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หลังส่งพี่ชายคนรองอย่าง 'ท่านรองฯ พิชญ์' รองประธานสุดเนี้ยบแห่ง

มารีรินทร์กรุ๊ป และ 'หมอพฤกษ์' ศัลยแพทย์หนุ่มฝีปากกล้ามาตกหัวใจสาวๆ 

กนัไปก่อนแล้วใน 'เสน่ห์ร้าย' และ 'เล่ห์สมรส' ในท่ีสดุ 'อุณหภมิูปกต'ิ นกัเขียนสาว 

เจ้าของผลงานสนุกๆ มากมายหลายเรื่องก็ได้ฤกษ์พาน้องชายคนสุดท้องของ

ตระกลูบรพัิตรเมธานนท์ อย่าง 'พฒุ บรพิตัรเมธานนท์' นกัฟตุบอลหนุม่ฝีเท้าดี 

ได้ไปเตะกับทีมดังในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมาเปิดตัวใน 'ใกล้เกินรัก' นิยาย

เล่มสุดท้ายจากชุด 'สุดท้ายก็เธอ' กันแล้วค่ะ

หลงัถกูอดีตแฟนสาวแฉว่าเขานอกใจหล่อนไปข้ึนโรงแรมกบัภรรยาของ

เพื่อนร่วมทีมจนเป็นประเด็นร้อนไปท่ัวท้ังโซเชียล พุฒ บริพัตรเมธานนท ์

ก็เลือกหลบมาพักใจท่ีเมืองไทย ทว่าแทนท่ีจะตรงกลับบ้านไปพบครอบครัว 

เขากลับโผล่มาขอพักกับ 'พิรุณรักษ์' เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมต้นโดยมี 

กระเป๋าชาแนลเป็นข้อแลกเปลีย่น ทว่าสาววยัเฉียดสามสบิคนนีก้�าลงัยุ่งอยู่กบั

การหนีลงจากคาน

งานนี้คนแอบมีใจให้เพื่อนสนิทมานานแต่เพ่ิงรู้ตัวอย่างพุฒถึงกับสตัน 

ท�าอะไรไม่ถกู สดุท้ายแล้วความในใจท่ีเขากกัเกบ็ไว้กร็ะเบิดออกไป แม้ใจพิรณุรกัษ์ 

จะหวั่นไหว แต่เพราะความเป็นเพื่อนที่แน่นแฟ้นยาวนานและข่าวฉาว รวมถึง

ความเจ้าชูข้องชายหนุม่ล้วนท�าให้เธอคดิไม่ตก หากเป็นเช่นนีแ้ล้วความสมัพนัธ์ 

ของคู่เพ่ือนสนิทคิดไม่ซ่ือจะเป็นอย่างไรต่อไป พลิกหน้าถัดไปแล้วมาร่วมลุ้น

ไปพร้อมกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

สวัสดีนักอ่านทุกท่านค่ะ ช่ือเบนซ์ บ้านเกิดอยู ่จังหวัดอุตรดิตถ์  

ส�าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

ระดับมธัยมปลายจากโรงเรยีนอุตรดติถ์ และระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยับูรพา  

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิชาภาษาไทยค่ะ

งานประจ�าเป็นข้าราชการครู สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด สพม. 

เริ่มเขียนนิยายเล่นๆ มามากกว่าสิบปี แต่เขียนจริงจังและได้ตีพิมพ์ครั้งแรก

เมื่อปี 2559

งานเขียนเป็นงานที่รักและเยียวยาจิตใจจากทุกสิ่ง คิดว่าหากฟ้าไม่ถล่ม

ไปเสียก่อนก็คงไม่หยุดเขียนแน่นอนค่ะ

ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณพ่อ ขอบคุณคนท่ีอยู่เคียงข้างกันในทุกๆ วัน 

ขอบคณุ บ.ก. น้องทรายท่ีช่วยดแูลนยิายเรือ่งนีจ้นออกมาเป็นรปูเล่มท่ีสมบูรณ์ 

ตลอดจนทีมงานและส�านกัพมิพ์แจ่มใสท่ีมส่ีวนผลกัดนัให้เกดิผลงานเรือ่งนีด้้วย

นะคะ ขอบคุณแม่ที่แม้ไม่อยู่แล้วแต่ก็เป็นก�าลังใจที่ดีของลูกเสมอมา

และท่ีขาดไม่ได้เลยคอืท่านท่ีถอืหนงัสอือยู่ในมอืขณะนี ้หวงัว่า 'ใกล้เกนิรกั'  

จะท�าให้นักอ่านทุกท่านมีความสุขและยิ้มได้

อุณหภมิูปกตคิอืความไม่ร้อนไม่หนาว อากาศก�าลงัดี ขอให้นกึถงึทุ่งหญ้า

เขียวขจีและลมร�าเพยพัดพลิ้วนะคะ

อุณหภูมิปกติ



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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"กลายเป็นข่าวฉาวมาตัง้แต่ต้นสปัดาห์กนัเลยทีเดยีวครบั เม่ือรเีบคก้า

สาวสวยผู ้ถูกจับตามองมาตั้งแต่ปีท่ีแล้วว่าก�าลังคบหาดูใจอยู ่กับพุฒ 

บรพิตัรเมธานนท์ได้ออกมาแฉว่าชายหนุม่นอกใจเธอ อกีท้ังยังไปมีสมัพันธ์

ลึกซ้ึงกับเจนิเฟอร์ภรรยาสาวคนสวยของสตีเว่น นักเตะร่วมสโมสรจน 

เป็นเหตใุห้ท้ังคูต้่องหย่าร้างกนั หลงัข่าวนีเ้ผยแพร่ออกไปกมี็สาวๆ อีกหลายคน 

ออกมาแฉวีรกรรมความเจ้าชู้ของเขา ล่าสุดทางสโมสรออกมาชี้แจงว่าได้

ตั้งกรรมการสอบสวนพฤติกรรมของพุฒเรียบร้อยแล้ว หากท้ังหมดเป็น

ความจรงิทางสโมสรอาจจะต้องพจิารณาเรือ่งการต่อสญัญากบัหนุม่นกัเตะ

สญัชาตไิทยอีกครัง้ เรือ่งนีก้�าลงัถกูบรรดาแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างหนกั 

เลยนะครับ..."

เสยีงบรรยายของนกัข่าวขาดหายไปพร้อมกบัหน้าจอโทรศัพท์ท่ีดับลง  

ร่างสูงร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรสวมเพียงกางเกงยีนตัวเดียวเผยให้เห็น

ท่อนบนเปลอืยเปล่าอันเตม็ไปด้วยกล้ามเนือ้แบบคนท่ีออกก�าลงักายอย่างหนกั  

ใบหน้าหล่อเหลามีสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกใด

ข่าวนี้ถูกเผยแพร่โดยสื่อของอังกฤษเป็นครั้งแรก และแน่นอนว่า 

บทนำ�
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ในเวลานี้มันได้กลายเป็นข่าวโด่งดังมากในไทยและอาจสร้างความอับอาย

ให้บิดามารดาของเขาจนไม่กล้าออกไปเดินตามท้องถนน

เขาวางโทรศัพท์ท้ิงก่อนจะลุกจากโซฟาเดินไปท่ีระเบียงของห้องพัก 

ทอดสายตามองไปยังตกึสส้ีมอิฐท่ีแสดงถงึสถาปัตยกรรมของประเทศอังกฤษ 

อันแสนคุ้นตา

ความหนักใจเดียวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องอนาคตอาชีพ 

นักฟุตบอลของเขา แต่คงจะเป็นเรื่องมารดาของเขาต่างหาก ป่านนี้คงยืน

ถือไม้เรียวมือไม้สั่นไปหมดแล้ว

"แกจะไม่ต่อสญัญาเหรอ" น�า้เสยีงปลายสายปะปนไปด้วยความแปลกใจ

"ครับ"

พฒุตอบกลบัไปสัน้ๆ เข้าใจความตระหนกของพีช่ายด ีเขาเตบิโตข้ึนมา 

พร้อมกบัการเล่นฟตุบอล อยู่กบัมันมากกว่าอยูก่บัครอบครวัเสยีอีก ฟุตบอล

แทบจะกลายเป็นชีวิตของเขาไปแล้ว

เมือ่พดูว่าจะไม่ต่อสญัญากบัสโมสรซ่ึงเป็นความใฝ่ฝันของนกัฟุตบอล

ค่อนโลกจึงดูเหมือนเป็นเรื่องไม่น่าเป็นไปได้

แต่ก็เป็นไปแล้ว

"เพราะข่าวนั่นเหรอ"

"ก็...ส่วนหนึ่ง"

"เรื่องจริงเหรอ" พิชญ์ บริพัตรเมธานนท์นิ่วหน้า แม้ว่าไม่ได้อยากจะ

ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของน้องชาย แต่เขาก็ยังอยากให้ข่าวเรื่องการพัวพัน

กับผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของคนอื่นนั้นเป็นเพียงข่าวลือมากกว่า

"จรงิแค่บางส่วนน่ะเฮยี ท�าไงได้ ผมตกอับแล้ว คงต้องกลบับ้านแล้วล่ะ"

การพดูเรือ่ง 'ใหญ่' ให้เป็นเรือ่ง 'เล็ก' พดูเรื่อง 'ยาก' ให้เป็นเรือ่ง 'งา่ย' 

นัน้ดเูหมือนจะเป็นความสามารถพเิศษของทายาทตระกลูบรพัิตรเมธานนท์
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กระมัง งานนี้พ่อกับแม่ต้องเอามือกุมขมับเป็นแน่ เมื่อบุตรชายทั้งสามคน

ขยันสร้างชื่อเสียให้ตระกูลกันอย่างถ้วนหน้า

ไม่มีใครรอดพ้นจากข่าวรักๆ ใคร่ๆ

แรกเริ่มเลย พิชญ์ลูกชายคนกลางประกาศยกเลิกการแต่งงานกับ 

คู่หมั้นอย่างพริ้มเพราไฮโซสาวเจ้าของร้านเพชรชื่อดัง ก่อนที่พริ้มเพราจะ

กลายมาเป็นภรรยาของพี่ชายคนโตอย่างพฤกษ์ บริพัตรเมธานนท์

ศัลยแพทย์หนุ่มจนกลายเป็นข้ีปากชาวบ้านอยู่นานเป็นปี หนนี้ลูกชาย 

คนสดุท้องคงจะกลวัน้อยหน้าพีช่ายท้ังสองจงึท�าเรือ่งฉาวโฉ่จนต้องอับอาย

ขายหน้าไปทั้งประเทศ

"กลับมาแกคิดว่าชาวบ้านเขาอยากให้แกกลับมั้ย หลงปลื้มว่าไป 

สร้างชื่อให้ประเทศชาติ ที่ไหนได้..."

"เฮียๆ เกนิไป ตอนแรกผมแค่เครยีดนะ พอเฮียพูดแล้วผมอยากตาย

เลยอะ"

ปลายสายตอบกลบัมาเป็นเสยีงถอนหายใจเฮอืกใหญ่ พุฒรูส้กึเหมือน

ตัวเองเป็นเด็กห้าขวบอย่างไรไม่ทราบ เขาจึงได้แต่ถอนหายใจกลับไป 

เช่นกัน

"คุยกับแม่เลย"

"คุยแล้ว แม่ด่าตลอดการสนทนา ไม่เปิดโอกาสให้พูดอะไรเลย"

"งั้นที่โทรหาฉันวันนี้ก็คงไม่ใช่เพราะอยากบอกให้รู้เฉยๆ ใช่มั้ย"

"เฮียนี่ฉลาดสมเป็นลูกรักแม่"

"ไม่ต้องมาอวย"

"คุยกับแม่ให้หน่อยนะ เฮียเป็นลูกรักของแม่ แม่ต้องฟังเฮียอยู่แล้ว"

"ไม่!"

ค�าปฏเิสธอย่างไร้เยือ่ใยนัน้ท�าให้พฒุอยากจะท้ึงหัวตวัเอง แต่กระนัน้

ก็ยังกลั้นใจพูดกับอีกฝ่ายด้วยน�้าเสียงอ้อนวอน
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"ขอร้องล่ะ"

"ท�าไมแกไม่อยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเลยล่ะ"

"พูดแบบนี้เหมือนไม่รักน้องเลยนะ"

พุฒรินไวน์แดงราคาแพงระยับใส่แก้วแล้วกระดกทีเดียวหมด เขา 

ค่อนข้างเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น แม้ท�าเหมือนไม่รู้สึกอะไร แต่ลึกๆ แล้วก็

เป็นกังวล

"ฉันอยากให้แกหายไป เพื่อที่ฉันจะได้ฮุบสมบัติไว้คนเดียวไง"

"อะไรนะเฮยี" หัวใจเขาหยุดเต้นไปเลยเมือ่ได้ยินค�าประกาศของพ่ีชาย 

ปกติพิชญ์ไม่ใช่พวกชอบพูดเล่น ตรงกันข้ามพี่ชายของเขาคนนี้ค่อนข้าง

จริงจังในทุกๆ เรื่องต่างจากพฤกษ์พี่ชายคนโต รายนั้นอ�าเก่ง อ�าทุกเรื่อง 

และเช่ือถอืค�าพดูไม่ได้ แต่พอคนพดูเป็นพชิญ์เขาถงึกบัแยกแยะไม่ออกเลย

ว่าอันไหนพูดจริงอันไหนพูดเล่น

"ฉันพูดจริง"

"เฮีย!"

"แกชอบท�าตวัเหมือนเดก็ด ีเช่ือฟังผูใ้หญ่ อยู่ในกรอบ อยู่ในร่องในรอย  

แต่ความจริงแกน่ะมันตัวดี แกมันไอ้เด็กผู้ชายห่วยแตก ไอ้สาม! ถ้าฉันอยู่

ตรงนั้นฉันจะเตะสักทีสองทีให้แกหลังแอ่น" พิชญ์ท่ีเก็บความโกรธเอาไว ้

มานานเริ่มระเบิด ในฐานะพี่ชายเขาย่อมไม่ต้องการเห็นชีวิตของน้องชาย

จมดิ่งลงเหว

พุฒเล่นฟุตบอลเก่งมาก เขาฉายแววมาตั้งแต่เข้าเรียนช้ันอนุบาล  

แม้จะถูกครหาว่าใช้เส้นสายจนได้ไปเล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกเพราะสโมสร

ท่ีซ้ือตวัไปนัน้มเีศรษฐชีาวไทยเป็นเจ้าของและสนทิสนมกบับิดาของเขามาก

แต่ความเป็นจริงแล้วพุฒมีพรสวรรค์และฝึกฝนอย่างหนักมาเสมอ  

ความพยายามของชายหนุ่มผลักดันให้เขาก้าวไปอยู่ในจุดสูงสุดของ 

กีฬาฟุตบอลได้
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นับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ทว่ากลับต้องมาตกม้าตาย

เพราะเรื่องผูห้ญงิ หากจะบอกวา่ไม่รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งทีพ่ฒุเผชญิอยู่เขาก็

คงจะเรียกตัวเองว่าพี่ชายไม่ได้

"เฮียสอง...นี่เฮียสองตัวจริงหรือเปล่า"

"พูดอะไร"

"เฮียสองตัวจริงไม่พูดติดกันยาวเกินสามประโยค บอกมา...ว่าแก 

เป็นใคร?!"

ปลายสายเงียบไปหลายวินาทีก่อนพุฒจะได้ยินเสียงพ่นลมหายใจ 

ออกมาอย่างหนักหน่วง

"ไอ้พุฒ" น�้าเสียงเข้มถูกกดให้ต�่าลง "แกไม่ต้องกลับมาไทยเลย  

เน่าตายอยู่อังกฤษนั่นแหละ"
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บทที่ 1
ตกอับ

ข่าวพฒุถกูผู้หญิงออกมาแฉถงึพฤตกิรรมคาสโนว่าของเขายังคงเป็น

ประเด็นร้อนไม่หยุด แถมลุกลามไปถึงข้ันว่าเขาเป็นพวก 'มั่วเซ็กซ์'  

มีสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่เลือก ไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นลูกหรือเป็น

ภรรยาของใคร และบางครั้งก็มีคนเห็นว่าเขาควงสาวข้ึนห้องทีละสองคน 

อีกด้วย

ท้ังยังมีปาปารซัซ่ีถ่ายภาพท่ีเขาก�าลงัควงผูห้ญิงหน้าตาคล้ายเจนเิฟอร์ 

ข้ึนโรงแรมปล่อยออกมาด้วย นั่นก็ย่ิงยากจะปฏิเสธได้ว่าเขาไม่ได้เป็น 

คนแบบนั้น

พิรุณรักษ์จิบกาแฟร้อนขณะดูข่าวเช้าก่อนไปท�างาน ริมฝีปากอิ่ม

เหยียดจนเป็นเส้นตรง

ไอ้ผู้ชายบ้าตัณหา! ชั่วช้าสามานย์!

ติ๊ดๆๆ ติ๊ดๆๆ

เจ้าของร่างในชุดเสื้อเช้ิตสีขาวกับกระโปรงทรงเอชะงักไปเล็กน้อย 

เม่ือได้ยินเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ในช่วงเวลาท่ีไม่ปกติ แต่แล้วก็ต้อง

ตกใจมากกว่าเดิมเมื่อเห็นหน้าเจ้าของสายเรียกเข้าปรากฏอยู่บนหน้าจอ
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เป็นผีหรือไง แค่นึกถึงก็โผล่มาเลย

"ว่า"

"ที่รัก คิดถึงจัง"

"อะไรของแกไอ้พุฒ ใครที่รักแกไม่ทราบ"

พริณุรกัษ์เป็นเพ่ือนกบัพฒุมาตัง้แต่เรยีนช้ันประถม เรือ่งนีน้้อยคนนกั 

จะรู้ เธอเรียนห้องเดียวกับเขาและได้นั่งข้างกันโดยบังเอิญ นับจากนั้นเธอ

กับเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้

อันท่ีจรงิมันมีเรือ่งมากมายกว่านัน้ แต่ช่างเถอะ เธอไม่อยากนกึถงึมัน 

เท่าไหร่หรอก

"ฉันจะกลับไทยอาทิตย์หน้า ไปพักด้วยนะ"

"ไม่!"

"รู้สึกแย่จังเลย ช่วงนี้มีแต่คนรังเกียจ"

แม้จะกล่าวเช่นนัน้แต่น�า้เสยีงของเขาก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าก�าลงัเศร้า

เลยสักนิด เป็นตายร้ายดีอย่างไรเธอก็ไม่มีวันให้พุฒมาพักด้วยเด็ดขาด

"แกจะมาพักกับฉันท�าไม บ้านช่องแกออกจะใหญ่โต"

"ก็แม่ไม่ยอมให้เข้าบ้าน"

"สมน�้าหน้า!"

"ฝน..." เขาลากเสียงยาวด้วยความอ่อนใจ จากท่ีไม่รู้สึกอะไรเลย 

ในทีแรก ตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงการถูกทอดท้ิงข้ึนมาบ้างแล้ว "แกไม่ห่วงฉัน 

สักนิดเลยเหรอวะ นี่ฉันก�าลังเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตนะ"

"เพราะฉันรูว่้าแกท�าตวัเองไง คนแบบแกนะ อยู่ท่ีไหนกไ็ม่ท้ิงสนัดานเดมิ  

ไอ้พุฒไอ้ชั่ว!"

"ไม่ต้องมาด่าเลย ฉันโดนด่ามาเยอะแล้ว วนัท่ีสบิสีม่ารบัฉันท่ีสนามบิน 

ด้วย เก้าโมงเช้า"

พิรุณรักษ์ถึงกับต้องก�าหนดลมหายใจของตัวเองเพราะเริ่มจะโมโห 
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ก่อนจะกรอกเสียงลงไปอย่างชัดถ้อยชัดค�า

"ไม่! ไป-ตาย-ซะ!!"

'ผู้หญิงธรรมดา' ตามค�านิยามนั้นเป็นอย่างไร หากอยากเห็นภาพให้

ชัดเจนล่ะก็ ชีวิตของพิรุณรักษ์สามารถสะท้อนภาพนั้นได้เป็นอย่างดี

พิรุณรักษ์ท�างานอยู ่ ในต�าแหน่งฝ่ายการตลาดของบริษัทผลิต 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า หลงัจากเรยีนจบมหาวิทยาลยัระดบักลางในคณะบรหิารธรุกจิ 

ด้วยเกรดเฉลี่ยสองจุดเจ็ดห้า เธอก็เริ่มท�างานทันที และได้กลายเป็น 

มนุษย์เงินเดือนตัวจริงตามแบบสากลปฏิบัติ

ตื่นเช้า แต่งตัวไปท�างาน แวะซื้อกาแฟสดร้านประจ�ากับข้าวเหนียว

หมูป้ิง ถงึท่ีท�างานก่อนเวลาห้าถงึสบินาที ท�างาน เลกิงาน กนิอาหารกล่อง

เป็นม้ือเย็น กลับบ้าน เข้านอนก่อนสี่ทุ่ม และ...ตื่นเช้า กิจวัตรวนเวียน 

แบบเดิมทุกวัน

เป็นเช่นนี้จนอายุล่วงเลยมาถึงยี่สิบเก้าปีแบบงงๆ

อันที่จริงความ 'ธรรมดา' ของเธอควรจะด�าเนินต่อไป แต่เพราะอายุ

ท่ีมากข้ึน ท�าให้เธอมีบางอย่างท่ีไม่ธรรมดาข้ึนมานั่นก็คือ 'ความโสด'  

ในวัยใกล้เลขสาม เพราะหากเป็นปกติธรรมดาคนวัยเช่นเธอควรแต่งงาน 

มีครอบครัว หรืออย่างน้อยก็มีแฟนไปแล้ว แต่ว่าเธอกลับไม่มีวี่แวว

"ว่ากันว่าสาวโสดท่ีอายุเข้าเลขสามมีโอกาสสูงมากท่ีจะเป็นโสด 

ตลอดไป" ฐติวิรดาก�าลงัเสพข่าวจากสือ่โซเชียลลดโทรศพัท์ลงเพ่ือบอกกบั

คนตรงหน้า

พริณุรกัษ์ก�าลงัไถอินสตาแกรมอยู่ถงึกบัชะงกั ก่อนค่อยๆ เลือ่นสายตา 

ขึ้นมาจับจ้องคนพูดด้วยแววตาไม่สบอารมณ์นัก

"หมายถึงใคร"

"ก็ทั่วๆ ไปอะ ท�าไมแกจะต้องโกรธด้วยล่ะ"
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พิรุณรักษ์และฐิติวรดาเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีค่อนข้างสนิทสนมกัน 

นอกจากท้ังคูจ่ะท�างานในแผนกเดยีวกนัแล้วยังมอีปุนสิยัและรปูร่างหน้าตา

คล้ายคลึงกันจนใครๆ ต่างแซวว่าทั้งคู่เป็น 'ฝาแฝดผู้พลัดพราก'

พิรุณรักษ์สุดแสนจะชินชา เพราะอันที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกมอง

ว่าเป็นฝาแฝดกับใครสักคนที่ไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกัน แต่ถูกทักว่าเหมือน

คนนัน้คนนีอ้ยู่เสมอ เธอมีใบหน้ารปูไข่ เครือ่งหน้ากระจุ๋มกระจิม๋ ผวิขาวเหลอืง  

รปูร่างสมส่วน หากวัดกบัมาตรฐานความงามของหญงิไทยแล้วกถ็อืว่าอยูเ่ลย 

ระดับของฐานนิยมมานิดหนึ่งกระมัง

แต่ท้ังท่ีสวยเหมอืนกนัแท้ๆ ฐติวิรดากลบัชิงตดัหน้ามแีฟนไปก่อน ซ�า้

อีกฝ่ายยังมีแพลนจะสละโสดในเร็ววันนี้กับพนักงานหนุ่มร่วมออฟฟิศ

อนาคตไกลอีกด้วย

"เอาน่า แกไม่ต้องกงัวลหรอกนะ อนัท่ีจรงิผูห้ญิงอย่างเราๆ กไ็ม่จ�าเป็น 

ต้องมีสามีเสมอไป อยู่เป็นโสดก็สบายดีออก จริงมั้ย" ฐิติวรดาปลอบใจ 

เมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนที่ดูออกว่าก�าลังขุ่นเคืองเป็นอันมาก

"แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนจุดประเด็นให้ฉันคิดน่ะ"

"ก.็..มันลมืตวัอะ แต่แกคงไม่ได้เครยีดจรงิหรอกใช่มัย้ เนอะ มนัไม่ได้ 

น่าเครยีดเลยนีน่า" คนจดุประเดน็พยายามดบักองไฟท่ีตวัเองเพ่ิงราดน�า้มัน

ลงไป แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา

พริณุรกัษ์คว้าน�า้มาดืม่แก้กระหาย เพราะคดิถงึเรือ่งนีที้ไรล�าคอของเธอ 

ก็แห้งผากเหมือนชีวิตอันแห้งแล้งของเธอไม่มีผิด

"ใช่! เพราะถึงยังไง ฉันก็ต้องมีแฟนอยู่แล้ว"

"ชาตินี้หรือเปล่า"

"ไอ้แหวน!"

"ขอโทษๆ ก็มันอดไม่ได้อะ ปากไวไปหน่อย" ฐิติวรดายิ้มแห้งก่อนจะ

ชวนเปลี่ยนเรื่องแบบไม่ยอมวกกลับมาเรื่องนี้อีกเลย
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ทว่าบทสนทนาสั้นๆ ในวันน้ีกลับท�าเอาพิรุณรักษ์เสียสมาธิไปเลย 

ทั้งวัน ต่อให้เธอท�าเหมือนไม่รู้สึกอะไร แต่ภายในใจนั้นไม่ใช่เลย

อันท่ีจรงิเธอไม่ควรต้องมากงัวลเรือ่งการมหีรอืไม่มคีูชี่วิต ในเม่ือยงัมี 

ผู้หญิงอีกมากมายบนโลกนี้เลือกที่จะครองโสดไปจนตาย ดังค�ากล่าวที่ว่า

'แม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชย อย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่า'

ใช่! ค�ากล่าวนั้นเป็นจริงและจะเป็นอมตะนิรันดร์กาล แต่ส�าหรับ 

พิรุณรักษ์แล้วแผ่นดินนี้ยังมีชายอีกหลายคนท่ีพึงเชยและเหมาะสมท่ีจะ 

ได้มาเป็นสามี มาตรฐานคู่ชีวิตของเธอไม่ได้สูงลิ่วเหมือนใครๆ จนหาคนดี

ทัดเทียมกันไม่ได้ เธอไม่ใช่คนเลือกมากขนาดนั้น แต่ท่ียังไม่มีใครนั่นก็ 

เป็นเพราะว่า...กามเทพยังจดัสรรล�าดบัการช่วยเหลอืมาไม่ถงึเธอเท่านัน้เอง

คิดแล้วเศร้าอย่างไรไม่ทราบ

ขณะท่ีพริณุรกัษ์ก�าลงัตกอยู่ในสภาวะเศร้าซึมอยูน่ัน้ สายเรยีกเข้าจาก

มารดาก็ท�าให้เธอต้องทิ้งความคิดนี้ไว้ก่อน

"ค่ะแม่"

"ยายหนงิคลอดลกูแล้วนะ หน้าตาน่าเอน็ดเูชียวแหละ ตวัอ้วนปุ๊กเลย"

พริณุรกัษ์เม้มปาก ท้ังท่ีความเป็นจรงิเธอควรจะยินดกีบัการมสีมาชิก

คนใหม่ในครอบครัว แต่มันก็อดสะเทือนใจไม่ได้ สโรชาเป็นบุตรสาวของ

น้าอรซ่ึงเป็นน้องสาวของแม่ ล�าดับญาติกันแล้วสโรชาก็มีศักดิ์เป็นลูกพ่ี 

ลูกน้องของเธอ อีกฝ่ายอายุน้อยกว่าเธอหกปี แต่สาวเจ้ากลับแต่งงานมีลูก

น�าไปก่อนแล้ว

"ฝากรับขวัญหลานด้วยนะคะแม่" เธอกรอกเสียงกลับไปโดยไร้ซ่ึง

ความยินดี

"ฝากแต่ปาก ไหนล่ะเงินน่ะแม่คุณ" นัศลียาถามกลับ

"สิน้เดอืนเหมือนสิน้ใจ แปะไว้ก่อนได้ม้ัยแม่ นีค่่าโทรศพัท์ยังไม่ได้จ่าย 

เลย"
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"ลูกคนนี้นี่! เม่ือไหร่จะโตสักที ยายหนิงเด็กกว่าตั้งเยอะเป็นแม่คน 

ได้แล้ว ลูกสาวฉันยังบ่นเรื่องเงินไม่พอใช้อยู่เลย แม่กับพ่อบอกแล้วไงว่า

วัยแบบเราน่ะต้องมีคู่คิดจะได้ช่วยดูแลกัน เกิดอะไรขึ้นมาพ่อแม่จะได้ 

ไม่ต้องเป็นห่วง"

"ทราบแล้วค่ะแม่ หนูก็มองๆ อยู่ แต่ว่ามันยังไม่มีใครเข้ามา"

"มาตรฐานสูงเกินไปหรือเปล่า ไม่ก็หัดออกไปเที่ยวบ้าง ท�างานเสร็จ

กลับบ้านจะไปเจอใครท่ีไหน แต่งเนื้อแต่งตัวให้มันสวยๆ ไม่ต้องมิดชิด 

ปิดคอถงึตาตุม่ เฮ้อ! หนกัใจจรงิๆ เลยลกูฉัน ชาตนิีจ้ะหาผวัได้มัย้ เรือ่งแค่นี ้

ก็ต้องให้สอน"

ค�าสอนของมารดาท�าเอาพิรณุรกัษ์ท�าหน้าปูเลีย่น เธอก้มมองชุดของ

ตัวเองแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกับกระโปรงด�าสนิท 

ปิดถึงเข่า

แต่เรื่องอะไรจะยอมให้มารดามาดูถูกว่าเธอ 'หาผัวไม่ได้' หญิงสาว

เชิดหน้าขึ้นแล้วพูดใส่โทรศัพท์ด้วยความมั่นใจเกินร้อย

"แม่ไม่ต้องห่วง ปีหน้าเตรียมอุ้มหลานได้เลย"

"พูดเพ้อเจ้อหรือเปล่าลูกสาวแม่"

"ไม่เพ้อเจ้อหรอกค่ะ แต่งงานปลายปี ต้นปีท้องเลย"

"ไม่ต้องหรอก ไม่ต้อง"

"ไม่ต้องรีบ?"

"ไม่ต้องแต่งให้เสียเวลา! ผู้ชายต้องเปลืองเงินมาขออีก เสียเงินมาก

เขาจะเปลี่ยนใจไปหาคนอื่น ทีนี้แย่เลย" นัศลียากล่าวน�้าเสียงกลั้วหัวเราะ

แต่อีกฝ่ายกลับไม่ข�าด้วย

"คุณน�้าทิพย์ขาาา นี่ลูกสาวนะคะ"

"นศัลยีาค่ะลกู แม่ช่ือนศัลยีา" หญิงวยัหกสบิเอ็ดปีต้องย�า้เตอืนบุตรสาว 

ทุกครั้ง แต่ดูเหมือนพิรุณรักษ์จะมีความสุขมากกว่าท่ีได้แกล้งเรียกชื่อเก่า
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ของอีกฝ่าย

"กค็นเดยีวกนันัน่แหละค่ะ" เธอบอกพลางย้ิมอ่อน "แม่พดูเล่นใช่ม้ัยคะ  

นี่ลูกสาวแม่ทั้งคนนะ ท�าเหมือนจะยกให้คนอื่นไปฟรีๆ"

"ไม่ได้พูดเล่น ถ้ามีผู้ชายหลงมาจริงแม่จะเตรียมข้าวสารไว้แถมให้

ด้วยสักสองกระสอบ"

พิรุณรักษ์รู ้สึกเหมือนมีมือใครบางคนมากดเธอให้จมลงใต้ธรณี  

หญงิสาวเม้มปากแน่นเพราะไม่รูจ้ะตอบโตม้ารดาอย่างไร สุดท้ายจึงพดูได้

แค่เพียงว่า

"แม่อะ! หนูจะฟ้องพ่อ"

เม่ือฐิติวรดาเพื่อนร่วมงานท่ีกลายมาเป็นเพื่อนสนิทก�าลังตกอยู่ใน 

ห้วงแห่งความรกัและเริม่ตวัตดิกบัแฟนเป็นตงัเม มติรภาพของผูห้ญงิอันแสน 

เปราะบางก็ถูกสั่นคลอน พิรุณรักษ์กับฐิติวรดาเริ่มไม่ได้ตัวติดกันเหมือน

เมือ่ก่อน จากท่ีเคยไปไหนมาไหนด้วยกนัก็ไม่ได้เป็นแบบนัน้อกีต่อไป ท�าให้

พิรุณรักษ์ต้องไปเข้าร่วมกับแก๊งเก้งในที่ท�างานโดยไม่รู้ตัว

"ชะนีน้อย ไปกันยัง"

ชลชาติเกย์หนุม่วยัสามสบิตอนต้นเท้าแขนลงบนโต๊ะท�างานของพิรณุรกัษ์

"เจ๊ชลลี่" หญิงสาวเหลือบสายตามองนาฬิกาตรงมุมขวาของจอ

คอมพิวเตอร์ "เที่ยงแล้วเหรอ ไม่รู้ตัวเลย"

"จ้ะ แม่คนขยันหมั่นเพียร ท�างานจนลืมเวลาพักกลางวัน"

"แหมๆ งานมันเร่งน่ะ น้องดองไว้เยอะต่างหาก" คนถูกมองว่า 

ขยันหมั่นเพียรหยิบกระเป๋าถือพร้อมสอดส่ายสายตามองหาใครบางคน 

"แล้วพี่แพทล่ะคะ"

"รอข้างล่างแล้ว"

ชลชาติตั้งชื่อใหม่ให้ตัวเองว่า 'ชลลี่' ส่วนพีรวิทย์ หรือ 'แพท' นั้นเขา
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เป็นเกย์เหมือนกันแต่ไม่ประสงค์เปลี่ยนช่ือตัวเองเนื่องจากเขาเป็นชาย 

รักชายท่ีค่อนข้างแมนมาก ชนิดท่ีพิรุณรักษ์เองก็ดูไม่ออกเลยในตอนแรก 

หากเธอไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมก็คงมองว่าพีรวิทย์เป็นผู้ชายคนหนึ่ง

สามเพื่อนร่วมงานเลือกรับประทานอาหารร้านท่ีห่างจากท่ีท�างานไป

ประมาณเกือบห้าร้อยเมตรท้ังท่ีมีร้านท่ีใกล้กว่านั้น ด้วยเหตุผลว่าร้านนี ้

ใกล้กบัสโมสรฟตุบอลซ่ึงมกัจะมีหนุม่ๆ นกัฟตุบอลมารบัประทานอาหารกนั

อย่างเนืองแน่น อาจดูเป็นเหตุผลท่ีตลก ทว่าพวกหล่อนจริงจังกับเรื่องนี้

มากๆ

"คนนั้นๆ กล้ามแน่นเว่อร์" ชลชาติแทบไม่เป็นอันกินเพราะเอาแต่ 

จ้องผู้ชายจนตาทะลัก

พีรวิทย์หรี่ตามองเพื่อนแล้วถอนหายใจ "อย่าให้มันเกินไป"

"แพทจ๊ะ ใครจะเก็บอาการได้เหมือนหล่อนล่ะฮะ"

"ใครเก็บอาการ ฉันไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นหรอก"

"แหม ไม่สนแต่ก็เห็นได้ทุกที"

"พี่ๆ  สองคนอย่าทะเลาะกนัเลยนะคะ เด๋ียวเหย่ือกร็ูต้วัหรอก" พริณุรกัษ์ 

ยกมือขึ้นห้ามทัพ สองคนนี้สนิทกันแบบไหนนะ มีโอกาสเป็นต้องหาเรื่อง

ทะเลาะกันตลอด

ดูๆ ไปแล้วคิดว่าเป็นศัตรูกันเสียมากกว่า แต่ก็ไม่แน่...อาจจะเป็น 

ศัตรูหัวใจกันก็ได้ เธอคิดแล้วยิ้มกับตัวเอง

"ไม่ต้องมาพูดเลยนังตัวดี" ชลชาติเรียกจิกเพื่อนสาวรุ่นน้อง "ตั้งแต่

มากินข้าวกับพวกฉันนะ ผู้ชายก็พากันสนใจแกจนไม่สนใจฉันแล้วเนี่ย"

"อะไรอะเจ๊ชลลี่ น้องยังไม่เห็นผู้ชายคนไหนมองน้องสักคน"

"นั่นสิ แกก็พาลน้องมัน"

"แพท! แกจะขัดฉันทุกเรื่องเลยหรือไงนะ"

"พูดตามความจริงทั้งนั้น แกพาลไง"



ใกล้เกินรัก

20

พิรุณรักษ์ท�าคอหด กลอกตามองบน

ทะเลาะกันอีกแล้ว

การถกเถียงเล็กๆ นี้จบลงเมื่อพิรุณรักษ์ก้มหน้ากินอาหารโดยไม่คิด

ห้ามมวยใครอีก ท่าทีเศร้าสร้อยของเธอท�าให้ท้ังคูต้่องสงบศกึลงแล้วหันมา

สนใจหญิงสาวแทน

"นี่ชะนี ท�าหน้าหงอยแบบนี้เป็นไรฮะ" ชลชาติถาม

"ก็เศร้าน่ะสิ"

"เรื่อง?"

"ก็เจ๊ชลลี่บอกว่าผู้ชายพวกนี้สนใจน้อง ไหนล่ะ ไม่เห็นจะมีใคร 

มองน้องสักคน" พิรุณรักษ์มองไปรอบๆ ก็เห็นว่าหนุ่มนักกีฬาต่างก้มหน้า

ก้มตารับประทานอาหารไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดเดียว

ไม่แม้แต่จะชายตา

"อ้าว! นี่หล่อนก็อยากให้ผู้ชายมองเหมือนกันเหรอยะ"

"น้องอายุย่ีสิบเก้าแล้วนะพี่ ยังไม่มีแฟนเลย ส่อเค้าจะข้ึนคาน 

แล้วเนี่ย"

"ไม่มีเลยเหรอ" พีรวิทย์ถามด้วยความแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะ

พิรุณรักษ์เองก็ไม่ได้หน้าตาแย่อะไร ดูน่ารักเสียด้วยซ�้า ถึงโสดก็ไม่น่า 

โสดสนิท "เลือกมากหรือเปล่า"

"เลอืกอะไรล่ะพีแ่พท ยังไม่มีใครโผล่มาสกัคนเลย ข้อสอบท่ีไม่มช้ีอยส์ 

น่ะ จะเลือกข้อถูกได้ยังไง"

"พดูไปนัน่" พรีวทิย์มองสาวรุน่น้องด้วยความท่ึงท่ีสามารถคดิเปรยีบเปรย 

ได้ถงึข้ันนัน้ แต่ดูจากสหีน้ากร็ูว่้าหญิงสาวก�าลงัเครยีดมากจรงิๆ ดไูม่มีร่องรอย 

ล้อเล่นเลยสักนิด แต่ก็มิวายอดถามย�้าไปอีกไม่ได้ "เครียดจริงเหรอ"

"กจ็รงิน่ะส ิเพือ่นรุน่เดียวกบัน้องนะแต่งงานมีลกูกนัไปเป็นโขยงแล้ว"

"ไม่เห็นจ�าเป็นเลย ดอูย่างพวกพีส่ ิแก่กว่าเราต้ังหลายปียงัไม่คดิเรือ่ง
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มีลูกเลย"

"แต่ฉันอยากมี!" ชลชาติโพล่งข้ึนมาทันทีอีกท้ังสีหน้ายังขึงขัง 

เป็นอย่างมาก คราวนี้เขาดึงความสนใจได้มากกว่าท่ีพิรุณรักษ์ท�าได้ใน 

ตอนแรกเสียอีก

"พูดเป็นเล่น" พีรวิทย์ถามเสียงเข้ม ดูตกใจเป็นอย่างมากท่ีได้เห็น

ท่าทางมุ่งมั่นขนาดนั้นของเพื่อน

"พูดจริง ถึงฉันจะเป็นเกย์ แต่เอาจริงๆ ฉันก็อยากมีลูกกับเขา 

เหมือนกันว่ะ ท�าไมมองกันแบบนั้นล่ะ มันดูยากมากเลยใช่มั้ย"

"ไม่หรอกเจ๊ชลลี่" พิรุณรักษ์วางมือลงบนแขนของชายหัวใจหญิง แม้

ปากจะพูดว่า 'ไม่หรอก' แต่แววตาของเธอฉายชัดถึงความเห็นใจอย่าง 

สุดซึ้ง

กบัตัวเองท่ีดูไม่มหีนทางแต่กยั็งพอเห็นแสงรบิหรีท่ี่ปลายอุโมงค์ ทว่า

กับชายรักชายอย่างชลชาติแล้ว การอยากมีลูกสักคนดูหนทางจะมืดมิด 

เกินไป

"ไม่ต้องพูดหรอก ถ้าใจไม่ได้คิดแบบนั้น ฉันดูสีหน้าแกก็รู้แล้วว่า 

ไม่ได้คิดอย่างที่พูด"

"ดูออกได้ไงอะ" พิรุณรักษ์ถามเสียงอ่อย ไม่ปฏิเสธความเข้าใจนั้น

"แกน่ะอ่านง่ายยิ่งกว่านิทานของเด็กสามขวบอีก"

"เลกิคิดอะไรเพ้อเจ้อเถอะน่า" พรีวทิย์โพล่งข้ึนมาท�าลายสถานการณ์

ดราม่าของคนท้ังคู ่เขาตกัอาหารรบัประทาน เคีย้วช้าๆ พลางบอกความคดิเห็น 

ของตัวเองออกไป "ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว สมัยนี้มีลูกคนนึงจนไปสิบปี 

จริงๆ อาจจะยี่สิบปีเลยล่ะม้ัง แถมเด็กก็เลี้ยงยากด้วย จะมาเลี้ยงตามมี 

ตามเกดิเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ได้นะ ไหนจะต้องใส่ใจพัฒนาการ ไหนจะต้อง

คอยเสรมิสร้างการเรยีนรูต่้างๆ ดแูลตัง้แต่แบเบาะยันเรยีนจบมหาวิทยาลยั 

ร้ายไปกว่านั้นอาจจะต้องส่งจนจบปริญญาโท พอจบออกมาท�างานได้  
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แต่ดนัเป็นคนขาดความอดทน บ่นอยากลาออกทุกวนัขึน้มา คนเป็นพ่อแม่

ก็อาจจะต้องมาตามซัพพอร์ตไปจนตายอีก มีลูกนี่มันดีตรงไหนเหรอ"

นานๆ ทีพรีวทิย์จะร่ายยาวขนาดนี ้แต่พอพดูทีกเ็ล่นเอาคนฟังถงึกบัอึง้ 

จนพูดไม่ออกไปหลายวินาที

"โอ้โห! สาธยายจนฉันเกอืบคล้อยตามแล้วนะนี"่ ชลชาตหิรีต่ามองเพือ่น  

"แกนี่คิดลบเหมือนกันเนาะ"

"พูดจริงๆ"

เม่ือเห็นสหีน้าเรยีบเฉยราวกบัไร้ความรูส้กึอ่อนไหวต่อสิง่ใดของอกีฝ่าย 

ชลชาติก็ถึงกับปล่อยลมหายใจออกมา "เฮ้อ! แกฟังฉันนะแพท ต่อให้ใคร

จะพูดยังไงก็ไม่มีวันเปลี่ยนความคิดเรื่องการอยากมีลูกของฉันไปได้หรอก 

ฉันอยากมีลูก อยากมีใครสักคนท่ีเป็นรักแท้และท�าให้ชีวิตของฉันม ี

ความหมาย"

"แล้วจะท�ายังไง แกจะกลับใจเป็นผู้ชายแล้วมีเมียหรือไง"

พอพีรวิทย์พูดแบบนั้น พิรุณรักษ์ก็ถึงกับชักมือออกจากแขนของ

ชลชาติทันทีแล้วมองอีกฝ่ายอย่างระแวงแบบไม่ปิดบังจนชลชาติต้อง 

เท้าเอวมองเพื่อนรุ่นน้อง

"โอ๊ย! ชะนน้ีอย ไม่ต้องมาท�าเป็นรงัเกยีจฉันออกหน้าแบบนัน้ก็ได้ย่ะ! 

เพราะถึงยังไงชาตินี้ฉันก็ไม่มีวันเอาหล่อนเป็นเมียแน่นอน แล้วฉันก็ 

เป็นเกย์นะยะ ไม่ใช่เป็นหวัด ที่จะเป็นแล้วหายได้อะ"

"น้องล้อเล่นหรอกน่า ความจรงิ...ถ้าเจ๊เปลีย่นใจอยากมีภรรยาข้ึนมา

น้องก็ไม่เกี่ยงนะ"

แทนค�าตอบ ชลชาติใช้สายตาไม่สบอารมณ์มองเพ่ือนรุน่น้อง ท�าเอา

หญิงสาวได้แต่ยิ้มแห้ง

"ก็ถ้าเจ๊ชลลี่ไม่อยากมีภรรยา แล้วจะมีลูกได้ยังไงล่ะ หรือว่าจะใช้วิธี

ทางการแพทย์ แบบอุ้มบุญอะไรเทือกนั้น"
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"ไม่ใช่! ฉันกห็าผูช้ายสกัคนท่ีคิดเหมือนกบัฉัน แล้วค่อยไปอปุการะเดก็ 

มาสักคน เลี้ยงเขาให้ดีไง"

"หาผู้ชายยังไงก่อน" พีรวิทย์อดค่อนขอดวิธีคิดของเพื่อนไม่ได้ "แค่

หาแฟนสักคนยังยาก แล้วจะหาแบบท่ีมีความคิดตรงกับเรานี่มันไม่ยาก 

ไปกันใหญ่เหรอ"

"โอ๊ย! แพท แกออกมาจากกะลาบ้างนะ โลกน้ีเขามสีิง่ท่ีเรยีกว่า 'แอพฯ 

หาคู'่ ค่า แล้วมันกมี็กลุม่ให้เลอืกตามความต้องการ เราอยากจะได้แนวทาง

ชีวิตคู่แบบไหนก็เข้าไปกลุ่มที่มีแนวคิดเดียวกัน"

ไม่พดูเปล่า ชลชาตยัิงหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาเปิดแอพพลเิคชัน่ท่ีว่าให้ดู

อีกด้วย

พรีวทิย์อึง้ไปเลก็น้อยกบัความจรงิจงัของเพ่ือน ขณะท่ีพิรณุรกัษ์มอง

ภาพบนหน้าจอด้วยแววตาตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

"แอพฯ แบบนี้มันใช้ได้จริงเหรอเจ๊ชลลี่ ดูอันตรายออก"

"แต่งงานมีลูกกันมาหลายคู่แล้วค่ะคุณน้อง"

พริณุรกัษ์ไม่คดิว่าพรหมลขิิตจะเล่นตลก เธอเช่ือมาตลอดว่า 'เนือ้คูน่ัน้ 

เมื่อถึงเวลาก็มาเอง' แต่ผ่านเลยเวลามาหลายปีดีดักเธอก็ยังไม่เห็นว่าจะ 

ถึงเวลาที่ว่าสักทีเลย

หรือว่างานนี้เธออาจจะพึ่งพาพรหมลิขิตจากสวรรค์ไม่ได้แล้ว ของ

บางอย่างหากไม่ใช้การย่อมเสื่อมสลายหมดประโยชน์ไป ความพร้อม 

ของร่างกายในการมีบุตรของหญิงสาวก็เช่นกัน

"งั้น...สอนน้องเล่นบ้างสิ พี่สาวคนสวย"

พิรุณรักษ์มองคนตรงหน้าผ่านโต๊ะอาหารซ่ึงถูกเสิร์ฟเป็นท่ีเรียบร้อย 

ชายรปูร่างสงูโปร่งนัง่หลงัตรงคอตัง้บ่าผึง่ผาย ใบหน้าหล่อเหลาพอประมาณ 

บุคลิกท่าทางขึงขัง เขาสวมชุดไปรเวต แต่ก็ดูออกว่าชายหนุ่มเป็นคน 
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ในเครือ่งแบบอย่างแน่นอน เพราะผมถกูตดัเกรยีนจนเห็นศรีษะขาวท้ังสามด้าน

พริณุรกัษ์ส่งยิม้หวานแบบพอประมาณให้คนตรงหน้าอย่างท่ีพยายาม

ให้ดูไม่เกร็งจนเกินไป

"รถติดมั้ยครับ ระหว่างทางมาที่นี่" ร้อยตรีธนทัตเริ่มต้นบทสนทนา

ก่อน

"ก็...ไม่ติดอย่างทีค่ิดค่ะ สบายๆ คุณทตัล่ะคะ เดินทางมาสะดวกมัย้"

"ผมมารถไฟฟ้าน่ะ ก็สะดวกดีครับ"

"..."

"..."

บทสนทนาหยุดอยู่เพยีงแค่นัน้ ก่อนทุกอย่างจะกลายเป็นความเงยีบสงดั 

ก่อให้เกดิความอิหลกัอิเหลือ่ชอบกล พริณุรกัษ์ย้ิมแห้งให้กบัคูเ่ดตคนท่ีสาม

ของเดือนนี้

สงสัยว่าเธอจะท�าตัวน่าเบื่อเกินไปอีกแล้วสินะ

"คุณฝนชอบทานผักมั้ยครับ" ธนทัตเริ่มต้นชวนคุยอีกครั้ง

"ไม่ชอบเลยค่ะ"

"ไม่ได้นะครบั ไม่ทานผกัท�าให้ระบบการขับถ่ายไม่ด ีหน้าตาหมองคล�า้ 

ขาดความแจ่มใส โรคภัยถามหาด้วย เรื่องนี้ควรฝึกให้เป็นระเบียบวินัย 

ข้ันพืน้ฐานเลย ต้องท�าให้เป็นนสิยัเพือ่สขุภาพของตัวเองนะครบั งัน้เริม่ต้น

จากแตงกวานีก่่อนเลยแล้วกนั" ธนทัตตักแตงกวาจากชามสลดัผกัไปวางลง

บนจานของอีกฝ่าย

"แหม! แต่ฉันไม่ค่อยชอบแตงกวาเสียด้วยสิคะ"

พริณุรกัษ์ฉีกย้ิมกว้าง แต่ดวงตาไร้แวว ในใจร้องบอกกบัตวัเองว่าเธอ

ไม่ควรนดัเดตกบัผูช้ายในร้านอาหารท่ีเตม็ไปด้วยเมนเูพือ่สขุภาพ เพยีงเพราะ 

อยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรก

"ไม่ชอบกต้็องทานครบั บางครัง้คนเรากต้็องฝืนท�าอะไรท่ีไม่ชอบบ้าง 
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จะกินแต่สิ่งที่ชอบอย่างเดียวไม่ได้นะครับ"

น�้าเสียงนั้นเข้มขึ้น พิรุณรักษ์ได้แต่กะพริบตาปริบๆ ไล่ความรู้สึก

กระอักกระอ่วนใจออกไป ทว่าก็ท�าได้ยากเย็น

ความคิดของคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาย่ีสิบเก้าปีสามารถบอกได้เลย

ว่าเธอไม่สามารถรักผู้ชายตรงหน้าได้อย่างแน่นอน

แต่พิรุณรักษ์ไม่รู้เลยว่าความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของเธอคนเดียว

"อายุขนาดนี้แล้วคุณฝนยังเลือกทานอีก แล้วหากในอนาคตเรามีลูก

ด้วยกัน คุณจะเป็นแม่ท่ีดีได้ยังไงครับ คุณจะบังคับลูกให้ทานผักได้ยังไง 

ในเมื่อคุณเองก็ยังทานไม่ได้เลย"

"เอ่อ! เราเพิ่งพบกันครั้งแรก ท�าไมถึงคุยไปถึงเรื่องนั้นเลยล่ะคะ"  

คนถูกตัดสินว่าเป็นแม่ท่ีดีไม่ได้ถามเสียงอ่อย รู้สึกหวั่นเกรงชายตรงหน้า

อย่างบอกไม่ถูก อาจเป็นเพราะรังสีอ�ามหิตที่แผ่กระจายอยู่รอบตัวของเขา

ที่ท�าให้เธอตัวลีบเล็กลงราวกับว่าเธอเป็นทหารในสังกัดของเขาก็มิปาน

"ผมอายุขนาดนีแ้ล้ว ไม่อยากเสยีเวลาไปกบัการคยุท่ีไร้สาระน่ะครบั"

ครั้งนี้พิรุณรักษ์รู้สึกหน้าชา และอาจจะชาไปถึงกะโหลกศีรษะเลย

กระมัง เพราะตอนนีเ้ธอขยับใบหน้าไม่ได้เลยสกันดิ มันแข็งค้างอยู่อย่างนัน้

"ผมต้องการแต่งงาน มีลูก มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เราคุยเรื่องนี้

กันไปเมื่อวันก่อนไงล่ะครับ จ�าได้มั้ย ผมเห็นว่าเรามีความต้องการตรงกัน

นั่นคือสร้างครอบครัวถึงได้นัดคุณออกมาท�าความรู้จักกันในวันนี้ แต่ผม

อยากได้ภรรยาท่ีเพยีบพร้อมเรือ่งงานบ้านและมคีวามเป็นแม่เตม็ตวั ขอโทษ 

จริงๆ ที่ผมต้องบอกว่าคุณน่าจะขาดคุณสมบัตินั้น ถึงแม้ว่าผมอาจจะเป็น

ผู้ชายในฝันของคุณ แต่เราคงไปกันไม่ได้ครับ"

พิรุณรักษ์หายจากอาการหน้าชา แต่เริ่มจะหัวร้อนแทน เธอวางช้อน

แล้วมองหน้าคนพูดด้วยแววตาที่แข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อย

"เพ้อเจ้อเกนิไปหรอืเปล่าคะ คณุตดัสนิว่าฉันไม่มคีวามเป็นแม่เพราะ
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แค่ฉันไม่กินผักฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะคะ แต่การที่คุณเที่ยวบงการคนอื่น

ให้ท�าอย่างท่ีตัวเองต้องการตั้งแต่พบกันครั้งแรกเนี่ย มันเป็นการกระท�าท่ี

น่ารงัเกยีจ ไม่ว่าฉันหรอืผูห้ญิงคนไหนกค็งไม่อยากได้ผูช้ายแบบคณุมาเป็น

สามีหรอกค่ะ ประสาทเสียตาย"
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บทที่ 2
เพื่อนรัก

มันจบแล้ว

เหมือนทุกครัง้ท่ีผ่านมา พริณุรกัษ์เงยหน้าข้ึนมองท้องฟ้าซ่ึงถกูบดบัง

ด้วยตึกสูงจนเห็นสีของท้องฟ้าเพียงนิดเดียว ก่อนจะถอนหายใจเฮือกหนึ่ง

อารมณ์แบบนี้อยากมองฟ้ากว้างๆ จัง

ความรู้สึกเหมือนอกหักนิดๆ เลย ทั้งที่คิดว่าคนนี้ใช่ เพราะได้พูดคุย

ท�าความรูจ้กักนัมาสกัพกัหนึง่แล้ว เธอมองว่าเขาเป็นผูช้ายท่ีมีความม่ันคง 

ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่อยากฝากชีวิตไว้ด้วยแท้ๆ

แต่เขากลับกลายเป็นผู ้ชายท่ีเรื่องมากสุดๆ ต่อให้เธอเป็นคนมี

มาตรฐานการเลือกคู่ต�่าเพียงใดก็ไม่สามารถทนกับผู้ชายแบบนี้ได้อย่าง

แน่นอน

เมื่อไหร่สวรรค์จะส่งผู้ชายท่ีเข้ากันได้กับเธอมาให้สักที รอแบบนี้ก็ 

เริ่มท้อแล้วเหมือนกัน

พิรุณรักษ์เดินไปเรื่อยๆ ด้วยท่าทางเหมือนคนหมดแรงผ่านประตู 

ทางเข้าของคอนโดมิเนยีม เธอยอมสละเงนิเกบ็ก้อนใหญ่เพ่ือดาวน์ห้องพัก

ขนาดสามสิบตารางเมตรเพราะเล็งเห็นว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้จะราคา 
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พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวในภายภาคหน้า ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้วเงินเดือน 

ของเธอไม่สามารถผ่อนได้เลยด้วยซ�า้ และแน่นอนว่านีค่อืสาเหตท่ีุท�าให้เธอ

ต้องเบียดเบียนเงินแม่ทุกเดือน

หรือว่าผลกรรมของการอกตัญญูท�าให้เธอกลายเป็นคนไร้คู่กันแน่

"ไปไหนมา"

เสียงนั้นห้วนสั้นจนท�าให้คนก�าลงัเหม่อลอยสะดุง้เฮอืก พอพริุณรกัษ์

เห็นว่าเจ้าของเสยีงเป็นใคร หัวใจท่ีร่วงไปอยู่ท่ีตาตุม่กห็ายวับไปเลยคราวนี้

"ไอ้พุฒ! มาได้ไง"

เจ้าของร่างสูงร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรท่ีนั่งอยู่บนโซฟารับแขก 

หน้ารีเซพช่ันของคอนโดมิเนียมค่อยๆ ลุกข้ึนยืนเต็มความสูงก่อนจะ 

สาวเท้ามาหาร่างเล็กท่ีสูงเพียงร้อยหกสิบนิดๆ พอยืนใกล้กันแบบนี้แล้ว

พิรุณรักษ์สูงเพียงอกของเขาเท่านั้น

เธอก้าวถอยโดยอัตโนมัติ แต่กลับถูกคว้าตัวไว้ก่อน

"ว้าย!"

"จะร้องท�าไม เดี๋ยวคนก็หาว่าฉันเป็นพวกคนร้าย"

"ถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียง" เธอดึงมือออกจากการเกาะกุม แต่อีกฝ่าย 

ไม่ยอมปล่อยท่าเดียว

"ฝน..."

"อะไร"

"วันนี้วันอะไร"

"วันศุกร์"

"วันที่?"

"สิบสี่...ถามท�าไม ไม่มีปฏิทินดูหรือไงคะ พ่อนักฟุตบอลคนดัง" เธอ

เชิดหน้าขึ้นตอบเขา แหงนจนเมื่อยคอ ไม่เจอพุฒราวสองปีได้แล้ว รู้สึกว่า

ชายหนุ่มสูงขึ้นอีกนิดกระมัง
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ตวัใหญ่อย่างกบัยักษ์ ไม่ใช่ส!ิ ยกัษ์มันดนู่าเกรงขามเกนิไป เหมือนควาย 

มากกว่า

โธ่เอ๊ย! สงสารน้องควายจัง

พิรุณรักษ์คิดเพ้อเจ้อไปกันใหญ่ หากไม่ใช่เพราะเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคอ 

ของเขาฉุดดึงความสนใจ เธอก็คงคิดเตลิดไปไกลกว่านี้

"ฉันบอกให้แกไปรับฉันตอนเก้าโมงไง"

พุฒโมโหจนควันออกหู เพราะเขารอหญิงสาวอยู่นานหลายช่ัวโมง 

ติดต่อก็ไม่ได้เพราะดันเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ท่ีสนามบินแล้วข้อมูลการติดต่อ

ของพิรุณรักษ์หายจากเครื่องไปราวกับสวรรค์กลั่นแกล้ง เขาต้องถามเอา

กับเพื่อนคนอื่นๆ ตั้งหลายคนกว่าจะแน่ใจว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหน

หลังสอบถามกับพนักงานท่ีเคาน์เตอร์แล้วอีกฝ่ายแจ้งว่าพิรุณรักษ์ 

น่าจะยังไม่กลับมาเพราะโทรขึ้นไปท่ีห้องแล้วไม่มีใครรับ เขาก็ปักหลัก 

นั่งรอเธอไม่ไปไหนจนรากแทบจะงอกติดกับเก้าอี้

พิรุณรักษ์หรี่ตาลง ยอมรับว่าตัวเองลืมที่เพื่อนนัดไว้ไปเสียสนิท แต่

ท่ีคุยกนันัน่มันกเ็กอืบสองสปัดาห์ท่ีแล้วซ่ึงความจรงิเธอปฏเิสธนดัเขาไปแล้ว 

ด้วยซ�้า

"ฉันก็บอกแกแล้วไงว่าไม่ไป"

พุฒก้มหน้ามองคนตัวเล็กแล้วค่อยๆ โน้มศีรษะเข้าไปใกล้ มองจน

ท�าให้อีกฝ่ายหายใจติดขัดไปเล็กน้อย

พิรุณรักษ์เอนกายหนี แต่มือท่ีจับข้อมือของเธอในตอนแรกกลับ

เปลี่ยนมาคล้องคอเธอไว้แทน ก่อนท่ีชายหนุ่มจะกระซิบบอกด้วยน�้าเสียง

ชวนให้ขนลุก

"ไม่มีผู้หญิงคนไหนท�าเมินเฉยกับฉันได้...จ�าไว้"

"เหรอ" พิรณุรกัษ์ย้ิม ก่อนสหีน้าจะเปลีย่นเป็นเห้ียมเกรยีม "ยกเว้นฉัน 

ไว้คนนึงแล้วกันนะ!"
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ปั่ก!

หญิงสาวกระทืบเท้าเขาเต็มแรง

"โอ๊ย!" พุฒร้องโอดโอยแล้วจ�าต้องปล่อยแขนออกจากร่างบางเพื่อ

ถอยมากุมเท้าตัวเองไว้ ใบหน้าเหยเก

พริณุรกัษ์ไม่ได้ท�าให้เขาเจบ็เล่นๆ แต่ตัง้ใจให้เจบ็จรงิเพราะกระทืบมา 

แบบไม่ออมแรงเลย ขนาดว่าเขาใส่รองเท้าผ้าใบยังรู้สึกเจ็บมาก

"ไอ้ฝน! ท�าไรวะเนี่ย"

"ผู้ชายเฮงซวย!" เธอมองหน้าพุฒแต่คิดไปถึงคู่เดตท่ีนรกส่งมาจึง 

อดพาลไปหมดไม่ได้ว่าผู้ชายก็ห่วยเหมือนกันทุกคน

"เกินไป เจ็บนะโว้ย! นี่เพื่อนนะ"

"กลับไปเลยไป! วันนี้ไม่รับแขก"

"ฉันเดือดร้อนมานะ ไม่คิดจะช่วยเหลือกันบ้างเลยหรือไง"

ค�าพูดตัดพ้อของเขาท�าให้คนก�าลังโกรธใจเย็นลงบ้างเล็กน้อย เธอ

มองใบหน้าหล่อเหลานั้นแล้วได้แต่ถอนหายใจ ผู้ชายแบบนี้หรือท่ีผู้หญิง

หลายคนหลงใหล

ผู้หญิงพวกนั้นก็คงหลงรูปลักษณ์ภายนอกของเขานั่นแหละ มีด ี

แค่หน้าตา พวกหล่อนคงไม่รู้ว่าพุฒน่ะ...อสรพิษดีๆ นี่เอง

"แกจะเอายังไง"

พิรุณรักษ์นิ่วหน้า เพราะพุฒทิ้งน�้าหนักแขนลงบนบ่าบางๆ ของเธอ

จนทรงตัวเกือบไม่อยู่

"ไปหาร้านกินเหล้าบ๊วยกันดีกว่า จะได้คุยกันยาวๆ"

"ตอนนีเ้นีย่นะ" พิรณุรกัษ์ยกนาฬิกาข้อมือขึน้ดพูบว่าเกอืบสามทุ่มแล้ว

"พรุ่งนี้วันเสาร์ ตื่นสายได้นี่ ไปเถอะ ฉันเลี้ยงเอง"

"แต่ฉันไม่อยากกินเหล้าบ๊วยนี่"

"งั้นอยากกินอะไร"
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พิรุณรักษ์เงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบกลับไปด้วยน�้าเสียงหนักแน่น

"อะไรก็ได้ที่ไม่มีผัก!"

"แกไม่ต้องควบคุมอาหารแล้วเหรอ กินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไง"

พิรุณรักษ์มองนักฟุตบอลอาชีพท่ีกินเนื้อย่างเข้าไปสองถาดแล้ว 

อดเป็นห่วงแทนไม่ได้

หลังจากตกลงกันแค่สองสามค�าท้ังคู่ก็ตัดสินใจมาร้านอาหารปิ้งย่าง 

ร้านนี้เป็นร้านสัญชาติเกาหลี เนื้อเกรดพรีเมี่ยม และที่ส�าคัญ...มีเหล้าบ๊วย

บริการด้วย

"ไม่เป็นไร ฉันไม่อ้วนง่ายขนาดนัน้หรอกน่า" พุฒบอกแล้วคบีเนือ้ย่างกนิ 

อีกหนึ่งค�าใหญ่

"แล้วเหล้าบ๊วยนี่อะ กินได้เหรอ"

พุฒยังไม่ได้เล่าเรื่องท่ีตัวเองไม่ได้ต่อสัญญากับสโมสรให้อีกฝ่ายฟัง 

อนาคตในวงการฟุตบอลของเขาจะเป็นอย่างไรตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจเลย

ด้วยซ�้า

บางทีอาจจะไม่ได้เตะอีกแล้ว...ฉะนั้นดื่มเหล้าบ๊วยให้กับอิสรภาพท่ี

โหยหามาอย่างยาวนานเสียหน่อยถือเป็นการฉลองก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

"ฉันเนี่ยนะ ต่อให้เอาเหล้าขาวมาทั้งลังก็ยังลงสนามได้สบาย"

"เว่อร์มากกก" พิรุณรักษ์ลากเสียงยาว

เหล้าขาวหรือ แค่ครึ่งขวดเขาก็เดินไม่ตรงแล้ว

กระนั้นพิรุณรักษ์ก็ปัดความกังวลนี้ออกไปในท่ีสุด เพราะเธอเช่ือว่า

เพือ่นดแูลตวัเองได้ พฒุเป็นคนมวีนิยัสงูในเรือ่งการดแูลตัวเองซ่ึงนัน่กท็�าให้

เขาก้าวข้ึนไปอยู่ในจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลได้ เขาดูเป็นคนท่ีไม่น่าจะ 

มีปัญหาเรื่องรูปร่างอย่างแน่นอนในชีวิตนี้

เม่ือก่อนสมัยมัธยมพิรุณรักษ์เองก็มองว่าพุฒหล่อมาก ท�าให้เขา 
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กลายเป็นรกัแรกของหญิงสาวหลายคนในโรงเรยีน แต่ความหล่อในตอนนัน้

กลบัดดู้อยไปเลยเม่ือเทียบกบัตอนนี ้ ร่างกายของเขาสมบูรณ์แข็งแรงเตม็ท่ี  

กล้ามเนือ้แขนแน่นจนแขนเสือ้ยืดนัน้ตงึไปหมด ไหล่หนา ล�าตวัล�า่สนั และ

ใบหน้าหล่อเหลา

พระเจ้าคงรักเขามากถึงได้ส่งเขามาเกิดพร้อมกับความสมบูรณ์แบบ

ขนาดนี้

พิรุณรักษ์อดรู้สึกอิจฉาความสมบูรณ์พร้อมนี้ไม่ได้

ทั้งหล่อ ทั้งรวย ทั้งเก่ง ผู้ชายคนนี้มีข้อด้อยอะไรบ้างนะ

อ้อ! นิสัยอย่างไรล่ะ

"มองขนาดนี้ เห็นฉันเป็นวัวหรือไง"

"บ้า! วัวอะไรของแกฮะ" พิรุณรักษ์คว้าน�้ามาดูดพลางเลื่อนสายตา 

ไปมองทางอื่น แต่ก็อดเลื่อนกลับมามองคนตรงหน้าไม่ได้อยู่ดี

"กม็าร้านเนือ้ย่าง แทนท่ีจะสนใจเนือ้ย่าง ดนัมาสนใจฉัน มองเหมอืน

อยากจะกิน"

"โธ่...พ่อคุณ นี่คงคิดว่าผู้หญิงท้ังโลกอยากจะได้แกสินะ เว้นฉันไว ้

คนหนึ่งเถอะ แบบแกนี่ไม่ใช่สเป็กฉันเลย"

"พูดแล้วอย่าคืนค�าน้าาา"

"ไม่คืนแน่นอน"

"แต่ฉันคิดว่าแกจะต้องคืนค�าแน่ๆ"

"หึ! หลงตัวเองเหมือนเดิมไม่มีผิด ตัวจริงเสียงจริงเลย" พิรุณรักษ์

เหยียดริมฝีปาก

หลงตัวเอง ปากเสีย เย็นชา โผงผาง...ไร้อารยธรรม

ค�ากล่าวสุดท้ายแม้จะรุนแรงไปหน่อย แต่ก็นะ อันที่จริงเธออยากจะ

ด่าเขาให้แรงกว่านี้อีก แต่กลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วหากถูกอีกฝ่ายเอาคืน 

เธอคงสู้ไม่ไหวแน่ๆ
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"ต่อให้แกแก้ผ้าตรงหน้า ฉันก็ไม่ยอมกินให้เสียลิ้นหรอกย่ะ มีผู้ชาย

ตั้งเยอะตั้งแยะที่แซ่บกว่าแก"

"เคยกินแล้วหรือไง ถึงได้รู้ว่า 'รสแซ่บ' มันเป็นยังไง"

"ฉันโตขนาดนี้แล้ว ไม่เคยกินก็บ้าละ" เธอแกล้งเชิดหน้าข้ึน ท้ังท่ี

ความจริงแล้วก็ไม่เคยนั่นแหละ แต่ใครมันจะยอมรับให้อาย

แต่เดี๋ยวก่อนนะ...วัยแบบเธอ เรื่องท่ีเคยต้องอายกลับไม่ใช่เรื่อง 

น่าอายแล้วหรือ ส่วนเรื่องท่ีไม่ต้องอายอย่างการไม่เคยมีเซ็กซ์กลับเป็น 

เรื่องน่าอายไปแล้ว

"แต่แกยังไม่เคยกินฉัน ดังนั้นจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้" คนถูก

เปรียบเทียบหยุดมองดวงหน้าหวานนิ่ง นัยน์ตาพราวระยับ

พิรุณรักษ์ชะงัก หัวใจกระตุกวูบเม่ือเผลอมองสบดวงตาคู่นั้น เธอ 

ตกประหม่าอย่างท่ีไม่เคยมีอาการนี้กับพุฒมาก่อน ต้องเป็นเพราะเธอ

เหนื่อยกับเรื่องในวันนี้จนท�าให้เบลอไปแน่ๆ

"เฮอะ!"

พิรุณรักษ์ท�าเสียงในล�าคอแล้วหันไปสนใจเตาปิ้งย่างแทน

"ไม่ชอบกินผักก็ยังไม่ชอบอยู่แบบนั้นเหรอ" พุฒถามเม่ือเห็นว่า 

พิรุณรักษ์คีบกินแต่เนื้อ ไม่สนใจผักเลยสักนิด

คนมีประเด็นกับผักมาตั้งแต่เย็นท�าหน้าเซ็ง หวังว่าคงไม่ถูกบังคับ 

ให้กินผักอีกคนนะ

"มันไม่อร่อย"

พริณุรกัษ์ตอบไปตามตรง และผดิคาดมากเม่ืออีกฝ่ายเพยีงแค่พยกัหน้า 

แล้วชวนคุยเรื่องอื่น ไม่ได้บ่นเรื่องที่เธอไม่กินผักอย่างที่คาดการณ์ไว้

ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง ความจริงแล้วพิรุณรักษ์ก็ไม่ใช่

พวกไม่แยแสอะไรขนาดนั้น พุฒเป็นเพื่อนสนิทของเธอ ถึงแม้ว่าระยะหลัง

เธอกับเขาแทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยอาชีพของเขาที่ต้องฝึกซ้อมหนักอยู่
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ตลอดเวลา แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยขาดการติดต่อกัน

ดังนั้นการพบกันในรอบสองปีครั้งนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาจึง 

คงเดิม

"นี่! เรื่องข่าวที่ออกมามันเรื่องจริงเหรอ"

พุฒเลื่อนสายตาจากจานอาหารเพื่อมองหน้าคนพูด เมื่อเห็นแววตา

วิตกกังวลนั้นเขาก็ยิ้มออกมาเล็กน้อย

"ไม่เชื่อเหรอถึงต้องมาถามย�้า มองฉันดีขนาดนั้นเลย?"

"อย่าเพ้อเจ้อได้ม้ัย ฉันแค่ถามย�้าให้แน่ใจ เข้าใจนะว่าคนแบบแก 

ควงสาวไม่ซ�้าหน้า แต่ไปยุ่งกับภรรยาคนอื่นมันดูไม่น่าเชื่อเลย"

"เด็กน้อย อย่ามองโลกแง่ดีขนาดนั้นสิ"

ใบหนา้หล่อเหลายกยิม้มมุปาก ดรูา้ยกาจอย่างไรไม่ทราบ พริุณรกัษ์

หน้าเหวอ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กสาวที่ก�าลังเผชิญหน้ากับซาตาน

"ท�าไมแกชั่วขนาดนั้นวะ"

พุฒเลิกคิ้ว ดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการถูกด่าเลยสักนิด เขาคีบอาหาร

รับประทานต่อเป็นอันจบบทสนทนาหัวข้อดังกล่าว

แต่พิรุณรักษ์ไม่ยอมจบง่ายๆ

"มันร้ายแรงขนาดไหน"

"เรื่องอะไร"

"เรื่องท่ีแกท�าไว้น่ะ โทษท่ีจะได้รับมันร้ายแรงแค่ไหน นี่ต้องติดคุก 

ติดตะรางหรือเปล่า หรือว่าถูกถอดออกจากทีม" ลึกๆ แล้วพุฒเป็นเพื่อน

ของพิรุณรักษ์เสมอ เธอยังมีความห่วงใยในตัวเขา แม้ปากจะด่า...แต่ 

ความจริงแล้วก็เป็นห่วง

พุฒรู้ดี ชายหนุ่มจึงยอมตอบค�าถามนั้น

"เพราะความผดิเรือ่งจรรยาบรรณ สโมสรเลยให้ฉันพักเตะเก้านดัแทน 

จากที่ตอนแรกจะไม่ต่อสัญญา"
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พริณุรกัษ์ย่นคิว้เข้าหากนั เพราะความจรงิเธอไม่ได้เข้าใจอะไรเกีย่วกบั 

แวดวงฟตุบอลมากนกั แต่เท่าท่ีฟังกด็เูหมือนว่าโทษจะไม่ได้รนุแรงอย่างท่ีคดิ

"งั้นก็ถือว่ายังดีนี่นา"

"ฉันไม่อยากท�าให้สโมสรล�าบากใจก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเอง 

ซะเลย"

"หา?" คนฟังเบิกตากว้างอย่างตกใจ "ท�าไมล่ะ หรือว่ามีสโมสรอ่ืน 

มาซื้อตัวแล้ว"

เขาส่ายหน้า

"ไม่มีเหรอ"

"อือ"

"แล้วท�าไมถึงตัดสินใจแบบนั้นวะ"

พฒุไม่ตอบ แต่หัวเราะแทน ดูเหมือนใครๆ ต่างกค็ดิว่าเขาจะเล่นฟุตบอล 

ไปจนตาย

"หัวเราะอะไร"

"ก็หัวเราะแกไง ท�าหน้าตกใจได้ตลกมากเลย" เขาจิ้มตะเกียบไปท่ี

ปลายจมูกเชิดรั้นของเธอ

พริณุรกัษ์ถงึกบัสบถเพราะปลายตะเกยีบนัน้สกปรก ท้ังอาหาร ท้ังน�า้ลาย  

เธอรีบเช็ดออก สีหน้ายับยุ่งไม่พอใจ

"เพราะแบบนี้เหรอ ถึงกลับเข้าบ้านไม่ได้"

"ไม่ใช่เพราะเรื่องไม่ต่อสัญญาหรอก แต่แม่อยากดัดนิสัยของฉัน 

เรื่องผู้หญิงต่างหาก"

ริมฝีปากบางเหยียดเป็นเส้นตรง พูดออกไปอย่างที่คิด

"เหอะ! งั้นแกก็คงไม่มีวันได้กลับเข้าบ้านอีกแล้วล่ะพุฒ ชาตินี้อะ"

"เพราะงั้น...ฉันเลยมาขออยู่กับแกสักพักนึงไง"

"ไม่ได้! ฉันไม่สะดวก ท�าไมแกไม่ลองไปหาไอ้บัตล่ิะ มันเพือ่นซ้ีแกนี"่
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"ไอ้บัติมันมีลูกมีเมียแล้ว ไม่สะดวกหรอก"

"แกรวยนี่ ท�าไมไม่หาซื้อคอนโดฯ อยู่เองล่ะ บ้านแกก็ขายคอนโดฯ 

ด้วยไม่ใช่เหรอ"

"มันของที่บ้าน ฉันถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วตอนนี้"

"แต่ว่า..."

พึ่บ!

พุฒควักบางอย่างออกมาจากกระเป๋า มันเป็นกล่องสีด�าขนาดเท่า 

สองฝ่ามือ หน้ากล่องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว C พิรุณรักษ์

ตาโต หัวใจเต้นรัวแรง

"อะไรอะ"

"ค่าเช่าไง หนึ่งเดือน" พุฒเห็นสีหน้าของพิรุณรักษ์แล้วหัวเราะใน

ล�าคอ

พิรุณรักษ์รู้ว่าเขาคิดอย่างไร แต่ใครจะสน เธอคว้ากล่องนั้นมาถือไว้

แล้วเปิดดู มันคือกระเป๋าชาแนลรุ่นที่เธออยากได้มานานแล้ว แต่ไม่เคยคิด

ว่าจะมีโอกาสได้ครอบครองเพราะราคาท่ีสงูถงึหกหลกัท�าให้เธอได้แต่เกบ็มนั 

ไว้เป็นเพียงความฝัน

ดวงหน้ากระจ่างใสคลายยิ้มออกมา

"ฉันจะไม่ถามหรอกนะว่าท�าไมแกไม่เอาเงนิค่ากระเป๋าไปหาห้องดีๆ  อยู่  

ฉันรู้...ว่าคนอย่างแกต้องมีเหตุผลที่ดีอยู่แล้วในการท�าอะไรสักอย่าง"

พุฒไม่อยากเชื่อเลยว่าเพื่อนรักของเขาจะชัดเจนถึงเพียงนี้ เธอชอบ

ของแบรนด์เนม ซ่ึงอาจจะขัดกบับุคลกินดิหน่อย แต่อีกฝ่ายกช็อบมนัจรงิๆ 

เขาจ�าได้ว่าครั้งหนึ่งตอนมัธยมต้นพิรุณรักษ์เคยอดข้าวกลางวันเป็นเดือน

เพื่อเก็บเงินซื้อกระเป๋าหลุยส์ วิตตองใบเล็กๆ ใบเดียว

แต่ใครจะคิดว่าของแบรนด์เนมจะซื้อเธอได้ง่ายดายถึงเพียงนี้

เขามองเจ้าของดวงตายิบหยีคู่นั้นแล้วเมินหน้าไปทางอื่นอย่างเซ็งๆ
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หมอนใบเข่ืองถูกโยนมาแบบไม่ให้สัญญาณ โชคดีท่ีมีสัญชาตญาณ

ของนกัฟตุบอลซ่ึงมีสายตาว่องไว พฒุจงึสามารถคว้ามนัไว้ได้ทันก่อนท่ีจะ

ลอยมากระแทกใบหน้าอันหล่อเหลาของเขา

"ท�าอะไรของแกวะไอ้ฝน! จะฆ่าฉันหรือไง"

"แค่หมอน แกไม่ตายง่ายๆ หรอกม้ัง" พิรุณรักษ์บอกอย่างไม่ไยดี  

หันไปคว้าผ้าห่มแล้วโยนให้อีกเหมือนกัน

คนเพิ่งอาบน�้าเสร็จก�าลังจะเช็ดผมหันมาคว้าไว้ได้ทันเหมือนตอนท่ี

อีกฝ่ายโยนหมอนมา

"ไม่พอใจอะไรก็เก็บไว้ในใจบ้างก็ได้" เขาบอกแล้วโยนผ้าห่มไปไว ้

ด้านข้าง "กระเป๋าใบละแสนกว่าบาท ให้นอนพื้น แจ๋วมาก"

"ต่อให้อยากได้คืนก็สายไปเสียแล้วย่ะ"

"หึ!" พฒุขีเ้กยีจจะเถยีง เขาเหนือ่ย เมานดิหน่อย และมอีาการเจต็แลก็

พริณุรกัษ์ใช้เวลาเสีย้วหนึง่ในการส�ารวจเพือ่นซึง่ไม่ได้พบกนันาน และ

ยังยืนยันค�าเดิมว่าเพื่อนของเธอหล่อระเบิดระเบ้อ ถ้าพวกเจ๊ๆ ท่ีท�างาน 

มาเห็นต้องกรี๊ดสลบไปสามร้อยรอบแน่ๆ

"มองอะไร"

"เปล่า"

"อย่าคิดมาลักหลับฉันนะ เตือนไว้ก่อน"

ถงึแม้จะคดิว่าพฒุหล่อข้ึนมากชนดิท่ีในชีวิตของเธอไม่เคยได้ใกล้ชิด

ผู้ชายท่ีหล่อขนาดนี้มาก่อน แต่เธอไม่มีวันชอบหมอนั่นแน่นอน แค่คิดก็

สะอิดสะเอียนจะบ้าตาย

"สมองแกมีแต่เรื่องแบบนี้หรือไงนะ"

"ช่วยไม่ได้ เพราะว่าฉันหล่อเกนิไป จนบางทีสาวๆ กมั็กจะหักห้ามใจ 

ไว้ไม่ไหว"

พิรุณรักษ์เม้มปากแล้วกะพริบตาปริบๆ กลั้นใจที่จะไม่ด่าเขาออกไป 
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และจะอดทนทุกอย่างเพื่อชาแนลของเธอ

แค่หนึ่งเดือนเท่านั้น...

"ไม่เถียง อดทนเพื่อน้องชาแนลสินะ"

"แกอย่ามารู้จุดอ่อนฉันหน่อยเลย"

"ผู้หญิงก็แบบนี้ท้ังนั้น เห็นแก่ของแบรนด์เนม เมื่อไหร่พวกเธอจะ 

พาตวัเองออกมาจากวงจรอะไรแบบนีเ้สยีที มันกแ็ค่วตัถ"ุ พุฒเช็ดผมตวัเองไป 

บ่นไป ทุกครั้งท่ีเขามีปัญหากับผู้หญิงไม่ว่าคนไหน ทุกปัญหาจะจบลงได้

เพยีงแค่เขาหาเบอร์กนิสกัใบ ไม่กช็าแนล ดอิอร์อะไรเทือกน้ันมาบรรณาการ

"ทุกคนก็มเีรือ่งท่ีหมกมุ่นกนัท้ังนัน้ ผูช้ายอย่างแกไม่หมกมุ่นกบัอะไรเลย 

หรือไง เช่นซูเปอร์คาร์อะไรแบบนั้น"

"ไม่! ฉันหมกมุ่นอยู่กับนมอย่างเดียว"

"นมเหรอ" พิรณุรกัษ์นิว่หน้า นมอะไร นมกล่อง ชานม หรอือะไร ฟังด ู

ทะแม่งๆ อย่างไรไม่รู้

"นมอะ นม" เขาชี้ที่หน้าอกตัวเอง

พิรุณรักษ์เบิกตากว้างให้กับความทะลึ่งอันเกินเบอร์นี้ เธอชี้หน้าเขา 

แต่พุฒก็ยังพูดต่อไปอีก

"แต่ไม่ใช่ของแกแน่นอน"

คราวนี้ความอดทนท้ังหมดพังทลายลงราวกับตึกหลังใหญ่ถูกระเบิด

จนแตกเป็นเสี่ยงๆ พิรุณรักษ์กระโจนเข้าไปหาคนลามกแล้วทุบไม่ยั้งมือ

"ไอ้ชั่ว! แกออกไปจากห้องฉันเลยนะ ไอ้บ้าพุฒ"

ไม่ต้องถามกร็ูว่้าเพราะอะไรพฒุถงึได้มีปัญหาเร่ืองผูห้ญิงจนถงึขนาด

ต้องออกจากสโมสร แค่อยู่ด้วยวันเดียว ความเชื่อมั่นในศีลธรรมของเธอก็

ถูกเขาสั่นคลอน

พิรุณรักษ์ไม่อยากให้พุฒอยู่ร่วมห้องกับเธออีกต่อไป แม้จะระบาย
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อารมณ์ออกไปบ้างแล้วด้วยการใช้ก�าลงัลงโทษคนปากเสยี แต่เรือ่งท่ีเขามา 

'กล่าวหา' ว่า 'หน้าอกเธอเล็ก' นั้นยังรบกวนจิตใจไม่เลิกอยู่ดี

เขาไม่รู้หรอกว่าแท้ที่จริงเธอซ่อนรูปต่างหากย่ะ!

"แกโกรธท่ีฉันบอกว่าสาวๆ ท่ีอังกฤษนมใหญ่เหรอ" พุฒอยู่ในชุดเสือ้กล้าม 

กางเกงฟุตบอลตัวเดียวกับท่ีใส่นอนเม่ือคืน เขายังไม่ได้อาบน�้าล้างหน้า

แปรงฟัน แต่ตื่นมาเพราะกลิ่นข้าวผัดจนต้องตามมานั่งที่โต๊ะ

เขาคดิถงึอาหารไทยเป็นบ้า เช้าๆ แบบนีไ้ด้กนิข้าวผดั นีส่ถิงึจะเรยีกว่า 

อาหาร

แต่พอเห็นหน้าแม่ครัวก็รู้เลยว่ายังโกรธอยู่ตั้งแต่เมื่อคืน

"ไม่ตอบ แสดงว่าโกรธจริงๆ แกจะคิดมากท�าไมวะ ที่ตัวเองนมเล็ก 

ก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่า สาวยุโรปมีสรีระต่างจากสาวเอเชียอยู่แล้ว มันเป็น

เรื่องระดับชาติพันธุ์เลยนะ ใครๆ ก็รู้"

"ใครเขากร็ูเ้รือ่งนี ้แต่บนโลกดนัมีผูช้ายประเภทเดยีวกบัแกไง ท่ีชอบ

วิพากษ์วิจารณ์หน้าอกผู้หญิง"

"ฉันพูดแบบนั้นเหรอ"

"เออดิ!"

"งั้นขอดูใหม่หน่อย" พุฒจับจ้องไปท่ีหน้าอกของหญิงสาวตรงหน้า 

ท�าเอาเจ้าตวัถงึกบัหน้าแดงซ่านด้วยความโกรธผสมกบัความอาย ดเูหมอืน

จะโกรธจนพูดไม่ออกเลย "...อืม อาจจะไม่ได้เล็กอย่างที่คิดนะ"

"กรี๊ดดด! ไอ้บ้าเอ๊ย!!"

พิรุณรักษ์อยากจะลงไปชักดิ้นชักงอท่ีพื้น เธอใช้ชีวิตอย่างสุภาพชน

มาหลายปีตัง้แต่เรยีนมัธยมปลายจนกระท่ังจบมหาวิทยาลยั มาเจอกบัเพ่ือนเก่า 

อย่างพฒุทีเดยีว ราวถกูเขาปลกุสญัชาตญาณดบิในตวัของเธอข้ึนมาอย่างไร

อย่างนั้น

"บอกว่าไม่เล็กก็ยังโกรธอีกเหรอ"
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หญิงสาวต้องก�าหนดลมหายใจเข้าออกเพือ่คุมสตไิม่ให้ตวัเองคว้ามดี

ไปปักกลางอกคนพูด

"ช่างเถอะ"

"ภูมิใจใช่มั้ยล่ะ"

"มาก!" เธอป้ันย้ิมให้ชายหนุม่ แต่สายตาแอบช�าเลอืงไปยงัส่วนกลาง

ล�าตัวของเขา "นี่พุฒ...ฉันรู้สึกว่าแกตัวสูงมากเลยอะ สูงเท่าไหร่เนี่ย"

พฒุเลือ่นจานข้าวผดัของตวัเองมาตรงหน้า แล้วตอบไปอย่างไม่ใส่ใจ

"หกฟุตกับอีกแปดเซ็นต์"

"อาฮะ" พิรุณรักษ์พยักหน้าช้าๆ "งั้นแสดงว่าจู๋แกก็เล็กอะดิ"

พรวด!

"แค่กๆ" คนถูกวิจารณ์น้องชายพ่นอาหารออกมาเพราะตกใจกับสิ่งที่

พริณุรกัษ์พดู ส�าลกัจนหน้าด�าหน้าแดง ย่ิงเห็นว่าคนพูดหัวเราะสบายใจแล้ว

ก็ยิ่งรู้สึกขุ่นเคือง เขาดื่มน�้าและใช้เวลาสักพักกว่าอาการจะดีขึ้น

พิรุณรักษ์เลิกคิ้ว หย่อนกายนั่งลงรับประทานอาหารอย่างสบายใจ

"พูดอะไรน่ะ แกเป็นผู้หญิงนะ"

"ไปอยูเ่มืองนอกเมืองนามาตัง้นาน น่าจะรูน้ะว่ายุคนีผู้ห้ญิงผูช้ายเขา

เท่าเทียมกนัหมดแล้ว แกวิจารณ์นมฉันได้ ฉันกว็จิารณ์จูแ๋กได้เหมือนกนั"

เขาเม้มปากแน่น ไม่ได้โมโหท่ีถูกสบประมาท แต่รู้สึกกระดากนิดๆ  

ที่ผู้หญิงพูดเรื่องแบบนี้ออกมาอย่างหน้าตาเฉย

"แล้วรู้ได้ไงว่าผู้ชายตัวสูงจะเล็ก"

"กเ็คยเห็น" พริณุรกัษ์โกหกอกีตามเคย ท่ีรูม้ากกเ็พราะฟังพีรวิทย์กบั

ชลชาติเม้าท์มอยกันต่างหาก "แล้วมันจริงหรือเปล่า"

พฒุหรีต่ามองคนท่ีท�าตาว้ิงวบัอย่างไม่สบอารมณ์ เขาจ้องตาเธอแล้ว

กล่าวด้วยน�้าเสียงหนักแน่น

"ไม่-จริง!"
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บทที่ 3
คนของสังคม

"ตายจริง! ยายชะนีน้อย"

ชลชาติหวีดเสียงมาแต่ไกล ตั้งแต่ที่พิรุณรักษ์เดินผ่านประตูออฟฟิศ

เข้ามาเลยก็ว่าได้

"อะไรเจ๊ชลลี่ มีอะไรติดหัวฉันเหรอ" พิรุณรักษ์ถามอย่างไม่เข้าใจ  

จนกระท่ังมองตามสายตาของเพือ่นรุน่พีก่ร็ูว่้าท่ีชลชาตกิ�าลงัสนใจอยู่นัน้คอื

กระเป๋าชาแนลคลาสสิกสีครีมใบใหม่เอี่ยมของเธอ 

ความจรงิแล้วพริณุรกัษ์ควรจะภมิูใจกบักระเป๋ามากกว่านี ้ถ้ามันไม่ต้อง 

แลกกับการที่เธอต้องสู้รบปรบมือกับคนให้กระเป๋าทุกวัน

"ไปรวยอะไรมา ถึงถอยชาแนลมาได้เนี่ย" พีรวิทย์มองอย่างชื่นชม 

เขารู้เรื่องแฟช่ันอยู่มากแล้วก็รู้ด้วยว่าท่ีสาวรุ่นน้องถืออยู่นั้นเป็นของจริง 

แถมเป็นรุ่นหายากอีกด้วย ดังนั้นราคาน่าจะเฉียดสองแสน ขาดไปแค่ 

ไม่กี่พัน

"ฉันไม่ได้ซื้อเองหรอกพี่แพท"

"กรี๊ด! นี่แสดงว่าผู้ชายที่ไปเดตด้วยวันนั้นซื้อให้เหรอ บุญบาป เปย์

หนักมากแม่" ชลชาติหวีดเสียงขึ้นมาอีกรอบ คราวนี้ฐิติวรดาซ่ึงนั่งอยู่ 
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ไม่ไกลถึงกับต้องเดินเข้ามาร่วมวงด้วย

"หนุ่มที่ไหนเปย์อะไรเหรอเจ๊ชลลี่"

"กห็นุม่ท่ียายชะนน้ีอยไปเดตด้วยเม่ือวนัศกุร์น่ะส ิ เปย์ชาแนลคลาสสกิ 

สีครีมสวยอลังการให้เลยอะ"

ฐิติวรดาตาโตมองกระเป๋าท่ีพิรุณรักษ์ห้ิวอยู่แล้วหลุดปากถามอย่าง

ลืมตัว "ของปลอมหรือเปล่าอะ"

"ไม่ปลอม" พีรวิทย์บอกทันที

พิรุณรักษ์ยิ้มแห้ง ปกติเธอชอบใช้ของสวยๆ งามๆ อยู่แล้วตามนิสัย

ผูห้ญงิท่ัวไป แต่ของระดับลกัชวัรีแ่บรนด์ราคาหกหลกัเธอได้แต่นัง่มองผ่าน

หน้าจอโทรศพัท์เพยีงเท่านัน้ เงนิเดอืนพนกังานแค่พอจ่ายค่าผ่อนคอนโดมเินยีม 

จะไปคาดหวังของระดับนี้ได้อย่างไร แต่เพราะบุญเก่าท่ีท�ามาท�าให้เธอ 

มีเพื่อนรวยระดับประเทศแบบพุฒถึงมีโอกาสได้สัมผัส

ประเด็นก็คือเธอจะตอบค�าถามคนเหล่านี้อย่างไรดี

"ไม่ใช่ผู้ชายที่นัดเดตวันนั้นหรอก คนนั้นน่ะฉันเทเรียบร้อยแล้ว"

"อ้าว!" สามคนประสานเสียงพร้อมกันราวกับนัดมา

ชลชาติลุกมาดันตัวพิรุณรักษ์ให้มานั่งที่เก้าอี้ ก่อนจะล้อมวงสนทนา

อย่างสนอกสนใจ

"งงหนักมาก ถามอะไรก่อนดี" ชลชาติดูกระตือรือร้น นับว่าเป็น

ตัวแทนหมู่บ้านไร่เผือกได้อย่างดีเลยทีเดียว "เอาข้อแรกก่อนเลยแล้วกัน 

ท�าไมแกถึงได้เท 'ผู้' คนนั้นซะล่ะ เห็นว่าคุยกันมาตั้งนานแล้วนี่"

"นัน่ด ิไหนเล่าว่าดทุีกอย่าง อาชีพการงานม่ันคง เป็นผูใ้หญ่ ดพ่ึูงพาได้  

แถมดูใส่ใจเรามากเป็นพิเศษ"

พริณุรกัษ์ฟังพรีวทิย์ร่ายถงึสรรพคุณของ 'ผู'้ ท่ีว่าแล้วต้องถอนหายใจ

"สรปุว่าไม่เป็นอย่างท่ีคดิสนิะ" ฐติวิรดาสรปุให้เลยจากสหีน้าของเพือ่น

"อืม! เรื่องของเรื่องก็คือเขาบังคับให้ฉันกินผักน่ะสิ"
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"เอ้า! เขาเป็นห่วง กินแต่แป้งกับเนื้อสารอาหารมันไม่ครบถ้วน" 

ชลชาติแสดงความเห็น

พิรุณรักษ์กลอกตา ในหลายๆ ความสัมพันธ์ของมนุษย์มักจะเกิดขึ้น

เพราะการยุยงส่งเสรมิของคนรอบข้างนีเ่อง และถ้าคนคนนัน้ไม่หนกัแน่นพอ  

คล้อยตามโดยไม่ฟังเสียงของหัวใจตัวเองก็อาจจะก้าวพลาดเอาได้

ไม่ใช่ว่าพิรุณรักษ์ไม่พอใจกับการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนรุ่นพี่ 

แต่เธอแค่ฟังหัวใจตัวเองมากกว่า

"ฉันจะไม่คบกับผู้ชายท่ีบังคับให้ฉันกินผักต้ังแต่เดตแรก แถมอ้าง

เหตุผลเรื่องการเลี้ยงลูกทั้งที่ยังไม่ได้ตกลงคบหากันเลยหรอกนะ"

"หา? เลีย้งลกูเนีย่นะ" ชลชาตแิปลกใจในสิง่ท่ีพิรณุรกัษ์เล่าจนอาการออก 

ทางสีหน้า

"อืม เขาบอกว่าคนท่ีไม่กนิผกัจะไปเลีย้งลกูให้โตมาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ได้ยังไง จะไปสอนลูกให้ลูกกินผักได้ยังไง โอเค เขาอาจจะพูดถูก แต่ว่ามัน

ใช่เวลามั้ยล่ะ"

ชลชาติ พีรวิทย์ และฐิติวรดามองหน้ากันแล้วพร้อมใจพยักหน้า

"โอเค ฝนท�าถูกแล้วล่ะ" พีรวิทย์บอก

"งั้นสรุปว่าใครให้กระเป๋าใบนี้มาล่ะ" ฐิติวรดาถามในสิ่งที่สงสัยทันที

"เพื่อนน่ะ"

"เพื่อนเหรอ"

"ใช่! เพื่อนน่ะ"

พิรุณรักษ์บอกเพียงแค่นั้นแล้วไม่พูดอะไรอีกเพื่อจบบทสนทนา เธอ

คิดว่าไม่มีความจ�าเป็นจะต้องอธิบายเรื่องกระเป๋าอีก เพราะหากพูดต่อไป

จะต้องมีค�าถามใหม่ๆ ผุดข้ึนมาอีกอย่างแน่นอน แล้วถ้ามีคนรู้ว่าเธออยู ่

ร่วมห้องกบัพุฒ บรพิตัรเมธานนท์ กเ็ห็นอนาคตได้ว่าชีวติเธอคงหาความสงบ 

ไม่ได้อีกแน่นอน
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หลงัจากปล่อยให้เพือ่นร่วมงานสงสยัเรือ่งกระเป๋าต่อไป ช่วงพักกลางวัน 

ทุกคนกก็ลบัมาโฟกสัเรือ่งการจบัคูใ่ห้เธอกบัผูช้ายสกัคนท่ีดพีร้อม (ในความคดิ 

ของพวกเขา) วันนี้ฐิติวรดาก็มาร่วมวงรับประทานอาหารด้วยเนื่องจาก 

แฟนหนุ่มซึ่งอยู่ในแผนกวางแผนธุรกิจติดงานด่วน

หัวข้อสนทนาบนโต๊ะอาหารวนันีก้็ไม่พ้นเรือ่งการหาคู่ให้กบัพิรณุรกัษ์

เช่นเคย ดูราวกับว่าเป็นวาระแห่งชาติอย่างไรอย่างนั้น

แต่ไม่ว่าจะมองหาผูช้ายคนไหนในออฟฟิศก็ไม่มีใครท่ีสามารถพัฒนา

ความสมัพนัธ์มาเป็นมากกว่าเพือ่นร่วมงานกบัพริณุรกัษ์ได้ เพราะว่าพวกเขา 

เหล่านั้นล้วนถูกจับจองเป็นเจ้าของไปหมดแล้ว

"อย่าย่อท้อต่อการมีผวั เราจะต้องท�าได้ในสกัวนัหนึง่แน่นอน" ชลชาติ

ให้ก�าลงัใจด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่นราวกบัก�าลงัปลกุระดมให้ออกไปต่อสูใ้นสงคราม 

อย่างไรอย่างนั้น

แต่ไม่ใช่กเ็หมือนใช่ เพราะนีค่อืสงครามท่ีเรยีกว่า 'สงครามคานทอง'  

อย่างไรเล่า

"พกัเรือ่งนีไ้ว้ก่อนเถอะน่าคุณแม่สือ่ กระตือรอืร้นเหมือนเป็นแม่น้องฝน 

อย่างนั้นแหละ เดือดร้อนกับเขาท�าไม" พีรวิทย์อดแซะไม่ได้

อีกฝ่ายได้แต่ท�าหน้ายับยุ่งใส่คนพูด แต่ก็ยอม 'พัก' เรื่องนั้นไว้ก่อน

แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูความเป็นไปบนโลกออนไลน์ จากนั้นไม่นานก็ได้

หัวข้อสนทนาใหม่ทันที

"เห็นข่าวนี้หรือยัง...พุฒ นักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอะ"

พริณุรกัษ์ถงึกบัเม้มปาก พฒุช่างตามหลอกหลอนเธอไปได้ทุกท่ีจรงิๆ 

เลยช่วงนี้

"เรื่องท่ีแฟนนางออกมาแฉว่านางเป็นชู้กับเมียเพื่อนในทีมอะเหรอ" 

ฐิติวรดารีบร่วมวงผสมโรง "ข่าวเป็นอาทิตย์แล้วนะ"

"ยังไม่จบน่ะสิ มีภาพหลุดด้วยแหละ นี่ไง"
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ชลชาติย่ืนโทรศัพท์ให้ทุกคนดู พิรุณรักษ์รีบคว้ามาดูก่อนใครและ 

ภาพที่เห็นก็ท�าให้เธอตาค้างไปเลย ชายหนุ่มนอนคว�่าอยู่บนเตียงในสภาพ

เปลอืยเปล่ามีเพยีงผ้าห่มผนืบางๆ ปกปิดอยู่ แม้จะเห็นเพียงแค่เสีย้วใบหน้า

ก็ดูรู้ว่าเป็นพุฒแบบไม่ต้องสงสัย ท่ีน่าตกใจไปกว่านั้นคือภาพสะท้อนเงา 

ในกระจกตรงหัวเตยีงเป็นภาพของเจนเิฟอร์หญิงสาวผูเ้ป็นภรรยาของสตเีว่น 

ซึ่งก�าลังเป็นข่าวอยู่นั่นเอง

"ไหนๆ เอามาดบู้าง" ฐติวิรดาแย่งกลบัมาและสะกดิให้พีรวทิย์ซ่ึงนัง่อยู่ 

ข้างกันดูด้วย "ครั้งก่อนมีแค่ข่าว แต่คราวนี้มาเป็นภาพเลย ผิดหวังชะมัด 

ฉันปลื้มเขามากเลยอะ เสียดาย"

"หล่อนเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลเหมือนกันเหรอคะแม่คุณ" ชลชาต ิ

ดึงโทรศัพท์กลับมา

"ดูไม่เป็นหรอก แต่ปลื้มที่เขาหล่ออะ"

"แต่คนนีเ้ขามีข่าวเรือ่งผูห้ญิงมาตลอดอยู่แล้วนะ" พีรวิทย์แสดงความเห็น

"เรื่องผู้หญิงก็พอทนอยู่หรอก แต่นี่มันเมียเพื่อนนะพี่แพท ศีลธรรม

ต�่าเกินไป ไม่สมกับเกิดในชาติตระกูลที่สูงส่งเลย"

"อย่าไปว่าเขาขนาดนั้นเลยน่า" พิรุณรักษ์อดท่ีจะปกป้องเขาไม่ได้  

ถึงอย่างไรพุฒก็เป็นเพื่อนเธอ

แม้ว่าความจริงแล้วเขาถูกด่าแค่นี้ยังถือว่าน้อยไปด้วยซ�้า กลับไป 

แม่จะดึงให้หูขาดเลย

"นี่ยังน้อยไปนะฝน สักวันแกจะรู้ว่าผู้ชายท่ีบังคับให้กินผักตั้งแต่ 

เดตแรก ยงัน่ากลวัน้อยกว่าผูช้ายแบบนายพุฒนีร้่อยเท่า เจอเม่ือไหร่ หลกี

ให้ไกลเลย"

หลีกให้ไกลอะไรกันเล่า ตลอดท้ังเดือนนี้เธอกับพุฒต้องเจอหน้ากัน

ทุกวัน หายใจใช้อากาศร่วมกันในห้องแคบๆ แต่ถามว่าเธอต้องกลัวผู้ชาย
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แบบพฒุด้วยหรอืไม่ ตอบได้เลยว่าไม่จ�าเป็น เพราะว่าดจูากผูห้ญิงท่ีเขาคัว่ด้วย 

แต่ละคนแล้ว เธอไม่ได้เสี้ยวของมาตรฐานสเป็กหมอนั่นเลยสักนิด

"กลับตรงเวลาดีนี่"

เจ้าของเสียงทุ้มกล่าวทักทาย พุฒนั่งชันเข่าอยู่บนโซฟา ในมือถือ

กล่องป็อปคอร์น สองตาไม่ได้มองเธอเลยสกันดิเพราะก�าลงัจับจ้องภาพจาก

จอโทรทัศน์เบื้องหน้าอย่างสนอกสนใจ

"ส่วนแก...ก็สบายดีมากเลยนะ"

"ท�าไมน�้าเสียงฟังดูประชดแบบนั้นวะ"

พิรุณรักษ์กังวลเรื่องที่พุฒก�าลังเผชิญ และยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นไปอีก

เมื่อเห็นว่าเขาดูสบายอกสบายใจเสียเหลือเกิน หรือว่านี่จะเป็นกลไก 

การป้องกันตัวของเขา

แสดงออกต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ด้วยวิธีวางเฉยต่อมันไปเสียเลย

แต่จะอะไรก็ช่าง เธอคงท�าแบบเขาไม่ได้ หญิงสาวไม่ตอบอะไรแต่ 

เดินมานั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกับเขา มองภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอทีวี

"นั่งดูหนังสบายใจเฉย ได้ดูข่าวตัวเองบ้างหรือเปล่า"

พฒุกลอกตามามองหน้าเพือ่นครูห่นึง่แล้วเลือ่นกลบัไปดหูนงัดงัเดมิ 

"แกต้องเข้าใจฉันนะ ฉันไม่ได้นั่งดูหนังสบายใจแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วมั้ง"

"แต่ว่าข่าวแกตอนนีมั้นไปกนัใหญ่แล้วนะ ไม่ไปแก้ปัญหาอะไรก่อนเหรอ"

"แก้ดิ แต่ดูหนังจบก่อน"

"ไอ้พุฒ! นี่มันเรื่องใหญ่นะ"

"ตอนนีใ้ครจะตายกช่็างเถอะ ฉันจะดหูนงั แกไปท�าของกนิมาแกล้มเบียร์ 

หน่อยไป" พุฒโบกมือไล่

พริณุรกัษ์ได้แต่ขบเข้ียวเคีย้วฟัน เธอฟึดฟัดลกุจากโซฟา มองหน้าเขา 

อย่างไม่สบอารมณ์

"ใช้ฉันเป็นผัวเลยนะแก"
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"หึ! มันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว" เขาบอกแล้วหันมายักคิ้วให้

"ไอ้!" พริณุรกัษ์เกอืบหลดุสารพดัค�าด่าออกมา แต่ว่าด่าคนอย่างพุฒ

ไม่ว่าใช้ค�าไหนมันก็ไม่สาสม สุดท้ายจึงได้แต่กระแทกเท้าเดินเข้าครัวไป

เธอหยิบบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปออกมาแกะซอง ตั้งน�้าจนเดือดแล้ว 

โยนบะหมี่ใส่หม้อ ตามด้วยหมู ไข่ และผัก เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจึง

ยกมาเสิร์ฟ

พุฒมองอาหารบนโต๊ะแล้วกลอกตาก่อนจะมองหน้าแม่ครัวจ�าเป็น

"อะไร" เธอถามออกไป

"มาม่าเนี่ยนะ"

"ใช่สิ เห็นเป็นสเต๊กเนื้อวากิวหรือไงล่ะ"

"ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเหรอ"

พิรุณรักษ์ปั้นยิ้มให้คนช่างเลือก ท้ังท่ีไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีเลือกได้เลย

สักนิด

"เป็นแค่ผูอ้าศยั หัดเกรงใจเจ้าของห้องบ้างส ิมารยาทข้ันพืน้ฐานน่ะ"

"อ้อ! ต้องเป็นผัวงั้นสิถึงจะดูแลดี" พุฒเงยหน้ามองคนท่ีก�าลัง 

สอนมารยาทให้เขา

พิรุณรักษ์กอดอกพยักหน้าหงึกหงัก "แน่นอน...ว้าย!"

หญิงสาวไม่ทันได้ตัง้ตวั อยู่ๆ  กถ็กูพฒุคว้าแขนและดงึลงไปหา ทุกอย่าง 

ดูรวดเร็วไปหมด พอรู้สึกตัวอีกทีเธอก็อยู่ใต้ร่างของเขาแล้ว

"ไอ้พุฒ! นี่แกคิดจะท�าอะไรเนี่ย"

"กล็องดไูง ว่าถ้าฉันเป็นอย่างอ่ืน...ไม่ใช่เพือ่น แกจะดแูลฉันดกีว่านีม้ั้ย"  

เขาย้ิม เป็นยิม้ท่ีพริณุรกัษ์สมัผสัได้ถงึความชัว่ร้ายซ่ึงท�าเอาเธอขนลกุเกรยีว

แม้จะดูเหมือนพูดเล่น แต่เธอก็อดตระหนกไม่ได้ โอเค ถึงแม้ว่าพุฒ

จะหล่อระเบิดระเบ้อจนเธอแทบอยากจะสมยอมมอบความสาวให้เขาง่ายๆ 

ในบางวูบของความคิดก็เถอะ
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แต่มันไม่ใช่ นี่มันไม่ใช่เลย

"ไอ้บ้า! ไอ้ชั่ว! ฉันไม่ยอมนะ ปล่อย!!"

"ไม่เหรอ ลองดูมั้ย"

ไม่เพียงแค่พูด แต่พุฒยังโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้จนลมหายใจของเขา

รินรดใบหน้าเธอ

พริณุรกัษ์หัวใจเต้นโครมครามราวกบัว่ามันจะกระดอนออกมาจากอก 

หมอนี่คงเป็นพวกห่ืนกามท่ีขาดแคลนผู้หญิงมานานจนไม่คิดจะสนใจเลย

ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใคร

"ฉันเพื่อนแกนะ"

"ก็รู้" เขากระตุกยิ้มมุมปาก "เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน ไม่เคยได้ยินเหรอ"

พริณุรกัษ์ลอบกลนืน�า้ลาย เธอควรผลกัไสเขา แต่เพราะอะไรไม่ทราบ 

แขนขาเธออ่อนแรงไร้ความสามารถในการต่อต้านใดๆ จึงท�าได้แต่ดิ้น 

ยุกยิกอยู่ใต้ร่างที่สูงหกฟุตแปดเซนติเมตรนั่น

แต่ก็ไร้ผล สดุท้ายจงึได้แต่นอนเกรง็อยูแ่บบนัน้ หญิงสาวรวบรวมสติ

ที่ก�าลังกระเจิดกระเจิงช้าๆ ก่อนเงยหน้าพูดกับเขา

"แกไม่ท�าจริงๆ หรอก"

"ท�าไมถึงเชื่อแบบนั้น"

"แกไม่ได้ชั่วขนาดนั้น แกแค่แกล้งฉัน แล้วถ้าไม่เลิกเล่นฉันจะโกรธ

แล้วด้วย"

สีหน้าจริงจังของพิรุณรักษ์ท�าให้คนขี้เล่นชะงักไป เขายอมถอนตัว

ออกจากร่างนุ่มนิ่ม พิรุณรักษ์พรวดพราดลุกข้ึนนั่งแล้วขยับหนีจนตัวไป 

ชิดอีกด้านของโซฟา

ร่างสูงก�าย�าเสยผมที่ยุ่งเหยิงของตัวเองลวกๆ

แต่ทั้งที่ผมเผ้ายับยุ่งแบบนั้นเขาก็ยังดูหล่ออยู่มาก

"ไม่ต้องด่าฉันด้วยสายตาหรอกน่า กพ็ดูเองไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่มทีาง
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ท�าอะไรแกแน่ๆ" เขาเลิกคิ้วถาม

"ถึงจะพูดว่าไม่ท�าอะไรฉัน แต่ก็อย่าเอาหน้ามาใกล้แบบเม่ือกี้อีก  

อย่ามากอด อย่ามาโดนตัวฉันแบบนั้นอีก รู้มั้ย!" เธอแว้ดใส่ด้วยความ

โมโห...ลึกๆ แล้วเธอโมโหตัวเองมากกว่าที่ดันไปรู้สึกหวั่นไหว

"บางที...ฉันกอ็ยากกนิต้มจดืดบู้างนะ" พุฒแกล้งมองเธอด้วยนยัน์ตา

แพรวพราว

คราวนี้พิรุณรักษ์เท้าเอวมองหน้าอย่างเอาเรื่อง

"เพราะนิสัยแบบนี้ไง ชีวิตแกถึงได้เป็นแบบนี้"

ค�าพูดนั้นท�าให้คนฟังนิ่งไป เขาถอนหายใจ สีหน้าค่อยๆ เปลี่ยนเป็น

เคร่งขรึม แต่พิรุณรักษ์รู้ดีว่า 'เพื่อน' จะไม่โกรธกันเม่ือกล่าวเตือนอย่าง

จริงใจ แม้ว่าถ้อยค�าจะรุนแรงสักเพียงใดก็ตาม

"ฉันอาจจะพูดแรงไป แต่แกจะปล่อยให้ชีวิตแกเป็นแบบนี้ไม่ได้นะ"

"มันไม่ได้น่าเป็นกงัวลอย่างท่ีแกคดิหรอกน่าฝน ไม่มีอะไรต้องกงัวลเลย"  

เขาปรบัสหีน้าให้ผ่อนคลายดงัเดมิพลางคว้าบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูมากนิเหมือน

ลืมไปว่าเขาไม่ได้ชอบมันสักเท่าไหร่

"ไอ้ท่ีไม่น่าเป็นกงัวลท่ีแกหมายถงึคอืการท่ีต้องออกจากสโมสรเนีย่นะ 

สโมสรระดับโลก ใครๆ ก็ใฝ่ฝันจะก้าวไปถึงจุดนั้น"

"มันก็แค่สถานที่นะ มันไม่ได้ส�าคัญขนาดนั้นหรอกน่า"

เขาบอกด้วยน�้าเสียงท่ีเริ่มดังขึ้น นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าพิรุณรักษ์

ต้องหยุดพูดเรื่องนี้ เธอระบายลมหายใจออกมา ก่อนจะคว้าเบียร์ซึ่งตั้งอยู่

บนโต๊ะขึ้นมายกดื่มบ้าง

พฒุเหลอืบตามอง เขาไม่อยากพดูถงึเรือ่งท่ีเกดิข้ึนสกัเท่าใดนกั อนัท่ีจรงิ 

การที่เขามาอยู่กับพิรุณรักษ์ก็เพราะอยากหนีปัญหา

แค่ชั่วคราวเท่านั้น...

"อย่าเมานะ"
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"ฉันไม่เคยเมา"

"เห็นพูดแบบนี้ทุกที"

"วันนี้ไม่หิ้วกระเป๋าชาแนลมาด้วยเหรอชะนี"

ชลชาติถามเมื่อเห็นว่าพิรุณรักษ์มาท�างานด้วยกระเป๋าใบเก่าท่ีไม่ใช่

ใบเมื่อวาน

พริณุรกัษ์นัง่อยู่ท่ีโต๊ะท�างาน ฝ่ายของเธอดแูลเรือ่งการตลาด สมาชิก

ในห้องมปีระมาณสบิคน เป็นผูห้ญิงแปดคน และผูช้ายอีกสองนัน่คอืชลชาติ

กับพีรวิทย์ โต๊ะท�างานแบ่งเป็นคอกกั้นส�าหรับความเป็นส่วนตัวเพียง 

เล็กน้อย

ใช่! เล็กน้อยจริงๆ มันไม่มีความส่วนตัวเลย เม่ือวานเธอถึงถูก 

เพื่อนร่วมงานรุมถามเรื่องกระเป๋าจนแทบไม่ได้ท�างาน

วันนี้เธอจึงตัดสินใจวางมันไว้ในตู้

"ฝนเก็บไว้ดีกว่า ใช้มากเดี๋ยวของช�้า ร้อนเงินเอาไปขายจะเสียราคา" 

เธอตอบไปส่งๆ เพื่อไม่ต้องถูกถามเรื่องกระเป๋าอีก แค่นี้เธอก็โมโหตัวเอง

จะแย่ที่ยอมรับมันเพื่อให้ที่พักกับพุฒ

เขาแทบจะท�าให้เธอประสาทเสียอยู่ทุกวัน อีกอย่าง...เขายังเป็น 

ต้นเหตุให้เธอแฮงก์หนักในวันนี้ด้วย

"แล้วหน้าตาท�าไมดูไม่สดใสเลยอะ นอนดึกเหรอ"

"ฝนปวดหัวนดิหน่อยน่ะเจ๊ชลลี ่ดีนะท่ีวนัศุกร์แล้ว อยากนอนมากเลย

ตอนนี้" พิรุณรักษ์หยิบกาแฟร้อนท่ีต้มใส่กระติกควบคุมอุณหภูมิท่ีเธอ 

พกมาจากบ้านยกขึ้นดื่ม ท�าให้รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย

"ไม่สบายเหรอ" ฐิติวรดานั่งอยู่ไม่ไกลได้ยินบทสนทนาก็ชะโงกหน้า

มาถาม

"อืม" พิรุณรักษ์ยอมรับด้วยเหตุผลเดิม เธอคร้านจะอธิบายว่าอาการ
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ท่ีเป็นอยู่เกดิจากการดืม่เบียร์มาเมือ่คนืเพราะต้องมคีนถามแน่ว่าดืม่กบัใคร 

ที่ไหน อย่างไร

"น่าสงสารแกจริงๆ ต้องดูแลตัวเองสินะ"

"ปากบอกว่าสงสาร แต่น�า้เสยีงเยาะเย้ยปิดไม่มดิเลยนะคะคณุแหวน" 

พิรุณรักษ์รู้ว่าเพื่อนก�าลังค่อนแคะเรื่องความโสดของเธอ

"ฉันอยากให้แกมีคนดีๆ ดูแลน่ะ"

"อย่าไปกดดนัน้องฝนเลยน่า ถ้าเป็นอะไรมากกบ็อกพ่ีเลยแล้วกนันะ" 

ประโยคหลังพีรวิทย์หันมาบอกกับพิรุณรักษ์

พริณุรกัษ์พยักหน้าหงกึหงกัแล้วหันไปเปิดคอมพิวเตอร์ รูส้กึปวดศรีษะ 

ตุบๆ พุฒจะรู้ไหมว่าเธอเป็นอย่างไรในวันนี้

อีตานั่นคงไม่คิดอะไรหรอก

ติ๊ดๆ

เสียงข้อความท�าให้พิรุณรักษ์ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูแบบเนือยๆ

'คริสเตียนส่งข้อความถึงคุณ'

คิว้เรยีวย่นเข้าหากนั ต้ังแต่เธอเล่นแอพฯ หาคูก่มี็แอ็กเคานต์แปลกๆ 

ทักมาหลายคน

นั่นแหละ ชีวิตที่มีสีสันของเธอช่วงนี้ บางครั้งก็คุยยาว บางครั้งก็คุย

แค่ชั่วเวลาหนึ่ง แต่ส่วนมากเมื่อนัดเจอกันมันจบทุกที

"หน้าตาดีนะ หล่อเลย"

ชลชาติถือวิสาสะชะโงกหน้ามาดูเพราะรู้ว่าพิรุณรักษ์ไม่ถือสา

"หล่อๆ เนี่ยแหละน่ากลัว"

"น่ากลัวยังไงยะ หล่อสิดี"

"เขาจะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ไหนเลย" พิรุณรักษ์กระซิบกลับไป
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เพราะไม่ต้องการให้ฐิติวรดามาร่วมผสมโรง

"นัดเดตบ่อยจนกลายเป็นกูรูเรื่องผู้ชายไปแล้วหรือไงยะ"

"ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกค่ะ แค่เปรียบเทียบจากสถิติน่ะ บางคนก็หวังแค่ 

คู่นอนเท่านั้นเองด้วยซ�้า"

ชลชาติหัวเราะ "ฉันว่ามันก็ไม่เสียหายนะ"

"บ้าน่าเจ๊"

"ตอบไปจ้ะ อย่าเพิ่งคิดล่วงหน้าไปก่อน"

พิรุณรักษ์ย้ิม เธอคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เธอจะตอบผู้ชายทุกคน 

ที่ทักมา เพราะถ้าหากไม่ท�าแบบนั้นเธอก็ควรลบแอพพลิเคชั่นนี้ทิ้งไปเสีย
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บทที่ 4
ภ�รกิจพิชิตค�นทอง

"ไปไหนนะ"

พฒุซ่ึงยังอยู่ในชุดเดมิตัง้แต่เม่ือวานถามพริณุรกัษ์ถงึแผนการของเธอ 

ในค�่าคืนวันศุกร์นี้ หลังจากที่เธอบอกเขาแล้วแต่เขาคิดว่าตัวเองหูฝาดไป

"ไปผับแถวทองหล่อ"

"ไปท�าไม"

"ฉันจะไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน"

"ไปด้วย"

"ไม่ได้" พิรุณรักษ์ไม่มีทางให้พุฒไปด้วยแน่ๆ เธอไม่อยากให้ใครรู้ว่า

เธอรู้จักกับเขา ไม่อยากจะตอบค�าถามมากมายให้เหนื่อย

"ท�าไม ฉันเลี้ยงก็ได้"

"ไม่!" เธอปฏิเสธเสียงแข็งแล้วเดินไปหยิบเสื้อผ้าออกมาเตรียมตัว

พุฒยืนกอดอกพิงกรอบประตูมองเพื่อนอย่างใช้ความคิด

"นัดกับผู้ชายล่ะสิ"

พิรุณรักษ์หันมามองพุฒพร้อมย้ิมให้เป็นค�าตอบ ซ่ึงนั่นก็ท�าให้พุฒ

หัวเราะออกมา
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"นี่มาใจแตกตอนแก่เหรอเนี่ย"

"ไอ้พุฒ! หยาบคาย ผู้หญิงไม่ชอบค�าว่า 'แก่' รู้มั้ย มันแสลง"

พิรุณรักษ์ท�าหน้าเง้า เธอยิ่งเป็นกังวลเรื่องอายุที่เข้าใกล้เลขสามของ

ตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิม พุฒยังมาตอกย�้าไปอีก

ใช่ส!ิ ผูช้ายวยัสามสบิอย่างพฒุคงไม่เป็นเดอืดเป็นร้อน เพราะส�าหรบั

ผูช้ายแล้วอายุเท่านีเ้ป็นเพยีงจดุเริม่ต้นในชีวติเท่านัน้ ย่ิงพวกเขาอายุมากขึน้ 

เท่าไหร่กย่ิ็งเท่ากบัว่าพวกเขาจะดภูมูฐิานและมีเสน่ห์ทางเพศมากข้ึนเท่านัน้

"อย่าพยายามเลย อะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองน่ะ"

"มันใช่ นี่แหละตัวฉัน"

"เป็นผู้หญิงที่พยายามหาผัวน่ะเหรอ"

พริณุรักษ์ถอนหายใจแล้วเท้าเอวมองหน้าเพือ่น "แกจะไปเข้าใจอะไรล่ะ  

ผูช้ายอย่างแกคงไม่คดิจะลงเอยกบัใครง่ายๆ ไม่เคยคิดถงึครอบครวั ไม่เคย

จินตนาการถึงสนามหญ้าหน้าบ้านที่มีเด็กวิ่งเล่น"

พฒุนิง่มอง เขายิม้น้อยๆ และมันท�าให้พริณุรกัษ์เผลอหยุดมองอีกฝ่าย 

โดยไม่รู้ตัว หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างไร้เหตุผล

"มองอะไร"

"เปล่า ก�าลังคิดตามไง ฉันว่าฉันเห็นภาพละ"

"ภาพของครอบครัวสุขสันต์เหรอ"

"เปล่า ภาพของสาวผมบลอนด์สุดเซ็กซี่ต่างหาก"

พริณุรกัษ์กลอกตาให้กบัความชดัเจนของเพือ่น และท�าได้เพียงระบาย

ลมหายใจออกมาก่อนก้าวไปผลักเขาให้พ้นจากกรอบประตู

"แกออกไปเลย ฉันจะอาบน�้าแต่งตัว"

พิรุณรักษ์ก็เหมือนสาวๆ ทั่วไปที่มีประสบการณ์การเที่ยวกลางคืนมา

พอประมาณ เธอดื่มเป็น แต่ไม่สูบบุหรี่ และไม่เคยไปต่อกับใคร
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นี่คือสิ่งที่เธอเป็น

แต่หลงัจากพ้นรัว้มหาวทิยาลยัมาแล้ว การสงัสรรค์ของเธอกเ็บาบางลง  

และเหมือนจะห่างหายไปเลย จนกระท่ังเม่ือเธอได้ลองคุยกับผู้ชายท่ีเจอ 

ในแอพฯ หาคู่

เขาชื่อคริสเตียน เป็นหนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกัน แม่เป็นคนไทย เขา

เกิดและเติบโตที่ไทย อายุยี่สิบเจ็ด อาชีพนักดนตรี

'เด็กกว่ากรุบๆ'

ชลชาติท�าหน้าทะเล้นหลงัจากเธอเม้าท์มอยประวตั ิ'คนคยุ' ใหม่ให้ฟัง  

บนโต๊ะอาหารมีเธอ ชลชาติ และพีรวิทย์ ส่วนฐิติวรดาไปกับปุณชัยแฟน

ของเจ้าตัว

'นักดนตรีไม่เหมาะกับฉันทุกประการ' พิรุณรักษ์บ่นอย่างเสียดาย 

นิดหน่อย เพราะดูจากรูปโพรไฟล์ของเขา เขาหล่อมากเลย

ให้ตายเถอะ! ท�าไมเธอถึงได้มีจิตใจฝักใฝ่อยู่แต่กับผู้ชายหล่อกันนะ

'เขาอยู่ผบัแถวไหนอะ อยากลองไปดูให้เห็นกบัตาว่าเป็นยังไง' พีรวิทย์ 

เสนอ ปกติเขาไม่ค่อยยุยงส่งเสริมพิรุณรักษ์เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ ครั้งนี้

ทุกคนจึงแปลกใจเป็นอย่างมาก 'ท�าไมล่ะ ไม่อยากไปดูกันเหรอ'

'กแ็ค่แปลกใจ ปกตแิกไม่ค่อยจะออกความเห็นในภารกจิพชิิตคานทอง

ของยายชะนีน้อยเท่าไหร่นี่นา'

'กค็นก่อนๆ เป็นผูช้ายท่ัวไป ไม่นดัเจอกเ็จอไม่ได้ แต่คนนีอ้ยูใ่นท่ีแจ้งนะ  

เราไปแอบส่องเขา เขาก็ไม่รูต้วัหรอก ถามเขาสว่ิาเล่นคนืไหน จะได้ไปดกูนั'

บทสนทนาสัน้ๆ บนโต๊ะอาหารกลางวนัของวนันีเ้องท่ีเป็นบทสรปุให้เธอ 

มาอยู่ตรงนี้ในชุดเสื้อแขนกุดเอวลอยสีด�าและกางเกงยีนขายาวพอดีตัว

แน่นอนว่ากระเป๋าชาแนลบรรณาการจากพุฒต้องได้ออกงานด้วย

"แหวนมาไม่ได้เหรอ"
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พิรุณรักษ์ส่ายหน้าให้กับเพื่อนรุ่นพี่ท้ังสองท่ีมาจองโต๊ะให้ก่อนแล้ว 

ท�าเลเหมาะ โต๊ะหน้าสุดเลยทีเดียว

"แฟนไม่ให้มา"

ชลชาติฟังแล้วกลอกตา "สรุปว่ามีแฟนนี่มัน 'ดี' หรือ 'ไม่ดี' วะเนี่ย"

"แล้วเจ๊ว่าดมีัย้อะ หรอืว่าไม่โสดแล้ว" พริณุรกัษ์หัวเราะแล้วถามกลบัไป  

เพราะท่ีนั่งกันอยู่ตอนนี้ก็โสดหมดทุกคน แต่ดูเหมือนจะมีแค่สาวผู้กลัว

มดลูกหมดอายุอย่างเธอนี่เองที่กระวนกระวายที่สุด

"โสด แต่ไม่สนิท"

"ใคร" พีรวิทย์ถามสั้นๆ เล่นเอาคนถูกถามงงกับค�าถามไปเลย

"ใครอะไร"

"ก็ที่ไม่สนิทอะ คุยกับใคร ไม่เห็นบอกเลย"

ชลชาติไหวไหล่ แล้วยกเหล้าท่ีผสมเรียบร้อยแล้วข้ึนดื่ม นัยน์ตา

แพรวพราวบอกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้กับ 'คนคุย' คนใหม่ว่าไปในทิศทาง

ที่ดี

"เอาไว้แน่ใจเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังเองแหละน่า"

พีรวิทย์ยิ้มบาง พิรุณรักษ์เองก็ยิ้มตามก่อนจะกระแทกไหล่ตัวเองกับ

คนก�าลงัมีความรักเบาๆ แล้วหันไปมองนกัดนตรท่ีีก�าลงัเล่นอยูบ่นเวทีตอนนี้  

พบว่าเป็นวงดนตรีโฟล์กซองชายล้วนสามคนนั่งเล่นเพลงเบาๆ

"ยังไม่ใช่วงนี้หรอก ถามเด็กเสิร์ฟแล้วเห็นว่าขึ้นสามทุ่มอะ" พีรวิทย์

ท�าหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

พริณุรกัษ์ย้ิมน้อยๆ แล้วหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาดขู้อความจากครสิเตยีน 

เขาถ่ายภาพตัวเองระหว่างที่อยู่หลังเวทีส่งมาให้ โดยไม่รู้เลยว่าเธออยู่ที่นี่

แค่วันแรกนับว่าความสัมพันธ์ในฐานะคนคุยของเธอกับคริสเตียน

พัฒนาไปได้ดี เขาส่งข้อความมาถามไถ่เธอ และตอบค�าถามที่เธอถามเขา

ด้วยความเต็มใจ กระนั้นพิรุณรักษ์ก็แน่ใจว่าเขาก�าลังคุยอยู่กับผู้หญิง 
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อีกหลายคนเหมือนๆ กับเธอท่ีไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียว ความสัมพันธ ์

ที่มีจุดเริ่มต้นจากแอพฯ หาคู่นั้นอย่าได้หวังความยั่งยืนตั้งแต่ตอนแรก

ทุกอย่างต้องใช้เวลา

"เขาอยูห่ลงัเวทีแล้ว" พริณุรกัษ์เปิดบทสนทนาของเธอกบัหนุม่นกัดนตร ี

ให้เพื่อนรุ่นพี่ดู

ชลชาตวิีด้ว้ายแบบไม่ปิดบังอาการ "หล่อ! บอกได้ค�าเดยีวว่าหล่อ...มาก"

พิรุณรักษ์เห็นด้วยในข้อนี้ เขาหล่อมากทีเดียว ถ้าไม่เทียบกับพุฒ  

แต่ว่า...เธอจะไปเปรียบเทียบกับไอ้ผู้ชายห่ืนกามนั่นท�าไมกัน หมอนั่น 

เป็นเพื่อนรักเธอก็จริง แต่เธอจัดให้เขาอยู่นอกวงโคจรของชีวิตโดยสิ้นเชิง 

เหมือนดาวคนละกาแล็กซี่นั่นแหละ

เพราะอะไรน่ะหรือ ก็เพราะผู้ชายอย่างพุฒนั้นเธอไม่มีวันเข้าใจอะไร

เขาได้เลย เขาเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ใช่นักฟุตบอลทั่วไป แต่เป็นนักฟุตบอล

ระดับพรีเมียร์ลีก แน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นเป็นเบอร์หนึ่งแต่ก็

เป็นที่รู้จักในระดับโลก ซ�้าพื้นฐานชีวิตยังไม่ธรรมดาสามัญ เพราะเขาเป็น

ทายาทเจ้าของกิจการห้างสรรพสินค้าเบอร์หนึ่งของประเทศ รวยเป็นพันๆ 

ล้าน หรืออาจจะระดับหมื่นล้านเลยด้วยซ�้า

ส่วนเธอ แม้จะเกดิในครอบครวัท่ีมีฐานะด ีเป็นเจ้าของกจิการโรงแรม

เล็กๆ ในต่างจังหวัด กระนั้นเธอก็ยังมีชีวิตใกล้เคียงกับสามัญชนท่ัวไป 

อยู่มาก คนอย่างพุฒคงไม่รู้เลยด้วยซ�้าว่าการมีเงินจ�ากัดแค่พอใช้เดือน 

ชนเดือนเป็นอย่างไร เขาไม่รู้แน่ๆ ว่าการกินอาหารมื้อละพันเกินห้าครั้ง 

ในหนึง่เดอืนจะกระทบต่อความสามารถในการช�าระค่าผ่อนคอนโดฯ ขนาดไหน  

เธอกับเขามีเพียงอย่างเดียวท่ีเหมือนกัน นั่นคือเรียนโรงเรียนเดียวกัน

เท่านั้น

การสังสรรค์เล็กๆ ของเพื่อนร่วมงานด�าเนินไปได้ครู่เดียว บนเวที 

ก็เกิดความครึกครื้นขึ้นมาเมื่อวงดนตรีที่ประกอบด้วยนักดนตรีแบบเต็มวง
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ข้ึนเล่น เสยีงกรีด๊ของนกัท่องราตรที�าให้พิรณุรกัษ์หันไปมองทันที วนิาทีแรก 

ที่เห็นคริสเตียนตัวเป็นๆ บนนั้น หัวใจของเธอเต้นรัวแรงโดยอัตโนมัติ

แสงไฟสาดส่องไปยงัร่างในชุดเสือ้ยืดสวมทับด้วยเสือ้ยีนแขนยาวกบั

กางเกงยีนขาเดฟ และรองเท้าผ้าใบท่ีให้ความรู้สึกของการเป็นนักดนตรี

อย่างแท้จริง

"โอ้! หล่อตรงปก" ชลชาติลงความเห็น พีรวิทย์ยักคิ้วเชิงเห็นด้วย

ส่วนพิรุณรักษ์นั้น เธอรู้สึกเหมือนอกหักไปแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์

เขาไม่มีทางชอบเธอแน่นอน

"อกหักแล้วฉัน"

"ยังไม่ได้เริ่มเลย"

"ไม่ต้องเริ่มหรอกแบบนี้ เขาหล่อขนาดนี้ แค่สาวๆ ท่ีมาเท่ียวก็ม ี

ให้เลือกแบบไม่หวาดไม่ไหวแล้ว"

"ถ้าเขาคดิแบบนัน้กค็งไม่เล่นแอพฯ หาคูจ่นมาเจอเธอหรอกค่ะชะนน้ีอย  

สู้ๆ หน่อย"

ชลชาตเิก่งอีกตามเคย เขามีความสามารถในการผลกัดนัจนเธออยากจะ 

มอบโล่เกียรติยศสาขาฝ่ายสนับสนุนการมีคู่ให้เลย

"จริงอย่างที่ชลลี่พูด พี่ว่าเราลองดูไปก่อนก็ไม่เสียหาย ถ้า 'ไม่ใช่' ก็

แยกย้าย แค่นัน้เอง" พรีวทิย์บอก น�า้เสยีงเริม่ไม่ปกตบ่ิงบอกว่าแอลกอฮอล์ 

ได้เข้ากระแสเลือดแล้ว

"อีกอย่าง เราได้เปรียบตรงที่เราเห็นเขาก่อน"

พริณุรกัษ์ไม่คล้อยตามสกันดิเดยีว เนือ่งจากว่าเธอกบัผูช้ายบนเวทีนัน้ 

เพิ่งคุยกันได้ไม่ถึงสิบแปดชั่วโมงด้วยซ�้า บางทีพรุ่งนี้เขาอาจหายตัวไปเลย

ก็ได้

การคาดการณ์ถึงความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดูเหมือนจะเป็น

เรื่องเพ้อเจ้อสุดๆ
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"แล้วถ้าเกิดว่าให้เขาเจอฝนวันนี้เลยล่ะ"

"ไม่นะคะพี่แพท เราจะไม่ท�าแบบนั้นเด็ดขาด เดี๋ยวผู้ชายจะมองว่า

ฝนแรดเกินไป"

"ไม่หรอกน่า แค่ท�าเป็นว่าบังเอิญ เรื่องบังเอิญมันเกิดข้ึนได้ทุกวัน 

นั่นแหละ"

"บังเอิญแบบไหนกัน เขารู้ว่าน้องรู้ว่าเขาท�างานท่ีไหน เพราะน้อง 

ถามเขาอะ"

"ก็แถไปสิ บอกว่ามีนัดกับเพ่ือนท่ีนี่ ไม่คิดว่าจะเจอ แค่นี้ไม่เห็นจะ

ยากตรงไหน"

แม้ว่าพีรวิทย์จะไม่ได้แสดงออกชัดว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายแท้ แต่เขาก็

ไม่ได้ปิดบังรสนิยมทางเพศของตัวเอง พิรุณรักษ์รู้ดีว่าเขามีประสบการณ์

ด้านความรักโชกโชนเป็นอย่างมาก และได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในวันนี้

"แพรวพราวมากจ้าแพท ดูเหมือนเสอืเตรยีมล่าเหย่ือยงัไงอย่างงัน้เลย"  

ชลชาติที่เริ่มกรึ่มๆ แล้วเหมือนกันพูดขึ้นแข่งกับเสียงเพลง

"นีพ่ี่ๆ  ยังไงกต็ามนะ อย่าเมามากเกนิไปรูม้ั้ย น้องดพ่ีูๆ ไม่ไหวหรอกนะ"

"ไม่เมาหรอก เอ้า! โชนนนนน"

พอชลชาตชิแูก้วข้ึนพรีวทิย์กส่็งแก้วตวัเองไปชนด้วยทันที พิรณุรกัษ์

ระบายลมหายใจออกมาอย่างสุดเซ็ง ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ท่ีเธอ

ยอมมาท�าอะไรบ้าๆ ในวันนี้

คริสเตียนเป็นนักร้องน�า เขามีเสน่ห์มากเวลาท่ีจับไมค์ร้องเพลง  

แถมเสียงก็เพราะมากๆ ด้วยจนท�าเอาพิรุณรักษ์เคลิ้มไปเลย

"นีค่อืหน้าตาของคนไม่คาดหวงัอะไรในความสมัพันธ์ถกูมะ" ชลชาตเิห็น 

ก็อดแซวไม่ได้

ขนาดว่าคริสเตียนเดินหายเข้าไปหลังเวทีเพราะเป็นเวลาพักครึ่ง 
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สิบห้านาทีพิรุณรักษ์ก็ยังมองค้างอยู่อย่างนั้น

"ส่งข้อความไปบอกเขาสิ ว่าเขาร้องเพลงเพราะมาก" พีรวิทย์สะกิด

พิรุณรักษ์ให้ตื่นจากภวังค์

"จะดีเหรอพี่แพท มันดูก๋ากั่นไปนะ"

"เชื่อพี่สิ แค่นี้ไม่ก๋ากั่นหรอก เขาไม่ได้ขอร้องให้เรามาเจอ แค่บอก 

แล้วคอยดูปฏิกิริยานะ ถ้าเขาออกมาหาก็เตรียมชุดเจ้าสาวได้เลย"

"บ้า!" พิรุณรักษ์ไม่ได้เชื่อแบบนั้น แต่ก็อดเขินไม่ได้

เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งอายุสิบสี่หยกๆ ก�าลังแตกเนื้อสาว ชลชาติ

ก็ท�าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พยักพเยิดให้เธอท�าตามค�าแนะน�าของพีรวิทย์

คนที่ดื่มไปเล็กน้อยเกิดความกล้าหาญขึ้นมาจึงกดส่งข้อความไป

'คุณร้องเพลงเพราะมากค่ะ โดยเฉพาะเพลงสุดท้ายก่อนพักครึ่ง'

พอพมิพ์เสรจ็พริณุรกัษ์กร็บีวางโทรศพัท์ทันที หัวใจของเธอเต้นรวัแรง  

ตืน่เต้นย่ิงกว่าตอนถกูครเูรยีกให้ตอบค�าถามเป็นร้อยเท่า ไม่แน่ใจว่ากีวิ่นาที 

แต่ระยะเวลามันสั้นมากๆ ข้อความจากอีกฝ่ายก็ตอบกลับมา

'คุณมาที่ผับเหรอ นั่งโต๊ะไหน'

"กรี๊ด!"

พิรุณรักษ์กับชลชาติประสานเสียงกัน ขณะท่ีพีรวิทย์เองก็ตื่นเต้น 

ไม่ต่างจากทั้งคู่

มาถงึข้ันนีแ้ล้วพริณุรกัษ์จงึพมิพ์เลขโต๊ะส่งกลบัไป คดิว่าทุกอย่างจะจบ 

เพียงแค่นั้น เขาเห็นเธอ...เธอเห็นเขา ได้เจอหน้ากันตัวเป็นๆ ในระยะไกล

แต่ไม่คิดเลย เพราะเพียงแค่ไม่กี่นาทีจากการสนทนาสั้นๆ คริสเตียน
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ก็เดินมาถึงโต๊ะเธอโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไร

"สวัสดีครับ"

การปรากฏตัวของชายหนุ่มท�าให้ทุกคนอึ้งไป ต่างก็พูดอะไรไม่ออก 

คงมีเพียงพีรวิทย์ที่รู้สึกตัวขึ้นก่อนรีบกล่าวทักทายกลับไป

"สวัสดีครับ ตกใจหมดเลย"

"ตกใจผมเหรอ" เขากล่าวอย่างอารมณ์ดีพลางมองไปที่พิรุณรักษ์ซึ่ง

นั่งฝั่งตรงข้ามพอดี

สาบานเลยว่าเป็นครัง้แรกท่ีพริณุรกัษ์อยากจมหายไปในผนืธรณจีรงิๆ 

เธออายจนไม่รู้จะท�าหน้าอย่างไร มันเขินจนบอกไม่ถูกเลย

"คุณฝน สวัสดีครับ"

"เอ่อ..."

"จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอครับ" เขายิ้มมีเสน่ห์

"อ้อ! เอ่อ...สวัสดีค่ะ ฉันไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่คิดว่าคุณจะมาที่โต๊ะ"

"มาสิครับ เราคุยกันแล้วนี่ ถือว่าเรารู้จักกันแล้ว"

"แค่วันเดียวเองนะคะ"

"แค่นาทีเดียวก็ถือว่ารู้จักครับ" เขายิ้มจนเห็นฟันขาวเรียงกันเป็น

ระเบียบ ดวงตายิบหยี

พรุิณรกัษ์ประหม่าอย่างท่ีสดุ ไม่รูจ้ะเอามือไม้ไปไว้ตรงไหน ซ�า้ขนยัง

ลุกเกรียวไปท้ังตัวจนต้องยกมือลูบท้ายทอย ท่าทีของเธอดูไม่เจนจัดเป็น

สาวใจกล้าอย่างที่คิดว่าจะเป็นเลย

น่าอายชะมัด...

"ผมต้องขึน้เล่นอีกเบรกนงึ ถ้าไม่รบีกลบั เดีย๋วเสรจ็จะลงมานัง่ด้วยนะ"

"ไม่รีบเลยครับ" พีรวิทย์รีบตอบแทนเพื่อนรุ่นน้อง

นักร้องหนุ่มพยักหน้าแล้วหมุนตัวเดินหายไปข้างหลังเวที พิรุณรักษ์

เห็นว่าทุกก้าวที่เขาเดินไปนั้นมีสายตาหลายคู่มองตามไปตลอดเวลา
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เขามีออร่าพุ่งกระจายมากจริงๆ

"เจ๊!" เธอเขย่าแขนชลชาต ิอยากจะกรีด๊ออกมาสกัทีให้หายจากอาการ

ที่เป็นอยู่ ทั้งตื่นเต้น ทั้งดีใจ ทั้งประหม่าปะปนกันไปหมด

"อะไรยะ"

"อยากจะกรีด๊" พริณุรกัษ์บอกพลางซุกหน้ากบัแขนของเพ่ือนร่วมงาน

รุ่นพี่ "เขาหล่อมากเลยเนาะ"

"เออ! หล่อ" ชลชาติตอบ ทว่าดวงตากลบัจบัจ้องไปยังโต๊ะซ่ึงอยู่เกอืบ

สุดทางเดิน "แต่ว่า...ฉันเจอใครบางคนที่หล่อมากกว่า"

ค�าบอกเล่านั้นท�าให้พิรุณรักษ์ถอนหน้าออกมาจากไหล่ของคนพูด  

พีรวิทย์เองก็จ้องหน้าชลชาติอย่างสงสัยในสิ่งที่เขาพูด

"เวลานี้ต้องสนใจเรื่องของน้องฝนก่อนมั้ย ไม่ใช่ไปสอดส่องหาแต่ 'ผู้' 

คนใหม่"

"แต่คนนี้ไม่มองไม่ได้ เพราะดึงดูดสายตามาก"

"ดึงดูดอะไรกันเจ๊ชลลี่ นาทีนี้จะมีใครหล่อกว่าคริสอีกคะ" พิรุณรักษ์

ไม่เชื่อค�าพูดที่ดูเว่อร์วังของเพื่อนรุ่นพี่

เธอก�าลังตกอยู่ในภวังค์แห่งรัก ต่อให้เป็นพระเอกละครช่ือดังมายืน

อยู่ตรงหน้า เธอก็กล้าพูดได้ว่าเทียบคริสเตียนไม่ติดอย่างแน่นอน

เพราะเขาไม่ได้หล่ออย่างเดยีว แต่มีเสน่ห์มาก แถมยังน่ารกัมากด้วย

"มีสิ โน่นไง"

แค่ใช้สายตามองไม่ต้องช้ีให้เสยีเวลา พริณุรกัษ์และพีรวิทย์กหั็นมองตาม

ท่ามกลางความมดืสลวัของสถานบันเทิง แต่ร่างสงูของชายผูน้ัน้ราวกบั 

มีสปอตไลต์ส่องไปท่ีเขา แม้จะรายล้อมด้วยนักท่องราตรีจนเบียดกัน

แน่นขนัด เขาก็โดดเด่นจนไม่ต้องสังเกตก็เห็นได้ทันที

พริณุรกัษ์กัดรมิฝีปากตวัเอง ก�ามอืแน่นเพือ่ระงบัอารมณ์โมโหท่ีก�าลงั

พลุ่งพล่าน
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ไอ้พุฒ! ไอ้เพื่อนชั่ว

ดูเหมือนเพื่อนตัวดีจะเห็นเธอแล้วด้วย หลบก่อนดีกว่า หญิงสาว 

รีบเอาผมลงมาปิดหน้าตัวเอง เธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ที่คิดว่าแค่ใช้ผมบัง

ก็สามารถอ�าพรางใบหน้าจากใครสักคนได้

"นั่นมันพุฒนี่ ใช่หรือเปล่า" พีรวิทย์สันนิษฐาน

"ใช่สิ! เขาล่ะ" ชลชาติยืนยันมั่นใจ

"หล่อกว่าท่ีเห็นในทีวอีีกแฮะ ตวัสงูเด่นมาเลย" พีรวิทย์อดช่ืนชมไม่ได้  

"บ้านนี้มีพี่น้องสามคน หล่อทั้งบ้านเลยด้วย"

"ท้ังหล่อ ท้ังเก่ง ไม่คดิว่าจะได้เจอตวัเป็นๆ ในระยะใกล้ๆ แบบนี ้คนืนี้ 

ฉันต้องนอนเพ้อแน่เลย"

ดเูหมือนว่าท้ังชลชาตแิละพรีวทิย์จะลมืข่าวเสยีหายของพฒุไปเสยีสนทิ 

ถึงได้หลงชื่นชมเขาแบบนั้น ส่วนพิรุณรักษ์ได้แต่ภาวนาขอให้พุฒอย่าเดิน

เข้ามาทัก ใจหนึง่กค็ดิว่าเขามากบัเพือ่นคงจะท�าเป็นไม่รูจ้กักนั สาบานได้เลย 

ว่าถ้าเขาท�าเป็นไม่รู้จักเธอ เธอจะไม่โกรธเลยสักนิด

แต่ก็นั่นแหละ ค�าอธิษฐานของเธอไม่เคยเป็นผลหรอก เพราะพุฒ 

ลุกจากโต๊ะของตัวเองซ่ึงตอนนั้นมีเพื่อนผู้ชายร่วมโต๊ะด้วยอยู่สามสี่คน  

เดินตรงมายังโต๊ะของพิรุณรักษ์โดยท่ีเธอไม่รู้ตัวเลยเพราะมัวแต่ก้มหน้า 

ก้มตาหลบเขา

วงของคริสเตียนขึ้นเล่นต่อครึ่งหลังแล้ว แต่หญิงสาวไม่มีกะจิตกะใจ

จะดูเลยสักนิด

"ฝน"

เสียงนั้นท�าให้พิรุณรักษ์ระบายลมหายใจออกมาอย่างสุดเซ็ง เธอ 

เงยหน้าขึ้นและพบว่าพุฒมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้ว

ด้านชลชาตกิบัพรีวทิย์นัน้นิง่อ้ึงไปตัง้แต่ท่ีเขาลกุเดนิตรงมาแล้ว ท้ังคู่ 

ได้แต่เงยหน้ามองเจ้าของร่างสูงนั้นด้วยความรู้สึกไม่อยากเช่ือสายตา 
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ตัวเอง

"อะไร"

"พูดกับพี่ดีๆ หน่อยสิครับ น้องฝนคนสวย"

"พุฒ แกอย่ามาเล่นละคร"

"ละครอะไร น้องฝนนัน่แหละ เห็นพีแ่ล้วยังไม่เดนิไปทักอีก" พุฒท�าตา

พราวระยับใส่เพื่อนสาว แต่หญิงสาวกลับส่งตาเขียวปั้ดใส่เขา

"กลบัโต๊ะแกไปเลย" พริณุรกัษ์ท�าปากขมุบขมิบพอให้ได้ยนิกนัแค่โต๊ะ

ตัวเอง เพราะรู้สึกได้ว่าคนท่ีนี่เริ่มจ�าพุฒได้แล้วและก�าลังมองมาท่ีเขา  

มีบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพไว้แล้วด้วย

พุฒไม่ได้สนใจค�าสั่งของพิรุณรักษ์ เขาหันไปปั้นย้ิมให้เพ่ือนรุ่นพ่ี 

ทั้งสองคนของเธอ

"สวัสดีครับ ผมพุฒ พวกคุณเป็นเพื่อนฝนเหรอครับ"

"ชะ...ใช่ ใช่ค่ะ ชลลี่ กับแพท" ชลชาติตอบ จิ้มนิ้วที่ตัวเองตามด้วย

พีรวิทย์ เป็นการแนะน�าตัวที่สั้นกระชับได้ใจความ "แล้วคุณกับฝน เป็น..."

"ผมเป็น..." พุฒหยุดแค่นั้นแล้วปรายตามองพิรุณรักษ์ด้วยแววตา 

มีความหมาย "คนพิเศษ...ใช่มั้ย"

"ใช่! เป็นคนที่ต้องอยู่ให้ห่างเป็นพิเศษน่ะ"

ค�าตอบของพริณุรกัษ์ท�าให้รอยย้ิมอย่างผูเ้หนอืกว่าจางหายไป กระนัน้

พุฒก็คือพุฒ เขาเกิดมาเพื่อต้อนพิรุณรักษ์ให้จนมุมอยู่แล้ว

"ท�าแบบนี้อีกแล้วนะ" เขากล่าวน�้าเสียงราบเรียบ

"ท�าอะไร" พิรุณรักษ์มองเขาอย่างไม่ไว้วางใจ

"ก็หวง...เวลาที่ใครมาใกล้ฉัน เธอชอบไล่เขาไปไกลทุกที"

พิรุณรักษ์หาเสียงตัวเองไม่เจอเลยในตอนนั้น เธอขยับปากจะพูดแต่

ไม่รู้จะสรรหาค�าไหนมากล่าวกับอีกฝ่าย

พุฒไม่สนใจ เขายกนาฬิกาขึ้นดูเวลา



65

อุณหภูมิปกติ

"จะเท่ียงคืนแล้ว ไปหาข้าวต้มกนิแล้วกลบัห้องกนัดกีว่า" พุฒบอกกบั

หญิงสาวหนึ่งเดียวตรงนั้น

พิรุณรักษ์งุนงงกับการกระท�าของเขาจนหัวคิ้วเคลื่อนมาผูกโบกัน 

ยับยุ่ง

"ไม่! แกกลับไปก่อนเลย"

"ไม่! กลบัพร้อมกนั" พฒุไม่พูดเปล่า แต่เดนิอ้อมมาดงึแขนพิรณุรกัษ์

ให้ลุกขึ้น

พอเห็นว่าพุฒเดินเข้ามาใกล้ พิรุณรักษ์ก็รีบหันไปหาตัวช่วย

"เจ๊ชลลี่ พี่แพท บอกเขาให้หน่อยว่าเราจะกลับพร้อมกัน"

คนถกูขอความช่วยเหลอืแบบไม่ทันได้ตัง้ตวัท่ียังมึนงงกบัความสมัพนัธ์ 

ของเพือ่นรุน่น้องกบัคนดงัอย่างพฒุอยู่นัน้ต่างอกึอักกนัท้ังคู ่แต่รงัสบีางอย่าง 

จากตวันกัฟุตบอลหนุม่ท�าให้สดุท้ายพรีวทิย์กต็อบออกไปโดยไม่สนใจมิตรภาพ 

ของตนกับพิรุณรักษ์เลย

"ไม่เป็นไร ฝนกลับกับคุณพุฒเถอะ พวกพี่ก็จะกลับแล้วเหมือนกัน"

"พี่แพท!"

พีรวิทย์ยกมือไหว้ท�าหน้าเชิงว่าขอโทษ พิรุณรักษ์ได้แต่ฮึดฮัด

เธอมองหน้าพุฒอย่างขุ่นเคือง เป็นแบบนี้ทุกที ไม่ว่าพุฒจะพูดอะไร 

คนอ่ืนก็ต้องคล้อยตามเขาเสมอ เป็นเพราะถูกความหล่อเหลาของเขา

ครอบง�าอย่างไรเล่า หมอนั่นชอบบริหารเสน่ห์

"กลับเถอะ เป็นห่วง"

เขาก้มหน้าลงมากระซิบข้างหูของเธอ น�้าเสียงอ่อนโยนนั้นท�าให้

อาการต่อต้านมลายหายไปสิ้น

โอเค! เธอกอ็าจเป็นอีกคนหนึง่...ท่ีพ่ายแพ้ให้กบัเขา หญิงสาวถอนหายใจ 

แล้วหันไปบอกอีกฝ่ายอย่างจ�ายอม

"อือ!"
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หลงัจากกล่าวลาชลชาติและพรีวิทย์เป็นท่ีเรยีบร้อย พิรณุรกัษ์กม็านัง่

อยู่บนรถแท็กซี่กับพุฒด้วยใบหน้าที่บ่งบอกว่าไม่พอใจสักเท่าใดนัก

"หน้าหงิกขนาดนี้ หิวล่ะสิ"

พิรุณรักษ์กลอกตาสามรอบให้กับความ 'มึน' ของเพื่อน

"โผล่มาได้จังหวะมากเลยนะ นี่ถามหน่อย แกไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง"

"ไปคุยงาน" เขาตอบสั้นๆ แต่นั่นยิ่งเป็นการเพิ่มความสงสัยให้กับ 

พิรุณรักษ์

"คุยงานอะไรที่แบบนี้ นี่คิดจะท�าอะไรอยู่ฮะ"

ใบหน้าหล่อเหลายังเรียบเฉย ริมฝีปากติดย้ิมน้อยๆ เขาหันมามอง

พิรุณรักษ์เต็มสองตา ใบหน้าท่ีถูกแต่งแต้มเครื่องส�าอางมาอย่างดีนั้น 

ดูแปลกตาส�าหรับเขาเล็กน้อย

แต่ก็ดูสวยน่ารักไปอีกแบบ

"แล้วแกล่ะ คดิจะท�าอะไร ฉันเห็นนะว่าแกไปนัง่อ่อยไอ้นกัร้องถัว่งอก

นั่น"

"เขาช่ือคริสเตียน ห้ามตั้งฉายาทุเรศๆ แบบนั้นให้เขาเป็นอันขาด!" 

เธอแว้ดใส่ แล้วย่ิงอารมณ์เสยีหนกัไปอีกเมือ่คดิได้ว่าตวัเองเพ่ิงพลาดโอกาส

ใกล้ชิดกับคริสเตียนไป

เขาบอกว่าเสร็จงานแล้วจะลงมานั่งกับเธอที่โต๊ะ

แต่ตอนนี้เธอคงท�าได้แค่ส่งข้อความไปขอโทษเขาเท่านั้น

"ยอมรับว่าไปนั่งอ่อยเขาจริงๆ?"

"มันเรื่องของฉัน ฉันจะอ่อย จะแรด จะท�าทุกอย่างเพ่ือให้ตัวเอง 

ลงจากคานทอง เข้าใจม้ัย" พริณุรกัษ์กล่าวออกไปอย่างไม่ปิดบัง เธอกบัพุฒ 

เป็นเพื่อนกันและไม่มีความจ�าเป็นอะไรต้องปกปิดสิ่งที่เธอก�าลังคิดจะท�า

ยินดท่ีีจะบอกออกไปด้วยซ�า้ เพราะครัง้ต่อไปพฒุจะได้รูว่้าควรช่วยเหลอื 

เธอในเรื่องนี้ ไม่ใช่พาตัวเองมาขัดจังหวะอย่างที่ท�าอยู่
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"ท�าไมต้องรีบร้อน ของแบบนี้ถึงเวลาก็มาเองนั่นแหละ"

"ประโยคนี้มันโบราณมากๆ และไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะออกมาจาก

ปากแกน่ะ ผู้ชายอย่างแกคงไม่เข้าใจการคบกับใครอย่างจริงจังสักคนหนึ่ง

เพื่อสร้างครอบครัวหรอก เพราะแกมันเลว"

"คุยไปคุยมาวกมาเรื่องฉันได้ยังไง"

"หรือไม่จริง"

"จริง...แค่บางเรื่อง" พุฒตอบกลับไปอย่างไม่สะทกสะท้านกับการ

ค่อนแคะของเพื่อนรัก

แค่นั้น เขาพูดแค่นั้นจริงๆ

พิรุณรักษ์ท�าหน้าคว�่า พุฒมีความลับเสมอ ภายใต้ใบหน้ายิ้มระรื่น 

ดูเปิดเผย เขาเก็บซ่อนบางอย่างไว้และอย่าได้พยายามที่จะเค้นมันออกมา 

เพราะถ้าเขาไม่พูดก็ไม่มีใครท�าให้เขาพูดได้

บุคลิกเด่นชัดตั้งแต่เรียนมัธยมต้น

"ไปกินเบียร์ต่อกันมั้ย ร้านประจ�า"

พิรุณรักษ์ยังไม่หายเสียดาย 'ผู้ชาย' ที่ผับเมื่อครู่ แต่เพราะตัดสินใจ

ออกมากับพุฒแล้วจึงไม่อยากให้คืนนี้ผ่านไปอย่างเซ็งๆ

"แกเลี้ยงนะ"

"ไม่มีปัญหา"
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บทที่ 5
ห้�มจับมือผู้ช�ยคนอื่น

เพื่อนมัธยมต้นอาจจะคบกันยาวนานไปตลอดชีวิต

พิรุณรักษ์ไม่เคยเชื่อเลยว่าค�ากล่าวนี้จะเป็นจริง แม้กระทั่งตอนนี้

เธอกับพุฒเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีท่ีหนึ่ง และไม่ได้คบกัน

อยู่แค่สองคน แต่มีกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนิทกันมากซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคง

ติดต่อกันอยู่

หกปีก่อน

งานเลี้ยงรุ่นมัธยมของห้อง ม.3/2 ปีนี้จัดข้ึนอย่างเรียบง่ายในร้าน

อาหารญ่ีปุ่นแห่งหนึ่ง สาเหตุท่ีงานถูกจัดข้ึนอย่างเล็กๆ นั้นเป็นเพราะ

สมาชิกร่วมรุ่นตอบตกลงมางานกันเพียงแค่สิบเอ็ดคนจากสมาชิกของ 

ห้องทั้งหมดสี่สิบห้าคน

น้อยลงทุกปี...

พริณุรกัษ์รบัปากแล้วต้องมาให้ได้เสมอ เธอฝ่าการจราจรบนท้องถนน

ของกรุงเทพมหานครในเย็นวันศุกร์สิ้นเดือน และฝนตกอย่างหนักมาถึง 

ร้านอาหารที่นัดหมายจนได้
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หญิงสาวจับผมที่เปียกละอองฝนของตัวเองแล้วถอนหายใจ

สวรรค์เมืองกรุง

'สวัสดีค่ะคุณผู้หญิง จองโต๊ะไว้หรือยังคะ'

พนักงานร้านอาหารเดินมาถามเธออย่างนอบน้อม

'จองไว้แล้วค่ะ งานเลี้ยงรุ่นห้อง ม.สามทับสอง'

'อ้อ! งั้นเชิญด้านในได้เลยนะคะ ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยค่ะ'

'ยังไม่มีใครมาเหรอคะ' พิรุณรักษ์มองนาฬิกา เพ่ิงเลยเวลานัดมา 

ห้านาที เธอเข้าใจว่าทุกคนคงก�าลังเดินทางมาจึงเดินตามพนักงานเข้าไป

ยังห้องที่จองไว้

ความจริงการนดัหมายนีถ้กูจดัข้ึนโดยมินธดา หัวหน้าห้องสามปีซ้อน 

ซ่ึงหลายปีท่ีผ่านมาทุกคนล้วนให้การตอบรบัเป็นอย่างด ีแต่ในช่วงสองสามปี 

หลังมานี้ หลายคนเริ่มติดภารกิจท�าให้มางานไม่ได้ ปีนี้งานเลี้ยงรุ่นที่เคย

จัดในห้องจัดเลี้ยงใหญ่ๆ จึงกลายเป็นการรับประทานอาหารเย็นกันเพียง

เท่านั้น

พิรุณรักษ์ให้ความส�าคัญกับเพื่อนมาก ไม่ว่างานอะไรท่ีเกี่ยวกับ 

เพื่อนเธอจึงไม่เคยพลาดเลยสักครั้ง

ผ่านไปครึ่งช่ัวโมง พนักงานเริ่มน�าอาหารท่ีมินธดาจัดรายการไว้ 

มาเสิร์ฟ พิรุณรักษ์พิมพ์ข้อความส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ถามถึงการเดินทาง

ของเพือ่น แต่กลบัไม่มีใครตอบอะไร ต่อสายถงึมินธดาเจ้าตวักไ็ม่รบัโทรศพัท์ 

จนเธอเริ่มเป็นกังวล

กระท่ังเวลาผ่านไปราวช่ัวโมงครึ่ง พิรุณรักษ์ก็เริ่มอยากจะร้องไห้ 

เพราะแน่ใจแล้วว่าก�าลังถูกเพื่อนเทอย่างแน่นอน หญิงสาวไม่รู้จะจัดการ

กับอาหารมากมายตรงหน้านี้อย่างไรดีจึงได้แต่นั่งจ้องมันอยู่อย่างนั้น

แล้วอยู่ๆ ประตไูม้กถ็กูเลือ่นออกพร้อมกบัการปรากฏตวัของใครบางคน 

ที่เธอคาดไม่ถึง
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'พุฒ?'

คนเพิง่มาถงึป้ันยิม้ให้หญิงสาวท่ีนัง่อยู่บนเบาะรองนัง่ ก่อนจะเดนิมา 

ทรุดตัวนั่งที่เบาะข้างๆ เธอ

'มาคนเดียวแต่สั่งมาเต็มโต๊ะขนาดนี้ กระเพาะคนหรือกระเพาะวัว 

วะเนี่ย'

พิรุณรักษ์ไม่ตอบ เพราะรู้ดีว่าเขาเพียงแค่พูดประชดเท่านั้นเอง

'แกมาได้ไง ไหนบอกไม่ว่าง' พริณุรกัษ์เห็นลสิต์รายช่ือคนท่ีจะมางาน

วันนี้ไม่มีเขาซ่ึงปกติก็เป็นแบบนั้นมาตลอดเพราะนานทีปีหนพุฒจะว่าง 

บินกลับมาไทยช่วงที่มีงานเลี้ยง และปีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาไทยตรงกับ

วนันดัพอด ีแต่ชายหนุม่กแ็จ้งกบัทุกคนว่ามาไม่ได้เพราะตดิงานส�าคญัของ

ครอบครัว

'ธุระเสร็จก่อนก็เลยแวะมา'

'สงสารแกว่ะ นีค่งอยากจะเจอเพือ่น แต่ดันมาเจอเพ่ือนเท' พิรณุรกัษ์

ท�าหน้าเมื่อย เธอห่อตัวลงอย่างหมดแรง

ความจรงินี่ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเธอถกูเท กลางปีท่ีผ่านมากลุม่สาวๆ เพือ่น

ร่วมห้องท้ังหมดแปดคนนดักนัไปเท่ียวภเูกต็ แต่อยู่ๆ  สมาชกิท่ีเหนยีวแน่น

ในวันแรกกท็ยอยยกเลกินดัไปทีละคนสองคนจนสดุท้ายทรปิกล่็มลงในท่ีสดุ 

พิรุณรักษ์ซึ่งจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไปแล้วถึงกับเซ็ง เธอต้องลาก

เพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยไปแทนเพราะเสียดายค่าตั๋วเครื่องบิน

การนัดหมายของเพื่อนดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เธอไว้วางใจไม่ได้เลย

'ไม่เป็นไรหรอก ดซีะอีก ของฟรไีม่มีใครแย่งกนิ' พุฒเลือ่นจานปลาดบิ 

มาตรงหน้าแล้วเริ่มกินโดยไม่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีก แถมยังดูอารมณ์ดี

สุดๆ เพราะมีแก่ใจคว้าตัวเธอไปถ่ายรูปคู่แล้วส่งเข้ากลุ่มไลน์อีกด้วย

ท่ีน่าโมโหกคื็อพอเห็นว่าเป็นพุฒ บรรดาเพือ่นในห้องต่างกส่็งข้อความ 

เข้ามาสนทนากนัอย่างออกรสออกชาต ิโดยไม่สนใจเลยว่าเธอท่ีส่งข้อความ
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ไปก่อนหน้าแล้วไร้การตอบรับใดๆ จะรู้สึกอย่างไร

ถงึจะน่าโมโห แต่พริณุรกัษ์กส็ะใจไม่น้อย เพราะเพ่ือนสาวๆ ท่ีคลัง่ไคล้ 

พฒุต้องพากนัเสยีดายท่ีพลาดนดัในวนันี ้แถมยังมีบางคนท่ีเกดิว่างอยากจะ 

ตามมาก็มี

'ไม่ต้องมาหรอก ฉันกบัฝนจะไปต่อร้านอ่ืนแล้ว ไว้เจอกนัโอกาสหน้านะ'

พฒุส่งข้อความเข้าไปในกลุม่ไลน์ พิรณุรกัษ์กระหย่ิมย้ิมย่องในใจ และ

อาหารมื้อนั้นก็ค่อยอร่อยขึ้นมานิดหน่อย

ร้านเหล้าแห่งนีเ้ป็นร้านเหล้าเลก็ๆ เปิดถงึตสีองตามกฎหมายก�าหนด 

พุฒกับพิรุณรักษ์มาท่ีนี่ครั้งแรกเม่ือหกปีท่ีแล้ว ตอนท่ีพิรุณรักษ์โดนเท 

นัดเลี้ยงรุ่นและพุฒโผล่เข้าไปพอดีนั่นแหละ หลังจากห่ออาหารเอาไปแจก

คนแถวนั้นเรียบร้อยก็พากันหาร้านใกล้ๆ นั่งดื่มต่อตามค�าชวนของพุฒ

เจ้าของร้านเป็นชายไว้ผมเดรดลอ็ก เลีย้งสนุขัพติบูลไว้ตวัหนึง่ ล่ามโซ่ 

ไว้ท่ีเสาในร้าน พิรุณรักษ์ต้องหวาดระแวงตลอดเวลาว่ามันจะหลุดออกมา

ท�าร้ายเธอตอนไหน แต่พอไปท่ีร้านหลายครัง้เข้า ตอนนี ้'เจ้าโกลเด้น' สนุขั

พันธุ์พิตบูลของยูจีนก็คุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดี

"โอ้ว! ดซิูว่าเราเจอใคร" ยูจนีเจ้าของทรงผมเดรดลอ็กตะโกนเสยีงดงั

จนลกูค้าในร้านท่ีมีเพยีงสองสามโต๊ะมองตามเป็นตาเดยีว "พ่อหนุม่แข้งทอง  

พ่อนักฟุตบอลชื่อดัง หรือว่าพ่อจอมคลั่งรักดี"

"หุบปาก" พุฒบอกอย่างไม่สบอารมณ์

ยูจีนหันมาหัวเราะแล้วกระแทกไหล่พิรุณรักษ์เบาๆ เป็นการทักทาย

"แค่นีอ้ารมณ์เสยี งัน้ฉันเรยีกแกพ่อลกูเศรษฐห้ีางหรกูแ็ล้วกนันะ แบบนี ้

ได้มั้ย"
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"เรียกชื่อธรรมดาเถอะยูจีน ฉันขอร้อง" พุฒนั่งโต๊ะที่ว่าง

พิรุณรักษ์ก็นั่งตาม เธอยิ้มเพราะรู้สึกว่ามีคนที่ฝีปากสมน�้าสมเนื้อมา

ต่อกรกับพุฒแทนเธอแล้ว

"ไม่ได้ ฉันมีเพื่อนเป็นคนดังระดับนี้ขออวดหน่อยเถอะวะ"

"ไอ้ท่ีแกพูดมันดูเหมือนอวดตรงไหนวะ ฉันว่าดูเหมือนก�าลัง 'แซะ' 

กับ 'กระแหนะกระแหน' มากกว่า"

"คิดมากน่า พ่อลูกชายเจ้าของอินฟินิตี้วันสุดหล่อ"

ยูจีนยังเดินหน้ากวนประสาทต่อไป จนพุฒต้องยกธงขาวยอมแพ ้

ให้กับสังเวียนนี้

"เอาเหล้าดีๆ มาสักกลม น�้าแข็ง โซดาด้วย น�้าเปล่าไม่ต้อง"

"เหล้าร้านนีม้แีต่ของสามัญชนนะ มันจะบาดคอท่านหรอืเปล่าขอรบั"

ยูจนียังไม่ยอมลดราวาศอก แต่พอเห็นสหีน้าของพุฒท่ีมองมาตอนนี้

ก็ท�าเอาชายหนุ่มหน้าเปลี่ยนสีในบัดดล รอยยิ้มระรื่นหายไปทันที

"โอเคๆ จัดให้เดี๋ยวนี้เลยขอรับ"

ยูจนีเดนิหายไปหลงัร้าน ร้านนีมี้พนกังานแค่คนเดยีวคอืพ่อครวั ดงันัน้ 

เจ้าของร้านอย่างเขาจึงรับหน้าที่เสิร์ฟและดูแลลูกค้าด้วยตัวเองทุกโต๊ะ

พอลับหลังเจ้าของร้านจอมแซะ พิรุณรักษ์ก็กล่าวด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้น

แล้ว

"มาที่นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแบบนี้ จะหงุดหงิดไปท�าไม"

พุฒไม่ตอบอีกตามเคย เหตุผลของเขามีมากมายท่ีเลือกมาร้านนี้  

ข้อแรก...การไปร้านท่ีมีคนพลกุพล่านเขามักจะตกเป็นเป้าสายตา แน่นอน

ว่ายามที่มีข่าวเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้ สายตาที่มองมาก็ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่

นัก

ส่วนเหตุผลข้อต่อมา...เขาไม่มีที่อื่นจะไปนั่นเอง

"มาสักหน่อย ร้านจะเจ๊งอยู่แล้ว ต่อชีวิตเจ้าของร้านไปอีกวัน" เขา
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บอกตอนที่ยูจีนยกเหล้ามาเสิร์ฟพอดี

"อ้าว! ไอ้นักฟุตบอลระดับโลก ปากเสียแล้วนะขอรับ"

พิรุณรักษ์หัวเราะ เธอคีบน�้าแข็งใส่แก้วสามใบ คืนนี้มั่นใจเลยว่าเธอ

ได้นอนที่ร้านนี้แน่นอน

"ว่าแต่สองคนนี ้มาด้วยกนัตลอดเลย คบกนัแล้วเหรอ" ยูจนีหรีต่ามอง 

อย่างจับผิด

"ไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอน นายดูสิ สาวที่เขาควงแต่ละคน มีแต่

สาย ฝ. หุ่นต้องแซ่บ หน้าต้องสวย แล้วก็ลุคเซ็กซี่เขย่าเตียงด้วย"

พุฒยิ้มให้กับค�าพูดของพิรุณรักษ์พลางรินเหล้าใส่แก้ว

"ไม่แน่นะ ฉันอาจจะเปลีย่นใจมากนิแกงจดืกไ็ด้" เขาจบัจ้องดวงหน้านวล  

นัยน์ตาวิบวับ "ส่วนเรื่องเขย่าเตียงเนี่ย ฉันเขย่าให้ก็ได้"

พิรุณรักษ์ฟังแล้วขนลุกเกรียวไปหมด คันยุบยิบในหัวใจแปลกๆ เธอ

มองหน้าพุฒสลับกับยูจีนถึงรู้ว่าตัวเองถูกแกล้งอีกตามเคย

"ไอ้บ้า! ไอ้ลามก!"

"ใครเริ่มพูดถึงเตียงก่อนกันแน่" เขาบอกและนั่นท�าให้พิรุณรักษ ์

เถียงไม่ออก เธอจึงหันไปถามยูจีน "นายมียาพิษมั้ย ฉันจะใส่ลงไปในแก้ว

หมอนี่"

"มีสิ เรามาร่วมมือกันเถอะ" ยูจีนส่งมือให้พิรุณรักษ์ หญิงสาวเอื้อม

มาจับในทันที

แต่สิ่งท่ีท�าให้ทุกคนต้องอ้ึงคือพุฒแกะมือพิรุณรักษ์ออกจากมือของ 

ยูจีนแล้วดึงมากุมเอาไว้เอง

พริณุรกัษ์น่ิวหน้ามองพฒุอย่างตกตะลงึ และเขากย็ิง่ท�าให้เธองงหนกั

มากกว่าเดิมด้วยการพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง

"ห้ามเธอจับมือผู้ชายคนอื่น นอกจากฉันคนเดียว"

"โอเค!" ยูจีนยกมือข้ึน "ต่อไปฉันจะไม่แตะผู้หญิงของนายแม้แต ่
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ปลายเล็บ สาบานได้ขอรับ"

"ดี"

พิรุณรักษ์กะพริบตาปริบๆ เรียกสติ

"ท�าแบบนีแ้ล้วคดิว่าฉันจะหวัน่ไหวเหรอ" เธอดงึมอืออกจากการเกาะกมุ 

ของเขา "ต้องพยายามมากหน่อยนะ เพราะฉันไม่ชอบนักกีฬาแต่ชอบ 

นักดนตรี"

พิรุณรักษ์ยกโทรศัพท์ข้ึนมาโชว์รูปคริสเตียนให้เขาดู เพราะรู้ว่าพุฒ

แค่แกล้งแหย่ ดังนั้นเธอจึงไม่อยากสนใจมุกหยอดจีบหญิงของเขาให ้

เสยีเชิง ทว่าโดยไม่คาดคดิ จงัหวะเดียวกนันัน้เองคนในรปูก็โทรเข้ามาพอดี

พิรุณรักษ์ตกใจท่ีคริสเตียนเป็นฝ่ายโทรหาเธอ กระนั้นก็ยังปั้นย้ิม

กระจ่างแล้วเดินออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกโดยไม่สนใจพุฒกับยูจีนอีก

พุฒมองตามพิรุณรักษ์ไปไม่ละสายตา และนั่นท�าให้ยูจีนต้องสะกิด

เขา

"เฮ้ย!"

"อะไร" พุฒเหล่ตามองคนสะกิดพลางยกเหล้าที่ผสมเรียบร้อยขึ้นดื่ม

"เมื่อกี้แหย่เล่นหรือว่าจริงจังอะ"

"ไม่บอก"

ยูจนีนกึอยู่แล้ว เขาสนทิสนมกบัพฒุในรปูแบบของเพ่ือน แม้จะเริม่ต้น 

จากการเป็นลกูค้าคนหนึง่ แต่เพราะบุคลกิของยูจนีและพฒุมีความคล้ายกนั  

แม้รปูร่างหน้าตาจะไปคนละทางเลยกต็าม น่ันท�าให้ท้ังสองสนทิสนมกนัอย่าง 

รวดเร็ว ต่อให้ห่างหายกันไปนานแต่มิตรภาพก็ยังคงอยู่

และยูจีนก็เช่ือว่าเขารู้จักพุฒดีในระดับหนึ่ง มองเห็นอีกฝ่ายในมุมท่ี

คนส่วนมากไม่เห็น

"ไม่บอกก็ไม่เป็นไร แต่เม้าท์มอยยายหนูฝนหน่อยดีกว่า เรื่องหนุ่ม

นักดนตรีนี่ไปไงมาไง"
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พุฒเหลือบตามองยูจีนอีกครั้ง แล้วกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดค�า

"ไม่-บอก"

"อะไรวะ อะไรก็ไม่บอก คิดจะบอกอะไรบ้างวะเนี่ย" ยจูนีหงุดหงิดกับ

ความเย็นชาของพฒุข้ึนมาบ้างแล้ว กระท่ังพฒุยอมเปิดปากถงึสิง่ท่ีเขาและ

คนทั้งประเทศ หรืออาจจะทั่วโลกก�าลังสงสัยอยู่ตอนนี้

"แกคงอยากรู้เรื่องข่าวของฉันมากกว่าใช่มั้ย"

เจ้าของทรงผมเดรดลอ็กเบิกตาโตข้ึนทันที เขาขยับเข้าไปใกล้คนพูด

"มากเลยล่ะ"

"เรื่องมันยาว สรุปสั้นๆ ก็คือฉันไม่ได้เป็นชู้กับเมียเพื่อน ไม่มีวันท�า"

พอได้ฟังเรื่องจริงจังขนาดนี้ แววตาของยูจีนก็นิ่งข้ึน เรื่องนี้เป็น 

เร่ืองใหญ่มาก มันกระทบถงึช่ือเสยีงในวงกว้าง และแน่นอนว่าเป็นคดคีวาม

ใหญ่โตเลยทีเดียว

"ฉันก็เชื่อว่าแกไม่ท�าหรอก"

"แต่คนส่วนมากเชื่อว่าฉันท�า"

"กจ็รงิ มันมีภาพหลดุขนาดนัน้นีห่ว่า ฉันยังอดคดิไม่ได้ว่าเรือ่งแบบนี ้

มนัเกิดขึน้กบัแกได้ยังไงวะ" เขาถอนหายใจออกมาอย่างหนกัใจราวกบัเป็น

เรื่องของตัวเอง "ว่าแต่แกมีทางออกแล้วใช่มั้ยว่าจะท�ายังไงกับเรื่องนี้"

"อืม" พุฒพยักหน้าแล้วดื่มต่อ อันที่จริงเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าจะจัดการ

ได้ไหม

พิรุณรักษ์รับสายของคริสเตียนด้วยอาการเกร็งสุดขีด เพราะเธอฝาก

ข้อความไว้ให้เขาว่าติดธุระจึงไม่ได้อยู่รอตามที่นัดหมายไว้

"สวัสดีค่ะ"

"คุณฝนถึงบ้านแล้วหรือยังครับ"

"อ้อ! ยังหรอกค่ะ" เธอบอกพลางมองเข้าไปในร้านเห็นพุฒนั่งดื่มอยู่
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กับยูจีน "น่าจะอีกสักพักเลย"

"อย่าไปในที่อันตรายนะครับ เป็นห่วง"

แม้เธอจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนอายุใกล้เลขสามแล้ว มองออกว่า

คริสเตียนนั้นเป็นหนุ่มมากเสน่ห์ที่รู้จุดอ่อนของผู้หญิง และการที่เขาพูดว่า 

'เป็นห่วง' นั้น ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยก็ได้

ทั้งๆ ที่รู้แต่เธอก็อดที่จะรู้สึกกับมันไม่ได้

"ค่ะ อยู่กับเพื่อนหลายคน ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ แล้วคุณคริสล่ะคะ 

กลับเลยหรือเปล่า"

"ครับ อีกสักพัก แต่เสียดายที่ไม่ได้คุยกันมากกว่านี้"

"นั่นสิคะ"

"งั้นเราแก้ตัวด้วยการนัดทานข้าวกันดีมั้ยครับ"

เอาล่ะ! ครั้งนี้ใจเธอถล�าลึกไปอีกขั้นแล้ว อย่างง่ายดายเลยด้วย

"ได้สิคะ"

"งั้นผมจองตัวเลยแล้วกันนะครับ อีกสองวันผมไม่มีงาน เราไปทาน

มื้อเย็นกัน"

ตายจริง! นี่เธอตอบตกลงเขาง่ายเกินไปหรือเปล่านะ คุยกันแค ่

วันเดียว เขาจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกัน มันจะดูแรด จะดูไม่มี

คุณค่าหรือเปล่า

แต่ช่างมันเถอะ เธออายุย่ีสิบเก้าปี อีกไม่กี่เดือนก็จะสามสิบแล้ว  

โตพอท่ีจะตัดสินใจอะไรเองได้แล้ว อีกอย่างเธอไม่อยากพลาดโอกาสท่ีจะ

ได้ใกล้ชิดกับเขา ซ่ึงเธอพลาดมาแล้วหนหนึ่งเพราะเจอกับมารผจญ 

อย่างพุฒ

ดังนั้น...คริสเตียนจะมองเธออย่างไรก็เอาที่เขาสบายใจเลย

"อกีสองวนัหรอืคะ ฉันคดิว่าวันพรุง่นีเ้สยีอกี...ล้อเล่นน่ะค่ะ อีกสองวนั 

พบกันนะคะ"
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เช้าวนัจนัทร์สิง่ท่ีเกดิข้ึนก็ไม่ผดิจากท่ีพริณุรกัษ์คาดการณ์ไว้เท่าใดนกั 

เพราะสองรุ่นพี่ดักรอป้อนค�าถามเธออยู่

ฐิติวรดาก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเช่นกัน เพราะเพื่อนสาวเองก็มานั่งรอ 

อยู่ก่อนแล้ว

"มีอะไรกันเหรอคะ" แม้ว่าจะรู้แก่ใจดีอยู่แล้ว แต่พิรุณรักษ์ก็แสร้ง 

ท�าเป็นไม่รู้อะไร

"อย่ามาไขสือชะนีน้อย เธอกับพุฒ?" ชลชาติยิงค�าถามทันทีอย่างไม่

รั้งรอ "เล่ามา"

พริณุรกัษ์วางกระเป๋าลงบนโต๊ะ แล้วหย่อนกายนัง่ลงท่ีเก้าอ้ีของตวัเอง

"ฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันค่ะ"

"เป็นเพือ่นตัง้แต่ตอนไหน แล้วสนทิแค่ไหน ท�าไมพวกเราไม่เคยรูเ้ลยล่ะ"  

ฐิติวรดาคาดคั้นต่อราวกับว่าเจ้าหล่อนอยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นด้วย

"เป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมน่ะ"

"แล้วไปสนิทกันได้ยังไง เขาดูไม่เหมือนคนท่ีจะมาเป็นเพื่อนกับคน

ระดับเราเลยนะ" ฐิติวรดาถามต่อ

พริณุรกัษ์นัน้รูอ้ยู่ลกึๆ ว่าเพือ่นร่วมงานท่ีเธอสนทิสนมด้วยคนนีมี้นสิยั

ไม่ชอบเห็นใครดีกว่าตัวเอง และคงไม่สบอารมณ์เล็กน้อยท่ีรู้ว่าพิรุณรักษ์

เป็นเพื่อนกับคนระดับพุฒ บริพัตรเมธานนท์ แต่กระนั้นพิรุณรักษ์ก็มักจะ

มองข้ามนสิยัข้อนีข้องเจ้าหล่อนไป และเลอืกท่ีจะไม่ถอืสาค�าพูดของเพ่ือน

"อันท่ีจริงก็ไม่ได้สนิทอะไรมากหรอก แค่เรียนด้วยกันตอน ม.ต้น 

เท่านั้นเอง"

"พีว่่าไม่ใช่นะ ตอนท่ีเขาเดินเข้ามาทักทายฝน พ่ีมองออกว่าเขาไม่ได้

มาทักทายตามประสาเพือ่นเก่าเลย เหมือนคนสนทิสนมกนัอยูต่ลอด อีกอย่าง 

เขาเป็นคนให้กระเป๋าชาแนลกบัฝนด้วยไม่ใช่เหรอ" พีรวิทย์ซ่ึงไม่ใช่คนสอดรู้

สอดเห็นเป็นนิสัยก็ยังอดถามไม่ได้
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"จรงิๆ กส็นทิแหละค่ะ เราตดิต่อกนัตลอดเพราะเป็นเพือ่นห้องเดยีวกนั  

แล้วช่วงหลังมานี้เจอกันบ่อยเพราะฉันเป็นเพื่อนคนเดียวในกลุ่มท่ีไม่มี

ครอบครัว ส่วนกระเป๋าชาแนลนั่นก็แค่น�้าใจเล็กๆ น้อยๆ ของคนรวยน่ะค่ะ 

ฉันไม่อยากเล่าให้ใครฟังว่ารู้จักเขา เดี๋ยวคนจะมองว่าขี้อวด"

พิรุณรักษ์บอกพลางมองหน้าฐิติวรดา เจ้าหล่อนฟังแล้วแสร้งเมิน 

ไปทางอื่น ก่อนจะพูดเหมือนไม่ใส่ใจ

"โอ๊ย! ไม่มีใครเขาอิจฉาหรอก เป็นแค่เพื่อน ได้เป็นแฟนเมื่อไหร่ 

ค่อยอิจฉา"

ค�ากล่าวนั้นท�าให้พิรุณรักษ์ได้แต่ปั้นหน้าเรียบเฉย สบตาชลชาติกับ

พีรวิทย์ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างอ่อนใจ

"มีใครสงสัยอะไรอีกมั้ยคะ"

"สงสัยเยอะอยู่" ชลชาติยังแคลงใจ แต่ถูกพีรวิทย์สะกิดเตือน

"อย่าสงสยัอะไรเยอะเลยน่า จะได้เวลางานแล้ว เดีย๋วมีคนไปฟ้องหัวหน้า  

คราวนี้จะได้ไปสงสัยว่าจะตกงานมั้ยแทน"

"เจ็บแสบเหลือเกินแต่ละค�า" เกย์หนุ่มเหยียดริมฝีปากใส่เพื่อนแล้ว

หันไปบอกกับพิรุณรักษ์เป็นประโยคสุดท้าย "ว่างๆ พาฉันไปรู้จักเขาบ้างสิ 

อยากมีซีนน่ะ อยากรู้จักคนดัง"

ฐติวิรดาระบายลมหายใจออกมา เธอยงัคลางแคลงใจในความสมัพันธ์

ของพิรุณรักษ์กับพุฒ เธอไม่เห็นกับตา จึงยังไม่เชื่อว่าทั้งคู่จะสนิทสนมกัน

มากอย่างที่สองรุ่นพี่เล่าให้ฟังจริงๆ

"เจ๊ชลลี่ ถึงเขาจะเป็นเพื่อนของฝน แต่ฝนคงไม่สนิทกับเขาถึงข้ัน 

พาเราไปรู้จักได้หรอกมั้ง"

"อืม! แหวนพูดถูก ให้เขาอยู่บนห้ิงต่อไป เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลย 

ดีกว่านะคะ"
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หลงัจากนัง่ท�างานแบบไม่ได้เงยหน้าขึน้มาคยุกบัใครเลย พอพักเท่ียง

ทุกคนจึงมีท่าทีอ่อนระโหยโรยแรงเป็นอย่างมาก

"พนักงานออฟฟิศนี่เหมือนถูกสาปให้เป็นโรคปวดหลัง" พิรุณรักษ์

กล่าวพลางบิดต้นคอไปซ้ายทีขวาที ขณะก�าลังเรียงแถวเดินเข้าไปใน 

ร้านอาหารเจ้าประจ�าซ่ึงอยู่ติดกบัสโมสรฟตุบอลท่ีพวกเธอชอบไป 'ส่องผูช้าย'

"นั่นสิ เงินเดือนสามหมื่น ค่าหมอนวดปาไปเกือบหมื่นละ" พีรวิทย์ 

ที่ประสบปัญหาเดียวกันบ่นตาม

"นี่ไง ถึงได้พามาหาผู้ชายสักคน นวดได้ทุกจุดท่ีต้องการ" ชลชาติ 

ผู้เสนอให้ทุกคนมากินมื้อกลางวันท่ีนี่กล่าวด้วยค�าพูดท่ีคนฟังคิดเป็นอื่น 

ไม่ได้เลย

"ทะลึ่งไปจ้ะเจ๊" พิรุณรักษ์บอกแบบนั้นแต่ก็หัวเราะชอบใจ

"ช่วงนีย้ายแหวนว่างมากนิข้าวกบัเราบ่อยนะ ผูช้ายไปไหนซะล่ะช่วงนี"้  

ชลชาติถามไปเรื่อยเปื่อยหลังจากได้โต๊ะแล้ว

"ติดงานน่ะ ไปกับหัวหน้าแผนก เห็นว่าเดือนหน้าหัวหน้าแผนกคนนี้

จะลาออก แล้วพีปุ่ณจะได้ข้ึนแทนกเ็ลยต้องเรยีนรูง้านเยอะหน่อย" เธอกล่าว

อย่างภาคภูมิใจ

"จริงเหรอ เริดอะ ถึงว่าช่วงนี้ราศีคุณนายจับ"

ฐิติวรดาไม่ปฏิเสธค�าชม เธอยิ้มแล้วไหวไหล่อย่างยอมรับ

"แล้วนีง่านแต่งเตรยีมไปถงึไหนแล้วอะ มอีะไรให้ช่วยกบ็อกนะ" พิรณุรกัษ์ 

ยินดีกับเพื่อนอย่างจริงใจ

จากนั้นบทสนทนาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งท่ีใกล้จะมาถึงของ 

ฐติวิรดากบัปุณชัย แต่ขณะท่ีก�าลงัเพลดิเพลนิกบัการสนทนาอยู่นัน้ ใครบางคน 

ก็โผล่มาโอบกอดพิรณุรกัษ์จากด้านหลงัแล้วโน้มใบหน้ามาจนชิดกบัใบหน้า

ของเธอ

พริณุรกัษ์ตกใจตวัแข็งท่ือ แต่พอเห็นว่าเป็นพุฒ อาการตกใจกเ็ปลีย่น
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เป็นอยากจะทุบหน้าหล่อๆ นั้นให้แบะทันที

"พุฒ! ใครใช้ให้โผล่มาแบบนี้ฮะ ตกใจหมด"

"ก็เซอร์ไพรส์ไง"

"เออ! เซอร์ไพรส์มาก" พิรุณรักษ์ดันใบหน้าหล่อเหลานั้นออกห่าง 

พุฒพรางใบหน้าตัวเองด้วยหมวกแก๊ป แว่นตากันแดด และสวมมาสก์สีด�า 

แต่ให้ตายเถอะ เขายังดูโดดเด่นอยู่เลย

พุฒหัวเราะแล้วยืดตัวขึ้นก่อนจะดึงเก้าอี้ที่ว่างมานั่งข้างพิรุณรักษ์

ไม่ต้องถามเลยว่าเพื่อนร่วมงานอีกสามคนเป็นอย่างไร พวกเขานิ่ง

เป็นก้อนหินไปเลย

พิรุณรักษ์ได้แต่ถอนหายใจ พุฒมีอิทธิพลพอๆ กับพวกดาราเลยล่ะ 

การที่คนอื่นได้เห็นเขาในระยะใกล้แค่นี้ มีใครไม่อึ้งบ้าง

"นีเ่พือ่นร่วมงานฉัน พีแ่พทกบัเจ๊ชลลีท่ี่แกเจอวนัก่อน ส่วนนัน่แหวน"

"สวัสดีครับทุกคน"

"คนนี้ก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะ" พิรุณรักษ์ชี้นิ้วไปที่พุฒ

ชลชาตหิลดุข�าเพราะเผลอคดิถงึบทสนทนาเมือ่เช้าเรือ่งท่ีตนอยากให้

พิรุณรักษ์พาพุฒมาให้รู้จัก แต่ฐิติวรดากลับมองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่เรื่องที่

เป็นไปไม่ได้นั้นกลับเกิดขึ้นภายในสามชั่วโมงเศษ

คนอืน่ๆ เห็นชลชาตหัิวเราะจงึหัวเราะตามไปด้วย ยกเว้นกแ็ต่ฐติวิรดา 

ที่หน้าชาไปทั้งแถบ

"ข�าอะไรกันเหรอครับ"

"คือพวกเราคุยกันเมื่อเช้าเองว่าอยากเจอคุณอีกสักครั้ง แต่น้องฝน

บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ีจะได้พบคุณอีก แล้วเราก็คิดว่าจริง เพราะคุณ

เป็นถึงนักฟุตบอลระดับโลก น่าจะเข้าถึงตัวยากน่ะค่ะ" ชลชาติรีบอธิบาย

เพราะกลัวว่าพุฒจะคิดเข้าใจผิดว่าก�าลังถูกหัวเราะเยาะ

"ฝนเขาเป็นแบบนี้แหละครับ ชอบหวงผมไว้คนเดียว"
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"อย่าสร้างข่าวปลอมได้มัย้ฮะ" พริณุรกัษ์กระทุ้งศอกไปท่ีหน้าท้องของ

พุฒเต็มแรง แต่เนื่องจากมันอุดมไปด้วยมัดกล้าม เขาจึงไม่สะทกสะท้าน

เลยสักนิดเดียว

พุฒถลึงตาใส่พิรุณรักษ์แล้วหันไปคุยกับคนอื่น

"ผมเข้าถงึไม่ยากหรอกครบั ต่อไปนีก้อ็าจจะได้เจอกนับ่อยๆ ใช่มัย้ฝน"  

ประโยคหลังเขาหันมาถามพิรุณรักษ์

เธอไม่ตอบ แต่เปลี่ยนไปถามค�าถามใส่เขาแทน

"แกมาท�าอะไรที่นี่อะ เห็นว่ามีธุระไม่ใช่เหรอ"

"อืม! ธุระที่สนามบอลข้างๆ เนี่ย"

พริณุรกัษ์แปลกใจว่าเขาก�าลงัคดิจะท�าอะไร แต่เธอคดิว่าเกบ็ค�าถามนัน้ 

ไว้ถามตอนอยู่กันสองคนดีกว่า

"กินข้าวหรือยัง"

"ยังเลย"

"สั่งสิ"

"มีนัดแล้ว ว่าแต่ฝนเถอะ เลิกงานกี่โมง กลับพร้อมกันมั้ย"

การสนทนาด้วยประโยคธรรมดาเหล่านั้นท�าให้ชลชาติ พีรวิทย์ และ

ฐิติวรดาคิดตรงกันว่าความสัมพันธ์ของคนท้ังคู่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ ์

ในระดับแค่เพื่อนร่วมห้องเรียนท่ัวไปแน่ๆ ถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนสนิท เป็น

คนในครอบครัว หรือเป็นคนรักยังจะดูน่าเชื่อมากกว่า

พรุิณรกัษ์ขนลกุเลก็น้อยท่ีพุฒเรยีกช่ือเธอ แทนท่ีจะเป็น 'แก' เหมือน

ทุกที แต่หญิงสาวก็ปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปก่อนจะตอบค�าถามของเขา

"ไม่! เย็นนี้มีนัดแล้ว"
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บทที่ 6
ช�ยในฝัน

นัดหมายของพิรุณรักษ์กับคริสเตียนเกิดข้ึนในตอนหนึ่งทุ่มตรงท่ี 

ช้ันดาดฟ้าของโรงแรมหรู พอเล่าเรื่องนี้ให้เหล่าเก้งกวางฝ่ายสนับสนุน

ภารกิจหักคานทองฟังต่างก็พากรี๊ดกร๊าดกันใหญ่ ชลชาติท่ีสวมวิญญาณ

หมอดูถึงกับบอกว่าตอนนี้ดวงเรื่องผู้ชายของเธอพุ่งแบบสุดๆ ฉุดไม่อยู่ 

เพราะรายล้อมไปด้วยหนุ่มหล่อระดับตัวท็อปถึงสองคน

พิรุณรักษ์ได้แต่ท�าหน้าแห้งแล้วตอบกลับไป

'ไม่ใช่พุฒ นั่นไม่นับค่ะ'

อย่างท่ีบอกว่าเขาเป็นดาวคนละกาแลก็ซ่ีกบัเธอ และหากวันหนึง่เขา

หายหน้าไป ไม่มีโอกาสได้มาพูดคยุกบัเธออีกเลย พริณุรกัษ์กจ็ะไม่แปลกใจ 

สักนิดเดียว

เพราะต่อให้โชคชะตาจะน�าพาให้เขาต้องออกจากวงการฟุตบอลระดบัโลก 

จริงๆ แต่พุฒก็ยังเป็นทายาทห้างสรรพสินค้าช่ือดัง เม่ือไหร่ท่ีเขากลับไป

สบืทอดกจิการครอบครวั เม่ือนัน้เส้นทางของเธอกบัเขากค็งจะแยกห่างกนัไป 

เรื่อยๆ แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

ครอบครวัของพริณุรกัษ์ไม่ได้ยากจนขัดสนกจ็รงิอยู่ แต่มันเทียบไม่ได้ 
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กับฐานะของพุฒเลยสักนิดเดียว

อย่าว่าแต่ตกถังข้าวสารได้เป็นเจ้าสาวของเขาเลย แค่เป็น 'เพื่อน'  

ก็ไม่แน่ใจว่าจะอีกนานแค่ไหน

"ดื่มไวน์หรือค็อกเทลดีครับคุณฝน"

ชายหนุ่มหน้าตาดกีล่าวกบัเธอด้วยถ้อยค�าท่ีสภุาพนุม่นวล พิรณุรกัษ์

ไม่ได้เลอืกคนท่ีฐานะ แต่เธอสนใจแฟช่ันพอสมควรจงึมองออกว่าครสิเตยีน

เป็นคนมฐีานะดเีลยทีเดยีว เพราะเสือ้ผ้ารองเท้าของเขาล้วนเป็นของมรีาคา 

แถมเลือกพาเธอมารับประทานอาหารร้านหรูขนาดนี้อีก

"ก่อนสั่งอาหาร ฝนขอตกลงอะไรกับคุณคริสก่อนได้มั้ยคะ"

"อะไรเหรอครับ ท�าไมดูซีเรียสจัง"

"ไม่ใช่เรือ่งใหญ่อะไรหรอกค่ะ แต่ว่ามือ้นีค้ณุครสิไม่ต้องเลีย้งฝนหรอก

นะคะ"

"คุณฝนจะเลีย้งผมหรอืครบั" เขาถามกลบัทันควัน และนัน่ท�าให้พิรณุรกัษ์ 

ถึงกับไปไม่เป็น ชายหนุ่มจึงหัวเราะออกมา "ล้อเล่นน่ะครับ"

"โธ่! ฝนไม่ได้มปัีญหาท่ีจะต้องเลีย้งคณุครสิหรอกค่ะ" เธอจับท้ายทอย

กลบเกลื่อนความประหม่า

"ผมก็ไม่มีทางให้คุณฝนเลี้ยงแน่นอนครับ"

"งั้นเราแชร์กันนะคะ เพื่อความสบายใจ"

"แต่ว่า..."

"นะคะ โอกาสหน้าค่อยผลัดกันเลี้ยง" เธอยิ้มกระจ่างให้เขา

ครสิเตยีนเห็นรอยย้ิมนัน้กย้ิ็มตาม "ผมดีใจนะครบัท่ีได้ยนิค�านี ้งัน้ก็ได้ 

ครับ โอกาสหน้าผมขอเลี้ยงคุณนะ"

"ค่ะ"

พระอาทิตย์ลบัขอบฟ้าไปแล้ว บทเพลงขับกล่อมเคล้าคลอกบัสายลม

บางเบา พิรุณรักษ์บอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึกอย่างไรท่ีถูกคริสเตียนจ้องมอง
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เหมือนอยากจะกลืนกินเธอ

ทันใดนั้นค�าพูดของชลชาติก็ดังขึ้นในหัว

'ถ้าเขาหลอกล่อไปในท่ีส่วนตัวแล้วอาจต้องเพลี่ยงพล�้า...ก็อย่าลืม 

ยืดอกพกถุงไปด้วยล่ะ ของแบบนี้พกไปเองดีที่สุด กันผู้ชายลืมซื้อมา'

พิรุณรักษ์ไม่รู้จะขอบคุณหรือกล่าวอะไรดีกับการให้ค�าแนะน�าของ

เพื่อนรุ่นพี่ครั้งนี้

'แทนที่จะบอกน้องว่าให้พกมีด พกสเปรย์พริกไทย ดันบอกให้พกถุง

ซะงั้น'

'โตขนาดนี้แล้วมั้ยจ๊ะหนู'

พิรุณรักษ์หัวเราะพลางย่ืนหน้าไปกระซิบถาม 'ไปซ้ือเองจะรู้ได้ไงว่า

ของเขาขนาดเท่าไหร่ ผิดไซส์ล่ะแย่เลย'

'ทะลึ่ง!'

เรื่องจริงจังกลายเป็นเรื่องข�าขันไปโดยปริยาย แต่พิรุณรักษ์ไม่คิดว่า

ตัวเองกับคริสเตียนจะพากันไปถึงจุดนั้นได้ เธอจึงไม่ได้ท�าตามค�าแนะน�า

ของชลชาติแต่อย่างใด

"คุณฝนนี่น่ารักนะครับ ท�าไมถึงโสด"

ค�าถามของคริสเตียนท�าให้พิรุณรักษ์ตื่นจากภวังค์ความคิดอันแสน

ทะลึ่งตึงตัง

"อ้อ! คือว่า...ฝนไม่ค่อยได้สนใจเรื่องมีแฟนเท่าไหร่ค่ะ รู้ตัวอีกทีอายุ

กม็าไกลมากแล้ว" เธอหัวเราะ เพราะอายุตวัเองมากกว่าครสิเตยีนถงึสองปี  

รู้สึกแก่อย่างไรก็ไม่รู้ "แล้วคุณคริสล่ะคะ ไม่น่าเชื่อว่าจะโสด"

"ผมกเ็คยมีแฟนมาบ้างนะครบั แต่คบได้สกัพกักเ็ลกิรากนัไป ผมไม่ค่อย 

เสียเวลาไปกับคนที่ไม่ใช่น่ะครับ"

"อ้อ!" พิรุณรักษ์ยิ้ม ไม่รู้จะตอบอะไร อันที่จริงเธอก็พอรู้ตัวอยู่บ้างว่า

ตวัเองไม่ได้เป็นผูห้ญิงทรงเสน่ห์ท่ีผูช้ายจะหลงรกัหัวปักหัวป�า หากเป็นคน
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ที่มีตัวเลือกมากหน่อย เธอก็มีแนวโน้มจะเป็นผู้ถูก 'คัดออก'

ดังนั้นเมื่อคริสเตียนพูดมาแบบนี้ พิรุณรักษ์จึงใจแป้วไปเล็กน้อย

"แต่กับบางคน...เจอแค่ครั้งเดียวก็รู้เลยว่าเธอคือคนที่ใช่" คริสเตียน

มองพิรุณรักษ์ด้วยแววตาเป็นประกายสื่อความหมายว่าเขาได้พบคนท่ีใช่

แล้ว

พริณุรกัษ์ย้ิมให้เขา เธอโตพอท่ีจะรูว่้าค�ากล่าวนัน้อาจจะไม่ได้มาจาก

ความรู ้สึกจริงๆ เธอไม่เช่ือในรักแรกพบ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยท่ี

คริสเตียนจะมองว่าเธอ 'ใช่' ส�าหรับเขาทั้งที่เพิ่งพบกันได้แค่สองครั้ง

กระนั้นเธอก็ยังรู้สึกดี ความรู้สึกของการถูกจีบ...ใครไม่ชอบบ้าง

"แล้ว...อะไรท่ีท�าให้คณุครสิแน่ใจล่ะคะ ว่าเธอคนนัน้ 'ใช่' ส�าหรบัคณุ"

คริสเตียนยิ้ม ก่อนที่สายตาของเขาจะเหลือบมองไปทางซ้ายมือของ

พริณุรกัษ์ พริณุรกัษ์มองตาม เธอไม่เข้าใจเพราะตรงท่ีเขามองนัน้ไม่มอีะไร

นอกจากกระเป๋าแบรนด์เนมของเธอ

"ว่ายังไงล่ะคะ" พิรุณรักษ์ถามย�้า

คริสเตียนเลื่อนสายตากลับมองหน้าคู่สนทนา

"บอกไม่ได้หรอกครับ ว่าอะไรที่ท�าให้รู้ว่าเธอคือคนที่ใช่ มันเป็นเรื่อง

ของความรู้สึกน่ะครับ"

พิรุณรักษ์แอบคิดว่าเขาจะพูดท�านองว่า 'เพราะรอยย้ิมท่ีสวยน่ารัก' 

หรือ 'ดวงตาที่เปล่งประกายสดใส' อะไรท�านองนั้นเสียอีก

แต่ช่างเถิด ถึงอย่างไรก็คงต้องดูกันไปยาวๆ

"ฝนไม่กล้าถามเลยนะคะ ว่าฝน 'ใช่' ส�าหรับคุณหรือเปล่า อ๊ะ! แต่

คุณคริสยังไม่ต้องตอบนะคะ ฝนยังไม่อยากรู้ตอนนี้ค่ะ"

เพราะถ้าหากเขาบอกว่าเธอใช่ส�าหรับเขา เธอจะท�าอย่างไร เพราะ

เธอเองก็ยังไม่แน่ใจอะไรขนาดนั้น

"ยังไม่ตอบก็ได้ครับ เพราะตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ใช่ผู ้ชายท่ีคุณ 
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ตามหา แต่วันข้างหน้าผมจะท�าให้ผมเป็นคนคนนั้นส�าหรับคุณครับ"

คราวนีพ้ริณุรกัษ์ยอมรบัว่าประโยคนีข้องเขาท�าให้หัวใจเธอเต้นผดิจังหวะ  

ไม่ได้การแล้ว เธอจะปล่อยให้เขาจีบติดง่ายๆ ไม่ได้

อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกที่เดตกัน

เธอยกแก้วค็อกเทลขึ้น

"เรื่องนั้นไม่ส�าคัญหรอกค่ะ แต่วันนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้ว"

คริสเตียนส่งแก้วตัวเองมาชนกับแก้วของพิรุณรักษ์

"ยินดีครับ"

พิรุณรักษ์ยิ้มหวาน ท้ังท่ีเป็นนักร้องกลางคืนแบบนั้น แต่เขากลับดู

สุภาพอ่อนโยนและมีเสน่ห์มากๆ

นี่แหละ ผู้ชายในฝัน 

พฒุนัง่อยู่บรเิวณช้ันท่ีนัง่วไีอพขีองสนามฟตุบอลขนาดมาตรฐานของ

สโมสรเรวัติ เอฟซี มองการแข่งขันของทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนท่ีมีภาษี 

ดีกว่า การแข่งขันก�าลังจะจบลงในไม่กี่นาทีข้างหน้า ดูเหมือนทีมเจ้าบ้าน

จะพ่ายแพ้ไปอย่างที่ไม่อาจพลิกเกมกลับมาชนะได้อย่างแน่นอน

เจ้าของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เป็นเพ่ือนของเขา พบกันเมื่อครั้งท่ี 

ชายหนุ่มเรียนไฮสกูลที่อังกฤษ เรวัติเป็นลูกเศรษฐีทั่วไปที่มีเงินมากพอจะ

ท�าตามความฝันของตัวเองนั่นคือการได้เป็นเจ้าของทีมฟุตบอล แต่เรื่อง

บางเรื่องมีเงินก็ซ้ือไม่ได้ ดูเหมือนว่าทีมของเพ่ือนเขาก�าลังจะถอยหลัง 

ลงคลอง

"ไม่ต้องเครยีดหรอกน่า ยังเหลอือีกหลายนดัไม่ใช่เหรอ" พุฒตบบ่าเพ่ือน 

ก่อนจะลุกจากเก้าอี้

"ไปไหน"

"กลับสิวะ เกมจบแล้ว"
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"โหย! อย่าเพ่ิงกลับดิวะ มึงเป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ย เห็นสภาพกู 

บ้างมั้ย ไม่คิดจะอยู่พูดคุยให้กูสบายใจก่อนหรือยังไง"

"กูต้องท�าแบบนั้นเหรอ" พุฒถามกลับด้วยแววตาใสซ่ือ บ่งบอกว่า 

ไม่รู้จริงๆ

"เย็นชาไปแล้ว มึงเย็นชาเกินไปแล้ว"

คนเตรยีมตวัจะกลบัจ�าต้องหย่อนตวันัง่ลงท่ีเดมิ ใช่ว่าเขาไม่อยากอยู่

คยุกบัเพ่ือน แต่เพราะงานนีมี้นกัข่าวสายกฬีามาเยอะมาก และพุฒไม่อยาก

ให้ใครรู้ว่าเขากลับมาไทยแล้ว เพราะถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตของเขาก็จะ

หาความสงบสุขไม่ได้อีกเลย

"อยากบ่นอะไรก็บ่นมาเลย"

เรวัติมองเพื่อนท่ีท�าหน้าเฉยชาอย่างขุ่นเคือง แต่เวลาแบบนี้ถึงจะ

อยากชกหน้าหล่อๆ นั้นให้หงายเก๋งสักเพียงใด เขาก็ต้องระงับอารมณ์ 

ไว้ก่อน

อย่างไรก็ต้องง้อมัน

"มึงช่วยกูหน่อยได้มั้ยวะ"

"ไม่ได้ ให้ช่วยอย่างอื่นเถอะ"

"ถ้ามึงยอมมาเป็นโค้ชให้ทีมกู ทีมกูต้องได้ขึ้นไทยลีกหนึ่งแน่นอน"

"มึงคิดไปเองท้ังนัน้เลยนะไอ้เรย์ กเูป็นนกับอล ไม่ใช่โค้ช ไม่ได้ฝึกมา

แบบนั้น"

"แต่กูก็เห็นว่านักเตะดังๆ หลายคนก็ผันตัวเองไปเป็นโค้ชท้ังนั้นเลย

นะโว้ย!" เรวัติแทบจะก้มลงไปกราบวิงวอนเพื่อนรักให้เปลี่ยนใจ

"กูขอโทษนะเว้ยเรย์ แต่กูไม่อยากท�าอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วว่ะ  

เบื่อแล้ว"

"ไอ้พฒุ! มึงจะเบ่ือไม่ได้ มึงเป็นทรพัยากรท่ีมค่ีาของวงการฟตุบอลไทย  

มึงเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ก้าวขึ้นไปเล่นลีกระดับโลก"
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"ท่ามกลางค�าครหาน่ะเหรอ จะมีสักกี่คนที่คิดว่ากูได้ไปเล่นระดับนั้น

เพราะฝีมือ ทุกคนมองว่าเป็นการตีตลาดแฟนบอลเอเชียท้ังนั้น หรือมึง 

ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลย"

พุฒถามกลับ เรื่องนี้เขาไม่เคยพูดถึงมันมาก่อน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่รับรู้ 

นักเตะก็เหมือนดารา พวกเขาเล่นฟุตบอลเพื่อความบันเทิงของคนดู

"ทองแท้ไม่กลัวไฟ มึงเก่งจริง ไม่ต้องฟังค�าพูดใครหรอก"

"หึ! อวยเก่ง มึงเนี่ยอยู่แต่กับความจอมปลอม" เพราะสนิทสนมกัน

มานานจึงพูดจาหยอกล้อได้ อันที่จริงพุฒก็เห็นใจเรวัติอยู่ไม่น้อย เพียงแต่

ไม่คิดว่าการที่เพื่อนมาขอร้องให้เขาช่วยเป็นโค้ชให้จะท�าให้ทีมชนะได้จริง

การเป็นโค้ชฟุตบอลไม่ใช่แค่เตะฟุตบอลเป็นก็เป็นโค้ชได้ อีกอย่าง

การพาทีมเข้าสู่ชัยชนะก็มีหลายปัจจัย

"กูพูดจริง"

"กูก็พูดจริง สภาพกูตอนนี้...ตัวเองยังเอาไม่รอดเลย"

เรวัติไม่ใช่ไม่รู้ปัญหาของเพื่อน แต่เขาเองก็ไม่รู้จะมีหนทางไหนท่ีดี

ไปกว่านี้อีกแล้ว เมื่อพุฒออกจากทีมที่อังกฤษก็นับเป็นโอกาสที่เขาจะชวน

มาช่วยทีมของเขา

"เอางี ้กูไม่เร่งรดัเอาค�าตอบจากมึงตอนนีก้็ได้ มงึลองไปคดิดกู่อนนะ

เพื่อน"

พฒุเป็นคนแน่วแน่ เขาตดัสนิใจอะไรแล้วถอืเป็นท่ีสิน้สดุ แต่เมือ่เรวัติ

ขอมา เขาก็จะกลับไปคิดดูอีกที

แชะ!

แสงแฟลชสว่างจ้าข้ึน พุฒตกใจยกแขนปิดหน้า แต่ว่าสายเกินไป 

ตอนนี้นักข่าวที่รอสัมภาษณ์เรวัติเห็นเขาเป็นที่เรียบร้อย

"นั่นพุฒนี่ครับ!"

"ใช่พุฒจริงๆ ด้วย!"
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"ท�าไมถึงอยู่ที่นี่"

"นั่นสิ ผมว่าใช่เขาแน่นอน"

เสียงเซ็งแซ่ของนักข่าวท�าให้พุฒหูอ้ือตาลายไปเลย สิ่งท่ีเขากังวล

ไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดข้ึนตอนนี้ แต่เป็นช่วงเวลานับจากนี้ต่างหาก เขาไม่ได้บอก 

ที่บ้านว่ากลับไทยแล้ว พ่อแม่รู้ต้องเล่นงานตายแน่ๆ

อีกอย่างเขายังไม่พร้อมจะตอบค�าถามอะไรใครทั้งนั้น

"คุณพุฒคะ พวกเราขอสัมภาษณ์หน่อยได้มั้ยคะ"

ฉิบหายเถอะ!

พุฒกลายเป็นข่าวอีกครั้งเม่ือนักข่าวพบเขาเข้าโดยบังเอิญในงาน

แข่งขันฟุตบอล และการปรากฏตัวของเขาท�าเอาผู้คนในโลกออนไลน์ต่าง

ถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นของชายหนุ่มเป็นวงกว้างอีกครั้งถึงพฤติกรรม

อันน่ารังเกียจของเขา

'ความหล่อของเขาช่างสวนทางกับนิสัยโดยสิ้นเชิง เหมือนเด็กผู้ชาย

ไร้ความรับผิดชอบที่หนีปัญหาอยู่ตลอดเวลา'

'ฉันเกลียดเขามากเมื่อรู้ในสิ่งที่เขาท�า มันน่าขยะแขยง'

'คนรวยแบบเขาคงคิดหาแต่เรื่องสนุกๆ ท�าไปวันๆ'

'อุตส่าห์เป็นตวัแทนประเทศ แต่ดนัสร้างเรือ่งฉาวขนาดนี ้คนไทยควร

เอาหน้าไปไว้ที่ไหน'

'เขาคงคิดว่าสร้างเรื่องร้ายแรงไว้ท่ีอังกฤษแล้วหนีกลับมาซบ 

ชายกระโปรงแม่ อะไรๆ คงจะผ่านไปได้มั้ง แย่มาก'

พิรุณรักษ์นั่งมองเพื่อนแล้วไม่รู้จะพูดอะไรดี พุฒนิ่งมาสักพักแล้ว 

ปกติเขาก็ดูเฉยชาอยู่แล้ว แต่อาการแบบนี้ท�าเอาหญิงสาวไม่แน่ใจว่า 
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ชายหนุ่มรู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

"แกอย่าไปอ่านข้อความอะไรพวกนั้นเลยนะ มันบั่นทอนจิตใจเปล่าๆ 

อีกอย่าง แกไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเสียหน่อย"

"ฝน"

"หืม?"

"ไปหาแม่เป็นเพื่อนหน่อยดิ"

"ฮะ?" พิรุณรักษ์นิ่วหน้า ที่พุฒนิ่งไปแบบนั้นเพราะก�าลังเครียดเรื่อง

มารดาอยู่หรอกหรือ

"แม่ตามให้ไปหาที่บ้าน เอาแกไปด้วย จะได้เป็นข้ออ้างว่าฉันอยู่กับ

แก"

"อ้างเพื่ออะไร"

พฒุไม่ตอบ เพราะเขาไม่รูเ้หมือนกนัว่า 'อ้างเพือ่อะไร' แต่การมเีพ่ือน

ไปด้วยมกัจะลดแรงกระแทกจากมารดาได้เสมอ พกัตร์อุษาจะคดิถงึหน้าลกู 

ดังนั้นก็จะไม่ท�าอะไรเพื่อหักหน้าเขาเด็ดขาด

"เดี๋ยวก็รู้เอง"

"เมื่อไหร่"

"พรุ่งนี้"

"ฉันมีงาน"

"ไปลาสิ"

"พฒุ! นีแ่กเป็นเพือ่นฉันนะ ไม่ใช่พ่อ ให้ฉันลางานไปหาแม่กบัแกเนีย่นะ  

ส�าคญัมากกก...เลย" พริณุรกัษ์ลากเสยีงค�าว่า 'มาก' เป็นการประชดประชัน

แต่แววตาท่ีพุฒมองมายังเธอนั้นท�าให้พิรุณรักษ์รู้ค�าตอบของตัวเอง

ว่าหนนี้...เธอต้องพ่ายแพ้ให้เขาอีกตามเคย

พริณุรกัษ์หมัน่ไส้ เธอหยิบโทรศพัท์ออกมากดค้นหาบางอย่างในกเูกลิ

ก่อนจะยื่นมันให้พุฒดู
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"ลิซ่า? ฉันรู้จัก สวยน่ารักมีเสน่ห์" เขามองรูปพลางพิศใบหน้าของ

พิรุณรักษ์ "แกเทียบไม่ติดเลย"

"ไม่ได้ให้เปรียบเทียบหน้าฉันกับเขาโว้ย!" หญิงสาวโวยวาย

คนแบบพุฒมันน่าช่วยโดยไม่หวังผลประโยชน์ไหม...ไม่เลย

"แล้วให้ดูท�าไม"

"กระเป๋า"

พุฒเลื่อนสายตามองกระเป๋าของศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้แล้ว 

ตวัดสายตากลับมามองเพื่อนรักอย่างเข้าใจความหมายนั้นทันที

"หน้าเงิน"

"ผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ไม่ช่วยโว้ย!"

พุฒยิ้มเหี้ยม อยากได้อะไรเอาไปก่อนเลยตอนนี้ ถึงเวลาเมื่อไหร่เขา

จะคิดบัญชีทบต้นทบดอกเลยคอยดู
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