บทน�ำ

ปะทะคารม

“วันอะไรเนี่ย”

เจ้าของรถมินคิ ูเปอร์บน่ กับตัวเอง หญิงสาวก�ำลังเดินทางกลับบ ้าน
รถคู่ ใจก็ดนั เกเรขึ้นมาดื้อๆ แต่ วนั นี้ไม่ใช่ วนั ที่เหมาะสมกับการเกเร
ท ้องฟ้ าครึ้ม ฝนท�ำท่าจะตก แล ้วยังจะลมทีพ่ ดั แรงเพิม่ มาด้วย
“วันซวยน่ะสิ”
ฟองฟ้ าเปิ ดประตูลงมาจากรถ หญิงสาวรีบเกาะขอบประตูของ
รถยนต์เอาไว ้ ลมแรงมาก ร่างบอบบางของเธอแทบปลิวไปกับสายลม
“ไม่ไหวหรอกแบบนี้ โทรศัพท์หาคุณพ่อหรือพีว่ อนดีกว่า”
เธอพูดกับตัวเอง เมื่อมีปญ
ั หา ฟองฟ้ าก็คิดถึงบิดากับพี่ชาย
ขึ้นมา เธอเป็ นลูกคนเล็กของบ ้าน ทัง้ บิดา พีช่ ายและพีส่ าว ต่างรักและ
เอาใจเธอ จะบอกว่าเธอเป็ นคุณหนู ทัง้ ส�ำอางและส�ำรวยก็คงไม่ผดิ นัก
มือยังไม่ทนั ควานหาโทรศัพท์ ฟ้ าก็ส่งเสียงค�ำราม
สายฝนเริ่มโปรยปรายลงมา ฟองฟ้ ามองหาทีห่ ลบฝน แล ้วก็เห็น
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แสงไฟมาจากบา้ น เธอไม่รูว้ ่าควรเรียกมันว่าบา้ นหรือเปล่า เพราะ
ลักษณะของมันเหมือนจะเป็ นอู่ ซ่อมอะไรสักอย่าง หรือไม่ก็คงเป็ น
ทีเ่ ก็บของ แต่ฟองฟ้ าไม่มเี วลาสังเกตมากนัก
หญิงสาวรีบเดินแกมวิ่งไปที่นั่น ก่ อนฝนจะตกหนักมากกว่านี้
เธอถึงกับหอบหายใจ เพราะเมือ่ เธอพาตัวเองเข ้าไปอยูใ่ ต้ชายคาแห่งนัน้
ฝนก็ลงเม็ดหนักขึ้น ฟองฟ้ ายกมือขึ้นกอดอก ผูช้ ายสองคนที่ยนื คุย
กันอยู่หนั มามองเธอเป็ นตาเดียว
หญิงสาวเชิดหน้าขึ้น กลืนน�ำ้ ลายเหนียวหนึบลงคอ ท่าทางของ
พวกเขาไม่เหมือนชาวบ ้านในหมูบ่ ้านเมืองคามเลยสักนิด
ฟองฟ้ าเกิดและโตที่น่ี เธอเป็ นคุณหนู ไฮโซของจังหวัดนี้ บิดา
ของเธอเป็ นที่รู้จกั กวา้ งขวาง เธอไม่รู้จกั ชาวบา้ นทุกคน แต่ชาวบา้ น
ทุกคนในหมู่บา้ นเมืองคาม และคนส่วนใหญ่ในจังหวัดนี้รู้จกั คุณหนู
ฟองฟ้ ากันทัง้ นัน้
หญิงสาวถึงมีแรงทีจ่ ะเชิดหน้าขึ้นใส่คนทัง้ สอง คนหนึ่งรูปหล่อจัด
สะดุดตา แต่กม็ คี วามดุดนั ดิบเถือ่ นแผ่กระจายออกมาจากตัวเขาชัดเจน
อีกคนก็เรียกได้ว่าเป็ นหนุ่มหน้าตาดี ถา้ หากเขาอยู่คนเดียวก็คงได้รบั
ความสนใจไม่นอ้ ย
แต่เมือ่ อยู่กบั บุรุษอีกคน เป็ นใครก็ตอ้ งใหค้ วามสนใจกับอีกคน
ก่อน เพราะเขามีบางอย่างทีท่ ำ� ใหฟ้ องฟ้ าต้องหัวใจเต้นแรง หญิงสาว
ขยับตัวเพือ่ หลบฝน ในขณะทีช่ ายหนุ่มหน้าดุคนนัน้ จ้องเขม็งมาทีเ่ ธอ
ราวกับก�ำลังรอให ้เธอพูดอะไรสักอย่าง
“บุกรุกบ ้านคนอืน่ แล ้วยังนิ่งอีกหรือไง”
เขาเอ่ ย ปากถามเธอ ชายหนุ่ ม ยื่น คีม ในมือ ให แ้ ก่ บุรุ ษ อีก คน
พวกเขามอมแมม เนื้อตัวเลอะเทอะ คงเพราะทีน่ ่เี ป็ นอู่ซอ่ มรถ ฟองฟ้ า
เดาอย่างมีสติ กับรถมอเตอร์ไซค์ท่ที งั้ สองหนุ่ มช่วยกันซ่อมอยู่ เป็ น
อู่ซ่อมรถก็ดี เพราะพวกเขาอาจช่วยเธอได้
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“ไม่รจู้ กั ฉันหรือไง”
“ท�ำไมถึงต้องรูจ้ กั ”
คนที่ถ ามเธอหน้า ตาไม่เ หมือ นคนไทยเลยสัก นิ ด รู ป ร่ า งเขา
สูงใหญ่เหมือนฝรัง่ หน้าตาก็ค่อนไปทางนัน้ แต่กลับพูดภาษาไทยชัดเจน
ชายหนุ่ มยืนจังก้ามองเธอ และถึงฟองฟ้ าจะมั่นใจว่าอิทธิพลของบิดา
มีมากพอจะท�ำให ้ทุกคนเกรงใจ แต่กย็ งั กลัวไม่นอ้ ย
ถึงอย่างไรเธอก็เป็ นผู ห้ ญิง และฟองฟ้ าก็รูด้ ว้ ยว่าตัวเองเป็ น
ผู ้หญิงหน้าตาดี ถ ้าหากเจอผู ้ชายกลัดมันเข ้า ก็คงเป็ นเรือ่ งอับโชคส�ำหรับ
เธอ และหญิงสาวก็มีสติมากพอที่จะย�ำ้ กับตัวเองว่าเธอเป็ นผู ห้ ญิง
คนเดียวทีก่ ำ� ลังเผชิญหน้ากับผู ้ชายตัวโตอีกสองคน
ดูแขนใหญ่ๆ ของเขาสิ แขนข ้างเดียวของคนทีก่ ำ� ลังพูดกับเธออยู่
ก็คงสามารถเหวี่ยงฟองฟ้ ากระเด็นได้อย่างง่ายดาย ถา้ หากพวกเขา
สองคนคิดจะท�ำร้ายเธอ ฟองฟ้ าคงรอดยาก เพราะฉะนัน้ ฟองฟ้ าควร
ต้องสนทนากับพวกเขาให้ดเี สียหน่อย เพือ่ ความปลอดภัยของตัวเอง
“ฉันชื่อ ฟองฟ้ า เลอเกียรติ”
ทัง้ คู่ รบั ฟังเฉยๆ ไม่มที ่าทางแปลกไปเพราะนามสกุลของเธอ
คนในหมูบ่ ้านเมืองคามก็ควรต้องรู้จกั ชื่อของบิดาเธอ นอกจากถังทอง
จะเป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลแล ้ว ชาวบ ้านในหมูบ่ ้านเมืองคามเกือบทุกหลังคาเรือน
ก็ยงั เป็ นลูกหนี้ของเจ้าพ่อถังทอง
‘ยังไม่รจู้ กั อีกเหรอ!’
ฟองฟ้ าได้แต่ตะโกนถามตัวเองในใจ ส่วนคนทีห่ ล่อจัดโดดเด่น
ราวกับเทพบุตร แต่มสี ภาพราวกับเพิ่งพาตัวเองออกมาจากกองขยะ
เพราะความเลอะเทอะบนร่างกายของเขา กลับกวาดสายตามองหญิงสาว
ตัง้ แต่หวั ลงไปจนถึงปลายเท ้า
ในดวงตาคู่ น นั้ ฟองฟ้ าอธิบ ายไม่ถูก ไม่เ ชิง ว่า ตื่น กลัว แต่
ในขณะเดียวกันก็เหมือนเขาก�ำลังประเมินเธอ ว่าเธอเป็ นใครกันแน่
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หญิงสาวขยับตัวเข ้าไปใต้ชายคาของหลังคามากขึ้น เพราะฝนทีก่ ระหน�ำ่
ตกแรงขึ้นนั่นเอง
“ชื่อไม่คุน้ นายคุน้ ไหมโต”
“ไม่คุน้ ครับเจ้านาย”
จากบทสนทนาท�ำใหฟ้ องฟ้ ารูอ้ ย่างหนึ่งว่า คนทีด่ ูดุดนั เหลือเกิน
เป็ นเจ้านาย ส่วนอีกคนทีด่ ูน่ากลัวน้อยกว่าคนเป็ นเจ้านายนิดหนึ่งคือ
ลู กน้องของเขา แต่ ไม่ว่าจะเป็ นเจ้านายหรือลู กน้อง ในสถานการณ์
แบบนี้ ฟองฟ้ าก็คดิ ว่าพวกเขาน่ากลัวด้วยกันทัง้ คู่นั่นแหละ
“ฉันเป็ นลูกสาวของเจ้าพ่อถังทอง”
“จะถังทองถังเงินก็ช่างเถอะ ต้องการอะไร”
คนถามเสียงหว้ นขึ้น เหมือนเขาก�ำลังหงุดหงิด หญิงสาวสะดุง้
เล็กน้อย เพราะน�ำ้ เสียงของเขา ฟองฟ้ าไม่ได้กลัวเขาข่มขืน แต่เสียงนัน่
ท�ำให ้เธอกลัวถูกเขาฆาตกรรมมากกว่า
“ลืมเอาปากมากะทันหันหรือไง”
หญิงสาวถึงกับตาโตเมื่อได้ยินค�ำถามจากเขา ฟองฟ้ าไม่เคย
ถูกคนอื่นจาบจ้วงหยาบคายใส่เธอแบบนี้มาก่อน แต่เธอเคยไปท�ำตัว
หยาบคายใส่คนอืน่ หรือไม่ เรื่องนี้ฟองฟ้ าไม่แน่ใจนัก
“พูดมาเซ่!”
เขาเสียงดัง ฟองฟ้ าสะดุง้ เฮือก หญิงสาวอยากจะวิง่ หนีกลับไป
ที่รถมินิของเธอ แต่ฝนที่โหมกระหน�ำ่ ท�ำใหห้ ญิงสาวต้องยืนอยู่ท่เี ดิม
ต่อไป
“รถฉันเสีย!”
เขาเสียงดังมา เธอเสียงดังกลับ ฟองฟ้ าหน้ามุย่ หญิงสาวไม่รูต้ วั
ภายใต้ความดุดนั ของเขา  ชายหนุ่มก�ำลังส�ำรวจเธอเงียบๆ  ทีก่ ระชากเสียง
ใส่เธอก็เพราะนึกร�ำคาญ มาดคุณหนู ไฮโซ ชูคอจนคอแข็งของฟองฟ้ า
แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าเธอสวยเหลือเกิน
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ความสวยของเธอ จะบอกว่ า เป็ น ความสวยที่ส ะดุ ด ตาก็ ไ ด้
นอกจากนี้เธอยังเป็ นผู ห้ ญิงในสเปกของเขาอีกต่ างหาก สวยหวาน
และรูปร่างบอบบาง ทว่ามีความเย้ายวน ไม่ได้ผอมบาง แต่อกเป็ นอก
เอวเป็ นเอว น่ามองไปหมด
ลมพัดแรงจนชุดเดรสสีขาวยาวเหนือเข่าที่เธอสวมอยู่ลู่ไปกับ
เรือนกาย ทว่ากลับเป็ นภาพทีน่ ่ามองและเย้ายวนชะมัด ทัง้ ทีช่ ดุ ก็ไม่ได้
โป๊ เปลือยเลยสักนิด แต่เป็ นเพราะรูปร่างไร้ทต่ี ขิ องเธอนัน่ แหละ ทีไ่ ม่วา่
จะอยู่ในอิรยิ าบถแบบไหนก็สวยโสภาน่ามองไปเสียหมด
เส ้นผมของเธอด�ำขลับยาวสลวยมัดรวบไว ้ด้านหลัง เขานึกอยาก
ดึง ยางรัด ผมของเธอทิ้ง แล ว้ ก็ใช้น้ ิ ว แข็ง กระด้า งสัม ผัส กับ เส น้ ผม
ของเธอว่ามันจะนุ่มสวยสักแค่ไหน เรียวหน้ารูปไข่แบบนี้ทำ� ผมทรงอะไร
ก็สวย
ผิวขาวผุดผ่อง ใบหน้าเปล่งปลั่ง สวยสะดุดตาน่ามอง ริมฝี ปาก
นั่นก็น่าบดปากไปแรงๆ แลว้ ก็ดูดแรงๆ ด้วยปากร้อนผ่าวของเขา
ดวงตากลมโตฉายประกายดื้อรัน้ ท�ำใหค้ วามงามของเธอที่ควรจะ
อ่อนหวานหยดย้อย กลับถูกเจือปนด้วยความร้อนแรง
ผู ้หญิงทีส่ วยและมีชวี ติ ชีวาแบบนี้ กระตุน้ เลือดลมในกายของเขา
ให้ร้อนฉ่าได้ง่ายๆ นอกจากนี้เมือ่ เขามองลึกเขา้ ไปในดวงตาของเธอ
ชายหนุ่ ม ก็ พ บว่ า เธอก็ ต อ้ งรู้สึก ตรงกัน ว่ า เธอและเขามีแ รงดึง ดู ด
ระหว่างกันบางอย่าง
เขาหยักลึกรอยยิ้มลงตรงมุมปาก ฟองฟ้ ามองค้อนเขา รอยยิ้มนัน้
ไม่ถกู ใจเธอเลยสักนิด เหมือนเขาก�ำลังรูเ้ ท่าทันความคิดของเธอ ซึง่ ก�ำลัง
ชื่นชมโฉมสะดุดตาของเขา ในแบบผู ้ชายดิบเถือ่ นทีท่ ำ� ให ้เธอรู้สกึ ว่าเขา
น่าลุม่ หลง
“เดีย๋ วให้โตไปดูให ้ รอก่อน”
“ดูเลยไม่ได้เหรอ”
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“ไม่เห็นหรือไงว่าฝนตกหนัก ตาก็ไม่ได้บอดสักหน่อย”
“นี่นาย! พูดจาให้มนั ดีหน่อยได้ไหม”
“คุณหนู ฟองฟ้ ายังพูดไม่เพราะเลย แล ้วท�ำไมฉันต้องพูดกับเธอ
เพราะๆ ด้วย”
“อีตาบ ้า”
“พูดยังไม่ทนั ขาดค�ำก็หยาบคายใส่คนอื่นอีกแลว้ ดูไวน้ ะไอ้โต
มารยาทแบบนี้ อย่าได้เอาไปท�ำกับลูกค้า เข ้าใจไหม”
ฟองฟ้ าก�ำมือเขา้ หากัน เขาด่าลูกน้องแลว้ กระทบเธอ หรือจะ
บอกให้ชดั เจนก็คอื เขาไม่ได้ด่าลูกน้องของเขา  แต่กำ� ลังด่าเธอเนี่ยแหละ
“นายด่าฉันเหรอ”
“ก�ำลังสั่งสอนลูกน้องต่างหาก”
ชายหนุ่มตอบด้วยท่าทางกวนอารมณ์ ฟองฟ้ าอยากจะเอาอะไร
หวดเขาสักที  แต่ตอนนี้เธอต้องการความช่วยเหลือจากเขา  และก็ไม่มนั่ ใจ
ด้วยว่า ต่อให้หาไม้ได้จริงๆ จะมีโอกาสได้ฟาดเขาหรือเปล่า
“นั่งรอสิ”
ฟองฟ้ ามองหาที่นั่ ง แต่ ห ญิ ง สาวก็ ไ ม่ รู ว้ ่ า ควรให้ ต วั เองนั่ ง
ตรงไหนดี เพราะไม่วา่ จะมองตรงส่วนไหนของอู่กเ็ ลอะไปหมด
“เก้าอี้อยู่ตรงนัน้ ไปยกมาเอง”
ฟองฟ้ ามองไปยังเก้าอี้พลาสติกสีฟ้าและสีแดงซึ่งมีคราบด�ำๆ
ติดอยู่ เพราะเป็ นของใช้งานในอู่ หรือต่อให้ไม่มคี ราบด�ำติด ฟองฟ้ า
ก็ไม่กล ้านั่งอยู่ดี
“นั่งไม่ได้อกี แม่คุณ”
“ฉันยืนรอก็ได้”
“ฝนคงตกนานนะ”
“ไม่เป็ นไร ฉันยืนได้”
“ตามใจ อยากยืนก็เชิญ”
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ชายหนุ่มไม่สนใจเธออีก แต่เรียกลูกน้องของเขาให ้หันไปช่วยกัน
ซ่อมรถต่อ ฟองฟ้ าเริ่มเมื่อย เธอมองไปที่เก้าอี้พลาสติก แต่ก็ทำ� ใจ
นัง่ มันไม่ลงจริงๆ ฟองฟ้ าคุน้ เคยกับของสวยงามและราคาแพง หญิงสาว
จึงเลือกทีจ่ ะอดทนยืนต่อไป
“จะไม่ช่วยคุณหนู คนสวยหน่อยเหรอครับเจ้านาย”
คนเป็ นลูกน้องกระซิบถามลูกพี่ แต่คำ� ตอบทีไ่ ด้คอื การส่ายหน้า
ในเมือ่ ไฮโซจนนั่งเก้าอี้พลาสติกไม่ได้กไ็ ม่ตอ้ งนั่ง
“ปล่อยไว ้แบบนัน้ แหละ ถ ้าทนไม่ไหวก็หาทีน่ ั่งเอง”
เขาตอบอย่ างไม่ใส่ใจ ยอมรับว่าเขาสนใจความสวยของเธอ
แต่จะให ้เขาคลานเข ้าไปเอาใจเธอ ก็ไม่ใช่นิสยั ของเขาด้วยสิ

“ยืนให้นิ่งหน่อยได้ไหม”

“ท�ำไมฉันต้องมาท�ำอะไรแบบนี้ดว้ ย!”
ฟองฟ้ าอารมณ์เสีย แต่ก็ตอ้ งอดทน เจ้าของอู่ซ่อมรถ ซึง่ ไม่ใช่
อู่ใหญ่โตอะไร เป็ นแค่อู่เล็กๆ ดูจากสภาพแล ้วก็ควรถูกเรียกว่าเป็ นอู่
ทีย่ ากจนมากกว่าร�ำ่ รวย กลับกล ้าออกค�ำสั่งกับเธอ
“รถกระปุกนี่รถใคร”
“รถฉัน และรถฉันก็แพงมากเกินกว่าจะเรียกว่ารถกระปุกด้วย”
“ต่อให ้แพง แล ้วตอนนี้มนั ขับได้ไหม ก็แค่เศษเหล็ก”
ชายหนุ่ มที่นั่งอยู่บนพื้นเงยหน้าขึ้นพูดกับเธอ เนื้อตัวของเขา
เลอะเทอะ หลัง จากฝนซาลง เขาก็ พ าฟองฟ้ าออกมาดู ร ถด้ว ยกัน
หญิงสาวไม่คิดว่าเขาจะลากเธอออกมาด้วย ถึงฝนจะซาแต่ ก็ยงั ตก
ผู ้ชายคนนี้เช็กเครื่องยนต์
เขานั่งลงบนพื้นง่ายๆ ไม่สนใจความสกปรกบนพื้น และหน้าที่
ของฟองฟ้ าตามค�ำบัญชาของชายหนุ่มก็คอื การยืนกางร่มให ้เขา หญิงสาว
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ขยับตัวขยุกขยิก เพราะเรียวขาสวยไปชนกับเรือนกายของเขาในบางครัง้
ทีช่ ายหนุ่มขยับตัว
“หยาบคายทีส่ ุด”
“ไม่พอใจก็ตอ้ งอดทน”
“ฉันไม่ได้คดิ จะให ้ซ่อมฟรีๆ เสียหน่อย มีเงินค่าซ่อมให้”
“ไม่รบั ”
“อ้าว ไม่รบั ค่าซ่อมแล ้วจะรับอะไร อย่าบอกนะว่า…”
“ยืนดีๆ”
ฟองฟ้ าท�ำท่าจะถอยหนีจากเขา มือด�ำมอมแมมของเขาตะปบลง
บนเรียวขาสวย ยึดขาของเธอเอาไว ้ แล ้วชายหนุ่มก็เงยหน้าขึ้นมองเธอ
ตาขวาง
“ผมไม่เอาตัวคุณหรอกน่ า ท�ำอะไรก็ไม่เป็ น คุณหนู ส�ำออย
ส�ำรวย ดีแต่สวย จะเอามาท�ำประโยชน์อะไรได้”
ฟองฟ้ าฉุนกึก อีตาบ ้าหน้าหล่อแต่ปากร้ายเหลือทน พูดออกมา
แต่ละค�ำ  เธออยากตัดลิ้นเขาให้ส้ นิ เรื่อง แต่ก็ทำ� แบบนัน้ ไม่ได้ ต้อง
อดทนเอาไว ้ เพราะเธอคงไม่มปี ญ
ั ญาจะท�ำส�ำเร็จอยู่ดี
“ฉันไม่ได้คดิ แบบนัน้ เสียหน่อย”
“เหรอ เชื่อก็ได้”
ชายหนุ่ มเงยหน้าขึ้นสบตากับเธอ ความมืดท�ำใหม้ องหน้ากัน
ไม่ถนัดนัก แต่เขาก็ใช้ไฟฉายสะบัดๆ ใส่หน้าเธอ ท�ำเอาฟองฟ้ าหน้างอง�ำ้
“แสบตา!”
“แสบคอบ ้างคงดี”
“คนอะไร ปากร้ายทีส่ ุด”
ฟองฟ้ าบ่นออกมา และคนปากร้ายก็กม้ ลงไปท�ำงานของตัวเองต่อ
การปะทะฝี ปากของทัง้ คู่หยุดลงชั่วคราว เมือ่ โตมรวิง่ กลับมา หลังจาก
ได้รับค�ำสั่งให้ไปเอาของบางอย่างจากอู่มาทีร่ ถยนต์ของฟองฟ้ า
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‘หน้าตาเหมือนมาจากสวรรค์ แต่ฝีปากนีม่ าจากนรกชัดๆ’
หญิงสาวมองเขา เธอก้มลงมองขาของตัวเอง มันคงจะเลอะมาก
แน่ นอน เพราะชายหนุ่ มตะปบจับเต็มมือของเขา แต่ ฟองฟ้ าก็ตอ้ ง
อดทนยืนต่อไป
“ขยุกขยิกอยู่ได้ ร�ำคาญลูกตา”
“คนนะ จะให้ยนื นิ่งถึงขนาดไหน”
“ยืนนิ่งไม่ได้ ก็ช่วยเงียบปากหน่อยได้ไหม”
ชายหนุ่มออกค�ำสัง่ เสียงห ้วน  ฟองฟ้ าหน้ามุย่   เธอไม่เคยเจอผู ้ชาย
ทีป่ ฏิบตั ติ ่อเธอแบบนี้มาก่อน มีแต่คนต้องการเอาใจ พะเน้าพะนอเธอ
ถ า้ ไม่ ใ ช่ เ พราะต้อ งการผู ก มิต รกับ เจ้า พ่ อ ถัง ทอง ก็ เ พราะต้อ งการ
เรียกร้องความสนใจจากฟองฟ้ า
“มีช่อื ไหม”
“ก็บอกไปแล ้วไงว่าฟองฟ้ า”
“สัน้ กว่านี้ไม่มหี รือไง”
“ชื่อสองพยางค์กจ็ ำ� ไม่ได้หรือไง”
“อยากได้ทส่ี นั้ กว่านี้ มีไหม”
เขามันคนกวนประสาทชัดๆ ชื่อของเธอมีแค่สองพยางค์เท่านัน้
ชายหนุ่มก็ยงั มีปญ
ั หากับการต้องเรียกชื่อเธออย่างนัน้ เหรอ
“ฟรังก์ พอใจหรือยัง”
“ท�ำไมต้องถามหาความพอใจ แค่ถามชื่อ ขี้เกียจขยับปากเรียก
หลายครัง้ ”
ฟองฟ้ าอยากจะเอาร่มทีก่ างอยูฟ่ าดเขาเหลือเกิน แต่กต็ อ้ งอดทน
เพราะเขายังซ่อมรถใหเ้ ธอไม่เสร็จ หญิงสาวถอนหายใจ กระทืบเทา้
ไปหนึ่งที
“เบาหน่อย โคลนมันกระเด็นใส่ มารยาทไม่มหี รือไง ท�ำตัวเป็ น
คุณหนู ไฮโซ แสนสวย แสนรวย ก็ตอ้ งมีมารยาทด้วยนะ มีแค่ เงิน
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กับหน้าสวยๆ ไม่ได้”
“คนปากจัด! ด่าได้ด่าเอา”
“เปราะบางเหลือเกิน พูดด้วยแค่น้ ีบอกด่า”
“นี่คอื การพูดเหรอ”
“ก็ใช่น่ะสิ หุบปากได้ไหม รบกวนสมาธิ จะรีบซ่อมให ้ จะได้
รีบไป ร�ำคาญ”
ฟองฟ้ าอารมณ์เดือด เขาไม่สนใจเธอแบบนี้ หญิงสาวยอมรับ
ไม่ได้หรอก ฟองฟ้ ารู้สกึ เสียหน้าเอามากๆ เพราะผูช้ ายกักขฬะคนนี้
เธออยากเอาชนะเขา

“จะเอาเงินเท่าไร”

ฟองฟ้ าขยับตัวเข ้าไปหาชายหนุ่มซึง่ มอมแมมไปทัง้ ตัว เธอเกือบ
พาตัวเองขยับเข ้าไปชิดกับร่างสูงใหญ่ของเขา แต่ถอยแทบไม่ทนั เมือ่
ส�ำนึกขึ้นมาได้วา่ เขาเปื้ อนทัง้ ตัว เมือ่ เขาซ่อมรถให ้เธอเสร็จแล ้ว หญิงสาว
ก็ไม่อยากอ�ำนวยความสะดวกให ้เขา
“จะถอยไปไหน ผมต้องการร่ม”
“ก็เอาไปสิ”
เธอจะส่งร่มให ้เขาถือเอาไว ้ แต่เมือ่ นึกขึ้นมาได้ว่าขืนส่งร่มให ้เขา
เธอก็ตอ้ งเปี ยกน่ะสิ เพราะฝนยังไม่หยุดสนิท แต่ยงั โปรยปรายลงมา
อย่างต่อเนื่อง
“ไม่ให ้หรอก ขืนให้ฉนั ก็เปี ยกน่ะสิ”
นึกได้กด็ งึ มือกลับ เพือ่ ให้ร่มปกป้ องตัวเองให ้มากทีส่ ดุ ชายหนุ่ม
คว ้ามือเธอทีจ่ บั ร่ม แล ้วก็ดงึ ตัวหญิงสาวเข ้าไปใกล ้เขา
“อี้! ปล่อยฉันนะ”
“เป็ นอะไร”
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ฟองฟ้ าลมแทบจับ เพราะมือทีเ่ ปื้ อนคราบน�ำ้ มันและคราบโคลน
ของเขารวบจับเข ้ากับมือของเธอ เพือ่ ดึงให้ร่มเอนไปหาเขาบ ้าง
“สกปรก!”
“สกปรกเพราะซ่อมรถให ้เธอไม่ใช่หรือไง”
“ก็…ก็…ก็ใช่ แล ้วไง”
“เฮ้อ! เสียเวลาชะมัด ท�ำความดี แต่กลับถูกหาว่าสกปรก จิตใจ
คนทีก่ ล่าวหาคนทีใ่ ห ้ความช่วยเหลือตัวเองเนี่ย ท�ำด้วยอะไรกันนะ”
“นี่! ฉันก็บอกแล ้วไงว่าไม่ได้ให้ซ่อมฟรี จะเอาเงินค่าซ่อมเท่าไร
ก็พดู มา”
“ไม่เอา กลับบ ้านไปได้แล ้ว”
“ไม่เอาไม่ได้ ฉันไม่อยากเป็ นหนี้บญ
ุ คุณใคร โดยเฉพาะคนจนๆ
แบบนาย”
“จนแล ้วหนักหัวใคร เคยขอเงินเธอใช้หรือไง”
ฟองฟ้ าตัง้ ใจดู ถูกเขา ใช่ ว่าเธอมีนิสยั หมิ่นแคลนคนอื่น แต่
เผลอตัวแสดงความใจร้ายเกินนิสยั ของตัวเองเพราะต้องการเอาชนะ
ชายหนุ่มตรงหน้า
“จะเอาเท่าไร”
“ไม่เอา”
“นี่! จะบา้ เหรอ จนแลว้ ยังหยิ่งอีก เปิ ดอู่ ซ่อมรถ ซ่อมแลว้
ไม่รบั เงิน จะเปิ ดท�ำไม”
“ความพอใจส่วนตัว”
“ฉันไม่อยากเป็ นหนี้บญ
ุ คุณนาย”
“หน้าตาแบบคุณหนู น่ะ สนใจเรื่องหนี้บญ
ุ คุณด้วยหรือไง”
“ไม่ตอ้ งประชด เท่าไรก็พดู มา”
“สักสามล ้านเป็ นไง”
“จะบ ้าเหรอ! ซ่อมรถแค่น้ ี ราคาตัง้ สามล ้าน”
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ฟองฟ้ าตาโตใส่เขา หญิงสาวดึงร่มเอนไปหาตัวเองอย่างลืมตัว
ชายหนุ่มก็คว ้าด้ามร่มแล ้วก็ดงึ กลับไปทีเ่ ดิม เปี ยกชื้นทัง้ ตัว มอมแมม
เลอะเทอะ แต่กย็ งั จะแย่งร่มกับเธออีก ผู ้ชายใจแคบ!
“ถ ้าจ่ายก็ตอ้ งจ่ายราคานี้ ไม่งนั้ ก็ไม่ตอ้ งจ่าย”
“คนแบบนี้กม็ ดี ว้ ย”
“กลับบา้ นไปได้แลว้ เป็ นผู ห้ ญิงมายืนต่ อปากต่ อค�ำกับผู ช้ าย
อยู่ได้”
“ฉันจะจ่ายเงินให ้นาย”
หญิงสาวเดินไปทีร่ ถ ชายหนุ่มก็เดินตาม เขาเปิ ดประตูรถให ้เธอ
มือเลอะเทอะนั่นจับลงบนหัวไหล่ของฟองฟ้ า
“สกปรก! เอามือของนะ…นาย”
หญิงสาวเสียงขาดหว้ ง เพราะเขาจับเธอยัดเขา้ ไปในรถ แล ้วก็
ดึงร่มมาถือไว ้เสียเอง ฟองฟ้ าเงยหน้ามองเขา ชายหนุ่มก็มองตอบอย่าง
ไม่เกรงกลัว
“กลับบ ้านไปคุณหนู ”
“นายท�ำฉันเลอะ!”
“เฮ้อ! หนวกหูชะมัด เอาค่าซักรีดไป”
เขาล ว้ งมือ เข า้ ไปในกระเป๋ า กางเกง หยิบ เงิน ออกมาสองพัน
แล ้วก็วางเงินลงบนตักของเธอ ตามด้วยการปิ ดประตูรถยนต์ให้ฟองฟ้ า
“นี่นาย! อีตาบ ้า! เอาเงินของนายคืนไป ฉันไม่เอา!”
ฟองฟ้ าโวยวาย แล ้วจะเปิ ดประตูรถยนต์ แต่ชายหนุ่มดันประตู
เอาไว ้ แรงเขาเยอะกว่า ท�ำให ้หญิงสาวเปิ ดประตูออกมาไม่ได้
“นายมันคนบ ้าชัดๆ”
ฟองฟ้ ากดกระจกลงมาพูดกับเขา ชายหนุ่มยืน่ มือไปจับแก้มเธอ
หญิงสาวตัวแข็งทือ่ เพราะสัมผัสหยาบกร้านจากมือของเขา
“นับหนึ่งถึงสาม ถ ้าไม่ยอมไปจะเปลีย่ นใจจับท�ำเมีย ไม่ได้มอี ะไร
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กับผู ห้ ญิงมาสักพักใหญ่ คิดไปคิดมาก็เริ่มกลัดมัน อยากเสียเหงือ่
ลองในรถก็ดเี หมือนกัน ถึงจะคันเล็กไปหน่อยก็เถอะ”
“อีตาบ ้า! หืน่ ทีส่ ุด!”
ฟองฟ้ าตวาดแว ้ดใส่ แต่ชายหนุ่มไม่สนใจ เขาเริ่มนับ เพียงแค่
เขานับหนึ่ง เธอก็ผลักมือเขาออกห่าง กดกระจกขึ้น แล ้วก็รบี สตาร์ตรถ
ก่อนขับเคลือ่ นรถยนต์จากไปอย่างรวดเร็ว

“คุณหนูขา”

ดวงตาปราดเขา้ ไปหาคุณหนู ยอดดวงใจ ฟองฟ้ าเดินน�ำดวงตา
เข ้าไปในห ้องนอนของเธอ แล ้วดวงตาก็รบี ตามไปติดๆ
“ท�ำไมเลอะเทอะแบบนี้ละ่ คะคุณหนู ”
“รถเสียกลางทางน่ะสิ”
“รถเสียเหรอคะ”
“ใช่ รถเสีย แล ้วก็ยงั …”
ฟองฟ้ าหยุดริมฝี ปากเอาไว ้ก่อน เมือ่ ภาพใบหน้าของผู ้ชายกักขฬะ
หยาบคายคนนัน้ ผุดขึ้นในหัวของเธอ
“อย่าบอกนะคะว่าคุณหนู ของพีต่ าซ่อมรถเอง ดูสคิ ะ ทูนหัวของ
พีต่ า เลอะไปทัง้ ตัว”
“ฟรังก์เลอะเพราะถูกแกล ้งต่างหาก น่าโมโหทีส่ ุด”
“ใครกล ้าแกล ้งคุณหนู คะ บอกพีต่ ามาเลยค่ะ พีต่ าจะรีบรายงาน
ให ้คุณพ่อ หรือคุณพีข่ องคุณหนู ทราบ จะได้ส่งคนไปจัดการคนไม่รจู้ กั
ทีต่ ำ� ่ ทีส่ ูงคนนัน้ ”
ดวงตารีบพูดเอาใจ ฟองฟ้ าถอนหายใจ เธอโกรธเขา แต่ถงึ อย่างไร
เขาก็มคี วามดี ชายหนุ่มซ่อมรถให ้เธอ ไม่คดิ เงิน นอกจากกวนประสาท
กับท�ำใหเ้ ธอเลอะเทอะบา้ ง เขาก็ไม่ได้ทำ� อันตรายเธอ ฟองฟ้ าไม่ใช่
18 เจ้าสาวคุณมาเฟีย

คนใจร้าย ถึงขนาดต้องการเห็นเขาต้องถูกท�ำร้ายเพราะเธอ
“ช่างเถอะ วันนี้ฟรังก์ใจดี ฟรังก์ไม่อยากเอาเรื่อง”
“คุณหนู แต่คนนิสยั แบบนัน้ กล ้าแกล ้งคุณหนู แบบนัน้ คุณหนู
จะเก็บไว ้จริงเหรอคะ อย่างน้อยก็ตอ้ งสั่งสอน เพราะอาจเป็ นอันตราย
กับคุณหนู นะคะ”
ดวงตาเป็ นห่วง  คนทีก่ ล ้าแกล ้งฟองฟ้ าอาจจะกลับมาท�ำอันตราย
คุณหนู ของเธอ ความปลอดภัยของฟองฟ้ าเป็ นเรื่องส�ำคัญทีส่ ุด
“ไม่หรอก ถา้ หากเขาจะท�ำก็คงท�ำไปนานแลว้ ฟรังก์ไปยืนอยู่
กับเขาตัง้ นาน พีต่ า ฟรังก์อยากอาบน�ำ้ แล ้ว ไม่อยากคุยเรื่องนี้”
“ได้ค่ะคุณหนู พีต่ าจะรีบผสมน�ำ้ อาบให ้คุณหนู นะคะ”
ฟองฟ้ าพยักหน้า เธอคิดว่าอากาศแบบนี้ แช่นำ�้ อุ่นสักหน่อยก็ดี
เหมือนกัน หญิงสาวหันไปส่องกระจก เห็นหน้าเปื้ อนคราบน�ำ้ มันเพราะ
มือ ของอีต าบ า้ คนนัน้ หญิง สาวก็ ห น้า งอง�ำ ้ เธอบอกไม่ ถูก ว่ า รู้สึก
อย่างไรกันแน่ อยากโกรธเขา แต่บางส่วนของหัวใจก็ยำ�้ เตือนว่าเธอ
ก�ำลังใจเต้นผิดจังหวะ
“เสื้อ ผ า้ ฉัน ก็ เ ลอะ หน้า ฉัน ก็ เ ลอะ คิ ด ว่ า เงิน สองพัน พอกับ
ค่าเสียหายเหรอ”
ฟองฟ้ าล ้วงมือเข ้าไปควักเอาเงินสองพันทีไ่ ด้จากชายหนุ่มขึ้นมาดู
เธอเดินไปเก็บเงินใส่ล้นิ ชักโต๊ะข ้างเตียง ก่อนจะเดินเข ้าไปในห ้องแต่งตัว
ทีเ่ ชื่อมกับห ้องน�ำ ้ เพือ่ ผลัดเปลีย่ นเสื้อผ ้าเตรียมไปแช่นำ�้ อุ่น

ฟองฟ้ าเปลือยกายแช่อยู่ในอ่างอาบน�ำ ้ มีดวงตาคอยดูแล

หญิงสาวยืน่ แขนส่งให ้ดวงตาขัดด้วยผงขัดผิวกลิน่ หอมละมุน
“พีต่ าจะขัดให ้สะอาดทัง้ ตัวเลยนะคะ”
“ก็ดเี หมือนกัน ฉันไม่ชอบอะไรทีส่ กปรก”
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ค�ำว่า ‘สกปรก’ ท�ำใหภ้ าพของผูช้ ายแปลกหน้า นิสยั หยาบคาย
ผู้น นั้ ผุด ขึ้น มาในความคิด ของฟองฟ้ าอีก แล ว้ ท�ำ ไมต้อ งคิด ถึง เขา
หญิงสาวก็ไม่เข ้าใจตัวเองเหมือนกัน เขาท�ำให ้เธอโมโหจนหัวร้อนไปหมด
นอกจากนี้ยงั ใหเ้ งินเธอเป็ นการดูแคลนเธออีก เธอควรต้องจัดเขาเป็ น
ศัตรูหมายเลขหนึ่ง
หรือไม่ก็ควรลงโทษเขาด้วยการฟ้ องบิดาหรือว่าพี่ชาย เพื่อให ้
บิดาหรือพีช่ ายของเธอส่งคนไปจัดการสั่งสอนเขา เพือ่ ให ้เขาได้เข ้าใจว่า
ไม่ควรท�ำกร่างและดูแคลนเธอแบบนี้อกี แต่ฟองฟ้ าก็เลือกที่จะไม่ทำ�
แบบนัน้
“พีต่ า ห ้ามบอกใครเรื่องนี้นะคะ”
“เรื่องคนทีแ่ กล ้งคุณหนู น่ะเหรอคะ”
“ใช่ค่ะ ต้องเก็บเป็ นความลับ ถา้ หากพีต่ าบอกคนอื่น ฟรังก์จะ
เสียใจมาก”
“ไม่บอกแน่นอนค่ะ”
ดวงตารีบรับปากทันที ดวงตาทนเห็นฟองฟ้ าเสียใจไม่ได้เป็ น
อันขาด เพราะฟองฟ้ านัน้ เปรียบเสมือนกับแก้วตาดวงใจของดวงตา
“ฟรังก์มเี รื่องต้องจัดการกับเขา”
“จะดีเหรอคะคุณหนู ”
“ฟรังก์มนั่ ใจว่าฟรังก์จะไม่เป็ นอันตรายค่ะ ถ ้าหากเขาคิดล่วงเกิน
ฟรังก์ หรือท�ำให ้ฟรังก์ไม่พอใจ ฟรังก์จะรีบบอกพีต่ า ดีไหมคะ”
“ก็ได้ค่ะ แต่คุณหนู ตอ้ งระวังตัวนะคะ”
ดวงตาแสนจะเป็ น ห่ ว งแก้ว ตาดวงใจของเธอ แต่ น อกจาก
ความห่วงใยแล ้ว ดวงตาก็ไม่กล ้าละเมิดค�ำสัง่ ของฟองฟ้ า เพราะเลี้ยงดู
ตามใจกันมาตัง้ แต่เล็กแต่นอ้ ย ฟองฟ้ าต้องการอะไร ดวงตาก็พร้อม
ทีจ่ ะสนับสนุนให ้ฟองฟ้ าได้ดั่งใจ
“มั่นใจได้เลยค่ะ ว่าฟรังก์จะต้องเป็ นฝ่ ายชนะ”
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“คุณหนู น่ะ เก่งทีส่ ุดอยู่แล ้วค่ะ”
ดวงตารีบโอ๋เอาใจ ก่อนจะย้ายไปอีกฝั่งของอ่างอาบน�ำ ้ ฟองฟ้ า
ส่งแขนใหด้ วงตา ซึ่งละเลงผงขัดเนื้อนุ่ มลงบนล�ำแขนขาวเนียนของ
คุณหนู คนสวย
“ผิวคุณหนู น่ีสวยผุดผ่องเหลือเกินค่ะ”
ดวงตากล่าวชม แลว้ ก็ทำ� หน้าที่ปรนนิบตั ิดูแลฟองฟ้ าอย่างมี
ความสุข

“ชนะบ ้าบออะไรกัน มาให ้เขาใช้งานชัดๆ”

ฟองฟ้ าต้องจอดรถแอบไว้ในบริเวณบา้ นของชายหนุ่ ม บา้ น
ของเขาก็เก่าซอมซ่อเหมือนอู่รถยนต์ของเขานั่นแหละ แต่ฟองฟ้ าก็ยงั
เลือกมาที่น่ี เธอมาเพือ่ วางอ�ำนาจ และคืนเงินสองพันใหแ้ ก่ชายหนุ่ ม
แต่เขาไม่รบั คืน
‘ไปซื้อข ้าวมาให ้หน่อย’
ค�ำแรกที่เขาเห็นหน้าเธอเมื่อเช้านี้คือค�ำสั่งใหเ้ ธอไปซื้อขา้ วเช้า
ใหเ้ ขากับโตมร ที่เร่งท�ำงานกันจนไม่ได้นอนและไม่ได้กินอาหารด้วย
ฟองฟ้ าก็ดนั ท�ำตามค�ำสั่งของชายหนุ่ม หญิงสาวจอดรถ แล ้วก็เจอกับ
โตมรทีย่ นื คอยอยู่
“เจ้านายอยู่ในบ ้านครับ”
โตมรชี้มอื ไปยังบา้ นชัน้ เดียวซึ่งเป็ นที่พกั ของเจ้านาย ฟองฟ้ า
ส่งถุงอาหารเช้าส�ำหรับโตมรให ้เขา ชายหนุ่มรับเอาไป แล ้วก็เดินจากไป
ฟองฟ้ ายืนเคว ้งคว ้างอยู่ตามล�ำพัง ก่อนจะถอนหายใจออกมา
“ซื้อมาให ้แล ้ว ก็ตอ้ งเอาไปประเคนให ้ด้วยสินะ”
ฟองฟ้ ามองถุงอาหารเช้าในมือ เธอซื้อโจ๊กหมูมาหา้ ถุง ผู ช้ าย
ตัวโตแบบเขากับโตมร หญิงสาวคิดว่าโจ๊กถุงเดียวคงไม่อม่ิ เลยจัดมาให ้
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คนละสองถุง แลว้ ก็ปาท่องโก๋อีกสองถุงใหญ่ ซึ่งจัดให้โตมรไปแลว้
หนึ่งถุง ในมือตอนนี้มอี าหารเช้าส�ำหรับคนปากเสีย และก็มโี จ๊กส�ำหรับ
เธออีกหนึ่งถุง
ฟองฟ้ าเดิน เข า้ ไปในบ า้ นของเขา ชายหนุ่ ม ไม่ ได้ล็อ กประตู
หญิงสาวเปิ ดประตูเขา้ ไป แล ้วก็ตาโต เมือ่ เห็นชายหนุ่มยืนเช็ดผมอยู่
ฟองฟ้ าเกือบหันหลังวิง่ ออกไปจากบา้ น ผูช้ ายเปลือยอกทีเ่ ธอเคยเห็น
มีแค่สองคนก็คอื บิดากับพีช่ าย แต่ทงั้ สองคนไม่ได้ทำ� ใหเ้ ธอใจเต้นแรง
เหมือนผู ้ชายคนนี้
รูปร่างของเขาจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบก็ได้ กล ้ามเนื้อฟิ ตเปรีย๊ ะ
ไหล่กวา้ ง เอวสอบ สะโพกมีผา้ ขนหนู พนั เอาไวห้ มิน่ เหม่ แล ้วไหนจะ
ซิกซ์แพ็กทีม่ ไี รขนจางๆ ลามเลียอยูน่ นั่ อีกล่ะ  หัวใจของเธอเต้นโครมคราม
ไปหมดแล ้ว
“จะไปไหน”
ชายหนุ่มเข ้าถึงตัวเธอเร็วมาก เขามายืนซ ้อนหลังฟองฟ้ า ทาบมือ
ลงบนมือทีจ่ บั ลูกบิดประตู กดล็อก แล ้วก็ดนั ตัวล็อกเข ้ากับช่องของมัน
“ได้มาหรือเปล่า”
“ได้อะไรเล่า!”
“ถามดีๆ ต้องเสียงดังด้วย ปรับปรุงมารยาทใหเ้ หมือนหน้าตา
หน่อยนะ”
ฟองฟ้ าถูกว่าก็ของขึ้น หญิงสาวหมุนตัวหันไปหาเขา ท�ำคุณ
บูชาโทษชัดๆ อุตส่าห์ขบั รถไปซื้ออาหารเช้ามาให ้
“คนปากเสีย อุตส่าห์ไปซื้อข ้าวมาให้”
เธอท�ำแก้มป่ องหน้ามุย่ ชายหนุ่มคว ้าเอาถุงอาหารในมือของเธอ
ไปถือเอาไว ้ แล ้วอีกมือก็คว ้ามือของฟองฟ้ ามาจับ
“นี่! มาจับมือฉันท�ำไม”
“ท�ำเป็ นหยิง่ บอกมาซิวา่ คุณหนู หวั สูงแบบเธอ ถ ้าไม่ได้คดิ อะไร
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กับฉันจะมาหาฉันท�ำไม”
“ยะ…อย่ามาท�ำเป็ นรูด้ ไี ปหน่อยเลย”
“หรือไม่จริง ถา้ ไม่สนใจฉัน ก็เปิ ดประตูกลับออกไปได้ แล ้วก็
ไม่ตอ้ งมาอีกนะ เพราะเราไม่มอี ะไรต้องเกี่ยวข ้องกันอยู่แล ้ว”
เขาปล่อยมือจากเธอ ฟองฟ้ าอึกอัก หญิงสาวมองค้อนชายหนุ่ม
หมั่นไส ้เขาเหลือทนกับค�ำพูดค�ำจาอวดดีของเขา
“ฉัน ฉันเอาเงินมาคืน”
“เงินอะไร”
“เงินสองพันเมือ่ วานไง”
“ไม่อยากรับไว ้ ก็วางไว้สิ หมดข ้ออ้างแล ้วใช่ไหม”
เขามองเธออย่างท ้าทาย เดินไปวางถุงอาหารเช้าลงบนโต๊ะ แล ้วก็
ขยับตัวไปอีกมุม เขาดึงเอากางเกงขาสัน้ ออกมาจากช่องเก็บ สะบัดมัน
เล็กน้อย แล ้วก็สวมมันเข ้ากับร่างกาย ฟองฟ้ าต้องหันหน้าหนี เพราะ
ชายหนุ่มไม่คดิ จะปิ ดบังร่างกายของตัวเองเลย
“ยังจะยืนนิ่งอยูอ่ กี ถ ้าไม่สนใจกันก็ไปได้ ไม่อยากเสียเวลาด้วย”
“อีตาบ ้า!”
“ไปในทีน่ ้ ีคอื ไม่ตอ้ งมาหากันอีกนะ ไม่มเี หตุผลอะไรต้องเจอกัน
อยู่แล ้ว”
เขาบอกอย่างไม่ใส่ใจ ฟองฟ้ ารู ว้ ่าเธอต้องมีศกั ดิ์ศรี เธอควร
ตวาดใส่เขา แล ้วก็สะบัดหน้าเดินจากไป แต่สองขาของเธอมันไม่ยอม
เดินเนี่ยสิ
“ปิ ดประตูใหด้ ว้ ย วันนี้จะนอนพัก ซ่อมรถทัง้ คืน ง่วงชะมัด
เดีย๋ วมีสาวๆ มากวนอีก”
“เสน่หแ์ รงนักหรือไง”
“ก็ไม่เคยขาดผู ้หญิง”
เขาหันมายิ้มใหเ้ ธอ รอยยิ้มตรงมุมปากนั่น ทัง้ เจ้าเล่ห ์ ร้ายกาจ
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ฟองฟ้ าคว ้าอะไรบางอย่างขึ้นมา แล ้วก็เขวี้ยงใส่เขา พอมันกระทบกับ
ตัวเขาถึงได้เห็นว่าเป็ นหมอนอิง ชายหนุ่ มเดินไปนั่งบนเก้าอี้ไม่สนใจ
เธออีก ฟองฟ้ าเจ็บใจตัวเอง แล ้วก็โมโหเขาด้วย
“ไปก็ได้”
เขายังนั่งนิ่ง เริ่มแกะถุงโจ๊กเทใส่ชาม หญิงสาวหมุนตัวเดินไป
ทีป่ ระตู แต่พอมือสัมผัสกับลูกบิด เธอกลับไม่อยากเปิ ดมัน
“บ ้าทีส่ ุด”
“เปลีย่ นใจยังทันนะ”
“ไม่ตอ้ งมาพูดเลย”
ฟองฟ้ าหันไปเสียงดังใส่คนพูด  ชายหนุ่มไม่สนใจ  เขาก�ำลังตักโจ๊ก
รับประทาน หญิงสาวหันหน้าไปมองประตูอกี ครัง้ แล ้วก็เดินกระแทกเท ้า
กลับไปหยุดยืนตรงข ้างกายชายหนุ่ม
“จะเอายังไง ยายคุณหนู เอาแต่ใจ”
“นายนั่นแหละ”
“ฉันท�ำอะไร”
“มาเจอฉันท�ำไม ให ้เงินฉันท�ำไม ท�ำไม…”
“หนวกหูน่า”
เขาเกี่ยวเอวเธอด้วยล�ำแขนแข็งแรง แลว้ ก็กระชากตัวฟองฟ้ า
ลงไปนั่งบนตักของเขา ชายหนุ่มหันไปหอมแก้มนุ่ม
“ฉันอุตส่าห์ทำ� ให ้เธอมีข ้ออ้างในการมาหาฉันแล ้วนะ”
“อีตาบ ้า หลงตัวเองชะมัด”
“ไม่เคยเจอแรงดึงดู ดร้อนๆ กับผูช้ ายใช่ไหม ฉันเป็ นคนแรก
ทีเ่ ธอรูส้ กึ สนใจ”
“ระ…รู้ได้ยงั ไง”
“ผูห้ ญิงแบบเธอดูไม่ยาก เชิดหน้าคอแข็ง แต่แววตาไร้เดียงสา
อะไรหลายอย่างในตัวเธอท�ำให้ฉนั มั่นใจว่าเธอสนใจฉัน”
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ฟองฟ้ าไม่เคยเจอคนแบบเขามาก่อน หญิงสาวกะพริบตาปริบๆ
มองเขา ท�ำได้แค่ คอ้ นเขาจนหน้าคว�ำ ่ ชายหนุ่ มยื่นมือไปดึงชามมา
อีกหนึ่งใบ
“มีโจ๊กสามถุง ของฉันสองถุง ของเธอหนึ่งถุงใช่ไหม”
“แสนรูช้ ะมัด”
“ฉันไม่ใช่หมา แต่ถ ้าเป็ นท่าหมา ฉันชอบ”
“ท่าหมา?”
“เอาไว ้ท�ำบนเตียง เดีย๋ วสอนให้”
“อีตาบ ้า! ลามก!”
ชายหนุ่ มหัวเราะ เขาแกะถุงโจ๊กเทใหฟ้ องฟ้ าแลว้ ก็วางช้อนลง
ในชามโจ๊ก หญิงสาวนั่งอยู่บนตักเขา ไม่ขยับตัว ชายหนุ่มก็ไม่เอ่ยปาก
ไล่เธอลงจากตัก
“ไม่หนักเหรอ”
“ไม่น่ี อยากนั่งก็นั่งไปเถอะ”
“อย่าบ่นแล ้วกันว่าฉันตัวหนัก”
“รีบกินเข ้า”
ชายหนุ่ ม ออกค�ำ สั่ ง ฟองฟ้ าก็ เ ลยต้อ งรี บ รับ ประทานโจ๊ก
หลายครัง้ ทีเ่ ธอสบตากับเขา แล ้วก็ได้แต่งนุ งงกับการตัดสินใจของตัวเอง
ว่าท�ำไมถึงยอมให ้เขาเข ้าถึงตัวง่ายดายแบบนี้!
“นี่นาย”
“มีอะไรก็พดู มา”
“นายโสดใช่ไหม”
“ถ ้าไม่โสด มานั่งกอดเธอแบบนี้กเ็ รียกผู ้ชายระย�ำแล ้วสิ”
ค�ำ ตอบของเขาท�ำ ให ฟ้ องฟ้ าอดที่จ ะมองค้อ นเขาไม่ ไ ด้ แต่
ถึง อย่ า งนัน้ หญิง สาวก็ พ อใจในค�ำ ตอบของชายหนุ่ ม เพราะต่ อ ให ้
มีแรงดึงดูดระหว่างกันมากแค่ไหน แต่ถา้ หากเขาไม่โสด ฟองฟ้ าก็คง
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เลือ กที่จ ะถอย จะให เ้ ธอลดศัก ดิ์ศ รีท ำ� ตัว เป็ น มือ ที่ส าม หญิง สาว
ไม่ยอมท�ำแน่นอน
“แน่ใจนะ”
“โสดก็ไม่อยากให้โสด จะเอายังไง”
“ฉันก็ตอ้ งเช็กข ้อมูลนิดหนึ่งสิ ผูช้ ายเดีย๋ วนี้ไม่โสดแต่ทำ� ตัวโสด
มีเยอะแยะ”
“ฉันโสด โสดแบบสุดๆ แต่กเ็ คยมีคนคบ ช่วงนี้กม็ คี ู่นอนบ ้าง”
“อะไรนะ!”
“ก็คนมันโสด เลือดลมก็พลุง่ พล่าน แต่ไม่อยากมีพนั ธะก็มคี ู่นอน
ชั่วคราวบ ้าง ดีอย่างทีจ่ งั หวัดนี้มโี รงน�ำ้ ชายิหวา”
“ไปบ่อยละสิ”
“เพิง่ ไปสองครัง้ ไม่อยากให้ฉนั ไปก็มาให้ฉนั ฟัดสิ”
“อีตาบ ้า ยังไม่ได้คบกันเลยนะ”
“คบกันเลยไหมล่ะ”
“จะไม่จบี กันก่อนเหรอ”
“มีใจขนาดนี้ ยังต้องเสียเวลาจีบอีกหรือไง”
เขาถามแลว้ ก็กดริมฝี ปากลงบนแก้มเธอ ฟองฟ้ าท�ำตัวไม่ถูก
กับความรวดเร็วของเขา หญิงสาววางมือลงบนไหล่กว ้าง
“ได้ทเี อาใหญ่เลยนะ”
“ผู ้หญิงเรื่องมากแบบนี้ทกุ คนหรือไง”
“ไม่รูล้ ะ ก่อนคบกันก็ตอ้ งจีบกันก่อน”
“จีบแล ้วจะติดไหมล่ะ”
เขาถามแลว้ ก็มองเธอ ดวงตาของเขาที่เหมือนกับยิ้มได้ทำ� ให ้
ฟองฟ้ าเขิน หญิงสาวเพิง่ เขินกับผูช้ ายคนแรกก็คอื เขาเนี่ยแหละ ไม่ใช่
แค่วนั นี้ แต่มอี าการมาตัง้ แต่เมือ่ คืนทีไ่ ด้พบกับเขาเป็ นครัง้ แรก ทัง้ ที่
เขาไม่ควรจะเป็ นผู ้ชายในสเปกของเธอด้วยซ�ำ้
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“ก็ลองดูก่อนสิ”
“มีท ้าทาย จีบก็ได้ แต่มขี ้อแม้”
ขนาดจะจีบเธอก็ยงั มีขอ้ แม้อีกอย่างนัน้ เหรอ ท�ำไมเขาถึงได้
เรื่องมากแบบนี้นะ แต่ฟองฟ้ าก็ใหค้ วามสนใจกับขอ้ แมข้ องชายหนุ่ ม
เหมือนกลัวเขาจะไม่จบี เธอ!

ฟองฟ้ าขับรถเข ้าไปจอดทีเ่ ดิม ด้านหลังอู่ซอ่ มรถซึง่ เป็นบริเวณ

บ ้านของคนทีป่ ระกาศกับเธอด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง
“ไม่วา่ งตามจีบหรอก ต้องท�ำงาน อยากให้จบี ก็มาหาแล ้วกัน”
หญิงสาวจอดรถแล ้วก็หน้างอง�ำ ้ เขามันคนร้ายกาจชัดๆ มีใคร
นิสยั แบบนี้กนั บา้ งเล่า เป็ นผู ช้ ายต้องตามจีบผู ห้ ญิง แต่ น่ีกลับบอก
ให ้เธอมาหา เพือ่ ให ้เขามีเวลาจีบเธอ หญิงสาวเปิ ดประตูลงจากรถยนต์
แล ้วก็หนั ไปคว ้าเอาถุงขนมทีเ่ ธอแวะซื้อมาด้วย
‘อยากให ้เขาได้กินของดี ของอร่อย’
เขาไม่ได้สั่ง แต่เธอก็ซ้อื มาให ้ ฟองฟ้ าลงจากรถ ก็เห็นชายหนุ่ม
เดินผ่านประตูท่ีเชื่อมอู่กบั บริเวณบา้ นเขา้ มา เขาใช้เทา้ ดันประตูปิด
แล ้วก็เดินตรงเข ้าไปหาเธอ เรือ่ งมอมแมมต้องให ้เธอเห็นทุกวัน มิหน�ำซ�ำ้
วันนี้ยงั ไม่สวมเสื้อ กางเกงหรือก็เกาะอยูต่ รงสะโพก เผยให ้เห็นเรือนกาย
ท่อนบนทีด่ งึ ดูดสายตาเหลือเกิน
“มาแล ้วเหรอ”
“มาแล ้วสิถงึ เห็น”
หญิงสาวยื่นถุงขนมใหเ้ ขาเป็ นคนถือ ชายหนุ่ มก็รบั เอาไปถือไว ้
ง่ายๆ เขาเท ้าแขนลงบนรถยนต์ ท�ำให ้เธอถูกกักเอาไว้ชั่วคราว
“หน้าบูด เป็ นอะไร”
“ดูแต่งตัวเข ้าสิ”
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หญิงสาวสอดนิ้วเขา้ ไปเกี่ยวกับหู สำ� หรับใส่เข็มขัดบนกางเกง
ของเขา แต่เธอก็ไม่เคยเห็นเขาใช้เข็มขัดสักครัง้ หรอก
“อากาศร้อนเป็ นบ ้า รถก็ตอ้ งซ่อม ถอดเสื้อท�ำงานดีสุด”
“แล ้วนี่เลิกงานแล ้วเหรอ”
“เธอมาก็ตอ้ งเลิกสิ ต้องมาจีบเธอไง”
“คนบ ้าบอ”
“ก็พดู แบบนี้ตลอด”
เขาโน้มใบหน้าเขา้ ไปหาเธอ กดจมูกลงบนแก้มเนียน ฟองฟ้ า
สอดแขนโอบเอวเขา จะบอกว่าเธอชอบใกล้ชิดกับเขาก็คงไม่ผิดนัก
เนื้อตัวมอมแมมของเขา หญิงสาวก็ไม่รงั เกียจ ลองเป็ นคนอืน่ ฟองฟ้ า
คงไม่ยอมให้ใกล้ชดิ แน่นอน
“ซื้อขนมมาให้กนิ ด้วย”
“อยากกินอะไรหวานๆ อยู่พอดี”
“เชอะ! มีแต่ผู ้หญิงเอารถมาให ้ซ่อม ยังจะบ่นอยากกินของหวาน
อีก”
“ไม่ได้เชิญมา มากันเอง”
“จะบอกว่าตัวเองเสน่หแ์ รงหรือไง”
“ประมาณนัน้ ”
เขาตอบแลว้ ก็ย้ ิมใหเ้ ธอ ฟองฟ้ าหน้างอง�ำ ้ ชายหนุ่ มก็เลยขยี้
ริมฝี ปากกับแก้มเนียน หญิงสาวเลือ่ นมือจากเอวของชายหนุ่ มขึ้นไป
วางอยู่บนแผ่นอกของเขา
“มาหอมท�ำไม”
“ไม่หอมคนทีจ่ บี อยู่ จะให ้หอมใคร”
“หอมผู ้หญิงทีม่ าจีบน่ะสิ”
“อนุญาตใช่ไหม”
ฟองฟ้ าตาโต เธอฟาดมือลงบนแผ่นอกของชายหนุ่ ม แลว้ ก็
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ถลึงตาใส่เขา เธอไม่อนุญาตอย่างแน่นอน เพราะหวงเขามาก!
“อยากตายเหรอ”
“เมือ่ กี้เป็ นคนเสนอไม่ใช่หรือไง”
“ไม่อนุญาต แค่ประชด ไม่เข ้าใจหรือไง”
“ประชดแบบเปิ ดทาง ถ ้าไม่ชอบอย่าท�ำ  เพราะถ ้าหากฉันท�ำตาม
ทีเ่ ธอประชด จะมาโทษกันไม่ได้นะ เพราะเธอปากดีเอง”
ฟองฟ้ ามองค้อ นเขา ผู ช้ ายคนนี้ จ ะอ่ อ นข อ้ ให เ้ ธอบ า้ งไม่ ไ ด้
หรืออย่างไรกัน แต่ทเ่ี ธอชอบเขาส่วนหนึ่งก็คงเป็ นเพราะเขาไม่เหมือน
ใคร
“เข ้าบ ้านกันเถอะ อยากอาบน�ำ้ ”
เขาโอบเอวเธอ ฟองฟ้ าก็ยอมให้โอบ หญิงสาวก็เบียดตัวเข ้าไป
หาเขา ตัวชื้นเหงือ่ เลอะน�ำ้ มัน ไม่ใช่ปญ
ั หาส�ำหรับฟองฟ้ า
“นี่ นาย”
“พีเ่ สือ ไม่ใช่นาย สมองปลาทองหรือไง”
“พูดให้ดหี น่อยไม่ได้หรือไง”
“เธอก็พดู กับฉันดีๆ สิ”
“ก็ได้ พีเ่ สือก็ได้”
ฟองฟ้ าท�ำเหมือนไม่เต็มใจที่จะเรียกเขา แต่ ใจเธอน่ ะมีใหเ้ ขา
อย่างรวดเร็ว หญิงสาวยังแปลกใจตัวเอง ท�ำตัวเย่อหยิ่งกับคนอื่น
มาตัง้ นาน บทอยากสวมบทบาทผู ้หญิงใจง่าย ก็ดนั ยอมให ้แก่ช่างซ่อมรถ
แปลกหน้าทีม่ าจากต่างถิน่
“เรียกพีท่ ำ� ไม”
ฟองฟ้ าได้ยิน ค�ำ แทนตัว ของชายหนุ่ ม ก็ ห ยุ ด เดิน และหัน ไป
มองหน้าเขา เธอประหลาดใจ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สกึ ดีมาก
“มองอะไร”
“ขับรถมาตัง้ ไกล”
กัณฑ์กนิษฐ์ 29

“พูดเหมือนขับข ้ามจังหวัด”
“ไม่รูล้ ะ ฉัน…”
เธอพู ด ไม่ ท นั จบ เมื่อ ชายหนุ่ ม ลดใบหน้า ลงไปหา เชยคาง
หญิงสาวขึ้นแลว้ ก็ประกบจูบลงบนปากนุ่ ม ปากร้อนผ่าวของเขาขยี้
หนักหน่วง
“อื้อ! อะ…เจ็บนะ”
แบบนี้ไม่โรแมนติกเลยสักนิด เขาไม่ได้จูบเร้าอารมณ์ แต่เหมือน
ต้องการจูบท�ำโทษเธอมากกว่า ฟองฟ้ าวางมือลงบนแผ่นอกของเขา
แลว้ ก็พบว่าเธอคิดไม่ผิด ดวงตาคมเขม้ ของชายหนุ่ มจ้องมองเธอ
ราวกับจะมองให ้ทะลุเข ้าไปถึงความรูส้ กึ อ่อนไหวทีเ่ ธอพยายามเก็บซ่อน
แม ้จะซ่อนมันไม่มดิ ก็ตาม
“ฟรังก์”
หญิงสาวกะพริบตามองเขา ต้องเสียเวลาครู่ หนึ่ง ถึงเขา้ ใจว่า
เขาต้องการให ้เธอพูดแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นของเธอกับเขา
“อีตาบ ้า บอกกันดีๆ ก็ได้”
“พูดไม่เพราะระวังจะถูกท�ำโทษหนัก”
“กลัวตายละ”
ฟองฟ้ าไม่ก ลัว เขาหรอก นอกจากท�ำ ตัว ดุ เ ข ม้ ใส่ เ ธอ ผู ช้ าย
มาดเถือ่ นปากร้ายคนนี้กย็ งั ไม่เคยท�ำให ้เธอต้องเจ็บตัวเลยสักครัง้
“เธอไม่น่าจะกลัวหรอก คงวิง่ เข ้าใส่พเ่ี ลย”
“หลงตัวเองสุดๆ”
“จริงไหมล่ะ”
“ฟรัง ก์ไ ม่อ ยากเถีย งกับ พี่เ สือ ฟรัง ก์เ มื่อ ย ขับ รถมาตัง้ นาน
ไหนจะแวะซื้อขนมให ้พีเ่ สืออีก”
“พีส่ ั่งหรือ เสนอตัวท�ำเองไม่ใช่เหรอ”
“ไม่รูล้ ะ ฟรังก์ซ้อื มาแล ้วพีเ่ สือต้องกิน แล ้วก็ตอ้ งซาบซึ้งด้วย”
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“ต้องกินไปร้องไห้ไปเลยไหม”
ชายหนุ่ มถาม ฟองฟ้ ามองค้อนเขา หญิงสาวยกแขนขึ้นคลอ้ ง
เข ้ากับล�ำคอของชายหนุ่ม แล ้วก็ย้ มิ หวานส่งให ้เขา
“อุม้ ฟรังก์หน่อย”
“ขาก็มี ท�ำไมต้องให ้อุม้ ”
“ไม่อมุ ้ ก็อย่าอุม้ ”
จากทีฉ่ ีกยิ้มหวานส่งใหช้ ายหนุ่ม หญิงสาวก็ผลักอกเขา แล ้วก็
สะบัดหน้าพรืดใส่ เธอจะเดินเขา้ ไปในบา้ นของชายหนุ่ ม ก้าวขาไปได้
ก้าวเดียว ฟองฟ้ าก็ตวั ลอยขึ้นจากพื้น คนที่พูดจาตัดรอนไร้เยื่อใย
เมือ่ สักครู่เป็ นคนอุม้ เธอขึ้นสู่ออ้ มแขนของเขา
“อุย๊ ! ไหนบอกจะไม่อมุ ้ ไง”
“พูดเมือ่ ไร ถามแค่วา่ ท�ำไมต้องอุม้ ”
ฟองฟ้ าคิดทบทวน แล ้วก็เห็นจริงดั่งว่า เพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธ
ชายหนุ่มถามเธอ แต่เธอยังไม่ทนั ตอบก็งอนใส่เขาก่อน
“ถามว่าท�ำไมต้องอุม้ ก็แค่ตอบ จะงอนไร้สาระท�ำไม”
“ฟรังก์แค่อยากให ้อุม้ ”
“ก็แค่นนั้ แหละ ตอบมาดีๆ สิ แล ้วพูดกับพี่ ก็พดู ให้มหี างเสียง
ด้วย”
“สั่งได้สั่งดี”
“จะท�ำตามไหมก็เรื่องของเธอ”
“ฟรังก์มที างเลือกด้วยเหรอคะ”
หญิงสาวซบหน้าเกยคางลงบนบ่าของชายหนุ่ ม เขาจูบขมับเธอ
เหมือนทัง้ คู่จะมีปากเสียงกัน แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกัน ฟองฟ้ ายิ้มออกมา
เล็กน้อย การอยูก่ บั เขาท�ำให ้เธอสามารถเป็ นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่
ใช่วา่ หญิงสาวจะไม่รตู้ วั
ฟองฟ้ ามีนิสยั ขี้งอน เอาแต่ใจ นอกจากนี้เธอยังไม่ยอมอ่อนข ้อ
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ให้ใครง่ายๆ เธอรู ้ ถึงผู ช้ ายพวกนัน้ จะชอบที่เธอสวย แต่ ไม่มใี คร
อดทนกับนิสยั ของเธอได้นานนักหรอก บางคนอดทนเพราะต้องการ
ผลประโยชน์จากบิดาและพีช่ ายของเธอ พอลับหลังก็นินทาเธอ พูดถึง
เธอในทางทีไ่ ม่ดี
ฟองฟ้ าเจอผู ้ชายแบบนัน้ มาจนเบือ่ หน่าย การทีช่ ายหนุ่มพูดตรงๆ
กับเธอ นอกจากไม่รู้สึกโกรธจริงจัง หญิงสาวยังรู้สึกดีต่อเขามาก
เสน่หข์ องเขาไม่ใช่แค่หน้าตาดี บุคลิกเข ้มแข็งของเขา ปากทีต่ รงกับใจ
ฟองฟ้ าพบว่าเธอโหยหาความจริงใจแบบนี้ต่างหาก
“ซื้อขนมอะไรมา”
“ขนมเค้กค่ะ”
เขาอยากให ้พูดเพราะ  ฟองฟ้ าจะพูดเพราะเอาใจชายหนุ่มสักหน่อย
ก็ได้ เขาอุม้ เธอเดินไปแลว้ ก็คุยกับเธอไปด้วย ไม่เหนื่อยหรือหอบ
เลยสักนิด
“คิดว่าพีช่ อบกินขนมเค้กหรือไง”
“ฟรังก์ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าอร่อยและมันแพง ก็อยากให้พเ่ี สือ
ได้กนิ บ ้าง”
“จะลองชิมดูกแ็ ล ้วกัน”
ฟองฟ้ าพู ด ออกไปแล ว้ ก็ เ พิ่ง ได้คิด เขาจะคิด ว่า เธอดู ถูก เขา
หรือเปล่า ฟองฟ้ าพูดถึงราคาของมัน ไม่ใช่เพราะต้องการดูถกู เขา แต่
เพราะเธอต้องการให ้เขาได้เห็นถึงความใส่ใจของเธอต่างหาก แต่คำ� พูด
ของเธออาจท�ำให ้เขาแปลเจตนาผิดก็ได้
แต่ชายหนุ่ มไม่มปี ญ
ั หากับมัน เขาตอบรับง่ายๆ อุม้ เธอเขา้ ไป
ในบ ้าน แล ้วก็อมุ ้ ติดอ้อมแขนไว ้แบบนัน้ กระทั่งเขาเดินไปนั่งบนเก้าอี้
และวางเธอลงบนตัก เขาจ�ำได้ ฟองฟ้ ามีปญ
ั หากับการนั่งเก้าอี้ของเขา
แต่ถ ้าเป็ นตักของเขา หญิงสาวนั่งได้ไม่มปี ญ
ั หา
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ผู ช้ ายไม่นอ้ ยที่มีปญั หาเรื่องการรับประทานขนมหวาน แต่

ผู ้ชายนิสยั ดุทอ่ี ทุ ศิ ตักให ้ฟองฟ้ านั่งอยู่ไม่มปี ญ
ั หาในเรื่องนี้ เธอซื้อขนม
มาฝาก เขาก็รบั ประทานส่วนของเขาจนหมด
“ชอบไหมคะ”
“ของกิน รสชาติไหนก็กนิ ได้ ฟรังก์ซ้อื มาให้กก็ นิ ”
เหตุผลของเขาฟังดูงา่ ยดาย แต่กลับเป็ นเหตุผลทีท่ ำ� ใหฟ้ องฟ้ า
หัวใจพองโตด้วยความสุขอีกแลว้ เขายอมกินมันก็เพราะเธอเป็ นคน
ซื้อมา สิง่ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นค�ำตอบง่ายๆ จากชายหนุ่มก็คอื ความรูส้ กึ เอาใจใส่
ทีเ่ ขามีต่อเธอต่างหาก
“พีเ่ สือ ชอบกินอะไรเป็ นพิเศษไหมคะ”
“ข ้าว อาหาร”
“แค่นนั้ เองเหรอคะ”
“แค่นนั้ ง่ายๆ ไม่รูจ้ ะใช้ชวี ติ ให ้ยากท�ำไม”
หญิงสาวมองหน้าเขา แลว้ ก็ย้ ิมบางเบา พอเธอยิ้ม ชายหนุ่ ม
ก็ยกมือขึ้นแตะแก้มเธอ ฟองฟ้ าก็เลยตรึงสายตาไว ้บนใบหน้าของเขา
“แล ้วกับฟรังก์ พีเ่ สือคิดว่าฟรังก์งา่ ยเกินไปไหมคะ”
“อะไรคือง่ายทีพ่ ดู ถึง ไม่เข ้าใจ”
“เราเพิง่ รูจ้ กั กัน แต่ฟรังก์กบั พีเ่ สือก็ใกล้ชดิ กันอย่างรวดเร็ว”
“แล ้วมันเกี่ยวอะไรกับง่ายหรือไม่งา่ ย มันคือแรงดึงดูด ผูห้ ญิง
ผู ้ชายถูกตาต้องใจกันเป็ นเรื่องปกติไม่ใช่หรือไง”
“ค่ะ ก็คงเป็ นเรื่องปกติ”
“ไม่ว่าจะหนึ่งวัน หนึ่งเดือน หนึ่งปี สิบปี หรือเวลามากกว่านี้
แล ้วมันแตกต่างกันตรงไหน ส�ำหรับคนอืน่ พีข่ ้เี กียจคิดแทน แต่สำ� หรับ
พีม่ นั ไม่แตกต่าง อะไรทีใ่ ช่ ถึงยังไงก็ใช่ ถ ้าหากไม่ใช่ ถึงยังไงก็ไม่ใช่”
ชายหนุ่ ม ยื่น หน้า ไปจุ๊บ ริม ฝี ป ากเธอเบาๆ เมื่อ เขาดึง ใบหน้า
ออกห่าง ฟองฟ้ าก็ขยับริมฝี ปากด้วยความเขินอาย
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“เราจ�ำเป็ นต้องรอเวลาหลายปี ดว้ ยเหรอฟรังก์ ในเมื่อเรายัง
ไม่รูเ้ ลยว่าจะมีชวี ติ ไปถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่า”
ค�ำพูดของชายหนุ่ ม ฟองฟ้ าไม่ขดั สักค�ำ  เธอได้ฉุกคิด ก็จริง
เหมือนที่เขาพูด จ�ำเป็ นต้องก�ำหนดเวลาที่รู้จกั กันด้วยเหรอ ในเมื่อ
ต่อให้มวี นั นี้ดว้ ยกัน ก็ไม่รูจ้ ะมีพรุ่งนี้ดว้ ยกันหรือเปล่า
“จริงด้วยสินะคะ”
“กังวลอะไรอยู่หรือไง”
“นิดหน่อยค่ะ”
ชายหนุ่มเคาะนิ้วกับปลายจมูกโด่งรัน้ ของเธอ หญิงสาวคว ้ามือเขา
เอาไว ้ และเขาก็กระชับนิ้วแข็งกระด้างเข ้ากับนิ้วของเธอ
“ฟรังก์อยากใกล้ชดิ กับพีเ่ สือ”
“ก็ใกล้สิ ไม่ได้วา่ อะไร”
“ทัง้ ทีร่ ูว้ า่ เรื่องของเราจะมีอปุ สรรคอย่างแน่นอน”
“อุปสรรคแบบมีปญ
ั หาใช่ไหม”
“ค่ะ แบบมีปญ
ั หา”
“ปัญหามีไว้แก้ไขไม่ใช่หรือไง”
ชายหนุ่ มตอบง่ายๆ เขาดู มั่นอกมั่นใจ ฟองฟ้ าก็บอกไม่ถูกว่า
ท�ำไมเขาถึงได้มั่นใจในตัวเองมากถึงขนาดนี้ แต่ความหนักแน่นของเขา
ก็เหมือนจะเผือ่ แผ่มาถึงเธอด้วย
“พีเ่ สือคะ ถ ้าหากเราคบกัน เราจะมีอะไรกันไหมคะ”
“มีสิ ไม่มอี ะไรกับแฟนตัวเอง จะให้ไปมีอะไรกับคนอืน่ หรือไง”
ชายหนุ่ มตอบตามตรง ไม่สร้างภาพ ไม่วางตัวเป็ นสุภาพบุรุษ
เขาจะเป็ นในสิง่ ทีเ่ ขาเป็ น ไม่ตอ้ งปิ ดบังฟองฟ้ าหรือวาดฝันใหเ้ ธอคิดว่า
เขาเป็ นแบบภาพลวงตา
“กลัวหรือไง”
“ก็ตอ้ งกลัวสิคะ”
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“รับรองได้ว่าไม่บงั คับ ให ้อารมณ์พาไปก็แล ้วกัน”
ชายหนุ่มหอมแก้มเธออีกฟอด ฟองฟ้ าเอนตัวเข ้าไปหาเขา ศีรษะ
ซบลงกับบ่าของชายหนุ่ม และเขาก็โอบกอดเธอไว ้
“ฟรังก์จะต้องใจอ่อนกับพีเ่ สือแน่เลยค่ะ”
“อยากท�ำตัวใจแข็งก็ได้ ถ ้าคิดว่าทนไหว”
เขายกยอตัวเองเกินไปแลว้ คงคิดว่าตัวเองมีเสน่ หม์ ากมาย
เหลือเกินจนเธอปฏิเสธไม่ได้ ฟองฟ้ าท�ำได้แค่ หมั่นไสเ้ ขา ลึกลงไป
ในอกก็ยอมรับว่าเขามีเสน่หเ์ หลือร้ายจริงๆ
“คนหลงตัวเอง”
“อีกหน่อยก็จะมีฟรังก์มาหลงอีกคน”
“ไม่รูล้ ะ พีเ่ สือคะ ก่อนหลง พรุ่งนี้ฟรังก์จะมาให้จบี อีกนะคะ”
“ยังต้องจีบอีกเหรอ”
“จีบใหค้ รบเก้าวันก่อนสิคะ เผือ่ มีใครถาม ฟรังก์จะได้พูดได้วา่
พีเ่ สือจีบฟรังก์ก่อน”
“ต้องการแค่น้ ี?”
“ความสุขเล็กๆ ของผู ้หญิงค่ะ”
หญิงสาวสวมกอดเขา ชายหนุ่มลูบศีรษะเธอ แล ้วก็กดจมูกลงบน
แก้มเนียนหอมกรุ่น หญิงสาวระบายรอยยิ้มออกมา ยิ้มทีเ่ ธอมอบให ้เขา
ปราศจากความเย่อหยิง่ แต่เป็ นรอยยิ้มซุกซนและมีความสุข
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แฟนจ๋า

ถ้าพ่อรูว้ ่าเธอท�ำตัวแบบนี้ ฟองฟ้ าต้องถูกตีเป็ นแน่ แต่เธอ

ห ้ามใจตัวเองไม่ได้ เมือ่ อยู่กบั เขา สติของฟองฟ้ าก็ไม่ค่อยจะอยู่กบั เนื้อ
กับตัวเอาเสียเลย
มือนิ่มก�ำเขา้ หากัน แลว้ ก็กดลงบนแผ่นอกกวา้ งของคนที่อยู่
ใต้ร่างเธอ ผู ้ชายร่างใหญ่ แข็งกระด้างไปทัง้ ตัวทีจ่ ะยอมให ้เธอข่มเหงเขา
ก็เฉพาะช่วงเวลาแบบนี้เท่านัน้
ฟองฟ้ าเผยอริมฝี ปาก ตัวเธอเคลือ่ นไหวขึ้นลงอยู่บนร่างแกร่ง
สมบู รณ์แบบ หุ่นแบบเขาน่ ะ เรียกว่าหุ่นทรมานใจสาวๆ แบบเธอ
โดยเฉพาะ
กล า้ มเนื้ อ ของเขาบึก บึน น่ า ลู บ ไล ้ น่ า สัม ผัส ไปทัง้ ตัว และ
มือใหญ่ หยาบกร้านแตกต่างจากมือนุ่ มละมุนของฟองฟ้ า ในตอนนี้
ก็รวบจับบัน้ เอวของเธอเอาไว ้
สายตาของเขาเร่ าร้อน เกลื่อนไปด้วยความพิศวาส ยามเขา
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มองเธอ หญิงสาวรูส้ กึ เหมือนก�ำลังถูกเขากลืนกินผ่านดวงตา
“เร็วหน่อย อย่าขี้เกียจ”
มือใหญ่ฟาดลงบนบัน้ ทา้ ยของเธอ หญิงสาวมองค้อนเขา แต่
เรือนกายของเธอก็เคลือ่ นไม่หยุด เพราะความเร่าร้อนในกายทีต่ อ้ งการ
ปลดปล่อยออกมา
“อีตาบ ้า”
ฟองฟ้ าตวาดแว ้ด เธอขยับตัวไม่ได้หยุด ยังกล่าวหาว่าเธอขี้เกียจ
อีกแน่ะ เขานึกว่าอยูแ่ บบนี้มนั แสนสบายจนเธอต้องการยืดระยะเวลาให ้
ยาวนานออกไปหรือไง การมีเขาเป็ นส่วนหนึ่งในตัว ทัง้ อึดอัด ร้อนผ่าว
ยั่วยวนอารมณ์ให้ร่างกายต้องเร่งการเคลือ่ นไหว
“รีบท�ำหน้าทีข่ องตัวเองสิ”
“เอวจะเคล็ดอยู่แล ้ว ยังจะบ่นอีก”
ฟองฟ้ ามองค้อนเขาจนตาคว�ำ ่ อีตาบา้ นี่ชอบหาเรื่องเธอไม่เวน้
แมก้ ระทั่งช่วงเวลาเร่าร้อนบนเตียง เธออยากข่วนเขาใหห้ น้าเป็ นแผล
แต่ถ ้าท�ำแบบนัน้ เขาอาจไม่เหลืออะไรดีๆ ไว้ให้เธอมองอีกก็ได้
“โยกเบาๆ แค่เนี้ยเอวจะเคล็ด?”
ชายหนุ่มแกล ้งว่า ตัง้ ใจยัว่ อารมณ์เธอ ตอนทีเ่ ธองอนเขา ดวงตา
คู่ สวยจะมองค้อน แก้มแดงจัด ประกายวิบวับในดวงตา ยิ่งท�ำให ้
นัยน์ตาแสนหวานนั่นเหมือนจะเปล่งประกายได้ ดวงดาวทีว่ า่ สวย ก็ยงั
แพ ้ความระยิบระยับในดวงตาของเธอ
“คนหืน่ !”
“ท�ำด้วยกัน ก็หน่ื ด้วยกันสิ”
“พูดมาก”
“ก็เธอชักช้า”
“งัน้ ก็ทำ� เองสิ”
ต่ อใหอ้ ยากงอน ท�ำตัวเย่ อหยิ่ง สะบัดตัวลุกไปจากเขา แต่
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หญิงสาวก็ตดั ใจทิ้งอารมณ์วาบหวามทีม่ ตี ่อชายหนุ่มไม่ลง
“อยากแล ้วยังขี้เกียจอีกนะ”
“อีตาบ ้า ปากเสียทีส่ ุด”
“พูดเพราะๆ กับพีห่ น่อยคุณหนู ”
คนทีย่ อมใหเ้ ธอข่มเหง กดเขาไว้ใต้ร่างด้วยความเต็มใจเด้งตัว
ขึ้นนั่ง ล�ำแขนแข็งแกร่งโอบรัดเรือนกายของเธอ
“ก็บ ้าจริงนี่ คนปากขม”
เธอท�ำเสียงกระเง ้ากระงอดใส่เขา กับเขาคนเดียวเท่านัน้ ทีฟ่ องฟ้ า
ยอมให้ถงึ ขนาดนี้ คนเจ้าเล่หจ์ บั คางเธอแล ้วดันใบหน้าหวานละมุนขึ้น
“ขอความหวานมาดับความขมในปากหน่อย”
เขาขอดื้อๆ ไม่รอใหเ้ ธออนุ ญาต ปากร้อนผ่าวก็ประกบลงบน
ปากนุ่ม เขาบดเคล ้าเรียวปากฉ�ำ่ หวาน เรียกร้องการตอบสนองจากเธอ
จูบจนปากนุ่มแทบช�ำ  
้ แต่กย็ งั บดจูบดุเดือด  สองแขนขาวเนียนโอบกอดเขา
แนบแน่น
ร่ างเปลือยสองร่ างเบียดเขา้ หากัน ผิวกายร้อนผะผ่าวราวกับ
ใต้ผวิ กายซุกซ่อนประกายไฟเอาไว ้ แต่ไฟทีก่ ำ� ลังลุกลามเรือนกายของ
ทัง้ คู่ คือไฟพิศวาส ยิ่งใกล้ชิดก็ย่งิ ร้อนระอุ สองร่างยังคงเคลือ่ นไหว
ไม่ได้หยุด ร่างกายกอดรัดกัน ปากก็บดจูบหนักหน่วง
เสียงเตียงดังเอีย๊ ดอ๊าด  ตามการโรมรันเร่าร้อน  สองมือหยาบกร้าน
ของชายหนุ่ มช้อนเขา้ กับบัน้ ทา้ ยงอนสวย ขยี้ขย�ำแลว้ ก็จบั ตรึงเอาไว ้
ในท่วงท่าทีเ่ ขาต้องการ  แล ้วก็กระหน�ำ่ ความพิศวาสเข ้าใส่สตรีแสนสวย
ซึง่ เขาก�ำลังครอบครองอยู่
ชายหนุ่มถาโถมพละก�ำลังเข ้าใส่เธอ ไม่หวั่นกับเสียงเตียงทีต่ อ้ ง
ทนรับกับความเร่าร้อนหนักหน่วง  ซึง่ สองหนุ่มสาวไม่ไยดีตอ่ ความล�ำบาก
ของมันเลยสักนิด ปากนุ่ มๆ บดเบียดกับปากร้อน แทรกลิ้นเขา้ ไป
ในริมฝี ปากของเขา
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ชายหนุ่มก็ตวัดลิ้นตอบโต้  ไม่ยอมให ้เธอเป็ นฝ่ ายปลุกเร้าอารมณ์
เขาฝ่ ายเดียว เรื่องบนเตียง เขาต้องแสดงแสนยานุภาพ ต้องเชี่ยวชาญ
ร้อนระอุ และเป็ นเขาทีต่ ้องท�ำให ้เธอเป็ นทาสสวาทบนเตียง และชายหนุ่ม
ก็ทำ� ได้ดดี ว้ ยสิ
ริมฝี ปากของทัง้ คู่ต ้องผละออกห่างจากกัน  เมือ่ ช่วงอารมณ์ดเุ ดือด
ยิง่ เดือดพล่านขึ้น สองแขนของเธอคล ้องเข ้ากับล�ำคอแกร่ง เรือนกาย
เอนไปด้า นหลัง ศี ร ษะก็ แ หงนเงยขึ้น ชายหนุ่ ม เฝ้ ามองเรื อ นร่ า ง
น่าลุม่ หลง เขาจับเอวเธอ รัง้ ตัวเธอให ้ค้างอยูใ่ นท่วงท่านัน้ แล ้วก็บดอัด
กระหน�ำ่ ความพิศวาสเข ้าใส่ร่างกายของเธอจนเธอหวีดร้องเสียงดังและ
เขาก็คำ� รามด้วยความรัญจวน

“พี่เสือ! เดีย๋ วสิ”

ฟองฟ้ ายกมือขึ้นดันแผ่นอกของเสือใต้เอาไว ้ เพิง่ จะจบยกแรกไป
ก็จะต่อทันทีเลยเหรอ ไม่คดิ จะให้พกั บ ้างหรือไง ร่างกายของเธอถูกเขา
ใช้งานอย่างสมบุกสมบันเกินไปหรือเปล่า ฟองฟ้ ารู้จกั เขามาสามเดือน
แต่เสียตัวให ้เขามากกว่าจ�ำนวนวันที่รจู้ กั กันเสียอีก
เธอกับเขาทิ้งตัวลงนอนหอบแฮกๆ กันบนเตียง แต่ในขณะที่
ลมหายใจก็ยงั ไม่ปกติ ความแข็งกระด้างของชายหนุ่ มกลับไม่ยอม
อ่อนตัวลงจนหมดแรง มันท�ำท่าคอพับคออ่อนครู่ เดียว แลว้ ตอนนี้
ก็ดุนดันอยู่กบั เรือนกายด้านหลังของเธอ เพราะชายหนุ่มนอนซอ้ นอยู่
และใช้วงแขนแข็งแกร่งโอบกอดเธอเอาไว ้
“พูดเพราะๆ หน่อยฟรังก์”
มือเขาควา้ หมับเขา้ กับก้อนเนื้อเต่งตึงขาวอวบ เด้งสู้มอื ยิ่งบีบ
ก็ยง่ิ มัน ไม่ได้บบี มันอย่างเดียว ดูดก็อร่อย เลียก็แสนหวาน ถูกปาก
ถูกใจเขาไปหมด
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“ตัวเองพูดกับฟรังก์เพราะนักนี่”
หญิงสาวบ่นออกไป เสือใต้จะมีปฏิกริ ยิ าตอบโต้ด้วยการต�ำหนิเธอ
ทันที ถ ้าหากฟองฟ้ าพูดไม่เพราะกับเขา แต่ปากเขาก็ใช่วา่ จะอ่อนหวาน
หรืออ่อนโยน พูดออกมาแต่ละค�ำ  บางครัง้ ก็หยาบคายจนฟองฟ้ าอยาก
ตีปากเขาสักทีสองที
“พีเ่ ป็ นผูช้ าย พีจ่ ะพูดอะไรก็ได้ แต่ฟรังก์เป็ นผูห้ ญิง ต้องพูด
ให ส้ วยให เ้ พราะเหมือ นหน้า ตา ถ า้ พี่อ ยากได้ค นหยาบแบบตัว เอง
พีก่ ค็ บกับตัวเองแล ้วสิ”
เขาจับเธอพลิกตัวตะแคงหันไปหาเขา  แล ้วก็เลือ่ นตัวลงต�ำ  
่ ใบหน้า
คมคายหล่อจัดของชายหนุ่มซุกเข ้าไปหาสัดส่วนทีเ่ ขาลุม่ หลง
“พีเ่ สือ ฟรังก์เหนื่อยอยู่นะ”
“ร้องครางอย่างเดียวก็เหนื่อยหรือไง”
“คนบ ้านี่ ท�ำไมปากถึงได้เป็ นแบบนี้กไ็ ม่ร”ู้
“พีก่ เ็ ป็ นของพีแ่ บบนี้นั่นแหละ พีห่ น่ื เซ็กส์จดั ฟรังก์กร็ ู ้ แล ้วจะ
แหกปากโวยวายท�ำไม ไม่ใช่เพิง่ เคยนอนด้วยกันครัง้ แรก ก็รูอ้ ยู่แล ้ว
เจอกันเมือ่ ไรพีต่ อ้ งเบิลหลายครัง้ ถึงจะพอ”
ปากเขาตอบไป แลว้ ก็ดูดหมุบหมับหยอกลอ้ ก้อนเนื้อขาวผ่อง
ไปด้วย ผิวของฟองฟ้ าขาวผ่องนวลเนียน นุ่ มละมุนเหมือนผิวเด็ก
ไม่มผี ดิ
เขาชอบ คงเพราะผิวเขาสีคล�ำ้ ออกไปทางสีแทน ท�ำใหช้ ายหนุ่ม
ชอบผู ห้ ญิงผิวขาว ฟองฟ้ านี่ถูกสเปกเขาไปทัง้ ตัว ตัวเล็ก แต่ ไม่ได้
ผอมบาง หุ่นแบบผู ช้ ายมองต้องน�ำ้ ลายหก ผู ห้ ญิงต้องอิจฉา มอง
ผิวเผินตัวเล็กนิดเดียว แต่อกโตอวบอัด ยิ่งถอดเสื้อผา้ ยิ่งสวยทัง้ ตัว
หุ่น น่ า กอดรัด ฟัด เหวี่ย ง เห็น แบบนี้ ไ ม่ห่ืน เขาก็ ค งต้อ งถูก จัด เป็ น
พวกกามตายด้าน
“เบาๆ หน่อย ฟรังก์เจ็บนะคะ”
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“สีชมพูน่าดูด”
เขาดูดโดยไม่สนใจจะเบาแรงให ้เธอ ฟองฟ้ าเสียตัวให ้เขาครัง้ แรก
ก็ดนั เจอกับผู ้ชายทีไ่ ม่รจู้ กั พอเรือ่ งบนเตียง ผ่านมือเขาคนเดียว ร่างกาย
ของเธอก็คงถูกใช้งานจนแทบพรุนไปหมด ไม่สามารถตกไปถึงมือ
ของใครได้อกี
“ฟรังก์เปลีย่ นท่าเถอะ ดูดไม่ค่อยถนัด”
ปากเขาไม่ยอมห่างแบบนี้ ยังจะบ่นว่าดูดไม่ถนัดอีกแน่ ะ! แต่
ฟองฟ้ าจะท�ำอะไรได้ ชายหนุ่ มไม่ได้ตอ้ งการใหเ้ ธออนุ ญาต เขาบอก
ให้รบั ทราบมากกว่า
“ดูดจนแทบหลุดติดปากแล ้ว ยังบ่นว่าดูดไม่ถนัดอีก”
“จะดูดแรงกว่านี้ไง”
“ฟรังก์เจ็บนะคะ”
“เจ็บอะไร ชอบก็บอกตรงๆ”
ฟองฟ้ ามองค้อนเขา อยากเกลียดเขาก็ตรงทีเ่ สือใต้รู้จกั ร่างกาย
ของเธอดีกว่าเธอรูจ้ กั มันเสียอีก ชายหนุ่มพูดออกมา ฟองฟ้ าเถียงไม่ได้
สักค�ำ
“อุย๊ ! พีเ่ สือ”
ฟองฟ้ าถูกเขาจับยกขึ้นไปนั่งพิงตัวกับหัวเตียง หญิงสาวต้อง
แยกขาออก เพือ่ รับร่างสู งแกร่งที่เบียดเขา้ ไปชิด ศีรษะของเขาทัง้ มุด
ทัง้ ซุกเขา้ ไปหาอกอวบใหญ่ สองมือก็เคลน้ คลึงไม่ห่าง ปากของเขา
ยิง่ แล ้วใหญ่ เข ้าไปชิดได้กจ็ ูบนัวเนียทันที
“พีข่ อเบิลอีกสองสามยกเดีย๋ วพาไปเทีย่ ว”
“ฟรังก์คงเดินไหวหรอกค่ะ”
แต่ละรอบของเขาใช้ทงั้ เวลาและแรงกาย กว่าจะครบสองสามรอบ
ทีเ่ ขาพูดถึง ฟองฟ้ าคงไม่มแี รงเดิน เหลือแต่แรงนอนเท่านัน้
“พีอ่ มุ ้ ก็ได้”
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ชายหนุ่มไม่ยห่ี ระ ตัวแค่น้ ี เขามีแรงอุมได้สบาย
้
เสือใต้ชอบมาก
ทีจ่ ะจับยกเธออุม้ เป็ นว่าเล่น เนื้อตัวนุ่มๆ หอมๆ อุม้ แล ้วฟัด เขาชื่นใจ
และมีความสุข
“รูแ้ ล ้วค่ะว่าแข็งแรง”
เขานัว เนี ย เธอไม่ ห่ า ง ฟองฟ้ าก็ ไ ม่ เ คยใจแข็ง กับ เขาได้เ ลย
เขาต้องการ ปากเธอบ่น แต่ร่างกายก็ตอบสนองเขา ต้องการใหเ้ ขา
ได้ดั่งใจและท�ำใหเ้ ขามีความสุข ฟองฟ้ าหลุบตาลงมองศีรษะของเขา
ด้วยสายตาอ่อนหวาน
‘เราหลงพีเ่ สือมาก’
ฟองฟ้ ารู้ตวั ดี หลงแบบรู้ทงั้ รู ้ หลงทัง้ ที่ยงั ไม่รูว้ ่าจะมีอนาคต
ร่ ว มกัน ได้อ ย่ า งไร แต่ เ มื่อ ความปรารถนาดึง ดู ด จนเธอไม่ส ามารถ
หา้ มปรามตัวเองได้ ฟองฟ้ าก็ปล่อยใหค้ วามต้องการของหัวใจและ
ร่างกายน�ำทางการตัดสินใจของเธอ

“พี่เสือ ไม่เอา ปล่อยฟรังก์ ฮื้อ!”

“หนวกหู พีบ่ อกแล ้วไงว่าจะอุม้ ”
เรื่องมากนัก ฟองฟ้ าก็ถูกเขาท�ำโทษด้วยการขยี้ปากร้อนผ่าว
ลงบนแก้มเนียน หญิงสาวมองค้อนเขา เธอก็ไม่ได้อยากเรือ่ งมากหรอก
แต่แบบนี้ก็ออกจะเอิกเกริกเกินไปหรือเปล่า ถา้ หากมีคนอืน่ มาเห็นเข ้า
ก็คงดูไม่ดี
เสือใต้จบั เธอยกอุม้ เข ้ากับเอวสอบ สองมือประคองบัน้ ทา้ ยของ
หญิงสาว พาเธอเดินเล่นชมต้นหญ้าทีข่ ้นึ อยู่สองข ้างทาง ตอนนี้ยงั ไม่มี
คนเห็น เธอก็ตอ้ งรีบเรียกร้องใหเ้ ขาปล่อย แต่ ชายหนุ่ มดันไม่ยอม
ปล่อยเธอเนี่ยสิ มีแต่จะพาเดินไปเรื่อยๆ
“ฟรังก์เดินเองได้”
42 เจ้าสาวคุณมาเฟีย

“แล ้วใครบ่นปวดขา”
“ฟรังก์บน่ ค่ะ”
“พีเ่ อาใจไม่ดหี รือไง”
ก็ใช่วา่ ไม่ดหี รอก แต่ฟองฟ้ ากลัวคนอืน่ มาเห็นเข ้า ท่าอุม้ ของเขา
น่าหวาดเสียวน้อยเมือ่ ไรกัน ถึงอย่างไรเธอก็เป็ นผูห้ ญิง ในทีล่ บั ตาคน
เธอสมยอมเขา แต่ในทีเ่ ปิ ดเผย เธอก็ควรต้องรักษาหน้าตาของตัวเอง
และหน้าตาของครอบครัวด้วย
“ฟรังก์กลัวคนอืน่ จะมองไม่ด”ี
“พีร่ ูห้ รอกน่า ว่าต้องรักษาหน้าตาคุณหนู ไฮโซ ลูกคนมีอทิ ธิพล
ของฟรังก์ พี่มนั ก็แค่ ช่างซ่อมรถจนๆ มาอุม้ คุณหนู คนสวยแถมรวย
แบบฟรังก์ให ้คนอืน่ เห็น ฟรังก์คงเสียหน้า”
“บ ้า! ฟรังก์ไม่ได้คดิ แบบนัน้ เสียหน่อย”
หญิงสาวทุบบ่าเขา แต่บ่าแข็งกระด้างแบบนี้ เขาไม่เจ็บหรอก
เป็ นฟองฟ้ าต่างหากทีต่ อ้ งเจ็บมือ เสือใต้สบตากับเธอ
“โกรธอะไร”
“พูดเหมือนฟรังก์รงั เกียจพีเ่ สือ พีเ่ สือน่ ะเป็ นผูช้ ายคนแรกของ
ฟรังก์นะ ถา้ รังเกียจ ฟรังก์คงไม่ให้มอี ะไรด้วยหรอกค่ ะ แต่ ฟรังก์
ก็ตอ้ งรักษาหน้าคุณพ่อ คนอืน่ มาเห็นพีเ่ สืออุม้ ฟรังก์แบบนี้คงไม่ด”ี
“ตรงนี้ไม่มใี ครหรอก ถา้ มีพ่กี ็ไม่อุม้ พี่รูน้ ่ าต้องรักษาหน้าของ
ฟรังก์ดว้ ย”
ฟองฟ้ าไม่อยากทะเลาะกับเขา หญิงสาวยุตปิ ญ
ั หาด้วยการซบหน้า
เกยลงบนบ่าของชายหนุ่ ม ปล่อยใหเ้ ขาอุม้ เธอตามสบาย เสือใต้พา
หญิงสาวเดินลึกเขา้ ไปจากบริเวณขา้ งทางที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์คู่ใจ
ของเขาเอาไว้ใต้ตน้ ไม ้ และพาเธอเดินเข ้ามาด้วยกัน
“ไปนั่งจีบกันตรงนัน้ ดีกว่า”
“ยังจะจีบฟรังก์อกี เหรอคะ”
กัณฑ์กนิษฐ์ 43

เธอกับเขาน่ ะได้กนั ไปถึงไหนต่ อไหนแลว้ ยังจะต้องเสียเวลา
จีบกันอีกอย่างนัน้ เหรอ ฟองฟ้ านึกข�ำ  ชายหนุ่ มพาเธอไปนั่งใต้ตน้ ไม ้
จากมุมทีเ่ ขาเลือก ต่อให้มคี นผ่านไปมาบนถนนก็จะไม่เห็นทัง้ คู่
“จีบเรื่อยๆ นั่นแหละ จะได้ไม่ตอ้ งน้อยใจว่าพีไ่ ม่สนใจ”
เขาวางเธอลงบนพื้น หญ้า แล ว้ นั่ ง ลงก่ อ น รู ว้ ่ า ฟองฟ้ าเป็ น
คุณหนู ไฮโซ ให้นั่งกับหญ้ากับดิน หญิงสาวก็ไม่ค่อยสะดวกใจนัก
ที่เ ธอยอมมากับ เขานี่ ก็ เ รีย กได้ว่ า เป็ น เรื่อ งเหนื อ ความคาดหมาย
ชายหนุ่มปัดมือกับกางเกงของเขา
“นั่งลงมา”
ฟองฟ้ าทรุดตัวนั่งลงบนตักเขา ชายหนุ่มโอบแขนกอดเธอเอาไว ้
หลวมๆ ฟองฟ้ ามองหน้าเขา แล ้วก็ย้ มิ ให ้เขา
“ขอบคุณค่ะพีเ่ สือ”
“ท�ำยังไงได้ มีแฟนเป็ นคุณหนู จะนั่งจะกินจะนอนจะเดินก็เยอะ
ไปหมด”
ฟองฟ้ ามองค้อนเขา เสือใต้บบี จมูกเธอ แล ้วก็กอดร่างนุ่มละมุน
ของหญิงสาวแน่นขึ้น ฟองฟ้ าก็ซุกหน้าเข ้าไปหาแผ่นอกของเขา
“ฟรังก์กำ� ลังปรับตัวอยู่ค่ะ พีเ่ สือก็ให ้เวลาฟรังก์หน่อยสิคะ”
“ช่างมันเถอะ พีด่ ูแลฟรังก์ได้”
เสือใต้จูบขมับของเธอ ฟองฟ้ าหัวใจพองฟูไปหมด ในยามทีเ่ ขา
อ่อนโยนกับเธอ ถึงจะเป็ นการอ่อนโยนทีเ่ จือปนด้วยความแข็งกระด้าง
ตามบุคลิกแข็งๆ ของเขาก็ตาม
เสือใต้เป็ นคนต่างถิน่ เขามาทีห่ มูบ่ ้านเมืองคามเมือ่ เกือบสีเ่ ดือน
ก่อน ชายหนุ่มเปิ ดอู่ซ่อมรถหน้าทีพ่ กั ของเขา ฟองฟ้ าขับรถไปจอดเสีย
แถวหน้าอู่พอดี เจอหน้ากันครัง้ แรกปะทะคารมกันไม่นอ้ ย
จากการปะทะคารมครัง้ แรก ฟองฟ้ ากลับกระสับกระส่าย อยาก
เจอหน้าเขาบ่อยๆ ไม่รู้สกึ โกรธหรือเกลียด ต้องหาเหตุผลไปหาเขา
44 เจ้าสาวคุณมาเฟีย

แล ้วก็ลงเอยกับชายหนุ่มบนเตียงเพราะหัวใจเรียกร้อง
“พีเ่ สือร�ำคาญฟรังก์ไหมคะ”
“บางครัง้ เวลาฟรังก์งเ่ี ง่า เจ้าอารมณ์แบบไม่มเี หตุผลเท่านัน้ แหละ
แต่เรื่องความส�ำรวยของฟรังก์น่ะ พีไ่ ม่รำ� คาญหรอก มันเป็ นชีวติ ปกติ
ของฟรังก์น่ี ท�ำไมต้องร�ำคาญ”
ฟองฟ้ าย่นจมูกใส่เขา เสือใต้รูปร่ างสู งใหญ่ หล่อจัดสะดุดตา
หน้าตาคมเข ้มไม่เหมือนคนไทยเลยสักนิด แต่กลับพูดภาษาไทยได้อย่าง
คล่องแคล่ว เขาเล่าใหฟ้ องฟ้ าฟังว่าเขาเป็ นลูกครึ่ง พ่อเป็ นคนต่างชาติ
แม่เป็ นคนไทย เขาอยู่กบั แม่มาตลอดจนแม่เสีย ก็เลยพูดภาษาไทยได้
เมือ่ ได้ยนิ ว่าแม่เขาเสีย ฟองฟ้ าก็ไม่กลา้ ถามต่อ ด้วยเกรงว่าจะท�ำให ้
ชายหนุ่มต้องกระทบกระเทือนจิตใจ
ฟองฟ้ าปล่อยใหอ้ ารมณ์อยู่เหนือเหตุผล แต่เธอก็รูว้ ่า การทีจ่ ะ
ลงเอยกับเสือใต้ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย เขาเป็ นคนต่างถิน่ เปิ ดอูซ่ อ่ มรถเล็กๆ
เพือ่ หาเงินประทังชีวติ ในขณะที่ ฟองฟ้ า เลอเกียรติ เป็ นลูกสาวคนเล็ก
ของเจ้าพ่อเมืองคาม! หญิงสาวต้องแอบคบกับเสือใต้ ไม่ใช่เพราะอาย
ทีเ่ ขามีฐานะยากจน แต่เป็ นเพราะกลัวบิดาจะจัดการเก็บเขาต่างหาก
“ลมเย็นดีนะคะพีเ่ สือ”
“จะให้พท่ี ำ� อะไร กอดให ้แน่นขึ้นหรือไง”
“ฟรังก์ชวนคุยต่างหากค่ะ”
อยากคุยด้วยก็หาเรือ่ งจะวกเข ้าเรือ่ งใกล้ชดิ กันอยูเ่ รือ่ ย  แต่ฟองฟ้ า
ก็ยอมรับว่าเธอชอบทีเ่ ขาเป็ นแบบนี้ เสือใต้มเี สน่หน์ ่าหลงใหลในแบบที่
เธอไม่เคยรูส้ กึ กับผู ้ชายคนไหนมาก่อน เธอสนใจเขามากกระทัง่ ไม่สนใจ
เรื่องฐานะชาติตระกูลหรือชาติกำ� เนิดของเขา
ฟองฟ้ าสนใจแค่วา่ เขาโสดหรือไม่ หญิงสาวถามเขา เสือใต้กต็ อบ
ตามตรงว่าเขาโสดไม่มพี นั ธะผูกพัน นั่นคือสิง่ ทีฟ่ องฟ้ าใหค้ วามส�ำคัญ
ก่อนตัดสินใจมีความสัมพันธ์ลกึ ซึ้งกับเขา เพราะเธอไม่ตอ้ งการได้ชอ่ื ว่า
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เป็ นผู ้หญิงทีแ่ อบมีอะไรกับผู ้ชายของคนอืน่ หรือกินน�ำ้ ใต้ศอกใคร
ส่วนเรื่องอื่น นอกจากความโสด ฟองฟ้ าเขา้ ใจค�ำว่าความรัก
ไม่มเี หตุผลก็ตอนเจอกับเสือใต้นนั่ แหละ เขาไม่ใช่ผู ้ชายในสเปกของเธอ
เลยสักนิด และฟองฟ้ าก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องลดตัวลงไปคบกับ
ผู ้ชายทีม่ ฐี านะยากจน แต่เมือ่ ใจมันปรารถนาแล ้ว เรือ่ งฐานะชาติตระกูล
ก็ไม่อยู่ในความสนใจของฟองฟ้ า
แม ้กระทั่งเวลาก็ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ เธอรักเขาอย่างง่ายดาย ทัง้ รัก
ทัง้ หลง เพราะถา้ หากไม่รกั ไม่หลง ฟองฟ้ าก็คงไม่ยอมเขาถึงขนาดนี้
ด้วยนิสยั ของเธอ ซึ่งเป็ นคุณหนู คนเล็กของบา้ น ทัง้ เอาแต่ใจตัวเอง
และเย่อหยิง่ กับคนทีเ่ ธอไม่คุน้ เคยด้วย
ฟองฟ้ าได้รบั การปลูกฝังจากบิดา จะเลือกผูช้ ายต้องเลือกคน
ที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม ต้องมีฐานะที่เท่าเทียมกัน และเป็ นคนที่จะ
ดูแลฟองฟ้ าได้ เสือใต้ดูแลเธอได้ แต่ในระยะยาวก็ตอ้ งดูกนั ต่อไปว่า
เขาจะดูแลเธอได้แค่ไหน แต่ทเ่ี ขาไม่มกี ค็ อื ความมั่งคั่ง
แต่ เมื่อเธอมีใจให ้ ฟองฟ้ าก็ไม่สนใจเรื่องเงินทองเลยสักนิด
ผู ช้ ายตามจีบฟองฟ้ าแถวยาวเป็ นหางว่าว ถึงแมค้ นในสังคมคนรวย
ของเมืองคามบางคนจะดูแคลนว่าเธอมีคนตามจีบมากมายเพราะอิทธิพล
ของ ถังทอง เลอเกียรติ ผู ้เป็ นพ่อ ทีห่ อมหวานเหลือเกิน ท�ำให ้หนุ่มๆ
และครอบครัวในสังคมคนมีเงินต้องการผูกสัมพันธ์ดว้ ย
แต่ฟองฟ้ าไม่ใช่คนทีจ่ ะดูแคลนตัวเอง ต่อให้ตดั เรือ่ งบิดาออกไป
ฟองฟ้ าก็ ส วยสะดุ ด ตาเหลือ เกิ น มองนานๆ ก็ ส วย มองผิว เผิน
แรกเห็นหน้าก็ชวนใหต้ กตะลึง ความสวยของเธอสามารถท�ำใหผ้ ูช้ าย
ยอมทีจ่ ะคุกเข่าคลานเข ้าไปหาเธอได้อย่างง่ายดาย
“วันนี้ตอ้ งกลับกี่โมง”
“สักสีโ่ มงเย็นค่ะ”
“งัน้ เทีย่ วเสร็จแล ้วกลับไปท�ำกันอีกสักยกสองยกดีไหม”
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“พีเ่ สือ เอวฟรังก์เคล็ดแล ้วนะคะ”
เรื่องบนเตียงของเสือใต้นนั้ ร้อนฉ่ ามาก ชายหนุ่มแทรกมือเข ้าไป
ใต้เสื้อยืดของฟองฟ้ า ถึงจะเป็ นเสื้อยืด แต่แค่ตวั อักษรภาษาอังกฤษ
ไม่ก่ีตวั ที่อยู่บนตัวเสื้อก็ทำ� ใหเ้ สื้อตัวนี้มรี าคาไม่ตำ� ่ กว่าสองหมื่นบาท
ฟองฟ้ าเลือกที่จะแต่ งตัวใหด้ ู เรียบง่าย เพื่อไม่ใหเ้ ธอดู แตกต่ างจาก
เสือใต้มากนัก
แต่ความเรียบง่ายของฟองฟ้ า มันคือความเรียบง่ายทีร่ าคาของ
เสื้อผ ้าไม่ได้เรียบง่ายไปด้วยเลยแม ้แต่นอ้ ย จากเดรสหรูหราฟู่ฟ่า แม ้แต่
ชุดอยู่บา้ นก็ตอ้ งสวยตัง้ แต่หวั จดเทา้ ฟองฟ้ าก็ปรับเปลีย่ นการสวมใส่
เสื้อผ ้าเมือ่ ต้องมาหาเสือใต้
นั่ น ก็ เ พราะเธอต้อ งขึ้น คร่ อ มมอเตอร์ไ ซค์ก บั เขา มาหาเขา
ชายหนุ่ มจะใหเ้ ธอจอดรถไวด้ า้ นหลังอู่ซ่อมรถของเขา อู่ท่อี ยู่ห่างไกล
จากชุมชนของคนในเมืองคาม ตัง้ อยู่โดดเดี่ยว ใหบ้ ริการคนผ่านทาง
และชาวบ ้านทีต่ งั้ ใจไปซ่อมรถทีอ่ ู่ของเขาเท่านัน้
ลู กค้าของอู่ เป็ นผู ห้ ญิงมากกว่าผู ช้ ายเสียอีก เพราะพวกเธอ
ไม่ได้อยากซ่อมรถ แต่อยากจะใหเ้ จ้าของอู่ซ่อมเรือนกายใหต้ ่างหาก
คิดถึงผูห้ ญิงขึ้นมาแล ้วฟองฟ้ าก็หมั่นไสค้ นรูปหล่อเสน่หแ์ รงเหลือเกิน
ในแต่ละวันงานซ่อมของเขาล ้นมือ  เพราะลูกค้าผู ้หญิงจงใจท�ำให ้รถเสีย
จักรยานจอดเต็มอู่ไปหมด เพราะผูห้ ญิงเอาไปใหซ้ ่อม บอกให ้
เขาซ่ อ มนานๆ เพื่อ จะได้แ วะไปถามชายหนุ่ ม ที่อู่ ทุก วัน ว่า จัก รยาน
ซ่อมเสร็จหรือยัง บางคนก็เป็ นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ดีว่าเสือใต้
ยังมีลูกน้องทีม่ าด้วยกันหนึ่งคน ไม่งนั้ คงซ่อมคนเดียวไม่ไหว
“พีเ่ สือ มือซนแล ้วนะคะ”
“พีจ่ ะจับดูวา่ เอวเคล็ดตรงไหน เจอแต่เอวคอด น่าจับแล ้วก็…”
เขาทิ้งประโยคไวแ้ ค่ นนั้ แต่ ถึงเขาพูดไม่จบ ฟองฟ้ าก็รู ้ เขา
หมายถึงเรื่องใต้สะดือสุดเร่าร้อนทีเ่ ธอท�ำกับเขาบ่อยๆ นั่นแหละ
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“กระแทกแรงๆ”
“พีเ่ สือ! ทะลึง่ !”
ฟองฟ้ าอุตส่าห์ไม่พูด พอเธอไม่พูด ชายหนุ่ มก็กระซิบบอก
เสียงพร่า แล ้วยังแกล ้งใช้ปากร้อนผ่าวขบเม ้มใบหูของเธออีกต่างหาก
“นึกว่ารูต้ งั้ นานแล ้ว เพิง่ รูห้ รือไงว่าพีท่ ะลึง่ ”
“ยังจะยอมรับแบบหน้าชื่นตาบานอีกแน่ะ”
ฟองฟ้ ามองค้อนเขา ชายหนุ่ มกอดเธอแน่ นขึ้น คนที่บ่นว่าเขา
ก็ซุกซบเบียดชิดเขา้ ไปในอ้อมอกของเขา ไม่อยากแยกห่างจากกัน
เธอกับ เสือ ใต้ก็ เ หมือ นคนที่ก �ำ ลัง ติด อกติด ใจกัน เหมือ นคู่ ผ วั เมีย
ข ้าวใหม่ปลามันทีอ่ ยากใกล้ชดิ กันตลอดเวลา
“พีก่ อดแน่นๆ ดีกว่า”
“ก็กอดสิคะ ฟรังก์ไม่ได้ห ้ามนี่”
“อยากให ้กอดใช่ไหม”
“พีเ่ สือบ ้า”
เสือใต้กอดกระชับร่างนุ่มแน่นขึ้น  เขาก้มลงไปจูบขมับ  ไล้รมิ ฝี ปาก
ลงไปหอมแก้มเธอ หอมซ�ำ้ ไปหลายฟอด ฟองฟ้ าก็ยอมใหเ้ ขากอดรัด
ฟัด จู บ เวลาเสือ ใต้อ ยู่ ก บั เธอมือไม้ไ ม่ค่ อ ยอยู่ น่ิ ง ชอบเคลื่อ นไหว
แตะต้องเธอ แต่คนมีใจให้กันก็แบบนี้ มีแต่อยากจะนัวเนียคลอเคลีย
กันไม่ห่าง

รถมินิของฟองฟ้ าจอดอยู่ดา้ นหลังอู่ซ่อมรถ มีป้ายที่เสือใต้

น�ำแผ่นเหล็กบางๆ ที่ถูกน�ำมาทิ้ง มาเคาะๆ แลว้ ก็พ่นสีเขียนเอาไว ้
‘ไม่มชี ่อื ’ ฟองฟ้ าเห็นครัง้ แรกยังฉงน คิดว่านี่เป็ นชื่ออู่ พอถามเสือใต้
เขาก็บอกใหก้ ระจ่ าง อู่น้ ีไม่มชี ่ือต้องเขียนป้ ายแขวนบอกเพราะเบื่อ
คนถาม
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อู่ ซ่อมรถมุงด้วยหลังคาสังกะสี ฝั่งหนึ่งก็มุงหลังคาแยกเป็ น
ทีจ่ อดรถรอซ่อม ส่วนใหญ่เป็ นรถจักรยานของสาวๆ ทีเ่ อามาจอดทิ้งไว ้
เปิ ดประตูไปทางด้านหลังอู่ก็จะเป็ นพื้นทีว่ ่าง ด้านขวามีหลังคามุงด้วย
สังกะสีสำ� หรับท�ำเป็ นทีจ่ อดรถ
ปกติ แ ล ว้ จะจอดมอเตอร์ไ ซค์สีด �ำ คัน ใหญ่ ข องเสือ ใต้ และ
รถกระบะเก่าๆ อีกคันซึง่ เป็ นรถของอู่ คนทีข่ บั รถคันนี้ประจ�ำคือ โตมร
ลูกน้องของเสือใต้ แต่ถ ้าวันไหนฟองฟ้ ามาหาเสือใต้กจ็ ะมีรถมินคิ นั สวย
ของหญิงสาวจอดอยู่ดว้ ย
จากที่จอดรถก็จะเป็ นบา้ นชัน้ เดียว หลังคามุงสังกะสี ตัวบา้ น
ท�ำจากไมเ้ นื้อแข็ง เสือใต้บอกว่าบา้ นสองหลังนี้เขากับโตมรช่ วยกัน
ปลูกเอง หลังด้านหน้าคือบา้ นของเสือใต้ อีกหลังห่างออกไปเป็ นบา้ น
ของโตมร จะเข ้ามาในบริเวณนี้ตอ้ งผ่านประตูของอู่ซ่อม ซึง่ เมือ่ เสือใต้
กับโตมรเขา้ มาแล ้ว ก็จะล็อกกุญแจจากด้านใน เพือ่ ไม่ให้มคี นเขา้ มา
วุน่ วาย
นอกจากทางเข า้ ตรงอู่ ซ่ อม ก็สามารถเข า้ ประตู ด า้ นข า้ ง แต่
ประตู น้ ี จ ะถู ก ใช้ก็ ต่ อ เมื่อ ต้อ งเอารถเข า้ บ า้ น รถของฟองฟ้ าได้รับ
สิทธิพเิ ศษ หญิงสาวไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับโตมรนัก เพราะเขาเป็ น
คนเงียบๆ ก้มหน้าก้มตาท�ำงานอย่างเดียว แต่เมือ่ เห็นรถยนต์ของเธอ
เขาจะรีบลุกขึ้นไปไขกุญแจเปิ ดประตูให ้เธอขับรถเข ้าไปเก็บ
โตมรยังท�ำงานอยู่ทห่ี น้าอู่ แต่เสือใต้คอื เจ้านายจอมเกเร เขาพา
ฟองฟ้ ากลับมาจากข ้างนอก แล ้วก็หายเข ้าไปในบ ้านของเขา เตียงของ
ชายหนุ่มต้องท�ำงานหนักอีกครัง้   มันส่งเสียงเอีย๊ ดอ๊าดตามการเคลือ่ นไหว
ของสองร่างบนเตียง
“พีเ่ สือ อื้อ!”
เสือใต้เสพสุขกับเรือนร่างทีเ่ ขาหลงใหลอย่างไม่รูเ้ บือ่ ชายหนุ่ม
ไม่ได้พูดเล่น ก่อนส่งตัวเธอกลับบา้ น เขาต้องการโรมรันกลืนกินเธอ
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ให ้หน�ำใจ
แต่ต่อให้กนิ เท่าไร กับผูห้ ญิงทีอ่ ยู่ใต้ร่างของเขาคนนี้ ก็เหมือน
ไม่เคยท�ำให ้เสือใต้รสู้ กึ อิม่ หน�ำได้เสียที อย่างมากก็รสู้ กึ อิม่ เพียงชัว่ คราว
ไม่นานก็กลับมาหิวโหยในตัวของเธออีก
“พีเ่ สือขา”
เธอคร�ำ่ ครวญเรีย กชื่อ เขา มือ ขาวเนี ย นลู บ ไล แ้ ผ่ น อกกว า้ ง
เสือใต้ขยับตัวเข ้าไปหาหญิงสาว สองแขนสอดเข ้าใต้เรียวขาสวยขาวผ่อง
ตัดกับผิวสีแทนของเขา
“ลูบเข ้าไป ยิง่ ลูบยิง่ หืน่ นะจะบอกให้”
“คนบ ้า”
“แล ้วอย่าหาว่าพีไ่ ม่เตือนนะ”
ต่ อใหเ้ ขาเตือนแลว้ ฟองฟ้ าก็หาได้ฟงั เขาแต่ อย่ างใด ยังคง
ลูบไล ้แผ่นอกกว ้างของชายหนุ่มไปมา เขาบดกรามเข ้าหากัน
“ไปแบบสปี ดโบ๊ตนะ”
ฟองฟ้ าจะปฏิเสธเขาได้อย่างไร เสือใต้ตอ้ งการความเร็วระดับ
เรือสปี ดโบ๊ต เธอก็ตอ้ งยอมรับความปรารถนาของชายหนุ่ม
เมือ่ เขาเริ่มเคลือ่ นไหวเร็วขึ้น หนักขึ้น เสียงเอีย๊ ดอ๊าดของเตียง
ก็เจือปนด้วยเสียงกึกกักในบางจังหวะ ฟองฟ้ าเป็ นห่วงเหมือนกันว่า
เตียงจะหัก แต่จากประสบการณ์เร่าร้อนทีผ่ ่านมา ต่อใหเ้ สือใต้รุนแรง
ถึงขนาดไหน เตียงก็ไม่เคยหัก
“มันแค่ดงั แต่ทน ถึก และอึด เหมือนพี”่
เขาเคยประกาศถึงคุณภาพของเตียง ท�ำให ้ฟองฟ้ าต้องแจกค้อน
ส่งใหเ้ ขา ฟองฟ้ าเลื่อนมือขึ้นไปคลอ้ งกอดชายหนุ่ ม เมื่อเขาลดตัว
ลงไปหาเธอ
“พีจ่ ูบนะ”
ปากร้อนผ่าวประกบลงบนปากนุ่ม แล ้วก็บดเคล ้าจุมพิตดูดดื่ม
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เมื่อเขาจูบเธอ เหมือนเสือใต้จะดู ดเอาวิญญาณออกจากร่ างของเธอ
ไปด้วย ชายหนุ่มจูบหนัก กินเธอหนักหน่วงมาก ทุกจังหวะและสัมผัส
ของเขาคือการบงการ เอาแต่ใจ เร่าร้อน แต่กท็ ำ� ให ้เธอมีความสุขด้วย
ความเอาแต่ใจของเขาไม่ใช่เพือ่ เขาคนเดียว แต่ชายหนุ่มก็คนื มัน
ใหแ้ ก่ ร่างกายของเธอ ท�ำใหเ้ ธอหลงเขาจนตัวเตี้ยลงทุกวัน หรือจะ
บอกว่าเธอทัง้ รักและหลงเสือใต้จนโงหัวไม่ข้ นึ แล ้วก็ได้ เพราะฟองฟ้ า
หลงระเริงไปกับความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึ้น แบบไม่ยอมฉุดรัง้ ตัวเอง
อารมณ์ใคร่ของเขาหนักหน่วงและรุนแรง  ร่างกายของทัง้ คู่ช้นื เหงือ่
อากาศร้อนภายในบ ้านไม่เป็ นอุปสรรค เพราะต่างไขว่คว ้าทีจ่ ะสัมผัสกัน
และเติมเต็มความเร่าร้อนให ้แก่กนั ชายหนุ่มท�ำให้รา่ งกายของเธอสัน่ เทา
ด้วยความปรารถนา
ความคึก คัก อลัง การของเขาครอบครองเธอครัง้ แล ว้ ครัง้ เล่า
หญิงสาวต้องยกมือขึ้นดันแผ่นอกของเขาเอาไว ้ เพราะแรงกระทบ
กระแทกที่รวั เร็วและหนักหน่ วงเหลือเกิน แต่เสือใต้ไม่ยอมใหเ้ ธอท�ำ
แบบนัน้ เขาปล่อยมือจากขาเธอ รวบจับขอ้ มือของหญิงสาวขึ้นเหนือ
ศีรษะของเธอ
“พีเ่ สือ อ๊ะ!”
เขากระหน�ำ่ แรงอารมณ์พศิ วาสใส่ร่างของแฟนสาว  เสียงลมหายใจ
ของเขาดังแรง สอดประสานกับเสียงลมหายใจของเธอ และเสียงเนื้อ
กระทบกัน เขารวบจับสองมือของเธอด้วยมือขา้ งเดียว อีกมือลูบไล ้
ไปตามร่างงาม
แล ว้ ก็ ต ะปบจับ คลึง เข า้ กับ ทรวงอกอวบใหญ่ ท่ีเ ขาหลงใหล
เขาชอบมัน มาก จับ อยู่ เ ป็ น ประจ�ำ  จับ แบบไม่ก ลัว มัน จะนิ่ ม เหลว
เขามีหน้าที่จบั และหน้าที่ฟดั มัน ส่วนหน้าที่ดูแลมันเป็ นของฟองฟ้ า
ซึง่ ก�ำลังร้องคร�ำ่ ครวญอย่างแสนสุขอยู่ใต้ร่างเขา
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2

คุณหนูฟองฟ้า

“พี่เสือ เมือ่ ไรจะพอคะ”

ฟองฟ้ าท�ำเสียงกระเง ้ากระงอด เสือใต้รู้ แม่ตวั ดีไม่ได้ตอ้ งการ
ใหเ้ ขาผละห่าง เธอท�ำเสียงแง่งอนก็เพราะอยากหาเหตุผลข่มความอาย
เพื่อ จะได้ย กความหื่น กระหายให เ้ ขารับ เอาไว ค้ นเดีย ว เขากับ เธอ
ถ ้าหากระดับความหืน่ ไม่เสมอกัน จะอยู่บนเตียงด้วยกันบ่อยๆ แบบนี้
หรอกหรือ
“หนวกหู”
เขารัดแขนกับตัวเธอ เสือใต้นงั่ อยูบ่ นเตียง ห ้อยขาลงเหยียบพื้น
เอาไว ้ บนตักมีฟองฟ้ านั่งหันหลังใหเ้ ขา หญิงสาวหายใจแรง ร่างกาย
ยังคงถูกเขารุกรานด้วยความร้อนผ่าวอย่างใกล้ชดิ
“ฟรังก์เหนื่อย”
เสือใต้ไม่สนใจค�ำตัดพอ้ จากคนรัก ชายหนุ่ มจับขาเธอ แลว้ ก็
วางมันลงบนขอบเตียงทัง้ สองข ้าง ก่อนจะขยับตัวถอยหลังเข ้าไปด้านใน
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อีกเล็กน้อย
“ถึงเวลาเธอต้องออกแรงแล ้ว”
“พีเ่ สือบ ้า!”
ฟองฟ้ าแก้มร้อนผ่าวไปหมดแล ้ว คงไม่ใช่แค่แก้มหรอก แม ้แต่
ใบหน้าของเธอคงแดงก�ำ่ ไปทัง้ หน้าแลว้ เพราะเขินวาจาเปิ ดเผยของ
คนรัก
“เร็วเข ้า ถ ้าไม่เสร็จไม่ตอ้ งกลับบ ้านนะ”
“ฟรังก์กไ็ ม่อยากกลับบ ้านนักหรอก”
“อยากอยู่กบั พี่ ให้พ…
่ี ”
ฟองฟ้ าหันไปหาเขา  ยกมือขึ้นปิ ดปากชายหนุ่ม  ไม่ให ้เขากล่าววาจา
ที่จะท�ำใหเ้ ธอยิ่งวางตัวล�ำบาก ถึงแมเ้ ธอจะสมยอมต่อเขา แต่ก็ใช่ว่า
จะหน้าด้านหน้าทนได้ทกุ เรื่อง
“ขยับตัวได้แล ้วฟรังก์ ท่าก็จดั ให ้แล ้ว สบายเกินไปนะเรา ต้องให ้
พีท่ ำ� ให ้เกือบทุกอย่าง”
ชายหนุ่มรัดเอวเธอแน่นขึ้น  แล ้วก็ก ้มลงไปจูบไหล่เปลือย  มือใหญ่
ก็เลือ่ นขึ้นไปครอบครองสัดส่วนนู นนุ่มทีเ่ ขาแสนหลงใหล
“เร็วสิ พีร่ บี ”
“ฟรังก์ไม่รบี หรอก”
“ไม่รบี จริงเหรอ ชุ่มฉ�ำ่ แบบนี้”
“อีพเ่ี สือบ ้า ทะลึง่ !”
“พูดไม่เพราะ พีก่ พ็ ดู ความจริง ฟรังก์น่นี ำ�้ ท่วมจนปริม่ แล ้ว ยังจะ
ปากแข็ง ท�ำเหมือนตัวเองไม่อยาก”
ชายหนุ่มหอมแก้มเธอแรงขึ้นเป็ นการท�ำโทษ ฟองฟ้ าจิกนิ้วลงบน
ล�ำแขนของชายหนุ่ม แต่ละค�ำทีเ่ ขาสรรหามาพูด เธอฟังแล ้วก็หน้าม ้าน
“เร็วสิ พีร่ ออยู่”
“ฟรังก์ไม่อยากหันหลังให้พเ่ี สือนี่คะ ฟรังก์อยากกอด”
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“ท�ำท่านี้ก่อน เดีย๋ วพีเ่ ปลีย่ นท่าให้”
“ต้องกอดฟรังก์นะคะ”
“กอดสิ ฟรังก์กร็ พู้ ช่ี อบมากเวลาหน้าอกฟรังก์เสียดสีกบั อกพี”่
ปากของเขาแบบนี้ น่าหยิกให ้เนื้อเขียว แต่ฟองฟ้ าจะท�ำอะไรเขาได้
เสือ ใต้ก็เ ป็ น คนแบบนี้ ม าตัง้ แต่ แ รก เขาไม่ไ ด้ส ร้า งภาพกับ เธอเลย
เรื่องฝี ปากเสมอต้นเสมอปลายตัง้ แต่วนั แรกทีท่ งั้ คู่ได้พบกัน
“คนหืน่ ”
“พีห่ น่ื คนเดียวก็ได้ ฟรังก์คนไม่หน่ื ขยับตัวเอาใจพีห่ น่อย”
มือเขาฟาดลงบนบัน้ ท ้ายของเธอ กระตุน้ ให ้หญิงสาวขยับตัว แต่
ไม่ได้ฟาดจนหญิงสาวเจ็บปวด เสือใต้กเ็ หมือนผู ้ชายทัว่ ไป แข็งกระด้าง
ไม่อ่อนโยนนัก แต่เขาไม่ได้ซาดิสต์ชอบเห็นผูห้ ญิงของตัวเองเจ็บปวด
ถึงอย่างไรเขาก็ตอ้ งการให ้เธอมีความสุขมากกว่า
ฟองฟ้ าขยับตัว มือเธอกับมือของชายหนุ่ มกอบกุมจับกัน เขา
เป็ นหลักใหเ้ ธอ เทา้ ของหญิงสาววางลงบนที่นอน แล ้วก็ดนั ตัวขึ้นลง
อารมณ์รญ
ั จวนท�ำให ้เธอกับเขาต่างคนต่างส่งเสียงผ่านริมฝี ปาก คนหนึ่ง
ครวญคราง คนหนึ่งค�ำราม
แม้นำ�้ เสียงแตกต่ าง แต่ จุดก�ำเนิดของเสียงเกิดขึ้นเพราะทัง้ คู่
ก�ำลังวาบหวามกับความใกล้ชิดลึกซึ้งที่มตี ่ อกันและท�ำร่ วมกันอย่าง
เร่าร้อน ชายหนุ่มท�ำตามทีเ่ ขารับปากฟองฟ้ า เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาต้องการ
ครอบครองเธออย่างเร่าร้อนส่งท ้ายห ้วงอารมณ์เสน่หา
ฟองฟ้ าถูกจับยกตัวลอยขึ้นจากตัวเขา ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน ใช้แรง
ที่มมี ากกว่าจับพลิกร่ างอ้อนแอ้นหันมาหาเขา ฟองฟ้ าเกี่ยวขาเขา้ กับ
บัน้ เอวของเขา สองร่างเคลือ่ นไหวเบียดเข ้าไปหากัน สองแขนขาวเนียน
โอบกอดเขา ปากนุ่มกดลงบนปากร้อนผ่าว
ริมฝี ปากของเธอและเขาบดจูบกันดูดดืม่ ร่างกายก็ขยับเข ้าหากัน
ราวกับมีแม่เหล็กดึงดูดจนประกบเข ้าหากันอย่างรวดเร็ว เขาโอบกอด
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เธอ ปากจูบหนักหน่วงขึ้น สองมือประคองร่างอ้อนแอ้นเอาไว ้ แล ้วก็
จัดการมอบความเร่าร้อนให ้เธอในท่วงท่าทีต่ อ้ งใช้แรงมากเหลือเกิน
ฟองฟ้ าก็ไม่เกรงกลัว เชื่อมั่นในพละก�ำลังของเขาว่าจะไม่ทำ� เธอ
ร่ ว งจากมือ อย่ า งแน่ น อน หญิง สาวครางแนบติ ด กับ ปากร้อ นผ่ า ว
เพราะเธอกับเขายังจูบกันไม่หยุดพัก ไม่เบือ่ หน่ าย ยิ่งจูบก็เหมือนจะ
ยิง่ ลุม่ หลงกัน และฟองฟ้ าก็อยากให ้เขาหลงเธอแบบนี้ตลอดไป
หญิงสาวกอดเขาแน่นขึ้น ลิ้นนุ่มแทรกเข ้าไปในปากของชายหนุ่ม
เธอครางเสียงดัง ร่ างกายของเธอได้รบั การปรนเปรอแรงเสน่ หาจน
ไม่สามารถทนรับได้อกี ต่อไป  เธอรับมันเอาไว ้จนล ้นปริ  แล ้วก็ระเบิดพร่าง
ความสุขพร่างพรมอาบไล ้ร่างงาม
ชายหนุ่มรีบเร่งตามเธอไปยังปลายทาง เขายืนอยูแ่ บบนัน้ แล ้วก็
ส่งเธอไปสวรรค์บนดินอีกครัง้ และอีกครัง้ ก่ อนจะอุม้ เธอไปทิ้งตัว
นอนลงบนเตียง และกอดกันแนบแน่น

“พี่เสือ!”

ฟองฟ้ าหน้าง�ำ ้ เมือ่ คนทีอ่ ทุ ศิ ตักใหเ้ ธอนั่งตักอาหารป้ อนถึงปาก
เธอ แล ้วก็ดงึ ช้อนหนี ท�ำให ้เธองับได้แต่อากาศ
“ท�ำเราหมดแรง แล ้วยังจะแกล ้งฟรังก์อกี แน่ะ”
“เรานี่นะ ครางก็เก่ง ร้องก็ดงั บ่นก็ถนัดไม่เป็ นรองใคร”
เขาหอมแก้มเธอ แล ้วก็จ่อช้อนขา้ วผัดไปทีป่ ากเธอ ฟองฟ้ ารีบ
อ้าปากรับ ช้อนแบบสัน้ ทีช่ ายหนุ่มใช้ หญิงสาวไม่ค่อยถนัดนัก เหมือน
มันจะใหญ่เกือบเท่ากับขนาดปากของเธอ หญิงสาวรับประทานข ้าวผัด
ไปได้ครึ่งช้อน อีกครึ่งช้อน เสือใต้กส็ ่งเข ้าปากตัวเอง
เขากับฟองฟ้ าอาบน�ำ้ ด้วยกัน ตัวเธอหอมกรุ่น ใช้สบูเ่ หมือนกัน
แต่ทำ� ไมถึงได้ตวั หอมนัก เขาก็นึกสงสัย ก่ อนส่งเธอกลับบา้ นก็ตอ้ ง
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เอาใจ ป้ อนข ้าวป้ อนน�ำ้ เสียหน่อย ไม่อย่างนัน้ คุณหนู ของเขาก็คงงอแงใส่
กล่าวหาว่าเขาดูแลเธอไม่ดี
เขาต้อ งถนอมเธอเอาไว ้ เพราะยัง อยากฟัด เธอไปอีก นานๆ
เสือใต้ยงั มองหาปลายทางของค�ำว่า ‘เบือ่ หน่าย’ ไม่พบ เขาไม่รูด้ ว้ ยซ�ำ ้
ความรู้สึกแบบนัน้ จะเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่า ชายหนุ่ มกอดกระชับ
คนสวยบนตัก หญิงสาวก็หอมแก้มเขา แล ้วก็กอดซบคลอเคลียเขา
ฟองฟ้ าขี้บน่ เจ้าอารมณ์ ขี้งอน แถมยังพูดมาก นิสยั แบบผู ้หญิง
น่ าร�ำคาญ แต่ เวลาที่เธอท�ำตัวน่ ารักออดอ้อน หญิงสาวก็น่ารักมาก
เหลือเกิน เสือใต้ชั่งน�ำ้ หนัก ไม่ว่าจะมุมทีน่ ่ารักหรือน่าร�ำคาญของเธอ
ชายหนุ่มก็รบั ได้ มากเกินไป เขาก็ดุเสียบ ้าง
เมือ่ ถูกดุ ฟองฟ้ าก็จะเบาลง ไม่ฝืนท�ำตัวงีเ่ ง่าใหเ้ ขายิ่งร�ำคาญ
เสือใต้คดิ ว่าผู ้หญิงก็แบบนี้ จะให ้เธอง่ายๆ สบายๆ เหมือนเขาไปทุกเรือ่ ง
ก็คงไม่ได้ และการทีเ่ ขาต้องคอยดูแลยายคุณหนู สำ� รวยผิวขาวตัวหอม
ทีเ่ ขาโอบอุม้ อยู่ ก็เป็ นเรื่องทีเ่ สือใต้คดิ ว่าสนุกดี
“อีกสองสามวันฟรังก์จะมาหานะคะ”
“อย่าหายไปนานล่ะ ไม่งนั้ จะโดนเกือบทัง้ วันแบบวันนี้อกี ”
“พีเ่ สือน่ะ ต่อให ้ฟรังก์มาหาทุกวันก็รงั แกฟรังก์จนหมดแรงอยู่ด”ี
“พีร่ งั แก แล ้วพีก่ ด็ ูแลด้วยนั่นแหละ อ้าปาก”
เขาป้ อนข ้าวผัดเธอ ฟองฟ้ าไม่ตอ้ งท�ำอะไร เธอนั่งอยู่บนตักเขา
มีเขาคอยป้ อนข ้าว อยากดืม่ น�ำ ้ แค่ช้ มี อื ชายหนุ่มก็จะยกขวดน�ำ้ ขึ้นมา
จ่อป้ อนเธอทันที ก่ อนหน้านี้เขาก็อาบน�ำ้ ใหเ้ ธอ ถูทำ� ความสะอาดให ้
ทัง้ ตัว เช็ดตัวและใส่เสื้อผ ้าให ้ ก็เป็ นแบบทีเ่ ขาพูด เขารังแก แต่กด็ ูแล
เป็ นอย่างดี
“ขับรถไหวไหม”
“ไหวค่ะ ฟรังก์ขบั รถได้ค่ะ”
เธอบอกใหเ้ ขาสบายใจ อยู่ดว้ ยกันเมื่อไรก็เป็ นต้องเพลินอยู่
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ด้วยกัน จนเธอแทบหมดแรงทุกครัง้ ไป

ฟองฟ้ ามองกระจกส�ำหรับมองหลัง จะไม่ให ้เธอหลงเขาได้เหรอ

หญิงสาวขับรถออกจากบ ้านของเสือใต้แบบคนเกือบหมดแรง หญิงสาว
อมยิ้มกับตัวเอง เขาไม่ได้เสพสุขจากร่ างกายเธอ แลว้ ก็ท้ งิ ขวา้ งเธอ
เสือใต้ขมี่ อเตอร์ไซค์ของเขาตามมาส่งฟองฟ้ าแบบห่างๆ อย่างห่วงๆ
“พีเ่ สือของฟรังก์ น่ารักทีส่ ุด”
เสือใต้ปากไม่ค่อยดี ติดจะหยาบคาย การปฏิบตั ติ ่อเธอก็ไม่ได้
อ่อนโยนเลย ยิง่ อยู่บนเตียงเขายิง่ จัดหนัก จัดแรง แต่เธอก็ยงั สัมผัส
ได้ถงึ ความห่วงใยทีเ่ ขามีต่อเธอ ชายหนุ่มไม่เคยให ้เธอต้องขับรถกลับมา
ตามล�ำพังคนเดียว เขาจะตามมาส่งทุกครัง้
เขาไม่พะเน้าพะนอเธอเหมือนผู ้ชายคนอืน่ การแสดงความห่วงใย
ในแบบของเขา คงเป็ นเสน่ หท์ ่ที ำ� ใหเ้ ธอสนใจเขา จากที่ชูคอเย่อหยิ่ง
มองไม่เห็นหัวบุรุษผู้ใด ก็เป็ นต้องยอมสยบใหแ้ ก่ เสือใต้ บทจะรัก
ก็ไม่ยากหรอก
ทีท่ ำ� เล่นตัวไม่สนใจผูช้ ายคนไหน ไม่ใช่เพราะต้องการใหผ้ ูช้ าย
รุมจีบ เธอเบือ่ หน่ายด้วยซ�ำ้ ทีต่ อ้ งเป็ นจุดสนใจเวลาออกงาน ต้องเต้นร�ำ 
และคอยปฏิเสธคนทีต่ ามมาเทียวไล ้เทียวขือ่ แต่พอเป็ นคนทีเ่ ธอสนใจ
ไม่ตอ้ งพยายาม เธอก็สนใจ เมื่อเขาสนใจตอบกลับ ความสัมพันธ์
ก็เกินเลยลึกซึ้งอย่างรวดเร็ว
หญิงชายใกล้กนั ถึงเปรียบเหมือนน�ำ้ มันกับไฟ ยิง่ มีใจก็ยง่ิ ขาด
ความยับยัง้ ชั่งใจ ได้สมั ผัสด้วยตัวเอง ฟองฟ้ าถึงรู้ซ้ ึงและเขา้ ใจถึง
ค�ำกล่าวนี้ หญิงสาวยิ้มกับตัวเอง ฟองฟ้ าจอดรถหน้ารัว้ บ ้าน เพียงแค่รวั้
ก็บง่ บอกถึงฐานะมั่งคั่งของผู ้เป็ นเจ้าของ
รัว้ ไม้สกั ขนาดมหึมาประเมินมูลค่าได้ยาก ด้วยบ ้านของ ถังทอง
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เลอเกียรติ บิดาของฟองฟ้ านัน้ คือคฤหาสน์เรือนไทยซึ่งปลู กสร้าง
บนที่ดนิ กวา้ งขวางถึงหนึ่งร้อยสิบไร่ รวมมูลค่าที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง
สูงร่วมหนึ่งพันล ้านบาท
เธอกะพริบไฟเลี้ยวสามครัง้ ส่งสัญญาณให ้คนทีข่ บั รถตามมาส่ง
รูว้ า่ เธอก�ำลังจะเข ้าบ ้านแล ้ว เมือ่ ประตูรวั้ เปิ ดออกจากกัน รถมินิกแ็ ล่น
เข ้าไปในบ ้าน จากประตูหน้าบ ้านจะมีถนนทอดยาวเข ้าไปถึงตัวคฤหาสน์
ทะเลสาบ ต้นไม้ใหญ่ สวนสวยร่มรื่น สร้างทัศนียภาพภายในบริเวณ
ของคฤหาสน์เรือนไทยให้ยง่ิ งดงามและร่มรื่น
ฟองฟ้ าขับรถไปจอดด้านหน้าคฤหาสน์ หัวหน้าคนขับรถประจ�ำ
บา้ นก็รีบเดินเขา้ ไปเปิ ดประตูรถใหค้ ุณหนู คนเล็ก ลูกสาวสุดที่รกั ของ
เจ้าพ่อถังทอง เลอเกียรติ เมือ่ หญิงสาวก้าวลงจากรถ หัวหน้าคนขับรถ
ก็กา้ วขึ้นไปนั่งแทน เพือ่ น�ำรถไปเก็บ
ฟองฟ้ ามีอาการเข่าอ่อนเล็กน้อย แต่ ตอ้ งควบคุมตัวเองไม่ให ้
แสดงอาการออกมา ก็สมควรหรอกทีเ่ ธอจะหมดแรง ในเมือ่ แฟนหนุ่ม
กลืนกินเธออย่างดุดนั และไม่รู้จกั พอ แต่ถงึ ร่างกายจะอ่อนล ้า ฟองฟ้ า
กลับเบิกบานด้วยความสุข  หญิงสาวฮัมเพลงในล�ำคอเดินขึ้นบันไดเพือ่
ขึ้นไปยังตัวคฤหาสน์ไม้สกั หลังมหึมา แต่เมือ่ ต้องพาตัวเองขึ้นบันได
หลายขัน้ ฟองฟ้ าก็น่ิวหน้าเล็กน้อย สองขาของเธอมีอาการสั่นเพราะ
อ่อนแรง
“พีต่ าขา ช่วยฟรังก์หน่อยค่ะ”
ฟองฟ้ ามองเห็นพีเ่ ลี้ยงประจ�ำตัวของเธอ ก็รบี ส่งเสียงเรียกดวงตา
ได้ยินเสียงคุณหนู ยอดดวงใจเรียกขาน ดวงตาก็รีบปราดเขา้ ไปหา
ฟองฟ้ าทันที
“ท�ำไมไม่ข้นึ บ ้านล่ะคะคุณหนู ”
“ฟรังก์อยากให ้พีต่ าประคอง”
ดวงตายิ้มปลาบปลื้มส่งให ้คุณหนู สดุ ทีร่ กั   ปี น้ ดี วงตาอายุสส่ี บิ แล ้ว
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ท�ำหน้าทีด่ ูแลฟองฟ้ าตัง้ แต่หญิงสาวยังเล็ก ก่อนเป็ นพีเ่ ลี้ยงประจ�ำตัว
ของคุณหนู ฟองฟ้ า ดวงตาท�ำงานช่วยมารดา ซึง่ เป็ นคนรับใช้ในเรือน
ปลีกวิเวก มันเป็ นชื่อของบ ้านหลังนี้
“พีต่ าจะประคองคุณหนู นะคะ เดินระวังนะคะทูนหัวของพีต่ า”
“พีต่ าน่ารักทีส่ ุดเลยค่ะ ฟรังก์รกั พีต่ าทีส่ ุดเลย”
ฟองฟ้ าออดอ้อนพี่เลี้ยงคนสนิท เหตุผลที่ทำ� ใหเ้ ธออ่ อนแรง
ในเมื่อ ดวงตาไม่ถ าม ฟองฟ้ าก็ ไ ม่บ อก ส่ ว นดวงตาได้ยิน แบบนัน้
ก็ย้ มิ แก้มปริ ฟองฟ้ าเป็ นเจ้านาย ดวงตาคงไม่กลา้ บอกว่ารักฟองฟ้ า
เหมือนลูก บอกได้แค่วา่ รักเทียบเท่าชีวติ ของดวงตาเท่านัน้
มารดาทิ้งดวงตาเอาไว้ทน่ี ่ี เพือ่ ไปใช้ชวี ติ กับผู ้ชายคนใหม่ทไ่ี ม่ใช่
พ่อของดวงตา คุณท่านผู ้เป็ นบิดาของ ถังทอง เลอเกียรติ ในตอนนัน้
ก็ให ้การอุปการะเลี้ยงดูดวงตา แต่ดวงตาก็รู ้ ตัวเองหัวไม่ดี เรียนหนังสือ
พออ่านออกเขียนได้ ก็ขอออกมาท�ำงานเต็มตัว
ดวงตาท�ำหน้าที่ของตัวเองเรื่อยมา กระทั่งถังทองแต่ งงานกับ
รมิดา เลอเกียรติ สกุลเดิมคือ รมิดา รัตนภาค คุณหนู ฟองฟ้ านัน้
รู ปร่ างหน้าตาเหมือนคุณแม่ สวยหวานหาคนเทียบได้ยาก สวยพิศ
สวยผาด ไม่วา่ จะมองผิวเผินหรือมองนานๆ ก็ยงั สวย
รมิดาร่างกายอ่อนแอ คลอดฟองฟ้ าได้เพียงสองเดือนก็เจ็บป่ วย
กระเสาะกระแสะอาการหนักขึ้นและจากไปอย่างสงบ ดวงตาจึงได้รบั
หน้าที่คอยดู แลฟองฟ้ าอย่างใกล้ชิด เพราะเป็ นลู กสาวคนเล็ก และ
ไม่มโี อกาสได้จดจ�ำมารดา ถังทองจึงผ่อนปรนตามใจลูกสาวคนเล็ก
มากเป็ นพิเศษ
เรียกได้ว่าฟองฟ้ าชี้นกเป็ นนก ชี้ไม ้เป็ นไม ้ พีช่ ายคนโตของบ ้าน
อย่าง วันมั่งคั่ง เลอเกียรติ และพี่สาวคนรอง ร่มเพชร เลอเกียรติ
ก็พลอยรักและตามใจน้องสาวคนเล็กของบ ้านไปด้วย วันมั่งคั่งรูค้ วาม
แลว้ ตอนรับค�ำสั่งเสียจากมารดา ก่ อนรมิดาสิ้นใจ ใหช้ ่ วยดู แลน้อง
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รักใคร่กนั และความรักแบบพีน่ อ้ งในครอบครัวก็ถกู ถ่ายทอดลงไปถึง
ร่มเพชรและฟองฟ้ าตามล�ำดับ
ปี น้ ีลูกชายคนโตของบา้ นอายุเขา้ สามสิบเอ็ดปี ลูกสาวคนรอง
อายุ ย่ีสิบแปดปี และลู กสาวคนเล็กอายุ ย่ีสิบหา้ ปี แต่ ก็ยงั ไม่มีใคร
ได้แต่งงานสักคน
ดวงตานัน้ รักใคร่ฟองฟ้ ามากทีส่ ุด เพราะคอยเลี้ยงดูใกล้ชดิ กัน
มาแต่เล็กแต่นอ้ ย กับวันมั่งคั่งและร่มเพชร ดวงตาก็รกั และปรารถนา
จะได้เห็นเจ้านายมีความสุข และมีครอบครัวทีอ่ บอุ่น ดวงตาหรือก็ลุ ้น
มานาน หวังให้วนั มัง่ คัง่ สละโสด ตามด้วยร่มเพชร แล ้วก็คณ
ุ หนู ฟองฟ้ า
แต่คุณพี่ทงั้ สองดู จะยังไม่มวี แ่ี วว ส่วนคนน้องนี่น่ะสิ ที่ในระยะหลัง
ดวงตาเริ่มเคร่งเครียดด้วยความเป็ นห่วง

“ไปไหนมาคะคุณหนู”

ดวงตาประคองฟองฟ้ าเข ้าไปในหอ้ งนอน พาหญิงสาวไปนั่งบน
โซฟาแล ้วก็ถามออกไป  ฟองฟ้ ายิ้มซุกซน  แล ้วก็เลือกทีจ่ ะยิ้มแทนค�ำตอบ
“ดูเอาเถอะ ยิ้มแบบนี้ ต้องไปหาคุณเสือมาใช่ไหมคะ”
“ไม่ไปหาพีเ่ สือแล ้วจะไปหาใครคะ  ก็พเ่ี สือกับฟรังก์เป็ นแฟนกัน”
“คุณหนู ขา เป็ นผูห้ ญิงนะคะ ไปหาผูช้ ายบ่อยๆ จะดีเหรอคะ
เกิดเรื่องผิดพลาดอะไรขึ้นมา ฝ่ ายหญิงก็มแี ต่เสียกับเสียนะคะ”
ดวงตาเตือนฟองฟ้ าช้าไปเสียหน่ อย เพราะฟองฟ้ าน่ ะเสียไป
ถึงไหนต่อไหนแลว้ เสียจนต้องเสียซ�ำ้ แลว้ ซ�ำ้ อีก จนสองมือสองเทา้
นับนิ้วรวมกันก็ยงั ไม่พอจ�ำนวนครัง้ ที่เสียใหแ้ ก่เสือใต้ แต่ฟองฟ้ าเสีย
ด้วยความเต็มใจ
ส่วนความห่วงใยของดวงตา ฟองฟ้ าก็รบั เอาไว ้ แต่เธอก็มจี ดุ ยืน
ในการตัดสินใจของตัวเอง ฟองฟ้ ารู ้ว่าต่อให ้เธอผิดพลาด หรือท�ำอะไรผิด
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ดวงตาก็จะยืนเคียงขา้ ง เพือ่ คอยปกป้ องและดูแลเธอ หญิงสาวสนิท
กับพีเ่ ลี้ยงมาก
ดวงตาไม่ใช่แค่พเ่ี ลี้ยง  แต่ฟองฟ้ าให ้ความส�ำคัญต่อดวงตาเหมือน
คนในครอบครัว และก็รูว้ ่าดวงตารักเธอปานแก้วตาดวงใจของตัวเอง
ต่อให้รู้วา่ รัก ต่อให้ตวั เองใหค้ วามส�ำคัญกับพีเ่ ลี้ยง แต่ฟองฟ้ าก็ยงั อยู่
ในวัยอยากรูอ้ ยากลอง
เธอบอกเรื่องของเสือใต้กับดวงตา เพราะไม่อยากรู้สกึ ผิดกับ
พีเ่ ลี้ยงมากนัก แต่บอกเพียงครึ่งเดียวเท่านัน้ ก็คอื เธอก�ำลังแอบคบหา
กับเสือใต้ ดวงตาได้ยนิ เข ้าก็ตกใจแทบสิ้นสติ ด้วยรูว้ า่ เจ้าพ่อถังทองน่ะ
หวงลูกสาวมาก ไม่วา่ จะคนรองหรือคนเล็กก็หวงแสนหวง
“ถ ้าเสียให ้พีเ่ สือ ฟรังก์ยอมค่ะ”
“โอ๊ย! ตายแล ้ว อกพีต่ าจะแตก”
“พี่ตาขา พี่ตาจะอกแตกท�ำไมล่ะคะ ไม่อยากอยู่กบั ฟรังก์จน
วันทีฟ่ รังก์แต่งงานกับพีเ่ สือเหรอคะ”
“ดู เอาเถอะ พูดซะเป็ นเรื่องง่ายไปหมด คุณหนู ก็ทราบนะคะ
ว่าคุณท่านน่ ะตัง้ คุณสมบัติลูกเขยไวส้ ู งเชียว นอกจากต้องรวยเงิน
ยังต้องรวยอิทธิพล และยังต้องมีเชื้อสายของผู ้ลากมากดีดว้ ยนะคะ”
“ตระกูลเราก็ใช่วา่ จะเป็ นผู ้ลากมากดีมาจากไหน ขอแค่เป็ นคนดี
ขยันท�ำมาหากินก็ไม่ได้เหรอคะ”
“พีต่ าตอบแทนคุณท่านไม่ได้หรอกค่ะ แต่เราก็ต่างรูก้ นั คุณท่าน
น่ะประกาศชัดเจน คุณหนู กย็ ่อมรู้ดกี ว่าพีต่ าไม่ใช่เหรอคะ”
ฟองฟ้ าหน้ามุย่ ไม่ใช่เพราะโกรธดวงตา แต่เมือ่ คิดถึงคุณสมบัติ
ลูกเขยทีเ่ จ้าพ่อถังทองต้องการ บิดาตัง้ คุณสมบัติลูกเขยเอาไวส้ ู งมาก
ฟองฟ้ าก็เคยเห็นดีเห็นงามไปกับคนเป็ นพ่อ จนกระทั่งเธอได้มาเจอกับ
เสือใต้นั่นแหละ
“เฮ้อ ฟรังก์เหนื่อยใจ”
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ความรักไม่ได้ทำ� ใหเ้ ธอตาบอด แต่ความรักท�ำใหเ้ ธอเย่อหยิ่ง
และชูคอน้อยลงต่ างหาก เพราะเธอเลือกที่จะรักเสือใต้ ไม่ว่าเขาจะ
ยากดีมจี นอย่างไรก็ตาม ฟองฟ้ าไม่จำ� เป็ นต้องรอเวลามากกว่านี้ คนที่
เย่อหยิง่ แบบเธอ ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเขาไม่ใช่ความรูส้ กึ ฉาบฉวย
เธอมอบตัวให ้เขาเป็ นคนแรก แม ้เขาจะเป็ นเพียงคนหาเช้ากินค�ำ ่
ต่อให้เรียกได้วา่ เขาเป็ นเจ้าของอู่ซ่อมรถ  แต่อู่ขนาดเล็กจิว๋ ทีม่ โี ตมรเป็ น
คนงานเพียงคนเดียวแบบนัน้ ไม่ใช่อใู่ หญ่ทจ่ี ะมีรายได้มากมาย ค่าซ่อม
ที่ช ายหนุ่ ม คิด ก็ ถูก แสนถูก เพราะถ า้ หากคิด แพง ชาวบ า้ นซึ่ง เป็ น
กลุม่ ลูกค้าของเขาก็คงไม่มสี ตางค์ทจ่ี ะน�ำมาจ่าย
“แบบนี้แล ้ว ก็ยงั จะคบกับคุณเสือต่อไปเหรอคะ”
“คบค่ะ ฟรังก์รกั พีเ่ สือ”
“ตายแล ้ว คุณหนู ”
“ฟรังก์รกั พีเ่ สือจริงๆ นี่คะ แต่ตอนนี้เราเพิง่ รูจ้ กั กันได้สามเดือน
ถา้ หากฟรังก์บอกคุณพ่อว่าฟรังก์รกั พี่เสือ คุณพ่อก็คงไม่เชื่อว่าเป็ น
ความรัก ฟรังก์จะรอเวลาค่ะ”
“สามเดือนก็รกั แล ้วเหรอคะ”
“เวลาไม่ ส ำ� คัญ หรอกค่ ะ ฟรัง ก์ถูก ใจพี่เ สือ ตัง้ แต่ แ รกสบตา
ฟรังก์งอแงใส่เขาก็เพือ่ เรียกร้องความสนใจ พอได้…”
“ได้อะไรคะคุณหนู ”
“ได้ เอ่อ…ได้คบกัน ฟรังก์กร็ ตู้ วั ค่ะว่าฟรังก์รกั เขา”
ฟองฟ้ าเกือบหลุดปากพูดออกไปแล ้วเชียวว่าเธอกับเขาได้เสียกัน
ไปแล ้ว แต่หญิงสาวก็ยงั ไม่อยากใหด้ วงตาต้องคิดมากจนนอนไม่หลับ
เพราะเรื่องของเธอ ฟองฟ้ าไม่ใช่เด็กแล ้ว เธอมีอะไรกับเสือใต้ แรกๆ
ก็ป้องกันด้วยการที่เขายืดอกพกถุง แต่ เพราะเขาชอบนัวเนียกับเธอ
บ่อยเกินไป  ท�ำให ้ฟองฟ้ ากับเสือใต้ตอ้ งประสบกับปัญหาอุปกรณ์ป้องกัน
ไม่พอ ไม่ใช่ว่ามันขาดตลาด แต่เสือใต้หน่ื จนซื้อมาเท่าไรก็ไม่ค่อยจะ
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พอใช้ บางครัง้ เขาก็ปล่อยเลยตามเลย เพราะความต้องการท�ำให ้หน้ามืด
จนรอไปสรรหาเตรียมของมาเพิม่ ไม่ไหว
ฟองฟ้ าก็เลยตัดปัญหาเปลีย่ นวิธกี ารคุมก�ำเนิด  ถึงอย่างไรก็ตอ้ ง
รักษาหน้าตาบิดาและครอบครัว จะปล่อยให้ตวั เองท ้องโตโดยทีย่ งั ไม่ได้
แต่ งงาน ฟองฟ้ าก็คงยอมไม่ได้ เธอปล่อยตัวปล่อยใจใหแ้ ก่ เสือใต้
แต่ก็ไม่ได้ขาดสติถงึ ขนาดจะท�ำอะไรโดยไม่คิดถึงชื่อเสียงของเจ้าพ่อ
ถังทอง
“คุณหนู น่ะ ตัง้ แต่เล็กๆ แล ้ว บทจะสนใจอะไรก็ไม่ยอมเปลีย่ นใจ
ง่ายๆ”
“ฟรังก์ไม่เปลี่ยนใจจากพี่เสือง่ายๆ หรอกค่ ะ พี่ตาขา ฟรังก์
เหนื่อยจัง อยากพักผ่อน”
“งัน้ รีบนอนพักเลยค่ะ ก่อนถึงเวลาอาหารพีต่ าจะมาปลุกนะคะ”
ดวงตากุลกี ุจอ ประคองฟองฟ้ าไปทีเ่ ตียง ช่วยจัดทีน่ อน ดูแล
หญิงสาวจนเธอขึ้นไปนอนบนเตียง ดวงตาก็ห่มผา้ ให ้ ก่อนจะออกไป
จากห ้องนอนของฟองฟ้ า เพือ่ ให ้คุณหนู ได้มเี วลาพักผ่อนส่วนตัว

เสียงลูกตะกั่วกระทบกับขวดแก้วที่ตงั้ เรียงกันอยู่บนแผ่นไม ้

ทุกขวดถูกกระสุนส�ำหรับซอ้ มเจาะอย่างแม่นย�ำ  ถึงแมจ้ ะเป็ นการยิง
อย่างรวดเร็ว แต่เสือใต้ไม่เคยพลาด ชายหนุ่มเหยียดยิ้มตรงมุมปาก
การยิงปื นส�ำหรับเขาก็คอื การผ่อนคลายและการฝึ กสมาธิ
พื้นที่ดา้ นหลังร้านกวา้ งพอที่จะท�ำใหเ้ ขากับโตมรสามารถจัด
สนามซ ้อมยิงปื นชัว่ คราวมาประลองกันได้  เพือ่ เป็ นการฝึ กฝี มอื   ชายหนุ่ม
หันไปมองโตมร ซึง่ คราวนี้แพ้ให้แก่เสือใต้ครึ่งคะแนน ฝี มอื การยิงปื น
ของทัง้ คู่ นนั้ เรียกได้ว่าต่ างฝ่ ายต่ างสลับกันเพลี่ยงพล�ำ ้ แต่ ก็ไม่เคย
แพ ้ชนะกันมากกว่าหนึ่งแต้ม
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“แพ้อีกจนได้”
“คราวนี้ฝีมอื ฉันยอดเยีย่ มกว่าไง”
โตมรพูดกับตัวเอง เสือใต้ย่นื มือไปตบบ่าโตมรเบาๆ หลังจาก
ปลอบโยนก็ยน่ื มือไปตรงหน้าโตมร ซึง่ ต้องควักเงินออกมาจ่ายให ้เสือใต้
เป็ นจ�ำนวนเงินเดิมพันสองพันบาท
“เงินเดิมพันครับเจ้านาย”
“ฉันรับเอาไว ้ นายไปซื้อเหล ้ามาด้วย”
เสือใต้รบั เงินพอเป็ นพิธี แล ้วก็คืนกลับให้โตมร นอกจากโตมร
ต้องเสียเงินเดิมพัน โตมรก็ตอ้ งรับหน้าทีไ่ ปซื้อเหล ้ามาให ้เจ้านายดืม่
“ตามบัญชาครับเจ้านาย”
โตมรจะท�ำ อะไรได้ ชายหนุ่ ม รับ เงิน คื น จากเจ้า นาย แล ว้ ก็
เปิ ดประตู ออกไป บริเวณด้านหน้าจะมีรวั้ เหล็ก ซึ่งโตมรกับเสือใต้
ช่วยกันท�ำ  เวลาปิ ดร้าน รัว้ จะถูกเข็นมาประกบกันคล ้องล็อกด้วยกุญแจ
เอาไว ้ แต่รวั้ ก็มคี วามสูงแค่บนั้ เอวเท่านัน้
โตมรได้มอเตอร์ไซค์คนั ใหม่ มอเตอร์ไซค์คนั ใหม่น่ีคือการน�ำ
ชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์เก่าหลายคันมาประกอบรวมกัน โตมรประกอบ
เสร็จวันนี้ เขาจอดไวห้ น้าร้านแบบไม่กลัวคนขโมย เพราะถึงขโมยไป
โตมรก็ไม่เสียดาย
ชายหนุ่มต้องใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับเข ้าไปทีร่ า้ นค้าของชาวบ ้าน
ในหมูบ่ ้าน ใกล้ทส่ี ดุ ก็ต ้องขับไปราวสีก่ โิ ลเมตร บริเวณทีต่ งั้ ร้านไม่มชี อ่ื
แห่งนี้ เจ้านายของเขาจงใจเลือกสถานที่ไกลออกมาจากหมู่บา้ น เพือ่
ความเป็ นส่วนตัว
โตมรถอนหายใจ เมือ่ คิดว่าต้องไปซื้อของร้านทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ลูกสาว
ของร้านนัน้ ทอดสะพานให้ทงั้ เขาและเสือใต้ เรียกได้ว่าไม่ได้ลูกพี่ ขอเอา
ลู กน้องก็ยงั ดี เธอชื่อรัญจวน การปฏิบตั ิตวั ของเธอและชื่อช่ างไป
ในทางเดียวกัน แต่บงั เอิญโตมรไม่ชอบความรัญจวนสักเท่าไร
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ช่วงนี้เขาเบือ่ หน่ายเรือ่ งผู ้หญิงอยูพ่ อสมควร  ถึงเขาไม่ได้เนื้อหอม
แบบเสือใต้ แต่กไ็ ม่เคยขาดแคลน โตมรก็มผี ู ้หญิงขาประจ�ำของตัวเอง
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันมาให ้ความส�ำราญกับเขา แต่กเ็ ทียบกันไม่ได้
อยู่แล ้วกับผูห้ ญิงของเจ้านาย ที่จดั อยู่ในระดับพรีเมียม เสือใต้ถงึ จะ
ยอมชายตาแล

เจ้าพ่อถังทองอยู่กนั พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆ ถังทองเป็ น

ชายวัยกลางคนรู ปร่ างสู งใหญ่ มีพุงเล็กน้อยตามวัย แต่ พุงของเขา
ก็ไม่ได้น่าเกลียด เป็ นหนุ่มใหญ่ทย่ี งั ดูหนุ่มกว่าอายุจริง แข็งแรง และ
เนื้อหอมในหมูส่ าวๆ เช่นกัน
ภรรยาจากไป ถัง ทองก็ มีค วามสัม พัน ธ์ท างกายกับ ผู ห้ ญิ ง
ตามประสาผู ้ชาย แต่ไม่ยกย่องเลี้ยงดูใครจริงจัง เจ้าพ่อให ้ความส�ำคัญ
กับลูกทีส่ ุด ลูกคือแก้วตาดวงใจ เพือ่ ตัดปัญหา เรื่องผูห้ ญิงเขาใช้เงิน
แก้ไข ด้วยการซื้อกินเป็ นครัง้ ๆ
ผูกปิ่ นโตอยูก่ บั โรงน�ำ้ ชายิหวา ซึง่ ก็คอื ซ่องดีๆ นี่เอง แต่เป็ นซ่อง
ทีม่ ผี ู ้หญิงให ้บริการหลายเกรด  ถ ้าคนมีเงินก็จะเลือกได้ว่าต้องการสวย
ขนาดไหน ถ ้าหากทุนน้อยก็จะมีผู ้หญิงอีกเกรดให ้เลือก ในโรงน�ำ้ ชายิหวา
ผู ห้ ญิง ก็ เ หมือ นสิน ค้า ใช้เ งิน แลกเปลี่ย น ด้ว ยความพึง พอใจของ
ทัง้ สองฝ่ าย
“คุณพ่ออยู่บ ้านด้วยเหรอคะ”
ฟองฟ้ าเดินเข ้าไปหาบิดา เพราะเธอแอบไปหาเสือใต้ ถึงแม ้ดวงตา
จะเป็ นคนเดียวทีร่ ู ้ แต่ดวงยิหวาก็รู้สกึ ผิด จึงอ้อนบิดามากเป็ นพิเศษ
“พ่ออยู่บ ้านไม่ได้หรือไง”
“ทุกวันศุกร์คุณพ่อต้องไปทีโ่ รงน�ำ้ ชายิหวานี่คะ”
เรื่องความเจ้าชูข้ องบิดา นั่นปิ ดล�ำบาก แต่ฟองฟ้ าก็ไม่ได้ใส่ใจ
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เมื่อมารดาไม่อยู่แลว้ และเจ้าพ่อก็ไม่ได้คบใครเป็ นตัวเป็ นตน การ
หาความสุขใส่ตวั บ ้าง เธอจะไปขัดขวางก็คงเรียกได้ว่าเป็ นลูกอกตัญญู
“รูด้ นี กั นะเรา”
เจ้าพ่อถังทองเปิ ดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับผูห้ ญิงใหล้ ูก
รับรู ้ เพื่อใหล้ ูกมั่นใจว่ามันคือความสัมพันธ์ฉาบฉวย ไม่มใี ครจะมา
แทนที่แม่ของลูกในหัวใจได้ เขาใช้เงินซื้อความสุข และก็จบลงที่การ
รับเงินแล ้วแยกย้าย
“ฟรังก์รใู้ จคุณพ่อนี่คะ”
เจ้าพ่อถังทองลู บศีรษะบุตรสาว ใบหน้าของเขาดุดนั ดวงตา
ผ่านร้อนผ่าวหนาวท�ำใหค้ นอื่นเกรงกลัว แต่ ไม่ใช่ กบั แก้วตาดวงใจ
ของเขา ฟองฟ้ ารู้ตวั ว่าพ่อรักและพ่อตามใจมาก หญิงสาวนั่งลงบน
โซฟาตัวเดียวกับบิดา แล ้วก็โน้มตัวไปสวมกอดคนเป็ นพ่อ
โซฟาตรงขา้ มกันมีร่างของพี่ชายนั่งอยู่ วันมั่งคั่ง เลอเกียรติ
ก็อยู่บ ้านในวันศุกร์ และบนโซฟาตัวเดียวกัน ร่มเพชร พีส่ าวคนกลาง
ก็นั่งอยู่ ดว้ ย เรียกได้ว่าวันนี้อยู่ กนั พร้อมหน้าพร้อมตา สมกับเป็ น
ครอบครัวอบอุ่น ทีบ่ างครัง้ ก็อ่นุ จนร้อนระอุ
ปกติแล ้วสมาชิกในบ ้านจะเจอกันเป็ นประจ�ำ  และต้องรับประทาน
อาหารร่ วมโต๊ะกันอย่ างน้อยสัปดาห์ละหนึ่ งครัง้ ซึ่งจะมีการนัดวัน
ล่วงหน้า เพราะเรื่องงานของเจ้าพ่อถังทองและวันมั่งคั่งที่ค่อนขา้ ง
รัดตัวมาก
ธุ รกิจของเจ้าพ่อถังทองไม่ได้มแี ค่ ในหมู่บา้ นเมืองคาม แต่ ยงั
กระจายออกไปในหลายจังหวัด ฟองฟ้ าไม่รูว้ ่าบิดากับพี่ชายท�ำอะไร
กันบ ้าง เพราะเธอไม่ได้มหี น้าทีท่ ำ� งาน แต่มหี น้าทีใ่ ช้เงิน
ด้วยความรักและหวงลูกสาวมาก เจ้าพ่อถังทองไม่อนุ ญาตให ้
ฟองฟ้ าออกไปตะลอนท�ำงานเป็ นลูกน้องคนอื่น ถา้ หากอยากท�ำธุรกิจ
ส่วนตัว บิดาก็จะลงทุนให ้ ร่มเพชรก็ไม่ได้เขา้ ไปท�ำงานที่บริษทั แต่
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เปิ ดร้านตัดเย็บเสื้อผา้ อยู่ในตัวเมือง ซึง่ ร้านตัดเสื้อผา้ ของร่มเพชรนัน้
ก็เรียกได้ว่ามีลูกค้ามาใช้บริการไม่เคยขาด
ลูกค้าของร้านก็มแี ต่คนมีเงินทัง้ นัน้ เพราะเป็ นร้านทีห่ รูหราทีส่ ุด
ในจังหวัดนี้และอีกหลายจังหวัดใกล ้เคียง แม ้กระทั่งเศรษฐีในหมูบ่ ้าน
เมืองคาม ถา้ หากต้องการตัดชุดใหม่ก็ตอ้ งไปที่รา้ นของร่มเพชร เพือ่
ตัดชุดสวยๆ ไว้ใส่อวดกัน
ธุ รกิจของร่มเพชรเป็ นไปด้วยดี ส่วนฟองฟ้ ายังไม่มธี ุ รกิจทีเ่ ธอ
อยากท�ำ  สมัครงานเป็ นลูกน้องคนอื่นก็ไม่ได้ จะเข ้าไปท�ำงานทีบ่ ริษทั
บิดาก็ไม่อนุญาต ลูกชายอย่างวันมัง่ คัง่ เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให ้ท�ำธุรกิจ
ของครอบครัว ฟองฟ้ าก็เลยอยู่บ ้าน แต่งตัวสวย รับเงินเดือนจากบิดา
และท�ำหน้าทีล่ ูกสาวคนเล็ก ออกงานกับเจ้าพ่อถังทองและพีช่ าย เรียก
ความสนใจให แ้ ก่ ธุ ร กิ จ ของบิด าและดึง ดู ด นัก ลงทุ น ซึ่ง ต้อ งการ
สานสัมพันธ์กบั เจ้าพ่อถังทองผ่านลูกสาวแสนสวย แต่ฟองฟ้ าไม่อนุญาต
ให้ใครใกล้ชดิ เธอ
หญิงสาวแสดงออกถึงความไว้ตวั วางตัวอย่างเย่อหยิง่ ในสังคม
พูดกันปากต่อปาก ลูกสาวคนเล็กของเจ้าพ่อถังทอง นอกจากสวยจัด
เหลือเกิน ก็ยงั เย่อหยิง่ เหลือร้าย ไม่ใช่วา่ จะจีบได้งา่ ยๆ ผู ้ชายทีต่ อ้ งการ
ลองฝี มอื ฝ่ าด่านจีบเธอ ก็ตอ้ งล่าถอยไปไม่รกู้ ่คี นต่อกี่คน
“พ่อเรียกวอนกับเรียลมากินข ้าวด้วยกัน เพราะรูว้ า่ วันนี้ยายตัวยุง่
แบบเราก็อยู่บ ้าน เพราะพ่อกับพีว่ อนของเราจะไม่อยู่บ ้านสักห ้าหกวัน”
“จะไปไหนกันเหรอคะ”
“เข ้ากรุงเทพฯ เรื่องงาน”
“คุณพ่อกับพีว่ อนอย่าลืมของฝากฟรังก์กบั พีเ่ รียลนะคะ”
“ของฝากเราคนเดียวมากกว่ามัง้ ”
ร่มเพชรพูดกับน้องสาวด้วยน�ำ้ เสียงเอ็นดู ด้วยความเป็ นพี่ เมือ่
น้องท�ำผิด ร่มเพชรก็เอ็ดเอาบ ้าง แต่ถงึ อย่างไรเธอก็รกั น้องมาก
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“อาหารพร้อมแล ้วค่ะ”
คุณแม่บ ้านประจ�ำบ ้านเข ้ามารายงาน ฟองฟ้ าก็ประคองบิดาลุกขึ้น
จากโซฟา รูว้ า่ พ่อยังแข็งแรงดี แต่เธอยังอยูใ่ นโหมดต้องออดอ้อนเอาใจ
ถังทอง วันมั่งคั่งกับร่ มเพชรเดินคุยกันน�ำหน้าไปก่ อน ส่วนฟองฟ้ า
ก็เจื้อยแจ้วพูดคุยกับเจ้าพ่อถังทอง แล ้วก็ดงึ เอาพีช่ ายกับพีส่ าวเขา้ มา
สนทนาด้วยกัน จนกระทั่งเดินไปถึงหอ้ งรับประทานอาหาร และในหัว
ของฟองฟ้ าก็วาดวางแผนการไปด้วย ในช่วงทีบ่ ดิ ากับพีช่ ายไม่อยู่ เธอ
ก็มโี อกาสได้ใกล้ชดิ กับเสือใต้มากขึ้นด้วยน่ะสิ
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3

แม่เสือ

ฟองฟ้ าเปลี่ยนชุดมากกว่าสิบชุด หญิงสาวหมุนตัวอยู่หน้า

กระจก มองแลว้ ไม่ถูกใจก็ถอดตัวเก่ าโยนไวบ้ นโซฟาในหอ้ งแต่งตัว
แล ้วก็เลือกหยิบตัวใหม่มาสวม หญิงสาวพิถพี ถิ นั กับการแต่งตัวมากขึ้น
เมือ่ รูจ้ กั กับเสือใต้
แม ้เจอกันแล ้วเสื้อผ ้าก็ไม่ค่อยจะได้สวมใส่กนั นัก  แต่เธอก็อยาก
ให เ้ ขาเห็น ว่ า เธอสวย หญิง สาวจึง ต้อ งพิถีพิถ นั กับ การดู แ ลตัว เอง
เป็ นพิเศษ ไม่ใช่ แค่ การแต่ งตัว แมแ้ ต่ การดู แลร่ างกาย เรียกได้ว่า
ตัง้ แต่หวั จดเท ้า ทุกส่วนล ้วนได้รบั ความใส่ใจจากเธอ
จากทีส่ วยอยูแ่ ล ้วก็ยง่ิ ต้องเปล่งปลัง่ ตัวต้องหอมกรุ่นตลอดเวลา
เส ้นผมก็ตอ้ งมีกลิน่ หอมละมุน เนื้อตัวผิวพรรณต้องนุ่มนิ่ม เป็ นโชคดี
ที่เธอไม่ค่อยจะมีขนใหร้ ะคายเนื้อตัวนัก การก�ำจัดพวกมันใหต้ ลอด
ร่างนวลเนียนจึงไม่ลำ� บากสักเท่าไร
หญิงสาวเลือกเดรสสีขาวขึ้นมาสวม เป็ นเดรสแขนยาว ประดับ
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ด้วยลูกไมช้ ่วงคอ และช่วงปลายแขน รวมถึงชายกระโปรงบานยาว
จดข ้อเทา้ หญิงสาวหมุนตัวอยู่หน้ากระจก ส�ำรวจตัวเองอย่างละเอียด
ฟองฟ้ ารูต้ วั ว่าเธอเป็ นคนสวย
ลู ก ชายและลู ก สาวของ ถัง ทอง เลอเกี ย รติ มีส่ ว นละม า้ ย
คลา้ ยคลึงทัง้ พ่อและแม่ ลู กสาวก็หน้าตาสะสวยกันทัง้ คู่ ถึงฟองฟ้ า
จะสวยมากเป็ นพิเศษ เรียกได้ว่าสวยโดดเด่น ท�ำใหผ้ ู ช้ ายตกตะลึง
เมือ่ แรกเจอจนนับครัง้ ไม่ถว้ น แต่ถงั ทองไม่เลี้ยงใหล้ ูกเห็นความงาม
ของตัวเองเป็ นเรื่องพิเศษ
ฟองฟ้ ารู้ตวั ว่าสวย แต่ก็ไม่ได้ยกย่องว่าตัวเองสวยแล ้วต้องอยู่
เหนือคนอื่น หรือท�ำตัวงีเ่ ง่าเพราะตัวเองสวยจะท�ำอะไรก็ได้ เธอสวย
หญิงสาวรูต้ วั ส่วนเรื่องงีเ่ ง่าเป็ นนิสยั ส่วนตัวในบางครัง้ ไม่ได้เกี่ยวข ้อง
กับการหลงตัวเอง
“คุณหนู ท�ำอะไรอยู่คะ”
ดวงตาเขา้ ไปหาคุณหนู ของเธอในหอ้ งแต่ งตัว เมื่อเห็นเสื้อผา้
กองสุมอยู่บนโซฟาก็อมยิ้มด้วยความเอ็นดู ก่อนจะเดินเข ้าไปหยุดยืน
ด้านหลังฟองฟ้ า คุณหนู คนสวยก็หมุนตัวหันไปหาดวงตา เพือ่ ใหช้ ่วย
พิจารณาความสวยของเธอ
“ฟรังก์สวยหรือยังคะพีต่ า”
“ถ ้าคุณหนูไม่สวยแล ้วใครจะสวยกันคะ  แล ้วนัน่ อะไรคะ  รื้อเสื้อผ ้า
ไว ้เต็มเลย”
“ฟรังก์ลองแล ้วถอดค่ะ”
“ตัง้ ใจแต่งตัวแบบนี้ จะไปเทีย่ วไหนหรือคะ”
“ฟรังก์จะไปหาพีเ่ สือค่ะ”
พอได้ยินชื่อของเสือใต้ ดวงตาของพี่เลี้ยงคนสนิทก็ฉายแวว
ห่วงใยออกมาอย่างเปิ ดเผย ฟองฟ้ าจับมือดวงตาเอาไว ้
“พีต่ า อย่าห ้ามฟรังก์นะคะ”
70 เจ้าสาวคุณมาเฟีย

ฟองฟ้ าโน้มตัวเขา้ ไปสวมกอดดวงตา พีเ่ ลี้ยงคนสนิทโอบกอด
คุณหนู ยอดดวงใจเอาไว ้ อยากห ้ามใจแทบขาด แต่กไ็ ม่กล ้าขัดความสุข
ของฟองฟ้ า
“ห ้ามแล ้วจะฟังหรือคะ”
“ไม่ฟงั หรอกค่ะ ฟรังก์อยากไปหาพีเ่ สือ คิดถึงใจจะขาด”
“อุย๊ ! พูดจาน่ าหยิกจริงเชียว เมื่อวานก็เพิ่งไปหากันมาไม่ใช่
หรือคะ”
“เมือ่ วานก็ส่วนเมือ่ วานสิคะ วันนี้กค็ ดิ ถึงอีกแล ้ว”
“จะกลับดึกไหมคะ”
“พีต่ ารู้ได้ยงั ไงคะว่าฟรังก์จะกลับดึก”
“คุ ณ พ่ อ กับ คุ ณ พี่ไ ม่ อ ยู่ แ บบนี้ คุ ณ หนู ค งไม่ ก ลับ บ า้ นแต่ ว นั
หรอกค่ะ ก่อนหน้าเจอคุณเสือก็ไม่เป็ นแบบนี้ พอเจอคุณเสือน่ะ ท�ำตัว
น่าหยิกมากรู้ไหมคะ”
“ฟรังก์ห ้ามใจไม่ได้ ฟรังก์รูค้ ่ะว่าพีต่ าเป็ นห่วง”
“คุณหนู คุณหนู เตรียมใจไว ้แล ้วใช่ไหมคะ คุณหนู ย่อมต้องรูว้ า่
คุณท่านจะต้องไม่พอใจมาก คุณท่านต้องการลู กเขยที่อยู่ในสถานะ
ใกล ้เคียงกันเท่านัน้ ”
ฟองฟ้ าเลือกทีจ่ ะยิ้มใหด้ วงตา มองดวงตาด้วยสายตาออดอ้อน
กอดพีเ่ ลี้ยงแน่นขึ้น แล ้วก็หอมแก้มพีเ่ ลี้ยงซ�ำ้ ๆ
“ก็แบบนี้ทกุ ที”
“ฟรังก์ไม่อยากคิดถึงเรื่องอื่นนี่คะ ตอนนี้ฟรังก์อยากคิดถึงแค่
พีเ่ สือ”
“แล ้วนี่จะไปข ้างนอก ถ ้าหากคุณหนู เรียลถามถึงล่ะคะ”
“พีต่ าต้องตอบค�ำถามพีเ่ รียลให ้ฟรังก์ได้อยู่แล ้วค่ะ”
ถา้ หากร่มเพชรถามถึงฟองฟ้ า ดวงตาก็ตอ้ งมีคำ� ตอบดีๆ ช่วย
ฟองฟ้ าอยู่แล ้ว นอกจากนี้ฟองฟ้ ายังรู้จกั พีส่ าวของตัวเองดี ร่มเพชร
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จะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของน้องสาว ร่มเพชรรักน้อง แต่ก็เว ้นระยะพื้นที่
ส่วนตัวให ้ฟองฟ้ า ตัง้ แต่เล็กจนโต ถ ้าหากมีปญ
ั หา ฟองฟ้ าจะเป็ นฝ่ าย
วิ่งเขา้ ไปหาร่ มเพชร โดยไม่ตอ้ งรอให้ร่มเพชรเอ่ยปากถาม กระทั่ง
ถึงตอนนี้กย็ งั เป็ นแบบนัน้
“ก็ออ้ นพีต่ าแบบนี้ทกุ ที”
“ฟรังก์รกั พีต่ านะคะ ฟรังก์ไปก่อนนะคะ”
ฟองฟ้ าหอมแก้มดวงตาอีกครัง้ คราวนี้หอมเอาใจฟอดใหญ่
แลว้ ก็โบกมือใหด้ วงตา ก่ อนจะเดินไปควา้ กระเป๋ าสะพายแลว้ ก็เดิน
จากไป ดวงตามองตามคุณหนู ยอดดวงใจ ส่ายหน้าเล็กน้อย แม ้เป็ นห่วง
ฟองฟ้ า แต่กอ็ ยากให ้ฟองฟ้ ามีความสุข ความสดใสของฟองฟ้ าในตอนนี้
คือความสดใสในระดับทีพ่ เิ ศษมาก
ดวงตาเดินไปทีโ่ ซฟา  เพือ่ จัดการกับเสื้อผ ้าซึง่ คุณหนู ฟองฟ้ าโยน
ระเกะระกะเอาไว ้ หนทางความรักของฟองฟ้ าในตอนนี้ยงั มีความสุข
เพราะมันยังเป็ นความลับ วันหนึ่งความลับก็ต ้องเปิ ดเผย ดวงตาก็ได้แต่
หวังว่าฟองฟ้ าจะสามารถผ่านช่วงเวลาขรุขระทีจ่ ะเกิดขึ้นไปให้ได้

“พี่เสือจ๋า”

รัญ จวนถลาเข า้ ไปหาเสือ ใต้ หญิง สาวนิ่ ว หน้า เมื่อ เห็น สภาพ
เลอะเทอะของเขา น�ำ้ มันเครื่องเขรอะอยู่กบั เสื้อกล ้ามและกางเกงยีนส์
ตัวเก่ าของเขา มือก็เลอะน�ำ้ มันเครื่องจากการซ่อมรถ รัญจวนถลา
เข ้าไปหา เสือใต้กเ็ บีย่ งตัวหลบ ท�ำเป็ นเดินไปยังโต๊ะอุปกรณ์
รัญจวนเสียหลัก หน้าแทบคะม�ำ  สองมือไขว่ควา้ หาที่จบั ยึด
แขนตะเกียกตะกายอยู่กลางอากาศ แล ้วเธอก็ควา้ เอาชัน้ วางอุปกรณ์
ทีท่ ำ� จากเหล็กเป็ นหลักยึดได้ หญิงสาวรีบดันตัวขึ้น แล ้วก็หนั ไปยิ้มให ้
เสือใต้ ชายหนุ่มหยิบคีมอันใหญ่ข้นึ มา
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“รถจักรยานเสร็จแล ้วนะ อยู่ตรงนัน้ ”
เสือใต้ช้ ีมอื ไปยังซุม้ รวมจักรยาน เขากับโตมรต้องช่ วยกันท�ำ
ซุ ้มจอดจักรยานรอส่งคืน เพราะสาวๆ ในหมูบ่ ้านขยันน�ำจักรยานมาให ้
ซ่อมกันเหลือเกิน เฉพาะวันนี้กม็ จี กั รยานเข ้าใหม่สบิ คัน และมีจกั รยาน
ทีร่ อมารับคืนจ�ำนวนแปดคัน
“เท่าไรจ๊ะพีเ่ สือจ๋า”
รัญจวนโปรยยิ้มทอดสะพานใหเ้ สือใต้ รัญจวนเลือกชุดมารับ
จัก รยานอย่ า งพิถีพิถ นั เน้น อวดเนื้ อ หนัง มัง สาเพราะคิ ด ว่ า เสือ ใต้
จะต้องตาลุกวาว
เสื้อกล ้ามสีเหลืองสดคอคว ้านกว ้าง กับกางเกงขาสัน้ รัดบัน้ ท ้าย
อวดโชว์เรียวขาคือชุดทีเ่ ธอเลือกสวม แต่เสือใต้กท็ ำ� เมินเฉย ไม่ได้สนใจ
การแต่งตัวของเธอเลย ชายหนุ่มคุยกับเธอปกติ ไม่มอี าการว่อกแว่ก
มองลงต�ำ่ เหมือนกับผู ้ชายคนอืน่
‘หรือเขาจะเก็บอาการเก่ง’
รัญจวนไม่อยากยอมแพ ้ เมือ่ มาที่อู่ซ่อมรถของเสือใต้ เธอจะ
ให ้ความสนใจกับเจ้าของอู่ก่อน แต่ถ ้าหากมาแล ้วไม่เจอเสือใต้ เธอก็จะ
ใหค้ วามสนใจกับการยั่วยวนทอดสะพานให้โตมร เธออยากได้ทงั้ คู่
อยากลองดูว่าทัง้ คู่จะเร่าร้อนสักแค่ไหน รัญจวนวางแผนอยากจะกิน
ทัง้ เจ้านายและลูกน้อง และเธอยังกินไม่สำ� เร็จสักคน
“ถามโตได้เลย”
เสือใต้โยนเรื่องคิดราคาใหเ้ ป็ นหน้าทีข่ องโตมร เสือใต้ไม่สนใจ
เรื่องเก็บเงินอยู่แล ้ว ยกหน้าทีใ่ ห้โตมรดูแลตัง้ แต่เปิ ดร้าน
“ถามพีเ่ สือไม่ได้เหรอจ๊ะ”
รัญ จวนพุ่ง เข า้ ไปหาเสือ ใต้ เธอวางมือ ลงบนล�ำ แขนของเขา
เป็ นจังหวะทีช่ ายหนุ่มก�ำลังจะเดินไปท�ำงานต่อ พอเธอจับ เขาก็หมุนตัว
หันหลังพอดี  หญิงสาวได้โอกาสอัดอกอวบใหญ่กบั แผ่นหลังของชายหนุ่ม
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แล ้วก็เสียดส่ายขยี้อย่างไม่เกรงใจ
“ว ้าย!”
รัญจวนอุทาน เมือ่ ได้ยนิ เสียงแตรรถยนต์ดงั สนั่น แต่เมือ่ เธอ
หันไปมอง ก็ไม่เห็นรถมินขิ องฟองฟ้ าทีข่ บั ผ่านประตูเข ้าไปด้านในตัวบ ้าน
ของเสือใต้แล ้ว
“เสียงรถใคร”
รัญจวนบ่น เสือใต้เดินดุ่มไปที่ประตู แลว้ ก็เปิ ดเขา้ ไป เขาดึง
ประตู ปิดเขา้ หากันท่ ามกลางสายตาเสียดายของรัญจวน หญิงสาว
หน้ามุ่ย เธออ่อยเขาอย่างโจ่งแจ้ง กับผูช้ ายคนอื่นที่ผ่านมา ไม่มใี คร
อ่อยยากอ่อยเย็นแบบนี้สกั คน
รัญจวนไม่สบอารมณ์ ในขณะทีเ่ สือใต้ตอ้ งเจอกับอีกคนทีไ่ ม่สบ
อารมณ์มากกว่า ชายหนุ่ มเดินไปที่รถมินิ ฟองฟ้ าก�ำลังก้าวลงจากรถ
เมือ่ เจอหน้าเขา หญิงสาวก็หน้าตูม เพราะมองเห็นรัญจวนยืนเบียดชิด
กับเสือใต้เมือ่ สักครู่
“หน้าบูด”
“โมโห!”
ฟองฟ้ าเสียงดังใส่เขา พอชายหนุ่มเข ้าถึงตัว มือนุ่มก็ฟาดลงบน
ล�ำแขนของเขา เสือใต้มองมือขาวเนียน แล ้วก็มองหน้าเธอ
“เจ็บไหม เอามือนุ่มๆ มาตีของแข็ง”
“เจ็บสิ!”
“พูดดีๆ ทัง้ เสียงดัง ทัง้ ไม่มหี างเสียง”
“มาดุฟรังก์อกี แน่ะ ตัวเองท�ำตัวไม่น่ารักก่อนนะ”
“พีท่ ำ� อะไร”
“ยืนนิ่งให ้ยายรัญจวนกอดท�ำไม ฟรังก์ไม่ชอบ!”
“หนวกหูน่าฟรังก์ พีไ่ ม่ได้ท�ำอะไร หลบแล ้วแต่ไม่พ ้น ฟรังก์กร็ ูจ้ กั
รัญจวน รัญจวนไม่ได้จริงจังอะไรกับพีห่ รอก”
74 เจ้าสาวคุณมาเฟีย

“มันก็อยากได้พเ่ี สือเป็ นผัว!”
“แล ้วพีเ่ ป็ นผัวของรัญจวนหรือยัง”
“ไอ้พเ่ี สือบ ้า! พีเ่ สือเป็ นผัวฟรังก์นะ! ฮึ!”
ฟองฟ้ ายกมือขึ้นกอดอก หน้างอง�ำ ้ เธอขี้หงึ ขี้หวง โมโหรัญจวน
จนเกิดความรู้สกึ อยากจิกหัวรัญจวนและกระชากตบใหส้ าแก่ ใจ แต่
เพราะการอบรม ต่อให้โกรธ เธอก็แค่จนิ ตนาการอยู่ในหัว ไม่ได้ลงมือ
ท�ำอย่างทีค่ ดิ
“ยิ้มอะไร”
“พูดกับพีด่ ๆี ”
เสือ ใต้ ดึ ง ตัว ฟองฟ้ าเข า้ มากอด มือ เขาเลอะ แต่ ห ญิ ง สาว
ก็ไม่โวยวาย เมือ่ เขาจับข ้อมือเธอทีส่ วมชุดเดรสแขนยาวสีขาว เดรสเธอ
เลอะก็ช่ างสิ ฟองฟ้ าไม่สนใจ แต่ เบียดตัวเข า้ ไปสวมกอดเขาแทน
ชายหนุ่มจูบหน้าผากคนขี้หงึ
“ฟรังก์ขอโทษค่ะ ทีพ่ ดู ไม่ดกี บั พีเ่ สือ”
พอเขากอด ฟองฟ้ าก็ใจอ่อนยวบ จากที่งอน ก็เริ่มหาเหตุผล
เข ้าข ้างผัวตัวเอง เสือใต้ไม่ผดิ เขาไม่ได้แตะรัญจวน เธอเห็นหรอกว่า
รัญจวนต่างหากทีพ่ ยายามเบียดตัวเข ้าไปหาเขา  เสือใต้หนั หลังให้รญ
ั จวน
อยู่ต่างหาก
“ไปสนใจอะไรกับเด็กนั่น”
“พีเ่ สือไม่สนใจจริงนะคะ”
“ถ ้าพีส่ นใจรัญจวน พีค่ งได้รญ
ั จวนตัง้ แต่ก่อนเจอฟรังก์ นี่ไม่เคย
ตอบรับสักครัง้ ”
เสือใต้พูดมาก็ถูก เขาเจอกับรัญจวนก่ อนเธอเสียอีก และถึง
ฟองฟ้ าจะรู้จักเสือใต้ทีห ลัง แต่ จ ากที่เ ธอเห็น รัญ จวนก็ พ ยายาม
ทอดสะพานให ้แก่เสือใต้ชดั เจน รัญจวนไม่รูว้ า่ ฟองฟ้ าเห็น เพราะทุกครัง้
ฟองฟ้ าจะหลบซ่อนตัวอยู่เสมอ เพือ่ ไม่ให้รญ
ั จวนน�ำเรื่องของเธอกับ
กัณฑ์กนิษฐ์ 75

เสือใต้ไปป่าวประกาศจนรู้กนั ทัง้ เมืองคาม รัญจวนรู ้ โลกรู ้ และบิดา
ของเธอก็ตอ้ งรู ้
ฟองฟ้ าน่ะรักเสือใต้ ยอมรับชัดเจนว่ารักเขา ความรู้สกึ ของเธอ
คิดเป็ นอื่นไม่ได้เลย รู้จกั กันไม่นาน แต่เธอก็รกั ถา้ หากไม่รกั ก็คง
ไม่ย อมให เ้ ขาเป็ น เจ้า ของทัง้ ตัว แบบนี้ แต่ ท่ีเ ธอต้อ งปกปิ ด เพราะ
เป็ นห่วงชีวติ ของชายหนุ่ม ด้วยหวังว่าจะมีสกั วันทีค่ ดิ หาทางออกได้วา่
จะท�ำอย่างไร ถึงจะให้บดิ าของเธอยอมรับชายหนุ่ ม โดยไม่ทำ� ใหเ้ ขา
ได้รบั อันตราย
“แล ้วเมียพีส่ วยขนาดนี้ พีจ่ ะสนใจผู ้หญิงคนอืน่ ท�ำไม”
เขาก้มลงไปหอมแก้มเธอ หอมเอาแรงๆ หอมไปหลายฟอด
ฟองฟ้ าเบียดตัวอยู่กบั เรือนร่างแข็งแกร่งของคนรัก
“เชอะ! ฟรังก์เป็ นเมียพีเ่ สือเมือ่ ไรกัน”
“ฟรังก์เรียกพีเ่ ป็ นผัวอยู่หยกๆ นะ”
“พีเ่ สือบ ้า”
เธอเขินจนแก้มแดง เสือใต้กอดหญิงสาวแน่ นขึ้น อารมณ์ของ
ฟองฟ้ าแจ่มใสก็ดแี ล ้ว อารมณ์หงึ หวงของเธอ เสือใต้ไม่รำ� คาญ เขาต้อง
ส�ำคัญ ฟองฟ้ าถึงหึงหวง
“ตกลงจะเป็ นเมียพีไ่ หม หรือจะให้พห่ี าเมียใหม่”
“กล ้าก็ลองดูส”ิ
แม่ทูนหัวของเสือใต้เงยหน้าขึ้นจ้องเขาตาขวาง ประกายวิบวับ
ในดวงตาของเธอบ่งบอกว่าเธอไม่พอใจเป็ นอย่างมาก
“แล ้วฟรังก์เป็ นอะไรของพี”่
“เป็ นเมียค่ะ”
ฟองฟ้ าต้องพ่ายแพ้ให้เขาจนได้ เธอหวงเขามาก ก็ไม่อยากท�ำตัว
เป็ นผู ้หญิงปากไม่ตรงกับใจหรอก มีอะไรกันลึกซึ้งแบบนี้ จะปฏิเสธเขา
ก็อายตัวเอง
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“แล ้วพีเ่ ป็ นอะไรของฟรังก์”
“พีเ่ สือแกล ้งฟรังก์เหรอคะ”
เธอเงยหน้าขึ้นมองเขา เสือใต้กม้ ลงไปสบตากับเธอ แล ้วก็ลด
ริมฝี ปากลงไปขยี้กบั แก้มเนียน เขาเลอะทัง้ ตัว แต่ฟองฟ้ าก็ไม่ผลักไส
เขาออกห่าง ชุดสีขาวแสนสวยก็เลอะน�ำ้ มันเครื่องบนตัวเขา หญิงสาว
ก็ไม่บน่ สักค�ำ กลับสอดแขนโอบกอดบัน้ เอวของเขาเอาไว ้
ผูห้ ญิงไฮโซหัวสูงแบบฟองฟ้ า ถา้ หากไม่รกั ก็คงไม่ยอมลดตัว
ลงมาหาคนทีเ่ ธอมองว่าต�ำ่ ต้อยกว่าเธอแบบเขา ไม่ใช่แค่ตำ� ่ ต้อยธรรมดา
สถานะตอนนี้ของเสือใต้จะเปรียบเขาเป็ นหมาวัด ในขณะทีฟ่ องฟ้ าคือ
ดอกฟ้ าแสนสวย ชายหนุ่มก็ไม่โกรธ เพราะเสือใต้ในตอนนี้เป็ นแบบนัน้
จริงๆ
“พีเ่ ป็ นอะไรส�ำหรับฟรังก์”
เสือใต้ถามย�ำ ้ ฟองฟ้ ายกมือขึ้นบีบแก้มเขา แล ้วก็ยดื ตัวขึ้นเพือ่
สบตากับชายหนุ่ม พอเธอท�ำแบบนัน้ เสือใต้ก็อำ� นวยความสะดวกให ้
ด้วยการรัดแขนกับบัน้ ท ้ายของเธอ ก่อนจะยกตัวหญิงสาวขึ้นอุม้
“เป็ นผัวค่ะ ผัวของฟรังก์นะ ไม่ใช่ผวั ของยายรัญจวนหรือผู ้หญิง
คนอืน่ ถ ้าใครมาใช้ผวั ร่วมกับฟรังก์ ฟรังก์จะฆ่าให ้ตาย”
หญิงสาวหน้ามุย่ แล ้วก็ถกู เขาหอมแก้มอีกฟอด ขี้หงึ แบบฟองฟ้ า
เขายอมรับได้ เพราะคิดว่าเธอน่ ารักน่ าปรารถนา เรื่องงอแงของเธอ
ก็มบี ้าง แต่ฟองฟ้ าอายุนอ้ ยกว่าเขา จะให ้เธอท�ำตัวเป็ นผู้ใหญ่เทียบเท่า
เขาหรือมากกว่าเขาก็คงไม่ได้
“เข ้าไปคุยกันในบ ้านเถอะ”
“พีเ่ สือก็อมุ ้ ฟรังก์เข ้าไปสิคะ”
เสือใต้เจอผู ้หญิงทีว่ างตัวเยือกเย็น  หรือแสร้งท�ำตัวเป็ นคนใจกว ้าง
มามากพอแลว้ ผูห้ ญิงที่พยายามเอาใจเขา ชายหนุ่ มก็เจอมาจนเบื่อ
ฟองฟ้ าเป็ นส่วนผสมทีล่ งตัวส�ำหรับเขา เธองอแง งีเ่ ง่า แต่กม็ มี มุ ขี้ออ้ น
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หญิงสาวเป็ นตัวของตัวเอง
เสือใต้เบือ่ หน่ายผูห้ ญิงตีหลายหน้า รู้สกึ อย่างไรก็ไม่แสดงออก
ตรงๆ โมโหก็ทำ� เหมือนไม่โมโห งอนก็ทำ� เหมือนไม่งอน ในเมือ่ เริ่มต้น
ด้วยการพยายามปกปิ ดตัวเอง ก็คงยากทีจ่ ะไปกันต่อได้ คบกับผู ้หญิง
มากี่คน เสือใต้ถงึ ได้จบแค่เรื่องบนเตียง
แต่กบั ฟองฟ้ า เขาเรียกเธอเป็ นเมียเต็มปาก เธอมีเขาเป็ นผูช้ าย
คนแรก หึง หวงเขา งอแงใส่ เ ขา แต่ เ มื่อ รู ต้ วั ว่ า ผิด หรือ ต้อ งการ
ออดอ้อนเขา หญิงสาวก็ทำ� ได้อย่างน่ารักน่าใคร่ในแบบของเธอ หรือจะ
บอกว่าเขายอมรับฟองฟ้ าได้ทกุ เรื่อง ไม่วา่ จะเป็ นข ้อดีหรือข ้อเสียก็ได้
ส�ำหรับเสือใต้เวลาไม่สำ� คัญเลย เขาเจอคนมามากมาย สายตา
คมกริบของเขามองเห็นฟองฟ้ าทะลุปรุโปร่ ง เขาพุ่งเขา้ หาเธอท�ำให ้
หญิงสาวไม่สามารถป้ องกันตัวเองจากเสน่ หข์ องเขาได้ นั่นก็เพราะ
เธอเองก็มใี จ เธอสวยเหลือเกิน เย้ายวนเหลือเกิน และเขาก็ต ้องการเธอ
เหลือเกิน ความสัมพันธ์ของทัง้ คู่ถงึ ได้เริ่มต้นขึ้น
เสือใต้ยอมรับว่าเขาเริ่มต้นกับฟองฟ้ าด้วยความปรารถนาล ้วนๆ
แต่เมือ่ ได้แล ้วก็อยากได้อกี ตอนนี้กร็ สู้ กึ เป็ นเจ้าของ ผู ้หญิงสวย ผู ้ชาย
ก็ตอ้ งชอบ แล ้วสวยแบบฟองฟ้ าไม่ได้หาง่ายๆ สวยสะดุดตา ทัง้ หวาน
เผ็ด เปรี้ยว เรียกว่าสวยแบบครบรส หาทีต่ ไิ ม่ได้เลย

“ฟรังก์เลอะหมดเลย”

ฟองฟ้ าย่นจมูกใส่เขา แต่ไม่ได้มอี าการโกรธเคืองหรือไม่พอใจ
มิหน�ำซ�ำ้ ปากบอกว่าเลอะ แต่ พอเขาวางเธอลงบนเก้าอี้ยาวที่ตงั้ อยู่
ในหอ้ ง หญิงสาวก็รอใหเ้ ขานั่งลงบนเก้าอี้ตวั เดียวกัน เสือใต้นั่งลงปุ๊ บ
คนทีบ่ น่ ว่าเลอะก็ปีนขึ้นไปนั่งบนตักเขาปับ๊
“ปากก็บน่ ว่าเลอะ แต่ตวั เนี่ยไม่ห่างเลยนะ”
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“เลอะฟรังก์กไ็ ม่วา่ ค่ะ”
“มีชดุ ส�ำรองมาหรือเปล่า”
“มีค่ะ”
เธอมีชดุ ส�ำรองติดรถเสมอ ฟองฟ้ าจูบมุมปากของชายหนุ่มแล ้วก็
ยิ้มใส่ตาเขา เสือใต้ทำ� หน้ามุย่ เหมือนไม่พอใจ
“จูบอะไรกับมุมปาก”
“จะให ้ฟรังก์จูบตรงไหนคะ”
“จูบปากสิ”
ฟองฟ้ ามองค้อนเขา แต่ก็อยากเอาใจ นอกจากเอาใจเขา ก็ยงั
เติมความสุขให้ตวั เองด้วย เพราะการจูบกับเสือใต้คอื ความสุขของเธอ
การจูบกับเขาท�ำใหเ้ ธอติดใจไปแลว้ ฟองฟ้ ายอมรับว่าเธอกลายเป็ น
ผู ้หญิงใจแตกในวัยยีส่ บิ ห ้า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยจูบใคร แค่คดิ ว่าต้องไปลองจูบกับผู ้ชายสักคน
แบบแลกลิ้นก็นกึ รังเกียจทีจ่ ะสัมผัสกับน�ำ้ ลายของอีกฝ่ าย แต่กบั เสือใต้
ฟองฟ้ าไม่รงั เกียจเลยสักนิด จูบแล ้วก็อยากจูบอีก อยากจูบไปนานๆ
จูบแบบไม่ตอ้ งแยกปากออกจากกันได้ยง่ิ ดี
“จูบก็ได้ค่ะ”
“พูดเหมือนไม่อยาก จริงๆ ก็อยากจูบพี่ ยอมรับมาเถอะ”
“คนบ ้า ชอบพูดให ้ฟรังก์เขินอยู่เรื่อย”
หญิงสาวประกบปากลงบนปากของชายหนุ่ม เธอบดเคล ้าปากนุ่ม
กับปากร้อนผ่าวของเขา เสือใต้ปล่อยใหเ้ ธอเคล ้าคลึงริมฝี ปากของเขา
อยู่ ค รู่ ห นึ่ ง เสือ ใต้ก็ จู บ ตอบ เมื่อ เขาเป็ น ฝ่ ายจู บ ฟองฟ้ าก็ ร บั รู้ถึง
ความเร่าร้อนทีช่ ายหนุ่มส่งผ่านมาให ้เธอ
แฟนหนุ่มของเธอ หรือจะเรียกว่าเป็ นผัวของเธอ เขาเป็ นผูช้ าย
สุดเร่าร้อน เขาเหมือนกับไฟ คลุกเคล ้ากับเธอเมือ่ ไร ร่างกายของเธอ
ก็อ่อนระทวย พ่ายแพ้ให้แก่ ไฟเสน่ หาที่ชายหนุ่ มมอบให ้ หญิงสาว
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เบียดตัวเข ้าไปหาเขา กอดเขาแน่นขึ้น
“พีเ่ สือขา”
“ว่าไงคนขี้หงึ ”
ฟองฟ้ าจูบปากเขาดังจ๊วบ  หญิงสาวย่นจมูกใส่เขา  แล ้วก็คลอเคลีย
ปลายจมูกโด่งสวยกับจมูกขึ้นสันของเสือใต้ ยิง่ ใกล้ชดิ กับเขา ฟองฟ้ า
ก็ยง่ิ หลงเขาจนโงหัวไม่ข้นึ เขาหล่อมาก รูปร่างหน้าของเขาดึงดูดใจเธอ
แต่ตอนนี้ทกุ อย่างของเสือใต้ล ้วนแล ้วแต่ถกู อกถูกใจเธอไปหมด
เขาปากไม่ดี หญิงสาวก็ยอมรับได้ ฟองฟ้ าผู เ้ ย่ อหยิ่งไม่เคย
ยอมให ้ผู ้ชายคนไหนถึงขนาดนี้ ผู ้ชายคนอืน่ ต้องเข ้ามาพะเน้าพะนอเธอ
แต่เสือใต้ไม่ตอ้ งท�ำแบบนัน้ ต่อให ้เขาไม่พะเน้าพะนอเอาใจเธอ ฟองฟ้ า
ก็ยอมทีจ่ ะเป็ นฝ่ ายเอาใจเขา
ถ ้าหากเธอจะรัก เขาอยูเ่ ฉยๆ เธอก็รกั ถ ้าหากเป็ นคนทีเ่ ธอไม่รกั
ต่อใหพ้ ยายามวิง่ ตาม เรียกร้องความสนใจจากเธอ ฟองฟ้ าก็ไม่สนใจ
อยู่ดี หญิงสาวสบตากับเขา ในดวงตาของเสือใต้เหมือนมีไฟคุกรุ่นอยู่
และเธอก็รูว้ า่ เขาต้องการเธอ
“พีเ่ สือมองฟรังก์แบบนี้อกี แล ้วนะคะ”
“มองแบบไหน”
เขาถามแล ้วก็จูบแกมนิ่มไปด้วย จากผิวแก้มนุ่ มเนียน เสือใต้
ก็เลื่อนใบหน้าซุกเขา้ ไปหาซอกคอของเธอ ฟองฟ้ ายกมือขึ้นพันกับ
เส ้นผมของเขา
“มองเหมือนอยากกินฟรังก์”
“อืม พีห่ วิ ”
“หิวฟรังก์เหรอคะ”
“ไม่หวิ ฟรังก์ จะให้หวิ ใคร ขืนหิวคนอืน่ คงถูกดึงหูยาน”
“รูต้ วั ก็ดคี ่ะ”
“ใส่ชดุ อะไรรุ่มร่าม จูบไม่ถนัด”
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เขาบ่น เพราะชุดที่เธอสวม แมจ้ ะท�ำใหเ้ ธอสวยและน่ ารักมาก
แต่มนั ก็ปกปิ ดเนื้อตัวมากจนเขาจูบเนื้อตัวของเธอไม่สะดวก
“ฟรังก์แต่งตัวโป๊ ก็ดุฟรังก์”
“ของพี่ พีห่ วง”
“ก็อย่าบ่นฟรังก์สคิ ะ ฟรังก์มาหาพีเ่ สือ ก็ตอ้ งแต่งตัวมิดชิด แต่
พอเจอกันแล ้ว ฟรังก์ตามใจพีเ่ สือ”
หญิงสาวอ้อนเขา ชายหนุ่มเลือ่ นปากขึ้นไปหอมแก้มเธอ แล ้วก็
ไล่รมิ ฝี ปากร้อนผ่าวไปตามแนวคางของคนสวยบนตัก
“อาบน�ำ้ กับพีน่ ะ พีเ่ ลอะทัง้ ตัว”
“ค่ะ ฟรังก์ตามใจพีเ่ สือ”
ไม่ตามใจเขา ฟองฟ้ าจะไปตามใจใคร เธออยากใหเ้ ขาได้ดั่งใจ
เสือใต้ชวนเธออาบน�ำ้ ตอนสิบโมงเช้า  หญิงสาวก็ยนิ ดีทจ่ี ะอาบน�ำ้ กับเขา
ชายหนุ่มหอมแก้มนุ่มอีกฟอด เขาจับเธอถอดเสื้อผา้ ฟองฟ้ าก็ช่วยเขา
ถอด ถอดให ้เธอแล ้วก็ถอดให ้เขา และชายหนุ่มก็เดินแก้ผ ้าไปหยิบเอา
ผ ้าถุงส�ำหรับให ้ฟองฟ้ าสวมอาบน�ำ้ มาช่วยสวมให ้ฟองฟ้ า

ห้องน�ำ้ ของเสือใต้เป็ นหอ้ งน�ำ้ ส�ำหรับท�ำธุระหนักเบาเท่านัน้

ส่วนที่อาบน�ำ้ อยู่ขา้ งบา้ น ชายหนุ่ มมีโอ่งส�ำหรับใส่นำ�้ ตัง้ อยู่บนพื้นปูน
และมีกอ๊ กทีต่ ่อมาใส่โอ่งง่ายๆ ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีใครมองเห็น เพราะ
ก�ำแพงเหล็กซึง่ สูงมากเป็ นก�ำแพงกัน้ บริเวณบ ้านของเขา
หากจะมีใครสักคนมาเห็น ก็คงเป็ นโตมรที่มสี ทิ ธิ์เดินเขา้ ออก
ในบริเวณอูก่ บั บริเวณบ ้านด้านใน แต่โตมรไม่เคยมายุง่ ทีบ่ ้านของเสือใต้
เวลาที่ฟองฟ้ ามา เพราะฉะนัน้ ต่อใหเ้ ป็ นเวลากลางวันแบบนี้ ฟองฟ้ า
ก็ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีใครมาเห็น
หญิงสาวสวมผา้ ถุงปิ ดบังเรือนกาย คนที่สวมให้ก็คือเสือใต้
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เพราะเธอสวมเองไม่เป็ น ชายหนุ่มมีเก้าอี้ไม ้อยู่ตรงทีอ่ าบน�ำ ้ เขาก็ลาก
มานัง่ แล ้วก็จบั เธอนัง่ คร่อมบนตัวเขา บนตัวของเสือใต้ปราศจากเสื้อผ ้า
เขานุ่งลมห่มฟ้ าอย่างมั่นใจ
“พะ…พีเ่ สือ”
“ไม่ตอ้ งห ้าม เข ้าแล ้วออกยาก”
ชายหนุ่ มหอมแก้มเธอฟอดใหญ่ ฟองฟ้ าเบียดตัวเขา้ ไปหาเขา
ซบหน้าเกยคางลงบนบ่าแข็งแกร่ งของชายหนุ่ ม สองมือโอบกอดเขา
แนบแน่น
“ฟรังก์ มะ…ไม่ได้จะห ้ามเสียหน่อย”
“งัน้ ก็ครางอย่างเดียวพอ”
“คนบ ้า”
ฟองฟ้ าบ่นไปอย่างนัน้ เอง เสือใต้ไม่สนใจเวลา กลางวันแสกๆ
แบบนี้เขาก็ยงั กลา้ ท�ำ  เธอนั่งคร่อมหันหน้าเขา้ ไปหาเขา ผา้ ถุงเลิกขึ้น
และใต้ผ ้าถุงนั่น ร่างกายของทัง้ คู่กำ� ลังเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง
“อะไร ร่างกายก็ตอ้ นรับพีด่ นี ่ี ปากดันบ่น”
“พีเ่ สือน่ะ กลางวันแบบนี้กย็ งั ไม่เว ้น”
“ทุกทีกท็ ำ� กันกลางวัน”
ชายหนุ่มหอมแก้มเธอ ทัง้ คู่มอี ะไรกันตอนกลางวัน เพราะเป็ น
ช่วงเวลาทีฟ่ องฟ้ ามาหาเขาได้ สองแขนของเขากอดกระชับร่างนุ่ม
“คนบ ้านี่”
“ไม่มอี ะไรจะพูด ก็บอกให ้ครางอย่างเดียวไง”
เขาขยับร่ างกาย สะโพกของเขายกขึ้นลง พลอยดันร่ างกาย
ของเธอให ้ยกขึ้นลงบนตัวเขาไปด้วย ฟองฟ้ าเริ่มจับจังหวะได้ หญิงสาว
กอดเขาแน่ นขึ้น เทา้ ขยับหาที่วางบนเก้าอี้ แลว้ ก็ยกตัวขึ้นลงตอบโต้
การเคลือ่ นไหวของเสือใต้
เธอคร�ำ่ ครวญเรีย กขานเขาพี่ค ะพี่ข า เสีย งหวานละมุน ของ
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หญิงสาวท�ำให ้เขาพึงพอใจ เสือใต้รสู้ กึ ฮึกเหิม เมือ่ เธอแสดงออกให ้เห็น
ชัดเจนว่าเธอหลงเขาถึงขนาดไหน ฟองฟ้ าควบคุมร่างกายของตัวเอง
ไม่ได้เลย เมื่อเขาจัดการเติมเต็มความรัญจวนเขา้ สู่ร่างกายของเธอ
เพือ่ กระตุน้ ให ้เธอร้อนขึ้นเรื่อยๆ
“ดีฟรังก์”
ชายหนุ่มโอบกอดเธอ  หญิงสาวก็กอดตอบเขา  สองร่างเคลือ่ นไหว
รับกันอย่างรูใ้ จ รูจ้ งั หวะว่าจะท�ำอย่างไรถึงจะเอาใจอีกฝ่ ายได้ถกู จุด
“พีเ่ สือน่ะ ท�ำให ้ฟรังก์ใจแตก”
“แตกกับพีค่ นเดียวพอนะ”
“ฟรังก์งา่ ยกับพีเ่ สือคนเดียวนะคะ”
ฟองฟ้ าอ้อนเขา ชายหนุ่ มจูบขมับเธอ เขาเป็ นคนแข็งกระด้าง
ไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆ นักหรอก ต่อใหเ้ ขาพูดหวานกับเธอ แต่เมือ่
ออกจากปากของเสือใต้กย็ งั แตกต่างจากค�ำพูดทีอ่ อกจากปากของผู ้ชาย
คนอืน่ ซึง่ ฟองฟ้ าเคยได้ยนิ แต่เธอก็รกั เขามาก
“ยืนดีกว่า”
เสือใต้ไม่รอใหฟ้ องฟ้ าออกความคิดเห็น เขายกตัวเธอขึ้นยืน
ฟองฟ้ าไม่ห่ วงเลยว่าเขาจะท�ำเธอร่ วงจากมือ เพราะไว้ใจในตัวเขา
ชายหนุ่มกอดรัดเธอ ยกบัน้ ท ้ายเธอให ้แนบติดกับตัวเขา ปมของผ ้าถุง
ทีพ่ นั ไว ้คลายออกจากกัน ร่วงลงไปกองอยู่บริเวณบัน้ เอวของหญิงสาว
แต่ไม่มใี ครสนใจกับมัน
ร่างเกือบเปลือยของเธอเคลือ่ นไหวแนบชิดกับร่างกายของคนรัก
ปากนุ่ มคร�ำ่ ครวญเรียกร้องความเร่ าร้อนจากเขา ซึ่งเสือใต้ก็จดั การ
ตอบสนองใหเ้ ธออย่างถึงอกถึงใจ และเอาใจเธอทุกท่วงท�ำนองพิศวาส
ทีห่ ญิงสาวต้องการจากเขา
“พีเ่ สือขา พีเ่ สือของฟรังก์”
ชายหนุ่ มลดใบหน้าลง มุดศีรษะเขา้ ไปหาสองปทุมถันอวบอัด
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ขาวผ่อง เขาหลงใหลมันมาก ริมฝี ปากของเขาคลอเคลียใกล้ชดิ และ
ร่างกายก็เคลือ่ นไหวไม่ได้หยุด ฟองฟ้ าใจแทบขาด ร่างกายร้อนผ่าว
ด้วยความปรารถนา แต่หญิงสาวก็ไม่ตอ้ งการให ้เขาหยุด
ฟองฟ้ ามีค วามสุ ข กับ การที่ เ ขาเคลื่อ นไหวครอบครองเธอ
หญิ ง สาวกอดเขาแน่ น ขึ้น นิ้ ว สวยจิ ก ลงบนบ่ า กว า้ ง เธอตอบรับ
ทุก ความปรารถนาที่ช ายหนุ่ ม มอบให เ้ ธอ นอกจากนี้ ห ญิง สาวก็ย งั
คืนความเร่าร้อนให ้แก่เขาอย่างไม่หวงแหน
“เต็มทีเ่ ลยฟรังก์ ไม่ตอ้ งกลัวตก”
เสือใต้บญ
ั ชา ฟองฟ้ าก็ตอบสนองเขาทันที หญิงสาวปล่อยให ้
ร่ างกายของเธอเคลื่อนไหวตอบรับท่วงท�ำนองพิศวาสของชายหนุ่ ม
เธอหลับหู หลับตาคร�ำ่ ครวญ ใบหน้าสวยหวานแหงนเงยขึ้น ศีรษะ
ส่ายสะบัดไปมา
“ฟรังก์อยากเอาใจพีเ่ สือ”
“เอาใจพีเ่ ลย เอาใจพีใ่ ห ้หนัก”
ชายหนุ่มดึงศีรษะขึ้น แล ้วก็กดปากลงบนแก้มนิ่ม เขาหอมแก้ม
เธอซ�ำ้ ๆ ในขณะทีร่ ่างกายก็บดอัดเข ้าหากันอย่างไม่มใี ครยอมใคร
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