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บทนำ�

เล่นกับไฟ
หัวใจเธอไขว่คว้าหาเพียง 'รัก'
หัวใจเขาไขว่คว้าหาเพียง 'เธอ'
"โต๊ะหน้าเวทีใช่มั้ย โอเค! แต่เกดไม่ต้องเข้าไปหาพี่กฤชนะ เดี๋ยวพี่
จัดการเอง"
'ปลายเทียน รุ่งเรืองวิทย์' เก็บโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าถือก่อนจะ
หยิบบัตรประชาชนยื่นให้การ์ดตรวจและผ่านเข้าไปในไนต์คลับชื่อดังอย่าง
ง่ายดายเพราะเธออายุได้ยี่สิบสามปีแล้ว
หญิงสาวยังไม่ทนั ได้เดินเข้าไปข้างใน เสียงเพลงอัดบีตหนักหน่วงก็ดงั
กระแทกเข้าโสตประสาทเธอไม่หยุดจนหัวใจเต้นแรงตุบๆ แต่ตอนนีเ้ ธอไม่มี
อารมณ์สนุกกับเสียงเพลงเพราะต้องรีบตรงไปหา 'เป้าหมาย' และจัดการให้
เร็วทีส่ ดุ เพือ่ สัง่ สอนให้อกี ฝ่ายรูว้ า่ อย่าบังอาจมายุง่ กับผูช้ ายของเธอ
ปลายเทียนพยายามเบียดผู้คนเข้าไปถึงโต๊ะหน้าเวที ระหว่างนั้นมี
ชายหนุม่ หลายต่อหลายคนต่างมองตามหลังเธอจนตาเป็นมัน เนือ่ งจากเธอ
นั้นจัดได้ว่าทั้งสวยและมีเสน่ห์
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ร่างบางอยู่ในชุดเดรสลูกไม้เกาะอกสีดำ� ความยาวเหนือเข่าอวดเรียวขา
สวย ผมยาวสลวยสีนำ�้ ตาลของเธอถูกรวบขึน้ ง่ายๆ จนเผยให้เห็นผิวกระจ่างใส
นวลเนียน ยิง่ เมือ่ เธอบรรจงแต่งหน้าเน้นเครือ่ งหน้าให้โดดเด่นยิง่ ท�ำให้เธอ
สวยสะกดสายตาขึน้ อีกเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะดวงตาเฉีย่ วพิฆาตใจทีถ่ กู ล้อม
ด้วยแพขนตางอนยาว และริมฝีปากรูปกระจับน่าสัมผัสทีถ่ กู ทาทับด้วยลิปสติก
สีหวาน
ไม่แปลกเลยที่ผู้ชายในไนต์คลับจะให้ความสนใจเธออย่างมาก
แต่ในเวลาที่ใจก�ำลังจดจ่อกับใครอีกคน ปลายเทียนไม่คิดแม้แต่จะ
ปรายสายตาไปมองผู้ชายคนไหน ในหัวเธอก�ำลังคิดหาทางและกลั่นกรอง
ค�ำพูดตอกหน้าอีกฝ่ายอย่างเจ็บแสบเท่านั้น
เมือ่ เดินไปจนเห็นเป้าหมาย หญิงสาวพยายามควบคุมสติให้นงิ่ แม้วา่
ในใจเธอก�ำลังร้อนรนจนเหมือนมีไฟแผดเผา แต่เธอจะไม่แสดงความรู้สึก
ที่แท้จริงออกไปเด็ดขาด
ริมฝีปากอิม่ สวยเหยียดยิม้ บางๆ ก่อนจะก้าวเข้าไปหาเป้าหมายทันที
'กฤช' เป็นคนรักของปลายเทียน เขาอายุยสี่ บิ หกปี ทัง้ สองคนรูจ้ กั กัน
มาตั้งแต่ตอนที่หญิงสาวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเพราะเขาเป็นรุ่นพี่
ที่เรียนอยู่ ในคณะเดียวกัน ตอนนี้เธอกับเขาคบกันในฐานะคนรักมาได้
ประมาณหนึง่ ปีแล้ว ชายหนุม่ เป็นคนมีเสน่ห์ รูปร่างหน้าตาดี มีชอื่ เสียงใน
ฐานะช่างภาพทีก่ ำ� ลังมาแรง และฐานะทางบ้านค่อนข้างดี...ไม่แปลกเลยที่
จะมีผหู้ ญิงเข้ามาให้ความสนใจเขามากมาย แต่เขาไม่เคยเล่นด้วย เพียงแต่
ว่านิสยั 'สุภาพบุรษุ ' ท�ำให้เขาไม่รจู้ ะปฏิเสธผูห้ ญิงเหล่านัน้ ยังไง
แน่นอนว่าปลายเทียนต้องเป็นฝ่ายจัดการเองเสมอ และครัง้ นีก้ เ็ ช่นกัน!
อันทีจ่ ริงหญิงสาวไม่ได้อยากจะแต่งตัวหรือมาเทีย่ วกลางคืนอย่างนีเ้ ลย
แต่นอ้ งสาวของกฤชทีบ่ งั เอิญมาเทีย่ วในไนต์คลับเดียวกับพีช่ ายเห็นผูห้ ญิง
คนหนึง่ ก�ำลังเข้าหาพีช่ ายตัวเองพอดี เกดจึงรีบโทรไปบอกปลายเทียนด้วย
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ความหวังดีเพราะไม่อยากให้ใครมาแย่งต�ำแหน่ง 'พีส่ ะใภ้' ไปจากปลายเทียน
ร่างบางเดินไปหยุดอยู่ข้างหน้าแฟนหนุ่มและกอดอกมองเงียบๆ จน
ท�ำให้ผู้หญิงรูปร่างเซ็กซี่ที่เอามือคล้องคอเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าตนเองก�ำลังถูก
จับตามองอยู่
ปลายเทียนเหยียดยิ้มขณะประเมินคู่ต่อสู้ในใจว่าถึงผู้หญิงคนนี้จะมี
หน้าตาสะสวย ดูเซ็กซี่ และรูปร่างดีราวกับเป็นนางแบบ แต่เธอเชือ่ ว่าตัวเอง
ก็ดูดีไม่แพ้อีกฝ่ายแน่นอน
"มองหน้าหาเรื่องเหรอคะ" ฝ่ายนั้นเปิดบทสนทนาขึ้นก่อน "ไม่เห็น
หรือไงว่าเราก�ำลังสนุกกัน"
"ฉันไม่อยากจะยุ่งอะไรหรอกนะคะ ถ้าผู้ชายที่คุณทั้งเสียดทั้งสีอยู่...
ไม่ใช่แฟนฉัน"
น�้ำเสียงนิ่งเรียบแต่ดังพอประมาณของปลายเทียนท�ำให้ร่างสูงถึงกับ
สะดุง้ กฤชรีบปลดมือของสาวสวยทีก่ ำ� ลังคลอเคลียเขาออก แล้วหันมามอง
ปลายเทียนด้วยใบหน้าซีดเผือดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด แต่ดูเหมือนว่า
ผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ จึงรีบเข้ามาควงแขนเขาไว้อีกครั้ง
ปลายเทียนยังไม่แสดงท่าทีใดๆ เธอนับหนึง่ ถึงสามในใจขณะใช้สายตา
ทรงอ�ำนาจมองกฤชเพือ่ ให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เขาเองก็รดู้ วี า่ ถ้าอยาก
จะคบกันต่อเขาควรจะท�ำยังไง
เธอจะให้โอกาสเขาแค่สามวินาทีเท่านั้น
หนึ่ง
สอง
และ...
"ปล่อยผมได้แล้วนะ!"
ปลายเทียนยังนับไม่ถึงสามด้วยซ�้ำร่างสูงก็รีบปลดมือผู้หญิงคนนั้น
ออก แล้วเข้ามาโอบไหล่ปลายเทียนเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาตัดสินใจเลือกใคร
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โดยไม่สนเลยว่าอีกฝ่ายจะมองเขาด้วยความโกรธ
"เทียน...อย่าเข้าใจผิดนะ พี่อธิบายเรื่องนี้ได้"
"เก็บไว้อธิบายทีบ่ า้ นดีกว่า ตอนนีเ้ ทียนขอจัดการกับผูห้ ญิงคนนีก้ อ่ น"
ปลายเทียนปลดมือของแฟนหนุม่ ก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับคูก่ รณีตอ่ "ว่าไง
คะ คุณมีอะไรข้องใจหรือเปล่า"
"คราวหลังก็ลา่ มผูช้ ายของเธอไว้ดๆี สิ! ถ้าหวงมากก็อย่าปล่อยให้เขา
มาเที่ยวอีก!"
"หน้าด้านกว่าที่คิดเอาไว้แฮะ" ปลายเทียนหัวเราะอย่างอารมณ์ดี
ความจริงเธอไม่ได้อยากจะใจร้ายนักหรอก แต่มนั ช่วยไม่ได้ในเมือ่ อีกฝ่ายยัง
ไม่ยอมหยุดเอง และคนอย่างปลายเทียนไม่ใช่นางเอกทีจ่ ะยอมรามือจากศัตรู
ง่ายๆ โดยเฉพาะเมือ่ อีกฝ่ายยังไม่ยอมสงบศึก "ตอนแรกฉันคิดว่าคุณจะอาย
แล้วก็รบี เดินหนีไปซะอีก แต่ที่ไหนได้! ยังมีหน้ามายืนเถียงต่อ นีห่ น้าหรือ
ว่าถนนคอนกรีตเหรอ"
"นี่เธอ!"
"กลับไปเถอะ 'บงกช' อย่ามีเรือ่ งกันเลย!" กฤชดันไหล่ของบงกชออก
ไปไม่ให้มีเรื่องกับปลายเทียน บงกชถึงกับมองเขาด้วยสายตาวาวโรจน์
ทั้งเสียใจและกรุ่นโกรธในเวลาเดียวกัน "ปลายเทียนเป็นแฟนผม เราคบกัน
มาปีหนึง่ แล้ว และผมไม่ได้อยากยุง่ กับผูห้ ญิงคนอืน่ ...ผมรักเทียนคนเดียว"
ค�ำพูดนัน้ เหมือนส่งให้ปลายเทียนขึน้ ไปนัง่ บนบัลลังก์ราชินี เธอเหยียด
ยิ้มอย่างเหนือกว่าขณะที่เอียงศีรษะมองบงกชไปด้วย แต่มันช่วยไม่ได้!
ในเมือ่ บงกชไม่ยอมถอยไปตัง้ แต่แรกเอง
ต้องเสียหน้าซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่างนี้มันก็สมควรแล้ว
"คราวหลังจะยุ่งกับผู้ชายคนไหนก็เช็กสเตตัสเขาให้ดีๆ ก่อนนะจะได้
ไม่ตอ้ งเจ็บแบบนี"้ ปลายเทียนควงแขนกฤชจงใจเยาะเย้ยบงกช รอยยิม้ ของ
เธอท�ำให้อีกฝ่ายต้องก�ำหมัดแน่นด้วยความแค้นใจ
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โดยเฉพาะเมือ่ ตอนทีป่ ลายเทียนควงกฤชออกไปแล้วหันมากระดิกนิว้
ลาพร้อมกับขยับริมฝีปากทีก่ ำ� ลังเหยียดยิม้ ส่งค�ำพูดสัน้ ๆ แต่ปลุกปัน่ ความ
เจ็บใจของบงกชได้ดีที่สุด
"Bye Bye Bitch!"
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บทที่ 1

เธอคือ 'ปลายเทียน'

เช้าขนาดนี้ ท่าทางพี่กฤชคงยังไม่ตื่นแน่เลย
ปลายเทียนคิดในใจขณะก้าวออกจากลิฟต์แล้วตรงไปที่ห้องพักของ
คนรัก ในมือเธอมีถงุ ใส่อาหารสดและผลไม้หลายอย่าง เพราะตัง้ ใจว่าจะมา
ท�ำอาหารเช้าให้เขาทาน เนือ่ งจากเมือ่ วานมีงานเปิดตัวโฟโต้บกุ๊ เล่มแรกของ
เขา จบงานเขาก็ไปปาร์ตกี้ บั เพือ่ นต่อและคงจะเมากลับมาอีกเหมือนเคย
ความจริงกฤชโทรมาชวนปลายเทียนไปฉลองด้วยกัน แต่เธอต้องรีบ
เคลียร์งานส่ง บ.ก. เธอจึงปฏิเสธและบอกว่าจะมาฉลองกับเขาในวันนี้แทน
หญิงสาวยิ้มเมื่อคิดว่าเธอคงมีช่วงเวลาดีๆ กับคนรักทั้งวัน
ร่างบางใช้คยี ก์ าร์ดทีก่ ฤชเคยให้ไว้เปิดประตูเข้าไปในห้องโดยไม่เคาะ
ประตูลว่ งหน้าเพราะกลัวว่าอาจไปรบกวนเวลานอนของเขา ทว่า...เพียงแค่
ประตูเปิดออกเธอกลับต้องตกใจจนใบหน้าซีดเผือดเมือ่ เห็นหญิงสาวอีกคน
ก�ำลังก้าวออกมาจากห้องนอนพอดี อีกฝ่ายสวมเสือ้ เชิต้ ของกฤชและผมเผ้า
ยุง่ เหยิงเหมือนเพิง่ ตืน่ นอน บอกให้รบั รูว้ า่ มีความสัมพันธ์กบั คนรักของเธอ
ถึงขัน้ ไหนแล้ว
"นี่เธอ...!"
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ปลายเทียนเหมือนจะสิน้ ไร้เรีย่ วแรงในวินาทีนนั้ ข้าวของทีห่ อบหิว้ มา
ร่วงหล่นลงไปกองอยู่บนพื้น เธอทั้งโกรธทั้งเสียใจจนต้องก�ำหมัดแน่นเพื่อ
ควบคุมความรูส้ กึ ไว้ แต่มนั กลับไม่งา่ ยเลยในเมือ่ พายุอารมณ์กำ� ลังเล่นงาน
เธออย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนที่ก�ำลังเผชิญหน้ากันคือ...บงกช
ใช่! ผูห้ ญิงทีเ่ คยถูกปลายเทียนฉีกหน้าในไนต์คลับเมือ่ หนึง่ เดือนก่อน
นั่นเอง!
"เธอเองเหรอ"
บงกชเอนตัวพิง กรอบประตูอ ย่างสบายใจพร้อมกับกอดอกมอง
ปลายเทียนตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างผู้ชนะ...เหมือนที่ครั้งหนึ่งปลายเทียน
เคยใช้สายตาเช่นนี้มองบงกช
"นี่เธอยังตามตื๊อกฤชอยู่อีกเหรอเนี่ย"
"ฉันมากกว่านะที่ควรจะพูดค�ำนั้น!"
"เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ" บงกชหัวเราะค�ำพูดของปลายเทียนด้วย
ท่าทางไม่สะทกสะท้านอะไรเลย "ฉันกับกฤชคบกันมาได้อาทิตย์หนึง่ แล้วนะ
เขาบอกเลิกเธอไปแล้วนีน่ า"
"เลิกงั้นเหรอ!" ปลายเทียนถามอย่างไม่เข้าใจ
หญิงสาวถึงกับหน้าชาและเจ็บยิ่งกว่าถูกลากไปตบหน้ากลางสี่แยก
ไฟแดง กฤชบอกบงกชอย่างนัน้ ได้ยงั ไงในเมือ่ ทีผ่ า่ นมาเขาไม่เคยแสดงท่าที
ว่าอยากจะเลิกกับเธอเลยสักนิดเดียว...เหตุการณ์ตรงหน้าท�ำให้เธอทั้งอึ้ง
ทัง้ มึนงงจนแทบรับมือไม่ไหว ทุกอย่างเกิดขึน้ เร็วเกินไปจนเธอตัง้ รับไม่ทนั
"สงสัยจะยังท�ำใจไม่ได้สนิ ะ น่าสงสารจัง! เธอยังมีความหวังว่าเขาจะ
กลับไปหาอีกเหรอถึงได้ท�ำดีเอาใจเขาซะขนาดนี้ แหม! ซื้ออาหารมาให้
ตอนเช้า วิธนี ี้โบราณไปมัง้ " บงกชเห็นท่าทีของปลายเทียนทีก่ ำ� ลังเสียใจและ
มึนงงกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จึงได้ทเี ยาะเย้ยเข้าไปใหญ่ "อ้อ...ฉันได้ขา่ วว่าเธอกับ
เขาคบกันมาเป็นปีแต่ยงั ไม่มอี ะไรกันนีน่ า ไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมกฤชเขา
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ถึงได้เปลีย่ นใจจากเธอมาหาฉัน"
รอยยิ้มเยาะจากอีกฝ่ายท�ำให้ปลายเทียนก�ำหมัดแน่นจนปลายเล็บ
แทบจะจิกเข้ากับผิวเนือ้ แต่เธอพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไม่แสดงออกให้อกี ฝ่าย
รับรู้แม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม
"แล้วต้องใช้วธิ ไี หนเหรอถึงจะเป็นวิธที ที่ นั สมัย เอาตัวเข้าแลกเหมือน
เธอหรือไง" หญิงสาวตอบโต้ แม้เธอจะเจ็บปวดจนหัวใจแทบฉีกเป็นริว้ ๆ แต่
เธอจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีให้อีกฝ่ายดูถูกเด็ดขาด "ไม่ล่ะ! ฉันคงไม่ง่ายถึง
ขนาดนั้น ไม่รู้ว่าโลกเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะ ผู้หญิงเสียตัวให้ผู้ชายก่อน
แต่งงานแต่ยังกล้ามาประกาศอย่างภาคภูมิใจ ฉันนี่ไม่รู้เลยว่าจะใช้คำ� ว่า
'หน้าด้าน' หรือ 'ไร้ยางอาย' กับเธอดี"
"ถูกทิ้งแล้วยังจะปากดีอีก เจียมตัวไว้ด้วยนะว่าเธอถูกเขาทิ้งแล้ว
ยายโง่"
"พอแล้วน่าบงกช!"
เสียงทะเลาะกันดังเข้าไปถึงในห้องนอน กฤชจึงตืน่ ขึน้ แล้วรีบผลุนผลัน
ออกมาห้าม แต่มนั สายไปเสียแล้วเพราะตอนนีห้ วั ใจของปลายเทียนก�ำลัง
แตกสลายย่อยยับไม่มชี นิ้ ดี ดวงตาทีม่ นี ำ�้ ตาเอ่อคลอจ้องมองกฤชเหมือนคน
ที่ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน เธอไม่คดิ เลยว่าเขาจะทรยศหักหลังเธอได้ขนาดนี้
ผู้ชายสารเลว...เขาท�ำอย่างนี้กับเธอได้ยังไง!
"ขอโทษนะที่พี่ ไม่ได้บอกเทียน" ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นหลังจากที่มอง
ประสานสายตากับปลายเทียนหลายวินาที เขาก้มหน้าลงอย่างไม่กล้าสูห้ น้า
เพราะรูส้ กึ ผิดกับเธอจนไม่อาจบรรยาย แต่เขาจ�ำเป็นต้องบอกความจริงกับ
เธอเพื่อยุติปัญหานี้ "พี่กับบงกชคบกันแล้ว เราเป็นแฟนกัน"
"เป็นแฟนกันงั้นเหรอ แล้วเทียนล่ะ พี่กฤชเอาเทียนไปไว้ที่ไหน!"
ปลายเทียนระเบิดอารมณ์ ใส่กฤชโดยไม่สนใจว่าบงกชมองเธอด้วยสายตา
หยามเหยียด เวลานี้เธอสนใจแค่กฤชเท่านั้น
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ในใจของหญิงสาวเกิดค�ำถามต่างๆ มากมายว่าท�ำไมกฤชถึงใจร้าย
ทรยศเธอได้ลงคอทั้งๆ ที่เธอดีกับเขาเสมอ เธอท�ำผิดอะไรถึงต้องเป็นฝ่าย
ถูกทิง้ เธอไม่ดตี รงไหนเขาถึงได้ไปมีผหู้ ญิงอืน่ และเขาเอาความผูกพันรวม
ทั้งความรักที่เธอมีให้...โยนทิ้งไปโดยไม่แยแสได้ยังไงกัน
ทว่าทุกค�ำถามได้รับค�ำตอบกลับมาแค่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้น
ตอนนี้ปลายเทียนนึกอะไรไม่ออกเลยจริงๆ
"ก็เป็นแฟนเก่าไง" บงกชเป็นคนพูดท�ำลายความเงียบ
ความจริงบงกชอยากสงสารปลายเทียนอยู่หรอก แต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่
อีกฝ่ายท�ำไว้เมือ่ หนึง่ เดือนก่อน...บงกชจึงคิดว่ามันก็สมควรแล้วทีป่ ลายเทียน
จะต้องเป็นฝ่ายเจ็บปวดเสียบ้าง
"พอทีเถอะน่า!" กฤชบอกกับแฟนใหม่เสียงดังเพือ่ ให้บงกชเลิกซ�ำ้ เติม
สถานการณ์แย่ๆ ให้ยงิ่ เลวร้ายลงไปกว่าเดิม "เทียน...พีข่ อโทษจริงๆ ส�ำหรับ
เรื่องทั้งหมด พี่รู้ว่าพี่ท�ำผิดกับเทียนจนไม่น่าให้อภัย"
"ขอโทษแล้วได้อะไรขึ้นมาในเมื่อพี่หักหลังเทียนไปแล้ว บอกมาเลย
ดีกว่าว่าพี่จะเอายังไง"
ปลายเทียนพยายามรวบรวมสติและเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่
ฟูมฟายให้บงกชหัวเราะเยาะเธอเด็ดขาด เพราะหลายนาทีก่อนหน้านี้เธอ
โดนอีกฝ่ายหยามหน้ามากเกินไปแล้ว
มันหมดเวลาแล้วทีผ่ หู้ ญิงอย่างเธอจะยอมให้คนเลวมาท�ำลายศักดิศ์ รี
ของเธออีก!
"เราจบกันแค่นี้เถอะนะ...เทียน"
"จบกัน?"
ปลายเทียนเหยียดยิ้มกับค�ำพูดของกฤช เธอเองก็อยากได้ยินเขาพูด
ค�ำนี้เหมือนกัน เธอจะได้เจ็บและจ�ำไปจนวันตายว่าผู้ชายคนนี้ท�ำอะไรกับ
เธอไว้บา้ ง...ถ้าเวลาห้าปีทรี่ จู้ กั กับเธอเทียบไม่ได้กบั เวลาหนึง่ เดือนทีเ่ ขารูจ้ กั
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กับผู้หญิงอย่างบงกช มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะเสียดายเขา
จบกันก็จบกันไปสิ คิดว่าคนอย่างเธอจะสิ้นไร้ไม้ตอกนักหรือ
"ดีคะ่ จบกันแค่นกี้ ด็ เี หมือนกัน" ปลายเทียนเหยียดยิม้ ขณะทีก่ ำ� หมัด
แน่นแล้วบอกตัวเองทุกวินาทีว่าอย่าเสียน�้ำตาให้ผู้ชายเลวๆ อย่างเขา
"ขอบคุณนะคะพีก่ ฤชทีเ่ ผยธาตุแท้ให้เห็นตอนนี้ เพราะมันดีกว่าให้พแี่ กล้ง
ท�ำเป็นคนดีแล้วคบกับเทียนต่อไปทัง้ ๆ ทีพ่ กี่ เ็ ป็นแค่ผชู้ ายเลวๆ คนหนึง่ "
"เทียน..."
"พี่ไม่ต้องพูดหรอกค่ะ เทียนเข้าใจ" ปลายเทียนพูดแทรกเหมือน
ไม่อยากได้ยินค�ำแก้ตัวหรือค�ำขอโทษที่น่าสะอิดสะเอียนจากกฤชอีกแล้ว
ไม่เพียงเท่านัน้ เธอยังหันไปยิม้ ให้กบั บงกชจนอีกฝ่ายคาดเดาไม่ออกว่าเธอ
ต้องการจะพูดอะไร "ยินดีดว้ ยนะทีไ่ ด้เขาไปนอนกอดสมใจสักที เธอกับพีก่ ฤช
เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก ขอให้คบกันไปนานแสนนาน เพราะถ้าเลิกกัน
แล้วไปคบคนใหม่...คนคนนัน้ คงจะน่าสงสารแย่"
"ยายเทียน! เธอมันก็แค่ผู้หญิงที่กฤชเขาไม่เอาแล้ว! อย่าปากดีไป
หน่อยเลย!"
"ปากดีหรือเปล่าไม่รนู้ ะ แต่ทรี่ แู้ น่ๆ คือถ้าฉันรูว้ า่ เขากับเธอแทงข้างหลัง
ฉันอย่างนี้ ฉันก็ไม่เอาเขาเหมือนกันนัน่ แหละ แต่ขอเตือนอะไรไว้อย่างนะ!
เธอกอดเขาเอาไว้ให้แน่นๆ ล่ะ อย่าลืมว่า...เขาทิง้ ฉันไปคว้าผูห้ ญิงอย่างเธอ
ได้ เขาก็ทงิ้ เธอไปคว้าผูห้ ญิงคนอืน่ ได้เหมือนกันนัน่ แหละ"
"ยายเทียน!"
บงกชโกรธจนแทบปราดเข้ามาท�ำร้ายปลายเทียนเพราะค�ำพูดนั้น
ช่างทิม่ แทงใจด�ำเหลือเกิน แต่ตดิ ทีก่ ฤชคว้าตัวเธอไว้กอ่ น ถึงแม้เธอจะท�ำให้
ชายหนุ่มเปลี่ยนใจมาคบกับเธอ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลึกๆ เธอกลัวว่าเขา
จะทิ้งเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นหรืออาจกลับไปคบกับปลายเทียนอีกครั้ง
กฤชทิ้งผู้หญิงที่ผูกพันกันมาห้าปี แถมยังเป็นผู้หญิงที่ผลักดันจน
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เขาประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงานอย่างปลายเทียนได้ แล้วท�ำไมเขา
จะทิ้งผู้หญิงที่รู้จักกันเพียงแค่หนึ่งเดือนอย่างเธอไม่ได้
"ไหนๆ ฉันก็ซอื้ อาหารมาแล้ว เธอเก็บไว้ทำ� กินกับเขาสองคนเลยแล้ว
กันนะ ถือซะว่าฉันซื้อมาให้เพื่อเป็นการเลี้ยงฉลองที่ฉันได้สลัดตัวเสนียด
จัญไรออกจากชีวิตสักที!"
ปลายเทียนเหยียดยิ้มอีกครั้งขณะโยนข้าวของที่ซื้อมาเต็มไม้เต็มมือ
ใส่ทงั้ กฤชและบงกชทีก่ ำ� ลังอึง้ กับถ้อยค�ำเจ็บแสบของเธอ จากนัน้ เธอก็รบี เดิน
ออกจากห้องโดยไม่สนใจเสียงด่าทอของบงกช
หญิงสาวเชิดหน้าขึน้ ไม่ยอมให้นำ�้ ตาทีก่ ำ� ลังเอ่อคลอได้รนิ ไหล ขณะ
เดียวกันก็ถอดสร้อยคอและแหวนทีก่ ฤชเคยซือ้ ให้เพือ่ ทิง้ มันเหมือนทีต่ อ้ งการ
ทิง้ ความทรงจ�ำเกีย่ วกับเขาไปให้หมด
ทว่า...ขณะที่ก�ำลังจะโยนของมีค่าลงพื้น ปลายเทียนนึกขึ้นได้ว่าทั้ง
แหวนและสร้อยคอที่อดีตคนรักซื้อให้ล้วนแล้วแต่เป็นทองค�ำขาวทั้งหมด
หากเธอทิ้งมันก็เท่ากับโง่โยนเงินก้อนโตทิ้งไป
คิดได้ดงั นัน้ ปลายเทียนก็เก็บของมีคา่ ลงไปในกระเป๋า แต่เธอไม่ได้คดิ
จะเก็บมันไว้กบั ตัวหรอกนะ เพราะเธอจะขายมันทิง้ แล้วเอาเงินมาซือ้ เครือ่ ง
ส�ำอาง เสื้อผ้า รองเท้า และท�ำตัวให้เลอเลิศกว่าเก่าให้สมกับที่เธอก�ำลังจะ
ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากเสนียดจัญไรอย่างเขาต่างหาก!
ปลายเทียนพยายามท�ำตัวให้เป็นปกติเพือ่ ไม่ให้ 'ปัทมา' ผูเ้ ป็นมารดา
เป็นห่วง และเธออยากท�ำงานเพือ่ ให้ทนั ก�ำหนดส่งงานของ บ.ก. ให้ได้ ทว่า
สภาพจิตใจเธอยังไม่พร้อมที่จะท�ำงานเลย
หญิงสาวเอาแต่นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรื่องราวระหว่างเธอ
กับกฤชเหมือนเป็นภาพทีค่ อยตามหลอกหลอนไม่วา่ งเว้น ไม่วา่ เธอจะหลับ
หรือตื่น ปลายเทียนหงุดหงิดตัวเองนักที่ยังนึกถึงคนที่ท�ำร้ายจิตใจเธอ
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อย่างแสนสาหัสทั้งๆ ที่เขาเป็นคนที่ไม่ควรจะนึกถึงให้เปลืองพื้นที่สมอง
แต่จะให้ปลายเทียนหยุดความรู้สึกที่มีต่อกฤชภายในเวลาไม่กี่วัน
เหมือนที่เธออยากท�ำมันก็คงเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อเธอกับเขามีความทรงจ�ำ
ต่อกันและผูกพันกันมานานถึงห้าปี
หญิงสาวจ�ำได้ว่าเธอท�ำงานกับส�ำนักพิมพ์ Emotion ในฐานะนักวาด
ภาพประกอบหนังสือมาตัง้ แต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยชัน้ ปีทสี่ ามโดยภาพ
ที่เธอวาดส่วนใหญ่จะเป็นภาพสีน�้ำ
ส่วนกฤชเป็นรุ่นพี่ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเธอเรียนมหาวิทยาลัยชั้น
ปีทหี่ นึง่ เขาเป็นช่างภาพทีม่ ฝี มี อื พอสมควร แต่ไม่เคยได้รบั การผลักดัน พอ
ปลายเทียนได้รว่ มงานกับส�ำนักพิมพ์ Emotion เธอจึงแนะน�ำให้เขาได้รจู้ กั
กับ 'ลลิตา' บ.ก. ของเธอซึง่ เป็นคนรักของ 'กวี' ผูเ้ ป็นเจ้าของส�ำนักพิมพ์
กวีเห็นผลงานกฤชบวกกับปลายเทียนแนะน�ำว่าเขามีความสามารถ
และอยากท�ำงานด้านนี้ กวีจงึ ให้กฤชทดลองถ่ายภาพประกอบหนังสือและ
พัฒนาฝีมอื มาเรือ่ ยๆ จนเริม่ มีชอื่ เสียง การได้ทำ� งานร่วมส�ำนักพิมพ์เดียวกัน
ได้ปรึกษาเรือ่ งงาน และได้ใกล้ชดิ กันบ่อยครัง้ ท�ำให้กฤชหลงรักปลายเทียน
และเริม่ จีบเธอ จนเวลาผ่านไปหนึง่ ปีเธอถึงได้ตกลงคบกับเขาในฐานะคนรัก
ซึง่ ตอนนัน้ เธอก็เรียนจบพอดี
ก่อนหน้านีม้ ผี ชู้ ายตามจีบปลายเทียนมากมาย แต่เธอเลือกทีจ่ ะคบกับ
กฤชเพราะเห็นว่าเธอกับเขาผ่านอะไรด้วยกันมามาก และเขาแสดงให้เธอเห็น
ว่าเขาพร้อมอยูเ่ คียงข้างเธอเสมอ
หลังจากนั้นกฤชเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น เขาได้รับความไว้วางใจให้ท�ำ
โฟโต้บกุ๊ เดีย่ วโดยทีม่ ปี ลายเทียนคอยให้คำ� แนะน�ำทัง้ ในเรือ่ งคอนเซ็ปต์และ
มุมมองการถ่ายภาพจนได้รับค�ำชมจากกวี
ชายหนุม่ เคยบอกว่าเธอคือแสงสว่างทีค่ อยส่องน�ำทางชีวติ เขา เป็นคน
ทีอ่ ยูเ่ คียงข้างเขา คอยผลักดันจนเขาประสบความส�ำเร็จ และเขาจะไม่มวี นั
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ท�ำให้เธอเสียใจอย่างเด็ดขาด
แต่วนั นี...
้ กฤชกลับท�ำให้หวั ใจของปลายเทียนแตกสลายไปในเวลาแค่
ไม่กนี่ าที ทีผ่ า่ นมามีหลายครัง้ ทีเ่ ธอรับรูว้ า่ มีผหู้ ญิงเข้ามาวนเวียนในชีวติ เขา
แต่เธอคิดว่าผูห้ ญิงเหล่านัน้ พยายามเข้าหาเขาเอง ทัง้ ที่ในความเป็นจริงแล้ว
เขาทอดสะพานให้ผหู้ ญิงเหล่านัน้ และยินดีทจี่ ะเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับพวกเธอเอง
ทว่าพอถูกจับได้กป็ ดั ความผิดให้ฝา่ ยหญิงและใช้ความไว้ใจทีเ่ ธอมีให้มาเป็น
เกราะป้องกันตัว
ผู้ชายสารเลว!
ปลายเทียนยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น เธออุตส่าห์ผลักดันจนกฤชประสบความ
ส�ำเร็จและมีโอกาสได้เจอสาวสวยมากหน้าหลายตา เพราะผลงานเด่นของเขา
ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายภาพบุคคลแนวโรมานซ์และเซ็กซี่ ทว่าพอเขาประสบ
ความส�ำเร็จกลับถีบหัวส่งเธออย่างไม่ไยดีราวกับว่าเธอหมดประโยชน์แล้ว
วันนั้นน่าจะตบให้หายแค้นสักสิบที!
ใจของปลายเทียนร้อนระอุราวกับไฟ เธอรีบปาดน�ำ้ ตาออกอย่างลวกๆ
แล้วบอกตัวเองว่าหมดเวลาที่จะมาคร�่ำครวญหรือคิดถึงความหลังเกี่ยวกับ
ผูช้ ายสันดานแย่ๆ อย่างกฤชแล้ว ต่อจากนีเ้ ธอจะต้องเข้มแข็ง ท�ำชีวติ ให้ดขี นึ้
และมีความสุขทีส่ ดุ จนเขารูส้ กึ ได้วา่ ตัวเองคือ 'ตัวถ่วง' ในชีวติ เธอ
กฤชจะต้องเสียดายจนร้องไห้ทวี่ นั หนึง่ ทิง้ เราไปคว้าผูห้ ญิงอย่างบงกช!
คิดได้ดงั นัน้ หญิงสาวก็นกึ ขอบคุณตัวเองทีเ่ ธอตัดสินใจตัดกฤชออกจาก
ทุกช่องทางการติดต่อในชีวติ ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ลิกกับเขา และนับจากวันนีเ้ ธอ
จะเริม่ ต้นชีวติ ใหม่จริงๆ สักที
ท�ำงานหาเงินดีกว่า! ความสวยต้องใช้เงินนะยายเทียน!
ปลายเทียนคิดในใจขณะเช็กอีเมลเพือ่ ดูวา่ ลลิตาได้สง่ อีเมลมาทวงงาน
หรือมีงานใหม่มอบหมายให้เธอท�ำหรือไม่ เพราะถึงจิตใจเธอจะไม่พร้อม
ท�ำงานแค่ไหน แต่เธอก็จ�ำเป็นต้องท�ำงาน
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ตอนนี้เงินที่ใช้หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านส่วนใหญ่มาจาก
รายได้ของหญิงสาว ส่วนมารดาเธอจะท�ำขนมและเบเกอรีส่ ง่ ขายทีร่ า้ นกาแฟ
ใกล้ๆ เป็นรายได้เสริม...แม้ว่าก่อนหน้าที่ปลายเทียนจะได้ร่วมงานกับ
ส�ำนักพิมพ์ Emotion รายได้จากการท�ำขนมของท่านจะเป็นรายได้หลักก็ตาม
แล้วตอนนัน้ เองนักวาดรูปสาวก็เห็นว่าเมือ่ วานนีก้ ฤชได้สง่ อีเมลมาหา
เธอ ตอนแรกเธอตัง้ ใจจะกดลบมันทิง้ โดยไม่เปิดออกอ่าน แต่สดุ ท้ายเธอกลับ
กดเข้าไปอ่านมันอย่างอดใจไม่ไหว
'เทียน...
ตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นพี่พยายามจะติดต่อเทียนตลอดแต่พี่กลับติดต่อ
เทียนไม่ได้เลยสักทาง พีเ่ ดาว่าเทียนคงบล็อกเบอร์โทร บล็อกไลน์ และบล็อก
เฟซบุก๊ พีห่ มดแล้วใช่มยั้ แต่พกี่ เ็ ข้าใจนะว่าสิง่ ทีพ่ ที่ ำ� ลงไปมันคงท�ำให้เทียน
รูส้ กึ ไม่ดี และพีอ่ ยากจะขอโทษเทียนอีกครัง้ จากใจพีจ่ ริงๆ
พี่รู้ว่าพี่ผิด...ผิดจนไม่น่าให้อภัย
เรือ่ งของพีก่ บั บงกชน่ะพีไ่ ม่รจู้ ะอธิบายยังไง แต่ทกุ อย่างเกิดขึน้ เร็วมาก
จนพี่เองก็แทบตั้งตัวไม่ทัน...หลังจากที่มีเรื่องกับเทียนคืนนั้น พี่ได้เจอกับ
บงกชอีกครัง้ ในฐานะนางแบบคนใหม่ ความจริงพีค่ ดิ จะเปลีย่ นนางแบบเป็น
คนอืน่ แต่ทมี งานหลายคนให้ความเห็นว่าบงกชเหมาะส�ำหรับคอนเซ็ปต์งาน
ทีส่ ดุ แล้ว พีเ่ ลยต้องเลือกเธอเป็นนางแบบ ระหว่างการท�ำงานเกิดเหตุการณ์
หลายอย่างที่ท�ำให้พี่กับบงกชได้ใกล้ชิดกันและเราก็เป็นของกันและกัน
ตอนนัน้ พีร่ สู้ กึ ผิดกับเทียนมาก พีพ่ ยายามหาโอกาสบอกเทียนมาตลอด แต่
พีเ่ ห็นว่าเทียนมีงาน ถ้าพีบ่ อกไปเทียนคงไม่มสี มาธิทำ� งานแน่ๆ และพีค่ ดิ ว่า
จะบอกเทียนหลังจากเทียนส่งงานล่าสุดให้ บ.ก. ไปแล้ว แต่เทียนมาทีค่ อนโดฯ
ของพีแ่ ล้วรับรูเ้ รือ่ งพีก่ บั บงกชเข้าซะก่อน
ที่พี่เล่าเพราะไม่อยากให้เทียนค้างคาใจอีก พี่รู้ว่าสิ่งที่พี่กับบงกชท�ำ
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มันท�ำร้ายจิตใจเทียนและท�ำให้เทียนเสียใจ พี่ไม่รจู้ ะชดเชยความเสียใจให้กบั
เทียนได้ยงั ไงนอกจากค�ำว่า 'ขอโทษ'
หวังว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้นะ
พี่กฤช'
"ฉันเป็นลูกสาวคนเดียวและฉันไม่อยากมีพี่ชายเลวๆ อย่างแกหรอก
ไอ้ชั่ว!"
ถ้าปลายเทียนเป็นคน 'โลกสวย' และมีความเป็นนางเอกมากกว่านี้
สักนิด เธอคงพอเข้าใจว่าความรักเป็นเรื่องสวยงาม มันห้ามกันไม่ได้ และ
กฤชคงไม่ได้ตั้งใจจะท�ำให้เธอเสียใจจริงๆ ทว่าปลายเทียนเป็นนางร้ายและ
เธอยังไม่พร้อมจะให้อภัยคนทีท่ รยศหักหลัง เธอจึงตัดสินใจลบอีเมลนัน้ ทิง้
บล็อกอีเมลเขาเป็นของแถม แล้วด่าสาปส่งเขากับคนรักใหม่เป็นของขวัญ
ส�ำหรับความรักของทั้งคู่ด้วย
ขอให้คบกันไปนานๆ จนชั่วฟ้าดินสลายเลยนะพวกผีเน่ากับโลงผุ!
ชายโฉดกับหญิงชั่ว! แล้วชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเราก็อย่าได้เจอะได้เจอกัน
อีกเลย!
ความโกรธทีก่ ำ� ลังพัดถล่มในใจราวกับพายุรา้ ยท�ำให้ปลายเทียนเกือบ
จะโยนโทรศัพท์มอื ถือลงพืน้ แต่เธอฉุกคิดขึน้ ได้วา่ ซือ้ มันมาด้วยเงินสองหมืน่
กว่าบาท ถ้าจะโยนทิง้ เพราะคนชัว่ สองคนนัน่ คงไม่คมุ้ กัน เธอจึงเปลีย่ นใจ
วางมันลงบนโต๊ะก่อนทีจ่ ะมีสญั ญาณเรียกเข้าดังขึน้
'อั้มสุดฮอต'
ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอสี่เหลี่ยมท�ำเอาปลายเทียนรีบหยิบมันขึ้นมา
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กดรับสายอย่างไม่ตอ้ งคิด 'อมั้ ' หรือ 'อนุวฒ
ั น์' เป็นเพือ่ นสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
ทีเ่ ธอสนิทด้วยมากทีส่ ดุ อีกฝ่ายเป็นสาวประเภทสองสุดแซ่บทีม่ นั่ ใจว่าตัวเอง
สวยมาก และชือ่ 'อัม้ สุดฮอต' ก็เป็นชือ่ ทีอ่ นุวฒ
ั น์เมมไว้เอง
"ว่าไงยะแม่อาร์ตสิ ต์คนเก่ง หายหน้าหายตาไปเลยนะยะหล่อน มัวแต่
ติดแฟนอยู่หรือไง แหม! ลืมเพื่อนลืมฝูงไปเลยนะ"
อนุวฒ
ั น์เหน็บแนมทันทีทปี่ ลายเทียนกดรับสาย โดยไม่รเู้ ลยว่าการพูด
เรื่องแฟนเป็นการเสียดแทงหัวใจของคนฟังอย่างปลายเทียน แต่หญิงสาว
ไม่คดิ จะโกรธเพือ่ น เพราะเธอเข้าใจว่าอีกฝ่ายยังไม่รวู้ า่ เธอเลิกกับกฤชแล้ว
"หายหน้าหายตาที่ไหน สามวันก่อนฉันยังไปจกส้มต�ำกับแกอยูเ่ ลยนะ
นังอัม้ "
"ที่ฉันบอกว่าหายไปคือไลน์ก็ไม่ตอบ เฟซบุ๊กก็ไม่โผล่ ฉันกับยายติ๊ก
นึกว่าแกตายไปแล้ว"
"ท�ำงานส่ง บ.ก. น่ะ แล้วแกโทรมามีอะไร คงไม่ได้แขวะฉันอย่างเดียว
หรอกใช่มั้ย"
"ยายติ๊กจะแนะน�ำให้พวกเรารู้จักกับหนุ่มที่นางก�ำลังคุยด้วย ฉันเลย
โทรมาชวนแกไปกินข้าวแล้วก็ไปแดนซ์กนั ต่อ" อนุวฒ
ั น์ทำ� เสียงดีด๊ า๊ ทีจ่ ะได้
ไปสนุกสุดเหวี่ยงกับเพื่อนสนิท
'ติก๊ ' หรือ 'ตรีรตั น์' เป็นคนทีเ่ รียนเก่ง เรียบร้อยทีส่ ดุ ในกลุม่ เธอไม่เคย
มีแฟนหรือเปิดใจคุยกับผูช้ ายคนไหนมาก่อนจนเพือ่ นๆ เป็นห่วงและกลัวว่า
เธอจะครองตัวเป็นโสดไปอีกนาน การทีต่ รีรตั น์มหี นุม่ คุยด้วยจนอยากแนะน�ำ
ให้เพือ่ นรูจ้ กั ไว้ถอื เป็นข่าวดีทสี่ ดุ ในรอบปีเลยทีเดียว
"ไปก็ไป ว่าแต่นดั กันวันไหน" ปลายเทียนตอบตกลง เธอคิดว่าการได้
ไปเปิดหูเปิดตาและฟังเพลงกับเพื่อนน่าจะช่วยให้เธอลืมเรื่องกฤชได้บ้าง
อย่างน้อยก็ดีกว่าให้เธออุดอู้อยู่แต่ในบ้าน
"ทูไนต์เลยค่ะ! แต่งตัว ณ บัดนาวแล้วไปเจอกันทีร่ า้ นส้มต�ำร้านประจ�ำ
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ของพวกเรา"
"นี่กะว่ากินเสร็จแล้วจะตรงเข้าผับเลยว่างั้น"
ปลายเทียนพูดอย่างรู้ทัน ร้านอาหารอีสานดังกล่าวเป็นร้านชื่อดัง
ค่อนข้างหรู และรสชาติถกู ปากทุกคนในกลุม่ มันตัง้ อยู่ใกล้ๆ ทางเข้าผับ
ยอดนิยมในกลุม่ คนชอบเทีย่ วกลางคืน
"อ๊ะ! แน่นอนสิยะ"
"งานนี้ผู้ชายของยายติ๊กคงใจป�้ำเลี้ยงพวกเราใช่มั้ย"
"ชัวร์ย่ะ ฉันได้ยินมาว่าพี่เขาทั้งหล่อและรวยมากกก"
"หวังว่าเจอแกกินล้างกินผลาญแล้วเขาจะไม่ถีบหัวส่งยายติ๊กของ
พวกเรานะ"
"ปากแกนี่มันจริงๆ เลยยายเทียน!" อนุวัฒน์ท�ำเสียงฟึดฟัดที่เขา
อุตส่าห์โทรหาทว่ายังโดนปลายเทียนจิกกัด "แต่แกจะชวนพีก่ ฤชมาด้วยก็ได้
นะจะได้ท�ำความรู้จักกับผู้ชายของยายติ๊กเอาไว้"
"เขา...คงไม่ว่างมาหรอก" ปลายเทียนพยายามท�ำเสียงให้เป็นปกติ
แม้ว่าการพูดถึงอดีตคนรักจะท�ำให้เธออารมณ์แปรปรวนไม่น้อย ทั้งเสียใจ
และโกรธแค้นระคนกัน
"ยังไม่ทันจะไปชวนเขาเลย แหม! ท�ำไมยะ กับเพื่อนกับฝูงนี่แกยังจะ
หวงอีกเหรอ ฉันไม่ฉกผู้ชายของเพื่อนหรอกน่า ถึงแม้ว่าพี่กฤชของแกจะ
หล่อแซ่บแค่ไหนก็เถอะ"
"เอาไว้ฉันเล่าให้แกกับยายติ๊กฟังพร้อมกันนะ เจอกันคืนนี้"
ว่าแล้วคนเพิ่งอกหักก็กดวางสายเหมือนไม่อยากให้อีกฝ่ายเซ้าซี้ต่อ
คืนนี้ปลายเทียนตั้งใจจะระบายทุกอย่างให้เพื่อนสนิทฟัง ปล่อยความทุกข์
ไปกับเสียงเพลง และลืมไปว่าครั้งหนึ่งเธอเคยรักผู้ชายสารเลวอย่างกฤช
จากนั้นเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเข้มแข็งเหมือนอย่างที่เธอได้ตั้งใจไว้!
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บทที่ 2

เขาคือ 'พิชญะ จิรภาคินทร์'

'เมฆา' หนุ่มหล่อรุ่นพี่ในที่ท�ำงานของตรีรัตน์เป็นคนหน้าตาดี ใจดี
และเป็นกันเองจนอนุวัฒน์กับปลายเทียนกดคะแนนให้เขาแบบสุดลิ่มทิ่ม
ประตู แถมชายหนุม่ ยังให้ความเอ็นดูและเข้าใจนิสยั รักความสนุกสนานของ
พวกเธอเป็นอย่างดี ขนาดชวนมาฟังเพลงต่อในผับ เห็นพวกเธอเต้นร�ำกัน
อย่างคึกคัก และดืม่ แอลกอฮอล์กนั เขาก็ยงั ไม่วา่ อะไรเพียงแค่ยนื ดูและคอย
ดูแลเงียบๆ เท่านั้น
หลังจากท�ำความรูจ้ กั กับเพือ่ นชายคนสนิทของตรีรตั น์ในร้านอาหารไป
แล้ว อนุวฒ
ั น์ไม่ลมื ถามไถ่เรือ่ งทีป่ ลายเทียนเกริน่ ไว้วา่ จะเล่าให้ฟงั ปลายเทียน
เห็นว่านานๆ เพือ่ นจะได้มารวมกลุม่ กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อีกทัง้ เมฆา
ก็นา่ จะไว้ใจได้ เธอจึงเล่าเรือ่ งทีเ่ ธอเลิกกับกฤชให้ทกุ คนฟัง
บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเปลีย่ นไปทันที แต่เมฆาเป็นคนดีใจหาย เขา
ปลอบปลายเทียนว่าเธอเลิกกับผูช้ ายอย่างกฤชได้ถอื ว่าดีแล้ว เธอจะได้ไม่ตอ้ ง
ไปเสียเวลากับผูช้ ายพรรค์นนั้ ซึง่ อนุวฒ
ั น์กบั ตรีรตั น์กเ็ ห็นด้วย ปลายเทียน
ได้รบั ก�ำลังใจจากเพือ่ นแถมยังมีคนคอยชวนคุยก็ทำ� ใจไปได้มาก
เวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืน เพลงในผับยิ่งสนุกและปลุกเร้าให้ทุกคน
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ขยับร่างกายไปตามเสียงดนตรีอันร้อนแรงไม่เว้นแม้แต่คนที่เพิ่งอกหักมา
อย่างปลายเทียน
"ช่างหัวมันค่ะ ผู้ชายเลวๆ พรรค์นั้นไม่คู่ควรกับแกหรอกยายเทียน
ผูห้ ญิงทีท่ งั้ สวยทัง้ ฮอตอย่างแกน่ะแค่กระดิกนิว้ เบาๆ เท่านัน้ ...ผูช้ ายก็วงิ่ มา
หาจนแทบจะบินมาตอมแกหึง่ ๆ แล้ว!" อนุวฒ
ั น์พดู หลังจากทีช่ วนทุกคนชน
แก้วพลางโยกซ้ายโยกขวาไปกับเสียงเพลงด้วยความเมามันไม่หยุด
"ผู้ชายหรือแมลงวันวะอั้ม บินมาตอมหึ่งๆ นี่ฉันว่ามันทะแม่งๆ นะ"
ตรีรัตน์ถามปนข�ำท�ำให้ปลายเทียนมองไปยังเพื่อนสาวเหมือนจะถามว่า
อีกฝ่ายเปรียบเธอเป็นอุจจาระหรือ
"เออน่า! เอาเป็นว่าทัง้ สวยทัง้ เซ็กซีอ่ ย่างยายเทียนน่ะหาผูช้ ายได้ดกี ว่า
ไอ้พกี่ ฤชนัน่ เยอะ ดอนต์แคร์คะ่ เบบี!้ " อนุวฒ
ั น์พดู พร้อมกับยกนิว้ ชีข้ นึ้ ส่าย
ไปมาพลางยักคอแบบสาวมัน่
"มาๆ ชนแก้วฉลองความโสดให้ยายเทียนกันดีกว่า"
พูดจบอนุวฒ
ั น์กช็ วนเพือ่ นๆ มาชนแก้วด้วยกันอีก แต่ตอนนัน้ สายตา
ของปลายเทียนมองผ่านแสงไฟสลัวภายในผับไปเจอหนุม่ สาวคูห่ นึง่ ทีก่ ำ� ลัง
เดินมาสมทบกับโต๊ะข้างๆ เข้าพอดี
หญิงสาวอดคิดไม่ได้วา่ มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันแน่เธอถึงต้องมา
เจอพวกเขาที่นี่ ใบหน้างดงามที่ก�ำลังเปื้อนรอยยิ้มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้
ชัดจนอนุวัฒน์กับตรีรัตน์ต้องมองหน้ากันว่าจะเอายังไงต่อ เพราะทั้งสอง
เข้าใจความรู้สึกของปลายเทียนได้โดยที่เธอไม่ต้องพูดอะไรสักค�ำ
"ให้ฉันไปลุยเลยดีมั้ย!" อนุวัฒน์ท�ำท่าว่าจะบุกไปที่โต๊ะนั้นจนตรีรัตน์
รีบคว้ามือไว้เป็นเชิงบอกให้ใจเย็นๆ "แกห้ามฉันท�ำไมยายติก๊ พวกชายโฉด
หญิงชั่วมันต้องถูกสั่งสอนซะบ้าง"
"มีเรื่องกันเดี๋ยวก็โดนการ์ดจับโยนออกไปข้างนอกพอดี อีกอย่างแก
ก็เกรงใจกันบ้างสิ" ตรีรัตน์ส่งสายตาให้อนุวัฒน์รับรู้ว่าเธอก�ำลังหมายถึง
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เพื่อนชายคนสนิทที่พามาด้วย
"ไม่ตอ้ งไปยุง่ กับพวกมันหรอกอัม้ ขีม้ นั สกปรก...อย่าเอามือไปป้ายขี้
ดีกว่า" ปลายเทียนยกแก้วเครือ่ งดืม่ ขึน้ จิบ ภาพทีก่ ฤชควงแขนมากับบงกช
ท�ำให้เธอแค้นใจมากกว่าเสียใจ แต่การเข้าไปหาเรือ่ งหรือโวยวายท�ำให้เธอดู
'ไม่สวย' เอาเสียเลย เธอเลือกทีจ่ ะนิง่ ไว้ดกี ว่า
"โอเค! ฉันเห็นแก่ทพี่ วกแกสองคนขอไว้นะ ไม่อย่างนัน้ ฉันจะพุง่ ไปจิก
หัวนังผูห้ ญิงทีช่ อบแย่งผัวชาวบ้านเดีย๋ วนีแ้ หละ" อนุวฒ
ั น์พดู ใส่อารมณ์เพราะ
ฤทธิแ์ อลกอฮอล์ทำ� ให้ขาดสติในการยัง้ ปาก "มาค่ะมา! ชนแก้วอีกสักรอบเพือ่
ความสวยความสตรองของยายเทียนและผูช้ ายคนใหม่ในอนาคต"
ทั้งสามคนชนแก้วกันแล้วเต้นร�ำกันต่ออย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจ
กฤชกับบงกชอีกเลย กระทั่งบงกชมองเห็นปลายเทียนแล้วเป็นฝ่ายเดินมา
ที่โต๊ะนี้เหมือนต้องการท้าทาย
กฤชมองเห็นคนรักของตัวเองก�ำลังพุ่งไปหาเรื่องปลายเทียนก็รีบ
ตามมาห้าม แต่เขาช้าไปหลายก้าวเพราะบงกชเดินมาถึงโต๊ะแล้วใช้สายตา
เย้ยหยันมองหน้าปลายเทียนเสียแล้ว
"ช�้ำใจจนถึงกับต้องมาดื่มเหล้าย้อมใจเลยเหรอ"
"ยายเทียนมันดื่มฉลองให้กับชีวิตใหม่ที่หลุดพ้นจากผู้ชายเลวๆ
ต่างหาก" อนุวัฒน์ตอบน�้ำเสียงเอาเรื่องจนตรีรัตน์ต้องรีบคว้ามือไว้เพราะ
กลัวว่าเพื่อนจะพุ่งไปตบคู่กรณีด้วยความใจร้อน
ปกติอนุวัฒน์เป็นคนอารมณ์ดี ไม่เคยหาเรื่องใครก่อน แต่ถ้ามีคนมา
หาเรื่องตัวเองหรือเพื่อนในกลุ่มก่อนล่ะก็...อนุวัฒน์จะใจร้อนจนพร้อมจะ
พุ่งเข้าชนชนิดที่ว่า 'ตายเป็นตาย'
"แหม! แต่ดูจากสีหน้าของเพื่อนเธอแล้วดูจะไม่ยินดีเลยนะ"
"พอเถอะบงกช กลับไปสนุกที่โต๊ะเราดีกว่า" กฤชคว้าแขนของบงกช
ไว้ไม่ให้พดู จาหาเรือ่ งอดีตคนรักก่อนจะหันไปขอโทษเพือ่ จบปัญหา "พีข่ อโทษ

Page ����� � �����.indd 26

5/7/59 10:13

ฉัตรฉาย
27

แทนบงกชด้วยนะเทียน"
"ไปขอโทษมันท�ำไม! คุณจ�ำวันที่มันฉีกหน้าฉันตอนนั้นไม่ได้เหรอ"
บงกชสะบัดมือออกจากมือชายหนุม่ ก่อนจะหันไปจ้องหน้าปลายเทียน
ด้วยความโกรธ ฤทธิแ์ อลกอฮอล์ทดี่ ม่ื เข้าไปก่อนหน้านีท้ ำ� ให้คนใจร้อนอย่าง
เธออารมณ์ร้อนกว่าเดิมเป็นสองเท่า
นี่คือเวลาเอาคืนของเธอ และเธอจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือ
เด็ดขาด!
"วันนี้ฉันขอฉีกหน้ามันคืนบ้างจะเป็นอะไรไป"
"หน็อย! ยายรองพื้นหนา จะฉีกหน้าเพื่อนฉันน่ะข้ามศพฉันไปก่อน
เถอะย่ะ" อนุวฒ
ั น์แทบจะถลาเข้าไปเขย่าคอของบงกชถ้าไม่ตดิ ว่าทัง้ ตรีรตั น์
และเมฆาเข้ามาจับแขนไว้
"ไม่ต้องถึงมือแกหรอกอั้ม ฉันคนเดียวก็เอาอยู่"
ปลายเทียนยืนฟังอีกฝ่ายพ่นค�ำพูดอยูฝ่ า่ ยเดียวมานานจึงเป็นฝ่ายพูด
ขึ้นบ้าง เธออดคิดไม่ได้ว่าบงกชนี่เป็นคนประเภทไหนกันแน่ ตัวเองมายุ่ง
กับแฟนชาวบ้านเขาก่อนยังไม่คิดจะส�ำนึกอีก
ต่อมความรู้สึกผิดนี่ซ่อนอยู่ในกระดูกด�ำหรือยังไงกัน
"ว่าไง มีปัญหาอะไร ไหนพูดซิ!"
"ไม่มีอะไรมากหรอก ฉันแค่อยากมาดูน�้ำหน้าคนที่ถูกผู้ชายทิ้งไป
ไม่กวี่ นั แต่ยงั มาเทีย่ วกลางคืนได้หน้าตาเฉย เอ...หรือว่าตัง้ ใจจะมาหาผูช้ าย
คนใหม่ไปดามอกกันล่ะ"
"มั่นใจแล้วเหรอที่พูดออกมา"
"หมายความว่าไง"
"เช็กให้ดีๆ ก่อนก็ได้นะว่าใครทิ้งใครก่อน"
ปลายเทียนเหยียดยิ้มขณะตอบกลับไปอย่างใจเย็นทั้งๆ ที่ในใจเธอ
ก�ำลังโกรธจนร้อนระอุแทบลุกเป็นไฟ แต่เธอยังพยายามคิดหาทางตอกหน้า
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ทั้งกฤชและบงกชกลับไปให้ได้
คนอย่างเธอไม่มที างยอมเสียหน้าและถูกย�ำ้ ว่าเป็นฝ่ายโดนทิง้ หรอก!
ในทีส่ ดุ ดวงตาเฉีย่ วคมคูส่ วยก็หนั ไปเจอผูช้ ายคนหนึง่ ก�ำลังเดินผ่านมา
พอดี ไม่รู้เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือเพราะไฟในผับมันสลัวจนเกินไป
หญิงสาวถึงได้รสู้ กึ ว่าเป้าหมายของเธอช่างดูดอี ย่างหาตัวจับได้ยากเหลือเกิน
เขามีใบหน้าคมคายได้รปู ดวงตาคมกริบมีเสน่หน์ า่ มอง จมูกโด่งเป็นสันคม
ริมฝีปากหยักได้รปู สวยเป็นรูปกระจับน่าสัมผัส และทรงผมรับกับใบหน้าได้
เป็นอย่างดี
ชายหนุม่ จัดได้วา่ เป็นผูช้ ายทีค่ อ่ นข้างหน้าหวานแต่มเี สน่หแ์ บบหนุม่
หล่อครบถ้วน ไม่เพียงเท่านั้นเขายังมีรูปร่างสูงสง่าและดูดีราวกับนายแบบ
สากล แต่งตัวง่ายๆ ด้วยเชิ้ตแขนยาวสีด�ำพับแขนจนถึงข้อศอกทั้งสองข้าง
ปลดกระดุมสองเม็ดบนให้ดผู อ่ นคลาย และสวมกางเกงยีนสีเข้มพอดีตวั กับ
รองเท้าหนัง...แต่แค่นั้นก็ดูดีอย่างร้ายกาจจนท�ำให้ผู้หญิงรวมทั้งเก้งกวาง
ทั้งหลายมองเขาตาปรอย
ผู้ชายคนนี้ดูดีทุกกระเบียดนิ้วจริงๆ ที่ส�ำคัญเขายังหล่อกว่ากฤช
โดดเด่นกว่ากฤช และประเมินจากรสนิยมของเขาแล้ว...เขาดูน่าจะมีฐานะ
ดีกว่ากฤชอยู่มาก
และใช่! เขานี่แหละที่จะช่วยเธอได้!
"ทางนี้ค่ะที่รัก"
ปลายเทียนกระดิกนิ้วทักทายเป้าหมายด้วยรอยยิ้มหวานราวกับ
รอคอยการมาของเขาอยู่นานแล้ว แต่ผู้ชายคนนั้นมองเธอแล้วขมวดคิ้วยุ่ง
เหมือนจะถามว่า 'เรารู้จักกันเหรอ' ในขณะที่บงกชกับกฤชตกอยู่ในอาการ
มึนงงไม่แพ้อนุวัฒน์ ตรีรัตน์ และเมฆาเลย
"มาช้าจัง ทุกคนรอคุณจะแย่แล้วนะ"
ร่างบางไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปควงแขนชายหนุ่มพามาที่โต๊ะซึ่งอยู่
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ห่างจากบริเวณที่เขายืนแค่เพียงสามก้าว และเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลา
ก�ำลังมึนงง เธอก็รีบพูดเพื่อเป็นการแก้ตัว
"คุณเซอร์ ไพรส์มากสินะคะที่ต้องมาเจอกับแฟนเก่าของฉันที่นี่ถึง
ได้ทำ� หน้างงขนาดนี้ ขอโทษทีฉ่ นั ไม่ได้บอกคุณก่อนนะ แต่ถา้ บอกก่อน คุณ
ก็คงไม่ตื่นเต้นใช่มั้ยล่ะ"
"นี่มันอะไรกัน!"
กฤชเป็นคนแรกที่ถามขึ้นขณะมองอดีตคนรักด้วยความโกรธและ
ไม่พอใจจนบงกชรีบเข้ามาควงแขนเขาไว้ดว้ ยความหึงหวง ใครๆ ก็ดอู อกว่า
เขาก�ำลังแสดงอาการเหมือน 'หมาหวงก้าง'
แต่นี่แหละคือสิ่งที่ปลายเทียนต้องการ
"แฟนใหม่เทียนค่ะ เราคบกันเมือ่ หนึง่ เดือนก่อน" หญิงสาวยิม้ หวาน
"ตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่พี่กฤชก�ำลังรู้จักกับบงกชล่ะมั้งคะ แต่เทียนไม่ได้
บอกเพราะกลัวว่าพีก่ ฤชจะไม่มสี มาธิทำ� งาน ถ้าเทียนรูว้ า่ พีก่ ฤชอยากจะเลิก
กับเทียนไปคบกับบงกช...เทียนคงบอกเลิกพีก่ ฤชไปนานแล้ว"
กฤชถึงกับพูดไม่ออกเมื่อถูกหญิงสาวยอกย้อนด้วยค�ำพูดที่เขาเคย
เขียนอีเมลไปสารภาพความผิดกับเธอ เขาไม่นึกเลยว่าสุดท้ายแล้วเธอจะ
ทรยศหักหลังเขาเหมือนกัน ส่วนปลายเทียนเห็นสีหน้าของกฤชแล้วสะใจ
เป็นบ้า ตอนนีเ้ ขารับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ของเธอบ้างหรือยังว่าการถูกหักหลังมัน
เจ็บปวดแค่ไหน
"ไปกันเถอะบงกช"
ชายหนุม่ โกรธจนไม่มสี ติหรือคิดพิจารณาให้ถถี่ ว้ นว่าเรือ่ งการนอกใจ
หรือหักหลังใครไม่ใช่นิสัยของปลายเทียน เขาเสียหน้าจนรีบคว้ามือบงกช
กลับไปที่โต๊ะ และที่มากกว่านั้นคือเขาก�ำลังเสียใจ ไม่รู้ว่าท�ำไมเขาถึงได้
เจ็บแปลบในใจเมื่อรับรู้ว่าปลายเทียนก�ำลังคบหาอยู่กับผู้ชายคนใหม่
และเธอ...คงไม่คิดจะหันกลับมามองเขาอีกแล้ว
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"ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกก่อน ถือซะว่าเราเจ๊ากันนะคะพี่กฤช"
ยิ่ ง เห็ น สายตาเจ็ บ ปวดของกฤชและเห็ น สี ห น้ า เจ็ บ ใจของบงกช
ปลายเทียนยิง่ สะใจ เธอพูดใส่หน้าทัง้ สองคนนิง่ ๆ แต่ทำ� ให้พวกเขารีบเดิน
หนีไปทันที ตรีรตั น์กบั อนุวฒ
ั น์เห็นเช่นนัน้ ก็พลอยสะใจไปด้วยแม้จะยังไม่รู้
ว่าความจริงแล้วระหว่างปลายเทียนกับผู้ชายคนใหม่มีความสัมพันธ์ยังไง
กันแน่
แต่จุดนี้...ขอตอกหน้าหญิงร้ายกับชายชั่วคู่นั้นให้ได้ก่อนเป็นพอ!
กฤชกับบงกชเดินกลับไปที่โต๊ะพวกเขาแล้ว ปลายเทียนจึงบอกเพือ่ นๆ
ว่าเธอขอออกไปคุยกับผู้ชายที่เธอก�ำลังควงอยู่ในขณะที่เขายังตกอยู่ใน
อาการมึนงงจนพูดไม่ออก
ตรีรตั น์และอนุวฒ
ั น์เข้าใจไปว่าทัง้ สองคนน่าจะรูจ้ กั กันมาก่อนก็ไม่ได้
ว่าอะไรนอกจากมองตามหลังด้วยความเป็นห่วงเท่านั้น
กระทั่งออกมายืนประจันหน้ากันที่หน้าผับซึ่งไม่มีเสียงดนตรีดังๆ
รบกวนการสนทนาแล้ว ชายหนุ่มถึงได้จ้องหน้าเธออย่างขอค�ำอธิบายว่านี่
มันเรื่องอะไร
ปลายเทียนเข้าใจดีวา่ เป็นใครก็ตอ้ งหงุดหงิดทัง้ นัน้ เขากับเธอเพิง่ เคย
เจอหน้ากันครัง้ แรก แต่เธอกลับแนะน�ำกับอดีตคนรักไปว่าเขาคือแฟนใหม่
ของเธอ แถมยังแอบคบหากันก่อนทีจ่ ะเลิกรากับอีกฝ่ายเสียด้วย มันไม่แปลก
ทีเ่ ขาจะรูส้ กึ เหมือนถูกใช้เป็นเครือ่ งมือปัน่ หัวคนอืน่ จนโมโหขนาดนี้ หญิงสาว
ได้แต่ขอบคุณเขาในใจทีไ่ ม่พดู อะไรออกไปตอนทีเ่ ผชิญหน้ากับกฤชและบงกช
ไม่อย่างนัน้ แผนของเธอคงล่มไม่เป็นท่า และเธอคงต้องเสียหน้ากว่าเดิมอีก
เป็นร้อยเท่า
"นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันคุณ!"
เสียงเข้มเอ่ยถามเมือ่ เห็นว่าร่างบางเอาแต่นงิ่ เงียบ เขาจ้องมองใบหน้า
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งดงามอย่างเอาเรื่อง ถึงเธอจะจัดว่าเป็นผูห้ ญิงสวยและเปีย่ มไปด้วยเสน่ห์
อันน่าค้นหาคนหนึง่ แต่คดีทเี่ ธอเพิง่ ก่อกับเขาเอาไว้มนั ท�ำให้เขาอภัยให้เธอ
ไม่ได้จนกว่าจะได้รบั ค�ำขอโทษและค�ำอธิบายทีน่ า่ ฟัง
"คือว่าฉัน..."
ปลายเทียนพยายามเรียบเรียงค�ำพูดขณะเงยหน้าขึ้นมองประสาน
สายตากับชายหนุม่ เป็นครัง้ แรก ท�ำให้เธอรูว้ า่ ที่ใบหน้าหล่อเหลาของเขามี
เสน่หอ์ ย่างร้ายกาจนัน้ มันไม่ใช่เพราะแสงไฟสลัวหรือเพราะฤทธิแ์ อลกอฮอล์
ทีเ่ ธอดืม่ เข้าไป แต่เขาเป็นคนทีด่ ดู มี ากจริงๆ และต้องยอมรับอีกอย่างหนึง่ ว่า
เธอตัวเล็กกว่าเขามาก เพราะขนาดเธอยืนอยูบ่ นรองเท้าส้นสูงสีน่ ว้ิ เธอยังสูง
เลยไหล่เขานิดเดียวเท่านัน้
"ว่าไงครับ จะอธิบายว่ายังไง"
"มันก็เป็นแบบทีค่ ณ
ุ เห็นนัน่ แหละ ฉันขอโทษนะทีท่ ำ� ให้คณ
ุ หงุดหงิด"
ปลายเทียนบอกด้วยความรูส้ กึ ผิดต่อชายหนุม่ จากใจ แต่ในใจลึกๆ เธอ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองคิดถูกที่เลือกดึงเขาเข้ามาเป็นตัวช่วยแม้ว่าเขาจะ
ไม่เต็มใจ เพราะมันท�ำให้เธอได้เห็นสีหน้าเจ็บปวดของกฤชที่ไม่ต่างจาก
สีหน้าของเธอในวันนัน้ ท�ำให้เธอสะใจที่ได้เห็นว่าบงกชก�ำลังหึงหวงเธอกับ
กฤชมากจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ และนัน่ มันคือสิง่ ที่ 'หญิงร้ายชายเลว' อย่าง
พวกเขาสมควรจะได้รบั
"คุณจะพูดง่ายๆ อย่างนี้เลยเหรอ"
คิว้ เข้มของร่างสูงขมวดมุน่ ขณะทีส่ ายตาดุดนั มองคนตัวเล็กอย่างเอา
เรือ่ ง แต่หญิงสาวไม่รวู้ า่ ตัวเองจะท�ำอะไรได้มากกว่ายืนเงียบ ครัน้ จะเล่าเรือ่ ง
ระหว่างเธอ กฤช และบงกชให้เขาฟังก็ดจู ะเป็นเรือ่ งเกินความจ�ำเป็น ทีส่ ำ� คัญ
เธอกับเขาไม่ได้สนิทกันจนถึงขนาดทีเ่ ธอจะพูดเรือ่ งส่วนตัวกับเขาได้
"ผมถามคุณอยู่นะ!"
"แล้วคุณจะให้ฉันพูดยังไงในเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นแล้ว" เธอมองเขา
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อย่างขอความเห็นใจ "ฉันไม่ได้ตงั้ ใจจะท�ำให้คณุ รูส้ กึ แย่นะคะ แต่สถานการณ์
มันบังคับ ฉันขอบคุณและขอโทษคุณด้วย"
"นีค่ ณ
ุ ...คุณนีม่ นั ผูห้ ญิงบ้าชัดๆ เลย" เขายกมือขึน้ ตบหน้าผากตัวเอง
"เอาเป็นว่าฉันกลับก่อนนะคะ" ปลายเทียนตัดบทแค่นั้น "ถ้าคุณจะ
เข้าไปสนุกต่อก็ระวังอย่าเดินเฉียดเข้าไปใกล้สองคนนั้นแล้วกัน และฉันจะ
ขอบคุณมากถ้าคุณไม่ท�ำให้แผนฉันพัง"
"เดี๋ยวนะ นี่คุณยังมีหน้ามาย�้ำกับผมอีกเหรอ!"
"ฉันต้องขอโทษและขอบคุณคุณล่วงหน้านะคะ"
ปลายเทียนก้มศีรษะให้ชายหนุ่มเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินออกไปเรียก
รถแท็กซี่ โชคดีที่ตอนนั้นมีรถแท็กซี่ขับผ่านมาพอดี เธอจึงรีบเปิดประตูรถ
แล้วก้าวขึ้นไปก่อนที่เขาจะตามมาคว้าตัวเธอไว้ได้
ร่างบางถอนหายใจระบายความรูส้ กึ อันหลากหลายทีผ่ สมปนเปกันอยู่
ในใจก่อนจะตัดสินใจโทรไปบอกอนุวฒ
ั น์วา่ เธอปวดหัว ขอตัวกลับบ้านก่อน
และขอให้อนุวัฒน์กับตรีรัตน์สนุกกับปาร์ตี้ต่อโดยไม่ต้องห่วงเธอ จากนั้น
รีบวางสายโดยที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายปริศนาคนนั้นให้ใครฟัง
"นีค่ ณ
ุ !" ชายหนุม่ เรียกตามหลังหญิงสาวในเดรสเกาะอกผ้าลูกไม้สดี ำ�
สัน้ ๆ ทีก่ ำ� ลังเดินหนีเขา ทว่าเธอกลับขึน้ รถแท็กซีห่ นีปญั หาไปเสียอย่างนัน้
"ผู้หญิงอะไรวะ...ประหลาดเหลือเชื่อจริงๆ"
'พิชญะ จิรภาคินทร์' สบถต่อท้ายด้วยความหงุดหงิดใจ เกิดมาเขา
เพิง่ เคยเห็นผูห้ ญิงทีค่ าดเดาความคิดไม่ได้อย่างเธอคนนี้ และเธอเป็นผูห้ ญิง
คนแรกที่กล้าเดินหนีเขาโดยไม่คิดสานต่อ
พิชญะไม่ปฏิเสธหรอกว่าเธอสวยถูกใจเขามาก ใบหน้าของเธอสวยเก๋
อย่างมีเอกลักษณ์ ดวงตาคูง่ ามมีทงั้ ความร้ายกาจ ซุกซน และซ่อนความ
อ่อนหวานไว้ชวนให้อยากค้นหา ริมฝีปากของเธอจิม้ ลิม้ น่ารักอีกทัง้ ยังอวบอิม่
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น่าสัมผัส และรูปร่างเธอนัน้ แม้จะบอบบางแต่เขาพอจะดูออกว่าเธอซ่อนรูป
มากแค่ไหน จะเรียกว่าเธอเป็นสาวตัวเล็กที่เปี่ยมไปด้วยความเซ็กซี่และมี
เสน่ห์ก็คงไม่ผิดอะไร
ตอนนี้พิชญะได้ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ และเริ่มเข้าใจแล้วว่าท�ำไม
หญิงสาวถึงได้ควงเขาเข้าไปแนะน�ำกับหนุ่มสาวคู่นั้นว่าเขาเป็นคนรักใหม่
ของเธอ แต่เขาแปลกใจว่าท�ำไมผูช้ ายคนนัน้ ตัดสินใจทิง้ ผูห้ ญิงทีเ่ ขามัน่ ใจว่า
ผูช้ ายเกือบทุกคนบนโลกนี้ไม่กล้าปฏิเสธอย่างเธอแล้วไปคว้าผูห้ ญิงอีกคนได้
สงสัยเพราะนิสัยร้ายกาจและประหลาดของเธอแน่ๆ
ชายหนุ่มเหยียดยิ้มเมื่อนึกขึ้นได้ว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเป็นบ้า
ตรงเข้ามาควงผูช้ ายแปลกหน้าไปแนะน�ำกับแฟนเก่าว่าเป็นคนรักใหม่อย่าง
ทีเ่ ธอท�ำ แถมหลังจากนัน้ ยังมีหน้ามาย�ำ้ ให้เขาท�ำตามแผนการบ้าๆ นัน่ อีก
ต่างหาก และผูห้ ญิงแบบนีต้ อ่ ให้สวยแค่ไหนเขาก็ไม่มที างเล่นด้วย
พิชญะถอนหายใจเฮือกใหญ่ระบายความหงุดหงิดแล้วตัดสินใจเดิน
เข้าไปสนุกต่อในผับ ทว่าตอนนัน้ คูค่ วงคนล่าสุดของเขาก็เดินเข้ามาหา ใบหน้า
สวยงามทีแ่ ต่งเติมด้วยเครือ่ งส�ำอางราคาแพงจนดูโดดเด่นก�ำลังมองเขาอย่าง
ไม่พอใจ บอกให้เขารูว้ า่ เธอเห็นเหตุการณ์กอ่ นหน้านีห้ มดแล้ว
ซวยละกู!
ชายหนุ่มคิดอย่างหัวเสียพลางนึกโมโหไปถึงคนที่ทิ้งระเบิดไว้ให้เขา
แล้วหนีกลับไปก่อน
"นี่มันอะไรกันคะ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร!"
"ไม่มีอะไรหรอกโรส"
"ไม่มอี ะไรได้ยงั ไง ก็โรสเห็นกับตาว่าผูห้ ญิงคนนัน้ ควงคุณไปที่โต๊ะของ
เธอแล้วยังจะลากคุณออกมาข้างนอกอีก" นางแบบสาวสวยอย่าง 'โรส'
โวยวายไม่หยุด เพราะเพือ่ นในกลุม่ เธอต่างเห็นเหตุการณ์นที้ งั้ นัน้ แล้วเขา
ท�ำแบบนีจ้ ะต่างอะไรกับการหักหน้าเธอ "คุณท�ำแบบนีก้ บั โรสได้ยงั ไง ไม่คดิ
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ว่ามันเป็นการหยามหน้าโรสมากไปหน่อยเหรอคะ เพือ่ นโรสเขาซุบซิบกัน
ทัง้ นัน้ ว่าคุณไม่ให้เกียรติโรสเลย"
"คุณก�ำลังเข้าใจผิดนะ ผมกับผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักกันเลยด้วยซ�้ำ"
พิชญะพยายามจะอธิบายแต่โรสไม่ยอมฟังเขาสักนิด เธอรีบเดินไปยังลาน
จอดรถเหมือนต้องการหนีหน้าเขา
"โรสฟังผมก่อนสิ"
"ไม่ฟงั ! นีข่ นาดไม่รจู้ กั ยังทัง้ ควงแขนและซบกันซะขนาดนัน้ โรสไม่
อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้ารูจ้ กั กันคุณกับผูห้ ญิงคนนัน้ จะนัวเนียกันขนาดไหน
ป่านนีค้ งลากกันขึน้ คอนโดฯ คุณไปแล้วมัง้ "
"โรส!"
"คืนนีเ้ ราเจอกันแค่นนี้ ะคะ บอกตรงๆ ว่าโรสท�ำใจไปสนุกกับคุณไม่ลง!"
พูดจบโรสก็กระชากประตูรถแล้วรีบขึ้นไปนั่งก่อนจะขับออกไปโดย
ไม่สนใจพิชญะที่ก�ำลังยืนหัวเสียอยู่เพียงล�ำพัง เพราะถึงเขาจะเป็นผู้ชายที่
เพอร์เฟ็กต์ขนาดไหน แต่เธอเองก็เป็นถึงนางแบบทีก่ ำ� ลังมาแรง เขาทิง้ เธอ
ไปควงผูห้ ญิงโนเนมอย่างนัน้ ต่อหน้าต่อตาเธอ มันออกจะเป็นการหยามหน้า
เธอมากเกินไป
ถ้าเขาไม่มาตามง้อเธอล่ะก็...เธอไม่ยอมกลับไปคืนดีกบั เขาง่ายๆ แน่!
"เวรเอ๊ย! วันนี้มันวันซวยอะไรวะ"
พิชญะมองตามหลังรถสีแดงเพลิงทีก่ ำ� ลังแล่นออกไปด้วยความหงุดหงิด
จนถึงขีดสุด เขานึกพาลไปว่าเพราะผูห้ ญิงพิลกึ พิลนั่ คนนัน้ แท้ๆ ทีท่ ำ� ให้คำ�่ คืน
สุดสนุกของเขาต้องล่มไม่เป็นท่า
ชายหนุ่มตั้งจิตอธิษฐานในวินาทีนั้นว่าชาตินี้ขออย่าให้เขาต้องเจอะ
ต้องเจอเธออีกเลย!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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