บทนำ�

เขารูส้ กึ ดีๆ กับผู ้หญิงตรงหน้ามากเชียวละ แม้ไม่สวยหยาดเยิ้ม

ระดับดาราอย่ างสาวคนพี่ท่ีตนเคยหลงใหลได้ปลื้มอยู่ พกั หนึ่ง แต่
มองแลว้ สบายตาสบายใจ โดยเฉพาะรอยบุม๋ ขา้ งแก้มเวลายิ้มนั่นกับ
แววตาเปล่งประกายสดใส เสียงหัวเราะไร้การปรุงแต่งยามฟังเขาโม ้
เรื่องวงการบันเทิง น่ารักอย่าบอกใคร อยากนั่งคุยแบบนี้กบั เธอทัง้ วัน
“ดู สิ คุยเพลินจนแม่กบั พี่เพียงไปไหนแลว้ ” พัทธมนมองซา้ ย
มองขวาหามารดากับพีส่ าว
“คงอยู่ในบ ้านกับแม่อะแหละ” ปวรปรัชญ์ตอบ
“บ ้านโปรดร่มรื่นเหมือนกันนะเนี่ย” กวาดตารอบศาลาเรือนไทย
ริ ม น�ำ้ ท่ า มกลางแมกไม ห้ ลากชนิ ด มือ เล็ก เกี่ ย วผมปลิว ลมทัด หู
ทอดสายตามองสายน�ำ้ ไหลเอือ่ ยเฉื่อยพลางสูดอากาศบริสุทธิ์เข ้าปอด
“ชอบก็มาบ่อยๆ สิ”
เธอยิ้มระคนเขินอาย เบือนหน้าหลบสายตาเย้าแหย่ก่งึ เชิญชวน
“เรามีหมาพันธุ ไ์ สก้ รอกด้วยตัวหนึ่ง อยากเจอไหม” เขาเริ่ม
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ขุดหลุมพรางล่อนักศึกษาสัตวแพทย์สาวชัน้ ปี ทห่ี นึ่ง
“จริงเหรอ” เสียงหวานถามอย่างกระตือรือร้น ตกหลุมเรียบร้อย
ร่างสูงลุกขึ้นยืนผิวปาก เพียงไม่นานก็ตามด้วยเสียงเล็บขูดขีดพื้น
เจ้าสุ นขั ตัวยาวขาสัน้ กระโจนหาอย่ างรู ง้ าน เขาย่ อตัวรับ อุม้ มาให ้
คนน่ารักดูใกล ้ๆ แล ้วตีเนียนนั่งลงข ้างกันชนิดหัวไหล่ชนหัวไหล่ ต้นขา
แทบจะเกยกันอยู่รอมร่อ
“ลู บ หัว ได้ ไ หม ดุ ห รื อ เปล่ า ” เธอถามซื่อ ๆ ลืม สนใจว่ า เขา
ประชิดตัวขนาดไหน
“ดุนะ เขาจะหวงตัวหน่ อยๆ แต่ โปรดอยู่ดว้ ยไม่เป็ นไรหรอก
ลองเรียกไส ้กรอกสิ”
“ไส ้กรอก...” หญิงสาวผูกมิตร
เจ้าหมายืน่ หน้าหา สูดจมูกฟุดฟิ ดดมกลิน่ ผู ้มาใหม่
“เป็ นเพือ่ นกันละนะ” เธอลูบหัวด้วยความเอ็นดู
“ลองอุม้ ไหม”
“เอาสิ”
ขณะก�ำลังจะส่งให ้ ไสก้ รอกผู้มคี วามเป็ นตัวของตัวเองสูงเลือก
กระโดดใส่พทั ธมนเอง จนคนไม่ทนั ตัง้ ตัวผงะเล็กน้อยแต่คอ้ มตัวรับ
ไว้ได้ พานใหเ้ สื้อคอแหลมกระดุมหน้าถ่วงรัง้ เผยเนินอกอิม่ ร�ำไร และ
ดูเหมือนว่าสุนขั เจ้าปัญหายังไม่สาแก่ใจจึงซุกหน้าดอมดมต่อ ไม่เกรงใจ
ตาวาวโรจน์ของผู ้เป็ นนาย
“มานี่เลย หมาทะลึ่ง” ปวรปรัชญ์มรี อยสีชมพูอ่อนแตะแต้ม
ตรงโหนกแก้ม พยายามขืนสายตาหนีภูเขาสองลู ก เอื้อมมือมาควา้
ตัวยุ่งคืน
“ไม่เป็ นไร เขาแค่ อยากท�ำความรู้จกั ” เธอพูดอย่างผ่อนคลาย
ปล่อยให้ไส้กรอกดมจนพอใจโดยไม่รูว้ ่าจากมุมนี้โนมเนื้ออวบอิ่มได้
ออกมาเผยโฉมให้ใครบางคนยลเต็มตา
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“เหอะ ได้ใหม่แล ้วลืมเก่า” เขาแสร้งบ่นพึมพ�ำกลบความวูบวาบ
บริเวณท ้องน้อย ส�ำนึกส่วนดีต่อสูก้ บั ปี ศาจราคะอย่างหนัก นี่แหละหนา
แอปเปิ ลจะอร่อยก็ต่อเมือ่ ถูกห ้ามเด็ดกิน
“โปรดไม่ค่อยมีเพือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยเท่าไร” โยนหินถามทางรุกต่อ
ก่อนทีอ่ ะไรๆ จะลุกขึ้นมาชี้หน้าเธอ
“ไม่ค่อยได้ไปเรียนเหรอ”
“อือ ติดงาน เรียนไม่ทนั เพื่อน อาศัยแปะชื่อไว้กบั งานกลุ่ม
พอให้ได้คะแนนเก็บบ ้าง บางคนเห็นเป็ นดาราเขาก็สงสารยอมให ้อยูก่ ลุม่
ด้วย แต่บางคนก็หมั่นไส้ ไม่ลงแรงช่วย จะเอาแต่คะแนน” เขาเล่าข�ำๆ
“โถ พูดจาน่าสงสารซะ”
“ก็จริงนี่นา วันไหนไปเรียน โปรดแวะไปหาพัดที่คณะได้ไหม”
คณะนิเทศศาสตร์ของเขาห่างจากคณะเธอไม่มาก อยู่ในระยะเดินได้
“หือ มาหาท�ำไม”
“กินข ้าวเป็ นเพือ่ นหน่อย โปรดไม่ชอบกินข ้าวคนเดียว” เสียงทุม้
อ้อนหนัก
“มะ...ไม่กลัวคนเห็นหรือไง” เผลอตะกุกตะกัก ดาราอย่างเขา
เนี่ยนะอยากให ้เธอนั่งเป็ นเพือ่ น
“เห็นก็เห็นสิ ไม่มใี ครจ�ำได้หรอกถ ้าไม่เซตผม” ดาราหนุ่มเฉลย
ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห ์
“ก็ได้ ว่างจะไปด้วย”
“สัญญา?” ปวรปรัชญ์ยกนิ้วก้อยขึ้นมามัดมือชก ทว่าหญิงสาว
ไม่ทนั รับปากแม่บ ้านก็เดินมาตามให้ไปหามารดาเสียก่อน
“ไปได้แลว้ ไม่เบี้ยวหรอกน่ า” มือเล็กรุนแผ่นหลังเร่ง ดีท่เี ขา
หันหลัง ไม่งนั้ คงได้เห็นรอยยิ้มกว ้างบนแก้มบุม๋ ๆ แดงปลั่งนี่พอดี

และเขาก็มาตามสัญญาจริงๆ
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มาในวันฝนลงหนักมืดฟ้ ามัวดินพร้อมข ้อความสัน้ ๆ ว่า ‘มินคิ ูเปอร์
สีดำ� ’ พัทธมนหรี่ตามองผ่านม่านสายฝนพบราชรถทีว่ า่ จอดอยู่ใต้ร่มไม้
ข ้างอาคารจึงออกวิง่ ฝ่ าฝนไปเปิ ดประตูข้นึ รถ
“ไง โปรดมาเรียนฝนตกเลย” เขาทักก่อนเอี้ยวตัวหยิบผ ้าขนหนู
ผืนใหม่ทเ่ี บาะหลังให ้
“พัดก�ำลังรอให ้ฝนซาจะได้ไปเรียกแท็กซี”่ เธอรับมาเช็ดหน้าเช็ดตา
“คนรถล่ะ”
“ไปขับให ้แม่กบั พีเ่ พียง”
“อ้อ โปรดไปส่งก็ได้ แต่ไปกินข ้าวเป็ นเพือ่ นก่อน”
“ก็ได้ โปรดจะกินไรล่ะ”
“พัดเลือกเลย”
“อาหารญีป่ ่ นุ ในห ้างดีไหม ง่ายดี”
“ตกลงครับ”
ใช้เ วลาไม่ น านรถคัน เล็ก ราคาไม่ น อ้ ยอภิ น ัน ทนาการจาก
คุณหญิงย่าก็จอดสนิทในลานจอดรถหา้ ง ดาราหนุ่ มในชุดนักศึกษา
อ้อมมาเปิ ดประตูใหแ้ ล ้วถือวิสาสะคว ้าข ้อมือเธอก้าวฉับๆ เข ้าร้านโดย
ไม่เกรงกลัวสายตาใคร พอได้โต๊ะนั่งก็กางเมนู สั่งเอาๆ จนหญิงสาว
ต้องออกปากปราม
“พอก่อนๆ” ปริมาณอาหารทีเ่ ขาสั่งกินได้ตงั้ ห ้าหกคน
“หิวอะ พัดสั่งไรเพิม่ ไหม” คนตัวโตลูบท ้อง
เธอส่ายหน้า
“โอเค เอาเท่านี้ก่อนครับ” เขาพับเมนู ส่งคืนพนักงาน
“หิวมาจากไหน ไม่ได้กนิ ข ้าวเทีย่ งเหรอ”
“ไม่ได้กนิ อะ”
“อ้าว ท�ำไมไม่กนิ ”
“มัว แต่ ไ ปตามงานกับ อาจารย์ ซีร็ อ กซ์ชี ต เรี ย นนั่ น นู่ น นี่ จ น
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หมดเวลา”
“น่าสงสารอีกแล ้ว งัน้ กินเยอะๆ เลย” เธออมยิ้ม คีบปลาหมึก
ชุบแป้ งทอดทีเ่ พิง่ มาเสิรฟ์ ใส่จานให ้เขา
“อื้อ พัดก็กนิ ด้วยสิ สั่งแต่สลัดจะอิม่ อะไร” คนพูดเคี้ยวตุย้ ๆ
“มื้อเย็นไม่อยากกินเยอะ กลัวอ้วน”
ชายหนุ่มท�ำหน้าไม่เห็นด้วย
“ผูห้ ญิงนี่นา้ กลัวแฟนไม่รกั หรือไง” ยังคีบอาหารเขา้ ปากด้วย
ท่าทางเรื่อยๆ ผิดกับใจเต้นกระหน�ำ่ ลุน้ ระทึกกับหินก้อนล่าสุดที่เพิ่ง
โยนถามทางไป
“เปล่า ก็ถ ้าน�ำ้ หนักขึ้นก็ใส่เสื้อผ ้าไม่สวยสิ”
โธ่ แม่คนซือ่ นั่นไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ขาอยากรู้สกั หน่อย อันทีจ่ ริงเธอใส่
ชุดไหนก็ดูน่ารักหมดแหละ
“อ้อ ก็นึกว่าแฟนจะว่าไรงี้”
“มีกด็ สี ”ิ พัทธมนเอามือเท ้าคาง ท�ำสีหน้าชวนฝัน
ดีกบั ผีดิ ปวรปรัชญ์เกือบพลัง้ ปากแต่ยงั ส�ำรวมอาการเดินเกม
ต่อได้
“เพิง่ เทอมแรก จะรีบมีไปไหน”
“ต้องมีตอนเฟรชชีสิ สดใสซาบซ่าดีออก”
โถ แม่คุณ อยากสดใสซาบซ่านมาหาเขานี่
“กินๆ เธอกินอย่างกับแมวดม”
เขาคีบสเต๊กเนื้อวากิวกระทะร้อนให ้
“อื้อ อร่อยดี”
ดาราหนุ่มจึงคีบให้อกี ค�ำ ขุนใหอ้ วบๆ จะได้กลืนกินทัง้ ตัวอย่าง
เต็มปากเต็มค�ำ ลอบคิดดังๆ ในหัว
หลังรับประทานอาหารเสร็จเขาก็เหยียบคันเร่งพาพัทธมนมาส่ง
ถึงบ ้านโดยสวัสดิภาพ แม้ผโู้ ดยสารจะใจหายใจคว�ำ่ กับทักษะการขับรถ
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ทีเ่ รียกว่า ‘เร็วกว่านี้กน็ รก’ อยู่ตลอดทาง
“ขอบคุณทีม่ าส่ง” หญิงสาวถอนหายใจโล่งอก ในทีส่ ุดก็ถงึ สักที
“ถ ้าไม่มรี ถกลับอีก โทร.หาโปรดนะ”
“มะเป็ น...”
“ไม่ตอ้ งเกรงใจ” เขายกมือห ้าม
ไม่ได้เกรงใจแต่กลัวตายก่อนวัยอันควรต่างหาก คนน�ำ้ ท่วมปาก
ส่งยิ้มยืดเจือ่ น กลัวเขาเสียน�ำ้ ใจ
“ฝากสวัสดีนา้ วารีดว้ ย โปรดไม่กวนละ”
คนตัวเล็กพยักหน้า โบกมือลาแลว้ เปิ ดประตูลงจากรถโดยมี
ดวงตาสีสนิมคู่หนึ่งเฝ้ ามองจนลับตา
ฝนหยุดตกแล ้ว
อากาศปลอดโปร่ง
ต้นรักแตกหน่ออ่อน
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1
อยากขยับ
เข้าไปใกล้เธอ

วันหยุดสุดสัปดาห์ เพียงวารีมกั หาโอกาสพบปะพูดคุยกระชับ

ความสัมพันธ์ตามประสาแม่ดารากับ นลิน ไวยวัจน์ อดีตเพือ่ นร่วมรุ่น
สมัย เรี ย นการเรื อ นที่ส วิต เซอร์แ ลนด์แ ละเพิ่ง มาสนิ ท สนมกัน ช่ ว ง
เพียงวรุณ พี่สาวของพัทธมนเขา้ วงการพร้อม ปวรปรัชญ์ ไวยวัจน์
ลู กชายคนสุ ดทอ้ งของหล่อนเพราะมีผู้จดั การคนเดียวกัน นั่นเป็ น
จุดเริ่มต้นทีท่ ำ� ให ้เธอได้รจู้ กั เขาตัวเป็ นๆ นอกจอ
ข อ้ แรก เราอายุ เ ท่ า กัน เรี ย นปี ห นึ่ ง มหาวิท ยาลัย เดีย วกัน
บังเอิญดีแท ้
ข ้อสอง เขาหล่อมาก แหงละ ก็ดารานี่นา ผิวขาวใสเรียบเนียน
ไม่เห็นสักรูขมุ ขน
ขอ้ สาม ธรรมดาผิดคาด วันหยุดชอบนอนเอกเขนกเล่นเกม
แถมยังแอบเอาเงินค่าตัวไปเติมเกมหลายแสนโดยไม่บอกใคร เด็กผู ้ชาย
ซนๆ คนหนึ่งเลยละ
และข ้อสี่ เขาชอบคุยกับเธอ พูดจนลิงหลับไปสามรอบมัง้
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พัทธมนล่องลอยไปกับความคิดในหัว ไม่ได้ฟงั แม่ น้าบัวกับ
พีเ่ พียงสนทนากันอย่างออกรสและมิวายลอบสังเกตใบหน้าสวยหวาน
ของนลินทีล่ ะม ้ายคล ้ายปวรปรัชญ์ หน้าหวานได้แม่ ส่วนสูงได้พอ่ นี่เอง
หล่อละมุนสไตล์ทา่ นประธานสักคนในซีรสี ท์ เ่ี คยผ่านตา ดูอบอุน่ น่ากอด
แต่ตวั จริงขี้เล่นชะมัด
นั่นไง มาพอดี คงเพิง่ เรียนการแสดงเสร็จก็ตรงกลับบ ้าน
ร่างสูงใหญ่ในเสื้อยืดสบายๆ กับกางเกงยีนส์สเี ข ้มโผกอดมารดา
ก่ อนฟัดแก้มหลายๆ ที จนน้าบัวที่ตวั เล็กนิ ดเดียวแทบจมหายไป
ในอกเขา ขี้เล่นไม่หยอก
“พอแล ้วโปรด แม่มแี ขกอยู่นะ” นลินท�ำเสียงดุ
“คิดถึงแม่อะ” ยิ้มเผล่โปรยเสน่หใ์ ส่อกี สามสาว
“หวัดดีครับน้าวารี หวัดดีเพียง หวัดดีพดั ” เขายกมือไหว ้แม่เธอ
“หวัดดีจะ้ ลูกชายขี้ออ้ นเชียวบัว” เพียงวารีย้ มิ เอ็นดู
“คนเล็กน่ะ พีแ่ ฝดเขาไม่ตดิ แม่แล ้ว”
“คนนี้เหรอทีแ่ ม่คุณภีมเขาเอาไปเลี้ยงเองแต่เด็ก”
“คนนี้แหละครับ ตัวจริงเสียงจริง” เจ้าตัวตอบกลัว้ หัวเราะ เพราะ
เกิดมามีรูปเป็ นทรัพย์ ชนะลอตเตอรีทางพันธุกรรม ได้รบั ส่วนดีทส่ี ุด
จากทัง้ พ่อและแม่ เป็ นเหตุใหค้ ุณหญิงกัลยา ไวยวัจน์ ผูเ้ ป็ นย่าทัง้ รัก
ทัง้ หลงปวรปรัชญ์กว่าหลานคนไหน มักยึดไปเลี้ยงเองแต่เล็ก ตามใจ
จนเกือบเสียผู ้เสียคน
“หลานคนโปรดของคุณย่าเขาละ” นลินส�ำทับ
“มิน่า คุณหญิงถึงได้เป็ นฝ่ ายติดต่อคุณตัว้ มาเอง”
ชายหนุ่ มจับพลัดจับผลูเขา้ วงการบันเทิงจากความร่วมมือของ
ป้ าตัว้ สาวสองอดีตบรรณาธิการนิตยสารหัวไฮโซทีผ่ นั ตัวมาปัน้ นักแสดง
ป้ อนวงการบัน เทิง กับ คุ ณ หญิง ย่ า นี่ แ หละ แม้รู้จ กั สนิ ท สนมกัน มา
หลายปี และหลานชายสามคนถูกทาบทามให้ชมิ ลางงานโฆษณาบ่อยครัง้
12 โปรดหวงรัก

แต่ หล่อนก็ไม่มีทีท่าจริงจัง กระทั่งท�ำใจแลว้ ว่าเขาเรียนไม่เอาไหน
เกิดมามีดีแค่ หน้าตาจึงอนุ ญาตให้ป้าตัว้ เขา้ มาดู แลโดยมีพ่อี าร์ต้ ีเป็ น
ผูจ้ ดั การส่วนตัว
“น้าวารีฮะ แม่ โปรดขอยืมตัวพัดแป๊ บนะฮะ มีอะไรจะใหด้ ู ”
ปวรปรัชญ์ขออนุญาตแล ้วไม่รอช้า ชวนพัทธมนลุกจากห ้องนัง่ เล่นทันที
“เดีย๋ วสิโปรด เราจะไปไหนกัน” เธอพยายามรัง้ ข ้อมือคืน ชะลอ
ฝี เท ้าลง
“ห ้องโปรดเอง”
“จะดีเหรอ...”
“มิดมี ริ า้ ยมิเกิด” เขากระชับขอ้ มือเล็กแน่ น กึ่งลากกึ่งจูงเขา้ ไป
ในห ้องนอนตน
หอ้ งเขาอยู่ทางปี กซา้ ยของบ ้าน ตกแต่งด้วยโทนสีเทาขาวพร้อม
ด้วยตูโ้ ชว์ขนาดใหญ่ทก่ี นิ พื้นทีท่ งั้ หมดของผนังด้านหนึ่ง เตียงขนาดใหญ่
อยูต่ รงกลาง อีกฝัง่ เป็ นชัน้ หนังสือการ์ตนู หญิงสาวมองของสะสมในนัน้
อย่างสนใจ ตุก๊ ตาฟิ กเกอร์หายากหลายตัวจัดวางด้วยความประณี ต
สลับกับกรอบรูปสมัยวัยเยาว์ของเขา หน้าตาดีแต่เด็กเลยนะนายโปรด
“พัดมานี่ๆ” ปวรปรัชญ์กวักมือเรียกให ้เดินไปหาทีร่ ะเบียง
“ไหน มีอะไร”
“ต้นยางอินเดียด�ำ” เขาผายมือไปยังต้นไม้ในกระถางสไตล์มนิ มิ ลั
อย่างภูมใิ จ
“แค่เนี้ย” หญิงสาวขมวดคิ้วงุนงง
“แค่น้ ที ไ่ี หน ยางอินเดียด�ำต้นแรกของโปรดเลยนะ ตัง้ ใจจะเลี้ยง
ให ้สวยๆ”
พัทธมนหลุดข�ำพรืดใหอ้ าการเห่อของเล่นใหม่ ดาราหลายคน
นิยมเลี้ยงต้นไมแ้ ลว้ ถ่ายรู ปสวยๆ ลงอินสตาแกรม นายโปรดก็เอา
กับเขาด้วย
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“อือ ก็ด”ี
“ไม่ต่นื เต้นกับเค้าเลยเหรอ” คนถามชักงอน
“อย่าเพิง่ งอนสิ เค้าชอบสัตว์มากกว่าต้นไม้น่ีนา”
สิ้นค�ำเขาก็ทำ� หน้าเหมือนนึกอะไรออก
“งัน้ พัดต้องชอบเด็กๆ ของโปรด” ชายหนุ่มเดินน�ำมาทีม่ มุ หอ้ ง
ซึ่งมีโต๊ะไม้สกั ขนาดกลางตัง้ อยู่ ก่ อนแนะน�ำเด็กๆ ปลากัดหลายตัว
ในขวดโหลหลากรูปทรงให้รจู้ กั
“โห เยอะจัง ” หญิง สาวตาโตกับ อาณาจัก รปลาสีส วยย่ อ มๆ
ของเขา
“เจ๋งใช่ไหมล่ะ” คนอยากอวดเท ้าสะเอว ยิ้มกริ่ม
“สุดๆ เลย” ยังชื่นชมเด็กๆ เขาไม่วางตา ปวรปรัชญ์จึงลาก
เก้าอี้สตู ลสองตัวมาใหเ้ พราะท่าทางประทับใจเป็ นพิเศษท�ำใหอ้ ยาก
จ้องเธอใกล ้ๆ ไม่วางตาเช่นกัน
ฝี ปากอิม่ สีสดขยับเจื้อยแจ้วหากแต่โสตประสาทชายหนุ่มไม่รบั รู ้
สรรพเสียงรอบกาย ช่างดูเย้ายวนเชิญชวนให ้ขยับเข ้าใกล ้ แก้มเนียนใส
มีกลิ่นหอมจางรวยริน จะนุ่ มเหมือนมาร์ชเมลโลว์ท่ีเคยกัดไหมนะ
‘ลองสิ’ ความคิดด้านมืดยุยง ตกลง ลองก็ลอง
“โปรดๆ” ไม่มเี สียงตอบรับจากเจ้าของชื่อจึงผินหน้าหา ทว่า
ด้วยองศาที่พอเหมาะพอเจาะกลับประกบปากกับปากหยักคู่ นนั้ โดย
ไม่คาดคิด
“อื้อ...” คนตกใจผงะจะถอยหนี มีหรือจะรอด มือใหญ่ประคอง
ใบหน้าเธอไว ้ บดเบียดลิ้มชิมรสอย่างเอาแต่ใจก่อนค้นพบว่านอกจาก
นุ่ มแลว้ ยังหวานอีกด้วย หวานละมุนละไมไม่แหลมกระด้าง เร้าให ้
ฮึกเหิมรุกคืบ เกี่ยวกระหวัดเรียวลิ้นควานหารสชาติทป่ี รารถนากระทั่ง
ก�ำปัน้ เล็กๆ ระดมทุบไหล่เขาถึงยอมผละออก
พัทธมนหอบหายใจ หน้าแดงก�ำ่ แววตาโกรธขึ้ง
14 โปรดหวงรัก

“จูบแรกหรือเปล่า” ทอ้ งนิ้วโป้ งลูบริมฝี ปากบวมเจ่อขึ้นสีแดงสด
อย่างอาลัยอาวรณ์
เธอสะบัดหน้าหนี
“จะตบก็ได้แต่ไม่ขอโทษหรอก เค้าอยากจูบพัดจริงๆ”

นับจากวันนัน้ นักศึกษาสาวก็เอาแต่หลบหน้าหลบตาเขา โดนเมิน

มันเจ็บๆ คันๆ ยุกยิกในหัวใจยิง่ กว่าโดนตบจนปวรปรัชญ์ทนนิ่งไม่ไหว
ต้องงัดมุกไล่ตอ้ นแสนเชยตัง้ แต่รุ่นพ่อมาใช้ ช่วยไม่ได้ พัทธมนคนซือ่
บีบให ้เขาเดินเกมทางนี้เอง
ดาราหนุ่มลอบมอง ‘ตัวประกอบฉาก’ ทีช่ วนมานั่งร้านกาแฟด้วย
ทัง้ สองเป็ นเพือ่ นร่วมคณะทีค่ ่อนข ้างสนิทกับเธอ ไปไหนมาไหนด้วยกัน
บ่อย ตะวัน หนุ่มติสต์ผใู้ ฝ่ ฝนั อยากเป็ นนักร้องร็อก สักเต็มแขนสองข ้าง
สวมเครื่องประดับชาวร็อก ถา้ มียนี ส์รดั รู ปขาดๆ กับกีตาร์สกั ตัวคง
โดดขึ้นเวทีแหกปากได้เลย กับพสุ ชายใจหญิงที่เทิดทูนบูชาวงพุซซี
แคตดอลส์ราวศาสนาและสถาปนาชื่อในวงการ LGBT ว่า คิตตี้ แต่
เพือ่ นๆ มักเรียก พุซซี ซึง่ แปลว่า เอ่อ ไม่แปลดีกว่า
“เรียบร้อย ก�ำลังเดินมา” พสุคว�ำ่ สมาร์ตโฟนลงบนโต๊ะหลังชวน
เป้ าหมาย
“ท�ำไมไม่ชวนเองวะ” ตะวันท�ำท่าเกากีตาร์อากาศถาม
“กลัวชะนีตามมาด้วยไงยะ” เพือ่ นสาวสองตอบให ้เสร็จสรรพ
“อ้าว นี่มงึ จะจีบพัดพัดเหรอ” ชาวร็อกเกิดฉลาดขึ้นมาทันใด
ปวรปรัชญ์เลิกคิ้วถามว่า แล ้วไง
“ถ ้าจะเล่นๆ เลิกคิดไปเลย พัดพัดนิสยั ดีเกินจะเป็ นของเล่นดารา”
ตะวันออกอาการหวงเพือ่ น ไม่วางใจว่าดาราไฮโซจะจริงใจไหม
“แยกก่ อนค่ ะ หญิงสาวหนึ่งเดียวมานู่ นแลว้ ” พสุพยักพเยิด
ไปทีป่ ระตูทางเข ้า
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พัทธมนกวาดตาหา พบคิตตี้โบกมือหย็อยๆ กับตาคมปลาบ
สีสนิมจ้องตาเธอตาเป็ นมัน ราชสีหส์ มั ผัสได้ว่าแม่สมันน้อยขวัญฝ่ อ
จากสีหน้ากลืนไม่เข ้าคายไม่ออกเลยเสยกแก้วกาแฟขึ้นดูด เก็บเขี้ยวเล็บ
ให้มดิ เฝ้ ารอเหยือ่ สาวเทา้ มาหาเงียบๆ ดีกว่า ถึงอย่างไรเธอก็ตอ้ งนั่ง
ข ้างเขาอยู่แล ้ว
“พัดกินไรมายัง” ชายหนุ่มขอเมนู จากพนักงานมายืน่ ให ้
“ยะ...ยังเลย เอานิวยอร์กชีสเค้กกับลาเต้เย็นค่ะ” ประหลาดใจ
ทีค่ นอยากหลบหน้าอยู่น่ีดว้ ย แต่เพือ่ ไม่เป็ นการเสียบรรยากาศจึงต้อง
ตามน�ำ้
“เอ้า นี่ช็อตโน้ตของพัด ซีร็อกซ์มาให้” หญิงสาวหยิบกระดาษ
ปึ กบางออกจากกระเป๋ ายื่นใหต้ ะวันที่ทำ� งานเป็ นนักดนตรีพาร์ตไทม์
ตอนกลางคืนที่รา้ นเหลา้ หน้ามหาวิทยาลัย หากวิชาไหนเรียนเช้ามาก
ตื่นไม่ไหวก็ได้พทั ธมนช่วยไว ้
“ขอบใจ”
“วันนี้ไม่มคี ิวงานเหรอ” เธอถามคนตัวโตที่นั่งกอดอกพิงโซฟา
อย่างสบายอารมณ์
“ไม่มี พัดไม่ตวิ หนังสือให้โปรดเหมือนตะวันบ ้างอะ”
“คนละคณะไหมเรา”
เขายักไหล่ มองเธอละเลียดชิมเค้กด้วยความหมายทีร่ ู้กนั เพียง
สองคน
“พัดพัดเย็นนี้จะไปดูเราไหม” เสียงว่าทีร่ ็อกเกอร์ถามขึ้น ตะวัน
ได้งานใหม่ทร่ี า้ นดังมาสักพักและคะยัน้ คะยอชวนเธอไปดูเขาเล่นดนตรี
ติดตรงพัทธมนดื่มไม่เป็ นเลยกระอักกระอ่วนใจถา้ ต้องนั่งดื่มน�ำ้ สม้
ฟังเพลงร็อก
“ไปด้วยกันนะพัด สั่งน�ำ้ พันช์ไง” พสุไม่พลาดความสนุกอยู่แล ้ว
“เอางัน้ ก็ได้”
16 โปรดหวงรัก

“ไปด้วยดิ” ปวรปรัชญ์ดีดตัวนั่งหลังตรงหลังรู้ตวั ว่าโดนแกง
หมาดๆ นั่งด้วยกันตัง้ นานไม่ยกั ปริปากชวนสักค�ำ
“ไม่กลัวโดนสาวรุมก็มา” ตะวันตอบกวนๆ

การมาเยือนร้านเหลา้ ครัง้ แรกของเขานับว่าเปิ ดหูเปิ ดตามาก

ทีเ ดีย ว ปวรปรัช ญ์เ บีย ดเสีย ดกับ พัท ธมนอยู่ ท่ีโ ต๊ะ ยืน ท่ า มกลาง
ผีเ สื้อ ราตรีรุ่ น เยาว์ท่ีต่ า งออกมาเก็ บ เกี่ย วช่ ว งเวลาแห่ ง ความสุ ข ไว ้
ภายใต้แสงเงาสลัวกับเสียงดนตรีอกึ ทึกครึกโครม คิตตี้กเ็ ป็ นหนึ่งในนัน้
ออกไปวาดลวดลายเต้นหน้าฮ้าน1 โดยลืมสนใจทุกอย่าง ทิ้งให ้เขากับเธอ
สนุกกันแบบไร้แอลกอฮอล์เพราะคนหนึ่งต้องขับรถ อีกคนดืม่ ไม่เป็ น
หญิงสาวดูคนข ้างๆ ทิ้งมาดดาราลูกคุณหนู ดูดนิ้วอย่างเอร็ดอร่อย
เคี้ยวปลาหมึกบดแผ่นยาวจิ้มน�ำ้ จิ้มไก่ ตุย้ ๆ เขาบอกตามหามานาน
เลยให ้คนขายบดยาวเกือบเมตร
“ชอบมากเหรอนั่น”
“อื้อ เคยกินตอนเด็ก ชิมไหม”
“ไม่เอาอะ”
“อ้าปาก” เขาฉีกปลาหมึกจิ้มน�ำ้ จิ้มมาป้ อน เธอจึงต้องอ้าปากรับ
“อร่อยไหม”
“ใช้ได้”
“เอาอีกไหม”
“พอแล ้ว”
“กลัวอ้วนหรือไง โปรดไม่วา่ ไรหรอก”
“ไม่ใช่ สกั หน่ อย! พัดอิ่มแลว้ ” ตีขลุมตีเนียนนี่ถนัดนักเชียว
เธอจะอ้วนหรือผอมก็ไม่ใช่เพือ่ เขาหรือใคร
“อ้อ แล ้วท�ำไมต้องหลบหน้าโปรดด้วย” คนถามหัวเราะในล�ำคอ
1

เต้นหน้าฮ้าน เป็ นภาษาอีสาน หมายถึง เต้นอย่างเมามันหน้าเวที
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ให ้ท่าสะบัดสะบิ้งของเธอ
พัทธมนแกล ้งไม่ได้ยนิ ยกน�ำ้ พันช์ข้นึ จิบ
“ว ้าย”
จู่ๆ มือใหญ่กร็ วบเอวคอดมาชิดกายแล ้วโน้มลงกระซิบข ้างหู
“โปรดถามว่าหลบหน้าโปรดท�ำไม”
“ปละ ปล่อยก่อน” เธอยันแผงอกเขาไว ้
“ตอบก่อน ไม่จูบหรอก กินปลาหมึกทัง้ คู่คงบันเทิง”
“ก็...” เธอไปต่อไม่เป็ นเพราะลมหายใจร้อนลวกก�ำลังเป่ ารดแก้ม
“ก็?”
“ก็...ไม่รู้” ตอบอย่างจนใจ ช้อนตาอ้อนวอนใหป้ ล่อยเธอและ
นั่นท�ำให ้เขาทนไม่ไหว
“น่ ารักมาก” เสียงทุม้ ละเมอ ฉกหอมแก้มกรุ่นกลิ่นหอมจาง
ฟอดหนึ่งก่อนยืดตัวตรงท�ำเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น
“โปรด!” มือเล็กลูบหน้าแรงๆ ลบรอยทีค่ นหน้ามึนทิ้งไว ้
“ขอโทษ...” รีบจับขอ้ มือบางไว ้ กลัวแก้มนุ่ มจะโดนถูจนขึ้น
ปื้ นแดง
“คราวหน้าจะไม่กนิ ปลาหมึกก่อน”
หญิงสาวสิ้นความอดทน แทบกรีด๊ ใส่หน้าแต่ทำ� ได้เพียงกระแทก
ส ้นเท ้าใส่เท ้าเขาแล ้วเดินดุ่มๆ ออกจากร้าน
“โอ๊ย เดีย๋ วดิพดั ...”
ร่ า งสู ง ใหญ่ แ หวกฝู ง ชนวิ่ง ตามเธอมาถึง ริ ม ทางเท า้ หน้า ร้า น
นึกอยากเขกหัวตัวเอง แหวกหญ้าให ้งูตน่ื หนีหายไม่พอยังโกรธมากด้วย
ง ้อน่ะง ้ออยู่แล ้ว แต่อย่าเพิง่ ขึ้นแท็กซีก่ ลับบ ้านเองเถอะนะ
“พัด!” เขารวบร่างเล็กไว้ได้ขณะชะเง ้อหารถรับจ้าง
“ปล่อย!” เธอสะบัดตัวหนี
“ก็ได้ๆ” ชายหนุ่มแบมือยอมแพ ้
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“ให้โปรดไปส่งนะ สาบานว่าไม่แตะแม ้ปลายก้อย”
“คนฉวยโอกาส” พัทธมนหรี่ตามองอย่างไม่ไว้ใจ
“ขอโทษครับ” ปวรปรัชญ์ทำ� หน้าหมาหงอยส�ำนึกผิด
“ดึกแล ้ว ให้โปรดไปส่งนะ”
ไม่รูเ้ พราะน�ำ้ เสียงเว ้าวอนหรือแววตาเสียใจ สุดท ้ายเธอก็ใจอ่อน
ขึ้นรถไปกับเขา

พัทธมนโกรธชนิดที่หน้ายังไม่อยากมอง พานใหค้ นรองอ้

ย�ำ่ วนเวียนจนพื้นครัวแทบสึกใจแป้ ว แม่ก็ไม่รู้ใจลูกชายเอาเสียเลย
เฝ้ ารอใหเ้ ขามาเทีย่ วบา้ น อยากคุยด้วยใจจะขาดดันชวนสาวๆ มาท�ำ
บราวนีกนิ กันเฉย
“โปรดพาไสก้ รอกไปรอขา้ งนอกก่อนลูก แม่จะเหยียบหางเอา”
นลินบอกลูกชายให ้มาจับสมาชิกสีข่ าสัน้ ทีป่ ้ วนเปี้ ยนน�ำ้ ลายสอ
“แม่กใ็ ห้ไส้กรอกชิมสักชิ้นสิฮะ”
“หมาห ้ามกินอาหารคนรู้ไหม” แม่เขาชี้น้ ิวปรามไส ้กรอก
“มาหาพี่โปรดมา” ชายหนุ่ มย่ อกายช้อนเจ้าหมาขึ้นอุม้ หาก
สายตายังตรึงบนแผ่นหลังบางทีผ่ ู ้เป็ นเจ้าของไม่เอ่ยทักทายเขาสักครึง่ ค�ำ
ยืนใกล ้ขนาดนี้ไม่คดิ หันมามองกันบ ้าง
“เสร็จแล ้วแม่จะยกไปให้” แม่ลูกสีอ่ อกปากเร่งอาการอ้อยสอ้ ย
ของลูกชาย
และโชคก็เป็ นของเขาเพราะคนที่ยกมาให้ถงึ ศาลาไทยริมน�ำ้ คือ
พัทธมน แม้ยงั ปัน้ ปึ่ งไม่ชายตาแลทัง้ คนทัง้ หมา วางจานบราวนีลง
ตรงหน้าพร้อมหันหลังจากไปทันทีแต่ยงั ช้ากว่าเขา
“เดีย๋ วก่อนพัด” ปวรปรัชญ์คว ้าข ้อมือเล็กไว้ได้
“นั่งคุยกันก่อนดิ”
“ก็ได้ ห่างหนึ่งช่วงแขน”
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เธอสะบัดมือออกแล ้วนั่งห่างหนึ่งช่วงแขนเป๊ ะ
“ขอโทษ หายโกรธนะ สัญญาว่าจะไม่ทำ� อีก...” ถา้ พัดไม่ยอม
เขาต่อในใจ
หญิงสาวเงียบชั่งใจ
“ป้ อนเค้าหน่อย มือเปื้ อน จับหมามา” ชายหนุ่มอ้อนต่อ
พลันเสียงหัวเราะขบขันดังขึ้น เขาหน้าเหลอหลา พอก้มมอง
บราวนีในจานถึงรูว้ า่ หมดเกลี้ยงเพราะไส ้กรอกกวาดลงพุงเงียบๆ
“หมาตะกละเอ๊ย ไปไกลๆ เลย” ส่ า ยหน้า มองหมาขาสัน้
เดินฉุยฉายเข ้าบ ้าน
เธออมยิ้มสมน�ำ้ หน้า
“ยิ้มแปลว่าหายโกรธแล ้วใช่ไหม” คนง ้อใจชื้นขึ้นมานิด
“ครัง้ นี้ยกโทษให ้ แต่ถ ้ามีครัง้ หน้าพัดจะไม่คบโปรดแล ้ว”
“เลิกคบเป็ นเพือ่ นอะเหรอ”
เธอพยักหน้าขึงขัง
“แล ้วสนใจคบเป็ นแฟนไหม”
สิ้นเสียงพัทธมนตาโต อ้าปากค้าง อยากหยิกแขนตัวเองแรงๆ
เพือ่ ยืนยันว่าไม่ได้ฝนั ไป
“ปวรปรัชญ์...บ ้าไปแล ้ว”
“ไม่ได้บ ้า พูดจริงๆ”
“จะเป็ นไปได้ไง” เจ้าตัวพูดงงๆ
“ท�ำไมจะเป็ นไปไม่ได้”
“ก็...ก็โปรดเป็ นดารา หล่อขนาดนี้จะชี้น้ ิวเลือกใครก็ได้ สาวๆ
หน้าตาดีในวงการก็มเี ป็ นกุรุส...”
“นี่ฟงั เค้าก็ผูช้ ายคนหนึ่ง เวลาชอบใครไม่ได้เอาความเป็ นดารา
ไปคบสักหน่อย”
ทันทีท่ีคำ� ว่าชอบหลุดจากปากเขา ใบหน้าขาวนวลถึงกับขึ้นสี
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ต�ำลึงสุก
“เธอชอบเค้า...” เสียงหวานพึมพ�ำอย่างไม่เชื่อหูตวั เอง
“ชอบสิ เธอดูนุ่มนิ่ม น่ารัก ใจดี” ชายหนุ่มกลัว้ หัวเราะ
“มะ...ไม่รู้สิ เค้าขอเวลาคิดดูก่อน” คิ้วเรียวได้รูปมุ่นเขา้ หากัน
อย่างลังเล
“ท�ำไม เธอมีคนในใจแล ้วเหรอ”
“เรารูจ้ กั กันในฐานะเพือ่ น จู่ๆ จะข ้ามขัน้ เค้าท�ำใจไม่ได้”
เขาคลีย่ ้ มิ มุมปากให ้ค�ำตอบแสนซือ่
“งัน้ ตอนนี้เค้าจีบเธออยู่ ห ้ามพิจารณาใครนอกจากเค้า”
ไม่ไหวแล ้ว ต้องหนี หนีไปก่อนจะโดนสายตาร้อนแรงหลอมละลาย
กลายเป็ นก้อนแป้ งนุ่ มนิ่ม ร่ างบางก้มหน้างุด กึ่งวิ่งกึ่งเดินพาตัวเอง
ออกมา
“ตกลงตามนี้นะ” แว่วเสียงตะโกนไล่หลัง
ไม่ก่ีวนั ถัดมาคนทีป่ ระกาศจีบเธอปาวๆ ก็หน้ามุ่ยวิดโี อคอลหา
บ่นว่ามาถ่ายโฆษณาชาอู่หลงทีจ่ นี แล ้วเจอพายุทราย ออกไปไหนไม่ได้
ติดแหง็กอยู่ในโรงแรมกับผูจ้ ดั การส่วนตัว
“คิดถึงเค้าไหม” เสียงทุมอ้
้ อน
“คิด...ดูก่อนนะ” พัทธมนเว ้นจังหวะใหเ้ ขาลุ ้นระทึกก่อนหัวเราะ
ชอบใจทีไ่ ด้แกล ้ง
“ใจร้าย เค้าคิดถึงพัดทุกลมหายใจเข ้าออก”
“ท่องบทเหรอโปรด”
“รูท้ นั แล ้วพัดท�ำไรอยู่”
“ดูจา้ น2” หมายถึงซีรสี จ์ นี ทีก่ ำ� ลังติดงอมแงม
นัยน์ตาชวนฝันยามพูดถึงชายอืน่ พานให้สหี น้าเหม็นเบือ่ “ตัวจริง
ไม่เห็นหล่อเลย”
2

เซียวจ้าน ดาราชือ่ ดังชาวจีน
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“โปรดเจอด้วยเหรอ” น�ำ้ เสียงตื่นเต้นกระตือรือร้น
“อือ ก็ถา่ ยด้วยกัน”
“ฝากขอลายเซ็นใหห้ น่ อยนะๆ” สองมือกุมแก้มบรรเทาอาการ
เห่อร้อน
“ไม่” ปฏิเสธโดยไม่ตอ้ งคิด
“ใจร้าย”
“เป็ นแฟนกันก่อน”
“เดีย๋ วเหอะ ได้คบื เอาศอก”
“ก็แค่ตอบตกลงอะพัด จะวิง่ ไปถ่ายรูปมาให ้เลย”
“อย่ามาล่อลวงเค้า”
“เธอก็ใจอ่อนสักทีส”ิ แสร้งยกขวดชาอู่หลงทีต่ นเป็ นพรีเซนเตอร์
คู่ดาราดังระดับเอเชียขึ้นดืม่ โดยหันรูปไอ้หนุ่มนั่นใส่กล ้อง
ลูกเล่นแพรวพราวน่าดู หญิงสาวท�ำแก้มป่ องส่ายหน้า จนป่ านนี้
ยังไม่อยากเชื่อว่าดาราอย่างเขาจะจีบเธอ
“โปรดต้องลงไปกินข ้าวกับพีอ่ าร์ต้แี ล ้ว อยูน่ เ่ี ค้ากินได้แต่มะเขือเทศ
ผัดไข่กบั ผัดถั่วแขกใส่พริกเสฉวน” เอี้ยวตัวขานรับเสียงเคาะหอ้ งจาก
ผูจ้ ดั การส่วนตัวก่อนส่งแววตาขอความเห็นใจให ้เธอ
“อาหารไม่ถกู ปากเหรอ”
“ไม่เชิง ไม่ชนิ มากกว่า อยากกลับบ ้านเร็วๆ จัง แต่เทีย่ วบินดีเลย์
วันสองวันจนกว่าพายุจะสงบ”
“อ้อ เพิง่ รูว้ า่ คุณชายโปรดติดบ ้านนะเนี่ย”
“เปล่า ติดพัดต่างหาก ระยะทางเป็ นอุปสรรคต่อการจีบมาก”
“โปรด พักก่อน” เธอกลอกตามองบน เอะอะเป็ นหยอด
“เค้ามาท�ำงานไม่ก่ีวนั เธอก็ไปชอบนายจ้านแลว้ อะ สามวันจาก
นารีเป็ นอืน่ จริงๆ”
“น้อยๆ หน่อยปวรปรัชญ์ เวลาพิสูจน์ความจริงใจเคยได้ยนิ ไหม”
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ชายหนุ่มพึมพ�ำรับแม ้แย้งอยู่ในใจ พ่อแม่เขาไม่เห็นต้องใช้เวลา
ศึ ก ษาดู ใ จ โดนจับ แต่ ง และท า้ ยสุ ด ก็ เ ข า้ ต�ำ ราอยู่ ก นั ไปก็ ร กั กัน เอง
ทัง้ ยังมีพยานรักอีกสีค่ นทีพ่ สิ ูจน์กบั หูดูกบั ตาแล ้วว่าความรักกับความขี้หงึ
ของพ่อทีม่ ตี ่อแม่ไม่มที ที ่าจะลดลง คนใจจดใจจ่อเฝ้ ารอเวลากลับไทย
ท�ำได้เพียงโบกมือลาผ่านกล ้อง คิดถึงกลิน่ ตัวหอมๆ นั่นจัง...
ครัน้ เหยียบแผ่นดินไทยเขาก็หลับเป็ นตายทันทีทห่ี วั ถึงหมอนและ
จะยังคงนอนนิ่งไม่ไหวติงต่อหากพีอ่ าร์ต้ ไี ม่กระหืดกระหอบมารับถึงบ ้าน
เพือ่ เตือนว่ามีงานโชว์ตวั ทีห่ า้ งดังตอนบ่ายโมง ปวรปรัชญ์จงึ พยุงกาย
ลุกขึ้นมาอาบน�ำ้ แต่งตัวออกไปท�ำหน้าที่
“เสร็จแลว้ ครับพี่อาร์ต้ ี” เขาเดินมาหาผู้จดั การส่วนตัวที่นั่งคุย
กับแม่ในห ้องเล่นและพบว่าพีช่ ายคนโต3 นั่งอยู่ดว้ ย
“อ้าวพีป่ นั้ ไปไงมาไงเนี่ย” ปรวีรเ์ รียนหมอปี ห ้า อาศัยอยูค่ อนโดฯ
เก่าของพ่อ เดือนหนึ่งจะกลับบ ้านสักครัง้
“ไง ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะเรา” ชายหนุ่ มทักน้องชายดารา
ดาวรุ่งทีเ่ ริ่มมีงานชุกท�ำให้ไม่ค่อยได้เจอกันนัก
“พีก่ ำ� ลังกล่อมพีช่ ายเราให้รบั งานพรีเซนเตอร์บตั รเครดิตอยูเ่ ลยค่ะ
คุณแม่ช่วยอาร์ต้ ีดว้ ยนะคะ” ผู้จดั การสาวสองร่างกะทัดรัดอ้อนนลิน
มาบา้ นเด็กในสังกัดก็หลายหน แต่ เพิ่งได้เจอพี่ชายตัวเป็ นๆ ที่หล่อ
ไม่แพ ้กันนี่แหละ งานนี้อาร์ต้ ตี อ้ งได้นกสองตัว
“พีป่ นั้ เขาเรียนหมอ ไม่ว่างหรอกฮะ” ตอบปัดใหด้ ว้ ยรูว้ ่าพีช่ าย
ไม่สนใจงานหน้ากล ้อง
“ว ้า น่าเสียดายจัง คอนเทนต์หมอหล่อบอกต่อด้วยก�ำลังมาแรง
เชียวค่ะ”
แม่สองหนุ่มยิ้มบางให้ผจู้ ดั การส่วนตัวเพราะเข ้าใจนิสยั ลูกชายดี
“ไปกันเถอะ โปรดจะขอแวะหาอะไรกินด้วย”
3

ติดตามเรือ่ งราวทัง้ หมดได้ใน ยังหวงรัก (เล่มที่ 2 ในซีรสี ์ หวงรัก)
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“ฝาแฝดอีกคนล่ะฮะคุณแม่ ไม่สนใจเหรอ” อาร์ต้ ยี งั ไม่ยอมแพ ้
ทราบจากป้ าตัว้ นายใหญ่วา่ ปรวีรม์ แี ฝดหน้าหล่อหุ่นเร้าใจอีกหนึ่ง
“โห อย่าลองเลยพีอ่ าร์ต้ ี พีป่ ้ อน4 เตะหมาด่าผู ้หญิงอะ” ชายหนุ่ม
ส่ายหน้าให ้ความคิดนี้ขณะทีฝ่ าแฝดเจ้าตัวพยักหน้ายืนยัน
“วา้ ย กะเทยจะโดนด้วยไหมคะ งัน้ เราไปก่ อนนะคะคุณแม่
คุณพีห่ มอ” ผู้จดั การส่วนตัวเอามือทาบอกก่อนไหว้ทงั้ สองแล ้วเดินน�ำ
ออกไป
“เดีย๋ วโปรด สาวๆ เขาฝากเซ็น”
ว่าทีห่ มอหนุ่มเรียกไว ้ ยืน่ โปสต์การ์ดรูปน้องชายปึ กหนึ่งใหแ้ ล ้ว
พูดต่อ
“เพิง่ ราวนด์วอร์ดเด็กมา พอเขารูว้ า่ เป็ นญาติดารา ทัง้ คนไข ้ หมอ
พยาบาลทีเ่ ป็ นแฟนคลับก็ฝากมาเพียบ”
“อ้อ เดีย๋ วโปรดรีบจัดการให้ ไปก่อนนะฮะแม่” เขาโผเขา้ หอม
แก้มมารดาแล ้วจ�ำ้ อ้าวไปขึ้นรถตู ้

ย�่ำค�ำ่ หลังเลิกงานปวรปรัชญ์กลับมารับประทานอาหารเย็น

กับครอบครัวที่บา้ นก่ อนบึ่งรถออกไปหาพัทธมนตามนัด แมส้ าวเจ้า
จะบอกว่าวันหลังก็ได้ เอาเวลาไปพักผ่อนเถอะ แต่สำ� หรับโคถึกสุดคึก
พิโรธที่ใหเ้ คลื่อนภูเขาตอนนี้ยงั ได้ย่อมไม่เป็ นปัญหา และมากกว่า
อยากเจอหน้าคือร้อนอกร้อนใจทีเ่ ธอไปนั่งดูตะวันเล่นดนตรีทร่ี า้ นเหล ้า
นี่แหละ
มันน่ าน้อยใจไหมล่ะ เพิ่งกลับจากท�ำงานเหนื่อยๆ เธอกลับ
เลือกใช้เวลากับเพือ่ น เขาปิ ดประตูลงจากรถด้วยความเซ็งแล ้วก้าวฉับๆ
ตรงไปหาเป้ าหมายทีย่ นื ยิ้มไม่รอู้ โี หน่อเี หน่อยู่กบั พสุ
“พัด” สะกิดไหล่เธอ
4

ติดตามเรือ่ งราวทัง้ หมดได้ใน ยิง่ หวงรัก (เล่มที่ 3 ในซีรสี ์ หวงรัก)
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“อ้าวโปรด!” พัทธมนกับพสุอทุ านพร้อมกัน
“มาได้ไง” เธอทักขณะที่เพื่อนชายใจหญิงถูกดึงไปชนแก้วกับ
โต๊ะข ้างๆ
“อยากเจอ”
“ไว้วนั หลังก็ได้” เธอคลีย่ ้มิ พลางเลือ่ นขวดน�ำ้ เปล่าทีย่ งั ไม่ได้ดม่ื ให ้
ทว่าเขากลับยกแก้วม็อกเทลของเธอขึ้นดืม่ แทน
“ฮื่อ ของเค้า” จะคว ้าแก้วคืนแต่เขากระดกหมดแล ้ว
“ดึก แล ว้ กลับ กัน เถอะ ไม่ ก ลัว แม่ ว่ า เหรอเรา” เท่ า ที่ส งั เกต
เพียงวารีเขม้ งวดกับลู กสาวคนเล็กมาก คงเพราะพัทธมนดู หวั อ่อน
ไร้จริตมารยา ไม่ทนั คน ต่างกับเพียงวรุณลูกสาวคนโตทีอ่ อกจะประคบ
ประหงม เอาใจใส่มากกว่า
“พัดโทร.ขออนุญาตแม่แล ้ว”
“โปรดขา” เสียงอ้อแอ้ของพสุดงั ขึ้นทางด้านหลัง ก่อนท่อนแขน
แข็งแรงข ้างหนึ่งจะล็อกตัวเขาไว ้แล ้วกรอกเครือ่ งดืม่ กลิน่ ฉุนรสแสบร้อน
ลงคอ
“หมดแก้วๆ” โต๊ะข ้างๆ ส่งเสียงปรบมือเชียร์
“หมดจ้า” พสุชูแก้วเปล่าขึ้น ทิ้งให ้ดาราหนุ่มไอโขลกๆ
“โปรดเป็ นไรไหม” หญิงสาวลูบหลังลูบอกด้วยความเป็ นห่วง
คนโดนกรอกเหลา้ ไอหน้าด�ำหน้าแดงไม่พูดพร�ำ่ ท�ำเพลง ควา้
ขอ้ มือเธอเดินออกจากร้านไปลานจอดรถ พอถึงยานพาหนะคันเก่ ง
พัท ธมนก็ จ ดั แจงเทน�ำ้ ดื่ ม ใส่ ผ า้ เช็ ด หน้า เช็ ด หน้า เช็ ด ตาให ข้ ณะที่
ปวรปรัชญ์ตอ้ งอาศัยยืนพิงรถไม่ให้ร่วงไปกองกับพื้น
“ขอโทษแทนพุซน้า โปรดไหวไหม”
“อื้อ ไหว” เหล ้าไม่ทำ� ให้ถงึ กับเมาแต่กม็ นึ หัวไปพอสมควร
“นั่งพักก่อน” เธอถือวิสาสะล ้วงกระเป๋ ากางเกงเขาหากุญแจรถ
“เฮ้ย อย่าครับ เดีย๋ วตื่นหมดครับ” เขาสะดุง้ โหยงรีบตะครุบ
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มือเล็กไวแ้ ลว้ หยิบใหเ้ อง พอได้นั่งพักหลังพวงมาลัยจนพอใจคิดว่า
ขับไปส่งเธอไหวจึงออกรถ
ทัง้ สองนัง่ ฟังเพลงเงียบๆ ขณะรถมินคิ ูเปอร์คู่ใจเขาก�ำลังแล่นฉิว
ยามค�ำ่ คืน ทอ้ งถนนโล่งว่าง ทอ้ งฟ้ าปลอดโปร่งส่งผลใหอ้ ะดรีนาลิน
ในกระแสเลือดสูบฉีด นึกคะนองเหยียบคันเร่งไล่ตามแสงไฟทีเ่ ข ้าใจว่า
เป็ นหิง่ ห ้อย
“โปรดช้าหน่อย” มือเล็กเอื้อมมาจับท่อนแขนเขาไว ้
“ไม่เป็ นไรหรอก ไม่ค่อยมีรถ”
พูดไม่ทนั ขาดค�ำ เสียงเบรกเอีย๊ ดก็ดงั ลั่นตามด้วยเสียงของหนัก
กระแทกรถ
“พัดระวัง!” ปวรปรัชญ์รบี เหยียดแขนรองศีรษะเธอไม่ให ้คะม�ำใส่
คอนโซล
พัทธมนยังงุนงง นัง่ ตัวสัน่ ไม่รูว้ า่ เมือ่ ครู่เกิดอะไรขึ้น เหลือบมอง
คนข ้างกายทีไ่ ม่ได้มสี หี น้าดีกว่ากันเท่าใดก�ำพวงมาลัยจนข ้อนิ้วซีดขาว
“คงชนอะไรเขา้ ...” ตาคมจ้องเงาตะคุ่มที่ตกอยู่ไม่ไกลจากรถ
อย่างตื่นๆ
ใจเธอหล่นไปอยู่ทต่ี าตุ่ม
“พัดรอนี่ โปรดจะลงไปดู”
เธอส่ายหน้า “พัดไปด้วย”
ชายหนุ่ ม จึง เอารถแอบข า้ งทางแล ว้ จู ง มือ เธอย่ า งเท า้ ไปใกล ้
พัทธมนเข่าอ่อนทรุดนั่งกับพื้นเมื่อภาพสุนขั จรจัดนอนหายใจรวยริน
เลือดสีแดงเข ้มไหลนองพื้นเป็ นวงกว ้างปรากฏชัดแก่สายตา
“ช่ วยด้วย โปรดช่ วยด้วย” เธอหวีดร้องร�ำ่ ไห ้ ปรี่ไปประคอง
ร่างปวกเปี ยกของเจ้าสีข่ าพันทางโดยไม่นึกรังเกียจ
“มันตกเลือด!” สุนขั โชคร้ายตาเหลือก เกร็งชักกระตุกไม่ก่คี รัง้
ก็หมดลม
26 โปรดหวงรัก

“ไม่ อย่าตายนะ ขอโทษ...ขอโทษ” นักศึกษาสัตวแพทย์สาว
ละล�ำละลั
่ กไม่เป็ นภาษา โกรธทีต่ วั เองช่วยไม่ได้ โกรธยิง่ กว่าทีเ่ ป็ นสาเหตุ
ให ้มากกว่าหนึ่งชีวติ สูญสิ้น
“พัด ลุกขึ้นเถอะ” ร่างสูงฉุดเธอลุกขึ้นยืน
“เราค่อยท�ำบุญให ้เขานะ”
“ขอโทษ...ขอโทษ” หญิงสาวพร�ำ่ บอกซ�ำ้ ๆ ก่อนตัดใจกลับขึ้นรถ
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ผลิดอก

เก้าโมงเช้าวันเสาร์เขามารับพัทธมนไปท�ำบุญพร้อมอาหารเม็ด

สุ นขั อีกหนึ่งกระสอบที่เบาะหลัง ปวรปรัชญ์สวมเสื้อโปโลสีดำ� สนิท
เป็ น การไว อ้ าลัย นั่ ง ดู ด น�ำ้ หน้า ตาเจีย๋ มเจี้ย มพู ด คุ ย กับ เพีย งวารีใ น
หอ้ งรับแขกขณะรอเธอแต่ งตัวโดยละสาเหตุของการท�ำบุญไว ้ และ
เพือ่ นแม่ไม่ได้ซกั ไซ ้ต่อ เห็นเด็กรุ่นใหม่ชวนกันเข ้าวัดก็ช่นื ใจแล ้ว
“นิไปดูพดั หน่อยสิ แขกมารอนานแล ้ว” หล่อนบอกเด็กรับใช้
“ไม่เป็ นไรฮะ โปรดรอได้”
“นั่นไง มาพอดี เร็วเข ้าพัด” มารดาเธอกวักมือเรียก
“มาแล ้วค่ะๆ โทษทีโปรด” เธอสวมเสื้อแขนกุดสีขาวกับกระโปรง
ยาวสีเบจ ในมือถือหมวกปี กกว ้างกับกระเป๋ าสะพาย
“ไปกันเลยไหม”
“อื้อ โปรดไปก่อนนะฮะน้าวารี” ชายหนุ่มไหว ้ลาก่อนสองหนุ่มสาว
จะพากันไปขึ้นรถ
“มาเช้าจัง โปรดกินไรมาหรือยัง เอาน�ำ้ เต้าหูไ้ หม” พัทธมนชูขวด
28 โปรดหวงรัก

น�ำ้ เต้าหู ้ถามสารถี
“ก็ ดี เ หมื อ นกัน พัด เปิ ดให ห้ น่ อ ย ตอนบ่ า ยโปรดมี เ รี ย น
การแสดงอะ”
“อ้อ งัน้ เสร็จธุระเดีย๋ วพัดกลับเอง”
“ฮื่อ ไม่เอา จะไปส่ง” เท ้าแตะเบรกหยุดรถตามสัญญาณไฟแดง
หันมารับขวดน�ำ้ เต้าหูจ้ ากเธอ ประจวบกับจังหวะนัน้ มีกลิน่ หอมสดชื่น
คล ้ายดอกไม้ไทยลอยมาเตะปลายจมูกเรียกใหช้ ะโงกหน้าไปทางที่นั่ง
ผูโ้ ดยสารตามหาทีม่ าโดยอัตโนมัติ
“โปรดท�ำไรน่ะ” เธอเลิกคิ้วให ้พฤติกรรมแปลกๆ ของเขา
“หอม กลิน่ หอมแถวนี้แหละ มาจากตัวพัดนี่เอง ใช้นำ�้ หอมอะไร
หอมจัง” ใบหน้าเขาไม่ได้สมั ผัสต้นคอขาวผ่องก็จริง แต่ประชิดจนเธอ
ไม่กล ้ากระดิกตัว
“กะ...ก็ใช้ครีมอาบน�ำ้ ธรรมดา โปรดถอยไปก่อน”
“หอมมากๆ เลย” ยอมถอยกลับมานัง่ ตามเดิมด้วยความเสียดาย
ปากคอแห ้งผากจนต้องยกน�ำ้ เต้าหูข้ ้นึ ดืม่
“ชอบขนาดนัน้ เค้ายกให้ก็ได้”
“มันไม่เหมือนกลิน่ บนตัวพัดนี่”
“ไฟเขียวแล ้ว” จับปลายคางมนหันดูสญั ญาณไฟจราจร เขาจึงต้อง
ตัดใจกลับมาขับรถต่อ
ใช้เวลาไม่นานทัง้ สองก็มาถึงที่หมาย ปวรปรัชญ์ยกกระสอบ
อาหารสุนขั น�ำ้ หนักหา้ กิโลกรัมลงจากรถไปถวายวัดพร้อมแจ้งความ
ประสงค์กบั พระสงฆ์ผรู้ บั ถวายปัจจัย
“คือผม...ขับรถชนหมาตายเลยอยากท�ำบุญไปให ้เขาครับ”
“อ้อ งัน้ ตัง้ จิตนะ” ท่านเริม่ สวดด้วยภาษาทีเ่ ขาไม่เข ้าใจ เหลียวซ ้าย
แลขวาหาพัทธมนทีน่ ั่งพับเพียบข ้างกัน เห็นหญิงสาวกระพุม่ มือไว้ทอ่ี ก
จึงปฏิบตั ติ าม
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“กรวดน�ำ้ แผ่เมตตาใหเ้ สีย” พอเสร็จสิ้นผูท้ รงศีลก็เลือ่ นภาชนะ
ทองเหลือ งหน้า ตาแปลกประหลาดมาวางตรงหน้า เขา และเหมือ น
หญิงสาวจะเข ้าใจท่าทางเงอะงะไม่เป็ นงานเลยยกชุดกรวดน�ำ้ คลานเข่า
น�ำไปทีท่ างออก
เธอทรุดตัวนั่งยองๆ ข ้างต้นไม้ใหญ่หน้าอุโบสถก่อนดึงชายเสื้อ
คนทีย่ นื เก้ๆ กังๆ ให ้ย่อกายลงด้วย
“โปรดแตะศอกพัดสิ”
“หือ” งุนงงแต่กท็ ำ� ตาม
“สัพเพ สัตตา...”
เขาจ้องริมฝี ปากสีสดบริกรรมคาถาไม่วางตา ฟังอย่างตัง้ ใจ รับรู ้
ความปรารถนาดีทส่ี ง่ ถ่ายทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ขออโหสิ
ต่อชีวติ ทีด่ บั สูญ กรวดน�ำ้ อธิษฐานขอใหด้ วงวิญญาณเดินทางสู่ภพภูมิ
ทีด่ ี ทุกกิรยิ าเปี่ ยมเมตตาสลักลงในใจ...แม่นางฟ้ าของเขา
“เรียบร้อย ไปกันเถอะ” เธอลุกขึ้นแล ้วดึงร่างสูงให ้ลุกตาม
“ท�ำไมโปรดไม่แผ่ด ้วยกันล่ะ” สงสัยเพราะเขาพูดกระท่อนกระแท่น
ในตอนแรกแล ้วปล่อยให ้เธอร่ายต่อเอง
“โปรดไม่คล่อง จ�ำไม่ได้”
“เด็กอินเตอร์เอ๊ย” มือเล็กเอื้อมมาบีบแก้มเขาด้วยความมันเขี้ยว
“เปล่าสักหน่ อย ย่ าก็เคยสอนแต่ โปรดไม่จำ� เอง” จับมือเธอ
มากุมไว ้
“ไปใหอ้ าหารปลาตรงนู น้ กันไหม” เขาชวน ขา้ งอุโบสถมีแม่น�ำ้
ไหลผ่าน ชาวบ ้านแถวนัน้ จึงน�ำเศษขนมปังมานั่งขายให้ผทู้ ม่ี าท�ำบุญ
“อื้อ เอาสิ ถือโอกาสท�ำทานด้วยเลย”
ชายหนุ่มให ้เธอไปรอทีข่ นั้ บันไดริมตลิง่ ส่วนตนเดินไปซื้อขนมปัง
“สบายใจขึ้นยัง” ดาราหนุ่ มถามพลางปาเศษขนมปังลงน�ำ้ ให ้
ฝูงปลาเล็กปลาใหญ่แย่งชิง
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“ก็...ดีข้ ึน” คนตอบมีสีหน้าผ่อนคลาย ลมพัดผมปลิวสยาย
ขณะทอดมองผืนน�ำ้ ไหวกระเพือ่ ม
“มานี่มา เค้ามัดให้” เขารูดยางรัดผมผ ้าไหมสีหวานจากข ้อมือเธอ
แล ้วจัดการมัดผมเงาสลวยอย่างคล่องแคล่ว
“คราวนี้เก่ง” ปากยิ้มแซวไม่ตรงกับใจที่อยากรู ว้ ่าเขาเคยท�ำให ้
ผู ้หญิงอืน่ ไหม
“ก็มดั ให ้น้องปี บออกบ่อย” ตอบอย่างระวังตัวก่อนเปลีย่ นเรือ่ งคุย
“นีพ่ ดั วันหนึง่ พัดต้องรักษาปลาไหม” ชี้ชวนให ้ดูปลาหลากสายพันธุ ์
ทีผ่ ลัดกันกระโดดงับอาหาร
“แหงสิ”
“แล ้วท�ำไมอยากเป็ นหมอรักษาสัตว์อะ”
“อืม คงเริ่มจากความชอบหมาแมว แต่พอมาเรียนจริงมันเยอะ
กว่านัน้ ” เสียงใสเล่าอย่างอารมณ์ดี
“ดีจงั เลย รูว้ า่ ตัวเองชอบอะไร”
“แล ้วโปรดล่ะ ชอบอะไร”
“ถา้ ตอบว่าไม่รู ้ ไม่มีความฝันจะดู เป็ นผู ช้ ายน่ าเบื่อไหม แต่
อย่าเพิง่ เบือ่ เค้าเลยนะ เค้าอยากเป็ นคนคูล (cool) ในสายตาเธอ”
ค�ำ ตอบทีเ ล่น ทีจ ริง เรีย กเสีย งหัว เราะจากพัท ธมนจนใบหน้า
เนียนใสขึ้นสีแดงระเรื่อ
“โอเค คูลก็คูล” มือกุมท ้อง หัวเราะตัวงอ
“ได้ทขี ำ� ท ้องแข็งเชียว คราวนี้พดั ก็รูค้ วามลับโปรดแล ้วสิ”
ปวรปรัชญ์อมยิ้มเอ็นดู
“รูแ้ ล ้ว...ว่าโปรดเป็ นคนเด๋อคนหนึ่ง” ดวงตากลมโตฉายแววตา
ขี้เล่น
“เพียงปวรปรัชญ์คนนี้ทช่ี อบพัดต่างหาก” เขาโยนขนมปังให ้ปลา
งอนๆ
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“จ้า” เธอยังกวนเขาต่อ เขย่งปลายเท ้าแล ้วแกล ้งพูดดังๆ ใส่หู
“มานี่เลย” ชายหนุ่ มตวัดรวบเอวบาง ตัง้ ท่าจะพิสูจน์กลิน่ หอม
อบอวลในรถเมือ่ เช้าทว่าโดนคนตัวเล็กบิดเอวเสียก่อน
“หยุด! นี่เขตอภัยทานในวัดนะโปรด” พัทธมนถลึงตาให ้
เขาท�ำหน้ายียวนถามว่าแล ้วไง
“คนบาป”
“อือฮึ ก็คูลกว่าคนเด๋อ”
“ไม่เล่นแล ้วโปรด ปล่อยพัดก่อน” เธอท�ำหน้าอ้อนยอมแพ ้
“ปะ งัน้ ไปเล่นกันต่อบนรถเนอะ”
แต่เขาไม่ได้เล่นเธอบนรถจริงๆ รวมถึงไม่ได้ไปส่งตามที่ตกลง
กันไว ้ โดยอ้างเหตุผลข ้างๆ คูๆ ว่าตกเย็นจะไม่มคี นกินข ้าวเป็ นเพือ่ น
หลังมื้ออาหารเทีย่ งจึงรีบยัดกุญแจรถใส่มอื บังคับฝากไว ้จนกว่าจะเรียน
การแสดงเสร็จ บอกให ้เดินห ้างข ้างๆ รอก่อนแล ้ววิง่ ปรูด๊ เข ้าลิฟต์หายไป
พัทธมนส่ายหน้าให ้ ‘ความโปรด’ ช่ วงบ่ายเธอว่างตัง้ ใจจะไป
เตร็ ด เตร่ ดู ห นัง สื อ พอดี แต่ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่ า เขาจะท�ำ ตัว ติ ด
เป็ นปาท่องโก๋ได้น่ีนา ไหนๆ ก็ตอ้ งรอปวรปรัชญ์อีกหลายชั่วโมงจึง
ส่งข ้อความหาตะวันกับพสุเผือ่ มีใครว่างมาดืม่ กาแฟด้วยกัน และบังเอิญ
ตะวันผูต้ ่นื ตอนตะวันสายโด่งเป็ นประจ�ำสะดวกออกมาหา
‘รอร้าน Red Coffee นะ’
หญิงสาวเก็บสมาร์ตโฟนลงกระเป๋ าแล ้วตรงไปร้านกาแฟสถานที่
นัดหมาย ไม่ถงึ ชัว่ โมงชาวร็อกก็ปรากฏด้วยใบหน้ายับยูย่ ่ี ขอบตาด�ำคล�ำ้
คล ้ายคนอดนอน
“ไง พัดพัด” เสียงแหบแห ้งเอ่ยทัก
“ได้นอนบ ้างปะเนี่ยตะวัน”
“นอน ขอไปดูดบุหรี่ข ้างนอกแป๊ บ” เขาควักซองบุหรี่ออกมาจาก
กระเป๋ ากางเกงก่อนผละไปชานนอกร้านพื้นทีส่ ำ� หรับสูบก่อนกลับเข ้ามา
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ด้วยสติเต็มเต็งกว่าเดิมเล็กน้อย
“พัดสัง่ สมูตตี้ผลไม ้รวมให้” เธอไม่ยอมให ้เขาสัง่ กาแฟด�ำรสขมปี ๋
เลยดักทางด้วยเครื่องดืม่ ผสมผลไม ้
ตะวันยกแก้วทรงสู งขึ้นพิจารณา ยักไหล่แลว้ ดู ดกิน พัทธมน
เป็ นห่วงเขาเสมอ
“พัดพัดมาท�ำไรแถวนี้” กระแอมให ้เสียงใสก่อนถาม
“รอโปรดเรียนการแสดงอะ”
“เป็ นแฟนมันแล ้วเหรอ” ชายหนุ่มจ้องตา รอฟังค�ำตอบ
“เปล่า” รีบส่ายหน้าปฏิเสธ
“ไม่ต ้องรีบร้อน ค่อยๆ ดูไป” เขากอดอกพึมพ�ำเหมือนก�ำลังเทศนา
ลูกสาว
“อื้อ พัดไม่รบี หรอก”
“ผู ้ชายหืน่ กันจะตาย”
“รวมถึงตะวันด้วยรึเปล่า” หญิงสาวยิ้มทะเล ้นให ้
“ไม่ปฏิเสธ” นักดนตรีสมัครเล่นตอบหน้านิ่ง
“สมองผู ช้ ายนี่ จ ริง ๆ เลย เสร็ จ นี่ พ ดั อยากดู ห นัง สือ ตะวัน
ไปด้วยกันนะ”
“อือ ไปสิ ขอแวะร้านขายยาทาเล็บด้วย” เขาชูสบิ นิ้วทาเล็บสีดำ�
หลุดๆ ลอกๆ
“ควร! ไหนดูสิ เดีย๋ วพัดทาให้” พิจารณาสภาพสีทลี ะนิ้วด้วยสีหน้า
ทนไม่ไหว
“หมดแก้วนี้ไปกัน” ตะวันยกแก้วขึ้นดูด
ปวรปรัชญ์เลิกเรียนตอนหกโมงครึง่ กึง่ วิง่ กึง่ เดินลงมาใต้ตกึ เพราะ
เกรงพัทธมนจะรอนาน หากข ้อความทีเ่ ธอส่งมาก่อนหน้านัดใหม้ าเจอ
ที่รา้ นชาบูจึงเร่ งฝี เทา้ ไปหาไม่อยากให้หิวหิ้วทอ้ งรอ นึกไม่ถงึ จะเจอ
แขกไม่ได้รับเชิญนั่งจับไม้จบั มือเธออยู่ หางตาเขากระตุก ก�ำหมัดแน่น
คันฉ่องส่องจันทร์ 33

สู ดลมหายใจเขา้ ลึก บอกตัวเองว่าจะไม่หงึ หน้ามืดแบบพ่อกับพีป่ ้ อน
มันดูเถือ่ นพิกล
“ไง ตะวันมาด้วยเหรอ” ดาราหนุ่มทัก
“ไง” ตะวันเงยหน้าตอบ
“โปรดมาแล ้วเหรอ รอแป๊ บนะ อีกนิ้วเดียวก็เสร็จแล ้ว” หญิงสาว
บรรจงแต้มสีหมึกลงบนนิ้วก้อยเขาอย่ างระมัดระวัง กิริยานุ่ มนวล
เอาใจใส่และการสัมผัสมือชายอื่นท�ำเอาเลือดในกายหนุ่ มเดือดปุดๆ
ทว่าย�ำ้ เตือนตัวเองไม่ให้หงึ ไร้สาระ ไม่ไซ ้คอ ไม่ฉีกทึ้งเสื้อผ ้าบนตัวเธอ
ไม่จบั กด ไม่ชกก�ำแพง ฯลฯ
“เรียบร้อยสวยงาม” เธอก้มลงเป่ าสีเคลือบบนเล็บ
เขาขบกรามแน่น ไม่ ไม่ ไม่ เราเป็ นคนคูล
“ปะ” ตะวันลุกขึ้นเดินน�ำเข ้าร้าน
บรรยากาศการรับประทานชาบูเต็มไปรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของ
ทัง้ สองยกเวน้ ปวรปรัชญ์ท่ีนั่งเงียบ ตัง้ หน้าตัง้ ตากินจนพัทธมนทัก
ขณะทีต่ ะวันอมยิ้มนั่งชมละครฉากอยากให้รู้ว่าหึงเงียบๆ
“โปรดหิวเหรอ” คีบหมูสไลซ์ใส่จานเขา
“อือ”
“เรียนเหนื่อยไหม” พยายามชวนคุยต่อ ไม่รูท้ ำ� ไมเขาดูมนึ ตึง
“อือ”
เธอหันหาตะวันอย่างจนใจ ไม่เข ้าใจโกรธใครมา
“พัดซื้อนิตยสารทีโ่ ปรดถ่ายแบบลงมาด้วยนะ” หญิงสาวค้นถุง
ใส่หนังสือข ้างตัว หยิบนิตยสารหัววัยรุ่น MIX ขึ้นมาอวดอย่างเอาใจ
มุมปากปวรปรัชญ์ผลิย้ ิม ในอกฟูฟ่อง ผู ห้ ญิงที่ชอบงอ้ มันดี
อย่างนี้สนิ ะ แต่ยงั เก๊กขรึมไว้ไม่ตปี ี ก เดีย๋ วตะวันหัวเราะเอา
“ซื้อท�ำไม อยากได้มาเอากับโปรดก็ได้”
อีก หนึ่ ง หนุ่ ม ที่นั่ ง ดู ส องคนต่ อ บทถึง กับ พ่ น ลมหายใจอย่ า ง
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อดรนทนไม่ได้
“พัดพัดไม่อยากได้ฟรี เขาอยากสนับสนุนมึงไงโปรด”
“อือ” เขาตอบสัน้ ๆ แต่นำ�้ เสียงอ่อนลงเยอะ ไม่ใช่เพราะตะวัน
เพราะใบหน้าทีอ่ ยากยิ้มแต่ย้ มิ ไม่ออกของเธอต่างหาก
จบชาบูม้อื นี้ปวรปรัชญ์เป็ นเจ้ามือตอบแทนทัง้ คู่ทน่ี ั่งรับประทาน
เป็ นเพือ่ น ตะวันขอตัวไปท�ำงานกะดึกต่อจึงเหลือเพียงเขากับพัทธมน
บนรถตามล�ำพัง นักศึกษาสาวสบโอกาสถามสิง่ ทีค่ าใจ
“โปรดโกรธอะไรเค้ารึเปล่า”
เขาติดเครื่อง เปิ ดแอร์ ยังไม่ออกรถ
“เปล่า”
“แล ้วเป็ นไร” เอียงคอรอฟัง
“ก็หงึ พัดอะ” คนตอบเอี้ยวกายหา มือโอบเบาะนั่งไว ้
“หา!?” อุทานลืมเก็บเสียง
“ท�ำไมต้องจับมือ ทาเล็บใหต้ ะวันด้วย ทีกบั โปรดพัดยังไม่เคย
ท�ำให ้เลย”
“กะ...ก็ ถ า้ โปรดอยากทา เค้า ทาให้ก็ได้” งงใจ ปวรปรัช ญ์
กลายเป็ นคนคิดเล็กคิดน้อยตัง้ แต่เมือ่ ไร
“เค้าหึงจะบ ้าอยูแ่ ล ้ว อยากจับเธอมาฟัดให ้หน�ำใจเลยรูไ้ หม แต่...”
เขานิ่งไป พัทธมนหดคอหนี
“แต่ไม่อยากหึงแบบพ่อกับพีป่ ้ อน มันไม่คูล”
คนฟังป้ องปากหัวเราะน้อยๆ “แล ้วหึงแบบไหนถึงคูล”
“แบบที.่ ..” ชายหนุ่มยืน่ หน้ามาใกล ้
“ขอจูบหน่อย”
“ฝันไปเถอะย่ะ!” มือบางรีบปิ ดปากตน
“เค้าก�ำลังขอดีๆ น้า” ใบหน้าหวานราวอิสตรีนนั้ ขยับมาใกล ้
จนรูส้ กึ ถึงลมหายใจร้อนๆ เป่ ารดผิว
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หญิงสาวส่ ายหน้าดิก ทว่าไม่พ น้ จู บแผ่ วเบาหลังมือขาวผ่ อง
เนิ่นนาน

เป็นธรรมเนียมว่าก่อนสอบกลางภาคเรียนแรกจะมีการประกวด

ดาวเดือนเฟรชชีของมหาวิทยาลัย ผู เ้ ขา้ รอบสุดทา้ ยแต่ ละคณะต้อง
ขึ้นเวทีประชันโฉมและตอบค�ำถามสุ่มจากกรรมการ ปวรปรัชญ์ได้รบั
การติดต่ อใหท้ ำ� หน้าที่พธิ ีกรซึ่งเขายินดีสละเวลามาช่ วย แต่ ยินดีได้
ไม่นานก็แทบตาถลนเมื่อเห็น นางสาวพัทธมน อุดมศักดิ์ หนึ่งใน
ผู ้ประกวดคาดสายสะพายคณะสัตวแพทยศาสตร์กา้ วขึ้นเวที
เธอสวมชุดนักศึกษา แต่งหน้า ท�ำผม สวยผุดผาดผิดหูผดิ ตา
จนเผลออ้าปากค้าง...‘แม่นางฟ้ าของเขา’
เดือนคณะทีเ่ คียงคู่กนั มาดึงสติลอ่ งลอยของดาราหนุ่มให ้กลับมา
สู่ปจั จุบนั มือ! มือมึงครับ! โอบเอวพัดหาพระแสงอะไรวะ เขาสู ด
ลมหายใจลึกเก็บทรง เตือนตัวเองไม่ให้หงึ ไร้สาระเพราะว่าเราเป็ นคนคูล
ท�ำหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายต่อโดยไม่ขาดตกบกพร่อง
“ต่อไปเป็ นช่วงตอบค�ำถาม เชิญตัวแทนจับสลากเลยครับ” พิธกี ร
ยืน่ กล่องสลากให้ทงั้ คู่และไอ้หน้าจืดนั่นเป็ นคนจับ
“ค�ำถามนะครับ เห็นด้วยกับการท�ำแท ้งเสรีหรือไม่”
“เห็นด้วยค่ะ ควรท�ำใหถ้ กู กฎหมาย” ค�ำตอบของพัทธมนเรียก
เสียงฮือฮาจากผูช้ มด้านล่าง เกิดการถกเถียงกันว่าเหมาะสมหรือไม่
ส่วนหนึ่งมองเรื่องบาปบุญ อีกส่วนเห็นว่าเป็ นสิทธิเหนือร่างกายของ
ผูห้ ญิงขณะทีเ่ หล่าอาจารย์คณะกรรมการหน้าเวทีจดคะแนนขยุกขยิก
ลงกระดาษ
และเพื่อ ไม่ เ ป็ น การเสีย เวลา ผู ด้ ำ� เนิ น รายการจึง กล่า วเชิญ
คู่ ดาวเดือนคณะล�ำดับถัดไปขึ้นเวที เดีย๋ วจบงานแลว้ ขอคุยหน่ อย
ไม่บอกกันว่าจะประกวดดาวมฤตยูสกั ค�ำ
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จนแล ้วจนรอดหลังประกาศผลเขาก็ยงั ไม่สามารถปลีกตัวไปไหนได้
เพราะโดนฝูงชนรุมล ้อมขอถ่ายรูป อาศัยจังหวะพักไม่ก่อี ดึ ใจชะเง ้อหา
พัทธมน เห็นเธอเดินกลับคณะพร้อมเพือ่ นกลุม่ ใหญ่ทต่ี ามมาให ้ก�ำลังใจ
ถึงขอบเวทีจงึ ส่งข ้อความบอกให ้รอนั่น เดีย๋ วไปหา
ครึ่งชัว่ โมงต่อมามินคิ ูเปอร์สดี ำ� ก็จอดเทียบหน้าคณะ ปวรปรัชญ์
ลงมาช่วยถือขา้ วของขึ้นรถท่ามกลางสายตาสงสัยใคร่ รูข้ องนักศึกษา
แถวนัน้ ซึง่ เจ้าตัวหาสนใจไม่
“พัดบอกคนรถแลว้ ใช่ ปะ กลับบา้ นเลยไหม” สารถีถามทันที
ทีข่ ้นึ รถ
“อื้อ บอกแม่แลว้ ว่าวันนี้มกี ิจกรรมจะกลับดึก พัดต้องเอาชุด
ไปคืนคิตตี้ทห่ี อ อยากอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ ด้วย” เธอหมายถึงชุดไทย
ทีย่ มื มาใส่ประกวดดาวเดือนภายในคณะก่อนหน้านี้
“อาบน�ำ้ ทีไ่ หน”
“หอคิตตี้ไง”
“ไม่เห็นบอกโปรดเลยว่าจะประกวด”
“จับพลัดจับผลู น่ะสิ พัดไม่ใช่ ตวั เก็งแต่ แรกหรอก โปรดจะ
ไปไหนอะ” เส ้นทางทีเ่ ขาพาไปไม่ใช่หอพสุ
“อาบน�ำ้ เช็ดเครื่องส�ำอางไง”
“ไม่ใช่ทางนี้”
“ใครบอก” คนขับหัวเราะในล�ำคอ
“โปรดจะพาเค้าไปไหน”
“เดีย๋ วก็ร”ู้
รถคัน เล็ก จอดสนิ ท ในลานจอดรถของโรงแรมหกดาวย่ า น
กลางเมือ ง หนึ่ ง ในเครื อ ธุ ร กิ จ โรงแรมของครอบครัว ด้ว ยเหตุ
ทีค่ ณ
ุ หญิงกัลยา ไวยวัจน์ ไม่อนุญาตให ้ออกไปอยูค่ อนโดฯ ปวรปรัชญ์
จึงเปิ ดห ้องหนึ่งไว ้เสมอเพือ่ ความสะดวกในการท�ำงาน
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“บางทีโปรดก็แวะมานอนนี่” อธิบายขณะช่วยกันขนของลงจากรถ
พัทธมนยังไม่ทนั ได้สำ� รวจความหรูหราภายในลิฟต์สที องอร่าม
อย่างถีถ่ ้วนก็ถกู ลากเข ้าห ้องสวีตส่วนตัวของเขาเสียก่อน
“ห ้องน�ำ้ อยู่ทางนัน้ ” ชายหนุ่มพยักพเยิดไปทางห ้องนอน
“โอเค พัดจัดการนี่ก่อน” เธอชี้ผมติดกิบ๊ ด�ำ ฉีดสเปรย์แข็งโป๊ ก
“เค้าช่วยดีกว่าจะได้เร็วๆ” เขาจูงเธอมานัง่ ปลายเตียงแล ้วทรุดกาย
นั่งซอ้ นหลัง ช่ วยแกะกิบ๊ ติดผมอย่ างเบามือพร้อมกับกลิ่นรัญจวน
ในความทรงจ�ำเผยตัวมากวนตะกอนปรารถนาอีกครัง้
“โปรด...” พัทธมนรู้สึกจั๊กจี้แถวต้นคอ จะเอี้ยวตัวมองท่อนแขน
เขาก็กอดเอวเอาไว ้ก่อน
“หือ”
“ทะ...ท�ำอะไรน่ะ”
“เปล่านี่”
“ปล่อยก่อน พัดจัก๊ จี้” พยายามแกะพันธนาการ เบีย่ งตัวหนี
“ตรงนี้หอมจัง” ปวรปรัชญ์ไม่นำ� พา ค่อยๆ ประทับริมฝี ปากบน
ต้นคอเธอ
คนในอ้อมแขนขนลุกเกรียวเหมือนมีกระแสไฟฟ้ าแล่นปราด
ทัว่ ร่าง เรีย่ วแรงกะปลกกะเปลี้ย เซพิงอกเขาไว ้พยุงกายคล ้ายยอมจ�ำนน
ต่อความรู้สกึ แปลกใหม่ทห่ี วามไหวเกินต้าน
“มะ...เหม็น พัดตัวเหม็น ยังไม่ได้อาบน�ำ้ ” เสียงหวานสั่นพร่า
ปากหยักลงน�ำ้ หนักบดขยี้ผวิ อ่อนราวกับยืนยันว่าไม่จริง
“ไม่เอา โปรดไม่เล่นแล ้ว” หญิงสาวรวบรวมก�ำลังเฮือกสุดทา้ ย
สะบัดออกจากการเกาะกุม วิง่ หนีหายเข ้าห ้องน�ำ้ พร้อมเสียงถอนหายใจ
ทีไ่ ม่รูว้ า่ เสียดายหรือโล่งอกดังตามหลัง
พัทธมนใช้เวลาไม่นานก็แต่ งตัวเรียบร้อยมานั่งรอคนเจ้าเล่ห ์
ที่ขออาบน�ำ้ ใหส้ บายตัวก่ อนถึงจะไปส่งเธอที่บา้ น ความอ่ อนเพลีย
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หลัง ขะมัก เขม น้ กับ การประกวดทัง้ วัน กอปรกับ อากาศเย็น ก�ำ ลัง ดี
จึงเผลอทอดกายนอนหนุนแขนบนเตียงนุ่มและผล็อยหลับไป ไม่ทราบ
ชะตากรรมว่ า มีร าชสีห ห์ นุ่ ม ยืน จ้อ งเหยื่อ เนื้ อ หวานตาวาวโรจน์อ ยู่
ปลายเตียง
ในฝันเธอก�ำลังนั่งเครื่องบินที่จู่ ๆ ก็หกั หัวดิ่งพสุ ธาพลอยให ้
จิกปลายเทา้ เกร็งร่ างตามฉากจินตนาการก่ อนความเสียววู บบริเวณ
ทอ้ งน้อยระลอกแรกจะพุ่งเขา้ โจมตีจนสะดุง้ ตื่น ครัน้ กะพริบตาถี่ๆ
ปรับสภาพสายตามองโดยรอบก็ไม่พบสิง่ ผิดปกติใดนอกจากรู้สกึ หนัก
เหมือนโดนหินทับ...แต่หนิ ทีไ่ หนขาวจัง
“อือ...” พัทธมนคราง พยายามดันหินก้อนนัน้ ให ้พ ้นตัว
“ตื่นแล ้วเหรอ” ปวรปรัชญ์ผงกศีรษะขึ้นถาม
“โปรด...” ตากลมโตฉายแววงุนงง เอียงคอมองใบหน้าหล่อเหลา
ปราศจากเครื่องส�ำอางไล่ลงมาล�ำคอ แผงอกและหน้าทอ้ งเป็ นลอน
จึงพบว่าผา้ เช็ดตัวสีขาวเป็ นอาภรณ์ช้ นิ เดียวติดร่างเขา ขณะทีเ่ ธอเหลือ
เพียงชุดชัน้ ในสองชิ้น
“โปรด!” จะคว ้าผ ้าห่มมาปิ ดตัวไว ้แต่คนเหนือร่างไม่ให ้ความร่วมมือ
“อย่านะ” ขูพ่ ร้อมประกายโทสะลุกโชน
“นะพัดนะ” ร่างใหญ่โน้มจูบปิ ดปากก่อนซุกไซ ้ บดคลึง แผดเผา
ด้วยเพลิงพิศวาสทุกตารางนิ้ว
“สวย พัดสวยทีส่ ดุ ” เนื้อแท ้เธองามพิสทุ ธิ์ รสชาติหวานล�ำ้ บริสทุ ธิ์
ดุจน�ำ้ ค้างบนยอดหญ้า กลืนกินเท่าไรก็ไม่พอ
“มะ...ไม่เอาโปรด พัดอาย” เสียงร้องห ้ามเปล่าประโยชน์ เรียวขา
สองข ้างถูกจับแยกออกจากกัน ผุดดอกไม ้ผลิบานกลางกายสาวส่งกลิน่
ยั่วภมรหนุ่ม ชวนให ้ดอมดม
“อ๊ะ ...” เข า้ ใจว่ า ตนผลัก ศี ร ษะดกด�ำ ออกจากส่ ว นบอบบาง
กลับกลายเป็ นว่าจิกทึ้งเส ้นผมเขาด้วยความเสียวซ่าน
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“พะ...พอก่อนโปรด พัดไม่ไหวแล ้ว”
วิน าทีน้ ี เ อาช้า งทัง้ ตัว มาฉุ ด ก็ ห ยุ ด ไม่อ ยู่ ปวรปรัช ญ์เ งยหน้า
ผละจากบ่อน�ำ้ หวานทีห่ ลั่งรินเพือ่ จบความปวดปร่าต�ำ่ กว่าสะดือนี่เสีย
“อื้อ ...เจ็ บ ” อารามผลีผ ลามบุ ก ตะลุ ย เข า้ มาอย่ า งเอาใจท�ำ
คนใต้ร่างน�ำ้ ตารื้น
“โอ๋ ไม่รอ้ งนะ โปรดจะท�ำเบาๆ” มือใหญ่ลูบศีรษะ จูบซับน�ำ้ ตา
ปลอบประโลม
เขาเริ่มขยับสะโพกฟันฝ่ าเส ้นทางคับแคบต่อ พลันน�ำ้ ตาพัทธมน
ร่ วงเป็ นสายบ่งบอกว่าไม่ยินดีสอดประสานหลอมรวมในครัง้ นี้ การ
ร่วมรักควรเกิดจากความยินยอมพร้อมใจทัง้ สองฝ่ าย จึงยอมถอนถอย
ทัง้ ทีย่ งั เข ้าไปไม่สุดทาง
“ไม่ตอ้ งกลัว โปรดไม่ทำ� แลว้ ” รวบคนตัวเล็กมากอดแนบอก
กระทั่งเธอหายสั่น ลมหายใจสม�ำ่ เสมอ
“เจ็บอยู่หรือเปล่า”
“ไม่เจ็บแล ้ว” ตอบเสียงอูอ้ ้ ี ยังไม่กล ้ามองหน้าเขา
“ไหน ดูหน่อย”
“โปรด!”

“พี่โปรดๆ” เสียงใสแว่วแต่ไกลดังเข ้าหูร่างใหญ่ทน่ี อนคว�ำหน้
่ า

บนเตียง
“ตืน่ ๆ” ปานนลินถือวิสาสะเปิ ดประตูห ้องเข ้ามาพร้อมสมาชิกสีข่ า
อีกตัว
“ลงมือเลยไส ้กรอก” สิ้นค�ำเจ้าหมาขาสัน้ ก็โดดขึ้นเตียง มุดผ ้าห่ม
หาเจ้านายอีกคน
“อย่ า ไม่ เ อา ไส ก้ รอก” ปวรปรัช ญ์เ บี่ย งหน้า หลบลิ้น ชื้น ๆ
ทีพ่ ยายามปลุกตน
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“ก็ได้ ตื่นแลว้ ” เขาดีดตัวลุกนั่ง มือขา้ งหนึ่งขยี้ผมด้วยความ
หงุดหงิด อีกข ้างอุม้ หมาไว ้
“พีโ่ ปรด แม่ใหม้ าตามแน่ะ เดีย๋ วน้าวารีกบั พีเ่ พียง พีพ่ ดั จะมา
กินข ้าวเทีย่ งด้วย”
ชายหนุ่มตาสว่างทันใด
“โอเค ไม่เกินสิบหา้ นาทีพล่ี งไป” พูดพลางปล่อยไสก้ รอกลงพื้น
แล ้วโดดลงจากเตียงพุง่ เข ้าห ้องน�ำ้
สามสาวพอพานหอบขนมนมเนยกับรอยยิ้มหวานๆ มาเที่ยว
บา้ นไวยวัจน์ในวันหยุด เพราะเพียงวารีมกั มีขอ้ มูลข่าวสารในวงการ
บัน เทิง มาอัป เดตกับ นลิน เสมอ หลัง รับ ประทานอาหารเที่ย งเสร็ จ
ปานนลินพาสุนขั ขาสัน้ มาวิง่ เล่นในสวนใกล ้ศาลาไทยริมน�ำ้ ตามประสา
ไม่นึกไม่ฝนั ว่าจะบังเอิญเห็นพีช่ ายตัวดีอาศัยทีเผลอฉกหอมแก้มพีส่ าว
หน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้ จึงเป็ นทีม่ าของบทสนทนาพายเรือในอ่าง หาบทสรุป
ไม่ได้
“เป็ นแฟนกันปะเนี่ย”
“เปล่า”
“เป็ น”
น้องนุ ชสุ ดทอ้ งนั่งขัดสมาธินั่งคั่นกลางระหว่างปวรปรัชญ์กบั
พัทธมน หันซ ้ายหันขวาตามอย่างงุนงง
“ไม่ใช่”
“ใช่”
งงทัง้ คนทัง้ หมา งงจนไส ้กรอกข ้างๆ ส่งเสียงเห่าให ้หยุดเถียงกัน
“สรุปใช่ ไม่ใช่อะ” เธอเกาศีรษะ
“ไม่”
“ใช่”
“ปี บงงไปหมดแลว้ ไปกันดีกว่าไสก้ รอก” คร้านจะหาค�ำตอบ
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เลยชวนหมาเข ้าบ ้าน ปล่อยให้พๆ่ี เจรจากันเอง
“เลิกท�ำอย่างงี้สกั ทีโปรด” ลับหลังปานนลิน ก�ำปัน้ เล็กก็ลอยหวือ
มาปะทะต้นแขนแกร่ง
“ดุจริง มานี่เลย” ชายหนุ่มรวบเธอมานั่งตัก กอดรัดแน่นไม่ให ้
ไปไหน
“ปล่อย ไม่งนั้ กัด” แขนขาโดนเก็บหมดแลว้ นี่ เหลือแต่ ฟนั
ทีใ่ ช้การได้
“กัดดิ โปรดจะกัดคืนทั่วตัว” กระซิบร้ายกาจประชิดริมฝี ปาก
พัทธมนฮึดฮัด เม ้มปากจ้องตาอย่างไม่สบอารมณ์
“ท�ำไมต้องบอกว่าไม่ใช่แฟน”
“แล ้วท�ำไมต้องบอกว่าใช่”
“โอเค งัน้ เป็ นแฟนกันนะ” คงเพราะยังไม่ขอมัง้ เธอเลยไม่ตกลงใจ
สักที
“ไม่” เธอตอบเสียงดังฟังชัด
คราวนี้เขาเป็ นฝ่ ายอึ้งกับค�ำตอบเหนือความคาดหมายบ ้าง
“ไม่เป็ นได้ไง เข ้าไปครึ่งหนึ่งแล ้วอะ” เจ้าตัวโวย
“ว ้าย โปรด!” ไม่รูจ้ ะปิ ดหูตวั เองหรือปิ ดปากเขาก่อนดี
“ก็จริงไหมล่ะ เค้าต้องท�ำไงถึงได้เป็ นแฟนเธอ” กระแสเสียง
อ่อนลง ออดอ้อนอยู่ในที
เธอหรี่ตามองอย่างไม่ไว้ใจ จะมาไม้ไหนอีก
“หรือพัดไม่ชอบโปรด สักนิดก็ไม่? โปรดจะยอมดูแลพัดอยูห่ า่ งๆ
ริ้นไม่ให้ไต่ ไรไม่ให ้ตอมเลยเอ้า เดีย๋ วผิวช�ำ้ หมด” ถูไถใบหน้ากับต้นแขน
แม่เนื้อนุ่มก่อนลอบจุมพิตไปทีหนึ่ง
“เลิกมารยาได้แล ้วโปรด” ท�ำเสียงแข็ง ดันหน้าเขาออกห่าง
“เธอชอบเค้าบ ้างไหม” เงยหน้าประสานสายตาถามตรงๆ พานให ้
คนตัวเล็กอึกอัก พวงแก้มเปลีย่ นเป็ นสีชมพู
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“คะ...เค้าไม่รูว้ า่ เธอชอบเค้าตรงไหน”
“แล ้ว?”
“เธอเป็ นดารานะ”
วกกลับมาประเด็นนี้อกี แล ้ว
“คุณพัทธมนครับ ผมชอบที่คุณเป็ นคนซื่อๆ ดูม่งุ มั่นตัง้ ใจกับ
สิง่ ทีห่ วัง น่ารักน่าแกล ้งจนอยากฟัดจูบวันละหลายๆ รอบเลยครับ”
“ระ...รูแ้ ล ้ว” ค�ำประกาศโต้งๆ ท�ำเอาเขินอายไปไม่เป็ น
“เค้าซือ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าโปรดจะหาเศษหาเลยกับเค้าได้น่ี”
เสียงหวานท ้วง
“ท�ำไงดี ข ้อนี้ให้ไม่ได้จริงๆ” เขาหัวเราะเอ็นดู
“เป็ นแฟนเค้าเถอะนะ สัญญาว่าจะตัง้ ใจเรียน ท�ำงานหาเงิน
มาขุนพัด อยากกินอะไรจะพาไปทุกทีเ่ ลย”
“ไม่ตอ้ งขุนเค้าหรอก เดีย๋ วอ้วนพอดี” ส่ายหน้าปฏิเสธ
“แปลว่าตกลงแลว้ เหรอ ตกลงแลว้ นะ” ยิ้มกวา้ งเยี่ยงผูก้ ำ� ชัย
สมันน้อยตกหลุมพรางจนได้
“คะ...เค้า...” สับสนจนเสียกระบวน โต้กลับไม่ทนั
“ห ้ามเปลีย่ นใจ”
“แต่โปรดอย่าท�ำแบบนัน้ กับเค้าอีกนะ” ดักทางเขาไว ้ก่อน
“แบบไหน” แกล ้งตีมนึ ไม่เข ้าใจ
“แบบคืนนัน้ ” อายจะตายอยู่แล ้ว ให ้พูดชัดกว่านี้คงไม่ไหว
“อื้อ โปรดไม่ทำ� ...” ปวรปรัชญ์น่ิงดูสหี น้าคนในอ้อมกอดก่อน
พูดต่อ
“ถา้ พัดไม่ชอบหรือรู้สึกดี” จงใจเป่ าลมหายใจรดใบหู พานให ้
ร่างบางเกร็งไปทัง้ กาย
“แต่ ต อนนี้ จู บ แฟนคุ ณ หน่ อ ยสิค รับ นะครับ นะ” ส่ ง สายตา
หวานเชือ่ มล่อฝี ปากอิม่ ให้คบื คลานมาใกล ้...และประทับจุมพิตแสนหวาน
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“พะ...พอได้แล ้วโปรด” ลุม่ หลงมัวเมาในรสจูบเกือบลืมตัวถ ้าไม่มี
สัมผัสหยาบกร้านมาไล ้เวียนเคล ้นอกอวบแรงๆ จนไล่ตะครุบไม่ทนั
“เอาออกไปก่อน” ก�ำข ้อมือหนาแน่น
“หือ” แสร้งตาใสไม่รูเ้ รื่อง
“ยังอีก”
“แฟนเค้านุ่มนิ่มทัง้ ตัวเลย ขออยู่อย่างนี้แป๊ บ”
ชายหนุ่มหลับตาพริ้ม อิม่ อกอิม่ ใจกับสถานะใหม่ พระเอกขึ้นแท่น
คือมายา แฟนเธอสิหนาของจริง
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พัทธมนขดตัวบนเตียงนุ่ มจ้องพี่สาวที่ก�ำลังง่วนลองชุด

หน้ากระจกตาแป๋ ว ไม่ว่ามองมุมไหนเพียงวรุณก็ดูสวยสะพรั่งสมเป็ น
ความภาคภูมใิ จของแม่ผูส้ ่งต่อความฝันวัยสาวใหล้ ูกสาวคนโต ทัง้ ยัง
เป็ นต้นแบบทุกด้านของเธอแมอ้ ายุห่างกันเพียงสามปี มีปญ
ั หาอะไร
มักวิง่ หาพีก่ ่อนแม่เสมอ รวมถึงครัง้ นี้ดว้ ย
“หือ นายโปรดเนี่ยนะ”
“อื้อ”
“แล ้วพัดตอบไปว่าไง”
“พัดว่าลองศึกษากันดูกไ็ ม่เสียหาย”
“เลยจะมาถามพีว่ า่ เขาเป็ นคนยังไงน่ะเหรอ”
เพียงวรุณอมยิ้ม มือยังสาละวนกับชุดฟิ ตติ้งที่ทางกองส่งมา
ให ้ลองก่อน
“อื้อ พีเ่ พียงว่าไง”
ดาราสาวขมวดคิ้วใช้ความคิดก่อนเอ่ยตามมุมมองตน
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“เขาก็ มีค วามรับ ผิด ชอบในการท�ำ งานดี น ะถ า้ เทีย บกับ คน
วัย เดี ย วกัน พอถามก็ บ อกเรี ย นไม่ เ ก่ ง เหมือ นพี่ช ายฝาแฝดเลย
ต้องขยัน เดีย๋ วย่าไม่ยกมรดกให้” พูดจบก็หวั เราะคิกคักกันสองคน
“จริง ลายมือยิง่ กว่าฝันร้าย สงสารคนอ่านสุดๆ” เธอส�ำทับ
“แล ้วเคยมีแฟนมาบ ้างเปล่า” คนเป็ นน้องถามต่อ
“อืม พี่ก็ไม่แน่ ใจ แต่ไม่เคยเห็นนะ คงมีชอบคนนัน้ คนนี้บา้ ง
ตามประสาวัยรุ่นแหละมัง้ ”
“เขาบอกพัดว่าไม่เคยมี ไม่รูเ้ ชื่อได้หรือเปล่า”
น�ำ้ เสียงไม่แน่ใจเรียกให้ร่างสมส่วนทอดกายลงข ้างน้องสาว
“ก็ชอบเขาไปแล ้วนี่นา...” เพียงวรุณยิ้มแซว
“ลองเปิ ดใจดู”

ฤดูกาลสอบปลายภาคผ่านพน้ ไปท่ามกลางความมึนเมาของ

ปวรปรัชญ์ท่หี อบร่างหนักอึ้งเดินลากเทา้ ไปหามารดาในหอ้ งนอนใหญ่
หนึ่ งสัปดาห์ท่ีผ่านมาสมองเขาไม่ประมวลผลตัวหนังสือยึกยือใดๆ
จนต้องส่งกระดาษค�ำตอบเปล่า ทุกคนในครอบครัวเขา้ ใจดีว่าดารา
หน้าใหม่เพิง่ เข ้าวงการได้เข ้าเรียนบ ้าง ขาดเรียนบ ้าง มีความรู ้เว ้าๆ แหว่งๆ
ตามเพือ่ นไม่ทนั ย่อมไม่คาดหวังใหผ้ ่านฉลุย สอบตกก็ลงเรียนใหม่
จบช้าหน่อยไม่เป็ นไร ขอให ้เอาตัวรอดได้เป็ นพอ
“แม่ ฮ ะ” ชายหนุ่ ม นั่ ง ลงบนโซฟาใหญ่ ก่ อ นโผกอดแม่ อ ย่ า ง
ออดอ้อน
“อ้าวโปรด กลับมาแล ้วเหรอลูก กินข ้าวมายังจ๊ะ” นลินกอดตอบ
หอมแก้มซ ้ายขวา
“กินมาแล ้วฮะ วันนี้โปรดสอบวันสุดท ้าย”
“เป็ นไง ท�ำได้ไหมฮึ”
“ไม่ได้ครับ” เขาทิ้งตัวนอนตักแม่อย่างอ่อนล ้า
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“ไม่เป็ นไร แม่รูว้ ่าเทอมนี้โปรดงานเยอะ” นลินลูบผมลูกด้วย
ความรักใคร่ ขณะที่ภีมบุรุษร่ างสู งวัยกลางคนพร้อมลู กสาวคนเล็ก
เปิ ดประตูเข ้ามาพอดี
“อ้าว สองแม่ลูกมานอนอ้อนกันอะไรกันตรงนี้”
“โปรดเพิง่ สอบเสร็จน่ะค่ะ”
“ป้ าตัว้ ส่งคิวงานช่วงปิ ดเทอมมาให้รยึ งั ล่ะลูก” พ่อเขายืนกอดอก
พิงสะโพกกับขอบโต๊ะท�ำงาน อาร์ต้ ีเป็ นคนรับงานก็จริง แต่นายใหญ่
จะน�ำไปปรึกษาคุณหญิงย่าผูต้ ดั สินใจขัน้ สุดท ้ายก่อนเสมอ
“ส่งมาละฮะ มีมนิ ิซรี สี ห์ กตอนงานเดียว”
“วายไหม วายไหม” ปานนลิน ท�ำ เสีย งลุน้ พลางทิ้ง ตัว นั่ ง ทับ
ร่างสูงใหญ่ของพีช่ าย
“โอ๊ย วายป่ วงอะดิ”
“หึย อยากจิ้นคู่พโ่ี ปรดบ ้างจัง”
ภีมกับนลินแลกเปลีย่ นสายตางุนงงกับศัพท์วยั รุ่นของลูก
“โธ่ พ่อ ก็วายไงคะ” ลูกสาวคนเล็กอธิบายซึง่ ไม่ได้กระจ่างขึ้น
เท่าใดนัก
“วายป่ วงแบบพีโ่ ปรดว่าน่ะเหรอลูก”
“พ่ออย่าไปเชื่อพีโ่ ปรด วายหมายถึงตัวละครพระนางเป็ นผูช้ าย
ทัง้ คู่ค่ะ”
“ชายคู่ชายเหรอ แล ้วท�ำไมไม่คู่หญิงล่ะ” พ่อลูกสีห่ น้านิ่วคิ้วขมวด
เหมือนก�ำลังแก้สมการสิบชัน้ ตามเด็กสมัยนี้ไม่ทนั
“มันก็...ได้อรรถรสคนละแบบไงคะ”
“เดีย๋ วเหอะ แอบอ่านตอนที่ได้อรรถรสสุดๆ แลว้ ใช่ไหมเนี่ย”
ปวรปรัชญ์จบั ไต๋ได้ บีบแก้มน้องด้วยความมันเขี้ยว
“ชู่ว ์ พีโ่ ปรดอะ!” ปานนลินรีบปิ ดปากเขาไว้ก่อนความลับจะรัว่ ไหล
ถึงพ่อแม่ ทว่าคนขี้แกล ้งกลับพลิกตัวลุกนั่งแล ้วแบกเด็กแสบขึ้นหลัง
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ก้าวเร็วๆ ออกจากห ้องเรียกเสียงกรีด๊ กร๊าดหวาดเสียวพอประมาณ
“เบาๆ นะลูก” นลินส่ายหน้ามองตาม
“ไม่ตอ้ งห่วงหรอก ห่วงพีด่ กี ว่า นัง่ ท�ำงานทัง้ วันปวดหลังปวดเอว
ไปหมดแล ้วค่ะ” ร่างสูงใหญ่ของสามีนอนหนุนตักแทนลูกชาย
“ปวดเหรอคะ บัวนวดให้ไหม”
“นวดครับ” ซุกหน้าทอ้ งเธออย่างออดอ้อน ปล่อยลู กสองคน
หยอกกันเจีย๊ วจ๊าว
ปวรปรัชญ์ปล่อยปานนลินลงเตียงตนก่ อนเอนกายทิ้งน�ำ้ หนัก
นอนทับ
“พีโ่ ปรดลุกๆ ๆ” น้องสาวร้องอู้อ้ ี
“ก�ำลังสบายเลย”
“ปี บจะฟ้ องพีพ่ ดั ”
“อือฮึ” เขาแสร้งไม่เดือดร้อน
“จะฟ้ องแม่วา่ พีโ่ ปรดแอบจูบพีพ่ ดั ปี บเห็นนะ”
“ท�ำไมต้องมาเห็นตอนสิบแปดบวกตลอดอะเรา” เขายอมลุกขึ้น
นั่งขอบเตียง
“ละตัวเองไม่สบิ แปดบวกตอนไหนฮะ” น้องสาวพยุงตัวลุกนั่ง
กอดอก เชิดหน้าถาม
“ไม่เถียงดีกว่า มีนดั กินหมูกระทะฉลองสอบเสร็จกับพัด” เขาลุก
ไปหยิบกระเป๋ าสตางค์กบั กุญแจรถเตรียมออกไปข ้างนอก
“โอ้โฮ คุณชายโปรดกินหมูกระทะ” เธอท�ำตาโตเพราะรูว้ า่ พีไ่ ม่ชอบ
เอาเสียเลย
“ใครบอกพีจ่ ะกิน ไปย่างให ้พัดกินต่างหาก”
“เป็ นเอามาก” ปานนลินกลอกตา
และก็เป็ นดังคาด ปวรปรัชญ์นั่งย่างหมูกระทะป้ อนพัทธมนได้
ไม่นาน แผ่นหลังก็ช่มุ โชกไปด้วยเหงือ่ ผิวหน้าแดงหน้าก�ำ่ เพราะควัน
48 โปรดหวงรัก

ไอจนเธออดสงสารไม่ได้ กินไม่อ่มิ ก็จำ� ต้องขอตัวกลับก่อนทีเ่ ขาจะสุก
คาเตา
“ขอโทษน้า เค้าไม่รูว้ า่ โปรดกินหมูกระทะไม่ได้” สาละวนซับเหงือ่
ตามใบหน้าให ้หลังขึ้นมานั่งบนรถแล ้วทัง้ คู่
“ไม่เชิงว่ากินไม่ได้ เค้าแค่ไม่ชอบน�ำ้ จิ้มเผ็ดๆ” คนตอบท�ำเสียงอ้อน
“แล ้วตอนนี้หวิ ไหม กินอะไรมาหรือยัง” เขาไม่ได้กนิ กับเธอสักค�ำ
“หิวมากครับ พัดไปกินข ้าวต้มด้วยกันนะ”
“ได้เลย” เธอยิ้มบาง เก็บมือกลับให ้เขาออกรถ
หญิ ง สาวเข า้ ใจว่ า ดาราหนุ่ ม อยากกิ น ข า้ วต้ม กุ๊ย ร้า นดัง ทว่ า
จุดหมายกลับเป็ นหอ้ งพักส่วนตัวที่โรงแรม ทันทีท่ีผลักประตูเขา้ มา
ในหอ้ งก็มขี ้าวต้มกุง้ หอมฉุยยั่วน�ำ้ ลายกับข ้าวต้มมัดของหวานตัง้ รออยู่
ราวกับรูล้ ว่ งหน้าว่าเจ้าของหอ้ งจะปรากฏตัวเวลาใด ปวรปรัชญ์ลงมือ
รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย ไม่อนาทรกับสีหน้ายุ่งยากใจของผูร้ ่วมโต๊ะ
“เค้านึกว่าโปรดจะไปกินทีร่ า้ นเสียอีก”
“นี่กร็ า้ นเหมือนกัน” ให ้เธอช่วยแกะห่อใบตองแล ้วป้ อนข ้าวต้มมัด
เข ้าปาก
“แม่เค้าใหก้ ลับไม่เกินหา้ ทุ่ม” รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ กับอาการ
เอ้อระเหยของคนทีร่ บั ปากว่าจะไปส่งถึงบ ้าน นี่ก็ปาไปสามทุ่มกว่าแล ้ว
คุณชายโปรดยังละเลียดกินทีละช้อน ใช่ ว่าไม่รูจ้ ุดประสงค์ท่ีเขากัก
ตัวเธอไว้ในนี้เสียหน่อย
“อือฮึ ไปส่งแน่นอน”
พัทธมนท�ำหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
“พัด ปิ ดเทอมไปเทีย่ วทะเลกันไหม” อ้าปากรอเธอป้ อนค�ำต่อไป
“โปรดว่างเหรอ”
“ไม่วา่ งแต่หาเวลาให้ได้” ตอบขณะข ้าวต้มมัดเต็มปาก กลืนหมด
ถึงพูดต่อ
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“เค้ามีถา่ ยมินิซรี สี ห์ กตอน คงไม่ได้มาหาพัดบ่อยๆ”
“อ้อ” เธอพยักหน้ารับทราบ
“ลืมบอก...ว่ามีเลิฟซีนด้วย” ยืน่ หน้ามาใกล ้รอดูปฏิกริ ยิ า
“โปรดเป็ นพระเอกเหรอ” เขารับบทตัวประกอบจอมแย่ งซีน
ไม่กพ็ ระรองมาตลอด ไม่เคยต้องเข ้าฉากถึงเนื้อถึงตัวมาก่อน
“อือฮึ” สีหน้าภูมใิ จกับความส�ำเร็จอีกขัน้ ของตนนิดๆ
“แล ้วนางเอกเป็ นใคร”
“เป็ นน้องใหม่ช่อื ฟ้ าอันดา อ่อนกว่าเราปี หนึ่งมัง้ ”
“เค้าควรหึงไหม” กอดอกหรี่ตาถาม
“ควร อยากให้พดั หึง” เขาอมยิ้ม
“ต้องดูวา่ เลิฟซีนระดับไหน แล ้วทีส่ ำ� คัญโปรดนอกบทหรือเปล่า”
ตอบเสียงต�ำ่ ให ้ดูน่าเกรงขาม
“เค้ายังไม่ได้อ่านบทเลยไม่รูร้ ะดับไหน แต่สาบานได้เค้าไม่เคย
นอกบทสักครัง้ ” ชายหนุ่มชูสามนิ้วประกอบ
“โอเค เค้าเชื่อโปรด แต่หมดค�ำนี้ไปส่งเค้าได้แล ้ว” เธอใช้สอ้ ม
จิ้มข ้าวต้มมัดค�ำสุดท ้ายเข ้าปากเขา
“อือฮึ ขออาบน�ำ้ ก่อนได้ไหม หัวเหม็นอะ”
เห็นไหมล่ะ ลีลาน้อยเสียทีไ่ หน พัทธมนส่ายหน้าระอา คร้านฟัง
ค�ำอิดเอื้อนอีก
สักพักร่ างสู งก็เดินกลับมาที่หอ้ งนั่งเล่นในชุดล�ำลองพร้อมยื่น
ผา้ เช็ดผมใหแ้ ม้มดี รายร์เป่ าผมสะดวกใช้งานตามมาตรฐานโรงแรมหรู
อยูแ่ ล ้ว แต่เลือกนัง่ ลงบนพื้นพรมหน้าโซฟา รอการปรนนิบตั เิ ล็กๆ น้อยๆ
จากเธอ
“ค่ะ คุณชาย” นักศึกษาสาวแยกเขี้ยว
“สรุปพัดจะไปทะเลกับเค้าไหม”
“ไปเช้าเย็นกลับแม่น่าจะอนุญาตแหละ”
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“ฮื่อ จะสนุ กอะไร พ่อโปรดมีคอนโดฯ ที่หวั หิน เคยพาแม่ไป
ครัง้ เดียวมัง้ น่ะ เราต้องใช้ให้คมุ้ สิ”
“ใช้ทำ� อะไรยะ” ออกแรงขยี้ผมดกด�ำด้วยความมันเขี้ยว
“ดูซรี สี ์ เล่นบอร์ดเกมไง คิดไปถึงไหนครับ” เขาหัวเราะร่วน
“ก็โปรดท�ำให ้เค้าคิดนี่” วางผ ้าผืนเล็กเมือ่ เห็นว่าผมหมาดดีแล ้ว
“อือ ก็ยอมรับว่าคิด” หันกายมาหา คางเกยตัก สองแขนวาง
ข ้างสะโพกกักเธอไว ้กลายๆ
“หยุดคิดเลย” รีบปิ ดริมฝี ปากแดงสดไว ้ รู ว้ ่าต่ อจากนี้จะเกิด
อะไรขึ้น แต่ข ้อมือบางกลับถูกคนหน้ามึนรวบไว ้ด้วยมือเดียวก่อนผลัก
ลงนอนหงาย ระดมจูบทัว่ ใบหน้า หยอกเย้าคลุกเคล ้าด้วยลมหายใจอุน่ ๆ
“พอแล ้วโปรด ไม่หน่ื สักวันได้ไหม” พัทธมนยันหน้าทอ้ งทีเ่ ต็ม
ไปด้วยมัดกล ้ามไว ้
“ไม่ได้ครับ” เงยหน้าจ้องเธอตาพราวแล ้วยืดตัวมากระซิบข ้างหู
“จะซอ้ มบทกับพัด” ลอบขบใบหูเบาๆ ส่งเสียงหัวเราะร้ายกาจ
ในล�ำคอ
“ไม่ให ้ซ ้อม!” เธอหดคอหนี พยายามบิดข ้อมือออก
“ไปเทีย่ วทะเลด้วยกันนะ” ตราบใดทีไ่ ม่ตอบตกลงก็จะไม่ปล่อย
กลับง่ายๆ
“พัดต้องขอแม่ก่อน” หญิงสาวขบริมฝี ปาก ตอบแบ่งรับแบ่งสู ้
“โอเค โปรดจะรอ” ชายหนุ่มย้ายมานั่งข ้างเธอบนโซฟา
“แต่ตอนนี้ขอกอดตุนไว ้หน่อย สามเดือนข ้างหน้าเค้าคงยุ่งมาก”
อ้าแขนรอเธอโผเข ้าหา
“เค้าตัวเหม็น หัวก็เหม็น เธออาบน�ำ้ แล ้วด้วย” พัทธมนก้มดม
ตัวเอง
“มาเถอะ ขอให ้เป็ นกลิน่ บนตัวเธอ เค้าชอบหมด”
เธอส่ายหน้าบอกว่าไม่ใช่ความคิดทีด่ นี กั แต่เขากลับรวบร่างบาง
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ไปกอดเอง
“ไหน ใครเหม็น” ปวรปรัชญ์หอมแก้มสองข ้างฟอดใหญ่
“โปรดไม่เอา เค้าเหม็นจริงๆ” คนตัวเล็กเบือนหน้ามุดอกเขา
“งัน้ พัดหอมเค้าแทน เค้าจะได้ไม่เหม็นไง”
“ลูกไม ้เยอะจังปวรปรัชญ์ หอมแล ้วเธอต้องไปส่งเค้านะ” เธอเริ่ม
หน้าง�ำ้
“น้าวารีถอื ไม ้เรียวรอแล ้วใช่ไหม” นิ้วเรียวลูบแก้มนุ่ม
“อื้อ ฟาดโปรดนะไม่ใช่ฟาดเค้า”
“ยอม” เขาท�ำแก้มป่ องบอกใหห้ อมได้แลว้ หญิงสาวจึงแนบ
ริมฝี ปากอุ่นกับผิวขาวใสทัง้ สองข ้าง สัมผัสหนักแน่นจริงใจส่งรอยยิ้ม
จากปากถึงตา เคลิบเคลิ้มจนอยากยืดเวลาออกไปให ้นานกว่านี้
“อยู่ต่อได้ไหม โดนลงหวายหลังลายก็ยอม”

เธอก็ไม่รูว้ า่ มันลงเอยแบบนี้ได้ไง

อาจเริม่ จากความเหงาช่วงปิ ดเทอมทีไ่ ม่ได้เจอหน้ากัน ท�ำได้เพียง
วิดโี อคอลผ่านจอ ไม่ได้สมั ผัส พูดคุยใกล้ชดิ เพราะปวรปรัชญ์ปลีกตัว
มาหาไม่ไ ด้ ส่ ง ผลให อ้ ารมณ์เ ปล่า เปลี่ย วโหวงเหวงพอกพูน ทบทวี
เหมือนหิมะก้อนเล็กกลิ้งลงเนิน กวาดเอาหิมะบนพื้นมารวมกลายเป็ น
ก้อนใหญ่
เธอตัง้ ตารอเจอหน้า รอไปเที่ย วทะเลด้ว ยกัน ท�ำ ถึง ขนาด
อ้อนวอนเพียงวารีทุกวิถที างกระทั่งปดว่าปานนลินน้องสาวเขาไปด้วย
แม่ถงึ อนุ ญาต หากทุกอย่างกลับล่มไม่เป็ นท่า ค�ำว่าแล ้วจะหาเวลาให ้
ไม่มจี ริง ผู้จดั การส่วนตัวเขาตัดสินใจรับงานพรีเซนเตอร์โฆษณาเพิม่
ท�ำนองว่าน�ำ้ ขึ้น ให้รีบตัก ท�ำใหต้ ารางแต่ ละวันอัดแน่ นด้วยคิวงาน
คิวงานและคิวงาน
กว่าจะถึงคิวเธอก็วนั นี้
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วันทีเ่ ฝ้ ารอ วันทีเ่ ธอแต่งตัวอย่างพิถพี ถิ นั ออกจากบ ้านมาตามนัด
ที่ภตั ตาคารหรู พลันเห็นใบหน้าหล่อเหลาปานรูปสลักประดับรอยยิ้ม
กว ้างนัง่ ไขว่ห ้างรออยูจ่ งึ แสร้งเยื้องย่างตรงไปหาอย่างไว้ตวั กลบเกลือ่ น
ความจริงที่ว่าใจโผหาเขาตัง้ แต่ หน้าประตูก่อนทิ้งสะโพกนั่งเก้าอี้ขา้ ง
ดาราหนุ่ ม พร้อ มจะพรั่ ง พรู ถ อ้ ยค�ำ ที่อ ดั แน่ น อยู่ ภ ายใน ถ่ า ยทอด
ความคิดค�ำนึงช่ วงที่ห่างหายทว่ากลับต้องรีบกลืนลงคอ ปวรปรัชญ์
ไม่ได้มาคนเดียว!
ผู ้หญิงคนนี้เป็ นใคร พัทธมนส่งสายตาถาม
“น้องฟ้ า ฟ้ าอันดา นางเอกของโปรดไง” แนะน�ำราวกับเธออยาก
รูจ้ กั งัน้ แหละ!
และอาจเป็ นเพราะเหตุน้ ีก็ได้ทท่ี ำ� ใหอ้ าหารกร่อย เธอเลยท�ำตัว
งีเ่ ง่าและเราก็ทะเลาะกัน ถามหน่ อยเถอะ ใครจะยอมใหแ้ ฟนไปส่ง
ผูห้ ญิงอื่น ขีดเสน้ ใต้คำ� ว่า คนอื่น หา้ สิบเสน้ เพราะฉะนัน้ นายโปรด
ไม่มสี ทิ ธิ์โกรธ โอเค หลังจากนัน้ อาจเป็ นความผิดเธอก็ได้...แต่ แค่
ส่วนหนึ่งนะ เขาเริ่มพูดจาไม่เขา้ หู ชม คนอื่น ต่อหน้าเธอ เชิญเก็บ
เสรีภาพในการพูดตามหลักสากลโลกไว้ใช้ในโลกหน้าเถอะ ตราบใด
ทีย่ งั มีเธอเป็ นแฟนในโลกนี้
อย่างไรก็ตาม ภูเขาไฟจะไม่ปะทุเลยถ ้าเขาให ้เหตุผลดีๆ ว่าท�ำไม
ต้องหนีบ คนอืน่ มากินข ้าวด้วย
“เราต้องสนิทสนมกันไว ้เพือ่ การต่อบทไง”
สนิทกับนางสนมน่ะสิ! เธอโวยวายใส่ เขาจึงพามาปรับความเข ้าใจ
ทีโ่ รงแรม
การทุ่ม เถีย งไต่ ร ะดับ ความเผ็ด ร้อ นทะลุ ป รอทโดยไม่ มีใ คร
ลดราวาศอก โมหะโทสะบังตาผลักดันให้พทั ธมนท�ำสิ่งที่ไม่คาดคิด
ฟ้ อนเล็บ ตะกุย ล�ำ คอหนา เดชะบุญ ปวรปรัช ญ์เ บี่ย งตัว หลบทัน จึง
ไร้รอยขีดข่วน และตอนนี้แหละทีเ่ ขาแสดงความเกรี้ยวกราดกับเธอ...
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บนเตียง
ยังยืนยันว่าไม่รูจ้ ริงๆ ว่าลงเอยแบบนี้ได้ไง
เขาบดขยี้ริม ฝี ป ากเธอแทบแหลกด้ว ยทิฐิ ฟอนเฟ้ นอกอวบ
บีบเคลน้ สะโพกผายอย่างย่ามใจขณะที่อารมณ์นอ้ ยใจลน้ ปรี่ของเธอ
ก็สั่งให้โต้กลับด้วยการดูดดึงเรียวลิ้นร้อน ฉีกทึ้งเสื้อผา้ บนกายแกร่ง
ระบายความเดือดดาล หารูไ้ ม่วา่ จะน�ำไปสูก่ ารฟาดฟันตัวต่อตัวทีอ่ ยากลืม
ก็ลมื ไม่ลง
จวบจนร่ างขาวบางราวไข่ปอกโดนปอกเปลือกนั่นแหละ เธอ
ถึงได้เปล่งค�ำแรกออกมา
“อื้อ โปรด” บิดเร่าเพราะความอุ่นชื้นกลางกายโจมตี
“ดีไหมพัด”
“ดี ดีมากเลย” สาบานนั่นเสียงเธอ?
“ให้โปรดนะ” เขาหยัดกายขึ้นถาม มือควานหาบางอย่างในลิ้นชัก
หัวเตียง
“มะ ไม่เอา” ให ้ตายเถอะ เธอปฏิเสธหรือเว ้าวอนให ้สานต่อกันแน่
“เอาสิ จะเอาแล ้ว” ตอบเสียงแหบพร่า
การเติม เต็ม คราแรกเกิด ขึ้น พร้อ มเสีย งกรีด ร้อ งตกใจระคน
เจ็บตึง ผลีผลามเขา้ มาไม่ให้สญ
ั ญาณกันบา้ งเลย คนใต้ร่างนิ่วหน้า
น�ำ้ ตารื้นนึกอยากผลักเขาออก
“ขอโทษครับ ไม่เจ็บแลว้ ” จูบซับน�ำ้ ตาใหแ้ ละจากนัน้ ทุกอย่าง
ก็ดำ� เนินไปตามครรลองของมัน
ปวรปรัชญ์นอนตะแคงจ้องเธอไม่กระดิกมาหลายนาทีพลอยให ้
ชักอึดอัด ไม่รูจ้ ะวางหน้าวางตัวอย่างไรในเมือ่ ลงเอยรวมร่างกันแบบนี้
แล ้ว เธอหุนหันลงไม ้ลงมือกับเขาก่อนตัดภาพมาทีเ่ ราจูบฟัดนัวเนียกัน
อย่างไม่มใี ครยอมใคร ความทรงจ�ำน่าอายฉายย้อนเป็ นฉากๆ ตอกย�ำ้
ว่ามันเกิดขึ้นจริง
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“คือ...” ทัง้ สองเอ่ยขึ้นพร้อมกัน
“หือ” เขาให ้เธอพูดก่อน
“พัด...ร้อน”
“โอเค” เขายืดตัวหยิบรีโมตแอร์ลดอุณหภูมแิ ล ้วนอนลงตามเดิม
“เราดีกนั หรือยัง”
“มัง้ ”
“ให ้ง ้ออีกรอบไหม”
“มะ...ไม่ตอ้ งแล ้ว”
ชายหนุ่มหยัดกายขึ้นคร่อม โน้มกระซิบข ้างหู
“เอาเถอะ”
ก่อนหน้านี้...
ปวรปรัชญ์พยักหน้าหงึกๆ อย่างตัง้ ใจขณะฟังผู้กำ� กับย่อยสิง่ ที่
ต้อ งการเห็น ในฉาก รวมถึง การถ่ า ยทอดอากัป กิ ริ ย าและอารมณ์
อันละเอียดอ่อนของมนุ ษย์ ส�ำหรับดารา แมอ้ ่านบทท�ำความเข ้าใจมา
ล่วงหน้าก็ยงั ต้องน�ำเสนอใหต้ รงใจ ตรงประเด็นและตรงวิสยั ทัศน์ของ
ผู ้ก�ำกับอยู่ดี
มินิ ซีรีส ค์ ื บ หน้า ไปเยอะหลัง มุ่ง มั่ น ถ่ า ยท�ำ มาตลอดปิ ด เทอม
แน่นอนว่าด้วยความเป็ นมือใหม่เขาย่อมมีความ ‘แข็ง’ อยูบ่ ้าง ปวรปรัชญ์
ทราบดีวา่ ทักษะในการท�ำงานเพิม่ พูนได้ด้วยประสบการณ์และการเรียนรู ้
จึงใส่ใจรายละเอียดเป็ นพิเศษ
“มึงเขา้ ใจปะว่าเวลาผู ห้ ญิงโมโหหึง เลือดขึ้นหน้าน่ ะต้องปาก
ไม่ตรงกับใจ สะบัดสะบิ้งใส่ พอน้องฟ้ าเดินมาทางนี้นะ เราเอาตัวขวางไว ้
เขาผลักอก แกล ้งเซ เรากระชากแขนกลับมา สีหน้าไม่แข็งไม่ออ่ นเกินไป
สือ่ อารมณ์แต่ไม่สอื ่ ความคิด ยั่วให ้ลงมือก่อน”
“โอเคครับ”
“ซ ้อมก่อนรอบหนึ่ง” ผู ้ก�ำกับรับบทนางเอกเอง
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ต้อ งขอบคุ ณ มัน สมองอัน ชาญฉลาดด้า นสานต่ อ จิน ตนาการ
กระเจิดกระเจิงได้ดนี กั พอเลิกกองจึงท�ำทีชวนนางเอกรุ่นน้องไปกินข ้าว
กับตนและแฟนสาวโดยอ้างว่าเธอเป็ นแฟนคลับของฟ้ าอันดา อยากเจอ
ตัวจริงสักครัง้ ดาราใหม่แกะกล่องตอบตกลงอย่างง่ายดายเพราะอยู่
ในช่วงขยายฐานแฟนคลับ เซอร์วสิ ได้แทบทุกสิง่ อย่าง
ใช่วา่ เขามัน่ ใจกับแผนยัว่ ให้หงึ นี่นกั หรอก พัดอาจจะหึงสะบัดหน้า
กลับบ ้านทันทีทเ่ี ห็นเขานัง่ คุยกับฟ้ าอันดา ไม่ฟงั อีรา้ ค่าอีรมเลยก็เป็ นได้
นับว่าผิดแผนอย่างแรง แต่ เขาไม่มอี ะไรจะเสียนอกจากเสียตัวนี่นา
ลองวัดใจกันดูสกั ตัง้ ‘พัดจ๋า โปรดหิวตาลาย หิวพัดจะตายอยู่แล ้ว’
ยอมรับว่าตัง้ ใจ
ทักษะการแสดงบวกหน้าหนาเขา้ ไว้ก็ประสบความส�ำเร็จอย่าง
งดงาม แม่ ลู ก ไก่ ใ นก�ำ มือ ตัว น้อ ยนอนหลับ ตาพริ้ ม ไม่ รู เ้ รื่ อ งรู ร้ าว
โดนจับกินสิ้นฤทธิ์หมดแรงผิดกับตอนกางกรงเล็บใส่ลบิ ลับ พัดควร
พึงระวังไว ้...หรือไม่ตอ้ งระวังดีกว่า คนซือ่ ย่อมตกเป็ นเหยือ่ ของคนหืน่
วันยังค�ำ่
ความงุน่ ง่านรบกวนจิตใจเขาตลอดช่วงทีห่ า่ งกัน ด้วยภาระหน้าที่
ผูกพัน อยากเจอก็เจอไม่ได้ ตกดึกทีไรหลับตาลงก็เห็นแต่หน้าเธอ...
หน้าอกเธอด้วย โอเค ส่วนนี้เขาผิดทีไ่ ม่เป็ นสุภาพบุรุษ แต่ถามหน่อย
เหอะ เอี้ยก้วยกับนักพรตชั่วใครได้กินอาจารย์อาแสนสวย5 อีกอย่าง
เราเป็ นแฟนกันสักวันมันก็ตอ้ งเกิด แค่เร่งให ้เร็วขึ้นเท่านัน้ เอง
ใจเขาเกือบหยุดเต้น คิดว่าแผนแตกจบเห่แน่ ตอนพัดหน้างอ
ท�ำเหมือนไม่อยากรู้จกั ฟ้ าอันดา ต้องขอบคุณมันสมองตัวเองอีกครัง้
ทีล่ น่ื เป็ นปลาไหลในสถานการณ์คบั ขัน นางเอกรุ่นน้องเข ้าใจว่าพัดเกร็ง
เมือ่ ได้เจอดาราในดวงใจตัวเป็ นๆ แต่เขานี่สเิ กร็งกว่า หายใจไม่ทั่วท ้อง
กลัวพัดเผยไต๋วา่ ไม่รจู้ กั ฟ้ าอันดาสักนิด
5

ตัวละครจาก มังกรหยก บทประพันธ์อมตะของ กิ มย้ง
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ปฏิบ ตั ิ ก ารสุ ม ไฟใส่ ก องเพลิง ยั่ ว ให้หึง เริ่ ม ต้น ขึ้น ชมก็ แ ล ว้
ตักอาหารให้ฟ้าอันดาก็แล ้ว แต่พดั ก็ยงั นิ่งมาก นิ่งจนเขาได้หงายการ์ด
ไปส่งบุคคลทีส่ าม เธอถึงได้ระเบิดสักที และระเบิดทีน้ ีแหละเขาเกือบ
แหลกเป็ นจุณ
พัทธมนผลักเขาลงเตียงก่อน ตามบทผลักอกแกล ้งเซ เป๊ ะแล ้ว
หนึ่ง เปิ ดโอกาสใหเ้ ขา้ คลุกวงในอย่างง่ายดาย เราจูบฟัดนัวเนียอย่าง
ไม่มใี ครยอมใคร ตรงกับฉากในฝันอีกหนึ่ง ขอละไว้ในฐานที่เขา้ ใจ
ละกันว่าฝันอะไร เธอร้อนแรง เขารุ่มร้อน รีบร้อนไปหน่ อยเลยท�ำ
เธอเจ็บ หลังจากนัน้ ก็จดุ จุดจุด
เปรียบเสมือนลิ้มลองผลไมต้ อ้ งหา้ มค�ำแรกนัน้ ช่ างหอมหวาน
ยั่วยวนชวนกัดกินค�ำแลว้ ค�ำเล่าอย่างอดใจไม่ไหวจนเผลอฝากรอย
สีชมพูเข ้มไว้ทั่วตัว จบศึกครานี้ปวรปรัชญ์ขอยกจอกคารวะนักพรตชั่ว
เป็ นอาจารย์
“อือ...” เธอคราง ขยับตัวตื่น
ชายหนุ่มตัง้ แขนค�ำ้ ศีรษะ มองอย่างเอ็นดู
“กี่โมงแล ้ว” คนเพิง่ ตื่นถาม
“ทุ่มกว่าๆ”
“พัดหิวน�ำ้ หิวข ้าวจัง” รูส้ กึ คอแห ้ง กระเพาะเบาโหวง
“รับบัญชาครับ” ร่ างใหญ่ หอมแก้มเธอครัง้ หนึ่งก่ อนลุกไปเท
น�ำ้ ดืม่ มาให้ในสภาพล่อนจ้อน
พัทธมนไม่มเี สียงท ้วง เพราะเขานัน่ แหละ ท�ำเธอกรีดร้องเจ็บคอ
ไปหมด
“มาแล ้วครับ” เขานั่งขอบเตียง ยืน่ แก้วน�ำ้ ให ้
“พัดอยากกินไร โปรดจะได้สั่งขึ้นมา”
เธอซดน�ำ้ อัก้ ๆ แก้กระหายก่อนตอบ “เอาอะไรก็ได้”
“อะไรก็ได้งนั้ กินโปรดต่อไหมล่ะ” ใช้น้ ิวเช็ดน�ำ้ เลอะมุมปากให ้
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“ฮื่อ ระ...เราจะคุยเรื่องนี้หลังกินขา้ วเสร็จ” พูดไม่หนักแน่ น
อย่างใจคิดเพราะดันเหลือบไปเห็นอุปกรณ์ป้องกันกระจัดกระจายอยู่
บนพื้นสองสามชิ้น
“อือฮึ”
“โปรดหันไปก่อน เค้าจะเขา้ หอ้ งน�ำ้ ” เธอมีเพียงผา้ นวมปกปิ ด
ร่างกาย
เขาหัวเราะเบาๆ แล ้วลุกไปหยิบผ ้าเช็ดตัวพันเอวสอบและอีกผืน
ยืน่ ให ้คนบนเตียง

พัทธมนอาบน�ำ้ เรียบร้อยก็ลงมือรับประทานอาหารโดยไม่รอ

ปวรปรัชญ์ท่ีสวมบ็อกเซอร์ตวั เดียว ก้มๆ เงยๆ เก็บกวาดสมรภูมิ
ให ้กลับมาอยูใ่ นสภาพดูได้ ผ ้าผ่อนหมอนต่างๆ กระจุยขนาดนัน้ กระทัง่
ชุดเดรสทีอ่ ตุ ส่าห์แต่งสวยเพือ่ เขาก็โดนทึ้งจนซิปขาดจึงต้องยืมเสื้อยืด
ใส่พลางๆ
“พัดจ๋า กินไม่รอเค้าเลยนะ” เขาตะโกนข ้ามห ้อง
“เค้าหิวอะ” หญิงสาวส่งตาขุน่ มื้อเทีย่ งทีภ่ ตั ตาคารก็กนิ ได้ไม่กค่ี ำ�
“กินด้วยๆ” ทิ้งปลอกหมอนในมือ ปรี่มานั่งทีโ่ ต๊ะอาหาร
“ทอดมันกุง้ อร่อย” ส ้อมจิ้มป้ อนเธอ
“อื้ม อร่อยจริงด้วย” อาหารเลิศรสจากครัวโรงแรมหรูทำ� ให้รน่ื รมย์
ขึ้นมาทันตา
“อร่อยก็กนิ เยอะๆ พัดผอมไปรูไ้ หม” สายตาพิจารณากวาดมอง
ทั่วร่างจึงยกมือขึ้นบังอกอย่างระวังตัว
“อ้อ ตรงนัน้ เต็มไม ้เต็มมือดีแล ้ว ชอบมากครับ”
“โปรดทะลึง่ !” บิดต้นแขนแรงๆ
“ผูช้ ายทีไ่ ม่ทะลึง่ ก็มแี ต่ทารกแรกเกิดอะพัด” ตักข ้าวผัดปูกนิ ต่อ
หน้าตาเฉย
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และเป็ นอีกครัง้ ทีเ่ ธอไม่รูว้ า่ ลงเอยแบบนี้ได้ไง
เริ่มจากนั่งเปิ ดใจคุยกันบนโซฟาถึงประสบการณ์ท่เี พิง่ ผ่านพน้
เธอบอกไม่ตงั้ ใจ เขาบอกเสียตัวใหเ้ ธอแลว้ ต้องรับผิดชอบพร้อมโชว์
รอยข่วนตรงสีขา้ งใหด้ ู ไม่ยุติธรรมสักนิด เธอก็ได้รอยหอ้ เลือดตรง
ต้นขาด้านในเหมือนกัน หากจู่ๆ เขาก็รวบเธอไปนั่งตัก ลูบไล ้รอยนั่น
คล ้ายปลอบประโลม...กระทั่งเราประจันหน้าตัวต่อตัวอีกครัง้
“โปรดคุยกันก่อน” หญิงสาวหอบกระเส่า เหลือบราติดตัวชิ้นเดียว
“อือ ฟังอยู่” ทว่าใบหน้ากลับคลุกเคล ้าอกอิม่ อย่างหิวกระหาย
“หยุด โปรดต้องหยุดเดีย๋ วนี้” เธอรวบรวมแรงเฮือกสุดทา้ ย
ดันไหล่เขาออก
ปวรปรัชญ์ถอนหายใจ ยอมเงยหน้าขึ้น
“หยุดก็หยุด ถุงยางหมดแล ้ว”
ด้ว ยความหมั่ น ไส เ้ ลยฝากรอยฟัน ไว บ้ นไหล่ห นาก่ อ นซบบ่า
อ้อนขอกลับบ ้าน
“ไปส่งเค้านะๆ”
“ว ้า ไม่มแี รง หิวนมจัง” เขายิ้มเจ้าเล่หก์ ่อนปลดตะขอบราว่องไว
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