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"ยังตหีน้าซือ่อกีงัน้เหรอ! แกหลอกฉนั หลอกให้เชือ่ใจ ให้ฉันท�าทุกอย่างเพ่ือแก...

ทีแ่ท้แกมนัก็แค่ไอ้ผูช้ายสารเลว คอยดเูถอะ ฉนัจะท�าลายแก ฉนัจะท�าทกุทางเลยล่ะ 

สาบานได้!!"

ชายหนุ่มผงะ แต่ยังพยายามเอ่ยอย่างใจเย็น

"หมายความว่าไง เรื่องอะไรนิ้งถึงต้องท�าลายผมด้วย"

หญิงสาวไม่ได้ตอบด้วยค�าพูด เธอแสดงความเคียดแค้นผ่านสายตา ชายหนุ่ม 

รู้ทีเดียวว่าหากมีอาวุธ อีกฝ่ายคงไม่ลังเลเลยที่จะลงมือท�าร้ายเขา

"คนอย่างแกฉันขอสาปแช่งให้ไม่มีทางสมหวัง และอย่างแรกท่ีฉันจะท�าวันนี้  

ตอนนี้ คือท�าลายงานแต่งงานของแกกับนังบัวให้พินาศ แกจะไม่มีวันได้แต่งงานกับ 

นังบัว!"
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คำ�นำ�

เปิดมาพบกับหน้านี้แน่นอนว่า LOVE ก็มีนิยายสนุกๆ มาฝากทุกท่าน
เช่นเคยค่ะ

หนังสือท่ีอยู่ในมือนักอ่านทุกท่านคือผลงานจาก 'ชมบุหลัน' ซ่ึงเป็น 
อีกนามปากกาของ 'สิปป์สิงห์' ผู้เขียนเรื่อง 'ความรักข้ึนทางทิศตะวันออก' 
นั่นเองค่ะ

หากใครช่ืนชอบความรกัข้ึนทางทิศตะวนัออก เลฟิรบัรองเลยว่าจะไม่ผดิหวงั
กบันยิายโรแมนตกิ-ดราม่าท่ีบอกเล่าถงึความรกั ความสมัพันธ์ในรปูแบบต่างๆ 
และยังคงไว้ด้วยประเดน็ทางสงัคมท่ีชวนให้ตระหนกัและฉุกคดิ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
ของการตดัสนิผูค้นจากภาพลกัษณ์ภายนอก การกลัน่แกล้ง การล่วงละเมดิทางเพศ 
และปัญหาภายในครอบครวัอย่างท่ีปรากฏในเล่มนีแ้น่นอน

อนึง่ ในเรือ่งนีม้ปีระเดน็ทางสงัคมท่ีค่อนข้างรนุแรง การกระท�าดงักล่าวนัน้
ผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและในแง่ของมนุษยธรรม ทางส�านักพิมพ์จึงต้องตดิ
ค�าเตือน 18+ ไว้บนปกหลังเพื่อให้นักอ่านทุกท่านใช้วิจารณญาณในการอ่าน 
ร่วมด้วย

'ภาพ รกั ลวง' เล่าเรือ่งราวของผูห้ญิงสองคนท่ีมีจดุก�าเนดิคล้ายคลงึกนั 
แต่เส้นทางชีวิตของท้ังคู่นั้นแตกต่างราวฟ้ากับเหว 'บงกช' ถูกขนานนามว่า 
เป็นนางฟ้า ขณะท่ี 'ดุสิตา' ถูกตราหน้าว่าเป็นนางมาร จาก ภาพ ท่ีผู้คน 
มองเข้ามายังตัวของพวกเธอ การต่อสูด้้วยภาพลกัษณ์ครัง้นีท้�าให้ผูห้ญิงคนหนึง่
ถูกตัดสินและต้องเจ็บปวด เพราะภาพเหล่านั้น ลวง ให้หลายคนหลงเช่ือ  
'ภทัรยศ' รุน่พีผู่ก้้าวเข้ามาห้ามศกึของผูห้ญิงสองคนในอดตีกเ็ช่นกนั และนัน่ก็
ท�าให้เขาเองลังเลที่จะ รัก

แล้วเธอจะสามารถพิสูจน์ ได้หรือไม่ว ่าตัวตนท่ีแท้จริงของเธอนั้น 
ไม่ใช่ภาพลวงตา ส่วนเขาจะกล้าพอท่ีจะมองข้ามภาพเหล่านัน้แล้วก้าวเข้าไปรบั
และมอบความรกัให้กบัเธอได้หรอืเปล่า หากพร้อมแล้วเลฟิขอเชิญนกัอ่านทุกท่าน
ร่วมไปหาค�าตอบกันได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

เป็นเพราะไปนั่งชมพระจันทร์เต็มดวงท่ีเกาะเสม็ดจนเกิดตกหลุมรัก 

ดวงจนัทร์ข้ึนมา ชมบุหลนัเลยคดิช่ือชมบุหลนัเอาไว้ โดยตัง้ใจว่าหากเป็นนกัเขียน

เมือ่ไร จะขอใช้ช่ือนีเ้ป็นช่ือนางเอกนยิายสกัเรือ่ง

แต่ในความเป็นจริง หลังได้ลงมือเขียน ชมบุหลันกลับเอาชื่อชมบุหลัน

ไปตัง้ให้กบัตวัละครนสิยัแปลกประหลาดแถมยงัมตีาข้างเดยีวในงานเขียนเรือ่งสัน้

แทน แล้วย่ิงพออาจารย์ท่ีสอนการเขียนเรือ่งสัน้ในวันนัน้ถกูใจตวัละครนีถ้งึข้ัน 

ยกให้เป็นผลงานเด่นด้วย ชมบุหลนัเลยถอืเป็นฤกษ์ด ี เปลีย่นใจน�าช่ือนีม้าเป็น

นามปากกาตัวเองเสียเลย

นบัจากวนัท่ีเอาช่ือตวัละครแปลกพลิกึมาตัง้เป็นนามปากกากระท่ังถงึวนันี้ 

ชมบุหลันได้เขียนนิยายมาสิบกว่าปีแล้ว โดยมีผลงานไม่มากเท่าไร เพราะ 

มวัเอาเวลาท่ีควรจะเขยีนหนงัสอืไปเลีย้งแมว ท่องเท่ียว และตระเวนกนิของอร่อย 

จนระยะหลังหน้าเลยชักกลมเหมือนพระจันทร์เข้าไปทุกที...ซ่ึงถือเป็นเรื่องดี 

เพราะพอคดิถงึพระจนัทร์เตม็ดวงเม่ือไร ชมบุหลนักเ็พยีงแค่ส่องกระจก ไม่ต้อง 

นัง่เรอืไปถงึเกาะเสม็ดอกีต่อไป

หากต้องการติดตามผลงาน พูดคุยเรื่องแมว แนะน�าร้านขนมกับ 

ร้านเนื้อย่าง สามารถติดต่อชมบุหลันได้ตามช่องทางเหล่านี้ค่ะ

Facebook : ชมบุหลัน สิปป์สิงห์

Instagram : chombulan

Twitter : @chombulan

ชมบุหลัน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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ชมบุหลัน

ชายหนุม่หน้าตาคมคายในชุดเจ้าบ่าวแบบทักซิโดลอบถอนหายใจยาว

หลงัจากต้องยืนถ่ายภาพไปนบัร้อยรปู กระท่ังเมือ่ยล้า ฝืนย้ิมอีกต่อไปไม่ไหว 

เขาจึงกระซิบบอกหญิงสาวสวยข้างกาย

"พักก่อนแป๊บนึงได้มั้ยครับ พี่อยากเข้าห้องน�้า"

ผู้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์พยักหน้า เธอปล่อยแขนจากคนรัก 

แต่ไม่ได้เดินไปด้วยกัน เลยไม่ทันสังเกตเห็นสีหน้าของเขาว่าอ่อนล้า  

ท้ังยังแสดงความกังวลถึงเรื่องบางเรื่องอย่างเห็นได้ชัด ส่วนชายหนุ่ม 

พอผละออกมาได้กก้็าวเรว็จากชายหาดสูห้่องน�า้ภายในโรงแรม เขาผลกัประตู

ด้วยความโล่งใจมากทีเดยีวท่ีได้อยูต่ามล�าพังเสยีทีแม้เป็นแค่ช่วงเวลาสัน้ๆ 

กต็าม ทว่าไม่กีว่นิาทีต่อจากนัน้ความสบายใจของเขากลบัต้องถกูท�าลายลง

อย่างราบคาบด้วยฝีมือของหญิงสาวอีกคน...คนท่ีตัง้ตวัเป็นศตัรกูบัเจ้าสาว

ของเขามาตลอดชีวิต

ดุสิตาจ้องชายหนุ่มอย่างอาฆาต เธอตะโกนด่าทอหลังถูกถามว่า 

มาท�าอะไรในห้องน�้าชาย

"ยงัตีหน้าซ่ืออีกงัน้เหรอ! แกหลอกฉัน หลอกให้เช่ือใจ ให้ฉันท�าทุกอย่าง

บทนำ�
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ภาพ รัก ลวง

เพื่อแก...ท่ีแท้แกมันก็แค่ไอ้ผู้ชายสารเลว คอยดูเถอะ ฉันจะท�าลายแก  

ฉันจะท�าทุกทางเลยล่ะ สาบานได้!!"

ชายหนุ่มผงะ แต่ยังพยายามเอ่ยอย่างใจเย็น

"หมายความว่าไง เรื่องอะไรนิ้งถึงต้องท�าลายผมด้วย"

หญิงสาวไม่ได้ตอบด้วยค�าพูด เธอแสดงความเคียดแค้นผ่านสายตา 

ชายหนุม่รูที้เดยีวว่าหากมีอาวธุ อีกฝ่ายคงไม่ลงัเลเลยท่ีจะลงมอืท�าร้ายเขา

"คนอย่างแกฉันขอสาปแช่งให้ไม่มีทางสมหวัง และอย่างแรกท่ีฉัน 

จะท�าวันนี้ ตอนนี้ คือท�าลายงานแต่งงานของแกกับนังบัวให้พินาศ แกจะ

ไม่มีวันได้แต่งงานกับนังบัว!"

"คิดเหรอว่าจะท�าแบบนั้นได้ง่ายๆ..."

ชายหนุ่มโต้กลับด้วยความโกรธจัด เขาไม่มีวันยอมให้ใครมาล้ม 

งานแต่งงานเด็ดขาด ดังนั้นพอดุสิตาท�าท่าจะออกไปท�าลายทุกสิ่งเหมือน

อย่างที่ลั่นวาจา เขาจึงคว้าแขนรั้งหญิงสาวเอาไว้โดยเธอก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 

ท้ังคู ่ย้ือยุดฉุดกระชากกัน กระท่ังแจกันตรงเคาน์เตอร์ห้องน�้าตกแตก  

เศษแจกันแหลมคมกรีดลงบนแขนของเขา เลือดท่ีไหลรินได้เปลี่ยนให ้

ชุดเจ้าบ่าวสีขาวเปรอะเปื้อนไปด้วยสีแดงฉาน

"ช่วยด้วยครับ! ช่วยด้วย! มีคนท�าร้ายผม"

ชายหนุ่มพุ่งออกจากประตูห้องน�้าเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ เขา 

ล้มกลิ้งตรงล็อบบ้ี ชี้นิ้วพร้อมตะโกนโหวกเหวกด้วยความหวาดกลัวระคน

เจ็บปวดบอก รปภ. ว่าใครคือผู้ท�าร้ายตน

ขณะตัวการท�าลายชีวติชายหนุม่พรวดพราดออกมาจากห้องน�า้ ดสุติา

เลิก่ลัก่หันรหัีนขวางท�าอะไรไม่ถกูและไม่รูจ้ะหลบหนไีปทางไหน กระท่ัง รปภ. 

สองคนว่ิงตรงเข้ามา ฉับพลนันัน้เธอจงึตดัสนิใจว่ิงไปทางด้านหลงัโรงแรม 

หวงัเอาตวัรอดจากสถานการณ์เลวร้ายไปให้ได้

ทุกอย่างวุน่วาย คนเห็นเหตกุารณ์ต่างกรดีร้องเสยีขวญั บ้างตืน่ตระหนก
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ชมบุหลัน

วิง่หนเีพราะคดิว่าเกดิเรือ่งร้าย ฝ่ายหญิงสาวรบีใช้ประโยชน์จากความชุลมุน

ในการหลบหน ีซ่ึงเธอท�าได้ส�าเรจ็ ดสุติาสามารถหลบพ้นจากกลุม่ รปภ. ไปได้

อย่างไม่น่าเชือ่ราวกบัมีเวทมนตร์พรางตาหายวบัไปจากท่ีเกดิเหตุ

...แล้วหลังจากเหตุการณ์โกลาหลวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นดุสิตาอีก
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ภาพ รัก ลวง

บทที่ 1

สิบปีก่อน

ดวงหน้าหวานละมุนนั้นชวนมอง ย่ิงพอเจ้าตัวคลี่ ย้ิมย่ิงท�าให ้

บรรดานักศึกษาชายหลายคนท่ีแอบมองอยู ่ถึงกับเคลิบเคลิ้มไปกับ 

ดวงตาไร้เดียงสาแสนสดใส บ้างเพ้อพึมพ�ากับเพ่ือนว่าอยากเป็นพ่ีรหัส 

คนที่หญิงสาวก�าลังพูดคุยและมอบของบางอย่างให้ ส่วนบางรายถึงขนาด

เหลียวหลังมองตามตาละห้อยเมื่อร่างบอบบางก้าวผ่านไป

พ้นอาณาเขตซุ้มท่ีนั่งของพวกรุ่นพี่ซ่ึงอยู่กระจัดกระจายตรงบริเวณ

ด้านหลงัตึกคณะบรหิารธรุกจิ เฟรชช่ีสาวผวิพรรณขาวผ่องไว้ผมยาวด�าสลวย

ผู้อยู่ในชุดเสื้อนักศึกษาขนาดพอดีตัวกับกระโปรงพลีตยาวเกือบถึงข้อเท้า

จึงเดินกลับมายังซุ้มท่ีนั่งของเพื่อนนักศึกษาปีหนึ่งเอกการตลาดท่ีตั้งอยู ่

ด้านหน้าตึกเรยีนสงูห้าช้ัน เธอหยิบบางอย่างจากถงุกระดาษแจกแก่เพ่ือนๆ 

ที่เรียนกลุ่มเดียวกัน กระทั่งก้าวถึงโต๊ะตัวสุดท้ายซึ่งอยู่ใต้ต้นคูน

"ขนมจ้ะ"

บงกชวางกล่องขนมสองกล่องลงบนโต๊ะไม้ตวัยาว หนึง่ในสีค่นท่ีนัง่อยู่

ชะโงกหน้าเข้ามาดู
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"อะไรน่ะบัว"

คนถามคอืชายหนุม่รปูร่างผอมสวมแว่นสายตา เพือ่นผูห้ญิงหน้าสวย

ตัวใหญ่ไว้ผมยาวที่นั่งข้างกันจึงพูดขัดขึ้น

"บัวบอกอยู่ว่าขนม หูหนวกหรอืไงไอ้เก้ง" พัชรีใส่ค�าน�าหน้าให้ช่ือเล่น

ของอิทธิราวสนิทสนมมานานทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้เพียงเดือนเดียว

"รูแ้ล้วน่าอุ้มว่าเป็นขนมแต่แค่อยากรูว่้าขนมอะไร" อิทธบิอก ฝ่ายคนยืน

ตรงหัวโต๊ะซ่ึงเป็นคนน�าขนมมาให้เพือ่นๆ จงึเปิดฝากล่องกระดาษออก

"บลูเบอรี่ชีสพายจ้ะเก้ง"

อิทธิมองบลูเบอรี่ชีสพายขนาดเท่าฝ่ามือในถาดฟอยล์ไม่ทันบอกว่า

น่ากิน เพื่อนคนผมสั้น รูปร่างเพรียวซึ่งนั่งอยู่คนละฝั่งก็ชิงพูดก่อน

"น่ากนิจงับัว" มินตรามองชีสของโปรดพลางกลนืน�า้ลาย "ขอกนิเลย

ได้มั้ย"

"ได้สิ เราเอามาให้กินนี่นา" บงกชหัวเราะข�า

ท้ังสามคนไม่รอช้าหลังเจ้าของขนมอนุญาตต่างพากันแย่งคว้า 

ช้อนพลาสติกตักขนมเข้าปากและเพียงกลืนค�าแรกอิทธิก็ถึงกับชูนิ้วโป้ง

"ดิลิเชียส!"

"อร่อยจงัเลยบัว" มินตราเห็นด้วยกบัอิทธ ิ"ซ้ือจากร้านไหนน่ะ วนัหลงั

เราจะไปซื้อมั่ง"

บงกชก้มหน้า ทัดผมยาวเข้ากับหูก่อนตอบเสียงเบาอย่างขัดเขิน

"ไม่ได้ซื้อหรอกมิ้นต์ เราเพิ่งลองหัดท�าน่ะ"

"เพิง่หัดท�า!" พชัรตีาโต "ตายๆ ชาตก่ิอนท�าบุญด้วยอะไรคะคณุหนบัูว 

ท�าไมถงึได้สวย รวย แล้วยังท�าขนมเก่งอกี ถ้าไม่บอกว่าท�าเองเราต้องนกึว่า

ซ้ือมาจากร้านดงัแน่ๆ"

เสียงพัชรีดังลั่น บงกชเขินจนแก้มแดงเรื่อเหมือนกลีบกุหลาบ หาก

ไม่ทันท่ีนักชิมตัวโตจะยกยอต่อว่าบลูเบอรี่ชีสพายของเพื่อนอร่อยกว่า 
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ร้านข้ึนห้างบางร้านเสยีอกี เสยีงหนึง่กลบัแทรกขึน้มาในระดบัความดงัพอๆ กบั

เสียงของพัชรี

"แหงล่ะ ใครจะบอกว่าซื้อ"

ทุกคนเงยีบกรบิหลงัได้ยนิเสยีงของบุคคลท่ีห้า ขณะผูน้ัง่อยู่ตรงด้านรมิสดุ

ของโต๊ะไม้ตวัยาวยังพดูต่อ

"ว่าไงล่ะ ซื้อมาจากไหน"

เงียบอยู่อีกไม่กี่วินาที บงกชถึงเอ่ยตอบอย่างใจเย็น

"ไม่ได้ซื้อจ้ะนิ้ง เราท�าเอง" บงกชสบตาดุสิตาซึ่งก�าลังเบะปากใส่ตน

"เชื่อตายล่ะ" ดุสิตาพูด พอใจที่เห็นบงกชหน้าเสีย ขณะเพื่อนคนอื่น

เห็นเช่นกัน

"หยุดหาเรื่องบัวได้แล้วนิ้ง"

พัชรีออกโรงปกป้องเพื่อนคนสวยผู้บอบบางราวกระต่ายขาวตัวน้อย

เพราะดูท่าแล้วนางหมาป่าอย่างดุสิตาคงต้องเจอกับนางเสืออย่างตนถึงจะ

เรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสี ดุสิตาชักสีหน้า

"หาเรื่องท่ีไหน เรื่องจริงท้ังนั้นแหละ มีเหรอท่ีหัดท�าขนมครั้งแรก 

ก็อร่อยเหมือนร้านท�า ใครเชื่อก็โง่ตายชัก"

"อ้าว"

อิทธิกับมินตราร้องพร้อมกัน ทว่ามินตราไม่ทันขยับปากแย้ง พัชร ี

ก็ตอบโต้ไวกว่า

"จ้า แม่คนฉลาด" พัชรีประชดแถมยังเบะปากแบบเดียวกับท่ีดุสิตา

เพิ่งท�าใส่บงกช "แต่ถึงพวกเราจะโง่ พวกเราก็ดูออกหรอกว่าที่เธอหาเรื่อง 

เป็นเพราะอิจฉา"

"อิจฉาอะไร" ดุสิตาขมวดคิ้ว พัชรีกอดอก ตั้งใจเลิกคิ้วยียวน

"ไหนเพิง่วางท่าว่าตวัเองฉลาด แต่ท�าไมเรือ่งแค่นีถ้งึคดิไม่ออก อ่ะๆ 

เฉลยให้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาคดิ" พชัรจ้ีองดสุติาเป๋ง "เธออิจฉาบัวล่ะสิ 
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ท่ีมีพร้อมทุกอย่าง แถมตอนเลอืกดาวกลุม่บัวยังชนะเธออีก เธอเลยอิจฉา

คอยหาเรื่องบัว"

พัชรีเท้าความถึงเหตุการณ์เม่ือสัปดาห์ก่อนตอนเลือกดาวเดือน 

ของกลุ่มเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนไปประกวดดาวเดือนคณะซ่ึงดุสิตายกมือ 

เสนอตัวเองแข่งขันกับบงกชก่อนจะลงท้ายด้วยการท่ีเจ้าตัวแพ้คะแนนไป

อย่างเฉียดฉิว หากดุสิตากลับไม่ยอมรับผลโหวตง่ายๆ โดยให้เหตุผลว่า

เพราะมีเพื่อนบางคนขาดเรียนจึงควรรอคะแนนจากเพ่ือนเหล่านั้นก่อน 

ซ่ึงขัดกับมติของผู้ออกคะแนนนั่นก็คือเพื่อนๆ ในกลุ่มเรียนท่ีไม่มีใคร 

อยากเสยีเวลากบัเรือ่งดงักล่าวอีก สดุท้ายต�าแหน่งดาวกลุม่จึงตกเป็นของบงกช

เหมือนเดิม ดุสิตาเลยออกอาการหัวฟัดหัวเหวี่ยงต่อว่าทุกคนไม่ยุติธรรม

ดุสิตาลุกพรวดหลังโดนกล่าวหารุนแรง เธอตอบโต้ทันควัน

"ไม่จริง เราไม่ได้อิจฉา"

"เหรอออ" พชัรลีากเสยีงยาว ก่อนหันไปถามอิทธกิบัมินตรา "นิง้บอก

ที่พูดหาเรื่องไม่ได้เป็นเพราะอิจฉาบัว เอ้า ใครเชื่อยกมือหน่อยดิ๊"

แน่นอนไม่มีใครยกมือสักคน อีกท้ังดุสิตายังได้ยินเสียงหัวเราะคิก 

ดังจากโต๊ะข้างๆ ด้วย เธอหันขวับส่งสายตาดุไปยังเจ้าของเสียงขบขันซ่ึง

รีบก้มหน้าหลบ จากนั้นจึงหันกลับมาจ้องพัชรีท่ียังท�าหน้ากวนแล้วคว้า

กระเป๋าสะพายพรวดพราดออกจากโต๊ะท่ีนั่งด้วยความเจ็บใจ แต่พอถึง 

ฟุตปาธหน้าตึกไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงนุ่มนิ่มกระหืดกระหอบร้องเรียก

"นิ้งจ๊ะ"

"อะไร!"

ดุสิตาหันขวับตะคอกลั่นจนไหล่เล็กบางของผู้ตามมาสะดุ้งเฮือก  

บงกชอ้ึงนดิหนึง่ก่อนย่ืนถุงขนมออกไปอย่างกล้าๆ กลวัๆ พลางส่งยิม้ให้ด้วย...

ทว่าเพยีงแค่ยกรมิฝีปากสงู จู่ๆ  ดวงตาขุ่นของดสุติากลบัแปรเป็นวาวโรจน์ 

น่ากลวั ท้ังเจ้าตวัยังเงือ้มือสงู แล้วในเสีย้ววินาทีก่อนมอืข้างนัน้จะฟาดลง 
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บนแก้มบงกชซ่ึงก�าลังหลับตาปี๋กลับมีอีกมือจากทางด้านหลังคว้าไวมายัง 

ข้อมอืของดุสติาเสยีก่อน

มอืใหญ่แข็งแรงดัง่คมีเหลก็คว้าข้อมอืเลก็ไว้ได้ทันท่ามกลางเสยีงร้อง

ตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์ และยังดึงข้อมือดุสิตาลงอย่างรวดเร็วพร้อมท้ัง

กระชากตัวเธอออกห่างจากบงกช

ร่างสูงเพรียวเซถลาตามก�าลังแรงจนเกือบล้ม ดีว่าเจ้าของมือ 

ยังจบัข้อมือไว้หญงิสาวจงึไม่หงายหลงัก้นจ�า้เบ้าให้ขายข้ีหน้า อย่างไรกต็าม 

แม้จะสามารถช่วยไม่ให้บงกชโดนตบได้อย่างเฉียดฉิวและช่วยดุสิตา 

ไม่ให้ล้มหงายหลังได้แล้ว เขากลับยังไม่ยอมปล่อยข้อมือตัวการก่อเรื่อง

อยู่ดี

ดุสิตาจึงกระชากข้อมือคืนแต่อีกฝ่ายกลับบีบแน่นกว่าเดิม เธอจึง 

แผดเสียงโวยวาย

"ไอ้บ้า! ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ"

หลดุด่าพระเอกข่ีม้าขาวจอมสอดพร้อมกบัเงยหน้า ครัน้เพ่ิงเห็นชัดว่า

ตัวเองก�าลงัด่าใครกเ็กดิเย็นสนัหลงัวาบ

พี่ริ้ว

ดุสติาตาเหลอืกมองรุน่พีปี่สีเ่จ้าของฉายา 'ผ้าข้ีริว้' ท่ีพวกเพ่ือนปีหนึง่

ลือกันว่าดุกว่าพี่ว้ากท้ังหมดรวมกันเสียอีก เธอก้มหลบนัยน์ตาดุดันสีเข้ม

หมดสิ้นฤทธิ์เดชทันใด

"มีเรื่องอะไร"

ภัทรยศส่งเสียงดุก่อนยอมปล่อยมือหญิงสาวท่ีตนไม่เคยเห็นหน้า  

แต่จากท่าทางกลัวตนหัวหดท�าให้เขาเดาไม่ยากว่าเจ้าตัวต้องเป็นรุ่นน้อง 

ในคณะบริหารธุรกิจ

ปีหนึ่ง

ได้ค�าตอบภายในเวลาไม่กีว่นิาทีหลงัสงัเกตเสือ้นกัศกึษากบักระโปรงสัน้
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เท่าเข่าตวัใหม่เอ่ียม รวมถงึกระเป๋าสะพายหนงัสนี�า้ตาลใบใหม่นัน่ด้วย ภทัรยศ

มองเจ้าของผวิสนี�า้ผึง้เนยีนละเอียดซ่ึงค่อยๆ เงยหน้าแต่ยงัไม่กล้าสบตาตน 

กระท่ังเห็นเครื่องหน้างดงามครบทุกช้ินบนดวงหน้ารูปไข่ของผู้ไว้ทรงผม 

บ็อบสัน้เท่าคาง โดยเฉพาะดวงตาคมเฉ่ียวสวยแปลกสะดดุตากเ็กดิเอะใจว่า

บางทีเฟรชช่ีคนนีอ้าจเป็นคนเดยีวกบัท่ีเพ่ือนๆ ฮือฮาเล่ากนัว่าแม้จะคนละแบบ

แต่กส็วยสสูพีอๆ กบับงกช...ส่วนนสิยัใจคอนัน้กลบัแตกต่างราวนางฟ้ากบั

นางมาร

เกิดอคติแวบหนึ่งในตอนนึกถึงข่าวลือซุบซิบเรื่องวันคัดเลือกเดือน

และดาวกลุ่มของเด็กปีหนึ่งเอกการตลาดท่ีภัทรยศได้ฟังจากยุทธนาอีกที

และยังรวมถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ด้วย แต่เพื่อความแน่ใจว่าไม่ผิดตัวภัทรยศ

จึงเปลี่ยนค�าถาม

"ชื่อเล่นชื่อจริงว่าอะไร"

"นิ้งค่ะ ชื่อจริงดุสิตา"

ดุสิตาตอบเสียงอ่อยท้ังท่ีในใจอยากตะโกนไล่คนตัวโตให้เลิกสอด 

เลกิขวางทางตนจะได้ตบบงกชให้หายแค้นเสยีที ฝ่ายภทัรยศพอได้ค�าตอบ

ยืนยันว่าคนที่ยืนจังก้าตรงหน้าคือนางมารตัวจริงไม่ผิดฝาผิดตัวเป็นแน่แท้  

เขากก็อดอกวางมาดเหมอืนยกัษ์แยกเข้ียว

"มีเรื่องอะไรถึงขนาดต้องตบตีกัน" ภัทรยศถามถึงสิ่งท่ีเห็นตั้งแต ่

ตอนบงกชโดนดุสิตาตะคอก ซ่ึงหากเขาไม่เดินผ่านมาพอดีป่านนี้เฟรชช่ี

ขวัญใจรุ่นพี่คงโดนตบกลิ้ง

"ไม่มีอะไรค่ะ"

"มีค่ะ"

บงกชกับดุสิตาตอบพร้อมกัน ภัทรยศท่ียืนขวางระหว่างกลางตรง 

ฟุตปาธขมวดคิ้วเหนือดวงตาเรียวสีเข้ม เขาประหลาดใจอย่างมากเพราะ

ค�าตอบของบงกชควรสลับกับดุสิตา แต่เพียงครู่เดียวเขาถึงเข้าใจว่าเหตุใด
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บงกชจึงตอบว่าไม่มีอะไร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเขาเลยจัดการปัญหา

อย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจดุสิตาที่ตั้งท่าอธิบายเหตุผล

"ถ้าไม่มีอะไรก็แยกย้าย"

สบดวงตากลมโตบนดวงหน้าหวานใส ภทัรยศเห็นชัดทีเดยีวว่าบงกช

โล่งอกอย่างเห็นได้ชดั ผดิกบัอีกคนท่ีหลงัจากอ้าปากค้างกถ็ลงึตาคมมองเขา 

แต่นักศึกษาหนุ่มไม่ปล่อยให้ใครมีค�าถามหรือปล่อยให้ใครหาเรื่องใครอีก 

เขาใช้อ�านาจรุ่นพี่ยุติปัญหา

"ไปได้แล้วบัว" เสยีงภทัรยศอ่อนลง บงกชรบัค�ารบีหันหลงักลบัซุ้มท่ีนัง่ 

จนเธออยู่ในระยะไกลเกินกว่าอีกคนจะตามไปท�าร้ายได้อีก รุน่พีต่วัโตเลยค่อย

หันไปทางคนที่จ้องหน้าตนเขม็ง

ดวงตาสวยแปลกตาคูน่ัน้ฉายชัดถงึความไม่พอใจแต่ภทัรยศไม่สนใจ 

เขาพูด

"อย่าให้เห็นว่าลงไม้ลงมือกันอีก"

เตือนแล้วจึงถือว่าหมดธุระ ภัทรยศก้าวไปทางเดียวกับบงกช ขณะ 

ดสุติาเข้าใจว่าโดนข่มขู่ ดงันัน้จากท่ีแค่ฮึดฮัดเพราะท�าอะไรบงกชต่อหน้ารุน่พ่ี 

ไม่ได้เธอเลยไม่ยอมอีก หญิงสาวโมโหจนเลิกสนใจว่าใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง

และใครคือคนท่ีคนในคณะต่างพากนักลวัหัวหด เธอก้าวเรว็ๆ ตามร่างสงูใหญ่

แบบนักกีฬาที่เข้าใจว่าเขาเดินหนีจนทันไปขวางหน้า

ดุสิตาจ้องนัยน์ตาเรียวดุบนใบหน้าคมสันอย่างไม่เกรงกลัวและจงใจ

ใช้สายตาดูแคลนคนท่ีแต่งตวัสมกบัสมญานามผ้าขีร้ิว้ เธอมองเจ้าของผวิขาว

แบบผูมี้เชือ้สายจนีตัง้แต่ศรีษะ ภทัรยศไว้ผมยาวพอๆ กบัเธอแต่เขารวบเป็น

จกุหลวมท�าให้ผมตกปรกรุย่ร่ายดนู่าร�าคาญตา จากนัน้เธอไล่สายตาลงยัง 

เสื้อเช้ิตนักศึกษาปลดกระดุมทุกเม็ดจนเห็นเสื้อยืดลายกราฟิกสีด�ามอม 

เหมอืนกบักางเกงยีนซีดขาด กระท่ังมองต�า่ถงึรองเท้าผ้าใบย่ีห้อคอนเวิร์ส

สภาพขะมกุขะมอมเธอกเ็บะปาก หมดความเคารพต่อผ้าข้ีริว้เดนิได้
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"เห็นใครๆ กลัวพี่จุ้ย นิ้งก็คิดว่าเพราะพี่น่าเคารพเสียอีก ท่ีไหนได้ 

ไม่เห็นน่าเคารพตรงไหน"

เมื่อหมดความย�าเกรงดุสิตาเลยกล้าแผลงฤทธิ์เดช ขณะภัทรยศ 

ทีแรกยังตั้งตัวไม่ติดกับปฏิกิริยาท่ีพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ 

กระทั่งตั้งตัวได้เขาจึงเอ่ยเสียงเข้ม

"พูดจาให้รู้เสียมั่งว่าใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง"

"เรื่องนั้นรู้อยู่แล้วล่ะค่ะ แต่..." ริมฝีปากบางได้รูปสวยเหยียดออก  

"ในเมื่อพี่จุ้ยล�าเอียงท�าตัวไม่น่าเคารพ นิ้งก็ไม่จ�าเป็นต้องระวังค�าพูดอีก"

"อยากเคารพหรอืไม่เคารพกต็ามใจ แต่อย่ามากล่าวหากนัเรือ่งล�าเอียง" 

ภทัรยศข่มอารมณ์ แต่อีกฝ่ายยังกวนอารมณ์ไม่เลกิ

"กล่าวหาที่ไหน ตะกี้เห็นอยู่ว่าพี่จุ้ยเอียงกระเท่เร่"

"ยังไง"

ดสุติาร้อง "เฮอะ" เสยีงดงั "รูห้รอืแกล้งไม่รูต้วักนัแน่...ท่ีพีถ่ามนิง้กบั

ยายบัวไงคะว่ามีเรื่องอะไรกันแล้วพอยายนั่นตอบไม่มี นิ้งตอบมี พี่กลับ

เลือกเชื่อยายบัวแถมยังขู่นิ้งเรื่องไม่ให้ลงไม้ลงมืออีก"

ภัทรยศก�าลังจะอ้าปากบอกว่าไม่ได้ขู่ แต่พูดไปเพื่อเตือนเพราะ 

ไม่อยากให้เรือ่งถงึหูอาจารย์รวมถงึแม่ของบงกชต่างหากซ่ึงถ้าเป็นเช่นนัน้ 

คนตกท่ีนั่งล�าบากย่อมเป็นดุสิตา ทว่าอีกฝ่ายกลับยังพูดเร็วราวกับ 

รัวกระสุนปืนกลจนชายหนุ่มไม่มีจังหวะแทรก

"ท�าไมคะ กลัวรุ่นน้องคนโปรดของพวกพี่เจ็บตัวหรือไงถึงได้หลับหู

หลับตาเช่ือรีบบอกให้มันไปตรงอ่ืน แต่ทีกับนิ้งไม่เห็นพี่ถามสักค�าว่า 

มันท�าอะไรให้นิ้งถึงได้โกรธขนาดจะตบมัน"

ดุสิตาหยุดพูดโดยตั้งใจเว้นช่วงให้ถาม และภัทรยศก็ถามเพราะ 

ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเป็นคนล�าเอียงอีก

"บัวท�าอะไร"
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"มันยิ้ม"

ภัทรยศเลิกคิ้วเข้มอย่างไม่แน่ใจว่าหูฝาดหรือเปล่า กระท่ังดุสิตา 

บอกให้แน่ใจอีกรอบ

"บัวแกล้งเอาขนมมาให้นิ้ง แล้วมันก็ยิ้ม"

"จะบ้าเหรอไง!"

รุน่พีต่ะโกนใส่หน้ารุน่น้องคนท่ีเขาเห็นว่าไม่ใช่แค่ร้ายกาจ แต่ยังบ้าบอ

และเพีย้นท่ีสดุ ขณะฝ่ายถกูหาว่าบ้าหน้าตงึสวนทันควนั

"นิ้งไม่ได้บ้า บัวมันยิ้มให้นิ้งจริงๆ มันยิ้มเหมือน..."

"ประสาท!"

ภทัรยศทนฟังต่อไปไม่ไหว เขาอยากจบัหัวดสุติาโขกกบัต้นไม้เพ่ือให้

สมองเข้าที่เข้าทาง แต่ดูเหมือนคนสมองไม่เข้าที่จะไม่ยอมเลิกราง่ายๆ

"ท�าไมพี่จุ้ยถึงไม่ฟังให้จบก่อน แล้วท�าไมทีกับยายบัวพี่พูดจาเพราะ 

แต่กับนิ้งมาตะคอกได้ไง คนอะไรไม่ยุติธรรม ล�าเอียงชัดๆ!"

"เออ พี่ล�าเอียงครับ!"

พอท�าเสียงดุหน้าดุ ตัวภัทรยศจึงไม่ต่างจากยักษ์ปักหลั่นท่ีก�าลัง 

แยกเข้ียว ทว่าดสุติากลบัไม่ยอมหงอต่อยกัษ์ใหญ่ง่ายๆ เธอขยับรมิฝีปาก

หมายป่าวประกาศด้วยความแค้น ประจานให้คนท่ีเดนิผ่านไปมาตรงด้านหน้า

ตึกคณะบรหิารฯ รูว่้าภทัรยศคอืจอมล�าเอยีง คอืผ้าข้ีริว้ด�าป๊ิดป๋ี คอืรุน่พ่ีท่ี 

ไม่ควรให้ความเคารพ

แต่ไม่ทันมีเสยีงใดลอดออกมา ภทัรยศกลบัเป็นฝ่ายพูดรวัเรว็เหมือน 

ยิงปืนกลบ้าง

"มอีย่างท่ีไหนบัวย้ิมให้เลยจะตบ เหตผุลงีเ่ง่า ใครเช่ือก็โง่เตม็ที แล้ว 

วนัหลงัถ้าอยากได้ความยุตธิรรมนกัล่ะก ็โน่น ไปคณะนติฯิ ไป๊! แต่บอกไว้ก่อน

ถ้ายังขืนใช้เหตผุลนีร้บัรองโดนถบีส่งออกมาแน่ ถ้าถกูถบีออกมาอย่าโวยวาย

อีกล่ะว่าเค้าล�าเอียงไม่ยุตธิรรม แล้วรจิะตบใครน่ะอย่าใช้แต่แรง หัดใช้สมอง
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คดิหาข้อแก้ตวัเข้าท่าไว้ม่ัง หรอืถ้าคดิไม่ออกยอมรบัตรงๆ มาเลยว่าอิจฉา 

ยังค่อยฟังขึ้น"

"นิ้งไม่ได้อิจฉา!" ดุสิตาควันออกหูหลังถูกกล่าวหาด้วยข้อหาเดิม 

ถึงสองครั้ง แต่นอกจากไม่เชื่อแล้วภัทรยศยังไม่ฟัง เขาชี้หน้ารุ่นน้องที่ยัง

เถียงค�าไม่ตกฟาก

"พี่ไม่รูห้รอกว่าเราอิจฉาบัวอะไรนกัหนา แต่จะบอกให้หูตาสว่างไว้ว่า 

ท่ีบัวตอบไม่มีอะไรเป็นเพราะเค้าไม่อยากให้เรามีปัญหาต่างหาก คิดมั่ง 

หรอืเปล่าว่าถ้าเรือ่งถงึหูอาจารย์ใครจะเป็นคนเดอืดร้อนท่ีสดุ บัวเค้าช่วยแล้ว

ยังไม่รู้ตัวอีก"

"งัน้นิง้จะบอกให้พีจุ่ย้หูตาสว่างไว้ด้วยว่ายายบัวมนัไม่ได้ช่วยนิง้หรอก 

มนัแค่อยากสร้างภาพเป็นนางฟ้า แถมยงัมีคนเช่ือเสยีด้วย" มองเหยียดใส่

ภทัรยศอย่างไม่เกรงใจแล้วดสุติายังพดูเสยีงดงัให้พวกสอดรูส้อดเห็นท่ีอยู่รอบๆ 

ได้ยิน "สงสยัจงัว่าท�าไมคณะนีถ้งึมีแต่คนโง่ คนฉลาดหายไปไหนกนัหมด"

เกดิความสะใจหลงัได้พดูออกไป จากนัน้ดวงหน้าคมหันกลบัมาทางเดมิ 

ดสุติาเชิดหน้าสบดวงตาดอุย่างไม่สะทกสะท้าน ภทัรยศมองรุน่น้องคนแรก

และคนเดยีวท่ีกล้าปีนเกลยีวกบัตนแล้วเอ่ยเสยีงดงัเท่ากนั

"ถ้าฉลาดแล้วเป็นแบบเรา ขอยอมเป็นคนโง่ดีกว่า"

นัยน์ตาเข้มฉายแววสะใจหลังพูดแล้วมีคนปรบมือชอบใจ จากนั้น 

ภัทรยศไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระอีก เขาก้าวผ่านดุสิตาซ่ึงก�ามือแน่น  

ริมฝีปากสั่นระริกด้วยความอับอายและเจ็บใจที่ต้องพ่ายแพ้ต่อพวกคนโง่

เพราะไม่อยากอยู่ใกล้พวกคนโง่ ดุสิตาจึงมายังห้องสมุด

หญิงสาวกระแทกตวัลงบนเก้าอ้ีของโต๊ะตวัใหญ่ข้างหน้าต่างท่ีมองเห็น

สระน�้า ดวงตาคมงามแปลกตาของผู้มีเช้ือสายมอญยังขุ่นมัวไม่ต่างจาก

ตอนมีปากเสียงกับคนในคณะ เธอหันขวับไปยังโต๊ะตัวข้างๆ เมื่อรู้สึกว่า

Page ��� ��� ���.indd   19 4/8/2563 BE   11:39



20

ภาพ รัก ลวง

ก�าลงัถกูจ้องมอง ครัน้เห็นเป็นเพือ่นเรยีนกลุม่เดยีวกนัดสุติาเลยจะทักทาย 

แต่ไม่ทันเรียกกลุ่มเพื่อนผู้หญิงกลับชวนกันย้ายไปนั่งตรงอื่น

เหมือนโดนหยิกแรงตรงหัวใจ ดุสิตาเจ็บใจท่ีถูกปฏิบัติราวตนเป็น 

สิง่น่ารงัเกยีจ แต่เพยีงครูเ่ดยีวเธอได้เลกิให้ความสนใจต่อความรูส้กึดงักล่าว

พลางลุกขึ้นเพื่อเดินหาบางคนที่อาจท�าให้รู้สึกดีขึ้น

ทิพย์วิมลคือคนท่ีดุสิตามองหา เฟรชช่ีสาวคณะอักษรศาสตร์เป็น 

คนเดียวในมหาวิทยาลัยท่ีดุสิตาคุยด้วยแล้วสบายใจ เธอรู้จักทิพย์วิมล 

ตัง้แต่ช่วงเปิดเทอมคอืสีส่ปัดาห์ก่อนตอนมาค้นหานยิายของนกัเขียนคนโปรด

ในห้องสมุดซ่ึงทิพย์วิมลก�าลังหาผลงานของนักเขียนคนนี้เช่นกัน เธอจึง 

พดูคยุเรือ่งหนงัสอืกบัทิพย์วมิลอย่างถกูคอจนพอพบกนับ่อยเข้าท่ีห้องสมดุ 

จากคนรู้จักต่างคณะเลยกลายเป็นเพื่อน

พอไม่พบทิพย์วิมล ดุสิตาจึงหยิบหนังสือสอนท�าขนมและนิตยสาร

ฉบับใหม่เดนิกลบัมาตรงท่ีนัง่สกัครูอ่ย่างเซ็งๆ เธออ่านหนงัสอืและนติยสาร

ฆ่าเวลาระหว่างรอเรียนวิชาบัญชีในช่วงบ่าย แต่แล้วพอพลิกนิตยสารถึง

กลางเล่มอารมณ์ที่เพิ่งเย็นลงกลับพลิกตวัดเป็นตรงข้ามอย่างฉับพลัน

ภายในอกดุสิตาร้อนรุ่มดั่งไฟ ความโกรธเกลียดครอบง�าจนลืมตัว 

ขย�าหน้ากระดาษที่มีภาพผู้หญิงวัยสี่สิบสามปีในชุดสูทเรียบโก้ พอรู้สึกตัว

เธอรบีชักมือออกและจะปิดนติยสาร แต่เม่ือสายตาปะทะกบัหัวเรือ่ง 'กฤษณา...

นางฟ้าของผูห้ญิง' ดสุติากลบัเปลีย่นใจอ่านบทสมัภาษณ์ของศตัรคููอ่าฆาต

ถ้อยค�าช่ืนชมเยินยอโฆษกและเหรัญญิกของมูลนิธิท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การช่วยเหลอืเดก็และสตรท่ีีผูส้มัภาษณ์ถ่ายทอดผ่านตวัอักษรล้วนท�าให้ดสุติา

อยากอาเจยีน ทัง้ยงัอยากโทรศพัท์ไปบอกส�านักพมิพ์แห่งนัน้เหลอืเกนิว่า

กฤษณาไม่ใช่นางฟ้าแต่เป็นนางปีศาจต่างหาก แล้วท่ีเจ้าตวัเล่าถงึวรีกรรมเรือ่ง

เคยร่วมบู๊กบัประธานมูลนธิเิพือ่ช่วยเหลอืพนกังานสาวท่ีโดนเจ้าของบรษัิทใหญ่

ล่วงละเมิดทางเพศเม่ือสี่ปีก่อน เรื่องจริงก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะ 
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ดุสิตาเคยดูข่าวนี้ในโทรทัศน์ ไม่เห็นว่าจะมีการพังประตูบริษัทหรือมีการ

เกือบชกต่อยกับ รปภ. อย่างที่กฤษณาเล่าในนิตยสารเสียหน่อย

อีแม่ลูกสันดานกา

จู่ๆ  ประโยคนี้ได้ผดุข้ึนมา ดสุติาย้ิมสะใจกบัค�าพดูของแม่ท่ีนานทีปีหน

ถงึจะมีความคดิตรงกนั กระท่ังนาฬิกาข้อมือส่งเสยีงเตอืนให้รูว่้าเป็นเวลาเท่ียง 

ดสุติาจงึปิดนติยสารเพือ่เตรยีมตวัไปกนิข้าวและเตรยีมตวัเรยีนในตอนบ่าย 

รวมถึงเตรียมตัวเผชิญหน้ากับบงกชคนท่ีเป็นสาเหตุให้ตนถูกรุ่นพี่ผ้าข้ีริ้ว 

หักหน้า...และยังเป็นคนเดยีวกบัลกูกา ลกูสาวของกฤษณา แม่ลกูท่ีเคยท�าให้

ชีวติของดสุติาพงัย่อยยับ!
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บทที่ 2

"ไอ้ริ้ว!"

เจ้าของฉายาผ้าข้ีริ้วหันตามเสียงตะโกน ครั้นเห็นคนเรียกเขาจึง 

ผละจากชายวัยกลางคนผิวคล�้าจัด ก้าวจากด้านหน้าตึกเรียนตึกใหม่ของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ก�าลังก่อสร้างมาหยุดยังใต้ร่มไม้ใหญ่

"มอีะไร" ภทัรยศถามยุทธนาท่ีมีบงกชมาด้วยกนั แต่เพือ่นกลบัเอ่ยไป

คนละเรือ่ง

"คยุกบัพ่อเหรอวะ" คนตวัสงูโปร่งหน้าตาเข้าทีหมายถงึผูด้เูหมือนเป็น

หัวหน้าคนงานก่อสร้างซึ่งภัทรยศพูดคุยด้วยเมื่อครู่ ภัทรยศไม่ตอบเพราะ

เบื่อโดนเพื่อนรุ่นเดียวกันพูดจาท�านองนี้หลายครั้ง เขาถามอีกรอบ

"มีธุระอะไรก็รีบพูดมา"

เสียงห้วนสั้นทั้งยังติดจะดุอีกด้วยท�ายุทธนาโวยวาย

"เฮ้ย พูดจาแบบนี้ต่อหน้าน้องบัวได้ไงวะ เดี๋ยวน้องตกใจพอดี" 

วางมาดข่มเพื่อนเสร็จ ยุทธนาค่อยปลอบเจ้าของดวงหน้าหวานละมุน  

"น้องบัวไม่ต้องกลัว ไอ้ริ้วมันชอบพูดจาแบบนี้แหละ" ยุทธนารีบบอก 

ด้วยกลวัรุน่น้องคนสวยจะตกใจ จากนัน้เขาส่งเสยีงด ุ"ไม่ใช่ธรุะของกหูรอก 
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เป็นธุระของน้องบัวต่างหาก"

พอคิว้เข้มขมวดหากันหน้าภทัรยศจงึย่ิงดดูกุว่าเดมิ บงกชเอ่ยเสยีงค่อย

อย่างเกรงและกลวัรุน่พี่

"บัวท�าขนมมาฝากพี่จุ้ยค่ะ"

เพราะไม่ได้สนทิสนมกบัคนตวัโตท่าทางโหดบงกชเลยไม่กล้าเรยีกฉายา 

เธอเรยีกภทัรยศด้วยช่ือเล่นจรงิเหมอืนอย่างรุน่น้องคนอืน่ ภทัรยศขมวดคิว้ยุ่ง

กว่าเก่า

"เอามาฝากท�าไม"

ค�าถามห้วนกับท่าทางห่ามห้าวท่ีแสดงต่อรุ่นน้องคนสวยท�ายุทธนา

เกือบเขกหัวเพื่อน จากนั้นเขาเป็นฝ่ายตอบแทน

"น้องบัวท�าขนมมาขอบคณุเรือ่งมงึช่วยไม่ให้น้องเค้าโดนนางมารด�าตบ

เม่ืออาทิตย์ท่ีแล้วไง" ยุทธนาเท้าความถึงข่าวแซ่บท่ีลอืกนัให้แซ่ด จนเมือ่กี้

เขาและเพ่ือนๆ ถงึกบัต้องตะล่อมถามความจรงิจากบงกชจนรูว่้าอะไรเป็นอะไร

ฝ่ายภัทรยศพยักหน้าเข้าใจและไม่แปลกใจท่ีใครๆ ต่างรู้เรื่องวิวาท

ระหว่างบงกช ดุสิตา รวมถึงตน เพราะมีคนเห็นเหตุการณ์หลายคน

"เรื่องเล็กน้อย วันหลังไม่ต้องเอาอะไรมาขอบคุณพี่หรอก" ภัทรยศ

บอกราวไม่เห็นว่าเรือ่งดงักล่าวส�าคญัถงึขนาดต้องมีของก�านลัตอบแทนให้ 

จนเห็นเพือ่นท�าหน้าเหมือนอยากบีบคอเขาท่ีท�าให้บงกชหน้าจ๋อย ชายหนุม่

จึงค่อยถาม "ไหนล่ะขนม"

"เม่ือกี้บัวไปหาพี่จุ ้ยท่ีซุ้ม พอไม่เจอเลยฝากขนมไว้ท่ีพี่โป้ยท่ีนั่ง 

ซุ้มเดียวกับพี่แล้วค่ะ" บงกชเอ่ยถึงรุ่นพี่ผู้หญิงปีสี่ ภัทรยศขอบใจแล้วถาม

"แล้วบัวจะไปไหนกับไอ้เต้ย" ถามเพราะแปลกใจท่ีรุ่นน้องคนดัง 

มาเดินอยู่กับเพื่อนตนอย่างไม่มีเหตุผล บงกชรีบปฏิเสธ

"เปล่าค่ะ พอดบัีวจะไปซ้ือของหน้า ม. แล้วพ่ีเต้ยจะไปทางเดยีวกนัพอดี 

บัวกบัพ่ีเต้ยเลยเดนิมาด้วยกนัค่ะ"
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"มึงจะไปไหน" ภัทรยศตั้งใจเค้นเพื่อน ยุทธนาอึกอัก

"กูจะไปห้องสมุด"

"ห้องสมุด? หน้าอย่างมึงเนี่ยนะจะไปห้องสมุด กลายเป็นเด็กเรียน

ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ"

"กูตั้งใจเรียนมานานแล้วเว้ย มึงไม่รู้เอง แล้วบรรณารักษ์ห้องสมุด 

เค้ารู้จักกูทุกคน"

แววตายุทธนามท้ัีงขอร้องและขู่บังคบัไม่ให้ภทัรยศพูดอะไรมากกว่านี้ 

ขณะอีกฝ่ายหัวเราะหึๆ รูทั้นเพือ่นท่ีท�าทีเป็นเดก็เรยีนเพือ่สร้างภาพ แต่เพราะ

ไม่อยากฉีกหน้ายุทธนาต่อหน้าเฟรชช่ีคนสวยเขาจงึเลกิพูดอะไรท่ีจะท�าลาย

ภาพลกัษณ์คนท่ีสาวๆ ท้ังในและต่างคณะบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าเท้เท่

หากอย่างไรกต็าม ถงึแม้ไม่พดูแต่ภทัรยศก็ไม่ลมืเอาคนืเรือ่งท่ียุทธนา

แกล้งตนเมือ่สกัครู ่เขาจงึเข้าไปแทรกกลางระหว่างสองคนพลางโอบบ่าเพือ่น

"มึงไม่ต้องไปห้องสมุดหรอก ไปกับกูดีกว่า" คนพูดบีบบ่า ยุทธนา 

ท�าหน้าสงสัยว่าภัทรยศเข้ามาสอดท�าไม แต่ไม่ทันเอ่ยอะไร ภัทรยศกลับ

หันไปทางรุ่นน้อง "บัวไปเถอะ พี่มีธุระต้องคุยกับไอ้เต้ย"

บงกชรีบท�าตาม เธอส่งย้ิมให้สองรุ่นพี่ ขณะยุทธนามองตามหลัง 

ตาละห้อยแล้วค่อยท�าตาขุ่นปัดแขนภัทรยศออกจากบ่า

"ไอ้ริ้ว ท�าไมต้องเสือกมีธุระอะไรกับกูตอนนี้วะ"

"ใครว่ามี กูแค่อยากแกล้งต่างหาก เพราะมึงอยากแกล้งกูก่อนดีนัก" 

ภัทรยศยักคิ้วกวน ยุทธนาโวยวาย

"กแูกล้งมึงตอนไหน...อ๋อ เรือ่งท่ีกทัูกมงึกบัพ่อต่อหน้าน้องบัวน่ะเหรอ 

แสบนักนะไอ้ริ้ว" ยุทธนาท�าเหมือนจะเตะแก้แค้น แต่โดนอีกฝ่ายช้ีหน้า 

พูดเสียงดังใส่

"ขืนท�าอะไรก ู กจูะตะโกนให้น้องบัวมาดตูวัจรงิของเด็กเรยีนอย่างมงึ" 

ภทัรยศขู่ ยุทธนาชะงกั ต่างฝ่ายต่างมองอย่างเข่นเข้ียวไม่กีวิ่นาทีกหั็วเราะ 
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จากนั้นยุทธนาเป็นฝ่ายหันหลังเดินกลับสู่ซุ้มโต๊ะท่ีนั่งประจ�าโดยมีภัทรยศ 

ก้าวมาพร้อมกนั ทว่าพ้นเขตบริเวณคณะวศิวกรรมศาสตร์ไม่ทันไรจอมสร้างภาพ

กลับถอนใจยาว เอ่ยขึ้นอย่างเพ้อๆ

"น้องบัวสวยว่ะ"

ช�าเลืองเห็นนัยน์ตาหวานเย้ิมภัทรยศก็ขบขัน ปล่อยให้เพื่อนละเมอ

ตอนกลางวันแสกๆ

"กูอยากเป็นมึงว่ะไอ้ริ้ว ได้เป็นฮีโร่ช่วยน้องบัวจากนางมารด�า"

"นิง้ไม่เห็นด�าเท่าไหร่ อีกอย่างแบบนัน้เค้าเรยีกผวิสนี�า้ผึง้" ภทัรยศ 

แก้ให้ ยุทธนาหยุดเดิน มองตาขวางไม่พอใจท่ีเพือ่นเข้าข้างนางมารท่ีเกอืบตบ

นางฟ้าของเขา

"ด�าเว้ย ด�ามาก โดยเฉพาะใจ อ้อ แล้วยังขาลายอีกต่างหาก"

"มึงไปเห็นตอนไหนว่านิ้งขาลาย"

คนช่างสงสยัซักพลางนกึถงึท่อนขาเรยีวยาวท่ีถ้าหากนุง่กางเกงยนีฟิตๆ 

คงสวยไม่น้อย ฝ่ายคนแอบมองขารุน่น้องเอะอะกลบเกลือ่นพร้อมกบัเดนิต่อ

"เค้าเห็นกนัท้ังนัน้แหละ กวู่านะบ้านยายนิง้ต้องอยู่ในสลมัแน่ๆ ถงึได้

ขาลาย ขี้อิจฉา ปากจัด อยู่แต่กับพวกคนท่ีชอบทะเลาะลงไม้ลงมือกัน  

ถึงได้จะเอาวิธีนี้มาใช้กับน้องบัวของกู นี่ถ้ายายนั่นท�าให้แก้มใสๆ ของ 

น้องบัวเป็นรอยแม้แต่นิดเดียว กูไม่ยอมแน่"

ยุทธนาก�าหมัด ขณะภัทรยศอยากแย้งว่าอยู่ท่ีไหนก็เป็นคนข้ีอิจฉา 

ใช้ก�าลังได้ท้ังนั้น แต่เพราะไม่อยากขัดคอ เลยปล่อยให้อีกฝ่ายเอ่ยต่อไป

เรื่อยๆ

"ดว่ีาพวกเพือ่นน้องบัวตาแหลม เลอืกน้องบัวเป็นดาวกลุม่ไม่ใช่ยายนิง้

เลยยิ่งท�าให้อะไรๆ ดูดี คิดดูสิไอ้ริ้ว เกิดวันน้ันยายนิ้งได้เป็นดาวข้ึนมา 

ภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจคงป่นปี้ ใครเห็นคงนึกว่าเป็นหลุมด�า 

ไม่ใช่ดาว"
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เมือ่เพือ่นชักวจิารณ์เลยเถดิ ภทัรยศจงึเปลีย่นเรือ่งก่อนท่ีจะไปกนัใหญ่

"บัวเอาขนมอะไรมาให้กูวะ บลูเบอรี่ชีสพายแบบหนก่อนหรือไง"  

ภัทรยศเอ่ยถึงขนมที่บงกชท�าแจกคนในคณะซึ่งเขาเองเคยกินไปสองค�า

"คุกกี"้ ยุทธนาตอบแล้วประจบ "กขูอกนิคกุกีข้องน้องนางฟ้าด้วยคน 

นะมึง"

"เออ"

อนุญาตเพราะรู้แน่ว่าถึงปฏิเสธคงโดนแย่งกินอยู่ดี จากนั้นภัทรยศ 

ต้องทนฟังยุทธนาพร�า่เพ้อถงึความสวย ความรวย ความเพียบพร้อมของบงกช

ไปตลอดทาง

ถงึด้านหลงัตกึคณะ ยุทธนารีบพุง่ไปยงัโต๊ะท่ีอยูต่ดิกบัแปลงดอกไม้เลก็ๆ 

เขากวกัมือตะโกนเร่งภทัรยศเหมือนเดก็ตะกละ

"เร็วสิวะไอ้ริ้ว กูอยากกินขนมแล้ว"

เจ้าของขนมสั่นศีรษะ นึกอยากแกล้งเดินช้าๆ แต่หากท�าเช่นนั้น 

ยุทธนาคงย่ิงส่งเสยีงดงัให้ขายข้ีหน้าท้ังรุน่เดยีวกนัและรุน่น้องปีสองกบัปีสาม

ซ่ึงนัง่อยูร่อบๆ ภทัรยศเร่งฝีเท้ากว่าเดมิเลก็น้อยกระท่ังถงึซุ้มท่ีนัง่กปั็ดปอยผม

ข้างแก้มไปด้านหลงัและลบูเหงือ่ช้ืนตรงหน้าผาก ขณะคนตะกละเอ้ือมมอื 

คว้าขวดโหลคกุกี ้ ทว่าไม่ทันจบัโดน มอืเลก็ๆ ของคนตวัเลก็ไว้ผมทรงซอยสัน้

กลบัฟาดเพยีะลงมา

"เจ้าของอนุญาตหรือยังเต้ย" ชโลธรพูดราวตัวเองเป็นแม่ยุทธนา  

ฟากเพือ่นนกัศกึษาชายหล่อเนีย้บตัง้แต่ศรีษะจรดเท้าซ่ึงนัง่ตรงกนัข้ามย้ิม

แล้วบอก

"ลองวิ่งมาขนาดนี้แปลว่าอนุญาตแล้วล่ะ ใช่มั้ยจุ้ย"

รทุธ์ถามเจ้าของทรงผมยุ่งท่ีหยุดยืนข้างชโลธร ภทัรยศพยักหน้า ยทุธนา

ยักค้ิวกวนให้ผูห้ญงิคนเดยีวของโต๊ะ จากนัน้เขารบีนัง่ลงข้างลกูชายคนเลก็
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ของเจา้สัวเจ้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตหลายแห่ง รอคอยชมิขนมของ 

รุน่น้องคนท่ีตนหมายตา

ภทัรยศหยิบโหลพลาสตกิท่ีบรรจุคกุกีโ้รยหน้าด้วยถัว่อลัมอนด์ เขาก�าลงั

จะดงึโบลายสกอ็ตสชีมพอูอก แต่พลนันัน้กลบัสงัเกตเห็นกล่องกระดาษสนี�า้ตาล

ด้านหน้ารทุธ์เสยีก่อน

"อะไรน่ะ"

"บลูเบอรี่ชีสพาย" รุทธ์บอก ภัทรยศพูดต่อ

"มีบลูเบอรี่ชีสพายด้วยรึ นึกว่ามีคุกกี้อย่างเดียวซะอีก"

พูดพลางวางโหลคุกกี้ลงเพื่อเปิดฝากล่องกระดาษ ภัทรยศเห็น 

บลูเบอรี่ชีสพายในถาดฟอยล์เหลืออยู่ประมาณเศษสามส่วนสี่ โดยเขา 

ไม่ถอืสาเรือ่งชโลธรกบัรทุธ์กนิขนมก่อนโดยไม่ขออนญุาตเพราะรูว่้ารสชาติ

ของบลูเบอรี่ชีสพายฝีมือบงกชอร่อยจนยากอดใจไหว ภัทรยศหยิบ 

ช้อนพลาสตกิอีกคนัตกัขนมกนิ ทว่าพอสมัผสัถงึรสชาตเิขากท็�าหน้าแปลกๆ 

แต่กลับยังตักชิมอีกค�าหนึ่ง

เสยีงหัวเราะคกิของชโลธรท�าให้ภทัรยศแน่ใจว่าไม่ใช่ขนมฝีมือบงกช 

เขานิ่วหน้าถาม

"ขนมใคร"

เพื่อนตัวเล็กจ้องตาเพื่อนตัวโต ตอบชัดถ้อยชัดค�า

"ของนิ้ง"

ภัทรยศหยุดกึกหลังได้ยินช่ือ ฝ่ายรุทธ์เห็นอย่างนั้นเข้าจึงเอ่ยถึง 

คนที่เดินมาแจกขนมหลังบงกชไปได้ไม่นาน

"น้องเขาบอกท�าเอง ตั้งใจท�ามาแจกเพื่อนๆ พี่ๆ"

"แน่ใจว่าตัง้ใจ" ภทัรยศไม่เชือ่ เขาถามผูน้ัง่ข้างรทุธ์ "ลองสกัค�าม้ัย 

ไอ้เต้ย"

ยุทธนาส่ายหน้าดิก มองชีสกับบลูเบอรี่เยิ้มๆ ราวคือยาพิษ
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"รสชาติเป็นไงวะ" คนไม่อยากชิมถาม ภัทรยศคว�่านิ้วโป้งลง

"ห่วย รสชาติเหมือนคนท�าไม่มีลิ้น"

"แรงไปน่าจุ้ย" รุทธ์แย้งและก�าลังจะเตือนให้ลดเสียงวิจารณ์ แต่เขา

กลับโดนยุทธนาเหยียบเท้าเสียก่อน ขณะภัทรยศยังคงพูดตามความจริง

"ถ้ามลีิน้ต้องเอะใจแล้วม้ังว่าขนมตวัเองไม่อร่อย บลเูบอรีชี่สพายอะไร

รสหวานเจีย๊บ ไม่มคีวามเปรีย้วสกันดิ หรอืช่วงนีม้ะนาวแพงเลยไม่ใส่น�า้มะนาว

ลงไป เอ้า กยั็งดวีะท่ีไม่เอาน�า้ส้มสายชมูาใส่แทน ไม่งัน้คงพิลกึน่าด ู แต่ 

จะว่าไปถึงไม่ใส่น�้าส้มสายชูก็อย่ากินเลย ท้ิงดีกว่าเพราะรสแปลกแบบนี ้

น่าจะท�าผิดสูตร ขืนกินต่อมีหวังท้องเสีย...โป้ยมียาแก้ท้องเสียเปล่า เรา 

ขอเม็ดนึงกินป้องกันไว้ก่อน"

แม้รู้ว่าเพื่อนพูดประชด แต่ชโลธรยังท�าท่าจะหยิบยาจากกระเป๋า 

ให้จริงๆ ทว่าไม่ทันเปิดกระเป๋าเสียงจากทางด้านหลังก็ท�าเธอสะดุ้ง

"แล้วพี่โป้ยมียาแก้ปากเสียมั้ยคะ จะได้ให้พี่จุ้ยกินไปพร้อมกันเลย"

ทั้งคู่หันขวับ ชโลธรหน้าเจื่อน ส่วนภัทรยศดูแปลกใจมากกว่าตกใจ

เมือ่เห็นเจ้าของบลเูบอรีชี่สพายยืนอยูด้่านหลงั ดสุติาขยับตวัไปใกล้ จ้องเขา

ด้วยแววตาวาวโรจน์ มือก�าหนังสือนิยายที่ลืมไว้ตรงโต๊ะข้างๆ แน่น

ฝ่ายภทัรยศไม่สะทกสะท้านต่อแววตาน่ากลวัแม้แต่น้อย ท้ังยังขยับไปใกล้ 

ดสุติาเช่นกนั เขาจงใจใช้รปูร่างสงูหนาข่มขวญั จ้องกลบัด้วยสายตาดดุนั 

ชนดิต่อให้เป็นเพ่ือนผูช้ายตวัสสูกีบัเขากต้็องยอมถอย

แต่ดุสิตากลับไม่ยอมเขย้ือนหนีแม้แต่น้อย แถมใบหน้าคมงามยัง 

แหงนเชิด ดวงตาสวยแปลกเต็มไปด้วยแววตาเหมือนนางเสือร้ายที่พร้อม 

สูเ้ขายบิตา

แล้วในช่ัววนิาทีท่ีรูว่้าการปะทะกนัหนนีด้สุติาจะสูต้าย มุมปากข้างหนึง่

ของภทัรยศจงึยกสงู...เปล่า เขาไม่ได้ยิม้เหยยีด แต่ย้ิมเพราะสนกุท่ีก�าลงั 

จะได้ย่ัวโมโห ป่ันหัวให้ดุสติากลายเป็นตวัตลกในสายตาทุกคน เขาจะต้อง 
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สัง่สอนรุน่น้องจอมแสบตรงหน้าให้จดจ�าเสยีทีว่าอย่าได้บังอาจก่อปัญหาและ

อย่าได้รปีินเกลยีวกบัรุน่พีอี่ก

"มีถึงสองเม็ดม้ัยโป้ย" ภัทรยศถามชโลธรท่ีไม่อยากร่วมศึกระหว่าง

เดก็ปีหนึง่กบัรุน่พ่ีปีสี ่ ผดิกบัยุทธนาท่ีอยากกระโดดร่วมวงด้วยเตม็ท่ีเพราะ

เหม็นหน้าดุสิตาเป็นทุนเดิม

"เอาท�าไมต้ังสองเม็ดวะไอ้ริ้ว จะกินเองเม็ดนึงแล้วให้น้องเค้ากิน 

แก้ปากเสียเม็ดนึงหรือไง" ยุทธนาช่วยเปิดสังเวียน ภัทรยศตอบเสียงดัง

"ใครว่ากนิเอง กอูยากให้น้องเค้ากนิท้ังสองเม็ดต่างหากจะได้เลกิปีนเกลยีว

ปากกล้ากบัรุน่พีส่กัที"

"อ้อ พอรุน่น้องพดูไม่ดกีบัรุน่พีเ่รยีกปีนเกลยีว แล้วท่ีรุน่พีว่จิารณ์รุน่น้อง

เสยีๆ หายๆ เรยีกอะไรคะ"

"วจิารณ์เสยีหายตรงไหน ของไม่อร่อยกบ็อกไม่อร่อย ต้องให้บอกอร่อย

หรอืไง"

"ไม่จริง พี่รุทธ์ชิมแล้วยังบอกเลยว่าขนมของนิ้งอร่อย"

ดุสิตาค้านหัวชนฝา เธอกับภัทรยศมองไปยังบุคคลท่ีโดนกล่าวอ้าง

พร้อมกัน ครั้นรุทธ์อึกอัก ภัทรยศก็ท�าหน้าท�าตากวนชวนโมโห

"โถๆ แม่คณุ พีร่ทุธ์เค้าเป็นผูด้ ีเป็นคนสภุาพ พูดเพ่ือรกัษามารยาท

หรอก ไม่รู้ตัวหรือไง"

"งั้นพี่จุ้ยเป็นคนเถื่อนงั้นสิ ถึงกินของนิ้งแล้วไม่อร่อย พวกลิ้นไม่ถึง 

ไม่มีรสนิยม"

รุน่น้องคนเดยีวในบรเิวณนัน้เหยียดเยาะใส่ภทัรยศท่ามกลางพวกรุน่พ่ี

ทุกชัน้ปีท่ีเริม่ซุบซิบแอบพนนักนัว่างานนี้ใครจะแพ้ ใครจะชนะ

"งั้นคนแถวนี้คงไร้รสนิยมกันหมด เพราะไม่มีใครบอกอร่อยสักคน"

"ไม่จรงิ!" ดุสติาไม่ยอมเชือ่ง่ายๆ เพราะตอนมาแจกขนม รุน่พ่ีบางคน

ยังชมฝีมือเธออยู่เลย ภทัรยศมองไปรอบๆ และเขาเห็นแต่ละคนออกอาการ
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เดยีวกนักบัรทุธ์ ซ่ึงดสุติาเห็นเช่นกนั

"อุบ๊ส์" ภทัรยศยกมือปิดปาก อทุานเป็นภาษาอังกฤษ "ท่าทางจะเป็น

เรื่องจริงแล้วล่ะน้องจ๋า ยอมรับเถอะเนอะว่าขนมเรามันห่วย"

ภทัรยศย่ืนหน้าพดูค�าว่า 'ห่วย' ใส่ดวงหน้าคมท่ีแดงจดัด้วยความอบัอาย

หลงัถกูด่าประจานราวขนมของตนคอืของสกปรกน่ารงัเกยีจท้ังท่ีเธอตัง้ใจท�า

มาให้ทุกคนกนิ ตวัของหญิงสาวสัน่เท้ิม ความคบัแค้นอดัแน่นจนพุง่ระเบิด

ออกมา

"ไอ้พีจุ่ย้บ้า! ไอ้คนล�าเอยีง! เรือ่งอะไรมาหาว่าขนมนิง้ห่วย ตวัพีเ่อง

นัน่แหละท่ีห่วย ไม่ใช่ขนมนิง้"

ประโยคนั้นท�าเอาคนรอบๆ ครางฮือ ด้วยไม่นึกว่าเฟรชช่ีปีหนึ่ง 

จะหาญกล้าด่าทอผู้ไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ แต่ยังใหญ่คับมหาวิทยาลัย ขณะ 

ภัทรยศไม่ได้สนใจต่อค�าด่าแม้แต่น้อยเพราะเอะใจบางอย่างมากกว่า

คิ้วเหนือดวงตาดุขมวดย่นแป๊บเดียวค่อยคลายออก ภัทรยศ 

เหยียดริมฝีปาก

"เดีย๋วล�าเอยีง เดีย๋วไม่ยุตธิรรม เป็นอะไรมากเปล่าน้อง อาทิตย์ก่อน 

พี่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าอยากได้ความยุติธรรมให้ไปคณะนิติฯ หรือ 

ถ้ายังไม่เจอก็ไปโน่นเลย ศาลไคฟงของเปาบุ้นจิ้น"

ภัทรยศพูดกวน ดุสิตาสวนเร็ว

"นิ้งอยากไปหาเปาบุ้นจิ้นเหมือนกันแหละค่ะ จะได้ใช้เครื่องประหาร 

หัวสนุขัประหารคนบางคน เสยีดายแถวนี้ไม่ม ีไม่งัน้คงได้ใช้แล้ว"

"ท�าไมจะไม่มี ในปากเราก็มีอยู่ตัวนึงนั่นไง ไม่คายออกมาล่ะจะได้ 

เอามาท�าเครื่องประหาร"

"บ้า! เรื่องอะไรมาหาว่านิ้งปากหมา"

"อ้าว ตอนแรกนกึว่ามีตวัเดยีว ท่ีไหนได้มตีัง้หลายตวั ดเีลย จะได้ท�า

เครื่องประหารหลายๆ เครื่อง"
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"ในปากพี่จุ้ยนั่นแหละที่มีหมา ไม่ใช่ปากนิ้ง"

กางเล็บข้างที่ไม่ได้ถือหนังสือ ดุสิตานึกในใจว่าหากภัทรยศพูดอะไร

ออกมาอีกค�าเดยีว อีกแค่ค�าเดยีวเท่านัน้ล่ะ เธอจะตะกยุหน้าเขาให้เละ แต่

ลงท้ายเธอไม่ได้ท�าเช่นนั้นเพราะมีร่างสูงยืนขึ้นและพูดขัดเสียก่อน

"พอเถอะจุย้ คนมองหมดแล้ว อกีอย่างนายเป็นรุน่พ่ีจะต่อปากต่อค�า

กับรุ่นน้องท�าไม เสียชื่อเปล่าๆ"

รทุธ์เอ่ย ภทัรยศเหลอืบมองเพือ่นแวบหนึง่ ขณะยทุธนาท�ามือท�าไม้

ส่งสัญญาณไม่ให้สนใจเพราะคนดูอย่างเขาก�าลังสนุก

"นัน่ส ิพอเหอะจุย้" คราวนีช้โลธรช่วยพูดอีกคน เธอลกุจากโต๊ะไปหา

ดุสติาท่ียืนตวัสัน่เท้ิมแล้วกระแอมเบาๆ "นิง้ไปห้องน�า้เป็นเพ่ือนพ่ีหน่อยส"ิ

ชโลธรไม่รอค�าตอบ เธอออกแรงดงึแขนรุน่น้องจนท้ังคูห่่างออกไปแล้ว 

ดสุติาหันขวบัมาฝากแววตาอาฆาต ภทัรยศกย็กัไหล่ท่ามกลางเสยีงร้องเฮ 

ของพวกท่ีพนนัฝ่ายเขา แต่พอนัง่ลงเสยีงหัวเราะชอบใจของยุทธนาท่ีก�าลงั 

ชูนิว้โป้งกลบัท�าให้ภทัรยศเริม่รูส้กึแปลกจนต้องมองไปรอบๆ

กระทั่งพบว่าไม่ใช่เพียงยุทธนาที่หัวเราะแต่ยังมีอีกหลายคน ภัทรยศ

จงึชกัไม่แน่ใจว่าท่ีตัง้ใจท�าให้รุน่น้องตวัแสบกลายเป็นตวัตลก สดุท้ายแล้ว

เขาเองกลบัต้องกลายเป็นตวัตลกของเพือ่นและรุน่น้องในคณะด้วยหรอืเปล่า

ปกติในตอนเย็นภัทรยศมักมีนัดเล่นกีฬากับเพื่อนคณะเดียวกันและ

ต่างคณะ แต่วันนี้หลังมีปากเสียงกับดุสิตาจนกลายเป็นเรื่องซุบซิบโจษจัน

ภายในเวลาอันรวดเรว็เขาเลยยกเลกินดัท้ังหมดเพราะไม่อยากตอบค�าถาม

หรือฟังค�าพูดกระเซ้าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวให้เสียอารมณ์

นักศึกษาหนุ่มลงจากรถเมล์ปรับอากาศ เดินเข้าซอยหนึ่งร้อยเมตร 

จงึถงึบ้านท่ีมีต้นบานบุรเีลือ้ยอยู่ตลอดแนวรัว้ยาว พอไขกญุแจผ่านประตรูัว้

เข้าไปภทัรยศจงึเห็นรถยนต์จอดอยู่สองคนั เขาเดนิผ่านพลางมองอย่างสงัเกต
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พบว่าเป็นรถของคนไม่รู้จัก

ภทัรยศวางหน้าเฉยเมยหลงัคนขับรถของรถยนต์คนัหนึง่มองมา เขา

ไม่พดูอะไรกบัชายในชดุซาฟารแีล้วก้าวเข้าบ้านตกึสองชัน้ท่ีสร้างมาตัง้แต่

ก่อนตัวเองเกิดแต่สภาพท้ังภายในและภายนอกยังแข็งแรงสวยงามเพราะ

ได้รับการดูแลอย่างดี

ภัทรยศเดินผ่านหน้าห้องรับแขก ได้ยินเสียงพ่อคุยกับแขกอย่าง 

เป็นกนัเองลอดออกมา เขาไม่แน่ใจว่าแม่ร่วมสนทนาอยู่ด้านในด้วยหรอืไม่ 

กระท่ังไปถงึห้องครวัเพือ่หาน�า้ดืม่จงึพบแม่นัง่หันหลงัคยุโทรศพัท์มือถอือยู่

ตรงโต๊ะกินข้าวตัวเล็ก

สตรผีมสัน้ผวิขาววัยสีส่บิหกปีในชุดเสือ้ผ้าล�าลองสอ่ีอนตดัเย็บอย่างดี

เหลียวมองเม่ือได้ยินเสียงเปิดตู้เย็น จากนั้นได้กรอกเสียงบอกปลายสาย 

ที่เป็นฝ่ายโทรมา

"เธอก็หยุดร้องไห้ก่อน ส่วนเรื่องนั้นน้าจะลองคุยกับเกียรติดู แต ่

น้าไม่รับปากนะว่าจะได้เรื่องหรือเปล่า"

ปลอบอีกเล็กน้อยแล้ววางสาย ณัฐมนถอนใจยาว หันร่างกายท่ีเริ่ม

ออกท้วมเล็กน้อยมาทางบุตรชายคนเดียว

"ท�าไมวันนี้กลับเร็วล่ะจุ ้ย" แม่ถามลูกท่ีก�าลังยกขวดน�้าดื่มอ้ักๆ 

เนื่องจากปกติลูกมักกลับบ้านตอนหนึ่งถึงสองทุ่ม ภัทรยศวางขวดลง 

บนโต๊ะกินข้าว ไหว้แม่ก่อนเป็นฝ่ายถามกลับ

"ใครมาบ้านครับแม่ แล้วเมื่อกี้แม่คุยโทรศัพท์กับใคร"

เสยีงดทุ�าณฐัมนนกึถงึทรงเผ่าตอนหนุม่ เธอค่อนในใจว่าพ่อกบัลกูชาย

ช่างเหมอืนกนัไม่มีผดิตรงท่ีชอบคาดคัน้เวลาเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล

"เพื่อนเก่าเค้ามาเย่ียมพ่อ" ณัฐมนตอบเพียงค�าถามแรก เอ่ยถึง 

กลุม่เพือ่นของสามีท่ีเม่ือกีต้นต้อนรบัอยู่ด้วย แต่เพราะมีโทรศพัท์ด่วนเข้ามา

จึงต้องขอตัวออกจากห้องรับแขก ภัทรยศแสดงสีหน้าดูถูก
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"มาเย่ียมคนป่วย หรือมาประจบ? หรือมาของานเหมือนเพื่อนเก่า 

คนก่อนๆ ครบั?" ภทัรยศประชดจนโดนแม่ปรามด้วยสายตาให้เบาเสยีงลง

"มาเพราะอะไรก็ช่างเถอะ ยังไงพวกเค้าก็มีน�้าใจมาเยี่ยมพ่อ"

"มาเพราะผลประโยชน์ท้ังนั้น แต่เอาเถอะ ยังไงพ่อชอบอยู่แล้ว 

เวลามีใครเลียแข้งเลียขา"

"จุย้" คราวนี้ไม่ใช่แค่ปรามแต่ณฐัมนยังต�าหนเิสยีงเข้ม "อย่าพดูถงึพ่อ

แบบนี้ พ่อไม่เคยชอบให้ใครท�าแบบนั้น แม่เองก็ไม่ชอบ แต่ท�ายังไงได้  

เขามาถงึบ้าน เรากต้็องต้อนรบั" เสยีงแม่อ่อนลงพลางบอกต่อมา "ไปสวสัดี

เพือ่นพ่อส ิพวกเค้าพดูอยู่ว่าอยากเจอจุย้"

ริมฝีปากหยักหนายกสูงข้างหนึ่ง ภัทรยศรู้หรอกว่าเพ่ือนพ่ออยาก 

ผูกไมตรีกับตนเหมือนคนอื่นๆ ที่เคยเจอมานับไม่ถ้วน อย่างเสี่ยรายหนึ่ง 

ท่ีเคยพบเขาตอนเรียนมัธยมปลาย เจ้าตัวถึงกับโอบบ่าวางท่าสนิทสนม 

ราวเขาคอืลกูหลานญาตสินทิท้ังท่ีเพิง่พบหน้าครัง้แรก ทว่าพอมาเจออีกหน

ตอนเขาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง อีกฝ่ายกลับมองเหยียดปฏิเสธว่าไม่รู้จัก

ตอนแรกภทัรยศรูส้กึโกรธ แต่พอคดิได้ว่าเหตกุารณ์นัน้ให้ผลดมีากกว่า

เนื่องจากท�าให้เขาไม่ต้องคอยฟังค�าพูดยกยอเลี่ยนหูกับการแสดงท่ีดูฝืน 

เหลอืทน เขาจงึจงใจเปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่ตดัความน่าร�าคาญใจ โดยมีพ่อ

มองการกระท�าของเขาด้วยความร�าคาญตา

"เพื่อนพ่ออยากเจอ แต่พ่อคงอายไม่อยากให้ใครเจอจุ้ยหรอกแม่"

แม้หนนี้ไม่ได้ประชด แต่คนเป็นแม่ฟังแล้วกลับรู้สึกว่าลูกชายก�าลัง

ประชดพ่ออยู่ดี

"พ่อไม่เคยอายหรอก แต่จุ้ยรู้นี่นาว่าพ่อไม่ชอบเรื่องไว้ผมยาว มันดู

ไม่สุภาพ ไม่หล่อด้วย"

"ไม่หล่อ ไม่สุภาพก็ดีออกแม่ ไม่มีใครกล้ายุ่งกับจุ้ยด้วย"

ภทัรยศนกึขอบคณุเสีย่คนท่ีตนเพิง่นกึถงึเม่ือสกัครูซ่ึ่งตอบรบัค�าทักทาย
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ของนกัศกึษาท่ีเนือ้ตวัเลอะเทอะจากการรบัน้องด้วยสายตาดถูกูจนท�าให้เขา

ค้นพบวธิกีรองคนบางประเภทออกจากชวีติ ณฐัมนสัน่ศรีษะไม่เห็นด้วยกบั 

ค�าพูดพลางมองเส้นผมรุย่ร่ายข้างแก้มลกูชายท่ีหลดุจากจกุเลก็ๆ ด้านหลงั

"ผมยาวแล้ว ตัดเสียทีเถอะ พ่อจะได้เลิกบ่นเสียที"

"บ่นเยอะๆ สิดี แม่จะได้ไม่เหงาไง จุ้ยจ�าได้นะว่าแม่เพิ่งพูดเรื่องพ่อ

มัวท�าแต่งานจนไม่มีเวลาคุยกับแม่"

"เหงาไม่กลวั แม่กลวัพ่อเห็นผมจุย้แล้วโกรธจนความดนัข้ึนมากกว่า" 

ณฐัมนเอ่ยถงึโรคประจ�าตวัของสามีท่ีเป็นเหตใุห้ต้องหยุดพักตามค�าสัง่หมอ 

"อ้อ ไม่ใช่แค่ตดัผม กางเกงยีนกบัรองเท้าต้องซักด้วย...แม่รูห้รอกนะท่ีจุย้

ไม่ซักไม่ใช่เพราะเป็นคนสกปรก แต่เพราะอยากแกล้งให้พ่อขวางหูขวางตา"

แม่บ่นอย่างรู ้จักนิสัยดื้อรั้น ฝ่ายลูกชายท�าหน้าไม่รู ้ไม่ช้ีแถมยัง 

เปลี่ยนเรื่อง

"เมื่อกี้แม่คุยกับใครอยู่ครับ"

ท้ังท่ีลกูเฉไฉไม่ยอมตอบเรือ่งผมเผ้าเสือ้ผ้า แต่ณฐัมนคร้านจะบ่นเรือ่งท่ี

พดูมาหลายปี เธอจงึยอมเปลีย่นเรือ่ง

"เมียเกียรติโทรมาฟ้องเรื่องเกียรติติดผู้หญิงคนใหม่"

"เรื่องเดิม" ภัทรยศเหนื่อยหน่ายและโมโหเรื่องแม่ต้องคอยตาม 

แก้ปัญหาเดมิๆ ของเกยีรตชัิย ลกูชายของป้าท่ีเสยีชวิีตไปแล้ว ซ่ึงแม้เจ้าตวั

จะมีอายุมากกว่าเขาห้าปี แต่กลับท�าตัวเหลวไหลไม่เป็นโล้เป็นพายและ 

ที่หนักคือเรื่องเจ้าชู้มีเมียเรี่ยราด

"แม่ไม่ต้องช่วยพดูหรอก พูดไปกเ็ท่านัน้ ยังไงพ่ีเกยีรตกิมี็เมยีใหม่อยู่ดี 

อีกอย่าง เมียคนนีเ้ป็นคนแย่งพีเ่กยีรตมิาจากเมียคนเก่าไม่ใช่เหรอ" ภทัรยศเอ่ย 

เขาจดจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าภรรยาคนปัจจบัุนของลกูพ่ีลกูน้องช่ืออะไร

"ไม่ได้หรอก แม่รับปากแล้วว่าจะช่วยพูดกับเกียรติก็ต้องพูด แต่ 

จุ้ยไม่ต้องห่วง แม่ออกตัวไปว่าไม่รู้จะท�าให้เกียรติกลับบ้านได้หรือเปล่า" 
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เสยีงณฐัมนอ่อนล้า ภทัรยศนัง่ลงข้างแม่ บีบมือให้ก�าลงัใจเพราะรูแ้ม่ไม่ได้ห่วง 

แค่เรือ่งเกยีรตชิยักบัเมีย...แต่ยังมีอีกเรือ่ง

"แม่อยากเอาพู่แพรมาเลี้ยง" ณัฐมนเอ่ยเรื่องท่ีเคยบอกลูกกับสามี

หลายครั้ง "สงสารเด็ก ต้องเปลี่ยนแม่เป็นว่าเล่น ยังดีท่ีเกียรติเป็นผู้ชาย  

ขืนเป็นผู้หญิงแล้วพู่แพรต้องเปลี่ยนพ่อบ่อยๆ แม่ไม่ยอมแน่"

แม้ไม่เคยเห็นด้วยท่ีหลานชายเปลี่ยนภรรยาบ่อย แต่ณัฐมนยัง

พยายามมองในแง่ดีเพราะคิดว่าอย่างไรเสียการท่ีพู่แพรอยู่กับแม่เลี้ยง 

ย่อมดีกว่าอยู่กับพ่อเลี้ยง ขณะภัทรยศเข้าใจถึงความกังวลของแม่เพราะ

เดี๋ยวนี้มักมีข่าวพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง ทว่าอย่างไรในความคิดของเขา 

ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแม่ท้ังหมด เพราะไม่ว่าพู่แพรจะอยู่ในความดูแลของ 

ผูห้ญิงหรอืผูช้ายย่อมไม่น่าไว้ใจท้ังนัน้ ภทัรยศมองสหีน้าไม่สบายใจของแม่

พลางนึกถึงหลานสาวหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักวัยสิบขวบซ่ึงเขาเองไม่เคยรู้ว่า 

ใครเป็นแม่ของเธอเพราะเกียรติชัยเล่าแค่ว่าวันหนึ่งผู้หญิงท่ีเคยนอนด้วย

อุ้มพู่แพรมาให้แล้วบอกเป็นลูก ครั้นพอตรวจดีเอ็นเอว่าตรงกันเกียรติชัย 

ก็รับมาเลี้ยงเพราะอีกฝ่ายไม่ต้องการพู่แพร

"ลองคุยกับพี่เกียรติอีกครั้งมั้ยครับ"

"แม่คดิอย่างนัน้อยู ่แต่คงไม่ยอมตามเคย...แม่ล่ะไม่เข้าใจจรงิๆ ตวัเอง

มัวตดิผูห้ญิงจนไม่มีเวลาอยู่กบัลกูแท้ๆ"

"พีเ่กยีรตคิงรกัพูแ่พรเหมอืนกนัครบั อีกอย่างถ้าให้พู่แพรมาอยูก่รงุเทพฯ 

พีเ่กยีรตคิงเห็นว่าไกลเกนิไป"

"ไม่เห็นไกล นัง่เครือ่งบินแค่ช่ัวโมงเดยีวเอง" ณฐัมนนกึถงึจงัหวดัหนึง่

ทางภาคเหนอืตอนบน "แต่ช่างเถอะ ถงึเกยีรตไิม่ยอมยกพู่แพรให้แม่เลีย้ง 

ตอนนี ้ แต่แม่วางแผนไว้แล้วว่าอีกหน่อยจะบอกให้เกยีรตส่ิงลกูมาสอบโรงเรยีน

ท่ีกรงุเทพฯ ถ้าสอบได้ เกยีรตคิงต้องยอมให้พู่แพรมาอยู่กบัแม่"

ณัฐมนวางแผนการในอนาคตไว้เสร็จสรรพ จากนั้นยุติเรื่องราวของ
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เกียรติชัยและลูกสาวไว้เท่านั้น ดวงตางามบนใบหน้าอ่อนกว่าวัยหลายปี

มองของที่ลูกชายวางไว้บนโต๊ะ

"จุ้ยซื้อคุกกี้มาจากไหน น่ากินเชียว"

"ไม่ได้ซื้อครับ มีคนให้มา"

พอหลดุปากภทัรยศจงึรูว่้าพลาดเตม็เปา เพราะแม่รบีขยับนัง่หลงัตรง

ออกอาการตื่นเต้นขึ้นมาทีเดียว

"ใครให้ ผู้หญิงหรือผู้ชาย"

"ผู้ชาย น้องรหัสของจุ้ยครับ"

โกหกเนื่องจากไม่อยากให้แม่รู้เรื่องตนแสดงตัวเป็นฮีโร่ช่วยสาวมา 

จนสาวสวยคนนัน้มอบคกุกีเ้ป็นของขวญัตอบแทนน�า้ใจซ่ึงจะย่ิงท�าให้ถกูซัก

ไปกนัใหญ่ ณฐัมนท�าหน้าผดิหวังกบัค�าตอบแม้รูส้กึแปลกท่ีผูช้ายให้คกุกีแ้ก่กนั

ก็ตามที

"ลูกแม่ออกจะหล่อ ท�าไมถึงไม่มีสาวคนไหนสนใจ"

ภทัรยศย้ิม เขาไม่รูแ้ม่ทุกคนในโลกมกัเห็นลกูตวัเองหน้าตาดเีหมอืน

อย่างแม่เขาหรือเปล่า

"หล่อของแม่ แต่สาวๆ คนอื่นเขาไม่เห็นว่าหล่อนี่ครับ"

"ลองตัดผมเผ้าให้เรียบร้อย รับรองสาวๆ ตามเป็นพรวน"

"ที่พูดมาทั้งหมด เพราะจะหลอกให้ลูกตัดผม?"

ณัฐมนหัวเราะเมื่อโดนรู้ทัน เธอจับเส้นผมลูก

"เชื่อแม่สิ ลองแค่จุ ้ยเปลี่ยนทรงผม รับรองสาวๆ ท่ีไม่เคยมอง 

ต้องมองเหลยีวหลงัแน่...จะว่าไป ยิง่โตจุย้ย่ิงเหมอืนพ่อนะ โดยเฉพาะตอน

ท�าหน้าดุเสียงดุ แม่เห็นแล้วคิดถึงตอนโดนพ่อดุสมัยยังท�างานเป็นเลขาฯ"

ณัฐมนหวนนึกถึงตอนพบสามีท่ีท�างานในบริษัทเดียวกันซ่ึงทรงเผ่า

มอีายุมากกว่าถงึหนึง่รอบ เธอเลยยิง่กลวัเขาเหลอืเกนิ กระท่ังพบว่าท่ีตน 

โดนดบุ่อยเป็นพเิศษเกดิจากความสนใจในตวัสาวน้อย ณฐัมนกเ็กดิตกหลมุรกั
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เจ้านายรูปหล่อจอมเฮี้ยบไปแล้วเช่นกัน

ภัทรยศปล่อยให้แม่ระลึกถึงความหลังโดยไม่ขัดอะไร แต่ณัฐมน 

กลับคิดว่าลูกไม่ชอบเรื่องถูกน�าไปเปรียบเทียบกับพ่อซ่ึงนับวันย่ิงเป็น 

ไม้เบ่ือไม้เมา ขัดแย้งตั้งแต่เรื่องแต่งตัวจนถึงเรื่องเรียนท่ีลูกชายขัดใจพ่อ

ไม่ยอมเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และยังมีเรื่องจุกจิกอ่ืนอีกโดยเธอต้อง 

คอยรบัหน้าท่ีเป็นตวักลางประสานความสมัพันธ์ของคนท่ีหัวดือ้เหมือนกนั 

ไม่มีผิด

จากนัน้ณฐัมนเลกิบอกว่าพ่อลกูเหมือนกนัอย่างไร แล้วหยิบคกุกีอั้ลมอนด์

จากขวดโหลท่ีลกูชายหมุนเปิดฝาให้และเพยีงกดัชิมค�าแรกกอ็อกปากชม

"อร่อย น้องรหัสจุ้ยซ้ือจากร้านไหนน่ะ" ณัฐมนหยิบโหลคุกกี้ขึ้นมา

พลิกหาชื่อร้านแต่ไม่พบ ภัทรยศจ�าเป็นต้องโกหกอีกรอบ

"เอ่อ...เห็นว่าที่บ้านเค้าท�าเองครับแม่"

"ฝีมือดี ขนาดท�าเองยังอร่อยเหมือนร้านท่ีแม่เคยซ้ือ...จริงสิ แม่ 

ขอแบ่งคุกกี้ไปเสิร์ฟแขกได้มั้ย"

ลูกชายไม่ปฏิเสธเพราะคุกกี้มีเยอะเกินกว่าเขาคนเดียวจะกินหมด 

กระท่ังแม่น�าคุกกี้แบ่งใส่จานน�าไปให้แขก ภัทรยศจึงหยิบคุกกี้อัลมอนด์ 

ช้ินหนึ่งข้ึนมาพลางนึกถึงตอนยุทธนาเอะอะโวยวายด่าว่าเขางกหลังจาก 

เขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมแบ่งขนมของบงกชให้ชิม

และพอกดักนิค�าแรกภทัรยศเกดิความรูส้กึช่ืนชมต่อฝีมอืท�าขนมของ

บงกช ทั้งคุกกี้ และบลูเบอรี่ชีสพาย

บลูเบอรี่ชีสพาย...

จู่ๆ  ภทัรยศกลบันกึถงึบลเูบอรีชี่สพายรสชาตไิม่ได้เรือ่งอกีถาด และ

ไม่ใช่แค่นึกถึง ชายหนุ่มยังรับรู้ได้ถึงรสหวานประหลาดยังปลายลิ้น เขา 

วางคุกกีล้งอย่างหมดอารมณ์กนิต่อท้ังยงัหน้าชาข้ึนมาอกีรอบเมือ่สมัผสัได้ถงึ

รสชาตคิวามอบัอายหลงัต้องกลายเป็นตวัตลกให้คนในคณะหัวเราะเยาะขบขัน
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อย่างที่เขาอยากให้ดุสิตาขายหน้า

พอเขาต้องตกอยู่ในฐานะเดียวกับหญิงสาวข้ึนมาจากสนุกจึงไม่สนุก

และเขายังละอาย...ละอายในฐานะท่ีตนเป็นรุ่นพ่ีช้ันปีสูงสุดแต่กลับรังแก 

รุ่นน้องปีหนึ่ง ท้ังๆ ท่ีถูกท่ีควรคือวางเฉยไม่ต่อปากต่อค�า ซ่ึงหากเขา 

เลอืกนิง่เฉยเสยีตัง้แต่ทีแรกคงไม่ต้องหัวเสยีทีหลงักบัเสยีงหัวเราะ เสยีงล้อ

ของยุทธนา รวมถึงจากคนอื่นๆ

แต่เอาเถอะ ถึงพลาดหนหนึ่งก็ไม่จ�าเป็นต้องมีหนท่ีสอง ภัทรยศ 

คิดอย่างนั้นพลางสัญญากับตัวเองว่านับจากนี้เป็นต้นไปแม้ดุสิตาท�าอะไร

ขวางหูขวางตามากแค่ไหนเขาจะไม่ยุ่งและจะอยู่ให้ไกลจากรุ่นน้องผู้มี 

ดวงตาสวยแปลกมากที่สุด
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ภทัรยศท�าได้อย่างท่ีสญัญาไว้กบัตวัเอง เขาไม่ข้องเกีย่วกบัดสุติาอกีเลย

ตลอดหนึง่เทอม ขณะอกีฝ่ายเลกิมอง เลกิพูด เลกิเฉียดกรายใกล้บรเิวณ 

ท่ีเขาอยู ่ซ่ึงชายหนุม่ไม่รู้เหตผุลของดสุติาว่ามาจากอะไร แต่ท่ีแน่ๆ การเรยีน 

การท�ารายงาน รวมถงึการสอบล้วนมส่ีวนส�าคญัมากทีเดยีวท่ีท�าให้เขากบัเธอ

ไม่มีเวลาสนใจกนัอีก

อย่างไรก็ตามแม้ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กันแล้ว แต่ข่าวคราวของดุสิตา 

กลบัเข้าหูของภทัรยศเป็นระยะราวกบัเรือ่งราวของเธอคอืสสีนัของคณะ คอื

เครื่องปรุงรสเผ็ดจัดจ้านที่ถ้าหากขาดไปชีวิตประจ�าวันของทุกคนจะจืดชืด

ไร้รสชาติ

"รู้เรื่องรุทธ์ยัง"

อรอุมาพูดเม่ือนั่งลงยังโต๊ะเลกเชอร์ภายในห้องเรียนวิชาการจัดการ

กลยุทธ์การตลาด ความจริงเธอเอ่ยกับชโลธร แต่คนหูผึ่งกลับเป็นยุทธนา

ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง

"ยงั" ยุทธนาชะโงกหน้าบอก ฝ่ายคนเริม่เรือ่งซ่ึงเป็นสาวสวยรปูร่างดี

เอ้ียวตวัมอง สายตาคูน่ัน้แสดงความเบ่ือหน่ายเพือ่นจอมสอดรูส้อดเห็น

บทที่ 3
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"เรื่องงานวันเกิดอาทิตย์หน้าน่ะเหรอ รุทธ์ชวนแล้ว" ชโลธรเอ่ยถึง 

งานวันเกิดของรุทธ์ในเดือนพฤศจิกายน อรอุมาลดเสียง

"ไม่ใช่เรื่องนั้น"

"งัน้เรือ่งอะไร" ชโลธรสงสยั อรอุมาขยับเก้าอ้ีเลกเชอร์ กวักมอืเรยีกให้

ยุทธนาโน้มศีรษะมาใกล้ๆ

"เรื่องพักหลังมีคนเห็นรุทธ์กับนิ้งอยู่ด้วยกันบ่อยๆ...และสงสัยว่า 

จะคบกันแล้วด้วย"

ถงึเคยสญัญากบัตวัเองว่าจะเลกิยุ่งเกีย่วกบัเรือ่งของดสุติา แต่พอได้ยิน

ข่าวนี้ภัทรยศท่ีนั่งข้างยุทธนาถึงกับหยุดขยับปากกา เขาไม่ได้เงยหน้า 

แต่พอเดาออกว่าทั้งชโลธรกับยุทธนาต้องตาโต

"จริงดิ!" ยุทธนาเสียงดัง อรอุมาจุปากให้เงียบแล้วเล่าต่อ

"จรงิ เราเองยังเคยเห็นสองครัง้ท่ีโรงอาหาร ตอนแรกนกึว่ารุน่พีรุ่น่น้อง

บังเอิญเจอกนั ท่าทางไม่ใช่ละ"

"มิน่า..." ชโลธรท�าหน้าเหมือนเพิ่งนึกบางอย่างออก "หนก่อน 

ท่ีเต้ยเม้าท์เรือ่งนิง้กดปิดประตูลฟิต์ท้ังท่ีเต้ยกบัน้องบัวบอกให้รอด้วย รทุธ์

ถงึได้บอกว่านิง้อาจจะกดปุ่มผดิ และยังเรือ่งของน้องบัวท่ีหายอีก รทุธ์กบ็อกว่า

เป็นเรือ่งเข้าใจผดิ"

"อะไรหายวะ" ยุทธนาไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะตกข่าวนี้

"กระเป๋าเครือ่งส�าอาง ในนัน้มแีต่ของยีห้่อแพงๆ ท้ังนัน้" ชโลธรบอก 

สิง่ท่ีเคยแอบสงัเกตตอนเข้าห้องน�า้พร้อมรุน่น้องคนดงั "ได้ยินเค้าบอกกนัว่า

นิง้ขโมยไป แต่ไม่รูจ้รงิหรอืเปล่า"

"จรงิแท้แน่นอน" อรอุมายืนยันด้วยค�าบอกเล่าท่ีได้ฟังจากพชัรซ่ึีงเป็น

เหลนรหัสของตน "เพราะอีกวนันิง้ทาลปิสตกิสเีดยีวกนัเป๊ะกบัลปิสตกิแท่งใหม่

ของน้องบัวท่ีหายไป แล้วพอถกูถาม นิง้กร้็อนตวัโวยวายว่าเป็นลปิสตกิของ

ตวัเองท่ีเพิง่ได้มา แหม อะไรจะบังเอิญมีลปิสตกิแท่งใหม่พร้อมกนั อีกอย่าง
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อย่างนิ้งน่ะเหรอจะมีปัญญาซื้อของแพงใช้"

ทุกคนเห็นด้วยเพราะประเมินจากการแต่งตวัของดสุติาล้วนเห็นชัดว่า

เป็นของโหลราคาถกูคนละเกรดกบัข้าวของของบงกชจึงไม่มีทางเลยท่ีจะมี

ของดีราคาแพงใช้

"เรื่องยังไม่จบแค่นั้น" อรอุมาท�าท่าโกรธแค้นราวสิ่งท่ีเกิดขึ้นเป็น 

เรือ่งของตวัเอง "ยายนิง้ยังร้ายกาจ หาว่าน้องบัวใส่ร้าย โธ่เอ๊ย อย่างน้องบัว

จะใส่ร้ายใครได้ ด่าเป็นหรอืเปล่ายังไม่รูเ้ลย อ้อ พอเพือ่นๆ โมโหเรือ่งนิง้ต่อว่า

น้องบัว น้องบัวยังช่วยแก้ตวัแทนนิง้ด้วยซ�า้ว่าคงเป็นเรือ่งบังเอิญจรงิๆ เพราะ

วันไปซื้อลิปสติกเจอกับนิ้งที่ห้างด้วย"

"โถ น้องบัว น้องนางฟ้าของพี ่ ของตวัเองโดนขโมยยังช่วยแก้ตวัให้ 

นางมารด�าอีก" ยุทธนาสงสารบงกชจับใจ จากนั้นเขาส่งเสียงแข็ง "ยังงี้ 

นางมารด�าก็รอดตัวสิ"

"รอดหวดุหวดิ" อรอมุาหัวเราะหึๆ "แต่พอรอดแล้วยังไม่วายค่อนขอด

น้องบัวว่าสร้างภาพท�าตัวเป็นแม่พระ"

"อ้าว" ชโลธรหน้าเหลอ "ว่าแต่รทุธ์ไม่รูเ้รือ่งนีห้รอืไง ท�าไมถงึยังคบนิง้

เป็นแฟนอกี ถงึหน้าตาสวยมาก แต่ข้ีขโมยแบบนี้ไม่น่าคบหรอก"

"เพราะรทุธ์โง่ไง ผูห้ญิงสวยๆ ดีๆ  เยอะแยะไม่เอา ดนัไปเอาคนแบบ

ยายนิ้ง"

อรอุมาเบะปาก ขณะชโลธรกับยุทธนาเพิ่งนึกออกว่าอรอุมาเคยเป็น

ฝ่ายรกุจบีรทุธ์ตอนปีหนึง่ แต่โดนฝ่ายชายปฏเิสธ หากอย่างไรท้ังคูเ่ห็นด้วย

กับเรื่องเพื่อนรูปหล่อพ่อรวยไม่ฉลาด ท้ังยังเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกินไป

จนกลายเป็นตามไม่ทันเล่ห์กลของดุสิตา

"ยังงี้วันเกิดรุทธ์ นิ้งก็ต้องไปด้วยสิ" ชโลธรเปรย ยุทธนายักไหล่

"แหงอยู่แล้ว ไอ้รุทธ์คิดอะไรของมันวะ จู่ๆ จะพาขโมยเข้าคฤหาสน์ 

ดีล่ะ..." ยุทธนากระทุ้งศอกใส่คนท่ียังก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือ "ฟังอยู่
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หรือเปล่าวะไอ้ริ้ว"

"ได้ยิน" ภัทรยศตอบ ขณะยุทธนายืดอกพูดเสียงเข้ม

"วันเกิดไอ้รุทธ์ กูกับมึงไปเล่นเกมจับหัวขโมยกัน"

หนนี้ภัทรยศเงยหน้า แสดงสีหน้าให้รู้ว่าไม่เอาด้วย

"ไม่เอา กูไม่ชอบเล่นเกม"

"มึงต้องเล่น" ยุทธนาบังคับ จากนั้นหรี่ตามองเพื่อนที่ท�าหน้าบูดบึ้ง 

"กรููม้งึไม่อยากยุ่งกบันิง้ แต่งานนี้ไม่ยุง่ไม่ได้ว่ะ เพราะรทุธ์เป็นเพือ่นกลุม่เรา 

เราต้องปกป้องเพื่อนให้พ้นจากมนตร์ด�าของนางปีศาจ"

"กูว่ามึงอยากหาเรื่องนิ้งเพราะต้องการแก้แค้นแทนน้องบัวมากกว่า"

ไม่เพยีงภทัรยศท่ีรูทั้น ชโลธรกบัอรอมุากด้็วย ยุทธนาหัวเราะแหะๆ 

แก้เก้อ

"เออน่า เพ่ืออะไรกช่็างเถอะ แต่ยังไงงานนีมึ้งเลีย่งไม่ได้" ยุทธนารูทั้น

เรื่องท่ีเพื่อนหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับดุสิตามาต้ังแต่เทอมก่อนเช่นกัน  

แววตาเขาเต้นริกๆ ในตอนเอ่ยต่อมา "หนนี้กูขอหนักกว่าหนก่อน เอาให้ 

นางมารนอ็กหมดฤทธิเ์สยีที...ถ้าไม่เห็นแก่กกูเ็ห็นแก่รุน่น้องเราเถอะวะไอ้ริว้ 

ไหนๆ พวกเราใกล้เรยีนจบแล้ว ถ้าไม่ปราบก�าราบยายนิง้ไว้มีหวังคณะเรา 

ได้เข้าสูยุ่คมืดแน่"

ยุทธนาขู ่ ภทัรยศขยับปากจะบอกว่าตนไม่ใช่มอืปราบมารเพราะฉะนัน้

อย่าได้ลากเข้าไปเกีย่วข้องด้วย แต่ไม่ทันปฏเิสธ อาจารย์ได้เข้ามาในห้องเรยีน

เสยีก่อน เรือ่งราวของดสุติาจงึจบลงเพยีงเท่านัน้

วันเกิดของรุทธ์ปีนี้เปลี่ยนสถานท่ีจัดงานจากร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์

มาเป็นท่ีบ้าน สาเหตุมาจากรุทธ์ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเปรยเรื่องอยากกิน

อาหารซีฟู้ด เขาจึงเกิดความคิดอยากให้เพื่อนๆ ปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆ 

ด้วยกัน เพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยหยอกล้ออย่างเต็มที่เนื่องจากอีกไม่กี่เดือน
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ทุกคนจะเรียนจบแล้ว

ภัทรยศมาถึงหน้าคฤหาสน์สีขาวหลังใหญ่ในตอนสี่โมงเย็น เขาสวม 

เสือ้เช้ิตลายสกอ็ตแขนยาวสเีขียวเข้มตดัสลบัด้วยสดี�ากบักางเกงยนีตวัใหม่ 

ส่วนในมอืไม่ได้ถอืของขวญัมาด้วยเพราะชโลธรอาสาเป็นคนจดัการเรือ่งของขวัญ

โดยรวบรวมเงนิจากคนมาร่วมงานวนัเกดิ

แหงนมองประตูอัลลอยสูงตระหง่าน ภัทรยศกดกริ่งท่ีอยู่ใกล้กับ 

ประตเูลก็แล้วรอแม่บ้านเปิดให้ แต่แม่บ้านไม่ทันปรากฏตวัเขาก็ได้ยินเสยีง 

รถจอดจากด้านหลัง

เป็นรถยนต์หรสูดี�าท่ีภทัรยศรูว่้าใครนัง่อยูด้่านหลงัคนขบั เขาพยักหน้า

รบัไหว้รุน่น้องท่ีเพิง่ลงจากรถและสัง่คนขับว่ากลบัเม่ือไรจะโทรเรยีก

"สวัสดีค่ะพี่จุ้ย"

หญิงสาวในชุดเดรสสั้นสีชมพูขับผิวขาวผ่องทักทายคนตัวโตหน้าด ุ

ในจงัหวะท่ีหัวหน้าแม่บ้านรปูร่างท้วมเปิดประตูให้พอด ี ท้ังคูก้่าวสูพ้ื่นท่ีร่มรืน่

กว้างกว่าสองไร่ ทางด้านซ้ายก่อนถงึคฤหาสน์ภทัรยศเห็นแม่บ้านอีกสองคน

ก�าลงัวุน่อยู่กบัการเตรยีมเตาป้ิงย่างท่ีข้างสระว่ายน�า้

"ยังไม่มีใครมาเหรอครับ"

"ยังไม่มสีกัคนเลยค่ะ มีแค่คณุจุย้กบัคณุ" หัวหน้าแม่บ้านหมายถงึบงกช 

"เดก็ๆ ยังเตรยีมของไม่เสร็จเลยค่ะ ยงัไงเชิญรอด้านในห้องรบัแขกก่อนนะคะ"

ภัทรยศตอบรับและก�าลังจะถามถึงคนในครอบครัวเพื่อน แต่บงกช

ถามอย่างมีมารยาทแทนเขาเสียก่อน

"คุณพ่อคุณแม่พี่รุทธ์อยู่บ้านหรือเปล่าคะ พี่จุ้ยกับบัวจะได้ไปสวัสดี"

"คณุผูช้ายไม่อยู่ค่ะ ออกไปข้างนอกกบัคณุรตัน์ คณุรนิ" หัวหน้าแม่บ้าน

เอ่ยถงึพีส่าวคนโตและพีส่าวคนรองของรทุธ์ "ส่วนคณุผูห้ญิงอยู่ค่ะ เดีย๋วป้า

เรยีนท่านให้นะคะ"

บอกพลางส่งย้ิมให้เพ่ือนของลกูชายคนเลก็ของเจ้าสวั จากนัน้แม่บ้าน
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เดนิน�าสูค่ฤหาสน์ท่ีไม่ได้หรหูราเพยีงภายนอก การตกแต่งภายในกห็รหูรา 

ในสไตล์ยุโรป กระท่ังถึงห้องรับแขกแม่บ้านได้เช้ือเชิญภัทรยศกับบงกช 

นั่งคอยตรงโซฟาแล้วขอตัวออกไป

ไม่นานสตรวียักลางห้าสบิท่ียังคงงามสง่าท้ังรปูร่างหน้าตาได้เดนิเข้ามา

ภายในห้องรบัแขก แขกผูม้าเยือนลกุพร้อมกนัแล้วสวสัดแีม่ของรทุธ์

"ท�าท่าเป็นงานเป็นการเชียวจุย้ คนกนัเองท้ังนัน้ นัง่ลงเถอะ" รชันกีร

ซ่ึงอยู่ในชุดกรยุกรายลายดอกไม้สดใสบอกพลางมองหญงิสาวหน้าตาสะสวย 

ผิวพรรณเนียนผ่องท่ีไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน "มีแฟนกับเค้าเสียทีนะเรา  

แม่นึกว่าจุ้ยจะเป็นพวกหวงความโสดแบบยายรัตน์เสียแล้ว"

รชันกีรเอ่ยย้ิมๆ นกึเอ็นดท่ีูเห็นแก้มใสแดงเรือ่ข้ึนมา ภทัรยศรบีแก้ไข

ความเข้าใจผิด

"ไม่ใช่ครับแม่ บงกช บัวเป็นรุ่นน้องผมกับรุทธ์ครับ เรียนอยู่ปีหนึ่ง 

เอกเดียวกัน"

"ตายละ นีแ่ม่หน้าแตกงัน้ส ิ ขอโทษนะจ๊ะ" เจ้าของบ้านบอกผูน้ัง่โซฟา 

ตัวตดิกนั บงกชทัดปอยผมยาวท่ีหลดุจากการรวบเข้ากบัใบหู เธอพูด

"อย่าขอโทษเลยค่ะคุณแม่ คุณแม่ไม่ได้ท�าอะไรผิด แค่เข้าใจผิด 

เล็กน้อยเองค่ะ อ้อ จริงสิคะ หนูท�าขนมมาฝากด้วย"

เม่ืออีกฝ่ายแทนตัวเองว่าแม่บงกชจึงเรียกตาม เธอขยับตัวไปหยิบ

กล่องกระดาษใบใหญ่บนโต๊ะซ่ึงต้ังอยูด้่านหน้าภทัรยศ พอรชันกีรเปิดกล่องออก

เห็นคัพเค้กที่มีดอกไม้สีหวานดอกโตประดับอยู่ด้านบนก็เอ่ยปากชม

"น่ากิน ดีนะที่หนูบัวบอกก่อนว่าท�าเอง ไม่งั้นแม่คงนึกว่าซื้อมา"

"หนูลองท�าตามสูตรในเว็บไซต์สอนท�าขนมน่ะค่ะ ส่วนลายดอกไม ้

หนูท�าเลียนแบบร้าน..." บงกชเอ่ยชื่อร้านขนมเจ้าดัง

"มน่ิา ถงึว่าท�าไมขนมถงึดคูุน้ๆ" ผูพ้ดูหยิบคพัเค้กอนัหนึง่มาดูใกล้ๆ 

"เก่งจัง ท้ังสวย ท้ังท�าขนมเก่ง พ่อแม่ปลื้มใจแย่...ว่าแต่พ่อแม่หนูบัว 
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ท�างานอะไร เปิดร้านอาหารหรือเปล่าถึงได้มีฝีมือทางนี้"

เหมอืนถามไปอย่างนัน้ แต่ความจรงิรชันีกรเริม่ให้ความสนใจตัง้แต่รูว่้า

เดก็สาวสวยตรงหน้าไม่ใช่แฟนภทัรยศ

"เปล่าหรอกค่ะ พ่อบัวรับราชการ ส่วนแม่ท�างานมูลนิธิค่ะ"

พร้อมกับวางขนมลงบนโต๊ะ รัชนีกรมองเพ่ือนรุ่นน้องของลูกชาย 

อย่างมีค�าถาม แต่เพราะไม่อยากถามซอกแซกให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าตนก�าลัง 

ให้ความสนใจเลยท�าแค่พยักหน้ารับรู้ ขณะภัทรยศมองออกว่าแม่ของรุทธ์

คิดอะไร เพราะเพื่อนแต่ละคนท่ีเคยมาคฤหาสน์หลังนี้ล ้วนผ่านการ 

ถกูสอบประวตัมิาแล้วท้ังสิน้ ซ่ึงบางครัง้รชันกีรเอ่ยถามตรงๆ และบางครัง้ 

ใช้วธิมีาเลยีบเคยีงถามกบัเขาภายหลงั โดยเฉพาะพวกเพือ่นผูห้ญิง รชันกีร

มักให้ความสนใจเป็นพิเศษ

"แม่บัวเป็นโฆษกมูลนิธิ...ครับ ออกทีวีบ่อยๆ แม่คงเคยเห็น"

เม่ือรู้อย่างไรคงถูกถามทีหลังภัทรยศจึงเฉลยเสียเลย ส่วนพ่อของ

บงกชนัน้ชายหนุม่ไม่ได้กล่าวถงึเพราะไม่เคยรูร้ายละเอยีด รชันกีรคดิตาม

นิดหนึ่งก่อนร้องอ๋อ

"คนนั้นน่ะเองท่ีช่ือกฤษณา แม่เคยเจอในงานการกุศลสองสามครั้ง 

แต่ไม่เคยคุยกันหรอก" พอรู้บงกชเป็นลูกเต้าเหล่าใครรัชนีกรยิ่งสนใจ  

เธอพินิจดวงหน้าสวยหวานพลางแสดงความช่ืนชม "กฤษณาเป็นคนเก่ง  

เท่อีกต่างหาก หนูบัวเก่งและสวยเหมือนแม่นี่เอง"

เป็นอีกครั้งที่บงกชหน้าแดง เธอก้มหน้าเอ่ยเบาอย่างถ่อมตัว

"บัวไม่เก่งหรอกค่ะ สู้แม่ไม่ได้ อ้อ สู้พ่อไม่ได้ด้วยค่ะ"

ครั้นได้จังหวะ รัชนีกรจึงถามถึงพ่อของบงกช ภัทรยศเลยได้รู้ว่า 

พ่อของหญิงสาวช่ือพศิน เป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงหนึ่งซ่ึงเขา 

จ�าได้ว่าเคยมีข่าวใหญ่เกีย่วกบัเรือ่งความขัดแย้งกบักลุม่นายทุนผูมี้อิทธพิล

เพราะไม่ยอมรับสินบน

Page ��� ��� ���.indd   45 4/8/2563 BE   11:39



46

ภาพ รัก ลวง

ย่ิงรู้ว่าพ่อของบงกชคือข้าราชการมือสะอาดรัชนีกรย่ิงรู้สึกถูกชะตา 

เธอพดูคยุกับบงกชอย่างถกูคอ ชมเปาะถงึพศนิและกฤษณา โดยมภัีทรยศ 

นั่งฟังเงียบๆ กระท่ังหญิงสาวเล่าถึงเหตุการณ์ล่าสุดซ่ึงเห็นเองกับตา 

ตอนแม่ลงจากรถไปกระชากคอผูช้ายท่ีก�าลงัท�าร้ายผูห้ญิง รชันกีรกต็ืน่เต้น

ราวตัวเองเป็นไทยมุงอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย

"แม่หนูบัวเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และยังกล้ามาก"

บงกชยังเอ่ยอย่างนอบน้อมและถ่อมตัว

"ไม่ถงึขนาดนัน้หรอกค่ะ...จรงิส ิ บัวเคยอ่านเรือ่งท่ีคณุแม่เป็นต้นคดิ 

ให้ชาวบ้านเอาผักผลไม้ออร์แกนิกมาขายในรีสอร์ตที่เขาใหญ่ฟรีๆ จนช่วย

เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน คุณแม่ไอเดียดี ใจดี และยังเก่งจังเลยค่ะ"

รัชนีกรยิ้มกว้าง ถูกอกถูกใจหญิงสาวท่ีท้ังสวยสะอาด ฉลาด และ 

ยังมาจากครอบครัวที่ดี

ดีกว่า...

ดีกว่าใครรัชนีกรไม่อยากนึกถึง เพราะคิดทีไรต้องโมโหลูกชายทุกที 

แถมพอได้เจอบงกช เธอยิ่งโมโหและไม่เข้าใจว่าลูกตาบอดหรืออย่างไร

รชันกีรยงัย้ิมในหน้าท้ังท่ีใจเริม่เดอืดปุดๆ แต่เพยีงครูเ่ดยีวกส่็งย้ิมหวาน

"ชมกนัตรงๆ แบบนีแ้ม่เขินแย่เลยหนบัูว...ว่าแต่แม่ถามตรงๆ บ้างสว่ิา

หนบัูวสวยน่ารกัอย่างนีมี้แฟนหรอืยังเอ่ย ถ้าไม่มีแม่ขอจองไว้ได้ม้ัย"

จองไว้ให้ใครนัน้ไม่ต้องบอกเพราะรชันกีรมีลกูชายอยู่คนเดยีว คนท่ีแทบ

ไม่ได้พดูอะไรเลยตลอดการสนทนาเลกิคิว้ ตอนแรกภทัรยศไม่รูแ้ม่เพือ่นแค่

หยอกเล่นหรอืตัง้ใจ จนมาแน่ใจตอนเห็นดวงตาของอดตีนางงามเป็นประกาย 

เขากระแอมเม่ือบงกชออกอาการอึกอักหน้าแดง

"เจ้าของวันเกิดอยู่ไหนหรือครับแม่" ภัทรยศเปลี่ยนเรื่องถามถึง 

คนท่ีควรได้เจอตัวตั้งนานแล้ว และค�าถามนั้นท�าให้รอยย้ิมรัชนีกรหายวับ

ในพริบตา
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"รุทธ์ไปรับเพื่อน"

"เพือ่นคนไหนเหรอครบั" ภทัรยศสงสยัเพราะเมือ่วันศกุร์เขาไม่ได้ยิน

เพื่อนสักคนพูดว่าให้รุทธ์ขับรถไปรับ ทว่านอกจากไม่ตอบ รัชนีกรยังบ่น

"มาเองไม่ได้หรือไงไม่รู ้ถึงต้องให้รุทธ์ขับรถไปรับ นี่ก็ไปรับกัน 

ตั้งแต่เที่ยงแล้วยังไม่กลับมาเสียที"

เจ้าของบ้านส่งเสยีงขุ่น จากนัน้จงึขอตวัและบอกให้ภทัรยศกบับงกช

ท�าตัวตามสบาย

แม้ผ่านไปครึง่ช่ัวโมงแล้วแต่ยังไม่มีใครมาถงึสกัที ภัทรยศจึงโทรศัพท์

ตามยุทธนากบัชโลธร ท้ังสองบอกว่ารถตดิอยูต่รงสามแยกก่อนถงึหน้าปากทาง

เข้าซอยบ้านรทุธ์ เม่ือเห็นว่าเพือ่นจวนมาถงึชายหนุม่รุน่พีจ่งึชวนบงกชออกไป

คอยคนอื่นตรงริมสระว่ายน�้า

หลังออกมาด้านนอกคฤหาสน์บงกชค่อยหายใจหายคอโล่งข้ึน 

ท่ีไม่ต้องอยู่ตามล�าพังกับรุ่นพี่หน้าดุในห้องรับแขก ซ่ึงภัทรยศสังเกตเห็น

อาการดังกล่าวเหมือนกัน ดังนั้นพอรุ ่นน้องนั่งลงตรงเก้าอ้ีท่ีแม่บ้าน 

จัดเตรียมไว้ให้ เขาจึงตั้งใจนั่งลงยังเก้าอ้ีตัวข้างๆ แทนท่ีจะเป็นคนละฝั่ง 

ซึ่งมีโต๊ะคั่นกลาง

แล้วพอบงกชท�าเหมือนจะเขยิบเก้าอ้ีออกห่าง ภทัรยศกลบัส่งเสยีงเข้ม

"จะหนีไปไหน พี่ไม่กัดเราหรอกน่า"

บงกชหน้าแหย เอ่ยเบาราวหนูกลัวราชสีห์

"ก็พี่จุ้ยตัวใหญ่ บัวกลัวพี่นั่งไม่สบายเลยจะขยับให้พี่มีที่กว้างขึ้น"

"แก้ตัว"

ภทัรยศส่งเสยีงเข้มกว่าเดมิสบิเท่า ท้ังยังจ้องดวงตาโตสนี�า้ตาลอ่อน 

ครั้นเห็นดวงหน้าหวานซีดเผือดเหมือนคนจะเป็นลม ริมฝีปากหนาเป็น 

เส้นตรงจึงแย้มออกจนเห็นไรฟันขาวสะอาด ขณะบงกชมองรอยย้ิมของ
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ยักษ์ใหญ่อย่างไม่ไว้ใจนัก

"พี่จุ้ยยิ้มท�าไมคะ"

"ยิ้มข�าเราน่ะสิ"

"ข�า?" คิ้วเหนือดวงตางามเลิกข้ึน "ท�าไมพ่ีจุ้ยข�าบัว หรือมีอะไร 

ติดหน้าบัวอยู่"

จบัหน้าจับตาไม่พอ บงกชยังเปิดกระเป๋าสะพายเพ่ือหยิบกระจก แต่

ต้องชะงักเมื่อเจ้าของเสียงดุเอ่ยเสียก่อน

"มีค�าว่าขี้ป๊อดติดอยู่ตรงหน้าผากไง"

บงกชชะงัก เธอท�าตาขุ่นเสียงขุ่น

"พี่จุ้ยแกล้งบัว"

"น่าให้แกล้งมัย้ล่ะ ท�าอย่างกบัพ่ีเป็นยักษ์มาร ลองตะกีถ้้าเราไม่ท�าหน้า

เหมือนคนจะเป็นลม พี่ไม่ย้ิมให้หรอก"

"ขอบคุณค่ะ"

เพราะไม่แน่ใจว่าโดนประชดหรือเปล่านัยน์ตาเข้มจึงจ้องไปยัง 

ดวงตากลมใส เม่ือไม่เห็นอะไรแอบแฝงในดวงตาแป๋วภัทรยศเลยสรุปว่า

บงกชเอ่ยตามประสาซื่อ

"ถ้าไม่ใช่บัว พี่คงนึกว่าโดนขอบคุณประชด"

"เอ๋? บัวไม่ได้ประชดนะคะ บัวขอบคณุพีจุ่ย้จากใจจรงิๆ ท่ีใจดไีม่แกล้ง

บัว"

"ท�าไมคราวนี้ฟังแล้วรู ้สึกทะแม่งเหมือนบัวประชดพ่ี" ภัทรยศ 

ตดิใจสงสยั แต่เพราะเป็นครัง้แรกท่ีได้คยุกบัรุน่น้องตามล�าพงัยาวๆ แบบนี้ 

เขาจึงไม่ล่วงรู้ความรู้สึกแท้จริง "ช่างเถอะ ไหนๆ บัวอุตส่าห์ชมว่าพี่ใจดี  

งัน้ช่วยย้ิมเสยีทีเถอะ คนอ่ืนเค้าจะได้ไม่หาว่าพีเ่ป็นยักษ์ใหญ่แกล้งน้องเลก็ 

บัวยิ่งเป็นขวัญใจมหาชนอยู่ ขืนยังไม่ยอมยิ้มมีหวังพี่โดนรุมแหง"

ยักษ์ใหญ่นึกถึงยุทธนาท่ีคงจัดการเขาเป็นคนแรกตามด้วยชโลธร 
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ท่ีต้องจิกกัดเขาด้วยค�าพูดโทษฐานแกล้งรุ่นน้องคนโปรด บงกชท�าหน้า 

ไม่รู้ไม่ชี้

"ไม่ยิ้มหรอกค่ะ เพราะพี่จุ้ยแกล้งบัวก่อนจริงๆ"

"นั่นไง มีเอาคืนด้วย เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ใช่เล่นเหมือนกันแฮะ"

ภัทรยศพูดติดตลก แต่ดูเหมือนบงกชไม่ขบขันด้วย ท้ังแวบหนึ่ง 

เขายังเห็นดวงตาของเธอฉายแสงวาบออกมาคล้ายไม่พอใจ ชายหนุ่มจึง 

จะขยับลุกไปนั่งเก้าอ้ีคนละฝั่งเพราะคิดว่าเจ้าตัวไม่ชอบให้มีผู้ชายนั่งใกล้ๆ 

แถมพูดจาหยอกแกล้งท้ังท่ีไม่เคยสนิทสนม และในจังหวะท่ีลุกยืน 

ประตูคฤหาสน์ก็เปิดออกพอดี จากนั้นรถยนต์หรูสีเงินได้แล่นเข้ามาช้าๆ 

และไปจอดตรงบันไดหน้าคฤหาสน์

"...ไปรับนิ้งจริงๆ ด้วย"

หรีต่ามองร่างสงูเพรยีวในชุดกระโปรงสขีาวท่ีก้าวออกจากประตฝ่ัูงข้าง

คนขับ ภทัรยศพมึพ�าถงึสิง่ท่ีคาดเดาออกมาตรงเผง จากนัน้เขาโบกมอืให้รทุธ์ 

ท่ีหันมาพร้อมท�ามือชี้ให้เขารู้ว่าจะเข้าไปด้านในบ้านก่อน กระท่ังรุทธ์และ 

ดสุติาหายไปภายในคฤหาสน์ ภทัรยศจงึหันมาทางบงกชซ่ึงเวลานี้ไม่ใช่เพียง

ไม่ยิ้มแย้ม เธอยังท�าหน้าเคร่งเครียด

"เป็นอะไรไปบัว"

เป็นเพราะน�า้เสยีงเป็นห่วง บงกชอึกอักไม่นานจงึยอมเปิดเผยความในใจ

"บัวกลัวนิ้งค่ะ"

"กลัวท�าไม นิ้งไม่ใช่เจ้าของบ้านเสียหน่อย" โดยไม่ต้องอธิบาย 

เพราะภัทรยศเข้าใจว่าเหตุใดบงกชถึงคิดเช่นนั้น เนื่องจากเรื่องดุสิตา 

ไม่ชอบหน้าบงกชเป็นเรื่องท่ีคนในคณะต่างรู ้ดี "อีกอย่างเจ้าภาพเป็น 

ฝ่ายเชิญบัว นิ้งไม่กล้าว่าอะไรหรอก"

ภทัรยศปลอบคนท่ีถ้าหากเทียบกบัดสุติาแล้วไม่ต่างจากกระต่ายกบังพิูษ 

ทว่าบงกชกลบัย่ิงแสดงความอึดอัดมากกว่าเดมิ เธอลงัเลก่อนตดัสนิใจพูด
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ด้วยความวิตกกังวล

"พีจุ่ย้อย่าบอกใครนะคะ...ความจรงิพีร่ทุธ์ไม่ได้ตัง้ใจเชิญบัวหรอกค่ะ 

แต่เพราะพีเ่ต้ยอยากให้บัวมางานวันเกดิด้วย พ่ีเค้าเลยท�าทีชวนบัวต่อหน้า 

พีร่ทุธ์ พีร่ทุธ์เลยต้องเชญิบัวตามมารยาท...บัวเลยไม่รูจ้ะปฏเิสธยังไง ท้ังท่ี

บัวรูว่้าถ้าหากมาบัวต้องเจอนิง้แน่ๆ และนิง้คงไม่ชอบใจจนย่ิงเกลยีดท่ีเห็นบัว

มางานวนัเกดิแฟนเค้า"

เผยความในใจแล้ว บงกชค่อยถอนใจยาวพลางภาวนาว่าตนจะสามารถ

เอาตวัรอดจากงานวนัเกดิของรทุธ์ไปได้ด้วยดี
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อาจเพราะเป็นวันเกิดของคนรักและงานจัดข้ึนยังคฤหาสน์ของรุทธ์ 

เรื่องของดุสิตาที่บงกชกังวลจึงไม่เกิดขึ้น

เจ้าของดวงหน้าใสละมุนมองหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันกับตน 

ซ่ึงอยู่ในชุดกระโปรงแขนกุดความยาวเท่าเข่า จากการตัดเย็บไม่ว่าใคร 

ย่อมดูออกว่าชุดท่ีดสุติาสวมอยูมี่ราคาไม่กีร้่อย ย่ิงหากน�ามาเปรยีบเทียบกบั

ชุดกระโปรงแบบหวานสชีมพขูองบงกชกจ็ะย่ิงมองเห็นถงึความแตกต่างของ

ราคา หากอย่างไรชุดราคาถูกสีขาวแบบเรียบๆ นั้นกลับท�าให้ผู้สวมใส่ดูดี

อย่างน่าทึ่ง

บงกชจงใจออกมายืนห่างๆ จากเจ้าของงานวันเกิดและคนรักซ่ึง 

ยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกรุ่นพี่ปีสี่ตรงริมสระว่ายน�้า ทุกครั้งที่สบตา

เข้ากบัดสุติาเธอจะได้เห็นรอยย้ิมเยาะซ่ึงเป็นรอยย้ิมแบบท่ีเจ้าตวัมอบแก่เธอ

โดยเฉพาะ บงกชรูเ้พราะพอดสุติาย้ิมให้รทุธ์หรอืรุน่พ่ีคนอ่ืนรอยย้ิมจะกลายเป็น

อีกแบบ คือยิ้มทั้งปากยิ้มทั้งดวงตา

ขยับตัวอย่างอึดอัดหลังดุสิตาย้ิมเย้ยให้อีก บงกชหันไปทางอื่นแล้ว

ต้องแปลกใจเมื่อพบว่ามีบางคนในกลุ่มก�าลังจ้องมองตนอยู่

บทที่ 4
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ภัทรยศชูแก้วเครื่องดื่ม บงกชไม่รู้เขาชูท�าไม เพ่ือชวนดื่ม? เพ่ือ 

ให้ก�าลงัใจ? หากอย่างไรเธอแค่ตอบรบัเขาด้วยรอยย้ิมเนอืย จากนัน้ตวัเขา

หันกลบัไปสนทนาต่อในจงัหวะเดยีวกบัคนท่ีนัง่อยู่กบับงกชตรงใต้ต้นลลีาวดี

พดูข้ึนมา

"ไปตรงนั้นกันม้ัยน้องบัว" ตรงนั้นของยุทธนาคือตรงท่ีเพ่ือนๆ  

คณะเดียวกันและต่างคณะยืนรวมกันอยู่ราวสิบกว่าคน บงกชสั่นศีรษะ

"พี่เต้ยไปคุยกับเพื่อนๆ เถอะค่ะ ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนบัวหรอก บัว 

อยู่คนเดียวได้"

"โธ่ พีจ่ะท้ิงน้องบัวได้ไง" ยุทธนารูส้กึผดิกบัเรือ่งท่ีเป็นคนวางแผนให้บงกช

ได้มาร่วมงานวันเกดิรทุธ์เพราะความต้องการอยากใกล้ชิด แต่ไปๆ มาๆ เขา

กลบัท�าให้หญิงสาวกลายเป็นส่วนเกนิเลยต้องแสดงความรบัผดิชอบ "พ่ีว่า 

วนันีน้ิง้ไม่กล้าแผลงฤทธิแ์กล้งบัวหรอก ป่ะ ไปกนั"

เอ่ยพร้อมกับดึงข้อมือรุ ่นน้องให้ลุกข้ึน แต่อาการตกใจส่งผลให ้

คนที่ถือวิสาสะจับมือถือแขนต้องรีบปล่อยมือ

"ไม่ดีกว่าค่ะ บัวไม่อยากให้เสียบรรยากาศ" บงกชถอนใจ เอ่ยด้วย

สีหน้าและน�้าเสียงท่ียุทธนาสงสาร "...บัวไม่น่ามาเลยนะคะ มาแล้วท�าให้

คนไม่สบายใจ ทั้งนิ้ง ทั้งพี่รุทธ์ แล้วยังพี่เต้ย"

"อย่าน้อยใจสิ น้องบัวไม่เคยท�าให้ใครไม่สบายใจสักหน่อย กับพ่ี 

ยิ่งไม่เคย...เอางี้ น้องบัวนั่งคอยตรงนี้ก่อน เดี๋ยวพี่ไปเอากุ้งมาเพิ่ม"

ยุทธนาตรงดิ่งไปยังเตาท่ีแม่บ้านสองคนก�าลังปิ้งย่างอาหารทะเล  

เขาหยิบจานใบใหม่พลางคิดว่าจะกระซิบบอกชโลธรให้มาชวนบงกชไป 

รวมกลุ่มกับคนอื่น ไม่ใช่ปลีกตัวอยู่คนเดียวด้วยความกลัวดุสิตา และ

ระหว่างคีบกุ้งแม่น�้าตัวโตใส่จานผู้ท่ีสามารถช่วยยุทธนาได้มากกว่าชโลธร 

ก็ปรากฏตัว

"อิม่มัย้เต้ย ถ้าไม่อ่ิม แม่จะได้ให้คนออกไปซ้ือของเพิม่" รชันกีรพูด 
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ยุทธนารีบบอก

"อิ่มครับแม่ อิ่มมากและอร่อยมาก"

เจ้าของบ้านย้ิมใจด ี ก่อนรมิฝีปากท่ีเคลอืบด้วยลปิสตกิสสีดจะเปลีย่น

กลายเป็นเส้นตรงเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังของดุสิตาท่ีอยู่ห่างออกไป 

ราวห้าเมตร รชันกีรมองหญิงสาวท่ีตดิแจอยู่กบัลกูชายตัง้แต่มาถงึคฤหาสน์ 

เห็นกริยิาแนบชิดสนทิสนมย่ิงไม่ถกูใจมากกว่าเดมิ ท้ังยงัพาลโกรธลกูชาย 

ที่ตาไม่มีแววเอาเสียเลย

พลันนั้นรัชนีกรหันไปทางต้นลีลาวดีเห็นหญิงสาวสวยกิริยามารยาท

เรียบร้อยอ่อนหวานนั่งอยู่ตามล�าพังก็ถาม

"ท�าไมเต้ยกับบัวถึงต้องแยกไปนั่งตรงนั้น" รัชนีกรเอ่ยถึงสิ่งท่ีตน 

สงัเกตเห็นมากว่าสบินาทีจากด้านบนคฤหาสน์ ยุทธนาอึกอักคดิหาค�าตอบ

"น้องบัวเขินพวกรุน่พ่ีน่ะครบั ไม่สนทิกนัเท่าไหร่ด้วยเลยไปนัง่ตรงนัน้ 

ผมเห็นน้องบัวอยู่คนเดียวเลยไปนั่งเป็นเพื่อน"

"อ้อ" รัชนีกรพยักหน้า ดูออกว่ายุทธนาสนใจรุ่นน้อง แต่จากการ 

แอบสังเกตเห็นตอนบงกชท�าท่าหวงเนื้อหวงตัวตอนโดนจับข้อมือก็ดูออก

เช่นกันว่าเจ้าตัวไม่มีความสนใจรุ่นพี่ แต่สิ่งท่ีบงกชแสดงออกนั้นท�าให ้

รัชนีกรถูกใจ ไม่ขวางหูขวางตาเหมือนอย่างดุสิตาที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้

ลกูชายเธอจบัหน้าจบัตวัได้ตามสบายและยังเป็นฝ่ายเกาะแขนแน่นไม่ปล่อย

อีกต่างหาก

"เขินไม่เข้าท่า แล้วอย่างนีเ้ม่ือไหร่จะสนทิกนั" ท�าทีเป็นต�าหนเิพราะ

ไม่อยากให้เพ่ือนลกูล่วงรูค้วามคดิ จากนัน้รชันกีรสัง่แม่บ้านคนหนึง่ให้ไปตาม

ลูกชาย จนรุทธ์มาถึงเธอจึงพูดต่อหน้ายุทธนา

"ท�าไมปล่อยแขกนัง่คนเดยีวล่ะรุทธ์" แม่หันไปทางบงกช รทุธ์มองตาม

แล้วตอบท่ือๆ

"ไม่ได้ปล่อยครับแม่ น้องเค้าอยากไปนั่งตรงนั้นเอง" รุทธ์นึกถึง 
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ตอนกลับถึงบ้านแล้วเพื่อนๆ เริ่มทยอยเดินทางมาถึงซ่ึงตอนแรกบงกช 

ยังรวมกลุม่อยู่กบัคนอืน่ แต่แล้วสกัพกัเธอกลบัหายไป หายไปตัง้แต่เมือ่ไร

เขาเองยังไม่รู้ด้วยซ�้า

"เต้ยบอกแม่ว่าบัวเขิน ไม่กล้าคุยกับรุ่นพี่"

เจ้าของวันเกิดขมวดคิ้ว มองเพื่อนท่ีท�าหน้าไม่รู ้ไม่ชี้และยังเป็น 

คนเจ้ากีเ้จ้าการบีบบังคบัทางอ้อมให้เขาชวนบงกชมางานวันเกดิท้ังท่ีรูอ้ยู่ว่า 

ดุสิตาต้องไม่ชอบใจ แต่เพราะไม่อยากประจานว่ายุทธนาโกหกเรื่องเขิน 

รวมถึงไม่อยากให้แม่รู้ถึงสาเหตุแท้จริงท่ีเกี่ยวข้องกับคนรักตน รุทธ์เลย 

เฉยเสีย

"งั้นนายช่วยบอกให้น้องบัวมานั่งด้วยกันสิ"

"บอกแล้ว แต่น้องไม่กล้า" ยุทธนาพูด

"ถ้าไม่กล้า งัน้นายอยู่เป็นเพือ่นน้องแล้วกนั และเดีย๋วเราจะให้แม่บ้าน

คอยเอาของไปเสิร์ฟให้" รุทธ์สรุปเสียงเรียบ แต่โดนแม่คัดค้าน

"พดูแบบนีกั้บแขกได้ยังไงรทุธ์ น้องเขามาวนัเกดิเรา เรากต้็องต้อนรบัส ิ

ไม่รูล่้ะ รทุธ์ต้องเป็นคนไปชวนบวั ท�าตวัเป็นเจ้าภาพท่ีด"ี

รัชนีกรสั่ง ฝ่ายลูกชายไม่อยากท�าตาม แต่ลงท้ายต้องยอมเพราะ 

ไม่อยากมีปัญหากบัแม่ รทุธ์หันไปมองดสุติาแวบหนึง่ซ่ึงเธอมองเขาอยู่พอดี 

ก่อนเดินไปหาบงกชพร้อมกบัยุทธนาท่ีย้ิมหน้าบาน

ครัน้รทุธ์ท�าตามค�าสัง่แม่ บงกชจงึค่อยคลายความกงัวล ลกุเดนิตาม

เจ้าของวนัเกดิอย่างว่าง่าย กระท่ังจวนถงึสระว่ายน�า้เธอถงึเพ่ิงนกึบางอย่างออก

เลยหันมาส่งยิ้มหวานสดใสให้ผู้ชายอีกคนที่เดินถือจานกุ้งตามอยู่ด้านหลัง

"ขอบคุณนะคะพี่เต้ย ถ้าไม่มีพี่ บัวต้องแย่แน่ๆ พี่น่ารักที่สุดเลยค่ะ"

แล้วค�าพดูเพยีงเท่านัน้กท็�าเอายุทธนาตวัลอยราวกบัก�าลงัเดนิอยู่บน

ปุยเมฆ
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พอบงกชและยุทธนากลับเข้ามาสมทบกับกลุ่มเพ่ือน ทุกสายตา 

ต่างมองไปทางดุสิตาพร้อมกันราวนัดหมายไว้ ทว่าเหมือนรู้ตัวล่วงหน้า 

อยู่แล้วว่าต้องถกูจบัตามองดสุติาเลยวางเฉย ไม่ย้ิมแย้มแต่กไ็ม่แสดงอาการ

จงเกลียดจงชังบงกชเหมือนอย่างตอนอยู่มหาวิทยาลัย

คนโล่งใจมากท่ีสุดคือรุทธ์เพราะเมื่อวานดุสิตาเพิ่งโกรธงอนเรื่องเขา

ชวนบงกชมางานวันเกิดหยกๆ แถมยังประกาศด้วยว่าถ้ามีบงกชก็ต้อง 

ไม่มีเธอ แต่แล้วระหว่างปวดหัวกับเรื่องนี้ จู่ๆ ตอนหัวค�่าหญิงสาวกลับ

โทรศัพท์บอกว่าได้เตรียมเสื้อผ้าใหม่ส�าหรับใส่มางานวันเกิดเขาแล้ว

รุทธ์จึงรีบเอาใจด้วยการขับรถไปรับคนรักท่ีหอพักและพาไปกิน 

ข้าวกลางวัน เขาสบายใจท่ีดุสิตาเลิกงอนแต่ในขณะเดียวกันยังคงกังวล 

กระท่ังไม่มีอะไรเกดิข้ึนอย่างท่ีหวัน่ รทุธ์แทบอยากถอนหายใจดงัๆ ออกมา

ด้วยความโล่งอก

ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เพื่อนๆ ต่างสนุกสนานและเอร็ดอร่อยกับ

อาหารทะเลท่ีเจ้าภาพจดัเตรยีมไว้อย่างเหลอืเฟือ กระท่ังหกโมงกว่าท้องฟ้า

จึงเริ่มมืด อากาศเริ่มเย็น รุทธ์ชวนทุกคนเข้าไปในห้องรับแขก คุยเฮฮา 

เรื่องสัพเพเหระครู่หนึ่ง ชโลธรจึงถามขึ้นมา

"คราวหน้าไปต่างจังหวัดกันมั้ย เที่ยวทิ้งทวนก่อนเรียนจบไง"

ทุกคนเห็นด้วยและพากันเสนอว่าจะไปจังหวัดใด แต่เนื่องจาก 

เพือ่นผูห้ญิงส่วนใหญ่ตดิปัญหาเรือ่งพ่อแม่ไม่อนญุาตให้ไปเท่ียวไกลๆ ส่วน

บางคนติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย รุทธ์เลยบอก

"ไปเท่ียวรสีอร์ตพ่อเราท่ีเขาใหญ่ม้ัยล่ะ ไม่ไกล แถมยงัพักฟร ี สนใจ

หรือเปล่า"

เพือ่นตอบรบัด้วยเสยีงเฮ ท้ังขอบคุณล่วงหน้าและล้อว่ารทุธ์เป็นเจ้าสวัน้อย 

หลงัจากชนแก้วแล้วลกูชายเจ้าสวัได้บอกกบัผูน้ัง่ไหล่ชิดกบัตนบนโซฟายาว

"ไปด้วยกันนะนิ้ง"
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แม้เอ่ยเสยีงเบาแล้ว แต่เพือ่นผูช้ายคณะนเิทศศาสตร์ท่ีนัง่ทางด้านซ้าย

ของรทุธ์กลบัหูดไีด้ยิน

"หวานเชียวไอ้รทุธ์ ท่ีชวนนิง้ไปเนีย่จะชวนไปเท่ียวควบถ่ายรปูพรเีวด็ดิง้

เลยหรอืเปล่า กจูะได้เตรยีมกล้องไปเผือ่ เออ...จะว่าไปวนันีน้ิง้แต่งชุดสขีาว

สวยซะด้วย แถมยังดมูรีาศเีจ้าสาวอีกต่างหาก...น้องนิง้คร้าบ แต่งงานเม่ือไหร่

อย่าลมืพีน่ะครบั เกดิพีต่กงานข้ึนมาให้พี่ไปเป็นคนเลีย้งม้าท่ีรสีอร์ตกยั็งด"ี

ดุสิตาหัวเราะคิก เขินอายท่ามกลางเสียงหยอกกระเซ้าซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นพวกผู้ชาย เธอบอก

"แซวอะไรกันไม่รู้ นิ้งเขินนะคะ"

"นิง้เขินแล้ว งัน้ถามรทุธ์แล้วกนั มงึจะไปขอน้องเมือ่ไหร่วะ หลงัเรยีนจบ

เลยเป็นไง" เพ่ือนผูช้ายอีกคนพดู

"ได้ไงล่ะ เราเรยีนจบแต่นิง้ยังไม่จบนีน่า อีกตัง้สามปี" รทุธ์มองดสุติา

ตาเชื่อมจนเพื่อนบางคนแกล้งท�าหน้าเลี่ยน ขณะคนเดิมเอ่ยต่อ

"งัน้กอี็กสามปี ดเีหมอืนกนั พวกกจูะได้มเีวลาเกบ็เงนิใส่ซองงานแต่งมงึ"

"พี่อ่ะ แซวอีกละ นิ้งบอกแล้วไงว่าเขิน" ดุสิตาท�าหน้าตาน่าเอ็นด ู 

"...แล้วอีกต้ังนานกว่านิ้งจะเรียนจบ ดีไม่ดี ป่านนั้นพี่รุทธ์อาจเปลี่ยนใจ 

แล้วก็ได้" หญิงสาวย่นจมูกใส่คนรักที่ยิ้มกว้างพลางบอกเสียงดังฟังชัด

"ไม่เปลี่ยนหรอกน่า"

เท่านั้นเองเสียงโห่ฮิ้วก็ดังลั่น ใบหน้าดุสิตาแดงก�่า เธออายจนไม่รู ้

จะวางมือไว้ท่ีไหนเลยหยิกเข้าท่ีต้นแขนรทุธ์แก้เขิน ขณะรทุธ์แสร้งร้องโอ๊ย  

ดุสิตาตกใจปล่อยมือ แต่พอเห็นคนขี้แกล้งหัวเราะเธอจึงหยิกอีกรอบ

ทุกคนต่างมองภาพหยอกเอินของคูร่กัด้วยความอิจฉา กระท่ังเสยีงโห่ฮ้ิว

เงยีบลง บงกชซ่ึงยืนอยู่ใกล้กบัภาพวาดมหาสมุทรกพ็ดูขึน้มา

"ที่รีสอร์ตพี่รุทธ์มีม้าด้วยเหรอคะ"

"ครับ" รุทธ์ตอบสั้น
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"ดีจัง บัวชอบขี่ม้าค่ะ"

บงกชส่งย้ิม เข้าใจว่าเม่ือรทุธ์ประกาศชวนทุกคนย่อมหมายรวมถงึตน

ด้วย แต่ไม่ทันชวนคุยถึงเรื่องขี่ม้า สายตาน่ากลัวของดุสิตาได้ท�าให้บงกช

หน้าเจือ่นรูต้วัว่าตนคอืแขกคนเดยีวท่ีจะไม่ได้รบัเชิญ หญิงสาวเม้มรมิฝีปาก

พูดอะไรไม่ออกกระทั่งเจ้าของบ้านเข้ามาในห้องรับแขก

"คยุอะไรกนัอยู ่ เสยีงดงัไปถงึข้างบนเชียว" รชันกีรเอ่ย เธอลงมาจาก

ช้ันบนเพราะมีนัดหมายกับเพ่ือนของลูกและอยากลงมาตรวจตราด้วยว่า 

มีใครแอบดื่มเหล้าหรือเปล่า "ว่าไงจ๊ะหนูบัว คุยอะไรกัน"

ดวงตากลมใสแสดงความแปลกใจท่ีรชันกีรเจาะจงถามตน เธอแอบมอง 

ดุสติากบัรทุธ์แวบหนึง่

"พี่รุทธ์ชวนทุกคนไปเท่ียวรีสอร์ตของคุณแม่ท่ีเขาใหญ่ค่ะ ได้ยินว่า 

มีม้าด้วย"

"ใช่ อยากไปเมื่อไหร่บอกกับรุทธ์มาแล้วกัน แม่จะได้ให้เลขาฯ แจ้ง

ทางรีสอร์ต จริงสิ ขี่ม้าเป็นกันหรือเปล่า" รัชนีกรถามเพื่อนลูกซึ่งส่วนใหญ่

ไม่เคยขี่ม้า จากนั้นเจาะจงเอ่ยกับบงกชอีกครั้ง "หนูบัวขี่ม้าเป็นด้วยเหรอ"

"เป็นนิดหน่อยค่ะ"

"งั้นเดี๋ยวให้รุทธ์ช่วยหัด"

ดวงตารชันกีรมองลกูชายอย่างไม่แลถงึคนด้านข้าง ยุทธนานัน้ถงึกบั

หลดุหัวเราะเม่ือเห็นดสุติาหน้าจ๋อยจนโดนชโลธรกระทุ้งศอกเตอืน ขณะรทุธ์

พยักพเยิดไปทางเพื่อนตัวโต

"ให้จุ้ยหัดให้สิครับ รายนั้นขี่ม้าเก่งกว่าผมอีก"

คนตวัโตผูก้�าลงัอ้าปากเพือ่งบัคพัเค้กของบงกชหน้าเหลอ ด้วยไม่รูว่้า

ตนกลายเป็นคนข่ีม้าเก่งตัง้แต่เม่ือไร แต่ท่ีแน่ๆ เขารูว่้ารทุธ์ก�าลงัเอาตัวเอง

เป็นกนัชนและเขาดนัต้องช่วยเพือ่นเสยีด้วย

"ได้ส ิเดีย๋วเราหัดให้ทุกคนเอง ราคากนัเอง ไม่แพง มปีระกนัหัวแตก 
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ขาหัก ปากฉีกให้ด้วย ส�าหรับน้องบัว เห็นแก่หัวสวยๆ พีแ่ถมหมวกกนันอ็กให้

อีกต่างหาก"

บงกชหน้าเสีย เพื่อนคนอื่นก็เช่นกัน รัชนีกรสั่นศีรษะ

"พดูจาอะไรน่ากลวั มานีม่ะหนบัูว มาใกล้ๆ แม่ อย่าไปยนืใกล้ตาจุ้ย"

รัชนีกรพูดพลางจูงข้อมือหญิงสาวออกจากห้องรับแขกโดยบอกว่า

อยากขอสตูรคพัเค้ก จากนัน้ทุกคนพูดคยุกนัต่ออย่างไม่ทันสงัเกตว่ามีเพือ่น

หายไปอีกสามคน จนจู่ๆ เกิดไฟดับ คนที่หายไปทั้งหมดถึงกลับมาพร้อม

เสียงเพลง

เสยีงร้องเพลง Happy Birthday ดงัข้ึนก่อนขนมเค้กจะเดนิทางมาถงึ 

ในห้องรับแขกเสียอีก รุทธ์ออกอาการเขินท่ีต้องมาเป่าเค้กราวตัวเองเป็น

เด็กชายวัยสิบขวบไม่ใช่ชายหนุ่มวัยย่ีสิบสองปี แต่แล้วความรู้สึกดังกล่าว

อันตรธานลับหายทันทีที่เห็นว่าใครเป็นคนประคองขนมเค้กเข้ามา

แสงเทียนเล่มน้อยส่องให้เห็นผิวหน้าแดงเรื่อของบงกช รุทธ ์

ประหลาดใจ ก่อนเข้าใจเรื่องท้ังหมดเม่ือเห็นแม่เดินตามมาข้างหลังด้วย 

ลูกชายไม่พอใจท่ีแม่เจ้ากี้เจ้าการบังคับให้บงกชเป็นคนถือขนมเค้กแทนท่ี 

จะเป็นชโลธรหรอืเพือ่นผูห้ญิงคนอ่ืน แต่เพราะเป็นวนัเกดิท้ังยงัอยู่ต่อหน้าเพือ่นๆ 

เขาจงึจ�าต้องฝืนยิม้ให้หญิงสาวท่ีก�าลงัก้มหน้าและช้อนตาข้ึนหลงัเสยีงเพลง

จบลง

"Happy Birthday ค่ะพี่รุทธ์"

หากเป็นเม่ือก่อนรทุธ์คดิว่าตนเองคงหวัน่ไหวไปกบัดวงหน้าหวานละมุน 

แต่เวลานีเ้มือ่มดีสุติาเป็นคนรกั ความรูส้กึท่ีเกดิข้ึนจงึเป็นความอึดอัด ชายหนุม่

เป่าเทียนแรงจนดบัหมดทันที จากนัน้ไฟสว่างพึบ่พร้อมกบัค�าอวยพรของรชันกีร

ท่ีมอบให้ลกูชาย

"สุขสันต์วันเกิดลูกรัก ขอให้ลูกเจริญก้าวหน้าในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ

ความรัก แม่ขอให้ลูกมีความรักที่ดีจ้ะ"
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รัชนีกรบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้ลูกชายและบงกช

ดสุติาต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีเดยีวท่ีจะไม่อาละวาดพงัข้าวของ

ภายในห้องรบัแขก แต่กระนัน้เธอยังลมืตวัก�าหมดัแน่น ส่งสายตาขุ่นมัวไปยัง

ท้ังสามคนท่ีอยู่ตรงหน้า

แน่ล่ะว่าดุสิตาดูออกเรื่องรัชนีกรไม่ชอบข้ีหน้าตน ซ่ึงเธอดูออก 

ตัง้แต่วันแรกท่ีพบรชันีกรกบัรทุธ์ในร้านอาหารท่ีตนท�างานพเิศษ โดยเธอเอง

ไม่เคยรู้สาเหตุจึงคาดเดาเหตุผลไว้ว่าอาจเป็นเพราะความจน ความด�า  

ไม่มีสง่าราศอีย่างพวกคณุหนท่ีูท�าให้รชันกีรคดิว่าเธอไม่มคีวามเหมาะสมกบั

ลกูชายแม้แต่น้อย ดงันัน้เธอเลยอตุส่าห์ตดัใจถอนเงนิหลายร้อยมาลงทุนซ้ือ 

ชุดกระโปรงชุดนีเ้พือ่ให้ตวัเองดดูมีีราคาเหมาะกบัคฤหาสน์หรแูละผูช้ายหรูๆ  

อย่างรทุธ์

แต่ถงึขนาดลงทุนหลายร้อยกลบัไม่พออยู่ด ี อีกท้ังเธอยงัโดนฉีกหน้า 

อีกต่างหาก แถมคนท่ีรชันกีรใช้เป็นเครือ่งมือยังเป็นคนท่ีดุสติาอาฆาตแค้น

แช่งชักหักกระดูกให้ล่มจม

ส่งสายตาชิงชังให้บงกชอย่างเปิดเผยก่อนค่อยรู้สึกตัวเม่ือจู่ๆ ได้ยิน

เสียงกระแอม ดุสิตามองหาต้นเสียง ครั้นรู้ว่าเป็นเสียงของเจ้ายักษ์ตัวโต 

ท่ีก�าลงัจ้องมองตนอยู่เธอกส็ะบดัหน้าพรดื ก่อนเอ่ยอย่างหมดความอดทน

"นิ้งไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะพี่รุทธ์"

พดูพร้อมก้าวฉับๆ ออกจากห้องรบัแขก รทุธ์หน้าเสยีจะคว้าแขนดสุติา 

กท็�าไม่ได้เพราะถอืเค้กอยู่ เขาจงึรบีวางเค้กลงบนโต๊ะ แต่ไม่ทันก้าวตาม เขา

กลบัโดนแม่ดใุห้ช่วยตดัแบ่งเค้กก่อน ฝ่ายบงกชหน้าเสยีไม่แพ้กนั เธอเอ่ยเบา

ให้เขาได้ยิน

"ขอโทษนะคะพี่รุทธ์ บัวไม่ได้ตั้งใจให้พี่กับนิ้งทะเลาะกัน"

"ไม่เป็นไรครับ พี่ไม่ได้โกรธบัว บัวสบายใจได้"
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หญิงสาวค่อยย้ิมออก รับเค้กจากชายหนุ่มด้วยความสบายใจพลาง

กินอย่างเอร็ดอร่อย

"เกมพลกิไปพลกิมา สนกุชะมัด" อรอุมาเอ่ยกบัชโลธรและเพือ่นผูห้ญิง

อีกสองคนท่ียืนอยูบ่รเิวณมุมด้านในของห้องรบัแขก ขณะพวกท่ีเหลอืคยุเฮฮา

อยู่ตรงโซฟา

"เกมพลิก? ไม่เห็นมีใครเล่นเกมเสียหน่อย" ชโลธรขมวดคิ้ว มอง 

พวกเพือ่นผูช้ายก็ไม่เห็นใครเล่นเกมสกัคน อรอุมากลอกตาอย่างเบ่ือหน่าย

แล้วเฉลย

"เรือ่งนิง้กบัน้องบัวไง ตอนแรกนกึว่างานนีน้ิง้ชนะขาดลอยได้เจ้าชาย

มาครอง แต่ไปๆ มาๆ พระราชินถีงึข้ันลงมาจดัการเข่ียนางมารเสยีกระเดน็ 

แถมยังหาเจ้าหญิงให้เจ้าชายเองอีกต่างหาก งานนี้ห้ามกะพริบตาเพราะ 

เราคิดว่านางมารไม่มีทางยอมแพ้เจ้าหญิงง่ายๆ"

"พดูยังกบันิง้กบับัวแข่งกนัเรือ่งรทุธ์" เพือ่นผูห้ญิงรปูร่างอวบท่ีมช่ืีอว่า

กมลวรรณพดู

"แข่งแน่นอน" อรอุมามั่นใจ "เพราะแต่ไหนแต่ไรยายนิ้งแข่งกับบัว 

ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องประกวดดาว เรื่องท�าขนม"

"ขนม? ตอนไหนเหรอ ท�าไมเราไม่เห็นเคยรูเ้รือ่ง" ปัทมาซ่ึงมีรปูร่าง

ตรงกนัข้ามกบักมลวรรณอย่างสิน้เชิงเอ่ย ชโลธรบอก

"บลูเบอรี่ชีสพายน่ะ นิ้งเห็นบัวเอาขนมมาแจกเลยท�ามาแจกมั่ง แต่

ปรากฏว่า..."

"โดนจุย้ด่าสาดเสยีเทเสยี เสยีดายตอนหลงัจุย้วางมอืเรือ่งนิง้ไปเสยีก่อน 

ไม่งัน้มันส์หยด" อรอุมาเหลอืบมองแผ่นหลงัคนตวัสงูใหญ่ท่ีสดุในรุน่ซ่ึงวันนี้

แต่งตัวดดีูเป็นพเิศษ

"สรปุคอืนิง้แข่งกบับัวมาตลอดและแพ้มาตลอด งานนีเ้ลยต้องวัดกนั 
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ที่รุทธ์ แต่เราว่านะ..." กมลวรรณครุ่นคิด "รุทธ์ดูชอบนิ้งจะตาย คงไม่คบ

กับบัวหรอก"

"ไม่แน่หรอก" อรอมุาเข้าข้างบงกชเตม็ตวั "เพราะงานนีบ้อกแล้วไงว่า 

แม่ของรุทธ์ไม่เอาด้วย อย่างว่าเนอะ แค่มองด้วยสายตากร็ูแ้ล้วว่าใครดกีว่าใคร"

"แต่วนันีน้ิง้สวยออก สวยมากด้วย และถ้าไม่นบัตอนโมโหตะกี"้ ชโลธร

หมายถงึตอนบงกชถอืเค้กวนัเกดิเข้ามาในห้อง "เราคดิว่านิง้ปรบัปรงุตวัเอง 

ดขีึน้ตัง้เยอะ ไม่วีน ไม่จกิด่าน้องบัวด้วย ถ้าเป็นเม่ือก่อนเราว่าน้ิงต้องเอาเค้ก

ปาใส่หน้าบัวแน่ๆ"

"แหม นีมั่นในคฤหาสน์ของรทุธ์นะจ๊ะ ถ้ารอิยากเป็นคณุนายกต้็องรูจ้กั

สร้างภาพส ิย่ิงต่อหน้าแม่ของรทุธ์ด้วย" อรอุมาเบะปาก "ว่าแต่ท�าไมนิง้ถงึ

เกลยีดบัวนกั อยากรูจ้งัแฮะ"

"เอ้กบัเต้ยเคยบอกเพราะนิง้อิจฉาเรือ่งบัวสวยกว่ารวยกว่าไม่ใช่เหรอ" 

ชโลธรเอ่ยถึงสิ่งที่เพื่อนสองคนเคยบอก

"เมื่อก่อนเราเคยคิดอย่างนั้น แต่ดูเหมือนมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ เพราะ

น้องบัวหลุดปากพูดกับเราครั้งนึงว่าเคยเจอนิ้งตอนเด็กๆ"

ทุกคนตาโตกับข้อมูลใหม่ล่าสุดจากอรอุมา กมลวรรณเร่งยิกๆ

"อะไร ยังไง เล่าซิ!"

"รูแ้ค่นีแ้หละ เพราะพอรูต้วัน้องบัวกปิ็ดปากสนทิ" คนเปิดประเดน็ใหม่

ยักไหล่ ทว่าคนพูดน้อยท่ีสุดกลับมีข้อมูลบางอย่างท่ีท�าเอาทุกคนตาโต 

ยิ่งกว่าเดิม

"เรารูจ้กัน้องปีหนึง่คณะครศุาสตร์คนนึง" ปัทมาเริม่อย่างลงัเล จากน้ัน 

ลดเสยีงลง "คนนีเ้คยอยูแ่ถวบ้านนิง้ เค้าบอกสมัยเดก็ๆ ช่ือเสยีงนิง้ไม่ดเีท่าไหร่ 

เพราะว่า..." คนเล่ากลนืน�า้ลายท่ามกลางสายตากระหายใคร่รู ้"นิง้เคยขโมยของ

แล้วโดนจบัได้...และคนจบัได้คอืบัว"

"หา!"
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ท้ังสามคนท่ีเหลอืร้องดงัลัน่ ปัทมารบีจปุากให้ทุกคนเงยีบพร้อมกบัพดู

"เราไม่รูข้้อเท็จจรงินะ แค่ฟังเค้าเล่ามาอีกที พวกเธอฟังหูไว้หูแล้วกนั"

แม้บอกให้ฟังหูไว้หู แต่ดเูหมอืนคนฟังต่างฟันธงในใจแล้วว่าเป็นเรือ่งจรงิ

เพราะก่อนหน้าดุสิตาเพิ่งมีคดีขโมยลิปสติกของบงกช ซ่ึงถึงจับไม่ได ้

คาหนังคาเขา หากข้อหาเดียวกับในอดีตช่วยยืนยันแล้วว่าทุกสิ่งล้วนมี 

มลูความจรงิ และไม่ทันอรอุมาจะต่อว่าถงึพฤตกิรรมเหลวแหลกของดสุติา 

ซ่ึงเป็นเหตุให้เจ้าตวัอาฆาตบงกช ภทัรยศก็โน้มใบหน้าลงมาในกลุม่สาวๆ

"นินทาใครกันอยู่"

"ไม่มีย่ะ" อรอุมาร้อนตัว

"แน่ใจ? ตะกี้เพิ่งได้ยินเธอพูดชื่อเราอยู่แหม็บๆ" ภัทรยศพูด

"ทีเรือ่งยงังีล่้ะหูด ี เราไม่ได้พดูถงึจุย้สกัหน่อย เพราะเราไม่ใช่คนข้ีนนิทา" 

คนขีน้นิทาออกตวั ภทัรยศเบ้ปาก

"ถ้าเอ้ไม่ใช่คนข้ีนินทา งั้นโลกนี้ก็ไม่มีใครขี้เหม็นแล้วล่ะ" ภัทรยศ 

พูดหน้าตาเฉย ครั้นอรอุมาขยับปากจะด่า เขาก็ท�าตาดุจนอีกฝ่ายหงอ

"มีอะไรเหรอจุ้ย ท�าไมถึงเดินมาหาพวกเรา" ชโลธรเปลี่ยนเรื่อง  

ตอนแรกเธอเห็นภัทรยศยังรวมกลุ่มคุยหัวเราะกับคนอื่นๆ

"เราจะกลับแล้ว เลยจะถามว่าไอ้เต้ยอยากกลับพร้อมกันม้ัย แต่ 

ไม่รูมั้นหายหัวไปไหน โทรไปก็ไม่รบั พวกเธอเห็นเต้ยหรอืเปล่า" ชายหนุม่

เอ่ยถึงเพื่อนที่มีบ้านอยู่ทางเดียวกัน อรอุมาหัวเราะแปร่ง

"มันคงกลับบ้านไปตั้งแต่ตอนเห็นน้องบัวถือเค้กมาให้รุทธ์แล้วล่ะ  

พดูไปยิง่น่าสงสาร อุตส่าห์เป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงมาตัง้นาน กลบัมาแห้ว 

คาบ้านคู่แข่งเสียอย่างนั้น แต่ไอ้เต้ยมันไม่เจียมตัวด้วยแหละ" คนขี้นินทา

ท�าท่าจะนินทายุทธนาอีกยืดยาวถ้าภัทรยศไม่แทรกขึ้นมาก่อน

"แล้วรุทธ์ไปไหน"

"เห็นแม่เรียกรุทธ์กับบัวขึ้นไปช้ันบนน่ะ ได้ยินว่าอยากให้รุทธ์กับบัว
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ช่วยค้นรูปรีสอร์ตมาให้พวกเราดู"

ปัทมาบอก ภทัรยศขมวดคิว้เพราะรปูพวกนัน้หาดูในเว็บไซต์ได้ แต่ 

ท่ีรัชนีกรต้องการให้ดูรูปตอนนี้คงมาจากสาเหตุอ่ืนมากกว่า เหมือนอย่าง

ตอนให้บงกชเป็นคนถือขนมเค้กแทนท่ีจะเป็นดุสิตาซ่ึงพอเขาเห็นสายตา

ของคนรักเพื่อนก็รู้ว่าเธอเจ็บแค้นแค่ไหนเลยต้องแสร้งกระแอมเตือนด้วย

ความเห็นใจ

ภัทรยศมองนาฬิกาข้อมือ ครั้นเห็นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าเขาจึง 

ฝากบอกรุทธ์ผ่านกลุ่มเพื่อนผู้หญิงว่าตนขอกลับบ้านก่อน

ชายหนุม่ไม่ได้กลบับ้านทันทีเพราะแวะเข้าห้องน�า้ก่อน เขาออกจาก 

ตัวคฤหาสน์หลังเสร็จธุระ เดินผ่านแม่บ้านท่ีก�าลังเก็บกวาดข้าวของ 

ตรงสระว่ายน�้า ภัทรยศเอ่ยขอบคุณหัวหน้าแม่บ้านท่ีห้ิวถุงขยะผ่านมา 

ทางตนพอด ี อีกฝ่ายพดูคุยกบัเขาถงึเรือ่งอาหารก่อนหันไปทางสระว่ายน�า้ 

ที่ค่อนข้างมืด

"คุณจุ้ยเห็นคุณรุทธ์มั้ยคะ"

"ได้ยินว่าอยู่ข้างบนกับแม่นะครับ"

"...ยงัไม่ลงกนัมาอีกเหรอ" แม่บ้านสงูวยัพึมพ�า ครัน้ภทัรยศท�าหน้าสงสยั

จงึพดูต่อ "คณุนิง้ แฟนคณุรทุธ์น่ะค่ะ เธอถามหาคณุรทุธ์หลายรอบแล้ว"

ภทัรยศมองตามสายตาแม่บ้านท่ีมองไปตรงสระว่ายน�า้อีกครัง้ คราวนี้

เขาถงึเพ่ิงสงัเกตเห็นว่าดสุติานัง่แกว่งเท้าในสระอยู่ตามล�าพัง ความมืดและ

แผ่นหลงับางลูค้่อมท�าให้เขารูส้กึว่าเจ้าตวัดเูหนด็เหนือ่ยอ่อนล้า หมดสภาพ

เย่อหย่ิงจองหองจนเขาเองเกดิความเห็นใจ ท้ังท่ีว่ากนัตามตรงเขาควรสะใจ

มากกว่ากับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับหญิงสาวในวันนี้...แต่เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน 

ท่ีท�าให้ชายหนุม่รูส้กึอย่างนัน้

"อุ๊ย คุณรุทธ์ลงมาพอดีเลย"

Page ��� ��� ���.indd   63 4/8/2563 BE   11:39



64

ภาพ รัก ลวง

เหลียวไปด้านหลังตามเสียงแม่บ้าน ภัทรยศเห็นเพื่อนเดินลงบันได

คฤหาสน์ก้าวมาทางตน แล้วพอแม่บ้านห่างออกไป รุทธ์จึงถาม

"เห็นนิ้งมั้ยจุ้ย"

"นั่นไง นั่งเป็นผีเฝ้าสระอยู่"

รุทธ์หรี่ตามองตาม นอกจากไม่ถือสาปากเพื่อน เขายังหัวเราะ

"ถ้าเจอผีสวยขนาดนี้ ก็ยอมให้หลอกว่ะ"

ภัทรยศกลอกตา เลี่ยนกับค�าพูดหวานหูชวนอาเจียนท่ีได้ยินมา 

ตั้งแต่เย็นถึงค�่า

"เออ ขอให้ถูกหลอกจริงๆ เข้าสักวัน"

เจ้าของวนัเกดิท่ีก�าลงัจะเดนิไปหาคนรกัชะงกัเท้า บอกอย่างไม่พอใจนกั

"อย่าพูดถึงนิ้งแบบนี้ นิ้งไม่ใช่คนแบบนั้น เธอไม่หลอกใคร มีอะไร 

ก็แสดงออกมาตรงๆ"

ค�าพูดจากคนที่นานทีปีหนจะออกอาการโกรธท�าภัทรยศอึ้ง เขาค้อม

ศีรษะลงเล็กน้อย

"ขอโทษว่ะ ไม่ได้ตัง้ใจว่าแฟนนาย...แต่ถามจรงิเถอะ ชอบผูห้ญงิตรงๆ 

แบบนิง้เหรอ คอืไม่ใช่ว่าไม่ด ีแต่นีมั่นตรงเกนิไปม้ัยวะ"

ภัทรยศไม่อยากพูดว่าบางครั้งความตรงของดุสิตาช่างเฉียดใกล้กับ

ความไม่มมีารยาท ขณะรทุธ์แม้แปลกใจท่ีโดนถามเรือ่งส่วนตวั แต่กย็อมตอบ

"ตรงสดิ ีไม่มีลบัลมคมใน รูม้ั้ยเราจบีนิง้แค่สปัดาห์เดยีวเอง นิง้บอกว่า

ไม่เห็นต้องเล่นตวัเยอะ มีคนหล่อรวยอย่างเรามาชอบไม่ตกลงคบก็โง่เตม็ที" 

รทุธ์หัวเราะ สายตาเตม็ไปด้วยความเอ็นด ู"เราไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนีม้าก่อน 

น่ารกัดี"

"น่ารกัเนีย่นะ?" คิว้ภทัรยศเลกิสงูเพราะคดิว่าค�าว่าน่ารกัไม่ได้เข้ากบั

ดุสิตาเลยสักนิด แต่ดูเหมือนรุทธ์จะเห็นต่าง

"น่ารัก และขยันมาก นายรู้เปล่า นิ้งขอทุนเรียนเอง ท�างานเอง  
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ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเธอหามาจากน�า้พกัน�า้แรงตวัเอง เจ๋งด ีผดิกบัเราลบิลบั"

ภทัรยศนิง่ฟัง พอมองเห็นความแตกต่างท่ีดเูหมือนบางทีกล็งตวัเข้ากนั

อย่างน่าประหลาด ขณะรทุธ์ยังเอ่ยต่อ

"แล้วพอเราจะซ้ือของให้ก็ไม่เอา จนเราต้องยัดเยียดให้ อย่างลปิสตกิ

แท่งท่ีท�าให้นิ้งมีปัญหาเหมือนกัน" ผู้พูดเล่าถึงข่าวลือท่ีเชื่อว่าคนในคณะ

ต่างรูเ้รือ่งหมดแล้ว "เราเป็นคนซ้ือให้เอง นิง้ไม่ได้ขโมยจากบัว แต่แปลกนะ 

ทั้งที่บัวบอกนิ้งไม่ได้ขโมย แต่ท�าไมคนถึงไม่เชื่อไม่รู้"

พอได้ฟังข้อเท็จจริงจากปากเพื่อน ภัทรยศจึงแนะน�า

"นายต้องพูดเอง ให้บัวพูดไม่ได้หรอก เพราะคนอ่ืนเค้ามองว่าบัว 

ไม่กล้าเอาเรื่องนิ้ง"

"เราเคยบอกนิง้อย่างนายแล้ว แต่นิง้ห้ามไม่ให้พูดน่ะ เธอบอกใครโง่ 

ก็ปล่อยให้เชื่อไป"

ภทัรยศสะอึก เพราะจะว่าไปเขาเองกน็บัเป็นคนโง่คนหนึง่เหมือนกนั 

หากไม่ทันยืนยันตามค�าแนะน�าเดิม รุทธ์ก็โบกไม้โบกมอืให้ดสุติาท่ีหันมาทาง

หน้าคฤหาสน์ จากนัน้รทุธ์ขอตวัไปหาคนรกั ส่วนเขาขอตวักลบับ้านเช่นกนั

ถึงป้ายรถเมล์แล้วก็จริง แต่บางอย่างยังคงรบกวนจิตใจภัทรยศ เขา

นกึถงึเรือ่งราวของดสุติาผ่านค�าบอกเล่าของเพ่ือน ของรทุธ์ และจากท่ีตน

เคยปะทะคารมด้วย รวมถงึในวนันีอี้กท่ีหญิงสาวดเูปลีย่นไป จากเคยข้ึนช่ือว่า

เป็นคนเกรีย้วกราดก้าวร้าว กลายเป็นคนย้ิมแย้มเป็นมิตร ซ่ึงแม้ในวันวาน

กบัวนันีต้วัเธอจะไม่ได้แตกต่างชนดิพลกิเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมือ แต่

สิ่งท่ีเกิดข้ึนท�าให้ภัทรยศประหลาดใจมากทีเดียว โดยเฉพาะตอนเธอ 

เอ่ยทักทายเขาก่อนราวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางและยังเรื่องท่ีเธอสามารถ 

อยู่ร่วมกับบงกชได้โดยไม่เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนอีก

ภัทรยศช่ืนชมสิ่งท่ีดุสิตาเป็นในวันนี้ท้ังท่ีเขาเองไม่รู้ด้วยซ�้าว่านั่นคือ
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ตัวตนแท้จริงหรือเปล่า...รุทธ์บอกเขาว่าเธอเป็นคนตรง แต่เขาได้ยิน 

เพื่อนบางคนแอบนินทาว่าเธอสร้างภาพ

อะไรคือภาพจริง อะไรคือภาพลวง ภัทรยศไม่อาจให้ค�าตอบได้  

เฉกเช่นท่ีเขาเองไม่รูว่้าอะไรคอืสาเหตกุารเปลีย่นแปลงของดสุติาซ่ึงเขาเดาว่า

บางทีอาจเป็นเพราะความรักของเธอที่มีต่อรุทธ์

หรือไม่ก็เพราะมีคนรักอย่างรุทธ์

ภาพหญิงสาวในชุดกระโปรงสขีาวกบัคฤหาสน์หลงัโตปรากฏแจ่มชัด 

ในหัว ภทัรยศคล้ายได้ยินเสยีงหัวเราะแจ่มใสของเธอด้วย กระท่ังมอเตอร์ไซค์

คนัหนึง่เร่งเครือ่งแรงจนเกดิเสยีงดงัลัน่ถนน ชายหนุม่ท่ีน่ังอยู่ตรงป้ายรถเมล์

จงึสะดุ้งค่อยรูส้กึตวัว่าชักให้ความสนใจต่อรุน่น้องท่ีเคยเหม็นหน้ามากเกนิไป

แล้ว

รถเมล์สคีรมีแดงสายท่ีรอมากว่าสบิห้านาทีจอดเทียบยังป้าย ชายหนุม่

ข้ึนแล้วเลอืกนัง่เบาะท่ีนัง่เดีย่วเยือ้งกบัประตรูถ เขามองออกนอกหน้าต่าง 

ในจงัหวะท่ีรถเมล์ก�าลงัเคลือ่นตวัออกช้าๆ แต่พอคนขับเหยียบเบรกกะทันหัน 

เขาจงึหันไปทางประตู

นัยน์ตาสีเข้มแสดงความประหลาดใจหลังพบว่าใครคือคนท่ีวิ่งหอบ 

ข้ึนมา กระท่ังเจ้าตวัเงยหน้าสบตากบัภทัรยศ ดวงตาคมสวยแปลกตากม็ท้ัีง

แววประหลาดใจและตกใจ แต่เพียงครูเ่ดยีวดสุติาได้เมินหน้าไปทางอืน่ เธอ

เดนิไปนัง่ตรงเบาะคูต่ดิรมิหน้าต่าง

ภทัรยศฉุนกกึเมือ่ดสุติาท�าราวไม่รูจ้กัเขาผดิจากตอนอยู่ในงานวันเกดิ 

ทั้งรู้ค�าตอบแน่ชัดแล้วว่าหญิงสาวสร้างภาพเก่งอย่างเพื่อนบอกจริงๆ ทว่า

เพยีงครูเ่ดยีวภทัรยศได้ปล่อยความรูส้กึดงักล่าวผ่านไป เขามองแสงไฟดวงเลก็

ดวงน้อยยามค�่าคืน สัมผัสถึงสายลมเย็นท่ีกระทบหน้าหลังรถประจ�าทาง

แล่นเร็วขึ้นในช่วงที่ผ่านห้างสรรพสินค้าได้สักพัก

"อย่ามายุ่งกับฉัน!"
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เสียงดังท�าทุกคนเหลียวไปทางด้านหลังรถเมล์ รวมถึงภัทรยศด้วย 

เขาเห็นชายใบหน้าแดงก�่าแต่งตัวสกปรกซ่ึงไม่รู้ว่าข้ึนรถมาตั้งแต่เมื่อไร

ก�าลังตอแยดุสิตา

กระเป๋ารถเมล์ท่ีเป็นหญิงรูปร่างเล็กเดินไปหาคนขับรถเพ่ือให้ช่วย

จัดการคนเมา ขณะดุสิตายืนขึ้น ตะคอกบอกให้ชายท่ีตั้งใจนั่งข้างตน 

หลีกทางไป แต่เม่ือเจ้าตัวท�าหน้าทะเล้น ย้ิมกริ่มอย่างน่ารังเกียจ ท้ังยัง 

คว้าหมับท่ีข้อมือบาง หญิงสาวกร้็องกรีด๊พร้อมร้องขอความช่วยเหลอืจาก

คนที่ตัวเองเพิ่งเมินใส่หยกๆ

"พี่จุ้ย! ช่วยนิ้งด้วย!"

ความจริงภัทรยศอยากแกล้งท�าเป็นไม่ได้ยินก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือ

ทีหลงั ทว่าพอหญิงสาวเบะปาก ท�าหน้าเหมอืนจะร้องไห้ แถมยังเรยีกชือ่เขา

เสยีงดงัลัน่อีกครัง้ ชายหนุม่จงึก้าวจากท่ีนัง่มาหยดุข้างชายข้ีเมา ใช้ร่างสงูใหญ่

เหมือนยักษ์ข่มจนร่างผอมเกร็งดูเล็กกระจ้อยร่อย จากนั้นใช้สายตาและ 

เสียงดุดันเหี้ยมเกรียมข่มขู่

"ลุกไป"

ฝ่ายท่ียอมปล่อยมือดสุติาตัง้แต่ภทัรยศย่างสามขุมมาหาส่งเสยีงอ้อแอ้

ฟังไม่ได้ศพัท์ ตอนแรกชายคนนัน้ไม่ยอมลกุง่ายๆ แต่พอมีผูช้ายวัยฉกรรจ์

ท�าท่าจะเดนิมาอีกคนจงึต้องยอม

"ลงไป"

ภทัรยศสัง่เสยีงเฉียบอีกท้ังชีน้ิว้ไปทางประต ูชายข้ีเมาฮึดฮัด กระท่ัง

ผูท่ี้ก�าลงัไล่ตนก�าหมัดและกระเป๋ารถเมล์ยงัช่วยตะโกนไล่ ลงท้ายชายคนนัน้

จึงเดินโงนเงนยอมลงจากรถประจ�าทางและตะโกนด่าภัทรยศด้วยค�าหยาบ

ลั่นถนน

พ้นจากป้ายรถเมล์ท่ีคนเมาลงไปภัทรยศค่อยนั่งลงข้างรุ่นน้อง เขา

นกึหมัน่ไส้คนอวดดจีองหองท่ีไม่ยอมเอ่ยขอบคณุสกัค�า ทว่าพอเห็นใบหน้าซีด 
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มอืไม้เลก็บอบบางบนตกัสัน่ด้วยความกลวั จากหม่ันไส้เลยกลายเป็นสงสาร 

ชายหนุ่มคิดหาวิธีท�าให้คนตัวสั่นเป็นลูกนกหายตกใจกลัวครู่หนึ่ง

"ยงัไม่เท่ียงคนืเสยีหน่อย แต่ท�าไมรถฟักทองไม่มีแล้ว หรอืรถฟักทอง

เสยี ซินเดอเรลล่าเลยต้องนัง่รถเมล์กลบับ้านเอง"

ดุสิตาหันขวับ นัยน์ตาคมขุ่นมัว ผิดกับแววตาภัทรยศท่ีเต้นริกๆ 

ชอบใจกับแผนการยั่วโมโหที่ส�าเร็จด้วยดี

"พี่จุ้ยอย่ามายุ่ง"

"เอ๊า เดี๋ยวไม่ให้ยุ่ง เดี๋ยวให้ยุ่ง ตกลงเอาไง" ภัทรยศแกล้งท�าเป็น 

หัวเสียบ้าง "ถ้าไม่อยากให้ยุ่งจะได้ไปนั่งตรงอื่น แต่บอกไว้ก่อนถ้าเกิดเจอ

คนลวนลามอีกอย่ามาขอความช่วยเหลือแล้วกัน"

ภัทรยศตั้งท่าลุก ดุสิตาเม้มริมฝีปากแน่น เธอออกค�าสั่ง

"พี่จุ้ยห้ามลุก ห้ามไปไหน ห้ามทิ้งนิ้งด้วย"

ฝ่ายคนตัวโตท�าตามค�าสั่งโดยดีพลางถามคนเอาแต่ใจ

"นัง่รถเมล์เป็นด้วยเหรอเรา นกึว่านัง่ได้แต่รถแพงๆ เสยีอีก" ถามเพือ่

ชวนคุยให้หายกลัวมากกว่าต้องการค�าตอบแท้จริง ดุสิตาค้อนภัทรยศ

"เป็นอยู่แล้วค่ะ...ว่าแต่พี่จุ้ยนั่นแหละ นั่งรถเมล์เป็นด้วยเหรอ"

ภัทรยศนิ่ง สบดวงตาคมที่หรี่มองมาอย่างจับผิดแล้วยักไหล่

"นั่งประจ�า" ชายหนุ่มมองคนที่ท�าหน้าท�าตาเหมือนไม่เชื่อค�าพูดตน

แม้แต่น้อยแล้วตั้งค�าถามที่ต้องการค�าตอบบ้าง "เกิดอะไรขึ้น ท�าไมเราถึง

มานั่งรถเมล์"

ดุสิตาไม่ยอมตอบ เธอหันหน้าออกนอกหน้าต่าง โดยไม่รู ้ตัวว่า 

สีหน้าบูดบึ้งเผยทุกอย่างออกมาเกือบหมด

"ทะเลาะกับรุทธ์งั้นสิ ทะเลาะเรื่องอะไร"

ใบหน้าบ้ึงตงึหันกลบัมาทางเดมิ เธออยากบอกว่าอย่ามายุง่เรือ่งของตน 

ก็ไม่กล้าด้วยกลัวว่าหากพูดไป หนนี้คงโดนภัทรยศทิ้งเข้าจริงๆ หญิงสาว 
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มองหน้ารุน่พีท่ี่ไม่เคยชอบหน้า ทว่านยัน์ตาเขากลบัมีบางอย่างท่ีท�าให้ตดัสนิใจ

บอกเล่าตามตรง

"ใช่ค่ะ นิ้งทะเลาะกับพี่รุทธ์" เริ่มได้นิดเดียว ความอัดอ้ันตันใจ 

ตลอดหลายช่ัวโมงจึงพรั่งพรูออกมา "ความจริงยังไม่ทันทะเลาะหรอกค่ะ 

เราคยุกนัอยู่ดีๆ  ตรงสระว่ายน�า้ แต่พอแม่เรยีกพีร่ทุธ์ไปดรูปูรสีอร์ตกบัเพือ่นๆ 

และยายบัวข้างในบ้าน นิง้ข้ีเกยีจดดู้วยเลยกลบับ้าน"

ปากบอกขีเ้กยีจ แต่ความจรงิดสุติารูว่้าหากต้องเผชิญกบัสถานการณ์

ท่ีรัชนีกรคอยเอาใจบงกชโดยบงกชเองยังท�าตัวไร้เดียงสาออเซาะฉอเลาะ 

เธอคงหมดความอดทนกลายร่างเป็นอย่างแม่ของตวัเองและลกุข้ึนมาด่ากราด

จนแม้แต่รุทธ์คงขวัญหนีดีฝ่อบอกเลิกเธอทันที

ฝ่ายภทัรยศเข้าใจถงึความอึดอัดของดสุติาท่ีโดนรชันกีรกนัทุกกระบวนท่า

ให้ออกห่างจากลกูชาย ซ่ึงยกแรกนีแ้ม่ของเพ่ือนท�าส�าเรจ็เสยีด้วย

"รุทธ์รู้หรือเปล่าว่านิ้งออกมาแล้ว"

"จะรูไ้ด้ไง นิง้ไม่ได้บอกใคร" ดสุติาตอบกวน ภทัรยศถอนใจยาว เขา

บอกให้หญิงสาวโทรหาคนรกัท่ีคงเป็นห่วงตามหา แต่เธอตอบกวนกว่าเดมิ

"โทรศัพท์นิ้งแบตฯ หมด"

ภทัรยศหยบิโทรศพัท์ตวัเองย่ืนให้ รุน่น้องหัวดือ้ยังคงท�าเป็นไม่รูไ้ม่ช้ี 

เขาท่ีไม่อยากเอาตวัเองไปยุ่งเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ ของใครจงึท�าแค่พมิพ์ข้อความ

บอกเพ่ือน แต่รทุธ์คงไม่ได้อ่านเพราะไม่ได้โทรกลบัมา

"งอนมากๆ ระวังเถอะ เกิดผู้ชายไม่ง้อขึ้นมาจะจ๋อย"

"ไม่ง้อก็ไม่ง้อ ไม่จ๋อยด้วย"

นอกจากไม่สนค�าเตือน ดุสิตายังเชิดหน้าวางท่าหย่ิงยโส ภัทรยศ 

ขยับตัวเพื่อจ้องดูแววตาใกล้ๆ

"แน่ใจว่าไม่จ๋อย เพราะถ้าไม่โง่ข้ันสดุกน่็าจะรูว่้าผูช้ายอย่างรทุธ์หาไม่ได้

ง่ายๆ ดไีม่ด ี ส�าหรบัเราน่ะ ชาตนิีค้งมคีนแบบรทุธ์ผ่านเข้ามาแค่คนเดยีว 
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ด้วยซ�้า"

นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มสว่างวาบด้วยความไม่พอใจเม่ือโดนดูถูก แต่

อย่างไรแล้วดุสติาไม่ชอบใจเรือ่งรุน่พ่ีหน้ายกัษ์ตวัยักษ์รูทั้นตนเกนิไปมากกว่า

"ถกูค่ะ นิง้ไม่ได้โง่ แต่ก็ไม่ใช่ของตายเหมือนกนั เพราะงัน้นิง้เลยต้อง

ท�าให้พี่รุทธ์รู้เสียมั่งว่าความอดทนของนิ้งมีจ�ากัด"

"แต่พอนิง้หนกีลบับ้าน อาจมีบางคนชอบใจ" ภทัรยศหมายถงึรชันกีร 

แต่ดุสติาเข้าใจเป็นอีกคน

"ปล่อยให้มันชอบใจไปเถอะ เดี๋ยวพอพี่รุทธ์ง้อนิ้ง มันก็จะรู้เองว่า 

ที่ลงทุนหน้าด้านมางานวันเกิดไม่ได้ผลสักนิดเดียว"

ดุสิตาแสยะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ นึกในใจถึงเรื่องท่ีตนตัดสินใจถูก  

เลกิโกรธงอนคนรกัเรือ่งชวนบงกชมางานวนัเกดิ ไม่งัน้คงไม่ได้เห็นแววตาของ

ผูพ่้ายแพ้ ท้ังตอนนีเ้ธอยังวางแผนแก้เกมไว้แล้วว่าถงึวนัจนัทร์เม่ือไรจะแสร้ง 

ให้รทุธ์งอนง้อตนต่อหน้าทุกคน ขณะภทัรยศพอดสุติาเอ่ยถงึรุน่น้องคนดงั 

เขากเ็กดิคนัปากจนถามข้ึนมา

"ถามจริงเถอะ ท�าไมถึงจงเกลียดจงชังบัวนัก เคยมีเรื่องกันมาก่อน

หรือไง" ผู้พูดคาดเดาส่งๆ อีกฝ่ายนิ่งเหมือนลังเลว่าจะตอบดีหรือไม่ แต่ 

พอนกึถงึสิง่ท่ีคนรกัเคยเล่าถงึภทัรยศว่าเป็นคนไม่มีลบัลมคมในและไม่เคย

แทงใครข้างหลัง ดุสิตาจึงพยักหน้า

"ถูกต้อง"

คนที่บังเอิญตอบถูกเผงตาโต เขาเผลอหลุดปากส่งเสียงดัง

"จริงดิ? เคยทะเลาะกันเรื่องอะไร"

"ไหนๆ พี่จุ้ยก็เดาเก่ง ไม่ลองเดาอีกทีล่ะคะ"

ภัทรยศกลอกตาครุ่นคิด ลองนึกว่าผู้หญิงสวยสองคนจะทะเลาะกัน

เรื่องอะไรได้บ้าง แล้วบอกอย่างไม่แน่ใจนัก

"เรื่องผู้ชาย?"
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"ถูกครึ่งนึงค่ะ"

"แล้วอีกครึ่ง"

"ไม่บอก"

รุน่น้องท�าท่าทางอย่างท่ีรุน่พีอ่ยากเขกหัวแรงๆ สกัทีหนึง่ ทว่าภทัรยศ

ยังมมีารยาทพอ เขาจงึไม่ซักไซ้ซอกแซกซ่ึงท�าให้ดสุติาพอใจ

"ไม่อยากตอบกวนหรอกนะคะ แต่เล่าไปก็ไม่มีใครเช่ือนิ้ง ดีไม่ด ี

จะมาหาว่านิ้งใส่ร้ายเพื่อนรัก น้องรักของพวกเค้าอีก"

ดุสิตาอดไม่ได้ท่ีจะประชดพลางหวนนึกถึงสิ่งท่ีเรียนรู้มาตลอดหกปี 

ท่ีตอนแรกๆ ตนเคยเพียรพยายามบอกเล่าความจริงแต่กลับมีแค่แม่กับ 

อาภาเท่านัน้ท่ีเช่ือ ส่วนท่ีเหลอืต่างหาว่าเธอกเุรือ่งใส่ร้ายป้ายสกีฤษณากบับงกช

เพือ่เอาตวัรอด เธอจงึคร้านจะเล่าให้ใครฟังถงึเรือ่งราวหนหลงัท่ีท้ิงบาดแผล

ขนาดใหญ่ไว้ภายในใจ

"เที่ยวพูดจาแขวะเก่งแบบนี้ ใครได้ยินเข้าเขาถึงไม่เชื่อ"

"งัน้ต้องพดูยังไงคะ แบบนีห้รอืเปล่า...Happy Birthday ค่ะพ่ีรทุธ์...

บัวชอบขี่ม้าค่ะ"

ไม่เพยีงเลยีนเสยีงหวานนุม่นิม่ ดสุติายังเลยีนแบบท่าช้อนตา ทัดผม

เข้ากบัหูของบงกชด้วย ส่วนภทัรยศนัน้คดิว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะรทุธ์เพ่ิงเล่าเรือ่ง

ลปิสตกิให้ฟัง เขาคงฟันธงไปแล้วว่าดุสติาคอืนางมารร้ายเหมือนอย่างยุทธนา

ต้ังฉายาให้

"เพิ่งว่าอยู่แหม็บๆ ก็เอาอีกละ ถ้าอยากให้คนเชื่อเรื่องที่เราเล่าก็หัด

ท�าตัวให้ดูน่าเชื่อถือสิ"

"ฟังพีจุ่ย้พดูแล้ว นิง้สงสยัจงัค่ะว่าความน่าเช่ือถอืคอืความจรงิ หรอื

ความจริงคือสิ่งน่าเชื่อถือ"

ดุสิตาย้อนหน้าตาย ภัทรยศชักปวดหัวกับคนช่างเล่นค�าที่ท�าเอาเขา

เจอทางตันไปไม่ถูกเลยทีเดียว แล้วแวบหนึ่งนั้นชายหนุ่มเกิดคิดถึงค�าพูด
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ของพ่อท่ีพร�า่บ่นให้ตนแต่งตัวดูดีเพื่อจะได้ดูมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงหากเขา

เชื่อพ่อสักนิด...ป่านนี้บางทีหญิงสาวอาจยอมฟังค�าพูดของเขาบ้าง

"ความน่าเช่ือถอืมนัจ�าเป็น" ภทัรยศยืนยันความคดิตน จากนัน้ลองแนะน�า 

"ถ้านิง้อยากให้คนเช่ือเรือ่งเล่าของนิง้ นิง้ควร..."

"ท�าลายความน่าเชื่อถือของยายบัว"

"เฮ้ย! นั่นมันวิธีการของพวกตัวร้าย"

"นิ้งเป็นตัวร้ายในสายตาทุกคนอยู่แล้ว"

"เลกิประชดแล้วฟัง" ภทัรยศส่งเสยีงเข้ม อีกฝ่ายท่ีก�าลงัขยับปากแย้งว่า

ไม่ได้ประชดยอมปิดปากเงยีบ "จะชนะต้องมีวธิกีารท่ีดด้ีวย" ชายหนุม่เอ่ยถงึ

สิง่ท่ีพ่อกบัแม่สอนให้จ�าข้ึนใจ "ท่ีผ่านมานิง้ไม่เคยชนะบัวเพราะมัวใช้วธิผีดิๆ 

คดิว่าต้องแข่งขันกบับัวในทุกเรือ่ง ซ่ึงความจรงิคนท่ีนิง้ควรแข่งขันด้วยมากท่ีสดุ

คือตัวเองต่างหาก"

"พูดจาเหมือนพวกตาแก่" คนที่เพิ่งปิดปากได้แป๊บเดียวค่อนแคะ

"ลองฟังคนแก่แนะน�าสกัหน่อยเป็นไง" ภทัรยศนกึอยากหยิกปลายจมกู

ของคนฝีปากกล้า "แข่งกบัตวัเอง ท�าตวัเองให้ดขีึน้ อ้อ รวมถงึนสิยัด้วยล่ะ 

เลกิวนี เลกิจกิกดั หัดอดทนให้ได้มากกว่าวันนี ้แล้วพอกลายเป็นคนเก่ง เป็น

คนใจเย็นมเีหตผุล ความน่าเชือ่ถอืกต็ามมาเอง ทีนีพ้อเราพดูอะไรคนกจ็ะฟัง

และเช่ือถอื"

"สรุปความน่าเชื่อถือคือความจริง แหม ถ้าเกิดท�าได้อย่างพี่จุ้ยบอก 

อีกหน่อยนิ้งโกหกอะไรก็ได้งั้นสิ เพราะยังไงคนก็เชื่ออยู่แล้ว"

"นิง้ไม่ท�าแบบนัน้หรอก เพราะถ้านิง้คดิว่าท่ีตวัเองถกูเล่นงานเป็นเพราะ

คนเช่ือถอือีกฝ่ายมากกว่า นิง้กค็งไม่ใช้ความน่าเช่ือถอืเป็นเครือ่งมอืท�าลายใคร"

ภทัรยศบอกโดยมดีสุติาฟังตาแป๋ว จากนัน้เธอหรีต่าพร้อมกบัเหยียด

ริมฝีปาก

"อย่ามาหลอกให้เช่ือเลย นิง้รูน้ะท่ีพีจุ่ย้บอกให้นิง้แข่งกบัตวัเอง เพราะ
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อยากให้นิ้งเลิกยุ่งกับรุ่นน้องคนโปรด"

"แล้วแต่จะคิด"

รุ่นพี่แสดงอาการเหนื่อยใจ ทั้งยังรู้สึกเสียเวลา ภัทรยศมองออกนอก

หน้าต่างรถประจ�าทางท่ีแล่นผ่านป่าหญ้าย่านชานเมืองใกล้กบัมหาวิทยาลยั 

โดยไม่รู้ว่าท่ีคิดว่าเสียเวลานั้น ความจริงไม่ใช่ เพราะดุสิตาก�าลังครุ่นคิด

บางอย่าง กระท่ังรถจอดตรงป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลยั เธอกน็กึบางอย่าง

ออก

"บ้านพี่จุ้ยอยู่ไหนคะ"

"เลยมาไกลแล้ว"

ดุสิตาหน้าเหลอ ถามด้วยความแปลกใจ

"แล้วท�าไมพี่ไม่ลง อีกสามป้ายจะสุดสายแล้วนะ" หญิงสาวเอ่ยถึง 

อู่รถเมล์ใกล้หอพักตนเอง ภัทรยศบอกเสียงเรียบ

"พี่มาส่งเราน่ะสิ แต่งตัวสวยอย่างนี้ เดี๋ยวโดนใครฉุดข้ึนมาจะท�าไง 

อีกอย่างพี่ส่งข้อความบอกรุทธ์แล้วว่าไม่ต้องห่วงเพราะจะไปส่งนิ้งให้"

ฝ่ายรุน่น้องนิง่เงยีบ มองใบหน้าดท่ีุพอมองดีๆ  ก็ไม่ค่อยดเุท่าไร แถม

พอแต่งตัวเข้าทีกด็ดูอีย่างท่ีสาวๆ ในคณะหลายคนเคยชม จากนัน้ได้เอ่ยลอยๆ 

กบัคนท่ีมัดผมเรยีบแปล้

"พี่จุ้ยก็แต่งตัวหล่อเหมือนกัน ระวังเถอะ ขากลับจะโดนใครฉุดเข้า"

"ดีสิ พี่จะได้มีสามีสักที" ภัทรยศเอ่ยหน้าตายพลางเหลือบมอง 

คนท่ีมองตนราวเป็นคนเพี้ยน ก่อนต่างฝ่ายจะหันไปทางหน้าต่างและ 

ต่างสัมผัสได้ถึงสายลมฤดูหนาวอันอบอุ่น
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บทที่ 5

แทบทุกคนตรงบริเวณด้านหลังตึกคณะบริหารธุรกิจล้วนแสดงความ

ประหลาดใจเมือ่มองไปยังซุ้มท่ีนัง่ของรุน่พีปี่สี ่ ยิง่พอได้ยินเสยีงหัวเราะของ

ดุสติากบัภทัรยศดงัข้ึนพร้อมกนัแต่ละคนกท็�าหน้าตาราวเห็นต้นคนูออกดอก

ในฤดูหนาว มหิน�าซ�า้ยังออกดอกเป็นสม่ีวงเสยีด้วย

ชโลธรยังคงเล่าเรือ่งโดนลวนลามบนรถเมล์เม่ือเช้าด้วยความโมโห ขณะ

อรอุมา ยุทธนา ภทัรยศ และดสุติาขบขันชอบใจเรือ่งท่ีเจ้าตวัประเคนหมดัใส่

คนจติทรามจนปากแตกวิง่หนลีงจากรถแทบไม่ทัน

"เสยีดายท่ีมันดนัหนไีปได้ ไม่งัน้ล่ะก.็.." ชโลธรชูก�าป้ันเลก็ๆ ยุทธนา

ซึ่งนั่งฝั่งตรงข้ามคู่กับภัทรยศกระเซ้า

"ท�าไม ถ้ามันไม่หนีไปก่อนจะยื่นก้นอีกข้างให้มันจับด้วยหรือไง"

"ไม่ตลก"

คนโดนลวนลามท�าหน้าดุ ยุทธนาที่ตั้งใจแหย่ให้เพื่อนหายโกรธแค้น

หุบปากฉับ ฝ่ายอรอุมาส่งเสียงขยะแขยง

"พวกโรคจิต น่ากลัวชะมัด แล้วหน้าตามันเป็นยังไง อายุประมาณ 

เท่าไหร่"
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ค�าตอบของชโลธรท�าทุกคนแปลกใจ เพราะคนโรคจติมอีายุราวสีส่บิปี 

หน้าตาสะอาดสะอ้าน แต่งตวัเรยีบร้อยอย่างคนท�างานออฟฟิศ อรอุมาจงึยิง่

ออกอาการหวาดกลัว

"ตายละ งัน้กเ็หมือนคนปกตท่ัิวไปจนแยกไม่ออกเลยส.ิ..เสยีดายท่ีโป้ย 

ไม่ได้ถ่ายรปูมัน จะได้เอาไปให้แม่น้องบัวจดัการ"

อรอุมาคิดถึงบงกชท่ีมีแม่เป็นถึงโฆษกมูลนิธิช่วยเหลือสตรี ชโลธร 

ซ่ึงนั่งตรงกลางระหว่างเพื่อนกับรุ่นน้องขยับปากจะบอกอย่างฉุนเฉียวว่า

เหตุการณ์เกดิรวดเรว็อย่างนัน้ใครจะทันมีเวลาคดิ ทว่าไม่ทันเอ่ย จู่ๆ  อรอุมา 

กลับหรี่ตามองยุทธนาพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องสนทนา

"พูดถึงน้องบัว...รู้ม้ัยสัปดาห์ก่อนเราเห็นน้องบัวคุยกับผู้ชายคนนึง 

ที่หน้าคณะอักษรฯ หน้าตาหล่อน่าดู"

"ใคร" ยุทธนาท�าเสียงแข็ง

"จะไปรู้เหรอ แต่ให้เดาคงเป็นพวกเรียนปริญญาโท" คนเล่านึกถึง 

ชายหนุม่ผวิขาวรปูร่างสงูโปร่ง อายปุระมาณสามสบิต้นๆ "ไม่น่าใช่อาจารย์ 

เพราะถ้าเป็น หน้าตาดีขนาดนั้นเราต้องเคยเห็น"

อรอุมาม่ันใจ ยุทธนาดูสบายใจข้ึน จากนัน้เขาจงึบอกข้อมลูท่ีเลยีบเคยีง

สอบถามจากบงกชมาเรียบร้อยแล้ว

"เราเคยเห็นแล้ว หน้าตางั้นๆ ไม่เห็นหล่อเท่าไหร่...หมอนั่นเรียน

ปริญญาโทเหมือนอย่างเอ้บอกนั่นแหละ ไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบัวด้วย 

แค่ทักทายกนัเฉยๆ เพราะน้องบัวเคยรู้จกักบัหมอนัน่ตอนเค้าไปดงูานกจิกรรม

ท่ีมูลนธิขิองแม่น้องบัวตัง้แต่เม่ือสามสีปี่ท่ีแล้วโน่น"

ยุทธนารายงานถงึชายหนุม่หน้าตาเข้าทีท่ีน่าจะเป็นคนเดยีวกบัท่ีอรอุมา

เอ่ยถึงซ่ึงตนเคยเห็นบงกชพูดคุยด้วยตรงลานจอดรถ โดยรถยนต์หรูของ 

อีกฝ่ายเคยท�าให้ยุทธนากระวนกระวายไม่น้อย กระท่ังรูว่้าชายคนนัน้เป็นแค่ 

คนรูจ้กัของรุน่น้องก้อนหินหนกัอ้ึงท่ีทับอยู่บนอกกก็ลายเป็นเพยีงปุยนุน่
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ฝ่ายอรอุมาได้ยินดงันัน้ดวงตาจงึแวววาว ย่ืนหน้าถามด้วยความสนใจ

"ถามน้องบัวมาหรือเปล่าว่าพี่เค้าชื่ออะไร"

"ถาม แต่เราลืมชื่อไปแล้ว"

"ไอ้เต้ย ไอ้ความจ�าเสื่อม ทียังงี้ล่ะไม่รู้จักจ�า"

"จ�าท�าไมให้เปลืองพื้นท่ีสมอง" ยุทธนาตอบกวนถึงคนท่ีไม่มีความ

จ�าเป็นต้องจดจ�าเนื่องจากไม่ใช่ศัตรูหัวใจ จากนั้นท�าตาลอยหวานเยิ้ม  

"อีกอย่างสมองเรามีไว้จ�าไว้คิดเรื่องของน้องบัวคนเดียว"

เกดิเสยีง 'แหวะ' ดงัลัน่จากเพือ่น ยกเว้นภทัรยศคนเดยีวท่ีไม่ได้เอ่ยหรอื

แสดงสหีน้าใดนบัตัง้แต่อรอุมาเล่าถงึบงกช ซ่ึงจะว่าไปเขาเองแทบไม่ได้ฟัง

เรือ่งของรุน่น้องคนดงัด้วยซ�า้เพราะมวัให้ความสนใจกบัผูท่ี้นัง่อยู่อีกข้างของ

ชโลธร

ดวงตาเข้มจับจ้องดวงหน้าคม ภัทรยศไม่รู้ว่าดุสิตาสามารถปล่อย

เรื่องราวของบงกชผ่านหูโดยไม่ชักสีหน้าได้อย่างไร เหมือนอย่างท่ีไม่รู้ว่า

เหตุใดในระยะหลงัหญิงสาวถงึกลายเป็นคนย้ิมแย้มแจ่มใส ไม่ท�าบ้ึงตงึเย็นชา

กับรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน

อรอุมาเคยบอกว่าดุสิตาสร้างภาพ ภัทรยศไม่แน่ใจนักกับเหตุผล 

ดังกล่าว เขาคิดว่าบางทีอาจเป็นเพราะความรักก็ได้ท่ีท�าให้หญิงสาวยอม

ปรับปรุงตัวเอง หากอย่างไรลงท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นเพียง

การสร้างภาพ หรอืเกดิมาจากความรกั หรอืเพราะอ่ืนๆ ภทัรยศไม่อาจรูไ้ด้

อยู่ดี

ชายหนุม่รูส้กึตวัเมือ่ดวงตาสวยคมแปลกตาเบนมาทางตน แววตานัน้ 

แสดงความฉงนเหมือนอย่างเวลาเด็กหญิงตวัน้อยสงสยัการกระท�าของผูใ้หญ่ 

ภทัรยศให้ค�าตอบด้วยการเลีย่งหลบตาไปทางอ่ืนซ่ึงนัน่ท�าให้เขาเห็นว่าชโลธร

ก�าลงัขมวดค้ิวใส่ตนและด้วยเหตผุลอะไรกต็าม จู่ๆ  ชโลธรจงึถาม

"รุทธ์ยังมาไม่ถึงอีกเหรอนิ้ง"
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"ถงึแล้วค่ะ" ดสุติาเอ่ยถงึข้อความท่ีรทุธ์เพ่ิงส่งมาว่าก�าลงัจอดรถ เธอ

มองไปยังทางเดิน ส่งยิ้มเมื่อเห็นคนที่รุ่นพี่ถามหา

รทุธ์เดนิเรว็มายังซุ้มท่ีนัง่ เขานัง่ลงข้างภทัรยศ บ่นถงึเรือ่งการจราจร

จนโดนยุทธนาค่อนแคะว่าดีแค่ไหนท่ีมีรถขับไม่ต้องทนดมฝุ่นควันเหมือน

คนอื่น

ฝ่ายถกูเหนบ็แนมมองอย่างไม่เข้าใจแต่ไม่พดูว่าอะไร จากนัน้รทุธ์จงึถาม

ดุสติา

"โทรหาป้าภาหรือยัง"

"โทรนัดเรียบร้อยแล้วค่ะ ป้าภาบอกอยากได้นม ขนม ผ้าอ้อม"

แม้เป็นการคุยกันสองคนแต่คนอ่ืนท่ีเหลือต่างสงสัยจนอรอุมา 

ชะโงกหน้าเข้ามาถาม

"ป้าภาไหนเหรอรุทธ์"

รุทธ์บอกให้ดุสิตาเป็นคนเล่า

"ป้าภาเป็นคนแถวบ้านนิง้ค่ะ แกรบัเลีย้งเดก็ท่ีพ่อแม่ยากจนไม่มเีวลา 

ดลูกู" ดสุติาเกริน่ถงึอาภาผูอ้าศยัอยู่ในชุมชนเดยีวกบัตนและสนทิสนมกนัดี

ราวเป็นญาติสนิท ชโลธรถาม

"เป็นมูลนิธิอะไรยังงี้เหรอ"

"เปล่าค่ะ ป้าภาไม่ได้เปิดมูลนธิ ิแกแค่ช่วยรบัเลีย้งเดก็ๆ เวลาท่ีพ่อแม่

ต้องไปท�างาน แล้วพ่อแม่เดก็เค้าจะมีค่าใช้จ่ายให้ แต่ไม่มากหรอกค่ะเพราะ

แต่ละคนฐานะไม่ด ีนิง้เลยชวนพีร่ทุธ์ไปช่วยบรจิาคของ"

"น่าสนใจแฮะ" ชโลธรบอก รุทธ์ชวน

"ไปด้วยกันมั้ยล่ะ เรานัดกับนิ้งว่าจะไปวันรัฐธรรมนูญ"

คนชวนหมายถึงอีกสองวันข้างหน้า ทุกคนตอบตกลงพลางบอกว่า

อยากชวนคนอืน่อกี รทุธ์ไม่ขดัข้องเพราะดสุติาชวนเพ่ือนต่างคณะคนหนึง่ 

ไปด้วยเหมือนกนั จากนัน้รุทธ์นดัหมายเวลาและสถานท่ีนดัพบตรงร้านเบเกอรี่
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หน้ามหาวิทยาลัย

"เรื่องเงินใครอยากช่วยเท่าไหร่ก็ได้ ส่วนเรื่องไปซ้ือของบริจาค 

เด๋ียวเราจดัการเอง" รทุธ์เสนอตวัเพราะเป็นคนเดยีวท่ีมรีถยนต์ส่วนตวัและ

ขณะรวบรวมเงนิพร้อมพดูคยุกบัเพือ่นว่าจะซ้ืออะไรเพิม่ กมี็เสยีงใสๆ ทักทาย

ขึ้นมา

"สวัสดีค่ะพี่ๆ เอ๋? ก�าลังท�าอะไรอยู่เหรอคะ"

บงกชซ่ึงเดนิมาจากโต๊ะของพีร่หัสก้าวมาหยดุยนืตรงหัวโต๊ะฝ่ังอรอุมา

กบัยุทธนา เธอมองธนบัตรในมอืรทุธ์อย่างสงสยัทว่าไม่มีใครกล้าให้ค�าตอบ 

ยกเว้นยุทธนาท่ีรบีบอกเสยีงดงั

"พวกพี่ก�าลังรวบรวมเงินบริจาคซื้อของให้เด็กครับน้องบัว"

"เหรอคะ" บงกชแสดงความสนใจ "บรจิาคท่ีไหนคะ ถ้ายังไม่มท่ีีบรจิาค 

บัวถามจากแม่ให้ได้นะคะ"

"มแีล้วครบั พวกพีบ่รจิาคกบัคนรูจ้กัน่ะ จรงิส ิ น้องบัวไปด้วยกนัมัย้ 

ท�าบุญด้วยกนัชาตนิี ้ชาตหิน้าจะได้เจอกนัอีกไง"

สิน้เสยีงยุทธนาดสุติากล็กุพรวดจนทุกคนตกใจ หญิงสาวมองรุน่พีข้ี่หลี

จอมสาระแนด้วยความโกรธโมโห ท้ังก�าลงัจะอ้าปากตวาดว่าไม่ต้องการท�าบุญ

ร่วมชาตกิบับงกช แต่ไม่ทันมเีสยีงตนลอดออกมา ฉับพลนักลบัมเีสยีงกระแอม

แทรกข้ึนอย่างรวดเรว็

เป็นเสียงกระแอมของภัทรยศ ดุสิตาจ้องคนตัวโตตาขุ่นด้วยคิดว่า 

เขาก�าลังปรามเธอเพื่อช่วยรุ่นน้องคนโปรด แต่เมื่อนัยน์ตาเรียวสีเข้ม 

จ้องตอบกลบัมาเธอกลบัผดิคาดเนือ่งจากแววตาคูน่ัน้ไม่ดดัุนอย่างทุกที ท้ัง

ในแววตายังมีบางอย่าง...บางอย่างท่ีท�าให้เธอฉุกคิดถึงเรื่องท่ีเขาเคยเอ่ย

บนรถประจ�าทาง

แล้วจู่ๆ  ดสุติากน็ัง่ลง จากนัน้เธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีเดยีว

กว่าจะเอ่ยค�าแรกออกมาได้
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"สนใจไปด้วยกันมั้ยบัว"

ค�าพูดของดุสิตาท�าเอาชโลธรกับอรอุมาอ้าปากค้าง รุทธ์กับยุทธนา

ท�าราวเห็นโลกหมุนกลับหัว ผิดกับภัทรยศที่ก�าลังทึ่ง ส่วนบงกชนั้นเลิกคิ้ว 

ในดวงตากลมโตแสดงความตกใจมากกว่าประหลาดใจ เธอพยักหน้า

"สนใจจ้ะนิ้ง แล้วจะไปท�าบุญที่ไหนเหรอ"

"แถวบ้านเรา" ความกระด้างในน�า้เสยีงลดลง ดสุติาจ้องลกึเพือ่ค้นหา

ความรูส้กึบนดวงหน้าใสสะอาด "...บ้านป้าภา ว่าไง ยังสนใจอยากไปอยู่ม้ัย"

บงกชย้ิมในหน้าท้ังท่ีหวัน่ใจ เธอบอกหลงัตดัสนิใจได้ว่าไม่ควรวางใจ

คนที่เกลียดตนเข้าไส้ง่ายๆ

"ไว้โอกาสหน้าแล้วกันจ้ะนิ้ง ครั้งนี้เดี๋ยวเราช่วยท�าบุญ" บงกชหยิบ

กระเป๋าสตางค์จากกระเป๋าสะพายแล้วยื่นธนบัตรหนึ่งพันบาทให้รุทธ์

"ใจบุญจังน้องบัว ให้ตั้งพัน" ยุทธนาชื่นชมแม้เสียดายท่ีบงกชไม่ได ้

ไปด้วย ทว่ารุทธ์กลับบอกอีกอย่าง

"ไม่ต้องให้มากขนาดนี้ก็ได้ครับ"

"ไม่มากหรอกค่ะพีร่ทุธ์ เดีย๋วนีข้องแพงจะตาย อีกอย่างถอืว่าช่วยเป็น

ค่าน�า้มนัรถก็ได้ค่ะ รบัไว้เถอะนะคะ พีร่ทุธ์อย่าปฏเิสธเหมอืนคราวก่อนเลย

บัวเกรงใจ"

ค�าว่า 'คราวก่อน' สะดดุหูกจ็รงิ แต่อาการตกใจเหมือนคนเผลอหลดุปาก

ท�าทุกคนสะดดุใจย่ิงกว่า บงกชท่ียกมือปิดปากหน้าเสยี

"อุ๊ย บัวขอตัวก่อนนะคะ"

บงกชสบตารทุธ์แทนค�าขอโทษแล้วรบีหันหลงัเดนิ ขณะดสุติาหันขวบั

หาคนรัก

"คราวก่อนอะไรพี่รุทธ์"

"ไม่มอีะไรหรอกน่า" รทุธ์อึกอกั ไม่กล้าบอกความจรงิเรือ่งเคยไปส่งบงกช

ถงึบ้านตอนวนัเกดิตามค�าสัง่ของแม่ หลงัจากคนขบัรถของรุน่น้องบอกว่า 
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รถเสียและวันนั้นบงกชแสดงน�้าใจมอบค่าน�้ามันให้ซ่ึงเขาไม่รับ แต ่

ขอค่าตอบแทนเป็นอย่าให้ดุสติารูเ้รือ่งดงักล่าวแทน บงกชได้รบัค�าเป็นมัน่ 

เป็นเหมาะเพราะไม่อยากให้เขามีเรื่องผิดใจกับดุสิตาโดยมีเธอเป็นต้นเหตุ 

ทว่าเจ้าตัวกลับหลุดปากออกมาจนได้

"พี่รุทธ์"

เม่ือรุทธ์ไม่พูด ดุสิตาจึงย่ิงคาดคั้นด้วยเสียงและสายตาต่อหน้ารุ่นพี่

ท่ีต่างเลิ่กลั่ก จนแน่ใจว่าคนรักไม่ยอมพูดหญิงสาวก็ยืนข้ึนและเอ่ยด้วย 

ความโมโห

"ถ้าพี่ไม่ยอมพูด นิ้งก็จะไปถามมันแทน!"

ดุสติาหมดความอดทน เลกิใจเย็นเม่ือเห็นว่าไม่ได้ผล เธอพรวดพราด

จากโต๊ะก้าวเร็วดั่งพายุไปยังคนท่ีก�าลังจะพ้นจากด้านหลังตึกคณะ ขณะ 

ภัทรยศกระชากแขนรุทธ์ที่ท�าอะไรไม่ถูกให้ลุกพร้อมตน

"ยังนั่งบื้อท�าไมรุทธ์! รีบห้ามนิ้งสิ เดี๋ยวได้เกิดเรื่องอีกหรอก"

นั่นล่ะรุทธ์ถึงได้กระวีกระวาดท�าตามโดยมีภัทรยศก้าวคู่มาติดๆ เขา

ตะโกนเรยีกช่ือคนรักท่ีถึงตวับงกชพอด ี แล้วในจงัหวะท่ีดสุติาคว้าไหล่บอบบาง

ได้บงกชกห็วดีร้องล้มหงายหลงัท่ามกลางความตกใจของทุกคนตรงบรเิวณนัน้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6463-
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