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บทนำ

สังคมตราหน้า  หล่อนว่าเป็นผู้หญิงสองผัว

เลอดาวไม่เคยคิดว่าอดีตจะกลายเป็นตราบาปที่กัดกินหัวใจเธอมายาวนาน 

ถึงเพียงนี้ ความผิดพลาดในการเลือกคนรักที่จะฝากชีวิตจนถึงขั้นแต่งงานสองครั้ง 

สองคราวนั้น ไม่ต่างจากรอยมลทินที่หล่อนถูกผู้ชายเห็นแก่ตัวทั้งสองคนนั้น 

ยัดโยนเข้าใส่ ผลพวงจากการแต่งงานทั้งสองครั้งนั้น นอกจากจะกัดกินหัวใจ 

หล่อนจนบอบช้ำยากแก่การเยียวยา มันยังกลายเป็นเครื่องประจานให้หล่อน 

ตกเป็นขี้ปากของพวกชอบนินทาไม่รู้จบ จนถึงวันนี้การแต่งงานครั้งแรกจะผ่าน 

มาแล้วห้าปี พวกปากหอยปากปูก็ยังกล่าวชังลับหลังเสมอ แต่หล่อนไม่สามารถ 

ปิดปากใครได้ สุดท้ายจึงเลือกที่จะอยู่เฉย  ๆ  

เหมือนเช่นวันนี้...

เลอดาวรู้ว่าผู้หญิงที่ยืนจับกลุ่มอยู่นั้นกำลังนินทาหล่อนสนุกปาก สังเกต 

ได้จากสายตาที่พร้อมเพรียงกันเหยียดมองหล่อนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  

แต่หล่อนก็ยังก้าวไปข้างหน้าตามโถงทางเดินกว้างด้วยความมาดมั่น มีปานสี 

ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เปรียบเสมือนมือขวาและเพื่อนสนิทเดินตามหลังมาติด  ๆ 

“พี่ดาวแน่ใจนะฮ้า ว่าจะเข้าไปในงานจริง  ๆ”

ปานสีซึ่งมีบุคลิกตุ้งติ้งตามแบบฉบับเพศที่สามกระเดียดไปทางกึ่งหญิง 

กึ่งชายเอ่ยทักขณะเดินก้นบิด มีท่าทางลังเลเล็กน้อย สายตามองช่อดอกไม้ในมือ 

ของเลอดาวสลับกับเบื้องหน้าที่เป็นเวทีกลางลานห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งตอนนี้ 

ได้ยินเสียงพิธีกรบนเวทีกำลังพูดอย่างออกรสอยู่ไม่ไกลนัก 
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เลอดาวหยุดฉับ ปรายตามองผู้ซักถามขณะที่คางยังเชิดสูง ก่อนตอบด้วย 

เสียงฉะฉาน “พี่มั่นใจนะปาน ว่าการมาแสดงความยินดีกับเจ้าของงานในวันนี้  

อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ แต่พี่ก็ไม่อยากนิ่งเฉย ยอมให้ฝั่งโน้นมาระรานพี่ 

อยู่ฝ่ายเดียว”

“ปานคิดว่าจะกลายเป็นต่อความยาวสาวความยืดน่ะสิฮ้า”

“พี่ก็แค่จะเอาช่อดอกไม้มาแสดงความยินดี” หล่อนเหลือบตามองมายัง 

ดอกไม้ช่อพิเศษในมือ

“แต่ฝั่งโน้นเขาอาจจะมองว่าพี่ดาวจงใจมางานนี้เพื่อยั่วโมโหก็ได้นี่ฮ้า”

มุมปากของเลอดาวยกขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดวงตาอันคมกริบซึ่งกรีด 

อายไลเนอร์มาจนเฉี่ยวแสดงความเรียบเฉย ยากแก่การอ่านความคิด

“ไม่มีใครห้ามความคิดของคนอื่นได้หรอก และพี่ก็ไม่สนใจด้วยว่าคนอื่น 

จะมองยังไง เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรากำลังทำอะไร และคนอย่างพี่ทำซึ่งหน้า  

ไม่ลอบกัด”

เมื่อถึงถ้อยคำสุดท้าย กลีบปากสีแดงสดของเลอดาวก็เหยียดขึ้น เพราะ 

นึกถึงงานเปิดตัวลิปสติกรุ่นใหม่ที่บริษัทเครื่องสำอางของหล่อนจัดขึ้นเมื่อสัปดาห ์

กอ่น ของขวญัชิน้หนึง่ทีห่ลอ่นไดร้บัจากคูแ่ขง่ทางธรุกจิมนัทำใหห้ลอ่นเจบ็ใจยิง่นกั 

เพราะมันคือสินค้าหมดอายุ

ในกระเช้าใบนั้นบรรจุนมกล่องที่หมดอายุเกินกว่าครึ่งปี

ที่สำคัญในการ์ดที่แนบกระเช้าเขียนด้วยลายมือค่อนข้างหวัด อ่านแล้ว 

ควันออกหูว่า ‘เหมาะสำหรับคนที่นมหมดอายุ’

แม้จะไม่บอกว่าผู้ส่งมาให้เป็นใคร แต่หล่อนก็ปักใจเชื่อว่าคงไม่มีใคร 

ที่คิดร้ายกับหล่อนได้เท่ากับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว

พลันหล่อนก็ก้าวฉับ  ๆ  ด้วยความมาดมั่นไปหยุดยืนอยู่ข้างเวที จับจ้อง 

ไปยังผู้หญิงวัยกลางคนที่กำลังให้พิธีกรสัมภาษณ์บนเวที

เธอผู้นั้นรู้ตัวแล้วว่าหล่อนมาเยือน

ทุกสายตาของคนในงาน ทั้งแขกกิตติมศักดิ์ที่นั่งอยู่แถวหน้า คุณหญิง 

คุณนายต่างหันกระบังผมเข้าหากันและป้องปากกระซิบ พวกไฮโซคนดังสะกิด 
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แขนกัน อีกทั้งสายตาโลมเลียจากผู้ชายที่ตัณหากลับล้วนต่างมองมาที่หล่อน 

เป็นตาเดียว

จะกระไรเสียอีกเล่า

ก็ตอนนี้หล่อนสวมชุดเดรสสั้นสีแดงกุหลาบ เผยให้เห็นช่วงขาเรียวยาว 

และปลีน่องอันผุดผ่อง ช่วงบนเปิดเปลือยไหล่ มีเพียงสายเส้นเล็กคล้องรอบคอ  

ผมดัดถูกรวบไว้หลวม  ๆ ปล่อยปอยผมระข้างแก้ม มีเครื่องประดับน้อยชิ้น 

เพียงแค่ต่างหูและกำไล แต่สองชิ้นนี้ก็เป็นเพชรแท้น้ำงามส่องประกายระยับ  

ทว่าทั้งเนื้อทั้งตัวทั่วสรรพางค์กายนั้น สิ่งที่ทุกคนสะดุดตาก็คงจะหนีไม่พ้นเกาะอก 

ช่วงบนที่จงใจผ่ากว้างจนอกอวบอิ่มนั้นแทบทะลักล้น มองเห็นเนียนเนื้อขาวผ่อง 

เป็นยองใย

หล่อนแต่งกายเช่นนี้เพื่อจะตอบโต้กลาย  ๆ  ว่าสรีระของหล่อนนั้นยังเต่งตึง  

อายุเพียงยี่สิบหกของหล่อนกำลังอยู่ในวัยสาวที่เรียกว่าดอกไม้บานส่งกลิ่นหอม 

รัญจวน 

ที่สำคัญ  ‘จุดขาย’  ของหล่อนยังไม่หมดอายุ!

แต่เรือนร่างอันชวนมองของหล่อนก็หาใช่จุดสนใจเพียงอย่างเดียว เพราะ 

ดอกไม้ที่ถืออยู่ในมือช่อนั้นไม่ใช่ดอกไม้ทั่วไป แต่มันคือช่อบูเกต์กุหลาบที่สัปดาห์ 

ก่อนมันยังเป็นสีแดงสด แต่เวลานี้กุหลาบทั้งช่อมันเริ่มเฉา กลีบดอกจากสีแดง 

เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ แห้งกรอบ แสดงถึงความร่วงโรยที่ผ่านไปตามเวลา

หล่อนจงใจนำมามอบให้กับผู้หญิงคนนั้น

“ปานคอยดูนะ อีกไม่ถึงสิบนาที งานนี้จะต้องล่มไม่เป็นท่า”

พูดยังไม่ทันขาดคำ เจ้าของร่างอิ่มค่อนไปทางเจ้าเนื้อซึ่งมีอายุใกล้จะห้าสิบ  

อยู่ในชุดมิดชิดตั้งแต่ลำคอลงไปจนเลยหัวเข่าไปกว่าคืบ บอกรสนิยมว่าสวยแบบ  

‘คนมีอายุ’ กำลังก้าวลงจากเวทีด้วยสีหน้ากึ่งบึ้งกึ่งฉิว ตรงแน่วมายังจุดที่หล่อน 

ยืนอยู่ราวกับพายุ

“พี่ดาวฮ้า...คุณรุ่งเธอเดินมาทางนี้แล้วฮ่ะ”

เลอดาวรู้ว่าปานสีออกจะติดเกร็งและสั่นอยู่บ้าง แต่ภายใต้ท่าทางตื่นกลัว 

ของปานสีนั้น หล่อนรู้ว่ามือขวาผู้นี้จะเป็นกำแพงด่านหน้าแน่นอนหากมีภัย 
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เข้ามาใกล้ แล้วก็เป็นเช่นนั้น เมื่อคู่ปรับอย่างใกล้รุ่งพรวดมาจนเกือบถึงตัว  

ปานสีก็ขยับไปยืนจังก้าท้ารบพร้อมเป็นกันชน

“แกจะมายืนขวางฉันทำไมนังอ้วน”

ปานสีขี้กลัวก็จริง แต่ก็ของขึ้นง่าย เมื่อถูกด่าว่าอ้วน ทั้งที่เจ้าตัวเคย 

ประกาศว่าแค่อวบระยะสุดท้าย จากความกริ่งเกรงที่มีก็เลยเปลี่ยนไปในพริบตา 

และโต้ตอบกลับอีกฝ่ายอย่างเจ็บแสบ

“ถึงฉันจะอ้วนก็ไม่หนักหัวใครฮ่ะ เหนียงก็ยังไม่ยานจนศัลยกรรมแล้ว 

ก็ยังเอาไม่อยู่หรอกฮ่ะ”

“แกด่าว่าฉันแก่อย่างนั้นเหรอ”

คู่ปรับผู้มีนามว่าใกล้รุ่งเนื้อเต้นเป็นเจ้าเข้า มองตาขุ่นขวางมายังเลอดาว 

และปานสีอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อ เลอดาวเองก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคน 

เจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียวง่าย แค่ยั่วนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  ก็ทำให้ของขึ้นในพริบตา

“ถ้าใครอยากจะรับก็รับ” ปานสีไม่ลดราวาศอก

ส่วนใกล้รุ่งนั้นเวลาโกรธจนลืมตัว ไม่ว่าลูกน้องหรือใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้  

ทุกคนจึงได้แต่ยืนดูอยู่ห่าง  ๆ จนที่สุดแล้วใกล้รุ่งก็เป็นฝ่ายผลักร่างอวบของปานสี 

เซถลาจนเกือบล้ม คนที่ยืนใกล้  ๆ  แตกกระเจิงไม่ต่างจากผึ้งแตกรังเพราะเสียง 

กรีดร้องของปานสี

“แกมาที่นี่ทำไม”

ทว่าเลอดาวยังคงยิ้มหวานหยดอย่างใจเย็น มือข้างที่ว่างขยับชายขอบเสื้อ 

ด้านบนแนวเนินอกเพื่อยั่วย ุ พร้อมกับหัวเราะคิกคัก ไม่ตอบคำถาม แต่กลับบอก 

ในสิ่งที่หล่อนต้องการแหย่

“เป็นยังไงคะ ชุดที่ฉันใส่มางานคุณพี่วันนี้เป็นของห้องเสื้อที่คุณพี่ชอบ 

ไปใช้บริการเลยนะคะ ดีไซเนอร์เขาออกแบบให้ฉันเป็นพิเศษ คุณพี่ว่าฉันแต่งตัว 

แบบนี้สวยไหมคะ”

ใกล้รุ่งเม้มปากแน่น ก่อนจะพ่นคำแสลงหูออกมา “เหมือนพวกดาวยั่ว 

ซะมากกว่า”

หล่อนเอื้อมมือไปแตะแขนอีกฝ่ายพร้อมกับหัวเราะเบา  ๆ แต่อีกฝ่ายก็ชัก 
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มือกลับรวดเร็วทันควันและชักสีหน้าอย่างเอาเรื่อง

“ยังไงก็ถือเป็นคำชมนะคะ”

ใกล้รุ่งถลึงตาใส่ ไม่อยากเสียเวลาเสวนาจึงถามย้ำอีกครั้ง “ตกลงแกมา 

ทำไม ในเมื่อรู้ว่าฉันไม่ได้เชิญ”

“โถ  ๆ  ๆ คุณพี่ขา  เรามันก็คนอาชีพเดียวกัน  ทำธุรกิจเครื่องสำอาง 

เหมือนกัน จริง  ๆ  ก็น่าจะรักใคร่กลมเกลียว รู้จักน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันนะคะ  

วันนี้ที่ฉันแวะมาก็แค่จะมาขอบคุณน้ำใจไมตรีของคุณพี่น่ะค่ะ ที่อุตส่าห์ส่ง 

กระเช้านมไปแสดงความยินดีกับฉันเมื่ออาทิตย์ก่อน”

“แกพูดเรื่องกระเช้าอะไร ฉันไม่รู้เรื่อง”

เลอดาวเห็นความประหม่าแวบหนึ่งจากดวงตาสีดำสนิทของใกล้รุ่ง หล่อน 

มองพริบตาเดียวก็รู้ว่าใกล้รุ่งคงไม่ต่างไปจากวัวสันหลังหวะ กลัวว่าหล่อนจะเอา 

เรื่องนมหมดอายุขึ้นมาพูดเพื่อก่อประเด็น แต่หล่อนเคยบอกกับปานสีเสมอว่า 

คนอย่างหล่อน ถ้าคิดจะแข่งขันก็ต้องซึ่งหน้าเท่านั้น ชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน  

ไม่มีทางแทงข้างหลัง

“เอาเถอะค่ะ ถ้าคุณพี่ไม่อยากให้ใคร ๆ รู้ ฉันก็จะไม่พูด แต่วันนี้ฉันตั้งใจ 

มาแล้ว ก็แค่อยากจะมายินดีกับสินค้าตัวใหม่ของคุณพี่เท่านั้นเอง”

“ไม่จำเป็น ฉันไม่ต้องการ”

ทว่าเลอดาวยัดช่อดอกกุหลาบแห้งกรอบใส่มือ พร้อมกับทอดเสียงให้ 

อ่อนหวานทั้งที่แววตาแข็งกระด้าง “นี่ค่ะดอกไม้...ดอกกุหลาบเหี่ยว  ๆ ที่เหมาะกับ 

คุณพี่”

ใกล้รุ่งปรี๊ดแตกทันที ปาช่อดอกไม้ใส่หน้าเลอดาวอย่างแรง

“นี่แกกำลังหยาม หาว่าฉันทั้งแก่ทั้งเหี่ยวใช่ไหมยะ แกไสหัวออกไปเลย  

งานนี้ไม่ต้อนรับผู้หญิงสองผัวอย่างแก แล้วก็ไม่ต้องมาทำปากว่าตาขยิบ ยังไง 

ฉันก็ไม่มีทางญาติดีด้วยหรอก เพราะแกมันก็คงไม่ต่างจากพี่สาวแกนั่นแหละ  

เชื้อคงไม่ทิ้งแถว เลวมันทั้งก๊ก”

ถึงตรงนี้ดวงตาของเลอดาวที่สงบนิ่งวาวลุกขึ้นมาแวบหนึ่ง ทว่าปานสี 

ซึ่งยืนสงบคำอยู่พักใหญ่เดือดดาลแทนเลอดาว ปรี่เข้าไปประจันหน้าใกล้รุ่ง  
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เงื้อมือขึ้นสูงหมายจะตบสักฉาด ทว่าเลอดาวยังได้สติ รีบคว้าแขนของปานสีแล้ว 

ดึงให้กลับมายืนอยู่ที่เดิม

“รั้งทำไมพี่ดาว ไม่ได้ยินเหรอว่าอีแก่หนังเหี่ยวมันด่าพี่ดาวว่ายังไง”

เลอดาวระงับอารมณ์ นิ่งเย็น พร้อมกับบอกปานสีเบา  ๆ  ว่า “วันนี้ถือว่า 

ฉันกับผู้หญิงคนนั้นประกาศตัวเป็นศัตรูกันอย่างถาวรแล้ว นี่แค่ยกแรก เรากลับ 

กันเถอะ”

“กลับเหรอฮ้า” ปานสีทำท่าคันไม้คันมือ

“จ้ะ เรากลับไปหาไวน์ดื่มชิล  ๆ ฟังเพลงเพลิน  ๆ  กันดีกว่า เพราะถือว่า 

วันนี้ได้มาแสดงความยินดีกับคุณรุ่งอย่างที่ตั้งใจแล้ว...ใช่ไหมคะ”

ท้ายประโยคเลอดาวหันไปถามใกล้รุ่งด้วยท่าทางยียวน ก่อนจะยักคิ้ว 

กวนอารมณ์ให้หนึ่งทีแล้วหมุนตัวกลับโดยไม่สนสายตาของผู้คนรอบข้าง ได้ยิน 

แว่ว  ๆ  ว่าใกล้รุ่งยังคงด่าทอด้วยถ้อยคำผรุสวาทที่ไม่น่าจะออกจากปากคนที่เรียก 

ตัวเองว่าผู้ลากมากดีสักนิดเดียว จะรู้สึกตัวอีกนิดก็ตรงที่ว่า ดอกไม้ช่อเดิมนั้น 

กระทบที่แผ่นหลังของหล่อนจนร่วงสู่พื้นอีกครั้ง

หล่อนยืนนิ่งตรึงเท้าอยู่กับที ่ แว่วเสียงผู้คนรอบข้างกรีดร้องเบา ๆ แต่แล้ว 

หล่อนก็เดินออกไปจากงาน ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือผิดที่เลือกจะโต้ตอบแบบนี้ แม้อาจ 

เสียรังวัดไปบ้าง แต่มันก็ยังดีกว่าอยู่เฉย  ๆ  ให้อีกฝ่ายระรานครั้งแล้วครั้งเล่า

หล่อนกับปานสีเดินไปจนเกือบจะถึงลานจอดรถ แต่ก็ต้องชะงัก หันหลัง 

กลับ เพราะเสียงของผู้ชายที่ดังไล่หลังมา

“หยุดก่อนครับคุณ รอผมด้วยสิคุณ”

หล่อนย่นหัวคิ้วเข้าหากัน เพราะไม่รู้ว่าเขาคือใคร
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๑

เลอดาวมอง  ผู้ชายแปลกหน้าที่กำลังก้าวยาว  ๆ  จนเกือบจะ 

เป็นวิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะ หล่อนมั่นใจว่าโดยส่วนตัวไม่เคยรู้จักกัน แต่เขาคนนั้น 

ก็ทำให้หล่อนต้องหยุดเดิน ใช้สายตาเพ่งพิจารณาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน เพราะ 

รูปลักษณ์ภายนอกของเขามีความน่าประทับใจอยู่ไม่ใช่น้อย หล่อนรู้ตัวดีว่า 

รสนิยมในการมองผู้ชายสักคน สิ่งแรกก็คงไม่แคล้วที่รูปร่างหน้าตา แล้วผู้ชาย 

ตรงหน้าก็มีข้อนั้นนำโด่งค่อนข้างมาก

เขาสูงโปร่ง ผิวสองสี ตัดรองทรงสูงจับเจลตั้ง หน้ารูปไข่ค่อนข้างคมสัน  

ดวงตารียาวนั้นแม้อาจจืดชืดในสายตาคนอื่น แต่หล่อนก็มองเห็นเสน่ห์จาก 

ดวงตาของเขาเพียงแวบแรก คิ้วทั้งสองข้างเข้มรับกับขนตาที่ค่อนข้างยาวและ 

หนา จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากหยักได้รูป เห็นหนวดและเคราจาง  ๆ แต่งตัว 

สะอาดสะอ้าน ที่สำคัญ ยิ่งเขาเดินเข้ามาใกล้เท่าไร กลิ่นน้ำหอมชวนให้หลงใหล 

ก็ยิ่งลอยมากระทบปลายจมูกมากเท่านั้น

นี่กระมังที่เขาเรียกว่าความประทับใจเมื่อแรกพบ

ทว่าปานสีดูจะปลาบปลื้มชายผู้นี้อย่างออกนอกหน้ามากกว่าหล่อน 

หลายเท่าตัวนัก  สังเกตได้จากอารมณ์ที่หงุดหงิดใจเมื่อครู่หายเป็นปลิดทิ้ง  

ก็อาจเป็นได้ว่า ปานสีมักจะอารมณ์ดีเสมอยามที่อยู่ต่อหน้าผู้ชายหน้าตาดี

“ว่ายังไงฮ้าคุณรูปหล่อ เรียกเราสองคนทำไมฮ้า”

เลอดาวเหลือบตามองผู้ช่วยส่วนตัวแวบหนึ่ง เห็นท่าทางสะดีดสะดิ้ง 

ก็อดขันไม่ได้ ยิ่งมาเห็นสีหน้าของผู้ชายคนนั้นกำลังอมยิ้มน้อย  ๆ หล่อนก็ยิ่ง 
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มองเขาอย่างเพลินตา

“ว่ายังไงคะ คุณมีธุระอะไรกับฉันรึเปล่า”

“คือผมอยากจะมาขอโทษคุณสองคนน่ะครับ” เขาพูดรัวเร็วราวกับกลั้น 

หายใจ

หล่อนขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสัย “คุณจะมาขอโทษฉันเรื่องอะไรกันคะ”

“เรื่องที่คุณถูกปาช่อดอกไม้ใส่เมื่อสักครู่น่ะครับ พอดีผมเห็น...เอ่อ...”

เขามีสีหน้าลำบากใจ หล่อนเดาว่าเขาคงจะเป็นใครสักคนที่มีส่วนในการ 

จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ของใกล้รุ่ง 

“จะมาขอโทษฉันทำไมกันคะ นี่คุณไม่เห็นหรือไงว่าดอกไม้ช่อนั้นมันเป็น 

ดอกไม้ที่เหี่ยวจนแห้ง ถ้าใครได้รับมันก็คงจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนเจ้าของ 

งานแน่  ๆ  ค่ะ ทีนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่าฉันเอาดอกไม้ประเภทไหนไปให้เจ้าของงาน  

คุณยังคิดว่าสมควรจะมาขอโทษฉันอยู่อีกหรือคะ”

หล่อนไหวไหล่น้อย  ๆ  ขณะพูด เดาไม่ออกเหมือนกันว่าผู้ชายตรงหน้า 

กำลังคิดอะไร เพราะเขายังนิ่งเฉย ทว่าพอเขาขยับปากเหมือนกำลังจะโต้ตอบ  

เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสะพายสีแดงสดก็ดังขึ้น หล่อนจึงควานหา

ทันทีที่รับสาย สีหน้าก็ตระหนก มือข้างที่ถือโทรศัพท์แนบหูสั่นไหวอย่าง 

เห็นได้ชัด  เพียงอึดใจหลังจากที่ เป็นฝ่ายรับฟัง  หล่อนก็รีบซักข้อมูลกลับ  

พอวางสายก็ลนลานหันรีหันขวาง ปานสีรับรู้ได้ถึงอาการผิดปกติ จึงแตะต้นแขน 

หล่อนนัยว่าเป็นการปลอบ หล่อนจึงหันมาบอกกับปานสีด้วยดวงหน้าซีดเผือดว่า

“รีบไปกันเถอะปาน...พี่ภาประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้ยายฝันยังอยู่ในห้อง 

ไอซียูอยู่เลย”

ปานสีหน้าถอดสี ถามเสียงสั่น “มีอะไรไม่สู้ดีรึเปล่าฮ้าพี่ดาว น้องฝัน 

เป็นอะไรมากไหม”

เลอดาวคว้าข้อมือปานสีหมุนกลับไปยังรถที่จอดอยู่ไม่ห่าง ลืมเสียสนิทว่า 

กำลังคุยกับชายหนุ่มผู้นั้นค้างเอาไว้  แต่ยามนี้ ในหัวของหล่อนมีแต่ความ 

หวาดกลัว...กลัวการสูญเสีย กลัวการพลัดพราก กลัวจนลืมที่จะเอ่ยล่ำลาผู้ชาย 

คนนั้น แม้กระทั่งรถยนต์ของหล่อนแล่นฉิวผ่านหน้าเขาไปแล้ว
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โดยที่หล่อนก็ไม่รู้เลยว่าเขาชื่อเรียงเสียงไรและเขาเป็นใคร

“อาการยายฝันเป็นยังไงบ้าง พี่ภา”

เลอดาวถามนภาทันทีที่ก้าวไปจนประชิดตัว สภาพของพี่สาวคนรองยามนี ้

ไม่ต่างจากนกปีกหัก แขนข้างขวานอกจากมีรอยถลอกฟกช้ำแล้วยังมีผ้าพันแผล 

พันเอาไว้ แต่นั่นก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับสภาพหลานสาวคนเดียวที่ตอนนี้ยังคง 

อยู่ในห้องฉุกเฉิน สีหน้าของนภาเผือดขาว ดวงตาแดงก่ำนั้นผ่านการร้องไห้ 

มาอย่างหนัก เมื่อถูกถามถึงลูกสาวตนเอง น้ำตาที่เหือดไปพักใหญ่ก็พานไหลริน 

รดสองข้างแก้มอีกครั้ง ริมฝีปากสั่นระริกกว่าจะกลั่นออกมาเป็นคำ

“พี่กลัวจังเลย กลัวว่ายายฝันจะเป็นอะไร ดาวเข้าใจพี่ใช่ไหม พี่มีลูกสาว 

คนเดียว ถ้ายายฝันเป็นอะไรแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไง” นภาเพ้อพร่ำปิ่มว่าจะขาดใจ

เลอดาวไม่เคยมีลูกก็จริง แต่หล่อนรู้ดีว่าการสูญเสียไม่ว่าจากเป็นหรือ 

จากตายมันก็เป็นความทุกข์อย่างแสนสาหัส หล่อนไม่ใคร่ที่จะอยากให้มีเหตุการณ์ 

แบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิต เพราะครั้งที่เคยสูญเสียเสาหลักของครอบครัวทั้งพ่อ 

และแม่จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสิบกว่าปีก่อน มันก็ยังฝังใจจำมาจนถึงทุกวันนี ้ 

นั่นยังไม่รวมถึงการจากเป็นที่หล่อนพานพบมาแล้ว จากกันทั้งที่รักและเกลียดนั่น 

ก็ผ่านมาแล้ว

เมื่อได้สติ หล่อนก็พยายามปลุกปลอบขวัญเพื่อให้ผู้เป็นพี่สาวคลายความ 

วิตกกังวลใจ แม้เพียงน้อยนิด แต่เวลานี้กำลังใจเห็นจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

“ฝันจะต้องไม่เป็นอะไร ถึงมือหมอแล้ว พี่ภาอย่าเป็นห่วงเลย”

ทว่านภายังคงมีอาการอกสั่นขวัญหาย จึงพร่ำถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป 

เมื่อชั่วโมงก่อนด้วยเสียงสั่นเครือ “แต่พี่ก็ยังกลัวอยู่ดี ตอนที่พี่เห็นเลือดโชก 

เต็มตัวยายฝัน พี่ทำอะไรไม่ถูกเลย”

“พี่ภาต้องตั้งสติแล้วก็ทำใจให้เย็นลงนะคะ”

เลอดาวดึงร่างของพี่สาวเข้ามาโอบเอาไว้ มือข้างหนึ่งลูบแผ่นหลังโดยไม่มี 

คำพูดใดหลุดออกจากปาก ไม่นานเสียงร้องไห้ของนภาก็ทุเลาลงเหลือเพียง 

เสียงสะอื้นเป็นระยะ ก่อนที่หล่อนจะถอนวงแขนออก



บุรามฉัตร

10

“แล้วมีใครส่งข่าวให้พี่เดือนรู้บ้างหรือยังคะ”

“โทร.บอกแล้วจ้ะ พี่เดือนบอกว่าจะรีบขึ้นเครื่องกลับจากเชียงใหม่ให้เร็ว 

ที่สุด”

เลอดาวได้แต่ถอนใจ เพราะรู้ว่าอย่างไรเสีย ดุจเดือนซึ่งเป็นพี่สาวคนโต 

นั้นก็ต้องหาทางกลับมาให้ถึงที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน  เพราะฟ้าฝันถือเป็น 

หลานสาวคนโปรด ต่อให้ดุจเดือนไปทำงานไกลสุดหล้าฟ้าเขียวแค่ไหน แต่ถ้า 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟ้าฝัน ดุจเดือนจะให้ความสำคัญเสมอ อย่างตอนนี้ดุจเดือน 

ไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือเพื่อบรรยายเกี่ยวกับ 

สถาบันครอบครัว ฉะนั้นคำว่า  ‘ครอบครัว’  จึงฝังแน่นอยู่ในหัวเสมอว่าควรมาเป็น 

ลำดับหนึ่ง จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าดุจเดือนจะต้องรีบกลับมาอย่างเร็วที่สุด

“แล้วอาการของพี่ภาล่ะ ยังเจ็บตรงอื่นอีกไหม”

“พี่ไม่เป็นอะไรมากหรอก เจ็บแค่นี้มันนิดเดียว เทียบไม่ได้เลยกับอาการ 

ของยายฝัน”

ปานสีซึ่งทรุดกายนั่งลงอยู่ที่เก้าอี้ตัวข้าง  ๆ  อยู่นาน เห็นจังหวะที่จะแสดง 

ความห่วงใยบ้างจึงพูดปลอบอีกคน “พี่ภาต้องเข้มแข็งไว้นะฮ้า ปานเป็นกำลังใจให้”

“ขอบใจจ้ะปาน แต่พี่จะสบายใจได้ก็ต่อเมื่อคุณหมอออกมาแล้วบอกว่า 

ลูกสาวของพี่ไม่ได้เป็นอะไรมาก”

เลอดาวรู้ดีว่านภาค่อนข้างจะอ่อนไหว หากมีเรื่องสะเทือนใจแม้เพียงนิด  

ต่อมน้ำตาก็แตกโดยง่าย เมื่อครั้งอดีตตอนรู้ว่าสามีเฮงซวยอย่างทวยเทพแอบไป 

มีเมียเรี่ยราด แถมยังไปทำผู้หญิงอื่นท้องป่อง จนที่สุดแล้วเขาก็เลือกที่จะทอดทิ้ง 

นภากับลูกสาวซึ่งตอนนั้นอายุยังไม่ถึงห้าขวบได้อย่างไม่มีเยื่อใย นภาก็เอาแต่ 

ฟูมฟายร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร ทำมาหากินไม่ได้เป็นเดือน กว่าจะทำใจยอมรับ 

ได้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปก็มีเรื่องให้เสียคนซ้ำสอง...เรื่องที่กลายเป็นชนวนเหตุ 

ให้ครอบครัวหล่อนต้องบาดหมางกับใกล้รุ่งมาจนถึงทุกวันนี้

ขณะกำลังนึกถึงอดีต โทรศัพท์จากดุจเดือนก็ดังขึ้น เลอดาวรีบรับสาย 

และแยกตัวออกไปคุยห่างจากพี่สาวคนรอง ดุจเดือนถามถึงอาการของทั้งคู่เสร็จ 

จึงถามถึงคู่กรณีก่อนจะวางสาย ทำให้เลอดาวฉุกคิดได้ว่า ตั้งแต่หล่อนมาที่นี่  
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ก็ยังไม่เห็นคู่กรณีเลย

“ใครโทร.มาเหรอดาว”

“พี่เดือนโทร.มาบอกว่าใกล้จะขึ้นเครื่องแล้ว ยังไงจะรีบมาหาให้เร็วที่สุด”

เลอดาวลงนั่งที่เดิม นภาจึงเอื้อมมาแตะหลังมือของหล่อนเบา  ๆ สีหน้า 

ชื่นขึ้นกว่าเก่าและมีรอยยิ้ม

“ถ้าไม่มีพี่เดือนกับดาว ป่านนี้ชีวิตพี่คงแย่...”

ยิ้มเพียงนิดเดียวจางหายไปจากวงหน้าของนภาอีกแล้ว ซึ่งเลอดาวรู้ว่า 

หากหล่อนไม่เปลี่ยนเรื่องคุย นภาคงกำลังจะเท้าความถึงเรื่องในอดีต สิ่งที่นภา 

คงกำลังอยากจะลืมเลือนมันไป ข้อนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หล่อนนึกเห็นใจพี่สาวคนรอง  

‘อดีต’  ของนภากลายเป็นเครื่องย้ำเตือนอยู่ เสมอ  เมื่อมีทุกข์ทับถมครั้งใด  

ภาพเก่า ๆ ที่กัดกินหัวใจก็ลอยมาตอกย้ำเป็นนิจ นิสัยส่วนนี้ของนภาที่ทำให้หล่อน 

มองว่าแตกต่างจากดุจเดือนโดยสิ้นเชิง

ซึ่งดุจเดือนนั้นก็มีนิสัยบางอย่างที่เข้ากับคนยาก ไม่เช่นนั้นคงไม่ครองตัว 

เป็นโสดจนอายุล่วงเข้าเลขสามตอนต้นอย่างนี้ บางทีนภาก็ล้อดุจเดือนว่าเป็น 

สาวทึนทึก แต่ดุจเดือนก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใด เพราะความที่เป็นคนหัวโบราณ  

จึงคิดว่าผู้หญิงที่ดีไม่ควรทอดสะพานหาผู้ชายก่อน จนถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีผู้ชาย 

คนไหนมาเกี้ยวดุจเดือนสักคนเดียว 

เลอดาวนึกเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่พักหนึ่ง การถามหาคู่กรณีในอุบัติเหตุครั้งนี ้

จากปากดุจเดือนก็แวบกลับเข้ามาอีกครั้ง ทำให้หล่อนต้องออกปากถามพี่สาว 

คนรอง

“ตกลงคู่กรณีอยู่ไหนคะ...หรือว่าชนแล้วหนี”

ปานสีพยักหน้าอย่างเห็นด้วยก่อนจะพูดเสริม “นั่นสิฮ้า ปานยังไม่เห็น 

ใครสักคน อย่าบอกนะฮ้าว่ารถคันที่ชนรถของพี่ภามันชิ่ง”

“เขาไม่ได้หนีหรอกจ้ะดาว แต่เขากำลังคุยกับประกันอยู่ข้างล่างตึก เดี๋ยว 

เสร็จก็คงจะขึ้นมาเองแหละ”

แม้เลอดาวจะใจจดใจจ่อรอฟังคำตอบอยู่ก็จริง แต่ก็ไม่ทันสังเกตแววตา 

ของพี่สาวสักนิดว่าบัดนี้มันซ่อนความอึดอัดบางอย่างเอาไว้ไม่มิด ยังคงคุยตอบ 
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เป็นปกติ

“ยังดีนะคะที่คู่กรณีไม่หนี ว่าแต่รถของพี่ภาเสียหายขนาดไหนกันคะ”

“ก็พอสมควรจ้ะ พี่ว่าคงต้องเอาเข้าอู่เป็นอาทิตย์แหละ ยังดีที่รถมีประกัน 

ทั้งคู่ ไม่อย่างนั้นพี่คงต้องวุ่นวายมากกว่านี้”

“แล้วคู่กรณีของพี่เป็นใครกันคะ ผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย”

ถามเพียงเท่านั้น สีหน้าของนภาก็อิหลักอิเหลื่ออย่างเห็นได้ชัด จนเลอดาว 

ต้องย่นหัวคิ้วเข้าหากันแล้วเอียงคอมองด้วยความฉงนใจ

“เขามาโน่นแล้ว”

เลอดาวเอี้ยวตัวกลับมามองทางด้านหลังตามการพยักพเยิดของนภา แล้ว 

ก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจ เพราะคู่กรณีที่หล่อนถามถึงนั้น เขาไม่ใช่ 

เพียงแค่เป็น  ‘ผู้ชาย’

แต่เขาคือคนที่หายไปจากชีวิตของหล่อนมาเกือบห้าปี!

“ตราบุญ...” เสียงของเลอดาวแผ่วจนเกือบจะหายไปในลำคอ หล่อนชะงักกายนิ่ง 

ค้างอยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกแช่แข็ง ทั้งที่ในหัวกำลังหมุนติ้วเหมือนมีเศษฝุ่น 

ปลิวว่อนเต็มไปหมด แถมหูยังอื้ออึง ตาพร่า เผลอคิดไปว่าตนคงประสาทหลอน 

ที่คิดว่าผู้ชายซึ่งกำลังเดินมาคือคนที่หล่อนเคยทั้งรักและเกลียดจับขั้วหัวใจ

ทว่าความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำ

ตราบุญเคยทำให้ชีวิตหล่อนพังทลายอย่างไม่เหลือซากความทรงจำอันดีงาม 

แม้เพียงนิด หล่อนไม่คิดว่าจะเจอเขาที่นี่หรือไม่ว่าที่ไหนก็ตาม เพราะคิดว่า 

การตัดขาดจากกันเมื่อเกือบห้าปีก่อนน่าจะเป็นการ  ‘ตัด’  อย่างสมบูรณ์ชนิดอยาก 

เผาพริกเผาเกลือสาปส่งกันด้วยซ้ำไป

“คุณคงไม่คิดว่าจะเจอผมที่นี่สินะดาว”

เสียงของตราบุญยังคงทุ้มต่ำเหมือนเดิม ท่วงท่าการก้าวย่างกระฉับกระเฉง  

มือสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังคงปรากฏ ผ่านมาแล้ว 

เกือบห้าปี รูปร่างของเขายังคงทิ้งเค้าไม่ต่างไปจากเดิม อายุที่มากขึ้นจนตอนนี้ 

น่าจะย่างเข้าสี่สิบก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปกว่าเดิมมากนัก แต่ไม่ใช่เพราะรูปกาย 
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ที่มีเสน่ห์ชวนมองทั้งที่เขาแก่กว่าหล่อนตั้งสิบสามปีแบบนี้หรอกหรือ ถึงทำให้ 

หล่อนเคยงมงายตกหลุมรักเขาไปจนหมดหัวใจ 

เป็นหลุมรักที่พรางความโสมมสกปรกเอาไว้!

หล่อนอดนึกถึงความแหลกลาญในหัวใจครั้งกระโน้นไม่ได้ เพราะไม่ว่า 

เวลาจะผ่านไปอีกนานสักเพียงไร ความทรงจำที่หล่อนเขียนด้วยมือและหัวใจ 

แต่ถูกลบด้วยเท้านั้นก็ไม่มีวันเลือนหายไปได้แม้สักคืนเดียว มันกลายเป็นตราบาป 

ที่จารฝังอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจที่เปลี่ยนสีจากชมพูเป็นดำไปหมดแล้ว

“บอกตามตรง ฉันไม่คิดว่าจะเจอคุณอีก ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหน  ๆ...ไม่ว่า 

ชาตินี้หรือชาติหน้า!”

เสียงของเลอดาวสะบัดขณะที่ผุดลุกขึ้นเร็ว โดยที่นภากับปานสีจำต้อง 

ลุกตามและปรี่เข้ามาคว้าหมับที่ท่อนแขนของหล่อนไว้ เพราะกริ่งเกรงว่าอารมณ์ 

รวนร้าวในอดีตอาจทำให้สติของหล่อนขาดผึงจนลืมตัว

“ดาว เรื่องมันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะ คุณยังไม่ยอมยกโทษให้ผม 

อีกเหรอ”

รูปปากของเลอดาวบิดอย่างเยาะเหยียด นึกสมเพชกับคำพูดจากปากผู้ชาย 

ตรงหน้า ไม่นึกว่าเขาจะเอ่ยคำมักง่ายถึงเพียงนี้ คงไม่มีผู้หญิงหน้าไหนหรอก 

ที่ยอมโง่งมโดนหลอกจนไม่ต่างจากสัตว์สองเขา แล้วจะยอมทำเป็นหูหนวกตาบอด 

เพื่อที่จะไม่ต้องรู้จักเจ็บ เพราะอย่างไรก็ดี สัตว์ที่มันบาดเจ็บตัวนั้นถึงหนังมัน 

จะหนาหรือเหนียว แต่มันก็มีชีวิตและมันก็คงจะเจ็บเป็น เช่นเดียวกับหล่อน 

ที่คงไม่ต่างจากมัน

“คุณคิดว่าผู้หญิงที่โง่เหมือนควายอย่างฉันจะยอมเป็นควายไปตลอดชีวิต 

ไหมละ”

“ผมว่าคุณใจเย็นกว่านี้ก่อนดีกว่าไหม ผมไม่เคยคิดว่าคุณเป็นแบบนั้น 

เลยนะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ผมจะไม่ยอมให้เรื่องของเราสองคนเริ่มต้นและ 

จบลงแบบนั้นเป็นอันขาด”

“อยา่มาพดูคำใหส้วยหรดูดูหีนอ่ยเลย คณุมนัสกปรกไปทัง้ตวั ทัง้ความคดิ”

ตราบุญถอนหายใจเฮือกใหญ่ขณะที่ก้าวเข้ามาจนเกือบถึงตัวหล่อน เขา 
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ฉวยมือข้างหนึ่งของหล่อนขึ้นมาจับอย่างหน้าตาเฉย ยังดีที่หล่อนมีสติพอที่จะ 

สะบัดข้อมืออย่างแรง ถอยเท้ายืนห่างจากเขา

“อย่ามาถูกเนื้อต้องตัวฉันนะ!”

“อย่าใจจืดใจดำกับผมด้วยท่าทางรังเกียจกันแบบนั้นเลยนะ ดาวรู้ไหมว่า 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียว ผมอยากไปหาคุณ 

ใจจะขาด อยากไปอธิบายให้คุณเข้าใจว่าผมไม่เคยต้องการจะหลอกคุณสักนิดเดียว  

ที่ผมทำไปแบบนั้นเป็นเพราะผมรักคุณ...ผมไม่อยากเสียคุณไปต่างหาก”

“อย่ามาปลิ้นปล้อนหน่อยเลย คำพูดของคุณมันไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้ว”

“คุณให้โอกาสผมได้อธิบายบ้างไม่ได้รึไง”

เลอดาวไม่อยากได้ยินคำแก้ตัวจากปากเขา สิ่งที่ผ่านมามันเกินเยียวยา 

ไม่ต่างจากแก้วที่แตกเปรื่องจนยากจะสมานไปแล้ว คำพูดของเขาก็คงตลบตะแลง 

เช่นเดิม พูดเพียงเพื่อขายผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้น ดังนั้นหล่อนจึงคิดว่าควรจะ 

ตัดบท และ  ‘ตัด’  ทุกเรื่องที่จะต้องโยงใยมาเกี่ยวข้องกันให้ยุ่งยากอีก

“ฉันว่าคุณอย่ามาฟื้นฝอยหาตะเข็บแถวนี้หน่อยเลย คุณมาทางไหนก็เชิญ 

กลับไปทางนั้น”

ยิ่งเลอดาวฉุนจนน้ำเสียงกระด้างมากเท่าไร นภาที่กำลังทุกข์โศกก็พลอย 

ลืมเรื่องของตนเองไปชั่วขณะ เพราะรู้ว่าเลอดาวนั้นบทจะร้อนเป็นไฟ ใครก็ยากจะ 

ดับได้ง่าย

“พี่ว่าดาวใจเย็น  ๆ  ก่อนนะ”

หล่อนหันไปมองผู้เป็นพี่สาว “คำว่าใจเย็นไม่ควรใช้กับผู้ชายคนนี ้ พี่ภาเอง 

ก็รู้นี่คะว่าเขาทำอะไรกับดาวไว้บ้าง”

“ผมรู้ว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้ แต่คุณน่าจะยอมคุยกับผมดี  ๆ  บ้างไม่ได้รึไง  

ไม่ใช่คำสองคำก็ใช้แต่อารมณ์ นะดาวนะ...ผมอยากขอเวลาคุยกับคุณตามลำพัง 

สองคน”

เลอดาวยิ้มเหยียดสูงกว่าเก่า ก้าวประชิดตัวตราบุญ เชิดหน้ามองร่างที่สูง 

กำยำ ดวงตาสีดำสนิทที่จ้องมองนั้นดุดันยิ่งกว่าดวงตาเสือร้าย แล้วหล่อนก็ทำ 

ในสิ่งที่พี่สาวกับปานสีไม่ทันคิด
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หล่อนกระตุกเน็คไทสีน้ำตาลเข้มที่ผูกคอเสื้อของเขาอย่างแรง  ก่อนจะ 

สะบัดมันทิ้งแล้วยกแขนสองข้างผลักไปที่แผงอกกว้างของเขาจนถลาเซล้มไป 

ข้างหลัง

“คุณมันก็เหมือนเน็คไทที่ผูกคอนั่นแหละ เชิญผูกคอตัวเองไปคนเดียว 

เถอะ อย่าเอาฉันไปผูกคอร่วมกับคุณ เพราะฉันไม่นิยมใช้เน็คไทของผู้ชายที่มี 

เมียแล้ว...โปรดเข้าใจไว้ด้วย!”

หล่อนจงใจเน้นถ้อยคำในตอนท้าย ก่อนจะก้าวพรวดออกไปจากที่ตรงนั้น  

โดยไม่เหลียวหลังกลับมามองว่าเขายังนอนยักแย่ยักยันเค้เก้อยู่กับพื้น ด้วยสีหน้า 

ที่อ่านยากเกินคาดเดา
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เลอดาว  อยากให้รอยด่างพร้อยของชีวิตที่ตราบุญฝังเอาไว้ในหัวใจ 

หายไปเสียที แต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ยังจะต้องมาพบเจอเขาอีก ผู้ชายที่เคยทำให้ 

หล่อนต้องอับอายจนแทบไม่รู้จะเอาหน้าแทรกไว้ที่ไหน กว่าจะเตือนสติตัวเอง 

ให้หยัดยืนเชิดหน้าได้ ชีวิตหล่อนก็เกือบจะเสียศูนย์

ตอนนี้หล่อนได้แต่พิงร่างกับซอกหนึ่งข้างตึกซึ่งเปลี่ยวผู้คน ปิดเปลือกตา 

ลงเบา  ๆ ขณะที่ภาพในวันวานกำลังย้อนรอยกลับมาทำร้ายหล่อนอีกครั้ง

ในห้วงสำนึกที่มีกลุ่มควันสีขาวลอยคว้างอยู่กลางโถงห้อง

หล่อนเห็นตัวเองเมื่อเกือบห้าปีก่อน...

คืนนั้นเลอดาวสวมชุดเจ้าสาวสีขาว ช่วงบนเป็นคอกว้างเนื้อผ้าบางซีทรู 

เห็นเนินอกอิ่มสล้าง แขนกุดเผยต้นแขนอันกลมกลึง กระโปรงยาวกรอมเท้า 

ทรงหางปลาประดับไปด้วยลูกไม้ทั้งตัว ผมที่เคยไว้ยาวตรงรวบสูง มีดอกไม้สีขาว 

ขนาดจิ๋วติดเอาไว้ เข้ากับเครื่องประดับชิ้นอื่นทั้งสร้อยคอและต่างหูที่ห้อยเป็น 

พวงระย้าแกว่งไปมา

หล่อนถูกผู้คนที่ห้อมล้อมเอ่ยปากชื่นชมเป็นระยะว่าหล่อนคือเจ้าสาวที่สวย 

ที่สุดในรอบปี เป็นผู้หญิงโชคดีที่ได้เจ้าบ่าวอย่างตราบุญ เพราะทุกคนที่ใกล้ชิด 

หล่อนล้วนรู้เป็นอย่างดีว่าตราบุญนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี รูปร่างก็สมส่วน 

กำยำอย่างชายผู้รักสุขภาพ ทั้งที่ขณะนั้นอายุล่วงเข้าสามสิบสี่ แถมหน้าที่การงาน 

ก็มั่นคง เป็นถึงผู้บริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยหารู้ไม่ว่าทั้งหมดนั้น 

เป็นเพียงเปลือก
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ความจริงแล้วตราบุญซ่อนตัวตนได้อย่างแนบเนียนชนิดไม่มีใครรู้

แท้จริงขณะนั้นตราบุญไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลย  

เจ้าของธุรกิจตัวจริงเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเขาที่ชอบหาเศษหาเลยทั้งที่มีครอบครัว 

แล้ว กิจวัตรของพวกเขาคือตกดึกตระเวนราตรี แข่งกันจีบผู้หญิงแล้วคบเล่น  ๆ  

ไว้เผื่อเลือก แต่ตราบุญนั้นกลับถูกใจหล่อนเป็นพิเศษถึงขนาดยอมซ่อนลาย 

เอาไว้ชั่วครู่ชั่วยาม แล้วปั้นแต่งสารพัดเรื่องจากเท็จให้เป็นจริง จนหล่อนนั้น 

เชื่อสนิทใจ อีกอย่างหนึ่งที่นึกแล้วก็เจ็บใจคือหล่อนมารู้ทีหลังว่า ทุกครั้งในการ 

ไปพบเขาที่ทำงาน ทุกคนในที่นั้นล้วนหุบปากสนิทเพื่อการจัดฉาก ไม่มีใคร 

ปริปากบอกให้ระแคะระคายสักนิด ต่างอุปโลกน์เขาให้เป็นเจ้านายผู้ขยันขันแข็ง 

ในการงาน มีคนรักใคร่ชื่นชมอยู่มาก ล้วนเล่นละครตบตากันอย่างสนุกสนาน  

เพียงหวังแค่ให้หล่อนตายใจเพื่อที่หล่อนจะได้กลายเป็นตัวตลกมาโดยตลอด

ทั้งที่พี่สาวของหล่อนทั้งสองคนเคยเตือนว่าตราบุญอาจต้องการแต่งงาน 

กับหล่อนเพื่อผลประโยชน์ใดสักข้อหนึ่ง เพราะมันน่าแปลกที่เขาขอหล่อนแต่งงาน 

ทั้งที่เพิ่งรู้จักและคบหากันไม่ถึงหนึ่งเดือนเสียด้วยซ้ำ แต่ตอนนั้นหล่อนก็เหมือน 

ผู้หญิงที่บูชาความรัก...มันเป็นรักครั้งแรกชนิดติดจรวด ซึ่งหล่อนไม่รู้เหมือนกันว่า 

ทำไมถงึไดห้ลงเขาหวัปกัหวัปำจนตามดืบอด มองไมเ่หน็ตวัจรงิทีเ่ปลอืกนอกถกูฉาบ 

เอาไว้ กลับรั้นและเถียงหัวชนฝาเสียด้วยซ้ำว่าพี่สาวของหล่อนคิดมากเกินกว่าเหตุ

การแต่งงานของหล่อนจึงถูกจัดอย่างรวบรัดและรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

แล้วระหว่างงานคืนนั้น ก็เหมือนมีสายฟ้าผ่าลงกลางงานเปรี้ยง!!

ขณะที่ตราบุญกำลังจับมือหล่อนซึ่งถือมีดยาวเพื่อตัดลงบนเค้กก้อนโต 

เก้าชั้น ตอนนั้นสีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความรักอันลึกซึ้ง ดวงตาเป็นประกาย 

แห่งความสุข รอยยิ้มของเขาก็ช่างมีเสน่ห์ให้หลงใหลจนหล่อนเองรู้สึกอิ่มเอิบ 

และเบิกบานชื่นฉ่ำในหัวใจ

แต่แล้วความสุขนั้นก็สลายลงในพริบตา เมื่อจู่  ๆ  เงาดำของสตรีผู้หนึ่ง 

โผล่มาจากมุมอับทึบ หล่อนผู้นั้นแต่งกายด้วยชุดคลุมท้องสีเนื้ออ่อน ท่าทาง 

อุ้ยอ้ายนั้นบอกว่าครรภ์คงจะแก่ใกล้คลอด สีหน้าเต็มไปด้วยความบึ้งตึง ดวงตา 

ขุ่นเขียวนั้นมีริ้วแห่งความโกรธ ข้างกายหล่อนผู้นั้นมีเด็กชายที่เพิ่งกำลังแตก 
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เนื้อหนุ่มยืนจ้องด้วยสายตานิ่งสนิท แล้ววินาทีนั้นเหตุการณ์บางสิ่งก็เกิดขึ้นอย่าง 

รวดเร็ว เมื่อหล่อนผู้นั้นตรงรี่เข้ามาจนถึงอีกด้านหนึ่งของเค้กก้อนโต แล้วใช้ 

สองมือผลักอย่างสุดแรงเกิดจนเค้กก้อนนั้นล้มคว่ำคะมำหงายลงไปกองกับพื้น 

จนเปื้อนเปรอะ พร้อมกับผู้คนในงานต่างร้องเสียงหลงไปตาม  ๆ  กัน แต่นั่นก็คง 

ไม่ชัดเจนเท่ากับคำพูดของหล่อนผู้นั้น

“อีหน้าด้าน มึงแย่งผัวกู...”

อึดใจนั้นเลอดาวรู้สึกเหมือนตัวเองคือก้อนหิน  แข้งขาแข็งจนไม่อาจ 

ขยับเขยื้อนร่างไปทางไหน ได้ยินคำด่าทอจากสตรีผู้นั้นชัดบ้างแผ่วบ้าง เพราะ 

ตอนนั้นหล่อนหูอื้อ ตาพร่าไปด้วยม่านน้ำใสคลอหน่วย ไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่ามัน 

รดรินลงเปียกสองข้างแก้มตั้งแต่เมื่อไร ขนาดดุจเดือนซึ่งยืนอยู่ใกล้  ๆ  คว้ามือ 

เย็นเฉียบนั้นมากุมไว้ หล่อนยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ

เหลียวไปมองเจ้าบ่าวที่ยืนข้างกันเมื่อห้านาทีก่อน เขาก้าวไปถึงตัวผู้หญิง 

คนนั้นแล้วกึ่งดึงกึ่งลากออกไป ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของเจ้าหล่อนเป็น 

ระลอก พร้อมกับเสียงของแขกเหรื่อดังเซ็งแซ่ ดังเสียจนถึงตอนนี้คำพูดบาดหู 

พวกนั้นก็ยังก้องอยู่ในหัวไม่เคยลบเลือน

“ไม่นึกเลยนะว่าเจ้าสาวจะหน้าด้านแย่งผัวคนอื่นมาเป็นของตัวเอง”

บ้างก็ว่า “กินน้ำใต้ศอกเขาชัด  ๆ เจ้าสาวไม่รู้หรือไงนะว่าเจ้าบ่าวเขามีเมีย 

มีลูกแล้ว แถมลูกคนโตนั่นก็จวนจะเป็นหนุ่มอยู่รอมร่อ”

หล่อนจึงได้แต่หัวเราะสมเพชตัวเองทั้งน้ำตา

หลังจากเลอดาวสงบสติอารมณ์ได้พักใหญ่ มั่นใจว่าจะไม่เจอหน้าตราบุญ หล่อน 

จึงเดินกลับไปยังหน้าห้องฉุกเฉินอีกครั้ง พบว่าปานสียังคงนั่งปลอบใจนภาอยู่  

ทันทีที่ทั้งคู่เห็นหล่อนกลับมา นภาก็ยิ้มชื่นขึ้น

“พี่นึกว่าดาวกลับไปแล้วซะอีก”

“ยังหรอกค่ะพี่ภา ดาวแค่ไปหาที่สงบสติอารมณ์ก็เท่านั้น ขืนยังอยู่ตรงนี้  

ถ้าเกิดดาวหมดความอดทน ดาวอาจทำเรื่องแย่  ๆ  มากกว่าเมื่อกี้ก็ได้ ว่าแต่ 

เขากลับไปนานหรือยังคะ”
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“กลับไปเมื่อครู่นี้เอง ก่อนหน้าดาวจะเข้ามา”

เลอดาวพยักหน้าเป็นเชิงรับทราบ ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่ว่าง “ไม่รู ้

ว่าชีวิตมันเล่นตลกรึไงนะคะพี่ภา คู่กรณีของพี่ถึงต้องเป็นเขา”

“ตอนนั้นพี่เองก็ตกใจนะที่เห็นหน้าคุณบุญ แต่พี่ห่วงลูกมากกว่า ก็เลย 

ไม่ได้สนใจ...พี่เองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาพบเจอกันอีก”

“เขาตายไปจากชีวิตดาวแล้ว ก็ควรตายไปโดยไม่ต้องฟื้นคืนมาให้เห็น 

หน้าอีก” บ่นได้ไม่กี่คำ เลอดาวก็นึกถึงหลานสาวขึ้นมา “แล้วตอนนี้อาการของ 

ยายฝันเป็นยังไงบ้างล่ะพี่ภา มีใครออกมาจากห้องฉุกเฉินบ้างหรือยัง”

ครั้นเอ่ยถึงลูกสาว นภาก็ออกอาการกังวลเหมือนเคย

“นั่นสิ ไม่รู้ป่านนี้ฝันจะเป็นยังไงบ้าง นี่มันก็ตั้งหลายชั่วโมงแล้ว”

พูดเพียงเท่านั้น ประตูห้องฉุกเฉินก็ถูกผลักออกพร้อมกับแพทย์ผู้ทำการ 

รักษาเดินออกมาด้วยสีหน้าชื่น พลอยให้ทุกคนที่ลุกขึ้นยืนรอฟังข่าวมีอาการใจชื้น 

ขึ้นเป็นกอง

“ลูกสาวของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ”

แพทย์หนุ่มผู้นั้นจึงแจงถึงอาการของผู้ประสบเหตุว่าฟ้าฝันเพียงแต่  

เสียเลือดมากจนช็อกขณะเกิดเหตุ แต่การรักษาเบื้องต้นระหว่างส่งตัวมาถึง 

มือหมอนั้นสามารถช่วยได้ส่วนหนึ่ง ตอนนี้อาการปลอดภัยดี ยกเว้นก็แต่ร่างกาย 

ที่บอบช้ำไปทั่ว คงต้องให้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลสักสามถึงสี่วันจึงกลับบ้านได้

เป็นอันว่าฟ้าฝันถูกย้ายออกจากห้องฉุกเฉินเข้าพักรักษาตัวที่ห้องพักพิเศษ  

ตอนนี้ก็ยังนอนหลับลึกเพราะฤทธิ์ยา นภาจึงบอกกับเลอดาวให้ขับรถไปส่งที่บ้าน 

เพื่อจะไปเก็บของใช้จำเป็นแล้วกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ตอนนั้นเองปานสี 

จึงแยกตัวกลับบ้าน ระหว่างที่ขับรถกลับ สองพี่น้องจึงมีโอกาสได้คุยกันถึง 

ตราบุญอีกครั้ง

“เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษายายฝัน ดาวจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

นะ พี่ภาอย่าได้ไปรับเงินช่วยเหลือจากคนใจคดเป็นอันขาดนะ ดาวขอร้อง”

“ถึงดาวไม่ออกปาก พี่ก็ไม่รับเงินจากคนพรรค์นั้นหรอก”

เลอดาวถอนใจอีกเฮือกก่อนจะระบายความรู้สึกต่อ “ยังไงก็ได้ ขออย่าให ้



บุรามฉัตร

20

คุณบุญมาวอแวกับดาวอีกเลย ดาวไม่อยากเห็นหน้าเขา”

“เพื่อความสบายใจของดาว ถ้าเกิดคุณบุญยังโผล่ไปที่โรงพยาบาลอีก  

พี่จะเป็นคนเชิญเขาไปให้พ้นจากชีวิตของพวกเราเอง”

เสียงหัวเราะของเลอดาวเล็ดออกมาอย่างเยาะหยัน “พี่ภาอย่าไปสุภาพ 

กับคนแบบนั้นเลย คนอย่างเขาต้องไล่ไปให้พ้นสถานเดียว”

แม้นภาจะไม่ชอบขี้หน้าตราบุญ แต่หล่อนก็ไม่ใจเด็ดพอจะทำกิริยารุนแรง 

อย่างที่เลอดาวคาดหวัง ดังนั้นสีหน้าของนภาจึงเจื่อนลงและเปลี่ยนเรื่องคุย

“คืนนี้พี่จะไปนอนเฝ้าลูก ถ้ามีอะไรเร่งด่วน ดาวก็โทร.หาพี่แล้วกันนะ”

เลอดาวขับรถไปส่งนภาที่บ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ห่างกันสองซอย  

ทีแรกหล่อนก็จะรอพี่สาวเก็บของใช้ที่จำเป็นและพาไปส่งโรงพยาบาลอีกรอบ  

แตอ่กีฝา่ยออกปากใหห้ลอ่นกลบัมาทีบ่า้นของตวัเองเพือ่อาบนำ้เปลีย่นเครือ่งแตง่กาย 

เสียใหม่ พานมองชุดที่หล่อนสวมวันนี้แล้วอดถามไม่ได้

“ทำไมวันนี้ดาวแต่งตัวโป๊จัง”

หล่อนจึงหัวเราะ นึกขันกับกิริยาที่นภาแสดงออก เข้าใจหัวอกพี่สาวคนนี้ด ี 

ถึงจะไม่หัวโบราณขนาดดุจเดือน แต่นภาก็ไม่ได้มีรสนิยมโฉบเฉี่ยวเช่นนี้

“ก็แค่แต่งไปยั่วโมโหคนหน่อยเท่านั้นแหละ”

เมื่อนภาได้คำตอบแบบนั้น เป็นอันรู้กันว่าเลอดาวคงไม่อยากขยายความ  

เพราะคนอย่างหล่อน ถ้าเรื่องใดพร้อมที่จะเล่าสู่กันฟังหรือระบายออก ไม่ต้องซกั 

หล่อนก็เต็มใจเล่า แต่หากเรื่องไหนต้องการเก็บเป็นความลับหรือเอาไว้ขบคิดเพียง 

ลำพัง ต่อให้ซักจนปากเปียกปากแฉะก็ไม่สามารถง้างปากให้หล่อนพูดออกมาได้

หลังจากส่งนภาเสร็จ เลอดาวก็ขับกลับมาอีกสองซอยเพื่อจะเข้าบ้านอาบน้ำ 

เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสียใหม่ ทว่าหล่อนกลับต้องแปลกใจเมื่อพบว่ามีรถหรู 

ราคาหลายล้านบาทคันหนึ่งจอดขวางทางเข้าออกหน้าบ้าน หล่อนมองทะเบียน 

ท้ายรถยนต์คันนั้น เห็นเป็นเลขตองที่บ่งชี้ว่าเจ้าของรถมีฐานะ ก็เกิดความสงสัยว่า 

ใครเป็นเจ้าของรถ

จนกระทั่งหล่อนลงจากรถเพื่อไปขอให้เจ้าของขยับรถนั่นแหละ ถึงรู้ว่า 

ขีดจำกัดความอดทนที่มีอาจจะกำลังหมดไปอีกครั้ง!



เล่ห์รักเลอดาว

21

“คุณมาที่บ้านของฉันถูกได้ยังไง!”

เลอดาวใช้มือทุบกระจกรถรัวแรงปึงปัง จนตราบุญซึ่งเอนหลังพิงเบาะ 

ถึงกับสะดุ้งโหยง หล่อนจ้องเขม็งไปยังเขาไม่ละสายตา ครั้นเขาเห็นว่าเป็นหล่อน 

ก็รีบเปิดประตูรถพรวดพราดเข้ามาจนเกือบถึงตัว แต่หล่อนตั้งสติได้ทันจึง 

ถอยกรูดวิ่งวนไปด้านท้ายรถแล้วทุบไปที่กระโปรงหลังอย่างแรง

“อย่ามาเข้าใกล้ฉันนะ ไม่อย่างนั้นฉันจะทุบไอ้รถราคาแพงคันนี้ให้มันบุบ 

ไม่มีชิ้นดีเลยเชียว”

หล่อนแทบไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ความโกรธในอดีตกำลังครอบงำปัจจุบัน  

ไม่สนใจจะซักถามสักคำด้วยซ้ำว่าเขามีเหตุผลอันใดถึงมาดักคอยหล่อนที่หน้า 

ประตูรั้ว สำคัญไปกว่านั้นคือเขารู้จักบ้านหลังนี้ของหล่อนได้อย่างไร เพราะ 

การตัดขาดจากกันเมื่อหลายปีก่อนนั้น หล่อนลงทุนขายบ้านหลังเก่าทิ้งเพื่อจะ 

หลีกหนีไปให้ไกลพ้น  ๆ  หน้า และคิดเสมอมาว่าคงยากที่จะโคจรมาพบกัน 

ตราบุญยกสองมือขึ้นสูงเสมอใบหน้า “โอเค  ๆ ผมจะไม่เข้าไปใกล้คุณนะ 

ดาว แต่ขอให้คุณระงับอารมณ์แล้วตั้งสติหน่อยว่าผมมาคุยกับคุณดี ๆ ไม่ได้มี 

เจตนาร้ายอะไรเลย ผมมาหาคุณที่นี่เพราะอยากจะขอโอกาสจากคุณก็เท่านั้นเอง”

“โอกาสบ้าบออะไร”

หล่อนสวนทันควันขณะที่เขาแสดงสีหน้าอ่อนใจ เพราะรู้ว่าการจะคุย 

กับหล่อนโดยไม่มีการขึ้นเสียงเถียงคำคงจะเป็นเรื่องยาก

“โอกาสให้ผมได้อธิบายความจำเป็นของผมบ้าง”

หล่อนชี้หน้าเขาอย่างเหลืออด “คุณอย่ามาทำตัวมักง่าย การกระทำของคุณ 

ที่ผ่านมามันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณมันสกปรกโสมมขนาดไหน คุณมันก็ผู้ชาย 

เห็นแก่ตัว อย่ามาหาข้ออ้างเพื่อแก้ตัวอะไรทั้งนั้น และต่อให้คุณพูดจนปากเปียก 

ปากแฉะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะว่าฉันกับคุณเป็นแค่คนที่ไม่เคยรู้จักกัน 

มาก่อน อย่าได้มายุ่มย่ามกับฉันอีก”

“ทำไมพูดตัดรอนกับผมขนาดนี้ล่ะดาว”

“คุณนี่มันพูดไม่รู้เรื่องหรือไงนะ ฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีก  

แล้วฉันก็ขอสั่งคุณตรงนี้เลยนะว่าอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีก ไม่อย่างนั้นฉันจะ 
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โทร.แจ้งตำรวจว่ามีไอ้โรคจิตมาคุกคามฉันที่บ้าน”

“คำก็ไล่ สองคำก็ไล่ ดาวไม่รู้หรือไงว่าผมตามหาคุณมาตั้งนาน ที่ผ่านมา 

ผมไม่ได้มีความสุขสักวันเดียวเลยนะครับที่มันเกิดเรื่องแบบนั้น...ผมยอมรับผิด 

นะว่าผมมันไม่ดีเองที่ปิดบังคุณมาตลอดว่ามีครอบครัวแล้ว แต่ตอนนั้นผมกับ 

ภรรยา เราสองคนตกลงว่าจะเลิกกันแล้วนะครับ”

ยิ่งตราบุญพูดแก้ตัวมากเท่าไร เลอดาวยิ่งรู้สึกถึงความน่าสมเพชผู้ชาย 

ตรงหน้ามากเท่านั้น ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นผู้ชายประเภทที่ เห็นแก่ตัวได้โล่  

มีเมียเป็นตัวเป็นตนจนลูกชายคนโตกำลังจะเป็นหนุ่ม แถมยังมีลูกในท้องอีกหนึ่ง  

ยังมีหน้ามาหลอกลวงผู้หญิงอื่นให้หลงงมงายจนถึงขั้นหลอกให้แต่งงาน แล้วนี่ 

กระไร วันนี้เขากลับพูดหน้าตาเฉยว่าเขากำลังจะหย่าขาดจากภรรยา 

“หยุดพูดไปเลยดีกว่าคุณบุญ  อย่าให้ฉันรู้จักสันดานลึก  ๆ  ของคุณ 

ไปมากกว่านี้ ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอ อย่าเอาเรื่องการหย่าร้างกับเมียคุณมาแก้ตัว 

หน่อยเลย”

“ผมพูดความจริง...ผมกับเข็มเลิกกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว”

“เลิก...เลิกอย่างนั้นเหรอ แล้วที่ใคร  ๆ  เขาก็พูดกันให้แซ่ดว่าคุณยังอยู่ 

ร่วมชายคาเดียวกับเมียคุณ มันหมายความว่ายังไง...อ้อ คุณไม่ต้องตอบหรอก  

เพราะฉันรู้...แล้วฉันจะบอกให้เอาบุญเผื่อคุณจะสำนึกได้บ้าง ที่คุณยังไม่ยอม 

ตีจากเมียของคุณก็เพราะว่าคุณยังตกลงเรื่องสมบัติกับเมียคุณไม่ได้ต่างหาก!”

ตราบุญหน้าเสีย แต่ก็ไม่แสดงออกอย่างก้าวร้าว ยังคงรักษาความสุขุม 

ได้อย่างดีเยี่ยม “ผมว่าคุณฟังคนอื่นพูดจนเรื่องเท็จเป็นเรื่องจริงไปหมด... 

ผมรู้นะว่าผมมันก็แค่ผู้ชายตัวเปล่า ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหน แต่ผมก็ทำงาน 

เก็บเงินของตัวเองมาทุกบาททุกสตางค์ และผมก็ไม่เคยเกาะเมียกิน”

สีหน้าเขาจริงจังจนเลอดาวมองไม่ออกว่าเขากำลังเล่นละครตบตาหรือ 

เป็นเรื่องจริง

“ฉันว่าคุณพูดมากเกินไปแล้ว กลับไปดีกว่า ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน”

“ดาวฟังผมนะ...ถึงตอนนั้นผมยังทำตัวคลุมเครือไม่ชัดเจน แต่ตอนนี้ 

ผมกับเข็มเราเลิกกันแล้ว และผมก็จะหย่าขาดจากเข็ม ผมเป็นอิสระแล้ว ไม่มี 
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พันธะอีกต่อไป...และผมก็รู้ว่าตอนนี้คุณยังเป็นโสด ยังไม่มีใคร เราสองคน 

กลับมาคบกันเหมือนเดิมจะได้ไหม”

“เห็นแก่ตัว!”

ตราบุญเงียบไปครู่หนึ่ง เป็นการเงียบที่หล่อนรู้ดีว่าเขาพยายามควบคุม 

อารมณ์ตัวเองอยู่เหมือนกัน จากนิสัยเขาเท่าที่หล่อนเคยหลงเข้าใจ สิ่งหนึ่งคือ 

เขาเป็นคนใจเย็น ส่วนหล่อนนั้นใจร้อนวู่วามจนบางครั้งก็ขาดสติ เขาจึงรู้ว่า 

ถ้าเอาน้ำเย็นเข้าลูบ มีความเป็นไปได้สูงที่หล่อนอาจจะใจอ่อน แต่หนนี้หล่อน 

จะไม่มีทางเป็นเช่นนั้นแน่  ๆ จึงยืนนิ่งรอดูเชิงเขา อึดใจหนึ่งเขาจึงพูดขึ้น

“ผมขอโทษในสิ่งเลว  ๆ  ที่ผมเคยทำกับคุณไว้ในอดีตนะครับ และผม 

อยากจะขอโอกาสจากคุณอีกสักครั้ง อยากให้ลืมเรื่องที่เคยผ่านมาจะได้ไหม... 

ผมรักคุณนะครับ”

คำว่ารักจากปากของเขาทำให้หล่อนชะงักไปแวบหนึ่ง เขาจึงฉวยจังหวะนั้น 

ก้าวพรวดมาถึงตัวแล้วรวบร่างอันแบบบางของหล่อนเข้าไปในวงแขน กอดรัด 

เสียแน่นจนอึดอัด ครั้นพอรู้สึกตัว หล่อนก็ขืนตัวอย่างแรง แต่ยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งรัด 

แน่นขึ้น มิหนำซ้ำยังถือโอกาสล่วงเกินด้วยการซุกใบหน้าเขาที่ลำคอระหง แล้ว 

ซอกซอนสูดกลิ่นหมายจะปลุกความถวิลหาที่ในอดีตหล่อนเคยพึงใจและตอบรับ 

รสสิเน่หานั้น

แต่หล่อนก็ไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายอย่างที่เขาคาดคะเน ไม่มีวัน!

เลอดาวจึงกัดเข้าที่ใบหูของเขาอย่างแรง พลันนั้นเขาก็ร้องเสียงหลงโอดโอย 

ก่อนจะผละออกจากร่างของหล่อน ก้มตัวโค้งคุดพลางคร่ำครวญถึงความเจ็บปวด 

ที่ใบหู จังหวะนั้นเองที่หล่อนรีบจ้ำเท้ากลับไปขึ้นรถของตัวเอง ไม่รอช้ารีบ 

สตาร์ตเครื่อง ถอยรถอย่างเร็ว อยากจะไปให้พ้นจากตรงนี้เสียก่อน ไปเพื่อ 

ตั้งสติว่าหล่อนควรจะทำเช่นไรต่อ เพราะถ้าเขามาหาหล่อนถึงที่บ้านอย่างวันนี้แล้ว 

คุกคามหล่อนด้วยวิธีการอื่นใดเล่า

เพราะหล่อนรู้แก่ใจตัวเองดีว่า  หล่อนจะไม่มีวันหวนกลับไปเดินบน 

เส้นทางเดิมแน่

ถนนเส้นนั้นถูกเวนคืนไปแล้ว!


