให ้ท�ำจริง เธอร้องไห ้แน่”
เมื่อหญิงสาวผละออกห่างจากการกอดเขา เพื่อยิ้มใหเ้ ขา
ไอศูรย์บบี จมูกเธอเบาๆ หอมละมุนก็ยง่ิ ยิ้มกว ้าง อยากเสนอจมูก
ให ้เขาบีบไม่ปล่อยเลยด้วยซ�ำ้
“หอมรูว้ า่ คุณอสูรไม่ใจร้ายกับหอมหรอกค่ะ”
“เอาตัวรอดเก่ง”
ไอศู ร ย์เ คาะนิ้ ว ลงบนหน้า ผากของเธอ หอมละมุน ชอบ
เหลือ เกิน เมื่อ เขาท�ำ แบบนี้ เพราะเหมือ นชายหนุ่ ม ก�ำ ลัง แสดง
ความเอ็นดูเธออยู่

“ฉันโดนเอาเปรียบอยู่หรือเปล่าเนี่ย”

ไอศู รย์ถามเรียบๆ หอมละมุนมีนดั กับเขา เพราะหญิงสาว
มีน ดั จะนวดให เ้ ขาที่บ า้ น แต่ ก่ อ นกลับ เธอก็ ล ากตัว เขาไปที่
ห ้างสรรพสินค้าด้วยกัน
“คุณอสูรคนใจดี”
หญิงสาวยิ้มหวานล�ำ้ ไอศู รย์รูว้ ่ารอยยิ้มแบบนี้คือรอยยิ้ม
ออดอ้อน ชายหนุ่ มส่งคนขับรถไปรับตัวหอมละมุนมาจากร้าน
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เพือ่ ทีเ่ ธอจะได้นงั่ รถคันเดียวกับเขากลับบ ้าน และวันพรุ่งนี้ตอนเช้า
เขาจะขับรถไปส่งเธอทีร่ า้ นก่อนไปท�ำงาน
“จะท�ำอะไร”
“หอมอยากดูหนังค่ะ”
ไอศูรย์พลิกขอ้ มือเพือ่ ดูเวลาบนหน้าปัดนาฬกิ า หอมละมุน
เห็นแบบนัน้ ก็ทำ� หน้าเศร้า ชายหนุ่มมองคนหน้าเศร้าแต่ยงั ไม่พูด
อะไร
“คงดึกเกินไปใช่ไหมคะ”
“ถ ้าหากเธอรับปากว่ามีเวลานวดให้ฉนั ไม่เกเร เราจะดูหนัง
ด้วยกันก่อนกลับก็ได้”
“หอมสัญญาค่ะ”
หอมละมุนรีบคว ้ามือของไอศูรย์มาจับเอาไว ้ เธอรูว้ า่ เขาใจดี
กับเธอ อย่ างน้อยก็ใจดีกบั เธอมากกว่าที่เขาเคยใจดีกบั คนอื่น
แต่ถงึ จะรู ้ หอมละมุนก็ยงั ไม่กล ้าทีจ่ ะคิดเข ้าข ้างตัวเอง
“ไปซื้อตัว๋ กันค่ะ”
หอมละมุนลากแขนชายหนุ่ มไปทีเ่ คาน์เตอร์ขายตั๋ว ไอศู รย์
ใหห้ ญิงสาวเป็ นคนตัดสินใจเลือกทัง้ หมด ส่วนเขามีหน้าทีจ่ ่ายเงิน
เท่านัน้
“ขอบคุณค่ะคุณอสูร”
“ก็แค่ดูหนังไม่ใช่หรือไง”
“หอมดีใจมากค่ะ”
ส�ำหรับเขาไม่ใช่ เรื่องส�ำคัญ แต่ สำ� หรับเธอมันส�ำคัญมาก
หอมละมุนเลือกซื้อทีน่ งั่ แบบคู่ ซึง่ เป็ นโซฟาตัวใหญ่ แถวด้านบนสุด
ของโรงหนัง
นอกจากนี้โรงหนังที่เธอเลือก แต่ ละที่นั่งยังเวน้ ระยะห่าง
เพือ่ ความเป็ นส่วนตัว หญิงสาวไม่ได้บงั เอิญมาทีน่ ่ี
กัณฑ์กนิษฐ์ 67

เธอเช็กรอบหนังมาล่วงหน้าแลว้ และชวนไอศู รย์ออกจาก
บริษทั ด้วยการค�ำนวณเวลามาอย่างรอบคอบ หอมละมุนอยาก
ใช้เวลากับเขาให ้นานทีส่ ุด
ส่ วนเรื่องนวด หญิงสาวก็อยากนวดให เ้ ขาตอนกลางคืน
มากกว่า ตอนกลางวัน เพื่อ ความโรแมนติก ถึง แม จ้ ะเป็ น ความ
โรแมนติกของเธอคนเดียวก็เถอะ

“จะดูรูเ้ รื่องไหม หือ?”

ไอศูรย์กม้ ลงไปถามคนข ้างกาย หอมละมุนเบียดตัวเข ้ามาชิด
กับเรือนกายสู งใหญ่ของเขา ถา้ หากเธอสิงร่างเขาได้ หญิงสาวคง
ท�ำไปแล ้ว
หญิงสาวจับแขนของชายหนุ่มมาโอบรอบเอวของเธอ ซุกตัว
เขา้ ไปในอ้อมอกของเขา ยอมหันไปมองจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่
บางครัง้ เท่านัน้
หอมละมุนกลัวภาพการฆาตกรรมในจอ แต่หญิงสาวก็เลือก
ดู หนังฆาตกรรม ความชอบของเธอเป็ นเรื่องที่ไอศู รย์คิดว่ามัน
สวนทางกัน
“เดีย๋ วค่อยไปอ่านเรื่องย่อก็ได้ค่ะ”
เธอแนบใบหน้าเข ้าไปชิดกับแผ่นอกของเขา กอดรัดชายหนุ่ม
แน่นขึ้น เมือ่ ถึงภาพการฆาตกรรมทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ หวาดเสียว
ไอศู ร ย์ไ ม่ ไ ด้พู ด อะไรกับ เธออีก เพราะระหว่ า งที่คุ ย กัน
ก็กระซิบกระซาบคุยกันใหเ้ บาที่สุด ชายหนุ่ มรัดแขนเขา้ กับเอว
อ้อนแอ้น เพือ่ ให ้หญิงสาวรูส้ กึ สบายใจขึ้น
เมือ่ เธอกอดซบเขา ชายหนุ่ มก็เกยคางลงบนศีรษะของเธอ
หอมละมุนมองไปยังจอภาพยนตร์สลับกับการหดศีรษะเขา้ ไปหา
68 หอมรักเพื่อนสนิท

แผ่นอกกว ้าง
ไอศู ร ย์เ อื้อ มมือ ไปหยิบ แก้ว น�ำ้ ชายหนุ่ ม ดู ด มัน แล ว้ ก็
จ่ อ หลอดไปที่ป ากของหอมละมุน หญิง สาวก็ ดู ด น�ำ้ จากหลอด
เดียวกันกับเขา
ใช่ว่าหอมละมุนจะไม่รู้ตวั แต่เธอพยายามมานานมากที่จะ
เป็ นส่วนหนึ่งของไอศูรย์ จนกระทั่งเขาชินทีจ่ ะมีเธออยู่ข ้างกาย
เป้ าหมายของหอมละมุน ต่ อ จากนี้ ก็ คื อ การเป็ นผู ห้ ญิ ง
ในดวงใจของเขา หญิงสาวแอบยิ้มอยู่ท่ามกลางความมืด
“แบบนัน้ ก็ได้หรือไง”
“ได้ค่ะ หอมโอเค”
หอมละมุนได้ยนิ เสียงเขาหัวเราะเบาๆ ในล�ำคอ หญิงสาว
ลอบยิ้ม เพราะนั่นหมายความว่าไอศูรย์ไม่ได้รู้สกึ ร�ำคาญเธอ
“น่ากลัวจังค่ะ”
หญิงสาวกระซิบคุยกับเขา ชายหนุ่มลูบศีรษะเธอ การเบียดชิด
ทีเ่ กิดขึ้นในวันนี้ทำ� ให ้หอมละมุนคิดว่าเธอตัดสินใจไม่ผดิ เลยสักนิด
ที่งอแงจะดู หนังให้ได้ ถา้ หากต้องการใกล้ชิดเขานานๆ ก็ตอ้ งใช้
วิธีแบบนี้นั่นแหละ เลือกดู หนังน่ ากลัว แลว้ ก็ทำ� ทีท่าหวาดกลัว
ถา้ หากเขายอมรับรักเธอ ค่ อยเปลีย่ นไปดู หนังรักโรแมนติกก็ได้
ระหว่างจีบเขาอ้อมๆ หอมละมุนจะเลือกดูหนังฆาตกรรม หนังผี
หนังน่ากลัว เพือ่ จะได้มีเหตุผลในการใกล้ชดิ กับชายหนุ่ม
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