บทนำ�

ปรวัธน์ ไวยวัจน์ จ้องมองหญิงสาวรูปร่างแบบบางทีน่ งั่ พับเพียบ

ตัวสั่นงันงกอยู่ตรงหน้า อรภารินไม่เปลีย่ นไปสักนิด ใบหน้าเนียนใส
เปื้ อนน�ำ้ ตาซอ้ นทับกับภาพหญิงสาวในความทรงจ�ำทีม่ รี อยยิ้มอ่อนโยน
ให ้เขาเสมอ สองปี ทเ่ี ขาไม่อยู่ สองปี ทส่ี ญั ญาว่าจะรอ สองปี ทเ่ี ธอหายไป
สองปี ทเ่ี ขาตามหาแทบพลิกแผ่นดิน ในทีส่ ดุ ก็เจอ...เจอเธอก�ำลังกอดลูก
ของ ‘มัน’ อย่างปกป้ องหวงแหน
ชายหนุ่ ม ย่ า งสามขุม เข า้ มาใกล ก้ ่ อ นย่ อ กายนั่ ง บนลงส น้ เท า้
ใบหน้าอยู่ระดับเดียวกัน นัยน์ตาขุ่นคลั่กแผ่รงั สีคุกคามจนอรภาริน
ต้องกระถดหนีแต่กไ็ ปไหนไม่ได้ไกลภายในห ้องเช่าขนาดยีส่ บิ ตารางเมตร
แห่ งนี้ ปากหยักเหยียดยิ้มเย้ยหยันขณะกวาดตาดู สภาพแวดลอ้ ม
โดยรอบ
“ผัวมีปญ
ั ญาแค่น้ ีเหรออิน๋ ”
หญิงสาวก้มหน้างุดไม่ตอบ ลูบหลังปลอบลูกชายทีก่ ำ� ลังแผดเสียง
ร้องลั่นด้วยความตกใจ
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เส ้นเลือดตรงขมับปรวัธน์เต้นตุบๆ ทัง้ โมโห เดือดดาล ร�ำคาญ
เสียงลูกมัน! มือหนากระชากเด็กน้อยตัวป้ อมจากอกแม่และโยนส่งๆ
ให ้น้องชายทีย่ นื คุมเชิงอยู่ข ้างหลัง
“เฮ้ย พีป่ ้ อน”
ปวรปรัชญ์ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็ นหูเป็ นตาระหว่างพีช่ ายไม่อยู่ตะโกนขึ้น
พร้อมเสียงกรีดร้องปิ่ มจะขาดใจของอรภาริน เดชะบุญปฏิกิริยาของ
น้องชายตอบสนองไวจึงคว ้าเด็กไว้ทนั
“ไม่รอ้ งน่า” นายโปรดกระซิบบอกเจ้าหนู ในอ้อมแขน
“เอาลูกอิน๋ คืนมานะ!”
อรภารินผุดลุกขึ้น แขนเรียวเหยียดสุดปลายนิ้วหมายจะคว ้าตัว
ลูกชายคืนทว่าโดนร่างใหญ่รวบไว ้เสียก่อน
“ฮึก ปล่อยอิน๋ ปล่อยนะ” มือเล็กระดมทุบอกเขา พยายามใช้
เรี่ยวแรงทัง้ ทีม่ ดี ้ นิ ให ้หลุดจากการเกาะกุม
“โปรดเอาเด็กขึ้นรถไปก่อน” เขาสั่งน้องชายเสียงเข ้ม
“จะดีเหรอพีป่ ้ อน” ปวรปรัชญ์ถามเสียงอ่อย เขาพาปรวัธน์มาหา
อดีตคนรักเท่านัน้ ลืมประเมินความคั่งแค้นของพี่คนรองไปหน่ อย
ตอนนี้ไม่อยากร่วมสังฆกรรมพรากแม่พรากลูกก็ไม่ทนั เสียแล ้ว ชวนน้อง
ท�ำแต่เรื่องชั่วๆ ไว้ใจพีป่ ้ อนได้เลย
“ไม่ อย่านะ เอาลู กอิน๋ คืนมา” เธอร้องโหยหวนน่ าสงสารจน
ปวรปรัชญ์ทนดูไม่ได้ ตัดใจอุม้ เด็กหันหลังตรงไปรอทีร่ ถทันที
“อยากได้ลู ก คื น ก็ ม าเล่ น เกมกัน ก่ อ นสิอิน๋ ” ปรวัธ น์ก ระซิบ
เสียงเหี้ยมข ้างหู
“ป้ อน...อย่าท�ำแบบนี้เลยนะ” ใบหน้าแดงก�ำ่ มองเขาอย่างตัดพ ้อ
“ว่าไง อยากเจอหน้าลูกหรือเปล่าล่ะ”
ริมฝี ปากอิ่มขบเข ้าหากันแน่น กลัน้ ใจพยักหน้ารับอย่างสิ้นหวัง
ต่อให ้ต้องบุกน�ำ้ ลุยไฟเธอก็ไม่มที างเลือก
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“สัญญานะว่าจะให้อนิ ๋ เจอลูก” เธอเรียกร้องค�ำสัญญาจากเขา
“ฉันเคยผิดสัญญาด้วยเหรอ” ปรวัธน์แค่นหัวเราะเยาะหยัน
เกือบทัง้ ชีวติ ทีร่ จู้ กั รูใ้ จกันมา อรภารินทราบชะตากรรมดี ปรวัธน์
ไม่เคยปรานีคนทรยศ จึงได้แต่ยอมให ้เขาฉุดกระชากลากถูออกจากห ้อง
ไปขึ้นรถเงียบๆ
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1
วันนั้น

เจ็ดปีก่อน

เด็กหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในชุดนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติ
ดูไม่มสี มาธิกบั เกมในสนามมากนัก ฝี เทา้ ในวัยสิบเจ็ดของเขาฉายแวว
โดดเด่นเตะตาโค้ชประจ�ำทีมเข ้าจนได้รบั เลือกให ้เป็ นตัวจริงร่วมทีมใหญ่
กับรุ่นพีเ่ กรดสิบสอง และวันนี้เป็ นนัดแรกที่เขาได้ลงเตะกระชับมิตร
กับทีมโรงเรียนรัฐบาล
ปรวัธน์ ไวยวัจน์ มุง่ มั่นฝึ กซ ้อมก็เพือ่ การนี้ ฟุตบอลเป็ นสิง่ ทีเ่ ขา
สนใจก็จ ริง แต่ ไ ม่ม ากเท่ า การได้ม าเจอเธอที่น่ี เกือ บสองปี น บั แต่
อรภารินย้ายมาเรียนมัธยมปลายทีโ่ รงเรียนใกล ้บ ้านด้วยเหตุผลบางอย่าง
จากเคยตัว ติ ด กัน ตลอดเวลาก็ ไ ด้เ จอกัน น้อ ยลงมากเฉพาะตอน
เรียนพิเศษเสาร์-อาทิตย์เท่านัน้
เด็กหนุ่มถึงกับห่อเหีย่ วเป็ นเทอมเมือ่ ไม่ได้นั่งข ้างกัน ไม่เห็นเธอ
อยู่ในสายตา ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน และทีส่ ำ� คัญไม่ได้คอยตาม
กันท่าไม่ให้ไอ้หน้าไหนมาจีบเธอ จะไม่ให ้เขาหวงได้ไง อรภารินสวยสดใส
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เหมือนกุหลาบแรกแย้ม เขารักมาตัง้ แต่ จำ� ความได้ เธอเองก็รกั เขา
ตัง้ แต่รูค้ วาม
เด็ ก สาวรับ ปากเป็ น มั่ น เป็ น เหมาะว่ า จะมาให้ ก �ำ ลัง ใจเขาถึง
ขอบสนาม จนป่ านนี้ยงั ไม่เห็น บ่อยครัง้ ที่ปรวัธน์เอาแต่ชะเงอ้ ชะแง ้
แลหา ท่ามกลางผู ้คนนับพันอาจมีเธออยู่ในนัน้ สักแห่ง
“Damn! Focus! (มีสมาธิหน่อยสิวะ)” เพือ่ นรุ่นพีช่ าวอินเดีย
เดินมากระแทกไหล่เขาหลังจบครึ่งแรกโดยยังเสมอกัน 0-0 ปรวัธน์
ที่เล่นต�ำแหน่ งกองกลางตัวท�ำเกมควรเปิ ดเกมบุกสร้างโอกาสให้ทีม
มากกว่านี้
“My bad. (เออ ผิดเอง)” หันฝ่ ามือสองข ้างออกจากตัวยอมรับ
แต่ดวงตายังไม่เลิกมองหาใครบางคนทีข่ ้างสนาม
การแข่งขันในครึ่งหลังยิ่งทวีความดุเดือด ต่างฝ่ ายต่างต้องการ
ท�ำสกอร์ เปิ ดเกมบุกใส่กนั ไม่ยงั้ จนปรวัธน์โดนเสียบลม้ หลายครัง้
เจ็บกายไม่เท่าไร แต่ชกั หมั่นไสเ้ ด็กโรงเรียนนี้ เอะอะก็เตะตัดขา มัน
อะไรนักหนาวะ เขาเกือบฟิ วส์ขาดปรี่ไปเอาคืนหากไม่เหลือบไปเห็น
ร่างเล็กทีก่ ำ� ลังโบกมือให ้หย็อยๆ
เธอมาแล ้ว
อรภาริน รวบผมหางม า้ ในชุด กระโปรงมัธ ยมปลายสีก รมท่ า
ส่งยิ้มกว ้างมาทางเขา...ให ้เขาคนเดียว ปรวัธน์ลกุ ขึ้นปัดเศษดินเศษหญ้า
ตามตัว ในใจรูส้ กึ ฮึกเหิมพร้อมรบ หวานใจคนดีของเขามาเชียร์แล ้วนี่นา
ให้ยงิ สามประตูภายในสิบหา้ นาทีเขาก็ทำ� ได้และท�ำได้จริง จบเกมด้วย
สกอร์ 3-0 เด็กหนุ่มกลายเป็ นฮีโร่ในชัว่ พริบตา บรรดารุ่นพีก่ รูกนั เข ้ามา
ยกตัวเขาแห่รอบสนามฉลองชัย
“Let me down!” เจ้าตัวโวยวายจะลง ไม่อยากใหอ้ รภาริน
เห็นภาพน่าอายแบบนี้เลย ให ้ตายสิ
เขาหาทางลงมาได้ในทีส่ ดุ และอาศัยจังหวะทีท่ กุ คนเดินเรียงแถว
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เขา้ หอ้ งแต่งตัววิ่งออกมาหาอรภาริน ไม่ได้สนใจบรรดานักเรียนสาว
แรกรุ่นทีช่ ม ้อยแลมองด้วยความชื่นชม
“ป้ อน!”
“อิน๋ !”
ทัง้ สองร้องออกมาพร้อมกันก่อนปล่อยเสียงหัวเราะขบขันในความ
ใจตรงกันนี้ ปรวัธน์รบี คว ้าข ้อมือเธอเดินหายไปจากฝูงชน อยากมีเวลา
ส่วนตัวคุยกันสองต่อสองนานแล ้ว ไม่มที ไ่ี หนเหมาะเท่าหอ้ งพยาบาล
ใต้สเตเดียมนี่แหละ
“เดี๋ยวสิป้อน” ร่ างเล็กขืนตัวไวข้ ณะเขารุนแผ่นหลังเธอเขา้ ไป
ในมุมลับตา
“ท�ำไมมาช้า” เขาแสร้งท�ำเสียงดุ ใช้สองมือยันผนังกักเธอไว ้
ในอ้อมแขน
“ซ ้อมร�ำน่ะ อาจารย์ปล่อยช้า”
“นึกว่าอิน๋ จะไม่มาซะแล ้ว” เปลีย่ นมาใช้เสียงสองออดอ้อนทันที
“ก็มาแล ้วนีไ่ ง ป้ อนเก่งทีส่ ดุ เลยรู้ไหม ยิงคนเดียวตัง้ สามประตู
แน่ะ” เธอยิ้มอย่างภาคภูมใิ จ
“เขาเรี ยกท�ำแฮตทริ ก อิน๋ ” มือหนาเลื่อนมาบีบแก้มนุ่ มด้วย
ความมันเขี้ยว น่ารักจังแฟนใครเนี่ย
“ฮาๆ นั่นแหละ”
“ป้ อนมาเช็ดหน้าก่อน ดูสิ มือเปื้ อนๆ มาจับหน้าอิน๋ ” เด็กสาว
ดึง มือ เขาออกจากแก้ม พลางควานหาผ า้ เย็น ที่เ ตรีย มมาในกระเป๋ า
กระโปรง
“อิน๋ เช็ดให ้หน่อยสิ” เขาอ้อนเธออีกแล ้ว
“จ้ะๆ” อรภารินฉีกซองผา้ เย็นมาบรรจงเช็ดหน้าตามอมแมมให ้
นักกีฬาขวัญใจเธอ
“เด็ ก โรงเรี ย นอิน๋ เล่น แรงชะมัด เลย ป้ อนน่ ว มไปหมดแล ว้ ”
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เด็กหนุ่มฟ้ อง
“ไหน ป้ อนโดนตรงไหน” น�ำ้ เสียงบ่งบอกว่าเป็ นห่วง
ปรวัธน์ใช้น้ ิวชี้แตะริมฝี ปากสีแดงสดของตน
“โดนปากเหรอ ไม่เห็นมีแผลเลยนีน่ า” คนทีส่ ูงเพียงหน้าอกเขา
ยืดตัวไปตรวจดูรมิ ฝี ปากชัดๆ
“ก็ไม่โดนไง” เขาตอบหน้าตาเฉย
“อ้าว” อรภารินท�ำหน้างง
“ให ้รางวัลต่างหากล่ะ”
เด็กสาวยิง่ ท�ำหน้างงเข ้าไปอีก
“จูบ...ตรงนี้” ปรวัธน์เฉลย
นัยน์ตาคู่หวานเบิกโพลง ใบหน้านวลเนียนขึ้นสีระเรือ่ ลมหายใจ
พลอยติดขัดไปหมดเพราะตื่นตกใจกับค�ำขอรางวัลของเขา
“ตะ แต่อนิ ๋ มะ ไม่เคย” เธอพูดตะกุกตะกักเกือบไม่จบประโยค
“ป้ อนก็ไม่เคย งัน้ เราเสมอกัน” เขายิ้มเจ้าเล่หม์ มุ ปาก
สองมือทีเ่ คยยันผนังไวเ้ ปลีย่ นมาโอบเอวเธอแทน พร้อมเลือ่ น
ใบหน้าลงมาอยู่ในระยะประชิดจนอรภารินรู้สกึ ถึงลมหายใจร้อนผ่าว
รินรดริมฝี ปากตน
“เร็วสิ” เด็กหนุ่มกระซิบ
ทว่าปรวัธน์กลับร้อนรุ่มจนทนไม่ไหวเป็ นฝ่ ายเริ่มเอง ริมฝี ปาก
ได้รูปฉกจู บไวๆ ครัง้ หนึ่งคลา้ ยลองลิ้มชิมรสเธอ ก่ อนใช้ปลายลิ้น
ละเลียดเลียหยอกเย้าเวา้ วอนใหป้ ากอิ่มเปิ ดทางจึงส่งลิ้นร้อนเขา้ ไป
เกี่ยวกระหวัดปัดป่ าย สู บกลืนรสชาติท่เี ฝ้ าถวิลหา เธอหวานอย่างที่
คิดไว ้จริงๆ เนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ทเ่ี ขาจับจูงเธอไปเปิ ดประสบการณ์ใหม่
ในดินแดนลี้ลบั กระทั่งมือใหญ่ขา้ งหนึ่งเลือ่ นมากอบกุมทรวงอกอิ่ม
เคล ้นคลึงเบาๆ อย่างเผลอไผล อรภารินถึงได้สติ
เธอทุบ อกแกร่ ง ครัง้ หนึ่ ง เขาถึง ยอมปล่อ ยริม ฝี ป ากบวมเจ่ อ
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เป็ นอิสระ
“หายใจด้วยอิน๋ ” ยังมิวายแซวเธอนะ
“ป้ อนปล่อยอิน๋ ก่ อน ชักเอาใหญ่ แลว้ นะ” เธอพูดไปหอบไป
พยายามบิดมือข ้างทีย่ งั ค้างบนหน้าอกเธอออก
“อือ เอาได้ไหมล่ะ” นอกจากไม่รามือยังก้มลงมาซุกไซซ้ อกคอ
ขาวผ่องต่อ วัยฮอร์โมนพลุง่ พล่านกับค�ำว่าอดทนไม่เคยอยู่ร่วมกันได้
ฉันใด ปรวัธน์กบั อุปสรรคเล็กๆ ทีเ่ รียกว่ากระดุมเม็ดบนสุดก็ฉนั นัน้
พอคอเสื้อ แบะกว า้ งเผยให เ้ ห็น ทัศ นี ย ภาพที่เ ขาปรารถนาอยู่ ร �ำ ไร
เด็กหนุ่ มก็ไม่รอช้า คลุกเคลา้ ใบหน้ากับร่ องอกอิ่มจนผิวบางใสขึ้นสี
แดงเถือก
“ป้ อนหยุด!” อรภารินดึงทึ้งผมดกด�ำแรงๆ หลายครัง้ ให ้เขาหยุด
ปรวัธน์พน่ ลมหายใจด้วยความเซ็ง ไม่ยอมผงกศีรษะขึ้น หน้าคม
ยังซุกซบอกเธอ
“อิน๋ หอมหวานทัง้ ตัวเลย” เสียงอูอ้ ้ ตี อบกลับอย่างข่มใจ
“ป้ อนพอแล ว้ รี บ ไปเถอะ เดี๋ย วรถโรงเรี ย นกลับ ก่ อ นท�ำ ไง”
เธอดันไหล่เขาให ้เงยหน้ามาคุยกัน
“ก็ดีไง จะได้อยู่กบั อิน๋ ต่อ”
“ได้ ไ งเล่ า ” เด็ ก สาวรี บ รวบคอเสื้อ ปิ ด เมื่อ เขาผละออกและ
เหยียดกายยืนเต็มความสูง
“อิน๋ น่ารักจัง” นิ้วสากลูบใบหน้าน่ารักนัน้ อย่างรักใคร่
“น่ารักป้ อนยังรังแกได้ลงคอนะ บอกว่ายังไม่พร้อมไง” เธอพูด
งอนๆ
“เดีย๋ วจะท�ำให ้พร้อมเอง” เด็กหนุ่มกลัว้ หัวเราะพลางเลือ่ นมือมา
ที่คอเสื้อเธอเป็ นการบอกว่าจะติดกระดุมใหเ้ อง เธอเขา้ ใจอย่างนัน้
จึงยอมคลายมือออก
แต่เขากลับท�ำตรงขา้ ม แบะคอเสื้อออกและก้มลงไปจูบเนินอก
12 ยิ่งหวงรัก

เธออีกครัง้ แปลกที่ครัง้ นี้รู้สกึ เจ็บปนเสียว พานใหเ้ ด็กสาวไม่ประสี
ประสาเก็บกลัน้ เสียงครางเกือบไม่ทนั
“ป้ อนจองแล ้ว” เขาจูบแผ่วเบาซ�ำ้ บนรอยช�ำ้ สีกหุ ลาบทีเ่ พิง่ ตีตรา
ก่อนรวบคอเสื้อปิ ดติดกระดุมให ้เธอเรียบร้อย
“ไอ้ป้อน” อรภารินเข่นเขี้ยว เข ้าใจว่าตนโดนเขา ‘กัด’
“พูดไม่เพราะเลยนะครับ” ปรวัธน์เลิกคิ้วยียวน
“ไปได้แล ้ว ป้ อนจะตกรถเอานะ” เธอเตือนเสียงเขียว
“ไปก็ได้ วันเสาร์เจอกัน” เขาเลือกบอกลาเธอตรงนี้ดกี ว่าใหเ้ ดิน
ไปส่งขึ้นรถเพือ่ ให ้พวกรุ่นพีผ่ ู ้ชายเห็นหน้าเธอ เขาหวง
“อื้อ เดินทางดีๆ นะ” เด็กสาวโบกมือลา
“อย่าลืม  ใครบังอาจมาจีบรีบบอกป้ อนด้วย” ปรวัธน์ยำ�้ ครัง้ ทีเ่ ท่าไร
ไม่รูต้ ลอดเวลาทีค่ บกัน
“ไม่มหี รอกน่า” อรภารินตอบตัดร�ำคาญพลางรุนแผ่นหลังกว ้าง
เร่งให ้เขาเดินออกทางประตู

เช้าตรู่วนั เสาร์เขามานั่งรออรภารินที่ป้ายรถเมล์หน้าปากซอย

บ ้านเธอเพือ่ ไปเรียนพิเศษด้วยกันเป็ นประจ�ำ คุณหญิงกัลยา ไวยวัจน์
ผู ้เป็ นย่ามักบ่นให้ได้ยนิ หากรูว้ า่ ลงเรียนพิเศษเพราะอยากหาเหตุใกล้ชดิ
อรภารินไม่ใช่ เพราะต้องการหาความรู เ้ พิ่มเติม ปรวัธน์เป็ นคนหัวดี
แม้ไม่ได้ครองอันดับหนึ่งของสายชัน้ เหมือนปรวีรแ์ ฝดพี่ แต่อยูใ่ นระดับ
ที่ไม่จำ� เป็ นต้องเรียนพิเศษ ‘สู เ้ อาเวลาไปเล่นดีกว่า’ ภีม พ่อเขาว่า
อย่างนัน้
หลังขอคุณหญิงย่าย้ายโรงเรียนตามอรภารินไม่สำ� เร็จ เขาก็ทำ�
ทุกวิถที างให้ได้ออกมาเจอแฟนสาวทุกเสาร์อาทิตย์ ยอมกระทั่งตื่น
แต่เช้าในวันหยุดมาขึ้นรถเมล์เป็ นเพือ่ นเธอทัง้ ทีพ่ อ่ ยกรถยุโรปตราสีห่ ว่ ง
คันเก่าให้ใช้ ติดที่ยงั ไม่ได้สอบใบขับขีน่ ่ีแหละ อรภารินถึงไม่ยอมให ้
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เขาขับ

เด็กหนุ่มนัง่ รอไม่นานก็เห็นร่างบางคุน้ ตาสวมเสื้อแขนตุก๊ ตาสีขาว
ขนาดพอดีตวั กางเกงยีนส์เอวสู งทรงทันสมัยกับรองเทา้ ผา้ ใบยี่หอ้
ทีว่ ยั รุ่นทุกคนต้องมีเดินยิ้มมาหา
“รอนานไหม” เธอทัก
เขาส่ายหน้า
“ป้ อนกินอะไรมายัง อิน๋ ท�ำแซนด์วชิ ปูอดั มาเผือ่ ” เธอล ้วงกล่อง
อาหารออกมาจากกระเป๋ าสะพาย
“ยังไม่หวิ อะ ค่อยกินบนรถละกัน” เขารับกล่องแซนด์วชิ มาถือ
ไว ้เอง
รถเมล์มาจอดเทียบป้ ายในอีกไม่ก่นี าทีต่อมา ปรวัธน์สง่ อรภาริน
ขึ้นไปก่อนจึงค่อยตามระวังหลังให ้ เขาชี้ไปทางทีน่ งั่ ว่างทีอ่ ยูเ่ กือบหลังสุด
บอกให ้ตรงไปนั่งข ้างในเลย เขาจะนั่งข ้างนอกเอง
ปรวัธน์ดงึ มืออรภารินมากุมไว ้เมือ่ นั่งลงเรียบร้อย
“ใส่สร้อยข ้อมือทีป่ ้ อนให ้ด้วย” วันนี้เธอสวมสร้อยข ้อมือแพนดอร่า
ราคาเหยียบหมืน่ ทีเ่ ขาให ้เป็ นของขวัญวันวาเลนไทน์ปีก่อน
“อื้อ นานๆ ที พอไม่ใส่ป้อนก็วา่ ” เธอไม่รูร้ าคามันหรอก รูแ้ ต่เพียง
แฟนหนุ่มให้ก็อยากถนอมไว้ให้นานทีส่ ุด
เด็กหนุ่มไม่วา่ อะไร เริ่มจัดการแซนด์วชิ ในกล่องทันที
“นีป่ ้ อน...” จู่ๆ เธอก็เบาเสียงลง
“ป้ อนกัดอิน๋ ท�ำไม”
เขาเลิกคิ้วไม่เข ้าใจค�ำถาม ไปกัดเธอตอนไหนกัน ปรวัธน์เคี้ยว
แซนด์วชิ พลางท�ำหน้าครุ่นคิด
“รูไ้ หมมันขึ้นรอยช�ำเลย”
้
เธอกระดากเกินจะเอ่ยว่าจุดไหน หวังว่า
เขาจะจ�ำได้
แฟนเธอหลุดข�ำพรืด นึกออกแล ้วว่าเรื่องอะไร
14 ยิ่งหวงรัก

“กัดทีไ่ หนเล่าอิน๋ เขาเรียกแสดงความรักต่างหาก เวลาเรารักใคร
ก็อยากตีตราจองเป็ นเจ้าของใช่ไหมล่ะ” เขาโน้มมากระซิบให้ได้ยนิ กัน
สองคน
“ดูหนังเอวีบอ่ ยไปแล ้วนะป้ อน” นิ้วเรียวชี้หน้าเขาอย่างคาดโทษ
เลือดลมสู บฉี ดขึ้นหน้าจนกลายเป็ นสีชมพูเขม้ ไม่รูว้ ่าเขินหรือโกรธ
กันแน่
“มีใครไม่ดูบา้ งครับ” พนันหมดหน้าตักว่าเด็กหนุ่ มวัยกลัดมัน
ทุกคนก็เป็ นแบบเขา
“อิน๋ นีไ่ ง”
ปรวัธน์พน่ ลมข�ำท่าทางฮึดฮัดของแฟนสาว
“เด็กดีของป้ อน ไม่ตอ้ งดูหรอก ปล่อยใหเ้ ป็ นหน้าทีป่ ้ อนเอง”
มือใหญ่ลูบผมเธออย่างเอ็นดู
เกือบสองชั่วโมงต่อมาทัง้ คู่ ก็มาถึงสถาบันกวดวิชาย่านใจกลาง
เมือง ปรวัธน์ชวนเธอไปกินขา้ วเย็นที่บา้ นเขา จากนัน้ จะนั่งแท็กซี่
ไปส่ ง เอง อรภาริน สนิ ท สนมกับ พี่น อ้ งเขาเพราะเห็น กัน มาแต่ เ ด็ก
ทุกคนในครอบครัวทราบดีว่าเขาหมายมั่นจะแต่งงานกับเธอจึงพลอย
เอ็นดูเด็กสาวไปด้วย
ผิดกับฝ่ ายเขาทีไ่ ม่เคยได้เข ้าบ ้านอรภารินเสียที พ่อแม่เธอรับรูว้ า่
คบกันมานานและไม่ได้กดี กันอะไร เธอไม่ค่อยเล่าเรื่องครอบครัวหรือ
พูดถึงพ่อแม่ให้ฟงั เท่าไร รูแ้ ต่เพียงเธอเป็ นลูกสาวคนเดียว พ่อท�ำธุรกิจ
เล็กๆ แม่เป็ นแม่บา้ น ฐานะปานกลาง เคยส่งลู กเรียนนานาชาติได้
พักหนึ่งก็ยา้ ยมาโรงเรียนรัฐ
จะว่าไม่ใส่ใจก็ไม่เชิง ปรวัธน์ไม่ค่อยใหค้ วามสนใจรายละเอียด
ปลีกย่อยเหล่านี้ ช้าหรือเร็วอรภารินก็ต ้องแต่งเป็ นภรรยาเขาอยูด่ ี วันนัน้
เขาจะเป็ นโลกทัง้ ใบของเธอ โลกใบเดิมจะกลายเป็ นอดีตเท่านัน้
“ไม่เกินสีท่ ่มุ ไปส่ง” เด็กหนุ่มสัญญา
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“ก็ได้ อิน๋ ขอโทร.บอกแม่ก่อนนะ” เดือนนี้ยงั ไม่ได้ไปเล่นกับ
น้องปี บน้องสาวคนเล็กเขาเลย แวะเข ้าไปบ ้างก็ดี
ทัง้ สองมาถึงบ ้านทันเวลาอาหารค�ำ่ อรภารินยกมือไหว้ภมี กับนลิน
ไวยวัจน์ อย่างนอบน้อม พ่อแม่เขาเมตตาเธอเสมือนลู กสาวอีกคน
ต่างจากคุณหญิงย่าผูอ้ าวุโสสุดของบา้ นที่เธอเคยเจอไม่ก่ีครัง้ หล่อน
ไม่ได้แสดงท่าทีเป็ นบวกหรือลบ ออกจะเฉยๆ หรือเมินเฉยเสียมากกว่า
ปรวัธน์เคยพูดติดตลกว่าย่าเขาอยากได้หลานสะใภ้ไฮโซ แต่เธอสัมผัสได้
ว่าไม่ใช่เรื่องตลก
“นั่นไง ป้ อนกับอิน๋ มากันแล ้ว” นลินผู ้เป็ นแม่ทกั ขึ้น
“นัง่ กันเลยลูก” พ่อเขาบุยใบ้
้ ไปทางทีน่ งั่ ระหว่างปรวีรก์ บั ปวรปรัชญ์
ส่วนปานนลินวัยแปดขวบนั่งตรงกลางระหว่างพ่อแม่
“หวัดดีปนั้ หวัดดีจ ้ะโปรด” อรภารินทักปรวีรพ์ ช่ี ายคนโตของบ ้าน
ที่เคยเรียนร่ วมชัน้ กันมา เธอไม่ได้เรียกพี่ปนั้ ตามปรวัธน์ดว้ ยรู้สึก
เป็ นเพือ่ นมากกว่าพี่
ปรวีรพ์ ยักหน้าให ้
“หวัดดี ฮะพีอ่ ิน๋ ” ปวรปรัชญ์ท่ีห่างกับพี่แฝดสี่ปีเริ่มเสียงแตก
จึงประหยัดค�ำพูดผิดปกติ แต่ไม่วายโผเข ้ากอดร่างเล็กตามความเคยชิน
“เฮ้ยไม่ตอ้ งเลย กลับไปนั่งทีไ่ ด้แล ้ว” แฟนหนุ่มเธอมายืนขวาง
ไว ้ก่อน ไม่ยอมให ้น้องชายมากอด
คนอะไรหวงกับน้องกับนุ่ง นลินส่ายหน้าระอาดีเอ็นเอความขี้หวง
ของผู ้ชายบ ้านนี้
“กินกันเถอะจ้ะ เดี๋ยวอาหารเย็นก่ อน” แม่เขาตัดริบบิ้นเปิ ด
โดยการตักกับข ้าวให ้ลูกสาวคนเล็กและสามี
“วันนี้ป้อนไปเรียนวิชาอะไรล่ะลูก” ภีมถามลูกชายคนรอง
“ฟิ สกิ ส์กบั ภาษาไทยฮะ”
“เรียนรู เ้ รือ่ งด้วยเหรอ” เสียงปรวีรแ์ ทรกขึ้นพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห ์
16 ยิ่งหวงรัก

ผุดพราย มันไม่ได้ไปนั่งเรียนหรอก ไปนั่งจ้องหน้าจับมืออิน๋ มากกว่า
“รูด้ ิ” สอดรู้นกั นะ ปรวัธน์ด่าด้วยสายตา
“พีอ่ นิ ๋ ๆ ตักปลาเนื้ออ่อนให้โปรดตัวหนึ่งสิคา้ บ” ปวรปรัชญ์ออ้ น
พีส่ าวใจดีทน่ี ั่งข ้างกัน
“นีจ่ ะ้ โปรดระวังก้างน้า”
“ตักให้ป้อนด้วยดิ” เห็นเธอใส่ใจน้องชายเขาปานนัน้ ก็อยากให ้
หันมาดูแลเขาบ ้าง
“จ้ะๆ ป้ อนก็ระวังก้างนะ”
ปรวัธ น์ย้ ิม มุม ปากด้ว ยความพอใจ ท�ำ ไมแฟนเขาต้อ งน่ า รัก
ขนาดนี้ดว้ ยนะ

หลังมื้ออาหารปรวัธน์ก็พาอรภารินมาขลุกในหอ้ งนอนของตน

และเพือ่ ไม่ให ้น่าเกลียดจึงพาน้องปี บมานัง่ เล่นด้วย สองสาวนัง่ พับเพียบ
อยู่กลางเตียงใหญ่โดยมีเด็กหนุ่มนอนเอกเขนกอยู่ข ้างๆ
“วันนี้นอ้ งปี บจะท�ำทรงอะไรดีคะ” เธอถามน้องนุ ชสุดทอ้ งที่มี
ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราราวตุก๊ ตา
“ทรงถักเปี ยค่ะ” หมายความว่าอยากให้พอ่ี นิ ๋ ถักเปี ยให ้
“ได้เลยค่ะ” อรภารินจัดแจงให ้น้องปี บนัง่ หันหลังก่อนใช้หวีสางผม
อย่างอ่อนโยน
ปรวัธน์เห็นดังนัน้ จึงรีบย้ายศีรษะมานอนหนุ นตักเธอ เฝ้ ามอง
สองมือเล็กเคลือ่ นไหวด้วยความเพลิดเพลิน ถา้ เรามีลูกสาว อรภาริน
จะดีใจไหมนะ
“อิน๋ อยากมีลูกสาวเปล่า” เขาโพล่งถามขึ้น
“หือ ท�ำไมถามงัน้ ”
“ก็ดูชอบเล่นกับน้องปี บ วันหนึ่งถ ้าเรามีลูกสาว อิน๋ จะได้ถกั เปี ย
ให ้ลูกเราไง”
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“น้องปี บน่ ารักนีน่ า ใช่ไหมคะ” พูดจบก็กม้ ลงไปหอมแก้มยุย้
ของเด็กหญิงฟอดหนึ่ง
“น่ารักค่ะ” ปานนลินพยักหน้าหงึกๆ เห็นด้วย
“ลูกเราก็ตอ้ งน่ารักน่า หน้าตาระดับป้ อน” เด็กหนุ่มโอ่
“ตืน่ ได้แล ้ว  ใครจะมีลกู กับป้ อนฮะ” หมัน่ ไส ้คนหลงตัวเองนักเชียว
“อิน๋ ไง แม่ของลู กป้ อน” ปรวัธน์ทำ� เสียงออดอ้อนพลางซุกไซ ้
หน้าท ้องเธอ
ครึ่งชั่วโมงต่อมาปานนลินที่ถกั เปี ยครึ่งหัวเริ่มท�ำตาปรือปรอย
บอกพี่ชายว่าง่วงแลว้ เขาใหอ้ รภารินรอที่หอ้ งก่ อนอุม้ น้องสาวไปส่ง
พ่อแม่ทห่ี ้องนอนใหญ่ชนั้ สาม พอกลับเข ้าห ้องมาอีกทีเธอเข ้าใจว่าปรวัธน์
จะนั่งแท็กซีไ่ ปส่งจึงคว ้ากระเป๋ าสะพายเตรียมกลับ
“เพิง่ สองทุ่มครึ่งเอง” เขาฉุดเธอลงนั่งบนเตียงด้วยกัน
“นึกว่าป้ อนจะไปส่งแล ้ว”
อรภารินเอี้ยวตัวเอากระเป๋ าสะพายวางไว ้บนโต๊ะข ้างเตียงตามเดิม
โดยไม่ทนั ระวัง นึกไม่ถงึ ว่าราชสีหท์ ่ีซุ่มดู เหยื่อมาสักพักจะผลักเธอ
นอนราบแล ้วใช้ร่างกายใหญ่โตคร่อมไว้ใต้อาณัตเิ ขา
“ไอ้ป้อน” เสียงหวานเกือบตะโกนด้วยความตกใจ
“พูดไม่เพราะเลยนะครับ” เขาจุปากแสร้งท�ำดุ ขณะทีม่ อื แข็งแรง
ข ้างหนึ่งตรึงข ้อมือเธอไว ้เหนือศีรษะ
“ป้ อนบอกจะไม่ทำ� ถา้ อิน๋ ไม่พร้อม” เธองัดค�ำสัญญาเขามาขู่
แม ้จะสั่นไม่นอ้ ย
“ก็ ไ ม่ ท �ำ  มีค นฟ้ องว่ า โดนกัด เลยขอดู เ ฉยๆ” มือ ข า้ งที่ว่ า ง
ไม่ปรานีปราศรัย ถลกเสื้อเธอขึ้นไปกองเหนือหน้าอกทันที
ทรวงอกอิ่ม ที่ย งั ไม่ โ ตเต็ ม วัย มีว่ีแ ววว่ า จะเติบ โตได้อีก เยอะ
กระเพือ่ มตามจังหวะหายใจกระชัน้ อายก็อาย ตื่นเต้นก็ต่นื เต้น เธอ
ก็มนุ ษย์ปุถุชนคนหนึ่ง โดนแฟนหนุ่ มปลุกเร้าขนาดนี้ย่อมหวั่นไหว
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ยามนิ้วสากไต่ตามขอบเสื้อชัน้ ในไปปลดตะขอหลังยิง่ อยากหยุดหายใจ
เด็กสาวหลับตาปี ๋ ไม่กล ้ามองต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น
“หายใจด้วยอิน๋ ” เขาหัวเราะในล�ำคอกระซิบข ้างหู
ปรวัธน์หยัดร่างขึ้นมาเชยชมรอยตราทีฝ่ ากไว ้ สีชำ�้ อมม่วงปื้ นใหญ่
ตัดกับผิวขาวจัดของเธอยิง่ ท�ำให้ร่างอ้อนแอ้นน่าทะนุถนอมและน่ารังแก
ในเวลาเดียวกัน มือใหญ่ถกเสื้อชัน้ ในให ้พ ้นทาง ยอดบัวตูมสีชมพูระเรือ่
จึงปรากฏแก่สายตา
“สวย...อิน๋ สวยจัง” เขาพูดราวคนละเมอ
“ปะ ป้ อนอย่า อิน๋ อาย” อรภารินเบือนหน้าหลบสายตาหืน่ หิว
คราแรกเขาสะกิดปลายยอดแผ่วเบาคล ้ายแมลงปอบินแตะผิวน�ำ้
ด้ว ยกลัว เธอเจ็บ ทว่ า พอเสีย งครางหลุ ด จากปากจึง เข า้ ใจมากขึ้น
เรื่องพรรค์น้ ีปรวัธน์หวั ไวเสมอ เขาสบตาเธอครู่หนึ่งเป็ นการขออนุญาต
อรภาริน นอนระทดระทวยครองสติไ ม่ ส มบู ร ณ์ ต อบรับ อย่ า งมึน งง
เด็กหนุ่มจึงก้มลงชิมบัวดอกงาม
จากทีต่ งั้ ใจจะแกล ้งใหเ้ ธอตกใจนิดๆ หน่อยๆ กลับเป็ นเขาเอง
ที่ตา้ นทานความหวามไหวไม่ได้ เสียงดู ดดึงดังขึ้นเรื่อยๆ สลับกับ
เสียงครางกระเส่า อรภารินไม่กล ้าลืมตามอง รูส้ กึ เจ็บแสบหน้าอกไปหมด
พร้อมกันนัน้ ก็เหมือนมีกระแสไฟฟ้ าปราดหนึ่งแล่นลงสู่กลางกายจน
ไม่เป็ นตัวของตัวเอง
“ปะ ป้ อน พอ พอก่อน” เด็กสาวเปล่งเสียงกระท่อนกระแท่น
ปรวัธ น์ตีต ราอีก ต�ำ แหน่ ง เป็ น การส่ ง ท า้ ยก่ อ นผละออกอย่ า ง
แสนเสียดาย เขาหยัดกายลุกขึ้นนั่งและดึงเธอใหล้ ุกตาม มือไมช้ ่วย
จัดเสื้อผ ้าทีต่ วั เองถอดเมือ่ ครู่ให ้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม
“โกรธรึเปล่า” เด็กหนุ่มนั่งซ ้อนหลัง กอดร่างเล็กไว ้แนบอก
ไม่รสู้ ิ อรภารินไม่เคยโกรธเขาจริงๆ จังๆ สักครัง้ ตกใจมากกว่า
ทีน่ บั วันปรวัธน์จอ้ งจะจับเธอเขมือบอยู่เรื่อย
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“เปล่าหรอก”
“ท�ำ ไงดี อยากกิ น อิ น๋ จะแย่ ” เขาหอมแก้ม นวลสะกดกลัน้
ความปรารถนาทีท่ วีความรุนแรงขึ้นตามวัย
“ป้ อนไปส่งอิน๋ นะ” อรภารินรู้สกึ ถึงความอันตราย ขืนอยู่นาน
กว่านี้คงไม่แคล ้วโดนจับกิน
“อือ ปะ ป้ อนขับรถไปส่งเองนีแ่ หละ” ปรวัธน์ลกุ จากเตียงมาหยิบ
กุญแจเตรียมตัว อยู่ต่อในสภาพนี้เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทนได้ไหม
“ไม่เป็ นไรหรอก” เขาย�ำ้ ใหค้ ลายกังวลเมือ่ เห็นสีหน้าลังเลของ
แฟนสาว
“อือ ปะ” เธอพยักหน้าตกลง

ทันทีทร่ี ถยนต์สดี ำ� จอดเทียบหน้าบา้ นเดี่ยวสองชัน้ ทีต่ งั้ อยู่ลกึ

เกือบสุดซอยก็ปรากฏเงาตะคุ่มตรงหน้าต่างเปิ ดม่านดู แขกผูม้ าเยือน
ไม่พอ่ ก็แม่เธอละมัง้
“ให้ป้อนลงไปไหว ้พ่อแม่อนิ ๋ ไหม”
“ไม่เป็ นไรหรอก ดึ กแลว้ ป้ อนรี บกลับเถอะ” เด็กสาวท�ำท่า
จะเปิ ดประตูลง แต่เขารัง้ ต้นแขนเธอไว ้ก่อน
“เดีย๋ วดิ งานกีฬาสีวนั ไหนนะ”
“ศุกร์หน้า ท�ำไม หา้ มโดดเรียนมานะ” เธอดักไว ้ก่อน ปี ทแ่ี ล ้ว
ก็แอบโดดเรียนมาเฝ้ า คอยท�ำตาขวางใส่คนอืน่ ไปทั่ว
“ไม่รำ� เปิ ดงานสักปี ไม่ได้รไึ งอิน๋ ” เขาเบือ่ กิจกรรมไร้สาระนี่เต็มทน
ต่อให ้เธอสวยปานนางในวรรณคดี เขาก็จะเก็บไว ้ดูคนเดียว
“งอแง?” อรภารินถลึงตาถามแปลว่า จะไม่คุยด้วยแล ้วนะ
“เปล่าครับ”
“เด็กดีของอิน๋ ขับรถกลับบ ้านดีๆ นะ” เธอยิ้มหวานเป็ นการบอกลา
ปรวัธน์รอใหแ้ ฟนสาวเดินเขา้ บา้ นก่ อนถึงออกรถ ในหัววา้ วุ่น
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คิดหาทางไปเฝ้ านางร�ำของเขาในวันกีฬาสี
และแลว้ เขาก็หาทางปรากฏตัวในฐานะช่างภาพจนได้ ปรวัธน์
ยืมเสื้อพละจากเพือ่ นเธอมาสวมตีเนียนเป็ นนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
เดินวนกดชัตเตอร์ระยะประชิดติดขอบเวทีหอประชุมใหญ่กบั วีรินทร์
และเมธา หรือทีม่ กั ให ้เพือ่ นๆ เรียกว่า มีม่ี
ทัง้ สองสนิทกับอรภารินตัง้ แต่ ม.4 ครัง้ แรกที่ได้พบหนุ่ มหล่อ
คิ้วเขม้ รูปร่างสู งใหญ่มายืนแกร่วรอใครสักคนหน้าโรงเรียน มีมเ่ี กือบ
ปล่อยไก่ตวั โตหากวีรนิ ทร์ไม่มอื ไวคว ้าเพือ่ นสาวสองไว ้พร้อมพยักพเยิด
ให ้ดูทศิ ทางลมเสียก่อน พ่อหนุ่มนัน่ มารอยายอิน๋ ต่างหากเล่า นับแต่นนั้
ปรวัธน์จงึ กลายมาเป็ นเพือ่ นเขยโดยปริยาย
“ไอ้ป้อนจะถ่ายอีกนานไหมวะ” วีรินทร์ร่างอวบบ่นพลางโบก
พัดจีนทีพ่ กมาระบายความร้อน
“ให้มนั ถ่ายไปเหอะอีวี ่ อารมณ์อยากกินแต่ กินไม่ได้อะเนอะ”
มีมบ่ี อกวีรนิ ทร์ทม่ี ชี ่อื เล่นว่า วี แต่เพือ่ ให ้คล ้องกันจึงเปลีย่ นมาเรียกวีว่ี
แทน
อีกไม่ก่ีนาทีต่อมาการแสดงร�ำเปิ ดงานก็ส้ นิ สุดลง ปรวัธน์ไม่รู ้
ด้วยซ�ำ้ ว่าเธอร�ำประกอบเพลงอะไร เพราะมัวแต่ตามเก็บภาพนางในฝัน
ทุกมุม เมือ่ นางร�ำทัง้ เจ็ดเยื้องกรายกลับเข ้าห ้องแต่งตัวหลังเวที สองเท ้า
ก็ออกวิง่ โดยลืมมีมก่ี บั วีวไ่ี ว ้ตรงนัน้
ร่างสูงยืนเก้ๆ กังๆ หน้าห ้องแต่งตัว กลัวว่าหากเข ้าไปทักทายเธอ
นางร�ำคนอืน่ คงได้ว้ดี ว ้ายตระหนกตกใจ ทว่าพอจะหันหลังไปหาทีน่ งั่ รอ
เหล่านางร�ำกลับชี้ไม้ช้ ีมอื มาทางเขา บา้ งปิ ดปากหัวเราะคิกคักระคน
เขินอาย เข ้าใจว่าหนุ่มหล่อตามมาดูตน อรภารินทีเ่ พิง่ เปลีย่ นชุดเสร็จ
ยังไม่ลบเครื่องส�ำอางเหลือบมาเห็นพอดีจงึ เดินออกมาหาเขาเพือ่ แสดง
ความเป็ นเจ้าของ หึ มาทีไรเธอต้องรับบทนางหวงทุกที
“มานีเ่ ลย บอกว่าอย่าโดดเรียนมาไง แล ้วนีไ่ ปเอาเสื้อใครมาใส่”
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เด็กสาวควา้ ขอ้ มือเขาเดินดุ่มๆ ไปนั่งมา้ หินอ่อนใต้ตน้ ไมห้ ่างจากหอ้ ง
แต่งตัวพอสมควร
“ของไอ้ม”ี ่ เสื้อเก่ามีมม่ี ขี นาดเล็กกว่าช่วงตัวเขา รัดรึงร่างก�ำย�ำ
ของนักกีฬาโชว์สดั ส่วนชวนหลงใหลท�ำเอาคนมองคิดไปไกล
“ไม่ชอบตอนอิน๋ แต่งหน้าเลย” ปรวัธน์ปากไม่ตรงกับใจ ทัง้ ทีจ่ ริง
เธอสวย สวยมากๆ ยามแต่งแต้มเครื่องส�ำอางขับเน้นองค์ประกอบ
บนใบหน้า อรภารินไม่ได้น่ารักประเภทสายเกา1 ออกแนวสวยหวาน
คลา้ ยนลินแม่เขามากกว่า นี่คงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่หลงเธอหัวปักหัวป� ำ
สวยจนไม่อยากให้ใครเห็น
“ไม่ตอ้ งมองสิ” เธอรวน
“อ้าว ไม่มองอิน๋ แล ้วให ้มองใครอะ”
“ไม่รสู้ ิ นางร�ำสักคนในนัน้ มัง้ ” เด็กสาวบุยใบ้
้ ไปทางห ้องแต่งตัว
เด็กหนุ่มยิ้มกว ้างให ้อาการกระเง ้ากระงอด
“หวงป้ อนเหรอ” เขาลากเสียงยาว ยื่นหน้ามาใกลป้ ลายจมูก
เกือบชนกัน
“ใครบอก อย่าเกเรนะป้ อน” มือเล็กรีบยันอกเขาไว ้ กลัวโดน
ขโมยจูบในสถานศึกษา
“ไม่เกเรแต่ไปบ ้านป้ อนกันนะ ไหนๆ วันนี้อนิ ๋ ก็ไม่มเี รียน” ปรวัธน์
ยืดตัวนั่งหลังตรง ยกมือขึ้นสองข ้างบอกว่าจะเป็ นเด็กดี
ชวนไปบ ้านอีกแล ้ว รูท้ นั หรอกน่า
“อิน๋ อยากกินไอติม เราไปกินกันไอติมกันนะ ชวนมีก่ บั วีด่ ว้ ย”
อรภารินเสนอ
นางร�ำของเขาอยากกินไอติมงัน้ เหรอ ก็ได้ ไม่มปี ญ
ั หา

1

สายเกา หมายถึง สาวน่ารักสไตล์เกาหลี
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2
คลั่งรัก

ปรวัธน์พาเธอกับเพือ่ นไปกินไอศกรีมจริง หากแต่หลังจากนัน้

เขาก็ขบั เจ้าสีห่ ่วงไปส่งมีมก่ี บั วีวถ่ี งึ บ ้านและกักตัวเธอไว้ในหอ้ งนอนเขา
ตัง้ แต่บ่ายสอง อรภารินถ่วงเวลาขอดูเน็ตฟลิกซ์ เขายอมตามเกมเธอ
ได้พกั หนึ่งก็ส้ ินความอดกลัน้ น�ำ้ ตาลใกลม้ ดฉันใด ปรวัธน์ชิดใกล ้
อรภารินก็ฉนั นัน้
บรรยากาศรอบกายเป็ นใจ พ่อออกไปท�ำงาน แม่ไปหาคุณย่า
ที่บา้ นและจะรอรับน้องปี บตอนเลิกเรียนเลย เหลือแม่ครัวกับคนงาน
อีกสองสามคนทีไ่ ม่ได้ข้นึ มาวุน่ วายบนตึกใหญ่ เขาจึงสบโอกาสจับเธอ
ขึ้นไปโรมรันนัวเนียบนเตียงกระทั่งต่างคนต่างเปลือยท่อนบน
“หยุด!” เท ้าเล็กข ้างหนึ่งยันหน้าท ้องทีเ่ ต็มไปด้วยมัดกล ้ามเขาไว ้
ขณะทีส่ องแขนเรียวกอดอกแน่น
มีหรือโคถึกทีค่ ึกเป็ นพิเศษอย่างปรวัธน์จะฟัง เขาจับข ้อเทา้ เล็ก
แยกจากกันเปิ ดช่องให ้แทรกกลาง หยัดกายก�ำย�ำเหนือร่างเธอ
“แค่ ภ ายนอก สัญ ญา” พูด เสีย งกระเส่ า ขณะก้ม จู บ ต้น แขน
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นวลเนียน
“ไม่เอา ป้ อนท�ำอิน๋ เจ็บ” เธอส่ายหน้าหวือ
“ภายนอกไม่เจ็บหรอกน่า” เขาตะล่อมพลางจรดริมฝี ปากเหนือ
เนินอก
อรภาริน โดนโอ้โลมหนักเข้าพลันรู้สึก ร้อ นฉ่ า ทั่ ว ร่ า ง เนื้ อ ตัว
แดงระเรื่อ เหงือ่ เม็ดเล็กเริ่มผุดซึมตามไรผม ท่อนแขนอ่อนปวกเปี ยก
ไร้เรี่ยวแรงขัดขืนยามเขาจับข ้อมือเธอไปตรึงไว ้เหนือศีรษะ
“อิน๋ ...” ปรวัธน์อทุ านเมือ่ เห็นความจริง รอยช�ำ้ สีมว่ งเข ้มกระจาย
ทั่วอกอิม่ เกือบสิบจุด คืนนัน้ เขาหน้ามืดตามัวไปหน่อย ผ่านมาอาทิตย์
กว่าๆ ยังไม่หายดีแสดงว่าอรภารินคงเจ็บไม่นอ้ ย
“ขอโทษ ยังเจ็บอยู่รึเปล่า” ทอ้ งนิ้วสากไลต้ ามจุดต่างๆ อย่าง
รูส้ กึ ผิด
“ไม่เจ็บแล ้ว”
“รอบนี้จะท�ำเบาๆ สัญญา” พูดจบก็กม้ จูบรอยตราแผ่วเบาราวกับ
ต้องการลบเลือนความเจ็บปวดทัง้ มวล
สัมผัสอ่อนโยนก่ อใหเ้ กิดกระแสอุ่นซ่านไหลวนภายในใจ เขา
แคร์เธอ อรภารินรู้สกึ ดีจนเผลอแอ่นอกปรนเปรอให ้เขาดืม่ กินถนัดถนี่
เรียวลิ้นร้อนตวัดปัดป่ ายนิ่มนวล ไม่อยากสร้างรอยราคีให้มวั หมอง
อรภารินสวยผุดผ่องปานนี้ เขาอยากถนอมเธอไว ้นานๆ
“พะ พอก่อนนะ” เธอดันไหล่เขาออกเมื่อรู้สกึ ว่าบางอย่างก�ำลัง
จะปะทุ
น่าแปลกทีป่ รวัธน์ยอมหักใจง่ายๆ เขาจูบยอดอกเธอสั่งลาก่อน
กระถดขึ้นมากอดร่างแน่งน้อยทีก่ ำ� ลังหอบระทวย
“ป้ อนรักอิน๋ ” กดจูบบนหน้าผากเนียน
อิน๋ ก็รกั ป้ อน เธอไม่ได้พูดออกไป แต่กอดรัดเขาแน่นแทนค�ำตอบ
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ห นึ่ ง ปี ผ่ า นไป ปรวัธ น์ท่ีเ รี ย นเกรดสิบ สองกับ อรภาริ น

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่หี กมีเวลาเจอกันน้อยลงเพราะต่างคร�ำ่ เคร่งกับการ
เตรียมตัวสอบเข ้ามหาวิทยาลัย
เขาถูกก�ำหนดให้รบั ช่วงธุรกิจโรงแรมของทีบ่ ้าน ในขณะทีป่ รวีร ์
ผูม้ มี นั สมองปราดเปรื่องเลือกเรียนหมอเพือ่ รับช่วงธุ รกิจโรงพยาบาล
เอกชน ดังนัน้ คณะบริหารจึงเป็ นค�ำตอบสุ ดทา้ ย แม้ลกึ ๆ จะชอบ
วิศวะคอมพ์มากกว่า แต่ไม่ใช่ปญ
ั หา ตราบใดทีเ่ ขายังหารายได้พเิ ศษ
จากการเขียนแอปพลิเคชันให ้บริษทั พ่อได้อยู่
นั่นเป็ นอีกเรื่องที่เขาไม่เคยบอกอรภาริน เขาเก็บหอมรอมริบ
มาแต่ ไหนแต่ ไร พร�ำ่ บอกทุกคนว่าจะเอาเงินไปขออิน๋ ตอนยังเล็ก
ก็เป็ นที่ถูกอกถูกใจคุณย่าดีอยู่หรอก หล่อนถึงกับสมทบใหท้ ุกครัง้
ที่หลานรักเอายอดเงินในบัญชีไปกางใหด้ ู พอโตหน่ อยเขายิ่งจริงจัง
มากขึ้น กระทัง่ เคยแอบไปสมัครงานร้านสะดวกซื้อยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง คุณย่า
รู เ้ ขา้ ก็เป็ นเรื่อง รีบใหค้ นไปตามกลับมา นางหัวเสียยกใหญ่ท่หี ลาน
เลือกทางล�ำบาก ก�ำชับสั่งการพ่อเขาให้จบั ตาดู ไว ้ สุดทา้ ยภีมก็เลือก
โยนงานให ้ลูกชายท�ำเอง
ตอนนี้เขามีเงินสดเกือบสามล ้าน ตัง้ ใจเอาไว้ซ้อื คอนโดฯ อยู่กบั
อิน๋ เพราะดูท่าพีป่ น้ั น่ าจะสอยคอนโดฯ เก่าของพ่อไปอยู่เอง เขาเคย
ขอคอนโดฯ เป็ น ของขวัญ จากย่ า หากสอบติด มหาวิท ยาลัย ชัน้ น�ำ
คนอาบน�ำ้ ร้อนมาก่ อนอย่างนางย่อมรู เ้ ท่าทันความคิดหลานว่าเอาไว ้
อยู่ กบั แฟนจึงไม่ยอมอนุ มตั ิ หลานรักคอตกกลับบา้ นได้สกั พักแต่
ไม่ล ้มเลิกแผนการ หาทางเก็บเงินซื้อคอนโดฯ เองจนได้
ปรวัธน์มองเห็นเสน้ ทางทอดยาวขา้ งหน้าชัดเจน เขาจะเลือก
เรียนบริหารที่มหาวิทยาลัยเดียวกับอิน๋ จะซื้อคอนโดฯ ใกล้ท่เี รียน
จะรับงานบริษทั พ่อมาท�ำเพิม่ จะเก็บเงินและจะอยู่กบั เธอ ปัญหาเดียว
ในขณะนี้คืออรภารินไม่เลือกมหาวิทยาลัยสักที เขาก็พลอยตัดสินใจ
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เรื่องทีอ่ ยู่ไม่ได้
พอคุยกันเรื่องนี้ทีไรเธอก็ออกอาการเครียด วิตกกังวลอย่าง
เห็นได้ชดั คล ้ายก�ำลังถูกกดดัน ครัง้ หนึ่งถึงกับเปรยว่าหากไม่ได้เรียนต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย จะยังคบกับเธอไหม ปรวัธน์ตอ้ งปลอบอยู่นาน
สองนานถึงยอมเผยว่าพ่อแม่ใหเ้ รียนมหาวิทยาลัยรัฐเท่านัน้ เนื่องจาก
สู้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ไหว
อรภารินเป็ นเด็กเรียนปานกลาง เกาะกลุม่ มาตรฐาน ท�ำกิจกรรม
ในโรงเรียนบ ้างตามโอกาส โดยรวมเป็ นเด็กเรียบร้อย ไม่เคยมีปญ
ั หา
กับใครในโรงเรียน ซึ่งต่ างกับเขาลิบลับ พอคิดว่าต้องลงสนามสอบ
แข่งกับนักเรียนทัว่ ประเทศเพือ่ แย่งทีน่ งั่ จ�ำกัดตามเงือ่ นไขของครอบครัว
เธอยิง่ ไม่เหลือความมั่นใจสักนิด
เหตุการณ์ทางบ ้านเธอทวีความตึงเครียดมากขึ้นในช่วงก่อนสอบ
แอดมิช ชัน เพีย งสี่เ ดือ น อรภาริ น โทร.มาร้อ งห่ ม ร้อ งไห้ ก บั เขาว่ า
ไม่สามารถไปเรียนพิเศษได้แล ้ว มันเกินก�ำลังพ่อเธอจะส่งไหว ปรวัธน์
สังหรณ์ใจไม่ดี คาดว่าพ่อผูเ้ ป็ นหัวเรี่ยวหัวแรงของบา้ นก�ำลังประสบ
วิกฤตการเงิน เลยช่วยหาทางออกโดยอาสาติวหนังสือให ้เอง
ทุกสุดสัปดาห์เด็กหนุ่มจะขับรถไปรับแฟนสาวทีบ่ ้านตอนเช้าตรู่
พ่อแม่เธอก็รบั ทราบและไม่ขดั ข ้องหากพาลูกสาวมาส่งตามเวลาทีก่ ำ� หนด
อรภารินบอกเขาอย่างนัน้ ยามอยู่ดว้ ยกันบนรถเป็ นช่วงเวลาทีป่ รวัธน์
ชอบมากที่สุ ด เธอมัก นั่ ง เงีย บๆ มองเขาบัง คับ พวงมาลัย มือ เดีย ว
ขณะทีอ่ กี ข ้างกุมมือนุ่มนิ่มนั่นไว ้ตลอดทาง
พ่อแม่เขาอนุ ญาตเรื่องติวหนังสือและใหก้ ารต้อนรับเธอเป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะนลินผูเ้ ป็ นแม่ท่เี ตรียมอาหารเช้าไวเ้ ผื่อเธอทุกครัง้
ปรวัธน์กบั อรภารินจะรับประทานอาหารร่ วมกับพ่อแม่พ่นี อ้ งเขาก่ อน
แยกย้ายกันไปท�ำกิจกรรมส่วนตัว
“มะ เริม่ ” เขารุนหลังเธอเข ้าห ้องนอนโดยแง ้มประตูไว ้ตามพ่อสั่ง
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อรภารินทรุดกายนั่งพับเพียบหน้าโต๊ะญี่ป่ ุนตัวเล็กที่ตงั้ อยู่บน
ผืนพรมสีเข ้มกลางห ้อง
“เอาวิชาไหนก่อนดี” เด็กหนุ่มนั่งลงข ้างเธอ
“เคมีละกัน อิน๋ ไม่ถนัดเลย”
ปรวัธน์จงึ หยิบหนังสือเคมีทเ่ี ตรียมไว ้ออกมากางและเริ่มอธิบาย
เป็ นภาษาง่ายๆ ใหเ้ ธอเขา้ ใจ ผ่านไปนานเท่าไรไม่รู ้ เสียงเคาะประตู
ดังขึ้นเรียกทัง้ สองให้หนั ตาม นลินแม่เขายกถาดของว่างกับเครื่องดื่ม
เขา้ มาให ้ สงสัยพ่อส่งมาดู ความประพฤติลูกชาย ปรวัธน์ท่นี ั่งกุมมือ
อรภารินอยู่เกือบผละจากกันไม่ทนั
“พักกินขนมก่อนลูก” นลินท�ำชิฟฟอนใบเตยของโปรดลูกมาให ้
“ขอบคุณค่ะ” เด็กสาวไหว ้ขอบคุณแม่แฟนหนุ่ม
“พ่อกับแม่จะพาโปรดกับน้องปี บไปบา้ นย่ า ป้ อนอยู่กบั พีป่ นั้
นะลูก”
แม่สามีโทร.มาเมือ่ ครู่ให ้พาหลานไปกินข ้าวเย็นด้วย อีกทัง้ เห็นว่า
ลูกชายคนโตก็อยู่ทน่ี ่ี นายป้ อนคงไม่คดิ ท�ำอะไรเลยเถิด
“ครับ”
ครัน้ รถคันใหญ่ของครอบครัวแล่นลับรัว้ บา้ นไปสักพัก ปรวีร ์
ทีเ่ พิง่ อ่านหนังสือเสร็จก็เดินมาชวนน้องชายไปซ ้อมว่ายน�ำ้ ทีส่ ระ ปรวัธน์
หันมาถามอาการนักเรียนตัวน้อยว่าไหวไหม อัดเนื้อหาหนักหน่วงติดกัน
หลายชั่วโมงยังไม่ได้พกั กันเลย
“ป้ อนไปเหอะ สมองอิน๋ ไหม ้หมดแล ้ว ขอพักสายตาสักแป๊ บก็ดี”
เธอยิ้มบางๆ
“รอทีส่ ระนะ” พีช่ ายเขาบอกก่อนผละไป
“งัน้ อิน๋ นอนพักบนเตียงป้ อนก่อนละกัน” เด็กหนุ่มฉุดเธอลุกขึ้น
พร้อมกันและจูงไปทีเ่ ตียง
“จ้ะ อิน๋ อยู่ได้ ป้ อนไปว่ายน�ำ้ เถอะ” เธอทิ้งตัวลงนอน ค่อยๆ
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ปิ ดเปลือกตาลงอย่างอ่อนแรง

อรภารินก�ำลังเคว ้งคว ้างท่ามกลางความมืดมิด ดวงตากลมโต

มองไปรอบกายพบเพียงความว่างเปล่า ไร้จดุ เริ่มต้นไร้จดุ สิ้นสุด เธอ
เริ่ม ออกวิ่ง หวัง หลุด พ น้ จากพัน ธนาการไร้รู ป ไร้เ สีย งขณะที่ส องมือ
ปัดป่ ายไขว่คว ้าหาทีย่ ดึ เหนี่ยว
“อิน๋ ๆ”
คิ้ ว เรีย วได้รู ป มุ่น เข า้ หากัน มีค นเรีย กเธองัน้ หรือ เสีย งทุม้
เจือกระแสความอบอุ่นนั่นมาจากไหน
“อิน๋ ๆ”
ขาเรียวออกวิง่ ตามเสียงอย่างบ ้าคลัง่ ราวกับเป็ นความหวังสุดท ้าย
ทีจ่ ะพาเธอออกไปจากทีน่ ่ี
“อิน๋ !”
ร่างบางสะดุง้ เฮือก
“เป็ นอะไรไป”
ใบหน้าซีดเผือดเปรอะน�ำ้ ตามองตอบอย่ างงุนงง เธอฝันไป?
มัน เหมือ นจริ ง จนน่ า ขนลุ ก ครัน้ ได้ส ติ ก ลับ มาถึง พบว่ า สองแขน
กอดเขาแน่ นในสภาพหมิน่ เหม่ ปรวัธน์คงเพิง่ ว่ายน�ำ้ เสร็จ ผมตัดสัน้
ยังไม่แห ้งสนิท ท่อนบนไม่ได้สวมเสื้อและอยู่บนเตียงกับเธอ...
“อะ อิน๋ ฝันร้ายน่ะ” ใช้เวลาสักพักกว่าจะหาเสียงตัวเองเจอ
“ฝันว่าอะไร” มือหนาประคองใบหน้าเล็กอย่างทะนุถนอม
“ไม่รสู้ .ิ ..มันมืดไปหมด” เธอก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร
“อิน๋ เกาะป้ อนแน่นเลย ปลุกเท่าไรก็ไม่ยอมตืน่ ”
“อ้อ...” เธอยิ้มเขิน คลายวงแขนก�ำลังจะกระถดออกมา
“ไม่ตอ้ งหรอก อิน๋ กอดได้ตลอดไป” มือใหญ่กดสะโพกเธอแนบ
กลางกาย สายตาคมปลาบไม่ปิดบังด�ำฤษณา อยากท�ำตามใจปรารถนา
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รัง้ ใบหน้าเล็กมาจุมพิตดูดดืม่
จูบของเขา รสชาติของเขา ทัง้ เข ้มข ้นร้อนแรงจนเธอเผลอจิกอก
แน่ น หนั่ น ระบายความซาบซ่ า นที่ก �ำ ลัง ก่ อ ตัว เป็ น คลื่น ยัก ษ์ เพีย ง
ไม่ก่ีอึดใจทัง้ สองก็เปลือยเปล่า อรภารินนั่งกระมิดกระเมี้ยนปิ ดบน
ปิ ดล่างทีห่ วั เตียงโดยมีเขานั่งซ ้อนหลัง คอยจูบไล้ผวิ นวลอย่างหลงใหล
“ได้ไหมอิน๋ ” เสียงกระเส่าดังขึ้นข ้างหูขณะมือไม ้นวดคลึงอกอิม่
“ปัน้ อยู่ข ้างนอก” ตอบด้วยเสียงกระซิบ
“ช่ างหัวปัน้ ให้ป้อนรักอิ๋นได้ไหม” นัยน์ตาสีสนิมปรี่ลน้ ด้วย
แรงปรารถนามองเธออย่างคาดหวัง
ใช่ ว่ า เธอไม่ ต อ้ งการเขา ปรวัธ น์เ ป็ น รัก แรกรัก เดีย วในชีวิต
อรภารินเคยถามตัวเองว่าหากวันหนึ่งไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน เธอจะเลิกรักเขา
ได้ไหม ค�ำตอบคือไม่ หัวใจดวงนี้ไม่เหลือทีว่ า่ งให้ใครอีก และไม่มวี นั
เสียใจทีไ่ ด้รกั เขา
ดวงหน้าเกลี้ยงเกลาพยักครัง้ หนึ่ง เท่านัน้ ก็เพียงพอแล ้ว ปรวัธน์
ผ่อนร่างเล็กนอนราบก่อนเข ้าซุกไซ ้ล�ำคอระหงสูดดมกลิน่ กายสาวระเรือ่ ย
ลงมาถึงทรวงอิม่ มอบความรักความปรารถนาทัง้ หมดทีม่ ใี ห ้เธอคนเดียว
อรภารินสั่นสะทา้ นทัง้ กายยามโดนเขาหลอมละลายด้วยจังหวะ
หนักเบาสลับกัน กระทั่งเกือบถึงฝั่งฝันเขากลับหยุดไปดื้อๆ
“safe sex” เขายืดตัวขึ้น เอื้อมมือไปควานหาอุปกรณ์ป้องกัน
ทีอ่ ยู่ลกึ สุดในลิ้นชักโต๊ะข ้างเตียง
อรภารินมองเขาใช้ปากกัดซองฟอยล์และสวมเสื้อกันฝนเรียบร้อย
“ป้ อน! ไปเอามาจากไหน” เป็ นคนถามเสียเองทีอ่ ายแทบอยาก
หายตัวไปเดีย๋ วนี้
“ของมันต้องมี พ่อบอกใหพ้ กไว ้ ป้ อนก็ยงั ไม่เคยใช้ เก็บไว้ใช้
กับอิน๋ คนเดียวนีแ่ หละ” เขาตอบสบายๆ
“ครัง้ แรกของเรา...อิน๋ จะเจ็บหน่อย ไม่ตอ้ งเกร็งนะ ป้ อนสัญญา
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ว่าจะท�ำเบาทีส่ ดุ ” เด็กหนุ่มหอมแก้มให ้ก�ำลังใจคนรัก
สองร่างกอดก่ายบรรเลงเพลงรักแรกรุ่น เสียงลมหายใจขาดห ้วง
ดังคลอเสียงหอบกระเส่า พร�ำ่ ฝากรักกันมิรูเ้ บือ่
ปรวัธน์ย้ ิมกริ่ม หลุบตามองร่ างบางที่ก �ำลังซุ กอกด้วยความ
เขินอาย เธอเป็ นของเขาแล ้ว แม้นึกอยากต่ออีกรอบแต่ก็กลัวอรภาริน
จะช�ำ้ ในไปเสียก่อน อิน๋ ของเขาหอมหวานปานน�ำ้ ผึ้งเดือนหา้ จนหา้ มใจ
ไม่อยู่ ถุงยางที่ซุกไวส้ องกล่องเหลือซองเดียวเท่านัน้ ขนาดว่ายน�ำ้
ตัดก�ำลังไปพอสมควรยังประหลาดใจตัวเองว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน
แรงรักแรงหลงละมัง้
“อิน๋ เป็ นเมียป้ อนแล ้ว”
“ป้ อน!” ในทีส่ ุดก็ยอมเงยหน้ามาสบตาเขา
“อิน๋ เป็ นเมียป้ อนแล ้ว” เขาย�ำ้ ชัดๆ อีกครัง้ ท�ำเอาคนฟังหน้าขึ้นสี
แดงก�ำ่
อรภารินพรูลมหายใจอย่างขัดใจ จะเถียงก็เถียงไม่ออก
“เป็ นเมียจะกลับไปเป็ นแฟนไม่ได้แล ้วนะครับ” สามีหมาดๆ ของ
เธอประกาศ
“พอแล ้วป้ อน” มือบางเอื้อมไปปิ ดปากเขาไว ้
“อิน๋ อยากเข ้าห ้องน�ำ้ ” เธอกลัวพ่อแม่กบั น้องเขาจะกลับบ ้านมาเจอ
แจ็กพ็อตเข ้า
“อาบด้วยกันไหม”
เด็กสาวสั่นศีรษะ รีบก้าวลงจากเตียงโดยลืมนึกไปว่าตนกร�ำศึก
หนักมาก่อนหน้า เป็ นเหตุให ้แข ้งขาอ่อนยวบจนทรุดไปกองกับพื้น
“มานีม่ า” ปรวัธน์ตวัดผา้ ห่มออกจากตัว ก้าวโทงๆ มาอุม้ เธอ
เข ้าห ้องน�ำ้ ด้วยกัน

ฤดูกาลสอบแอดมิชชันผ่านพน้ ไป ปรวัธน์ค่อนขา้ งมั่นใจว่า
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ทุ ก อย่ า งจะเป็ น ไปตามแผน เขาโน้ม น้า วให อ้ รภาริ น ยื่น คณะและ
มหาวิทยาลัยเดียวกันย่านชานเมือง เธอเป็ นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่รู ้
แน่ ชดั ว่าชอบหรือถนัดอะไร เรียนบริหารไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
ก็ไม่เสียหลาย ซึง่ เธอก็ขอเอากลับไปคิดดูก่อน
“ท�ำ ไมช่ ว งนี้ อิน๋ มัน สวยขึ้น แปลกๆ วะ” วีริน ทร์ท กั ขึ้น ขณะ
ช่วยกันนัง่ เลือกคณะและมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากคะแนนปี ทแ่ี ล ้ว
ในห ้องเรียนในช่วงพักเทีย่ ง
“นั่นดิ ไปท�ำไรมา” เมธาเห็นด้วย
“หือ เปล่า ไม่ได้ทำ� ไร” เธอตอบไม่ใส่ใจนัก
วีวก่ี บั มีมห่ี นั มาสบตากันอย่างมีเลศนัย
“ชัวร์”
“รอบนี้ไม่แกง”
อรภารินขมวดคิ้วเป็ นค�ำถาม
“แกเสร็ จไอ้ป้ อนแล ว้ ใช่ ไ หม” เมธาถามจบก็ส่ ง เสีย งกรีด๊ ขึ้น
พร้อมกับวีรนิ ทร์
“มะ ไม่ใช่สกั หน่อย” ปฏิเสธไปก็เท่านัน้ ในเมือ่ กุหลาบแรกแย้ม
บานสะพรั่งส่งกลิน่ ยั่วหมูภ่ มรอยู่ทนโท่
“ไอ้ป้ อนมัน คงปล่อ ยแกไว น้ านหรอกอิน๋ นี ่ ครัง้ แรกเป็ น ไง
รีววิ ด่วน” วีวต่ี าโตด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น
“เหลามาค่ะ” มีมเ่ี ขยิบเข ้ามาใกล ้ท�ำท่าเงีย่ หูฟงั ด้วยคน
“ไม่คยุ ด้วยแล ้ว จะดูคะแนนต่อ” อรภารินเปลีย่ นเรื่องทันที
“ตอนเป็ นแฟนว่าหวงแล ้ว ตอนเป็ นหลัวจะขนาดไหนนะ ถ ้ามัน
รู ว้ า่ มีหนุ่มทักแชตมาจีบแกคงได้ตามอาละวาดถึงบ ้าน” เมธาเอ่ยต่อ
“มีก่ อ็ ย่าบอกป้ อนสิ อีกอย่างอิน๋ ไม่ได้คิดอะไรกับเขา”
“คิดไม่คิดไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือไอ้ป้อนไม่อนุ ญาตให้จีบ”
วีวเ่ี สริม
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“วาเลนไทน์น้ ีรูก้ นั ” สาวสองกล่าวปิ ดท ้าย
และก็ เ ป็ นดัง คาด ปรวัธ น์ต งั้ ใจมาเซอร์ไ พรส์แ ฟนสาวใน
วัน วาเลนไทน์ แต่ เ ขากลับ เซอร์ไ พรส์ก ว่ า เมื่อ พบว่ า มีไอ้ต วั ผู ห้ อบ
ตุก๊ ตาหมีตวั ใหญ่มามอบให ้อรภารินก่อน เขามาไม่ทนั เห็นหน้ามัน ท�ำได้
เพียงนั่งกระฟัดกระเฟี ยดในรถมองแฟนเขา วีวแ่ี ละมีมช่ี ่วยกันขนย้าย
ไอ้หมียกั ษ์ข้นึ ห ้อง รอให ้เลิกเรียนก่อนเถอะ มันจะไม่เหลือแม ้แต่ซาก
สัญญาณออดดังขึ้นบอกเวลาสี่โมงเย็น เด็กหนุ่ มส่งขอ้ ความ
บอกเธอใหม้ าเจอทีส่ นามฟุตบอลหลังโรงเรียน ซึง่ เขาย่อมคาดหวังจะ
เห็นเธอคนเดียว ไม่ใช่เพือ่ นทัง้ กลุม่ ช่วยกันกะเตงไอ้หมีเวรมาส่งด้วย!
“พวกฉันไปก่อนนะอิน๋ ” เมธารีบเอ่ยทันทีทว่ี างตุก๊ ตาหมีเจ้าปัญหา
ลงบนมา้ หินอ่อน สีหน้าถมึงทึงของไอ้ป้อนเหมือนพร้อมกะซวกไสห้ มี
กระจุยท�ำเอาขนลุกซู่ กะเทยยังไม่อยากตายค่ะ
“อื้อ ขอบคุณมากนะ” อรภารินกล่าวกับวีวแ่ี ละมีม่ี
“ใครให้” เสียงแข็งดังขึ้นลับหลังเพือ่ นเธอ
“เพือ่ นเก่าน่ะ” เธอตอบอ้อมแอ้ม รู้นิสยั ใจร้อนเขาดี กลัวจะท�ำ
อะไรผลีผลาม
“ถามว่าใคร” น�ำ้ เสียงห ้วนจัดเข ้าไปอีก
“ชือ่ เศรษฐ์...อิน๋ ปฏิเสธไม่ได้” เด็กสาวพยายามใช้นำ�้ เย็นเข ้าลูบ
“ไอ้เศษนีเ่ อง บอกแลว้ ใช่ไหมว่าใครจีบให้รีบบอก” ปรวัธน์จำ�
คู่กรณีได้ เป็ นไม ้เบือ่ ไม ้เมากับเขามาตัง้ แต่สมัยอนุ บาล เคยมีเรื่องกัน
หลายทีเ พราะมัน จ้อ งอิน๋ เหมือ นกัน ครัง้ ไหนหนัก หน่ อ ยพ่อ แม่เ ขา
ต้องมาเคลียร์ถงึ โรงเรียนและจ่ายค่าท�ำขวัญให ้ มันชื่อเศรษฐ์ แต่เขา
เรียกเศษ หรือเต็มๆ คือเศษสวะ
“ใจเย็นสิป้อน อิน๋ ไม่ได้คิดไรกับเขา”
ปรวัธน์หาฟังไม่ กลับท�ำสิง่ ทีต่ รงข ้ามกับค�ำว่าใจเย็น คว ้าตุก๊ ตาหมี
ไปโยนส่งๆ กลางสนามก่อนหยิบไฟแช็กออกมา
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กับเธอ

“ป้ อนอย่า!” อรภารินวิง่ ตามมาห ้ามไว ้
“เป็ นเมียป้ อนยังกลา้ รับของผู ช้ ายอืน่ อีกนะ” เขาพูดเสียงเย็น

“ป้ อนหยุดนะ! พกไฟแช็กตัง้ แต่เมือ่ ไร” คราวนี้เธอเสียงแข็งกลับ
บ ้าง อรภารินเดินมาประชิดร่างสูงก่อนล ้วงเข ้าไปในกระเป๋ ากางเกงและ
พบสิง่ ทีท่ ำ� ให ้เธอตาค้าง
“แอบสูบนานยัง” เธอชูซองบุหรี่ข้นึ มองเขาอย่างผิดหวัง
“มันไม่ใช่อย่างนัน้ นะอิน๋ ไม่ได้ตดิ แค่สูบเวลาเครียดๆ” กลายเป็ น
เขาทีต่ ะกุกตะกักเสียเอง เกมพลิกจนได้
“อิน๋ บอกแลว้ ว่าไม่ชอบ ไม่เคยฟังกันบา้ งเลยใช่ ไหม คราวนี้
อิน๋ โกรธจริงๆ แล ้วนะ” นัยน์ตากลมโตสีดำ� ขลับไม่มแี ววล ้อเล่น
“วันนี้อิน๋ จะกลับเอง” เธอยัดซองบุหรี่ใส่มอื เขา หันหลังท�ำท่า
จะตีจาก
“เฮ้ย ไม่เอาแบบนี้ดิอนิ ๋ โกรธได้แต่ให้ป้อนไปส่งนะ” เขารีบรัง้
ขอ้ มือเธอไว ้ วาเลนไทน์วนิ าศสันตะโรอะไรวะ ทะเลาะกับแฟนไม่พอ
ยังโดนเธอโกรธอีก เขาทนความมึนตึงเย็นชาของเธอไม่ได้หรอก
“ปะ กลับก็กลับ ป้ อนไปส่งเอง”
อรภารินยอมให ้เขาจูงมือไปทีร่ ถและนั่งเงียบไปตลอดทาง
ปรวัธน์กลับมานัง่ หงอยทีบ่ ้าน โทร.ไปเท่าไรเธอก็ไม่รบั ส่งข ้อความ
หาก็ไม่อ่าน เขาตัง้ ใจจะใช้วนั สุดพิเศษนี้กบั คนรัก เพราะช่วงก่อนสอบ
และระหว่างสอบแอดมิชชันเราแทบไม่ได้เจอกัน ทัง้ คิดถึงทัง้ โหยหา
กลิน่ ละมุนเฉพาะตัว นับจากครัง้ นัน้ เราก็ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทแนบแน่ น
อีกเลย รสชาติหอมหวานของเธอยังติดตรึงใจ มีครัง้ แรกและอยากมี
ครัง้ ต่อๆ ไปราวกับเสพติดการร่วมรักกับเธอ
“รับดิวะอิน๋ ”
เด็กหนุ่มสบถอย่างหัวเสีย ใจแข็งจริงๆ กระหน�ำ่ โทร.จนสายไหม้
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ก็ไม่รบั อรภารินไม่เหลือทางเลือกใดให ้เขานอกจาก...

ร่ างบางเลิกผา้ ห่มเตรียมลม้ ตัวลงนอนพลันได้ยนิ เสียงกุกกัก

แถวระเบียง หอ้ งนอนเธอหันหน้าไปทางหลังบา้ นมีระเบียงเล็กยื่น
ออกมา ต�ำ่ ลงไปเป็ นรัว้ บ ้านติดเหล็กแหลมป้ องกันโจรผู้รา้ ยจึงไม่ค่อย
กังวลเรื่องผูบ้ กุ รุกนัก ทว่าเสียงนั่นกลับดังขึ้นเรื่อยๆ คล ้ายเสียงฝี เทา้
หนักๆ ตามด้วยเสียงเคาะ เธอฟังไม่ผดิ เสียงเคาะบานกระจกจริงๆ
อรภารินข่มความกลัวควา้ ไมแ้ บดตรงไปที่ระเบียง อาจจะเป็ น
แมวเกเรสักตัวก็ได้ มือบางกระชับอาวุธ ตัง้ ท่าพร้อมรบ ใช้ไม้แบด
เลิกม่านขึ้นช้าๆ โดยตรึงระยะห่างเผื่อทางหนีทีไล่เอาไวก้ ่ อนพบกับ
แมวยักษ์ทช่ี อบซุกอกเธอตัวนัน้
“ป้ อน!” เด็กสาวอุทานด้วยความตกใจ
เขาสวมเสื้อฮูด้ กางเกงยีนส์ และรองเท ้าผ ้าใบสีดำ� มาปรากฏตัว
บนระเบียงหน้าห ้องนอนเธอตอนสีท่ มุ่ บ ้าไปแล ้ว! ในใจต่อว่าแฟนหนุ่ม
ไปมากมายแต่มวิ ายลนลานเปิ ดประตูให ้เข ้ามาอยู่ดี
“ชู่ว”์ นิ้วเรียวทาบบนฝี ปากอิ่มเตือนใหเ้ บาเสียงไวก้ ่ อน เกรง
พ่อแม่ทก่ี ำ� ลังหลับอยู่ห ้องข ้างๆ จะได้ยนิ เสียงแปลกปลอม
“มาได้ยงั ไง” เธอกระซิบถาม
“ท�ำไมไม่รบั สาย ไม่ตอบไลน์” เขายังหอบเล็กน้อยเพราะเพิง่ ปี น
ขึ้นระเบียงมา
“มันอันตรายรู้ไหม ตกลงไปท�ำไง” เธอไม่ตอบแต่ตำ� หนิเขาแทน
“ป้ อนคิดถึงอิน๋ ” คนโดนต�ำหนิไม่สะทกสะท ้าน พูดจบก็รวบเธอ
ไปกอดหมายจะจูบให ้หายคิดถึง
“อื้อ ปล่อยนะ ไม่ให ้จูบ ไม่จูบกับคนสูบบุหรี”่ อรภารินเบือนหน้า
หนีไม่ให ้เขาประกบปาก
ปรวัธน์พน่ ลมหายใจด้วยความเซ็งจัด
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“ป้ อนเป็ นแฟนทีด่ ีของอิน๋ ไหม ขอเรือ่ งนี้เรือ่ งเดียวไม่ได้เหรอ”
เด็กหนุ่มท�ำเสียงอ่อน
ที่พูดมาใช่ ว่าผิดจากความเป็ นจริง เขาเป็ นแฟนที่ดีเสมอต้น
เสมอปลาย ใส่ใจดู แลเธอทุกอย่าง ไม่มที ีท่าว่าจะรักน้อยลง มีแต่
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เทียบกับหนุ่ มรุ่ นวัยเดียวกันแลว้ ปรวัธน์จดั ว่า
เกรดพรีเมียมเลยทีเดียว
“ก็ อ ยากให อ้ ยู่ ด ว้ ยกัน นานๆ” แววตาบ่ ง บอกว่ า เป็ น ห่ ว งเขา
สุดหัวใจ
“มานีเ่ ลย แบบนี้ป้อนไปไหนไม่รอดแลว้ ” เขาฉุ ดเธอใหล้ ม้ ลง
บนเตียงพร้อมกัน
เสื้อ ยืด ตัว บางกับ กางเกงขาสัน้ ปลิว หลุด จากศี ร ษะเธออย่ า ง
รวดเร็ว หน้าคมก้มลงไปบดจูบหิวกระหาย อาศัยความช�ำ่ ชองเรียกร้อง
ให ้เธอตอบสนองในแบบเดียวกัน
“ดะ เดี๋ยวป้ อน เดี๋ยว” มือเล็กประคองใบหน้าเขาไวก้ ่ อนจะ
ก้มลงไปคลุกเคล ้าอกเธอ
“ฮือ่ ” ปรวัธน์ส่งเสียงขัดใจในล�ำคอ
“หะ หา้ มเสียงดังนะ” พูดเองอายเองเหมือนสมรูร้ ่วมคิดกับเขา
อย่างไรไม่รู ้
“อือ ถ ้าอิน๋ ไม่เสียงดัง” เขาเลิกคิ้วยียวน นัยน์ตาฉายแววเจ้าเล่ห ์
ปรวัธน์ยดื ตัวขึ้นจัดการเสื้อผ ้าตัวเองและเอาหมอนรองใต้สะโพก
เธอไว ้ ความงามตรงหน้า ช่ า งเย้า ยวนเชิญ ชวนให้โน้ม ลงไปดื่ม ชิม
เด็กสาวสะทา้ นเฮือกยามสัมผัสเปี ยกชื้นไล ้เวียนรุกเร้าก่อนต้องสะทา้ น
เฮือกอีกรอบยามคนใจร้อนผลีผลามบุกเข ้ามา
“อื้อ ป้ อน” กัดริมฝี ปากสะกดกลัน้ เสียงครางสุดความสามารถ
“อา...อิน๋ แน่น” เขาก็ทรมานไม่ต่างกัน
“จุก” เธอข่วนอกเขาระบายความอึดอัด
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ร่ างแข็งแรงแช่น่ิงสักพักรอใหเ้ ธอปรับตัว จากนัน้ จึงเริ่มงอ้ ใน
แบบฉบับของเขา
“เจ็บรึเปล่า” เด็กหนุ่มจูบหัวไหล่ของคนทีน่ อนตะแคงหันหลังให ้
หลังเสร็จสม
“นิดหนึ่ง” เสียงอู้อ้ ตี อบกลับ
“ขอโทษ เมือ่ กี้ไม่ได้ป้องกัน” มือหนายังวนเวียนลูบไล ้สะโพกเธอ
“อือ อิน๋ กินยาคุมอยู่” เธอพลิกกายหันมาหาขึงตาใส่ตวั การ
“มิน่า...โตขึ้นเยอะเลยนะเรา” เขาไม่ว่าเปล่า เลื่อนมือขึ้นมา
กอบกุมส่วนทีโ่ ตขึ้นเยอะของเธอ
“อย่าเกเรป้ อน” รีบตะครุบมือเขาไว ้
“ป้ อนออกจะเป็ นเด็กดีของอิน๋ อ้อ จริงสิ ยังไม่ได้ให้ของขวัญ
อิน๋ เลย” เด็กหนุ่มผละจากเตียงมาหยิบกล่องสีเ่ หลีย่ มขนาดเล็กออกจาก
กระเป๋ ากางเกง
“ป้ อนให้อิน๋ ” เขาดึงเธอลุกขึ้นนั่งก่ อนหยิบสิ่งนัน้ ออกมาสวม
บนนิ้วนางข ้างซ ้ายให ้
แหวนเกลี้ย งสีโ รสโกลด์ป ระดับ เพชรเม็ด เล็ก แทนสัญ ญารัก
จากเขา
“แหวนคาร์เทียร์! มันแพงนะป้ อน”
อรภารินอุทานอย่างตกตะลึง บ ้านเขารวยก็จริง แต่มนั ก็ราคาสูง
ส�ำหรับเด็กม.ปลายอยู่ดี
“อ้าว นึกว่าจะขอบคุณ” เขาหัวเราะขันหน้าตาเด๋อด๋าของแฟนสาว
“ขะ ขอบคุณ ป้ อนไม่ตอ้ งใหอ้ ะไรอิน๋ อีกแล ้วนะ” ชิ้นนี้ช้ นิ เดียว
ก็หกหลักแล ้ว
“ให ้เมียไม่มอี ะไรแพงหรอก” ปรวัธน์จบู จมูกรัน้ ด้วยความมันเขี้ยว
“ใครเมียป้ อนกันเล่า”
เธอบ่นเสียงค่อยกลบเกลือ่ นความเขินอาย หารูไ้ ม่วา่ ก�ำลังเตะหมู
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เข ้าปากหมา
“มะ งัน้ ย�ำ้ อีกรอบ”
กว่าปรวัธน์จะปี นลงจากระเบียงห ้องเธออีกทีกย็ ำ� ่ รุ่ง
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3
คั่งแค้น

เด็กน้อยตัวอวบอ้วนในอ้อมแขนปวรปรัชญ์ดดี ดิ้นจะโผหาอกแม่

ทันทีท่ีเห็นผู้ให้กำ� เนิด ตอนแรกเขาอุตส่าห์พาเจ้าหนู ไปนั่งรอเย็นๆ
ในรถ ทีไ่ หนได้ดนั ร้องสะอึกสะอื้นหาแม่จนอาเจียนเลอะแขนเสื้อเชิ้ตเขา
เต็มๆ สุดท ้ายก็ตอ้ งอุม้ มายืนรอข ้างรถในสภาพดูไม่จดื ทัง้ คู่
“มะ มะ” เด็กน้อยกรีดร้องเรียกแม่
“แม่อยู่น่ี แม่อยู่น่ีแลว้ ” อรภารินสะบัดขอ้ มือจากการเกาะกุม
ของปรวัธน์และรีบจ�ำ้ อ้าวมารับลูก
ปวรปรัชญ์มสี หี น้ากระอักกระอ่วน ส่งเด็กให ้คนเคยรักของพีช่ าย
ด้วยสายตารูส้ กึ ผิดแกมขอโทษ
“ขึ้นรถ”
เสียงดุๆ ดังขึ้นพร้อมรุนแผ่นหลังบางเข ้าไปในยานพาหนะคันหรู
ปฏิบตั ิการชิงเมียคืนในวันนี้เขาไม่ได้ใช้คนขับรถ แอบมาเงียบๆ กับ
น้องชาย เมื่อสองแม่ลูกขึ้นรถเรียบร้อยก็โยนกุญแจใหส้ ารถีจำ� เป็ น
เพราะเขาจะนั่งประกบอาภารินเอง
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เจ้าเด็กตัวป้ อมในอ้อมอกแม่ส้ นิ ฤทธิ์หลังโดนแอร์เย็นเฉียบเป่ า
ไม่รบั รูบ้ รรยากาศเย็นยะเยือกรอบกาย หญิงสาวนัง่ ตัวเกร็งติดประตูรถ
อีกฝั่งพลางลอบมองคนในความคิดถึงเป็ นระยะ ปรวัธน์เปลีย่ นไปแล ้ว
จริง ๆ สองปี ท่ีผ่ า นมาเขาเติบ โตเป็ น หนุ่ ม รู ป งาม เรือ นกายผึ่ง ผาย
ดวงตาปราศจากความครั่นคร้าม แผ่กลิน่ อายน่ าย�ำเกรง ผิดกับเธอ
ทีโ่ ดนโชคชะตาเฆี่ยนตีจนไม่มหี น้าไปสู ้เขา ไม่คู่ควรกับเขาอีกต่อไป
“หม�ำ่ ๆ”
ปรวัธน์หนั ขวับตามเสียง ไอ้เด็กอ้วนลืมตาตื่นก็รอ้ งจะกินนม
ขณะที่มือ ป้ อมดึง รัง้ เสื้อ แม่ ห าแหล่ ง อาหารพานให ค้ นมองหายใจ
ไม่ทั่วทอ้ ง อรภารินเองก็ทำ� ตัวไม่ถูก ตอนโดนฉุ ดไม่ทนั หยิบของลูก
ติดมือมาสักอย่าง จึงหันไปเอ่ยเสียงเบา
“ป้ อนหันไปก่อนได้ไหม”
ชายหนุ่มไม่ตอบรับ ท�ำเพียงผินหน้าออกไปนอกรถ
“มองแต่ทางข ้างหน้าไป โปรด” เขาสัง่ น้องชายเป็ นนัยว่าห ้ามมอง
กระจกมองหลัง
เพียงเท่านี้กส็ มใจเด็กน้อย อรภารินเลิกเสื้อขึ้นให ้นมลูกตามด้วย
เสียงดูดดึงดังขึ้นเป็ นพักๆ โดยหารู้ไม่ว่ามันไปกระตุน้ เตือนบางคนให ้
นึกถึงวันวานแสนหอมหวานจนต้องลอบพ่นลมหายใจระบายความอึดอัด
กลางกาย ที่ตรงนัน้ มันเคยเป็ นของเขา เสียงว่าร้ายแลว้ กลิ่นหอม
แม่ลูกอ่อนที่โชยมายิ่งร้ายกว่า ไอ้เวรเศษเอ๊ย ขโมยเมียเขาไปไม่พอ
ยังทิ้งลูกไว ้เป็ นหนามต�ำใจ เจอเมือ่ ไรมันได้ม ้วยคาตีนแน่
พออิ่มเจ้าหนู ก็ผละจากอกแม่เคลื่อนตัวมาทางเขา ร่ างป้ อม
พยายามเรียกร้องความสนใจจากผูช้ ายตัวโตตรงหน้า ทัง้ ดึงแขนเสื้อ
และส่งเสียงเรียกเขาก็ไม่แล กระทั่งปี นขึ้นไปนั่งบนตักส�ำเร็จ หนุ่ ม
สองวัยประสานสายตากัน ไอ้เด็กนี่หน้าตาไม่เลว แต่ อย่าหวังว่าเขา
จะใจอ่อนเพราะเห็นว่าเป็ นเด็ก โดยเฉพาะเด็กทีเ่ ป็ นลูกมัน
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มือหนารวบร่างคนบนตักมาวางส่งๆ บนเบาะหนังราวกับรังเกียจ
เหลือประมาณ พลอยให ้เจ้าหนู หงายหลังเป็ นตุก๊ ตาล ้มลุก ดีทผ่ี ู ้เป็ นแม่
ทีเ่ พิง่ จัดการเสื้อผ ้าเรียบร้อยมารับไว้ทนั
“ป้ อน!” อรภารินอุทานเกือบตะโกน เขามีสทิ ธิ์โกรธเธอก็จริง แต่
อย่าไปลงกับลูกได้ไหม หากลูกเป็ นอันตรายไป เธอจะอยู่อย่างไร
“ท�ำไม” ปรวัธน์เลิกคิ้วถามว่าตนท�ำผิดอะไร ให ้ลูกชูม้ านั่งหายใจ
ร่วมกันบนนี้กน็ บั ว่าเขาก็โอบอ้อมอารีปานจะหาใดเปรียบ
“ป้ อ” นอกจากไม่ได้ต่ืนตกใจเหมือนแม่ เจ้าหนู ยงั มีอารมณ์
คุยเล่นกับชายสีหน้าถมึงทึงคนนี้อกี พยายามเรียกเขาตามแม่ เพียงแต่
ออกเสียงไม่ชดั จึงไปคล ้ายกับค�ำว่า ‘พ่อ’ แทน
มึงส่งลูกมากวนตีนกูจริงๆ ใช่ไหมเศษ
“เงียบ!” เขาพูดเสียงเย็น
ทว่าเด็กน้อยคงเข ้าใจว่าเขาหยอกเล่นจึงตะเบ็งเสียงดังกว่าเดิม
“ป้ อ!”
“เงียบ”
“ป้ อ”
“โธ่โว ้ย! บอกว่าเงียบ”
“ป้ อ”
ปวรปรัชญ์ท่ีกำ� ลังขับรถอยู่ถึงกับหลุดข�ำ จุดหมายปลายทาง
อยู่ไม่ไกล สองหนุ่มต่างวัยคงมีเวลาเจื้อยแจ้วกันอีกยาว
“มาหาแม่มา” อรภารินอุม้ ลูกมานั่งบนตักเมือ่ เห็นท่าไม่ดี
“ดู ตน้ ไม ้ ต้นไมเ้ ขียวๆ” นิ้วเรียวชี้ไปที่ทวิ ทัศน์ขา้ งทางเพื่อดึง
ความสนใจด้วยไม่อยากให ้ลูกซึมซับกิรยิ าแข็งกร้าวจากเขา บรรยากาศ
ภายในรถถึงกลับมาสงบอีกครัง้
ในทีส่ ดุ ยานพาหนะคันหรูกม็ าจอดสนิทบนชัน้ จอดรถของโรงแรม
หกดาวแห่งหนึ่ง หญิงสาวเพิง่ มาเหยียบทีน่ ่ีครัง้ แรก รู้ในบัดดลว่าเป็ น
40 ยิ่งหวงรัก

อาณาจักรเขา หากยังไม่ทนั ได้สำ� รวจอะไรมากนัก ปรวัธน์ก็พาเธอ
ขึ้นลิฟต์ส่วนตัวตรงสู่ชนั้ บนสุดโดยมีนอ้ งชายเขามองตามอย่างเป็ นห่วง
หลังเรียนจบกลับมาเริ่มงานทีโ่ รงแรม เขาก็อาศัยกินนอนบนนี้
หอ้ งสวีตตกแต่งสไตล์มนิ ิมลั ประกอบด้วยสองหอ้ งนอน สองหอ้ งน�ำ้
หอ้ งครัว หอ้ งนั่งเล่น หอ้ งซักรีดและสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัวดูเรียบง่ายแต่
แฝงความหรูหราสมกับปรวัธน์
“เธอกับลูกนอนห ้องนัน้ ” ชายหนุ่มชี้ไปทางห ้องนอนเล็กทันทีทเ่ี ธอ
อุม้ ลูกก้าวเข ้ามายืนในห ้องนั่งเล่น
“เดีย๋ วสิป้อน...” หญิงสาวมองตามแผ่นหลังกวา้ งที่เดินไปริน
น�ำ้ ดืม่ ให้ตวั เองในครัว
“ป้ อ!” ร่ างป้ อมลากเสียงเรียกตามที่ได้ยินจากแม่เพราะเห็น
ชายคนนัน้ ท�ำท่าไม่สนใจ
ได้ผล เขาสาวเท ้ามาใกล ้ จ้องหน้าเธอเขม็ง
“จะให้อิ๋นอยู่นี่ได้ไง ไม่มขี องใช้ลูกสักอย่าง”
อ้อ ทีแ่ ท้กเ็ พราะไอ้เด็กอ้วนนี่อกี แล ้ว น่าหงุดหงิดชะมัด หายใจ
เข ้าออกก็มแี ต่มนั
“อยากได้อะไรจดไว ้ เดีย๋ วให ้แม่บ ้านไปซื้อให้”
“แล ้วอิน๋ ต้องอยู่ทน่ี ่ีอกี นานเท่าไร...”
“จะรีบกลับไปหาไอ้ผวั กระจอกท�ำไมอิน๋ อยู่เล่นเกมกันก่อนสิ”
เธอพูดไม่ทนั จบ น�ำ้ เสียงห ้วนจัดก็แทรกขึ้นมาก่อน
“อิน๋ ขอพาลูกนอนก่อนแล ้วจะมาคุยด้วย” อรภารินเลือกทีจ่ ะถอย
ไม่อยากเถียงกันต่อหน้าเด็ก อีกทัง้ ตอนนี้ก็บ่ายคล ้อยใกล้ได้เวลางีบ
ของเจ้าตัวป้ อมแล ้ว ถ ้าไม่ได้นอนเดีย๋ วจะงอแงจนเจ้าของห ้องหงุดหงิด
ใส่อกี
“จะกลับมาอีกทีตอนค�ำ่ ๆ อีกสักพักแม่บา้ นจะเอาอาหารมาส่ง”
น�ำ้ เสียงยังห ้วนไม่เปลีย่ น
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บ ้าง

หญิงสาวพยักหน้ารับทราบ อย่างน้อยก็พอมีเวลาหายใจหายคอ

ปรวัธน์ไม่ได้ลงไปท�ำงานตามทีอ่ รภารินเข ้าใจ เขาขับรถอีกคัน

ย้อนกลับไปทีห่ ้องเช่าของเธอด้วยจุดประสงค์บางอย่าง
เขาไม่โง่ขนาดไม่เห็นเค้าโครงหน้าตัวเองบนหน้าเด็กนั่น แต่มนั
จะเป็ นไปได้ไง นายโปรดเป็ นคนส่งรูปงานแต่งชื่นมืน่ ระหว่างอรภาริน
กับเศรษฐ์มาใหด้ ู กบั ตา หึ ปรวัธน์เหยียดยิ้มสมเพชตัวเอง เพิ่งบิน
ไปเรียนต่อออสเตรเลียได้ไม่ถงึ สามเดือนก็กลายเป็ นผัวเก่าซะแล ้ว
เขาเสีย ใจแทบไม่ เ ป็ น ผู เ้ ป็ น คน อยากบิน กลับ เสีย เดีย๋ วนัน้
ก็ทำ� ไม่ได้ เพราะเขาเป็ นเพียงความหวังเดียวของบา้ น หลังหลานชาย
สุดทีร่ กั ของคุณย่าเพิง่ ก่อเรื่องมาจนนางล ้มป่ วยนอนซมอยู่โรงพยาบาล
นานนับสัปดาห์ ในขณะทีพ่ ช่ี ายเขาก็ยงั เรียนไม่จบ และคาดว่าจะใช้เวลา
อีกหลายปี กว่าจะมาแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
ชายหนุ่มถูกสถานการณ์บบี คัน้ กอปรกับไม่สามารถละทิ้งภาระ
ที่ได้รบั มอบหมาย เวลาเสียใจยังไม่มี ท�ำได้เพียงก้มหน้าก้มตาเรียน
ให ้จบรีบกลับไทยมาเป็ นเสาหลักให ้ย่า จากนัน้ จะเป็ นเวลาสะสางหนี้แค้น
ของเขา
ปวรปรัชญ์เองคงรูส้ กึ ผิดกับพีร่ วมถึงทุกคนไม่นอ้ ย จึงอาสาช่วย
ตามหาอรภารินอีกแรงโดยมีเขาบัญชาการทางไกล ที่อยู่เธอหล่นใส่
มือเขาอย่างง่ายดาย เทา้ เหยียบแผ่นดินไทยไม่ถงึ อาทิตย์ก็ปรี่มาฉุ ด
เมียคืน ทุกอย่างเป็ นไปตามแผน ยกเว ้น...ไอ้เด็กอ้วนทีต่ ดิ มาด้วย!
ปรวัธน์แวะบอกยกเลิกหอ้ งเช่ ากับผู ด้ ู แลก่ อนเดินลงสน้ ขึ้นไป
ชัน้ บนอย่างไม่สบอารมณ์นกั หากอรภารินรักดีรกั เขาคนเดียวจะไม่มวี นั
ต้องมาล�ำบากยากเข็ญแบบนี้สกั นาที ชายหนุ่มผลักประตูไม่ถอดรองเท ้า
ย�ำ่ เขา้ ไปในหอ้ ง ไม่คาดคิดว่าจะโดนกลิน่ หอมละมุนโจมตีอกี ระลอก
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เป็ นกลิน่ หอมจางคลา้ ยกลิน่ เด็ก ใหค้ วามรู้สกึ ผ่อนคลายยามสู ดดม
แม ้เจ้าตัวไม่อยากยอมรับก็ตาม
“นี่มนั ห ้องนอนหรือเล ้าหมูวะ” คนปากร้ายมองคอกเด็กขนาดเล็ก
อย่างดู หมิน่ แลว้ ใช้เทา้ เขีย่ ของเล่นราคาถูกใหพ้ น้ ทางขณะตรงไปยัง
ตูล้ ้นิ ชักข ้างเตียง ในนี้อาจมีคำ� ตอบทีเ่ ขาก�ำลังค้นหาอยู่
และปรวัธน์ก็ไม่ผิดหวังเมื่อพบหลักฐานส�ำคัญสามชิ้นที่ทำ� ให ้
ใจเขากลับมาเต้นแรงอีกครัง้ หลังด้านชาไร้ความรู้สกึ มานาน ไดอารี่
บันทึกพัฒนาการช่วงตัง้ ครรภ์ ใบเกิดไอ้ลูกหมู และ...ทะเบียนสมรส
ใช่ ทะเบียนสมรสของเขากับเธอถูกเก็บ ไว้ในแฟ้ มใสอย่ างดี
ไม่มีร อยยับ ย่ น อรภาริน ยัง เก็ บ ไว ท้ ำ� ไม นัย น์ต าปรวัธ น์พ ลันรู้สึก
ร้อนผ่าวจนต้องกะพริบถีๆ่ ขับไล่อารมณ์อ่อนไหว เขาไม่มวี นั เสียน�ำ้ ตา
ให ้เธออีก แถวนี้มนั ฝุ่นเยอะชะมัด
เรือ่ งเขากับอรภารินอยูก่ นิ เยีย่ งคูผ่ วั ตัวเมียตัง้ แต่เรียนมหาวิทยาลัย
ปี หนึ่งไม่ใช่ ความลับ แม้ชีวิตคู่ จะเริ่มต้นเร็วกว่าใคร แต่ ก็เกิดจาก
ความเต็มใจทีอ่ ยากดูแลคนรักให้ดที ส่ี ุด ตอนนัน้ อรภารินต้องแบกรับ
ปัญหาทางบ ้านหลายอย่าง กดดันจนสอบมหาวิทยาลัยเดียวกับเขาไม่ตดิ
หากยังดีมรี ่มชูชพี โควตานางร�ำ ท ้ายสุดถึงได้เรียนทีเ่ ดียวกัน
ปรวัธน์ดใี จกว่าเธอด้วยซ�ำ้ รีบด�ำเนินการซื้อคอนโดฯ ด้วยเงินสด
ที่มไี วเ้ ป็ นบา้ นหลังแรกของเรา เทอมแรกผ่านไปอย่างไร้ปญ
ั หา ทว่า
ชีวติ มีข้นึ มีลงฉันใด มีสุขย่อมมีทกุ ข์ฉนั นัน้ แฟนเขาเกือบต้องลาออก
กลางคันเพราะพ่อแม่ประสบภาวะหนี้สินรุ งรังจนไม่สามารถส่งเสีย
ลูกสาวได้อกี ต่อไป เขาจึงต้องยืน่ มือเข ้าช่วยเหลือ
มันสมองและสองมือของผัวสุดประเสริฐคนนี้ส่งเสียเลี้ยงดูเธอ
จนจบปริญญาตรี เรียนไปด้วย นั่งท�ำงานหลังขดหลังแข็งดึกๆ ดื่นๆ
ใหบ้ ริษทั พ่อไปด้วย จดทะเบียนสมรสกันเงียบๆ เมื่ออายุถงึ เกณฑ์
ทุกหยาดเหงือ่ ก็เพือ่ เธอทัง้ นัน้ แล ้วดูสิ อรภารินตอบแทนเขาอย่างไร
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ชายหนุ่มสะบัดศีรษะ วางทะเบียนสมรสและเรื่องราวหนหลังลง
ก่อนหยิบหลักฐานชิ้นต่อไปขึ้นมาอ่านด้วยใจระทึก ใบเกิดไอ้เด็กอ้วน
มีช่ือ อรภาริ น เป็ น แม่ ผู้ให้ก �ำ เนิ ด ถู ก ต้อ ง แล ว้ เหตุใ ดช่ อ งใส่ ช่ือ พ่ อ
จึงว่างเปล่า ลู กไอ้เศษก็ตอ้ งใส่ช่ือไอ้เศษดิวะ เดีย๋ วนะ เจ้าหนู เกิด
เก้าเดือนหลังเขาย้ายไปออสเตรเลีย แปลว่า...มีความเป็ นไปได้ทไี่ อ้ลกู หมู
จะเป็ นลูกเขา?
มีความเป็ นไปได้แต่ นอ้ ยมาก เขากับเธอป้ องกันเป็ นอย่ างดี
ไม่มพี ลาด แล ้วเด็กนี่มาจากไหนถ ้าไม่ใช่ไอ้เศษสวะ นึกถึงหน้ามันทีไร
สมองก็วนกลับมาค�ำถามเดิมทีเ่ คยฆ่าเขาทัง้ เป็ น เธอไปแต่งงานกับมัน
ทัง้ ที่ยงั เป็ นเมียทางนิตินยั และพฤตินยั ของเขาได้ไง! ความเจ็บหน่ วง
ในอกตีต้ นื ขึ้นมาอีกรอบ มือใหญ่รีบรวบรวมหลักฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์
ทัง้ หลายรวมถึงสมาร์ตโฟนเครื่องเก่ าของเธอก่ อนที่เขาจะคลุม้ คลั่ง
ทุบท�ำลายเล ้าหมูน่ีท้งิ เสีย มันเจ็บโว ้ย
“จะมีคนมาเก็บของทีเ่ หลือและคืนกุญแจก่อนหกโมงเย็น” ปรวัธน์
บอกผู ้ดูแลระหว่างเดินผ่านห ้องธุรการออกไปลานจอดรถ
สิ่งแรกที่ชายหนุ่ มท�ำเมื่อขึ้นมานั่งประจ�ำที่คนขับคือต่ อสายหา
พีช่ ายฝาแฝดผู ้เป็ นกุญแจไขปริศนาข ้อแรก
“ฮัลโหล” ปรวีรร์ บั สาย
“ปัน้ ตรวจดีเอ็นเอได้ไหม” เขาเข ้าเรื่องทันที
“ดีเอ็นเอใคร”
“เด็กคนหนึ่ง”
“ได้ ถ ้าบิดามารดายอมนะ”
“ทัง้ สองคนต้องยินยอมเหรอ” ปรวัธน์เม ้มปากรอลุ ้นค�ำตอบ
“ใช่ คนใดคนหนึ่ ง ไม่ไ ด้ จะแอบตรวจยิ่ง ไม่ต อ้ งคิด ผิด ทัง้
กฎหมายและจรรยาบรรณแพทย์” พีช่ ายเขาดักไว ้
“เออ เพือ่ นฝากถาม แค่น้ ีแหละ” เขารีบกลบเกลือ่ นพิรุธ
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หึ ในเมือ่ ฟ้ าไม่เป็ นใจ เขาก็มวี ธิ งี ้างปากให ้อรภารินคายความจริง
ออกมาเอง

นี่ มนั เล ้าหมูไม่ใช่ห ้องเขา! ผู ้บริหารหนุ่มเกือบจ�ำสภาพเดิมของ

ห ้องตนเองไม่ได้เมือ่ เปิ ดประตูเข ้ามาตอนทุม่ ตรง คอกกัน้ เด็กขนาดใหญ่
ตัง้ กลางหอ้ งนั่งเล่นแทนที่โซฟาใหญ่ตวั โปรดของเขาที่ถูกเลือ่ นไปชิด
ติดผนัง ยัง ยังไม่พอ ของเล่นเด็กมาจากไหนเยอะแยะวะ เสียงหัวเราะ
เอิก๊ อ๊ากนั่นด้วย
ร่างสู งยืนกอดอกพิงกรอบประตูมองดู อรภารินไล่จบั หมูในเลา้
ขาสัน้ ๆ ป้ อมๆ วิง่ ได้ไม่ก่กี า้ วก็ล ้มแผละ หัวเราะแต่ละทีเห็นแต่เหงือก
สีช มพู ส ด มัน น่ า สนใจกว่ า เจ้า ของห อ้ งที่ม ายืน หัว โด่ ต งั้ หลายนาที
ตรงไหนกัน ป่ านนี้อรภารินยังไม่รู้ตวั ใช่สิ ตอนนี้สายตาเธอมีไว ้มอง
ไอ้ลูกชิ้นคนเดียว
“อ้าวป้ อน มาแล ้วเหรอ” เสียงหวานทัก
“ป้ อ เย่นๆ ป้ อ เย่น” ร่างป้ อมเห็นเขาก็แสดงอาการตื่นเต้นดีใจ
เกาะขอบคอกกัน้ โยนตัวจะให ้เขาอุม้
ไม่เล่น ไม่อุม้ ชายหนุ่ มตอบกลับด้วยสายตาเย็นชาก่ อนเดิน
ตรงไปทีแ่ ป้ นบาสข ้างสระว่ายน�ำ้ ห ้องนั่งเล่นก็โดนสองแม่ลูกยึดไปแล ้ว
เหลือแต่แป้ นบาสนี่แหละให ้เขาพอใช้ระบายความเดือดดาลได้
อดีตนักกีฬาถกแขนเสื้อขึ้น หยิบลูกบาสมาวาดลีลาแก้เครียด
หางตาพลันเหลือบไปเห็นร่างป้ อมปี นออกจากคอกเด็กมาทุบบานกระจก
กัน้ ระหว่างห ้องนั่งเล่นกับสระว่ายน�ำ้
“เย่นๆ”
เสียงไอ้ลูกชิ้นดังทะลุกระจกมากระทบโสตประสาท มองลูกบาส
สีสม้ นี่เสียตาเยิ้มเชียว อยากเล่นบา้ งละสิ ฝันไปเถอะ ยิง่ เห็นเขาเมิน
ยิง่ ตะเบ็งเสียงใส่ขณะทีม่ อื ป้ อมระดมทุบกระจกรัวๆ อรภารินพยายาม
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อุม้ ลูกเขา้ คอกเพราะเกรงจะรบกวนเขาก็ไม่สำ� เร็จ ปรวัธน์ถอนหายใจ
เหนื่อยหน่าย แม่กต็ วั เล็กนิดเดียวจะไปสู ้แรงลูกหมูได้ไงวะ
ให ้ตายเถอะ จบแบบนี้ทกุ ทีสนิ ่า
เขาพร�ำ่ บอกตัวเองว่าไม่ได้ใจอ่อน เห็นแก่เด็กตาด�ำๆ ทีไ่ ม่เคย
แตะลูกบาสกับสงสารอรภารินทีต่ อ้ งรับมือจอมเอาแต่ใจต่างหาก สุดท ้าย
ก็ได้มานั่งในเลา้ หมูสละลู กบาสให้ไอ้ลูกชิ้นเล่น เหอะ ยืนยังไม่แข็ง
ริอ่านเล่นบาส อยากข�ำให้ฟนั ร่วง
“ป้ อน...กินข ้าวมายัง” หญิงสาวทีน่ งั่ ข ้างๆ ถามอย่างเกรงใจ ตัง้ แต่
กลับมาน�ำ้ สักแก้วเขาก็ยงั ไม่ได้กนิ
“ยัง” ตอบไม่มองหน้าพลางผลักลูกบาสให ้เด็กอ้วนรับ พอฝัง่ นัน้
รับได้กผ็ ลักคืนเขาสลับกัน
“อิน๋ ไปยกมาให ้นะ แม่บ ้านเขาซื้อมาเยอะเลย” เธอรีบแสดงน�ำ้ ใจ
เพราะท่าทางลูกเธอจะติดเขาแจ
“อือ”
อรภารินจึงผละไปจัดอาหารให ้
“ป้ อเย่น” เสียงเด็กน้อยเรียกเขา พยายามจะอุม้ ลูกบาสมาหา
แต่ ทงั้ คนทัง้ ลู กบาสกลมพอกันเลยลม้ จุม้ ปุ๊ กอยู่ตรงนัน้ เรียกเสียง
หัวเราะลั่นจากชายหนุ่ม เจ้าลูกชิ้นก็ตลกดีเหมือนกันนี่หว่า
“ข ้าวไข่เจียวปูนะ” เธอยกข ้าวมานั่งลงข ้างเขา
“อือ”
“ป้ อนกินเลยไหม” ถา้ เขากินเลยเธอจะได้พาลูกไปอาบน�ำ้ นอน
ไม่รบกวนเวลาอีก
“เห็นมือฉันว่างไหมล่ะอิน๋ ” เขาตวัดสายตาไปทีล่ ูกบาสในมือกับ
ลูกอ้วนของเธอ
“ป้ อนดิ”
“หะ ให้อนิ ๋ ป้ อนเหรอ” อรภารินมองเขาตาโต
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“มือไม่วา่ งเพราะช่วยเธอเลี้ยงลูกอยู่น่ีไง”
หญิงสาวพยักหน้ารับ มือเล็กสั่นน้อยๆ ยามตักขา้ วป้ อนถึง
ปากเขา
“จิน” นิ้ วป้ อมชี้ไปที่จานขา้ วในมือแม่เมื่อเห็นแม่ป้อนคนอื่น
ซึง่ โดยปกติจะเข ้าแต่ปากตนเท่านัน้
“หนู กนิ เยอะแล ้วลูก” อรภารินบอกลูกชาย
“จิน” เจ้าหนู ไม่ยอม จะให ้แม่ป้อนบ ้าง
ปรวัธ น์ล อบกลอกตา กลมกลิ้ง ขนาดนี้ ย งั จะแย่ ง คนอื่น กิ น
อีกเหรอวะ
และก็จบแบบนี้ทกุ ทีสนิ ่า
เขาพร�ำ่ บอกตัวเองว่าไม่ได้ใจอ่อน เห็นแก่เด็กอ้วนตาด�ำๆ สุดท ้าย
อรภารินก็ตอ้ งสลับป้ อนข ้าวเขากับเจ้าลูกชิ้นจนหมดจาน

‘ปราณ’ คือชื่อที่ปรากฏในสูติบตั รของไอ้ลูกหมู ปรวัธน์โยน

หลักฐานชิ้นส�ำคัญลงบนโต๊ะคัน่ กลางระหว่างเขากับอรภารินทีน่ งั่ หน้าซีด
ตัวสัน่ อยู่ กว่าจะพาเด็กนัน่ อาบน�ำ้ เข ้านอนได้เขาต้องรอเกือบสามชัว่ โมง
ไอ้พุง พลุ ย้ งอแงไม่ ย อมสวมเสื้อ ผ า้ ที่แ ม่ บ า้ นเพิ่ง ซื้อ มาให เ้ พราะยัง
ไม่ได้ซกั แม่เด็กบอกว่าผิดกลิน่ เดือดร้อนเขาต้องโทร.เรียกรูมเซอร์วสิ
มาจัดการไหมล่ะ
“อธิบายมา” ถึงชือ่ จริงและชือ่ เล่นจะขึ้นต้นด้วยปอปลาเหมือนกัน
แต่จะจับให้มั่นคัน้ ให ้ตายต้องรูก้ รุป๊ เลือดเท่านัน้
หนู ตวั จ้อยถูกราชสีหต์ ้อนจนมุมหลุบตาต�ำ่ เม ้มปากแน่น สองมือ
บีบเข ้าหากัน
“ลูกฉันหรือลูกชู ้ พูด!” เขาเค้นเสียงลอดไรฟัน
คนโดนคาดคัน้ สะดุง้ เฮือก นัยน์ตาฉายแววหวาดหวั่น ทว่า
ไม่ยอมปริปากคล ้ายท ้าทายความอดทนเขา ได้ ถ ้าอยากยกระดับเกมนี้
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ละก็ เขาจะสนองให ้
ร่างสูงลุกขึ้นรวบคนตัวเล็กมานั่งบนตักก่อนตวาดลั่น
“พูด!”
อรภารินโดนขู่ย่งิ ลนลานท�ำอะไรไม่ถูก กลัวเขาก็กลัว กลัวลูก
ตกใจตื่น ก็ ก ลัว ปรวัธ น์ท่ีเ คยยอมเธอทุก อย่ า งคนนัน้ ถูก กาลเวลา
กลืนกินไปเสียสิ้น เหลือเพียงปรวัธน์คนนี้ทพ่ี ร้อมห�ำ้ หัน่ ขย�ำ้ เธอจมเขี้ยว
หญิงสาวจนใจจนปัญญา หากบอกความจริงจะยังรับฟังบ ้างกันไหม
“กลา้ ดียงั ไงใหค้ นอื่นซ�ำ้ รอยฉัน” มือหนาบีบปลายคางมนของ
คนบนตักบังคับให ้สบตา
เสียงดังอีกแล ้ว ไม่คนตัวโตก็คนตัวป้ อมนี่ละทีจ่ ะอาละวาดกับเธอ
ท�ำให้ไม่มเี วลาคิดถีถ่ ว้ นนัก นอกจากประกบปิ ดปากเขาสกัดกัน้ เสียง
ค�ำรามที่อาจปลุกลู กตื่น หารู้ไม่ว่าเป็ นความคิดที่ผิด เธอประเมิน
ความหลงใหลใฝ่ หาของเขาต�ำ่ ไป
ปรวัธน์ชะงักไปเล็กน้อยเมือ่ สัมผัสริมฝี ปากนุ่ ม คิ้วหนาขมวด
เป็ นปมไม่เขา้ ใจการกระท�ำบา้ บิน่ ของแม่ตวั ดี เขาอยากทะเลาะก็ตอ้ ง
ทะเลาะกับเขาก่ อน อย่าเพิ่งเล่นบทเลิฟซีนได้ไหม...เพราะเขาจะทน
ไม่ไหวเสียเอง
ชายหนุ่ มบดจูบร้อนแรงตอบ ถ่ายทอดทุกอารมณ์ความรู้สึก
ทีอ่ ดั แน่นในห ้วงค�ำนึง ยามมือเล็กประคองใบหน้ามอบจุมพิตอ่อนโยน
ทีเ่ ปี่ ยมความโหยหาพานใหห้ ลงลืมทุกสิง่ ลืมว่าฉุดเธอมาท�ำไม ลืมว่า
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
อย่าเล่นกับไฟ ใครสักคนเคยบอกไว ้ แต่หากไฟอยากเล่นกับเธอ
อรภารินก็พร้อมจะเป็ นน�ำ้ มันราดบนเปลวเพลิงใหแ้ ผดเผาเราสองคน
ไปพร้อมกัน พอเสื้อยืดเธอหลุดพ น้ ศี รษะปลิวตกพื้นด้วยฝี มือเขา
หญิงสาวก็ตอบแทนด้วยการปลดเข็มขัดรู ดซิปกางเกงใหก้ ่อนลว้ งมือ
เข ้าไปทักทายป้ อนของเธอ
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“คิดถึงกันบ ้างไหมอิน๋ ” เสียงอู้อ้ ดี งั ขึ้นขณะคลุกเคล ้าใบหน้าและ
ฟอนเฟ้ นอกอวบ
“อือ...คิดถึงป้ อน”
ค�ำ ว่ า คิ ด ถึง ของเธอเปรี ย บเสมือ นสายฝนโปรยปรายกลาง
ทะเลทรายแหง้ แลง้ เขาก็คิดถึง...คิดถึงทุกวินาที และเพราะคิดถึง
มากไปถึงได้ดูดดึงบีบเคล ้นหนักมือจนเธอประท ้วง
“จะ เจ็บ”
ชายหนุ่มหยุดทุกการเคลือ่ นไหวเมือ่ รู้สกึ ถึงของเหลวอุ่นๆ ไหล
ลงมาตามซอกนิ้ว เขาไม่เคยคิดแย่งอาหารไอ้ลูกหมูหรือลูกมันก็ช่างเถอะ
รูเ้ พียงกลิน่ หอมรวยรินรดปลายจมูกช่างเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง เรียวลิ้น
ร้อนตวัดเลียเชือ่ งช้า ละเมียดละไมทุกสัมผัสสลับกับน�ำ้ หนักมือทีก่ ดเน้น
กลางกายเขา
มือหนาเลื่อนลงมาก�ำจัดปราการชิ้นสุ ดทา้ ยบนร่ างเธอพร้อม
สั่งเสียงพร่า
“นั่งลงมา”
อรภารินไม่ละล ้าละลัง โดนความปรารถนาทีเ่ ขาปลุกเร้าครอบง�ำ
ยินดีทำ� ตามบัญชา
“อา...แน่ นฉิ บ” ปรวัธน์ถงึ กับสบถขณะที่อีกฝ่ ายท�ำหน้าเหยเก
กัดริมฝี ปากล่างกลัน้ เสียงคราง จิกเล็บบนไหล่หนั่นแน่น
ทัง้ สองนิ่งงัน ผ่อนลมหายใจค่อยๆ ปรับตัวเข ้าหากัน มือใหญ่
บีบสะโพกผายเป็ นการถามว่าพร้อมไหม หญิงสาวพยักหน้าตอบ จากนัน้
จึงเป็ นเรื่องระหว่างเขากับเธอ ไอ้ลูกหมูไม่เกี่ยว!
สองร่างนอนหอบกระเส่าบนเตียงกว ้างในห ้องนอนเขาหลังบทรัก
ครัง้ ที่เท่าไรไม่รูจ้ บลง ปรวัธน์ตงั้ ท่าจะจับเธอกินอีกรอบ แต่อรภาริน
ที่แทบลืมตาไม่ข้ นึ ดันอกเขาไว ้ พึมพ�ำอย่างเหนื่อยอ่อนว่าต้องตื่นมา
ดูลูกแต่เช้า
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“ช่างมัน ไม่ใช่ลูกฉันนี่” ตราบใดที่เขายังไม่รูก้ รุป๊ เลือดไอ้เศษ
ก็จะถือว่าไม่ใช่ลูกเขา
“ป้ อน...” มองเขาอย่างตัดพ ้อ กว่าค่อนชีวติ ทีร่ จู้ กั กันมา เห็นเธอ
เป็ น ผู ห้ ญิง ประเภทไหนกัน ถึง กล า้ ปรามาสกัน ขนาดนี้ ตามใจเลย
อยากหูหนวกตาบอดไม่มองดีเอ็นเอตัวเองบนหน้าลูกก็ไม่ตอ้ งเป็ นพ่อ
ของลูกเธอ
ปรวัธน์ไม่สนคนน้อยใจจนน�ำ้ ตารื้นใต้ร่าง ช่ วยไม่ได้ พูดจา
น่าเสียอารมณ์ เวลาทีร่ ่วมรักกับเขาห ้ามคิดถึงผู ้ชายคนอืน่ แม ้จะเป็ นแค่
เด็กชายทีฟ่ นั น�ำ้ นมยังขึ้นไม่ครบก็ตาม!

เขาได้นอนพักไม่ถงึ สองชั่วโมงก็ตอ้ งตื่นมาใช้กรรมเมือ่ เด็กอ้วน

กรีดร้องหาแม่แต่เช้า ส่วนคนเป็ นแม่น่ะเหรอ หลับไม่รูเ้ รือ่ งบนเตียงเขา
นี่ไง
ร่ างสู งลุกขึ้นบิดกายอย่างเกียจคร้านก่ อนเดินไปหยิบกางเกง
ผ ้าฝ้ ายในตูม้ าสวม ยังไม่ทนั ได้คว ้าเสื้อมาใส่ เสียงเจ้านัน่ ก็ดงั ทะลุปรอท
เรียกให ้เขาวิง่ ออกมาดู ร่างป้ อมน�ำ้ ตานองหน้านัง่ หันรีหนั ขวางกลางเตียง
ร้องหาแม่
“มาแล ้วๆ”
“ฮึก ป้ อๆ” พอเห็นเขาก็ชูแขนสองแขนขึ้นขอให ้อุม้
ชายหนุ่มยืนเกาหัวด้วยอุมเด็
้ กไม่เป็ น คงเหมือนอุมลู
้ กบาสละมัง้
“ป้ อ!”
เดีย๋ วเหอะ กล ้าตะเบ็งเสียงเร่งเขาจะโดนมิใช่นอ้ ย นิสยั ผิดกับ
แม่มนั ลิบลับ ไอ้ลูกชิ้นได้ใครมาวะ
“ชู่ว ์ เงียบแล ้วจะพาไปหาแม่” เขาก้มบอกคนในอ้อมแขน หากแต่
เลี้ยงเด็กไม่เป็ นจึงไม่รูว้ า่ เจ้าหนู รอ้ งไห้โยเยเพราะเหนอะหนะไม่สบายตัว
ต้องพาไปเปลีย่ นผา้ อ้อมเสียก่อน กว่าจะรู้ก็ตอนก�ำลังจะก้าวออกจาก
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ห ้องแล ้วกลิน่ โชยมานั่นแหละ
“เฮ้ย” เขาอุทาน มองเด็กอ้วนทีท่ ำ� หน้าไม่รูเ้ รื่องรูร้ าวขณะปล่อย
มวลของนิ่มใส่ผ ้าอ้อมไม่บนั ยะบันยัง
“ชัดเลย” ปรวัธน์ถอนหายใจ เขาจับอรภารินมาเล่นบทจ�ำเลยรัก
แต่ดนั ได้จำ� เลยมารติดมาด้วยเลยต้องเช็ดก้นให้มนั ก่อน ไม่งนั้ กลิน่ คง
คละคลุ ้งไปทั่วห ้อง
ชีวิตนี้เคยจับแต่ ปากกากับมืออรภาริน วันนี้อาจต้องเปื้ อนอึ
เด็กอ้วน อยากกลัน้ ใจตายให้รูแ้ ลว้ รู ร้ อด ชายหนุ่ มค้นหาวิธีเปลีย่ น
ผา้ อ้อมในสมาร์ตโฟนแล ้วเริ่มลงมือปฏิบตั ติ ามอย่างระมัดระวัง โชคดี
ทีเ่ จ้าหนู ให ้ความร่วมมือ นอนสบายใจเฉิบเวลาเช็ดท�ำความสะอาดให ้
ทุ ก อย่ า งใกล เ้ รี ย บร้อ ยดี กระทั่ ง เขาสัง เกตเห็น ไส ก้ รอกจิว๋
ที่ ‘บังเอิญ’ เหมือนของเขาราวกับแบบจ�ำลองย่อส่วน ตาปรวัธน์แทบถลน
จากเบ ้า รีบก้มมองกลางกายตน ไอ้เด็กหมูมนั ลอกเลียนแบบเขาตัง้ แต่
โคนจรดปลาย...เป็ นไปได้อย่างไรกัน
“แอ๊ะ” สงสัยโดนจ้องนานเลยส่งเสียงเตือน
“รู แ้ ลว้ น่ า” ผู บ้ ริหารหนุ่ มปาทิชชูเปี ยกลงพื้นพลางกวาดตาหา
ผ ้าอ้อมส�ำเร็จรูปทีน่ ่าจะอยู่แถวนี้
“ป้ อๆ” เจ้าหนู พลิกคว�ำ่ เรียกเขา
“เจอแล ้วๆ” เขาหยิบผา้ อ้อมส�ำเร็จรูปมาสวมใหแ้ ล ้วใช้ผา้ ขนหนู
ชุบ น�ำ้ อุ่น เช็ ด หน้า เช็ ด ตาเป็ น ของแถม ขืน อรภาริน เห็น คราบน�ำ้ ตา
เปรอะแก้มลูกคงได้ตโี พยตีพายว่าเขารังแก หึ เขาต่างหากเล่าทีโ่ ดนรังแก
เช้านี้หมดสิ้นความอยากอาหารไปแล ้ว
“แม่ๆ” พอเขาอุม้ มาปล่อยลงเตียงในห ้องใหญ่กร็ บี มุดหาแม่ทนั ที
“ฮื่อ” อรภารินส่งเสียงในล�ำคอเมือ่ โดนรบกวนเวลานอน ไม่รบั รู ้
ว่ามือป้ อมก�ำลังดึงทึ้งผา้ ห่มจะซุกอกแม่ เผยใหเ้ ห็นร่ างเปลือยเปล่า
ขาวนวลทีเ่ ริ่มขึ้นรอยสีกหุ ลาบเพราะโดนเขารังแกเมือ่ คืน
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คนตัวโตทีย่ นื เก้ๆ กังๆ ข ้างเตียงลอบกลืนน�ำ้ ลายอย่างยากล�ำบาก
ไอ้ลูกชิ้นชอบซุกจุดเดียวกัน มันลอกเลียนเขาทุกอย่าง ยอมไม่ได้!
“มานี่มา ใหแ้ ม่นอนก่อน” เขาทิ้งตัวนั่งลงขา้ งแม่ลูกแล ้วยื่นมือ
ไปหา
“แหมะแม่” เสียงอ้อแอ้เรียกแม่
“ฮือ่ ตืน่ แล ้วเหรอลูก” อรภารินถามงัวเงียพลางกะพริบตาปรับแสง
พลันปรากฏใบหน้าหล่อเหลาในคลองจักษุ เขาจ้องเธอท�ำไมกัน พอมอง
ตามก็แทบอยากมุดหน้าหนี โถ ลูกหนอลูก มาซุกตรงนี้เขาก็เห็นหมดสิ
“ป้ อน...” ใบหน้านวลซับสีระเรื่อ พยายามใช้แขนบังไว ้
“อายอะไร เห็นตัง้ แต่นมเพิ่งตัง้ เต้า” กระแอมเล็กน้อย แสร้ง
ตีหน้าขรึมถาม
“ฝะ ฝากลูกหน่อยสิ นะป้ อนนะ” เธอลองอ้อนเขาด้วยต้องรีบ
อาบน�ำ้ แต่งตัวมาท�ำอาหารเช้า นี่กใ็ กล้ได้เวลากินข ้าวลูกแล ้ว
เขานิ่งไปไม่ตอบรับทันทีก่อนเลือ่ นหน้าลงมาใกล ้
“ฉันจะได้อะไรเป็ นการตอบแทนล่ะ” นัยน์ตาวาวโรจน์เปล่งประกาย
เจ้าเล่ห ์
เธอรู้ดวี ่าเขาต้องการอะไร และไม่มเี วลาชั่งใจนานจึงพยักหน้า
ตอบตกลง มีผู ้ชายแค่สองคนในชีวติ ยังหัวหมุนขนาดนี้ ยังกล ้ายัดเยียด
ให ้เธอเป็ นเมียคนอืน่ อีกนะ
“เอาแบบเมือ่ คืน...แต่อนิ ๋ ขึ้นใหน้ ะ” ชายหนุ่ มโน้มลงมากระซิบ
ข ้างหูพานให ้คนฟังลมหายใจติดขัด
“ไปเล่นหอ้ งนู น้ รอแม่กนั หมูนอ้ ย” ปรวัธน์อมุ ้ เจ้าหนู จากอกแม่
ทีเ่ ริ่มคุน้ เคยกับเขาบ ้างแล ้ว
“ลูกอิน๋ ชื่อปราณ” คนเป็ นแม่ไม่ยอมให ้เขาเรียกลูกเธอว่าลูกหมู
“ลูกหมู” เขาแกล ้งท�ำหูทวนลมขณะอุม้ เด็กน�ำ้ หนักไม่นอ้ ยลุกขึ้น
ยืนข ้างเตียง
52 ยิ่งหวงรัก

“ปราณ” อรภารินตะโกนไล่หลัง
“ลูกชิ้น”
“ปราณ”
“ลูกชิ้นหมู!”
“ป้ อน!”
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