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คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์  อายุ 30 ปี  ลูกครึ่งไทย-อิตาเลี่ยน ชายหนุ่มที่มีความ

ทรงจำที่เลวร้ายที่ถูกฝังและปิดผนึกโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้เช่นกันว่าตัวเองมีมันอยู่ 

แต่สาเหตุที่ทำให้คริสต์ดูเป็นคนเจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจก็เหมือนจะดูเป็นเรื่อง

ทั่วๆไป ‘อกหัก’ จากผู้หญิงคนหนึ่ง  คริสต์ก็แค่ไม่สนใจและจริงจังกับผู้หญิง

คนไหนทั้งนั้น เขาใช้ชีวิตอย่างผู้ชายที่มีฐานะและมีผู้หญิงเข้ามาเสนอตัวให้

มากหน้า และคริสต์ไม่มีเหตุผลที่ต้องปฎิเสธไมตรีเหล่านั้น แต่เม่ือคริสต์ให้

เวลาแบบนั้นเกิดข้ึนกับชีวิตเขามากเกินไป จนทำให้ความน่าเชื่อถือในตัวเขา

หมดลง จนผู้ที่ได้ตำแหน่งแม่ของเขาต้องทำอะไรสักอย่าง เม่ือเธอต้องการ

วางมือจากธุรกิจและต้องการให้ลูกชายเพียงคนเดียวมารับช่วงต่อ แต่ทุกอย่าง

กลับไม่ง่ายเม่ือคริสต์ไม่เป็นที่ยอมรับของคณะบร์อดผู้บริหาร คุณหญิงศศิธรจึง

ต้องทำอะไรสักอย่าง 

 กอหญ้า ดาร์เม่ียน อายุ 21 ปี ลูกเส้ียวไทย-อิตาเลี่ยน สาวน้อยวัยใสที่

พึ่งสอบเสร็จ เธอก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสังคมเล็กๆในแบบที่เธอต้องการ 

การสังสรรค์ฉลองสอบเสร็จในกลุ่มเพื่อนคืนนั้นทำให้เธอต้องมาเกี่ยวข้องกับ

เขา ที่หิ้วเธอกลับไปกับเขาด้วยในคืนนั้น แต่ความบังเอิญไม่มีแต่เพียงเท่านั้น 

เม่ือเธอคือคนเดียวกันกับที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ พ่ายกลซาตาน ( Artificial 

Devil Love ) ที่ถูกคริสต์ตะคอกใส่ ในวันที่เธอไปประชุมเพื่อที่เธอจะเซ็นให้

สิทธิการสร้างละครที่คริสต์จะแสดงเป็นนักแสดงนำชายเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงที่

เสียๆ ให้ออกมาเป็นที่ยอมรับของสังคม แต่ทุกอย่างพังลง แค่อุบัติเหตุเล็กๆที่

คริสต์ไม่แม้แต่จะเก็บอารมณ์ของตัวเองสักนิด 

 พ่ายกลซาตาน ( Artificial Devil Love ) บทประพันธ์เรื่องนี้จะหลุด

ไปไม่ได้ คริสต์จึงต้องรับผิดชอบ ก่อนอื่นเขาต้องตามหาเธอคนนั้น แต่แล้วเม่ือ
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เธอคนที่เขาตามหากลายมาเป็นคนเดียวกับที่เขาหิ้วเธอออกจากผับในคืนนั้น 

เล่ห์ กล ต่างๆคริสต์จึงต้องเอามาใช้กับเธอเพื่อที่เขาจะได้บทประพันธ์นี้มาเป็น

ของช่องที่เขากำลังจะข้ึนเป็นประธานบริหารคนต่อไป แต่คริสต์ต้องเสียส่ิง

สำคัญเป็นการแลกเปลี่ยน ‘หัวใจ’ ที่เขาเผลอไผลให้กับเธอไปอย่างรู้ตัว เขาจึง

ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองเธอที่ได้หัวใจเขาไปมาเป็นของเขาอย่าง

สมบูรณ์  

  คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ ซาตานในสายตาของคนทั้งโลกรวมถึงเธอ

คนนี้ด้วยกอหญ้า ดาร์เม่ียน เธอต้องเจอกับอะไรเม่ือหัวใจของคริสต์ที่เธอไม่ได้

อยากได้ในตอนแรก แต่เธอไม่มีสิทธิเลือกและคืนมันให้เขาได้ง่ายๆ เพราะ

ซาตานตนนี้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่เป็นของเธอรวมถึงหัวใจของเธอ

ด้วย 

  

เรามาเป็นอะไรกันมั้ย? จะได้เลิกถามเลิกใช้คำนั้นสักที...ว่าเราไม่ได้เป็นอะไร

กัน”  

เรื่องราวของพวกเขารอทุกท่านในหน้าถัดไปแล้วค่ะ... 
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‘... วันประชุมของสถานีโทรทัศน์...’ 

‘ . . . เช้าตรู่ . . .ณ ห้องชุดคอนโด ชั้นสูงสุด ย่านริมแม่น้ำ เจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร’ 

 ร่างเปลือยเปล่าของชายและหญิงที่ร่วมมือรวมร่างด่ังเสมือนเป็นคน

คนเดียวกัน ของกิจกรรมสร้างความหวาบหวามให้กันและกัน 

 “อ้า...อ้า...” เสียงครางของริต้าดังออกมาไม่ขาด เม่ือเธอเป็นฝ่ายรับ

อารมณ์ความรุนแรงของคริสต์ที่ทุ่มแรงไม่มีกักเก็บไว้ให้กับริต้า ที่ปล่อยเสียง

ครางออกมาบ่งบอกถึงความสุขกายที่ได้รับอย่างล้นเหลือ ริต้าปฎิเสธไม่ได้ว่า 

เธอหลงใหลการเสพเซ็กส์ของชายผู้นี้เหลือเกิน   

 คริสต์ยังคงมอบพลังความต้องการของตนเองให้กับเธอผู้นี้ ตอบ

สนองให้กับเธอต้องการอย่างถึงใจ เป็นการหยุดและปิดฉากความสัมพันธ์

ระหว่างเขาและเธอเป็นการถาวร  เพราะนี้จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของผู้หญิง

คนนี้ คนในอดีตที่ผู้ชายแบบเขาคิดว่า เขา‘รัก’เธอ... 

 “คริสต์  ถ้าคุณรักฉันจริง! คุณก็ควรจะปล่อยฉันไป  ให้ฉันไปมีชีวิตที่

ดีกว่า” คำพูดสุดท้ายของริต้า ที่ทิ้งเขาไปตอนที่เขายังเรียนปริญญาโทที่อเมริกา  

 “อืมมมม....” เสียงครางในคอของคริสต์ที่ดังออกมาในที่สุด เม่ือถึงจุด

ปลดปล่อย คริสต์ถอดถอนแก่นกายที่ยังคงความแข็งแรงสมชายด้วยวัยเพียง

สามสิบหมาดๆ มือใหญ่ดึงเครื่องป้องกันออกจากความแข็งแรงทิ้งลงถังขยะ 

และเดินเข้าห้องน้ำไปทันที โดยที่ไม่หันมามองริต้าที่นอนหอบหายใจหมดแรง

อยู่บนเตียงใหญ่ของเขา... 
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 ยี่สิบนาทีต่อมา คริสต์เดินออกมาจากห้องน้ำหลังจากที่เขาชำระ

ร่างกายของตัวเองแล้ว เขาสวมเพียงเส้ือคลุมที่ห่อหุ้มร่างกายไว้ และเดินไปเปิด

ลิ้นชักเล็กที่หัวเตียงและหยิบบางอย่างออกมา... 

 “รับเงินนี้ไป...และไม่ต้องกลับมาทีนี้อีก” คริสต์โยนเงินสดที่เป็นแบ้

งค์พันจำนวนสองปึกให้กับริต้าที่ยังคงนอนหอบหายใจบนเตียงใหญ่ที่มีผ้าห่ม

คลุมร่างเปลือยเปล่าอยู่ 

 “อะ...อะไรคะ...คริสต์...ริต้าไม่เข้าใจ” ริต้าที่สายตามองเงินสดบน

เตียงกับชายตรงหน้าสลับกัน  

 “เวลาของเธอหมดแล้ว...มันถึงเวลาที่ เธอต้องออกไปจากชีวิต

ฉัน...อย่างถาวร...” คริสต์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไร้ซ่ึงอารมณ์ใดๆ  

 “คริสต์!...”  

 “ออ!...เธอมีเวลาหนึ่งชั่วโมง...เพราะเด๋ียวแม่บ้านจะมาทำความ

สะอาดและรื้อเตียงเซตนี้ออกจากที่นี้” 

 “คริสต์!....ไม่จริงใช่ม้ัย...ก็เราสองคนเข้าใจกันแล้วไม่ใช่เหรอคะ?...” 

ริต้าที่ช็อคกับสถานการณ์ปัจจุบัน พูดด้วยเสียงที่ส่ันเครือ เพราะสถานการณ์

ตอนนี้ของเธอไม่ได้แตกต่างกับหญิงสาวที่ผ่านๆมาของชายตรงหน้าเลย 

 “ถูก!...ฉันเข้าใจเธอเป็นอย่างดี...แต่เราสองคนก็จบกันเพียงเท่า

นี้...ฉันก็ทำตามข้อเสนอของเธอไงว่า ‘ลอง’ ให้โอกาสเธอ...และฉันก็ให้

แล้ว...แต่สุดท้ายเราสองคนก็ไปต่อกันไม่ได้...” 

 “ไม่จริง!!!...คุณแก้แค้นริต้าใช่ม้ัยคะ...ที่ริต้าเคยทิ้งคุณไป” ริต้า

พยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูบ ถึงแม้เธอจะรับรู้ได้ว่าชายตรงหน้าเปลี่ยนไป จาก 

‘ผม’ เป็น ‘ฉัน’ จาก ‘คุณ’ เป็น ‘เธอ’ สรรพนามที่ใช้ก็ห่างเหินและไม่มีให้
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เกียรติเธอเลย เพียงแค่ช่วงเวลายี่สิบนาทีที่เขาเข้าห้องน้ำและกลับมาเขากลาย

เป็น คริสต์อีกคนที่เธอไม่เคยรู้จัก 

 “ฉันไม่ได้แก้แค้นอะไรทั้งนั้น...อย่าสำคัญตัวเองมากไป...ผู้หญิงหิว

เงินอย่างเธอไม่มีความหมายกับฉันเลยสักนิด” คริสต์โกหกคำโตกับหญิงสาว

ตรงหน้า เพราะตลอดเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขา ‘ลอง’ ให้โอกาสเธอนั้น ก็

เพราะว่าเขาต้องการเอาคืนเธอที่’ทิ้ง’เขาไปหาผู้ชายคนอื่นที่เธอคิดว่ามีมากกว่า

เขา สุดท้ายธาตุแท้ของผู้ชายคนนั้นก็ออกมา....ทำให้ริต้าต้องกลับเมืองไทยและ

พบกับความจริงว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นใคร เพราะตลอดเวลาที่เขาได้รู้จักและ

คบเธอเขาไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นใคร  

 “คริสต์!!!...คุณเลวมาก!!...สักวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจที่วันนี้คุณทำ

กับ   ริต้าแบบนี้...” ริต้าเสียใจและคาดไม่ถึงว่าชายตรงหน้าจะใช้วาจาหยามเธอ

ได้ถึงเพียงนี้ 

 “เสียใจ!...ฮึม!...เธอคงลืมไปว่าฉันผ่านและมาไกลความรู้สึกนั้น

แล้ว...กับผู้หญิงแบบเธอฉันไม่มีทางให้มันเกิดข้ึนกับฉันแน่ๆ...” คริสต์พูด

พร้อมด้วยรอยยิ้ม สายตามองริต้าอย่างที่เขาไม่เคยให้มันกับใครมาก่อน ผู้หญิง

คนนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาไม่ไว้วางใจผู้หญิงคนไหนอีกเลย ยกเว้นแม่เขาเพียง

คนเดียว 

 “ฮือ ฮือ ฮื อ....” ริต้าได้ แต่ร้องไห้ฟูมฟาย เพราะสำหรับเธอทำได้ เพียง

เท่านี้ เธอเป็นใคร แล้วเขาเป็นใคร ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้ว  

 คริสต์แสยะยิ้มมองหญิงสาวที่ก้มหน้าร้องไห้กับหมอนที่เธอหนุน

นอน ก่อนที่จะเดินไปเพื่อแต่งตัว เพราะวันนี้เขามีประชุมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ทางช่องของแม่เขาจะนำนวนิยายที่กำลังเป็นที่ต้องการของช่องต่างๆที่จะนำ



By RungArunoThay � Artificial Devil Love7

ไปทำเป็นละคร รวมถึงเจ้าของบทประพันธ์ที่ยินยอมเพียงส่ีสิบเปอร์เซ็นต์ที่

ช่องของแม่เขาจะได้บทประพันธ์เรื่อง ‘พ่ายกลซาตาน’ มาร่วมเข้าประชุม เพื่อ

ขอดูตัวนักแสดงและรับฟังแนวทางของผู้กำกับ 

‘ . . . เช้ าตรู่ . . .ณ ห้องชุดคอนโด ชั้นที่25 ย่ านริมแม่น้ ำ เจ้ าพระยา 

กรุงเทพมหานคร’ 

 กอหญ้า ดาร์เม่ียน ที่ลืมตาเปิดรับแสงรุ่งอรุณของเช้าวันใหม่ เธอ

ค่อยๆลุกจากนอนมานั่งพร้อมบิดกายเล็กน้อย วันนี้เธอต้องไปประชุมกับทีม

งานของสถานีชื่อดังเพื่อดูตัวนักแสดงของทีมงานที่ต้องการนำบทประพันธ์

เรื่อง ‘พ่ายกลซาตาน’ งานเขียนเรื่องแรกของเธอนำไปทำเป็นละคร ทั้งๆที่ช่วง

นี้เธอไม่ค่อยอยากจะไปไหนเลย เพราะอีกสามวันข้างหน้าเป็นช่วงสอบปลาย

ภาคของภาคเรียนสุดท้ายของเธอ แต่เธอจะให้เหตุผลแบบนี้กับสถานีไม่ได้ 

เพราะไม่มีใครรู้จักตัวจริงของเธอ ว่าเจ้าของบทประพันธ์ ‘พ่ายกลซาตาน’  

เป็นเพียงนักศึกษาปีส่ีของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  

 กอหญ้า เดินเข้าห้องน้ำหลังจากที่เก็บเตียงเรียบร้อย และอีกสามสิบ

นาทีต่อมาเธอก็ออกมาโดยการสวมเส้ือคลุมอาบน้ำ และแน่นอนเธอจะต้องเสีย

เวลาจัดการตัวเองอีกหนึ่งชั่วโมง  

 กอหญ้าหยิบคอนเทคเลนส์สีดำข้ึนมาเพื่อปิดบังดวงตาที่แท้จริงของ

เธอที่เป็นสีน้ำตาล และต่อด้วยการจัดการทรงผมที่ยาวให้หยิกเป็นลอน เธอ

แต่งแต้มแก้มใสเนียนให้มีกระ บ้างเล็กน้อย ส่วนปากได้รูปเธอใช้ลิปกลอสแต่ง

แต้มเพียงเล็กน้อย และเดินไปยังตู้เส้ือผ้าหยิบเส้ือเชิ้ตลายสก็อตมาสวมทับเส้ือ



By RungArunoThay � Artificial Devil Love8

กล้ามด้านในตามลำดับ และชิ้นสุดท้ายกระโปรงยีนส์ที่ยาวจนถึงตาตุ่มเพื่อ

ปิดบังเรียวขายาวสวยงามของเธอตามสัญชาติลูกเส้ียวไทย-อิตาเลี่ยน และก่อน

ออกจากห้องนอนเธอไม่ลืมที่หยิบแว่นตากรอบดำอันใหญ่พร้อมกับกระเป๋า

สะพายใบเล็กที่ย้ายของจำเป็นที่ต้องใช้ยัดใส่ไว้ข้างใน  

 กอหญ้าเดินมายังโซนครัวขนาดพอเหมาะ เธอหยิบโจ๊กในช่องฟรีสใน     

ตู้เย็นที่ ซ้ือมาจากร้านสะดวกซ้ือที่ เปิดตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง ย้ายไปใส่ใน

ไมโครเวฟ... 

 “ปี๊ด  ปี๊ ด...” เสียงเตือนของไมโครเวฟ เม่ือโจ๊กพร้อมทาน กอหญ้า

ผละออกจากเก้าอี้ตัวสูงหน้าท๊อป ที่ตอนนี้มีน้ำส้มที่เหลือครึ่งแก้วกับน้ำเปล่า

หนึ่งแก้ว 

 “…อันโต...หญ้าคิดถึงอันโตจัง!...” กอหญ้าพึมพำออกมา เม่ือมือเล็ก

กำลังคนโจ๊กไปมาอย่างเบื่อๆ เพราะเธอต้องฝากท้องกับอาหารพวกนี้เป็น

ประจำ หากเธอไม่ได้ออกไปกินนอกบ้านกับเพื่อนๆ ของเธอ 

 Grrrrr Grrrr กอหญ้าขมวดค้ิว เม่ือได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ใน

กระเป๋าสะพาย และเม่ือเธอหยิบออกมาก็ไม่เกินคาดที่เธอคิดไว้  

 “กิ๊ก!...” 

 “หญ้า...แกไปคนเดียวได้จริงๆนะ...” เสียงปลายสาย เอ่ยออกมาทันที 

โดยไม่ต้องมีการทักทายอย่างมีพิธีรีตอง 

 “เออ...ไปได้ กิ๊กไม่ต้องห่วง นอนพักรักษาตัวให้หายเร็วๆ อีกสามวันก็

เป็นวันสอบแล้วนะ...ไปนอน กินยา และอาหารที่เป็นประโยชน์ ซะ...” กอ

หญ้าตอบกลับเพื่อนสาวที่สนิทที่สุด กิ๊ก โสภิตา ที่เป็นหนึ่งในสามคนที่รู้ว่าตัว
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จริงของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า ‘กอหญ้า’ ซ่ึงวันนี้เพื่อนสาวคนนี้จะต้องไป

กับเธอในฐานะผู้จัดการส่วนตัวของเธอ แต่กิ๊ก ป่วยเป็นไข้หวัด  

 “คุณกอหญ้า...” กอหญ้าหันไปตามเสียงเรียก เม่ือเธอเดินออกจา

กลิฟท์ที่มาจอดชั้นจอดรถ 

 “ลุงหวัง...สวัสดีค่ะ...กลับมาทำงานแล้วเหรอคะ?” กอหญ้าเอ่ย

ทักทาย ลุงหวังที่เป็น รปภ.ของอาคาร 

 “ครับ...เจ้าบีฝากขอบคุณของที่คุณกอหญ้าฝากไปให้ด้วยนะครับ...” 

 “ไม่เป็นไรค่ะเล็กน้อย...แล้วน้องบีอาการดีข้ึนม้ัยคะ?” กอหญ้าถาม

กลับ บี คือหลานสาวของลุงหวังที่เธอมีโอกาสได้ช่วยเหลือเม่ืออาทิตย์ก่อน... 

 “ดีข้ึนมาก...พวกเราเป็นหนี้บุญคุณ คุณกอหญ้า...ถ้าวันนั้นไม่ได้คุณ

กอหญ้าช่วยไว้...เจ้าบีคงแย่แน่ๆ”  

 “อย่าคิดอะไรมากเลยค่ะ...น้องบีแข็งแรงข้ึนก็ดีแล้ว...” กอหญ้าเอ่ยกับ

ลุงหวัง ครั้งนั้นที่เธอช่วยพาน้องบี ส่งโรงพยาบาลเนื่องจากน้องบีมีอาการปวด

ท้องด้านขวาอย่างรุนแรง และโชคดีมากที่วันนั้นเธอกลับมาจากเรียนพอดี จึง

สามารถช่วยเหลือได้ทัน  

 “…โชคดีมากครับที่มาทันเวลา...คนไข้ใส้ติ่งอักเสบครับ” คำของ

แพทย์หนุ่มที่แจ้งให้เธอและลุงหวังทราบ 

 “แล้วต้องทำยังไงคะ?...” กอหญ้าถามแพทย์หนุ่ม 

 “ตอนนี้เตรียมห้องผ่าตัดแล้วครับ...” กอหญ้าพยักหน้าทันที และบอก

ให้ลุงหวังเซ็นเอกสารที่พยาบาลนำมา 
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 “ลุงค่ะ...เซ็นสิค่ะ...คุณหมอจะได้กลับไปทำหน้าที่ค่ะ...” กอหญ้าหัน

ไปทางลุงหวังที่ยืนฟังอยู่ด้วย แต่ลุงแกมีท่าทางลังเล กอหญ้าจึงต้องย้ำ 

 “เออ...คุณกอหญ้า...คือว่าลุงไม่มีเงินเยอะมากพอที่จะจ่ายค่าผ่าตัด...” 

กอหญ้าคลายความสงสัยทันที 

 “ลุงเซ็นเถอะค่ะ...เด๋ียวค่าใช้จ่ายทั้งหมด หญ้ารับผิดชอบเอง...” ส้ิน

เสียงของกอหญ้าลุงหวังหันไปมองหญิงสาวตรงหน้าที่มองอยู่ก่อนแล้ว และ

พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มให้ลุงหวัง... “...ลุงอย่าพึ่งคิดมาก...ตอนนี้ชีวิตของน้องบี

สำคัญกว่า...ถือว่าเงินก้อนนี้หญ้าให้ลุงยืมก่อนก็ได้...นะคะ” 

 แพทย์หนุ่มที่ยืนอยู่ด้วย มองหญิงสาวที่สวยทั้งภายนอกและภายใน  

 “นี่ค่ะ...” กอหญ้าส่งแฟ้มที่ลุงหวังเซ็นแล้วให้กับพยาบาล  

 “คุณกอหญ้าจะเข้าสำนักพิมพ์เหรอครับ?” ลุงหวังเอ่ยถาม เม่ือเห็น

การแปลงโฉมของเธอ ที่เขาจะเห็นไม่ค่อยบ่อย และแน่นอนเรื่องนี้ลุงหวังก็

ต้องปิดเป็นความลับเช่นกัน 

 “เปล่าค่ะ...หญ้ามีประชุมที่ช่องสถานี...แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเขียน

ค่ะ” กอหญ้าตอบออกไปอย่างใจดี และขอตัวไปยังรถคันเล็กซูซูกิ Swift สี

เหลืองที่เธอจะนานๆใช้ที เพราะนี้คือรถของนักเขียนนามปากกา ‘กอหญ้า’ 

 ลุงหวังยืนมองพร้อมรอยยิ้ม และกำลังจะกลับไปทำหน้าที่ต่อ... 

 “สวัสดีครับคุณคริสต์...” ลุงหวังทักทายผู้อาศัยชั้นบนสุดของอาคาร  

 “สวัสดีครับลุง...สามส่ีวันมานี้ผมไม่เห็นลุงเลยนะครับ...” คริสต์

ทักทายและพูดคุยกับลุงหวังอย่างเป็นกันเอง 
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 “ลุงลากลับบ้านที่หัวหิน...พึ่งกลับมาทำงานวันนี้ครับ” คริสต์พยัก

หน้ารับรู้และขอตัวเดินไปยังรถ  Land Rover Discovery Sport สีดำ และ

เคลื่อนออกจากที่จอดไปยังอาคารของช่องสถานีที่คุณหญิงศศิธรเป็นประธาน

บริหาร และอีกตำแหน่งคือแม่ผู้กำเนิดเขานั้นเอง 

‘ณ อาคารสถานีโทรทัศน์’ 

 “สวัสดีครับ...ติดต่อชั้นไหนครับ” เจ้าหน้าที่ทางเข้าอาคารจอดรถของ

อาคารสถานีสอบถามกอหญ้า ที่เปิดกระจกรับใบจอดรถ 

 “เอ่อ...ไม่ทราบชั้นค่ะ...แต่ดิฉันมีประชุมกับคุณเขมิกาค่ะ...”  

 “คุณนักเขียน!...เชิญชั้นสองเลยครับ” กอหญ้ายิ้มและกล่าวขอบคุณ 

เคลื่อนรถมายังชั้นสองตามที่ได้รับแจ้ง แต่เอ้!...แล้วเธอต้องจอดตรงไหนกันละ 

ถึงที่นี้จะเป็นลานจอดรถสำหรับผู้บริหารแต่เธอก็ไม่รู้ว่าที่ตรงไหนเป็นที่ถูก

เตรียมไว้ให้เธอ.... 

 “…ตรงนี้แล้วกัน ใกล้ทางเข้า” กอหญ้าเข้าจอดช่องที่ว่างที่ไม่มีกรวย

กั้น และเธอก็มองไม่เห็น รปภ. ที่ชั้นนี้ด้วย เม่ือทุกอย่างเรียบร้อย ก่อนลงจาก

รถเธอไม่ลืมที่จะต้องสวมแว่นตาหนาเตอะ เพื่อช่วยในการปิดบังใบหน้าและ

ลงจากรถไป  

 “สวัสดีค่ะ...ติดต่อชั้นไหนคะ” เสียงเจ้าหน้าที่ประจำเค้าเตอร์ชั้นสอง 

สอบถามกอหญ้า เม่ือเธอเดินเข้ามา 

 “ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ...แต่ดิฉันมีนัดประชุมกับคุณเขมิกา เวลาสิบ

โมงค่ะ” 

 “คุณคือเจ้าของผลงาน ‘พ่ายกลซาตาน’...ขออนุญาตเรียกคุณกอหญ้า

นะคะ...” กอหญ้ายิ้มและพยักหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูต่ืนเต้นมากข้ึน “...ขอ
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อนุญาตนะคะ...ขอลายเซ็นหน่อยได้ม้ัยคะ?...ชอบมากเลยค่ะ...คือดิฉันเป็น

แฟนผลงานของคุณกอหญ้าค่ะ...ไม่คิดว่าคุณกอหญ้าดูอายุยังน้อยอยู่เลย...ขอ

ถ่ายรูปด้วยได้ม้ัยคะ?” กอหญ้าได้แต่ยิ้มตลอดการต่ืนเต้นของเจ้าหน้าที่ตรง

หน้า 

 “เอ่อ...หญ้าขออนุญาตเป็นการให้เพียงลายเซ็นอย่างเดียวนะคะ...เรื่อง

ถ่ายภาพต้องขอโทษด้วยนะคะ...ไม่สะดวกจริงๆค่ะ” กอหญ้าตอบออกไปอย่าง

สุภาพ เม่ือเธอหาช่องในการพูดกับเจ้าหน้าที่ตรงหน้าได้ “...ขอบคุณนะคะ...”          

กอหญ้ากล่าวขอบคุณพร้อมกับส่งคืนเล่ม ‘พ่ายกลซาตาน’ ที่เจ้าหน้าที่ตรง

หน้ายื่นมาให้ 

 “ขอบคุณค่ะ...ไม่เป็นไรค่ะ...ลายเซ็นก็ดีใจแล้วค่ะ...เด๋ียวรบกวนคุณ

กอหญ้ารอสักหน่อยนะคะ คุณเขมิกายังไม่เข้ามาค่ะ...” 

 “อ๋อ!...ได้ค่ะ...ไม่เป็นไรเพราะนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานัดเลย...ง้ันเด๋ียวขอไป

รอที่ร้านคอฟฟี่ช็อปตรงนั้นแล้วกันนะคะ...” กอหญ้าบอกอย่างสุภาพและ

ขอตัว 

 “สวัสดีครับ...รับอะไรดีครับ” พนักงานร้านคอฟฟี่ช็อป กล่าวทักทาย

ลูกค้าที่เดินมาถึงตรงหน้าเค้าเตอร์ 

 “ขอเป็นลาเต้เย็น หวานน้อยค่ะ” 

 “เจ็ดสิบบาทครับ...เด๋ียวคุณลูกค้านั่งรอที่โต๊ะได้เลยครับ...เด๋ียว

พนักงานนำไปเสิร์ฟครับ...” กอหญ้าชำระเงินเรียบร้อย ก็เดินไปยังโต๊ะตัวเล็กที่

สำหรับนั่งได้เพียงสองคน ตอนนี้เก้าโมงครึ่ง เธอมาถึงก่อนเวลา นั้นก็เพราะ

เธอเผื่อเวลาเดินทางและออกมาเช้ากว่าปกติเพื่อเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนของคน

ทำงาน 



By RungArunoThay � Artificial Devil Love13

 “ขอบคุณค่ะ...” กอหญ้ากล่าวกับพนักเสิร์ฟ ที่นำลาเต้เย็นมาให้เธอ 

พร้อมหนังสือพิมพ์ฉบับประจำวันนี้ กอหญ้าจึงอ่านเพื่อฆ่าเวลา  

 “ทายาทช่องดัง...กับสาวคนใหม่อีกแล้ว...” กอหญ้าเปิดมาถึงหน้า

บันเทิง ก็ต้องพบการพาดหัวข่าวถึง คริสต์ ทายาทของคุณหญิงศศิธร เจ้าของ

สถานีที่เธอกำลังจะเซ็นสัญญามอบบทประพันธ์ ‘พ่ายกลซาตาน’ ให้กับทาง

ช่องไปสร้างเป็นละคร ซ่ึงกอหญ้าแค่มองผ่านๆ เธอไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ 

‘ในเวลาเดียวกัน ณ ลานจอดรถชั้นสอง ที่สถานี’ 

 “ลุงชัด!...ปี๊ด ปี๊ด...” คริสต์กดแตรรถ เรียก รปภ. ที่ประจำชั้นสอง 

เม่ือตอนนี้ที่จอดรถประจำของเขาไม่ว่างเหมือนทุกครั้ง... 

 “คุณคริสต์...” 

 “ลุงชัด!...หมายความว่าไงครับ” คริสต์ถามกลับทันที ด้วยใบหน้าที่บ่ง

บอกถึงความไม่พอใจ และสายตาย้ายไปยังรถสีเหลือง สลับกับการมองลุงชัด 

 “ขะ...ขอโทษครับคุณคริสต์...พอดีลุงไปเข้าห้องน้ำมาครับ...ไม่ทราบ

ว่าเป็นรถใคร...เด๋ียวคุณคริสต์รอสักครู่นะครับ...” 

 “ไม่เป็นไร...เด๋ียวผมไปจอดช่องฝั่งโน้นก่อน...ผมมีประชุมและนี้ก็

ใกล้เวลาแล้วครับ” คริสต์ตัดบทและเคลื่อนรถไปยังช่องจอดที่ว่างอยู่  

 “เอ่อ!...ขอโทษนะคะ...ห้องน้ำไปทางไหนคะ?” กอหญ้าลุกจากโต๊ะ

และเดินกลับไปยังเค้าเตอร์อีกครั้ง  

 “ตรงประตูทางเข้าค่ะ...เลี้ยวขวา” กอหญ้ากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่

และเดินไปทิศทางที่เจ้าหน้าที่บอก พร้อมกับในมือที่ถือแก้วกาแฟที่พึ่งทานไป
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ได้เพียงนิดเดียว...ห้านาทีต่อมา...กอหญ้าก็เดินออกมาจากห้องน้ำ เม่ือเธอ

จัดการทุกอย่างพร้อมสำรวจตัวเองอีกครั้ง 

 Grrrrr Grrrrr  กอหญ้าก้มหน้าทั นทีเม่ือเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดัง

ข้ึน โดยที่เธอยังคงก้าวเดินต่อไป พร้อมกับล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพายใบ

เล็กด้วยมือเดียวที่ว่างอยู่ 

 และในจังหวะเดียวกันที่คริสต์ผลักประตูเข้ามาจากทางเข้าที่มาจาก  

ลานจอดรถ... 

 “โอ้ยยยย!!!!!..../....เฮ้ยยยยยย!!!!!...” สองเสียงดังพร้อมกันทันที เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่เรียกว่า ‘อุบัติเหตุ’ 

 กอหญ้าตาโตมอง ‘อุบัติเหตุ’ ตรงหน้าที่ตัวเองร่วมสถานการณ์นี้ด้วย 

แก้วกาแฟในมือที่ตอนนี้กลิ้งบนพื้นตรงหน้า และผลของมันก็อยู่ตรงหน้าเธอ 

คือ ชายหนุ่มที่เส้ือและกางเกงเปียกเลอะน้ำกาแฟ  

 คริสต์กางแขนออก เม่ือตอนนี้เขาก้มมองดูตัวเองที่เลอะเทอะไปด้วย

น้ำกาแฟเย็น วันนี้มันวันอะไร! ทำไมถึงมีเรื่องแย่ๆได้ตลอดเช้านี้ คริสต์ถอน

หายใจออกมาพยายามจะระงับอารมณ์ขุ่นมัวของตัวเอง และสายตาค่อยๆมอง

คนตรงหน้า ไล่มาต้ังแต่ปลายเท้า จนถึงใบหน้าที่มองเขาด้วยดวงตาที่เบิกกว้าง

พร้อมกับปากที่เปิดค้างไว้ 

 “ยายเด็กแว่นหน้าโง่ เดินไม่ดูตาม้าตาเรือ สถานที่นี้ ไม่ใช่ที่ของเด็ก

หน้าตาอย่างเธอจะเที่ยวมาเดินเพ่นพ่าน” คริสต์ปล่อยคำที่ส่อถึงความไม่พอใจ

เม่ือหญิงสาวตรงหน้าเดินชนเขา จนกาแฟเย็นในมือของหญิงสาวหกเลอะเทอะ

ใส่เส้ือผ้าเขา 
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 “ถ้าฉันรู้ว่าเข้ามาสถานที่นี้แล้วต้องมาเจอผู้ชายที่เลี้ยงหมาไม่ได้รับ

การอบรมส่ังสอนไว้ในปากมากมายขนาดนี้ ฉันก็ไม่เข้ามาให้เสนียดติดรองเท้า

ฉันเป็นเด็ดขาด” กอหญ้้าที่ไม่พอใจคำพูดของผู้ชายที่มีดีแต่หน้าตา 

 “ปากดีนักนะ ยายเด็กปากไม่ส้ินกลิ่นน้ำนม เธอคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็น

ใคร” คริสต์จ้องมองคนตรงหน้าสบตากับดวงตาผ่านแว่นหนาที่มองกลับเขา

อย่างไม่เกรงกลัวเช่นกัน คริสต์ละสายตามองหญิงสาวต้ังแต่ศรีษะจรดปลาย

เท้าอีกครั้งและในความคิดเขา ผู้หญิงคนนี้มีรสนิยมการแต่งตัว เอ้าท์สุดๆ (out) 

ในสายตาเขา  

 กอหญ้าที่ไม่พอใจสายตาที่หยามเหยีดคนของผู้ชายตรงหน้า เธอก็ไม่มี

ทีท่าว่าจะหลบสายตาเขา ถึงแม้เธอจะต้องเงยหน้าสู้สายตาเขาก็ตามทีเหอะ!

เพราะผู้ชายคนนี้น่าจะมีความสูงเกินร้อยแปดสิบเซนติเมตร  

 “จะเป็นใครก็ช่าง! ฉันไม่อยากรู้ เพราะเซลล์สมองของฉันมันมีค่า

มากกว่าจะมารู็จักและจดจำคนอย่างนาย”  

 “ รปภ.!!!” คริ สต์ตะโกนดังลั่น  เม่ือความอดทนของเขากำลังจะไม่

เหลือ เพราะเขาไม่อยากได้ชื่อว่าทำร้ายผู้หญิง 

 “ครับ”ลุงชัด รปภ. เฝ้าหน้าประตูวิ่งเข้ามาทันทีเม่ือได้ยินเสียงของเจ้า

นาย 

 “เอายายบ้านี่!!! ออกจากที่นี้ เด๋ียวนี่!!!” คริสต์พูดเพียงแค่นั้นและเดิน

จากไปโดยที่ไม่หันมามองกอหญ้าที่เบิกตาโพลงอย่างไม่อยากเชื่อว่า นี้คือการ  

กระทำของคนที่เรียกว่าผู้ชาย แต่ขาดความเป็นสุภาพบุรุษ 

 เจ้าหน้าที่หน้าเค้าเตอร์ ที่รีบลุกออกมายืนมอง ‘อุบัติเหตุ’ ได้สักพัก 

แต่เธอไม่กล้าที่จะเข้าไป เพราะที่นี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอ
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ร์ และอารมณ์ของชายหนุ่มคนนี้ว่าน่ากลัวเพียงใด และนี้ก็เป็นบุญตาที่เธอได้

เห็นผู้หญิงคนแรกที่กล้าต่อปากกับเจ้านายหนุ่มเลือดร้อน  

 “คุณกอหญ้า เจ็บตรงไหนม้ัยคะ?” เจ้าหน้าที่หน้าเค้าเตอร์ ขยับไปหา    

กอหญ้าทันทีเม่ือคริสต์เดินจากไป  

 “เอ่อ!...ไม่ค่ะ...หญ้าต้องขอโทษด้วยนะคะ...” กอหญ้าพูดพร้อมกับ

ยกมือข้ึนมาไหว้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาถามเธออย่างห่วงใย และเธอก็ยกมือไหว้แม่

บ้านที่รีบเข้ามาเคลียทำความสะอาดพื้นที่ ที่เกิด ‘อุบัติเหตุ’ ทันที ซ่ึงทุกคนก็

ต่างบอกว่า ไม่เป็นไร มันเป็นอุบัติเหตุ  

 !!!!…นั้นสิ!!!... มันเป็น ‘อุบัติเหตุ’ ทำไมทุกคนที่นี้ถึงเข้าใจว่าเป็น 

‘อุบัติเหตุ’ แต่ทำไม เขาคนนั้นถึงไม่รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ  

 “อ๊ะ!...คุณเขมิกา มาถึงแล้ว” กอหญ้าหันไปมองตามสายตาของ         

เจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ที่เอ่ยออกมา... “ สวัสดีค่ะคุณเขม...”  

 “สวัสดีจ๊ะ...” เขมิกาทักทายกลับอย่างเป็นกันเอง  

 “คุณเขมค่ะ...คุณกอหญ้าค่ะ เธอมาถึงสักพักแล้วค่ะ” 

 “สวัสดีค่ะ....คุณกอหญ้า?....” เขมิกาทักทาย แต่ที่เธอไม่เข้าใจคือ... 

 “สวัสดีค่ะ....เรียกว่ากอหญ้า ตามนามปากกาก็ได้ค่ะ...” เขมิกาพยัก

หน้าเข้าใจทันที เพราะเธอไม่เคยเห็นตัวจริงเจ้าของบทประพันธ์ ‘พ่ายกล

ซาตาน’ อายุน้อยกว่าที่คิดไว้อีก 

 “ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ให้คุณกอหญ้าต้องรอ...” เขมิกา ตอบกลับ

อย่างสุภาพ 

 “ไม่เป็นไรค่ะ...หญ้ามาก่อนเวลานัดเองค่ะ...” เขมิกายิ้มและเธอคิดว่า 

รู้สึกถูกชะตากับนักเขียนคนนี้ซะแล้ว 
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 “…ง้ันเราไปคุยกันต่อที่ห้องประชุมกันค่ะ...เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าห้อง

ประชุมได้เลย” ประโยคแรกเขมิกาพูดกับกอหญ้า ประโยคหลังเธอหันไปบอก

กับพนักงานของตน 

 กอหญ้าเดินไปพร้อมกับเขมิกาตามคำเชิญ ลืมเสียงเรียกเข้าของ

โทรศัพท์ที่เรียกมาก่อนหน้านี้ เธอยังไม่ได้หยิบข้ึนมาดูก็เกิด ‘อุบัติเหตุ’ เสีย

ก่อน 

‘ ทางด้านคริสต์...ในเวลาเดียวกัน...ณ ห้องทำงานประธานกรรมการใหญ่’ 

 “ตาคริสต์...เกิดอะไรข้ึนเนี๊ยะ!” คุณหญิงศศิธร ทักบุตรชายเพียงคน

เดียวที่เดินเข้ามาในห้องทำงานด้วยสภาพเลอะเทอะเปียกปอน 

 “สวัสดีครับคุณแม่...” คริสต์เดินเข้ามาพร้อมหอมแก้มคุณหญิงศศิธร 

ตามปกติ “...ผมเจอยายเด็กซุ่มซ่าม เดินมาชนครับ” 

 “ไปๆ เข้าไปเปลี่ยนเส้ือผ้าด้านในก่อน...นี้ก็ได้เวลาประชุมแล้ว” 

คริสต์พยักหน้าและขอตัวเข้าไปในห้องด้านใน ที่ห้องทำงานแห่งนี้ จะมีห้อง

เล็กอีกหนึ่งห้องที่ไว้สำหรับพักผ่อนของคริสต์ ยามที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ 

ใช่! เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าคริสต์เป็นเจ้าของนโยบายที่ออกมาตลอดเวลาสองปีที่

ผ่านมาในการบริหารสถานีจนข้ึนเป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเรตต้ิง

สูงมาก นอกจากคุณหญิงศศิธรกับผู้ช่วยคนสำคัญ คือเขมิกา ที่คริสต์รักและ

นับถือเหมือนพี่สาวสายเลือดเดียวกันเลย 

 Grrrr Grrrr คุณหญิงศศิธร หยิบโทรศัพท์ของตนเองเม่ือมีเสียงเรียก

เข้า 
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 “ว่าไงจ๊ะเขม....ดีๆเด๋ียวน้าลงไป” คุณหญิงศศิธรยิ้ม เม่ือเขมิกาที่เธอรัก

เหมือนลูกสาวคนหนึ่ง โทรมาแจ้งว่า เจ้าของบทประพันธ์มาถึงแล้ว  

 “คริสต์...เด๋ียวแม่ลงไปห้องประชุมก่อนนะ...เสร็จแล้วรีบตามมานะ” 

 “ครับ...” คริสต์ขานรับเสียงของคุณหญิงศศิธรที่ยืนบอกเขาอยู่หน้า

ประตู และมองตัวเองในเงาสะท้อนของกระจก ที่เขาถอดเส้ือตัวที่ใส่มาเม่ือเช้า

ออก และเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวที่ยังเลอะคราบกาแฟ  

 “ยายเด็กบ้า!...” คริสต์พึมพำออกมา เม่ือภาพหญิงสาวที่เป็นสาเหตุให้

เขาต้องมาเสียเวลาอยู่ตอนนี้ 

‘ณ ห้องประชุม’  

 กอหญ้านั่งฟังผู้กำกับของเรื่องนี้ อธิบายให้ฟังและกดเปิดภาพนัก

แสดง บนจอขนาดใหญ่ให้เธอได้ดู ว่าการตีความและเอกลักษณ์ของนักแสดง

แต่ละคนที่ได้รับเลือกมารับบทบาทนั้นตรงหรือใกล้เคียงกับที่เธอเขียนไว้ม้ัย  

และเม่ือถึง      นักแสดงนำฝ่ายหญิง ผู้กำกับข้ึนภาพสองคนให้เธอดูเพราะ

เนื่องจากเรื่องนี้        นักแสดงนำหญิงเป็นลูกครึ่งไทย-อิตาเลี่ยน จึงสอบถาม

ความเห็นของเธอว่าควรเป็นใครดี...แต่เธอยังไม่ได้ให้คำตอบ.... 

 “ผลั๊ก...” เสียงประตูห้ องประชุมถูกผลักเข้ามา พร้อมกับผู้ที่เข้ามา

ใหม่ 

 “ขอโทษทุกคนที่เข้ามาขัดจังหวะ” คุณหญิงศศิธรกล่าวออกไปอย่าง

ใจดีและสุภาพให้กับทุกคน ที่พร้อมกันลุกข้ึนพร้อมยกมือไหว้ทำความเคารพผู้

เข้ามาใหม่ 
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 “คุณกอหญ้าค่ะ...” กอหญ้าที่ยืนข้ึนเช่นกัน หันไปทางเขมิกาที่เรียก

เธอ เพราะในห้องแห่งนี้ เป็นเธอเพียงคนเดียวที่ยังไม่รู้จักอย่างเป็นทางการผู้ที่

เข้ามาใหม่... “ท่านนี้คือคุณหญิงศศิธรค่ะ...ประธานบริหารสถานีค่ะ”  

 “สวัสดีค่ะ...” กอหญ้ากล่าวทักทายพร้อมยกมือไหว้ทำความเคารพ         

ผู้อาวุโสกว่า... 

 “สวัสดีค่ะ...ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ...คุณกอหญ้าดูอายุน้อยกว่าที่พวกเราคาด

ไว้...เก่งจังเลยค่ะ” คุณหญิงศศิธรกล่าวออกไปอย่างใจดี เม่ือรับไหว้หญิงสาว

ตรงหน้าที่ไหว้อย่างสวยงาม  

 “ขอบคุณค่ะ...” กอหญ้าที่ไม่รู้ว่าจะต้องตอบกลับแบบไหนดี ก็เลือก

คำกลางๆที่เธอนึกออกตอบกลับคุณหญิงศศิธรที่ดูแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี 

 “คุยกันถึงไหนแล้ว”คุณหญิงศศิธรหันไปถามผู้กำกับที่ทางช่องมอบ

หมายงานนี้ให้ 

 “ถึงตัวนักแสดงนำฝ่ายหญิงแล้วครับ...” คุณหญิงศศิธรพยักหน้า และ

บอกให้ทุกคนทำงานต่อได้เลย... 

 “…ฉันขอนั่งประชุมด้วย” เม่ือทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมกลับลงนั่ง 

และเริ่มที่ค้างไว้ต่อทันที.... 

 “คุณกอหญ้าคิดว่า...ควรเป็นใครดีครับ” ผู้กำกับหันมาถามต่อทันที 

เม่ือทุกคนพร้อม  กอหญ้าหันไปที่หน้าจอแสดงภาพนักแสดงนำฝ่ายหญิงอีก

ครั้ง เธอนิ่งและจดจ้องมองตัวเลือกตรงหน้า ทั้งสองคนต่างก็เป็นลูกครึ่ง  

 “...ตามคาแร็คเตอร์ตัวละครนักแสดงนำฝ่ายหญิงจะเป็นลูกครึ่ง...แต่

เธอก็มีความโดดเด่นชัดเจนในเชื้อสายความเป็นเอเชีย...” ส้ินเสียงเหตุผลของ

กอหญ้าทำให้ทุกคนในห้องประชุมรู้ทันทีว่าใครได้รับเลือก เพราะนักแสดงที่
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ถูกเลือกมาทั้งสองคน ใช่! เธอเป็นลูกครึ่ง แต่มีอยู่เพียงคนเดียวที่ความเป็น

เอเชียของเธอค่อนข้างชัดเจนกว่าอีกคน และแน่นอนเหตุผลของกอหญ้านั้นบ่ง

บอกว่านักแสดงฝ่ายหญิงต้องสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน  

 คุณหญิงศศิธรอดไม่ได้ที่ต้องหันไปมองกอหญ้า ที่ถึงแม้เธอจะสวม

แว่นตาหนา แต่คนที่ผ่านโลกมานานอย่างเธอมองออกว่าหญิงสาวตรงหน้าเป็น

คนฉลาดและมีความม่ันใจในตัวเองมาก เพราะน้ำเสียงและการพูดของนัก

เขียนคนนี้ช่างฉะฉานชัดเจน และแน่นอนในสายตาของเธอแล้ว กอหญ้าเป็น

หญิงสาวที่สวยมากคนหนึ่ง และจากคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอย่างเธอแล้ว เธอ

มองออกว่า นักเขียนคนนี้พยายามแต่งตัวเพื่อปิดบังตัวจริงของตัวเองไว้.... 

 “เอาละค่ะ...เราได้นักแสดงนำฝ่ายหญิงแล้ว...คราวนี้ก็มาถึงนักแสดง

นำฝ่ายชาย...เราไม่ต้องใช้ภาพข้ึนจอ...เพราะวันนี้เขาก็มาประชุมกับเราในวันนี้

ด้วย” เขมิกาเป็นฝ่ายเอ่ยและหันไปยิ้มกับคุณหญิงศศิธรที่ยิ้มตอบเธอเช่นกัน 

เพราะละครเรื่องนี้เกิดข้ึนมาก็เพราะมีเหตุผล ที่สาเหตุหลักมาจากการประชุม

ของคณะบริหารของสถานีเม่ือสองสัปดาห์ก่อน... 

‘ สองสัปดาห์ก่อน...ณ วันประชุมคณะผู้บริหาร ช่องสถานี ’ 

 คุณหญิงศศิธร ประธานในที่ประชุมพร้อมมือขวาคนสำคัญอย่างเขมิ

กา ได้แต่มองตากัน อย่างเข้าใจกันและกัน 

 “…ท่านประธาน หวังว่าคงเข้าใจนะครับที่พวกเราขอคัดค้านต่อคำ

เสนอของท่าน พวกเราที่นี้รักและภักดีกับท่านและสถานีแห่งนี้ เพราะท่าน

ดูแลพวกเราเหมือนท่านดูแลครอบครัว แต่พวกเราก็ยังไม่ลืมว่า ภาพพจน์มี

ความสำคัญมากเพียงใด...พวกเราต่างทราบดีว่าคุณคริสต์ได้รับความนิยมใน
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ด้าน ‘ลบ’ มากมายเหลือเกิน ช่องของเราอาจขาดความน่าเชื่อถือและถูกลด

ระดับ และจะมีผลในทางลบที่ตามมาอีกมากมาย...” คุณหญิงศศิธร ได้แต่ถอน

หายใจกับเหตุผลของเหล่าคณะบริหารที่มีเสียงเห็นพ้องต้องกัน แต่เธอก็ไม่

สามารถบอกทุกคนได้ว่าตลอดสองปีที่ผ่านมา นโยบายและการเจรจาติดต่อกับ

ฝ่ายต่างประเทศล้วนแล้วมาจากลูกชายคนนี้ของเธอทั้งนั้น ที่สามารถชักจูงทั้ง

นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาและรายการระดับโลกมาลงที่ช่องของที่นี้ได้ แต่จะ

ให้บอกใคร ใครเขาจะเชื่อก็ในเม่ือฝ่ายบุตรชายของเธอเองก็ไม่ยอมออกตัวสัก

ที.... 

 “คริสต์ แม่อยากให้ลูกเข้าประชุมเอง และเป็นผู้นำเสนอโปรเจตของ

ลูกต่อผู้คณะบริหารเองนะจ๊ะ...” 

 “คุณแม่ดีที่สุดครับ เพราะโปรเจตพวกนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของ

ทุกคน...และคุณแม่เป็นที่รักและเคารพของทุกคน เราต่างเข้าใจดีนะครับว่าให้ 

นโยบายดีแค่ไหน โปรเจตน่าสนใจเพียงใด แต่ถ้าขาดกำลังใจ ความร่วมมือและ

ลงมือทำทุกอย่างไม่มีทางเกิดข้ึนได้ เหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว เพราะมีเพียงคุณ

แม่เท่านั้นที่จะสามารถให้โปรเจตเหล่านี้เกิดข้ึน ผมขอเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง

คุณแม่นะครับ...” คุณหญิงศศิธรได้แต่ ถอนใจ ถอนใจ  

 “…แต่ถ้าคริสต์ไม่เริ่มต้นที่จะแสดงผลงานกับคณะผู้บริหารให้พวก

เขาได้เห็น พวกเขาก็ไม่มีทางได้รู้เลยว่า ลูกแม่คนนี้เก่ง กล้า สามารถเพียงใด 

และอีกอย่างแม่ก็แก่ลงทุกวัน...” 

 “โถ่!!!...ใครบอกว่าคุณแม่ของผมแก่ แค่อายุมากข้ึนแต่คุณแม่ของผม

ยังสวยและอบอุ่นที่สุด....” คริสต์พูดพร้อมโอบกอดคุณหญิงศศิธร อย่างรักใคร่ 

เขมิกาได้แต่ยิ้มกับภาพตรงหน้า และการเจรจาวันนี้เธอรู้ทันทีว่า คริสต์ จะเป็น
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ฝ่ายได้ในส่ิงที่ต้องการ เพราะคุณหญิงศศิธรให้แข็งยังไง เก่งยังไง เธอจะแพ้ลูก

อ้อนของบุตรชายเพียงคนเดียวของเธอทุกครั้ง และเป็นแบบนี้มาโดยตลอด 

 “…เขม ช่วยน้าคิดหน่อย ว่าเราจะหาวิธีอะไรให้คริสต์เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม...” คุณหญิงศศิธร พูดทันทีเม่ือกลับเข้ามาในห้องทำงาน เม่ือการ

ประชุมที่ ‘ผล’ ไม่ออกมาอย่างที่ต้องการ  

 “เป็นที่ยอมรับอย่างเดียวไม่พอค่ะ...ต้องเป็นที่รักและคลั่งไคล้ด้วยค่ะ 

เราต้องให้สังคมรู้จักตัวจริงของคุณคริสต์ ไม่ใช่ภาพและคำไม่จริงของเหล่า

นางใน และนางนอกที่ต่างเอาคุณคริสต์ไปพูดเสียๆหายๆ...” ภาพทางสังคม

ของคริสต์ เป็นจริงอย่างที่คณะบริหารบอก แต่คนที่รู้ว่าจริงๆแล้วคริสต์เป็น

คนแบบไหนนั้น เป็นคนส่วนน้อยที่ได้ใกล้ชิดกับเขาเท่านั้น แน่นอนต้องใกล้

ชิดแบบมิตรแท้ ไม่ใช่หวังผลประโยชน์จากชายหนุ่มคนนี้ เพราะคนหล่านั้น

ต่างก็ได้รับการตอบแทนอย่าง ล้นเหลือจากคริสต์โดยทันทีแบบที่ให้ทุกคนที่

คิดไม่ซ่ือกับคริสต์ได้รับกันหลากหลายรูปแบบ  จนคริสต์กลายเป็นบุคคล ‘ไม่

เป็นที่ต้องการแม้แต่นรก’  ในความเห็นของเขมิกาเห็นด้วยอย่างยิ่งกับฉายา 

เพราะคนอย่างคริสต์ไม่มีทางไปนรกแน่นอน 

‘...เวลาปัจจุบัน...ณ ห้องประชุม ’ 

 “ ผลั๊ก ” ส้ินเสียงของเขมิกา เสียงผลักประตูห้องประชุมก็ดังข้ึน 

พร้อมกับร่างสูงก้าวเข้ามา ทุกคนในห้องประชุมมองไปตำแหน่งเดียวกันทันที

อย่างไม่ต้องนัดหมาย  
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 คริสต์ ขมวดค้ิวเล็กน้อย เม่ือมองมาที่ห้องประชุมที่ทุกคนพร้อมใจ

หันมามองที่เขา แต่นั้นไม่ทำให้คริสต์เกิดการประหม่าแต่อย่างใด เขาทำเพียง

มองไปยังกลุ่มคนเหล่านั้น และพบรอยยิ้มของคุณหญิงศศิธรและเขมิกา 

 “นี่แหละค่ะ!...นักแสดงนำชายของเรา” ส้ินเสียงของเขมิกา ทุก

สายตาย้ายมามองเธอทันที เพราะทุกคนในห้องแห่งนี้ยกเว้นเพียงผู้กำกับ ที่พึ่ง

รู้ว่า คริสต์ ทายาทของคุณหญิงศศิธร คือนักแสดงนำชายของ ‘พ่ายกลซาตาน’  

 คริสต์ย้ายสายตาไปมองเขมิกา ด้วยใบหน้าที่ไม่มีใครสามารถเดา

อารมณ์ของเขาได้ ใช่! ความรู้สึกเดียวที่คริสต์รู้สึกอยู่ตอนนี้คือ เซ็ง! ไม่ใช่เขา

ไม่รู้มาก่อน เขารู้เรื่องที่ตัวเองต้องเล่นละครเม่ืออาทิตย์ก่อน.... 

 “อะไรนะครับ!!!!คุณแม่...พี่เขม...ผมกำลังเข้าใจอะไรผิดเหรอเปล่า?” 

คริสต์ ที่นั่งทานม้ือเย็นที่บ้านคุณหญิงศศิธร ที่มีเพียงเขา คุณแม่ และเขมิกา  

 “ไม่ผิดเลยสักนิด...คุณคริสต์เข้าใจถูกต้องแล้ว...คุณน้าและพี่กำลังจะ

ให้คริสต์เล่นละครเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้กับตัวคุณคริสต์เอง เพื่อเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม...และวิธีเดียวที่ดีที่สุดและได้ผลอย่างแน่นอน คุณคริสต์ต้องเป็นนัก

แสดงนำชายของบทประพันธ์ที่กำลังมีกระแสอยู่ตอนนี้ ‘พ่ายกลซาตาน’ ของ 

‘สำนักพิมพ์ข้อเขียน’ ...ซ่ึงเจ้าของสำนักพิมพ์คุณน้ารู้จักกัน”  

 “เพื่ออะไร?” คริสต์หันไปถามเขมิกา 

 “เม่ือสัปดาห์ก่อนวันประชุมคณะบริหาร คุณน้าเสนอในที่ประชุมที่

ให้คุณคริสต์ข้ึนมาเป็นประธานบริหารต่อจากท่าน...” เขมิกาบอกข้อสรุปในที่

ประชุมให้คริสต์ฟังอย่างละเอียด 

 “อะไรนะครับ!...ทำไมผมไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน” คำถามนี้ คริสต์หัน

ไปถามคุณหญิงศศิธร  
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 “...คริสต์ ลูกแม่...แม่อยากพักผ่อน...แม่อยากจะกลับโรม...แม่อยากจะ

ไปอยู่ใกล้ๆคุณพ่อของคริสต์ นานมากแล้วที่แม่ให้พ่อต้องหลับอย่างสงบเพียง

ลำพัง...” 

 “คุณแม่!...คุณแม่ก็สามารถไปพักผ่อน ไปหาคุณพ่อได้นะครับ ไม่เห็น

ต้องทำถึงขนาดนี้” 

 “คริสต์!...แม่อายุมากแล้ว...แม่ต้องการวางมือ พักผ่อนจริงๆ...และอีก

อย่างคริสต์เป็นผู้ใหญ่พร้อมกับที่นี้แล้ว...ที่นี้ต้องการเลือดใหม่ คนรุ่นใหม่ และ

คริสต์เหมาะสมเป็นที่สุด ใคร จะคิด จะมอง คริสต์เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้แม่

ไม่เคยสนใจเพราะแม่รู้จักลูกแม่คนนี้ดี และตลอดสองปีที่ผ่านมาลูกก็แสดงให้

แม่และพี่เขมเห็นแล้ว ว่าลูกแม่มากด้วยความสามารถเพียงใด มันถึงเวลาแล้วที่

แม่จะประกาศให้โลกรู้ว่า คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ ลูกชายแม่เพียงคนเดียว 

แท้จริงแล้วตัวตนเขาเป็นแบบไหน ไม่ใช่! อย่างที่ทุกคนเข้าใจอยู่ตอนนี้....” คุณ

หญิงศศิธรร่ายยาวอย่างใจเย็น  

 “…แล้ววิธีอื่นมันไม่มีเหรอครับ?...” 

 “แล้วคริสต์ คิดว่ามันจะเป็นวิธีไหน?” คุณหญิงศศิธรเลิกค้ิว ต้ัง

คำถามบุตรชายกลับ....  

 คริสต์ได้แต่เงียบ เพราะตัวเขาก็คิดไม่ออกเช่นกัน รอยยิ้มของคุณหญิง

ศศิธรปรากฎบนใบหน้าและหันไปสบตากับเขมิกาที่ยิ้มออกมาเช่นกัน เพราะ

ท่าทางแบบนี้ของบุตรชายนั้นเป็นการยอมจำนน ต่อเหตุผลของเธอและเขมิกา 

 “คุณกอหญ้า...พอจะให้โอกาสกับนักแสดงเลือดใหม่คนนี้ได้ม้ัยคะ?” 

เสียงของเขมิกา เรียกคริสต์กลับสู่ปัจจุบัน และสายตาของคริสต์ก็หันไปตาม



By RungArunoThay � Artificial Devil Love25

เสียงนั้น เพื่อที่จะเห็นผู้ประพันธ์ ‘พ่ายกลซาตาน’ ที่ตัวเขาได้อ่านมาบ้างแล้ว ที่

ยืนอยู่ด้านหลังของเขมิกา  

 คริสต์คลายค้ิวที่ขมวดกัน พร้อมดวงตาที่เปิดกว้างข้ึน เม่ือร่างของเขมิ

กา ค่อยๆขยับออกจากการบดบังร่างเล็กผอมเพรียวนั้น 

 “…!!!!เธอ!!!!…” เสียงประโยคแรกของคริสต์ที่ต้ังแต่เข้ามาในห้อง

ประชุมแห่งนี้ เรียกสายตาของเขมิกาและคุณหญิงศศิธร และทุกคนหันไปทาง

คริสต์ รวมถึงทุกคนในห้องประชุม และแน่นอนรวมถึงกอหญ้าด้วย... 

 กอหญ้าที่เห็นคริสต์ต้ังแต่แรก เธอทำเพียงยืนเงียบๆ แต่เม่ือประโยคที่

สองของเขมิกา ดังข้ึน...กับคำถาม “คุณกอหญ้า...พอจะให้โอกาสกับนักแสดง

เลือดใหม่คนนี้ได้ม้ัยคะ?”  ซ่ึงเธอมีคำตอบกับคำถามนี้แล้วอย่างไม่มีลังเล 

 กอหญ้าหันไปไหว้คุณหญิงศศิธร เขมิกา และทุกคนในห้องประชุม 

และตามด้วยเสียงประกาศอย่างไม่มีความลังเล 

 “…ต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียเวลา...หญ้าในฐานะเจ้าของผลงาน     

‘พ่ายกลซาตาน’ ขอปฎิเสธนักแสดงนำชายคนนี้...เง่ือนไขเดียวถ้าทางช่องยัง

ต้องการผลงานชิ้นนี้มาสร้างเป็นละคร ต้องเปลี่ยนนักแสดงนำชาย...เพียง

เท่านั้น...หญ้าขอลากลับนะคะ...ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้ง” ส้ินเสียงนั้นกอ

หญ้ายกมือไหว้ทุกคนอีกครั้งและขอตัวออกจากห้องประชุมไปทันที โดยเดิน

ผ่านคริสต์ไปอย่างไม่หันไปมองเลยด้วยซ้ำ  “ผลั๊ก” เสียงประตูปิดลง เรียกสติ

ของทุกคนในห้องประชุมที่พร้อมเพรียงกันเงียบ!!! อย่างไม่เข้าใจ 

 “เกิดอะไรข้ึน!!!...คริสต์!” เสียงคุณหญิงศศิธร เอ่ยข้ึนมาเป็นคนแรก 

และคำถามนั้นคงมีแต่บุตรชายของตนเท่านั้นที่ตอบได้ 
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 “…ผมขอตัวก่อนครับ...” คริสต์หันหลังกลับ ออกจากห้องประชุม

ประตูเดียวกับที่กอหญ้าพึ่งออกไป ได้ไม่ถึงหนึ่งนาที 

 ทางด้านกอหญ้าที่เดินออกมาจากห้องประชุม จุดหมายของเธอคือ

ลานจอดรถที่รถของเธอจอดอยู่ กอหญ้าก้าวเดินอย่างรวดเร็วไม่มีความลังเล

ใดๆหรือเปลี่ยนใจที่จะกลับเข้าไปในห้องประชุมนั้นอีกครั้ง  

 “…ให้ตายเถอะ!!!!...ฉันไม่ยอมให้งานเขียนของฉันต้องด่างพร้อย 

เพราะผู้ชายนิสัยห่างไกลและปราศจากความเป็นสุภาพบุรุษ...เด็ดขาด” กอ

หญ้าพึมพำกับตัวเอง และก้มหน้าหยิบกุญแจรถออกมาเม่ือเดินมาถึงลานจอด

รถ เธอรีบเอาตัวเองเข้าไปในรถพร้อมสตาร์ททันทีอย่างรวดเร็ว เพราะเธอ

ต้องการออกจากที่นี้ให้เร็วที่สุด.... ‘ของข้ึน’ 

 “เอี๊ยดดดดดดด...” กอหญ้าต้องย้ำเหยียบเบรคอีกครั้งอย่างรวดเร็ว 

เม่ือจู่ๆด้านหน้ารถเธอมีร่างสูงของคนที่ด่าเธอเม่ือไม่นานนี้..... 

 คริสต์ที่ออกมาจากห้องประชุม เขาออกมาทันเห็นเธอเดินออกประตู

สู่ลานจอดรถ จึงเร่งฝีเท้าตามมาทันก่อนที่เธอจะออกไป ‘บัดซบ!!!’ ใครจะคิด

ว่า ‘ยายเด็กแว่น’ จอมซุ่มซ่ามจะเป็นเจ้าของบทประพันธ์ที่คุณแม่และเขมิกา

ต้องการเป็นนักหนา  

 คริสต์ใช้สายตาคมเข้มจับจ้องมองไปที่กระจกหน้า เพื่อมองหญิงสาว

ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัย และนั้นทำให้เขารู้แล้วว่าใครที่มาใช้ที่จอดประจำของ

เขา 
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 กอหญ้าเองก็ใช้ดวงตาหลังกรอบแว่นใหญ่มองกลับอย่างไม่มีใคร

หลบใคร  “ ปี๊ด...” กอหญ้ากดแตรส้ันๆเพียงครั้งเดียว เตือนและบอกให้คริสต์

หลบไป 

 “ลงมาคุยกันก่อนได้ม้ัย?” คริสต์เอ่ยออกไป ให้ดังพอให้คนที่นั่งอยู่

ด้านหลังพวงมาลัยได้ยิน และแน่นอนตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนไม่ได้มีเพียง

คริสต์กับ     กอหญ้าเท่านั้น เพราะผู้ร่วมเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ของศึก

ปะทะของคริสต์และ    กอหญ้า ในอุบัติเหตุก่อนการประชุม กำลังเป็นไทยมุง

มองเหตุการณ์การปะทะของคริสต์และกอหญ้าอีกครั้ง และจำนวนมากข้ึนเม่ือ

ทุกคนในห้องประชุมก็ออกมาและเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเช่นกัน และแน่นอน

รวมถึงคุณหญิงศศิธรและเขมิกา ที่ยืนอยู่หน้าทุกคน 

 “ปี๊ด...” เสียงแตรรถของกอหญ้า ดังข้ึนอีกครั้ง เป็นคำตอบให้กับ

คำถามของคริสต์  

 “มีเหตุผลหน่อยได้ม้ัย!...เราต่างก็โตๆกันแล้ว...” 

 “ปี๊ดดดดดด....” เสียงแตรรถดังยาวข้ึนกว่าปกติ  ทำให้คริสต์ต้อง

ยกมือข้ึนมาปิดหูของตัวเองไว้  

 “คุณน้า!...เขมว่าเราคงต้องเทรนการพูดให้คุณคริสต์ใหม่ว่า สุภาพ

บุรุษต้องใช้คำพูดแบบไหนกับผู้หญิงที่เค้าไม่หลงไหลไปกับความหน้าตาดีของ

คุณคริสต์...” คุณหญิงศศิธรพยักหน้าอย่างเห็นด้วย  

 ทางด้านกอหญ้าที่จ้องมองคริสต์ด้วยความเดือดดาลของอารมณ์ที่

มากข้ึน “หน๋อยยย!!!...ยังกล้ ามาว่าฉัน ว่าไม่มีเหตุผล...ไอ้ !ผู้ชายเฮงซวย...” กอ

หญ้าพึมพำกับตัวเองในรถ ใครจะหลงไหลได้ปลื้มกับผู้ชายคนนี้ก็เอาเหอะ! แต่

ต้องไม่ใช่เธอ กอหญ้า ดาร์เม่ียน คนนี้  
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 “ปี๊ด ปี๊ด ปี๊ด...” กอหญ้ากดแตรเสียงส้ันๆ อีกสามครั้ง เพื่อบอกเจตนา

ของเธอว่าเธอไม่ต้องการพูดกับผู้ชายคนนี้ 

 คริสต์ได้แต่ถอนหายใจ เพราะเขาคิดว่าตอนนี้หญิงสาวหลังพวงมาลัย

คงกำลังเดือด ให้เขาพูดอะไรไปตอนนี้เธอก็คงไม่ยอมพูดกับเขาเป็นแน่ คริสต์

ยกมือข้ึนมาทั้งสองมือบ่งบอกถึงการยอมแพ้ และยอมถอยออกมา ปล่อยให้

หญิงสาวเคลื่อนรถออกไป  

 คริสต์ทำเพียงมองตามและจดจ้องรถพร้อมป้ายทะเบียนบันทึกไว้ใน

สมองของเขา เพราะคนอย่างเขาถ้าต้องการอะไรแล้ว เขาต้องได้มันมา ‘สำนัก

พิมพ์ข้อเขียน’ คนอย่างเขาไม่จนหนทางง่ายๆ แค่ครั้งนี้เขายอมถอยให้ก่อน

หนึ่งก้าว แต่คนอย่างเขาถ้ายอมถอยหนึ่งก้าวแล้ว เขาจะต้องเดินหน้าอย่างน้อย

สามก้าว  

 “ลูกชาย!คราวนี้บอกแม่ได้เหรอยังว่าลูกไปรู้จักคุณกอหญ้าต้ังแต่เม่ือ

ไหร?” คุณหญิงเอ่ยถามบุตรชาย หลังจากที่พวกเขาทั้งสามคนเดินกลับมายัง

ห้องทำงานของประธานบริหารคุณหญิงศศิธร 

 “ผมก็พึ่งรู้ตอนนี้แหละครับ ว่ายายเด็กแว่นนั้น ชื่อกอหญ้า” เขมิกา

และคุณหญิงศศิธร ขมวดค้ิว 

 “เอ่อ!...พวกเราไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร เพียงแค่เรียกตามนามปากกาของ

เธอเท่านั้น” เขมิกาให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  

 “เหรอครับ!...ผมไม่ได้รู้จักเธอ คุณกอหญ้า อะไรก็ช่าง!!!!...ผมเห็น

เธอครั้งแรกก็ตอนที่เธอเอากาแฟมาหกราดใส่ผมเม่ือตอนสายของวันนี้แหละ

ครับ...” คุณหญิงศศิธรพยักหน้าเข้าใจ เพราะเธอเห็นผลของมันตอนที่บุตรชาย
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เข้ามาในห้องนี้ก่อนการประชุม เขมิกาขมวดค้ิวอย่างไม่เข้าใจ คุณหญิงศศิธรจึง

ให้ความกระจ่างเท่าที่เธอรู้และเห็น  

 “…ไม่เข้าใจ!...แต่ดูจากอาการของคุณกอหญ้า คงไม่ใช่แค่เธอทำกาแฟ

หกใส่คุณคริสต์ม้ังคะ” 

 “โอเค!...ผมผิดเองครับ!...เพราะผมเสียงดังใส่เธอและเรียกลุงชัดให้มา

ลากเธอออกไปจากที่นี้...” ส้ินเสียงคำตอบของคริสต์ ดวงตาของคุณหญิงศศิธร

และเขมิกาเปิดกว้างอย่างคาดไม่ถึง 

 “เขม!...น้าอยากจะเป็นลม!!!” เสียงของคุณหญิงศศิธรดังข้ึนมา  

 “คุณแม่ พี่เขม มันจำเป็นมากเหรอครับที่ต้องเป็นเรื่องนี้ เราเปลี่ยนไป

หาบทประพันธ์เรื่องอื่นมาสร้างเป็นละครก็ได้นะครับ...บอกตามตรงนะครับ 

ผมไม่อยากร่วมงานกับคนที่ไร้ความเป็นมืออาชีพแบบนั้น” 

 “คริสต์!!!....แม่ไม่เคยสอนให้คริสต์เป็นคนแบบนี้นะ...การเปลี่ยน

เรื่องมันใช่! ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหา แต่เป็นการแก้ปัญหาแบบหนีปัญหา แม่ไม่

เคยสอนให้คริสต์ทำแบบนี้  ไม่รู้ล่ะ!!! งานนี้คริสต์ต้องเป็นคนแก้ปัญหานี้ให้ได้

เพราะเราเป็นคนก่อและสร้างมันข้ึนมา และอีกอย่างไม่ใช่เฉพาะช่องของเรานะ

ที่ต้องการเรื่องนี้มาสร้างเป็นละคร แต่ที่เราได้และขยับได้มาไกลกว่าช่องอื่น 

เพราะแม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับคุณประจักษ์เจ้าของสำนักพิมพ์ข้อเขียน แม่จะ

เสียผู้ใหญ่ไม่ได้ และคุณประจักษ์บอกเพียงว่าทุกอย่างข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ

ของ เจ้าของผลงานทั้งนั้น...” 
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 Grrrr Grrrr  กอหญ้าที่กำลั งลงจากรถหลังจากจอดเรียบร้อย ล้วง

เข้าไปในกระเป๋าสะพายหยิบโทรศัพท์ ที่ดัังอย่างต่อเนื่อง... 

 “กิ๊ก!...” กอหญ้ากรอกเสียง เม่ือหน้าจอแสดงภาพคนที่โทรเข้ามา 

 “เป็นไงบ้าง?...” 

 “คุณกิ๊ก! เพื่อนสาว ดีข้ึนแล้วเหรอ?” กอหญ้าเลี่ยงไม่ตอบคำถาม

เพื่อน ที่ต่างเข้าใจกันดีว่า กิ๊ก โสภิตา อยากทราบผลการสรุปว่าเธอตกลงเซ็น

สัญญากับทางช่องม้ัย?  

 “ก็ดีข้ึนมากแล้ว...แล้วเป็นไงบ้าง...เล่ามาหน่อยสิ” 

 “วันมะรืนนี้ ฉันและก็แกที่ยังป่วยอยู่ มีสอบปลายภาค สนใจเรื่องนี้

ก่อนม้ัย?” กอหญ้าเลี่ยงที่จะบอกเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องนึกถึงผู้ชายที่มีดีแต่

หน้าตาคนนั้น...คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์...   “...ฉันไม่มีทางที่จะให้ผลงานของ

ฉันต้องแปดเปื้อนกับคนนิสัยอย่างนายแน่นอน...” กอหญ้าคิดในใจ ในขณะหูก็

ฟังเสียงเพื่อนสาวที่กำลังจามเพราะอาการไข้หวัด  

 “แล้วบอกหน่อยไม่ได้เหรอไง คนมันอยากรู็และเป็นห่วงแกมาก...” 

กิ๊ก บ่นร่ายยาว ถามกลับอย่างเป็นห่วง 

 “…กิ๊ก!!! เพื่อนสาว หญ้าอายุครบยี่สิบเอ็ดแล้วนะ! ซ่ึงถึงแม้จะไม่

เท่ากับแก . . .หญ้าก็ ดูแลตัวเองได้ และหญ้าก็กลับมาถึงคอนโดอย่าง

ปลอดภัย...ไปพักผ่อนซะ!!!  และถ้านอนไม่หลับก็ไปหยิบหนังสือมาอ่าน

ทบทวน ถึงกิ๊กจะเรียนเก่ง ถึงเก่งมาก แต่ก็ไม่ควรประหลาด เด๋ียวไอ้ส่ิงที่หวังไว้ 

เกียรตินิยม มันจะหลุดไป....” 
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 “คนอุตส่าห์เป็นห่วง...” กิ๊กบ่นอุบอิบ ใช่! เธอต้องได้เกียรตินิยม และ

เธอต้องพิสูจน์ตัวเอง เพื่อให้คนสำคัญที่นอกเหนือจากพ่อ เห็นว่าเธอไม่ใช่คน

ประเภทที่อารมณ์พาไป เธอรักเขาจริงๆ  

 “...ไว้เรียนให้จบ โตข้ึนอีกหน่อย...ถ้าถึงตอนนั้นกิ๊กยังไม่เปลี่ยน ตอน

นั้นเราค่อยมาคุยกันอีกครั้ง...” คำพูดของผู้ชายที่เธอสารภาพรักเม่ือส่ีปีก่อน ซ่ึง

กิ๊กไม่มีวันลืม นี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันเธอก็จะจบ แน่นอนเธอจบแน่ๆ แต่เธอจะเอา

เกียรตินิยม เป็นของขวัญให้กับเขาคนนั้น คนที่เป็นรักแรกของเธอ และตอนนี้

เธอก็ยังรักเขาอยู่ 

 “…รู้ค่ะ คุณแม่....” กอหญ้าเผยรอยยิ้มออกมา เม่ือปลายสายหัวเราะ 

คริ คริ กับสรรพนามคำเรียกของเธอ ที่เป็นที่ถูกใจของเพื่อนสาวนัก 

 “คุณกอหญ้ากลับมาเร็วจังครับ”  

 “พอดีวันมะรืนนี้ หญ้ามีสอบเลยอยากกลับมาอ่านหนังสือนะ

คะ...รบกวนลุงด้วยนะคะ” ลุงหวังพยักหน้าอย่างเข้าใจกันกับประโยคหลังของ

กอหญ้า เพราะรถที่กอหญ้าใช้วันนี้ จะเป็นหน้าที่ของลุงหวังที่ต้องไปคลุมรถ

ให้กับเธอเป็นประจำทุกครั้ง.... 

 “ไม่มีปัญหาครับ...” กอหญ้ากล่าวขอบคุณ และขอตัวกลับข้ึนห้องไป 

‘สองสัปดาห์ต่อมา....’ 

 “คริสต์เป็นอะไรว๊ะ!...ทำหน้ายังกับคนเบื่อโลก!” กัณฑ์ เอ่ยถามคริสต์ 

ที่คืนนี้มาปรากฎตัวที่ผับของตัวเอง หลังจากที่หายหน้าไปกว่าสองสัปดาห์  
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 “หาคนไม่เจอ...” คริสต์ตอบกลับเพื่อน และหยิบเครื่องด่ืมสีอำพันที่

พนักงานนำเสิร์ฟให้ในห้องวีวีไอพี ของผับแห่งนี้ คริสต์กับกัณฑ์เป็นเพื่อนกัน

ตอนประถมที่คริสต์กลับมาอยู่เมืองไทยสองปีและทั้งสองก็เจอกันอีกครั้งที่

อเมริกา จากตอนแรกที่แค่คุ้นๆ แต่เม่ือรู้จักกันมากข้ึนทำให้ทั้งสองระลึกได้ถึง

ความเป็นเพื่อนสมัยประถม ซ่ึงกัณฑ์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่น้อยนิดที่รู้ว่า 

คริสต์ เป็นคนแบบไหน... 

 “หาคน?...ใครว๊ะ?”  

 “นักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า ‘กอหญ้า’...” 

 “ไม่เข้าใจว๊ะ...หาไม่เจอยังไง” 

 “คุณแม่ ต้องการให้ฉันเล่นละคร เรื่อง ‘พ่ายกลซาตาน’ แต่......” 

คริสต์เล่าเรื่องราวให้กัณฑ์ฟัง 

 “ฮ่า ฮ่า ฮ่าาาาา....ฉันอยากเห็นนักเขียนคนนี้จริงๆ...ต้ังแต่รู้จักแกมา 

ฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่ ‘กล้า  หือ กล้า หา’ กับแกเลย”  

 “ยายเด็กบ้านั้น...ปากจัดขนาดนั้น...ใครจะคิดว่าจะเป็นนักเขียน” 

 “เด็กมากเลยเหรอว๊ะ...” กัณฑ์ถามกลับอย่างสงสัย 

 “ไม่รู้ว๊ะ...ผ่านมาสองสัปดาห์แล้ว ฉันยังหาเด็กนั้นไม่เจอเลย...คุณแม่

กับพี่เขม ถามความคืบหน้าแทบทุกวัน...” 

 “แล้วที่สำนักพิมพ์ละว๊ะ?” 

 “นี่ก็แปลกมาก!...ไม่มีใครสามารถให้คำตอบฉันได้เลยว๊ะ...เขาบอกแต่

ว่าเธอไม่เข้า มีอะไรให้ฝากข้อความไว้ จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่ได้รับข้อความตอบ

กลับเลย...ไม่รู้อะไรกันนักหนา” คริสต์พูดจบ พร้อมกับนำน้ำสีอำพันกรอกเข้า

ปากลงคออย่างคนที่กำลังเซ็งสุดๆ 
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 “เท่าที่ฟังแกมา...ฉันเห็นด้วยว๊ะ แปลกจริง ดูมันมีลับลมคมนัย

มาก...แล้วแกจะทำยังไงต่อ?...ถ้าเรื่องนี้หลุดจากช่องของแกไป คุณป้ากับพี่เขม

คง ส่งค้อนใส่แกวันละหลายๆอันแน่...” 

 “…ทุกวันนี้ ฉันก็ได้รับจนแทบจะแบกไว้ไม่ไหวแล้ว...” คริสต์คำราม

ออกมา กัณฑ์ได้แต่ยิ้ม และนึกภาพออกทันที เพราะถ้าคุณหญิงศศิธรกับเขมิกา

ได้ร่วมมือกันจัดการอะไรแล้วไม่มีอะไรพลาดมือของทั้งสองคนนั้นไปได้ รวม

ถึงคริสต์ เพื่อนเขาตรงนี้ด้วย เพราะมนุษย์ต่างเพศที่เพื่อนคนนี้ของเขาแคร์ก็มี

เพียงสองคนนั้นเท่านั้น.. 

 “เอ่อ!...เกือบลืม ห้องแกเสร็จแล้วนะโว้ย!...นายเจฝากบอกมา เขา

บอกว่าติดต่อแกไม่ได้ และแกก็ไม่เคยแวะไปดูเลย...” นายเจ ที่กัณฑ์กล่าวถึง 

คือเพื่อนของกัณฑ์ที่เปิดบริษัทเกี่ยวกับรับออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร

บ้านเรือน และคอนโด 

 “ดีเลย!...ฉันไม่อยากกลับบ้านตอนนี้...” 

 “ทำไมว๊ะ...บ้านแกกับบ้านคุณป้าก็อยู่คนละหลัง ท่านก็สร้างบ้านหลัง

ใหม่ให้แก...” 

 “แต่บนที่ดินเดียวกัน...ห่างกันแค่ทิวต้นไม้ขวางเท่านั้น...ประตูรั้ว 

และประตูทางเข้าก็ยังเป็นประตูเดียวกัน...คุณแม่กดดันสุดๆ  ทุกวันที่ฉันกลับ

บ้าน คุณแม่ต้องให้แม่กาญวิ่งมาถามฉันถึงความคืบหน้า...” กัณฑ์ยิ้มแหยๆ 

มองเพื่อนอย่างน่าสงสาร พลังมวลชนว่าน่ากลัวแล้วแต่พลังหญิงของคุณหญิง

ศศิธรน่ากลัวยิ่งกว่า.... 

 “ฉัน...ชักอยากเห็นนักเขียนคนนี้จริงๆเลยว๊ะ...” คริสต์ได้แต่นั่งแหงน

หน้าพิงพนักอย่างเซ็งๆ เพราะเขาก็คิดแบบเดียวกับกัณฑ์ ที่อยากเห็นและเจอ
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ตัว       สักที...แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพ้นทุกข์ แต่ก็ยังดีกว่าเจอแรง

กดดัน จาก คุณแม่ที่เป็นมาตลอดสองสัปดาห์มานี้.... 

‘ ณ หน้าประตูทางเข้าสถานบังเทิง...’ 

 “หญ้า!...ถึงไหนแล้ว” กิ๊กที่ยืนอยู่ด้านหน้าทางเข้าพร้อมกับกลุ่มเพื่อน

ชายหญิงที่มากันครบตามที่นัดไว้ ขาดแต่กอหญ้าที่ยังมาไม่ถึง 

 “ใกล้แล้ว!...” กิ๊ก ตอบรับและกดวางและหันกลับไปบอกกลุ่มเพื่อน  

เวลาผ่านไปไม่ถึงห้านาที รถสีแดงมินิคูเปอร์ เอสแฮทซ์ เลี้ยวเข้ามา และเข้า

ช่องจอด ข้างๆ Land Rover Discovery Sport สีดำ 

 “ขอโทษทุกคนด้วยนะ...” กอหญ้ากล่าวขอโทษเพื่อนทันที ที่เดินเข้า

มาหากลุ่มเพื่อนที่ยืนรอกันอยู่หน้าทางเข้า 

 “เอาล่ะ!...ทุกคนพร้อมยัง...คืนนี้พวกเราจะสนุกกันสุดเหวี่ยง สอบ

เสร็จ จบแล้ว!....ไปกันเลย!!!!” กอหญ้าและเพื่อนทุกคนหันไปที่กิ๊ก ที่กล่าว

อย่างกับหัวหน้ากลุ่มประท้วง ต่อจากนั้นกลุ่มใหญ่ของนักศึกษาที่พึ่งผ่านการ

สอบมาตลอดสองสัปดาห์ พร้อมเพรียงกันเดินเข้าไปด้านใน เม่ือมีการส่งบัตร

ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าตรวจสอบ 

 “หญ้าคืนนี้ ฉันอนุญาตให้ด่ืมได้เต็มที่เลย!!!...สามแก้วนะจ๊ะ...” 

 “คร้าาาา!!!....คุณแม่” กิ๊ก หัวเราะกับคำตอบของเพื่อนสาว  กอหญ้า

อดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้ เพราะต้ังแต่ที่เธอได้รู้จักกับกิ๊ก โสภิตา เม่ือตอนปีหนึ่ง 

คงเป็นโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่ เพราะพวกเธอเรียนกันคนละคณะแต่กลับ

เป็นเพื่อนสนิทที่สุดเท่าที่สองคนเคยมีมาเลย...ย้อนกลับไปเม่ือส่ีปีก่อน.... 
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 “คุณเป็นอะไรเหรอเปล่าคะ?” กอหญ้าที่เห็นหญิงสาวที่สวมนักศึกษา 

ที่ตราสัญลักษณ์เหมือนกัน  

 “ช่วยด้วย!...ฉัน...หายใจ...ไม่ออก!!!” กิ๊ก ที่หน้าซีดพยายามบอกหญิง

สาวที่เข้ามาถามเธอด้วยความเป็นห่วง 

 “เฮ้!!!....คุณมีอาการแพ้...รปภ! ช่วยด้วยค่ะ...เรียกรถพยาบาลด่วนเลย

ค่ะ คือเพื่อน เพื่อนฉันมีอาการแพ้อะไรสักอย่าง” กอหญ้าเม่ือพา กิ๊กมานั่งที่

เก้าอี้ที่ใกล้ที่สุดในห้างสรรพสินค้า ก็รีบวิ่งไปหา รปภ. ขอความช่วยเหลือ  

 กอหญ้าที่นั่งมากับรถพยาบาล ตอนนี้ยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินที่หมอ

และพยาบาลนำคนเข้าไปในห้องฉุกเฉิน  

 Grrrr Grrrr กอหญ้าสะดุ้งเล็กน้อยเม่ือเสียงเครื่องมือส่ือสารของ

นักศึกษาที่เธอช่วยไว้ดังข้ึนมา  

 “…ขอเสียมารยาทนะคะ...” กอหญ้ากล่าวออกมาพร้อมกับหยิบ

เครื่องมือส่ือสารของเพื่อนนักศึกษาออกมา “คุณพ่อ...” กอหญ้ากรอกเสียงตาม

คำที่โชว์ตามหน้าจอ และเม่ือปลายสายขานรับ เธอแจ้งเรื่องราวให้ทราบโดย

ทันที...  

 และผลสรุปออกมาก็คือ เพื่อนนักศึกษาคนนั้น มีอาการแพ้อาหาร

ทะเล และจากการซักถามเธอคงไปทานบางอย่างที่ไม่รู้ว่ามีหอยแมลงภู่เป็น

ส่วนผสมอยู่ด้วย จึงทำให้อาการกำเริบอย่างที่เห็น และต้ังแต่วันนั้น กอหญ้า 

กับ กิ๊ก ก็เป็นเพื่อนที่สนิทและเป็นที่ปรึกษาของกันและกันมาโดยตลอด  
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 การสังสรรค์ เฮฮาของเหล่านักศึกษาที่ไม่ใช่มีเพียงกลุ่มของพวกเธอ 

เพราะคลับแห่งนี้ในคืนนี้เต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นมากมาย กอหญ้า และ กิ๊ก ก็

สนุกไปกับเพื่อนๆที่ทั้งร้องและเต้นกันตามประสา 

 “กิ๊ก...หญ้าไปห้องน้ำก่อนนะ” กอหญ้าหันไปกระซิบกับเพื่อนสาว  

 “ฉันไปเป็นเพื่อน” 

 “ไม่เป็นไร...ห้องน้ำไกล้แค่นี้เอง...ฝากกระเป๋าด้วย” กอหญ้าเดินออก

ไปจากกลุ่ม เพื่อไปยังห้องน้ำ “...ว้า!...คนเยอะจังเลย...” กอหญ้าพึมพำออกมา 

เพราะห้องน้ำหญิงแถวยาวมาก 

 “คุณผู้หญิงไปเข้าทางฟากโน้นก็ได้ค่ะ คนไม่เยอะเท่านี้” แม่บ้าน

ประจำห้องน้ำบอกกับกอหญ้าที่ยืนเข้าแถวเป็นคนสุดท้ายอยู่ตอนนี้  

 “ขอบคุณค่ะ” กอหญ้าขยับเดินไปตามทางที่แม่บ้านบอก กอหญ้า

พยายามที่จะเดินให้ม่ันคง เพราะเธอด่ืมไปแค่สองแก้วเอง ต้ังแต่เข้ามาในนี้

เกือบสองชั่วโมงและนี้ก็ไกล้เที่ยงคืนแล้ว แต่เม่ือเธอไม่ใช่นักด่ืม เธอจึงจัดใน

พวกคออ่อนสุดๆเลย และทางเดินนี้ก็ค่อนข้างโล่งข้ึนเม่ือเธอเดินห่างจาก

ห้องน้ำด้านนั้น  แถวนี้เป็นโซนวีวีไอพี ที่เป็นห้องๆ ที่ค่อนข้างส่วนตัวนั้นเอง 

ผู้คนจึงไม่ผลุกผล่าน กอหญ้าเดินผ่านประตูห้องเหล่านั้นที่เรียงกันห้าห้อง และ

เธอก็เห็นป้ายบอกว่าถึงจุดหมายที่เธอต้องการ 

 กอหญ้าที่จัดการตัวเองเรียบร้อย เม่ือเธอเดินออกมา ทางที่เธอเดิน

ตอนขามามันโล่งในตอนแรก แต่ตอนนี้มีกลุ่มวัยรุ่นที่เหมือนวิ่งหนีอะไรมา

ทิศทางมาทางเธอ 
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 “เสียงอะไรว๊ะ!....” คริสต์และกัณฑ์ที่ได้ยินเสียงโวกเวก จากด้านนอก

ต่างหันไปดูผ่านกระจกที่เห็นเพียงด้านเดียว  

 “อ็าว!!!...มีเรื่องกันจนได้....คริสต์แกรออยู่ในนี้นะ เด๋ียวฉันออกไป

เคลียข้างนอก...” กัณฑ์พูดจบก็เดินออกไปทันที 

 ….พรวด!!!!....ตุบตับ!!!....โครมคราม!!!!..... 

 “โอ้ย!...” กอหญ้าร้องออกมาอย่างตกใจ เม่ือเธอถูกชนจากคนที่วิ่งมา   

กอหญ้าขยับร่างบางของตนชิดกำแพง เพื่อหลบหลีกกลุ่มคนที่วิ่งกรูกันออกมา 

 “เพล้ง!.../...ว้าย!!!...โอ้ย!...” กอหญ้าที่หลบ ขวดแก้วที่ลอยตามมาจาก

ทิศทางคนอีกกลุ่มที่วิ่งกันมาอย่างหวุดหวิด มือบางที่ยันกับผนังสัมผัสได้ถึงที่

จับประตู กอหญ้าขยับทันที  

 “โอ้ย!!!!....” กอหญ้าร้องออกมาอีกครั้ง เมื่อมือเล็กบิดที่จับประตู 

ประตูก็เปิดจากฝีมือเธอ แต่ในขณะที่เธอกำลังจะขยับและเข้าไปหลบในห้อง

นั้น เธอก็ถูกชนจากคนที่วิ่งมาอย่างแรง จนเธอเซถลาล้มลง ตัวกระแทกประตู

เปิดกว้างข้ึน  

 “ว้าย!!!..../...อุ๊บ!.../...เพล้ง!....ปึก!” ส่ีเสียงที่ดังไล่ๆกัน กอหญ้าร้อง

ออกมาอย่างตกใจ เรียกคนที่อยู่ด้านในห้องพุ่งตัวเข้าหาพร้อมดึงร่างบางออก

จากจุดที่ขวดแก้วกำลังจะพุ่งมาใส่อย่างทันท่วงที คริสต์ที่ช่วยหญิงสาวได้แล้ว

ใช้เท้าดันประตูปิดลงทันทีอย่างรวดเร็ว  

 คริสต์ที่ค้ิวขมวดถอนหายใจอย่างโล่งอกเม่ือประตูปิดลง แต่เสียงจาก

ด้านนอกยังดังอยู่ เพราะในห้อง วีวีไอพี ทุกห้องมีลำโพงที่รับเสียงจากด้านนอก 

 ทางด้านกิ๊กที่ถูกกลุ่มเพื่อนๆ ลากออกมาจากคลับที่จู่ๆ เกิดเหตุการณ์ 

ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่ด่ืมมากเกินและขาดสติ จากกลุ่มเล็กๆขยายเป็นก
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ลุ่มใหญ่อย่างรวดเร็ว การ์ดของผับที่กรูเข้ามาห้ามก็ยังช้าไป เม่ือสถานการณ์

เลยเถิด  

 “หญ้า!...หญ้ายังอยู่ข้างใน” กิ๊กที่ร้องออกมา สายตามองหาเพื่อนสาว

ในขณะที่เพื่อนๆ ต่างก็ลากเธอออกจากที่นั้น 

 “หญ้ามันเอาตัวรอดได้!...แต่ตอนนี้พวกเราต้องออกจากที่นี้ให้เร็ว

ที่สุด” เพื่อนชายหนึ่งในกลุ่มเอ่ยออกมา เพราะทุกคนต่างรู้จักกอหญ้าดี ว่าหญิง

สาวเป็นอย่างไร.... 

 “นายเอาไงดีครับ?” การ์ดหนึ่งในทีม ถามกัณฑ์ที่ยืนดูสถาการณ์จะแย่

ลง เพราะมีเสียงปาขวด ปาแก้ว  

 “แจ้งความเลย!” กัณฑ์ตัดสินใจในที่สุด เพราะถ้าช้ากว่านี้อาจมีเสีย

เลือดเสียเนื้อมากกว่านี้ และส้ินเสียงนั้นการ์ดก็ทำตามนั้นอย่างรวดเร็ว 

“...คริสต์!...” กัณฑ์ที่คิดถึงเพื่อน จึงขยับเร่งฝีเท้ากลับไปยังห้องที่ตัวเองพึ่งออก

มา เพื่อจะต้องรีบพาเพื่อนรัก ออกจาที่นี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมา เพราะตอนนี้

คริสต์จะต้องไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เสียต่อภาพพจน์ ถึงแม้คริสต์จะไม่ใช่คนก่อ

เรื่องก็ตาม  

 “คริสต์!!!...” กัณฑ์ที่ผลักประตูเข้ามาพร้อมกับการ์ด “...แกต้องออก

จากที่นี้...เด๋ียวเจ้าหน้าที่กำลังเข้ามา...อ้าว!...เฮ้ย!!!...ใครว๊ะ?” กัณฑ์ที่จะเข้ามา

พาเพื่อนออกจากที่นี้ ก็เจอกับหญิงสาวที่สวมเกาะอกสีดำกับกางเกงยีนต์สีเข้ม

เข้ารูป นอนไม่ได้สติอยู่บนโซฟาตัวยาว 

 “ไม่รู้ว๊ะ!...น่าจะโดนลูกหลงจากเหตุการณ์ข้างนอก” 
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 “แกต้องรีบออกจากที่นี้นะ!...แล้วเอาไงกับผู้หญิงคนนี้” คริสต์หันไป

มองใบหน้าหวานที่สลบไม่ได้สติ เธอคงตกใจมากจนหมดสติ 

 “คงต้องเอาไปด้วย...ฟื้นแล้วค่อยว่ากัน” คริสต์ที่ตัดสินใจแล้วก็ขยับ

ช้อนตัวอุ้มร่างบางเข้าสู่อ้อมแขน กัณฑ์พยักหน้าให้ลูกน้องเม่ือเพื่อนพร้อม

แล้ว 

 คริสต์อุ้มกอหญ้าที่ไม่ได้สติเดินไปยังทางออกหลังร้าน ที่รถของกัณฑ์

จอดอยู่  กัณฑ์ขอกุญแจรถของคริสต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าและส่งกุญแจคอนโด

ของตัวเองให้กับคริสต์ 

 “คืนนี้แกไปพักที่คอนโดฉันก่อน ส่วนรถของแกเด๋ียวฉันให้เด็กขยับ

ไปจอดที่อื่น...ขอโทษด้วยว๊ะ!...” คริสต์ที่เข้ามานั่งเบาะหลังโดยมีกอหญ้าอยู่ใน

อ้อมแขน บอกกัณฑ์ว่าไม่เป็นไร “...พาคุณคริสต์ไปส่งที่คอนโดฉัน...” ประโยค

หลังกัณฑ์หันไปเอ่ยกับลูกน้องของตนที่ประจำหลังพวงมาลัย 

 “ขอบใจ...” คริสต์เอ่ยบอกลูกน้องของเพื่อนที่ข้ึนมาช่วยเปิดประตู

ห้องเจ้านายของตน คริสต์ที่ในอ้อมแขนมีร่างบางที่ยังไม่ได้สติเดินไปยังห้อง

นอนที่เป็นบานประตูเปิดแบบอัตโนมัติ ค่อยๆวางร่างบางบนเตียงนอนขนาด

ใหญ่ คอนโดย่านสุขุมวิทแห่งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆห้องของกัณฑ์ที่เพื่อนเขาซ้ือ

ไ ว้ ใ ช้ ย า มที่ พั ก ผ่ อนแล้ ว แ ต่ ว่ า เ ว ล านั้ น กั ณ ฑ์ จ ะอ ยู่ ส่ ว น ไหนขอ ง

กรุงเทพมหานครก็จะเข้าพักห้องคอนโดที่ตัวเองสามารถเดินทางถึงที่ใช้เวลา

ส้ันๆ ในเมืองหลวงที่มีภาวะรถติดที่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยว่าได้.... 

 คริสต์จดจ้องใบหน้าหญิงสาวที่ตอนนี้ถึงแม้เปลือกตาจะปิดสนิท แต่

ค้ิวหนาต้องขมวดเข้าหากันทันทีเม่ือมีแสงสว่างและเวลาเพียงพอในการ
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พิจารณาใบหน้าหวานที่จมูกโด่งเกินกว่าจะเป็นเอเชีย แต่แน่นอนจมูกนี้ได้มา

อย่างธรรมชาติ ริมฝีปากที่ถูกแต่งแต้มด้วยลิปสติกสีโทนที่เข้ากับผิวหน้า  

 “…ทำไมถึงรู้สึกคุ้นๆ...แต่ทำไมนึกไม่ออก!” ที่คริสต์ต้องบ่นพึมพำ

และสงสัยเพราะคนอย่างเขาไม่ใช่คนที่จะลืมอะไรง่ายๆ โดยเฉพาะเพศตรงข้าม

ที่จัดว่าเป็นคนที่สวยคนหนึ่งทีเลย สำหรับหญิงสาวตรงหน้า สายตาคมเข้มไล่

มองไปเรื่อยๆ ยังเนินผิวที่อยู่เหนือเกาะอกสีดำที่เธอสวมใส่ บ่งบอกถึงหญิง

สาวมีสุขภาพดีเพราะผิวของเธอเนียนละเอียดเธอไม่จัดเป็นคนผิวขาวซะทีเดียว 

แต่ก็ไม่ถึงข้ันสีแทนหรือสีน้ำผึ้ง แต่ต้องยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้รูปร่างดีมาก เธอ

มีช่วงขาที่ยาวเอวคอด เธอไปอยู่ไหนมานะ! คริสต์คิดในใจ 

 คริสต์ส่ายหน้าก่อนตัดสินใจเข้าห้องน้ำ ผ่านไปยี่สิบนาทีคริสต์ออก

มาด้วยชุดใหม่ที่เขาจัดการตัวเองเรียบร้อย เพราะคอนโดของเพื่อนเขาคนนี้

คริสต์รู้ดี เพราะเขาเคยมาบ่อยๆ สังสรรค์กันตามประสาเพื่อน 

 คริสต์กลับมายืนที่เดิมข้างเตียง สายตามองหญิงสาวที่ยังไม่ได้สติอีก

ครั้ง เพราะอย่างที่บอกที่นี้เป็นห้องของกัณฑ์ที่มีแต่เส้ือผ้าผู้ชาย แล้วเขาจะทำ

ยังไงกับเธอคนนี้ดี? เพราะจะให้เขานอนข้างๆเธอทั้งๆที่เธอยังสวมชุดที่มีกลิ่น

ของบุหรี่และแอลกอฮอล์ก็คงไม่ได้ เม่ือคิดได้ดังนั้นคริสต์ก็ดึงผ้าห่มข้ึนมาคลุม

ร่างบางทันที ไอ้เรื่องปลดเปลื้องอาภรณ์ให้กับเพศตรงข้าม ถนัดอยู่แล้วสำหรับ

คริสต์.... 

 “…ควับ!...” คริสต์ที่พึ่งจะได้หลับไปได้ไม่นานต้องเปิดเปลือกตาขึ้น

มา เม่ือเวลาล่วงมาเป็นอีกวัน หลังจากที่เขาจัดการหญิงสาวที่เขาไม่รู้จักแม้แต่
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ชื่อ และเธอก็ไม่มีอะไรติดตัวเลย จู่ๆร่างเกือบเปลือยของเธอเข้ามาเบียดเขา

อย่างไม่รู้ตัว 

 คริสต์จ้องมองใบหน้าที่หลับสนิท ริมฝีปากเผยอเล็กน้อย แววตาอ่อน

แสงลงอย่างไม่รู้ตัว เพราะนี้คงเป็นครั้งแรกของเขาที่นอนเฉยๆกับเพศที่ได้ชื่อ

ว่า      ‘เพศหญิง’ และครั้งแรกอีกอย่างที่เขาปลดเปลื้องอาภรณ์อย่างเดียว...ให้

กับผู้ที่เรียกว่า  ‘เพศหญิง’  

 “สาวน้อยเธอโชคดีมากเลยรู้ม้ัย?....นอนเฉยๆ...และนิ่งๆไว้...เพราะ

ฉันเป็นมนุษย์ผู้ชายที่มีความรู้สึกและความพร้อมในเรื่องลีลารักอย่างเหลือ

ล้น...” คริสต์เอ่ยกับร่างบางที่ยังคงมีลมหายใจสม่ำเสมอ ไม่รับรู้ถึงภัยร้ายที่เธอ

กำลังจะทำให้มันเกิดข้ึน!   

 คริสต์กระชับผ้าห่มที่คลุมกายร่างบางให้มิดชิดมากข้ึน เพราะคน

อย่างเขาไม่ได้อดเรื่องอย่างว่าถึงต้องลักหลับใคร...แค่เขาชายตากระดิกนิ้ว เขาก็

มีให้เลือกมากพออยู่แล้ว  แต่วงแขนแข็งแรงก็ต้องขยับกว้างข้ึนเพื่อให้ร่างบาง

ที่เบียดเข้ามานอนหลับอย่างสบายกับไออุ่นจากเขาที่สวมเส้ือผ้าสำหรับนอน

ครบ ก็ห้องนี้มันห้องของนายกัณฑ์ไม่มีเส้ือผ้าสำหรับเธอคนนี้ และทำไม? 

อะไร? คริสต์ถึงไม่หยิบเส้ือยืดสักตัวของกัณฑ์มาสวมให้ร่างบางนี้ ซ่ึงเรื่องนี้

คริสต์ก็หาคำตอบให้กับตัวเองได้.... 

 ทางด้านกิ๊ก ที่เอาแต่นั่งจ้องโทรศัพท์ของเพื่อนสาว หวังว่าจะมีการ

ติดต่อกลับมา แต่นี้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว ที่เธอเดินกระสับกระส่ายไปมาใน

ห้อง   คอนโดของเพื่อนสาวหลังจากที่เธอต้องเป็นฝ่ายไปขยับรถของเพื่อน
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ออกจากผับที่เกิดเรื่องเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กรูกันเข้ามา แต่จากที่เธอเฝ้ามอง

กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทางเจ้าหน้าคุมตัวไม่มีแม้แต่เงาเพื่อนสาว 

 “หญ้า!....แกไปอยู่ไหน?....แกต้องไม่เป็นอะไร...แล้วฉันจะเอาหน้าไป

เจอ... ‘เขาคนนั้น’...ได้ยังไง?...ช่วยติดต่อกลับมาสักทีเถอะ” 

‘รุ่งอรุณ...เช้าวันใหม่’ 

 กอหญ้าที่ขยับตัวหลังจากได้พักผ่อนอย่างเต็มที่...ค้ิวบางเริ่มขมวด

เข้าหากันทีละน้อยเม่ือดวงตาบ่งบอกถึงเชื้อชาติเริ่มพบส่ิงแวดล้อมที่ไม่คุ้นตา 

ดวงตาเบิกกว้างข้ึน เม่ือสติเริ่มเข้าครอบครองสมอง เม่ือสมองเริ่มทำงาน มือ

บางเลิกผ้าห่มเล็กน้อย ดวงตาคมที่เบิกกว้างอยู่แล้วกว้างข้ึนอีก เม่ือกอหญ้าเริ่ม

รับรู้ว่าตัวเองเกือบเปลือยเปล่า เธอสวมเพียงบิกินี่ปกปิดส่ิงล้ำค่าของความเป็น

หญิงของเธอเพียงชิ้นเดียว เนื่องจากกอหญ้าไม่ใช่คนข้ีตกใจอะไร แต่สำหรับ

เรื่องนี้มันเกินกว่าที่เธอจะไม่ตกใจไม่ได้....สายตาเร็วทันสมองเม่ือบนร่างกาย

เธอเหนือผ้าห่มมีวงแขนใหญ่โอบรัดเธออยู่ 

 “….มันไม่ใช่เรื่องจริง!...หญ้าแกกำลังฝัน” กอหญ้าปิดเปลือกตาลง

ทันที พร้อมกับร้องบอกตัวเองในหัว ไม่เปล่งเสียงอะไรออกมาทั้งส้ิน 

 แต่เม่ือดวงตาคมเปิดข้ึนอีกครั้ง ริมฝีปากเม้มปิดสนิททันที ร่างบาง

เกร็งแข็งอย่างอัตโนมัติ กอหญ้าพยายามหายใจเข้าหายใจออก ย้ำเตือนตัวเองว่า

เธอยังมีชีวิตอยู่ ‘สติ’.... ‘สติ’ แต่แล้วเม่ือดวงตาค่อยๆเลื่อนข้ึนไปมองหน้า

เจ้าของวงแขนนั้น.... “...อุ๊บ!!!!....พระเจ้า!!!!....” กอหญ้าปิดปากกลบเสียงร้อง

ในคอทันที ถึงแม้เขาจะหลับอยู่แต่เธอก็จำเขาได้!...คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์  
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 “มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกับฉันเนี๊ยะ!!!...พ่อจ๋า!...หญ้าต้องทำยังไง...” ใน

ขณะที่กอหญ้ากำลังกระวนกระวายอยู่ในใจ..... 

 “ตื่นแล้วเหรอ?...” กอหญ้าดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดใบหน้าครึ่งหนึ่งทันที 

เม่ือได้ยินเสียงที่ไม่ใช่เสียงของตัวเอง 

 “อื้ม...ๆ...อื้ม...” กอหญ้าตอบกลับด้วยการพยักหน้าและเสียงในคอ 

และค่อยๆขยับร่างบางของตนถอยห่างจากข้างกาย คริสต์ ที่ยังนอนในท่าเดิม 

โดยที่วงแขนยังพาดไว้บนตัวเธอ ถึงแม้จะมีผ้าห่มขวางกั้นอยู่ก็ตาม 

 คริสต์มองหญิงสาวที่พยายามจะเอาตัวเองหายเข้าไปในใต้ผ้าห่ม 

“แม่คุณ...มันไม่สายไปหน่อยเหรอ?” คริสต์แอบคิดขำๆในใจ 

 “จำอะไรได้บ้าง?” คริสต์ถามกลับ พร้อมกับขยับเท้าแขนข้างที่ว่าง 

เพื่อหันมาคุยกับเธอ และต้ังใจไม่เอาแขนที่พาดบนตัวเธอออก เขาก็แค่จะแหย่! 

แกล้งเธอเล่น ขำๆ เพราะยิ่งเห็นท่าทางแบบนี้แล้ว ยิ่งอยากแกล้ง... 

 “โอ้ย!...แล้วทำไมต้องมาถามและอยากรู้เอาตอนนี้...หลังจากนี้ไม่ได้   

เหรอ...แล้วทำไมไม่เอาแขนบ้า!นี้ออกไปสักที...มันหนักนะ!!!” กอหญ้าคิดใน

ใจ และให้คำตอบกับคำถามของคริสต์เป็นการส่ายหน้าไปมา โดยที่ยังคงใช้

ผ้าห่มปกป้องใบหน้านั้นอยู่ครึ่งอยู่ เพราะเธออยากจะให้มันจบๆ เร็วๆ สักที 

 คริสต์อมยิ้ม...ทำไมเขาจะดูไม่ออกว่าเธอกำลังเขินอาย และต้องการ

หลบหน้าหลบตาเขา... 

 “เฮ้ย!!!!....ฉันคงลีลาแย่มาก!...จนไม่เป็นที่จดจำเลย” คริสต์แกล้ง

เปรยออกไปด้วยเสียงที่เศร้าเสียใจ... 
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 “ห๊า!!!!....อะ...อะไรนะ!!!....” เสียงแรกของกอหญ้าที่ฟังเป็นคำ ดัง

ออกมา อย่างตกใจพร้อมกับลดผ้าห่มเปิดเผยใบหน้าของตัวเองมากข้ึน พร้อม

เปิดเผยดวงตาที่โตจ้องมองใบหน้าคริสต์ 

 “ฉันบอกว่า!...ลีลาของฉันคงไม่เป็นที่ประทับใจของเธอล่ะสิ...เธอถึง

จำไม่ได้ว่าเม่ือคืนนี้เราสองคน...” คริสต์หยุดพูดพร้อมส่งสายตาส่ือความ

ประสานไปกับดวงตานั้น 

 “……….” กอหญ้าเกิดอาการหาเสียงของตัวเองไม่เจอ ดวงตาเบิก

กว้าง นิ่ง ร่างกายเธอนิ่ง ช็อค!!!...ใช่เธอช็อค! กับส่ิงที่ได้ยิน... 

 “เฮ้!!!...” คริสต์ขยับตัวลุกนั่งทันทีอย่างตกใจ เม่ือจู่ๆ หญิงสาวตรง

หน้าก็นิ่งไปเฉยๆ สองมือเข้าจับไหล่บางพร้อมกับเขย่าร่างบางเบาๆ 

“...คุณ...คุณ...เธอ...เป็นอะไรไป” ตอนนี้เป็นคริสต์ที่เริ่มใจไม่ดี ต้ังแต่เกิดมาก็

พึ่งเคยเจอผู้หญิงที่ร้องแหกปากกับเขาไม่เป็น...   

 “ยายเด็กบ้า!...เพี๊ยะ!!!” 

 “โอ้ย!...” กอหญ้าร้องออกมา เม่ือใบหน้าเธอกลายเป็นแหล่งเกิดเสียง 

เม่ือมือใหญ่ของคริสต์สัมผัสที่มากกว่าคำว่าอ่อนโยน จนทำให้แก้มเนียนแดง

เล็กน้อย  “...ฉันเจ็บนะ!...” 

 “ค่อยยังชั่ว...คิดว่าตายทั้งๆที่ยังหายใจอยู่” คริสต์พูดพร้อมกับยิ้มออก

มา 

 “บ้าเหรอเปล่าคุณนะ!...ตบเข้ามาได้...ฉันก็เจ็บเป็นนะ” 

 “ใครจะไปรู้ล่ะ!...แหย่เล่นแค่นี้ถึงกับช็อคไปเลย...” 

 “แหย่เล่น?...คนบ้านี้คุณหลอกฉันเหรอ?...” คริสต์รีบลงจากเตียง เม่ือ

หญิงสาวกำลังจะดึงหมอนมาฟาดเขา คริสต์ยืนยิ้มให้กับหญิงสาวตรงหน้าที่ลุก
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ข้ึนมานั่ง แต่ไม่ลืมที่จะดึงผ้าห่มกระชับกายมากข้ึน แต่ใครเล่าจะเข้าใจ ‘รอย

ยิ้ม’ แบบนั้นของคริสต์คงไม่มี นอกจากเจ้าตัว.... คริสต์เดินเข้าห้องน้ำไป... 

 กอหญ้ามองตามจนคริสต์หายเข้าไปในห้องน้ำ สายตาก็เริ่มทำงานใน

ภารกิจแรกทันที คือมองหาเส้ือผ้าของตนเอง ‘ว่างเปล่า’  

 “บ้าจริง!....ป่านนี้ยายกิ๊กคงเป็นห่วงแย่แล้ว” กอหญ้าพึมพำกับตัวเอง 

เม่ือเธอหาเส้ือผ้าของตัวเองไม่เจอ เธอขยับตัวอย่างระมัดระวังและรวบผ้าห่มที่

คลุมกายกระชับมากข้ึนและจัดให้ขาของเธอสามารถเดินได้ กอหญ้าเห็นเครื่อง

มือ ส่ือสารของคริสต์วางไว้ เธอรีบคว้ า ข้ึนมาและกดเพื่ อ เปิดหน้ า

จอ...ล็อค!...มันล็อค...แน่นอนมันต้องล็อค!...เอาว๊ะ!!! 

 “คุณ!...ก็อกๆๆๆ....ได้ยินฉันม้ัย?” กอหญ้าที่ขยับเดินไปยังประตู

ห้องน้ำที่คริสต์หายเข้าไป เธอตะโกนเรียก และเคาะประตู 

 “มีอะไร?...” เสียงคริสต์ตอบกลับมา  

 “ฉันต้องใช้โทรศัพท์ แจ้งเพื่อนฉัน ป่านนี้คงเป็นห่วงฉันแล้ว...ขอยืม

ของคุณหน่อย” 

 “…ห้า...ห้า...แปด..แปด...เก้า...เก้า” คริสต์เข้าใจทันที จึงตะโกนบอก

รหัสเปิดเครื่องทันที แหละนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่แปลกสำหรับเขา เพราะคริสต์ไม่

เคยให้ใครหรือผู้หญิงคนไหนล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวมากขนาดนี้มาก่อน 

 “ขอบคุณ...” กอหญ้าเม่ือเปิดรหัส ก็กดเบอร์เพื่อนสาว ‘กิ๊ก’ ให้ตาย

เถอะ! เครื่องไม่เปิด กอหญ้าจึงกดเบอร์ตัวเอง เพราะกระเป๋าของเธออยู่กับก๊ิก... 

 “กิ๊ก!...หญ้านะ!...ปลอดภัย!...อย่าพึ่งถามอะไร?...แกมารับฉัน

หน่อย...ที่...เอ่อนั้นสิ...แล้วที่นี้มันที่ไหน?...รอแป็บนะ!...”  กอหญ้าขยับเดินไป

ยังประตูห้องน้ำอีกครั้ง... 
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 “คุณ!...ก็อก!!!!!...” กอหญ้าผงะถอยหลังเล็กน้อย เม่ือประตูถูกเปิด

จากด้านใน 

 “มีอะไร?...” คริสต์ที่ออกมาด้วยชุดคลุมอาบน้ำ ที่เส้นผมยังคงเปียก

ชื้น กอหญ้าที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ถึงกับหน้าแดง เพราะสาบเส้ือคลุมแหวกออกให้เห็น

แผงอกหนาของชายตรงหน้า พร้อมกับกลิ่นสบู่ที่หอมชวนน่าสูดดมเข้าไปใน

ร่างกายเธอยิ่งนัก... 

 “คือ...เอ่อ...ที่นี้...ที่ไหนเหรอ?...เพื่อนฉันจะมารับ...” คริสต์พยักหน้า

เข้าใจ ยื่นมือไปดึงโทรศัพท์ของเขาที่อยู่ในมือกอหญ้ามา  

 “เด๋ียวผมบอกให้...ส่วนคุณไปอาบน้ำล้างตัวก่อน...” คริสต์ดันหลัง        

กอหญ้าที่ยืนงงๆถูกคริสต์ดันให้เข้าไปในห้องน้ำที่เขาพึ่งออกมา พร้อมกับปิด

ประตูให้เรียบร้อย “สวัสดีครับ!...” คริสต์กรอกเสียงใส่โทรศัพท์ที่ปลายสายยัง

ถือสายรอ 

 กอหญ้าเปิดประตูห้องน้ำออกมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปส่ีสิบนาที ใน

ห้องนอนว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของคริสต์ กอหญ้ากระชับเส้ือคลุมอาบน้ำมาก

ข้ึนและเดินไปยังประตูทางออกห้องนอน แต่เม่ือเธอเดินเข้าใกล้ประตู ประตูก็

เลื่อนเปิดเองอัตโนมัติ กอหญ้ามองตามมีรอยยิ้มเล็กน้อย 

 โซนด้านนอกก็เป็นห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น และครัวเล็กๆ กอหญ้า

กลืนน้ำลายลงคอทันที เม่ือบนโต๊ะทานอาหารมีอาหารวางไว้หลายอย่าง  

 “อาบน้ำเสร็จแล้ว...เรามาทานม้ือเช้าก่อน...เส้ือผ้าของคุณและของผม

เด๋ียวสักพักแม่บ้านคงนำข้ึนมาให้...” คริสต์เอ่ยกับกอหญ้า  

 “เอ่อ!...ไม่เป็นไรค่ะ...ฉันเกรงใจ” กอหญ้ากล่าวออกไปด้วยเสียงที่เบา

มาก  
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 “มานั่งตรงนี้!...และมากินซะ...” คริสต์ย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดังข้ึน

อย่างออกคำส่ัง พร้อมจดจ้องใบหน้าที่เขาต้องอดยอมรับไม่ได้ว่า ผู้หญิงคนนี้

ผิวพรรณเธอหมดจด ยิ่งไม่มีเครื่องแต่งหน้าเธอดูอ่อนกว่าวัยมาก แน่นอนเธอ

ต้องอายุเกินยี่สิบไม่ง้ันคงเข้าไปในผับไม่ได้แน่ 

 กอหญ้าเหลือบมองคริสต์เล็กน้อย และค่อยๆเดินไปยังเก้าอี้ที่เขาบอก 

เพราะเธอก็ฉลาดพอที่จะไม่ก่อเรื่องให้เป็นเรื่องในสถานการณ์ที่เธอเสียเปรียบ

ทุกอย่างแบบนี้ “...ขอบคุณ...” กอหญ้ากล่าวเสียงเบาออกมา 

 “…ผมคุยกับเพื่อนคุณแล้ว!...เด๋ียวผมจะไปส่งคุณเอง.../...เพล้ง!!!” 

คริสต์เอ่ยบอกขณะที่กำลังทานม้ือเช้าที่นั่งตรงข้ามกับเธอ กอหญ้าตกใจกับส่ิง

ที่ได้ยินจนมีดที่หั่นขนมปังเลื่อนตกลงบนจาน และเสียงนั้นก็ทำให้ค้ิวหนาของ

คริสต์ขมวดเข้าหากันทันที แปลก! ทั้งคนตรงหน้าเขาและคนที่เธอบอกว่าเป็น

เพื่อนของเธอ ...มันอะไรกันหนักกันหนา ทำไมสองคนนี้ทำเป็นมีลับลมคม

นัย... เพราะตอนที่เขาบอกกับเพื่อนเธอว่า เด๋ียวเขาจะไปส่งเพื่อนของเธอเอง 

ตอนนั้นปลายสาย... 

 “…ไม่เป็นไร!...ฉันกับเพื่อนไม่รบกวนคุณ...แค่คุณบอกว่าที่นั้นที่ไหน

เด๋ียวฉันไปรับเพื่อนฉันเอง...เอ่อ!...เราสองคนเกรงใจนะคะ...” เสียงปลายสาย

ของเพื่อนหญิงสาวตรงหน้าเขา  

 “ก็ผมบอกว่าจะไปส่งก็จะไปส่ง...ก็แล้วแต่คุณนะ!...ถ้าไม่อยากได้

เพื่อนคุณคืนไป...” คริสต์ตอบกลับหญิงสาวในสายไปแบบนั้น เขาเองก็ไม่

เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องให้เรื่องมันวุ่นวายแบบนี้  จนแล้วจนรอดเขา

ก็ยังไม่รู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าอยู่ที่ไหน อย่าว่าแต่ที่อยู่เลย แม้แต่ชื่อเขาก็ไม่รู้ แต่
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ที่แน่ๆที่เขารู้คือ หน้าตาและรูปร่างของเธอ กับ เบอร์โทรศัพท์ที่เขาแอบเก็บไว้

ในเครื่องแล้ว... 

 กอหญ้าหลังจากที่ตกใจกับส่ิงที่ได้ยิน ได้แต่อ้าปากค้างมองหน้า 

คริสต์ ที่มองเธอกลับอยู่เหมือนกัน กอหญ้ากระพริบตาถี่ๆพร้อมส่ายหน้าไปมา

อย่างต้องการเรียกสติและปฎิเสธความใจดีของคริสต์ 

 “…เอ่อ!...คือฉันเกรงใจ...ไม่เป็นไรค่ะ...” กอหญ้าม่ันใจว่า กิ๊ก เพื่อน

ของเธอไม่มีทางบอกที่อยู่ของเธอให้กับคริสต์แน่นอน 

 “ไม่ต้องเกรงใจ...เพราะผมก็จะกลับเหมือนกัน” 

 “…?…” กอหญ้าขมวดค้ิว มองหน้าคริสต์อย่างไม่เข้าใจ 

 “ที่นี้ไม่ใช่ห้องผม...เม่ือคืนเกิดเรื่องที่ผับ...เพื่อนผมเป็นเจ้าของที่นั้น 

เขาจึงให้เราสองคนมาพักที่นี้ก่อน...ว่าแต่เม่ือคืนคุณจำได้ม้ัย?ว่าเกิดอะไร

ข้ึน”กอหญ้าพยักหน้าเข้าใจ และพยายามปรับสีหน้าและท่าทางของตัวเองไม่

ให้มีพิรุธ แต่ไม่รู้จะได้ผลม้ัย เพราะดวงตาเข้มจ้องมองเธออย่างกำลังพิจารณา

เธออยู่ ทำให้        กอหญ้าต้องทำเฉไฉมาสนใจอาหารเช้าตรงหน้า 

 “ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน...ฉันก็แค่มาเข้าห้องน้ำ...และเห็นคนกรูกันวิ่ง

ออกมา...และฉันก็ถูกชนจนกระเด็นเข้ามาในห้องวีวีไอพีที่บังเอิญไม่ได้

ล็อค...หลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้...จน....” กอหญ้าละหยุดคำพูดของตัวเอง

ไว้แค่นั้น เพราะเหตุการณ์ต่อจากนั้นคริสต์ก็ย่อมรู้ดี 

 “ ก็อก ก็อก...” 

 “คงเป็นแม่บ้าน....” คริสต์เอ่ยบอกกับกอหญ้าและลุกจากเก้าอี้ไปที่

ประตู กอหญ้ามองคริสต์ที่เดินกลับมาพร้อมกับหลายอย่างในมือที่มากกว่า

เส้ือผ้าในถุงสวมนั้น กอหญ้ารีบลุกจากเก้าอี้เพราะในถุงนั้นมีเส้ือผ้าของเธอที่
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ซักรีดเรียบร้อยเธอรับมาจากคริสต์ทันที “...อันนี้ก็ของคุณ...” คริสต์ส่งถุง

กระดาษใบที่ใหญ่ว่าอีกใบที่เขายังถือไว้  

 “…ขอบคุณค่ะ...” กอหญ้ากล่าวขอบคุณอย่าง งงๆ แต่ก็รับมา และ

แก้มใสก็แดงข้ึนทันทีเม่ือเธอคลี่เปิดถุงกระดาษนั้น โอ้!!!...มันคือชุดชั้นในของ

ใหม่สำหรับเธอ...กอหญ้าเอาแต่ก้มหน้า และกล่าวขอตัวเดินเข้าห้องนอนไป

ทันที ต้ังแต่เกิดมานอกจาก ‘อันโต’ แล้วเธอไม่เคยใกล้ชิดใครเลย แต่สำหรับเขา

คนนี้มันเหนือการคาดหมายอย่างที่ชาตินี้เธอไม่มีวันให้เกิดข้ึนแน่ ถ้าเธอล่วงรู้

อนาคตล่วงหน้า... 

 คริสต์มองตามร่างสูงเพรียวเดินหายเข้าห้องนอนไป อดยิ้มไม่ได้ 

เพราะเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่เป็นแบบเธอมาก่อน นอกจากแม่กับพี่เขม

แล้ว        ผู้หญิงที่แวดล้อมตัวเขาล้วนแล้วแต่เปรี้ยว เจนจัด ทั้งนั้น... 

 กอหญ้าเดินออกมาจากห้องนอนอีกครั้งหลังจากที่เธอคืนเส้ือผ้าของ

ตัวเองกลับเข้าร่างเธอ คริสต์หันไปมองเพราะเขาเองก็เปลี่ยนเส้ือผ้าเสร็จแล้ว  

คริสต์จ้องมองเธอต้ังศีรษะจรดปลายเท้า ที่ตอนนี้เธอเท้าเปล่า และผมยาวตรง

ของเธอก็ยังแห้งไม่สนิท 

 “รองเท้าของคุณอยู่ตรงโน้น...” คริสต์เอ่ยบอกพร้อมกับชี้ไปยังที่วาง

รองเท้าที่เขาเองนี้แหละที่เป็นคนถอดมันให้เธอ “...นี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับเขา

อีกเรื่องหนึ่ง...” 

 กอหญ้าพยักหน้าและเดินไปยังทิศทางที่เขาบอก...เธอหยิบรองเท้า

ของเธอเข้ามาสวมเรียบร้อย...และหันไปมองคริสต์ส่ือความหมายว่า...เธอ

พร้อมจะออกจากที่นี้แล้ว 



By RungArunoThay � Artificial Devil Love50

 “สวมนี้ซะ!” คริสต์ส่งเส้ือแจ็คเก็ตของตัวเองให้เธอ กอหญ้ามองเส้ือ

ในมือเขากับหน้าเขาสลับกันอย่างไม่เข้าใจ คริสต์คำรามเสียงในคอพร้อมขยับ

เพื่อที่จะสามารถยัดเส้ือของเขาใส่มือเธอที่กอหญ้ายกมือข้ึนมารับไว้อย่างเสีย

ไม่ได้ 

 คริสต์ที่สวมเส้ือยืดเข้ารูปสีเข้มที่เข้าชุดกับยีนส์สีเข้มทำให้เขาดูสมา

ร์ทและดูดีมากข้ึนที่มากอยู่แล้ว ...ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคริสต์ถึงอยากให้หญิง

สาวตรงหน้าสวมเส้ือของเขาเพราะเธอสวมเพียงเกาะอกสีดำ มันชวนให้เป็นที่

ดึงดูดสายตาของคนที่พบเห็น  

 คริสต์กับกอหญ้าที่ออกจากห้องและลงลิฟท์มาถึงชั้นล่าง ทั้งสองคน

ที่เดินเคียงคู่แบบห่างๆเยื้องๆกันเล็กน้อย เรียกสายตาทั้งหญิงและชายที่ผ่านไป

มาได้ตลอดเวลา เพราะสายตาของคนที่มองมาที่คนทั้งคู่ต่างลงความเห็นกันว่า 

‘เหมาะสม’ สวยสมกันยิ่งนักชายก็หล่อหญิงก็สวยน่ารัก 

 “สวัสดีครับคุณคริสต์...” ชายท่าทางเกรงขามเดินเข้ามาหาคริสต์

พร้อมกล่าวทักทายและส่งกุญแจรถของคริสต์ให้ และบอกสถานที่จอดรถด้าน

หน้า       กอหญ้าเดินตามคริสต์ไปอย่างช้าๆและสมองเริ่มทำงานอย่างหนักอีก

ครั้ง....ว่าเธอจะทำอย่างไรดี? 

 “ปี๊ด” เสียงสัญญาณปลดล็อคประตูรถ Land Rover Discovery Sport 

สีดำ คริสต์ส่งสายตาให้กอหญ้าเดินไปข้ึนฝั่งข้างคนขับ 

 “เอ่อ!...ฉัน...กลับเองดีกว่า...คุณจะได้กลับไปพักผ่อนเลย” กอหญ้า

เอ่ยออกมาอย่างรักษามารยาท ซ่ึงความจริงแล้วเธอสามารถเดินหลบและหนี

เขาไปเรียกแท็กซ่ีหน้าทางเข้าคอนโดนี้เลยก็ได้ แต่เธอไม่อยากเสียมารยาทกับ

เขา ที่เขาก็ช่วยและเป็นสุภาพบุรุษกับเธอมาโดยตลอด 
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 “ไปข้ึนรถ!...” คริสต์พูดส้ันๆ เชิงออกคำส่ัง...ให้ตายเถอะ!!!! ยายเด็ก

บ้านี้ไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เธอจะรู้ม้ัยว่ามีผู้หญิงอีกต้ังเท่าไหร่ที่

อยากจะใกล้ชิดเขา... 

 “เอ่อ!...ฉันเกรงใจ!...แล้วอีกอย่างคือ!...ฉันบอกคุณไม่เป็นว่าบ้านฉัน

ไปยังไง?” กอหญ้าพูดออกไปเม่ือเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองได้...แต่!!! 

 “แล้วถ้าเธอไม่ข้ึนรถฉัน...เธอจะกลับยังไง?” 

 “ฉันจะไปข้ึนรถเมล์...” 

 “มีเงิน?” 

 “…!…” กอหญ้าตกใจทันที ใช่! เธอลืมเรื่องนี้ได้ยังไง?  

 “ข้ึนรถได้แล้ว!...มันร้อน!...” คริสต์พูดพร้อมกับเข้าจับข้อศอกและ

พาเดินไปยังฝั่งด้านข้างคนขับ กอหญ้าตกใจ แต่ก็เดินตามแรงลากนั้น! 

“...ปัง!...” เสียงประตูรถปิดเม่ือคริสต์ดันร่างบางเข้าไปนั่งประจำที่เรียบร้อย 

 คริสต์สตาร์ทรถทันทีเม่ือเข้าประจำที่หลังพวงมาลัย คริสต์หันไปมอง

หญิงสาวที่ดูต่ืนๆและตกใจถึงแม้เธอจะนั่งเฉยๆ 

 “อุ๊บ!...” กอหญ้าร้องออกมาเม่ือตัวและแขนของคริสต์ขยับมาที่ตัว

เธอ มือใหญ่ดึงเข้มขัดนิรภัยมาล็อคให้กับเธอ คริสต์ก้มมองริมฝีปากอิ่มที่ห่าง

กับริมฝีปากไม่ถึงคืบ และเลื่อนดวงตาเข้มข้ึนไปมองดวงตากลมที่กำลังต่ืน

ตกใจ กอหญ้าขยับศีรษะเบียดกับพนักด้านหลัง พร้อมกับเม้มปากกัดริมฝีปาก

ล่างของตนไว้ และเธอกลั้นหายใจของตัวเองไว้เม่ือใบหน้าของเธอแดงจัดเม่ือ

ลมหายใจอุ่นๆของคริสต์เป่ารดเธออยู่ 

 คริสต์ยิ้มออกมาก่อนที่จะผละใบหน้าออกมาอย่างแสนเสียดาย และ

เขาก็เคลื่อนรถออกไปมุ่งสู่ถนน... 
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 “คะ...คุณจะไปไหน?...” กอหญ้าเม่ือนั่งรถมาได้สักพัก เหมือนสติเริ่ม

ที่จะกลับมา จึงเอ่ยถามคริสต์ในที่สุด 

 “ไม่รู้!...” คริสต์ตอบส้ันๆ และต้ังหน้าต้ังตาขับรถต่อไป แต่คำตอบ

นั้นของเขาเรียกความสนใจของกอหญ้าได้อย่างดี 

 “ง้ันคุณจอด...จอด...เฮ้ย!...” กอหญ้าที่กำลังบอกให้คริสต์จอดข้างทาง

ข้างหน้าแต่จู่ๆ คริสต์ก็เปลี่ยนเลนขยับเข้าช่องทางที่กำลังจะข้ึนทางด่วนซะง้ัน 

 คริสต์หันไปเลิกค้ิวมองกอหญ้าอย่างไม่เข้าใจ และทำหน้าเหมือนมี

คำถามว่า “เม่ือกี้ว่าอะไรนะ?” ประมาณนั้น 

 กอหญ้ากัดฝีปากล่างพร้อมสะบัดหน้าหันไปมองข้างหน้าอย่างไม่

พอใจคริสต์ และไม่เห็นว่าคริสต์ยิ้มขำกับท่าทางแบบนั้นของเธอ 

 “ครืด” เสียงสั่นของเครื่องมือสื่อสารของคริสต์แสดงถึงข้อความเข้า 

ค้ิวหนาขมวดเข้าหากันทันที เพราะถ้าให้เขาเดาคงเป็นข้อความมาจาก รัตน์

หรือ     เอกรัตน์เพื่อนสนิทอีกคนของเขาที่เป็นตำรวจที่เม่ือเช้าเขาส่งขอความ

ไปหา 

 “…เพื่อน!...ช่วยเช็คชื่อที่อยู่เจ้าของเบอร์...081-XXX-XXXX...ให้

ด่วน...ขอบใจล่วงหน้า” 

 คริสต์ยังคงขับรถไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นทางลงจากทางด่วนเขาก็ชิดซ้าย

และเข้าเส้นทางปกติ คริสต์เลี้ยวเข้าปั้มน้ำมันข้างหน้าทันที เพื่อเติม

น้ำมัน...และเม่ือเรื่องน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเขาเคลื่อนรถเข้าจอดหน้าร้านสะดวก

ซ้ือ 

 “ผมหิวน้ำ...คุณเอาอะไรม้ัย?...” 
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 “ฉันขอลงตรงนี้แล้วกัน...อุ๊บ!...” กอหญ้าหันไปทางคริสต์ที่คว้ามือ

เธอไว้ และเขาก็ใช้มือที่ว่างล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบโทรศัพท์ของตัว

เองออกมา “กอหญ้า ดาร์เม่ียน อายุ 21 ที่ อยู่ คอนโด.....กทม.” สายตาของ

คริสต์เพ่งมองใบหน้าของกอหญ้า อย่างพิจารณาอีกครั้ง เพราะตอนนี้โชคชะตา

กำลังเล่นตลกกับเขากับผู้หญิงที่ชื่อ ‘กอหญ้า’ แต่จะใช่คนคนเดียวกันเหรอ

เปล่า อันนี้เขาเองก็ไม่ม่ันใจ เพราะกอหญ้าที่เขากำลังตามหานั้นหน้าตาแบบ

ไหนคริสต์ก็จำไม่ได้ เพราะตอนนั้นเขาไม่ได้พิจารณาเธอเลย จึงทำให้เขาจำกอ

หญ้าที่เป็นนักเขียนไม่ได้ แต่ที่ชัดเจนคือลุ๊คของผู้หญิงตรงหน้าช่างแตกต่าง

และตรงข้ามกันอย่างส้ินเชิงกับหญิงสาวที่เขาตามหา และไม่แน่ว่าเบอร์นี้อาจ

จะไม่ใช่เบอร์ของเธอคนนี้ก็ได้ อาจจะเป็นเบอร์ของหญิงสาวที่เขาคุยเม่ือเช้า

ทางโทรศัพท์ แต่ที่เข้าเค้าก็หญิงสาวตรงหน้าก็บ่งบอกถึงความเป็นลูกครึ่งบ้าง

ถึงจะไม่เด่นชัดก็ตามที 

 “ผมไม่หิวแหละ!...ง้ันเราไปกันต่อดีกว่า” คริสต์เก็บโทรศัพท์ และ

เคลื่อนรถออกทันที กอหญ้าได้แต่มองใบหน้าด้านข้างของคริสต์ 

 “นี้คุณ!...ฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะ!...” กอหญ้าที่ความอดทนหมด

ลงแล้ว เธอไม่เข้าใจสักนิดว่าผู้ชายคนนี้สติดีม้ัย?  

 “คุณอยากเข้าห้องน้ำเหรอ?” คริสต์ทำเป็นเฉไฉเป็นเรื่องอื่น “เด๋ียวผม

เลี้ยวเข้าปั้มหน้าให้ก็ได้” กอหญ้าได้แต่เงียบ เอ่อ!ช่าง จะเข้าใจแบบนั้นก็ช่างเขา 

เพราะเธอคงไม่ต้องเกรงใจอะไรแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ ให้ลงจากรถคันนี้ไปก่อน

แล้วกัน เรื่องอื่นค่อยไปหาทางเอา.... 

 คริสต์เลื่อนรถเข้าปั้มหน้าจริงตามที่เขาบอก พร้อมเข้าช่องจอดหน้า

ห้องน้ำ  
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 “…คุณเปิดล็อคสิ!...” กอหญ้าหันไปทางคริสต์ เม่ือเธอพยายามเปิด

ประตูแต่เปิดไม่ออก คริสต์ดับเครื่องและลงจากรถไม่สนใจเสียงและท่าทาง

ของ   กอหญ้าที่บ่งบอกชัดเจนว่าไม่พอใจเขาอย่างมาก  

 “เชิญ” คริสต์เปิดประตูให้กับกอหญ้า และบอกให้เธอลงมาจากรถ       

กอหญ้าก้าวลงจากรถทันที “หมับ!!” คริสต์คว้าแขนกอหญ้าไว้ทันทีเม่ือเธอ

ออกมายืนด้านนอกแล้ว 

 “นี่!!!...ปล่อยนะ!!...อะไรของคุณเนี๊ยะ...ปล่อยฉันนะ” กอหญ้าร้อง

ออกมาพร้อมพยายามบิดแขนออกจากการเกาะกุมนั้น 

 “จะไปห้องน้ำไม่ใช่เหรอ?...จะไปส่ง” 

 “บ้าเหรอเปล่าคุณอ๊ะ!...ปล่อยฉันนะ!...” กอหญ้าที่เห็นสถานการณ์

เริ่มชักไม่ดีแล้ว ก็พยายามบิดตัวออกจากวงแขนของคริสต์เม่ือเขาพยายาม

กักขังเธอไว้ในวงแขนเขาโดยที่ด้านหลังเธอเป็นรถของเขา 

 “ก็ไหนว่าจะไปห้องน้ำ!...ตกลงจะไปม้ัย?” 

 “มันมากไปแล้วนะ...ฉันจะกลับเอง...เราสองคนแยกทางกันตรงนี้เลย

แล้วกัน...”  

 “…ก็บอกว่าจะไปส่งงัย!...” คริสต์ยังไม่ยอมปล่อยให้กอหญ้าเป็น

อิสระ ในทางตรงกันข้ามเขากลับเบียดร่างกายตัวเองเข้าหาร่างบางมากยิ่งข้ึน 

 “ไม่ต้อง!...คุณปล่อยฉันได้แล้วนะ...ฉันไม่ใช่นักโทษของคุณนะ...ถ้า

คุณไม่ปล่อยฉันจะร้องให้คนช่วย...แล้วนะ” กอหญ้าปล่อยไม้เด็ด เพราะยังไงที่

นี้มันที่สาธารณะ คนมีชื่อเสียงอย่างเขาคงไม่อยากให้มีเรื่องอื้อฉาวเกิดข้ึนแน่... 

 “ใช่!...คุณไม่ใช่นักโทษของผม...และผมยังยืนยันคำเดิมว่า...จะไปส่ง

คุณที่บ้าน...” 
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 “มันอะไรกันนักกันหนา!...ก็ฉันบอกแล้วว่าไม่ต้อง ไม่ต้อง...ปล่อยฉัน

เด๋ียวนี้นะ...โอ้ย!!!...ช่วยด้.....” กอหญ้าที่ตัดสินใจแล้วว่าจะร้องขอความช่วย

เหลือจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมา...แต่ส่ิงที่ไม่คาดคิดคือคริสต์ปิดปากเธอได้ทัน

ท่วงที ด้วยปากของเขากลางแจ้งในที่สาธารณะ  

 กอหญ้าเบิกตากว้างอย่างคาดไม่ถึงที่คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ จะจูบ

เธอ เฮ้ย!เธอถูกเขาจูบในสถานที่ที่เรียกว่าสาธารณะในประเทศไทย กอหญ้า

หยุดร่างกายทุกอย่างเม่ือตอนนี้เพียงจุดเดียวที่เธอรู้สึกคือ ริมฝีปากของเธอและ

ของเขาที่เบียดเสียดแนบชิดกัน 

 “อื้ม!...” ความชื้นของลิ้นที่คริสต์ปล่อยออกมาเพื่อที่จะล้วงล้ำเข้าสู่

โพรงปากอิ่มนั้นเรียกสติของกอหญ้าได้ทันที มือเล็กขยับและดันแผงอกของ

คริสต์อย่างเต็มที่ 

 “ฉาด!!!!” กอหญ้ายกฝ่ามือสัมผัสกับซีกแก้มของคริสต์ทันที เม่ือเธอ

พยายามดันตัวเขาให้ถอยห่างจากตัวเธอ 

 “คุณมันเลว!...เสมอต้นเสมอปลายจริงๆ” คริสต์หันไปจ้องหน้ากอ

หญ้าอย่างจะเอาเรื่องพร้อมกับเอาลิ้นดันแก้มที่ถูกเธอ ‘ตบ’  ‘กอหญ้า’ ผู้หญิงที่

ใช้ชื่อนี้มันไม่ถูกโฉลกกับเขาจริงๆ ในความคริสต์ของเขาตอนนี้ และในขณะ

เดียวกันดวงตาสองคู่จดจ้องกันอย่างไม่มีใครยอมใคร... 

 “ขอโทษนะครับ!...มีปัญหาอะไรกันเหรอเปล่าครับ” คริสต์กับกอ

หญ้าหันไปตามทิศทางของเสียงนั้น... ‘ตำรวจ’  

 “คุณตำรวจ!...ฉันขอแจ้งความค่ะ!” ส้ินเสียงคำพูดนั้น คริสต์และเจ้า

หน้าที่ตำรวจที่เผอิญผ่านมาแถวนั้นหันไปมองหญิงสาวที่ยังคงยืนอยู่ในวงแขน

คริสต์  
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 “แจ้งความ?” เจ้าหน้าที่ตำรวจถามกลับ ด้วยสายตาที่บ่งบอกว่า แค่ผัว

เมียทะเลาะถึงกับต้องแจ้งความกันเลยเหรอ 

 “ใช่ค่ะ!...ฉันขอแจ้งความว่าผู้ชายคนนี้ ‘ลวนลาม’ฉัน” 

‘ ณ สถานนีตำรวจ ’ 

 “คุณตำรวจฉันขอแจ้งความค่ะ ฉันถูกละเมิดสิทธิของการเป็น

ประชาชน นายคนนี้ลวนลามฉันค่ะ” กอหญ้าพูดออกไป เม่ือเธอนั่งอยู่ฝั่งตรง

ข้ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเธอยืนยันที่จะแจ้งความต่อการกระทำของ

คริสต์ 

 “เด๋ียวคุณใจเย็นๆก่อนนะครับ” เจ้าหน้าที่พยายามไกล่เกลี่ยให้กอหญ้า

ใจเย็นๆ และสายตาเขาก็มองคริสต์สลับกับกอหญ้า ที่อารมณ์ของทั้งคู่ต่างกัน

อย่างเห็นได้ชัด เม่ือคริสต์เอาแต่นั่งเงียบไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรและไม่ห้าม

ปรามหญิงสาวเลยแม้แต่น้อย 

 “ทำไมคะ? หวังว่าคุณตำรวจคงจะไม่ปฎิบัติหน้าที่สองมาตราฐาน

หรอกนะคะ ฉันเป็นประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งฉันมีสิทธิ เสรีภาพ ที่จะเข้า

แจ้งความจับนายคนนี้ ขอหาลวนลามฉันค่ะ” กอหญ้ายังยืนยันความต้องการ

ของตัวเอง 

 “...OK ครับ ผมจะลงบันทึกประจำวัน รบกวนคุณผู้หญิงให้ราย

ละเอียดด้วยครับว่า ผู้ชายคนนี้ลวนลามคุณยังไง?” 

 “ลวนลามค่ะ ก็คือลวนลาม” 

 “ผมต้องขอรายละเอียดที่มากกว่านี่ครับ” คริสต์ที่เอาแต่เงียบ นั่งฟัง

บทสนทนาและข้อสักถามระหว่างกอหญ้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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 “เอ่อ!!! .... มัน มัน จูบฉันค่ะ!!!!!” กอหญ้าตอบออกไปด้วยใบหน้าที่

แดงก่ำ และอดไม่ได้ที่ต้องก้มหน้าลงอย่างเขินอาย ซ่ึงอากัปกริยานั้นทำให้ผู้

ต้องสงสัยที่นั่งอยู่ข้างต้องอมยิ้มและกลั้นขำไว้ 

 “ครับ จูบนะครับ จูบตรงไหนครับ?” เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงทำหน้าที่

ต่อไป อย่างมืออาชีพ ทั้งๆที่ตัวเองก็ต้องกลั้นยิ้มกับท่าทางของทั้งสองคนที่นั่ง

ตรงข้าม 

 “คุณตำรวจค่ะ มันต้องละเอียดแค่ไหนคะ?” กอหญ้าที่ความอดทนเริ่ม

จะหมดลงไปเรื่อยๆ และนั้นทำให้คริสต์ที่นั่งเงียบมาตลอด รอยยิ้มเกิดข้ึนบน

ใบหน้าอีกครั้งทันทีพร้อมกับสายตาเหลือบมองกอหญ้าที่ตอนนี้ใบหน้าแดงก่ำ

จนถึงใบหู 

 “ต้องละเอียดครับ ผมต้องลงบันทึกประจำวัน และต่อจากนั้นต้องสืบ

พยานและหลักฐานต่อนะครับ” เจ้าหน้าที่ยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไป.... 

 “.....เอ่อ.....” กอหญ้าเกิดอาการหาเสียงและคำที่จะเอามาเรียบเรียง

เป็นประโยคให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ซะง้ัน!!!! 

 “ให้ผมช่วยบอกรายละเอียดให้ก็ได้ครับ ว่าผมจูบเธอยังไง ตรงไหน 

และใช้เวลาจูบเธอนานแค่ไหน...” คริสต์ที่นั่งเงียบอยู่นาน จึงเอ่ยข้ึนมาพร้อม

กับหันหน้าไปสบตากับกอหญ้าที่หันไปมองคริสต์ด้วยดวงตาที่โตมากกว่าเดิม

เช่นกัน 

 “ได้ม้ัยครับ?” เจ้าหน้าที่ตำรวจหันไปถามกอหญ้า ที่อ้าปากค้างเล็ก

น้อย บ่งบอกถึงความตกใจ 
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 “คริสต์!!” เสียงเรียกคริสต์ดังข้ึน จากชายอีกคนที่พึ่งเดินเข้ามา และ

เสียงนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่บันทึกปากคำของกอหญ้าลุกจากเก้าอี้และ

ทำความเคารพผู้ที่เอ่ยเรียกคริสต์ 

 “ผู้กำกับ...”  

 “เกิดอะไรข้ึน?” เอกรัตน์ หันไปถามเจ้าหน้าที่ตรงหน้าทันที เม่ือเห็น

เพื่อนสนิทที่ดูเหมือนมาแจ้งความ เจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดกับเอกรัตน์ที่มียศ

เป็นผู้กำกับของสถานีตำรวจแห่งนี้ 

 “สวัสดีครับคุณกอหญ้า...ผมขอเชิญคุณไปคุยกันในห้องด้านในดีกว่า

ครับ...” เอกรัตน์ที่ได้ฟังเรื่องราวและเข้าใจทั้งหมด ก็หันไปพูดกับกอหญ้าอย่าง

สุภาพ 

 “ทำไม?...พวกคุณสองคนรู้จักกัน!...อย่าหาว่าฉันหม่ินประมาทอะไร

คุณเลยนะคะคุณผู้กำกับ...แต่ฉันไม่ไว้ใจพวกคุณ” กอหญ้าตอบกลับ ถึงเธอจะ

ตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียบลีบแต่เธอก็ไม่โง่และไม่กลัว เม่ือเธอยืนอยู่บน

ความถูกต้อง 

 “ที่ผมเชิญคุณไปคุยด้านใน...ผมทำเพื่อชื่อเสียงของคุณนะครับ...ถ้า

คุณให้เป็นเรื่องราวไป...คนที่เสียหายก็คุณเองนะครับ”เอกรัตน์ให้เหตุผลอย่าง

ใจเย็น “...และด้วยเกียรติของผม...คุณไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ”  

 กอหญ้าครุ่นคิดสักพักและพยักหน้าตามที่เอกรัตน์บอก และยอมเดิน

ตามเอกรัตน์ไปพร้อมกับที่คริสต์ก็เดินตามไปเช่นกัน 

‘ในห้องประจำตำแหน่ง ผู้กำกับ ณ สถานีตำรวจ’ 
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 “คุณกอหญ้านะครับ...ผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับ” เอก

รัตน์เอ่ยออกมาทันทีหลังจากที่ในห้องอยู่กันเพียงลำพังสามคน 

 “ห๊า!!!....” กอหญ้าร้องออกมาอย่าง งงๆ เพราะเอกรัตน์ไม่มีการถาม

ซักถามอะไรเธอเลยหลังจากที่ฟังเรื่องราวอย่างย่อ...จากเจ้าหน้าที่ด้านหน้า 

คริสต์ที่ยืนอยู่ด้านหลังกอดอกอย่างไม่เดือดร้อน ห่างจากโต๊ะที่กอหญ้ากับเอก

รัตน์นั่งตรงข้ามกัน 

 “ผมขอโทษคุณแทนเพื่อนผม...และผมจะให้มันขอโทษคุณด้วย” 

ประโยคหลังของเอกรัตน์เรียกความสนใจของคริสต์ได้แล้ว เพราะค้ิวเข้มหนา

ขมวดเข้าหากันทันที... 

 “ตกลงค่ะ...เขาขอโทษฉัน...ทุกอย่างจบ!...ต่างคนต่างไป...แยกย้ายกัน

ไม่ต้องพบเจอกันอีกในชาตินี้” กอหญ้าเม่ือสติกลับมาก็คิดได้ เพราะเธอได้

โอกาสที่จะแยกตัวออกจากนาย คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ คนนี้สักที 

 “อ้าว!...เฮ้ย!!!...ทำไมฉันต้องขอโทษในส่ิงที่...ต้ังใจทำและอยากให้

มันเกิดข้ึน” คำพูดของคริสต์ เรียกสายตาอีกสองคนให้หันไปมองคนพูด กอ

หญ้าเองก็หันหลังไปมองคริสต์อย่างรวดเร็ว ถึงใบหน้าเธอจะแดงเพราะความ

อายแต่ความโกรธและไม่พอใจมันมีมากกว่าความรู้สึกแรก!!! 

 “ไอ้บ้า!!!!....คุณตำรวจฉันขอแจ้งความและขอหมายศาล... ‘ห้าม’ เขา

คนนี้เข้าใกล้ฉันในระยะห้าร้อยเมตร....” กอหญ้าเม่ือส้ินสองคำให้กับคริสต์ 

เธอหันกลับไปมองเอกรัตน์พร้อมเรียกร้องความต้องการใหม่ทันที 

 คริสต์ได้แต่ยืนนิ่ง มองกอหญ้าพร้อมรอยยิ้มที่มีเพียงเอกรัตน์ที่ได้เห็น 

และรู้จักเพื่อนดี “...มันมีอีกเยอะนะ!!!...วิธีจีบสาว...ไอ้!เพื่อนบ้า” เอกรัตน์ได้

แต่คิดในใจ... 
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 “…เอ่อ!...คุณกอหญ้าใจเย็นๆก่อน!...เด๋ียวผมให้ลูกน้องผมเรียกรถ

แท็กซ่ีให้นะครับ...” เอกรัตน์พูดบอกกับกอหญ้าทันที เพราะทางเดียวที่ทุก

อย่างจะยุติ! ได้ตอนนี้คือต้องจับให้สองคนนี้แยกกันก่อน 

 “…เด๋ียวฉันไป...../...พับ!!!!...” คริสต์ต้องหยุดคำพูดของตัวเองไว้

ทันที เม่ือเอกรัตน์ยกมือห้ามพร้อมลุกจากเก้าอี้เดินมาที่เพื่อน พร้อมกระซิบ

บางอย่าง!...และนั้นก็ทำให้คริสต์ยอมเงียบและพยักหน้ารับอย่างจำยอม 

 “เชิญคุณกอหญ้าครับ...” เอกรัตน์ผายมือเชิญกอหญ้าให้ออกจากห้อง 

และตัวเองก็ยืนกั้นระหว่างคริสต์กับกอหญ้า ซ่ึงกอหญ้าก็ยอมเงียบ!...ถึงเธอจะ

สงสัยและอยากรู้ว่าสองคนนี้กระซิบอะไรกัน...แต่เธอก็เลือกที่จะทิ้งความ

อยากรู้ความสงสัยไว้ เม่ือเธอได้อยู่ห่างๆ และไปให้ไกลๆจากผู้ชายบ้าคนนี้... 

 “…แกมีเบอร์และที่อยู่ของคุณกอหญ้าอยู่แล้วนะ...” คริสต์มองตาม

หญิงสาวที่เดินออกจากห้องไปพร้อมกับเอกรัตน์ ซ่ึงตัวเขายอมยืนอยู่นิ่งๆ เม่ือ

นึกถึงคำกระซิบของเอกรัตน์ที่แอบใช้อำนาจหาชื่อที่อยู่ของกอหญ้ามาให้เขา

แล้วจากเบอร์โทรศัพท์ และมันเป็นคอนโดที่เดียวกับเขา...อะไรที่เขาอยากได้

และต้องการ...เขาก็ต้องได้...ยิ่งยากยิ่งมีค่า...และอีกอย่างเขาดูออกว่ากอหญ้าที่

ทำท่าทางเก่ง เธออาจจะเก่งในเรื่องอื่นแต่เรื่องผู้ชายเธอไม่ประสีประสาเอาเสีย

เลย!!! 

‘ณ ห้องชุดคอนโด ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร’ 

 “สวัสดีครับ!...คุณกอหญ้า” ลุงหวังทักทายกอหญ้า เม่ือเธอลงมาจาก

แท็กซ่ีและเดินเข้ามาด้านใน 
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 “สวัสดีค่ะ...คุณกิ๊กยังอยู่ที่ห้องหญ้าม้ัยคะ?” กอหญ้ากล่าวขอตัวเม่ือ

ลุงตอบคำถามของเธอ เพราะเธอไม่มีคีย์การ์ดเข้าห้องตัวเอง เม่ือทุกอย่างอยู่กับ

เพื่อนสาวคนสนิท 

 “ก็อก ก็อก...” เสียงเคาะประตูเรียกความสนใจของกิ๊กได้ทันที เธอรีบ

เร่งฝีเท้าเข้าไปดูว่าเป็นใคร? 

 “หญ้า!!!...” กิ๊กร้องออกมาอย่างดีใจพร้อมโอบกอดเพื่อน หลังจากที่

รีบเปิดประตู “...ฉันเป็นห่วงแกมากเลย...” 

 “ขอโทษ!นะ...ที่ทำให้เป็นห่วง” กอหญ้ากอดตอบเพื่อนอย่างเข้าใจ 

 “ว่าแต่กลับมายังไง?...แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใคร?...มันเกิดอะไร

ข้ึน?...ฉันอยากรู้!!!...” กอหญ้าอดกรอกตาใส่เพื่อนสาวไม่ได้ ที่คำถามมาเป็น

ขบวนรถไฟสายใต้... 

 “ใจเย็นๆ...ฉันไม่รู้จะตอบข้อไหนแกก่อนเลย” กอหญ้าพูดพร้อมเดิน

ไปนั่งที่โซฟากลางห้องขนาดใหญ่อย่างหมดเรี่ยวแรง 

 “…เอ้า!...ด่ืมน้ำก่อนแล้วเล่ามาทั้งหมด...เร็วๆด้วย...เพื่อนจะอกแตก

ตายอยู่แล้ว.....” กอหญ้าหลังจากรับแก้วน้ำจากเพื่อนมาด่ืมจนหมดแก้ว และ

ค่อยๆเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังทั้งหมดอย่างไม่มีตรงไหนปิดเลย แม้แต่เรื่องที่

เสีย ‘จูบแรก’ ไปแล้วด้วย 

 “…เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้...ฉันฝากแกช่วยเอาเงินไปคืนคุณเอก

รัตน์ ที่สถานีตำรวจด้วยนะ...เพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าคนที่เกี่ยวข้องกับไอ้

บ้า! คริสต์ นั้นอีก...แค่คิดก็โมโห...ฉันอยากจะบีบคอนายนั้นให้ตายคามือฉัน

เลย...โอ้ย!!!...พูดถึงแล้วของมันข้ึน...” กิ๊ก อมยิ้มกับท่าทางเพื่อนสาว เคยซะ

ที่ไหน! ที่เธอจะเห็นเพื่อนสาวคนนี้จะของข้ึนกับเพศตรงข้าม..เป็นใครไม่เป็น
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ดันเป็น คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ คนที่เพื่อนเธอต้องได้เจออีกเป็นแน่...หลัง

จากนี้ แต่เป็นในแบบอีกลุ๊ค... 

 “หญ้า!...เส้ือใครว๊ะ” กอหญ้าตาโตเหมือนพึ่งคิดได้ ว่าเธอสวมเส้ือ

ของนายคริสต์ ที่ให้เธอสวมปกปิดร่างกายส่วนบนให้มันรัดกุมมากข้ึน 

 “…ตอนที่เอาเงินไปคืน...ฝากเส้ือตัวนี้ไปคืนด้วย...แล้วรีบเอาออกไป

จากห้องของหญ้าเลยนะ...” กอหญ้าพูดพร้อมกับรีบถอดเส้ือคลุมของคริสต์ยัด

ใส่มือเพื่อนสาว และเดินเข้าห้องนอนของตัวเองไปทันที 

 “…หญ้า!. . . ง้ันฉันกลับก่อนนะ . . .พรุ่งนี้แกเข้าสำนักพิมพ์ด้วย

นะ...เพราะเจ้าของเส้ือตัวนี้...เขากำลังตามหา นักเขียนกอหญ้า...” กอหญ้าหยุด

ฝีเท้าทันทีเม่ือประโยคของเพื่อนไล่ตามหลังเธอมา 

 “อะไร!...นะ!!!...แกพูดจริงป๊ะเนี๊ยะ...” กอหญ้าถามกลับอย่างไม่อยาก

เชื่อกับส่ิงที่ตัวเองได้ยิน 

 “ก็จริงสิว๊ะ...คุณคริสต์พยายามติดต่อหาแกมาสองสัปดาห์แล้ว

โว้ย!...ก็เรื่องที่แกยังไม่เซ็น...มอบลิขสิทธ์ิทำละคร ‘พ่ายกลซาตาน’ ให้กับทาง

ช่องของคุณหญิงศศิธร...” 

 “ฉันไม่อยากจะให้ไปเลยว๊ะ!...บอกตามตรงมาจากความรู้สึกส่วนตัว

ล้วนๆ...ฉันเกลียด เกลียด นายคริสต์ บ้านั้น!!!”  

 “แกเคยได้ยินคำโบราณม้ัย?” กอหญ้าขมวดค้ิวอย่างไม่เข้าใจกับคำพูด

ของเพื่อน 

 “คำอะไร?” 

 “มีสุภาษิตไทย...เกลียดอะไร จะได้อย่างนั้น...”  
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 “บ้า!...ผู้ชายที่มีดีแต่หน้าตา...ไม่ใช่สไตล์ฉัน...และนะ! ขอประกาศลา

ขาดลาตายกับนายคริสต์ไปแล้ว...จบ!...พรุ่งนี้ฉันตกลงไปคุยที่สำนักพิมพ์...แต่

ฉันต้องการทนายมาเป็นผู้กระทำแทน ฉันจะเซ็นมอบอำนาจให้ทนายเป็นผู้

กระทำแทน...พร้อมด้วยเง่ือนไขเดียว...เปลี่ยนตัวนักแสดงนำชาย...หญ้าไม่เอา

นายคริสต์แน่นอน...” กอหญ้าพูดจบเดินเข้าห้องนอนของตนไปทันที กิ๊กได้แต่

มองตาม 

 “สงสัยนายคริสต์คนนี้เป็นอย่างที่เค้าว่าจริงๆเป็นแน่...” กิ๊ก โสภิตา

พึมพำกับตัวเอง และเดินออกจากห้องเพื่อนสาวไปพร้อมกับเส้ือที่ถูกยัดเยียด

หน้าที่ใหม่ให้....อย่างสบายใจ เม่ือเพื่อนกลับมาปลอดภัยทางด้านร่างกายอย่าง

เดียว เพราะดูแล้วสภาพจิตเพื่อนสาวคงป่วยไปสักพัก แบบไม่มีอะไรต้องเป็น

ห่วง.... 

‘ในห้องประจำตำแหน่ง ผู้กำกับ ณ สถานีตำรวจ’ 

 “ทำไมฉันต้องมานั่งดูแกทำงานด้วย...” คริสต์เอ่ยออกมาในที่สุดเม่ือ

ตัวเองถูกกักตัวไว้ในห้องทำงานเอกรัตน์ 

 “…ไม่ได้ให้มานั่งดูฉันทำงาน...แต่ฉันให้แกได้สงบสติอารมรณ์ของ

แก...ขืนฉันปล่อยแกกลับ...แกก็คงไปหาคุณกอหญ้าสิว๊ะ...ไอ้นิสัยใจร้อน!ของ

แก ฉันเป็นเพื่อนแก...ฉันรู้จักแกดี...” คริสต์ได้แต่นั่งอยู่บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเอก

รัตน์ ด้วยอารมณ์ขุ่นมัว  เพราะต้ังแต่เกิดมาไม่เคยโดน ‘ตบ’ มาก่อน กอหญ้า

เป็นผู้หญิงคนแรกที่กล้าทำแบบนี้กับเขา 

 Grrrrr Grrrrr เสียงเรียกเข้าเครื่องตอบรับบนโต๊ะของเอกรัตน์ดังข้ึน 
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 “…คริสต์...ม้ือเที่ยงแกอยากกินอะไร?...เด๋ียวฉันให้ลูกน้องจัดมาให้”   

เอกรัตน์หันมาถามเพื่อนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยสีหน้าที่บอกบุญไม่รับสักนิด 

 “อะไรก็ได้...” คริสต์ตอบแบบขอไปที เพราะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ใน

อารมณ์พิศมัยหรือสนใจอาหารสักนิด 

 “คริสต์...ถามจริงแกชอบคุณกอหญ้าเหรอว๊ะ?” เอกรัตน์เอ่ยถามเพื่อน

หลังจากส่ังอาหารกับปลายสายเรียบร้อยแล้ว 

 “เปล่า...” เอกรัตน์เบิกตากว้างกับคำตอบที่ออกมาทันทีของเพื่อน  

 “แล้วแกไปจูบเขาทำไมว๊ะ...”  

 “ถ้าฉันต้องรู้สึกชอบผู้หญิงทุกคนที่ฉันจูบ...แล้วผู้หญิงที่ฉันทำ

มากกว่าจูบ...ฉันไม่รักผู้หญิงไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเหรอไง...” 

 “เฮ้ย!!!...ไอ้เพื่อนบ้า!...แกมันบ้าอย่างที่คุณกอหญ้าเขาว่าจริงๆ” 

 “ตกลงแกจะเป็นเพื่อนฉัน...หรือจะเป็นเพื่อนยายเด็กนั้น” 

 “โอเค!...ง้ันถามใหม่...แกจูบคุณกอหญ้าทำไมว๊ะ?” 

 “ไม่รู้” 

 “เอ้าเฮ้ย!...อะไรของแกว๊ะ...” 

 “แกทำงานของแกไปเลย...เลิกยุ่ง เลิกถามได้แล้ว...” เอกรัตน์มอง

เพื่อนที่อายุสามสิบแล้ว แต่เรื่องความเอาแต่ใจและเรื่องผู้หญิงสองเรื่องนี้ 

คริสต์ทำตัวอย่างกับเด็กหนุ่มวัยยี่สิบ  
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 “ซู่ ซู่  ซู่ ...” เสียงน้ำที่ไหลออกมาจากฝักบัวภายในห้องน้ำ กอหญ้า

กำลังให้สายน้ำไหลผ่านชำระล้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสต์ที่ติดตัวมากับตัวเธอ

อย่างเอาเป็นเอาตาย 

 “พรุ่งนี้!...จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะต้องทนเห็นหน้านาย นายคริสต์ 

ผู้ชายบ้า!...บ้า บ้า” กอหญ้าที่เอาแต่ถูตัวถูปากของตัวเอง “...นายคริสต์ฉัน

เกลียด เกลียดนาย...โอ้ย!นี่เราเป็นอะไรไป!!!...กอหญ้า!...หายใจเข้า กอหญ้า

หายใจออก...เธอต้องใจเย็นๆ...” กอหญ้าที่พยายามปรับอารมณ์และกำหนดลม

หายใจของตังเอง ต้ังแต่เกิดมาเคยซะที่ไหน! ‘จูบ’  

 “หญ้าลูกพ่อ...พ่อเคารพในการตัดสินใจของลูก ถ้ าลูกอยากอยู่เมือง

ไทย พ่อก็จะให้ลูกอยู่ แต่ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดี วัฒนธรรมประเพณีของที่นี้ ผู้

หญิงต้องรักตัวสงวนตัว...ลูกต้องดูแลตัวเองให้เหมือนกับที่พ่อดูแลลูกมาโดย

ตลอด” คำพูดของพ่อที่พูดกับกอหญ้าตอนเธออายุสิบหกที่ยินยอมให้เธอมาอยู่

ที่นี้ ‘ประเทศไทย’ และหลังจากนั้น กอหญ้าก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอด โดยที่พ่อ

ของเธอจะไปๆมาๆ ระหว่างประเทศไทยกับอิตาลี่มาตลอดหกปีที่ผ่านมา 

‘ณ ห้องชุดคอนโดชั้นสูงสุด ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร...ในวัน

เดียวกัน’ 

 “สวยว๊ะ!...” เอกรัตน์พึมพำออกมา เม่ือก้าวเข้ามาในห้องชุดของ

คริสต์ ที่เจ้าของห้องเองก็พึ่งจะกลับมาอีกครั้งเช่นกัน หลังจากที่เขาให้ตกแต่ง

ห้องใหม่ 

 “กลับไปได้แล้ว” คริสต์หันมาพูดกับเอกรัตน์ ด้วยความขุ่นมัว 
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 “แกนี้มันเสียมารยาทจริงๆ...” เอกรัตน์พูดกับคริสต์ อย่างไม่เดือด

ร้อนและเดินเลยไปยังบาร์เครื่องด่ืม หยิบแก้วและกดน้ำจากตู้เย็นมาด่ืมทำตัว

เหมือนเป็นห้องของตัวเอง 

 “ไอ้รัตน์!...ฉันไม่ใช่คนบ้านะโว้ย...ฉันไม่ลงไปเคาะประตูห้องยายเด็ก

นั้นหรอก” 

 “เคาะ!...ฉันไม่กลัว...แต่คนอย่างแกคงจะไปทุบประตูห้องของเขาซะ

มากกว่า...ฉันไม่น่าช่วยแกเลย...ถึงต้องมารับผิดชอบการกระทำของตัวเองอยู่

ตอนนี้ไง” 

 “เออ!...ตามใจ!...ฉันไปอาบน้ำนอนดีกว่า...พี่เขมส่งข้อความมาบอก

ว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปประชุมที่สำนักพิมพ์ข้อเขียนแต่เช้า...แกอยากทำอะไรก็เชิญ

ตามสบาย...” เอกรัตน์ยิ้มให้กับแผ่นหลังของคริสต์ ที่เดินหายเข้าห้องนอนของ

ตนไป 

 “ฉันรู้ทันแกดี...ไอ้!เพื่อนรัก”  

 กอหญ้าที่นอนพลิกตัวไปมาบนเตียง ยามที่เธอหลับตาภาพสัมผัสของ

คริสต์ก็เด่นชัดมากข้ึน ถึงมันจะเป็นช่วงเวลาไม่นาน แต่ก็ทำให้หัวใจดวงน้อย

ของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ ยามที่ริมฝีปากเขาสัมผัสริมฝีปากเธอความอบอุ่นถูก

ส่งผ่านมากับลิ้นร้ายนั้นเม่ือสามารถเข้าสู่โพรงปากหวานของเธอได้อย่าง

ง่ายดายและรวดเร็ว...  

 คริสต์ที่นอนบนเตียงใหญ่รอยยิ้มปรากฎบนใบหน้าเม่ือเขากำลังคิดถึง

ความหวานที่เขาดูดด่ืมมาจากของโพรงปากของกอหญ้า ตอนนั้นเขารับรู้ได้
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ทันทีว่ากอหญ้าตกใจและยังไม่เคย “ฉันคงเป็นจูบแรกของเธอล่ะซิ...กอหญ้า” 

คริสต์หลับตาลงพร้อมรอยยิ้มแบบที่มันหายไปนานมากแล้ว... 

‘เช้าวันรุ่งข้ึนของวันอาทิตย์...ณ...สถานีตำรวจ’ 

 “สวัสดีค่ะ...ฉันมาพบผู้กำกับ” กิ๊ก เอ่ยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เธอเจอ

เป็นคนแรกในเช้าวันนี้ 

 “สวัสดีครับ...คุณผู้หญิงมีอะไรเหรอเปล่าครับ” เจ้าหน้าที่เวร ถาม

กลับ 

 “ค่ะ...พอดีฉันนำของมาคืนให้กับผู้กำกับนะคะ” 

 “ท่านยังไม่ข้ามาครับ...” 

 “ง้ันฉันฝากของคืน.../...เอ้า! ท่านมาพอดีครับ” กิ๊กที่ยังพูดไม่ทันจบ 

เจ้าหน้าที่ก็พูดค่ันเสียก่อน 

 “มีอะไร?” เอกรัตน์ที่เดินเข้ามาถามไถ่ทันที 

 “สวัสดีค่ะผู้กำกับเอกรัตน์นะคะ...ฉันเป็นเพื่อนกับกอหญ้า เอาของ

และเงินมาคืนคุณนะคะ” กิ๊กพูดพร้อมส่งถุงกระดาษที่ใส่เส้ือของคริสต์และ

ซองเงินที่เอกรัตน์ให้กอหญ้ายืมจ่ายค่าแท็กซ่ีเม่ือวานนี้ 

 “เส้ือตัวนี้เป็นของเพื่อนผมเหรอครับ” เอกรัตน์ถามอย่างไม่เข้าใจ แต่

เขาก็จำได้ว่าเส้ือที่อยู่ในถุงเป็นตัวเดียวกันกับที่กอหญ้าสวมอยู่เม่ือวาน 

 “ค่ะ!...ฉันเสร็จธุระแล้ว ขอตัวนะคะ” กิ๊กพูดจบก็เดินจากไปทันที เอก

รัตน์ทำเพียงมองตามอย่างเงียบๆ 

‘ห้องประชุม ณ สำนักพิมพ์ข้อเขียน’  
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 คริสต์มองไปรอบๆห้องประชุมของสำนักพิมพ์ ที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ 

จึงมีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องของการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงทางด้านเขานั้น มีเพียงเขา

เท่านั้น แต่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะของอีกฝ่ายมีเพียงสามคน ซ่ึงหนึ่งในนั้นเป็นที่สนใจ

ของเขา หญิงสาวที่สวมแว่นตาหนากรอบใหญ่ที่ปิดกั้นใบหน้าเกือบครึ่ง ทำไม

เขาถึงรู้สึกคุ้นเคยนักเขียนคนนี้มากกว่าเดิม จริงอยู่ที่เขาเคยเจอกับเธอมาหนึ่ง

ครั้งเม่ือสองสัปดาห์ก่อน แต่ความรู้สึกมันบอกเขาว่า มันมีอะไรมากกว่านั้น 

 กอหญ้าที่รับรู้ถึงการถูกจับจ้องตลอดเวลาของคริสต์ ถึงเธอจะไม่มอง

คริสต์เลยด้วยซ้ำ กอหญ้าถลึงตาใส่กิ๊กที่นั่งข้างๆ เม่ือเพื่อนสาวแอบยิ้มให้เธอ 

เพราะเป็นคนที่รู้และเข้าใจเรื่องราวระหว่างกอหญ้าและคริสต์ดี จึงอดขำกับ

ท่าทางของกอหญ้าไม่ได้  

 “…อะไรของแกเล่า!!...ฉันก็พึ่งเคยเห็นแก ‘กลัว’ เป็นกับเขาบ้างก็

ตอนนี้แหละ” กิ๊กกระซิบกับกอหญ้าที่ได้ยินกันเพียงสองคน 

 “… ‘กลัว’... แกเข้าใจอะไรผิดม้ัย? ฉันไม่ได้กลัว แต่ฉันเกลียดนายคน

นี้ต่างหาก...” 

 “ก็อก ก็ อก” เสียงเคาะประตูห้องประชุมดังข้ึนมา ทำให้กิ๊กกับกอ

หญ้าและอีกสองคนคือทนายสาธร หันไปที่ประตูทันที อย่างรอคอย... 

 “ต้องขอโทษคุณคริสต์ด้วยนะครับที่ต้องให้รอ นี่ครับเอกสารสัญญา

และเง่ือนไขของทางเรา...” สาธรพูดพร้อมกับยื่นเอกสารที่รับมาจากเลขาที่พึ่ง

เข้ามาส่งให้คริสต์หนึ่งฉบับและส่งให้กอหญ้าที่นั่งอยู่ข้างๆ กอหญ้ารับมาและ

เปิดอ่านพร้อมกับกิ๊กที่โน้มศีรษะเข้ามาใกล้เพื่อนและอ่านไปพร้อมๆกัน และ

ทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้ง 
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 คริสต์ขมวดค้ิวเข้าหากันทันที เม่ือเขาอ่านมาถึงหัวข้อการกำหนดนัก

แสดงนำที่มีการระบุในสัญญาชัดเจนว่า ต้องไม่ใช่ ‘คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์’ 

แล้วถ้าเขาไม่ได้แสดงเป็นนักแสดงนำชายเรื่องนี้มันจะมีประโยชน์อะไรที่ทาง

ช่องของเขาจะต้องจ่ายเงินซ้ือลิขสิทธ์ิบทประพันธ์เรื่องนี้ ‘พ่ายกลซาตาน’ 

 “เท่าไหร่?...” ดวงตาของคนทั้งสามเปลี่ยนทิศทางพร้อมกันทันที ไปที่

ต้นเสียงของคริสต์ที่จู่ๆเอ่ยข้ึนมา 

 “อะไรเท่าไหร่?...คืออะไรครับ” สาธรเป็นผู้เอ่ยถามตามหน้าที่ที่เขาถูก

ขอร้องให้มาทำหน้าที่ในวันนี้ 

 “ผมต้องการตัวเลข...ว่าถ้านักแสดงนำชายเป็น ‘คริสต์ มาร์ติน เชียร์

เลอร์’ ทางช่องต้องจ่ายให้เจ้าของบทประพันธ์เท่าไหร่ครับ” คริสต์ขยายคำถาม 

โดยที่สายตาไม่หันไปมองเจ้าของบทประพันธ์เลยสักนิด เพราะต้ังแต่เข้ามาใน

ห้องแห่งนี้ เธอผู้นั้นไม่เอ่ยและพูดอะไรออกมาสักคำ ต้ังแต่การแนะนำตัวของ

ทนายสาธรที่แจ้งให้เขารู้ว่า วันนี้มีหน้าที่อะไร และยื่นเอกสารการมอบอำนาจ

กระทำแทนให้เขาดูว่าทนายสาธรจะเป็นผู้ดำเนินการแทนทุกอย่างของเจ้าของ

บทประพันธ์ 

 คริสต์เปลี่ยนทิศทางไปมองเจ้าของบทประพันธ์ ว่าเธอจะเอายังไง 

และดูสิว่า...เธอจะยอมปริปากพูดออกมาม้ัย?  

 กอหญ้าหันไปทางทนายได้แต่ส่ันหัวไปมา เป็นการยืนยันหัวชนฝาว่า 

ไม่ว่าจะเท่าไหร่ เธอก็ไม่เอา  

 “…เอ่อ.../....ผมยินดีจ่ายเพิ่มค่าเสียเวลาของคุณทนายและทำสัญญา

ใหม่...” คริสต์พูดดักทนายสาธรที่กำลังจะบอกในส่ิงที่คริสต์รู้อยู่แล้วเม่ือเห็น

ท่าทางของเจ้าของบทประพันธ์ ‘ไม่ยอม’ 
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 “เรื่องนั้นคงไม่ต้องหรอกครับ...” ทนายสาธรเอ่ยออกมา 

 “…ในเม่ือทางคุณสามารถยื่นเง่ือนไขได้...แล้วทำไมฝ่ายผมจะยื่นบ้าง

ไม่ได้ล่ะครับ...” คริสต์เอ่ยออกไปอย่างไม่มีความเกรงเลยสักนิด ด้วยน้ำเสียงที่

ม่ันคงและทรงพลัง ถึงแม้เขาจะตกเป็นรองในเรื่องนี้ เพราะสำหรับเขาแล้ว 

นอกจากคุณหญิงศศิธรแล้ว ไม่มีใครหน้าไหนที่จะทำให้เขายอมลงได้ง่ายๆ ใน

เม่ือแม่เขาต้องการให้เขาได้บทนักแสดงนำชายของเรื่องพ่ายกลซาตาน หน้าที่

ลูกก็ต้องทำและเอามาให้จงได้ 

 กิ๊ก มองคริสต์ อย่างอดทึ่งในตัวผู้ชายคนนี้ไม่ได้ และดูท่าแล้วคริสต์

จะไม่ใช่หนุ่มเจ้าสำราญที่ควงผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าในแต่ละวันอย่างเดียว เพราะ

ผู้ชายตรงหน้าเธอมีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ตนเองจะอยู่ใน

สถานการณ์ที่เป็นรองก็ตามที 

 กอหญ้าหันไปทางเพื่อนสาว และกระซิบบางอย่างให้เพื่อนสาวได้ยิน

เพียงคนเดียวอยู่สักพัก คริสต์เงียบและมองสองสาวที่กระซิบกระซาบกันอย่าง

ใจเย็น... 

 “คุณคริสต์....” กิ๊กเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาหลังจากที่ได้ฟังคำเพื่อนสาว 

“...สาเหตุที่เจ้าของบทประพันธ์ไม่ต้องการให้คุณมาเป็นนักแสดงนำชาย

นั้น...ด้วยสองสาเหตุ ประการแรก เนื่องด้วยเรื่องนี้มีทางช่องอื่นก็ติดต่อเข้ามา

เช่นกัน และทีมนักแสดงล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพและไม่มีชื่อเสียงทางลบใน

ทางสังคม ประการที่สองหลังจากเจ้าของบทประพันธ์ได้พบปะกับกับคุณเป็น

ครั้งแรกแล้วนั้นเห็นชัดว่าคุณไร้ความสามารถในการเข้าสังคม เธอไม่ต้องการ

ให้มีเรื่องเส่ือมเสียที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีผลงานของเธอเข้าไป
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เกี่ยวข้อง เม่ือมีข่าวด้านลบของคุณ เธอไม่ต้องการให้มีคำพ่วงท้าย ‘นักแสดง

นำชาย...พ่ายกลซาตาน’  

 “ผมพึ่งรู้ว่าเจ้าของบทประพันธ์ ‘พ่ายกลซาตาน’ นอกจากจะเป็นนัก

เขียนแล้ว เธอยังเป็นหมอดูด้วย...”  

 “โครม!!!!...” เสียงเก้าอี้ล้มไปกับพื้นทันที เม่ือกอหญ้าลุกจากเก้าอย่าง

ทันทีเม่ือส้ินเสียงของคริสต์ 

 “คุณคริสต์!...ตกลงช่องของคุณต้องการบทประพันธ์ ‘พ่ายกลซาตาน’     

เหรอเปล่า?” กิ๊ก โสภิตา เอ่ยถามคริสต์เม่ือกอหญ้าเดินออกจากห้องประชุมไป

แล้ว 

 คริสต์ไม่ตอบคำถามของ กิ๊ก โสภิตา แต่ก็ลุกออกจากห้องประชุมไป

โดยทันทีเช่นกัน... 

 “ไอ้บ้า!!!....ชาตินี้นายกับฉันไม่มีทางญาติดีกันแน่นอน...โอ้ย!!!!”         

กอหญ้าร้องออกมาเม่ือเธอกำลังเดินออกจากสำนักพิมพ์ เพราะเธอถูกดึงแขน

ไว้จากทางด้านหลัง “...ปล่อยนะ!!...ไอ้บ้า!...อื้มมมม...”  กอหญ้าที่ร้องออกมา

เสียงดังเม่ือเห็นว่าเป็นใครที่เป็นคนดึงแขนเธอไว้ แต่คริสต์ก็เอามืออีกข้างของ

ตนมาปิดปากกอหญ้าไว้อย่างรวดเร็ว และดึงเธอไปอีกทาง 

 “…คุณนักเขียน...ทำไมผมถึงรู้สึกคุ้นๆคุณยังไงไม่รู้...”กอหญ้าเบิกตา 

กว้างข้ึนกับคำพูดของคริสต์ ที่เธอสามารถทำได้เพียงเท่านั้น เพราะตอนนี้เธอ

ถูกกักขังด้วยวงแขนข้างหนึ่งของเขาที่ดันตัวเธอไว้กับผนังกำแพงทางเดินไป

ห้องน้ำ โดยที่มือข้างนั้นของคริสต์ยึดจับไหล่บางของเธอไว้ ส่วนมืออีกข้าง

ของเขาก็ยังคงปิดปากเธอไว้ไม่ให้ร้องเสียงดัง  
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 “อื้ออออ....” กอหญ้าพยายามร้องและด้ินรนหาอิสระจากพันธนาการ

นี้ คริสต์จ้องเข้าไปที่ดวงตาภายใต้แว่นหนานั้น และโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้ กอ

หญ้าพยายามหลบหลีกใบหน้านั้นและหลับตาลงทันที  

 “กลิ่นนี้ก็คุ้นๆ...” คริสต์ที่สงสัยต้ังแต่เห็นเธอคนนี้ต้ังแต่ครั้งแรกของ

วันนี้แล้ว เพราะบางอย่างว่า ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนคนเดียวกับ กอหญ้า ดาร์

เม่ียน  

 “อื้อออ.....” กอหญ้าร้องออกมามากข้ึน เม่ือลมหายใจของคริสต์เป่า

รดใบหน้าเธอ “....อื้ออออออ...อื้อออออ...อื้ออออ...” กอหญ้าพยายามจะร้อง

ออกมาให้เป็นภาษาตักเตือนชายตรงหน้า “ คุณไม่มีสิทธิทำกับฉันแบบนี้นะ!”  

 “ผมฟังคุณไม่รู้เรื่อง...แต่ผมจะปล่อยให้คุณได้พูด พู ดนะ หวังว่าคง

เข้าใจนะ ว่าพูดคุยกัน ไม่ใช่แหกปากร้องเสียงดัง...” คริสต์ยิ้มเม่ือกอหญ้าพยัก

หน้าเข้าใจ  

 “…เรากลับไปคุยกันในห้องประชุม...” กอหญ้าพยายามใจเย็น และหา

ทางเลี่ยงที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้เพียงลำพัง 

 “ตรงนี้!...เพราะผมต้องการคุยกับคุณ คุณนักเขียน ไม่ใช่ผู้รับมอบ

อำนาจนั้น...” คริสต์ยืนยันและขยับวงแขนมากักกั้นร่างบางให้อยู่ในวงล้อม

แขนของเขา กอหญ้าหลบตาลง ปากแดงเม้มเข้าหากันพร้อมกับเสียงในหัว

บอกให้เธอใจเย็นๆ  

 “คุณก็ถอยออกไปหน่อยสิ...ฉันหายใจไม่ออก.../...ยายกิ๊กทำไมไม่ออก

มาดูหญ้าเลย...” ประโยคหลังกอหญ้าคิดในใจ 

 “ง้ันเราไปคุยกันที่อื่น...” คริสต์พูดจบคว้าข้อมือเล็กของกอหญ้ากึ่ง

ลากเดินออกจากสำนักพิมพ์ไปทันที  
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 กอหญ้าเบิกตากว้างอย่างตกใจ แต่เม่ือเธอกำลังจะร้อง คริสต์ก็หันมา

พร้อมสายตาที่เป็นการเตือนเธอกลายๆ กอหญ้าหุบปากลงทันที ขาเล็กที่ช่วง

ก้าวไม่เท่ากับคริสต์กึ่งเดินกึ่งวิ่งตามแรงลากไป  

 “คุณ!!!...หยุด!!!...ฉันไม่ไป...ที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ออกจากสำนัก

พิมพ์” กอหญ้าพยายามขัดขืนเม่ือคริสต์ลากเธอมาถึงรถของเขา 

 “ผมต้องการที่คุย ที่แบบผู้ใหญ่คุยกัน...สถานที่ที่ให้คุณสามารถคุยกัน

แบบผู้ใหญ่ แบบมืออาชีพคุยกัน...!!!ข้ึนรถไปก่อน...” คริสต์หยุดพูดทันทีและ

ดันร่างบางเข้าไปในรถเม่ือเขาพูดมากข้ึน ใบหน้าของกอหญ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นไม่

พอใจ 

 “ฉันเปลี่ยนใจ!...ปล่อยฉันนะ คุณไม่มีสิทธิทำแบบนี้กับฉันนะ!!!!”       

กอหญ้าเม่ือคิดได้ว่าเธอไม่เห็นความจำเป็นที่เธอต้องเชื่อคำพูดของคริสต์ 

 “หยุดนะ!...ถ้าคุณไม่ไปกับผมดีๆ ผมจะวางยาคุณ และจะพาคุณไป 

และจะ‘ลักหลับ’คุณ จับคุณทำเมียซะเลย ผมจะได้มีสิทธิในตัวคุณ อย่างที่คุณ

เรียกร้องนัก...” กอหญ้าหยุด มองหน้าคริสต์ ด้วยใบหน้าที่ซีดเผือก สายตามอง

ไปรอบๆ ก็ไม่มีใคร เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์  

 “เด๋ียว!...คุณต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ ก็แค่ต้องการบทประพันธ์ 

‘พ่ายกลซาตาน’ ...” 

 “ก็ส่วนหนึ่ง!... อะไรที่ผมอยากได้ ผมก็ต้องได้...ไปเถอะ!...ผมไม่เอา

คุณไปฆ่าหมกป่าหรอก...” คริสต์พูดออกไปอย่างใจเย็น เม่ือเห็นว่าหญิงสาว

พยามยามไกล่เกลี่ยเอาน้ำเย็นเข้าลูบเขา  

 “คุณบอกก่อนไม่ได้เหรอว่าจะพาฉันไปไหน?”  
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 “ข้ึนรถ!...” กอหญ้าขมวดค้ิวพร้อมยอมก้าวข้ึนรถที่ประตูข้างคนขับ

เปิดรออยู่แล้ว โดยมีคริสต์ยืนกันเธอไว้ 

 คริสต์ยิ้มพร้อมปิดประตู และรีบเข้าประจำที่คนขับและออกรถไป

ทันที กอหญ้าได้แต่นั่งเงียบและหันหน้าไปทางประตู จนกระทั่งรถเลี้ยวเข้ามา

ในประตูรั้วที่ถูกเปิดเม่ือคริสต์กดแตร  

 “ที่ไหน?” กอหญ้าเอ่ยถามเป็นประโยคแรกต้ังแต่เข้ามานั่งในรถนาน

ครึ่งชั่วโมง 

 “บ้านผมเอง” 

 “บ้าน!!!!” 

 “จะเสียงดังทำไม?” คริสต์เอ่ยกับกอหญ้าเม่ือจู่ๆ กอหญ้าก็ร้องออกมา

เสียงดังเกินไปแล้ว 

 “คุณบ้าเหรอเปล่า?...ใครไม่ตกใจก็บ้าแล้ว...ฉันเป็นผู้หญิงนะ!...แล้ว

มาบ้านผู้ชาย...” คริสต์หันไปมองกอหญ้าหลังจากที่นำรถเข้าโรงจอดรถ

เรียบร้อย เขามองกอหญ้าอย่างไม่เข้าใจ มันแปลกตรงไหน? เขาไม่เข้าใจ เธอ

ไม่รู้ตัวเหรอไงว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่เขาพามาที่บ้าน ที่มีผู้หญิงครึ่งร้อยอยาก

จะมาที่นี้ใจจะขาด 

 “เด๋ียวค่อยคุยกัน...ลงมาจากรถก่อน ผมหิว! ต้ังแต่เช้ายังไม่มีอะไรตก

ถึงท้องเลย...ผมจึงพาคุณมาที่บ้าน และอีกอย่างคุณไม่ต้องตกใจขนาดนั้น เด๋ียว

เราไปบ้านแม่ผม...” คริสต์พูดจบลงจากรถ และเดินมารอกอหญ้าที่หลังรถที่

ยอมลงมาจากรถและเดินมายืนข้างคริสต์ ที่อดไม่ได้ที่จะมองหญิงสาวที่แต่งตัว

เหมือนวันที่เธอไปสถานีของเขาเม่ือสองสัปดาห์ก่อน  

 คริสต์เดินนำโดยมีกอหญ้าเดินตามไปอย่างห่างๆและงียบๆ  
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 “สวัสดีครับคุณแม่...” คริสต์ที่เดินเข้ามาในบ้านและเดินเลยไปยัง

เฉลียงบ้านที่ติดสวน กล่าวทักทายคุณหญิงศศิธรและเดินเข้าไปโอบกอดและ

หอมแก้มซ้ายขวาอย่างเช่นทุกครั้ง กอหญ้ามองภาพนั้นอย่างไม่อยากเชื่อ ด้วย

ใบหน้าที่เศร้าอย่างไม่รู้ตัว และแน่นอนใบหน้าที่แสดงความรู้สึกแบบนั้นของ

กอหญ้าไม่ลอดพ้นสายตาของคริสต์ที่ขมวดค้ิวอย่างสงสัย 

 “หนูกอหญ้า” คุณหญิงศศิธร ร้องออกมาเม่ือมองตามสายตาลูกชายก็

เห็นแขกที่มาพร้อมกับบุตรชาย เธอหันไปมองหน้าคริสต์เป็นเชิงถามและ

แปลกใจ เพราะบุตรชายของเธอไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนมาที่นี้มาก่อน 

 “สวัสดีค่ะ...” กอหญ้ายกมือไหว้ทำความเคารพ พร้อมรอยยิ้ม 

 “แม่ครับ...ต้ังแต่เช้าผมยังไม่ทานอะไรเลยครับ” คริสต์พูดอ้อนคุณ

หญิงศศิธรด้วยสองเหตุผล คือ ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วตัวเขายังไม่ได้กินอะไรเลย

ต้ังแต่เช้า และอีกเหตุผลคือต้องการหยุดคำถามของคุณหญิงศศิธร 

 “หนูกอหญ้าเด๋ียวทานข้าวด้วยกันเลย วันนี้แม่ทำบัวลอยเผือกของ

โปรดคริสต์ด้วยนะ...” คุณหญิงศศิธรเม่ือพูดจบ ก็ขอตัวเดินไปเพื่อให้เด็กจัด

โต๊ะเลย  

 “คุณพาฉันมาที่นี้ทำไม?...” กอหญ้าถามออกมาเม่ือคุณหญิงศศิธรเดิน

แยกไป... 

 “ผมหิว...และอยากกลับบ้าน...คิดถึงแม่” คริสต์ตอบออกไปอย่าง

ธรรมดาอย่างสบายใจพร้อมกับนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่คุณหญิงศศิธรนั่งอยู่ก่อน

หน้านี้ คริสต์ชำเลืองมองกอหญ้าที่เงียบเสียงและไม่ร้องเอะอะโวยวาย  

 กอหญ้าเม่ือได้ฟังคำตอบ เธอเลือกที่จะเงียบ เพราะป่วยการที่จะถาม

และหาคำตอบ เธอขยับเดินไปยังขอบรั้วไม้ที่ยื่นไปในแอ่งน้ำที่ไหลอยู่ตลอด
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เวลา และมองไปยังสวนที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็ถูกจัดและได้รับการดูแลเป็น

อย่างดี มองออกไปสบายตาและสบายใจ และทั้งสองเลือกที่จะเงียบไม่มีการพูด

คุย จนกระทั่งเด็กในบ้านเข้ามาแจ้งว่าจัดโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้ว... 

 “หนูกอหญ้า...พอทานได้ม้ัย” คุณหญิงศศิธรเอ่ยถามเม่ือกอหญ้านั่ง

ประจำที่คนละฝั่งกับคริสต์ ที่มีคุณหญิงศศิธรนั่งหัวโต๊ะ 

 “ขอบคุณนะคะ...กับข้าวน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ” กอหญ้าตอบกลับ

อย่างสบายใจ แกงเขียวหวานไก่ น้ำพริกกะปิพร้อมผักสดที่ถูกจัดอย่างสวยงาม 

ต้มฝักไก่ คะน้าฮ่องกง 

 “และของหวานวันนี้ เป็นบัวลอยเผือก ของโปรดของตาคริสต์ หนูกอ

หญ้าทานได้ม้ัยจ๊ะ...”  

 “ได้ค่ะ...”  

 “ตาคริสต์เห็นแบบนี้ แต่ชอบกินขนมไทยมาก และที่ชอบมากที่สุดก็

บัวลอยเผือก...” คุณหญิงศศิธรชวนกอหญ้าคุย ขณะที่ทั้งสามเริ่มทาน โดยที่

คริสต์เลือกที่จะเงียบและกินอย่างเดียว กอหญ้าได้แต่ยิ้มกับคุณหญิงศศิธร... 

 “คุณผู้หญิงค่ะ...คุณเขมมาคะ” ขณะที่ทั้งสามกำลังทานกันอยู่ เด็กใน

บ้านก็เข้ามาแจ้งว่า เขมิกา มาหา 

 “เหรอ...เด๋ียวเธอไปเอาชุดจานมาจัดเพิ่มอีกหนึ่งที่” เม่ือเขมิกาเข้ามา

ในห้องอาหาร เธอแปลกใจกับแขกของที่นี้แต่ก็ไม่แสดงอะไรออกมา ทำให้

บรรยากาศม้ือเที่ยงของที่นี้เปลี่ยนไปในทางที่ดี เพียงแค่มีหญิงสาวหน้าหวาน

แว่นหนาที่มาร่วมรับประทานอาหารแบบจำยอมในตอนแรก  

 ตอนนี้ทุกคนออกมานั่งที่เฉลียง เม่ือคุณหญิงศศิธรให้เด็กมาจัดโต๊ะ

ของหวานและผลไม้ที่ริมสวน คริสต์ปล่อยให้ผู้หญิงคุยกันไป โดยที่เขายืนพิง
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เสาสายตามองไปที่สวนสลับกับมามองกอหญ้าที่นั่งคุยกับคุณหญิงศศิธรและ

เขมิกาในเรื่องทั่วๆไป  ปล่อยเวลาไปเรื่อยๆ 

 “คุณกอหญ้ายอมตกลงเหรอยัง?” เขมิกาที่เดินเข้ามาคุยกับคริสต์ที่

เงียบมาต้ังแต่ม้ือเที่ยง  

 “ผมยังไม่ได้คุยกับเธอเลย...” เขมิกาเลิกค้ิวอย่างแปลกใจ  

 “แล้วที่พาเขามาที่บ้านแบบนี้หมายความว่าไง?” 

 “ไม่มีความนัยอะไรทั้งนั้น...ผมหิวข้าว คิดถึงแม่” 

 “เหรอออออ...” เขมิกาตอบพร้อมกับมองตาคริสต์ อย่างรู้ทัน คริสต์

ทำเฉไฉหันกลับไปมองสวนที่ตัวเองเห็นมาหลายปีอย่างสนอกสนใจเกินปกติ 

เรียกรอยยิ้มให้กับเขมิกา และอดไม่ได้ที่จะต้องหันกลับไปมองกอหญ้าที่พูดคุย

กับคุณหญิงศศิธรอย่างน่ารัก น่าเอ็นดู และแน่นอนท่าทางของกอหญ้าไม่ได้อยู่

แต่ในสายตาเธอเพียงคนเดียว เพราะคริสต์เองก็หันไปมองภาพนั้นด้วยแววตาที่

อ่อนโยนเช่นกัน 

 Grrrr Grrrr เสียงโทรศัพท์ ของกอหญ้าดังข้ึน กอหญ้ากล่าวขอตัวและ

ลุกจากเก้าอี้ไป เพื่อไปคุยโทรศัพท์ ที่เห็นว่าเป็นใครเม่ือเธอหยิบข้ึนมา 

 “หญ้าอยู่ไหน?” เสียงปลายสายถามทันทีก่อนที่กอหญ้าจะกรอกสียง

ทักทายไปด้วยซ้ำ 

 “เอ่อ!...มีอะไรเหรอกิ๊ก” กอหญ้าเลี่ยงจะตอบถึงสถานที่ ที่เธออยู่ตอน

นี้ 

 “ก็รถแกนั้นสิ...ฉันคิดว่าแกกลับไปแล้ว แต่รถแกจอดอยู่แล้วตัวแกอยู่

ไหน?...” 
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 “เออ! จริงด้วย!!! เด๋ียวฉันกลับไปเอารถนะ...แกกลับไปเลยไม่ต้อง

ห่วงฉัน..” กอหญ้ารีบพูด รีบสรุป กับเพื่อนสาวและวางสายทันที เพราะเธอ

ต้องยอมรับว่าเธอลืมเรื่องอื่นเสียสนิทเลย  

 “เอ่อ!...คือหญ้าต้องกลับแล้วค่ะ...” กอหญ้าเม่ือวางสายจากเพื่อนก็

เดินเข้ามาแจ้งกับคุณหญิงศศิธรและเขมิกา 

 “เอ้าเหรอ!...มาอีกนะจ๊ะ...มีหนูกอหญ้าคุยด้วยคนแก่อย่างแม่ไม่เหงา

เลย...ตาคริสต์ไปส่งน้อง” 

 “เอ่อ!ไม่เป็นไรค่ะ...เด๋ียวหนูกลับเองดีกว่า...แค่เรียกแท็กซ่ีก็พอค่ะ”      

กอหญ้าเอ่ยบอกอย่างเกรงใจ 

 “ได้ไง!...ตาคริสต์เป็นคนพาหนูมา ก็ต้องรับผิดชอบพาหนูกอหญ้าไป

ส่ง” 

 “ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ เทียวไปเทียวมาเสียเวลาเปล่าๆ...” 

 “สวัสดีครับคุณแม่ พี่เขม...” คริสต์ตัดบทกอหญ้ากล่าวลาคุณหญิง

ศศิธรกับเขมิกา และเข้าดึงแขนกอหญ้าออกจากตรงนั้นทันที กอหญ้าที่ถูกลาก

ไปรีบยกมือและกล่าวลาทั้งสองคน 

  

 “โอ้ย!!!...คุณปล่อยฉันสักที...เป็นอะไรของคุณนักหนาเนี๊ยะ!...ถึง

ชอบฉุดกระชากลากฉันเสียจริง!...” กอหญ้าร้องบ่นพร้อมสะบัดแขนสะบัดตัว 

อย่างงอนๆ คริสต์อย่างที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลย 

 “ก็เด็กมันด้ือ!...”  
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 “เป็นพ่อก็ไม่ใช่!...แล้วยุ่งอะไรนักหนา...พ่อฉันยังไม่เคยว่าฉันแบบนี้

เลย...แล้วคุณเป็นใครพ่อก็ไม่ใช่...” 

 “…ก็ไม่ได้อยากเป็นพ่อ...”  

 “อะไรนะ!!!...” กอหญ้าถามกลับ เพราะจู่ๆคริสต์พูดอะไรที่เธอไม่

ได้ยิน แต่กลับเป็นว่าคริสต์ดันตัวเธอเข้าไปในรถซะง้ัน! 

‘ณ ผับ ของกัณฑ์...ยามค่ำคืน’ 

 “เอ้า!...” เอกรัตน์ที่เดินมาเข้ามานั่งในห้อง วีวีไอพี ที่มีคริสต์และ

กัณฑ์ นั่งกันอยู่ก่อน ยื่นกึ่งยัดถุงกระดาษให้คริสต์ 

 “อะไรว๊ะ!...” กัณฑ์ถามกลับ คริสต์แค่ยิ้มเม่ือเห็นว่าข้างในเป็นอะไร 

 “เส้ือของมัน...มีคนฝากมาคืน” เอกรัตน์เป็นฝ่ายตอบและยกเครื่องด่ืม

สีอำพันเย็นฉ่ำเข้าปากลงคอไป เพราะคืนนี้เขาไม่ต้องเข้าเวรเป็นเวลาที่นอก

เวลาปฎิบัติหน้าที่ของเอกรัตน์นั้นเอง 

 “เจ้าตัวเอาไปคืนเหรอ?” คริสต์ถามกลับอย่างธรรมดา เพราะเม่ือตอน

บ่ายเขาไปส่งเธอที่สำนักพิมพ์ข้อเขียนตามที่เธอบอก 

 “เพื่อนเธอว๊ะ!...”  

 “อะไรกันว๊ะ!...แกสองคนคุยอะไรกัน?”  กัณฑ์เอ่ยถามเพื่อนสองคน

อย่างไม่เข้าใจ เอกรัตน์จึงเป็นฝ่ายชี้แจงให้กัณฑ์ฟัง.... “...สงสัยไอ้คริสต์มันเจอ

คนที่จะถอดเข้ียวเล็บมันแล้ว...” กัณฑ์เอ่ยออกมาเม่ือได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจาก

เอกรัตน์ โดยที่เจ้าของเรื่องไม่เอ่ยพูดอะไรออกมาสักคำ แถมไม่ปฎิเสธคำแซว

ของตัวเองอีก 
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 “แต่ฉันว่า...กว่าเค้ียวเล็บของไอ้!คริสต์มันจะหมด มีหวังกบาลมัน

แยกออกจากกันก่อนด้วยฝีมือคุณกอหญ้า...วิธีจีบผู้หญิงมันมีวิธีของมันอยู่ แก

ก็ควรเอาไปใช้ซะ!...” คริสต์ไม่โต้ตอบกลับเพื่อนทั้งสองคน แต่พับปากถุง

กระดาษที่ใส่เส้ือมาและวางไว้ข้างๆตัว 

 “เอ่อ! แล้วเรื่องละครแกไปถึงไหนแล้ว...หานักเขียนเจอยัง...” กัณฑ์

เอ่ยถามอย่างใคร่รู้ 

 “เจอแล้ว...” คริสต์ตอบส้ันๆ 

 “อะไรว๊ะ!...ละครอะไร?” คราวนี้เป็นเอกรัตน์ที่เป็นฝ่ายถาม และเป็น

กัณฑ์ที่เป็นฝ่ายให้รายละเอียดบ้าง และเม่ือจบความเสียงหัวเราะของเอกรัตน์

และกัณฑ์ก็ดังออกมาพร้อมกัน เพราะความบังเอิญมันมีอยู่จริงจนน่าเหลือเชื่อ          

‘กอหญ้า’ หญิงสาวที่บังเอิญชื่อเหมือนกันเข้ามาเกี่ยวข้องกับคริสต์อย่างไม่น่า

เชื่อ ไม่น่าเชื่อ เพราะที่ต้องมากกว่าหนึ่งรอบ เพราะมันน่าเหลือเชื่อจริงๆ 

 “ฉันจะต้ังหน้าต้ังตารอ พระเอกคนใหม่ของวงการบันเทิง...” เอกรัตน์

ย้ำกับคริสต์และหลังจากนั้นทั้งสามก็สังสรรค์เฮฮาตามประสาเพื่อนที่สนิทกัน

มาก... 

‘ วันรุ่งข้ึน....”  

 “คุณน้า!...ดูนี้สิค่ะ” เขมิกาเข้ามาในห้องทำงานของคุณหญิงศศิธร 

พร้อมกับหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวหน้าบันเทิง 

 “เย้ยฟ้า ท้ าดิน...ทายาทช่องดัง แสดงความรัก ‘จูบ’ กั บหญิงที่ไม่คุ้น

หน้าเลย กลางวันแซกๆกลางกรุง” 
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 “ผู้หญิงคนนี้ใคร?...ตามตาคริสต์มาเด๋ียวนี้!...”    คุณหญิงศศิธร เอ่ย

เม่ือเห็นพาดหัวข่าวพร้อมภาพที่มันชัดเจนว่าเป็นบุตรชายของเธอแน่นอน 

 “เขมโทรหาแล้วค่ะ...คุณคริสต์กำลังเข้ามา...” 

 “แล้วเขาเห็นข่าวเหรอยัง?...” 

 “เขมส่งไปให้ดูแล้ว...”  

‘ทางด้าน กิ๊ก โสภิตา’ 

 “เฮ้ย!!!!...ไอ้!หญ้า...อะไรจะซวยป่านนี้” กิ๊ก บ่นออกมาเม่ือเห็นข่าว 

ถึงแม้ภาพของกอหญ้าจะไม่ค่อยชัดมาก แต่เธอก็รู้ว่าได้ทันทีว่าคือกอหญ้า และ

กิ๊กได้ 

แต่ภาวนาว่าอย่าให้บุพการีของกอหญ้าอีกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน 

เห็นพาดหัวข่าวนี้ เพราะแน่นอนคนเป็นแม่ต้องจำลูกตัวเองได้แน่นอน 

‘ณ บ้านนายพลสรพงษ์’ 

 “พึบ!!!!…” เสียงกระแทกหนังสือพิมพ์ฉบับเช้า บนโต๊ะอาหาร คุณ

หญิงกัญญารัตน์ที่ใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจเม่ือเห็นข่าว บุตรสาว

คนโตของเธอที่ถึงแม้จะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน และมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่ากอหญ้า

เป็นบุตรสาวของเธอ  

 “ลูกสาวคุณทำเรื่องงามหน้าแล้ว” นายพลสรพงษ์เอ่ยออกมา ขณะที่

นั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นกัน 

 “คุณพ่อครับ!...ผมไม่เห็นด้วยที่คุณพ่อกับคุณแม่จะไปต้ังแง่กับพี่หญ้า

แบบนั้น...ตลอดเวลาพี่หญ้าไม่เคยมาอวดและมาประกาศอะไรเลยว่าเกี่ยวข้อง
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กับคุณพ่อคุณแม่ ผมไม่เห็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะต้องเดือดร้อนอะไรกับเรื่อง

นี้...คนที่ต้องเดือดร้อนและน่าเป็นห่วงผมว่าเป็นพี่หญ้ามากกว่า...อย่าไปต่อว่า

อะไรเธอเลยนะครับ แค่นี้พี่หญ้าก็คงปวดหัวมากพอแล้ว และอีกอย่างดูจาก

ภาพพี่หญ้าน่าจะถูกนายคริสต์คนนี้บังคับเอามากกว่า...” พิศาล บุตรชายเพียง

คนเดียวของนายพล สรพงษ์กับกัญญารัตน์ ที่มีศักด์ิเป็นน้องชายต่างแม่ของกอ

หญ้าเป็นคนเอ่ย  

 พิศาลเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกับกอหญ้า ทั้งสองคนไปมาหาสู่กัน

แบบที่ไม่ให้พ่อและแม่รู้ แต่สำหรับพิศาลแล้วกอหญ้าเป็นพี่สาวที่น่ารักมาก

และไม่แค่นั้นในตัวพี่สาวคนนี้ของเขา เพราะกอหญ้ายังเก่งในเรื่องของการ

เรียนอีกด้วยเพราะการจบครั้งนี้ของกอหญ้าไม่ใช่พียงแค่ได้ข้ึนชื่อว่า ‘จบ’ กอ

หญ้ายังพ่วงมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วย พิศาลอายุน้อยกว่ากอหญ้าสองปี 

แต่ทั้งสองเรียนอยู่คณะเดียวกันนอกจากจะเป็นพี่น้องต่างแม่แล้ว ทั้งสองยัง

เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วย สำหรับพิศาลแล้วเขาภาคภูมิใจในตัวพี่สาวคนนี้มาก 

และอีกอย่างพิศาลยังรักและเคารพคุณพ่อของกอหญ้าด้วย เพราะท่านเป็น

ผู้ใหญ่ที่น่านับถือคนหนึ่งเลยทีเดียว 

 “ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมแกถึงเทิดทูนยายเด็กหัวแข็งคนนี้นััก...” 

นายพลสรพงษ์พูดจบก็ลุกจากเก้าอี้ไปทันที และทำให้ย้อนคิดไปถึงเหตุการณ์

เม่ือห้าปีก่อนที่เขาได้เจอกับบุตรสาวของภรรยาครั้งแรก 

 “นี้เหรอลูกสาวคุณ...” กอหญ้ายกมือไหว้ตามธรรมเนียมไทยที่พ่อของ

เธอพร่ำสอนมาต้ังแต่เยาว์วัย เม่ือพ่อของเธอพาเธอมาหาแม่ตามคำขอของเธอ 

แต่จากการต้อนรับที่พ่วงมาด้วยการดูถูกพ่อของเธอทำให้กอหญ้าวัยสิบหกไม่

พอใจอาระวาดใส่นายพลสรพงษ์และแม่ที่เอาแต่เข้าข้างสามีใหม่....  
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 และหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น กอหญ้าไม่เคยมาเหยียบบ้านหลังนี้อีก

เลย และแน่นอนเม่ือเธอตัดสินใจอยู่ประเทศไทย ซ่ึงตอนแรกพ่อของเธอต้ังใจ

ที่จะฝากให้กอหญ้ามาอาศัยอยู่กับแม่เธอบ้าง แต่ท้ายที่สุดพ่อของเธอต้องซ้ือ

ห้องชุดคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เธอได้อาศัยอยู่มาโดยตลอดหลายปี ความ

เป็นห่วงที่พ่อมีต่อลูกยังไงก็ต้องเป็นห่วง ถึงแม้กอหญ้าจะสามารถดูแลตัวเอง

ได้ก็ตาม เพราะตลอดเวลาที่กอหญ้าเกิดและเติบโตที่มิลาน พ่อของเธอต้อง

ทำงานตลอดเวลาจึงทำให้กอหญ้าเข้มแข็งและดูแลตัวเองต้ังแต่เยาว์วัยได้เป็

อย่างดี  

 และมีบ้างที่กอหญ้าได้มีโอกาสได้เจอนายพลสรพงษ์และแม่ของเธอ

ในสถานที่อื่น หากเลี่ยงไม่ได้กอหญ้าก็ทำเพียงยกมือไหว้อย่างเสียไม่ได้ แต่ส่วน

ใหญ่เธอจะเจอที่มหาวิทยาลัยเสียมากกว่า 

‘ ณ ช่องสถานี...’ 

 “เธอชื่อ กอหญ้า ดาร์เม่ียน..” คริสต์เอ่ยบอกแม่กับเขมิกาในห้อง

ทำงานประธานบริหารช่องสถานี 

 “กอหญ้า!!...เด๋ียวนะ!!...เขมมาช่วยน้าดูหน่อยว่า ใช่!หนูกอหญ้า นัก

เขียนของเราม้ัย?” 

 “คนเดียวกันครับ...” คุณหญิงศศิธรกับเขมิกา เงยหน้ามองคริสต์ 

 “คริสต์!...ตอนนี้แม่ งง ไปหมดแล้ว...ลูกไปรู้จักเธอต้ังแต่ตอนไหน? 

ทำไมแม่ถึงไม่รู้เรื่องนี้” 
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 “ผมเจอเธอครั้งแรกเม่ือสองสัปดาห์ก่อนที่นี้...และอีกครั้งเม่ือสองวัน

ก่อนโดยบังเอิญ...และหลังจากวันนั้นก็อย่างที่คุณแม่เห็นเธอตอนที่ผมพาไป

บ้านเม่ือวานนี้...” 

 “เขม...เข้าใจม้ัย...ทำไมน้าฟังแล้วป้า งงๆ บอกไม่ถูก” 

 “อย่าว่าแต่คุณน้าเลยค่ะ...เขมยัง งง เลย” สองสาวพูดกันจบ หันไป

มองคริสต์ที่ดูไม่เดือดร้อนอะไรกับความไม่เข้าใจของสองคนตรงหน้า เพราะ

ตอนนี้คริสต์กังวลและคิดถึงหญิงสาวอีกคนมากกว่า 

‘ ณ ห้องชุดคอนโดชั้นยี่สิบห้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา’ 

 กอหญ้านั่งนิ่งมือเล็กขย้ำกำหนังสือพิมพ์ไว้แน่น เพราะตอนนี้แววตา

และอารมณ์ของเธอกำลังอยากจะฆ่าใครสักคน และคนนั้นก็เป็น คริสต์ มาร์

ติน      เชียร์เลอร์ 

 Grrrr Grrrr กอหญ้าก้มหน้าดูโทรศัพท์ที่ดังข้ึน ค้ิวเรียวขมวดเข้าหา

กันเม่ือเครื่องโชว์เบอร์แปลก 

 Rrrrr Rrrrr กอหญ้าเงยหน้าเม่ือเสียงอ็อดที่ประตูดังข้ึน ในเวลาไล่เลี่ย

กัน กอหญ้าหยิบโทรศัพท์แต่ยังไม่กดรับและเดินไปที่ประตู เธอดูช่องตาแมว 

ดวงตาเบิกกว้างเม่ือเห็นว่าใครที่ยืนอยู่หน้าประตู 

 “มาได้ไง?...” กอหญ้าพึมพำกับตัวเอง และไม่ยอมเปิดประตู เม่ือเห็น

ว่าคริสต์ ยืนอยู่หน้าห้อง  

 Grrrr Grrrr   กอหญ้าตกใจเม่ือเสียงเรียกของโทรศัพท์ที่เธอไม่ได้รับดัง

ข้ึนอีกครั้งและเป็นเบอร์เดิมที่โทรเข้ามา ในขณะที่กอหญ้ายืนอยู่ที่ประตูและ

ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับสายเรียกเข้าดีม้ัย คนข้างนอกที่ยืนอยู่ก็เผยรอยยิ้ม เม่ือ
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เป็นที่ยืนยันแน่แล้วว่ากอหญ้าอยู่ที่ห้อง คริสต์ กดวางและเดินออกมาจากหน้า

ประตูห้องของกอหญ้า เป็นเวลาที่กอหญ้ากลับมาดูช่องตาแมวทุกอย่างก็ว่าง

เปล่า ไม่เห็นคริสต์แล้วและเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ก็เงียบลงเช่นกัน 

 Grrrr Grrrr กอหญ้าสะดุ้งอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปยี่สิบนาที เสียง

เรียกเข้าของมือถือของเธอก็ดังข้ึนแต่คราวนี้หน้าจอแสดงให้เห็นว่าใครโทรมา 

 “สวัสดีค่ะคุณกอหญ้า...” เสียงเจ้าหน้าที่ห้องชุดคอนโดชั้นล่างดังตาม

สาย... 

 “สวัสดีค่ะ...มีอะไรเหรอคะ” 

 “มีของมาส่งให้คุณกอหญ้าค่ะด้านล่าง...คุณกอหญ้าจะให้เรานำขึ้นไป

ให้หรือว่าจะลงมารับเองคะ?...” 

 “ของ!...ของอะไร?” กอหญ้าถามอย่างแปลกใจเพราะร้อยวันพันปี 

ไม่มีใครเคยฝากของมาให้เธอ ถ้าจะเป็นของมาจากพ่อก็ไม่น่าใช่เพราะอาทิตย์

หน้าถึงจะเป็นวันเกิดเธอและแน่นอนพ่อของเธอจะกลับมาฉลองกับเธอทุกปี 

และถ้าจะเป็นของมาจากพิศาลน้องชายต่างแม่เธอ พิศาลก็ต้องแจ้งให้เธอรู้

โดยตรงไม่มีการฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ด้านล่าง และท้ายสุดถ้ามาจากยายกิ๊ก ราย

นั้นคงข้ึนมาหาเธอแล้ว... 

 “เป็นช่อดอกไม้ค่ะ...เจ้าหน้าที่ ที่ นำมาส่งบอกเพียงว่าส่งให้คุณกอ

หญ้าชั้นยี่สิบห้า...” 

 “ดอกไม้ ! . . . . เอ่อ ! งั้ นรบกวนให้ ใครนำขึ้นมาให้หน่อยแล้ว

กัน...ขอบคุณนะคะ...” กอหญ้าตอบกลับอย่าง งงๆ  
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 Rrrrr  Rrrrr  กอหญ้าลุกจากโซฟาและเดินไปยังประตู เธอมองที่ช่อง

ตาแมว เห็นแต่ดอกลิลลี่ช่อใหญ่ไม่เห็นคนที่ถือข้ึนมา กอหญ้าปลดล็อคและ

เปิดประตู... 

 “คุณ!!!! ” กอหญ้าร้องออกมาอย่างตกใจเม่ือประตูเปิดกว้างข้ึนและ

เธอเห็นคนส่งดอกไม้ มือใหญ่ของคริสต์ดันประตูที่กำลังจะปิดอย่างรวดเร็ว     

กอหญ้าถอยหลังและวิ่งไปกลางห้องของตัวเอง และเธอไม่หยุดวิ่งเพราะเธอ

กำลังวิ่งเข้าห้องนอนของตน คริสต์ที่ผลักประตูห้องของกอหญ้าให้ปิดอย่าง

รวดเร็ววิ่งตามหญิงสาวทันอย่างเฉียดฉิว โดยที่เขาปล่อยช่อดอกไม้ล่วงลงพื้น

ไปอย่างไม่สนใจ 

 “ว้ายยย!!!...ปล่อยฉันนะ...” กอหญ้าที่ถูกคว้าร่างไว้ก่อนที่จะถึงห้อง

นอน 

 “กอหญ้าจะร้องทำไม?...ผมไม่ได้จะมาฆ่าคุณสักหน่อย!...หยุดด้ิน

เด๋ียวนี้นะ!!!....” คริสต์พูดเสียงเข้มพร้อมกับรัดร่างบางยกลอยข้ึนจนเท้าเล็ก

ลอยจากพื้น 

 “แล้วคุณเข้ามาทำไมเล่า?...ปล่อยฉันนะ...ไอ้บ้า!...ฉันไม่รู้จักคุณ...” 

 “จูบออกส่ือกันขนาดนั้น...ถ้ายังเรียกว่าไม่รู้จักกัน...ต้องทำมากกว่า

จูบง้ันสิ...ถึงจะเรียกว่ารู้จักกันยังง้ันเหรอ” คริสต์พูดพร้อมกับโน้มใบหน้า

เข้าไปใกล้กับแก้มจากทางด้านหลัง 

 “ย่า...อย่านะ!...” กอหญ้าร้องออกมาพร้อมกับหยุดด้ิน “...ฉันไม่ด้ิน 

ไม่ร้องแล้ว...ปล่อยฉันได้แล้ว” 

 “สัญญามาก่อนว่าถ้าปล่อยแล้วจะคุยกันดีๆ...”  
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 “อื้ม!...สัญญา” ส้ินเสียงกอหญ้า คริสต์ค่อยๆปล่อยร่างบางให้เท้าเล็ก

สัมผัสกับพื้น แต่ก็ยังไม่ยอมเอามือออกจากเอวคอดภายใต้เส้ือยืดสีขาวกางเกง

ขาส้ันที่ส้ันจนโชว์เรียวขายาวเล็กนั้นอย่างสวยงาม 

  

 “มีอะไรก็พูดๆมาและรีบๆกลับไปเลย...” กอหญ้าที่นั่งอยู่บนโซฟาตัว

เด่ียว โดยที่มีคริสต์นั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวและทำท่าทางอย่างกับอยู่บ้านของตัว

เอง 

 “หิวข้าว” 

 “ห๊า!...หิวข้าว...นายคริสต์...กรุณาช่วยมองไปรอบๆ และดูให้ชัดๆ

ว่าที่นี้มันบอกตรงไหนว่าเป็นโรงอาหารหรือโรงทานไม่ทราบ..” คริสต์ยิ้มกับ

คำพูดของ   กอหญ้าไม่เดือดร้อนกับคำประชดประชันนั้นแม้แต่น้อย 

 “ทำอะไรให้กินหน่อย!...ต้ังแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลย” 

 “แล้วมันปัญหาของฉันม้ัย?...”  

 “ก็เลือกเอาว่าจะหาข้าวให้กินหรือจะถวายตัวมาให้...กินแทนข้าว” 

 “ไอ้บ้า!!!!...” กอหญ้าตะโกนใส่คริสต์เสียงดังพร้อมลุกข้ึนยืนอย่าง

อารมณ์ที่เกินจุดที่เรียกว่าโมโหและโกรธ คริสต์ยิ้มพร้อมกับแกล้งเอามือข้ึนมา

ปิดหู และขยับมือมาปลดกระดุมเส้ือเชิ้ตสีเข้ม กอหญ้าเม้มปากแน่นและรีบ

เดินไปที่ครัวทันที เปิดตู้เย็น “...มีแต่ อีซ่ีโก ( EZYGO ) กินได้ม้ัย?...”  

 “อีซ่ีโก!...นี้อย่าบอกนะกอหญ้า...ว่า...เธอฝากชีวิตไว้กับอาหารพวก

นี้”  

 “อร่อยดี!...” 

 “เป็นจระเข้เหรอไง?...” กอหญ้ามองหน้าคริสต์อย่างไม่พอใจ 
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 “แล้วจะกินม้ัย?” 

 “ไม่กิน!!!”  

 “ดี!!!...ง้ันก็เชิญกลับ” คริสต์เดินเข้าไปยังโซนครัว และก้มมองตู้เย็นที่

นอกจากอาหารสำเร็จรูปในช่องฟรีซ ก็มีพวกเครื่องด่ืม นม น้ำเปล่า และน้ำผล

ไม้ 

 “ไปเปลี่ยนเส้ือผ้า...” คริสต์หันมาพูดกับกอหญ้า กอหญ้ามองหน้า

คริสต์อย่างไม่เข้าใจ  

 “เปลี่ยนทำไม?...” 

 “เราจะออกไปข้างนอก...ไปเปลี่ยนเส้ือผ้าให้มันมิดชิดกว่านี้” กอหญ้า

มองตามสายตาคริสต์ก้มมองตัวเอง 

 “ไม่ไป!...” กอหญ้าพูดพร้อมกับส่ายหน้าและกำลังจะเดินหนี แต่ก็ถูก

คริสต์คว้าแขนและลากไปในห้องนอน “โอ้ย!...ปล่อยนะ...นายคริสต์ฉันบอก

ให้ปล่อย...” คริสต์ที่ลากกอหญ้าเข้ามาในห้องนอน สายตากวาดมองหาไปทั่ว

ห้อง เขาเดินไปผลักประตูก็เห็นเป็นวอคอิน โคเสด (Walk-inCloset) จึงลากกอ

หญ้าเข้าไปด้วย  

 “จะเปลี่ยนม้ัย?...” 

 “เปลี่ยน...ออกไปสิ” กอหญ้ายอมอย่างจำยอมที่ต้องยอม  

‘ซุปเปอร์มาร์เกต...ในห้างสรรพสินค้า’ 

 คริสต์ยิ้มเม่ือหันไปมองกอหญ้าที่เข็นรถเดินตามเขา ถึงตอนนี้เขายัง

ไม่ได้ยินเสียงเธอเลยต้ังแต่ประโยคสุดท้ายในวอคอิน โคเสด หลังจากที่คริสต์
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พาเธอไปกินข้าวเป็นเพื่อนและจนกระทั่งมาเดินซ้ือของสดในซุปเปอร์มาร์เกต 

แต่กอหญ้าก็ยอมทำตามที่เขาบอก  

 “รับน้ำมะพร้าวทานม้ัยคะ?” กอหญ้าหันไปตามเสียงของพนักงาน

ขาย  

 “แล้วสีดำนั้น...น้ำมะพร้าวเหมือนกันเหรอคะ” คริสต์หยุดรอและ

มอง    กอหญ้าที่สนใจกับน้ำมะพร้าว 

 “ใช่ค่ะ! ลองชิมดูม้ัยคะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นผสมผงถ่านช่วยดีท็อก

ร่างกาย” กอหญ้าพยักหน้า และรับแก้วขนาดเล็กที่มีน้ำมะพร้าวปั่นอยู่ด้านใน

มาชิม  

 “รสชาติดีจริงๆด้วย...”  

 “ไหนขอลองชิมหน่อย...” คริสต์เอ่ยพร้อมกับยื่นมือไปดึงแก้วในมือ       

กอหญ้าที่ยังชิมน้ำมะพร้าวในแก้วไม่หมด มากินต่อจนหมด กอหญ้ามองตาม

อย่างเหวอๆ และเม่ือเห็นสายตาของพนักงานขาย แก้มใสแดงข้ึนมาทันที 

 คริสต์ยิ้มเม่ือมองกอหญ้าที่ในมือถือแก้วน้ำมะพร้าวปั่น และคอย

หลบตาเขาตลอด ‘น่ารัก’  

  

 “เสร็จธุระของคุณแล้ว....เราแยกกันตรงนี้เลยล่ะกัน” กอหญ้าพูดจบ

และกำลังจะเดินแยกไป เม่ือลงมาจากรถและกำลังจะเดินไปกดลิฟท์ 

 “…หยุดเลย!!!...มาช่วยกันข้นของข้ึนไปบนห้อง...คริสต์เดินมาดัก

หน้า  กอหญ้า...” 

 “ห้อง!...ห้องใคร?” 

 “ก็ห้องชั้นที่ยี่สิบห้าไง?” 
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 “แล้วมันธุระกงการอะไรของคุณที่ต้องมาซ้ือของเข้าห้องฉัน...” 

 “ก็จะมาอยู่ด้วย!...และไม่อยากอดตาย...” 

 “อยู่ด้วย!!!...บ้า!!!เหรอเปล่าคุณนะ!!!...ใครเชิญไม่ทราบ” 

 “…เป็นสามีภรรยากัน...จะแยกกันอยู่ได้ไง?” 

 “ห๊า!!!...ใครเป็นสามีภรรยากัน...คุณพูดเรื่องบ้าอะไร?...” 

 “กอหญ้าเป็นภรรยา...ส่วนพี่เป็นสามี” คริสต์พูดพร้อมกับชี้นิ้วตามคำ

พูด 

 “โอ้ย!!!...นี้ฉันกำลังฝันร้ายอยู่เหรอไง...ต่ืนๆกอหญ้าต่ืนได้แล้ว” กอ

หญ้ายกฝ่ามือมาตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติของตัวเอง  

 “มา!!!...พี่ช่วย...” คริสต์พูดพร้อมกับดึงกอหญ้าเข้าสู่อ้อมแขน และ

โน้มใบหน้าเข้าไปหอมแก้มนั้นทันที 

 “บ้า!...ถอยออกไปนะ!...เป็นสัมภเวสีเหรอไงถึงเที่ยวมาขอส่วนบุญอยู่

ได้” กอหญ้าพูดพร้อมพยายามหลบหน้าใบหน้าคริสต์ที่พยายามจะหอมแก้มอีก

ข้าง 

 “ปาก!เนี๊ยะ นอกจากจะหวานแล้ว ยังจัดพอๆกันเลยนะ...” กอหญ้า

ถลึงตาใส่คริสต์ ภาพต่อล้อต่อเถียงของคริสต์และกอหญ้าอยู่ในสายตาของริต้า

ที่นั่งอยู่ในรถ ซ่ึงวันนี้เธอต้ังใจจะกลับมาง้อคริสต์อีกครั้ง แต่เธอก็ต้องมาพบ

กับภาพเสียดแทงหัวใจ และภาพผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนเดียวกันกับในภาพข่าว 

  

 “กอหญ้า กอหญ้า...” คริสต์เรียกกอหญ้าที่หลับไปแล้ว หลังจากที่เขา

มัดมือชกไม่ยอมออกจากห้องเธอ และยังบังคับให้เธอมานั่งดูหนังเป็นเพื่อนที่
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เขาซ้ือมาด้วยในห้องนั่งเล่นของเธอ คริสต์ชำเลืองเห็นหนังสือพิมพ์ที่ยับยู่ยี่ใต้

โต๊ะ และไม่เกินกับที่เขาคาดไว้ เธอเห็นข่าวระหว่างเขากับเธอ  

 คริสต์หันไปมองใบหน้าที่หลับสนิท และนี้เป็นอีกครั้งที่เขาเห็น

ใบหน้าแบบนี้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วัน แต่ครั้งนี้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไป แตก

ต่างกับครั้งก่อน 

 คริสต์ช้อนร่างบางข้ึน กอหญ้าขยับตัวเล็กน้อยและค่อยๆลืมตาข้ึน 

ใบหน้าของคริสต์อยู่ใกล้ใบหน้าของเธอมาก และเธอก็อยู่ในอ้อมแขนเขา 

 “จะ...จะทำอะไร?...” กอหญ้าเอ่ยถามด้วยเสียงที่เบาหวิว 

 “จะพาเข้านอน...หลับเหมือนเด็กๆเลยนะ” คริสต์เอ่ยตอบด้วยเสียงที่

เบาเช่นกัน กอหญ้าหลบสายตานั้น เพราะหัวใจดวงน้อยของเธอกำลังเต้นแรง

ข้ึน คริสต์ขยับก้าวขาพาร่างในอ้อมแขนเข้าห้องนอนของเธอ 

 “กลับไปได้แล้ว...” กอหญ้าเอ่ยออกมาหลังจากที่คริสต์บรรจงวางเธอ

บนเตียงนอนของเธอแล้ว 

 “อยู่คนเดียว นอนคนเดียว ไม่เหงาเหรอ?” 

 “ไม่เหงา...ดึกแล้วกลับไปได้แล้ว” 

 “ขอนอนด้วยคนไม่ได้เหรอ เตียงก็ออกจะกว้าง” 

 “ไม่ได้!...” 

 “โอเค!..กลับก็กลับ...แต่ขอกุญแจสำรอง” คริสต์เลิกแหย่ เม่ือเห็น

ใบหน้ากอหญ้าที่เหมือนจะของข้ึน 

 “กุญแจสำรองอะไร?” กอหญ้าเอ่ยถามโดยที่ยังนอนอยู่บนเตียง และ

คริสต์ก็ยังนั่งข้างกายเธอบนเตียง 

 “ห้องนี้ไง!” 
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 “ไม่ให้...” 

 “ง้ันไม่กลับ...” กอหญ้าค้ิวขมวดเข้าหากันโดยทันที 

 “โอ้ย!!!...” กอหญ้าต้องร้องออกมา เม่ือคริสต์เอานิ้วมาจิ้มที่หน้าผาก

เธอใกล้บริเวณค้ิว 

 “ทำไมถึงชอบทำหน้ายักษ์ใส่พี่ตลอดเลย...” 

 “กลับไปได้แล้ว!...” กอหญ้าที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเปลี่ยนไป กับ

ผู้ชายตรงหน้าที่รู้จักกันเพียงแค่ส่ีวัน ถ้านับอย่างเป็นทางการ เธอพลิกตัวหัน

หลังให้กับคริสต์ทันทีพร้อมกับหลับตาด้วยใบหน้าที่แดงและร้อนวูบวาบ 

 “บอกมาก่อนว่ากุญแจอยู่ไหน....เด๋ียวไปหยิบเอง” 

 “ก็เอาอันที่แขวนอยู่ใกล้ประตูไปก็ได้...” คริสต์ยิ้มและขยับดึงผ้าห่ม

ข้ึนมาคลุมร่างบาง และกลั้นใจก้มลงมาหอมแก้มกอหญ้าที่ตกใจลืมตาข้ึนมา 

เม่ือเธอโดนขโมยหอมแก้มอีกครั้งในวันนี้ และสายตาก็เห็นเพียงแผ่นหลังของ

คริสต์ที่เดินออกจากห้องนอนไป 

 คริสต์ล็อคประตูห้องกอหญ้าเรียบร้อยและเดินไปที่ลิฟท์กดเรียกลิฟท์

ข้ึนไปยังห้องของตัวเองชั้นบนสุด 

‘เช้ารุ่งข้ึน...’  

 กอหญ้าค่อยๆลืมตาข้ึน เม่ือเธอได้ยินเสียงด้านนอก ดวงตาคมเบิก

กว้างพร้อมรีบลุกจากเตียง มือเล็กคว้าแจกันดอกไม้ที่วางอยู่ริมหน้าต่างติดมือ

ไปด้วย เพราะตอนนี้ในหัวเธอคิดเพียงแต่ว่า ‘ขโมย’ ซ่ึงเธอลืมคิดไปว่าที่นี้เป็น

ห้องชุด    คอนโดที่มีระบบความปลอดภัยดีอย่างดี... 
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 กอหญ้าค่อยๆแย้มเปิดประตูห้องนอนทีละน้อยและลอบมองด้าน

นอกที่จู่ๆเสียงก็เงียบลง...ค้ิวเรียวขมวดเข้าหากัน เม่ือสายตาที่ลอบมองจาก

ช่องประตูที่แง้มเปิดไว้เพียงนิดเดียวไม่เห็นอะไร  

 “เฮ้ย!!!!...” กอหญ้าร้องออกมาอย่างตกใจและไม่ต้ังตัว เม่ือเธอเปิด

ประตูกว้างข้ึน และเดินออกมาก็เห็นคริสต์ที่สวมเส้ือเชิ้ตสีน้ำเงินเข้มโดยที่ชาย

เส้ืออยู่ในกางเกงสีเดียวกันอย่างเรียบร้อย ยืนกอดอกมองเธออยู่ 

 “ร้องเสียงดังอะไรต้ังแต่เช้า” กอหญ้าอ้าปากหวอ มองคริสต์ที่พูดกับ

เธอด่ังกับว่าเธอ ‘ผิด’ 

 “คุณบ้าเหรอเปล่า?...มาทำอะไรเสียงดังต้ังแต่เช้าในห้องคนอื่น...คน

บ้า!...ฉันก็นึกว่าขโมย...” คริสต์ยิ้มให้กับกอหญ้าที่วางแจกันที่ถือติดมาตรง

หน้าห้อง และเดินผ่านหน้าเขาไปยังที่โซฟาตัวยาวและล้มตัวลงนอน ด่ังกับว่า

เธอจะหลับอีกครั้งตรงโซฟาตัวยาวนั้น 

 “จะนอนอีกเหรอ?...”  

 “อื้ม!...เม่ือคืนฝันร้าย!!!...นอนไม่พอ” คริสต์ยิ้มกับคำประชดประชัน

นั้น เดินเข้าไปนั่งที่โซฟาตัวเด่ียวและมองหญิงสาวที่นอนตะแคงและหลับตา

ไปแล้ว ดวงตาคมเข้มมองร่างหญิงสาวและมาหยุดที่ใบหน้าที่ดวงตาปิดลง 

ด้วยดวงตาที่อ่อนโยน เพราะนี้เป็นครั้งแรกของเขาที่เห็นหญิงสาวที่ไม่ห่วงสวย

และทำตัวตามสบายในแบบเธอต่อหน้าเขา และที่แปลกคือเธอดูไม่อึดอัดและ

เขาก็ดูเหมือนจะชอบให้เธอเป็นแบบนี้  

 “แล้ววันนี้จะไปไหน?...” 

 “ยังไม่ได้คิด” 

 “แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่?” 
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 “เรียนจบแล้ว...ยังไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อ”  

 “จบอะไรมา...” 

 “มัณทนากร...” คริสต์ยิ้ม และเอื้อมมือหยิบสมุดวาดภาพที่เขาดูแล้ว

เม่ือเช้านี้ 

 “ตอนแรกคิดว่าจบ ศิลปะ เสียอีก!...ภาพดอกไม้พวกนี้ หญ้าวาดเอง

สิ!!” 

 “อื้ม!...ก็เรียนด้วย เป็นวิชาเสริม แต่เน้นเรียนวาดภาพลายเส้นด้วย

ดินสอเสียมากกว่า” 

 “เล่มนี้พี่ขอนะ!...สวยดี” 

 “อื้ม!...ตามใจ...” 

 “วันนี้พี่ต้องไปทำงาน...ไปด้วยกันนะ” กอหญ้าลืมตาข้ึน จ้องมอง

คริสต์ทันทีที่ได้ยินเสียงคำถามนั้น 

 “ที่ไหน?” 

 “สถานี” 

 “ไม่ไป!” 

 “ไปเถอะ!...ไปเปิดหูเปิดตา” คริสต์เอ่ยชวนอย่างใจดี เพราะสำหรับ

คริสต์แล้วสามส่ีวันที่ได้รู้จักกอหญ้านั้น ทำให้เขาเรียนรู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าถ้า

เขาพูดและทำดีกับเธอ เธอก็จะไม่พยศ ออกฤทธ์ิออกเดช  

 “ไม่อยากเป็นข้ีปากชาวบ้าน...” กอหญ้าพูดพร้อมกับพลิกตัวหันหลัง

ให้กับคริสต์ เพราะการที่ เธอไม่พูดถึงข่าวระหว่างเขากับเธอนั้นไม่ได้

หมายความว่าเธอจะไม่คิดและเป็นกังวลกับเรื่องนี้ 
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 “ภาพไม่ค่อยชัด...และวันสองวันคนก็ลืมไปแล้ว...เด๋ียวนี้ข่าวบันเทิง

อย่างอื่นน่าสนใจกว่าเราสองคนต้ังเยอะ...ไปเถอะ!...อยากให้ไปด้วย” กอหญ้า

พลิกตัวกลับหันมามองหน้าคริสต์ที่ยิ้มรอเธออยู่แล้ว กอหญ้าพยักหน้ารับคำ

ชวนนั้นและลุกจากโซฟาเดินกลับเข้าห้องไป คริสต์ทำเพียงมองตามและฆ่า

เวลารอกอหญ้าโดยการหยิบสมุดวาดภาพปกดำที่วางซ้อนกันหลายเล่มมาเปิดดู

ภาพที่หญิงสาววาดไว้ แต่ละเล่มก็แตกต่างกัน มีทั้งภาพดอกไม้ บ้าน สัตว์ และ

ห้องต่างๆ และอย่างอื่นมากมาย เพราะนี้คงเป็นผลงานที่กอหญ้าวาดมาตลอด

หลายปี เพราะวางเรียงกันกว่าเกือบยี่สิบเล่มและแต่ละเล่มก็ปรากฎผลงานของ

เธอเต็มเกือบทุกเล่ม... 

 ภาพชายหญิงที่เดินเคียงคู่กันเข้าสถานี เป็นที่สนใจของเหล่าเจ้าหน้าที่

มากมายโดยเฉพาะหญิงสาวที่สง่างามมากในชุดเดรสเกาะอกกางเกงขายาวสี

ขาวที่สวมเส้ือยีนส์คลุม ผมดำยาวตรงถูกรวบตึงปล่อยเป็นหางม้ายาวอยู่ด้าน

หลัง เผยใบหน้าที่ถูกแต่งแต้มอย่างสวยงาม  

 คริสต์หันไปมองกอหญ้าเม่ือเข้ามาในลิฟท์ที่มีเพียงเขาและเธอ 

 “มองอะไร?” กอหญ้าอดหันไปถามไม่ได้ เม่ือคริสต์มองเธอต้ังแต่เธอ

ออกมาจากห้องนอนต้ังแต่เม่ือเช้าแล้ว 

 “สวยดี!...” กอหญ้ายิ้มกับคำชมของคริสต์ ที่ดูธรรมดา แต่บางอย่าง

ในน้ำเสียงนั้นบอกให้เธอรู้สึกว่า คำแบบนี้ ไม่ได้ออกมาจากปากชายคนนี้ง่ายๆ 

 “ก็พอรู้ตัวอยู่บ้าง...” กอหญ้าตอบกลับอย่างไม่ยี่หระ คริสต์เลิกค้ิว

มองพร้อมรอยยิ้ม และเม่ือลิฟท์เปิดชั้นของประธานบริหาร คริสต์ก็จูงมือกอ

หญ้าให้เดินตามที่เขาพาไป  
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‘ ณ ห้องประธานบริหารช่องสถานี’ 

 “คุณแม่กับพี่เขมไม่อยู่...หญ้าด่ืมอะไรดี?” คริสต์หันไปถามเม่ือพา       

กอหญ้ามานั่งที่โซนรับแขก 

 “อะไรก็ได้...” กอหญ้านั่งลงบนโซฟาตัวใหญ่และมองไปรอบๆห้อง

ทำงานที่กว้างมากและในห้องนี้ก็มีโต๊ะทำงานอยู่สามโต๊ะ แต่ตรงกลางห้องเป็น

โต๊ะที่ใหญ่ที่สุด ซ่ึงคริสต์เดินไปที่โต๊ะนั้นและยกโทรศัพท์ส่ังเครื่องด่ืมให้เธอ 

และเขาก็นั่งลงที่เก้าอี้หลังโต๊ะนั้น และหยิบกระดาษโน้ต 

 “คุณคริสต์ พี่ดาวโหลดไฟล์งานที่ต่างประเทศส่งมาให้แล้ว...เขมิกา” 

 คริสต์เปิด MacBook นั้นทันทีหลังจากที่อ่านโน้ต กอหญ้าที่ทำเพียง

มองคริสต์ที่นั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่หลังโต๊ะนั้น และสายตาเขาก็อยู่ที่หน้าจอ 

MacBook  จนกระทั่งเสียงเคาะประตูห้องดังข้ึน กอหญ้าหันไปตามเสียงนั้นก็

เป็นพนักงานที่ในถาดมีน้ำส้มค่ันที่ถูกนำมาวางตรงหน้าเธอ และพนักงานคน

นั้นก็เดินไปที่โต๊ะที่คริสต์นั่งทำงานวางแก้วกาแฟดำที่มีควันลอยพร้อมกับแก้ว

น้ำเปล่าใกล้ๆกัน และเธอก็เดินออกจากห้องไป 

 “หญ้า!...” กอหญ้าเงยหน้าจากหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเธอ 

เม่ือเสียงเรียกชื่อเธอดังข้ึน หลังจากเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมง 

 “ค่ะ” 

 “มานี้สิ!...” กอหญ้าลุกจากที่นั่งเดินตรงไปที่คริสต์ “เดินมาด้านนี้...” 

คริสต์ย้ำเม่ือกอหญ้าเดินมายืนตรงหน้าโต๊ะทำงานเขา 

 “โอ้ย!...จะทำอะไร!!” กอหญ้าร้องออกมา เม่ือเธอเดินอ้อมโต๊ะมาด้าน

ที่คริสต์ต้องการ และเธอก็ถูกดึงให้มานั่งบนตักเขา 

 “ไม่ได้จะทำอะไร...จะให้ดูอะไร...อย่าด้ินนักสิ...มันหนักนะ!” 
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 “หยาบคาย!...หญ้าไม่ได้หนักอะไรแบบนั้นสักหน่อย” 

 “ก็นั่ งนิ่ งๆ . . .และตาก็หันไปดูทางโน้น . . .หน้าพี่ ไ ม่หายไปไหน

หรอก...จะอยู่ตรงนี้ให้หญ้าได้เห็นไปตลอดแน่นอน...” กอหญ้าหน้าแดงก่ำกับ

คำพูดของคริสต์ ที่ส่ือความหมายอย่างโจ่งแจ้ง... 

 กอหญ้าหันไปดูจอ MacBook และฟังรายละเอียดที่คริสต์เอ่ยบอกเธอ

ว่านี้เป็นรายการใหม่ที่จะมีในช่องของเขา กอหญ้าฟังอย่างต้ังใจเพราะเป็น

รายการที่น่าสนใจมากที่เป็นโปรเจ็คที่จะนำเสนอผลงานของนักศึกษาและ

แน่นอนไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยแต่คริสต์จะนำเสนอผลงานของนักศึกษา

ทั่วโลก ซ่ึงคริสต์ได้คอนแท็กติดต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และเสนอโปร

เจตรูปแบบรายการและได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมากมายรวมถึงของ

ประเทศไทยด้วย 

 “น่าสนใจจริงๆด้วย...” 

 “รายการนี้คนทั่วโลกสามารถติดตามและรับชมได้ ได้หลายช่องทาง 

รวมถึงรูปแบบแอฟพลิเคชั่นที่สามารถโหลดได้ทั่วทุกประเทศ...โดยเราจะส่ง

สัญญาณให้เลือกรับชมสองภาษา ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล 

ส่วนอีกภาษาจะเป็นภาษาพื้นเมืองของประเทศนั้นๆ และจะมีซับไตเต้ิลเป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย...” 

 “ดีจังเลยค่ะ...พี่คริสต์คิดเองเหรอคะ?” 

 “ก็ไม่เชิงซะทีเดียว...พี่อยากให้หญ้าลองออกแบบสตูดิโอของรายการ

นี้ดู” 

 “ห๊า!...หญ้าเนี๊ยะนะคะ...” 
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 “ก็ลองทำมาดูก่อน...หญ้าก็เข้าใจคอนเซ็ปของรายการแล้ว...ลองทำดู

หน่อยนะ” กอหญ้าพยักหน้าเป็นการรับปาก และหันกลับไปดูรายละเอียดของ

รายการ คริสต์ยิ้มพร้อมวงแขนยังคงโอบกอดร่างบางที่ยังนั่งอยู่บนตักเขา  

 ภาพของคริสต์และกอหญ้าที่พูดคุยกัน ทำให้คุณหญิงศศิธรกับเขมิกา

ที่พึ่งกลับเข้าหันมายิ้มและค่อยๆดึงประตูห้องทำงานปิดลง 

 “ไม่อยากเชื่อว่า!...คุณคริสต์จะมีวันนี้” เขมิกาเอ่ยกับคุณหญิงศศิธร 

 “…น้ามีความสุขจังเลยเขม...” ทั้งสองหันมายิ้มให้กันและชวนกัน

เดินออกมาจากประตูห้องนั้นอย่างเงียบๆ ส่วนเขมิกาก่อนออกไปกำชับ

พนักงานหน้าห้องว่าถ้ามีอะไรให้ติดต่อไปที่เธออย่าเข้าไปรบกวนคุณคริสต์โดย

เด็ดขาด 

 Grrrr Grrrr กอหญ้าเงยหน้าออกจากหน้าจอ MacBook และขอตัวไป

หยิบโทรศัพท์ที่ดังข้ึนในกระเป๋าสะพายที่เธอวางไว้ที่โต๊ะที่เธอนั่งก่อนหน้านี้ 

 “กิ๊ก!...” 

 “หญ้า...สะดวกม้ัย” 

 “มีไรเหรอ?” 

 “กิ๊กจะโทรมาถามเรื่องละคร...หญ้าเอาไง” กอหญ้าหันไปมองคริสต์ที่

ยังจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า ใบหน้าหวานครุ่นคิดสักครู่ 

 “หญ้าตกลง...ตามเง่ือนไขของช่องไปเลย”  

 “หญ้า!...เอาแบบนั้นนะ...ถ้ากิ๊กแจ้งไป...เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะ...นัก

แสดงนำชายคือคุณคริสต์นะ...เพราะทางช่องเขาไม่เปลี่ยนหัวข้อนี้แน่นอน” 

 “อื้ม!...ก็ตามนั้น” 
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 “เอ่อ!...แล้วแกอยู่ไหน?” 

 “เอ่อ!...ก็มาเดินดูของนะ...กิ๊กคงไม่ลืมว่าอาทิตย์หน้า ‘อันโต’ กำลังจะ

มาหาแล้วนะ...ว่าจะไปรับของขวัญที่ส่ังทำไว้นะ” 

 “กิ๊กไม่ลืมแน่นอน...เชิญหญ้าตามสบาย...เพราะกิ๊กเตรียมในส่วนของ

กิ๊กให้แล้ว...และมีของหญ้าด้วย” กอหญ้ายิ้มและวางสายเพื่อนสาว 

 “คุณกลับไปก่อนก็ได้...เด๋ียวหญ้ากลับเอง” กอหญ้าหันไปพูดกับ

คริสต์ที่เดินตามเธอและทำตัวติดเธอมากเกินไปด้วย 

 “…นัดกับใคร ถึงมาไล่กันแบบนี้” คริสต์พูดเป็นเชิงน้อยใจ ที่กอหญ้า

เอาแต่ไล่ให้เขากลับ ต้ังแต่หลังม้ือเที่ยง 

 “อะไรกันเล่า...อายุต้ังเท่าไหร่แล้ว...ดูทำท่าทำทางเข้า...เยอะนะเรา

อ๊ะ”        กอหญ้าอดค่อนขอดคริสต์ไม่ได้ ที่ทำตัวยังกับเด็กเล็กร้องตามแม่ 

 “ไม่รู้ละ...มาด้วยกัน ถ้าจะกลับก็ต้องกลับด้วยกัน...” คริสต์ตอแยไม่

เลิก และเขาก็ไม่รู้สึกถึงคำค่อนขอดของกอหญ้าสักนิด 

 “ไม่อยากจะด่าเป็นครั้งที่ร้อยเลย...บ้าเปล่า?...เป็นไรกันก็ไม่ใช่...แล้ว

ตอนนี้ฉันเริ่มจะด่าตัวเองเหมือนกันว่า...ฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ...ที่ปล่อยให้

คุณมาวางอำนาจกักกันฉันทุกฝีก้าวขนาดนี้” 

 “ง้ันเรามาเป็นไรกันม้ัย?...จะได้ไม่ต้องบ้ากันทั้งคู่” คริสต์ต่อปากต่อคำ

อย่างสนุกและสุขใจอย่างที่เขาเองก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดข้ึนกับตัวเอง 

 “พี่หญ้า!...” เสียงเรียกเข้ามาขัดจังหวะขณะที่กอหญ้ากำลังจะสวน

กลับคำพูดของคริสต์ ทำให้คนที่ถูกเรียกหันไปตามเสียงเรียก ‘ควับ’ คริสต์คว้า

แขน     กอหญ้าไว้ทันทีเม่ือเธอกำลังจะเดินไปหาเจ้าของเสียงนั้น 
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 “พิศาล!...คุณปล่อยฉันได้แล้ว” ประโยคหลังกอหญ้าหันไปพูดกับ

คริสต์ที่เริ่มทำมากกว่าจับแขนเธอ เพราะคริสต์โอบเอวเธอต่อหน้าพิศาลและ

สถานที่แห่งนี้ กลางห้างสรรพสินค้าดัง 

 “มันไปใคร?” คริสต์หันไปถามกอหญ้าด้วยน้ำเสียงที่ดุและที่มาพร้อม

กับแววตาที่มองเข้าไปในดวงตาของกอหญ้า  

 พิศาลเดินเข้ามาใกล้สองคนที่ ที่หนึ่งในนั้นคือคนที่เขาเอ่ยเรียกและ

อีกคนเขารู้จักดีในหน้าหนังสือพิมพ์ คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ 

 “คุณควรจะปล่อยพี่หญ้าจะดีกว่า...” พิศาลเอ่ยออกมา และสายตาเริ่ม

มองไปรอบๆ ที่ผู้คนเริ่มที่จะหันมามองพวกเขากันมากข้ึน  

 “แล้วนายเป็นใคร?....” คริสต์หันกลับมาถามด้วยใบหน้าและน้ำเสียง

ห่างไกลคำว่า ญาติดี.... โดยทันที 

 ยี่สิบนาทีต่อมา...กอหญ้าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ร้านทองในห้างสรรพสินค้า

นั้นโดยที่มีพิศาลนั่งอยู่ข้างๆ และเยื้องไปด้านหลัง คริสต์ที่ยืนอยู่ห่างๆ 

 “ผมว่าเขาชอบพี่หญ้านะ” 

 “เพี๊ยะ!...” กอหญ้าตีแขนพิศาลที่พูดจาไม่เข้าหูเธอ 

 “พี่หญ้า!...ตีผมทำไม? คนเค้าพูดความจริง” 

 “…ชื่อคริสต์เหรอไง?...ถึงไปรู้ว่าเขาคิดยังไง?” คริสต์ที่ยืนมองห่างๆ 

สายตาคอยแอบชำเลืองมองสองพี่น้องที่ซุบซิบอะไรกันที่เขาไม่ได้ยิน ในขณะ

ที่รอเจ้าหน้าที่นำ ‘ของ’ ที่กอหญ้าส่ังทำเอาออกมา 

 “ผมเป็นผู้ชายนะครับ!...เขาดูกันออก...ก่อนที่เขาจะรู้ว่าผมเป็นน้อง

ชายพี่...สายตาเขามองผมอย่างกับจะเตะโด่งผมออกนอกโลกยังไงยังง้ัน...แต่จะ
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ว่าไปตัวจริงเขาดูดีกว่าในภาพข่าวนะครับ...เข้าใจเลยล่ะว่าทำไมสาวๆถึงอยาก

จะเป็นมากกว่าคู่ควงของเขา...รูปหล่อ รวย การศึกษาดีอีกต่างหาก...”  

 “รู้ดีจริงนะ!...” กอหญ้าหยุดคำพูดของตัวเอง เม่ือเจ้าหน้าที่นำของที่

เธอส่ังทำออกมา ล็อคเก็ต สองชิ้นที่ต่างขนาดกัน กอหญ้าหยิบอันที่ใหญ่กว่า

ข้ึนมาและกดเปิดดูด้านในที่เป็นภาพวาดชายหนุ่มที่สวมชุดเชฟและอุ้มเด็กผู้

หญิงตัวเล็กที่หันมองหน้าชายหนุ่มกับแขนเล็กที่พาดคล้องคอไว้ พิศาลเห็น

ภาพวาดนั้นแล้วต้องเงยหน้ามองกอหญ้าที่ยิ้มตอบเขา เพราะเป็นภาพกอหญ้า

กับพ่อของเธอที่มาจากฝีมือวาดของกอหญ้าเอง กอหญ้าตรวจสอบความ

เรียบร้อยและอีกอันที่เล็กกว่าข้างในเป็นภาพเหมือนกันชิ้นน้ันสำหรับตัวเธอ

เอง 

 คริสต์ขมวดค้ิวอย่างสนใจ ถึงจะพยายามที่มองว่ามันคืออะไร แต่เขาก็

ไม่เห็นอยู่ดี แต่ต้องเป็นล็อคเก็ตที่สำคัญมาก เขาเห็นเพียงแค่นั้น ทั้งสามเดิน

ออกจากร้านเม่ือกอหญ้าชำระเงินส่วนที่เหลือ ของสองชิ้นนี้ กอหญ้าส่ังทำโดย

เงินนั้นได้มาจากงานออกแบบภายในของเธอที่มีผู้ที่ชอบการออกแบบนั้นและ

ซ้ือแบบไปตอนที่เธอฝึกงานอยู่ และเขาก็ให้ค่าตอบแทนถึงหกหลักเพียงแค่เขา

คนนั้นรู้ว่าเป็นการออกแบบโดยนักศึกษา เขาจึงให้ราคาที่สูงกว่างานออกแบบ

ทั่วไป จึงทำให้กอหญ้านำเงินจำนวนนั้นมาทำของขวัญวันเกิดครบรอบอายุ

ยี่สิบเอ็ดปีของเธอกับพ่อที่อายุครบส่ีสิบเอ็ดปี ใครจะเชื่อ!ก็ต้องเชื่อว่ากอหญ้า

พระเจ้าส่งมาให้เกิดเป็นลูกพ่อ เพราะเธอเกิดวันเดียวกับพ่อของเธอแต่คนละปี

เท่านั้น แน่!ละต้องคนละปี จนถึงตอนนี้กอหญ้าก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ซ้ืองาน

ออกแบบภายในชิ้นนั้นของเธอไป... 
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 “จะไปไหนกัน?” คริสต์เอ่ยถาม เม่ือเขากลายเป็นคนไร้ตัวตนของกอ

หญ้าไปซะแล้ว! 

 “…ปิดเทอม...” กอหญ้าชี้นิ้วไปที่พิศาล และหันนิ้วมาชี้ตัวเอง “เรียน

จบแล้ว...เราสองคนจะไปดูหนังกันตามประสาพี่น้อง” กอหญ้าหันนิ้วไปชี้ที่

คริสต์ “...มีงานต้องทำไม่ใช่เหรอ?...ควรกลับไปทำงานได้แล้ว” 

 “ใช่!งานมีให้ทำ...แต่เผอิญไม่ใช่ลูกจ้างใคร...จะกลับตอนไหน

ก็ได้...จะ...ไป...ดู...หนัง...ด้วย...มีอะไรม้ัย?” พิศาลแอบยิ้ม ยามที่มองและฟังพี่

สาวกับว่าที่พี่เขย ที่ดูแล้วฟ้าคงส่งมาปราบพยศพี่สาวคนนี้เป็นแน่  

 คริสต์นั่งยิ้มยามดูสองพี่น้องที่นั่งกินพิซซ่าหลังจากที่ออกมาจากโรง

ภาพยนตร์ แน่นอนเขามีคำถามมากมายที่อยากจะถามกอหญ้า เพราะถ้าสองคน

นี้ไม่ยืนยันว่าเป็นพี่น้องต่างแม่กัน ใครมาบอกเขา เขาไม่มีทางเชื่อเป็นแน่ 

เพราะสองคนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักนิด แต่มีส่ิงหนึ่งที่เขารู้มากข้ึนเกี่ยว

กับกอหญ้าคือ เธอมีแม่ที่มีครอบครัวใหม่แล้วนั้นเอง 

 กอหญ้าก็ดูเหมือนเด็กสาวๆทั่วไป ในยามนี้ ยามที่เธอมีน้องชายข้าง

กาย ซ่ึงแตกต่างมากยามอยู่กับเขา เพราะเธอจะดูเก่งกล้าสามารถ อวดดีตลอด

เวลา... 

 ริต้าที่เดินผ่านมาหยุดมองคริสต์ที่นั่งอยู่ในร้านพิซซ่า ซ่ึงริต้าเองก็ไม่

คิดว่าจะได้เห็นคริสต์ในสถานที่แบบนี้ และที่ร่วมโต๊ะด้วยอีกสองคนนั้นเธอ

ไม่รู้จัก แต่หนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวที่มองจากตรงนี้เธอสวยสง่าดูสดใสและ

คุ้นๆ  และที่ทำให้   ริต้าดวงตาร้อนผ่าว สายตาของคริสต์ที่มองหญิงสาวคน

นั้น มันมีอะไรมากกว่าที่ใครเห็นก็รู้โดยทันที มือเรียวของริต้าขมวดกำแน่น

มากข้ึนเม่ือคริสต์ดึงทิชชู่เช็ดแก้มของหญิงสาวคนนั้นเม่ือมีคราบซอสติดอยู่ 
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 “ริต้า!...ไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆ...คริสต์คุณจะต้องเสียใจที่ทำกับริต้า

แบบนี้” ริต้าเดินจากไปเม่ือพ่นคำเคียดแค้นออกมาเบาๆ ได้ยินเพียงตัวเธอเอง 

และทำให้ริต้าย้อนคิดถึงเม่ือตอนกลางวันที่เธอเผอิญได้ยินคุณหญิงศศิธรคุยกับ    

เขมิกาในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เธอนั่งอยู่ด้านหลังโต๊ะของทั้งสองคน 

 “คุณน้าดูมีความสุขจังนะคะวันนี้” เขมิกาเอ่ยแซวคุณหญิงศศิธรที่ยิ้ม

น้อยยิ้มใหญ่ตลอดต้ังแต่ที่เห็นภาพคริสต์กับกอหญ้าในห้องทำงาน 

 “แล้วเขมล่ะ...ก็ดูเบิกบานเป็นพิเศษ” คุณหญิงศศิธรแซวกลับ ทำให้

ทั้งสองคนหัวเราะออกมา และพูดคุยเรื่องของคริสต์กับกอหญ้า โดยที่ไม่รู้ตัว

เลยว่ามี ผู้ไม่ประสงค์ดีนั่งฟังเก็บข้อมูลอย่างต้ังใจ... 

 “แล้วเจอกัน...เด๋ียวพี่ไลน์ไปบอกร้านนะ” กอหญ้าเอ่ยลาพิศาล เม่ือ

คริสต์ยืนยันว่าเขาจะต้องได้กอหญ้ากลับไปพร้อมกับเขา  

 พิศาลยืนมองพี่สาวที่เดินเคียงคู่ไปยังลานจอดรถกับคริสต์ เพราะ

ต้ังแต่ที่เขารู้ว่ามีพี่สาว และรู้จักพี่สาวคนนี้ของเขา คริสต์เป็นผู้ชายคนแรกและ

ดูท่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่พ่อของพี่สาว ที่พี่สาวของเขาดูจะเชื่อฟังอย่างไม่รู้ตัว

เลย แต่พิศาลก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นกังวลแทน เพราะว่าพี่สาวของเขาคงต้องเจอ

เรื่องวุ่นวายต่อจากนี้เป็นแน่ เพราะนายคริสต์คนนี้ เพราะ คริสต์ มาร์ติน เชียร์

เลอร์ ธรรมดาน้อยเสียเม่ือไหร่... 
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 “เล่ามาหน่อยสิ!...” กอหญ้าหันไปมองคริสต์ที่จู่ๆเขาก็พูดข้ึนมา 

โดยที่เธอไม่เข้าใจประโยคนั้นของเขาสักนิด ขณะที่นั่งเคียงข้างเขาในรถ Land 

Rover Discovery Sport สีดำ 

 “เล่า?...เล่าอะไร” 

 “เรื่องแม่ของหญ้า” 

 “นั้นมันเรื่องส่วนตัวของฉันม้ัย?” 

 “อยากรู้!...เล่ามา” กอหญ้าได้แต่ถอนใจกับผู้ชายที่นั่งอยู่หลังพวง

มาลัยข้างๆเธอที่ดูจะไม่เดือดร้อนกับคำประชดประชันเลยสักนิด 

 “แม่เลิกกับพ่อ...แต่งงานมีครอบครัวใหม่...พ่อเลี้ยงฉันมา” 

 “พ่ออยู่ไหน?...เห็นอยู่คนเดียว” 

 “มิลาน...” 

 “ทำอะไรอยู่ที่นั้น” 

 “พ่อเป็นเชฟ...เปิดร้านอาหาร...ทำสวนผัก” 

 “หญ้าอยู่เมืองไทยคนเดียวเหรอ” 

 “แล้วเห็นใครอีกม้ัยล่ะ” 

 “ตอบมาดีๆ!!!” คริสต์เอ่ยปรามเสียงดุๆ 

 “พึ่งมาอยู่...ตอนมัธยมปลาย” กอหญ้าตอบใหม่อย่างเสียไม่ได้ 

 “คนเดียว!!!” 

 “ก็พ่อต้องทำงาน...พ่อจะไปๆมาๆ ปีหนึ่งก็จะมาหาหญ้าสามส่ี

ครั้ง...ตามแต่โอกาส...แต่ละครั้งก็จะอยู่ด้วยนานสุดก็สิบวัน...” 

 “แล้วพ่อจะมาอีกเม่ือไหร่?” 

 “อาทิตย์หน้า...” 
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 “ง้ันขอนัดเจอพ่อด้วยได้ม้ัย?” 

 “เจอทำไม?” 

 “จะพาแม่ไปขอลูกสาวพ่อหญ้า...” กอหญ้าเบิกตากว้างหันไปมอง

คริสต์อย่างตกตะลึง และต่อมาเป็นคริสต์ที่มองกอหญ้าอย่างไม่เข้าใจ ที่เธอ

ยกมือตัวเองข้ึนมาทั้งสองมือและทำท่านับนิ้ว 

 “ยิ่งกว่าหนังสองชั่วโมงครึ่งจบอีก...” คริสต์ขมวดค้ิวกับคำพูดของ        

กอหญ้าที่ดังออกมาเบาๆและเขาต้องกลับมามองถนนต่อเม่ือสัญญาณไฟเป็น

เขียว 

 “พูดอะไร...ฟังไม่เข้าใจ...และต่อไปพูดกับพี่ให้มันดีๆ เพราะๆ

หน่อย...ให้รู้จักเด็กจักผู้ใหญ่บ้าง”  

 “ฉันต้องกำลังจะบ้าแน่ๆ...” คริสต์ยิ้มกับคำพึมพำของกอหญ้า ซ่ึงเขา

เข้าใจดีกับทุกประโยคของกอหญ้า เพราะมันเร็วอย่างที่กอหญ้าเปรียบเปรย

จริงๆ อย่าว่าแต่กอหญ้าเลย ตัวเขาเองยังไม่อยากเชื่อตัวเองที่มาหลงเด็กสอง

บุคลิกนี้ และอีกอย่างที่ทำให้เข้าใจได้ ที่กอหญ้าดูจะห้าวๆ นั้นคงเพราะโตมา

แบบคุณพ่อเลี้ยงเด่ียวที่เธอต้องอยู่ด้วยตัวเธอเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่แปลก

นักสำหรับเขาที่เด็กในต่างประเทศที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองเม่ือพ่อหรือแม่ต้องออก

ไปทำงาน ถ้าฐานะไม่ดีพอ คงไม่สามารถจ้างพี่เลี้ยงได้ตลอดเวลา และอีกอย่างที่

เขาม่ันใจคือกอหญ้าไม่สนิทกับแม่แท้ๆ เพราะเขายังจำแววตาที่เขาพาเธอไป

บ้าน(ในลุ๊คของนักเขียน) เม่ือวานนี้และเขาเห็นสายตาที่ดูเศร้าอย่างชัดเจน แต่

ยายเด็กนี้จะรู้ตัวเหรอยังว่าเขารู้แล้วว่าเธอคือคนเดียวกันกับนักเขียนที่ใช้

นามปากกาว่า ‘กอหญ้า’  
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 “จะเข้ามาทำไม?...มันค่ำแล้ว...กลับไปได้แล้ว” กอหญ้าจำต้องเอ่ยกับ

คริสต์ที่เขาเดินตามเข้ามาในห้องของเธอ 

 “นอนด้วยนะ!” กอหญ้าอ้าปากค้างกับคำพูดที่ดูสบายๆของคริสต์ จน

คริสต์หันมายิ้มพร้อมกับยกมือข้ึนมาดันคางของกอหญ้าให้เธอปิดปากของตัว

เองซะ! “...จะตกใจอะไรขนาดนั้น...เรื่องขอนอนด้วยพูดจริง...” 

 “โอ้ย!...นี้คุณคริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์...ฟังให้ดีเลยนะ!...ว่าคุณกำลัง

ทำให้ฉันกำลังบ้า!!!...ต้ังแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น...เคยรู้จักผู้ชายแบบคุณมา

ก่อน...ฉันไม่อนุญาต!...ฉันไม่เหมือนผู้หญิงคนก่อนๆของคุณหรอกนะ!!...อย่า

เอาความเคยชินมาใช้กับฉัน...ออกไป!!!” กอหญ้าพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงความ

โกรธและไม่พอใจคนตรงหน้าอย่างชัดเจน  

 “ขอโทษ!...ใจเย็นๆก่อน” คริสต์รีบคว้าแขนของกอหญ้าไว้ เพราะส่ิง

ที่เธอคิดไม่ใช่ส่ิงที่เขาเจตนาให้เธอคิดแบบนั้น “...พี่ไม่ได้หมายความตามที่

หญ้าเข้าใจเลย...ใช่!หญ้าพูดถูกว่า...หญ้าไม่เหมือนและไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่พี่เคย

เจอมา...หญ้าแตกต่างและเป็นมากกว่านั้น...” 

 “เราเจอและรู้จักกันแค่ไม่กี่วัน...คุณจะมารู้สึกกับฉันมากอะไรได้

นักหนา...” 

 “ทำไมระยะเวลามันถึงสำคัญนัก...หืม?” คริสต์ย้ำอีกครั้งเม่ือกอหญ้า

ไม่ตอบคำถามเขา ซ่ึงมือใหญ่เกาะกุมไหล่บางให้หันมาเผชิญหน้ากับเขา 

 “สำคัญสิ!...เพราะเวลามันก็เหมือนระยะทาง ที่ถ้าคนสองคนยอมที่จะ

เดินร่วมทางเดียวกัน ช่วงเวลาและระยะทางเหล่านั้นจะทำให้ต่างฝ่ายเห็นอีก

ฝ่ายมากข้ึนว่าเป็นอย่างไร” 
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 “แต่สำหรับพี่แล้ว เราจะมองเห็นตัวจริงของคนคนนั้นชัดเจนมาก

ที่สุด ตอนที่เรายังไม่มีความรู้สึกที่พิเศษให้ไป เพราะสายตาเรามันจะไม่ลำเอียง

เจ้าของมันแน่นอน” 

 “ช่วงเวลานั้นของคุณมันมาถึงสุดทางแล้วเหรอยัง?” 

 “ถึงเส้นชัยตอนที่หญ้าช็อคแน่นิ่งไปตอนที่พี่แกล้งอำว่าเราสองคนมี

อะไรกัน” กอหญ้ามองหน้าคริสต์ด้วยสายตาที่ค้างตะลึง เพราะเธอไม่ใช่เด็ก

และโง่เกินจะไม่เข้าใจว่า ผู้ชายตรงหน้ากำลังบอก ‘ชอบ’ เธอในแบบฉบับของ

เขา 

 “…….” 

 “คราวนี้ถึงตาหญ้าแล้ว...ว่าถึงเวลาหรือระยะทางที่หญ้าพร้อมและ

ต้องการพี่เดินไปบนเส้นทางเดียวกับหญ้าเหรอยัง...” 

 “เอ่อ!....หญ้าพึ่งจะยี่สิบเอ็ดเอง...รู้สึกว่ามันเร็วไปที่หญ้าจะคิดเรื่อง

นี้...” 

 “ก็จริงอยู่...แต่หญ้าเรียนจบแล้ว...ถ้าหญ้าอยากเรียนต่อพี่ก็ไม่ขัดข้อง 

แต่พี่ไม่รอนะ...พี่จะให้แม่มาขอหญ้ากับพ่อหญ้า...เพราะหลังจากนี้ไปพี่จะดูแล

หญ้าเองเม่ือพ่อหญ้าต้องกลับมิลาน...และที่พี่ต้องให้แม่มาขอ เพราะพี่จะให้

หญ้าย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่ เพราะที่นั้นยังมีคุณแม่พี่ หญ้าจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

แบบนี้...ตกลงม้ัย?” กอหญ้านิ่ง งง ตกใจ อะไร กอหญ้าไม่สามารถหาคำตอบ

ให้กับตัวเองได้ ว่าเกิดอะไรข้ึนกับเธอ  

 “หญ้าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ” คริสต์ปล่อยร่างกอหญ้าที่เธอพูด

และเดินอย่างกับคนละเมอ รอยยิ้มปรากฎบนใบหน้าของคริสต์ เพราะกอหญ้า

ไม่ได้   ปฎิเสธเขาเลยแม้แต่น้อย แต่เธอคงแค่ต้ังตัวไม่ทันกับการจู่โจมของเขา 
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 กอหญ้านอนพลิกกายตะแคงมองคริสต์ที่นอนพิงหัวเตียงอยู่ข้างๆ 

บนเตียงนอนของเธอ สายตาเขามองไปที่ทีวีปลายเตียง กอหญ้าขมวดค้ิวมอง

และเหมือนพึ่งคิดได้ว่า...  

 “…ไปอาบน้ำเปลี่ยนเส้ือผ้า มาจากไหน?” 

 “คิดว่าจะไม่ถามซะแล้ว...ห้องพี่อยู่ชั้นบน”  

 “อะไรนะ!...คนบ้า!...เคยคิดจะบอกอะไรบ้างม้ัยเนี๊ยะ...” 

 “คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ อายุสามสิบแล้ว...เป็นลูกชายคนเดียวของ

แม่ พ่อเสียไปเม่ือยี่สิบปีก่อน จบมาจากอเมริกา ปัจจุบันทำงานกิจการของ

ครอบครัว...เกิดและเติบโตที่โรม อิตาลี่เหมือนกัน...และมีคนรักแล้วชื่อ กอ

หญ้า ดาร์เม่ียน...เอ่อจริงสิ!...ทำไมพ่อถึงต้ังชื่อกอหญ้าว่ากอหญ้า...” 

 กอหญ้าทำหน้าเอ๋อๆ ใส่คริสต์ ที่พูดยืดยาวและทำเหมือนเป็นเรื่อง

ถาม ตอบ คุย เรื่องดินฟ้าอากาศทั่วไป....เฮ้ย!!! กอหญ้าถอนหายใจก่อนตอบ... 

 “กอหญ้า...พ่ออยากให้หญ้าเข้มแข็งโดยที่มีความอ่อนโยนในตัว

เหมือนกอหญ้าไม่ว่าจะต้องเจอมรสุมขนาดไหน...ท้ายที่สุดแล้วกอหญ้าก็ยังอยู่

ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่สูงสุดและที่ต่ำสุด...กอหญ้าก็สามารถอยู่รอดได้ทุกที่” 

 “เหมาะสม!...” คริสต์พูดส้ันๆ เม่ือฟังกอหญ้าพูดจนจบ และขยับตัว

เตรียมนอน.... 

 “ไหนบอกว่านอนเฉยๆไง...” 

 “แค่กอดเอง นอนกอดกันอบอุ่นจะตาย...ทั้งๆที่ไม่อยากทำแค่กอด

หรอกนะ!...แต่รอได้!...ให้แม่มาขอก่อน” 

 “แล้วคิดเหรอว่าพ่อจะยกหญ้าให้ง่ายๆ...พ่อเขารักหญ้ามากเลยรู้ม้ัย” 
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 “รู้!...และหญ้าก็รักพ่อคนนี้ของหญ้ามากด้วยใช่ม้ัย?” 

 “แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วย” 

 “ก็ถ้าหญ้าต้องการให้พ่อคลายกังวลเกี่ยวกับหญ้า...หญ้าก็ต้องมาเป็น

ของพี่ เพราะพี่จะดูแลและรักหญ้าคนนี้คนเดียวตลอดไป แค่นี้พ่อของหญ้าก็จะ

มีความสุขเม่ือเขาได้ให้ส่ิงที่มีค่าที่สุดในชีวิต ฝากไว้ในมือของคนที่จะไม่มีวัน

ทำให้หญ้าต้องเสียใจ...พี่รักหญ้านะ!...รักในระยะเวลาที่ส้ันกว่าหนังสอง

ชั่วโมงครึ่งจบเสียอีก” 

 “…รัก...พูดออกมาง่ายจริง!...ผู้ชายสมัยนี้” 

 “…ไหนบอกว่าแค่ยี่สิบเอ็ด...แต่คำพูดคำจา...คร่ำครืมาก...” คริสต์พูด

ตอบกลับด้วยเสียงที่แผ่วเบา โดยที่สายตาจับจ้องมองเข้าไปในดวงตาคมหวาน 

 “ถ้าหญ้าคร่ำครืจริงก็ดี!...พี่คริสต์ก็ต้องกลับออกไปนอนที่ห้องของตัว

เอง...ม้ัยก็ข้างล่างบนพื้น...หรือนอกห้อง...ไม่ใช่มานอนกอดหญ้าบนเตียง

เดียวกันแบบนี้...” 

 “เฮ้ย!...เถียงกันจนเช้าก็คงไม่จบ...เด็กอะไร...ปากคอไม่รู้จักเด็กจัก

ผู้ใหญ่...เลิกเถียงกันมาทำอย่างอื่นกันม้ัย?” 

 “ทำ!!!...ทำอะไร?” 

 “ก็มาทำอะไรกัน!...แบบที่หญ้าจะได้เลิกพูดเลิกถามสักที...ว่า...ไม่ได้

เป็นไรกัน...” 

 “หญ้าไม่ได้โง่นะ!...ที่พูดออกมานะ!...เค้ารู้นะว่าหมายถึงอะไร?” 

 “แล้วได้ม้ัย?” คริสต์เอ่ยถามอย่างมีความหวัง 

 “แล้วเม่ือกี้ใครที่พูดว่าจะ ‘รอ’...” 
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 “รักพี่ม้ัย?” กอหญ้าเบิกตากว้าง ที่จู่ๆคริสต์ก็เปลี่ยนคำถาม และรุก

เธอ... 

 “ไม่รัก!...” กอหญ้าตอบออกไปแบบไม่เต็มเสียง และหลบสายตาเข้ม

ที่นอนจ้องเธอ แต่คำตอบของเธอกลับเผยรอยยิ้มของคริสต์ออกมา 

 “ง้ันขอพิสูจน์ได้ม้ัย?...”  

 “พิสูจน์?...ยังไง?...ว้ายยย!!!!” กอหญ้าร้องออกมา เม่ือส้ินเสียงคำถาม

เธอ คริสต์ขยับข้ึนมาทาบทับร่างเธออย่างรวดเร็ว 

 “…เป็นอะไรกันนะ!...ที่เอ่ยขอตรงๆ เพราะไม่อยากต้องบังคับ!...แคร์

ความรู้สึกของหญ้านะ!....พี่ผิดเองที่คิดว่าจะสามารถนอนกอดหญ้าเฉยๆ

ได้...แต่ตอนนี้พี่ต้องการหญ้าจริงๆ...ถึงเราจะอยู่เมืองไทย...แต่อยากจะชวน

หญ้ามาลองใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากัน...เม่ือหญ้าพร้อมเราจะแต่งงานกัน...ได้

ม้ัย?” คริสต์เข้าใจดีว่ากอหญ้าคงไม่รู้ว่า กอหญ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาพูดคุย

อย่างเปิดเผยในเรื่องนี้ อาจจะดูแปลกกับสังคมไทยที่เธอกับเขาใช้ชีวิตอยู่ใน

ปัจจุบัน แต่เขาคิดว่ากอหญ้าคงไม่แปลกใจนัก เพราะเธอเองก็เติบโตและใช้

ชีวิตแบบวัฒนธรรมตะวันตกมาก่อน... 

 กอหญ้ามองคริสต์อย่างไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะได้ยินประโยคและคำ

พูดแบบนี้ อย่าว่าแต่จากคริสต์เลยไม่ว่าจะผู้ชายคนไหนก็ตามเถอะ แต่ที่น่า

เหลือเชื่อมากกว่าคือเธอกลับเอาประโยคเหล่านั้นของผู้ชายเหนือร่างเธอมาคิด 

เธอต้อง    ปฎิเสธและร้องแหกปากโวยวายสิ! ถึงจะถูก! แต่ความตรงไปตรงมา

ของคริสต์ทำให้เธอต้องคิด  

 คริสต์รออย่างใจเย็น เพราะสายตาเขาที่มองกอหญ้าที่หลบสายตาเขา 

ใช่!เธอหลบเพียงสายตา เขาจึงต้องอดทนรอ ให้เวลาเธอได้คิด เพราะหญิงสาว
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ตรงหน้าเขาคนนี้ เธอพิเศษกว่าใครทุกคนสำหรับเขา อนาคตเป็นอย่างไรเขาเอง

ก็ตอบไม่ได้ แต่ตอนนี้ วันนี้ คืนนี้ และพรุ่งนี้ เขาต้องการเธอคนนี้  

 “เอ่อ!...หญ้าไม่...ไม่...ไม่เคยมาก่อน” คริสต์ยิ้มกว้างออกมาทันที 

 “…เป็นคำตอบที่พี่ดีใจมาก...” คริสต์รู้อยู่แล้วว่ากอหญ้าไม่ประสี

ประสากับเรื่องนี้ ถ้าไม่รู้! ก็อย่ามาเรียกเขาว่า ‘ผู้ชาย’ ที่ผ่านผู้หญิงมาแบบไม่

เคยต้องอดอยากปากแห้ง แต่...ต้ังแต่คืนนั้นที่เขาอุ้มเธอคนนี้ติดมือกลับไปด้วย

ในคืนที่เกิดเรื่องที่ผับ เขาก็ไม่ต้องการความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนอีกเลย 

เขาจึงต้องไล่ต้อนเธอ กอหญ้า ดาร์เม่ียน...และคืนนี้เขาจะได้ครอบครองเธอ  

 คริสต์โน้มใบหน้าเข้าใกล้ใบหน้าคมหวานในฉบับสาวลูกเส้ียว ปาก

หยักที่ร้อนผ่าวในความรู้สึกของกอหญ้ายามที่สัมผัสริมฝีปากเธอ คริสต์ค่อยๆ

สัมผัสเริ่มที่ริมฝีปากล่างที่รอคอยเขาอย่างอ่อนโยน มือใหญ่ขยับเข้ามาเกลี่ย

เส้นผมดำยาวที่สยายเต็มหมอนที่เธอหนุนนอน 

 กอหญ้ากระพริบตามองตามสายตาของคริสต์ที่สลับมองดวงตาเธอ

กับริมฝีปากเธอ ยามที่เขาถอนริมฝีปากตัวเองออกมา เพราะคริสต์ต้องการไป

อย่างช้าๆ ไม่อยากให้กอหญ้ารู้สึกต่ืนกลัว เม่ือเขารับรู้ถึงเสียงการเต้นของหัวใจ

ดวงน้อยใต้ร่างเขา คริสต์เลื่อนใบหน้าไปด้านบนจุมพิตอย่างอ่อนโยนที่หน้า

ผากมนนั้น และค่อยๆไล่ต่ำลงมาที่ริมฝีปากอีกครั้ง 

 กอหญ้าเปิดรับความรู้สึกที่เกิดข้ึนมากมาย ที่เธอทั้ง กลัว ต่ืนเต้น 

สับสน สงสัย อยากรู้ และอีกมากมายที่เรียกว่าความรู้สึกวิ่งเข้าใส่เธอ กอหญ้า

เปิดปากกว้างข้ึนเม่ือเธอรับรู้ถึงความชื้นของลิ้นที่ร้อนผ่าวของคริสต์โลมเลียที่

ริมฝีปากทั้งบนและล่างของเธออย่างช้าๆ และรอคอย 
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 การตอบสนองตอบกลับของกอหญ้าสร้างความพึงพอใจให้กับคริสต์

อย่างที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ลิ้นร้อนในโพรงปากของกอหญ้าเลื่อย

หยอกล้อดูดกลืนความหวานนั้น ‘ใจเย็น’ คริสต์ต้องคอยร้องเตือนตัวเอง  

 สองมือแข็งแรงของคริสต์เลื่อนไปกอบกุมมือเล็กที่วางนิ่งอยู่ข้างตัว 

ยกข้ึนมาให้เธอโอบกอดคล้องคอเขาไว้ กอหญ้าโอนอ่อนผ่อนตามอย่างที่คริสต์

ต้องการ ในขณะที่ลิ้นร้อนยังคงรุกต่อไปเรื่อยๆ สองมือของคริสต์เริ่มทำหน้าที่

ของมันต่อไป เม่ือเขาเลื่อนต่ำลงมาจนมาถึงชายเส้ือนอนของกอหญ้า.... 

 “ชู่ววววว....” คริสต์ปลอบประโลม เมื่อกอหญ้าเกิดอาการตื่นกลัว 

สะดุ้ง เม่ือเขาเลื่อนชายเส้ือเธอข้ึน กอหญ้าหายใจถี่รัวทั้งทางจมูกและปากที่ได้

รับอิสระ 

 “ไว้ใจพี่นะ!...” คริสต์กระซิบแผ่วเบาด้วยเสียงที่แหบพร่า หน้าผาก

ทาบทับสัมผัสกัน ลมหายใจเป่ารดกัน... 

 กอหญ้าประสานสายตากับคริสต์ที่เธอคิดว่ามันเปลี่ยนไป เพราะตอน

นี้แววตาของคริสต์หยาดเยิ้มเต็มเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่เธอรู้ดีว่ามันคือ

อะไร แต่เธอไม่คิดว่าความรู้สึกที่เกิดข้ึนกับเธอตอนนี้มันเกินบรรยาย มันจะมี

ภาษาเขียนแบบไหนมาอธิบายความรู้สึกตอนนี้ของเธอได้ แต่...เธอยอมรับกับ

ตัวเองได้อย่างไม่อายว่า... ‘ต้องการ’ เธอต้องการผู้ชายคนนี้เช่นกัน เพราะเธอ

รู้สึกถึงความชุ่มชื้นบริเวณโพรงสาวของเธอเอง.... 

 ‘ต้องการ’ เธอต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร ก็เธอเป็นนักเขียนที่ ‘พ่าย

กลซาตาน’ ก็มีบทเลิฟซีนระหว่างตัวเอกของเรื่องเช่นกัน แต่ความรู้สึกจริงที่

เกิดข้ึนกับเธอตอนนี้ ทำให้เธอคิดว่าบทบรรยายของเรื่อง ‘พ่ายกลซาตาน’ มัน

อ่อนหัดไปเลย 
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 คริสต์ยิ้มให้กับแววตาของกอหญ้า เพราะเธอแสดงออกมาชัดเจน

เหลือเกินในตอนนี้ว่าเธอต้องการเขา คงเป็นความแตกต่างจากการเลี้ยงดูและ

วัฒนธรรมของกอหญ้าที่เธอเป็นเด็กสาวรุ่นใหม่ที่ถูกเลี้ยงดูมาให้มีความคิด

ของตัวเอง... 

 “สายตา!...ของหญ้า...ต้องการพี่อย่างชัดเจน...พี่ชอบนะ!” คริสต์พูด

อย่างตรงไปตรงมา ทำให้กอหญ้าหน้าแดงอย่างชัดเจน แต่เธอก็ไม่ปฎิเสธในส่ิง

ที่คริสต์พูดเลยสักนิด  

 คริสต์ขยับมือดึงชายเส้ือของกอหญ้าข้ึนอย่างช้าๆ จนพ้นศีรษะเธอไป 

เผยความเต่งตึงภายใต้บรา กอหญ้าเป็นหญิงสาวที่มีผิวที่ไม่จัดว่าขาวและไม่เชิง

เป็นสีน้ำผึ้ง แต่เธอกลับมีผิวที่เนียนละเอียดและเกลี้ยงเกลาจนเขาอยากจะ

ฝากฝังหลักฐานจากฝีปากเขาบนเนินเนื้อนั้น คริสต์ขยับมือเข้าใกล้ตะขอบรา

ด้านหน้า 

 ‘ควับ’ กอหญ้าเลื่อนมือเล็กของตัวเองเข้ามาจับมือคริสต์ตรงบริเวณ

ตะขอนั้นก่อนที่คริสต์จะกำจัดมันออกไปจากตัวเธอ  

 คริสต์เลื่อนสายตาประสานสายตากับดวงตาคมที่กำลังต่ืนเต้นและ

ระบบการหายใจที่เริ่มเย้ายวนกระตุ้นความต้องการของเขาอย่างถึงขีดสุด เม่ือ

ความเต่งตึงนั้นขยับเคลื่อนข้ึนลงตามระบบการหายใจที่แรงข้ึนของเจ้าของ 

 คริสต์ไร้ซ่ึงเสียงใดๆ เขาทำเพียงส่ายหน้าไปมาเป็นเชิงปรามสาวน้อย

กรายๆ เพราะเธอไม่มีสิทธิเปลี่ยนใจแล้วนั้นเอง เพราะตอนนี้ความแข็งแรงภาย

ใต้กางเกงนอนของเขามันกำลังต้องการและเรียกร้องออกสู่ภายนอกเจียนตาย

อยู่  รอมมะล่อ... 
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 คริสต์ขยับนิ้วปลดตะขอบราเม่ือมือเล็กเริ่มผ่อนแรงลง คริสต์หายใจ

แรงข้ึนเม่ือความสวยงามปรากฎตรงหน้าเขา กอหญ้าหันหน้าหนีด้วยความ

เอียงอาย คริสต์เลื่อนมือไปเชยคางเล็กให้หันหน้ามามองเขาเม่ือเขากำจัด

อาภรณ์ที่ปกปิดความสวยงามนั้น ใบหน้าคมเข้มขยับเข้าไปใกล้เข้าดูดด่ืมความ

หวานโพรงปากนั้นอีกครั้ง ความอ่อนโยนเริ่มทวีความเร้าร้อนมากข้ึนเรื่อยๆ 

ร่างเล็กส่ันสะท้านเม่ือมือใหญ่เข้ากอบกุมความอวบอูมเต่งตึงนั้น และเริ่มบีบ

เคล้นพร้อมๆกับลิ้นร้อนที่ดูดด่ืม เรียกร้องเพื่อต้องการ ทุกอย่างจากเธอมากข้ึน

เรื่อยๆ  

 มือเล็กจับยึดที่กลุ่มเส้นผมของคริสต์เม่ือเขาค่อยๆผละออกจากโพรง

ปากหวาน ไล่ต่ำลงมาที่ลำคอเล็ก ทั้งดอมดม ดูด เม้ม จนขนอ่อนลุกชันไปทั่ว

ร่างเล็ก 

 “อื้มมมม....” กอหญ้าครางออกมาเป็นครั้งแรก เม่ือคริสต์ไล่เลื่อนปาก

เข้าครอบครองยอดเกสรความเต่งตึงที่ชูชันแข่งขันกันภายใต้การครอบครอง

ด้วยปากและฝ่ามือของเขาสลับกันอย่างต่อเนื่อง 

 คริสต์ไล่ต่ำลงมาเรื่อยๆ อย่างเชื่องช้าที่เขาต้องการให้กอหญ้ารับรู้และ

รู้จักความรู้สึกที่เรียกว่าความสุขอย่างถึงที่สุด ถึงแม้ตอนนี้ตัวเองต้องการที่จะ

ข้ามข้ันตอนเข้าสู่โพรงสาวและกระแทกในกายสาวอย่างตามต้องการมากเพียง

ใดก็ตาม แต่เขาก็ต้องอดทนไว้ ‘ใจเย็น’  

 กอหญ้าแขม่วหน้าท้องแบนราบเม่ือความเสียวซ่านก่อตัวมากข้ึน 

และยิ่งริมฝีปากของคริสต์ไล่จุมพิตสลับดูดรั้งผิวเนื้อบริเวณนั้น คริสต์เลื่อน

สายตาเหลือบมองใบหน้ากอหญ้าที่ตอนนี้เธอหลับตา หอบหายใจ แหงนหน้า

ให้อากาศเข้าปอดผ่านทางจมูกและปากแดงที่เผยอข้ึนเล็กน้อย ‘เซ็กส์ซ่ี’ กอ
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หญ้าดูเป็นแบบนั้นจริงๆในสายตาเขา หรือรวมถึงผู้ชายทุกคนที่เห็นเธอในยาม

นี้ แต่คงเป็นเขาเท่านั้นที่ได้เห็น... 

 คริสต์ไล่ใบหน้าลงต่ำมาเรื่อยๆ พร้อมกับสูดดมความหอมของกลิ่น

กายสาวที่ชวนให้น่าหลงใหล พร้อมกับมือที่ค่อยๆดึงขอบเอวกางเกงนอนขา

ส้ันพร้อมกับบราตัวจิ๋วพร้อมกันอย่างช้าๆ ที่เลื่อนลงต่ำเรื่อยๆ ที่ใบหน้าและริม

ฝีปากของเขาก็ตามมาติดๆ 

 “อ๊ะ!...อ้าาาา” กอหญ้าร้องตกใจและตามติดด้วยเสียงคราง เม่ือคริสต์

จุมพิตแผ่วเบาบริเวณเนินเนื้อความสาวอย่างต่อเนื่อง เม่ือมือเขาเลื่อนกางเกง

เธอออกจากสะโพกเผยความงามประจักษ์ต่อหน้าเขา  

 คริสต์จับเรียวขาของกอหญ้าไว้ เม่ือเธอเริ่มที่จะฝืนการสัมผัสเขา อีก

ครั้ง!เพราะตอนนี้เธอเปลือยเปล่าต่อหน้าเขา คริสต์ขยับเรียวขานั้นให้ขยับเปิด

ทางกว้างข้ึนเม่ือเขาเคลื่อนร่างกายตัวเองที่ยังสวมอาภรณ์ครบทุกชิ้นมาอยู่

ระหว่างขาเล็กที่พยายามจะกำจัดพื้นที่ให้เขาแคบลงเรื่อยๆ 

 “พี่คริสต์!...หญ้ากลัว!!!” กอหญ้าเอ่ยบอกความรู้สึกของตนออกไป 

คริสต์ยิ้มและขยับลงไปยืนปลายเตียงโดยที่สายตาจับจ้องมองใบหน้าประสาน

สายตาของกับเธอตลอดเวลา เพื่อเขาต้องการตรึงสายตาของเธอไว้ด้วยดวงตา

เขา เพียงเส้ียวนาที ที่กอหญ้าไม่แทบไม่รู้ตัวเม่ือร่างเปลือยเปล่าของคริสต์เลื่อน

ข้ึนมานาบแนบชิดร่างเปลือยเปล่าของเธอข้างๆกายเธอ 

 “ตอนนี้เราสองคนเท่าเทียมกันแล้ว...มีอะไรที่หญ้าต้องกลัวอีกเหรอ” 

คริสต์พูดออกไปอย่างใจดี โดยที่มือเข้าประคองใบหน้าให้หันมองแต่ใบหน้า

เขา คริสต์รับรู้ถึงความส่ันเทาของกอหญ้า คริสต์เลื่อนมือออกจากใบหน้าคม

หวานเม่ือเขาสามารถใช้สายตาเขาตรึงสายตาเธอไว้ได้แล้ว มือแข็งแรงนั้นเลื่อน
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เข้ากอบกุมมือเล็กให้มาวางและนาบบนแผ่นอกกว้างแข็งแรงของเขา “เป็นไง

บ้าง?” คริสต์ถามกลับพร้อมรอยยิ้ม 

 “หัวใจพี่คริสต์เต้นแรงจัง!!!” กอหญ้าเริ่มพูดพร้อมรอยยิ้ม ที่ดูคลาย

ความกังวลและความกลัวลงได้มากข้ึน คริสต์ยิ้มออกมากับคำตอบนั้น 

 “เพราะพี่กำลังดีใจอย่างถึงที่สุด...ที่เราสองคนกำลังจะเป็นคนคน

เดียวกัน...” กอหญ้ายิ้มให้กับคริสต์มากข้ึน “...หญ้ากำลังรู้สึกแบบไหน ปลด

ปล่อยมันออกมา...เพราะทุกอย่างที่กำลังจะเกิดข้ึนกับหญ้าต่อจากนี้ ที่หญ้า

แสดงออกมามันมีความหมายกับพี่มาก...”  

 กอหญ้ายิ้มออกไปพร้อมด้วยใบหน้าที่แดงก่ำ ‘ครั้งแรก’ ของเธอกับ 

คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์  

 คริสต์โน้มใบหน้าและร่างเปลือยเปล่าของตน ให้ริมฝีปากสัมผัสกัน

อีกครั้ง แขนเล็กขยับโอบรอบคอแข็งแรงนั้น พร้อมกับสนองตอบสัมผัสนั้น

โดยการปล่อยลิ้นเล็กของตนเข้าดูดกลืนความหวานของคนเหนือร่าง สร้าง

เสียงครางในคอความพึงพอใจให้คริสต์อย่างมาก  

 ใบหน้าคมคร้ามเลื่อนออกมาอย่างแสนเสียดายเม่ือต้องปล่อยลิ้นเล็ก

คืนเจ้าของเม่ือเขาให้เธอเรียนรู้ดูดด่ืมความหวานในโพรงปากเขานานพอ จมูก

โด่งตามเชื้อชาติไล่ต่ำเข้าดอมดมที่ซอกคอเล็กที่แหงนหน้าเปิดทางให้อย่าง

เต็มใจ ฝ่ามือร้อนผ่าวเคลื่อนต่ำล่วงหน้าก่อนใบหน้าเข้ากอบกุมความเต่งตึงที่

สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของฝ่ามือร้อนนั้นมากมาย  

 ร่างเล็กแอ่นร่างรับสัมผัสนั้นพร้อมกับเสียงครางที่ดังออกมา เม่ือ

ความซ่านเสียวแผ่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วเรือนร่างเปลือยเปล่านั้น เม่ือริม

ฝีปากหยักเคลื่อนมาถึงความเต่งตึงร่างเล็กส่ันสะท้านอีกครั้ง เม่ือยอดเกสรที่ชู
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ชันอยู่แล้วถูกครอบครองที่เพิ่มความเร้าร้อนให้กับร่างบางเม่ือลิ้นร้ายทำหน้าที่

อย่างช่ำชองเจนจัดในเรื่องเสพเซ็กส์  

 “อ้าาาา....” กอหญ้าร้องครางพร้อมกับร่างที่กระสับกระส่ายมากเป็น

ทวีคูณ มือแกร่งเลื่อนลงต่ำลูบไล้ผิวเนียนนุ่มฝ่ามือเขาไปเรื่อยๆ เสียงครางของ    

กอหญ้าดังออกมามากข้ึน เม่ือมือแกร่งต้องสัมผัสส่ิงหวงแหนที่ไม่เคยต้องมือ

ชายใดมาก่อน 

 มือแกร่งสอดแทรกเข้าระหว่างขาเล็กที่ค่อยๆเปิดทางให้กับมือนั้น

อย่างจำยอมและอยากรู้ 

 “พี่คริสต์!....อ้าาาา...” กอหญ้าร้องเรียกชื่อคริสต์ครั้งแล้วครั้งเล่า เม่ือ

ฝ่ามือนั้นกรีดกรายสอดนิ้วเข้าสู่โพรงสาวที่ชุ่มฉ่ำอย่างถูกใจและน่าพอใจเป็น

อย่างมาก สองมือเล็กเกาะแน่นที่ไหล่แข็งแรงนั้น เม่ือใบหน้าของคริสต์เลื่อน

ลงต่ำตามทิศทางนิ้วที่หายเข้าสู่โพรงสาว 

 กอหญ้ากัดริมฝีปากล่างของตัวเองไว้แน่น เม่ือนิ้วเดียวที่หายเข้าไปใน

กายสาวของเธอและเริ่มขยับเข้าขยับออกเสียดสีปากทางโพรงสาวเรียกความ

รู้สึกที่ทำให้ร่างกายเธอหลั่งอะดรีนารีนออกมาสร้างความสุขให้กับเธออย่างที่

เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน 

 คริสต์ที่ความต้องการเริ่มที่จะชนะความอดทนเข้าไปทุกที เลื่อน

ใบหน้าลงต่ำมาเรื่อยๆ ในขณะที่นิ้วทำงานเปิดทางให้กับของจริงที่ตอนนี้ขยาย

ตัวต้องการลุกล้ำดินแดนที่นิ้วของเขาทำหน้าที่อยู่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่

เขาต้องอดกลั้นเอาไว้ เพราะกอหญ้าคับแคบเหลือเกิน แน่ล่ะ! เธอยังบริสุทธ์ิ ไร้

มลทิน และเธอช่างสวยงามน่ากินไปทั้งเนื้อทั้งตัว แต่คริสต์ต้องระงับความ

ต้องการส่วนตัวไว้ เพราะเธอคือกอหญ้า ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาเคยผ่านมา ถ้าเธอ
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ไม่ใช่กอหญ้าแล้วล่ะก็ ป่านนี้เขาคงกระแทกตัวตนใส่ไม่ยั้งไร้การทะนุถนอม

ตามอย่างที่เขาปฎิบัติและต้องการเพียงแค่ปลดปล่อยอารมณ์ความต้องการของ

ผู้ชายเท่านั้น 

 “อ้า!!!....พี่คริสต์!!!” กอหญ้าร้องเสียงดังกับประสบการณ์ตรงที่เธอ

ได้รับอยู่เม่ือใบหน้าของคริสต์ขยับฝังใบหน้าให้ลิ้นร้ายทำหน้าที่แทนนิ้วอย่าง

ไม่มีขาดช่วง เสียงริมฝีปาก ลิ้น ดูด เลีย ความงามของกอหญ้าทำร่างบางเกร็ง

ขนอ่อนลุกชันจนร่างเธอแทบจะระเบิดออกมา เม่ือความเป็นหญิงของเธอ

สัมผัสถึงความร้อนชื้นของลิ้นนั้นและยามที่มันเลื้อยหายเข้าไปในโพรงสาว กอ

หญ้าลืมส้ินทุกอย่างแม้แต่หายใจ เม่ือเธอต้องจมหายใจไม่ออกเพราะความเสียว

ซ่านที่เอ่อล้นออกมามากมาย.... 

 เสียงกรีดร้อง “ กรี๊ดดดดดดด...” ของกอหญ้าดังออกมาอย่างที่เธอเอง

ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามันดังเพียงใด เม่ือคริสต์นำพาความสุขนั้นมาให้เธอจนไหล

ออกมาตอบแทนให้กับคริสต์ที่ด่ืมกินความบริสุทธ์ิอย่างหิวโหย 

 คริสต์ขยับใบหน้าออกมาจากความสาวนั้นและมือข้างหนึ่งเข้ากอบ

กุมความแข็งแรงของตัวเองไว้ โดยมืออีกข้างจับท่อนขาของกอหญ้าที่เหมือน

เธอจะขัดขืนปิดทางไม่ให้เขากระทำการข้ันตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย  

 กอหญ้าที่หอบหายใจสะดุ้ง! เม่ือเธอรู้สึกบางอย่างสัมผัสความเป็น

หญิงของเธอ คริสต์โน้มกายกดทับร่างกอหญ้าไว้เพราะเธอเริ่มจะขัดขืนเขา

อย่างที่เธอเองไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ  

 คริสต์กัดกรามแน่น เม่ือปากทางเข้าโพรงสาวที่เขาเคลื่อนเข้าไปได้

เพียงนิดมันคับแคบ บีบรัดเขา และในขณะที่เรียวขาเล็กก็เหมือนจะไม่ร่วมมือ
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ด้วยอย่างตอนแรก...เพราะเธอเริ่มที่จะขยับหลบหลีกเขา เม่ือเธอเองก็เริ่มที่

รู้สึกถึงความอึดอัดที่มาพร้อมกับความเจ็บปวด 

 “เจ็บๆ...พี่คริสต์หยุด...ได้โปรดหยุด...หญ้าเจ็บ” คริสต์ที่ต้องกดร่าง

เล็กที่เริ่มกระสับกระส่าย และร้องออกมาถึงความกลัว และเวลานี้คริสต์ไม่มี

ความอดทนเหลือมากพอที่จะปลอบใจปลอบประโลมกอหญ้าต่อไปได้ เพราะ

เขาเองก็ต้องการเธอเหลือเกินอย่างมากมายจนเขาสามารถใช้กำลังที่เหนือกว่า

เธอบังคับฝืนร่างเล็กไว้ไม่ให้ถอยหนีเขาได้ มือแกร่งปลดปล่อยออกจากตัวตน

ของตัวเองเข้าเกาะจับสะโพกกลมของกอหญ้าไว้แน่นข้ึน กับมืออีกข้างกดไหล่

บางไว้ และเริ่มขยับสะโพกของตนดันตัวตนที่หายเข้าไปในโพรงสาวได้อีก

หน่อย เคลื่อนเข้าไปมากข้ึน 

 กอหญ้ายกมือเล็กข้ึนมาเพื่อพยายามผลักร่างหนาที่อยู่เหนือร่างตน 

ออกไปอย่างสุดกำลังแต่ก็เหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง เพราะคริสต์ไม่สะทก

สะท้านกับแรงผลักนั้นเลยสักนิด ตรงกันข้ามคริสต์กลับดันตัวตนหายเข้าไป

มากข้ึน จนเขารู้สึกถึงเยื่อบางๆที่ขวางกั้นเขาไว้  

 “แคว่กกกก.....โอ้ย!!!!....” เสียงร้องของกอหญ้าดังออกมาพร้อมกับ

เล็บมือทั้งสิบที่ข่วนจนเป็นรอยแดงเลือดซึมบนแผงอกแกร่งของคริสต์ เม่ือ

คริสต์ขยับเคลื่อนทำลายเยื่อกำแพงนั้น ธารน้ำตาแห่งความเจ็บปวดของกอ

หญ้าไหลออกมา 

 “พี่คริสต์...ได้โปรดเถอะ...หญ้าเจ็บ!...พี่คริสต์ปล่อยหญ้าเถอะนะ

คะ....” 

 “ชู่ววววว์...” คริสต์ที่ดันตัวตนเข้าหายไปในกายสาวจนสุดทาง ปลอบ

ประโลมกอหญ้าที่เอาแต่ร้องไห้ อ้อนวอนเขา ด้วยใบหน้าที่เขาต้องโน้มกาย
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แนบชิด พร้อมมือที่เข้าลูบไล้ใบหน้าซับน้ำตาที่ไหลออกมา ทั้งๆที่ตัวเองก็ปวด

ร้าวจากการบีบรัดของช่องทางที่แสนจะคับแคบนั้น รวมถึงรอยข่วนบนแผง

อกแข็งแรงนั้น 

 “หญ้า...อย่าเกร็ง...ผ่อนคลายนะครับ!...เด๋ียวก็หายแล้ว...ชู่วววว์”       

กอหญ้าที่น้ำตายังคงไหล มองเข้าไปในดวงตาของคริสต์ที่มองเธอด้วยแววตา

อ่อนโยน และพยักหน้าตอบรับคำปลอบประโลม และค่อยๆขยับขาเปิดทางให้

คริสต์มากข้ึน โดยที่เธอไม่อาจรู้ได้เลยว่าคริสต์เองก็ไม่ต่างไปจากเธอ ที่ต้อง

อดทนต่อการตอดรัดของโพรงสาว เพราะคริสต์ยังคงแสดงสีหน้าและแววตาที่

อ่อนโยน และรอคอยเธออย่างใจเย็น ทั้งๆที่ภายในใจและกายเขาแทบจะปลด

ปล่อยสายธารแห่งชีวิตเข้าสู่กายสาวทุกๆวินาที ที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าและ

ยาวนานเหลือเกิน 

 “อ๊ะ!....” กอหญ้าร้องออกมา เม่ือคริสต์เริ่มที่จะขยับสะโพก เม่ือกอ

หญ้าเริ่มผ่อนคลาย แต่ทันทีที่คริสต์เริ่มขยับกอหญ้าก็กลับมาปิดทางโดยการ

ขยับขาบีบเข้าหากัน พร้อมกับมือเล็กจิกเล็บมือลงกลางหลังคริสต์ 

 “เชื่อใจพี่นะ!...” คริสต์ต้องหยุดทันที เม่ือเขาขยับได้เพียงนิด ส้ินเสียง

คำปลอบโยนนั้น คริสต์โน้มใบหน้าลงต่ำเข้าจุมพิตหน้าผากมนและเลื่อนริม

ฝีปากเข้าดูดรั้งความหวานโพรงปากสาวอีกครั้ง พร้อมกับมือแกร่งเข้ากอบกุม

ความอวบอูมหยอกล้อบีบเคล้นยอดเกสรนั้น กอหญ้าที่ถูกดึงความสนใจจาก

การสร้างความซ่านเสียวในรูปแบบอื่นของคริสต์ ทำให้เธอเปิดช่องทางจุด

ประสานนั้นอย่างไม่รู้ตัว คริสต์เริ่มขยับสะโพกเพื่อให้แก่นกายเริ่มทำหน้าที่

ของมันเพื่อกอหญ้าและเพื่อตัวเขาเองที่ใกล้ส้ินหมดความอดทน  
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 ลิ้นร้ายของคริสต์เริ่มปลดปล่อยโพรงปากสาวอีกครั้ง เม่ือเริ่มรู้สึกได้

ว่า  กอหญ้าเปิดรับความรู้สึกใหม่ที่ตัวตนของเขาทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่าง

ดี ลมหายใจของกอหญ้าเริ่มเปลี่ยนไป เธอหายใจแรงข้ึน พร้อมกับเสียงครางที่

ดังออกมาประสานกับจังหวะความแข็งแรงที่เร่งจังหวะเร็วข้ึนเม่ือร่างบางเริ่ม

เรียนรู้เปิดทางตามธรรมชาติของร่างกาย เรียวขาเล็กขยับเปิดทางงอเข่าให้

จังหวะการขยับแก่นกายที่ขยายตัวอย่างเต็มที่ของคริสต์ทำผลงานเรียกเสียง

ครางของเขาและเธอดังออกมาอย่างไม่ขาดสาย เม่ือซ่านเสียวที่เรียกว่าความ

รู้สึกเข้าจู่โจมเธอและเขาอย่างเต็มที่ทุกอณูร่างกายบนเตียงนอนขนาดใหญ่ 

 คริสต์ยังคงขยับสะโพกอดทนต่อเวลาให้ความรู้สึกนี้อยู่กับเขาและ

เธอนานตราบเท่าที่ร่างกายเขาและเธอจะรับได้ มือเล็กลูบไล้พร้อมกับเล็บยาว

ของเธอสร้างรอยแดงบนแผ่นหลังนั้น แต่ไม่ทำให้เรี่ยวแรงของคริสต์ลดน้อย

ถอยลง ยิ่งทวีความเร้าร้อนมอบให้กอหญ้าที่มอบส่ิงล้ำค่าให้กับเขา  

 สองร่างต่างตอบแทนส่ิงดีๆมอบให้แก่กันและกันอย่างต่อเนื่อง จน

เวลาล่วงเลยมานานแสนนาน เสียงครางดังกังวาลของกอหญ้าและคริสต์ดัง

ออกมาพร้อมกันเม่ือคริสต์กระชากสวรรค์ชั้นสูงสุดให้กับกอหญ้าที่ได้เกียรติ

เหยียบย่างเป็นครั้งแรกในชีวิต กอหญ้าแอ่นร่างกายเข้าแนบชิดร่างเปลือยเปล่า

ของคริสต์เม่ือเธอเองก็ปลดปล่อยความชุ่มฉ่ำโอบล้อมแก่นกายที่คับแน่นใน

กายตน  

 “อีกม้ัย?....” คริสต์ถามอย่างใจดี เม่ือปล่อยเวลาสองสามนาทีให้กอ

หญ้ามีระบบหายใจที่เข้าใกล้ความปกติ โดยที่ตัวเขายังคงฝากฝังความแข็งแรง

ในกายสาวอย่างสงบ 
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 “ค่ะ...” คริสต์ยิ้มกับคำตอบรับนั้น  ‘ช่างไร้เดียงสา’ ที่แสนจะถูกใจเขา

ยิ่งนัก...และตลอดทั้งคืนคริสต์จัดมอบกายถวายให้กับกอหญ้าตลอดทั้งคืน กว่า     

กอหญ้าจะได้สงบและพักผ่อนก็เช้ามืดของอีกวัน  

 คริสต์ยิ้มให้กับร่างบางที่หลับสนิทอย่างไม่รู้สึกตัว มือแกร่งดึงผ้าห่ม

คลุมกายเปลือยเปล่าของเขาและเธอ ที่โอบกอดกันก่อนที่ตัวเองจะปิดเปลือก

ตาลง พักผ่อนจริงๆสักที 

‘เวลาเที่ยง...ของวันเดียวกัน’ 

 “ครืดดดด...ครืดดดด” คริสต์ที่ค่อยๆเปิดตาตัวเอง เม่ือเสียงส่ันของ

โทรศัพท์เขาที่วางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงส่ันอย่างต่อเนื่อง คริสต์ผละออกจากร่างบาง

ที่ไม่มีทีท่าจะรู้สึกตัวเลย คริสต์ดูเวลาในโทรศัพท์ก่อนกดรับสาย ‘เที่ยง’ 

 “ครับ!...” คริสต์เงียบต่อจากนั้น และฟังเสียงปลายสายที่กำลังแจ้ง

บอกกล่าวเขาถึงธุระที่โทรมา “...เด๋ียวผมเข้าไป...พี่เขมแจ้งต่อคณะบริหารได้

เลย...” คริสต์กดวางสายทันทีที่พูดจบ เขาต้องไปนำเสนอรายการใหม่ที่เขาทำ

รายงานส่งต่อคณะบริหารเม่ือวานนี้ และเม่ือเป็นที่สนใจและยอมรับแล้วระดับ

หนึ่ง ก็คงต้องไปตอบคำถามและให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพราะครั้งนี้แม่เขาและ

เขมิกาลงในรายงานชัดเจนว่าเขาเป็นเจ้าของโปรเจตนี้ ไม่ได้ใช้ชื่อคุณหญิง

ศศิธรอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว และแน่นอนแม่และเขมิกาคงทำรายงานที่เขา

ส่งให้ไปอย่างแบบ ‘ไม่’ ละเอียด เพราะไม่อย่างนั้น คณะทีมบริหารต้องไม่เชื่อ

แน่ว่าเป็นโปรเจตของเขา จึงอยากจะเปิดการประชุมและซักถามเขาโดยตรง 
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 คริสต์โน้มกายลงนอนโอบกอดร่างบางและหอมแก้มใสนั้น เม่ือยังมี

เวลาอีกหน่อย แต่เขาก็นอนกอดกอหญ้าต่อเพียงสิบห้านาที เพราะเขาต้องเตรี

ยมตัวและเขาต้องกิน ก่อนที่จะเข้าประชุมบ่ายสอง  

 คริสต์ตัดสินใจลุกจากที่นอนและออกจากกายสาวที่ยังหลับสนิท ลง

จากเตียงและเข้าห้องน้ำไป ยี่สิบนาทีต่อมาคริสต์ออกจากห้องน้ำที่มีเพียงผ้า

ขนหนูพันรอบเอวอย่างหลวมๆ เขาหันไปยิ้มกับร่างบางที่ยังคงหลับสนิทบน

เตียง เงาสะท้อนตัวเขาด้านหลังที่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้ง ทำให้คริสต์หยิบ

โลชั่นที่่สำหรับBody ของกอหญ้าข้ึนมาทาผลงานของเธอทั้งด้านหน้าและด้าน

หลังที่มีรอยแดงหลายรอยบนร่างกายเขา  

 คริสต์ยิ้มออกมา เม่ือในมือเขาตอนนี้คืออาหาร อีซ่ีโก ( EZYGO ) ที่

คริสต์เอาเข้าไมโครเวฟ เม่ือเขาไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่น... 

 “หญ้า!...” คริสต์ที่กลับเข้าห้องนอนหลังจากที่จัดการอาหารม้ือแรก

ให้กับตัวเอง และสวมชุดนอนที่เขาสวมมาเม่ือคืน นั่งบนเตียงปลุกเรียกกอ

หญ้า  

 “เช้าแล้วเหรอคะ...” คริสต์ยิ้มให้กับคำถามของกอหญ้า 

 “บ่าย...” กอหญ้าเบิกตากว้าง อย่างไม่อยากเชื่อ สายตามองไปที่

นาฬิกาบอกเวลา ‘บ่ายโมง’ เวลาที่แสดงให้เธอเห็นตอนนี้ 

 “หญ้าไม่เคยต่ืนสายขนาดนี้...” 

 “ก็ไม่สายนะ...บ่ายต่างหาก” กอหญ้าที่ลุกมานั่งพิงหัวเตียง ถลึงตาใส่

คริสต์อย่างหม่ันไส้!!!! 
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 “เลิกยิ้มและมองหญ้าแบบนั้นได้แล้ว...” กอหญ้าพูดเสียงงอนๆ แบบ

ที่หาสาเหตุได้ใส่คริสต์ เม่ือเธอต้องเจอกับสายตาที่ทำให้เธอเขินอย่างบอกไม่

ถูก ในเรื่องที่ทั้งเขาและเธอต่างรู้ดีว่าคืออะไร 

 “โอเค!...หญ้า!...พี่มีประชุมบ่ายสองที่สถานี...เด๋ียวเสร็จแล้วเย็นๆพี่

โทรหานะ!...อย่านอนต่อนะ! มาหาอะไรกินซะ...พี่ต้องไปก่อน!” คริสต์โน้ม

ใบหน้าเข้าหอมแก้มกอหญ้าก่อนที่จะเดินออกจากห้องไป เม่ือกอหญ้าพยัก

หน้าเข้าใจ... 

 กอหญ้ามองตามแผ่นหลังของคริสต์ที่หายลับตาเธอเม่ือประตูห้อง

นอนปิดลง รอยยิ้มเกิดข้ึนบนใบหน้าคมหวานของเธอ เพราะเธอจดจำ

เหตุการณ์ที่พึ่งผ่านมาระหว่างเขากับเธอได้เป็นอย่างดี 

 “พ่อค่ะ!...หญ้าโตข้ึนอีกแล้วนะคะ...หญ้าคงเลือกคนไม่ผิดนะคะพ่อ”    

กอหญ้าเปรยกับตัวเองอย่างไม่ม่ันใจเต็มร้อย เพราะอนาคตเป็นส่ิงที่ไม่มีใครรู้

ได้ แต่ปัจจุบันเธอมีความสุขกับเขาคนนี้ อนาคตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของ

อนาคต 

 “พี่เขม...ช่วยจองร้านสำหรับดินเนอร์ให้ผมเย็นนี้ด้วยนะครับ” คริสต์

เอ่ยกับเขมิกาก่อนเข้าห้องประชุมที่ทุกคนมากันพร้อมกันแล้ว.... และการ

ประชุมที่ยาวนานเหลือเกินสำหรับคริสต์ เม่ือผ่านมาสองชั่วโมง คริสต์ที่กลับ

มานั่งบนเก้าอี้ของตัวเองหลังจากที่เขาให้รายละเอียดของรายการใหม่ต่อคณะ

บริหาร ที่บางคำถามเป็นการลองภูมิเขาเสียมากกว่า แต่คริสต์ก็ผ่านไปได้อย่าง

ไร้ข้อกังขา 
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 “และมีอีกเรื่องที่ดิฉันต้องขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ...คุณคริสต์จะเป็น

นักแสดงนำชายของละครพ่ายกลซาตานที่ทางช่องของเราได้รับลิขสิทธ์ิเรื่องนี้

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...” คริสต์และทุกคนหันไปมองเขมิกา กับคำประกาศของ

เธอ เพราะเรื่องนี้คริสต์ก็ทราบพร้อมๆกับทุกคนในที่ประชุม  

 คริสต์ครุ่นคิดเล็กน้อย เพราะเขาไม่รู้จริงๆว่ากอหญ้ายินยอมต้ังแต่เม่ือ

ไหร่? เพราะเม่ือวานเธอก็อยู่กับเขาตลอดทั้งวันทั้งคืน จะมีแค่ช่วงที่เขาทำงาน

ในช่วงเช้าเม่ือวานที่เขาปล่อยให้เธอนั่งรอเขา เพราะเวลาทำงานคริสต์จะมีนิสัย

ลืมและปิดรับส่ิงรอบข้าง เพราะสมาธิของเขาจะอยู่ที่งานอย่างเต็มร้อย และเม่ือ

วานกอหญ้าก็น่ารักมากที่เธอไม่สร้างปัญหาก่อกวนในการทำงานของเขาเลย 

จนช่วงแรกๆทำให้เขาลืมสนิทว่าเขาพาเธอมาที่ทำงานด้วย... 

 ‘…แต่งตัวสวยๆนะ!!!...หนึ่งทุ่มพี่จะมารับไปดินเนอร์....’ กอหญ้ายิ้ม

เม่ือเธอได้รับข้อความจากคริสต์ในเวลานี้ที่เกือบห้าโมง แสดงว่าเขายังคง

ประชุมอยู่เพราะเขาเลือกที่จะส่งข้อความแทนการโทรมาหาอย่างที่แจ้งไว้ตอน

แรก... 

 “คุณกอหญ้า...ยิ้มอะไรเหรอคะ...ในโทรศัพท์ต้องเป็นเรื่องดีแน่ๆเลย” 

แม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาด เอ่ยแซวกอหญ้าที่วิ่งออกมาหยิบโทรศัพท์เม่ือ

ได้รับเสียงเตือนข้อความเข้า 

 “ไม่บอก!...” กอหญ้าเอ่ยตอบพร้อมรอยยิ้มให้กับแม่บ้านของคอนโด

ที่เธอจ้างให้มาทำความสะอาดให้กับห้องของเธออย่างเป็นกันเอง  

 ‘แจ่ม’ ยิ้มให้กับกอหญ้าที่เดินหายเข้าไปในห้องนอนก่อนที่จะเอา

เส้ือผ้าและชุดผ้าปูที่นอนที่พึ่งเปลี่ยนใหม่เดินออกจากห้องไป เม่ือเธอทำหน้าที่
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ของตนเรียบร้อยแล้ว แจ่มเป็นแม่บ้านของคอนโดมาหลายปีและเธอก็รับพิเศษ

ในการดูแลทำความสะอาดห้องและเส้ือผ้าให้กับกอหญ้ามานานหลายปี กอ

หญ้าเป็นหญิงสาวที่น่ารักเธอไม่ถือตัว ไม่ก้าวร้าว ถึงแม้แจ่มจะเป็นเพียงแม่

บ้านแต่กอหญ้าก็เคารพในฐานะที่แจ่มเป็นผู้ใหญ่กว่าเธอ แม้แต่พ่อของกอหญ้า

เองก็เป็นชายหนุ่มที่น่ารักเช่นกัน จึงทำให้แจ่มยินดีทำงานนี้และแน่นอนแจ่ม

รับทำเฉพาะห้องของ     กอหญ้าเท่านั้น เพราะเธอมีเวลาที่เหลือจากการดูแล

พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดไม่มากนัก มีหลายห้องที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่ากอ

หญ้า แต่แจ่มก็ปฎิเสธและแนะนำคนอื่นให้แทน เพราะเงินไม่ใช่ทั้งหมดของ

ชีวิตนั้นเอง.... 

 Grrrr Grrrr เสียงเรียกเข้ าโทรศัพท์ ทำให้กอหญ้ารีบลุกจากเก้าอี้ หน้า

โต๊ะเครื่องแป้ง สายตามองเวลาที่โชว์หน้าจอโทรศัพท์ ก่อนรับสาย ‘อีกสิบห้า

นาทีหนึ่งทุ่ม’ 

 “หญ้า...พี่รออยู่ที่ลานจอดรถ” เสียงปลายสายเอ่ยบอกเม่ือกอหญ้ากด

รับ 

 “ค่ะ...เด๋ียวหญ้าลงไป” กอหญ้าตอบรับคริสต์ เธอหมุนตัวสำรวจตัว

เองอีกครั้งที่หน้ากระจกและหยิบกระเป๋าที่ เข้ากับชุดเดรสคอเต่าสีชมพู

กระโปรงฟูพองยาวเพียงถึงเข่าที่ทำให้เธอดูสมวัยกับการแต่งหน้าอ่อนๆดูเป็น

สาวหวานน่ามองมากข้ึน 

 คริสต์ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยในรถ ดวงตาที่มองหญิงสาวที่กำลังเดิน

มาทางรถเขาอย่างค้างตะลึงในความน่ารัก ผมยาวดำสลวยที่จัดทรงโดยการมัด

ครึ่งมีปอยผมลงมาปะหน้าเล็กน้อย  
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 “พี่คริสต์!...ไม่เคยเห็นของแปลกเหรอ?” กอหญ้าที่เข้ามานั่งในรถข้าง

คนขับ เอ่ยแซวคริสต์ที่เอาแต่จ้องค้างมองเธอ เธอรู้สึกเขิน จนต้องเอ่ยเสียง

ออกไป 

 “ถ้าหญ้าเป็นของแปลก...พี่ก็ยอมเป็นคนประหลาด ถ้ามันจะทำให้พี่

ได้เป็นเจ้าของ... ‘ของแปลก’...” กอหญ้ายิ้มพร้อมๆกับคริสต์ เพราะจะว่าไป

ฝีปากเธอกับคริสต์ เหมือนจะเป็นมวยถูกคู่ กินกันไม่ลง เพราะเธอคิดว่าลูกรับ

ลูกส่งระหว่างเธอกับเขามันช่างลงตัวเหลือรับประทาน... 

 ‘ฟอดดดดด’ คริสต์ขยับใบหน้าเข้าหอมแก้มที่หอมชื่นใจเขา ก่อนที่

จะเคลื่อนรถออกไป โดยที่ทั้งสองคนไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกตามด้วยรถอีกคันที่

มีหญิงสาวสองคนนั่งคู่ในรถคันนั้น 

 “สวัสดีครับคุณคริสต์...เชิญทางนี้ครับ” พนักงานต้อนรับเอ่ยกับ

คริสต์ที่เดินโอบเอวกอหญ้าออกมาจากลิฟท์ของตึกสูงที่มีร้านอาหารอยู่ชั้นบน 

 “หญ้าด่ืมอะไรดี...แชมเปญหรือไวน์” 

 “เอาเป็นไวน์ดีกว่าค่ะ..” 

 “ …เป็นไวน์ อนาร์โด้ ( ARNALDO CAPRAI )...” คริสต์ส่ังไวน์ตาม

ที่    กอหญ้าเลือกแต่เขาเป็นผู้เลือกชนิดของไวน์เอง “ชอบม้ัย?” คริสต์หันกลับ

มาถามกอหญ้าที่หันหน้าไปมองวิวด้านข้างที่กรุงเทพฯในยามค่ำคืนก็สวยเหลือ

เกินในวิวมุมสูงแสงไฟจากตึกสูงและยานพาหนะที่วิ่งบนท้องถนน 

 “ค่ะ” 

 “หญ้า!...จบแล้วคิดจะทำอะไรต่อ...เรียนต่อหรือว่าจะทำงาน” 
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 “ยังไม่ได้ตัดสินใจ...ตัดสินใจอีกครั้งหลังรับปริญญาบัตรนะคะ...แต่

พ่ออยากให้หญ้ากลับไปเรียนต่อที่มิลาน...” 

 “ไม่ได้!!!...” กอหญ้าเบิกตากว้าง ที่จู่ๆคริสต์ก็เสียงดังข้ึนมาเล็กน้อย

ด้วยน้ำเสียงที่เขามักชอบใช้ยามที่มีอารมณ์ขุ่นมัว 

 “จะเสียงดังทำไม?” กอหญ้าร้องปราม และมองไปรอบๆโต๊ะอื่นที่หัน

มา อมยิ้มยามที่มองมาที่โต๊ะของเธอ 

 “จะเรียนต่อหรือจะทำงานอันนี้พี่ให้หญ้าเป็นคนตัดสินใจ...แต่หญ้า

ต้องอยู่ที่นี้ประเทศไทยเท่านั้น...” 

 “ทำไม?...พี่คริสต์ต้องมากะเกณฑ์จัดขอบเขตให้หญ้าด้วย...พ่อหญ้า

ยังไม่ทำเลย” 

 “ก็เพราะพี่ไม่ใช่พ่อ!...แต่พี่เป็น...” คริสต์ละคำสุดท้ายไว้ และจ้อง

เข้าไปในดวงตาของกอหญ้าที่นั่งเบิกตากว้างมองเขาอยู่ฝั่งตรงข้าม ‘ผัว’ 

 “ถ้าง้ันพี่คริสต์ก็เป็น... ‘...’ ของสาวๆนับสิบที่พี่คริสต์นอนด้วย” 

 “หญ้า!!!....อย่าก๋ากั่นให้มันมากนะ...โชคดีนะ! ที่ ที่นี้เป็นร้าน

อาหาร...ไม่ง้ันพี่จะแสดงให้ดูว่าความแตกต่างของเมียกับผู้หญิงที่แค่นอนด้วย

มันเป็นยังไง”  

 “ผลุ๊บ!”  

 “จะไปไหน?” คริสต์เอ่ยถามด้วยความไม่พอใจ เม่ือกอหญ้าลุกจาก

เก้าอี้  

 “ห้องน้ำ!” กอหญ้าตอบออกไปด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ แต่เธอเอ่ยเบาๆที่

ได้ยินเพียงเธอและคริสต์เท่านั้น 
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 คริสต์มองตามร่างบางที่เดินไปตามทางยังสถานที่ที่เธอบอก ‘เฮ้ย!!’ 

คริสต์ถอนหายใจ และคิดเรื่องระหว่างเขากับกอหญ้า ที่ดูเหมือนเวลามันจะ

สำคัญจริงๆเสียแล้ว เพราะเขาเลือกที่จะเรียนรู้และรู้จักกอหญ้าไปพร้อมๆกับ

การใช้ชีวิตร่วมกัน และระหว่างเขากับกอหญ้าที่อายุห่างกัน ‘เก้าปี’ สำหรับเขา

แล้วมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญ จะว่าไปกอหญ้าเองก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าแย่ เธอก็

เติบโตตามวัยของเธอ ถึงเธอจะอายุเพียงยี่สิบเอ็ดแต่เธอก็ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุ

จริง แต่ไอ้เรื่องต่อปากต่อคำนี้ซิ!!!!...มันเป็นเฉพาะกับเขาคนเดียวเหรอเปล่า?  

 ทางด้านกอหญ้าที่กำลังล้างมือหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำ 

 “คนบ้าอำนาจ...” กอหญ้าบ่นพึมพำถึงใคร? ที่เธอต้องผละและแยกตัว

ออกมาก่อนที่จะบานปลายมากกว่านี้ ‘ทะเลาะ’ 

 “อ๊ะ!!” กอหญ้าที่เช็ดมือเรียบร้อยและกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำ แต่

เธอก็ถูกขวางทางด้วยหญิงสาวสองคนที่กอหญ้าม่ันใจว่าถูกขวาง เพราะเธอ

ขยับไปทางซ้ายมือของเธอคนตรงหน้าด้านซ้ายก็ขยับมาดักหน้าปิดทาง 

 “คุณ!!...ฉาด!!!!!...อุ้ย!” สามเสียงที่เกิดจากกอหญ้าที่เธอกำลังจะเอ่ย

ถามหญิงสาวสองคนตรงหน้า...แต่คำพูดของเธอก็ถูกขวางด้วยฝ่ามือของหญิง

สาวหนึ่งในสองคนเข้าที่แก้มซีกซ้ายของเธออย่างจังและแรงมาก จนร่างเธอเซ

ไปชนกับ  ขอบท๊อปอ่างล้างมือ 

 “ว้ายยยยย!!!!....” เสียงร้องของหญิงสาวหนึ่งในสองร้องออกมา เม่ือ

พวกเธอสองคนกำลังจะเข้าซ้ำจัดการกอหญ้า แต่กอหญ้าก็คว้าขวดปั๊มสบู่ล้าง

มือตรงหน้าและกดจนสบู่พุ่งเข้าตาหญิงสาวหนึ่งในสองนั้นอย่างไม่ทันต้ังตัว

เช่นกัน  
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 “…ยายเด็กบ้า...ว้าย!!” กอหญ้าหันกดสบู่พุ่งไปอีกคนที่พยายามจะเข้า

หวังทำร้ายเธอ ถึงแม้สบู่จะไม่เข้าเป้าจุดสำคัญของผู้หญิงคนนี้ แต่หนึ่งต่อหนึ่ง    

กอหญ้าก็ยังสามารถรับมือได้ เม่ือกอหญ้าปาขวดสบู่ใส่หญิงสาวคนนั้นที่เธอ

ร้องออกมาแต่ก็หลบไม่พ้นจนขวดสบู่ลอยใส่หน้าเธอคนนั้นอย่างจัง  

 “ว้ายยย!!!!” กอหญ้าอาศัยจังหวะนี้ กระชากหญิงสาวที่ตอนนี้หน้า

แดงก่ำและหลับตาร้องแสบตาให้เซถลาไปกระแทกชนกับเพื่อนของเธอ จน

สองคนนั้นเสียหลักล้มลงกระแทกกับประตูห้องน้ำ ร้องเสียงดังออกมา และ

เปิดทางให้เธอ... 

 “คุณผู้หญิงเกิดอะไรข้ึนครับ?” กอหญ้าที่วิ่งออกมาจากห้องน้ำ เจอกับ

เจ้าหน้าที่ที่ได้ยินเสียงและเดินมาทิศทางนั้น 

 “มีคนบ้าเข้ามาทำร้ายฉันในห้องน้ำ” กอหญ้าร้องบอกทันที เจ้าหน้าที่

คนนั้นกับอีกสองคนที่วิ่งเข้ามาสมทบ ทันได้ยิน ก็กรูกันเข้าไปในห้องน้ำหญิง

ที่กอหญ้าวิ่งออกมา กอหญ้ายืนนิ่งมองอยู่ข้างนอก... 

 “อะไรนะ!...” คริสต์ร้องออกมาและลุกจากเก้าอี้ เดินไปยังทิศทางที่      

กอหญ้าไปเข้าห้องน้ำ เม่ือพนักงานของร้านเข้ามากระซิบว่า ‘คุณผู้หญิงที่มา

กับคุณ เกิดเรื่องในห้องน้ำ’  

 “กอหญ้า!...” คริสต์ที่เดินมาถึงเห็นด้านหลังของกอหญ้าที่ยืนชะเง้อ

มองด้านหน้าอยู่กับพนักงานหญิงที่มายืนเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆ 

 “พี่คริสต์!...” คริสต์ขมวดค้ิวเข้าหากันทันทีด้วยความโกรธที่ฉายชัด

บนใบหน้าเขา เพียงแค่กอหญ้าหันหน้ามาตามเสียงเรียกเขา ‘แดง’ แก้มซีกซ้าย
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ของ   กอหญ้าแดงจัดอย่างเห็นได้ชัดว่าเธอพึ่งถูกฝ่ามือของใครมาหมาดๆ

สัมผัสเข้าอย่างจัง... 

 คริสต์เข้าโอบกอดกอหญ้า และก้มลงมองแก้มซีกซ้ายของเธอ และมือ

แกร่งลูบเบาๆ กอหญ้าหลบหลีกมือนั้น เพราะเธอ ‘เจ็บ’ ซีกแก้มด้านนั้นเพียง

แค่การสัมผัสเบาๆของคริสต์ที่กำลังสำรวจเธอ 

 “ใคร?” 

 “ผู้หญิงสติไม่ดีสองคนค่ะ...หญ้าไม่เคยเห็นและรู้จักพวกเธอมา

ก่อน...” กอหญ้าบอกความจริงกับคริสต์ เพราะเธอไม่เคยเจอและรู้จักผู้หญิง

สองคนนั้นมาก่อนจริงๆ... “พี่คริสต์จะไปไหน?” กอหญ้ารั้งแขนคริสต์ไว้ที่เม่ือ

เขาฟังความจากเธอจบ ก็ขยับที่จะเข้าไปในห้องน้ำนั้น...แต่ก่อนที่คริสต์ทันจะ

ได้เอ่ยอะไร 

 “คริสต์!...ฮือออออ...” เสียงของริต้าเอ่ยเรียกเขาพร้อมกับความโศก

เศร้าวิ่งเข้ากอดคริสต์อย่างรวดเร็วและไม่ทันต้ังตัวของทุกคน รวมถึงกอหญ้า

ด้วย!!!  

 กอหญ้าปล่อยแขนของคริสต์ทันที ภาพและเสียงเรียกนั้นทำให้เธอรู้

สาเหตุของการถูกทำร้ายครั้งนี้ของตัวเองโดยทันที  

 คริสต์ที่โดนริต้าวิ่งเข้ากอด ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าตอนนี้คนที่ยืนอยู่ด้าน

หลังเขา ได้หันหลังเดินออกมาจากตรงนั้นแล้ว  

 กอหญ้าที่น้ำตาเริ่มคลอออกมา ‘เจ็บ’ ภาพของคริสต์กับผู้หญิงคนนั้น 

‘รู้สึก’ ทำให้เธอรู้สึกจนต้องหลั่งน้ำตามากกว่าที่เธอถูกทำร้ายทางร่างกาย 

เพราะจิตใจมันเจ็บยิ่งกว่า กอหญ้าที่โน้มตัวหยิบกระเป๋าของเธอที่วางไว้ที่เก้าอี้ 

และเดินต่อทันทีอย่างไม่ลังเลและหันหลังกลับไปมอง  
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 “ปี๊ด” กอหญ้าหยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาขณะที่รอลิฟท์เพียงชั่ว

ครู่ กอหญ้ากดปิดลิฟท์ทันทีอย่างรวดเร็วเม่ือเธอเห็นคริสต์ที่กำลังเร่งฝีเท้าเดิน

มาหาเธอ... 

 “กิ๊ก!...หญ้ากำลังจะไปหาที่บ้านนะ” กอหญ้ากดวางสายและปิดเครื่อง

โทรศัพท์ทันทีเม่ือเพื่อนสาวรับคำส้ันๆ  

  

 “ให้ตายเถอะ!!!” คริสต์คำรามออกมาเม่ือเขามาไม่ทันประตูลิฟท์ตัวที่   

กอหญ้าเรียกข้ึนมามันเลื่อนลงชั้นล่างไปเรื่อยๆ ซ่ึงลิฟท์อีกตัวที่คริสต์เรียกข้ึน

มาดูจะช้าไป... “เด๋ียวคนของผมจะมาจัดการค่าใช้จ่าย” คริสต์พูดเพียงแค่นั้น

กับพนักงานและเขาก็ก้าวไปยังบันไดหนีไฟทันที  

 ตึก ตัก ตึ ก ตั ก เสียงฝี เท้าของคริ สต์ที่วิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็ว 

สามสิบกว่าชั้น สำหรับคริสต์เขาไม่ได้ทุกข์ใจที่เขาต้องวิ่งลงไปกว่าสามสิบชั้น 

แต่เขาหงุดหงิดที่เขาพยายามวิ่งกระโดดลงบันไดอย่างรวดเร็วแต่ก็เหมือนช้า

ไม่ทันใจเขาที่ไปกับกอหญ้าแล้ว... 

 “ปี๊ด” กอหญ้าเดินออกจากลิฟท์อย่างรวดเร็วไปยังประตูทางออก  

 “ไปลาดพร้าว” กอหญ้าวิ่งข้ึนแท็กซ่ีคันที่เข้ามาจอดหน้าโรงแรมทันที  

 “หญ้า!!!...” คริสต์ที่มาทันเพียงเห็นกอหญ้าข้ึนแท็กซ่ีไปแล้ว ‘เลข

หมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้’ เสียงตอบรับเมื่อคริสต์ล้วง

โทรศัพท์ออกมากดโทรหากอหญ้า 

 เสียงลมหายใจที่ถี่รัวของคริสต์ ที่เหนื่อยหอบจากการวิ่งลงบันไดลง

มา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเดินเข้ามาหาและถามเขาอย่างเป็นห่วง เม่ือเห็นใบหน้า

ที่แดงและเต็มไปด้วยเหง่ือของคริสต์ 
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 คริสต์ที่ส่ายหน้าพร้อมยกมือบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่เป็นไร แต่จู่ๆ

คริสต์ก็ค้างมือ เม่ือคริสต์คิดอะไรได้บางอย่าง... 

 “พีระ!...แกอยู่ไหน?....ดี!...เด๋ียวฉันไปหา” คริสต์พูดเพียงแค่นั้นก็ยัด

โทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงและเดินกลับเข้าไปด้านในเพื่อไปยังลานจอดรถ 

 “นี้ค่ะ...ไม่ต้องทอน ขอบคุณค่ะ” กอหญ้าหยิบแบ้งร้อยสามใบจ่ายค่า

แท็กซ่ีและลงจากรถที่หน้าประตูบ้าน กิ๊ก โสภิตา 

 “ไอ้หญ้า!!!!...หน้าแก” กิ๊ก ร้องออกมาทันที เม่ือเธอเดินมารอกอหญ้า

ที่หน้าประตูรั้วบ้าน และเห็นหน้าเพื่อน 

 “กิ๊ก!!!!...ฮือออออ” กอหญ้าเข้ากอดเพื่อนสาวและปล่อยโฮครั้งใหญ่ 

ออกมาอย่างเต็มที่เพราะเธอต้องทนเก็บความอึดอัดนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมง กิ๊ก 

ได้แต่โอบกอดเพื่อนและพยุงเข้าบ้าน 

 “หญ้า!...เกิดอะไรข้ึน” กิ๊กเอ่ยถามอีกครั้ง เม่ือเพื่อนสาวที่หยุดร้องไห้ 

และเธอก็ปฐมพยาบาลแก้มซีกซ้ายให้กับกอหญ้าที่เธอค่อยๆประคบเย็นด้วยน้ำ

แข็งที่ห่อผ้า 

 “ขอเวลาหน่อยนะ!...ตอนนี้หญ้าไม่พร้อมจะเล่า...เพราะหญ้าอยากจะ

ลืมมันสักพัก...กิ๊กอย่าพึ่งถามตอนนี้นะ!...คิดแล้วของข้ึน!!!!...” กิ๊กมองเพื่อน

สาวอย่างเข้าใจและพยักหน้า 

 “แล้วนี้หน้าที่เป็นรอยฝ่ามือ จะหายทันก่อนที่ ‘อันโต’ จะมาม้ัยเนี๊

ยะ?” 

 “เออ!...ทำไงดี...กิ๊กมียาอะไรให้หญ้ากินม้ัย” 

 “เจ็บมากม้ัย?” กิ๊กถามกลับ 

 “ก็นิดหนึ่ง...” 
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 “แล้วหญ้ากินไรมาเหรอยัง?” กอหญ้าส่ายหน้า “ง้ันเข้าไปล้างเนื้อล้าง

ตัว เปลี่ยนเส้ือผ้า เด๋ียวกิ๊กไปหาอะไรอุ่นๆมาให้” 

 “ขอบคุณนะคะ...คุณแม่” กิ๊กยิ้มให้กับกอหญ้าที่เธอกลับมาแจ่มใส 

และคำแซว...ที่เธอเองก็ปฎิเสธไม่ได้เช่นกัน... 

 “เป็นไงบ้างครับ?...โทรติดม้ัยครับ?” หมอพีระ ยืนมองคริสต์ที่เกาะ

ติดอยู่หน้าเค้าเตอร์พยาบาลมาได้สักสิบนาที ที่ให้พยาบาลใช้โทรศัพท์พื้นฐาน

ของโรงพยาบาลกดโทรหาเบอร์มือถือที่คริสต์ขอร้องให้โทรออกครั้งแล้วครั้ง

เล่ามากกว่าสิบรอบ... 

 “แก!...คิดว่าแผนนี้จะได้ผลเหรอ?” หมอพีระเอ่ยถามคริสต์ในที่สุด 

 “มันจะได้ผลก็ต่อเม่ือโทรติด”  

 “แล้วถ้าเขา...เอ่อ!...คุณกอหญ้าไม่เปิดเครื่อง พยาบาลไม่ต้องกดโทร

ออกให้แกถึงเช้าเลยเหรอไง?” หมอพีระอดไม่ได้ที่ต้องย้ำความจริง เม่ือเขาได้

ฟังเรื่องราวจากเพื่อนคร่าวๆ และที่ยอมช่วยก็เพราะตัวเขาเองก็อยากเห็นหญิง

สาวจะเรียกว่า โชคดี หรือ โชคร้าย ดี ตอนนี้พีระเองก็ยังไม่สามารถบอกได้ 

 “แต่ฉันคิดว่าไม่นานขนาดนั้นหรอกนะ!” คริสต์ม่ันใจว่ายังไง กอหญ้า

ต้องเปิดเครื่องเช็คสเตตัสเป็นแน่ แต่จะตอนไหนเขาเองก็ไม่อาจคาดเดาได้... 

 “ฉันล่ะ...เหลือเชื่อจริงๆที่ริต้ากล้าขนาดนั้น...เธอไม่กลัวเลยเหรอว่า

คุณกอหญ้าอาจจะเอาเรื่องแจ้งความได้เลยนะนั้น” หมอพีระเอ่ยออกมา ขณะที่

เดินมานั่งกับเพื่อนที่ร้านคอฟฟี่ชอป หลังจากที่ฝากข้อความไว้กับเจ้าหน้าที่รับ

แจ้งเหตุ เพราะถ้ากอหญ้าเปิดเครื่องและเห็นระบบแจ้งเตือนเบอร์ที่โทรเข้า
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เครื่องเธอเป็นสิบๆครั้ง เป็นใครก็ต้องโทรกลับและเช็คแน่นอนว่าเป็นเบอร์จาก

ไหน? 

 “ฉันอยากจะเอาเรื่องเธอเหมือนกัน...แต่ฉันก็ทำได้เพียงคาดโทษ

ไว้...ถ้า ริต้ายังมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆกอหญ้าอีก...คราวนี้ฉันไม่ยอมแน่” 

 “นี้ถ้าไม่ได้ยินจากปากแก ฉันไม่เชื่อแน่ๆ ว่าริต้าจะทำขนาดนี้...ตอน

อยู่อเมริกาเธอก็น่ารัก ใสๆ เอาใจเก่งเสียเหลือเกิน” คริสต์ได้แต่ฟัง และภาพ

ของเขากับริต้าก็เด่นชัดข้ึน ใช่! ริต้าเป็นอย่างที่พีระว่าจริง ตอนนั้นเธอทำให้เขา

คิดว่าเธอเป็นแบบนั้น เงิน ไม่เข้าใครออกใคร คริสต์รู้ดีว่า แท้จริงแล้ว ริต้า ไม่

ได้รักเขาที่เขาเป็นเขา แต่เป็นใครที่เธอพยายามจะกลับมาหา ที่มีเพียงแค่ฐานะ

ทางการเงินเท่านั้นที่เธอต้องการ.... 

 “หญ้า!...เป็นอะไร?” กิ๊กอดถามไม่ได้ ที่กอหญ้าค้ิวขมวด มองหน้าจอ

โทรศัพท์ 

 “กิ๊ก ดูสิ!..เบอร์นี้โทรหาหญ้าเต็มเลย” 

 “แล้วไม่รู้เหรอว่าเป็นเบอร์ของใคร” กอหญ้าส่ายหน้าเป็นคำตอบ 

“โทรกลับดูสิ...” กอหญ้าพยักหน้าทำตาม เพราะนี้เป็นเวลาส่ีทุ่มแล้ว  

 “กิ๊ก กิ๊ก เป็นเบอร์โรงพยาบาล” กอหญ้ากดวางทันที ด้วยความตกใจ

เม่ือเป็นเสียงระบบตอบรับ บอกสถานที่ดังกล่าว และเธอก็เลื่อนดูมีเพียงครั้ง

เดียวที่ระบบเตือนแจ้งว่าคริสต์โทรหาเธอ ‘หนึ่งครั้ง’ 

 “ใครเป็นอะไรหรือเปล่า?...แต่ก็แปลกในประเทศไทยจะมีสักกี่คนที่

เกิดอะไรข้ึนแล้วจะต้องโทรหาหญ้า” กอหญ้าขมวดค้ิวคิดตามคำเพื่อน  

 “คงไม่ม้ัง!...” 
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 “อะไร?”กิ๊กหันไปมองกอหญ้าเม่ือเธอเปรยออกมาเบาๆขณะที่คิด

อะไรอยู่ 

 “คือว่า!...ถ้าหญ้าบอกว่า...กำลังคบกับคุณคริสต์” กิ๊ก ขมวดค้ิว งง 

อย่างไม่เข้าใจ แต่แล้วเพียงเส้ียวนาที ดวงตาของกิ๊กก็กว้างข้ึน 

 “คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ คือคนที่หญ้ากำลังหมายถึงอยู่อ๊ะนะ!” กอ

หญ้าพยักหน้า  “เฮ้ย!!!!....นายคริสต์คนนี้เนี๊ยะนะ...กอหญ้า!นั้นมันยิ่งกว่า คาส

โนว่า เรียกพ่อเลยนั้นนะ!!!” 

 “ก็คงจริงอย่างที่กิ๊กว่านั้นแหละ!” กิ๊ก มองหน้าเพื่อนสาวอย่างเป็น

ห่วง และไอ้รอยช้ำบนหน้าคงไม่แคล้วที่นายคริสต์คนนี้เป็นต้นเหตุแน่นอน... 

 “แล้วเอาไง!...จะโทรกลับไปถามอีกรอบม้ัย?...ถ้าเป็นห่วงเขาขนาด

นั้นก็โทรหาเขาก่อนสิ!”  กิ๊ก พูดชี้ทางอย่างเข้าใจ  

 Grrrr Grrrr คริสต์ดวงตาลุกวาว เม่ือภาพกอหญ้ายามหลับและเขาที่

เบียดเธออย่างจงใจ โชว์หราบนหน้าจอเม่ือหญิงสาวโทรเข้ามา 

 “สวัสดีครับ!” หมอพีระกดรับสายนั้นทันที เม่ือคริสต์ส่งให้ 

 “เอ่อ!...ใช่เบอร์คุณคริสต์ม้ัยคะ?” กอหญ้าถามกลับเม่ือเสียงปลายสาย

ไม่คุ้นเลย 

 “ใช่ครับ!...ผมเป็นหมอครับ...คุณคริสต์คนที่คุณถามถึง...ตอนนี้ยังไม่

ได้สติครับ” 

 “มะ...หมายความว่ายังไงคะ...เกิดอะไรข้ึนกับเขาเหรอคะ?” หมอพีระ

หันไปมองคริสต์ที่แสดงละครใบ้บอกให้เขาตอบคำถามเธอไปว่า... 
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 “เขาถูกรถเฉี่ยวครับ!...เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาวิ่งตามรถแท็กซ่ีคันหนึ่ง

และไม่ทันได้ดูรถคันอื่น” คริสต์ยิ้มพร้อมยกนิ้วโป้งให้กับเพื่อนที่ต่อความได้

อย่างสมจริง 

“คุณเป็นญาติเขาเหรอเปล่าครับ?...เนื่องจากตอนนี้เขายังไม่ได้สติ และเบอร์ที่

เขาให้ไว้ก่อนหมดสติ ทางโรงพยาบาลพยายามโทรติดต่ออยู่ไม่ได้เลย...” 

 “ค่ะ!...ก็ไม่เชิง...ฉันต้องทำยังไงบ้างคะ?” 

 “คนไข้ต้องแอดมิดเฝ้ารอดูอาการ...คุณจะมาเฝ้าเขาม้ัยครับ” 

 “เฝ้าค่ะ!...ขอไปเฝ้าสองคนได้มั้ยคะ...” คริสต์ได้ยินคำถามของกอ

หญ้า โบกมือเป็นปฎิเสธคำขอนั้น 

 “ในห้องพิเศษ มีที่ให้คนเฝ้าเพียงคนเดียวครับ” คริสต์ยิ้มพร้อมกับรับ

โทรศัพท์คืนจากเพื่อน และกลับไปนั่งรอด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม 

 “ขอบใจนะกิ๊กที่มาส่ง...แกกลับไปเถอะ ดึกมากฉันเป็นห่วง” 

 “เออ...ดูแลตัวเองด้วย เด๋ียวฉันกลับถึงบ้านแล้ว ไลน์บอก” กอหญ้าลง

จากรถ และเดินเข้าผ่านประตูกระจกที่เปิดอัตโนมัติ กอหญ้าเข้าไปด้านในทันที 

 คริสต์แอบอยู่หลังเสามองกอหญ้าที่สวมใส่ชุดใหม่เป็นกางเกงยีนส์

เข้ารูปกับเส้ือเชิ้ตสีขาวที่ปล่อยชายเส้ือตามปกติกับรองเท้าส้นสูงคู่ที่เธอสวม

เม่ือตอนหัวค่ำ...เธอเดินตรงไปยังเค้าเตอร์ต้อนรับทันที 

 “สวัสดีค่ะ...ช่วยเช็คให้หน่อยนะคะว่า คุณคริสต์ มาร์ติน....” กอหญ้า

ยังเอ่ยไม่ทันจบ เธอก็รู้สึกถึงความร้อนจากร่างกายใครสักคนด้านหลัง 

“...คุณ!!!...” กอหญ้าเอ่ยแค่นั้น เม่ือเห็นคริสต์ยืนด้านหลังเธอแบบระยะ

ประชิด 
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 “ขอบคุณทุกคนนะครับ” คริสต์หันไปกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ        

โรงพยาบาลหลังเค้าเตอร์จบ ก็คว้ามือเล็กของกอหญ้าให้เดินตามแรงลากมา

ทันที... 

 “โอ้ย!...ปล่อยนะ!...ปล่อย...ปล่อย!!!!” กอหญ้าเสียงดังข้ึนเรื่อยๆ เม่ือ

คริสต์เอาแต่ลากเธอจนเกือบจะมาถึงรถของเขาที่จอดอยู่อีกสองล็อคข้างหน้า 

 “ข้ึนรถก่อน...กลับไปคุยกันที่บ้าน” คริสต์ที่ยังไม่ยอมปล่อยมือกอ

หญ้า แต่เขาหันกลับมาพูดดีๆกับกอหญ้า พร้อมกับสายตาสำรวจซีกแก้มของ

กอหญ้าที่เหมือนจะดีข้ึนมากแล้ว 

 “คุณหลอกฉัน...หลอกฉัน...ครั้งแล้วครั้งเล่า...แล้วทำไมฉันยังต้อง

กลับไปกับคุณอีก” 

 “ขอโทษเรื่องที่ว่านั้น แต่ถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้ พี่จะได้เจอหญ้าเหรอวันนี้” 

 “แล้วทำไมเรายังต้องเจอกันอีกไม่ทราบ?” 

 “หญ้า!...แล้วหญ้ามาที่นี้ทำไม?...” คริสต์ตอบคำถามเป็นการถามกลับ 

 “ก็ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดือดร้อน...คนเคยรู้จักกัน...ฉันช่วยได้ก็จะมา

ช่วยก็เท่านั้น” 

 “มาเฝ้าไข้เนี๊ยะนะ!...แค่คนรู้จักเขาจะทำให้กัน...เยี่ยมม้ัย?...ถ้าจะแค่

คนรู้จักเขาจะทำให้กัน...เฝ้าไข้มีแต่ญาติหรือเมียเท่านั้นแหละ” กอหญ้าถลึงตา

มองคริสต์ และเธอเริ่มจะของข้ึนจริงๆแล้ว “...หญ้า!...ใจเย็นๆ กลับไปคุยกันที่

บ้านนะ...ขอร้องล่ะ” คริสต์รีบปรับสถานการณ์เม่ือกอหญ้าเริ่มจะ ‘ของข้ึน’ 

อีกครั้งแล้ว 

 กอหญ้าไม่ตอบคำถาม แต่เดินไปยังรถของคริสต์ที่จอดอยู่ คริสต์ยิ้ม

และรีบเดินตามเธอไปทันที 
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‘ ณ บ้านของคริสต์ เวลาห้าทุ่มครึ่ง’ 

 “จะไปไหน?...” คริสต์ดึงแขนกอหญ้า ที่ลงมาจากรถและกำลังเดินไป

ยังทิศทางบ้านแม่เขา ที่เขาเคยพาเธอมาครั้งแรกในลุ๊ค ‘นักเขียน’  

 “เอ่อ!....” กอหญ้าเหมือนคิดได้ จึงหยุดเดินทันที “...จริงด้วย!...แล้ว

พาหญ้ามาที่นี้ทำไม?” 

 “ความรู้สึกช้าจริงๆนะ!!! แม่คู๊นนนน” คริสต์แซวกลับ อย่างขำๆ  กอ

หญ้าได้แต่ทำหน้าง้ำใส่  

 “แล้ว?” 

 “จะยืนคุยตรงนี้ หรือจะเข้าไปในบ้าน ดึกแล้วนะ” 

 “ก็นำไปสิ!” คริสต์ยิ้มและโอบเอวบาง เดินไปยังบ้านเขาที่ถึงแม้จะอยู่

ภายในรั้วบ้านเดียวกันกับแม่ แต่ในสัดส่วนของบ้านเขาจะต้องผ่านประตูไม้ที่

ถูกล้อมรั้วอีกชั้น จากต้นไม้และรั้วไม้ที่มีไม้เลื้อยปกคลุม จนแทบมองไม่เห็น

จากด้านนี้ว่ามีบ้านสองชั้นอีกหลังด้านในพื้นที่นี้ 

 “บ้านพี่เอง!...น่าอยู่ม้ัย?” 

 “สวยจัง!...” กอหญ้ามองไปรอบๆหลังจากที่ก้าวผ่านประตูเข้ามาอีก

ชั้นของพื้นที่ด้านใน บ้านสองชั้นที่แนวกำแพงบ้านมีไม้เลื้อยปกคลุมเกือบทั้ง

หลัง และ มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างบ้านด้วย  

 “แล้วน่าอยู่ม้ัย?” คริสต์ย้ำถาม ที่เขาอยากได้ยินคำตอบ 

 “ไม่รู้!” กอหญ้าหลบหน้าเลี่ยงตอบ เพราะเข้าใจความหมายนั้นดี 

 “ง้ันเข้าไปด้านใน...อาจจะทำให้ตัดสินใจง่ายข้ึน” คริสต์ยังไม่ละความ

พยายาม และอีกอย่างในตัวกอหญ้าที่คริสต์เรียนรู้เพิ่มเติม คือ ‘วิธี’ การโน้ม

น้าวให้    กอหญ้าหลงลืมเรื่องที่เขาไม่อยากให้เธอต้องคิดเยอะ อย่างเช่นเรื่องที่
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เขาสร้างกลให้เธอเป็นฝ่ายกลับมาหาเขาในยามที่เขาเป็นฝ่ายทำให้เธอ ‘น้อยใจ’ 

‘โกรธ’ หรือ อะไรก็ตามแต่... 

 กอหญ้ามองรอบๆภายในบ้าน เพราะการตกแต่งที่แปลกมาก เหมือน

เธอเดินเข้าถ้ำหรือลักษณะของบ้านที่ได้กลิ่นไอความเป็นประเทศอิตาลี่ 

เฟอร์นิเจอร์ก็แนวๆนั้น และแน่นอนว่าแตกต่างกับบ้านของเธอกับพ่อในมิลาน 

เพราะว่าบ้านของคริสต์ที่นี้บ่งบอกการมีรสนิยมและมีฐานะ 

 “เหมือนกำลังอยู่ในอิตาลี่เลย” 

 “ใช่! บ้านหลังนี้สร้างเลียนแบบบ้านของคุณพ่อพี่ที่โรม แต่ที่นี้เล็ก

กว่ามากเพราะพี่ให้สร้างเลียนแบบแค่บางส่วนเท่านั้น...ไว้มีโอกาส พี่จะพา

หญ้าไปพักผ่อนและไปรู้จักกับญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายพ่อพี่นะ!...ทุกคนที่นั้นใจดี

และพวกเขาต้องหลงรักหญ้าเหมือนอย่างที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้” กอหญ้าเขินทันที 

เม่ือคริสต์ไม่ปล่อยให้โอกาสหยอดคำหวานใส่เธอ ต้องหลุดลอยไป 

 “หญ้า...คงต้องระวังตัวเองมากข้ึนแล้ว!...ว่าพี่คริสต์มีเค้าเป็นอย่างที่

ใครต่อใครว่ากัน...” กอหญ้าหันไปจ้องหน้าจ้องตาคริสต์ อย่างจริงจัง 

 “เค้า?....ใคร?...ว่าอะไร?” คริสต์ถามกลับอย่างไม่เข้าใจ 

 “คาสโนว่า...ยังต้องเรียก ‘พ่อ’...” 

 “เฮ้ย!!!....เป็นแบบนั้นไป...” คริสต์ถอนหายใจ ทั้งๆที่มีแต่คนที่ใกล้

ชิดเขาจริงๆเท่านั้นที่รู้จักตัวจริงของเขา แต่คริสต์ก็ไม่ซีเรียสที่กอหญ้าจะคิด

และมองเขาเป็นแบบนั้นบ้าง ไว้ค่อยๆให้เธอเรียนรู้ และรู้จักเขาเอง จากความ

ใกล้ชิดที่เขาให้เธอเพียงคนเดียว และเธอต้องรู้สักวันว่าเธอ ‘พิเศษ’ และ 

‘สำคัญ’ 

 คริสต์พากอหญ้ามาชั้นสอง ที่มีห้องนอนเพียงห้องเดียว  
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 “อาบน้ำด้วยกันนะ?” คริสต์เอ่ยชวน 

 “ไม่!...หญ้าง่วงนอน...และอีกอย่างถ้าหญ้านอนไม่พอ...หน้าข้างที่

โดน ‘ตบ’ ... หายไม่ทันที่พ่อหญ้ากำลังมาแล้วละก็...สิบพี่คริสต์ ก็ไม่มีทางได้

เจอหญ้าอีกเป็นแน่...ถ้าไม่รู้!...ก็รู้ไว้ด้วยว่าพ่อหญ้ามีหญ้าเป็นลูกสาวเพียงคน

เดียว...ท่านรักหญ้ามาก...การที่หญ้าไม่พูด...ไม่ได้หมายความว่าหญ้าจะลืมนะ

จะบอกให้...เด็กเลี้ยงแกะ” คริสต์ยิ้มเจื่อนทันที เม่ือฟังประโยคร่ายยาวของกอ

หญ้าที่ไม่ค่อยบ่อยที่เธอจะอธิบายเยอะขนาดนี้ 

 “ง้ันหญ้านอนก่อนนะครับ...เข้าไปเปลี่ยนเส้ือผ้าหลังประตูนั้นเลย” 

คริสต์พูดพร้อมกับชี้ประตูที่เป็นวอคอิน โคเสด (Walk-inCloset) ของเขา และ

ผละเดินเข้าห้องน้ำไปอย่างจำยอมในความผิดของตน ที่นานๆกอหญ้าจะได้

เห็น ม้ัยก็นี้อาจเป็นครั้งแรกเลยที่คริสต์ดูจะเจื่อนๆไป กับเหตุการณ์ที่ทำให้เธอ

ต้องเจ็บตัว สาเหตุมาจากเขาอย่างไม่ต้องสืบค้นหาความจริงเลยสักนิด 

 สามสิบนาทีต่อมา คริสต์ที่เดินออกมาจากห้องน้ำ มองไปที่เตียงกว้าง

ที่มีร่างบางนอนตะแคงหันหลังให้กับอีกฟากของเตียงที่เธอเว้นที่ให้เขา “กอ

หญ้าหลับแล้วจริงๆเหรอ?” คริสต์คิดในใจ   เที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่ งแล้ว แต่

เขากลับไม่ง่วงนอนเลยสักนิด 

 คริสต์ขยับข้ึนเตียงนอน เลิกผ้าห่มเล็กน้อย ใบหน้าเผยรอยยิ้มเม่ือเห็น

กอหญ้าสวมเส้ือนอนแขนยาวของเขาที่ถึงแม้กอหญ้าจะสูงเพรียวแต่เส้ือนอน

เขาก็เหมือนกับชุดนอนกระโปรงของเธอไปเลย 

 “หญ้า...หลับแล้วจริงๆเหรอ?” คริสต์ที่สอดตัวเข้าใต้ผ้าห่มเดียวกัน 

ขยับเข้าแนบชิดร่างบางจากด้านหลังของเธอ และกระซิบแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงที่

บ่งบอกถึงความต้องการที่แม้แต่คนฟังอย่างกอหญ้ายังเข้าใจ 
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 คริสต์ยิ้มออกมาอีกครั้ง เม่ือกอหญ้าพลิกตัวหันมาทางเขาพร้อมเปิด

ตา  มองเขา “...พี่ขอโทษนะ!...ที่เป็นสาเหตุให้เดตแรกของเราจบไม่สวยเลย...” 

 “ยังเรียกว่า ‘จบ’ ไม่ได้ค่ะ...หญ้าว่าเรายังไม่ทันเริ่มด้วยซ้ำ...เท่าที่หญ้า

จำได้แม้แต่น้ำเปล่ายังไม่ตกถึงท้องหญ้าด้วยซ้ำ...” คริสต์ยิ้มขำๆ ที่ถึงแม้กอ

หญ้าจะพูดความจริงแต่เธอดูไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ‘ความรู้สึก’ นะ 

 “ไว้พี่พาไปใหม่นะ!...แก้ตัว...คืนนี้รับพี่แทนไวน์ก่อนนะ” คริสต์พูด

พร้อมกับปลายนิ้วลากไล้ซีกแก้มที่เริ่มเห็นรอยช้ำมากข้ึน จะยังไงดี! ระหว่าง

กอหญ้าบอบบางเหลือเกินหรือว่าริต้ามือหนักเกินไป เพราะถึงแม้ซีกแก้มของ

เธอจะลดการบวมไปเยอะแล้วก็ตาม แต่รอยช้ำชัดเจนเป็นทางนิ้วของฝ่ามือ 

ใครเห็นก็รู้ว่า       กอหญ้าเจอกับอะไรมา.... 

 “กลับเถอะริต้า” โม้นา เพื่อนสนิทที่ร่วมก่อการในคืนนี้ พยายามดึง

เพื่อนสาวที่เอาแต่ด่ืมเม่ือทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวัง ในผับย่านสุขุมวิท 

 “โม้นา...แกช่วยฉันคิดทีสิว่าจะใช้วิธีอะไรที่ฉันจะได้คริสต์กลับมา” 

 “ได้ แต่ตอนนี้เรากลับกันเถอะ...” ริต้าเหมือนไม่ได้ยินประโยคหลัง

ของเพื่อนที่เฉียดตาบอดจากการร่วมก่อการ 

 “ดูคริสต์หลงยายเด็กนั้นมากเลย...เราต้องวางแผนให้แยบยลกว่านี้” 

 “ฉันละเชื่อแกจริงๆ ทั้งๆที่มีเพชรในมือแกก็ตาถั่วไปคว้ากรวด อย่าว่า

แต่กรวดเลยฉันว่า...ไอ้!...เป็นกรวดก็ยังดีเกินไป” โม้นา ละชื่อคนที่ทั้งเธอและริ

ต้าเข้าใจดีว่ากำลังหมายถึงใคร ‘ขยะ’ น่าจะเหมาะกับผู้ชายคนนั้น 

 “ใครจะไปรู้ล่ะ...ก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าคริสต์เขาจะรวยขนาดนี้ เห็น

ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยขนาดนั้น เวลาก็มีให้ฉันน้อยเหลือเกิน ฉันก็คิดว่าเขา
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ต้องปากกัดตีนถีบ แค่หน้าตาอย่างเดียวมันไม่พอ ฉันก็ต้องหาช่องทางอื่นสิ!!!” 

ริต้า รำพึงถึงคริสต์และภาพเรื่องราวในอดีตระหว่างเขากับเธอก็ผุดเข้าความ

ทรงจำ ริต้ายกข้อมือของตัวเองข้ึนมา นาฬิกาที่คริสต์ซ้ือให้เป็นของขวัญ 

PANERAI ( พันนาราย )  ราคาหลายแสนบาทถ้าเทียบเป็นเงินไทย ทำไมตอน

นั้นเธอถึงไม่คิดเอ๊ะ!ใจ ในฐานะของ คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์   ...ในคืน

เดียวกันต่างสถานที่ คนที่อยู่ในความคิดของริต้า...กำลัง... 

 กอหญ้าส่ันสะท้านอีกครั้งอย่างที่เธอเคยมาแล้วกับเขาคนนี้ เม่ือคืนนี้

ที่ผ่านมา และคืนนี้ที่ล่วงเวลาของวันใหม่ คริสต์ กำลังดอมดมเชยชมกลิ่นสาว

จากเรียวคอเล็ก จากที่เขาต้องปลดปล่อยโพรงปากหวานให้เธอได้หายใจหายคอ

กับการถูกรุกเร้าปลุกอารมณ์ความต้องการที่เขาให้เกิดข้ึนในร่างบาง ผู้ร่วม

ก่อการกิจกรรมสวาท 

 คริสต์ช้อนด้านหลังกอหญ้าดึงเธอข้ึนมานั่งบนเตียงแทนการนอน มือ

ใหญ่ค่อยๆเลื่อนปลดกระดุมเส้ือนอนของตนที่เธอสวมใส่อยู่ และนั้นทำให้กอ

หญ้ารู้สึกตัวเม่ือสายตามองไปที่คริสต์ที่เขาเปลือยเปล่าท่อนบน เขาสวมเพียง

กางเกงนอนขายาวที่เอวกางเกงต่ำมากจนเผยกล้ามหน้าท้องทิวขนอ่อนที่หาย

เข้าไปในขอบกางเกงนั้น 

 กอหญ้าหน้าแดงมากข้ึนเม่ือภาพภายใต้ขอบเอวกางเกงนั้นผุดใน

ความทรงจำของเธอ ที่ไม่อาจจะลบเลือนไปได้อีกแล้วไม่ว่าเวลาจะพึ่งผ่านไป

หรือผ่านไปนานเพียงใด เพราะเธอคิดเพียงว่า ขอเป็นเขาเพียงคนเดียว ที่อยู่ใน

ความทรงจำของเธอ ‘เร็ว’ ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขา และให้ต้องเจอ

อะไรในวันข้างหน้าอย่างที่เพื่อนสาวได้เตือนไว้ เธอก็หวังว่า เธอจะผ่านมันไป

ได้  
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 “ฮืมมมม...” เสียงครางอย่างพึงพอใจ เรียกสายตาของกอหญ้าเลื่อน

ข้ึนมามองใบหน้าของเขา โดยที่คริสต์จัดการบราอีกตัวเผยความเต่งตึง

ประจักษ์ต่อสายตาเขา มือแกร่งกอบกุมไหล่บางให้กอหญ้านอนลงอีกครั้ง และ

เลื่อนมือมาจัดการกับอาภรณ์ชิ้นด้านล่างของเธอออกไป และคริสต์ก็มาเคลีย

ตัวเองที่มีเพียงชิ้นเดียวอย่างรวดเร็ว และเขาย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ระหว่างเรียวขา

เรียวนั้น 

 “อ้าาาา....” กอหญ้าครางออกมา เม่ือใบหน้าเจ้าของลิ้นแสนร้ายกาจ

เข้าครอบครองจุดที่ไวต่อความรู้สึกความเป็นหญิงของเธออย่างผู้ชำนาญในส่ิง

ที่ตนกระทำอยู่ 

 คริสต์ดูดด่ืม ลิ้มลองความสาวที่หลั่งไหลออกมาตอบแทนเขาอย่าง

ไม่รู้จักพอ จักอิ่ม ยิ่งเขาทวีความตระกละตระกลามมากเท่าไหร่ ความส่ัน

สะท้านของความเสียวซ่านก่อตัวเพิ่มมากข้ึนในร่างบางที่กระสับกระส่ายมือ

เล็กกำแน่นดึงรั้งผ้าปูที่นอนสีเทาขมวดปมเกิดรอยยับอย่างเห็นได้ชัด 

 คริสต์ขมวดเกร็งตามร่างกายแกร่ง ยิ่งกอหญ้าครางเสียงดังมากข้ึนเท่า

ไหร่เธอก็ปลดปล่อยธารน้ำมากเท่าเป็นทวีคูณ กระตุ้นตัวตนของเขาขยายใหญ่

แข็งแรงมากข้ึนเรื่อยๆ และเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บอีกครั้ง  

 คริสต์ถอยผละใบหน้าของตนออกมาอย่างรวดเร็ว จับร่างบางนอน

คว่ำ และยกสะโพกที่ยังล่องรอยจากเขาเม่ือคืนนี้ปรากฎให้เขาได้เห็นอย่างน่า

ยินดี 

 “หญ้า!.../...อ๊ะ!!!” กอหญ้าร้องออกมาพร้อมๆ กับที่คริสต์ครางเรียก

เธอ เม่ือเขาจัดการฝังตัวตนเข้ากายสาวในคราวเดียวอย่างรวดเร็ว และเขาหยุด

ค้างให้เวลากับเธอ 
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 กอหญ้าที่ฝังใบหน้าไว้กับหมอน ‘เจ็บ’ เธอยังรู้สึกถึงความรู้สึกนี้  

 “ชู่ววววว..” คริสต์โน้มกาย ปลอบประโลมร่างบางที่ข้างหู พร้อมกับ

ที่ปล่อยลิ้น ฟัน ริมฝีปากเข้าคลอเคลียดูดเลีย ใบหูเล็กๆนั้น กอหญ้าเสียวซ่าน

ขนอ่อนตามร่างกายลุกชันข้ึนอย่างพร้อมเพรียง 

 คริสต์ขยับสะโพกของตนทันที เม่ือรับรู้ถึงความผ่อนคลายของร่าง

บาง ร่างกายแกร่งขยับต้ังตรงและเพิ่มจังหวะการกระแทกนั้นอย่างใจต้องการ 

เสียงครางสองเสียงดังออกมาอย่างไม่ขาดสายเม่ือคริสต์สนองตอบโจทย์ให้ทั้ง

เขาและกอหญ้าอย่างเต็มที่ สองมือเกาะกุมจับแน่นที่สะโพกกลมได้รูปและเร่ง

จังหวะเพิ่มอีกพร้อมกับแรงที่เขาหลงลืมไปในบางขณะว่า กอหญ้ากับเขาเพียง

คืนที่สองเท่านั้น 

‘เช้ารุ่งอรุณ....’ 

 คริสต์ที่ยังไม่ลืมตา ค้ิวหนาขมวดเข้าหากันเม่ือข้างกายเขาว่างเปล่า 

ดวงตาเข้มค่อยๆเปิดข้ึนรับแสงที่รอดผ่านผ้าม่านที่ปิดไม่สนิท ‘เจ็ดโมงเช้า’ 

นาฬิกาที่ติดข้างผนังบอกเวลา... 

 “ไปไหนของเขาแต่เช้า” คริสต์ที่ลุกข้ึนมานั่งหันมองไปรอบๆ บ่น

พึมพำออกมาเม่ือแน่ใจว่าอยู่คนเดียวในห้องนอน 

 คริสต์ยิ้มเม่ือเขาออกมาจากบ้านหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวพร้อมออก

ไปทำงาน เขาเห็นแม่กับกอหญ้าเดินถือถาดเข้ามาจากประตูใหญ่ของบ้าน 

‘ตักบาตร’  
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 “สวัสดีครับคุณแม่” คริสต์เข้าหอมแก้มพร้อมกล่าวทักทายคุณหญิง

ศศิธร “ทำไมไม่ปลุกพี่ด้วย” และประโยคต่อมาเขาก็หันไปพูดกับกอหญ้าพร้อม

กับดึงถาดในมือของกอหญ้ามาถือเสียเอง 

 “ไม่คิดว่า...จะตักบาตรเป็นกับเขาด้วย” คุณหญิงศศิธรอมยิ้มกับคำ

ตอบของกอหญ้า และทำให้คิดถึงตอนเช้าที่เธอเห็นหญิงสาวเดินออกมาจาก

บ้านลูกชายคนเดียวของเธอ เพราะกอหญ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่คริสต์พามาที่

บ้าน และนี้มานอนค้างแบบนี้ ‘ลูกสะไภ้’ ตำแหน่งนี้คงไม่ว่างเสียแล้ว เธอก็มี

เหมือนกับเขาเสียที เม่ือต้องรอมานานถึงสามสิบปี และไม่ผิดหวัง เพราะกอ

หญ้าเป็นหญิงสาวที่น่ารัก ถ่อมตน มีสัมมาคาระวะ ในส่วนตัวเธอแล้วเธอไม่

ถือเรื่องของชายหญิงที่จะมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ส่วนหนึ่งนั้นเพราะเธอ

รู้จักลูกชายคนเดียวของเธอดี  

 “คริสต์!...แม่อยากรู้ว่ารอยช้ำบนหน้าหนูกอหญ้า...ฝีมือใคร” คริสต์

หันไปมองหน้าคุณหญิงศศิธร เพราะน้ำเสียงของแม่ ไม่บ่อยนักที่เขาจะได้ยิน

น้ำเสียงแบบนี้... 

 “ก็ตามที่กอหญ้าบอกนั้นแหละครับ...” 

 “ที่แม่ถาม...เพราะหนูกอหญ้าไม่บอกอะไรเลย...” กอหญ้าทำหน้าไม่

ถูกที่เธอเป็นประเด็นในการพูดคุยของแม่ลูก และเธอก็ยังอยู่ตรงหน้าคนทั้ง

สอง คริสต์ก้มลงพร้อมใบหน้ายื่นเข้าไปใกล้ซีกแก้มของกอหญ้า จะว่าไปเช้านี้

ก็ดีข้ึนเยอะ มองผ่านๆก็เกือบจะไม่เห็น นั้นแสดงว่ากอหญ้าคงได้รับการ

ปฐมพยาบาลจากเพื่อนของเธอเป็นอย่างดี เพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลย รู้เพียง

ว่าเธอหนีไปหาคุณกิ๊ก เพื่อนสนิทของเธอเขาเห็นที่มาส่งเธอเม่ือคืนนี้ที่หน้าโรง

พยาบาล 
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 “พี่ยังไม่ได้ถามหญ้าเลย...ว่าหญ้าจะเอาเรื่อง ‘ริต้า’ ม้ัย...พี่ให้หญ้าเป็น

คนตัดสินใจ เพราะเรามีทุกอย่างพยานหลักฐาน”  

 “คริสต์!!!...ทำไมเราถึงปล่อยให้ยายผู้หญิงคนนั้นมาทำร้ายหนูกอ

หญ้าแบบนี้...” คำพูดของคริสต์ เรียกเสียงความไม่พอใจของคุณหญิงศศิธรได้

ทันที     กอหญ้าตกใจทันที เพราะเธอไม่เคยเห็นช่วงเวลา ‘ดุ’ ของคุณหญิง

ศศิธรมาก่อน ถึงเธอจะเจอกันไม่กี่ครั้งก็ตาม “เพี๊ยะ!”  

 “โอ้ย!...คุณแม่...” กอหญ้าอมยิ้ม กลั้นขำที่เห็นภาพแม่ลูก เพราะเธอ

ไม่มีโอกาสและช่วงเวลาแบบนี้กับแม่ของเธอเลย อย่าว่าแต่จะหยอกล้อเลย แค่

พูดกัน ไม่มากกว่าแค่คำว่า  “สวัสดีค่ะ” และ “สวัสดีค่ะ” ตลอดอายุของเธอโดย

สามารถนับครั้งได้เลย... 

 “หญ้า!...กอหญ้า” คริสต์ที่เห็นความผิดปกติของกอหญ้า เอ่ยเรียกเธอ

หลายต่อหลายครั้ง ก็เหมือนว่าเธอตกอยู่ในภวังค์ความคิดของตัวเอง คุณหญิง

ศศิธรเองก็มองตามคริสต์ และรอยยิ้มก็เกิดข้ึน เพราะนี้เป็นครั้งแรกของเธอที่

เห็นลูกชายให้ความสนใจส่ิงเล็กๆน้อยๆของเพศตรงข้ามที่นอกเหนือจากเธอที่

เป็นแม่แล้ว กอหญ้าเป็นผู้หญิงคนที่สองและเป็นคนแรกที่เธอได้เห็น มุมแบบ

นี้ของลูกชาย... 

 “ค่ะ!...” กอหญ้ากลับสู่ปัจจุบัน เม่ือเสียงเรียกอย่างเป็นห่วงของคริสต์

ดังเข้าโสตประสาทรับรู้ของเธอ 

 “หนูกอหญ้า!...มาเป็นลูกแม่นะจ๊ะ!...ต่อไปนี้เรียกแม่ว่า... ‘แม่’ นะ!” 

คริสต์ยิ้มให้กับแม่ของตนที่มองออกว่ากอหญ้าเป็นอย่างไร นี้สินะ! ที่เขาเรียก

ว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน ผ่านโลก รู้จักคนมาเยอะ 
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 “ค่ะ...คุณแม่” กอหญ้ายิ้มพร้อมเข้ากอดคุณหญิงศศิธร ที่โอบกอดเธอ

กลับเช่นกัน  

 คริสต์ที่ใบหน้าเริ่มงอง้ำ เม่ือเวลานี้เขากลายเป็นหมาหัวเน่า ไปเสีย

แล้ว เพราะแม่ลูกคู่ใหม่เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย ตลอดเช้านี้  

 “ไปทำงานได้แล้ว...” กอหญ้าที่ต้องคอยผลักร่างของคริสต์ ที่ไม่ยอม

เข้าไปในรถที่สตาร์ทรอเขาพักใหญ่ กอหญ้าเกรงใจเพราะเช้านี้คริสต์ต้องนั่งรถ

ไปกับคุณหญิงศศิธร เขาไม่สามารถไปส่งเธอที่คอนโดได้ คริสต์จึงให้กอหญ้า

ขับรถเขากลับไป 

 “เย็นนี้...พี่ไปหาที่คอนโด...ออ!อย่าลืมหยิบหนังสือที่พี่วางไว้บนเตียง

เอากลับไปด้วย...อย่าพึ่งถาม...เด๋ียวเย็นเจอกัน...ขับรถดีๆด้วย...ถึงคอนโดแล้ว

ไลน์บอกพี่ด้วย...” คุณหญิงศศิธรที่นั่งอยู่ในรถ ต้องยิ้มออกมาเม่ือคริสต์ร่าย

ยาว ทำยังกับกอหญ้าเป็นเด็กห้าขวบก็ไม่ปาน  

 กอหญ้าที่อ้าปากค้าง ได้แต่พยักหน้าหงึกๆ และหน้าแดงอย่างฉับ

พลัน เม่ือคริสต์โฉบเข้าหอมแก้มก่อนเข้ารถไปนั่งเคียงคู่คุณหญิงศศิธร และคน

ขับรถก็ออกรถไป กอหญ้าที่สวมชุดที่ใส่มาจากบ้านกิ๊ก ได้แต่มองตามจนท้าย

รถหายลับไปจากประตูรั้ว 

 กอหญ้ากลับเข้ามาในบ้านของคริสต์ เธอเดินสำรวจรอบๆบ้านที่ได้

รับการดูแลอย่างดี ต้นไม้เขียวชอุ่มที่จัดและตัดแต่งอย่างสวยงาม และสระว่าย

น้ำที่ใหญ่เท่ากับอณาบริเวณของตัวบ้าน มีซุ้มเล็กๆข้างสระที่มีเตียงเล็กๆ 

สำหรับพักผ่อน และชุดโต๊ะแนววินเทจข้างสระ กอหญ้ายิ้มให้กับความ

สวยงามที่ลงตัวกับภาพตรงหน้า เธอเดินเข้าไปในบ้าน บ้านหลังนี้ไม่มีห้องครัว 

มีเพียงบาร์เครื่องด่ืมที่มีที่แขวนแก้วห้อยอยู่ด้านบนอย่างสวยงาม และด้านหลัง
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บาร์มีตู้แช่ไวน์ ที่ภายในมีไวน์นอนนิ่งอยู่หลายสิบขวด และพื้นที่ชั้นล่างส่วน

ใหญ่ก็เป็นที่จัดสำหรับต้อนรับแขกที่มาด่ืมกันเสียมากกว่า เพราะโซฟาตัวเล็ก

ตัวใหญ่ทั้งสำหรับนั่งและนอนวางเรียงรายอย่างมีศิลปะ กอหญ้าเดินข้ึนไปชั้น

สองที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นห้องนอน แต่ตรงใกล้ๆบันไดมีประตูสีเขียวที่เป็น

ประตูไม้ดูสะดุดตา ก่อนถึงประตูห้องนอน กอหญ้าลองจับและบิด  

 “ผลั๊ก” เสียงประตูเปิดได้อย่างง่ายดาย ‘ห้องสมุด’ อ๊ะ! ห้องเก็บ

หนังสือ มากกว่า เพราะขนาดห้องที่ไม่ใหญ่แต่ด้านใน มีชั้นที่ถูกสร้างตาม

กำแพง และชั้นบริเวณห้อง 

 “เยอะมาก!...น่าจะเป็นพันเล่ม” กอหญ้าเปรยกับตัวเอง เธอหยิบบาง

เล่มที่วางไว้อย่างเรียบร้อยออกมา เปิดดูเนื้อหาด้านใน น่าจะเป็นเล่มที่เกี่ยวกับ

กล้องถ่ายทำหนัง เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เม่ือเธอเปิดดูด้านในมีการจดด้วย

ลายมือบนกระดาษโพสอิส < Post-it > ที่ติดตามหน้านั้นๆ กอหญ้าหยิบเล่มอื่น 

อีกหลายๆเล่ม ทุกเล่มจะคล้ายๆกันคือ มีกระดาษโพสอิส < Post-it > และการ

จดโน้ตที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นลายมือเดียวกัน กอหญ้าเงยมองไปรอบๆ ใน

นี้มีทั้งหนังสือที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 

 “ให้เดา...เป็นของพี่คริสต์แน่ๆ...” กอหญ้าพึมพำ ดูน่าเหลือเชื่อที่

คริสต์เป็นคนอ่านหนังสือที่หลากหลายมาก และที่เธอม่ันใจว่าเป็นของเขา

ไม่ใช่ของสะสมจากใครเพราะหนังสือส่วนใหญ่ยังใหม่และการตีพิมพ์ลักษณะ

ของรูปเล่มก็เป็นในยุคที่ไม่เกินยี่สิบปี  

 กอหญ้าก้มมองด้านล่างของชั้นหนังสือ มีกล่องใส่แผ่นหนังวางเรียง

รายอยู่ชั้นล่างสุดอย่างพอดิบพอดี และจำนวนแผ่นหนังมากกว่าร้อยสองร้อย

เรื่องเพราะตามแนวชั้นด้านล่างของทุกอัน เป็นที่วางกล่องแผ่นหนังเต็มทุกอัน 
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ทำให้   กอหญ้านึกไปถึงตอนที่เขาซ้ือหนังไปดูที่ห้องของเธอ นั้นคงเพราะเขา

ไม่มีเวลาไปดูในโรงภาพยนตร์สักเท่าไหร่ และตอนที่เขาตามเธอกับพิศาลเข้าไป

ดูหนังในโรงภาพยนตร์นั้นอยากรู้จังว่านานเท่าไหร่แล้วครั้งล่าสุดก่อนที่เขาได้

ไปดูกับพวกเธอ 

 กอหญ้าเดินออกมาจากห้องเก็บหนังสือของคริสต์และเข้าห้องนอน

เพื่อจะไปหยิบกระเป๋าและของที่เป็นหนังสือที่เขาบอกให้เธอขนไปให้เขาด้วย 

‘อกาธา คริสต้ี’ < Agatha Christie > Box Set ฉบับภาษาไทย  

 กอหญ้ายิ้มและยก Box Set นั้นไปพร้อมกับกระเป๋าของเธอ และเดิน

ออกจากห้องนอนที่เธอกับเขานอนด้วยกันเม่ือคืน วันนี้เป็นอีกวันที่ทำให้เธอ

รู้จัก คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ มากข้ึน ‘อ่าน’ ชอบอ่านหนังสือยามว่างหรือ

ต้องการพักผ่อน 

 “อ๊ะ!...” กอหญ้าเหมือนนึกอะไรข้ึนมาได้ เธอกลับเข้าไปในห้องนอน

ของอีกครั้ง วางกระเป๋าและหนังสือบนเตียง และเดินเข้าวอคอิน โคเสด 

(Walk-inCloset) ของเขา เวลาผ่านไปสิบนาที กอหญ้าเดินออกมาพร้อมกับ

กระเป๋าใบเล็กที่เธอหาได้ในห้องนั้น ภายในบรรจุเส้ือผ้าของคริสต์นิดหน่อยๆ 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชุดทำงานที่มากกว่าชุดอื่น ที่กอหญ้าเอาไปอย่างละชุด และ

ชุดลำลองของเขาสองสามชุด เพราะคริสต์ยังมีห้องของเขาที่ชั้นบนสุดคอนโด

เดียวกันกับเธอ ที่เธอยังไม่มีโอกาสได้ข้ึนไปเยี่ยมชม แต่เส้ือผ้ากระเป๋านี้กอ

หญ้าจะเอาไปจัดและเก็บไว้ในห้องเธอยามที่เขาพักอยู่ที่นั้น จะเป็นส่วนใหญ่

หรือส่วนน้อยอันนี้เธอเองก็ไม่รู้... 

‘...ณ คอนโด  ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร’ 
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 “คุณกอหญ้า!...” ลุงหวัง เอ่ยเรียกหญิงสาวหลังพวงมาลัย รถของ

คริสต์ อย่างแปลกใจ เพราะลุงหวังเป็น รปภ.ของที่นี้ ลุงจะจำผู้พักอาศัยที่นี้ได้

ทุกคน 

 “สวัสดีค่ะ...ลุงช่วยบอกหญ้าหน่อยค่ะ ว่าที่จอดของพี่คริสต์อยู่ตรง

ไหน?” กอหญ้าเอ่ยทักทายและทำเป็นมองข้ามความแปลกใจของลุงหวังไป 

อย่างเขินๆที่เธอพยายามเก็บอาการไว้ 

 กอหญ้าเคลื่อนรถไปตามทิศทางที่ลุงหวังบอก เม่ือเธอจอดรถ

เรียบร้อยแล้ว ร่างบางที่ขนกระเป๋าเส้ือผ้าและ Box Set ของคริสต์พะรุงพะรัง 

และเดินไปยังลิฟท์... 

 “เฮ้ย!...กอหญ้าวางของลงบนเตียงนอนของเธอ และเสียเวลาจัดเก็บ

อยู่สักพัก เธอก็หันมาจัดการตัวเองอาบน้ำเปลี่ยนเป็นเส้ือยืดกางเกงขาส้ัน 

เพราะวันนี้เธอคงไม่ออกไปไหน เก็บตัวรักษาซีกแก้มให้หายขาดก่อนที่พ่อของ

เธอจะมาอีกไม่กี่วันแล้ว กอหญ้าหันหน้ามองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก 

ใบหน้าย่นๆ อย่างเซ็งๆ แต่ก็ไม่มีความซีเรียส  

 กอหญ้าเดินไปเปิด MacBook ของตน ทำงานที่คริสต์มอบหมายไว้ 

ออกแบบ ‘สตูดิโอ’ รายการใหม่ของเขาดู 

 ทางด้านคริสต์ที่วันนี้ต้องเข้าประชุมกับทีมละคร ‘พ่ายกลซาตาน’ 

ที่ทางช่องเขาได้รับสิทธ์ิในการสร้างละครแล้ว และการวางแผนงานก็ยังไม่ราบ

รื่นและเรียบร้อยเม่ือนักแสดงนำฝ่ายหญิงยังไม่เป็นที่ถูกใจคริสต์สักที  

 “คริสต์!...ตกลงยังไงกัน...แม่ไม่เข้าใจ” คุณหญิงศศิธรเอ่ยถามบุตรชาย

เม่ือทุกคนออกจากห้องประชุมเหลือเพียงเขมิกา ที่หันมามองคริสต์ด้วยใบหน้า

ที่แสดงออกชัดเจนว่า ต้องการคำตอบเช่นกัน.... 
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 “มันยังมีเวลาครับ...ผมยังไม่อยากรีบร้อนมาก...แต่ยังไงละครต้องโปร

โมทพร้อมๆกับรายการใหม่ของผมแน่นอน...” 

 “ก็ถ่ายไปก่อนก็ได้ละคร...มันจะได้ไม่ฉุกละหุก...” 

 “พี่ เห็นด้วยกับคุณน้านะ . . .ตอนนี้ เราก็ เหลือเพียงนักแสดงนำ

หญิง...ทางทีมงานจะได้จัดคิววางแผนงานต่อไป” เขมิกาเสริมทัพเป็นกองเดียว

กับคุณหญิงศศิธร 

 “ผมมีคนที่คิดไว้แล้วครับ...สำหรับนักแสดงนำหญิง...ผมขอคุยกับ

เธอก่อนก็เท่านั้น” คำตอบของคริสต์ เรียกสายตาสองคู่จับจ้องอย่างจับผิดและ

เหมือนจะรู้โดยทันที 

 “หนูกอหญ้า!!!!...” คุณหญิงศศิธรเอ่ยออกมาทันทีอย่างม่ันใจ เพียง

แค่ได้ฟังลูกชายพูดเพียงแค่นั้น “...คริสต์ แม่ไม่คิดว่าเธอจะตกลงหรอก

นะ!...ลูกลองคิดดูสิ...ขนาดว่ามาในรูปแบบนักเขียนเธอยังแต่งตัวปลอมตัว

ขนาดนั้น...แล้วนี้ลูกจะให้เธอมาเป็นนักแสดง...คิดดูใหม่ม้ัย?” 

 “ก็แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแหละครับ...กอหญ้าเขียนตัวนักแสดงนำหญิง

ถอดแบบตัวเองขนาดนั้น...ผมว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอแล้วครับ” คริสต์ไม่

ได้ลืมในส่ิงที่คุณหญิงศศิธรย้ำ เขาถึงต้องขอเวลา เพราะไม่ง่ายเลยที่กอหญ้าจะ

ยอมตกลงเรื่องนี้ แต่อะไรที่เขาต้องการ เขาก็ต้องได้ มันต้องมีอยู่แล้ว ‘วิธี’  

 “ก็แล้วแต่คริสต์...ก็ตอนนี้ลูกเป็นหัวเรือใหญ่แล้ว...แม่เป็นกำลังใจให้

นะ” คริสต์ยิ้มให้กับแม่ที่เข้าใจเขา ละครเรื่องแรก เรื่องเดียวและเรื่องสุดท้าย ที่

เขาจะร่วมแสดง และคู่จิ้นของเขาก็ต้องเป็นกอหญ้าทั้งในจอและนอกจอ 
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 “ผลั๊ก” คริสต์ที่ผลักประตูห้องของกอหญ้า ‘เงียบ!!!’ ค้ิวหนาขมวด

เข้าหากัน เพราะเขาไม่รู้สึกถึงส่ิงมีชีวิตในห้องแห่งนี้ ใบหน้าเริ่มเปลี่ยนตาม

ความคิด  

 “…นี้อย่าบอกนะ!...ว่าหนีเที่ยว” คริสต์เปรยบ่นเบาๆแต่แฝงความไม่

พอใจไว้ โดยที่คริสต์ไม่รู้ตัวสักนิดว่าตัวเองกลายเป็น ‘หวง’ กอหญ้าเกินมาตรา

ฐานความที่เรียกว่าพอดี  

 “ผลั๊ก” คริสต์ผลั กประตูห้องนอนเข้าไปและสีหน้าและแววตาเขาก็

เปลี่ยนไปทันที เม่ือเห็นร่างบางที่เขาเดินหาฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือโดยที่ 

MacBook เปิดทิ้งไว้ รอยยิ้มปรากฎบนใบหน้าของคริสต์ เม่ือเขาหวลคิดสักนิด 

ก็ไม่แปลกที่กอหญ้าจะต้องฟุบหลับไป เพราะเม่ือคืนเธอได้นอนเพียงไม่กี่

ชั่วโมง และเธอก็ต่ืนเช้ามาตักบาตรกับแม่เขาอีก  

 คริสต์โน้มตัวและสายตาเลื่อนไปที่หน้าจอ MacBook เขาเลื่อนนิ้วเข้า

แตะเปิดหน้าจอ รอยยิ้มที่เกิดข้ึนต้องเปิดกว้างข้ึน เพราะกอหญ้ากำลังออกแบบ  

สตูดิโอรายการให้อยู่นั้นเอง ถึงมันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่แปลกมากที่เขา

ชอบทันทีที่ได้เห็นเพียงครั้งแรก ซ่ึงมันไม่ใช่เพราะกอหญ้าเป็นคนออกแบบ แต่

ส่ิงที่     กอหญ้าทำและคิดนั้นมันตรงกับความต้องการเขาอย่างน่าประหลาด 

 “อ๊ะ!...” กอหญ้าตกใจ ลืมตาข้ึนทั นที เม่ือเธอถูกขโมยหอมแก้มอีก

แล้ว และใบหน้าก็ผ่อนคลายลงเม่ือเห็นว่าเป็นใคร 

 “กินอะไรบ้างเหรอยัง?” คริสต์ถามอย่างเป็นห่วง เม่ือเขาเห็นแก้วนม

ที่เหลือแต่แก้ววางไว้ข้างๆ กอหญ้าส่ายหน้าไปมา  
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 ส่ีสิบนาทีผ่านไป กอหญ้าและคริสต์นั่งทานอาหารที่คริสต์เป็นคนทำ 

เพราะกอหญ้าปฎิเสธที่จะออกไปหาอะไรกินข้างนอกตามคำชวนของคริสต์        

กอหญ้าแอบชำเลืองมองคริสต์ที่เลิกแขนเส้ือและปลดกระดุมเส้ือออกสองสาม

เม็ดจากด้านบน โดยที่เส้ือสูทของเขาพาดอยู่บนพนักโซฟา คริสต์นั่งกินเงียบๆ 

เพราะทั้งสองคนดูเหมือนมีอะไรจะพูดกัน แต่ก็ต่างก็เลือกที่จะเงียบและสลับ

คอยแอบมองกันและกันไปมา 

 “พี่คริสต์...หญ้าเอาเส้ือผ้าของพี่มาไว้ที่นี้สามส่ีชุด” กอหญ้าที่ตัดสิน

ใจได้ รีบพูดเร็วมาก จนคริสต์เกือบจะฟังไม่ทัน แต่รอยยิ้มก็ฉายชัดบนใบหน้า

เขาและสายตาก็จดจ้องมองใบหน้ากอหญ้าที่เอาแต่ก้มและต้ังหน้าต้ังตากินข้าว 

 “สตูดิโอที่หญ้าออกแบบมา พี่ชอบนะ!...เสร็จเม่ือไหร่ก็แจ้งพี่ด้วยนะ”    

กอหญ้ายิ้มและพยักหน้าอย่างเข้าใจ 

 “ตอนนี้พี่คริสต์กำลังจะทำอะไรเหรอคะ?” คริสต์ขมวดค้ิวไม่เข้าใจ

คำถามของกอหญ้า “...’อกาธา คริสต้ี’ < Agatha Christie > Box Set ฉบับภาษา

ไทย...” กอหญ้าขยายความมากข้ึน เม่ือเข้าใจใบหน้าของคริสต์ 

 “ไม่มีอะไรพิเศษ พี่ฝึกอ่านภาษาไทยนะ” 

 “ห๊า!...พี่คริสต์ อ่านภาษาไทยไม่ออกเหรอค่ะ” 

 “ไม่เชิง!...แต่พี่เริ่มที่จะใช้ภาษาไทยจริงๆจังๆ ก็ตอนสมัยเรียนอยู่

อเมริกา เพราะตลอดเวลาพี่ใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกับภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่...” 

 “ถ้าไม่บอกก่อน หญ้าไม่เชื่อแน่ๆ เพราะพี่คริสต์พูดไทยชัดมาก และ

ค่อนข้างเข้าใจคำที่ไม่เป็นทางการ หญ้าหมายถึงเปรียบเปรยนะ...” กอหญ้า

ขยายตอนท้ายเพิ่มเติมเม่ือคริสต์ไม่เข้าใจส่ิงที่เธอพูด 
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 “พี่อาศัยอ่านเอานะ!...ก็ค่อนข้างอ่านเยอะและมีเพื่อนเป็นคนไทย

หลายคน...” 

 “รวมถึงแฟนเก่าที่เป็นคนไทยด้วยม้ัย?” กอหญ้าอดค่อนขอดเล็กน้อย

ไม่ได้ ก็พอคิดแล้วมันก็น่าโมโหจริงๆ 

 “ก็แฟนเก่า!...พูดไม่ผิด...แต่แฟนใหม่ก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช่  

เหรอ?...” 

 “ก็พูดจาแบบนี้ นี้เล่า!!!...ใครจะเชื่อว่าพึ่งพูดและอ่านภาษาไทยได้” 

 “เกือบสิบปีแล้ว!...ก็ต้องพัฒนาไม่มากก็น้อยแหละ” 

 “แล้วทำไม? ต้องเป็น ‘อกาธา คริสต้ี’ < Agatha Christie >...” 

 “อยากอ่าน ก็เหมือน ‘เชอร์ล็อค โฮม’... หญ้าเคยอ่านม้ัย?” กอหญ้า

ส่ายหน้าเป็นการตอบคำถาม และบรรยากาศของเวลาอาหารระหว่างกอหญ้า

กับคริสต์ก็ดูสบายๆมากข้ึน 

‘ ณ เวลาก่อนเข้านอน...’  

 “หญ้า...ใกล้ถึงช่วงนั้นของเดือนเหรอยัง?” กอหญ้าหน้าแดงกับ

คำถามของคริสต์ ที่จู่โจมเธออย่างไม่ทันต้ังตัว ถึงแม้เขาจะเอ่ยถามเป็นเรื่อง

ธรรมดาก็เหอะ! 

 “…ถามทำไม?...” 

 “ถามก็ตอบมา...” คริสต์ปราม และแสดงสีหน้าคาดค้ันมากข้ึน 

 “พรุ่งนี้ ม้ัยก็ มะรืนนี้...” 

 “แล้วถ้าพรุ่งนี้ หรือ มะรืนนี้ มันไม่เกิดข้ึน...บอกพี่ด้วยนะ” 

 “ทำไม?...อธิบายบอกบ้างสิ!...หญ้าไม่เข้าใจ” 
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 “สองคืนที่ผ่านมา...พี่ไม่เคยป้องกันกับหญ้าเลย” กอหญ้าเบิกตากว้าง

อย่างเข้าใจ  

 “พี่คริสต์ต้ังใจจะให้เกิดข้ึนเหรอคะ?” กอหญ้าถามอย่างที่คนฟังเข้าใจ

ดี 

 “ถ้าได้จริง ก็ดี พี่ว่าเจ้าตัวเล็กต้องน่ารักมากๆเลย...” 

 “หญ้า!...ไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเทียบให้เข้ากับสถานการณ์นี้

เลย...แต่หญ้าว่าพี่คริสต์ต้องไม่บ้ามากก็ต้องบ้าน้อย...ยังไงก็ต้องมีบ้างล่ะ ไอ้

ความบ้า...” คริสต์ปล่อยเสียงหัวเราะออกมา กอหญ้าคงจะโวกเวกโวยวายกับ

เขาไม่เป็นจริงๆ เพราะคนปกติทั่วไปต้องโวยวาย อารมณ์เสียบ้างล่ะ แต่นี้ไม่เกิด

ข้ึนกับผู้หญิงตรงหน้าเลย 

 “ขยับมาตรงนี้...มาอ่านหนังสือด้วยกันก่อนทำอย่างอื่นๆ...เรามารู้จัก 

’อกาธา คริสต้ี’ < Agatha Christie > พร้อมๆกันเลย” กอหญ้าขยับเข้าไปนอน

พาดพิงคริสต์โดยที่วงแขนแข็งแรงโอบร่างบางไว้ และมือทั้งสองข้างของคริสต์

ก็ถือ ’อกาธา คริสต้ี’ ตอน เรื่องลึกลับที่สไตลัส < The Mysterious Affair At 

STYLES > 

 “ แล้ว ไอ้!ทำอย่างอื่นที่หมายถึง...ขอพักสักคืนไม่ได้เหรอ” กอหญ้า

เอ่ยถามโดยที่ร่างของเธอก็อยู่ในวงล้อมของวงแขนของคริสต์แล้ว 

 “เด๋ียวตัดสินใจอีกที...” คริสต์พูดส้ันๆ และสายตาเริ่มสนใจ หนังสือ

ในมือแล้วนั้นเอง ‘อกาธา คริสต้ี’ ตอน เรื่องลึกลับที่สไตลัส < The Mysterious 

Affair At STYLES > 

 กอหญ้าไล่สายตามองตามตัวอักษรในหนังสือที่คริสต์เป็นผู้ถือ ถึงแม้

สายตาของเธอจะอยู่ที่ตัวอักษรเหล่านั้น แต่สมองเธอกลับคิดถึงเรื่องระหว่าง
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เขากับเธอ กอหญ้าหาได้ทุกข์ร้อนในเรื่องที่จะต้องบอกพ่อเธอ แต่เธอกำลัง

ประเมินกำลังและความอดทนของตัวเองมากกว่า ว่า เธอจะหนักแน่นพอม้ัย

เพราะดูแล้วคริสต์คงเอาเรื่องวุ่นวายมาให้เธออีกมากมาย ‘บททดสอบ’ พระเจ้า

คงกำลังทดสอบเธอกับเขาอยู่เป็นแน่... 

 “หญ้า!...” 

 “ค่ะ...” 

 “คิดอะไรอยู่?” 

 “ไม่มีอะไรสำคัญหรอกค่ะ...” คริสต์ยิ้มถึงแม้กอหญ้าจะไม่ได้เห็น

ก็ตาม  

 “พรุ่งนี้!...พี่ไม่แน่ใจว่าต้องไปฮ่องกงหรือเปล่า?...ถ้าจำเป็นต้องไป

จริง...หญ้าไปด้วยกันม้ัย?” คริสต์เอ่ยถาม เรื่องงานของวันพรุ่งนี้ที่เขาต้องเดิน

ทางไปฮ่องกง ยังไม่แน่นอน แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็คงต้องเดินทางทันที 

 “…กี่วันคะ?” 

 “อาจจะสองหรือส่ีวัน” 

 “ง้ันไม่ไปดีกว่าค่ะ...เพราะวันศุกร์นี้พ่อหญ้าก็มาประเทศไทยแล้ว” 

 “อืม!...ถ้าพี่ต้องไปและกลับมาแล้ว...จะรีบมาสวัสดีพ่อหญ้านะ” 

 “ค่ะ” 

 “ให้แม่มาขอลูกสาวด้วยนะ” 

 “…คิดดูก่อน” 

 “ตอนแรกคิดว่าจะตอบ ‘ค่ะ’ ” คริสต์แอบแซว และปิดหนังสือวางไว้

บนโต๊ะข้างเตียง “...พรุ่งนี้ไม่รู้เป็นไง? ...ขอรักหญ้า!...ตุนไว้ก่อนนะ” 

 “อื้ม!!...มันจะทุกคืนแล้วนะคะ...” 
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 “…ข้าวใหม่ปลามัน...เขาไม่ไปไหนสามวันสามคืนติดกันเลยนะ” กอ

หญ้าค้อนใส่คริสต์ที่ขยับพลิกกายคร่อมเธอไว้ คริสต์ยิ้มและค่อยๆโน้มใบหน้า

ปิดปากแดงระเรื่อด้วยริมฝีปากเขาทันที 

 กอหญ้าสนองตอบสัมผัสนั้นเรียวลิ้นทั้งสองเกี่ยวกระหวัดรัดรึงกัน

ในโพรงปากเล็ก...และพลัดเปลี่ยนเคลื่อนย้ายเข้าโพรงปากคริสต์ที่เขาเร้าร้อน

มากข้ึนในเวลาอันส้ัน เพราะกอหญ้าเรียนรู้เร็วและปลุกความต้องการของเขา

ได้อย่างรวดเร็ว 

 กอหญ้าเลื่อนมือต่ำลงมาเข้าสัมผัสผิวกายใต้เส้ือยืดของคริสต์ เรียก

เสียงครางความพึงพอใจดังออกมา  

 “พี่...ได้...แต่...ภาวนาว่า...พรุ่งนี้...อย่าให้ต้องเดินทางไปฮ่องกงเลย” 

คริสต์ผละออกมาพร้อมกับกระซิบเสียงแผ่วเบาส่ันพร่าบอกความรู้สึกที่เป็น

อยู่ 

 “รอค่ะ...หญ้ารอพี่คริสต์ได้” กอหญ้าตอบกลับเสียงแผ่วเบา ลมหายใจ

ร้อนระอุบ่งบอกถึงความเร้าร้อนของทั้งสองคนได้อย่างเด่นชัด 

 “พี่คนเดียวเท่านั้น...” ส้ินเสียงนั้นคริสต์เข้าครอบครองโพรงปาก

หวานนั้นอีกครั้ง และทั้งสองต่างร่วมมือกันปลดปล่อยเรือนร่างเปลือยเปล่า

ของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว  

 “อ้า...อ้า....” กอหญ้าครางออกมา เม่ือยอดเกสรถูกครอบครองอีกครั้ง

ในคืนนี้ด้วยฝีปากของคริสต์ที่มากซ่ึงประสบการณ์ที่ส่ังสมมา ทำให้ผู้ชายอย่าง

เขารู้เป็นอย่างดีว่าจะทำให้กอหญ้าสุขจนล้นได้อย่างไร ซ่ึงคริสต์ไม่ปกปิดความ

สามารถด้านนี้ของตนแม้สักเปอร์เซ็นต์เดียว 
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 คริสต์โอบกอดร่างบางเบียดแนบแน่นเรือนร่างเขาแม้แต่อากาศก็ไม่

สามารถแทรกตัวผ่านพวกเขาได้ คริสต์พลิกตัวพร้อมร่างกอหญ้าที่ขยับพลิกมา

อยู่เหนือร่างเขา เม่ือปากเขายอมปลดปล่อยยอดเกสรความตึงเต่งนั้น ใบหน้า

คมหวานเป็นฝ่ายโน้มใบหน้าสัมผัสริมฝีปากร้ายกาจของคริสต์นั้นอย่างรู้งาน 

 วงแขนแข็งแรงโอบกอดลูบไล้ร่างบางไล้ต่ำไปเรื่อยๆ บีบเคล้นขย้ำ

สะโพกหนักมือมากข้ึนตามความต้องการ ขาแข็งแรงขยับเปิดกว้างให้ร่างบาง

เบียดแนบแน่นสัมผัสรับรู้ตัวตนของเขาที่แสดงตนอย่างชัดเจนเสียดสีแนบ

หน้าท้องแบนเรียบกอหญ้าไล่ต่ำลงมาสัมผัส จุมพิตคอหนาที่เปิดทางให้กับ

จมูกแสนรั้นนั้น 

 “อืมมม...” คริสต์ครางออกมาเม่ือริมฝีปากที่เขารู้ดีว่าหวานและ

ร้ายกาจมากเพียงใดกำลังสัมผัสลากเลียแผงอกแข็งแรงของเขาที่ปกคลุมด้วย

ขนอ่อนตามวัยของบุรุษเพศที่แสนจะดูดีและเซ็กส์ซ่ี ยามประจักษ์ต่อสายตาเห

ล่าสาวๆที่ได้พบเห็นมานักต่อนัก 

 “หญ้า!...ยังไม่ใช่วันนี้” คริสต์ดึงหญิงสาวไว้ เม่ือกอหญ้าเลื่อนใบหน้า

ลงต่ำ อย่างคนมากประสบการณ์อย่างเขารู้ดีว่า หญิงสาวกำลังจะทำอะไร 

คริสต์ยิ้มให้กับสีหน้าที่บ่งบอกชัดเจนยามที่เธอถูกขัดใจ ความอยากรู้อยากเห็น

ของกอหญ้าทำให้คริสต์ยิ้มออกมา  

 “ทะ...ทำไม?” คำถามออกมาจากปากแดงที่เจ่อบวมเล็กน้อย 

 “ไม่ทำไม?...พี่แค่อดทนต่อไปไม่ไหวแล้ว...สาวน้อย!...รู้ตัวม้ัยว่าทำ

อะไรกับร่างกายนี้...” คริสต์เอ่ยออกไปอย่างใจดี เพราะกอหญ้าทำให้ตัวเขา

ควบคุมตัวเองไม่ได้เสียแล้ว... “ขยับข้ึนมานั่งบนตัวพี่...คืนนี้รับบทเรียนนี้ไป

ก่อนนะครับ...คนดี” 
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 กอหญ้าทำหน้าไม่เข้าใจ แต่ก็ขยับเคลื่อนกายตามที่คริสต์บอก โดยที่

คริสต์ขยับนั่งพิงพนักหัวเตียงและขยับเรือนกายสาวให้ถอยลงต่ำไป ให้จุด

เชื่อมเขาทั้งสองอยู่ในจุดที่ตัวตนของคริสต์สามารถเคลื่อนเข้าสู่กายสาวที่เขารู้

ดีว่าเธอพร้อมแล้วสำหรับเขา 

 กอหญ้าหอบหายใจแรงข้ึนกับประสบการณ์แบบใหม่ สองมือเล็ก

ทาบทับบนแผ่นอกแกร่ง พร้อมสายตามองคริสต์อย่างเป็นคำถามว่า ‘แล้วยังไง

ต่อ?’ 

 “เคยดูหนัง...รัก...บ้างม้ัย?...” 

 “หญ้าไม่ดูหนังโป๊...” 

 “รัก!...ไม่ใช่หนังเอ็กส์...หรือหนังโป๊...” คริสต์กัดฟันพูดเสียงเริ่ม

เครียด เพราะแก่นกายเขาถูกบีบรัดจากโพรงสาวที่ตอนนี้เจ้าของช่างไร้เดียงสา

จนไม่รู้ถึงความรู้สึกของเขาที่แทบจะปลดปล่อยทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำ... “ได้

โปรด!!!...ขยับได้แล้วที่รัก...จะฆ่าพี่อยู่แล้ว” 

 กอหญ้าเหลือกตามองคริสต์ที่ร่างกายเกร็งอย่างชัดเจน กรามแกร่งขบ

หากันแน่น เม่ือสายตาไล่มองเรือนร่างของกอหญ้า ความอวบอูมของเธอช่าง

เหมาะสมความเป็นลูกครึ่งหรือลูกเสียวอิตาเลี่ยน ถูกใจเขายิ่งนัก 

 กอหญ้าขยับสะโพกตามแรงมือหนาที่นำจังหวะให้กับเธอ กอหญ้าซู๊ด

ปากเม่ือจังหวะที่คริสต์สอนเธอทำให้เธอซ่านเสียวไม่แพ้เขา 

 “หญ้า!...แรงอีก!!!...จัดมาเลย...” คริสต์เอ่ยบอกเม่ือเขาดูออกว่ากอ

หญ้ายังไม่รู้ว่าเธอสามารถจัดหนักได้มากเท่าที่ เธอต้องการ “เร็ว...เร็ว

อีก...อ้า...อย่าง...นั้น....อ้า...” กอหญ้าจัดตามใบส่ังที่เธอแสนจะยินดี เม่ือเธอเอง

ก็ได้รับการตอบแทนเป็นความรู้สึกเสียวซ่านที่ทำให้ร่างกายเธอไม่สามารถปฎิ
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เสธความสุขนี้ได้เลย ‘หลงรัก’ กับกิจกรรมสวาทที่คริสต์หลอกล่อสร้างสรรค์

มันมาให้กับเธออย่างที่เธอก็ถอนตัวไม่ข้ึนแล้วเช่นกัน .... 

‘ณ วันศุกร์...แสนเศร้า...’ 

 กอหญ้าที่มายืนชะเง้อคอ ทางออกของผู้โดยสารจากต่างแดนที่เข้ามา

เยือนประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และแล้วรอยยิ้มสว่าง

จ้าปรากฎบนใบหน้าของกอหญ้า เม่ือคนที่เธอรอคอยเยื้องย่างก้าวมาในหมู่คน

ที่ทยอยกันออกมาจากทางออกนั้น 

 “อันโต!....” กอหญ้าเรียกชายหนุ่มวัยส่ีสิบต้นๆ เสียงดังข้ึนพร้อม

เคลื่อนเรือนกายสูงเพรียวเข้ากระโดดกอดชายที่เธอเอ่ยเรียกอย่างดีใจ 

 ร่างแข็งแรงกว่าและสูงกว่าโอบกอดรับร่างบางไว้ พร้อมวงแขนที่กอด

รัดแนบแน่น พร้อมสันจมูกกดแน่นที่ซีกแก้มสูดดมกลิ่นหอมของร่างบางไว้

อย่างสุดลมหายใจ  

 ภาพหญิงชายที่แสดงความรักกอดกัน คนที่ผ่านไปผ่านมาที่เห็นภาพ

นั้น ต่างเข้าใจตรงกันว่า สองคนนี้ต้องคิดถึงกันมากด้วยสาเหตุที่ต้องจากกัน

นาน รวมถึงชายอีกคนที่ถอดแว่นตาดำที่สวมอยู่ออกทันที เพื่อที่ดวงตานั้นจะ

ได้มองภาพนั้นให้ชัดข้ึนว่าหญิงสาวคนนั้นใช่คนเดียวกันกับที่ตัวเองจับจอง

เป็นเจ้าของแล้วหรือม้ัย?.... 

 “หญ้า!!!!....” คริสต์ครางออกมาอย่างคนที่เข้าสู่โลกแห่งความโกรธ 

ใบหน้าแดงก่ำ กรามหนาขบกันแน่น ใช่! วันนี้เป็นวันที่เขาเดินทางกลับก่อน

กำหนดที่เขาได้บอกกอหญ้าไว้ว่าเขาจะกลับจากฮ่องกง วันเสาร์ แต่โชคดีที่เขา

จัดการเคลียทุกอย่างได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว และเขาต้ังใจว่าวันนี้เขาจะมา



By RungArunoThay � Artificial Devil Love162

เซอร์ไพรส์กอหญ้า...แล้วไง!!!...กลับเป็นตัวเขาที่ต้องรับความรู้สึกนั้นอย่าง

จัง!!! ‘เซอร์ไพรส์’  

 “มีอะไรหรือเปล่าครับคุณคริสต์...” โสรัตน์ ที่ร่วมเดินทางไปกับ

คริสต์ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ถามเจ้านายอย่างไม่เข้าใจ ที่จู่ๆคริสต์เปลี่ยน

ไป สายตามองภาพหญิงสาวลูกครึ่งกับชาวต่างชาติที่กอดกันและคลอเคลียกัน

เดินเคียงคู่กันอย่างมีความสุข 

 “โสรัตน์!...คุณว่าหญิงชายคู่นั้น พวกเขายังมีใครเดินเคียงข้างอีกม้ัย ที่

พอมีอายุพอที่จะเป็นพ่อของผู้หญิงคนนั้น...” โสรัตน์ขมวดค้ิวมองคริสต์และ

ภาพหญิงชายที่เจ้านายกล่าวถึง ด้วยความ งง และไม่เข้าใจเต็มอัตราสมองของ

เขาเลย 

 “เอ่อ!...ผมว่ามีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นนะครับ...ผมไม่เห็นใครอื่น

ที่จะร่วมเดินและกำลังไปกับพวกเขาสองคน” โสรัตน์ตอบออกไปตามส่ิงที่ตัว

เองมองเห็น ถึงจะยังไม่เข้าใจ และเขาก็ฉลาดพอที่จะไม่ถาม เพราะตอนนี้แวว

ตาและสีหน้าของเจ้านาย เงียบ!!! เป็นทางที่ดีที่สุด สำหรับตัวเขา 

 ทางด้านกอหญ้า ที่ประจำตำแหน่งอยู่หลังพวงมาลัย ในรถมินิคูเปอร์

ยานพาหนะอีกคันที่เธอมีไว้ใช้เป็นประจำ 

 “อันโต!...เด๋ียวหญ้าจะพาอันโตไปกินอาหารไทยนะคะ...เพราะตอนนี้

คนสำคัญของเราทั้งสองคน รออยู่ที่นั้นแล้ว...” 

 “ไม่มีปัญหา!...แล้ว?หญ้ามีอะไรจะบอกม้ัย?” อันโต หรือ อันโตนิโอ 

เอ่ยถามกอหญ้าเม่ือเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนไปอย่างบอกไม่ถูกในการเจอกันครั้งนี้ 
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 “สมแล้ว!...หญ้า!มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่...แต่รอก่อนนะคะรับรอง

อันโตต้องยินดีมากๆแน่นอนค่ะ...” ส้ินเสียงของหญิงสาว อันโตนิโอ ได้แต่ยิ้ม

และคิดตามนั้นเพราะกอหญ้าดูมีความสุขมากๆ  

 “สวัสดีครับ!...” อันโตนิโอ ยกมือไหว้คุณประจักษ์ที่ลุกจากที่นั่งอยู่

บนเก้าอี้ โดยมีบุตรสาว กิ๊ก โสภิตา นั่งเคียงข้าง  

 “สวัสดีค่ะ...อันโต” กิ๊ก ยกมือไหว้อันโตนิโอต่อ เม่ือประจักษ์รับไหว้

และกล่าวทักทายกลับอันโตนิโออย่างยินดีและเป็นกันเอง และกอหญ้ายกมือ

ไหว้ประจักษ์เช่นกัน เม่ือการทักทายจบลง ทั้งส่ีคนก็นั่งลง โดยที่กอหญ้านั่ง

เคียงคู่กับอันโตนิโอ พร้อมกับรอยยิ้มส่งให้เพื่อนสาว 

 “ผมยินดีมากที่วันนี้ก็มาถึง ทั้งสองคนได้พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่า คุณ

รักลูกสาวผมจริงๆ...” ประจักษ์พูดกับอันโตนิโอ อย่างเปิดเผย ... และ

บรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยเรื่องดีๆ ที่กอหญ้าน้ำตาคลอออกมา เม่ือ

คนที่เธอรักยิ่งกว่าชีวิตตัวเองอยู่ในมือคนที่เธอรักและไว้วางใจอย่างไม่มี

เง่ือนไข... 

 ภาพของกอหญ้าที่ซบไหล่อันโตนิโอ ที่โต๊ะอาหารในร้านอาหารไทย ก็

อยู่ในสายตาของคริสต์ ที่มือกำแน่นทั้งสองข้างลำตัว 

 “บัดซบ!!!...” คริสต์ครางออกมาก่อนที่จะเดินกลับไปที่รถของตัวเอง 

ที่เขาแอบขับตามกอหญ้ามา และเคลื่อนรถออกไปอย่างเร็ว 

‘ณ ห้องชุดคอนโด ชั้นสูงสุด ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร’ ในวัน

เดียวกัน... 
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 คริสต์ที่กลับมาได้เกือบชั่วโมง ในมือถือขวดที่บรรจุน้ำสีอำพันที่เหลือ

เพียงครึ่งขวด เพราะส่วนที่หายไปตอนนี้ไหลนองอยู่ในเรือนกายซึมซับเข้าสู่

กระแสเลือดของคริสต์ไปแล้วนั้นเอง และผลของมันก็ทำให้นัยน์ตาเข้มแดงก่ำ 

จากฤทธ์ิน้ำสีอำพันและอารมณ์ครุกกรุ่นที่แผ่ขยายออกจากเรือนกายนั้น 

อบอวลไปทั่วทั้งห้อง... 

 “ตกลง!...เธอเป็นคนยังไงกันแน่...กอหญ้า!!!!” ส้ินเสียงนั้น ปากขวด

ถูกยกข้ึนเหนือปาก ของเหลวไหลลงคออย่างกับคนด่ืมเข้าใจว่ามันเป็นน้ำ

เปล่า... 

‘ช่วงเย็น . . .ณ ห้องชุดคอนโด ชั้นยี่ สิบห้า ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร’ ในวันเดียวกัน... 

 “เด๋ียวหญ้า...ลงเอาของฝากไปให้ลุงหวังเองค่ะ...วันนี้ลุงแกน่าจะเข้า

กะกลางคืน...” กอหญ้าบอกกับอันโตนิโอ ที่เลื่อนกระเป๋าของตนเข้าสู่ห้อง

นอนอีกห้องในห้องชุดเดียวกัน  

 “ปี๊ด” เสียงกดลิฟท์ ที่กอหญ้าเรียกข้ึนมา เพื่อที่เธอจะเอาของไปให้ลุง

หวังกับน้องบี ที่ทั้งสองก็ได้รับของฝากจากอันโตนิโอเช่นกัน 

 กอหญ้าที่ลงมาลานจอดรถ ก็เดินหาลุงหวัง เพราะเธอมองที่ป้อมแล้ว

ไม่เจอ รอยยิ้มปรากฎบนใบหน้างามนั้น เม่ือเธอเห็นคนที่ต้องการ โดยที่เธอ

ไม่รู้เลยว่า ชั้นที่ยี่สิบห้ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่เธอไม่คาดว่าจะเกิดข้ึนได้... 
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 อันโตนิโอที่กำลังจัดของใช้ส่วนตัวที่มีเพียงนิดหน่อย เพราะเส้ือผ้า

ส่วนใหญ่สำหรับเมืองไทยมีอยู่แล้วทีนี้ ขมวดค้ิวเม่ือได้ยินเสียงที่ประตูหน้า 

เพราะไม่คิดว่ากอหญ้าจะกลับเข้ามาเร็วแบบนี้.... 

 “คุณ!!!....” อันโตนิโอ เอ่ยได้เพียงแค่นั้น เม่ือเห็นว่าคนตรงหน้าไม่ใช่     

กอหญ้า.... 

 กอหญ้าที่พึ่งกลับข้ึนมา เม่ือเธอเดินมาถึงหน้าห้อง ดวงตาคมเบิก

กว้างอย่างตกใจเม่ือเธอได้ยินเสียง อึกทึก ตึก! ตัก! ตึก! ตัก! ตึก! ตัก! ดังจาก

ด้านใน หัวใจดวงน้อยรีบหยิบคีย์ผ่านประตูอย่างรวดเร็ว เม่ือความเป็นห่วงอัน

โตนิโอ... 

 “พ่อ!!!!!….” กอหญ้าตะโกนเสี ยงดังลั่น เม่ือภาพตรงหน้ า คือ พ่อ

ของเธอนอนหงาย หน้าที่มีเลือดไหลออกมาที่เบ้าตา ขอบปาก และจมูก โดยที่

คนที่คร่อมร่างพ่อเธอไว้คือ คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ คนที่เธอเข้าใจว่ายังอยู่ 

ฮ่องกง... 

 คริสต์ ‘ค้าง’ หมัดที่กำลังจะปล่อยลงไปสัมผัสใบหน้า คนที่เป็นรอง

ตนอยู่ เม่ือเสียงตะโกนดังลั่นของหญิงสาวที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี ‘กอหญ้า’ 

 กอหญ้าวิ่งเข้ามาผลักร่างของคริสต์ที่ค้าง ‘อึ้ง’ กระเด็นออกจากร่าง

คนที่เธอเอ่ยถึงอย่างแรง ด้วยดวงตาที่พร่ามัวด้วยหยาดน้ำตา  

 “พ่อ...” กอหญ้าร้องไห้ เรียก อันโตนิโอ ไม่หยุด พร้อมกับมือที่เช็ด

เลือดบนใบหน้าอันโตนิโอ “ฮืออออ....” กอหญ้าร้องไห้โฮออกมา เธอหันหลัง

กลับไปที่คริสต์ที่นั่งอึ้งอยู่อย่างนั้น สายตามองค้างภาพกอหญ้าที่ร้องไห้ 

 ตับ ตุบ ผลั๊ว ฉาด!!!! ฮือออออ.... เสียงส่ิงของที่วางอยู่ใกล้มือกอหญ้า 

เธอคว้าทุกอย่างที่หยิบได้ ปาใส่คริสต์ไม่ยั้ง พร้อมกับกระโจนตัวเข้าฟาด
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ใบหน้าคริสต์ ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยที่คริสต์ไม่ปกป้องตัวเองเลยสักนิด จนน้ำสี

แดงค่อยๆไหลลงมาเป็นทางจากทางศีรษะเขา เม่ือเขาน่าจะโดนอะไรสักอย่างที่

กอหญ้าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเธอหยิบอะไรปาใส่เขาบ้าง 

 “หญ้า!...หยุด...หญ้า...ลูก...หยุด” อันโตนิโอต้องมาดึงตัวกอหญ้าไว้ที่

ยังฟาดฝ่ามือใส่ผู้ชายที่ทำร้ายเขาไม่ยั้ง และด้านนั้นก็ไม่ตอบโต้ใดๆ แม้แต่หลบ

เขายังไม่คิดจะทำ เขาปล่อยให้กอหญ้าฟาดใส่ไม่ยั้ง  

 “ออกไป!...” กอหญ้าที่ถูกจับ รัดตัวไว้ โดยอันโตนิโอ เธอหันมาไล่

คริสต์ ที่ยังนั่งอยู่ ด้วยดวงหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตา “ฉันบอกให้ออกไป...ออก

ไป!!...ออกไป” “คุณออกไปก่อน...” อันโตนิโอ ที่ยังจับกอหญ้าไว้พร้อมโอบ

ปลอบประโลมเธอที่ซบหน้าร้องไห้กับแผ่นอกของเขา หันไปบอกกับคริสต์

ด้วยน้ำเสียงที่ใจดี “เชื่อผม!...ตอนนี้คุณกลับไปก่อนไปทำแผลนะครับ...” อันโต

นิโอ ย้ำอีกครั้ง เม่ือคริสต์ยังนั่งเฉยและน้ำสีแดงก็ไหลออกมาจนเปรอะเลอะ

เส้ือเชิ้ตที่เขาสวมอยู่ 

 ฮือออออ.... อันโตนิโอ โอบกอดปลอบกอหญ้าที่ยังร้องไห้อยู่ ถึงแม้

คริสต์จะยอมออกไปแต่โดยดี อย่างเงียบๆ ด้วยความรู้สึกผิดที่ติดตัวไปอย่าง

เต็มที่ 

 อันโตนิโอเข้าใจกอหญ้าและความรู้สึกของเธอตอนนี้เป็นอย่างดี เขา

จำไม่ได้แล้วว่านานแค่ไหนที่เขาเห็นกอหญ้าร้องไห้หนักมากครั้งล่าสุดเม่ือไหร่

กัน? แต่ที่แน่ๆ ผู้ชายคนนั้นต้องสำคัญกับกอหญ้ามากพอดู เพราะการร้องไห้

ใหญ่ครั้งนี้ของกอหญ้าเกิดจากความรู้สึกผิดอย่างมาก ที่เธอเป็นสาเหตุให้เขา

ต้องถูกทำร้าย ทำให้อันโตนิโอย้อนคิดไปเม่ือหกปีก่อน ตอนที่กอหญ้าอายุสิบ

หก วันที่เธอได้เห็นและเจอแม่เป็นครั้งแรก... 
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 “ไงล่ะ!...สามีเก่าเธอ คงหมดปัญญาเลี้ยงลูกแล้วสินะ! ถึงจะเอามาฝาก

ไว้ให้เธอเลี้ยงต่อ...” คำพูดดูถูกของนายพลสรพงษ์ ที่กล่าวออกมาต่อหน้ากอ

หญ้า 

 “ไม่ใช่นะ!!!” กอหญ้าวัยสิบหกปี ปฎิเสธคำพูดนั้น  

 “นี่เธอ!...พ่อไม่สอนเหรอไง!!!...ว่าไม่ควรพูดสอดผู้ใหญ่” นายพลส

รพงษ์ หันไปต่อว่ากอหญ้าทันที 

 “ก็คุณพูดไม่ถูก...เป็นผู้ใหญ่แล้ว...ทำไมยังพูดจาผิดๆ...พ่อเค้าไม่ได้

เป็นแบบนั้นสักหน่อย” กอหญ้าเสียงดังใส่นายพลสรพงษ์อย่างไม่พอใจ ที่มาว่า

พ่อของเธอ... 

 เหตุการณ์วันนั้น ทำให้ภาพที่อันโตนิโอพร่ำบอกกอหญ้าว่า แม่เธอ

แสนจะน่ารักเพียงใด พังทลายลงในความทรงจำของเด็กหญิงกอหญ้าโดยทันที 

เพราะวันนั้นแม่ของเธอเอาแต่เข้าข้างสามีใหม่ที่กล่าววาจาดูถูกพ่อของเธอ 

และกอหญ้าก็รู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นสาเหตุให้พ่อถูกทำร้ายจิตใจทั้งๆที่ไม่มีความ

ผิดแม้แต่น้อย พ่อแค่ทำตามคำขอของเธอว่าเธออยากเจอแม่สักครั้ง แม่ที่แสน

จะน่ารัก ใจดี ตลอดสิบหกปีของเธอ 

 “พ่อจ๋า...กอหญ้าขอโทษนะคะ” คำพูดเดียวที่กอหญ้าหันไปพูดกับพ่อ 

เม่ือเธอและพ่อเดินออกจากบ้านหลังนั้น อย่างที่กอหญ้าไม่คิดจะไปเหยียบอีก

แล้ว 

 อันโตนิโอเข้าใจความรู้สึกในตอนนั้นของลูกสาวเป็นอย่างดี... เขามี

เพียงรอยยิ้มใจดีให้ลูกสาวเพียงคนเดียวของเขา และเข้าใจเป็นอย่างดีที่ตอนนั้น

ไม่มีน้ำตาแห่งความผิดหวังและเสียใจเลย นั้นคงเพราะเธอไม่อยากให้เขาต้อง

ทุกข์ใจ...ซ่ึงแตกต่างจากครั้งนี้ที่เธอร้องไห้ปริ่มจะขาดใจ ผู้ชายคนนั้นคงเป็น



By RungArunoThay � Artificial Devil Love168

คนรักที่   กอหญ้ารักมากเป็นแน่ๆ อันโตนิโอ ยิ้มออกมาเม่ือพระเจ้าส่งคนที่เขา

จะฝากให้ดูแลลูกสาวมาให้แล้วสินะ!!!  

 “พ่อจ๋า...กอหญ้าขอโทษนะคะ”  

 “ลูกรักของพ่อ...ลูกรักผู้ชายคนนั้นใช่ม้ัย?” อันโตนิโอ ก้มมองใบหน้า

ที่เต็มไปด้วยคราบน้ำพร้อมกับซับน้ำตาให้อย่างอ่อนโยน ไม่เดือดร้อนกับ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนสักนิด  

 “เขาทำร้ายพ่อ!...” กอหญ้าพูดออกมาทั้งน้ำตาที่ไหลออกมา โดยที่

ดวงตามองเข้าไปในตาแสนจะใจดีของพ่อที่ยิ้มให้กับเธออย่างใจดีอย่างเคย 

โดยที่อันโตนิโอ ไม่สนใจใบหน้าของตัวเองที่มีเลือดไหลตามรอยแตกเล็กๆ เขา

เอาแต่ปลอบโยนและคอยซับน้ำตาให้กอหญ้า 

 “ความเข้าใจผิด! มันเกิดข้ึนได้ เขาไม่รู้ว่าพ่อเป็นพ่อของหญ้า” อันโต

นิโอพูดย้ำความจริง เพราะตอนนั้นเขาเห็นผู้ชายคนนั้น ช็อค!!! ทันทีที่รู้ว่าเขา

เป็นพ่อของกอหญ้า... 

 ฮือออออ.... กอหญ้าปล่อยโฮ ออกมาอีกครั้งทันที อันโตนิโอต้อง

ปล่อยรอยยิ้มออกมา เพราะลูกสาวเขากำลังโมโห คนรักของเธอ ที่เขาแก้ตัว

แทนให้ 

 “กัณฑ์...อยู่ไหน?...มาหาฉันที่คอนโดได้ไหมว๊ะ” คริสต์ที่สร่างเมา

สนิทยามเย็น โทรหากัณฑ์ โดยทันทีที่สติกลับมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 “ได้...ฉันอยู่แถวนี้พอดี”  
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 “ขอบคุณครับ...” หมอพีระ กล่าวขอบคุณพยาบาลที่ช่วยทำแผลหลัง

จากที่ตัวเองต้องเย็บรอยแตกที่ศีรษะเพื่อนไปถึงห้าเข็ม 

 “เอ้าเปลี่ยนซะ...และบอกมาได้สักทีว่า...แผลนี้ท่านได้แต่ใดมา” กัณฑ์ 

ส่งเส้ือตัวใหม่ให้คริสต์เปลี่ยน หลังจากที่ทำแผลเรียบร้อยแล้ว  

 คริสต์ใบหน้าที่นิ่งเฉยมาตลอด แม้แต่เวลาที่เย็บแผล เขาปฎิเสธยาชา

ให้หมอพีระเย็บมันสดๆแบบนั้น แต่ก็ไม่ทำให้คริสต์รู้สึกถึงความเจ็บปวด 

เพราะคริสต์เอาแต่เงียบ เฉย ต้ังแต่ที่กัณฑ์เข้าไปหาที่คอนโดตามคำขอนั้น ที่

กัณฑ์ต้องร้องตกใจออกมา เม่ือภาพของคริสต์ในห้องคอนโดนั่งนิ่งโดยที่เลือด

ไหลเปรอะเลอะเส้ือมากมาย 

 “ไปคุยกันที่ร้านของไอ้กัณฑ์ แล้วกัน...แกต้องเข้าเวรต่อม้ัย?” ประโยค

หลังคริสต์หันไปถามหมอพีระ ได้รับคำตอบเป็นการส่ายหน้า และหันไปสบตา

กับกัณฑ์ที่แสดงสีหน้าถึงความไม่เข้าใจ 

 “…ตามนั้น!...เด๋ียวฉันโทรหา เอกรัตน์ ชวนไปด้วยกันเลย...เพราะวัน

นี้พวกเราอาจจะพร้อมหน้ากันในรอบหลายเดือน” กัณฑ์เอ่ยออกมา ได้รับการ

เห็นด้วยจากหมอพีระและคริสต์ ที่เตรียมย้ายขบวนไปสถานบันเทิงของกัณฑ์ 

 “เฮ้ย!!!!!!!…..” เสียงร้องของ กันฑ์ เอกรัตน์ และหมอพีระ ดังออกมา

พร้อมกันหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากคริสต์ ที่ตอบคำถามถึงสาเหตุ ‘แผลนี้ท่าน

ได้แต่ใดมา’  

 “น้ำเปล่า...ของแก” หมอพีระที่ดึงแก้วเครื่องด่ืมสีอำพัน ออกจากมือ

คริสต์และยัดแก้วน้ำเปล่าใส่มือนั้นแทน 
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 “ฉันกลุ้มนะโว้ย!!!!” คริสต์ตอบกลับหมอพีระ เม่ือเขาต้องการส่ิงแก้

กลุ้ม 

 “แล้วที่แกต้องมานั่งบ่น ‘กลุ้ม’ ไม่ใช่เพราะไอ้น้ำพวกนี้เหรอ ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของเรื่องที่ทำให้แกเหมือนคนอยากตายอยู่ตอนนี้” เอกรัตน์สำทับ

เห็นด้วยกับหมอพีระ 

 “คริสต์!...แกไม่รู้จริงๆเหรอว่านั้นพ่อของคุณกอหญ้า” กัณฑ์ อดถาม

ไม่ได้ เพราะแปลกใจมากที่คริสต์เข้านอกออกในห้องของกอหญ้าได้ขนาดนั้น 

จะไม่เห็นรูปพ่อของหญิงสาวเลยเหรอ 

 “ฉันไม่เคยเจอมาก่อน...รูปถ่ายในห้องกอหญ้า...ฉันก็ไม่เคยสังเกต 

เพราะส่วนใหญ่มีแต่รูปวาด และเป็นรูปภาพที่วาดคู่กับกอหญ้าตอนเด็กๆ” 

คริสต์คิดว่าภาพวาดเหล่านั้นกอหญ้าคงวาดเอง และในห้องเธอก็ไม่มีภาพถ่าย

ของพ่อเธอจริงๆ เพราะเขาไม่เคยเห็นเลย 

 “ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดี...” กัณฑ์พูดต่อด้วยความรู้สึกที่เกิดข้ึนจริงๆ 

 “ไว้แกเห็นตัวจริง พ่อของกอหญ้า แกคงไม่มีคำถามและเข้าใจฉัน

แน่นอน” คริสต์พูดจบ ก็หงายหน้าพิงพนักโซฟา ด้วยใบหน้าที่มีความเครียด

และความกังวลเต็มสมบูรณ์ในใบหน้านั้นและความรู้สึก 

 ภาพของคริสต์ ทำให้เพื่อนทั้งสามได้แต่มองเงียบๆ เพราะไม่รู้จะช่วย

เพื่อนยังไงเหมือนกัน เอกรัตน์ว่าโชคดีแล้วที่เขาไม่ต้องไปใส่กุญแจมือ จับ

คริสต์ข้อหาทำร้ายร่างกาย ว่าที่พ่อเมียอย่างไม่เป็นทางการ 

 “แล้วแกจะเอาไงต่อ...” หมอพีระเป็นฝ่ายถาม 

 “ก็ต้องไปขอโทษพ่อเขาก่อน ... เพราะดูเหมือนพ่อของกอหญ้าน่าจะ

เป็นคนใจดีมาก และมีเหตุผล เพราะตอนนั้นเขาน่าจะเข้าใจว่าฉันไม่ได้ต้ังใจ...” 
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 “ฟังแกแบบนี้แล้ว...ฉันว่าพ่อคุณกอหญ้าต้อง ‘สุดยอด’ มาก จนอยาก

จะเจอและรู้จักเลยว๊ะ” กัณฑ์เป็นฝ่ายเอ่ยออกมา 

 “แล้วคืนนี้แกจะกลับบ้านม้ัย?...เพราะแกต้องกินยาแก้อักเสบ และ

ควรพักผ่อน ถ้ามีคนคอยดูแลแกด้วยยิ่งดี เพราะแผลต้องอักเสบแน่นอน...” 

หมอพีระแจ้งต่อคริสต์ 

 คริสต์เอาแต่เงียบ เพราะ ‘คนดูแล’ เขาอยากให้เป็นกอหญ้า แต่ก็คง

เป็นไปไม่ได้... ขืนกลับเข้าไปหาเธอตอนนี้ มีหวังเขาต้องเข้าโรงพยาบาลอีก

รอบเป็นแน่ 

‘เช้าตรู่...ณ บ้านคุณหญิงศศิธร’ 

 คุณหญิงศศิธรกำลังเดินลงบันได เพื่อที่จะเตรียมไปตักบาตรเป็น

ประจำทุกวัน แต่เม่ือเท้าก้าวสู่พื้นชั้นหนึ่ง ดวงตาที่ผ่านโลกมามาก โฟกัสไปยัง

โซฟาตัวยาวโซนรับแขก เม่ือเธอเห็นส่ิงมีชีวิตที่คุ้นตาทอดยาวอยู่บนนั้น 

 “คริสต์!!!!...” คุณหญิงศศิธรร้องออกมา มือป้องปาก เม่ือเดินเข้ามา

เห็นใบหน้าของบุตรชายที่ซีดเซียวและศีรษะมีผ้าพันไว้ “คริสต์!...ได้ยินแม่ม้ัย

ลูก”     คุณหญิงรีบจ้ำเข้าใกล้ลูกชายและเขย่าเรียก ค้ิวเรียวที่ได้รับการตกแต่ง

ตามวัย ขมวดเข้าหากันเม่ือฝ่ามือรับรู้ถึงความร้อนของร่างกายลูกชาย  

 “คุณแม่.....” คริสต์ครางออกมาพร้อมเสียงที่แหบพร่าด้วยพิษไข้ และ

สายตาพร่ามัวของเขาก็เห็นแม่ที่หลังมืออัง วัดความร้อนที่หน้าผากตนเอง 

 “คริสต์ลูกไม่สบาย...ลุกไหวม้ัย?...ข้ึนไปนอนที่ห้องเก่าของลูกดีกว่า” 

คุณหญิงศศิธรเอ่ยกับบุตรชายอย่างใจดี เลือกที่จะข้ามส่ิงที่เธออยากรู้ว่าเกิด
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อะไรข้ึนกับบุตรชายเพียงคนเดียวของเธอ แต่สนใจอาการของบุตรชายตอนนี้

มากกว่า 

 คุณหญิงศศิธร วางแก้วน้ำที่รับมาจากคริสต์ หลังจากเช็ดตัวป้อนข้าว

ป้อนยาให้เรียบร้อย บนห้องนอนเก่าของบุตรชายในบ้านของเธอ 

 “พร้อมจะบอกแม่ได้เหรอยังว่าเกิดอะไรข้ึน?” คุณหญิงศศิธรเอ่ยถาม

ทันที ที่เห็นว่าบุตรชายดีข้ึนแล้ว... 

 คริสต์พยักหน้าและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้เป็นแม่ฟัง.... “ตาย!!!...แล้ว

ววว!!!!!....”  คุณหญิงศศิธรร้องออกมาด้วยความตกใจหลังจากฟังเรื่องราวจาก

ลูกจนจบ... 

 “แม่ครับ!...ช่วยลูกคนนี้ของแม่ด้วยนะครับ...” คุณหญิงศศิธรถอน

หายใจและกอดลูกชายที่กอดและอ้อนเธอเหมือนสมัยเด็กๆ ไม่ผิดเพี้ยน 

 “ตอนนี้คริสต์ต้องรักษาตัวเองให้หายไวๆ...แล้วค่อยว่ากันต่อ...เรื่อง

หนูกอหญ้ากับพ่อเขาตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้าง...แม่เป็นห่วงทุกคนไปหมดแล้ว

ตอนนี้” คริสต์พยักหน้ารับอย่างเข้าใจและเศร้าใจอย่างเป็นที่สุด เขาก็ได้แต่หวัง

ว่าเวลาสองสามวันนี้จะทำให้กอหญ้าใจเย็นลง และยอมคุยและรับคำขอโทษ

ของเขา 

 ทางด้านกอหญ้าที่เธอนอนไม่ค่อยหลับตลอดทั้งคืน เธอออกมาจาก

ห้องนอน กลิ่นหอมของอาหารแตะจมูก... 

 “อันโต!!!...ทำอะไรคะ?...ทำไมไม่นอนพักค่ะ” กอหญ้าร้องออกพร้อม

เดินไปที่โซนครัวที่เห็นเชฟสวมผ้ากันเปื้อนกำลังจัดอาหารวางบนโต๊ะ 
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 “นอนแล้ว...อาหารเช้าพร้อมแล้ว ดูสิว่าจะถูกใจลูกสาวพ่อม้ัย?” อัน

โตนิโอ ตอบคำถามของกอหญ้าตามปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ถึงแม้กอ

หญ้าจะยืนจ้องหน้าเขาอย่างสำนึกผิดที่ตอนนี้เขียวช้ำหลายจุด 

 “อันโตไม่น่าต้องรีบต่ืน...ดูสิแผลยังบวมอยู่เลย...” 

 “ไม่เจ็บแล้ว...ว่าแต่พ่อ...พ่อว่าหญ้าน่าจะนอนไม่หลับทั้งคืนเลย

นะ...ดูสิตาเป็นหมีแพนด้าแล้ว” 

 “ค่ะ!...หญ้านอนไม่หลับเลยจริงๆ แค่คิดหญ้าก็ ‘ของข้ึน’ อยากจะต้ัน

หน้านายคริสต์นั้นอีกสักหมัดสองหมัด” อันโตนิโอ ยิ้มให้กับบุตรสาว และดึง

มานั่งที่เก้าอี้ที่บนโต๊ะมีอาหารเช้าสวยงามพร้อมกิน 

 “คริสต์!...ชื่อของเขา...แล้วไงต่อลูกสาวพ่อ...และนี้คงเป็นบิ๊ก

เซอร์ไพรส์ที่หญ้าอยากจะบอกใช่ม้ัย?” กอหญ้าพยักหน้ารับ ถึงสีหน้าจะดู

เจื่อนๆ เพราะเรื่องราวไม่ได้เป็นด่ังที่หวังไว้ “ หืม?...” อันโต ย้ำเสียงในคอ ถาม

กอหญ้าเม่ือเห็นว่าเธอยังเงียบ 

 “คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ อายุสามสิบ....” กอหญ้าร่ายยาวให้พ่อฟัง 

พร้อมกับรับอาหารเช้าไปด้วย เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยดีระหว่างพ่อลูก ที่อันโต 

จะคุยกับลูกสาวบนโต๊ะอาหารเช้าก่อนที่กอหญ้าจะไปโรงเรียน สมัยตอนที่เธอ

ยังอยู่   มิลานเป็นประจำ 

 “…แล้วหายโกรธเขาเหรอยัง?...” อันโต เอ่ยถามเม่ือฟังเรื่องราวพอ

เข้าใจ ซ่ึงไม่มีคำตำหนิใดๆ จากเขาเลย เพราะอันโตเลี้ยงกอหญ้าให้เธอตัดสินใจ

ทุกเรื่องด้วยตัวเองมาต้ังแต่เด็กๆแล้ว และเขาในฐานะพ่อ เคารพการตัดสินใจ

ของบุตรสาวคนนี้เสมอ และเขาม่ันใจว่ากอหญ้ารักคริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ 
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คนนี้แน่นอน และเป็นรักแรกของเธอ บุตรสาวที่ไม่เคยเปิดใจมอบกายให้กับ

ผู้ชายคนไหนมาก่อน  

 “ยัง!...” อันโต ยิ้มออกมา กับคำตอบที่เขาก็คาดไว้แล้ว  

 “แล้วหญ้าจะยังไงต่อ...”  

 “ไม่ทำอะไรทั้งนั้น...แต่เม่ือไหร่ที่โผล่หน้ามาให้หญ้าเห็นตอนนี้...หญ้า

จะเอาเลือดหัวเขาออกให้ได้...” 

 “หญ้า!...ลูกทำมันไปแล้ว” อันโต ต้องเอ่ยบอก เพราะเหตุการณ์ที่เขา

เห็นเลือดหัวของคริสต์ นั้นคงเป็นเขาที่เห็นเพียงคนเดียว กอหญ้าคงไม่รู้ตัวเป็น

แน่ 

 “ห๊า!!!....” กอหญ้าร้องออกมา และทำหน้าเหมือนพยายามนึก

เหตุการณ์เม่ือวาน แต่แล้วเธอก็ส่ายหน้าไปมา อย่างต้องการสลัดภาพที่พ่อเธอ

ถูกคริสต์ทำร้ายออกจากหัว ‘ของข้ึน’ เพราะคิดแล้วอารมณ์ของเธอก็คุกกรุ่น

ข้ึนมาทันที 

 “จำไม่ได้ล่ะสิ!...เริ่มเป็นห่วงเขาข้ึนมาเหรอยัง?” 

 “คนแบบนั้น...ไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะ...” กอหญ้าพูดจบและก้มหน้า

จัดการม้ือเช้าของตนต่อไป...  อันโตนิโอ ได้แต่ยิ้ม แต่เขารู้จักลูกสาวเขาดี ถึงแม้  

กอหญ้าจะยอมพูดถึงเหตุการณ์เม่ือวานแล้ว แต่ไม่ง่ายเลยที่ คริสต์ จะง้อหรือ 

คำขอโทษที่ออกจากคริสต์ จะทำให้บุตรสาวคนนี้ของเขายอมใจอ่อนง่ายๆ ซ่ึง

เรื่องนี้อันโตนิโอ ก็ต้องโทษตัวเองด้วยเพราะเป็นส่วนที่ทำให้กอหญ้ามีแผลเป็น

ที่ปิดไม่สนิทเกิดข้ึนกับเธอ... เรื่องยากจึงต้องตกไปเป็นของคริสต์ 

‘ณ ห้างสรรพสินค้า สองวันต่อมา’ 
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 “เขม ช่วยน้าดูหน่อยสิ...ว่านั้นหนูกิ๊ก ลูกสาวคุณประจักษ์ม้ัย?” เขมิ

กา มองตามสายตาคุณหญิงศศิธร 

 “ใช่ค่ะ!...ว่าแต่เธอมากับใครดูสนิทสนมกันมากเลย” เขมิกามองหญิง

ชายสองคนที่เดินเคียงข้างหัวเราะต่อกระซิกคุยกัน น่ารักเหมาะสมต่อสายตา

ของคนที่ผ่านไปมา เขมิกา รีบเดินตามคุณหญิงศศิธรที่เดินเข้าไปหาสองคนนั้น

ทันที 

 “หนูกิ๊ก...” 

 “สวัสดีค่ะคุณหญิง” กิ๊ก ยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทาย เม่ือเธอหัน

หลังตามเสียงเรียกนั้น 

 “เอ่อ!...เรียกป้าก็พอจ๊ะ...เอ่อ!...ป้าต้องขอโทษด้วยที่เข้ามารบกวน 

หนูพอจะมีเวลาให้ป้าสักครู่ได้ม้ัย?...” 

 “ค่ะ...” กิ๊ก ดูจะงงๆ ที่จู่ๆ คุณหญิงศศิธร เข้ามาหาเธอ แต่เรื่องที่คุณ

หญิงศศิธรเป็นเพื่อนกับพ่อเธอนั้น กิ๊ก รู้อยู่แล้ว 

 “ขอโทษนะจ๊ะ!...แล้วคนนี้ใครเหรอจ๊ะ?” คุณหญิงศศิธรเอ่ยถาม กิ๊ก 

เม่ือทั้งส่ีย้ายขบวนมานั่งในร้านเบอร์เกอรี่ใกล้ๆระแวกนั้น 

 “อันโตนิโอ คนรักของกิ๊กเองค่ะ” กิ๊ก บอกอย่างตรงไปตรงมา และอัน

โตนิโอ ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายสวัสดีเป็นภาษาไทย หลังจากที่เขาเงียบ

มาโดยตลอด 

 “น่ารักกันทั้งคู่เลย...” คุณหญิงศศิธรรับไหว้ พร้อมกล่าวชม เพราะ

สองคนนี้น่ารักอย่างที่เธอบอก ฝ่ายชายที่ดูจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย 

แต่กลับพูดไทยและรู้จักประเพณีไทยเป็นอย่างดี 
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 “ขอบคุณครับ.../...ขอบคุณค่ะ” อันโตนิโอกับกิ๊ก เอ่ยขอบคุณตาม

มารยาท 

 “ป้าขอเข้าเรื่องที่ต้องรบกวนเวลาคุณทั้งสอง...คือหนูกิ๊ก...หนูรู้จักคุณ

พ่อของหนูกอหญ้าม้ัยจ๊ะ?” คำถามของคุณหญิงศศิธร เปิดดวงตาของอันโต

นิโอและกิ๊กมากข้ึน ซ่ึงกิ๊กค่อนข้างเข้าใจเหตุการณ์ในทันที และเธอเป็นคน

เดียวที่เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างตอนนี้ เพราะเธอรู้จักว่าใครเป็นใครนั้นเอง 

 “เอ่อ!...คุณป้าค่ะ...เด๋ียวกิ๊กขออนุญาตถามนะคะว่า...คุณป้าทราบได้

ยังไงว่าหนูกับกอหญ้ารู้จักกัน” นี้เป็นเรื่องเดียวที่กิ๊ก ยังไม่รู้ 

 “ป้ารู้มาต้ังนานแล้วว่า กอหญ้านักเขียนกับหนูกอหญ้าเป็นคนคน

เดียวกัน...ตาคริสต์บอกป้านานแล้ว” 

 “ขอโทษนะคะ!...แสดงว่าคุณคริสต์รู้มาตลอดว่ากอหญ้าคือใคร?”       

คุณหญิงศศิธรพยักหน้ายืนยันเป็นคำตอบ “หนูขอถามคุณป้าตรงๆเลยนะ

คะ...การที่คุณคริสต์มาตีสนิทกับกอหญ้าไม่ใช่เพราะอยากได้งานเขียนของกอ

หญ้านะคะ...” 

 “อุ้ย!...ไม่ใช่เลยจ๊ะ...” 

 “อันนี้พี่ยืนยันอีกคน...คุณกิ๊กอย่าเข้าใจคุณคริสต์ผิดนะคะ...เรื่องที่คุณ   

กอหญ้ายอมตกลงเรื่องบทประพันธ์ ‘พ่ายกลซาตาน’ ให้ทางช่องเราเป็นผู้สร้าง

ละคร คุณคริสต์พึ่งจะทราบเม่ือไม่นานนี้เองค่ะ” เขมิกาขยายต่อทันที เพราะ

เรื่องนี้จริงอย่างที่เธอพูด  

 “ค่ะ!...กิ๊กเข้าใจแล้วค่ะ...” พูดจบกิ๊กก็หันไปทางอันโตนิโอ และพยัก

หน้าเป็นสัญญาณบอกให้เขาพูดต่อได้ 
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 “ผมเองครับ...อันโตนิโอ ดาร์เม่ียน...ผมเป็นพ่อของกอหญ้าครับ” ส้ิน

เสียงนั้น คุณหญิงศศิธรกับเขมิกาเป็นฝ่ายเบิกตากว้างบ้างแล้ว และเป็นที่เข้าใจ

ทันทีสำหรับคุณหญิงศศิธรที่รู้จักกอหญ้า เพราะผู้ชายคนนี้มีนัยน์ตาสีเทา และ

ดูยังไงก็ไม่เหมือนกอหญ้าสักนิด แต่น่าจะมีอย่างเดียวที่พ่อลูกคู่นี้เหมือนกันคือ 

‘รอยยิ้ม’  

 “ฉันต้องขอโทษคุณอันโตนิโอด้วยนะคะ...” อันโตนิโอตกใจที่จู่ๆคุณ

หญิงศศิธรยกมือข้ึนมาไหว้เขาพร้อมกล่าวขอโทษ “ที่ตาคริสต์ทำอะไร

วู่วาม...ดิฉันทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว...” 

 “เอ่อ!...ท่านอย่าคิดมากเลยครับ...เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับ” อัน

โต รีบบอกออกไป 

 “คุณอันโตนิโอ...จะรังเกียจม้ัย ถ้าฉันจะให้ตาคริสต์มาพบและขอโทษ

คุณตอนนี้เลย...” อันโตนิโอยิ้มและพยักหน้าตอบรับไมตรีนั้น 

‘ณ บ้านของคริสต์’ 

 “คริสต์ คิดอะไรอยู่เหรอ?” คุณหญิงศศิธรเอ่ยกับคริสต์ เม่ือเดินเข้ามา

ในพื้นที่บ้านของเขา และเห็นคริสต์นั่งอยู่ริมสระน้ำโดยที่ขาทั้งสองข้างห้อยแช่

น้ำในสระว่ายน้ำโดยที่ขากางเกงเปียกชื้นเม่ือคริสต์ไม่ใส่ใจที่จะพับขากางเกง

ของตัวเองข้ึนมา... 

 “แม่...” คริสต์เอ่ยเพียงแค่นั้นพร้อมดวงตาที่เศร้าหมองยามที่มองแม่ที่

ค่อยๆนั่งลงข้างกายเขา 

 “คุณอันโตนิโอ เขาว่าอะไรลูกเหรอ” คุณหญิงศศิธรเอ่ยถาม เพราะ

หลังจากที่เธอตามให้คริสต์ไปพบอันโตนิโอตามคำขอร้องของเธอที่อันโตนิโอ
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ยินดีอย่างไม่มีเง่ือนไข ช่วงเวลานั้นก็เป็นการพูดคุยระหว่างคริสต์กับอันโตนิโอ 

เพียงลำพัง 

 “ตรงกันข้ามเลยครับแม่...เขาไม่โกรธผมเลยแม้สักนิด...เขากลับ

ขอบคุณผมที่ผมรักลูกสาวเขา” 

 “แล้วมันไม่ดีเหรอ?” 

 “รายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวกับกอหญ้านะครับ เม่ือผมได้ทราบเรื่อง

ทั้งหมด...ผมเสียใจมากยิ่งข้ึนกับการกระทำของตัวเอง...แปลกนะครับ

แม่...ทั้งๆที่ผมเป็นผู้กระทำ ผมไม่รู้ว่าจะบอกและอธิบายเป็นคำและประโยค

แบบไหน...ที่จะบอกให้แม่เข้าใจว่า ผมเสียใจหนักมากทั้งๆที่ผมเป็นฝ่ายกระทำ

แท้ๆ...” 

 “แม่เข้าใจจ๊ะ...มันเป็นเรื่องธรรมดาและเกิดข้ึนจริง คริสต์เคยได้ยินม้ัย 

ที่คนรักกันมักพูดกันว่า ยามใดที่เธอทุกข์ยามนั้นคนที่ทุกข์กว่าเธอก็คือฉัน คน

ที่รักเธอมากกว่าที่รักตัวฉันเอง...” 

 “ผมคงรักกอหญ้ามากจริงๆ อย่างที่ผมเองก็ไม่รู้ตัว ว่าจะรักเธอได้มาก

เพียงนี้ ในเวลาอันส้ัน...และในเวลาอันส้ันเช่นเดียวกันที่ผมทำลายมันด้วยมือ

ของผมเอง...” 

 “คริสต์!...อะไรทำให้ลูกคิดว่า ‘ความรัก’ ระหว่างลูกกับหนูกอหญ้า 

‘พัง’ ลงแล้ว...” คริสต์มองตาแม่ด้วยดวงตาที่เศร้าสลด เพียงแค่เขาย้อนคิดไป

ถึงตอนที่เขาได้เจอกับอันโตนิโออีกครั้ง เม่ือบ่ายวันนี้... 

 “ผมขอโทษนะครับ!...” คริสต์ที่เดินทางมาถึงในเวลาอันส้ัน เม่ือคุณ

หญิงศศิธร โทรไปบอกให้เขาเดินทางมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ คำขอโทษ
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พร้อมกับยกมือไหว้อันโตนิโอ ที่คริสต์แสดงออกมาทันที ที่อีกฝ่ายให้โอกาส

เขาอีกครั้ง 

 “ผมรับคำขอโทษของคุณครับ” อันโตนิโอ ตอบกลับอย่างใจดีอีกครั้ง 

ที่คริสต์ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า อันโตนิโอเป็นพ่อที่ทำให้กอหญ้าเป็นเด็กที่โชคดี

มากคนหนึ่งที่มีพ่อที่ประเสริฐเพียงนี้ 

 “เอ่อ!...กอหญ้าเป็นยังไงครับ?” เสียงถอนหายใจของอันโตนิโอ ปล่อย

มากก่อน ถึงใบหน้าจะมีรอยยิ้มแต่ก็เห็นชัดถึงความไม่สบายใจในเรื่องนี้ ที่น่า

จะส่งผลต่อกอหญ้าเป็นอย่างมาก 

 “ถ้าคุณยังรักและต้องการกอหญ้าอยู่...ผมบอกได้คำเดียวว่า งานนี้คุณ

เจองานหนักมากเลยทีเดียว...” 

 “ผมเข้าใจดีครับ...เป็นใครก็ต้องเสียใจและเป็นอย่างที่กอหญ้าเป็นอยู่” 

 “แต่กอหญ้าอาจมากกว่าที่คุณคาดไว้...ซ่ึงผมเองก็มีส่วนที่ทำให้

ลูกสาวผมเป็นแบบนี้...” คริสต์ขมวดค้ิวอย่างไม่เข้าใจ ทำให้อันโตนิโอ ย้อนเล่า

เหตุการณ์ย้อนหลังไปเม่ือยี่สิบสองปีก่อน ช่วงเวลาที่เขาได้เจอกับแม่ของกอ

หญ้า 

 “กัญญา...ผมขอร้องนะครับ เก็บเด็กคนนี้ไว้...ผมจะเลี้ยงดูเขาเอง อย่า

ทำลายลูกของเราสองคนเลย...” อันโตนิโอ คุกเข่าขอร้องกััญญารัตน์ที่ตอนนั้น

อายุเพียงสิบแปดปี เธอได้มาเที่ยวมิลานกับครอบครัวและได้เจอกับอันโตนิโอ 

ช่วงเวลาเพียงอาทิตย์เดียวที่สองคนนี้ได้รู้จักกัน ก็มีสัมพันธ์ลึกซ้ึงโดยไม่ต้ังใจ 

และเม่ือครอบครัวของกัญญารัตน์ ที่มาพักผ่อนอยู่สองเดือน ต้องเดินทางกลับ

ประเทศไทย กัญญารัตน์จึงรู้ตัวว่าต้ังท้อง... 

 “แต่เด็กคนนี้ จะทำลายอนาคตของกัญญา...”  
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 “ไดโปรดนะครับ...ผมจะไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของคุณ และหลัง

จากที่คุณคลอดแล้ว ผมสัญญาว่าผมกับลูกจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณเลย...อยู่

ต่อที่นี้ ผมจะดูแลคุณเอง นะครับ!...ผมขอร้อง” อันโตนิโอ ที่คุกเข่ายอมก้ม

ศีรษะลงกับพื้นต่อหน้ากัญญารัตน์ เพื่อวิงวอนขอชีวิตเด็กในท้องเธอที่เป็นลูก

ของเขา 

 “หลังจากนั้นเม่ือกัญญายอมตกลงรวมถึงพ่อกับแม่เธอด้วย ผมก็ทำ

อย่างที่เอ่ยวาจาไว้ทุกอย่าง กอหญ้าไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ด่ืมนมสักหยดจากอก

แม่ของเธอ...กัญญากลับประเทศไทยโดยทันทีเม่ือร่างกายเธอแข็งแรงพร้อม

เดินทาง...พ่อและแม่ของเธอเดินทางกลับมามิลานอีกครั้งเพื่อมารับกัญญา 

ตอนนั้นคุณตาคุณยายของกอหญ้าไม่แม้แต่จะมองหน้าหรือขอเห็นหน้าหลาน

สาวเลยสักนิด...ผมจึงทุ่มเทความรักและทุกอย่างให้กับกอหญ้า กอหญ้าเติบโต

มาแบบไม่มีแม่...แต่ในโลกของเธอ แม่คือผู้หญิงที่ประเสริฐ แสนดีและรักเธอ

มาก...นั้นก็เป็นเพราะผมที่ปลูกฝังส่ิงเหล่านี้ให้กับเธอ จนเธอเชื่อและไม่มีความ

กังขา...จนกระทั่งเธออายุสิบหกเธอบอกกับผมว่าอยากเจอแม่สักครั้ง...และการ

พบกันครั้งแรกระหว่างเธอและแม่ ภาพความสวยงามพังลง และนั้นผมก็โทษ

ตัวเองตลอดมา....ผมยังจำภาพวันนั้นได้... “พ่อจ๋า...กอหญ้าขอโทษนะ

คะ”...และประโยคเดียวที่กอหญ้าพูดกับผม...” คริสต์ ที่ได้แต่เงียบฟัง และ 

‘หดหู่’ ‘เสียใจ’ และวันนี้ทำให้เขาเข้าใจทันทีว่าทำไม กอหญ้าดูเศร้านัก เวลาที่

เธอเห็นเขากับแม่ และเธอดูจะแสนดีใจมากยามที่แม่เขาบอกว่าให้มาเป็นลูก

ของเธอ ซ่ึงตอนนั้นกอหญ้าไม่แสดงความดีใจออกมาเพราะเขา แต่เธอดีใจที่

เธอได้รับความรักที่ได้จากคนเป็นแม่จริงๆ 
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 “แล้วลูกจะยอมแพ้เหรอ?...” คุณหญิงศศิธร ถามออกมาเม่ือได้ฟัง

เรื่องราวทั้งหมด... 

 “… ‘ยอมแพ้’ ไม่อยู่ในความคิดเลยครับ...แต่ผมกำลังคิดหาวิธีที่จะไม่

ทำให้กอหญ้าต้องเสียใจอีก ไม่ว่าจะจากใคร อะไร และรวมถึงตัวผมเอง...” 

 “อนาคต!...ไม่มีใครรู้...แค่คริสต์ทำวันนี้ให้ดี...และกลับไปอยู่เคียงข้าง

หนูกอหญ้าให้ได้อีกครั้ง...หลังจากนี้อะไรจะเกิดข้ึน...แย่แค่ไหน...มันก็คงไม่แย่

ไปกว่าที่ลูกไม่มีหนูกอหญ้า...ใช่ม้ัย?” คริสต์ยิ้มให้กับแม่ 

 “ครับ...” คุณหญิงศศิธรยิ้มออกมา ที่บุตรชายกลับมาสว่างไสวแข็ง

แรงอีกครั้ง อย่างที่เธอหวังและต้องการมาโดยตลอดของคนเป็นแม่ 

 “ออ!...แม่เกือบลืม!...หมอพีระจะเข้ามาดูแผลและล้างแผลให้นะ

จ๊ะ...แม่ให้เด็กเตรียมต้ังโต๊ะม้ือเย็นแล้ว...” คริสต์พยักหน้ารับรู้ และกอดแม่ 

พร้อมกับสายตามองเห็นภาพหญิงสาวปรากฎข้ึน ‘กอหญ้า’ ...คิดถึง!!!! อาการ

ตอนนี้ของคริสต์... 

‘เวลาค่ำในวันเดียวกัน...บ้านคริสต์’ 

 “เรียบร้อย!...เด๋ียวกลางสัปดาห์ แกไปหาฉันที่โรงพยาบาลตัดไหมได้

เลย...” หมอพีระ เอ่ยบอก หลังจากที่จัดการแผลให้คริสต์เรียบร้อย 

 “ฉันก็หวังว่านะ!” 

 “อะไรของแกว๊ะ?” 

 “วันอังคารนี้เป็นวันเกิดครบรอบอายุยี่สิบเอ็ดปีของกอหญ้าและพ่อ

เขา...คุณอันโตนิโอ เชิญฉันไปด้วย...”  
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 “คุณกอหญ้ากับพ่อเขาเกิดวันเดียวกันเลยเหรอ” คริสต์พยักหน้าเป็น

คำตอบ... 

 “แกว่างม้ัย?...ไปด้วยกัน เพราะคุณอันโตนิโอ บอกว่าให้ฉันเชิญ

เพื่อนๆของฉันไปด้วยได้...” 

 “เออ!...ว๊ะ!!!...อยากไปว๊ะ...คืออยากเจอพ่อของคุณกอหญ้าจริงๆ และ

คุณกอหญ้าชัดๆ ด้วย...ครั้งที่แล้วที่โรงพยาบาลแกก็ไม่ยอมให้ฉันได้รู้จักเขา” 

 “มันไม่ใช่เวลาที่ใช่!...แต่แกไปด้วยก็ดี!...เผื่อฉันได้แผลอีกสักสองสาม

แผล...” 

 “เฮ้ย! เป็นบุญของฉันจริงๆ... ไม่ทันไร แกก็เป็นโรคกลัวเมียไปเสีย

แล้ว...” คริสต์ยิ้มใส่หน้าหมอพีระที่มองเขาอย่างกวนๆ 

‘เวลาเดียวกัน...ณ ห้องชุดคอนโด ชั้นยี่สิบห้า ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานคร’ 

 “หญ้าทำอะไรอยู่เหรอ?” อันโตนิโอ ที่เดินเข้ามาในห้องนอนกอหญ้า 

เอ่ยถามเม่ือเห็นกอหญ้านั่งอยู่หน้าจอ MacBook  

 “เป็นไงบ้างคะ?” กอหญ้าตอบคำถามเป็นการถามกลับ พร้อมอวด

โฉมผลงานออกแบบที่ตัวเองกำลังทำอยู่ 

 “เหมือนฉากสตูดิโอ อะไรสักอย่าง...” 

 “ใช่ค่ะ!...เป็นฉากรายการใหม่ของ...ไอ้ตาบ้า!คริสต์” อันโตนิโอยิ้ม 

และนั่งลงที่เก้าอี้อีกตัวข้างๆ กอหญ้า 

 “หายโกรธเขาแล้วใช่ม้ัย?” 

 “ยังค่ะ!!!” 
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 “แล้ว?” 

 “งานก็ส่วนงาน...หญ้ารับปากเขาแล้วว่าจะลองทำดู...ไม่อยากเป็นคน

เสียคำพูด . . .และอีกอย่างเขาก็ เห็นมันแล้ว หญ้าเลยอยากเร่งมือทำให้

เสร็จๆ...เพราะบางที! หญ้าอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้” 

 “หญ้า!...ความสุขของพ่อคือ ลูกพ่อมีความสุข” อันโต เลือกที่จะไม่

บอกให้กอหญ้ารู้เรื่องของวันนี้ที่เขาได้พูดคุยกับคริสต์แล้ว 

 “พ่อ!...มันไม่ใช่แค่นั้น...ส่ิงที่เกิดข้ึน มันทำให้รู้ว่า เขาไม่เชื่อใจและไว้

วางใจหญ้าเลยนะคะ...” อันโต ขมวดค้ิว เพราะส่ิงที่เขาคาดไว้ว่ากอหญ้าจะต้อง

คิดและรู้สึก ก็เกิดข้ึนจริง  

 “ลองให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ม้ัย?” อันโต พูดพร้อมกับลูบศีรษะบุตร

สาวไปด้วย 

 “หญ้าไม่แน่ใจอะไรเลยค่ะ...เรื่องระหว่างเขากับหญ้ามันเกิดข้ึนเร็ว

มาก...หญ้าอยากมีเวลาค่อยๆคิด หญ้าไม่อยากพลาดอีกแล้ว...” 

 “ลูกก็อย่าคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดซิ!...คนสองคนที่ตกลงที่จะลอง

เรียนรู้และทำความรู้จักกัน...ระหว่างทางมันต้องมีขรุขระ สะดุดบ้าง ...แต่ลูก

จะผ่านมันไปได้ ถ้าลูกเรียนรู้และใช้คำว่า ให้อภัย และรู้จักคำว่า เริ่มต้นใหม่ คน

เราถ้ายังมีลมหายใจ เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้...” 

 “ค่ะ!...พ่อ” กอหญ้าเอียงศีรษะซบแผ่นอกของอันโต อย่างอบอุ่น พ่อ

เป็นพ่อที่แสนประเสริฐของเธอมาโดยตลอดและจะตลอดไป  

 กิ๊ก โสภิตา ที่ยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องนอนเพื่อนสาว อดยิ้มไปกับ

ภาพตรงหน้าไม่ได้ และนั้นยิ่งทำให้เธอรู้สึกเป็นหญิงสาวที่โชคดีคนหนึ่งเช่น

กัน เธอรักผู้ชายคนนี้ ครั้งแรกที่เห็นเขาครั้งแรกในฐานะเพื่อนพ่อ เธอก็กลาย
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เป็นเด็กสาวที่ลุ่มหลง ตกหลุมรักผู้ชายที่แสนจะอบอุ่นคนนี้ และความรู้สึกเริ่ม

ชัดเจนข้ึน เม่ือเธอได้ใกล้ชิดกับเขา อันโตนิโอ ดาร์เม่ียน เม่ือส่ีปีก่อน เขาอายุ

สามสิบกว่าแล้วในขณะที่เธออายุเพียงสิบแปดย่างสิบเก้า แน่นอนตอนนี้เธออา

ยุยิี่สิบสามปีแล้ว และเธอเป็นเพื่อนกับกอหญ้า เพราะกอหญ้ามาเรียนต่อที่เมือง

ไทยโดยการเทียบเกรดและสอบทำให้กอหญ้าสามารถวัดระดับมัธยมปลายชั้น

ปีที่หกตอนอายุสิบหกและเธอข้ึนปีหนึ่งเป็นนักศึกษาเพียงอายุสิบเจ็ดปี แต่กิ๊ก

เรียนตามเกณฑ์อายุปกติ แต่เธอกับกอหญ้ารู้จักกันตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่คนละคณะ แต่จากเหตุการณ์ช่วยชีวิตตอนนั้น ทำให้

ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักที่เธอกำลังเลื่อนข้ันมาเป็นแม่เลี้ยงของกอหญ้า ซ่ึงไม่ใช่

ง่ายเลยที่เธอต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเธอไม่ใช่เด็กสาวที่ลุ่มหลงในความรักอย่างที่

อันโตนิโอบอกกับเธอไว้ในวันที่เธอสารภาพรักกับเขา...ตลอดส่ีปีเธอไม่เคย

มองใครอื่นนอกจากจะต้ังหน้าต้ังตาเรียนให้จบ พร้อมด้วยเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง มาพิสูจน์ความรักที่เธอมีต่ออันโตนิโอ พ่อของเพื่อนรักคนนี้ 

 ‘ของขวัญ’ วันเกิดครบรอบอายุส่ีสิบเอ็ดปีของอันโตนิโอ คือ ตัวเธอ

เองที่จะเดินทางไปมิลานกับเขาครั้งนี้ เพราะกิ๊กได้จัดการและเตรียมตัวไปเรียน

ต่อปริญญาโทที่นั้นพร้อมกับไปใช้ชีวิตอยู่กับอันโตนิโอ ซ่ึงเรื่องนี้พ่อของเธอก็

ยอมรับอย่างยินดี เม่ือเธอได้พิสูจน์ให้พ่อของเธอเห็นเช่นเดียวกันว่าเธอรักอัน

โตนิโอ ดาร์เม่ียน คนนี้... 

 “คิดอะไรอยู่?” อันโตนิโอ ที่กำลังเดินออกจากห้องบุตรสาว เห็นกิ๊ก

ยืนเหม่อใจลอยอยู่ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเดินมายืนอยู่ตรงหน้าแล้ว 

 “ไม่มีอะไรค่ะ!...กิ๊กง่วงนอนแล้ว” อันโตนิโอเลิกค้ิว เพราะนี้พึ่งจะ

สามทุ่มเอง 
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 “ง้ันไปนอน...” อันโตนิโอ กลับตอบออกไปอย่างใจดี กิ๊ก ได้แต่ยิ้มและ

เดินออกจากหน้าประตูห้องของกอหญ้า และเดินเคียงข้างอันโตนิโอเข้าไปใน

ห้องนอนของเขา ใช่! เธอมานอนค้างที่นี้ และเธอจะนอนห้องเดียวกับอันโต

นิโอ ยามที่เขามาเมืองไทย 

 “อันโต!...กิ๊ก เอ่อ กิ๊ก...” กิ๊ก อ้ำๆ อึ้งๆ ‘กิ๊กพร้อมที่จะเป็นของอันโต

แล้วนะคะ...’ ประโยคที่ดังก้องในหัวของกิ๊ก ที่เธอไม่กล้าพูดออกไป เพราะอัน

โตไม่เคยทำมากกว่ากอดเธอในเวลาที่เธอมานอนที่นี้ ต้ังแต่ที่เธอสารภาพรักกับ

เขา 

 อันโตนิโอ ยิ้มอย่างเข้าใจ แต่เขาก็ทำเพียงดึงร่างบางที่แสนประหม่า

นั้นเข้ามากอดไว้อย่างที่เขาทำเป็นประจำและมาโดยตลอด “รออีกหน่อยนะคน

ดี!...”  

 กิ๊กเบิกตากว้างทั้งๆที่แก้มซบกับแผ่นอกกว้างนั้น ใบหน้าแดงก่ำ และ

เธอก็ทำเพียงพยักหน้าที่แผ่นอกนั้น... ‘สุภาพบุรุษ...มาก’  ความคิดของกิ๊กตอน

นี้ 

‘ณ วันเกิดของกอหญ้าและอันโตนิโอ’ 

 “อะไรครับแม่” คริสต์ถามคุณหญิงศศิธร ที่ยื่นกล่องสีทองเล็กๆให้ 

 “เปิดดูสิ!...” คริสต์เบิกตากว้าง เม่ือเห็นส่ิงที่อยู่ข้างในนั้น ‘แหวน’ 

 “แหวนวงนี้เป็นของคุณย่าของคริสต์...ท่านให้แม่ หลังจากที่พ่อลูก

เสียไปได้ไม่นาน” 

 “ขอบคุณครับแม่”  
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 “ขอให้คริสต์โชคดี...นะจ๊ะ” คริสต์หอมแก้มคุณหญิงศศิธรก่อนที่จะ

เดินออกจากห้องทำงานไป ด้วยของในมือที่รับมาด้วย 

 “สวัสดีค่ะ...มีอะไรให้ทางร้านรับใช้คะ?” คริสต์ยิ้มให้กับเจ้าของร้าน

ดอกไม้ 

 “สวัสดีครับ ผมต้องการช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ ผมจะนำไปให้ผู้หญิงที่

ผมรักครับ...” เจ้าของร้านสาวยิ้มให้กับคริสต์ 

 “ได้ค่ะ คุณผู้หญิงที่โชคดีท่านนั้น ชอบดอกอะไรเป็นพิเศษม้ัยคะ?” 

คริสต์ขมวดค้ิวกับคำถามของเจ้าของร้าน เพราะเขาไม่รู้จริงๆว่ากอหญ้าชอบ

ดอกไม้อะไร 

 “สักครู่นะครับ” คริสต์เอ่ยกับเจ้าของร้านเสร็จ เขาก็หันหลังให้กับ

เจ้าของร้านและล้วงเอาโทรศัพท์มือถือออกมา “...กุหลาบแดง ทิวลิปแดง 

คาร์เนชั่นสีแดง ลิลลี่สีชมพู เบญจมาศ ทานตะวัน ไอริส เยอบีร่า...ผมต้องการ

ดอกทั้งหมดนี้จัดช่อใหญ่ประมาณนี้...” คริสต์บอกต่อเจ้าของร้านพร้อมยกวง

แขนข้ึนมาแสดงถึงขนาดของช่อดอกไม้ 

 “ได้ค่ะ!...รอสักครู่นะคะ” เจ้าของร้านอดยิ้มให้กับคริสต์ไม่ได้ คริสต์

นั่งรอตามคำบอกนั้น อย่างต่ืนเต้นและมือก็ล้วงแหวนที่รับมาจากแม่ออกมา

จากกระเป๋ากางเกง หัวแหวนที่เป็นเพชรน่าจะเจ็ดกะรัตและตัวเรือนยังมีเพชร

เม็ดเล็กๆโดยรอบ แต่ที่ดูโดดเด่น คือหัวแหวนที่เป็นเพชรเด่นเหนือเรือนแหวน

นั้น ยังมีเพชรอีกส่ีเม็ดเป็นฐานรองรับ คริสต์ไม่รู้ว่าราคาแหวนวงนี้มากเท่าไหร่ 

แต่ถ้ามาจากคุณย่าแล้วล่ะก็ ราคาต้องไม่น้อยเลย แต่จะสำคัญตรงไหน เพราะ
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ส่ิงสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าแหวนวงนี้เป็นของตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้เหล่าทายาท

ของตระกูล ‘กอหญ้า’ เป็นคนที่เขาเลือกแล้ว 

 “เรียบร้อยแล้วค่ะ” คริสต์หันไปตามเสียงนั้น รอยยิ้มปรากฎออกมา 

เม่ือเขาได้เห็นช่อได้ไม้ในมือเจ้าของร้าน คริสต์เลิกค้ิวมองเจ้าของร้านที่ในช่อ

ดอกไม้มีตุ๊กตาเซรามิคที่เป็นรูบคิวปิคที่จุมพิตกัน 

 “ขอบคุณครับ” คริสต์กล่าวหลังชำระเงินเรียบร้อย 

 “ขอให้คุณโชคดีนะคะ...” คริสต์กล่าวขอบคุณอีกครั้งและกล่าวลา

พร้อมช่อดอกไม้ตามที่ต้องการได้ด่ังใจเขา อย่างเกินคาด... 

 คริสต์หายใจเข้าและหายใจออกยาวๆ หลังจากที่เขาจอดรถที่ร้าน

อาหารที่ได้รับแจ้งจากอันโตนิโอ เพราะนี้เข้าวันที่ห้าแล้วที่เขาไม่ได้เจอ ไม่ได้คุย 

กับ      กอหญ้า คริสต์เองก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่า กอหญ้าจะคิดถึงเขาบ้างม้ัย 

เฮ้ย! ‘คิดถึง’ คริสต์เอ้ย! อย่าหวังไปถึงขนาดนั้น แค่ให้เธอหายโกรธก็น่าจะพอ

ม้ัย 

 “ก๊อก ก๊ อก” คริสต์หันไปตามเสียงเคาะกระจกรถ หมอพีระ และ 

กัณฑ์ 

 “ฉันตามมาเป็นกำลังใจให้แกว๊ะ” กัณฑ์เอ่ยกับคริสต์ ที่ลงมาจากรถ 

และสองหนุ่มก็ตาโตกับช่อดอกไม้ที่แปลกและใหญ่  

 “ฉันว่าถ้ามันยกสวนดอกไม้มาได้...มันคงเอามาแล้วเป็นแน่” กัณฑ์

เอ่ยออกมาอีกครั้ง 

 “สวยว๊ะ!...เป็นช่อดอกไม้ที่แปลกแต่สวยว๊ะ” หมอพีระเอ่ยบอกตาม

ความจริงจากสายตาที่เห็นดอกไม้หลายชนิดที่ล้วนแล้วแตมีความหมายที่ดีทั้ง

นั้น สำหรับคนรัก... 
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 “ฉันพร้อมแล้ว!” คริสต์เอ่ยบอกเพื่อน 

 “กล่องปฐมพยาบาล ฉันก็พร้อมเหมือนกัน” หมอพีระเอ่ยออกมา 

เรียกรอยยิ้มทั้งของคริสต์และกัณฑ์ออกมาทันที 

 สายตาลูกค้าในร้านอาหาร ต่างสนใจสามหนุ่มที่เดินเข้ามาพร้อมกัน 

โดยแต่ละคนมีลักษณะเด่นเป็นที่ดึงดูดสายตาแทบทุกวัยและทุกเพศ โดยเฉพาะ

คริสต์ที่มีช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ในมือ ทำให้ลูกค้าในร้านต่างคิดตรงกันว่าสาวผู้

โชคดีคนนั้น ช่างโชคดีเหลือเกิน เพราะชายหนุ่มที่มีช่อดอกไม้นั้นช่างดูมีเสน่ห์

บาดใจผู้ที่ได้พบเห็น โต๊ะที่อันโตนิโอจองไว้นั้นจะต้องเดินผ่านสระน้ำที่มีน้ำ

ไหลและน้ำพุตกแต่งสวยงาม 

 อันโตนิโอในฐานะเจ้าภาพ เขาลุกจากเก้าอี้ทันทีเพื่อเป็นการให้เกียรติ

ให้กับแขนผู้มาใหม่ กอหญ้าที่นั่งหันหลังให้กับทางเดินที่กลุ่มของคริสต์เดิน

เข้ามา... 

 คริสต์ที่สายตาอยู่ที่กอหญ้า เพียงเขาเห็นแผ่นหลังของเธอ เขาจำได้

อย่างไม่ต้องเสียเวลาคิด สายตาอ่อนแสงพร้อมมองความน่ารักของกอหญ้า เธอ

เหมือนเจ้าหญิงก็ไม่ป่าน เม่ือเธอสวมชุดเกาะอกสีขาวเข้ารูปกับเรือนร่างที่

สวยงามปล่อยกระโปรงยาว ปิดเรียวขายาวนั้นอย่างสวยงาม และเธอสวม

สร้อยที่จี้เป็น ล็อคเก็ต ที่ดูอาจจะไม่เข้ากับชุดแต่มีการลงตัวอย่างสวยงาม 

 พิศาล และ กิ๊ก มองตามสายตานั้น ทั้งสองรู้ดีว่าเป็นใครหนึ่งในสาม 

แต่กิ๊กหันมามองกอหญ้าที่มือเล็กกำแน่นข้างลำตัว 

 “อันโต...เชิญเขามาใช่ม้ัย?” 

 “พ่ออยากให้กอหญ้า คุยกับเขา...” กอหญ้ามองอันโตนิโอ อย่าง งอนๆ 

เพราะยังไงเธอก็ต้องเชื่อฟังคำส่ังของผู้เป็นพ่อ 
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 “แค่คุย!...ได้!...แต่ความไม่พอใจที่เกิดข้ึนมันยังไหลเวียนอยู่ในตัว

หญ้า...อันโตอาจจะรู้จักเขาน้อยไป...” อันโตนิโอ ยิ้มให้กับคำพูดของกอหญ้า 

และไม่แสดงความเห็นใดๆ เม่ือกลุ่มของคริสต์เดินมาถึงโต๊ะ 

 “หญ้า!...” คริสต์เอ่ยเรียกพร้อมดวงตาที่บ่งบอกถึงความดีใจ เม่ือได้

เห็นหน้าหญิงสาวที่เขาเฝ้าคิดถึงมาตลอดหลายวัน 

 “กอหญ้าหรือคุณกอหญ้าก็ได้...ชื่อเล่นเขามีให้กับคนที่สนิทกัน” 

ประโยคนั้นของกอหญ้าเรียกสายตาของทุกคนมามองที่เธอและคริสต์สลับกัน 

ด้วยความรู้สึกต่างๆนานา  

 “…ไม่ง่ายอย่างที่คิด...ซะแล้ว!!!” กัณฑ์หันไปกระซิบกับหมอพีระที่

พยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย ซ่ึงคริสต์เองก็ได้ยินคำกระซิบของเพื่อน แต่แค่นี้

สำหรับเขาถือว่ายังเล็กน้อยมาก เพราะคริสต์รู้จักกอหญ้าดี ‘ในความคิดของ

คริสต์นะ’ บทเธอโกรธแล้วทำให้คำพูดแค่นี้ดูน้อยไปเลย 

 “พี่ขอโทษ!” คริสต์พูดพร้อมกับคุกเข่าต่อหน้ากอหญ้าทันที ตอนนี้

คริสต์เป็นฝ่ายเรียกดวงตาของทุกคู่เบิกกว้างข้ึน และนั้นทำให้กอหญ้าเห็นผ้าก็

อตขนาดเล็กปิดแผลที่ศีรษะของคริสต์ จริงอย่างที่อันโตบอก เธอได้เอาเลือด

หัวของคริสต์ออกไปแล้วจริงๆ 

 …แต่!!!! แล้ว!!! กอหญ้าเดินหนีคริสต์และทุกคน ไปทางเดียวกับที่

คริสต์พึ่งเดินเข้ามา ตอนนี้เป็นอันโตนิโอที่ต้องเอ่ยเรียกกอหญ้า “...หญ้า!!!...”  

 “ผมตามเธอไปเอง!...” คริสต์รีบลุกข้ึน เอ่ยกับอันโตนิโอที่กำลังจะ

ตาม  กอหญ้าไป โดยทุกคนทำเพียงมองและให้กำลังใจ แน่นอน คริสต์ได้ความ

รู้สึกนี้เกือบทุกคน ไม่ว่าจะเป็น อันโตนิโอที่สายตาแฝงความกังวลไว้ กิ๊กที่รู้จัก

กอหญ้าดี ย่อมเข้าใจเพื่อนและสงสารคริสต์ ที่เธอเองคาดไม่ถึงว่า ผู้ชายอย่าง 
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คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ จะยอมทำถึงขนาดนี้ พิศาลเองก็คิดไม่ต่างไปจากกิ๊ก

เพื่อนพี่สาว เพราะกิตติศักด์ิของคริสต์ไม่ธรรมดา หมอพีระกับกัณฑ์ที่รู้จัก

เพื่อนรักดี ช่วงแบบนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขาเหมือนกัน แต่ทั้งสองเข้าใจ

คริสต์ทันทีกับความผิดที่ไม่ได้ต้ังใจ เพราะ อันโตนิโอ ดาร์เม่ียน ให้บอกว่าเป็น

พ่อคน ก็เชื่อได้! ถ้าบุตรของอันโตนิโอจะอายุสักสองถึงสามขวบ 

 “หญ้า!...” คริสต์ที่ในมือยังถือช่อดอกไม้ วิ่งมาดักหน้ากอหญ้าทัน 

ตรงบริเวณสระน้ำที่มีเพียงแสงไฟสลัวๆ กับทางเดินเล็กๆ  

 “หลีกไป!...” 

 “หญ้า!...พี่ไม่มีคำแก้ตัว!...พี่ขอโทษ ให้อภัยกับความผิดครั้งนี้ของพี่

ด้วยเถอะนะ!...” คริสต์พูดโดยที่ไม่ยอมหลีกทางให้กับกอหญ้า และยื่นดอกไม้

ในมือให้กับกอหญ้าเป็นการแสดงความเสียใจและขอโทษ 

 กอหญ้านิ่งเงียบ ปากชมพูระเรื่อจากการแต่งแต้มเม้มเข้าหากัน พร้อม

กัดปากล่างไว้อย่างพยายามข่มอารมณ์ 

 “ง่าย!ไปม้ัย...ขอโทษ!!! คุณทำร้ายพ่อของฉันด้วยเหตุผลที่เราต่าง

เข้าใจดีว่าคุณไม่มีความไว้วางใจ เชื่อใจในตัวฉัน...และตอนนี้...You make me 

look like someone who need to get attention all the time.  (คุณทำให้ฉั นดู

เหมือนเป็นคนเรียกร้องความสนใจ)  คริสต์ อึ้ง!! เซถลาถอยหลังเล็กน้อย อย่าง

คาดไม่ถึง เพราะส่ิงที่กอหญ้าพูดไม่มีตรงไหนผิดเลย...ถ้ากอหญ้าจะคิดแบบนั้น 

เพราะตอนนั้นเขาคิดแบบนั้นกับเธอจริงๆ ไม่ไว้วางใจและเชื่อใจเธอ...แต่อีกข้อ

กล่าวหาเขาไม่คิดถึงข้ันนั้นว่ากอหญ้าจะรู้สึกแย่กับการกระทำของเขา 

 “…พี่ต้องทำยังไง?” คำพูดที่ดูไร้ซ่ึงความหวังออกมาจากปากคริสต์  
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 “หลีกทางไป!...” กอหญ้าพูดออกไปทั้งๆน้ำตาคลอ เพราะเธอเองก็

เสียใจไม่แพ้กับคนตรงหน้า  

 “ได้โปรด!...อย่าให้พี่ทำแบบนั้น...พี่ทำไม่ได้!...” คริสต์ถึงแม้จะเสียใจ

เพียงไร แต่เขาก็ไม่อาจทำตามความต้องการของกอหญ้าได้ ‘หลีกทางเพื่อให้เธอ

เดินไปจากชีวิตเขา’ เขาทำไม่ได้และไม่มีทางที่จะทำมันเด็ดขาด 

 กอหญ้าก้มมองช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ในมือของคริสต์ ซ่ึงคริสต์ก็ลด

สายตามองตามเธอเช่นกัน รอยยิ้มค่อยๆเกิดข้ึนบนใบหน้าคริสต์ เม่ือกอหญ้า

ยกแขนเล็กข้ึนมาและค่อยๆยื่นไปรับช่อดอกไม้นั้น คริสต์ที่ปล่อยมือจากช่อ

ดอกไม้ ข้างหนึ่งของมือรีบล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเพื่อหยิบส่ิงที่แม่ให้

มา...เพื่อให้นำมามอบให้กอหญ้า... 

 …พับ!...ควับ!!!...ตูม!!!!... ส่ิงที่ไม่คาดคิดและสายตากำลังใจของ

คริสต์ต่างเบิกกว้างข้ึน เม่ือกอหญ้าเอาช่อดอกไม้นั้นฟาดใส่คริสต์อย่างสุดกำลัง 

โดยที่เธออาจไม่ทันสังเกตุเห็นว่าในช่อดอกไม้นั้นมีตุ๊กตาเซรามิคอยู่ข้างใน 

และอย่างรวดเร็วกอหญ้าผลักคริสต์ที่โดนฟาดอย่างไม่ทันต้ังตัว ตกลงไปใน

สระน้ำ เป็นจังหวะเดียวกันที่คริสต์ล้วงเอา ‘แหวน’ ออกมา....  

 ทุกคนที่โต๊ะรีบวิ่งมายังสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ แต่กอหญ้าวิ่งออกไป

จากตรงนั้นแล้วอย่างไม่มีรีรอหรือจะหันมามองคริสต์ที่ตกลงไปในน้ำ 

 “หญ้า!!!!...” คริสต์เอ่ยได้เพียงเท่านั้น “อ๊ะ!!!!” แต่แล้วเม่ือคริสต์ยืน

ข้ึน ส่ิงที่หายไป ‘แหวน’ คริสต์จึงไม่อาจวิ่งตามกอหญ้าที่ตอนนี้คงออกจากร้าน

ไปแล้ว คริสต์พยายามเพ่งมองในน้ำที่มีแสงไฟสลัวจนเกือบมืด แต่เขายัง

พยายามที่จะหา ‘แหวน’ ต่อไปเพราะมันสำคัญมาก  
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 “เฮ้ย!!...คริสต์ แกทำอะไร?...ค้ิวแกแตก เลือดไหลอยู่นะโว้ย!” กัณฑ์ 

ที่เดินมาถึง ร้องออกไปอย่างตกใจ เม่ือเห็นสภาพของเพื่อน ‘เปียกปอน’ ‘บาด

เจ็บ’ แต่ก็ยังไม่ยอมข้ึนมาจากสระน้ำ  

 “หาแหวน...” คริสต์ตอบเพียงแค่นั้น และยังคงต้ังหน้าต้ังตาหาต่อไป 

ไม่สนใจความ ‘เปียกปอน’ และอาการ ‘บาดเจ็บ’ ที่เพื่อนบอกสักนิด 

 กิ๊ก ที่จู่ๆ ต้องรับเส้ือตัวนอก โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ จากอันโต

ที่ยัดใส่มือเธอ และเขาก็พับแขนเส้ือ เดินลงสระน้ำไปยืนข้างๆคริสต์  

 “ผมช่วย!...” อันโต เอ่ยกับคริสต์ที่เงยหน้าข้ึนมามอง และ หมอพีระ 

กับ กัณฑ์ ก็เดินลงสระตามอันโต เม่ือนำโทรศัพท์และนาฬิกาข้อมือวางไว้บน

สะพานไม้ เพื่อลงไปช่วยเพื่อนเช่นกัน ภาพส่ีชายหนุ่มในสระน้ำในร้านอาหาร

เป็นที่สนใจของลูกค้าท่านอื่นของร้านเป็นอย่างมาก... 

 “อาจารย์ เกิดอะไรข้ึนครับ” อันโตนิโอ เงยหน้าตามเสียงนั้น เพราะเขา

รู้ว่าคนที่เอ่ยนั้นหมายถึงเขานั้นเอง อันโตนิโอบอกไบรท์ที่เป็นเจ้าของร้านและ

เป็นลูกศิษฐ์เขาด้วยว่ากำลังหาแหวนที่หล่นในสระน้ำ “...เข้าใจแล้วครับ!...ผม

ว่าอาจารย์และทุกคนข้ึนมาจากสระก่อนครับ...เด๋ียวผมปล่อยน้ำออกให้ดีกว่า

ครับ เพราะระบบน้ำในนี้ไหลวนและแรง แหวนคงไหลวนอยู่ในสระนี้แหละ

ครับ...” 

 “ขอบคุณครับ!...” คริสต์เอ่ยกับเจ้าของร้านที่อยู่ในชุดเชฟ เม่ืออันโต

นิโอหันมาทางเขาพร้อมรอยยิ้มที่ใจดีอย่างเคย และสายตาของคริสต์ก็เลื่อนไป

ที่โทรศัพท์มือถือของตนที่ถึงแม้จะสามารถกันน้ำได้ แต่คริสต์ก็ไม่อยาก

ประมาท เพราะเขาสนใจเพียงแต่ภาพกอหญ้าไม่ว่าจะเป็นภาพเด่ียวหรือภาพคู่

กับเขาก็ตาม 
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 ตอนนี้ทั้งส่ีหนุ่มกำลังซับตัวจากผ้าขนหนูที่ ไบรท์ เจ้าของร้านให้เด็ก

นำมาให้ และหมอพีระก็ต้องไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาทำแผลให้กับคริสต์ ที่

นั่งลงที่เก้าอี้โต๊ะที่มีอาหารเพียบพร้อมแต่ยังไม่มีอะไรหมดสักอย่าง ‘เกิดเรื่อง’ 

เสียก่อน เพราะทุกคนกำลังรอ ‘แหวน’ ที่ไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนของสระน้ำที่ทาง

ร้านกำลังปล่อยน้ำออก และนำตาข่ายมาดักทางน้ำไหลออกไว้ 

 “ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดี หรือ โชคร้ายน้อย...ที่ค้ิวแกแตกเพียงเล็กน้อย 

ไม่ต้องเย็บ...ล้างแผลฆ่าเชื้อ ใส่ยา และปิดพลาสเตอร์ไว้...สามส่ีวันก็หาย

แล้ว...แต่คืนนี้แกต้องไปโรงพยาบาลกับฉัน...เพราะแผลที่หัวแก...ตอนนี้ฉันแค่

ล้างฆ่าเชื้อ แต่เพื่อไม่ให้แผลติดเชื้อ คงต้องเปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่” คริสต์ทำ

เพียงนั่งนิ่งๆ ฟังหมอพีระพูด เพราะตอนนี้ในหัว เขาคิดถึงแต่กอหญ้าและ

แหวน เท่านั้น 

 กอหญ้าที่เรียกแท็กซ่ี ให้ไปส่งที่คอนโด ไร้ซ่ึงเสียงสะอื้น มีเพียงธาร

น้ำจากดวงตาที่ไหลออกมาอย่างไม่สามารถกักมันไว้ได้ ครั้งแรกกับความรักใน

แบบที่เธอไม่รู้จักมาก่อน ครั้งแรกกับความสัมพันธ์ที่พ่อพร่ำบอกเธอว่าส่ิงที่มี

ค่าอีกอย่างของผู้หญิงคือร่างกายที่บริสุทธ์ิแด่คนรักที่เราเลือกแล้วว่า ใช่! คริสต์ 

มาร์ติน     เชียร์เลอร์ เธอเลือกเขาหลังจากที่เขาเลือกเธอแล้ว ‘ลงตัว’ เม่ือความ

ต้องการตรงกันทั้งสองฝ่าย เธอให้อภัยได้ถ้าเหตุการณ์ร้ายๆ แย่ๆ เกิดข้ึนกับเธอ 

แต่ต้องไม่ใช่ กับ ‘พ่อ’ ที่เธอยอมแลกแม้แต่ชีวิตถ้าต้องแลกหรือต้องสูญเสีย 

 “แป็บหนึ่งนะคะ...” กอหญ้าบอกกับแท็กซ่ี และบอกให้แท็กซ่ีปล่อย

ให้มิเตอร์วิ่งต่อไป เพราะเธอไม่มีเงินสดติดตัว เธอจึงต้องไปยืมที่หน่วยงาน

ส่วนกลาง ของคอนโด และนำมาจ่ายตามค่ามิเตอร์นั้น 
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 “ขอบคุณนะคะ...” กอหญ้ากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นำคีย์การ์ดมา

เปิดห้องของเธอให้ เธอเดินเข้าห้องนอนของตนและล็อคประตูทันที และ

ตัดสินใจเก็บเส้ือผ้าบางส่วนลงกระเป๋า หลังจากที่เธอได้คุยกับลุงหวังก่อนหน้า

นี้ครึ่งชั่วโมง  

 กอหญ้าหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเส้ือผ้า ซ่อนกระเป๋าไว้เธอเดินไปปลด

ล็อคที่ประตู และกลับข้ึนเตียงมานอนตามปกติ เพราะอีกไม่นานหลังจากที่อัน

โตกลับมาเขาต้องเข้ามา GoodNight Kiss เธอทุกครั้งยามที่มาเมืองไทย ซ่ึงไม่

แตกต่างที่ต้ังแต่เล็กจนโตที่ อันโต จะปฎิบัติแบบนี้มาโดยตลอดหลังจากที่เขา

กลับจากการทำงานที่ส่วนใหญ่จะค่ำมืด ตามเวลาของร้านอาหารที่กว่าจะปิด

นั้นเอง 

 “ผลั๊ก” เสียงประตูห้องนอนของกอหญ้าถูกผลักเข้าไป อันโตนิโอ เดิน

ไปจุมพิตแผ่วเบาที่หน้าผากมนนั้น และเดินออกมาเงียบๆ  

 “คุณกลับไปพักผ่อนเถอะครับ” กอหญ้าขมวดค้ิว เม่ือได้ยินเสียงของ     

อันโต เอ่ยพูดกับใครสักคนในขณะที่กำลังปิดประตูห้องนอนของเธอ 

 “ขอโทษนะครับ...ที่ทำให้วันสำคัญของคุณต้องล่มไม่เป็นท่า...” 

 “อย่าคิดมากเลยครับ!...ผมกับกอหญ้า ทุกวันล้วนแล้วสำคัญเท่าๆกัน” 

อันโต บอกคริสต์อย่างใจดี และยอมออกจากห้องของกอหญ้า เพราะหมอพีระ

รอเขาอยู่ที่รถ ซ่ึงคริสต์ต้องการแน่ใจว่ากอหญ้ากลับมาที่คอนโดอย่างปลอดภัย 

เขาจึงยอมที่จะไปทำแผลที่โรงพยาบาลต่อนั้นเอง 

 หมอพีระมองคริสต์ที่เปลี่ยนเป็นเส้ือผ้าชุดใหม่แล้ว กำลังเดินมาที่รถ

ที่หมอพีระจอดรออยู่ ใบหน้าของคริสต์บอกชัดมาก ‘เครียด’ 

 “คุณกอหญ้าไม่อยู่เหรอ?” หมอพีระถามกลับ 
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 “เปล่า!...กอหญ้าหลับไปแล้ว” 

 “ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เธอกลับมาอย่างปลอดภัย” 

 “ก็เรื่องดี มันก็มีแค่นั้น...เฮ้ย!!!!” คริสต์พูดจบก็ถอนหายใจ หมอพีระ

ตบบ่าคริสต์อย่างให้กำลังใจ ก่อนที่จะเคลื่อนรถออกจากอาคารคอนโด จุด

หมายปลายทางคือโรงพยาบาล ซ่ึงระหว่างทางคริสต์ล้วงแหวนที่ได้หาเจอจน

ได้ แม้จะปาเข้าไปเกือบตีหนึ่งแล้วก็ตาม คงต้องพกติดตัวไว้ตลอด คริสต์คิด

แบบนั้น 

 “ฉันว่าแกไปนอนพักผ่อนที่บ้านพักแพทย์กับฉันดีกว่าว๊ะ!! นี้ก็ตีสอง

กว่าแล้ว...พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อ” หมอพีระบอกหลังจากดูแผล ที่หมอตัดสินใจ 

ตัดไหมเลย เพราะแผลสมานกันดีแล้วถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ไม่มีอะไร

ต้องเป็นห่วง 

 “อืม...” คริสต์ขานรับเพียงเท่านั้น 

 Grrrr Grrrr คริสต์ขมวดค้ิวค่อยๆ ลืมตาข้ึน เม่ื อโทรศัพท์ เขามีเสียง

เตือนดังข้ึน ในช่วงสายของวันรุ่งข้ึน มือแกร่งเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ข้างเตียง 

ดวงตาเบิกกว้างข้ึนเม่ือหน้าจอแสดงชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา ‘อันโตนิโอ’ 

 “คริสต์ ครับ” คริสต์ตอบรับเม่ือกดรับสาย 

 “ขอโทษที่โทรมารบกวน...ผมมีเรื่องจะแจ้งคุณ...กอหญ้าออกจาก

กรุงเทพฯไปแล้ว เธอเขียนโน้ตไว้เพียงแค่ว่า ‘ขอพักผ่อนตามลำพัง...สักพัก’...” 

คริสต์ขมวดค้ิวด้วยความเครียด ‘หนี’ กอหญ้าต้องการหนีเขานั้นเอง 

 “พอจะทราบม้ัยครับว่ากอหญ้ารู้จักใครที่ต่างจังหวัดบ้าง?” 
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 “ผมแนะนำคุณได้อย่างเดียว...คือ...ลองไปคุยกับลุงหวัง รปภ.ของ

คอนโดดูครับ!...กอหญ้าค่อนข้างรู้จักคนน้อยมาก แต่ผมไม่แนะนำให้คุณไป

ถามลุงหวังตรงๆ เกี่ยวกับกอหญ้า เพราะคุณจะไม่ได้ส่ิงที่ต้องการ...ผมแนะนำ

คุณได้เพียงเท่านี้...โชคดีนะครับ” 

 “ขอบคุณครับ” คริสต์ยิ้มออกมาเพียงเล็กน้อย ‘ดีก็แล้ว ง้อก็แล้ว อ่อน

โยนก็แล้ว ดูเหมือนไม้อ่อนคงใช้ไม่ได้กับกอหญ้า...’ “แล้วอย่ามาว่าพี่โหดแล้ว

กันนะหญ้า...ยายเด็กด้ือ!!!”  คริสต์พึมพำเบาๆ ก่อนลุกจากเตียง และในบ้าน

พักแพทย์ของหมอพีระ เงียบ!!! คงมีเขาเพียงคนเดียวในบ้านหลังนี้ 

 “สวัสดีครับพี่เขม!...ผมฝากงานที่ออฟฟิชสักพักนะครับ” คริสต์ต่อ

สายหาเขมิกาต่อทันที 

 “ได้ค่ะ!...ว่าแต่คุณคริสต์จะไปไหนเหรอคะ?” เขมิกาอดถามตามสาย

มาไม่ได้ 

 “หัวหิน!!!...” คริสต์ตอบออกไป พลันนึกถึงลุงหวังที่เขาได้คุยล่าสุด 

“ลุงลากลับบ้านที่หัวหิน...พึ่งกลับมาทำงานวันนี้ครับ”  คริสต์จำได้ว่าลุงหวัง

เคยบอกว่าบ้านแกอยู่ที่หัวหิน และแกมีหลานสาวที่เข้าวัยรุ่นแล้วอยู่คนหนึ่ง 

‘น้องบี’ เพราะเขาเองก็เคยเห็นมาวิ่งเล่นที่คอนโดเช่นกัน และตอนนั้นลุงหวัง

แนะนำให้เขารู้จัก ‘น้องบี’ เช่นกัน ลุงหวังเป็นคนอัธยาศัยดี แม้แต่เขาที่ไม่ค่อย

เจอกับแก ยังชื่นชอบและเคารพลุงหวังคนนี้เช่นกัน แล้วถ้าถึงอันโตนิโอให้เขา

ไปคุยกับลุงหวัง นั้นแสดงว่ากอหญ้าต้องสนิทและรู้จักกับน้องบีเป็นอย่างดี 
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 คริสต์ยิ้มขณะที่กำลังขับรถสู่ทางหลวงถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าสู่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่เขาย้อนกลับไปที่บ้านหลังจากโทร.ไปแจ้ง

ให้เด็กเก็บกระเป๋าให้ และโทร.ขอเบอร์คนเฝ้าบ้านของแม่ที่ อ.หัวหิน เพื่อแจ้ง

ให้ป้านิ่มเตรียมเปิดบ้านพักริมทะเลไว้  

 “หญ้าเอ๋ยหญ้า...ช่างด้ือนัก!!!...ลืมวันลืมคืนก็คราวนี้แหละ...” คริสต์

เปรยออกมาอย่างอารมณ์ดี เพราะตำแหน่งบ้านของลุงหวังที่คริสต์ทำทีไปคุย

และไปเรียบเคียงๆถาม ก่อนออกมา คงจริงอย่างที่คริสต์เคยได้ยินมา ว่า คนต่าง

จังหวัดมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกว่าคนในกรุงเทพฯ ที่บ้านอยู่ติดกันแต่แทบจะไม่รู้จัก

หรือเคยคุยกันเลย ‘เพื่อนบ้าน’ คำนี้สำคัญนัก แต่คงสำคัญเพียงแต่ในต่าง

จังหวัด เพราะ     ป้านิ่มคนดูแลบ้านพักของคุณแม่เขาที่หัวหิน เป็นที่รู้จักดีของ

ลุงหวัง และแน่นอนบ้านลุงหวังอยู่จุดไหนของหัวหินคงไม่มีคำว่า ‘ยาก’ 

สำหรับคริสต์เลย 

 กอหญ้าที่เดินเรียบทางเดินใต้ต้นไม้ริมทะเลห่างจากบ้านของลุงหวัง

ไปเรื่อยๆ บ้านของน้องบีเป็นบ้านหนึ่งชั้น เธออาศัยอยู่กับย่าของเธอ   ที่มีเพียง

สองห้องนอน ถึงแม้กอหญ้าจะเกรงใจแต่ย่าและน้องบียืนยันให้เธอพักผ่อนที่

บ้านของพวกเขา โดยน้องบี ยกห้องนอนของเธอให้กอหญ้าพักตลอดการพัก

ผ่อนครั้งนี้ เพราะถ้าเทียบแล้วส่ิงที่กอหญ้าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

และเข้าของที่มอบให้กับน้องบี ทำให้น้องบีอยากตอบแทนกอหญ้าบ้าง ซ่ึง

บ่ายๆวันนี้กอหญ้ามีนัดกับน้องบีที่จะเดินไปยังสะพานปลาที่ทอดยาวออกสู่

ท้องทะเล เพื่อไปซ้ือของสด กุ้ง หอย ปู ที่เหล่าเรือจะมาเทียบท่ากัน  

 กอหญ้าที่เดินมาเรื่อยๆ จนมาถึงย่านบ้านพักของคนมีฐานะ กอหญ้า

เดินหลบหลีก มาตามหาดทราย เธอเห็นชาย เธอรู้เพียงเท่านั้น เพราะเขานอน
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เอาหมวกใบใหญ่ปิดใบหน้าเผื่อป้องกันแสงแดดอีกชั้นบนเตียงชายหาดหน้า

บ้านหลังหนึ่งโดยมีร่มขนาดใหญ่กางอยู่ด้วย  

 “ว้าย!!!...อื้มมมม” กอหญ้าร้องออกมาด้วยความตกใจ เม่ือเธอเดิน

ผ่านชายคนด่ังกล่าว แต่แล้วเธอก็ถูกรวบเอวไว้จากด้านหลังแบบไม่ทันต้ังตัว 

เสียงร้องของกอหญ้าถูกขัดขวางด้วยฝ่ามือใหญ่ที่ข้างหนึ่งเลื่อนข้ึนมาปิดปาก

เธอไว้กอหญ้าเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกนัก เพราะสวมผ้าถุงลายปาเต๊ะ ที่เธอ

เห็นว่าสวยดีจึงซ้ือมาด้วยตอนที่ลงจากรถทัวร์ จึงเป็นอุปสรรคในการด้ินรน

ขัดขืน เพราะเธอนุ่งไม่เป็นแต่น้องบีช่วยสอนและช่วยเธอในการนุ่งโดยที่เอา

เข็มขัดเงินของย่ามาพันรอบเอวให้... 

 “น้องสาว!...อย่าด้ินสิจ๊ะ!!!” กอหญ้าเบิกตากว้างข้ึน เม่ือเสียงกระซิบ

นั้นเธอจำมันได้ ถึงคนพูดพยายามจะดัดเสียงก็ตามที และนั้นทำให้เธอหยุดด้ิน

ทันที ไม่ใช่เพราะคำส่ังนั้น แต่เธอรู้ว่าคนที่อยู่ด้านหลังของเธอเป็นใคร? 

‘คริสต์’ 

 “อยากตายมากนักเหรอไง?...” กอหญ้าเอ่ยทันที เม่ือมือใหญ่ผละออก

จากการปิดปากเธอ แต่ยังคงรัดวงแขนรอบตัวเธอไว้  

 “ถ้าต้องตายด้วยมือหญ้า...แล้วทำให้หญ้าหายโกรธก็ยินดีครับ” คริสต์

กระซิบข้างหูเล็กนั้น โดยที่ยังคงโอบกอดด้านหลังกอหญ้าแนบแน่นข้ึน 

 “อย่ามาดราม่า!...ปล่อยฉันได้แล้ว” 

 “สัญญาก่อนว่าจะไม่วิ่งหนี...” คริสต์ต่อรอง 

 “…หนี...ก็รู้ตัวดีนิ!!...ว่าฉันหนี ไม่อยากเจอ ยังตามมาหลอกหลอน

กันอีก” กอหญ้าเอ่ยออกมา ไร้ซ่ึงความเห็นใจให้กับคริสต์แม้แต่เพียงนิดเดียว 
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 “…คงไม่แค่หลอกหลอนแน่คราวนี้...พี่จะลอกคราบหญ้า!...ให้ร้อง

ครางไปจนกว่าจะยอมยกโทษให้พี่...” กอหญ้าเบิกตากว้างอย่างเข้าใจประโยค

นั้นของคริสต์เป็นอย่างดี เธอกลับมาด้ินรนต้องการอิสระทันที 

 “…ไอ้บ้า!!!...ปล่อยนะ...อื้มมมมม....ม่ายยยยย” กอหญ้าร้องเสียงอู้อี้ 

เม่ือคริสต์ปิดปากเธออีกครั้งพร้อมกับชุดกระชากลากเรือนร่างของกอหญ้า

เข้าไปในบริเวณของบ้านพักเขาทันที 

 “อ๊ะ!!!...” เสียงกอหญ้าร้องออกมา เม่ือคริสต์ผลักเธอลงบนเตียง

ขนาดใหญ่ที่ปูผ้าสีขาวพร้อมใช้งานของเตียงนั้นได้ทันที แต่กอหญ้าไม่ทันต้ัง

ตัวหรือพลิกกายหนีไปได้ เม่ือคริสต์ล้มตัวทาบทับลงมาทันทีเช่นกัน 

 “พี่ขอชมหน่อยนะ!...หญ้าแต่งตัวแบบนี้ดูสวยน่ารักไปอีกแบบ...พี่

ชอบนะ!!!” 

 “ถ้าง้ันฉันขอบอกหน่อยนะ!!...ว่า...ไม่ต้องมาชมเพราะฉันไม่ได้แต่ง

ให้คุณดูและชม...” คริสต์ยิ้มทะเล้นใส่ใบหน้าคมที่ห่างกันแค่คืบ เพราะเขาชิน

และรู้ถึงความจัดจ้านปากของกอหญ้าเป็นอย่างดี 

 “อยากรู้จัง!...ว่าปากจะหวานเหมือนเดิมม้ัย...” ส้ินเสียง คริสต์โน้ม

ใบหน้าลงต่ำปิดปากแดงนั้นที่เม้มปิดทางอย่างทันท่วงทีเช่นกัน 

 สงครามย่อมๆ บนเตียงกว้างที่ด้านบนลิ้นร้ายก็พยายามจะล่วงล้ำ

เข้าไป เพื่อดูดกลืนความหวานที่เขารู้ดีว่าหวานเพียงไร ช่วงที่ต่ำลงมาที่มือแกร่ง

ข้างหนึ่งลูบไล้มาถึงขอบเอวที่มีเข็มขัดเงินรัดไว้ มือเล็กพยายามเข้าขัดขวาง

อย่างสุดกำลังซ่ึงเธอไม่มีทางสู้แรงของคริสต์ที่ไม่มีการอ่อนข้อให้กับเธอแม้สัก

นิด 



By RungArunoThay � Artificial Devil Love200

 กอหญ้าที่เหมือนตัวเองกำลังขาดอากาศ และอ่อนแรง ทำให้ลิ้นร้าย

ล่วงล้ำเข้าสู่โพรงปากอย่างไม่รีรอ เสียงลมหายใจที่เร้าร้อนเป่ารดใส่กันและกัน 

เสียงครางในคออย่างพึงพอใจของคริสต์ เม่ือลิ้นเล็กตอบสนองกลับอย่างไม่รู้

ตัว มือเล็กที่ขัดขืนเริ่มอ่อนแรงลง ทำให้มือแกร่งทำงานได้ง่ายข้ึน คริสต์ขยับ

ร่างเล็กน้อยเพื่อเปิดทางให้มือตนกำจัดผ้านุ่งของกอหญ้าหลุดออกไป  

 คริสต์ผละใบหน้าออกมาไล่ลงต่ำที่คอเล็กดอมดมกลิ่นสาวที่แสนจะ

คิดถึงเหลือเกิน กอหญ้าปล่อยเสียงครางออกมาตามอารมณ์และความต้องการ

ที่ก่อตัวข้ึน  

 “ไม่!...” กอหญ้าร้องปฎิเสธเม่ือคริสต์เปลี่ยนเลื่อนมือของตนไปปลด

พันธนาการของตัวเอง แต่เสียงปฎิเสธนั้นไม่มีผลกระทบต่อประสาทการรับรู้

ของคริสต์ที่เขาได้ยินแต่หาได้สนใจและเก็บเอามาคิดแม้สักนิด 

 คริสต์กลับข้ึนไปดูดกลืนความหวานนั้นอีกครั้ง ในขณะที่มือแกร่งยัง

คงเดินหน้าจัดการกับพันธนาการด้านล่างทั้งของตนและกอหญ้าที่มีการขัดขืน

แต่ก็ทำได้ไม่มาก เม่ือเรี่ยวแรงไร้ซ่ึงความหมายพร้อมกับความต้องการตาม

ธรรมชาติเริ่มแผ่กระจายไปทั่วเรือนร่างที่ถูกกระตุ้นตลอดเวลาจากคริสต์ 

 “อื้มมมม!!!...” กอหญ้าร้องในคอออกมา เม่ือคริสต์ไม่รีรอให้เวลาต้อง

เสียไปทันทีที่เขาปล่อยตัวตนที่แสดงออกถึงความต้องการขยายตัวหายเข้าไป

ในโพรงสาวที่ชุ่มฉ่ำบ้างแต่ก็ไม่มากพอจึงทำให้กอหญ้าร้องออกมาเพราะความ

เจ็บปวด เรียวขาเล็กยกข้ึนฝ่าเท้าแนบกับพื้นที่นอนโอบล้อมร่างใหญ่ของคริสต์

ไว้ ที่ขยับสะโพกทันทีเพื่อลดการเจ็บปวดให้กับกอหญ้าด้วยการเรียกกระแส

ความรู้สึกซ่านเสียวเข้าแทนที่ 
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 คริสต์เลื่อนมือสอดเข้าใต้เส้ือยืดตัวเล็กที่กอหญ้าสวมอยู่ เพื่อเข้า

สัมผัสความอวบอิ่มที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้ครอบครองตามแต่ที่เขาต้องการ...  

 “อ้า..” กอหญ้าครางออกมาอย่างขัดใจ เม่ือคริสต์หยุดจังหวะการขยับ

ความแข็งแรงนั้นและพลิกกายสลับต่ำแหน่งให้กอหญ้ามาอยู่ด้านบน โดยที่จุด

เชื่อมยังคงแนบแน่น กอหญ้าหลบสายตาของคริสต์เม่ือเขาเกลี่ยเส้นผมยาวนั้น

เพื่อที่เขาจะได้มองใบหน้าของเธอชัดๆและเต็มตา  

 “ยก...โทษให้...พี่นะ...” คริสต์เอ่ยออกมาด้วยเสียงที่ส่ันพร่า โดยที่มือ

แกร่งลูบเส้นผมไล่ไปตามแนวศีรษะอย่างอ่อนโยน และเลื่อนไปดึงชายเส้ือยืด

ออกจากร่างบางพร้อมกับบราที่เขาปลดตะข้อไว้แล้วนั้นเอง... เสียงครางอย่าง

พึงพอใจของคริสต์ดังออกมา เม่ือความงามปรากฎตรงหน้าโดยที่กอหญ้าไร้ซ่ึง

การขัดขืน  

 “ถ้าหญ้า!...ยอมยกโทษให้...หญ้าไม่กลายเป็นผู้หญิงบ้ากามเหรอไง?” 

คริสต์ขมวดค้ิวอย่างไม่เข้าใจ พร้อมกับมือแกร่งเลื่อนไปเกาะกุมสะโพกมนนั้น

ให้ขยับเสียดสีไปมาอย่างเชื่องช้าแต่อย่างต่อเนื่อง  

 “อ้า!...ไม่เข้า...ใจ...หญ้า...หมาย...ความว่า...อย่างไร?” คริสต์ที่ความ

เสียวซ่านไม่แพ้กับร่างบางที่ขนอ่อนบนผิวเนียนต้ังตรงอย่างพร้อมเพรียง 

 “มันเข้า...ใจยากตรงไหน?...พี่คริสต์กำลังเอาตัวเองเข้าแลก...เพื่อ

เป็นการไถ่โทษ...ถ้าหญ้ายอมยกโทษให้ตอนนี้” คริสต์ยิ้มออกมา เม่ือเข้าใจ

อย่างแจ่มแจ้ง 

 “แล้วได้ม้ัยล่ะ?...พี่เป็นของหญ้าแล้ว...ดีกันนะ!” 

 “ไปเรื่อยเลยนะ!...คนบ้า” กอหญ้ายิ้มตอบกลับ ซ่ึงคริสต์หัวใจพองโต

ต้ังแต่ที่กอหญ้าแทนตัวว่า ‘หญ้า’ นานแล้ว 
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 “ยกโทษให้กับคนที่รักกอหญ้า ดาร์เม่ียน คนนี้ด้วยนะ...ตอนนั้น ‘หึง’ 

เต็มอัตราเลย ใครจะคิดว่าพ่อหญ้าจะยังเป็นหนุ่มและหน้าตาดีด้วย ถ้าพี่ไม่บ้า

เลย ก็แสดงว่าพี่ไม่รักหญ้าเลย...” กอหญ้าอยากจะฟาดคริสต์อีกสักครั้ง ถ้าตอน

นี้เธอไม่อยู่ในสถานการณ์หลอมรวมร่างกับเขาอยู่...และความรู้สึกที่คริสต์

กำลังกระตุ้นให้มากข้ึนเรื่อยๆ ‘เสียว’ อย่างมีความสุขตามธรรมชาติของ

ร่างกาย และใบหน้าของชายใต้ร่างเธอบ่งบอกถึงความพึงพอใจกับความรู้สึกที่

ได้รับ 

 “อ๊ะ!...” กอหญ้าร้องออกมาอีกครั้ง เม่ือคริสต์พลิกกายสลับตำแหน่ง

กับเขาอีกครั้ง และอย่างรวดเร็วการทำงานอย่างลงตัว สะโพกแข็งแรงขับ

เคลื่อนกระแทกตัวตนเข้าออกโพรงสาวด้วยจังหวะความต้องการของตน ซ่ึง

ทำให้ร่างบางส่ันสะท้านร้องครางออกมาทวีคูณเร้าร้อนมากข้ึน เม่ือยอดเกสร

ความเต่งตึงถูกครอบครองด้วยปากร้ายกาจที่ปลดปล่อยลิ้นหยอกล้อสนองให้

กับกอหญ้าที่ตัวเองกำลังแตกระเบิด เพราะร่างกายเธอเต็มไปด้วยความเร้าร้อน 

ซ่านเสียว ผิวที่ดูออกจะเป็นน้ำผึ้งอมชมพูมากกว่าขาวตามลักษณะของสาว

เอเชีย แดงจัดไปทั่วร่างเพรียวนั้น 

 “อื้มมมม.../...โอ้วววว...” สองเสียงดังออกมาพร้อมกันเม่ือคริสต์และ     

กอหญ้าถึงจุดปลดปล่อยเม่ือความซ่านเสียวมาถึงสุดทาง ความอบอุ่นบริเวณ

ท้องน้อยของกอหญ้าไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงของคริสต์อ่อนตัวลงสักนิด... 

 “อีก...ม้ัย?” คริสต์เอ่ยถามทั้งๆที่ตัวเองยังคงหายใจถี่เร็วจากความ

เหน็ดเหนื่อยของภาระกิจสวาท ซ่ึงกอหญ้าเองไม่ต่างไปจากเขาสักนิด แต่... 
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 “ไม่!...” กอหญ้าเค้นเสียงตอบออกไป ทั้งๆที่ระบบการหายใจของเธอ

ยังไม่คงที่... “หญ้ามีนัด!...” กอหญ้าพูดพร้อมกับมือเล็กพยายามที่ผลักร่างของ

คริสต์ที่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงแรง...เล็กๆ...นั้นเลย 

 “นัด!!...ใคร?” คริสต์ถามกลับ พร้อมกดน้ำหนักทาบทับร่างบางที่

กำลังจะขยับออก... 

 “แล้ว!...มัน...อื้ม!...เกี่ยว...อะไรด้วยเล่า!!!!” 

 “ง้ันไม่ให้ไป...” 

 “ออกไปนะ!!!...” 

 “ก็บอกมาก่อนสิ!!!” กอหญ้าถลึงตาใส่คริสต์ที่ความเอาแต่ใจของเขา

ยังไม่มีลดล่ะ...ทั้งๆที่ ‘ความผิด’ ติดตัวยังคงอยู่ 

 “หญ้าจะกลับแล้ว!...” 

 “ไม่ให้กลับ!...ถ้าหญ้ายังอยากพักผ่อนอยู่ที่นี้...พี่ก็จะอยู่ด้วย...และ

หญ้าต้องมาพักที่นี้...บ้านพี่เท่านั้น...” 

 “ไม่!...หญ้ามีที่พักแล้ว” กอหญ้าที่พูดพร้อมกับยกแขนของตนมากัน 

ยันอกของคริสต์ไว้... 

 “ถ้าง้ันก็อยู่อย่างง้ี...มันทั้งวันทั้งคืน...พี่ยินดีรับใช้...สนอง...เรียกหา

เสียงครางหวานๆของหญ้าได้ตามที่หญ้าต้องการเลย...” 

 “จะบ้าเหรอไง?...มันหนักนะ!!!” กอหญ้าเริ่มอึดอัด เม่ือคริสต์ต้ังใจกด

น้ำหนักของตนลงมา โดยที่จุดประสานยังคงเชื่อมสายใยร่างกายของทั้งสองด่ัง

เดิม 

 “เลือก?...ว่าหญ้าจะเอาตัวเองมาพักที่นี้...หรือจะเอาพี่กลับไปที่พัก

ของหญ้าด้วย!...” คริสต์พูดด้วยสีหน้าจริงจังมากข้ึน 
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 “…หญ้ารู้นะ!...ว่าพี่คริสต์รู้ว่าหญ้าพักที่ไหน?...” 

 “ไม่ปฎิเสธ...” กอหญ้าเม้มปากพร้อมกับถอนหายใจออกมา จนความ

อวบอิ่มแนบแน่นกับแผ่นอกกว้างที่ยังมีเส้ือยืดสวมใส่อยู่ 

 “โอเค!!!!...หญ้ายอมแล้ว...ออกไปได้แล้ว ป่านนี้น้องบีตามหาหญ้า

แล้ว” คริสต์ยิ้มออกมา และยอมขยับกายออกจากร่างบางอย่างอ้อยอิ่ง กอหญ้า

ดึงผ้าห่มมาคลุมกายเปลือยของตนทันทีที่ได้อิสระ... 

 คริสต์ยิ้มที่กอหญ้าหันหน้าหนีด้วยแก้มแดงจัด เม่ือคริสต์ไม่ปกปิดตัว

ตนของตัวเองแม้สักนิด คริสต์หยิบเส้ือผ้าของตนที่ก่ายกองอยู่ที่พื้นห้องข้ึนมา

สวมใส่ และหยิบของกอหญ้าที่กองรวมส่งให้เธอ 

 “หันไป!...” กอหญ้าดึงเส้ือผ้าชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ของตนมาจากมือคริสต์

อย่างรวดเร็ว คริสต์ยิ้มและยอมหันหลังตามคำส่ังนั้น กอหญ้าเร่งสวมอาภรณ์

ของตนทันที เม่ือลงมาจากเตียงมายืนอีกฟากของเตียง 

 กอหญ้าขยับขาเดินมาที่ฟากเตียงที่คริสต์ยืนอยู่ เพราะเข็มขัดเงินล่วง

อยู่ตรงนั้น 

 “หันกลับมาได้!...ช่วยหญ้าหน่อย” คริสต์หันกลับมา เห็นกอหญ้ามือ

ข้างหนึ่งยึดจับขอบผ้านุ่งไว้ และมืออีกข้างถือเข็มขัดเงิน 

 “ได้ครับ...หญ้าแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบ” คริสต์พูดพร้อมกับ

มือรับเข็มขัดเงินมากอหญ้าและพันรอบเอวเล็กนั้น “โอเคม้ัย?...” คริสต์ถาม

พร้อมช่วย  กอหญ้าเก็บขอบผ้านุ่งสอดเข้าใต้เข็มขัดอย่างสวยงามอีกครั้ง 

 “ขอบคุณ...” กอหญ้าพูดแค่นั้น และเดินไปที่กระจกดูความเรียบร้อย

ของตัวเองอีกครั้ง พร้อมกับสางผมยาวของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ไม่บ่งบอกว่า

เธอพึ่งผ่านเหตุการณ์อะไรมากับผู้ชายคนที่ยืนมองเธอตลอด 
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 “ไปด้วยนะ!...” คริสต์เอ่ยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวัง 

 “ไปไหน?” 

 “ไปกับหญ้า ที่ไหนก็ได้ที่หญ้าจะไป...” กอหญ้าถอนหายใจอีกครั้ง 

เพราะคริสต์ตอนนี้เหมือนเด็กชายตัวเล็กๆ ที่กำลังขอกินไอติมเลย 

 ผู้คนมากมายยามเย็นบนสะพานที่ทอดยาวไปยังผืนท้องทะเล 

‘สะพานปลา’ คริสต์ กอหญ้า และน้องบี ก็เป็นกลุ่มในจำนวนผู้คนมากมาย

เหล่านั้น ที่สนใจของสดที่มาจากทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา และแน่นอนน้องบีบอก

กับคริสต์และ        กอหญ้าว่าเด๋ียวน้องบีจัดการเอง เพราะถ้าให้กอหญ้ากับ

คริสต์ที่เป็นคนต่างถิ่นจะได้ของสดในราคาที่สูงกว่าคนในพื้นที่  

 เพียงเวลาไม่นานสองมือของคริสต์และกอหญ้าก็เต็มไปด้วย กุ้ง หอย 

ปู ปลาหมึก ที่คริสต์เป็นคนจ่ายเองเม่ือเขายืนยันอย่างชัดเจน และเม่ือกลับมา

ถึงบ้านของน้องบี ย่าของน้องบีก็ก่อไฟในเตาถ่านที่มีตะแกรงพร้อม สำหรับปิ้ง 

ของทะเล และอีกเตามีหม้อซ้ึงที่พร้อมสำหรับการนึ่ง ม้ือเย็นที่เป็นเหมือน

ปาร์ต้ีเล็กๆที่เดิมจะมีเพียงสามชีวิตกลับเป็นส่ีชีวิต บรรยากาศเต็มไปด้วยรอย

ยิ้มและเสียงหัวเราะเม่ือย่าของน้องบีมีเรื่องเล่าสนุกๆหลายเรื่องในช่วงเวลาการ

ปาร์ต้ี  

 น้องบีอมยิ้ม ยามที่มองคริสต์ที่เธอรู้จักเช่นกันยามที่ไปเที่ยวกรุงเทพฯ

และพักกับปู่ ที่เขาคอยเอาใจและดูแล หยอกล้อกอหญ้าตลอดเวลา  

 “เผ็ดไปม้ัย?...” กอหญ้าถามยามที่เอาปลาหมึกย่างจิ้มในน้ำจิ้มที่อาจจะ

เยอะเกินไปป้อนคริสต์ เพราะใบหน้าเขาแดงข้ึน เพราะน้ำจิ้มฝีมือของย่าน้องบี 
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จะมีสองแบบ คือแบบเผ็ดมาก กับเผ็ดน้อย และที่กอหญ้าจิ้มอันที่เผ็ดมากให้

คริสต์ เพราะเขาเอ่ยถามว่าแบบนั้นเป็นไง กอหญ้าก็เลยให้เขาลองชิมเอาเอง 

 “ก็เผ็ดจริงๆ...” คริสต์ตอบคำถามพร้อมรับแก้วน้ำที่กอหญ้าส่งให้  

 “พี่คริสต์กินแบบเดิมดีกว่า...เพราะถ้าไม่เคยกินเผ็ด ท้องอาจจะเสีย

ได้” กอหญ้าบอกอย่างเป็นห่วง คริสต์พยักหน้าอย่างเข้าใจและกลับไปกินจิ้ม

แบบเดิม จนเวลาล่วงเลยไปจนเป็นเวลาสามทุ่ม  

 “พี่หญ้ากับพี่คริสต์...กลับไปได้เลยค่ะ...เด๋ียวตรงนี้น้องบีจัดการเอง” 

คริสต์กับกอหญ้าพยักหน้าอย่างเข้าใจ เพราะดึกมากแล้วและเขาสองคนก็ต้อง

เดินกลับซ่ึงระยะทางที่ห่างจากบ้านน้องบีก็ห้าร้อยเมตรเห็นจะได้... “พรุ่งนี้

น้องบีเอาข้าวต้มกุ้งที่ย่าทำไปให้เป็นมือเช้านะคะ...”  

 คริสต์ยิ้มและกล่าวขอบคุณย่าน้องบี และรับกระเป๋าใบเล็กที่ใส่เส้ือผ้า

ของกอหญ้ามาจากมือกอหญ้ามาถือเสียเอง และกล่าวราตรีสวัสด์ิกับน้องบีและ

ย่าน้องบี ทั้งสองคนก็เดินจูงมือไปทางเดินริมชายหาดเพื่อกลับไปยังบ้านพัก

ของคริสต์ 

 Grrrr Grrrr กอหญ้าหันไปที่ กระเป๋าช่องเล็กที่คริสต์ถืออยู่ เม่ือได้ยิน

เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือที่ตนเองพึ่งจะเปิดตอนที่เข้าไปเก็บเส้ือผ้าในห้อง

น้องบี 

 “อันโต...” กอหญ้ากรอกเสียงตามชื่อที่แสดงที่หน้าจอว่า ‘DAD’ 

 “เป็นไงบ้าง?...” 

 “อันโตอยากจะถามหญ้าว่า...เจอเค้าม้ัย?” คริสต์อมยิ้ม เพราะรู้ทันที 

‘เค้า’ ก็คือ เขานั้นเอง 

 “ต่างที่ ต่างคน พ่อเป็นห่วง”  
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 “ค่ะ...” กอหญ้าตอบรับ แต่เธออยากจะต่อคำพูดของอันโตว่า นาย

คริสต์อันตรายกว่าหลายเท่า 

 “พ่อกับกิ๊ก จองต๋ัวกลับมิลานแล้วนะ...” 

 “เร็วจังเลยนะคะ...เม่ือไหร่คะ?” 

 “อาทิตย์หน้า...” 

 “พรุ่งนี้หญ้ากลับกรุงเทพฯดีกว่า...จะได้อยู่กับอันโตให้นานกว่านี้” 

 “ตามใจ...แล้วเจอกัน”  

 “มีอะไรเหรอ?” คริสต์อดถามไม่ได้ เพราะดูกอหญ้าเศร้าๆ หลังจาก

วางสายจากอันโตนิโอ 

 “อันโตต้องกลับมิลาน...อาทิตย์หน้าแล้ว” 

 “ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะ!...” กอหญ้าหันไปมองคริสต์ทันที คริสต์หยุด

เดินเม่ือพวกเขาเดินมาถึงทางเข้าบ้าน “...พี่พูดจริงนะ!...ที่จะดูแลหญ้าต่อจาก

พ่อหญ้า...ถ้าหญ้ายังไม่อยากแต่งเราหม้ันกันก่อนก็ได้ ไว้หลังหญ้ารับปริญญา

บัตรแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อเรื่องแต่งงาน...” 

 “มีความจู่โจมมาก...” คริสต์อดยิ้มกับคำพูดของกอหญ้า ที่ดูใบหน้า

นิ่งๆ แต่กลับปล่อยมุกที่น่าขำออกมาก 

 “ถือเป็น...Say Yes!!!!…” กอหญ้าแก้มป่องใส่ความมัดมือชกของ

คริสต์ 

 “หญ้าขอคุยกับอันโตก่อนได้ม้ัย?...หญ้ายังไม่มีโอกาสได้คุยเรื่องของ

เรากับอันโตเลย...” คริสต์ยิ้มก่อนจะพูดกลับ... 
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 “เรื่องคุยกันตามประสาพ่อลูก ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้...เพราะอันโตบอก

พี่แล้วว่าให้ทุกการตัดสินใจอยู่ที่หญ้า เพราะมันเป็นชีวิตของหญ้า...สำหรับอัน

โต เขาบอกพี่ว่าเขารู้จักลูกสาวคนนี้ดี...หญ้ามองคนไม่ผิดหรอก” 

 “อันโตพูดแบบนั้นด้วยเหรอค่ะ...ประโยคล่าสุด” กอหญ้าเอ่ยถามกลับ

ทันที... 

 “เฮ้ย!....เชื่อแล้วจริงๆว่าหญ้ากับอันโต เป็นพ่อลูกที่เข้าใจและรู้จักกัน

เหลือเกิน...ประโยคสุดท้ายพี่พูดเองต้องการบอกหญ้าต่างหาก...” กอหญ้าอด

ค้อนใส่คริสต์ไม่ได้... “หญ้าทำไมถึงตัดสินใจอยู่เมืองไทย?” 

 “…?…” 

 “พี่หมายถึงเม่ือห้าปีก่อน...ทำไมเหรอ” 

 “อันโตคงเล่าให้ฟังเรื่องที่หญ้าเจอแม่ครั้งแรกสินะ...” คริสต์พยักหน้า 

เพราะตอนนั้นที่เขาได้ฟังเรื่องราวจากอันโตนิโอ เขาเองก็ไม่เข้าใจว่ากอหญ้าคิด

ยังไงถึงตัดสินใจอยู่เมืองไทย...“หญ้าต้องการพิสูจน์ให้คนที่ดูถูกอันโตเห็น

ว่า...อันโตเลี้ยงหญ้าเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ...วันนั้นหญ้าเสียใจมากที่เป็น

สาเหตุให้อันโตโดนดูถูก...ทั้งๆที่ตลอดเวลาต้ังแต่เล็กจนโต อันโตไม่เคยสักครั้ง

ที่จะบอกว่าแม่ไม่ดีอย่างโน้น แม่ไม่ดีอย่างนั้น มีแต่คำพูดดีๆทุกครั้งที่เอ่ยถึง

แม่...หญ้าจะมีภาพแม่เพียงภาพเดียวที่อันโตเก็บไว้และวางไว้ที่หัวเตียงในห้อง

นอนของหญ้า...ภาพที่แม่ยิ้มและท้องใหญ่ อันโตบอกว่านี้คือภาพคู่ของกอหญ้า

และแม่...” 

 คริสต์ดึงร่างบางเข้ามาโอบกอด เพราะถึงแม้กอหญ้าพยายามจะเก็บ

ความเสียใจไว้ในส่วนลึกของจิตใจ แต่ธารน้ำก็ไหลออกมาทันทีเพียงแค่ให้แผ่น

อกกว้างเป็นที่ซับน้ำตาแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจที่เธอเป็นลูกที่แม่ไม่เคยรัก... 
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 “ในบางครั้ง!...ผู้ใหญ่เขาก็มีเหตุผลของเขา...หญ้าเป็นหญ้าอย่างที่เป็น

มามันดีอยู่แล้ว...อย่าใช้ชีวิตอยู่เพื่อพิสูจน์ให้ใครหันมามอง...หญ้าควรมีชีวิตต่อ

เพื่อตัวหญ้าเอง...” กอหญ้าซบใบหน้าแนบแน่นแผ่นอกแกร่งนั้นมากข้ึนกับ

ประโยคกำลังใจที่คริสต์มอบให้กับเธอ 

 “ขอบคุณนะคะ!...ที่เข้าใจหญ้าและกำลังใจที่มอบให้กัน” คริสต์ยิ้มให้

กับคำพูดของกอหญ้า แต่แล้วรอยยิ้มของเขาก็ค่อยๆหายไป เม่ือประโยคต่อไป

ของ   กอหญ้า “ถ้าง้ันหญ้าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่เมืองไทยต่อ...รีบโทรกลับไป

หาอันโตจองต๋ัวเครื่องบินเพิ่มอีกที่สำหรับหญ้าดีกว่า....” กอหญ้าพูดจบ อาศัย

ช่วงที่คริสต์ สต้ัน รีบวิ่งเข้าไปด้านในบ้านด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ขำ 

คริสต์ที่อึ้งเพราะโดนเธออำเล่น 

 “หญ้า!...” คริสต์ขยับเท้าก้าวพร้อมร้องเรียกกอหญ้าที่วิ่งเข้าบ้านไป

แล้ว  “คิดว่าจะหนีพ้นเหรอ...” กอหญ้าที่ได้ยินเสียงทรงพลังนั้นรีบวิ่งไปยืน

หลังเก้าอี้โดยขวางกั้นระหว่างเธอกับเขาเอาไว้ 

 “ฮิ ฮิ ฮิ...แน่จริงก็จับให้ได้สิ” กอหญ้าท้าทาย พร้อมขยับกายคอยหลบ

หลีกคริสต์ที่พยายามหาจังหวะเข้าจับกอหญ้าที่เอาแต่หัวเราะและหวีดร้อง เม่ือ

เขาวิ่งวนเก้าอี้เข้าไปหาเธอ 

 “จับได้แน่!...เตรียมรับความรักครั้งใหญ่ของพี่ได้เลย” 

 “คนบ้า!...หื่น!!!...ได้ตลอดเวลา” 

 “ก็ช่วยไม่ได้...น้องสาวอยากน่ารักน่าจับกินเสียเหลือเกิน...” กอหญ้า

หวีดร้องออกมาเม่ือคริสต์วิ่งและคว้าเธอได้ในที่สุด  “ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ....” เสียง

หัวเราะบ่งบอกถึงชัยชนะของคริสต์ดังออกมา ‘ความสุข’ เป็นความรู้สึกที่เกิด
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ข้ึนทุกครั้งกับคริสต์ยามที่มีกอหญ้าเคียงข้างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหน เขาก็

ต้องการเพราะ ‘ความสุข’ แบบนี้มันไม่เคยเกิดข้ึนกับเขามาก่อน 

 “อึ้ย!...อย่าพึ่ง!...หญ้าอยากอาบน้ำ...เหนียวตัวไปหมดแล้ว...และกลิ่น

ก็ตุๆด้วย...” 

 “จริงเหรอ?...ขอลองพิสูจน์หน่อย” คริสต์พูดพร้อมสูดดมซอกคอ

เรียวนั้น “จริงด้วย!...กลิ่นตุๆ” 

 “เสียมารยาท!...ถึงแม้มันจะจริง สุภาพบุรุษก็ไม่ควรพูดออกมา...” 

คริสต์ยิ้มขำ เพราะความจริงแล้วกอหญ้ายังหอมหวานเสมอสำหรับเขา 

 “ก่อนไปอาบน้ำกัน!...ขอถามอีกอย่างได้ม้ัย?” 

 “อะไรคะ?” 

 “ยังไงดีล่ะ!...คือพี่ตามไม่ทันหรือเรียกว่าไม่เข้าใจ...ว่าทำไมหญ้าถึง จะ

เรียกว่าลืม หรือไม่สนใจ เรื่องที่พี่เป็นสาเหตุให้หญ้าต้องเจ็บตัวและเรื่องที่พี่

ทำร้ายพ่อหญ้าอย่างไม่ต้ังใจ...”  

 “แผลที่หางค้ิวเนี๊ยะ!...ใช่ฝีมือหญ้าม้ัย?” 

 “ก็ไม่เชิงซะทีเดียว...” คริสต์ตอบอย่างเป็นกลาง เพราะคำตอบแบบนี้

ส่งผลทางลบด้านอารมณ์ของกอหญ้าน้อยที่สุด 

 “มันก็คล้ายๆกันที่พี่คริสต์ไม่อยากคิด เรื่องแย่ๆให้มันต้องมาบั่นทอน

ตัวเรา...ก็มันเกิดข้ึนแล้ว กลับไปแก้ทำใหม่ก็ไม่ได้...ก็ต้องปล่อยมันไป และ

ระวังวันนี้ว่าอย่าทำอะไรที่ทำให้เราต้องรู้สึกในวันพรุ่งนี้ว่าเราไม่น่าทำมัน

เลย...เรื่องที่หญ้าต้องเจ็บตัวเพราะพี่คริสต์ หญ้าไม่อยากคิดถึงให้ต้องทุกข์ใจ 

เพราะตอนนี้พี่คริสต์ก็อยู่กับหญ้า คิดแค่นี้พอม้ัย” คริสต์ยิ้มออกมา กอหญ้าโตก

ว่าอายุมากในเรื่องของความคิด เธอมีเหตุและผลในการดำรงชีวิตที่จะไม่เป็น
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พิษเป็นภัยกับคนในสังคม และนั้นคงมาจากสายเลือดทางพ่อ เพราะส่วนนี้ของ

กอหญ้าเรียกว่าเหมือน         อันโตนิโอ เลยทีเดียว... 

 “อ้าาาา....” เสียงครางของกอหญ้ากึกก้องในห้องน้ำ เม่ือคริสต์ยัด

เหยียดกึ่งบังคับที่เขาจะต้องอาบน้ำก่อนนอนพร้อมกับเธอ สองมือของกอหญ้า

ยึดจับไหล่ผายเป็นหลักยามที่ริมฝีปากร้อนของคริสต์แนบสนิทที่เนินเนื้อความ

สาว พร้อมกับลิ้นร้ายลากเลียผ่านกลีบสาวจนทำให้กอหญ้าแทบส้ินเรี่ยวแรงใน

การยืน ถึงแม้แผ่นหลังเปลือยจะแนบกับผนังเย็นเฉียบของห้องน้ำก็ไม่ทำให้

ความเร้าร้อนในร่างกายเธอลดอุณหภูมิให้ต่ำลงแม้สักนิด 

 เวลาล่วงเลยจากนาทีเป็นหลายนาที ‘ช่างมันเถอะ’ ของเวลาจะผ่านไป

นานเพียงใด ไม่ทำให้คริสต์เพียงพอต่อความต้องการดูดด่ืมธารน้ำที่ถูกเรียก

ร้องอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือคำนึงถึงความสามารถของร่างบางที่ถูก

กระตุ้นเร่งเร้าด้วยความชำนาญและมากประสบการณ์ของลิ้นร้าย ริมฝีปาก

ร้อน ฟันสวยที่ทรงพลังที่ออกมาทำหน้าที่บริเวณเนินเนื้อความสาวที่ตอนนี้คง

เปลี่ยนสีเปรียบได้ด่ังกุหลาบแดง 

 “พะ...พี่...พี่คริสต์” เสียงครางผสมเสียงหอบหายใจที่ดังแข่งกับน้ำที่

ไหลออกจากฝักบัว 

 คริสต์ผละออกมาอย่างรวดเร็ว หมุนตัวกอหญ้าให้หันหน้าเข้าผนัง

ห้องน้ำ อย่างรวดเร็วคริสต์เชื่อมต่อเรือนร่างเขากับเธอด้วยจุดที่ทำให้กอหญ้า

ร้องครางออกมาพร้อมกับเสียงพึงพอใจที่ดังออกมาจากคริสต์ มือเล็กนาบกับ

ผนังเม่ือคริสต์ไม่ปล่อยเวลาความต้องการให้เลื่อนไปอย่างไร้ค่า เสียงการ

กระแทกตัวตนในจังหวะที่ไม่มีการรีรอเพื่อความคุ้นเคยของช่องทางที่เป็นจุด
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สตาร์ทความซ่านเสียว ดังประสานกับสายน้ำที่ไหลกระทบแผ่นหลังของคริสต์

ลงต่ำตามแรงโน้มถ่วงโลกไปตามเรือนร่างที่แข็งแรงที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ที่

ถึงแม้ช่วงหลังๆนี้คริสต์ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่สปอร์ตคลับนานนับเป็น

สัปดาห์แล้วแต่ร่างกายยังทรงพลังความสวยงามของชายที่ดูแลตัวเองเป็นอย่าง

ดี.... 

 จังหวะทรงพลังของคริสต์ถี่เร็วข้ึน พาความซ่านเสียวแผ่กระจายไป

ทั่วร่างเปลือยเปล่าทั้งสอง มือแกร่งยึดจับสะโพกกลมของกอหญ้าไว้นั้นเม่ือ

รู้ตัวเองว่าจะต้องดุดันและรุนแรงกับเธอมากข้ึนตามอารมณ์และความต้องการ

ของตัวเอง 

 “กรี๊ดดดดด.../...โอ้ววววว...” เสียงครางดังกึกก้อง เม่ือความซ่านเสียว 

ทำให้ร่างเปลือยเปล่าทั้งสองระเบิดธารน้ำสาดซัดใส่กันอย่างเต็มที่ กอหญ้า

ต้องยกมือเป็นสัญญาณแทนคำพูดว่า ‘พอแล้ว’ เพราะถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่าง 

เธอคงไม่ได้ออกจากห้องน้ำในคืนนี้เป็นแน่  แม้แต่จะเอ่ยเสียงออกมาสำหรับ

เธอยังทำได้ยากเย็นเหลือเกิน เพราะเธอกำลังตกอยู่ในภาวะหายใจไม่ทัน 

 “แน่ใจ?...” คริสต์ถามกลับย้ำความต้องการเธออีกครั้ง ด้วยใบหน้าที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ซ่ึงคำตอบของคำถามนั้นเขารู้ดีอยู่แล้ว เขาก็แค่แกล้ง

แหย่เธอเล่น  

 “ราตรีสวัสด์ิครับ...ที่รัก” คริสต์ยิ้มพร้อมจุมพิตเม่ือดึงผ้าห่มข้ึนมา

คลุมกายเรือนร่างของกอหญ้าที่หลับสนิททันทีที่ศีรษะถึงหมอน เพราะนี้เวลา

เกือบเที่ยงคืนแล้วเพราะกว่าคริสต์จะช่วยเป่าผมยาวของกอหญ้าจนแห้งสนิทก็

ใช้เวลาเหมือนกัน และคริสต์ลงจากเตียงนำโทรศัพท์และMacBook เชื่อมต่อ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต เขาต้องเช็คก่อนว่าไม่มีงานอะไรด่วนที่เขาต้องจัดการ
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และเคลียให้     เขมิกาในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ เพราะกว่าเขาสองคนจะเข้า

กรุงเทพฯ ก็น่าจะเป็นช่วงบ่าย  เวลาล่วงไปเกือบตีหนึ่งคริสต์ปิด MacBook 

เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยอย่างที่ควรเป็น เพราะพี่เขมหรือเขมิกาตอนนี้รับตำแหน่ง

ผู้ช่วยเขาไปแล้วนั้นเอง... 

‘รุ่งเช้าตรู่...’ 

 “พี่หญ้า!...พี่คริสต์...” คริสต์ค่อยๆลืมตาเหมือนได้ยินเสียงเรียกที่หน้า

ประตูบ้าน ดวงตาเข้มชำเลืองมองกอหญ้าที่นอนในอ้อมกอดเขา ‘หลับสนิท’ 

คริสต์ค่อยๆลุกจากเตียงอย่างช้าๆและเบาๆ เพราะไม่อยากรบกวนเวลาพักผ่อน

ของ     กอหญ้าที่ตอนนี้ยังเช้าอยู่มาก 

 “น้องบี!...” 

 “ขอโทษนะคะที่มาเรียกแต่เช้า...น้องบีเอาข้าวต้มกุ้งมาให้ค่ะ” 

 “ขอบคุณครับ...วันนี้พวกพี่ต้องกลับกัน กรุงเทพฯกันแล้ว...น้องบีมี

อะไรจะฝากให้ลุงหวังม้ัย?” 

 “อย่างง้ันเหรอค่ะ...ได้ค่ะ...ง้ันน้องบีกลับไปบอกย่าเลยนะคะ...” 

 “ครับ!...เด๋ียวช่วงเที่ยง พวกพี่แวะไปที่บ้านนะ...” น้องบีพยักหน้าและ

วิ่งกลับไปยังทิศทางที่วิ่งมา หลังจากส่งหม้อขนาดเล็กที่มีข้าวต้มพร้อมทาน

สำหรับสองคน คริสต์หันไปมองทะเลที่ตอนนี้เริ่มจะมีแสงสว่างบ้างเพราะ

เวลานี้กำลังจะหกโมงเช้าแล้ว... 

 “หญ้า!...” เงียบ!!!! คริสต์ที่เดินกลับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้ง ปลุก

เรียกกอหญ้าที่ดูเหมือนเธอยังไม่มีทีท่าจะรู้สึกตัวเลย “หญ้า...ต่ืนมาดูทะเลม้ัย

กำลังสวยเลยนะ...” คริสต์ไม่ละความพยายาม  
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 “อื้ม!...ไม่!...ง่วง...จะนอนต่อ”  

 “หญ้า!...มันสวยนะ...ทะเลตอนนี้” 

 “เห็นเยอะแล้ว...ขอนอนแล้วกัน” กอหญ้าที่ตอบกลับโดยที่ไม่ยอม

ลืมตาข้ึนมาสักนิด คริสต์จึงต้องยอมตามนั้น... เดินกลับเข้าห้องน้ำไม่ถึงสิบ

นาทีเขาออกมากับชุดที่พร้อมที่จะออกข้างนอก ‘วิ่ง’ คริสต์ที่ตัดสินใจไปวิ่งเพื่อ

ออกกำลังกายเพียงลำพัง เขาต้องปล่อยให้สาวน้อยที่ดูเหมือนอยากนอนพัก

ผ่อนมากกว่าทำอย่างอื่น... ‘ก็คงต้องยอม’ เพราะสาเหตุหลักก็มาจากเขานั้น

เอง... 

 คริสต์อดยิ้มออกมาไม่ได้ หลังจากที่เขากลับเข้ามาบ้านหลังจากที่ไป

วิ่งออกกำลังกาย...ก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงเช้า เพราะคริสต์วิ่งออกไปไกลและ

เพลิดเพลินกับเวลาเช้าของริมชายหาด กอหญ้าที่ต่ืนตอนไหนเขาไม่แน่ใจ แต่

ตอนนั้นที่เขากลับมา กอหญ้าก็อยู่ในชุดใหม่พร้อมแล้ว และบอกกับเขาว่า... 

 “หญ้ารอพี่คริสต์อยู่...พี่คริสต์ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะ...เดี๋ยว

หญ้าไปอุ่นข้าวต้ม...รอ!” 

  

 “เด๋ียวพี่ขอจอดรถแป็บหนึ่ง หญ้ารอพี่ในรถ...” คริสต์พูดจบ กดไฟ

ฉุกเฉินและลงจากรถไปอย่างรวดเร็ว กอหญ้าทำเพียงมองตามอย่างไม่เข้าใจ 

ผ่านไปเกือบห้านาทีคริสต์ที่เดินหายไปกลับมาที่รถโดยที่ในมือมีถุงกระดาษ

เล็กๆมาด้วย คริสต์ส่งถุงกระดาษให้กอหญ้าโดยที่ยังไม่พูดอะไร ก็เคลื่อนรถ

ออกไปทันที  
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 “อะไรคะ?” กอหญ้าเปิดถุงดู เห็นเป็นซองยา แต่ก่อนที่คริสต์จะตอบ

คำถาม เขาส่งขวดน้ำที่หยิบมาจากข้างประตูยื่นให้กอหญ้า ที่รับมาอย่างไม่

เข้าใจ 

 “ยาคุมฉุกเฉิน...” คำตอบของคริสต์ ‘แดงก่ำ’ ที่แก้มทั้งสองข้างอย่าง

ฉับพลัน... “หญ้ากินเลยตอนนี้หนึ่งเม็ด ที่อยู่ในซองเล็ก...กินซิ!!!!...” คริสต์

ต้องย้ำอีกครั้ง กอหญ้ารีบทำตามที่บอกทันทีด้วยใบหน้าที่ร้อนวูบวาบ “...อีก

เม็ดค่อยทานต่อหลังจาก...” 

 “ไม่ต้องบอก!...เด๋ียวหญ้าอ่านเอง...เปลี่ยนเรื่องพูดเลย” คริสต์หยุดคำ

พูดของตัวเองทันที เม่ือกอหญ้าเสียงดังแทรกข้ึนมาด้วยใบหน้าที่แดงก่ำ ‘เขิน’  

 “โอเค!...ก็อย่าลืมส่วนที่เหลือแล้วกัน...ถ้าไม่อยากท้องก่อนแต่ง” 

คริสต์พูดกลับอย่างขำๆ ‘น่ารัก’ 

 “อืม!...” กอหญ้าตอบกลับเพียงแค่นั้น แต่เรื่องใหม่ที่คริสต์พูดต่อ 

เรียกความสนใจของเธอได้อีกครั้ง... 

 “คืนนี้พี่ไปค้างที่คอนโดกับหญ้านะ!...” 

 “ไม่ได้!...” 

 “ง้ันหญ้าไปค้างที่บ้านพี่...” 

 “ไม่!...มันเข้าใจยากตรงไหน?...อันโตยังไม่ได้กลับมิลานเลย...” 

 “แล้วไง?...หญ้าก็นอนคนละห้องกับพ่อไม่ใช่เหรอ?” 

 “ก็หญ้าไม่ได้อยู่คนเดียว...” 

 “ก็ถูก...หญ้าอยู่กับพ่อ...พี่ก็รู้แล้ว” 

 “บ้านใคร...บ้านมัน” 
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 “เรื่องไร...พี่ต้องทำแบบนั้น...หญ้าเราสองคนเป็นอะไรกันอันโตก็รู้ พี่

ไม่ใช่คนที่ทำอะไรลับหลังนะ...คืนนี้พี่จะค้างที่ไหนก็ได้แต่ข้างกายพี่ต้องมีหญ้า

นอนอยู่ข้างๆ...หญ้าเป็นสมบัติของพี่ อย่าหวังจะเข่ียพี่ทิ้งง่ายๆ...” กอหญ้าอ้า

ปากค้าง คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ เอากับเขาสิ! 

 “เอาที่สบายใจ...อยากทำไรก็ทำเลย...คุณเจ้าของสมบัติ” คริสต์ยิ้มอีก

ครั้ง บทจะง่ายก็ง่าย...แต่ถึงมันจะยากเขาจะไม่ยอมแพ้เป็นแน่  

‘...ณ ห้องชุดคอนโด ชั้นยี่สิบห้า ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร’ 

 “เป็นไงบ้าง?...” อันโต เอ่ยถามบุตรสาวที่วิ่งเข้ามากอดเขา หลังจาก

ข้ึนมาบนห้องช่วงบ่าย  กอหญ้าขยับป้องปากและกระซิบที่ข้างหูอันโต ทำให้

คริสต์ที่เดินตามหลังจากทักทายกับอันโตนิโอแล้ว ต้องขมวดค้ิวมองพฤติกรรม

ของกอหญ้า ‘ชัดเจน’ ไม่ต้องการให้เขารู้และได้ยินความรู้สึกที่เธอกำลังจะบอก

ให้คนถามรู้ 

 อันโตนิโอยิ้มออกมาเม่ือได้ยินคำบอกเหล่านั้น พร้อมเลิกค้ิวหันมา

มองคริสต์ ยิ่งทำให้คริสต์เกิดความสงสัยเพิ่มทวีความอยากรู้ประโยคเหล่านั้น

ของ     กอหญ้า “เด็กบ้า!...” คริสต์พึมพำให้กอหญ้าอ่านปากเขา กอหญ้ายิ้ม

เชิดๆ และวิ่งเข้าห้องนอนไป 

 “คุณคริสต์อยากทานอะไรเป็นพิเศษม้ัยครับ...”  

 “ขอบคุณครับ...ผมทานง่ายครับอะไรก็ได้ครับ” คริสต์พูดกับอันโต 

แต่ความสนใจเขาอยู่ที่กอหญ้าที่วิ่งเข้าห้องนอนไปแล้ว อันโตยิ้มและมองตาม... 

 “ไม่มีอะไรหรอกครับ!...หญ้าแค่แกล้งคุณเล่น...เขาไม่ได้ว่าอะไรคุณ

หรอกครับ...” คริสต์เลิกค้ิวหันกลับมายิ้ม 
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 “สวัสดีค่ะ!...” สองหนุ่มหันไปมองเสียงทักทาย กิ๊ก โสภิตา ที่พึ่งกลับ

มาถึง คริสต์กล่าวทักทายกลับ “ดีเลย!...หญ้ากลับมาแล้ว...กิ๊กได้หนังที่หญ้าเขา

อยากดูอยู่พอดี...ขอตัวก่อนนะคะ” กิ๊กที่พูดจบ เดินเข้าห้องนอนของกอหญ้า

ไป บรรยากาศในนี้ดูเป็นปกติ ส่ีชีวิต ในสายตาคนนอกถ้ามองมา ‘ครอบครัว’ 

ให้ความรู้สึกแบบนั้น และคริสต์ที่ไม่อยู่ว่างๆ เขาจึงอาสาเป็นผู้ช่วยอันโต ใน

การจัดการม้ือเย็นที่พวกเขาหอบหิ้วอาหารทะเลกลับมาด้วย  

 “กิ๊ก...เขาแพ้อาหารทะเลครับ เราจะทำกับข้าวที่ใช้อาหารทะเลแค่

อย่างเดียวก็พอ กุ้งพล่า ของโปรดกอหญ้าเลย...” คริสต์พยักหน้ารับรู้ ช่วงเวลา

อาหารเย็นของคนทั้งส่ีดูน่ารักและเป็นกันเอง จนมาถึงยามค่ำบนโซฟาตัวยาว

หน้าจอขนาดใหญ่ที่ทั้งส่ีกำลังเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ที่กิ๊กซ้ือแผ่นมา ล่วง

เวลามาถึงสามทุ่มที่ดูเหมือนจะไม่ดึก แต่กอหญ้าที่นั่งรถมาหลายชั่วโมงทำให้

เธอหลับไปก่อนที่หนังจะจบ.... 

 “ขอตัวนะครับ...” คริสต์เอ่ยเบาๆกับอันโตนิโอและกิ๊ก เขาช้อนตัวกอ

หญ้าข้ึนในอ้อมแขน อันโตยิ้มและลุกไปเปิดห้องนอนของกอหญ้าให้กับคริสต์  

คริสต์กล่าวขอบคุณเบาๆ ก่อนที่อันโตนิโอจะปิดประตูตามหลังให้  

 “อันโตดูสบายใจจังเลยนะคะ...” 

 “คุณคริสต์ไม่ใช่ผู้ชายที่ใช้ไม่ได้...” 

 “กิ๊กก็หวังว่าอย่างง้ัน...” 

 “ทำไมเหรอ?” อันโต ถามกลับอย่างสงสัย 

 “ผู้หญิงในอดีตของคุณคริสต์ ค่อนข้างเยอะนะคะ...” อันโต พยักหน้า

เข้าใจ และที่กิ๊กใช้คำว่า ‘อดีต’ นั้นก็หมายความว่า คริสต์ มาร์ติน เชียร์เลอร์ 

ปัจจุบันคงมีแต่กอหญ้าคนเดียวสินะ! 
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 “เราก็ต้องปล่อยให้เขาแก้ปัญหากันเอง...” กิ๊ก ยิ้มให้กับความใจดีและ

เป็นคนที่เข้าใจอะไรอย่างเป็นกลางของอันโตนิโอ 

 “ยังใจดีเหมือนเดิม อันโตน่ารักเสมอ...” กิ๊ก พูดพร้อมกับยกแขน

คล้องคออันโตให้ใบหน้าเข้าใกล้เธอมากข้ึน แต่ครั้งนี้กิ๊กคาดการณ์ผิด เม่ืออัน

โตนิโอเปลี่ยนไปที่เขาไม่ได้หยุดใบหน้าเพียงแค่แรงรัดของเธอ 

 ปากเล็กถูกปิดลงอย่างเหนือความคาดหมายของเธอ แสงสลัวจากดวง

ไฟดวงเล็กที่เปิดเพียงแค่นั้น กับแสงหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีแสงกระพริบกระทบ

ร่างทั้งสองที่แนบชิดกันมากข้ึน เม่ือวงแขนแข็งแรงของอันโตขยับกระชับร่าง

บางของกิ๊กให้ข้ึนมานั่งบนตักเขาโดยที่เขาไม่ถอดถอนจูบที่มากข้ึน เม่ือได้รับ

การสอบสนองกลับอย่างเต็มใจจากเธอ ที่รอคอยเวลานี้มานาน... ‘ถึงเวลา’ นั้น

แล้วสินะ 

 กิ๊ก ที่ไม่เก่งและชำนาญเรื่อง ‘จูบ’ หรืออะไรก็ตามที่มากกว่าจูบ 

เพราะเธอไม่เคยต้องการใครเลย นอกจากอันโตนิโอที่เป็นพ่อแท้ๆของเพื่อน

สาว... 

 “เราควรเข้านอนได้แล้ว....” 

 “ต้องมากกว่านอนเฉยๆนะคะ...” กิ๊ก เอ่ยออกไป ถึงจะเขินๆอายๆ แต่

เธอบอกกับตัวเองว่า ‘Strong’ และ ‘Brave’ อันโตเพียงแต่ยิ้มที่เห็นคำพูดของ

กิ๊กตรงข้ามกับท่าทางที่หลบตาเขา 

 “ถ้าไม่กลัวว่าต้องต่ืนสาย...” อันโตกระซิบกลับที่ใบหู และขบกัดต่ิงหู

เล็กนั้น ทำให้ความร้อนระดับปรอทแตก ข้ึนถึงหน้าของกิ๊กเลยทีเดียว.... 

‘…ห้องนอนกอหญ้า’ 
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 “หญ้า...หญ้า...” คริสต์กระซิบเรียก เม่ือวางร่างที่หลับแล้วบนเตียง

นอนอย่างอ่อนโยน 

 “หญ้าง่วง...พี่คริสต์ควรหยุดพักบ้าง” คริสต์ยิ้มที่พยายามกลั้นเสียง

หัวเราะ 

 “ตกลงหญ้าคิดอะไร?...ที่พี่เรียก ที่ต้องปลุก พี่จะถามว่าหญ้ากินยาอีก

เม็ดแล้วเหรอยัง?...” กอหญ้าเปิดตากว้างข้ึน  

 “คนบ้า!....ใครจะรู้เล่า!!!...” กอหญ้าพูดพร้อมกับฟาดมือลงบนท่อน

แขนคริสต์ไม่แรงมาก... 

 “แล้วกินยัง?...” กอหญ้าพยักหน้าเป็นคำตอบ แต่... “แน่ใจนะว่าไม่

อยากทำ...อย่างอื่นจริงๆ” คริสต์พูดโดยฝ่ามือแกล้งลูบไล้เรือนร่างนั้น 

 “ไม่!...หญ้าง่วง!....อยากนอน...ไม่อยากทำอย่างอื่น...ได้ยินชัดม้ัย?” 

 “ยังสาวอยู่แท้ๆ...น่าเสียดาย” คริสต์พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าสลด หดหู่ 

พร้อมพลิกตัวนอนหงายข้างๆกอหญ้า 

 “หมายความว่า?...ที่พูดมา...” คราวนี้เป็นฝ่ายกอหญ้าที่ลุกพรวดพราด

และขยับข้ึนไปคร่อมตัวคริสต์เอาใบหน้าของตนเข้าใกล้ใบหน้าคริสต์ที่นอน

หนุนแขนตัวเองและหลับตา แกล้งไม่สนใจเรือนร่างที่ทาบทับเขาอย่างจะเอา

เรื่อง เอาคำตอบ...  

 “แม่คู๊ณ...ยุง่ายเหลือเกิน...” คริสต์คิดในใจ 

 “หืม?...บอกมาเด๋ียวนี้นะ...ไอ้คนบ้า!” กอหญ้ายังเซ้าซ้ี ถามเอาคำตอบ

กับคนที่เหมือนทำท่าจะหลับ  
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 “ไหนว่าหลับแล้วไง?...พี่กำลังทำใจและข่มตาหลับอยู่” คริสต์พูดทั้งๆ

ที่ไม่ยอมลืมตา แต่เขารู้สึกได้ว่าใบหน้าของกอหญ้าอยู่ใกล้เขามาก เพราะลม

หายใจเป่ารดกัน “ใจเย็น...” คริสต์บอกตัวเองในใจ 

 หัวใจดวงใหญ่กระตุก พร้อมกับดวงตาเข้มเปิดข้ึนทันที เม่ือริมฝีปาก

เขาถูกสัมผัสด้วยริมฝีปากร้อนชื้นของกอหญ้า ศีรษะที่แนบสนิทกับหมอนผงก

ข้ึนสนองกลับสัมผัสนั้น แขนแกร่งที่ถูกหนุนขยับออกมา โอบล้อมกอบกุม

ใบหน้าคนด้านบนให้แนบแน่นยามที่ลิ้นร้ายทยานเข้าสู่โพรงปากนั้น กอหญ้าที่

มีประสบการณ์กับเขาหลายต่อหลายครั้ง ทำให้เธอสามารถตอบสนองอย่าง

เป็นงาน ที่สร้างความภูมิใจให้ครูอย่างคริสต์อย่างเหลือล้น  

 คริสต์เลื่อนมือมาที่ชายเส้ือของกอหญ้า เม่ือทั้งเขาและเธอดูดด่ืม

ความหอมหวานกันมากพอ เม่ือเส้ือนอนของกอหญ้าผ่านพ้นศีรษะเล็กไปแล้ว 

มือเล็กก็จัดการเส้ือยืดสำหรับนอนของคริสต์ออกทันทีเช่นกัน ความเร้าร้อนใน

ร่างกายของคนทั้งสองเป็นตัวเร่งให้ทั้งสองช่วยกันจัดการส่ิงขวางกั้นออกกัน

อย่างรวดเร็ว   

 “อ้า...” กอหญ้าครางออกมา เม่ือคริสต์ที่ขยับร่างของเธอข้ึนมานั่งบน

ตัก อย่างรวดเร็ว ความใจร้อนและพร้อมแล้วคริสต์ดันแก่นกายเข้าสู่โพรงสาว

อย่างรวดเร็วพร้อมรั้งร่างนั้นขยับแนบชิด ริมฝีปากร้ายเข้าครอบครองดูดด่ืม

ยอดเกสรความอวบอูมนั้นเสียงดังประสานไปกับเสียงลมหายใจถี่แรงของกอ

หญ้า สองแขนโอบรอบศีรษะคริสต์ดันเข้าหาดอกไม้ตูมแนบชิดจนเหมือนสอง

ร่างจะหลอมรวมเป็นร่างเดียวกัน เนินเนื้อความอวบอิ่มของกอหญ้าแสดงถึง

หลักฐานการตีตราจองทั่วทุกจุดทั้งสองข้างเม่ือเวลาผ่านไปนานเป็นหลายนาที 

ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเจ้าของฟัน ลิ้นร้ายนั้นจะเพียงพอเลย กอหญ้าหอบหายใจปล่อย
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ให้คริสต์ทำอย่างที่ต้องการ ถึงในบางจังหวะกอหญ้ารับรู้ความรู้สึก ‘เจ็บ’ ยาม

ที่คริสต์กัดดึงยอดเกสรนั้น แต่ส่ิงที่มาพร้อมกับ ‘เจ็บ’ คือ ‘เสียว’ จนเธอต้อง

ระบายออกมาเป็นเสียงหวานๆ 

 “อ๊ะ!....” เสียงกอหญ้า เม่ือคริสต์ดันจนแผ่นหลังของเธอสัมผัสถึงผ้า

ปูที่นอน เม่ือคริสต์ต้องการที่จะกระแทกเข้าออกโพรงสาวแล้วนั้นเอง เรียวขา

เล็กถูกยกข้ึนคล้องที่วงแขนแข็งแรงยามที่คริสต์โน้มกายจัดท่าเตรียม 

 กอหญ้าร้องครางออกมาพร้อมกับร่างกายขยับเคลื่อนข้ึนลงตาม

จังหวะแรงกระแทกแก่นกายของคริสต์ที่เรือนกายคริสต์ร้อนลุ่มจนเม็ดเหง่ือ

สร้างความชื้นให้กับผิวกายแข็งแรงนั้น ด้วยวัยที่มีความแข็งแรงต่อพลังเพศ

ทำให้คริสต์ดุดัน รุนแรงใส่กอหญ้า เพราะยิ่งกอหญ้าตอดรัดแก่นกายมากเท่า

ไหร่ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้คริสต์ย่ามใจและเปิดรับความสุขที่เกิดข้ึนมากข้ึน 

สองมือเล็กของกอหญ้าดึงรั้งผ้าปูที่นอนกำแน่นในกำมือเล็กนั้น เพราะเธอเองก็

สุขจนล้นเหลือ และในจังหวะสุดท้าย 

 “อื้มมมมม....” คริสต์โน้มใบหน้าปิดริมฝีปากแดงนั้น บดบังกลบเสียง

ครางยามที่เขาและเธอถึงจุดหมายปลายทาง เพราะคริสต์ไม่แน่ใจว่าเสียกรีด

ร้องยามสุขสมของกอหญ้าจะดังเล็ดรอดออกจากห้องนอนของเธอไปม้ัย ‘กัน’ 

ไว้ก่อน ด้านบนคริสต์ปิดด้วยเรียวปาก ด้านล่างคริสต์กดสะโพกทิ้งน้ำหนักลง

ตรงจุดประสานสวนทางกับสะโพกกลมเล็กเด้งข้ึนรับสัมผัสนั้น สายธารแห่ง

ชีวิตไหลวนควบแน่นในกายสาวอย่างที่ไม่มีไหลออกมาได้แม้สักนิด เพราะ

ความแข็งแรงที่ขยายคับแน่นโพรงสาวยังคงสภาพไม่ต่างไปจากก่อนหน้านี้

เลย.... 
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‘ยามเช้า...วันรุ่งข้ึน’ 

 “ผลั๊ก...” อันโตนิโอ เงยหน้าจากเตาที่แพนเค้กพร้อมทานอย่าง

สวยงาม 

 “สวัสดียามเช้าครับ” คริสต์ทักทายอันโตนิโอ เม่ือเดินออกมาจากห้อง

นอนกอหญ้า 

 “สวัสดีครับ...ม้ือเช้าเป็นแพนเค้กกับกาแฟม้ัยครับ” อันโต ทักทาย

ตอบพร้อมมองคริสต์ในชุดทำงานอย่างเรียบร้อยเส้ือเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกง

แสลกซ์สีดำ และเน็กไทสีโทนเดียวกับเส้ือ 

 “ขอบคุณครับ...” คริสต์รับไมตรีนั้น อันโตเตรียมแพนเค้กให้คริสต์ 

ส่วนคริสต์เดินไปที่เครื่องชงกาแฟสดที่น่าจะเป็นอันโตที่ทำไว้เรียบร้อยแล้ว 

คริสต์เพียงแค่หยิบแก้วกาแฟรินกาแฟดำที่ควันลอยหอม และเดินมานั่งที่ท๊อป

ตรงข้ามกับ    อันโตที่ยื่นจานแพนเค้กมาให้คริสต์ 

 “ดูเหมือนสองสาวของเรา...ยังไม่มีใครจะลุกออกจากที่นอนนะครับ” 

คริสต์ยิ้มให้กับประโยคนั้นของอันโต และสายตาของคริสต์ก็จับจ้องที่หน้าอก

ของอันโต เม่ือมีบางอย่างใต้เส้ือที่คริสต์คล้ายๆว่าจะใช่ส่ิงที่เขาคิด 

 “…ขอโทษนะครับ...จะรังเกียจม้ัยครับ...ถ้าผมจะขอดูล็อคเก็ตที่คุณ

แขวนอยู่นะครับ...” อันโตก้มมองตามสายตาของคริสต์ และดึงสร้อยคอล็อค

เก็ยส่งให้คริสต์  คริสต์รับมาพร้อมกับกล่าวขอบคุณ  

 ดวงตาคมอ่อนแสงลงทันที เม่ือเขาเปิดดูส่ิงที่อยู่ข้างใน ด้านหนึ่งเป็น

นาฬิกาบอกเวลา ส่วนอีกด้านมีภาพของเด็กหญิงตัวเล็กที่เห็นซีกหน้าด้านข้าง

คล้องแขนรอบคอชายใส่ชุดเชฟ ‘อันโตนิโอ’ กับกอหญ้า 

 “เด็กผู้หญิงคนนี้คงเป็นกอหญ้า...” 
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 “ครับ!...กอหญ้าชอบวาดภาพมาต้ังแต่เด็กๆ...ตอนแรกผมคิดว่าเธอ

จะเรียนเอกศิลปะ...แต่กลายเป็นเอกมัณฑนากร” 

 “ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน ตอนที่เห็นภาพวาดในเล่มของ

เธอและส่วนใหญ่ในห้องนี้ ล้วนแล้วเป็นภาพวาด...ทำไมถึงไม่มีภาพถ่ายเลย

ครับ” 

 “ภาพถ่ายถ้าเป็นภาพกอหญ้า...จะอยู่ที่มิลานครับ ที่บ้านเราที่นั้นจะ

เต็มไปด้วยภาพถ่ายของกอหญ้าทุกการเจริญเติบโต เม่ือกอหญ้าโตข้ึนมา ที่

กำแพงบ้านที่นั้น จะมีกรอบรูปในภาพเดียวกันที่เป็นภาพถ่ายและภาพวาดที่กอ

หญ้าเริ่มวาดต้ังแต่ภาพแรก...กอหญ้าชอบและเริ่มจากการวาดภาพตัวเองที่เห็น

ในกรอบรูป และภาพในล็อคเก็ตก็เป็นฝีมือเธอเช่นกัน...และล็อคเก็ตชิ้นนี้ก็

เป็นของขวัญครบรอบวันเกิดของเราสองคน...เธอภูมิใจมากกับของขวัญชิ้นนี้ 

เพราะเธอส่ังทำด้วยรายได้ที่เธอหาเป็นก้อนแรกนะครับ...” 

 “รายได้ก้อนแรก?...” คริสต์ทำหน้าชวนสงสัย 

 “ครับ!...ช่วงที่เธอฝึกงานอยู่...มีคนซ้ืองานออกแบบภายในของเธอนะ

ครับ...กอหญ้าดีใจมากแต่เป็นใครนั้นเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน” คริสต์ฟังพร้อมรอย

ยิ้ม และส่งคืนล็อคเก็ตให้กับอันโต “เออ!...กอหญ้าบอกคุณเหรอยังครับ ว่าผม

จะเดินทางกลับมิลานวันอังคารหน้าครับ...” 

 “ครับ...ว่าแต่วันนี้คุณอันโตต้องไปไหนม้ัยครับ?...” 

 “คงต้องรอสองสาวนะครับ...ว่าแต่คุณคริสต์มีอะไรหรือเปล่า” อันโต 

ตอบ พร้อมมองคริสต์ที่เร่งจัดการม้ือเช้า 

 “ผมไม่อ้อมค้อมเลยนะครับ...คือผมจะขอหม้ันกอหญ้าเป็นการภายใน 

ก่อนที่คุณจะเดินทางกลับ...ผมจะไปเรียนคุณแม่ให้มาสู่ขอกอหญ้ากับคุณอย่าง
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ไม่เป็นทางการก่อนครับ...หลังงานรับปริญญาบัตรของกอหญ้า ตอนนั้นผมจะ

ทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับ...เพราะผมรู้สึกว่ากอหญ้าไม่ต้องการให้ผมเร่งรัด

เรื่องนี้มากนัก...แต่ผมเคยคุยกับเธอไว้ว่าหลังจากที่คุณอันโตเดินทางกลับ ผม

อยากให้เธอย้ายไปอยู่ที่บ้านผมนะครับ...แต่กอหญ้ายังไม่ตอบรับเรื่องนี้เลย” 

 “ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่คุณรักและจริงใจกับกอหญ้าลูกสาวของ

ผม...แต่กอหญ้าเธอไม่เคยถูกบังคับ เรื่องการย้ายนั้นคุณคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆ

ไป...เพราะผมมักจะบอกเธอเสมอว่าชีวิตเป็นของเธอ เธอมีสิทธิที่จะเป็นผู้

กำหนดชีวิตของเธอเอง ผมเคารพในการตัดสินใจของลูกสาวคนนี้ของผมนะ

ครับ...ทุกอย่างข้ึนอยู่กับกอหญ้าครับ” คริสต์รับฟัง และเขาอยากจะบอกอันโต

เหลือเกินว่า กอหญ้าด้ือแสนด้ือ และเขาก็รักเธอคนนั้น กอหญ้าที่ด้ือแสนด้ือ  

 “…ผมฟังคุณแล้ว...ผมรู้สึกเจองานยาก...” 

 “แต่ผมไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อน...มีแต่คนพิเศษสำหรับกอ

หญ้าเท่านั้นแหละครับ...ที่เธอจะทำให้คนพิเศษคนนั้นเจองานยาก...” คริสต์ยิ้ม

กับกำลังใจจากว่าที่พ่อตาที่บอกใครใครจะเชื่อว่าพ่อตาเขา บอกเป็นพี่ชายยังน่า

เชื่อกว่า 

‘ห้องประธานบริหาร ช่องสถานี...’  

 “แม่ไม่มีปัญหาหรอกนะ...ดีใจมากเลย...ในที่สุดคริสต์ก็เจอคนที่

คริสต์ต้องการจริงๆสักที...” 

 “ขอบคุณนะครับ...แม่ผมน่ารักที่สุด” คริสต์พูดพร้อมเข้าหอมแก้ม

และกอดคุณหญิงศศิธรแน่น เขมิกาอดยิ้มไปด้วยไม่ได้ 

 “แหม!...แม่ยังได้รับตำแหน่ง ‘น่ารัก’ ที่สุดของคริสต์อยู่อีกเหรอ?” 

คุณหญิงศศิธรอดไม่ได้ที่ต้องแซวลูกชายเพียงคนเดียว... 
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 “แน่นอนครับ!...ไม่มีใครน่ารักเท่าคุณแม่อีกแล้ว” 

 “แล้วหนูกอหญ้าล่ะ...จะให้แม่ไปสู่ขอเขา...เขายังไม่น่ารักที่สุด

สำหรับคริสต์เหรอจ๊ะ” คุณหญิงศศิธรเอ่ยล้อเลียนบุตรชายอย่างใจดี 

 “น่ารักก็น่ารักอยู่เหมือนกันแต่ไม่ที่สุด...เพราะยายเด็กนั้น ด้ือแสนด้ืิอ 

เถียงคำไม่ตกฟาก ร้ายกาจจนผมอยากจะฟาดวันละหลายๆรอบ...เพี้ยะ!...โอ้ย!” 

คริสต์ที่ยังพูดไม่ทันจบก็ต้องร้องออกมา เม่ือคุณหญิงฟาดมือลงบนท่อนแขน

เขา 

 “…ดูสิ!!!ว่าน้องเขา...ตัวเองรู้บ้างม้ัยว่า ช่างเอาแต่ใจและวางอำนาจ

มากมายขนาดไหน...” 

 “คุณแม่กลายเป็นพวกยายเด็กด้ือไปแล้ว...นี้ถ้ารู้เข้า...คงจะกระโดด

โลดเต้นเป็นลิงแน่ๆ...” เขมิกากลั้นเสียงหัวเราะต่อไปไม่ไหว ทั้งในเรื่องที่คริสต์

กับคุณหญิงศศิธรปฎิบัติต่อกัน และความแข็งแรงด้านภาษาไทยของคริสต์  

 “พี่ว่าคุณกอหญ้า มาถูกทางมวยถูกคู่กับคุณคริสต์แล้วละคะ...ต้อง

แบบคุณกอหญ้านี้แหละถึงจะเอาคุณคริสต์อยู่...นี้รู้จักเขาไม่นานก็ให้คุณน้าไป

ขอแล้ว เธอต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่ ด้ือแสนด้ือ แล้วม้ังค่ะ” 

 “เอ่อ!...เรื่องที่จะให้แม่ไปสู่ขอเธอ กอหญ้ายังไม่ตอบรับมาเลยครับ 

ผมกะว่าจะมัดมือชกนะครับ...เด๋ียวคืนนี้เธอคงจะรู้ วันอาทิตย์คุณแม่เตรียมตัว

ไว้เลย” 

 “อะไรนะ!!!!” สองเสียงดังออกมาพร้อมกัน คุณหญิงศศิธรกับเขมิกา 

เอ่ยออกมาพร้อมกันทันทีเม่ือส้ินเสียงของคริสต์ 
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 “คุณแม่อย่าตกใจขนาดนั้นสิครับ...รับรองวันอาทิตย์นี้คุณแม่มีว่าที่

ลูกสะใภ้แน่นอน...พี่เขมด้วย วันอาทิตย์ผมจองนะครับ เพราะคงมีแต่พวกเรา

ไม่มีกี่คน นะครับ” 

 “ว่าแต่คุณคริสต์คาดว่าจะเปิดกล้อง ‘พ่ายกลซาตาน’ ได้ตอนไหน

คะ?”   เขมิกาเป็นฝ่ายถาม และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าทางผู้กำกับคันไม้คันมือ

อยากสร้างละครเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะตอนที่เขมิกาแจ้งไปกับผู้กำกับว่า ทาง

คุณคริสต์กำลังจะทาบทามนักเขียนตัวจริงมาเล่นเป็นนักแสดงนำฝ่ายหญิงเสีย

เอง... 

 “ต้องขอโทษพี่เขมด้วยนะครับที่ผมล่าช้า...ผมยังไม่ได้คุยกับหญ้า

เลย...พึ่งจะเคลียกับเธอเรื่องที่ผมไปทำร้ายร่างกายคุณอันโต...แผลที่หางค้ิวผม

ยังหายไม่สนิทเลย...เพราะถ้าขอร้องเธอคงปฎิเสธแน่นอน...” คำตอบและ

เหตุผลของคริสต์เรียกสายตาสองคู่ที่จ้องมองคริสต์อย่างเหลือเชื่อ เพราะคุณ

หญิงศศิธรกับ    เขมิกา ไม่เคยเห็นคริสต์ไร้ซ่ึงความไม่ม่ันใจในทุกเรื่อง แต่ช่วง

หลังๆเรื่องของ       กอหญ้าที่เป็นจ้าวหัวใจของเขา ดูทำให้คริสต์หมดความ

ม่ันใจในตัวเองไปเยอะเลย 

 “แล้วมันหมายความว่าอย่างไร?...” คุณหญิงศศิธรเป็นผู้เอ่ยถาม 

 “มันก็ต้องใช้เล่ห์ ใช้กล บ้างกับกอหญ้า...ก็อย่างที่บอกยายเด็กคนนี้ 

เรื่องด้ือเธอไม่เป็นรองใคร ต่อปากต่อคำก็เก่งจนต้องให้โล่...” 

 “ดูพูดเข้า...” คุณหญิงศศิธรเปรยออกมา แต่นั้นเป็นครั้งแรกและกอ

หญ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่คริสต์เอ่ยถึงและพูดถึงบ่อยๆ จนเธอไม่มีความเคลือบ

แคลงหลงเหลือสักนิด ‘รัก’ ลูกชายคนเดียวของเธอ รักกอหญ้ามากจนตัวเอง
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ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ...ว่ามันมากขนาดไหน ในเวลาอันส้ันคริสต์ ซ่ึงไม่ใช่เรื่องง่าย

ที่จะเกิดข้ึนกับบุตรชายของเธอ  


