บทนํา

เหตุการณในอดีต

บริเวณทุง โลงกวางทีเ่ ขียวขจีและอุดมสมบูรณดว ยพืชพันธุห ลากชนิด
ของพืน้ ทีท่ ไี่ กลสุดลูกหูลกู ตาซึง่ อยูใ นความครอบครองของตระกูลคีรานอฟ
ตั้งอยูบนเขาใหญ เปนอาณาจักรที่ครอบคลุมธุรกิจแบบครบวงจร มีตั้งแต
สนามกอลฟ สนามแขงรถ ฟารมมา รีสอรต ไรองุน รวมไปถึงธุรกิจ
พัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ มูลคาใหมากยิง่ ขึน้ สุดอาณาเขตของคีรานอฟดานหนึง่
ติ ด กั บ ภู เ ขาลู ก ใหญ ด า นหนึ่ ง จะมี ลํ า ธาร นํ้ า ตก และกั้ น อาณาบริ เ วณ
โดยรอบดวยรั้วลวดหนามสูงหนึ่งเมตรหาสิบ และจะมีเวรยามตระเวน
ตรวจตราตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ใกลกับอาณาจักรคีรานอฟเปนไรนาสวนผสม แตก็เนนปลูกกุหลาบ
เปนสวนใหญ มีพื้นที่เพียงสองไร เจาของสวนชื่อลัดดา เปนอดีตคนงาน
ของคีรานอฟ ไดที่ดินผืนนี้เปนของขวัญแตงงานจากเจานายผูใจดีของเธอ
ที่เมตตามอบที่ดินใหทํากินเพื่อสรางครอบครัวกับสามี แตสามีก็ตายจาก
ทิ้งใหเธอดูแลลูกสาวสองคน จนกระทั่งคนโตไดสามีเปนชาวตางชาติแลว
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ชวนกันไปอยูน วิ ยอรกสองสามปมาแลว เธอจึงอยูก บั ลิลลดาลูกสาวคนเล็ก
ปลูกกุหลาบขายและทําไรนาสวนผสมไปดวย
“ลิ ล ลี่ กุ ห ลาบครบแล ว นะลู ก เอาไปส ง ได แ ล ว เดี๋ ย วจะไม ทั น ”
คนเปนแมรองบอกมาจากโตะสําหรับจัดวางกุหลาบใสหอเพื่อสงใหลูกคา
ขาประจําซึ่งเปนลูกคารายใหญของสวน
“โอเคคะแม” หญิงสาวรางอวบผูมีผิวขาวอมชมพูเอยรับ เธออยูใน
ชุดกางเกงหมีเปนเอี๊ยมสีชมพูซึ่งเปนสีโปรด เสื้อยืดตัวในเปนสีชมพูออน
เขากับพวงแกมที่ปองและแดงระเรื่ออยูตลอดเวลา เหงื่อเม็ดเล็กผุดพราว
อยูตามไรผมสีนํ้าตาลเขมที่ยาวถึงกึ่งกลางหลังและถูกมัดรวบเปนหางมา
ดวงตากลมโตราวเม็ดลําไยรับกับแผงขนตายาวเปนแพหนา จมูกโดง
แหลมเล็กไดรูป ปากสีชมพูอิ่มเต็ม บนศีรษะสวมหมวกปกกวางกันความ
รอนจากแสงแดด แมจะเปนชวงเชาตรูของวันก็ตาม
“แลวของคุณคีทละคะ” ลิลลดารับหนาที่ขี่จักรยานสงดอกกุหลาบ
ใหกับอาณาจักรคีรานอฟมาตั้งแตยังเปนเด็กตัวนอย ทุกเชาเธอตองขี่ขา ม
สะพานไมที่พาดผานทองรองซึ่งเปนปลักโคลนไวใหหมูที่เธอกับแมเลี้ยงไว
ขายไดลงไปนอนเลน จากนั้นจึงผานประตูเขาไปในบริเวณที่กวางขวาง
สุดลูกหูลูกตา เพื่อนํากุหลาบไปสงใหบานพักแตละหลัง
“เตรียมไวแลวเหมือนเดิม”
“โอเคคะ เดี๋ยวหนูจัดการใหเรียบรอยเลย” คนเปนลูกบอกเสียงใส
อยางไมเกี่ยงงอนในหนาที่ท่ีตองทํา เพราะสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจก็คือ
หนุมโสดลูกครึ่งสุดหลอหาคนของคีรานอฟ ที่สาวๆ ทั่วเมืองตางฝนถึง
และอยากอยูใกลมากที่สุด โดยเฉพาะเพื่อนในชั้นเรียนของเธอนั้น ตางก็
พากันอิจฉาที่เธอมีโอกาสไดใกลชิดหนุมโสดในฝน จนอยากจะมาชวยเธอ
สงดอกไม แตเธอก็ปฏิเสธไป แลวประกาศกับเพื่อนๆ วาเธอจะตองได
ผูชายคนใดคนหนึ่งเปนสามีของเธอใหได
คิดมาถึงตรงนี้ก็หัวเราะอยูในใจที่โดนเพื่อนลอเลียน แลวบอกวา
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เธอจะจองทั้งหาคนไมได ตองแบงใหเพื่อนบาง แตเธอก็บอกไปวายังไมรู
จะจีบคนไหนติด เพราะตอนนี้ยังตองเรียนหนังสือใหจบกอน ซึ่งกําลังอยู
ในชวงเขามหาวิทยาลัย เธอจึงตองสนใจการเรียนใหมาก สิง่ ทีท่ าํ ไดในตอนนี้
ก็คือ ขอแคแทะโลมดวยสายตาไปกอน
“ลิลลี่ มาชวยยกตะกราสิลูก” เสียงเรียกของคนเปนแมทําใหลิลลดา
ตื่นจากความคิดกอนจะรีบยกตะกราใสรถ
“อยามัวเถลไถลนะ วันนี้จะมีนักเรียนจากโรงเรียนบานโนนสูงมาขอ
เยี่ยมชมไรนาสวนผสมของเรานะ ลูกไมลืมใชไหม”
“ไมลืมคะ หนูสงเสร็จจะรีบกลับมาเตรียมตัว”
“เดี๋ยวแมจะไปเตรียมกับขาวไวให”
“ไดคะ แตแมอยาทําเยอะนะ หนูอยากลดความอวน”
คนเปนแมเงยหนามองลูกสาวดวยสายตาเอ็นดู กอนพูดขึ้น
“แมไมเห็นลูกจะอวนอะไรมากเลย”
“แมนะ หนูไมอวนไดยังไง เอวก็ไมมี ไอแจคมันลอหนูทุกวันวาอวน
เหมือนหมูที่เลี้ยงไว นี่ถาหนูยกขาเตะมันไหว หนูเตะปากมันไปแลว ฮื่อ!”
คนเปนลูกเขนเขี้ยวเคี้ยวฟน
“เพราะฉะนั้นแมตองอยาทํากับขาวอรอยมาก หนูจะไดกินนอยๆ
แลวหนูจะไดผอม พอผอมแลวหนูจะไปยกขาเตะปากไอแจคใหได”
“โอเค งั้นแมจะทําผักลวกไขตมใหกินกับนํ้าพริกตาแดงก็แลวกัน”
“ก็ไดคะ หนูไปนะคะ” ลิลลดาบอกเสียงใสพลางวาดขาขึ้นขี่จักรยาน
ที่มีตะกราดอกกุหลาบอยูตรงอานเหล็กดานหลัง แลวขี่ออกจากสวนผาน
ไปยังประตูไมระแนงที่กั้นอาณาเขตคีรานอฟกับสวนกุหลาบลัดดาไว
สองขางทางที่รถจักรยานคันเกาขี่ผานยังคงรมรื่นดวยตนไมยืนตน
ที่เนนการบํารุงดูแลอยางดี ที่นี่จึงเขียวขจีไปดวยพืชพันธุหลากหลายชนิด
อีกทั้งสนามหญาที่ปูลาดเขาสูบานพักแตละหลังก็สวยงามและถูกตัดอยาง
มีระเบียบ ยิ่งเพิ่มความโดดเดนใหกับบานหลังใหญของทายาทคีรานอฟ
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ทั้งหาที่ปลูกในตางสไตลกัน และตั้งหางกันมากสําหรับเด็กสาวที่มีเพียง
จักรยานปน
แตวันนี้การปนจักรยานทําใหเด็กสาวตองชะลอแรงถีบของขาลง
เมื่ อ ตรงสนามกว า งนั้ น มี ช ายหนุ  ม สี่ ค นกํ า ลั ง เล น เตะฟุ ต บอลกั น อย า ง
สนุกสนาน หลังเธอสงดอกกุหลาบเสร็จ ชางเปนคาแรงที่คุมสําหรับเธอ
ยิ่งนัก
“วาว ถอดเสื้อเลนอีกแลวเหรอคะคุณพี่ มันนาถายรูปไปฝากเพื่อนๆ
จังเลย” สาวนอยจอดจักรยานตรงริมสนาม มองเห็นคูแ ฝดคนโตคือ อาชัญ
อาชา คีรานอฟ ที่หนาตาเหมือนกันจนเธอแยกไมออก พวกเขาสองคน
กําลังตะโกนโหวกเหวกวิ่งไลลูกฟุตบอลกับฝายตรงขามคืออัครวินทรกับ
อชิรวัฒน ที่หนาตาคมเขมไมแพกัน อีกทั้งรูปรางสูงใหญและเต็มไปดวย
มัดกลามทําใหลิลลดาถึงกับมองดวยความเพลิดเพลิน
รางสูงใหญของ อคินทร คีรานอฟ ทายาทลําดับสามของตระกูล
เพิง่ จะวาดขาลงจากรถจักรยานราคาแพงทีเ่ ขามักจะปน ออกกําลังในตอนเชา
ทุกวัน และวันนีก้ เ็ ปนอีกหนึง่ วันทีเ่ ขาเจอสาวนอยลิลลดาตรงริมสนามฟุตบอล
ที่พี่กับนองของพวกเขาชอบมาเตะเลนเพื่อออกกําลังกายไปในตัว
ดวงตาคมสีนํ้าตาลเขมจับจองมายังหญิงสาวรางอวบผิวขาวอมชมพู
ดวยความเอ็นดู ประหนึ่งวาถาลิลลี่เปนดอกไม เขาก็เอ็นดูมาตั้งแตลิลลี่
เพิง่ จะแรกผลิเปนดอกตูม และเตรียมจะผลิบาน จนมาถึงตอนนีล้ ลิ ลีด่ อกนัน้
เริม่ ผลิบานเปนสาวแรกรุน เขาก็ยงิ่ เอ็นดูมากขึน้ แลวทําตัวเปนแมลงภูค อย
กางปกปกปอง ไมใหแมลงตัวอืน่ มาชอนไช เพือ่ ทีว่ นั หนึง่ เขาจะไดครอบครอง
ลิลลี่ดอกไมกลีบสด กลิ่นหอมออนๆและสวยงามแตเพียงผูเดียว
“เธอกําลังมองหาฉันหรือเปลา” เขาถามเสียงทุมแบบเขาขางตัวเอง
ไวกอน เพราะลิลลดาหยุดยืนมองอยูนานแลว
“หูยคุณคีท” สาวนอยหันมาเบหนาใส พลางยนจมูกลอเลียน นึกขํา
ทีเ่ ขามักพูดเขาขางตัวเองอยูเ สมอ กอนจะยิม้ แยกเขีย้ วใสจนเห็นฟนเรียงกัน
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สวย พวงแกมแดงปลั่งราวกับสีของกุหลาบในตะกราทายรถจักรยานเมื่อ
ชายหนุมตรงหนาคืออคินทร ทายาทคนกลางของคีรานอฟในวัยยี่สิบเกาป
“หูยอะไร ฉันวาจะเก็บคามาดูฟุตบอลจากเธอนะลิลลี่”
“คุณคีทอยางกนักเลย หนูก็แคแทะโลมดวยสายตาเทานั้นแหละ”
คนพูดแทบระงับความตื่นเตนไมอยู เมื่อทายาทคนกลางของคีรานอฟหยุด
ทักทายพูดคุยดวย อันที่จริง บรรดาชายหนุมของบานคีรานอฟนั้นใหความ
เอ็นดูเด็กสาวทุกคน แตมีเพียง อคินทร คีรานอฟ เทานั้นที่ทําตัวสนิทสนม
ราวกับเพื่อนสนิท จึงมักพูดคุยหยอกลอไดมากกวาปกติ
“แกแดดนักนะเรานะ แลวกุหลาบของฉันละอยูไหน” คนถามมอง
ไปยังตะกราหนารถที่มีกุหลาบดอกใหญพิเศษหอกระดาษมาเรียบรอย
“เตรียมมาแลวตามสั่ง สิบสองดอกเหมือนเดิม” มือเรียวสวยเอื้อม
หยิบสงให
“ขอบใจ” เขารับมาแลวก็สูดดมอยางสดชื่น
“คุณคีทสั่งทําไมทุกวันคะ สิบสองดอกทุกครั้งดวย มีความหมาย
อะไรหรือเปลา”
“ฉันชอบกลิ่นและความหมายของมัน แตเธอคงไมอยากรูหรอก”
“อยากรูอยูเหมือนกันคะ สรุปหมายความวายังไงคะ ซื้อใหตัวเอง
ดวย”
“อยากรูก ไ็ ปหาเอาเองสิ ในกูเกิลเยอะแยะ แตแมเธอนาจะปลูกดอกไม
อยางอื่นดวยนะ อยางเชน” เขาไมพูดตอ แตดมดอกกุหลาบในมือไมเลิก
“อยางเชนอะไรคะ พูดแลวก็ไมพูดใหหมด”
“ลิลลีไ่ ง สีชมพูออ นๆ ราคาดีอยูน ะ หอมดวย” อคินทรบอกหนาตาเฉย
แตในดวงตาไหวระริกกับผิวแกมของลิลลี่ตัวจริงที่แดงแขงกับกลีบกุหลาบ
สีแดงที่เขาดอมดม
“เอาตังคคากุหลาบมาคะ” มือเรียวสวยแบกลบเกลื่อนความขัดเขิน
ไมอยากจะคิดเขาขางตัวเองวาเธอกําลังโดนทายาทคีรานอฟลําดับสามขาย
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ขนมจีบ และไมใชเพิง่ จะมาขาย เธอมัน่ ใจวาเขาขายมาหลายป ผูช ายสายออย
สินะ!
“ไมตองทอน” ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทวางลงในมืออยางเต็มใจ
“ขอบคุณคะ แตถามหนอยสิ เอาไปใหสาวๆ ที่บริษัทใชปะ”
“ฉันอยากใหเธอไปเห็นในหองนอนฉันจัง”
“ทําไมคะ”
“อาว ก็ถามวาเอากุหลาบไปไวไหน ฉันก็บอกอยูนี่ไงวาในหองนอน”
ลิลลดาปรายตาคอน กอนหันไปจับแฮนดจักรยานแกเขิน
“คอนทําไม หรือไมเชื่อ ถาไมเชื่อก็แวะไปดูไดทุกวันนะ”
“หนูไปดีกวา คุณคีทไมนา มาขัดคอการดูฟตุ บอลนัดพิเศษของหนูเลย
ชิ” ลิลลี่เบหนายนจมูกลอเลียน กอนผลักรางสูงใหพนทาง
“เฮ คีท ไมมาเลนกับเราเหรอ” อาชัญวิ่งมาถามตรงริมสนาม
“สงสัยวาคีทมันอยากขีจ่ กั รยานไปสงลิลลีม่ ากกวามัง้ ” อาชาเอยยิม้ ๆ
พลางยกมือขึ้นรับไหวเด็กสาว
“สวัสดีคะพี่อาชา พี่อาชัญ”
“หวัดดี มาเลนบอลดวยกันไหม” อาชาเอยชวนเด็กสาวหนาตาเฉย
“ไมหรอกคะ หนูคงไลตะครุบกบแทน”
“เฮ คีท ไมมกี รรมการกํากับเสนเลยนะ วันนีต้ นื่ สายเหรอ” อัครวินทร
เอยทักพี่ชาย
“ตื่นสายที่ไหน ฉันไปขี่จักรยานมา” คนเปนพี่รองบอก
“หวัดดีคะพี่อัคร พี่ชินดวยคะ” ลิลลดาตองพนมมือขึ้นไหวทายาท
สองคนสุดทองใหม
“หวัดดีลลิ ลี่ คีท นายคงไมอยากเตะบอลกับพวกเราใชไหม” อชิรวัฒน
เอยถาม เขารูดีวาพี่ชายมีความเอ็นดูเด็กสาวไมใชนอย
“พี่ๆ คะ พี่ๆ มายืนพรอมหนาพรอมตาแบบนี้ หนูขอเซลฟไดไหม”
“โน!” ทั้งสี่คนพูดขึ้นพรอมกัน แลวพากันวิ่งกลับเขาไปในสนามใหม
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อีกครั้ง
“โห หวงตัวนาดูเลย” ลิลลดาบนดวยความเสียดาย เพราะนอยครั้ง
ที่จะเจอพี่นองคีรานอฟอยูพรอมหนาพรอมตา
“ฉันรูนะวาเธอจะเอารูปไปอวดเพื่อนๆ”
“ก็ใชนะสิคะ งั้นหนูถายกับคุณคีทนะ”
อคินทรไหวไหลแบมือกอนพูดขึ้น
“ได ไมมีปญหา” คําอนุญาตนั้นทําใหลิลลดาตองหยิบโทรศัพทขึ้น
มาเปดแลวถือยกขึ้น แตดวยความที่แขนสั้น ทําใหอคินทรตองเปนฝายจับ
โทรศัพทนนั้ เอง กอนยอตัวลงพลางเหยียดแขนไปวางกับรัว้ ทีห่ ญิงสาวยืนพิง
แลวยกสองนิ้วชูขึ้นเปนสัญลักษณสูคะกับรอยยิ้มแสนหวาน
“ขอบคุณคะ สวยไหมคะ หนูอว นหรือเปลา ขอดูกอ น” เธอเอียงหนา
เขาไปดูใกลรางสูงที่หอมกรุนไปดวยกลิ่นนํ้ายาโกนหนวดที่คุนเคย
“ทําไมผูหญิงชอบหวงเรื่องอวนตอนถายรูป” อคินทรถามโดยไมหัน
ไปมองสาวนอยเจาของพวงแกมสีชมพู ใหตายเถอะคีท นายหามคิดอะไร
เกินเลยกับเด็กอายุสบิ แปดนะเวย นองยังตองเรียนอีกหลายป แตกลิน่ แกม
กลิ่นกายหอมพอๆ กับกลิ่นกุหลาบทั้งสวนแบบนี้ เขาคงตองทําตัวเหมือน
แมลงภู สูดดมความหอมพอใหชื่นใจไปกอน
“ก็หนูอวน”
“เธอเชื่อฉันนะลิลลี่ เธอไมอวน หุนกําลังสวยเลย โดยเฉพาะตรงนี้”
นิ้วแข็งแรงจิ้มไปที่หนาจอโทรศัพทแทน ทั้งที่ใจอยากจะจิ้มไปที่ผิวแกม
หอมๆ มากกวา
“อะไรคะ แกมเหรอ” ลิลลดายังคงสนใจมองภาพในจอโทรศัพท
ที่นิ้วแข็งแรงจิ้มอยูบนหนาของเธอ
“ใช แกม”
“หนูวามันใหญ เนื้อเยอะ อวบไปนิด” พูดแลวก็ยกมือขึ้นลูบแกม
กอนจะรอนผาวกับแววตาคมเขมที่ทอดมองจนเธอรูสึกขัดเขิน
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“สวยอยู สงใหฉนั ดวย” อคินทรตอ งสงโทรศัพทคนื เพราะขืนยืนอยู
ตรงนี้นาน เขาคงโดนขอหาพรากผูเยาว
“แตคุณคีทเชื่อไหม รูปนี้นะ รับรองวาเพื่อนๆ มันตองกรี๊ดสลบแน
เลย” ลิลลดาบอกเสียงใสดวยความปลาบปลื้ม กอนกดสงรูปใหชายหนุม
ผานทางไลนเรียบรอย
“จะกลับหรือยัง ฉันขี่ไปสงไหม”
“หนูกลัวรถจะยางแบนสิคะ” คนพูดยิ้มจนตาหยี นึกในใจวาตอง
ลดความอวนจริงจังแลว เวลาเขาขีจ่ กั รยานแลวมีเธอซอนทายจะไดไมหนัก
และถาเธอลดจนหุนผอมเพรียวไดก็จะใสเดรสกระโปรงยาวสีหวานๆ เกาะ
หลังเขา แลวใหเขาขีพ่ าไปเทีย่ วในทุง กวางทีด่ อกหญาปลิวฟุง กระจายอยูใ น
สายลมแสงแดด โอย ประมาณซีรีสเกาหลีเลย
“ตกลงจะยืนยิ้มอีกนานไหม” คําถามของเขาทําใหแกมปองนั้นยิ่ง
แดงมากขึ้น
“หนูขี่เองดีกวาคะ”
“มันไกล ฉันวาเธอควรใชรถกระบะหรือไมก็จักรยานยนตพวงขาง
นะ” อคินทรเปนฝายจับแฮนดจักรยาน
“หนูขี่เองดีกวา หนูจะไดลดนํ้าหนักดวย ชวงนี้อวนเกินไปแลว”
“อีกแลว พูดเรื่องอวนอีกแลว ใครวาเธออวน” ถามแลวก็ไลสายตา
มองเด็กสาวตรงหนาที่เขาไมเห็นวาจะมีสวนไหนเปนตําหนิ มีแตดวงตา
ที่แวววาวสดใส รอยยิ้มที่มีเสนหชวนใหหลงใหล ยิ่งแกมปองสองขางนั้น
แดงระเรื่ออยูตลอดเวลา เขาก็ยิ่งรูสึกวาเด็กสาวสวยนาเอ็นดู
“ไอแจค ที่พอมันขายขาวมันไก”
“จะใหฉันจัดการใหไหม” ถามแลวก็วาดขาขึ้นนั่งบนอานดานหนา
“คุณคีทนะ ไอแจคมันเพื่อนหนูนะ แลวก็อายุสิบแปดเอง ถาคุณคีท
ไปทําอะไรมัน จะกลายเปนผูใหญรังแกเด็กหรือเปลา”
“แตเด็กปากหมาอยางมันสมควรโดนสั่งสอน ขึ้นมา เดี๋ยวสายจะ
อรอร 13

แดดรอน”
“แลวรถคุณคีทละคะ”
“เดี๋ยวลูกนองฉันมาเก็บใหเองแหละ ไปเถอะ”
ลิลลดาเลยตองขยับขึ้นนั่งบนที่นั่งซอนทายซึ่งเปนเหล็ก กอนจะถูก
มือหนาจับมือเธอไปจับตรงเอวของเขาไว แลวขี่พาไปตามเสนทางที่ตรงไป
ยังรานขาวมันไก
“คุณคีทจะไปไหน”
“นั่งเฉยๆ เดี๋ยวรูเอง” คนตัวโตขี่ผานทุงกวางที่เปนอาณาเขตของ
คีรานอฟ บางแหงก็สวนองุน บางแหงก็ทาํ เปนรีสอรตและจัดสวนใหสวยงาม
สําหรับใหนักทองเที่ยวไดแวะพักและถายรูป ขี่ตรงไปอีกหนอยก็จะเปน
ทุงหญาที่กําลังออกดอกขาวและปลิวกระจายลอลมจนฟุงไปทั่วบริเวณ
“อยากถายรูปไหม”
“อุย ไดเหรอคะ”
“ก็ถึงถามอยูนี่ไง อยากถายไหม เผื่อเธอจะไปอวดเพื่อนๆ วาได
ถายรูปกับหนุมหลออยางฉันดวย”
ลิลลดายิ้มเขิน พวงแกมที่แดงอยูแลวยิ่งแดงมากขึ้นตัดกับผิวขาว
อมชมพู ยิ่งทําใหดวงหนากระจางใสจนคนตัวโตมองเพลิน
“แตอุย หนูตองรีบกลับไปเตรียมตัว วันนี้จะมีนักเรียนมาดูงาน
ที่สวนเราคะ” สาวนอยเปลี่ยนใจเพราะใจเตนตึ้กตั้กกับแววตาคมกริบ
บาดใจ โอย ทําไมแววตาหวานอยางนี้ จองแบบนี้ หนูตัวบิดเปนเกลียว
แลวคะคุณคีทขา
“ถายกอนยังทัน เดี๋ยวฉันขี่ไปสงอยูดี” รางสูงจัดแจงจอดจักรยาน
ไวริมทางแลวจูงสาวนอยใหเดินตาม
สาวนอยเลยตองเดินตามไปในทุง หญาโลงกวาง แลวเซลฟก บั ทายาท
ลําดับสามของคีรานอฟไปหลายสิบรูป แตพอเธอขอถายเดี่ยว เขาก็ถายให
เพียงรูปเดียว อางวาเดี๋ยวเวลาไมพอ
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“วันหลังมาถายใหม ฉันจะเอากลองตัวใหญมาถายให”
“ก็ไดคะ” ลิลลดาขยับสะโพกขึ้นนั่งซอนทายจักรยาน เธอยิ้มแกม
แทบแตกกับนํา้ ใจของชายหนุม ทีไ่ มเคยถือตัว แมจะเปนทายาทของคีรานอฟ
ที่ฐานะรํ่ารวยมหาศาล เพราะมีธุรกิจในมือมากมาย แตเขากลับใหความ
สนิทสนมเสมอเหมือนพี่ชายที่แสนดีดวยซํ้า
“เธอรอตรงนี้เดี๋ยวนะ” รถจักรยานมาจอดอยูตรงใตตนหูกระจง
ริมทางซึง่ เปนสถานทีใ่ หรา นคาตางๆ ไดขายสินคากับนักทองเทีย่ วทีแ่ วะพัก
เพื่อซื้อของฝาก และมันอยูในความครอบครองของครอบครัวคีรานอฟ
“คุณคีทอยากกินขาวมันไกเหรอ”
“จะไปจัดการอะไรบางอยาง”
“เรื่องอะไรคะ” ลิลลดาใจไมดี เธอนึกไปถึงเรื่องเมื่อครูที่เพิ่งคุยกับ
เขาถึงเรื่องแจคเพื่อนรวมชั้นเรียนที่มักชอบลอวาเธออวนเสมอ
“ฉันไมชอบใหใครมาวาเธอ เพราะฉะนั้นอยูตรงนี้ ฉันจัดการเอง”
“แต คุณคีทคะ” มือเรียวบางจับขอมือหนาไวแนน เพราะเธอไมอยาก
ใหเขาทําตัวเกเรเหมือนนักเลงหัวไมทั่วไป
“ทําไม เธอหวงไอแจคเหรอ กลัวมันโกรธหรือไง แตเวลามันวาเธอ
มันเคยเกรงใจหรือหวงความรูสึกเธอบางหรือเปลา”
“หนูหว งคุณคีทตางหากละคะ” คําพูดนัน้ ทําใหรา งสูงใหญถงึ กับหัวใจ
พองโต เขาเชือ่ วาสิง่ ทีท่ าํ ทุกวันจะตองเห็นผลในวันหนึง่ ขางหนาอยางแนนอน
“ขอบใจ แตฉันไมอยากใหใครมาวาเธอ เพราะเธอไมไดเปนอยางที่
ไอแจคพูด”
“มันก็พูดไปตามประสาคนปากหมา”
“แตเราไมควรปลอยใหหมามันเหาอยูต ลอด หนวกหู อยูต รงนีแ้ หละ
ฉันไปไมนาน”
คําสั่งนั้นทําใหลิลลดาตองยืนนิ่ง ไดแตเอาใจชวยเพื่อนปากหมาของ
เธอแทน มองเห็นแจคผงกหัวหงึกๆ อยูตรงหนารานที่พอของเขากําลัง
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สับไกใหลูกคางวน จากนั้นรางสูงใหญก็เดินกลับมาหาเธออีกครั้ง
“ไปขึ้นรถ”
“คุณคีทไปพูดอะไรบางคะ”
“ไหนวารีบ”
สาวนอยเลยตองขึ้นนั่งบนรถอีกครั้ง ปลอยใหคนตัวโตปนจักรยาน
พากลับไปยังสวนกุหลาบลัดดา จนมาถึงสะพานไมท่ีพาดผานทองรอง
ที่เต็มไปดวยดินโคลน หมูแมพันธุกับลูกหาหกตัวกําลังนอนอยางสบายใจ
อยูทามกลางแสงแดดออน
“คุณคีท ใหหนูลงกอน อยาขีข่ า มไป!” แตคาํ หามนัน้ ชาไปเมือ่ จักรยาน
แลนไปถึงชวงกลางของสะพานไมและมันหักกลางทันที
โครม!
“กรีด๊ ” ลิลลดากรีดรองกอนจะรวงลงไปในปลักดินโคลนอยางเต็มรัก
และลมกลิ้งจนโคลนพอกเต็มตัวและเต็มหัว ในขณะที่อคินทรก็เสียหลัก
ตกลงไปเชนกัน เพียงแตเขายันตัวยืนไดทัน แตหมูแมพันธุก็สงเสียงรอง
แตกฮือวิ่งกันกระจัดกระจายยิ่งทําใหดินโคลนกระเด็นมากขึ้น
อคินทรก็มีขี้โคลนเต็มตัวและเต็มหนา ทําใหมองเห็นไมถนัด เขา
ควาจับเอาลูกหมูตัวอวบอวนเอาไวไดแลวถามออกไป
“ลิลลี่ เปนไรมากไหม!”
“คุณคีท หนูอยูนี่!”
“อาว ฉันมองไมชัด” บอกแลวก็รีบปลอยตัวลูกหมูลงบนพื้นดิน
พลางหัวเราะเสียงดังกับสภาพของลิลลดาทีโ่ ผลพน จากปลักโคลนขึน้ มาดวย
สภาพทีม่ แี ตดนิ โคลนสีดาํ เห็นเพียงดวงตากลมโตสองขาง แตใบหนาบูดบึ้ง
“ฮาๆ เปนอะไรมากไหม”
“หนูบอกแลวใชไหมวาใหหยุดนะ”
“ก็ทุกทีก็ขี่ขามไปได”
“แตทกุ ทีเราขีค่ นละคัน” ลิลลดาตอวาเสียงสัน่ และดวยความอับอาย
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เธอแทบจะแทรกปลักโคลนตมลงไปอยางเกาเมือ่ ไดยนิ เสียงหัวเราะของเขา
ที่คงจะขบขันกับสภาพของเธอเปนอยางมาก แถมเขายังเขาใจผิดวาลูกหมู
ตัวทีอ่ ยูใ กลนนั้ เปนเธอ โอย ลิลลดา เธอรับไมไดเปนอยางมาก นีเ่ ขาตาฝาด
เห็นเธอเปนหมูตัวนั้นไปแลวใชไหม
“เอานา แลวเธอเปนอะไรมากไหม เจ็บตรงไหนหรือเปลา” คนถาม
ยังขําไมเลิกกับการที่ตัวเองตกลงในปลักโคลน
“หนูเกลียดคุณคีท” เด็กสาวตอวาเสียงสั่น พลางพยายามปนขึ้น
จากทองรอง แตกไ็ มสาํ เร็จเพราะไอชดุ หมีบา ๆ ของเธอมันตึงเกินไป บาทีส่ ดุ
ทําไมไมเปนแบบในหนังนะ ที่นางเอกเสียใจแลววิ่งรองไหจากไป มีพระเอก
วิ่งตามไปงอขอคืนดี แลวนี่จะปนขึ้นจากทองรองก็ยังปนไมสําเร็จ โอย
นาอายชะมัดเลย!
อคินทรยงั หัวเราะไมเลิกกับอาการเหวีย่ งวีนของเด็กสาว เขาเดินมารัง้
รางอวบไวกอนจะโดนสะบัดมือออก
“ไมตองมายุงกับหนู”
“ฉันขอโทษ มา ฉันอุมขึ้นให”
“ไมตองอุม”
“ไมตองอุมแลวขึ้นไหวไหมละ” คําถามนั้นยิ่งกระทบกระเทือนจิตใจ
ของคนตัวอวนมากขึ้นอีกโดยที่คนพูดไมรูตัว
“ขึน้ ไมไหวก็นอนมันอยูต รงนีแ้ หละ” ลิลลดาตวาดเสียงดัง กอนหันไป
ผลักรางสูงใหญที่เสื้อผาเนื้อตัวก็เลอะไปดวยโคลนตมใหถอยหาง จากนั้น
จึงวิง่ หนีไปตามทองรองดวยความเสียใจและอับอายระคนผิดหวังกับคําพูด
ของชายหนุม ทิ้งใหอคินทรมองตามอยางไมเขาใจวาเขาทําอะไรผิด

อคินทรยืนอยูหนาคฤหาสนของตัวเอง พลางดูนาฬกาขอมือเพราะ

ใกลเวลาจะตองเขาไปที่สํานักงานที่เขาไดรับมอบหมายจากผูเปนพอให
ดูแล แตสายวันนี้เขายังไมเห็นลิลลดาโผลหนามาสงกุหลาบเหมือนทุกวัน
อรอร 17

“หรือวาเมื่อวานนี้ตกทองรองเลยเจ็บลุกไมข้ึน” คิดไดแบบนั้นก็
ตรงไปยังรถกอลฟสีขาวที่ใชเปนพาหนะภายในอาณาเขตของคีรานอฟ
เขาขับไปจนถึงสวนกุหลาบลัดดาซึ่งเขาทางดานหนาบาน เพราะไมรูวา
ทองรองสวนนั้นมีสะพานมาพาดอยางเดิมหรือยัง
“อาว คุณคีทไปไหนมาคะ” ลัดดาเอยถามลูกของอดีตเจานาย
“ทําไมวันนี้ไมเห็นลิลลี่ไปสงกุหลาบ”
“ไปแลวนี่คะ แลวก็กลับมารีบแตงตัวไปโรงเรียน”
“แลวกุหลาบที่ผมสั่งพิเศษทุกวันละ”
“อาว ไมมเี หรอคะ เอะยังไงกัน ถามก็บอกวาสงครบหมดทุกบานแลว”
ลัดดาเดินไปดูในตะกราใบใหญที่บุตรสาวใชขนกุหลาบสงใหกับคีรานอฟ
เธอหยิบกําพิเศษขึ้นมานับก็เห็นวามันเปนชอที่ชายหนุมสั่งใหไปสงทุกวัน
“ขอโทษดวยคะคุณคีท เกิดอะไรขึ้นก็ไมทราบ”
“ไมเปนไรครับ ผมเอาไปเอง แตลิลลี่ไมไดเปนอะไรใชไหมครับ
เมือ่ วานนีผ้ มขีร่ ถขามสะพานแตดนั หักเลยตกทองรองไปดวยกัน” ถามแลว
ก็รับดอกไมชอนั้นมาถือไวอยางใชความคิด
“เห็นบนเคล็ดขัดยอกนั่นแหละคะ นาก็เอายาหมองทาใหแลว เชานี้
ก็ลุกมาทํางานไดตามปกติ” ลัดดาไมไดเลาวาลิลลดากลับมาบานทั้งนํ้าตา
แลวก็เอาแตบนเรื่องนํ้าหนักของตัวเองจนทําใหสะพานหัก และที่รับไมได
ก็คือโดนชายหนุมหัวเราะแลวยังอุมลูกหมูเพราะเขาใจผิดวาเปนเธอ
“ผมเปนหวง วันนี้ไมเห็นเอากุหลาบไปให เลยแวะมาดู ฝากบอกเขา
ดวยนะครับวา กุหลาบยังรับเหมือนเดิม แคนนี้ ะครับ สวนเงินใหเขาไปเก็บ
กับผม” รางสูงพนมมือขึ้นไหวในฐานะอดีตแมบานของคีรานอฟ มารดา
ของเขาอบรมใหลูกๆ มีสัมมาคารวะกับผูใหญทุกคน ไมวาจะฐานะตางกัน
แคไหน

ลิลลดาถือกระเปานักเรียนเดินออกมายังจักรยานสองลอที่เธอใช
18 ลอมรักลวงใจ

ถีบสงของและยังใชมันถีบมาโรงเรียนทุกวัน ทั้งที่มีรถจักรยานยนตใช แต
เปนเพราะเธอตองการออกกําลังกายเพื่อลดนํ้าหนักตัวเองมาตลอด แตมัน
ก็ยังไมลงอยางที่ตองการเทาไรนัก
“ลิลลี่ จะกลับแลวเหรอ” แจคเพือ่ นชายเดินแกมวิง่ มาถามตามประสา
เพื่อนสนิท
“วันนี้ทําไมเรียกฉันลิลลี่ไดละ ไมเรียกหมูอวนแลวเหรอ”
“ความจริงแกไมไดอวนเลยนะ ฉันขอโทษ”
“แกกินยาอะไรผิดเขาไปเหรอแจค วันนี้ถึงพูดดีกับฉันได” ถามแลว
ก็จัดแจงจะขึ้นนั่งบนอานจักรยาน
“เออจริงสิ เมื่อวานคุณคีทมาพูดอะไรกับแก”
“เปลา ฉันไปละ ตองรีบไปชวยเตีย่ ตมไก” ตอบแลวก็เรงฝเทาเดินหนี
เพราะไมอยากเดือดรอนที่ทํากิน หากวาเขาขัดคําสั่งของใครบางคน
“แจค ถาแกไมพูดความจริงละก็ แกอยามาเปนเพื่อนฉันอีกเลยนะ”
ลิลลดาตะโกนไลหลัง เธอจัดแจงถีบจักรยานกลับบานมาจนถึงหนาบาน
ก็ตองเบรกตัวโกง เมื่อรถสปอรตคันหรูจอดขวางทางเขาอยางหนาตาเฉย
“เรามีเรื่องตองพูดกัน” อคินทรเปดประตูลงมาพรอมกับหอกุหลาบ
ในมือที่เขาหอบไปทํางานดวยตั้งแตเชา ไปแลวก็นั่งไมเปนสุข เพราะเกิด
คําถามวาเกิดอะไรขึ้น ทําไมลิลลดาไมเอากุหลาบไปวางไวบนโตะภายใน
หองรับแขกของบานเขา แตกลับทิ้งมันไวกนตะกราแทน เขาเลยตองมา
ดักรอเพื่อถามหาความจริง
“เรื่องอะไรคะ” คนถามลงจากรถจักรยาน ทําเปนไมเห็นชอกุหลาบ
ในมือของคนตัวสูง
“ทําไมเอากุหลาบที่ตองสงใหฉันไปทิ้งกนตะกรา”
“ตะกราไหน อุย สงสัยลืมแนเลย” ลิลลดาทําทาตกใจยกมือขึน้ ทาบอก
“อยามาโกหก เธอจงใจไมเอาไปสงใหฉันเองมากกวา”
“เปลา หนูลืม รีบ เมื่อเชามีสอบ”
อรอร 19

“ถาอยางนั้นพรุงนี้จะลืม จะรีบอีกไหม” อคินทรคาดคั้นดวยสายตา
ไปอีกดวย
“จะพยายามไมลืมคะ”
“เปนอะไร โกรธอะไรฉัน ทําไมถึงพูดแบบนี”้ คําถามนัน้ ทําใหลลิ ลดา
อยากจะกรีดรองแลวกระทืบเทารัวๆ แตคนอวนอยางเธอทําไปก็คงไมนา รัก
และพื้นดินที่เธอยืนก็คงจะยุบตัว เพราะโกรธ นอยใจที่เขาไมรูตัววาทําให
เธอตองเสียนํ้าตา เพราะอับอายที่เขาอุมลูกหมูเพราะคิดวาเปนเธอ ฮือๆ
คุณคีททํารายจิตใจหนูที่สุด
“เปลาคะ” ปฏิเสธทั้งที่มีอะไรอยากจะพูดเยอะแยะไปหมด
“ผูหญิงกับคําวาเปลานี่ บอกตรงๆ เลยนะวาเชื่อไมได และอันตราย
สําหรับผูชายมากๆ”
“แลวผูช ายละคะ ไอคาํ ถามวาโกรธอะไรฉันเนีย่ ไมรเู ลยจริงๆ หรือวา
แกลงไมรู”
“ถารูแลวจะถามเหรอ” นั่นไง ดูสิ ดูเขาตอบ กรี๊ด คุณคีท หนูโกรธ
แลวจริงๆ ดวย ลิลลดาไดแตบนพึมพําอยูในใจ
“แลวเมือ่ วานเจ็บมากไหม ถาปวดตรงไหนก็บอก จะไดพาไปหาหมอ
เห็นแมเธอบอกวาเธอบนปวดโนนนี่”
“ไมคะหายแลว”
“ถาอยางนั้น ผลสอบโทเฟลออกแลวไมใชเหรอ คะแนนถึงไหม”
“ถึงคะ”
“แลวทําไมไมเห็นบอกใหรู เกิดอะไรขึ้น”
เขาถามอีกแลว ก็งอนไง อยากหัวเราะเยาะหนูทําไมละ
“หนูจะไปอานหนังสือสอบตอแลวคะ คุณคีทขยับรถสิ”
“ไปกินหมูกระทะกันไหม ฉลองที่เธอสอบผาน”
“ไมคะ หนูลดความอวน” คนบา ชอบมาชวนไปกินของโปรด ฮึ
คอยดูสิ ลิลลี่คนนี้จะเปนผูหญิงหุนผอมเพรียวลมใหจงได!
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“พักนี้ลิลลี่เปนอะไร มีใครสังเกตบางไหม” อคินทรถามขึ้นเมื่อ

นั่งจิบชาในตอนสายของวันอาทิตยอยูใตตนมะฮอกกานีใกลกับคฤหาสน
หลังใหญ ซึ่งเปนเวลาที่สมาชิกในครอบครัวจะตองมาพบปะพูดคุยกันถึง
เรื่องตางๆ ไมวาจะเปนปญหาเรื่องงานหรือจิปาถะทั่วไป
“ทําไม มีอะไร” อชิรวัฒนเงยหนาจากหนังสือขึน้ มาถามอยางไมใสใจ
เทาไรนัก
“เหมือนจะไมคอยอยากพูดคุยดวย”
“กับเฉพาะนายคนเดียวหรือเปลา เพราะกับฉัน ลิลลี่ก็ทักทายปกติ
นะ” อาชาพูดขึน้ เขามีไอแพดเครือ่ งเล็กอยูใ นมือเมือ่ ตองเตรียมความพรอม
เรื่องงานไปดวย
“ฉันก็เหมือนกัน ลิลลี่ยังบอกฉันเลยวาไมเคยจําไดเลยวาคนไหน
พี่อาชัญ คนไหนพี่อาชา” แฝดผูพี่คนโตสุดของบานคีรานอฟเอยขําๆ พลาง
ยกถวยนํ้าชาขึ้นจิบ
“ฉันวานายนัน่ แหละทีอ่ าจทําใหลลิ ลีไ่ มพอใจ” อัครวินทรลงความเห็น
ดวยนํ้าเสียงเรียบๆ
“คุยอะไรกันจะหนุม ๆ” คําถามนัน้ ทําใหหนุม ๆ ทัง้ หาลุกยืนพรอมกัน
เมือ่ เภตรา คีรานอฟ ผูเ ปนมารดาเอยทัก เธออยูใ นชุดเดรสลําลองราคาแพง
สมฐานะทายาทตระกูลใหญในเมืองไทย ที่ทําธุรกิจหลากหลายมาตั้งแต
ครั้งบรรพบุรุษของเธอ และยิ่งมาแตงงานกับ มารคัส คีรานอฟ ผูกอตั้ง
สถาบันการเงินคีรานอฟ คีรานอฟออฟอเมริกา ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่
มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาดวยแลว ทําใหฐานะของเธอยิ่ง
มั่งคั่งมากกวาเดิมดวยทรัพยสินมูลคามหาศาล เธอจึงเปนคุณแมของ
หนุม โสดเนือ้ หอมทัง้ หาคนทีย่ งั คงความงามและสวยสมวัยไดอยางนาชืน่ ชม
อีกทั้งกิริยามารยาทและนิสัยใจคอก็ยังเปนที่ยอมรับในวงกวางวาเปนผูดี
ทุกกระเบียดนิ้ว และสิ่งสําคัญเธอมีนํ้าใจกับคนในปกครอง จึงเปนที่รักยิ่ง
ของลูกนองนับพัน และกับสามีของเธอนั้น เขารักและยกยองใหเกียรติ
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ทั้งตอหนาและลับหลัง โดยไมเคยมีผูหญิงคนใหมใหเธอตองรองไหหรือ
หนักใจเหมือนสามีบานอื่นเลยสักนิด
“สวัสดีครับคุณแม” หนุมๆ ทั้งหายกมือขึ้นไหวทุกครั้งดวยความ
เคยชิน
“สวัสดีจะ วันนีอ้ ากาศดีนะ วาแตจะมีใครตอบไดบา งวาคุยอะไรกัน”
“เรื่องทั่วไปแหละครับคุณแม” รางสูงใหญของอคินทรลุกยืนพลาง
ยื่นหนาไปหอมแกมมารดาที่มีกลิ่นหอมออนๆ ของนํ้าหอมที่เขาคุนเคย
และชื่นชมเปนอยางมากกับรสนิยมในการแตงกาย หรือการดูแลสุขภาพ
รางกาย แมของเขายังคงมีรูปรางที่ไดสัดสวน ไมมีไขมันสวนเกินใหเกะกะ
ลูกนัยนตา ใบหนาก็สวยหวานแบบสาวไทยแทที่ยังคงรักษาความงาม
ไดอยางยอดเยี่ยม จนเขานึกฝนวาจะตองหาภรรยาที่สวยแบบมารดาของ
เขาใหได
“ไมใชเรื่องทั่วไปหรอกครับคุณแม แตคีทกําลังถกปญหาเรื่องถูก
ลิลลี่หมางเมิน” อชิรวัฒนเอยดวยนํ้าเสียงเรียบๆ แตในแววตากลับเต็มไป
ดวยแววลอเลียนอยางเห็นไดชัด
“ชินจัง นายพูดมากไปแลว”
“อาว ก็นายถามขึ้นมาเองกอนนะคีท แลวขอรองเถอะ อยาเรียก
ชินจังไดไหม จะใหดีเติมตรงกลางไปสักคําก็ได”
“อะไร” คําถามของอคินทรทําใหอาชัญ อาชา อัครวินทรตองหันมา
สนใจฟงคําตอบของนองชายคนสุดทอง
“ชินหลอจัง” คนพูดมีสีหนาภูมิอกภูมิใจกับฉายาใหมของตัวเองเปน
อยางมาก
“หลอตรงไหนวะ” พี่ๆ พูดขึ้นพรอมเพรียงกันพลางหัวเราะกันอยาง
สนุกสนาน ในขณะที่คนโดนลอไดแตแยกเขี้ยวใส
“ไปขํานองทําไม อยางนอยชินก็หลอกวาชินจังแหละนะ” คนเปนแม
เอยเสียงหวาน แตใบหนาระบายไปดวยรอยยิ้มกับความรักความผูกพัน
22 ลอมรักลวงใจ

ที่พี่กับนองมีใหกันมาตลอด
“ขอบคุณครับคุณแม ผมจะถือเปนคําชมนะครับ” อชิรวัฒนลุกมา
หอมแกมมารดาอยางเอาใจ
“แตคุณแมนาจะมีคําแนะนําดีๆ สําหรับคีทสายออยนะครับ”
“สรุปคีทชอบลิลลี่จริงๆ เหรอ” คําถามของมารดาทําเอาอคินทรแทบ
สําลักนํ้าชาที่กําลังดื่ม
“ถาชอบก็ตอ งหมัน่ ทําความดีใหนอ งเขาเห็นนะลูก เคยไดยนิ คํานีไ้ หม
ดักลอบตองหมั่นกู เจาชูตองหมั่นเกี้ยว”
“ถาอยางนั้นผมขอไปทําตามคําแนะนําของคุณแมกอนนะครับ”
อคินทรพูดหนาตาเฉยพลางลุกยืน ในขณะที่พี่ๆ นองๆ ของเขาโวยวายวา
เขาหาเรื่องจะไปเองอยูแลวมากกวา แตสําหรับชายหนุมแลว แมจะยังคาใจ
กับคําถามที่วาเขาทําอะไรผิด เขาก็เลือกที่จะทําตามคําแนะนําของมารดา
เมื่อลิลลดาสอบเขามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาได สิ่งที่
เขาทําก็คือ
“เฮ ลิลลี่ มีของมาสงถึงเธอแนะ” เพื่อนชายรองบอกเมื่อมีพนักงาน
สงของมาถามหาหญิงสาวชื่อลิลลดา
ลิลลดาเงยหนาจากหนังสือเรียนทีเ่ ธอเปดอานขณะนัง่ อยูใ ตตน สนใหญ
ริมรัว้ มหาวิทยาลัย สิง่ ทีเ่ ห็นก็คอื กุหลาบสีแดงสดถูกเขาชอมาอยางสวยงาม
พรอมกับลูกโปงสีเงินใบใหญอีกหลายใบ มือเรียวบางรับมันมาแลวพลิกดู
ขอความบนนามบัตร
ตัง้ ใจเรียนนะ ฉันจะอยู ่เคียงข้างเธอเสมอ...อคินทร์ คีรานอฟ
“คนบา” แมจะปลืม้ กับสิง่ ทีช่ ายหนุม ทํา แตเธอก็รสู กึ อับอายกับสายตา
ลอเลียนของเพื่อนๆ ที่มองมาและหยอกลอวายังไมทันไรก็มีชายหนุมมา
จับจองพื้นที่ในหัวใจของเธอไปแลว
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แตอคินทรก็ยังไมหยุดอยูแคนั้น เมื่อถึงเทศกาลวาเลนไทน กุหลาบ
สีแดงสิบสองดอกพรอมช็อกโกแลตราคาแพงกับลูกโปงสีเงินก็ถูกสงถึงมือ
นักศึกษาสาวคนสวย
“โอย อะไรเนี่ยคุณคีท” ลิลลดาโทร.ไปตอวา แตคําตอบที่ไดรับก็คือ
“ฉันใหเผื่อไมมีใครใหเธอ เธอจะไดไมเสียหนาวาสวยเสียเปลา แต
ไมมีผูชายหมายปองสักคน!”
“หยุดเลนบาๆ กับหนูซะทีไดไหม” คําขอรองไมมีการตอบรับ เพราะ
ชายหนุมขับรถมาหาเธอถึงมหาวิทยาลัยเพื่อรอรับกลับไปสงบาน
“หนูไมไปกับคุณคีทหรอก”
“ฉันมารับ เผื่อเธอสนใจจะไปปนจักรยานออกกําลังกายดวยกัน”
อคินทรเอาเรื่องออกกําลังกายมาหลอกลอ ทําใหหญิงสาวใจออนและ
เห็นดีเห็นงามไปกับการออกกําลังกายในครั้งนี้ดวย ทายาทลําดับสามของ
คีรานอฟทําอยูแบบนั้นมาตลอด ถึงแมบางครั้งเขาจะไดรับความหมางเมิน
ใสตามประสานิสัยเอาแตใจของผูหญิงที่มีผูชายตามงองอน แตเขาก็ไมเคย
ยอทอ ถาวางจากงานบริหารเมื่อไร เขาก็จะเดินหนาเหมือนดังคําที่มารดา
ของเขาสอนวา ดักลอบตองหมั่นกู เจาชูตองหมั่นเกี้ยว จนกระทั่งลิลลดา
เรียนจบปริญญาตรีอยางที่ตั้งใจ
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1

เหตุการณปจจุบัน

ณ ลานกวางหนาหอประชุมใหญของมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในจังหวัด
นครราชสีมา มีบณ
ั ฑิตจบใหมหลายรอยคนกําลังเพลิดเพลินกับการถายรูป
รวมกับญาติพี่นองหลังเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเรียบรอย
ลิลลดาก็เปนหนึ่งในนั้น เธอเดินควงแขนมากับมารดาที่นั่งดูการ
ถายทอดผานระบบวงจรปดในเต็นทดานนอกของหอประชุมจนเสร็จ จึง
พากันมาถายรูปรวมกับเพื่อนๆ ของเธอ จากนั้นก็แยกยายไปกินเลี้ยงกับ
ครอบครัว
“แม ดี ใ จด ว ยนะลิ ล ลี่ ดี ใ จที่ ลู ก ทํ า สํ า เร็ จ ” ลั ด ดาเอ ย ด ว ยความ
ปลาบปลื้มตื้นตันกับความสําเร็จของลูกสาวคนเล็ก
“หนู ก็ ดี ใ จค ะ ในที่ สุ ด ก็ มี วั น นี้ วั น ของเราสองคน เพราะถ า แม
ไมสง เสริมใหหนูเรียนสูงๆ หนูกค็ งทําไมสาํ เร็จ” คนเปนลูกกอดแขนมารดา
แนน กอนจุมพิตลงบนแกมที่ปราศจากเครื่องประทินผิว แตกลิ่นแกมของ
แมก็ยังหอมสําหรับเธอเสมอ
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“แลวแมเหนื่อยไหมคะ นั่งอยูขางนอกตั้งนาน”
“จะเปนไรไปละ นั่งดูความสําเร็จของลูก แมไมไดมานั่งดูทุกวันนี่”
ลัดดาจับแกมลูกสาวใหโนมตัวลงมาหา แลวจุมพิตพวงแกมสีแดงเรื่อดวย
ความรักสุดหัวใจ
“ขอบคุณแมมากนะคะที่ใหโอกาสหนูไดเรียนหนังสือ” มือเรียวสวย
พนมขึ้นกราบตรงอกมารดาดวยความเคารพรักอยางที่สุด
“การศึกษาทําใหเราฉลาดทันคน แลวแมก็มีของใหลูกดวย” ลัดดา
สงกลองสี่เหลี่ยมเล็กให มันหอกระดาษผูกโบอยางสวยงาม
“แมใหอะไรหนูคะ ความจริงแมไมตองใหหนูก็ได ทุกวันนี้แมก็ให
หนูเยอะแลว”
“รับไปเถอะ ไมใชวาแมจะใหลูกทุกวันเมื่อไรละ”
คนเปนลูกพนมมือกราบอกมารดาอีกครั้ง พลางสวมกอดแนนกอน
จะมีเสียงโทรศัพทดังขึ้น ทําใหเธอตองหยิบมันขึ้นมาจากกระเปาสะพาย
แลวกดรับเมื่อเห็นเปนของลลิสาพี่สาวที่อยูแดนไกล และโทร.ในระบบ
เฟซไทม
“พี่สา หวัดดีคะ”
“หวัดดีจะ พี่ยินดีดวยนะลิลลี่”
“ขอบคุณคะพีส่ า แมอยูด ว ยนะ” ลิลลดาเอียงโทรศัพทเพือ่ ใหมารดา
ไดเขากลองดวย ทําใหลูกสาวคนโตรีบยกมือขึ้นไหว
“หวัดดีคะแม สบายดีหรือเปลา”
“สบายดี แลวหลานชายแมละ อยูไหน”
“นอนแลวคะ” ลลิสาเอยดวยนํ้าเสียงเรียบๆ เธอฝนยิ้มใหกับมารดา
และน อ งสาวถึ ง ชี วิ ต ครอบครั ว ที่ แ ตกแยกเพราะเกิ ด การหย า ร า ง เธอ
กลายเปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยวที่ตองดูแลลูกวัยสองขวบตามลําพัง หลังสามี
ไปมีผูหญิงคนใหม
“แลวลูกละสบายดีไหม ยายกลับมาบานเราไหมลูก”
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“หนูเพิ่งจะไดงานใหมทําคะแม เลยยังไปไหนไมได”
“ถามันลําบากมากนักก็กลับมาอยูบานเรานะ ลูกคนหลานคน แม
เลี้ยงได”
ลลิสาถึงกับสะอื้นไหดวยความตื้นตัน เหมือนกับลิลลดาที่สวมกอด
คนเปนแมแนน
“หนูรักแมจังคะ”
“ขอบคุณคะแม หนูรูวายังไงหนูก็ยังมีแมอีกคนที่พรอมจะเคียงขาง
ไปกับหนู แตหนูขอสูด สู กั ตัง้ กอน ถาไมไหวจริงๆ หนูจะกลับไปหาแมนะคะ”
“ตามใจ แมรักลูกเสมอนะสา อยาลืมพาหลานชายกลับมาเยี่ยมยาย
บาง ถาไมมีคาตั๋วก็บอก แมจะออกให”
“ขอบคุณคะแม หนูรักแมนะคะ ลิลลี่ ฝากเธอดูแลแมดวยละ”
“ถึงพีส่ าไมฝาก หนูกด็ แู ลอยูแ ลวคะ แตพสี่ าเห็นอะไรใหมๆ ในตัวหนู
บางไหม” ถามแลวก็ยนื่ โทรศัพทไปขางหนา พลางเอีย้ วตัวไปมาเพือ่ ใหพสี่ าว
ไดเห็นรูปรางทรวดทรงใหมของเธอที่เกิดจากการออกกําลังกายอยางหนัก
และควบคุมอาหาร จนเธอสามารถมีรปู รางทีเ่ พรียวระหงดวยความภาคภูมใิ จ
ที่สามารถเอาชนะตัวเองได
“จะอวดวาผอมอยางนั้นเหรอ”
“ใชคะ แลวหนูผอมไหมพี่สา”
“ก็โอเคนะ แตพี่เห็นวาเรื่องอวนผอมเปนเรื่องปกติมากๆ เธออยา
ซีเรียสเลย เราทําชีวิตของเราใหมีความสุขก็พอ”
“ไมไดหรอกลูกสา ลิลลี่จริงจังกับเรื่องนี้มาก แมบอกวาไมอวนๆ ก็
ไมเชื่อ” คนเปนแมพูดแทรกขึ้น
“แมก็ เวลาหนูอวนแลวหนูรูสึกหมดความมั่นใจมากๆ เลยนะ”
ลิลลดายังจําเหตุการณวันที่เธอตกไปในปลักโคลนไดดี มันนาอายมาก
ทีผ่ ชู ายในฝนของเธอยืนหัวเราะขบขันกับสภาพเลอะเทอะ แถมเขายังไปจับ
หมูตวั เล็กขึน้ มาเพราะคิดวาเปนเธอ อีตาบา ชาตินอี้ ยาไดมาเขาใกลเธอเลย
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ตอใหรักมากแคไหนก็เถอะ
“พี่ยินดีดวยอีกครั้งนะลิลลี่ พี่ตองนอนแลว เอาไวคอยคุยกันใหม
นะ”
“ลิลลี”่ เสียงทุม ดังขึน้ ทางดานหลังทําใหรา งเพรียวระหงตองหันไปมอง
กอนจะหันมาพูดคุยกับพี่สาวแทน
“แลวหนูจะหาโอกาสบินไปหานะคะ บางทีหนูอาจไปทํางานทีน่ นั่ ก็ได”
“ลิลลี่ แลวแมจะอยูกับใคร” ลลิสาเอยเตือน พลางขมวดคิ้วสงสัย
กับรางสูงของชายหนุมที่เธอเห็นผานตาจากการหมุนตัวของนองสาว
“สาไปนอนเถอะลูก แลวคุยกัน” คนเปนแมพูดตัดบท ทําใหลิลลดา
ต อ งตั ด สั ญ ญาณการสนทนา เธอหั น ไปปรายตาค อ นอย า งหมั่ น ไส ใ ส
รางสูงใหญในชุดลําลองงายๆ นั่นคือสวมเสื้อเชิ้ตสีฟาแลวสวมทับดวย
เสื้อสูทสีนํ้าเงินเขมเขาชุดกับกางเกงยีนสสีเขม กับรองเทาผาใบราคาแพง
เขาบอกวาคงไมวางมาแสดงความยินดีดวย เพราะติดประชุม ทั้งที่ระยะ
เวลาสี่ปที่เธอเรียนนั้น เขามีเวลาแวะมาหาเธอสัปดาหละหนึ่งครั้งดวยซํ้า
“หลงทางมาเหรอคะคุณคีท” ลิลลดาถามดวยนํ้าเสียงงอนๆ ถึงแม
ในใจจะแอบปลื้มที่ทายาทคีรานอฟแวะมาแสดงความยินดีกับเธอในวันนี้
“ใช หลง หลงมานานแลวดวย”
“หมายความวายังไง บอกมาเดี๋ยวนี้นะ” นํ้าเสียงคาดคั้น แตแกม
สองขางแดงเปลงปลั่งยิ่งกวาสีของกุหลาบในออมกอดของอคินทร
“ลิลลี่ อยาเสียมารยาทกับคุณคีทสิ” คนเปนแมเอยเตือน กอนจะ
รับไหวชายหนุมลูกชายของอดีตเจานายผูใจดีของเธอ
“สวัสดีครับคุณนา ผมมาแสดงความยินดีกับลิลลี่”
“เชิญคะ ขอบคุณคุณคีทมากเลยคะ อุตสาหมา”
“ไมไดอุตสาหมาครับ แตตั้งใจมา” อคินทรบอกเสียงกลั้วหัวเราะ
กอนหันสงกุหลาบสีแดงดอกใหญกลีบแข็งที่มัดรวมกันไวสิบสองดอกและ
ผูกชออยางสวยงามพรอมกับลูกโปงใหกับบัณฑิตจบใหมที่หนาควํ่าเปน
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มาหมากรุก
“ยินดีดวยนะลิลลี่” ชอกุหลาบที่กลิ่นหอมฟุงถูกสงใหพรอมรอยยิ้ม
แตลลิ ลดาก็ยงั คงทําหนานิง่ แลวพนมมือขึน้ ไหว จากนัน้ รับมาไวในออมแขน
มองปราดเดียวก็รวู า มีสบิ สองดอกเหมือนทีเ่ ขามักสัง่ ใหเธอเอากุหลาบไปให
ทุกวันมาตั้งแตเธอเปนวัยรุน แถมเขายังมีชอกุหลาบถือติดมือมาใหเสมอ
ครั้งละสิบสองดอกเชนกัน เธอเลยไปเปดหาความหมายของการใหกุหลาบ
ทําใหเธอรูวามันหมายถึงขอใหเธอเปนคูของเขาเพียงคนเดียว แถมเขายัง
ทําตัวเปนทศกัณฐจอมตือ๊ เรียกวาถาเขาวางก็จะแวะมารับกลับบานพรอมกับ
ดอกกุหลาบ บางครั้งก็แกลงใหคนรถเอาช็อกโกแลตผูกโบมาพรอมกับ
ลูกโปง ทําใหเธอโดนเพื่อนๆ ลอ จนเพื่อนชายหลายคนไมกลาเขามาขาย
ขนมจีบ เพราะคิดวาจีบไปก็แพทายาทลําดับสามจากคีรานอฟ อีตาบา นีเ่ ขา
ทําตัวเปนทศกัณฐมาตั้งแตแรกเลยใชไหม
“เย็นนี้ฉันอยากพาเธอไปกินเลี้ยง ไปกันนะ”
“ไมคะ หนูมีนัดกับแม”
“ก็พาแมไปดวย”
“ไมคะ” ลิลลดาปฏิเสธอยางไมจริงจังนัก เพราะเธอก็ไมไดโกรธเขา
มากมาย แตที่โกรธก็คือเขาไมเคยรูตัวเลยวาทําใหเธอไมพอใจเรื่องอะไร
ทั้งที่เธอพยายามทําหมางเมินกับเขา แลวคิดวาเขาคงจะเลิกตามตอแยเธอ
ไปอีก แตกลับเปนวาเขายังทําตัวเปนนักตื๊อครองโลกตอไป
“ลิลลี่ ถาลูกอยากไปก็ไปนะ อีกอยางคุณคีทอุตสาหชวนทั้งที”
“ขอบคุณครับคุณนา”
“ไมคะ หนูเหนื่อย ตื่นตั้งแตตีสองมาเตรียมตัว หนูอยากนอน ไปคะ
แม กลับกันเถอะ” บัณฑิตจบใหมรั้งแขนมารดาใหออกเดิน
“มารถอะไรกัน” อคินทรยังตามมาตอแยดวย
“ขับมาเองสิ”
“ลิลลี่ แมวาเราหาอะไรกินกันกอนดีกวานะ คุณคีทจะไดกินดวย
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แลวแมก็หิวดวย”
อคินทรนกึ อยากจะเขาไปสวมกอดอดีตแมบา นของมารดาขึน้ มาเลย
แต ก็ ติ ด ที่ ลิ ล ลดาหั น มาตวั ด สายตาค อ นพลางเชิ ด หน า ขึ้ น เหมื อ นสมั ย
ตอนเปนเด็ก เวลาที่เขาพูดอะไรไมถูกใจขึ้นมา
“มีรานอรอยอยูไมไกลจากมหาวิทยาลัย เราไปกินแถวนั้นก็ไดนะ
สเตกเขาอรอย”
ลิลลดานึกขึ้นมาไดวาเธอควรแกลงหนุมโสดจอมตื๊อใหเข็ดหลาบ
หลังจากที่เขาแกลงปวนเธอมาตลอดระยะเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัย
“ถาอยางนั้นหนูอยากกินสมตํา”
“กินก็ไดนะ เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง”
“จริงเหรอคะ หนูกินจุนะ”
“เธอก็กินจุมาตั้งนานแลวนี่” อคินทรพูดหนาตาเฉย แตลิลลดากลับ
คิดวาเขาแกลงลอเลียนเรื่องความอวนของเธออีกครั้ง
“แลวจายไหวไหมละ ถาหนูจะสั่งเยอะๆ นะ”
“ลิลลี”่ ลัดดาปรามอยางหนักใจ กอนหยุดยืนอยูต รงรถคันเกาของเธอ
“แคนี้ชิลๆ ตกลงจะไปรานไหน ฉันจะไดตามไปถูก” อคินทรกมลง
ถามตรงกระจกรถด า นข า งคนขั บ หลั ง จากแม ลู ก เป ด ประตู ขึ้ น ไปนั่ ง
เรียบรอย
“ไปรานยกครกก็แลวกัน”
“ตามไปนะคุณคีท” คนเปนแมกมลงบอกผานทางกระจก กอนที่รถ
จะแลนออกจากลานจอดที่การจราจรหนาแนนไปดวยรถของผูมารวม
แสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม

อคินทรขบั รถมาจนถึงรานสมตําทีล่ ลิ ลดานัด ผูค นก็ยงั แนนเชนเดิม

ทําใหเขาตองชะเงอมองเขาไปในราน แตก็ยังไมเห็นแมแตเงาของหญิงสาว
ทั้งที่เขาออกจากลานจอดทีหลังตั้งสิบนาที
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“เด็กบา อยาบอกนะวาไปรานอื่นแทน” รางสูงใหญบนอยางหงุดหงิด
นึกกลัวใจหญิงสาวขึ้นมาอีกครั้ง เพราะเขาเคยโดนหลอกใหไปผิดรานมา
แลว หลังจากที่เขาพยายามงองอนเพื่อหาสาเหตุถึงความหมางเมินที่มี
มือหนาหยิบโทรศัพทออกจากกระเปากางเกงเมื่อไดยินเสียงเรียก
“ครับคุณนา”
“คุณคีท นาขอโทษนะ ลิลลี่เปลี่ยนใจขับกลับบาน เดี๋ยวนาจะชําระ
คดีความใหเองคะ”
“ก็ดีครับ ผมจะไดรูวาลิลลี่โกรธผมเรื่องอะไร ผมจะไดทําตัวถูก”
อคินทรพูดตัดบทอยางจริงจัง กอนเดินกลับไปยังรถยนตคันหรูของเขา
ไดแตหวังวามารดาของลิลลดาจะถามหาเหตุผลไดสําเร็จ แลวตอนนั้นเขา
ก็จะไดตัดสินใจถูกวาจะเดินหนาตอหรือถอยหางออกมา เพราะดูแลวสิ่งที่
ทําลงไป หญิงสาวมองไมเห็นเลยสักนิด

“แมไมชอบนะที่ลูกทําแบบนี้!” ลัดดาเอ็ดดวยความโมโหที่ลูกสาว

เอาแตใจ แถมยังหลอกใหลูกชายของอดีตเจานายเธอขับรถไปรานอาหาร
เกอ สวนตัวเองขับรถกลับมาบานแทน
“แมเปนผูใหญ แลวก็เคยเปนแมบานของคุณเภตรา ทานเมตตาให
ทีด่ นิ ไวทาํ กินสรางตัว แลวลูกมาทําแบบนีก้ บั ลูกชายทาน ลูกไมเห็นแกหนา
แมเลย ไมคิดวาแมจะอับอายขายหนาแคไหนที่แมอบรมลูกไมไดดี ทั้งที่
คุณคีทก็ออกจะแสนดีกับลูก แมไมเขาใจวาลูกใชอะไรคิด ความจริงลูกก็
เรียนจบรับปริญญาในวันนี้ดวยนะ นาจะมีความคิด แตกลับทําตัวเหมือน
เด็กไรมารยาท ไมไดรับการอบรมสั่งสอน” คนเปนแมตอวาเสียงสั่นพลาง
เดินไปนั่งบนตั่งไมสักของเรือนไม เธอโมโหจนไมอาจระงับไวไดอีก
“หนูขอโทษคะแม” ลิลลดาตามมายกมือขึ้นไหวดวยความเสียใจ
ไมนึกวาผูเปนมารดาจะโกรธมากถึงขนาดนี้
“ขอโทษแลวลูกคิดวาความรูสึกของแมจะดีขึ้นเหรอ หรือแมแต
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คุณคีทก็เหมือนกัน เขาจะคิดยังไงที่ลูกทําแบบนั้น แมก็ไมเขาใจวาลูกจะ
โกรธอะไรนักหนา งอนอะไรเขา กี่ปมาแลวที่เขาก็ยังแวะเวียนมาหา มาพูด
คุยดวย ขนาดวางานเขาก็เยอะ เขาก็ยังไมลืมวันเกิดของแม วันเกิดของลูก
ก็ไมลืม เอาของมาใหทุกป หรือวันขึ้นปใหม สงกรานตก็ยังมารดนํ้าขอพร
แตลูกก็ยังเมินใส ทําไมลูกใจรายกับเขานัก”
“ก็เขาหัวเราะเยาะหนูทําไม แถมเขายังไปอุมหมูตัวเล็กแลวบอกวา
เปนหนูอีก หนูอายนะ” คนเปนลูกสารภาพเสียงสั่น
“เรื่องมันตั้งหลายปแลวนะลูก แลวมันก็เปนเรื่องไรสาระมากเลย
คุณคีทจะรูไหมวาลูกโกรธเขาเรื่องนี้”
“เขาจะรูอะไรละคะ ยังจะมีหนามาถามหนูอีกวาโกรธเขาเรื่องอะไร
คนบา ทําอะไรไวทําไมไมจํา” ลิลลดาตะโกนตอวาอยูบนเรือน ราวกับจะ
ฝากสายลมแสงแดดไปใหถึงทายาทคีรานอฟคนกลาง
“แมขอสัง่ ใหลกู ไปขอโทษเขานะ ถาลูกไมทาํ แมจะถือวาลูกไมรกั แม”
“แมนะ ใหหนูทําอยางอื่นไมไดเหรอ” คนเปนลูกกระเงากระงอด
พลางเดินมาโอบรางเล็กบางของมารดา
“นะคะ ใหหนูทําอยางอื่นแทนนะคะ”
“ไม ปลอย แมจะไปหาอะไรกิน หิว” คําพูดของมารดาทําใหลิลลดา
รูสึกผิดมากกวาเดิม
“หนูขอโทษคะแม แมนั่งนี่นะ เดี๋ยวหนูไปหาอะไรใหกิน”
“เจียวไขโปะขาวมาก็ไดลูก”
รางเพรียวระหงที่ยังอยูในชุดนักศึกษารีบไปจัดการอาหารใหมารดา
อยางเรงดวน จากนั้นหายาแกโรคความดันใหกินจนเรียบรอย
“โทร.ไปเรียกคุณคีทมากินขาวที่นี่ แมจะทําของโปรดใหคุณคีทกิน
เอง” พออิ่มทองก็มีแรงสั่งใหลูกจัดการธุระที่คางคาใหเสร็จ
“แมเหนื่อยแลวนะคะ พรุงนี้ก็ไดคะ”
“โทร.ไปเถอะ แมไมอยากติดคางคุณคีท ยังไงแมก็ตองไดเห็นลูก
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ขอโทษเขาตอหนาแม”
ลิลลดานึกโกรธชายหนุมที่เปนตนเหตุใหเธอตองโดนมารดาดุ แตก็
ทําอะไรไมไดเมื่อแมของเธอยังคงนั่งพิงหลังกับหมอนขวางอยูบนตั่งไม
โทรศัพทเครื่องเกาจึงถูกยกขึ้นโทร.หาคนตนเรื่อง
“ฮัลโหลคุณคีท”
“ทําไม มีอะไร” ถึงเวลาเขาเลนตัวบางแลว อคินทรคิดแบบนั้น
“แมชวนคุณคีทมากินขาวที่บาน”
“แมบังคับใหเธอโทร.มาใชไหม”
“ใช” หญิงสาวตอบเสียงสะบัด กอนจะยิ้มแหยๆ เมื่อมารดามอง
ตาเขียว
“ฉันไมไปหรอก”
“ก็ดี ไมเปลือง” ลิลลดากดตัดสายอยางหมั่นไส เธอเบหนาลอเลียน
ใสโทรศัพทกอนจะโดนมารดาเอ็ด
“โทร.ไปใหม โทร.ชวนมาใหได”
“โธ แมขา ก็คุณคีทไมยอมมา”
“พูดแบบนั้นใครจะมา โทร.ไปเดี๋ยวนี้เลย”
“แมนะ”
“เอาอยางนีด้ กี วา แมเปลีย่ นใจแลว” คําของมารดาทําใหลลิ ลดาใจชืน้
เธอยิ้มกวางคิดวาคนเปนแมจะยกเลิกคําสั่ง
“ลูกขี่รถเครื่องไปชวนคุณคีทที่บานเลย”
“โหย แมคะ คนเขาจะคิดยังไงที่หนูไปหาคุณคีทถึงบานตอนคํ่าๆ
แบบนี้” คนเปนลูกโอดครวญหนาตาละหอย
“ลูกหวงแตความรูสึกชาวบาน แลวความรูสึกของคนที่ดีตอลูกละ
ลูกไมหวงเหรอ หรือวาเห็นเขาตามงอตามเอาใจ ก็เลยเลนตัว”
“แมไมเขาใจวัยรุนเลย ไปก็ได แตแมไมตองทํานะ เดี๋ยวหนูจะทํา
มามาผัดใสไข คุณคีทชอบ แตขอเปลี่ยนกางเกงกอน” ลิลลดาเดินเขาไปใน
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หองสวนตัวเพื่อเปลี่ยนเสื้อผา เธอมองลอดหนาตางมุงลวดออกไปยัง
ดานนอกที่มีตนไมขึ้นสูง นึกถึงคนตนเหตุที่ทําใหเธอโดนดุในวันนี้ เขาจะ
ยอมมางายๆ หรือเปลา หรือจะแกลงใหเธอโดนแมดุมากขึ้นไปอีก

อคินทรขับรถกลับเขามาในอาณาเขตของคีรานอฟในตอนใกลคํ่า

หลังปฏิเสธลิลลดาเรื่องชวนไปกินขาวบาน เพราะเขารูวาหญิงสาวโดน
มารดาบังคับอยางแนนอน ก็ในเมื่อเปนแบบนั้น เขาก็จะไมไป คนอยางเขา
มีศักดิ์ศรีพอที่จะไมตามงอตามเอาใจแมตัวดีอีกแลว ใหรูบางวา อคินทร
คีรานอฟ ไมใชของตาย ผูหญิงมีใหเขาเลือกควงมากหนาหลายตา เวนเสีย
แตวาเขาจะอยากควงหรือไม
เขาขับผานมายังคฤหาสนหลังงามของพีช่ ายคนโตทีแ่ ตงงานมีลกู ชาย
ชื่ออารเธอรวัยสี่ขวบ กําลังซน และชางเจรจา มีรอยยิ้มไรเดียงสา ทําใหเขา
ตองหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเขาไปเพื่อแวะเยี่ยมหลานชายคนแรกของตระกูล
ที่ทําใหครอบครัวคีรานอฟมีหลานแบบเซอรไพรส เพราะไมเคยมีวี่แวว
มากอนวาอาชัญควงหญิงสาวใหเห็น หรือพามาบานเพือ่ แนะนําใหครอบครัว
รูจัก แตพอรูอีกที กลายเปนวาพี่ชายคนโตของเขามีภรรยากับลูกวัยสี่ขวบ
แลว เขายังบอกพี่ชายเลยวาแบบนี้เขาเรียกวาซุมเงียบ
“อาคีท” เด็กชายอารเธอรรองทักดวยความดีใจ กอนลุกขึ้นจากกอง
ของเลนแลววิ่งถลาเขาไปหาอาหนุมที่กาวเขามาในหองรับแขก
“วายังไงไอเสือ” คนเปนอาอาแขนรับหลานชายวัยสีข่ วบ แกมเปนพวง
จนเขาตองกมลงหอมฟอดใหญ นึกไปถึงแกมของลิลลดาที่พวงแกมเนียน
ละเอียดนั้นมีสีแดงระเรื่อตลอดเวลา ถึงแมตอนนี้รูปรางจะผอมเพรียว แต
แกมก็ยังปองนาหอมเหมือนเดิม
“อาคีทไปไหนมาครับ”
“มาหาเรานั่นแหละ แลวพอกับแมละอยูไหน”
“คุณพอชวยคุณแมทํากับขาวอยูในหองครัวครับ” หลานชายชี้นิ้วไป
34 ลอมรักลวงใจ

ยังหองครัวที่ทันสมัย
“แลวเราละทําอะไรอยู”
“เลนรถแขงอยูค รับ อาคีทเลนกันไหม” คําชวนของหลานทําใหอคินทร
ตองนั่งลงรับรีโมตคอนโทรลอีกอันมาจากหลานชาย จากนั้นบังคับใหวิ่งไป
ตามรางที่วางไวบนพื้น ทําใหเกิดเสียงหัวเราะสดใสของเด็กนอยตามมา
“อาวคีทมายังไง” อาชัญเอยทักเมื่อไดยินเสียงหัวเราะของอากับ
หลานดังแขงกัน จึงเดินออกจากหองครัวมาดูและไดเห็นวาลูกชายกับ
ผูเปนอากําลังเลนรถแขงกันอยางสนุกสนาน
“คิ ด ถึ ง หลานเลยแวะมา อาร เ ธอร เ ล น คนเดี ย วไปก อ นนะครั บ ”
คนเป น อาส ง รี โ มตคอนโทรลคื น ปล อ ยให ห ลานชายบั ง คั บ เล น อย า ง
เพลิดเพลิน
“วันนี้ทําไมแวะมาได ไหนวาจะไปเลี้ยงฉลองที่ลิลลี่รับปริญญาไมใช
เหรอ”
“เปลี่ยนใจ กลับบานดีกวา”
“ปญหายังไมเคลียรอีกเหรอ”
คนเปนนองไมตอบ แตถามขึ้นวา
“พี่สะใภผมอยูไหนละ”
“อยูในครัว กําลังเตรียมอาหาร แตใกลเสร็จแลวละ นายจะกินดวย
ก็ไดนะ มีพอ”
“ผมไปทักทายหนอยดีกวา” คนเปนนองบอกกอนเดินเขาไปในครัว
ไดยินเสียงพี่ชายรองบอกไลหลัง
“นายก็เลี่ยงตลอด กี่ปแลวที่ตามตื๊อเขานะ ลิลลี่ตกลงดวยหรือยัง”
คําถามนัน้ มันเจ็บจีด๊ เขาไปถึงหัวใจ แตอคินทรกย็ งั หัวเราะและยิม้ ได เพราะ
หญิงสาวไมมีใครกลามาขายขนมจีบให ก็ในเมื่อเขามักจะแวะเวียนไปรับ
หรือมีดอกไมติดมือไปใหเสมอ ซึ่งบางครั้งลิลลดาก็อารมณดี ยอมไปไหน
มาไหนกับเขาบาง ทําใหพวกเพือ่ นนักศึกษาตางก็เขาใจผิดวาลิลลดากับเขา
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รักกัน เรือ่ งนีเ้ ขาโดนหญิงสาวตอวามาตลอดทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัย แตเขา
ก็ทําเปนไมรูไมชี้ แลวเดินหนาทําตัวเปนทศกัณฐตอไปเรื่อยๆ
“อาว คุณคีท กินขาวเย็นดวยกันไหมคะ อาหารมีหลายอยางเลย”
พี่สะใภเอยทักเสียงหวานอยูในหองครัวที่ทันสมัย หญิงสาวมีผากันเปอน
อยูบนตัว มีลูกมือชวยเตรียมของอีกหนึ่งคน
“เมื่อกี้ผมเห็นอาชัญเพิ่งเดินออกไป”
“คุณอาชัญเขามาปวนมากกวาคะ อัญเลยไลออกไปดูลูกแทน”
“ทําอะไรครับ หอมเชียว”
“หอมก็กนิ ดวยกันคะ วันนีอ้ ญ
ั ทําสตูเนือ้ คุณคีทไมมนี ดั ทีไ่ หนใชไหม
คะ”
“ไมมี แตผมแวะมาหาหลาน แลวก็เลยแวะมาทักพี่สะใภดวยเลย”
“ขอบคุณที่แวะมาคะ โดนอารเธอรชวนใหเลนรถแขงดวยหรือเปลา
คะ แตอัญไดยินเสียงหัวเราะแลวละ”
“เสียงหัวเราะของเด็กฟงแลวสดใสดีนะครับ ผมกําลังคิดวาถาผม
มีลูก ลูกของผมจะหัวเราะแบบไหน” พูดแลวก็คิดไปถึงลิลลดา รายนั้น
เวลาหัวเราะแลวสดใส เสียงกังวานไพเราะเหมือนระฆัง แตลักษณะทาทาง
กระโดกกระเดกไมเรียบรอย จะทําลูกตกจากเตียงนอนไหม
“กอนมีลูกก็ตองมีภรรยากอนนะคะ”
คนเปนนองชายสามีถึงกับยกนิ้วชี้ข้ึนสายไปมาพรอมกับรอยยิ้ม
กอนเดินออกจากหองมาหาคุณพอกับหลานชายที่ยังงวนอยูกับรถแขง
คันโปรด
“เมือ่ ไรนายจะแตงงาน” อาชัญถามขึน้ เมือ่ นองชายเดินมานัง่ เอนหลัง
บนโซฟาราคาแพง
“งานแตงอาชากับเจาสาวเขายังไมเริม่ เลย นายจะใหฉนั ขามหนาขามตา
พี่ชายทําไม”
“ก็ควรจะเตรียมตัวไดแลว อยาลืมวาอาชามันก็เปดตัววาจะแตงงาน
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หลังฉันแคหกเดือนเองนะ”
“ขอหนึ่งปแลวกัน” อคินทรพูดกลั้วหัวเราะ ทั้งที่ยังไมแนใจเลยวา
ลิลลดาจะตกลงดวยหรือไม
“ถานายทําไดกอนหนึ่งป ฉันยอมยกหุนใหนายหนึ่งลานหุน” คนพูด
คืออาชา พี่ชายฝาแฝดคนนองที่กาวขึ้นมาภายในบานพักพรอมกับของเลน
หอบใหญ
“เอาอะไรมาใหลูกฉันอีกแลว”
“รถแขง เดินไปเจอแลวนึกถึงอารเธอรเลยซื้อมาใหหลาน อารเธอร
อาซื้อรถมาฝากลูก”
“ขอบคุณครับอาอาชา” เด็กนอยยกมือขึ้นไหวอยางเรียบรอย
“อาร เ ธอร อาถามหน อ ยเถอะ จํ า ได ไ หมว า คนไหนพ อ คนไหน
อาอาชา” อคินทรถามดวยความอยากรู พลางหัวเราะเมื่อพี่ชายฝาแฝด
แยกเขี้ยวใส
“รูค รับ คุณพอขาว สวนอาอาชาดํา” คําพูดของหลานชายทําใหทงั้ พอ
ทั้งอาหัวเราะกันสนุกสนาน
“ไดคําตอบแลวใชไหมคีท ฉันละอยากจะยันนายนักเชียว” อาชัญ
ตอวาอยางไมจริงจังนัก
“ห า มไปถามลู ก ฉั น นะเว ย ฉั น ไม ใ จดี เ หมื อ นอาชั ญ นะ” อาชาขู 
หนาตาเฉย แตดูเหมือนนองชายจะไมกลัวเกรง กลับหัวเราะชอบใจ
“วาแตนายเถอะคีท เมื่อไรจะลงเอยกับลิลลี่ เรียนจบแลวนี่ ขอเขา
แตงงานไดแลว”
“ทําไมไมไปเคี่ยวเข็ญนายอัครกับนายชินมันบางละ อาชา”
“รอกอนสิ ถานายแตงเมือ่ ไร ฉันกับอาชัญจะไปเคีย่ วเข็ญเจาสองคน
นั้นเอง”
“ฉั น เห็ น ด ว ยกั บ อาชานะคี ท นายควรมี เ มี ย มี ลู ก เป น ของตั ว เอง
ไดแลว”
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แตอคินทรยังไมทันไดโตตอบ โทรศัพทของเขาก็ดังขึ้นเสียกอน
“เด็กโทร.มา ขอตัวกอนนะ”
“นัน่ ไง ไมพน ปนแี้ นๆ” อาชัญรองบอกไลหลังนองชายทีร่ บี ลุกเดินหนี
ออกจากบานพักของเขาไป
“ฮัลโหล” เจาของโทรศัพทเอยเสียงขรึม
“หนูจะชวนคุณคีทไปกินขาวที่บาน”
“ฉันบอกแลวไมใชเหรอวาไมไป” รางสูงเดินกลับมาขึน้ รถแลวสตารต
เครื่อง
“อยางอนนักเลยคะ”
“ใครงอน ฉันแคไมอยากไป”
“มากินมามาผัดใสไขกัน ใสผักคะนาดวย อรอยนะ รีบมาเร็วๆ เลย
ตอนนี้หนูอยูหนาบานคุณคีทดวย” ลิลลดาเอาเมนูโปรดของอคินทรมาลอ
เพราะเธอเคยทําใหเขากินเมื่อหลายปกอนตอนที่เขายังไมหัวเราะเยาะเธอ
ในปลักโคลน
“นึ ก ยั ง ไงถึ ง โทร.มาชวน ทั้ ง ที่ เ มื่ อ ตอนบ า ยเธอหลอกให ฉั น ไป
รานสมตําเกอ หรือจะแกลงกันอีกใชไหม”
“พูดตรงๆ เลยนะ แมสงั่ แลวก็สงั่ อีกวาถาวันนีช้ วนคุณคีทไปกินขาว
ดวยไมได หนูก็ไมตองกลับบาน”
“เสียใจนะ ฉันทําตามคําชวนของเธอไมได”
“แลวจะใหหนูไปอยูไหน หรือจะใหไปเปนลูกนองไอแจคขาวมันไก
เดี๋ยวนี้มันเลื่อนตําแหนงไปสับไกเองแลวนะ”
“เรื่องของเธอสิ” อคินทรขับรถสปอรตคันหรูจนมาถึงหนาคฤหาสน
หลังใหญของเขา รางเพรียวระหงในชุดเสื้อยืดกางเกงวอรมยืนอยูกับ
รถจักรยานยนตทซี่ อื้ มาใชแทนจักรยานคันเดิมทีพ่ งั เสียหาย เขาเก็บโทรศัพท
ลงกระเปากางเกง
“มาทําไมมืดๆ คํ่าๆ โทร.มาก็ได” เขาเสียงออนลง เมื่อหญิงสาว
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พูดดีดวย แลวก็นึกเปนหวงวาจะขี่รถไปตั้งไกลกวาจะพนเขตคีรานอฟ
“ก็มาชวนไปกินมามาผัด”
“ฉันไมกนิ เธอกลับไปผัดกินคนเดียวเถอะ แตฉนั จะขับรถตามไปสง
เธอ ไปขึ้นรถ”
“ไมจําเปนหรอก ถาไมไปกินก็ไมตองขับไปสง เพราะหนูมาเองได
หนูกก็ ลับเองได” ลิลลดาพูดเสียงสัน่ นึกนอยใจทีเ่ ขาใจแข็ง ทัง้ ทีเ่ ธอก็มางอ
ถึงที่ ฮึ! ทําเปนเลนตัว เดี๋ยวเถอะ อยาใหถึงทีของเธอบางก็แลวกัน จะงอน
ใหเข็ด!
“เธอบาปมากรูไหมที่ปลอยใหแมหิวขาว”
“แลวคุณคีทไมบาปมากกวาเหรอที่ปลอยใหแมหนูคอยกินมามาผัด
แตคุณคีทไมยอมไป”
“เด็กบา แลวทําไมไมบอกตั้งแตแรก” รางสูงเดินมาจับจักรยานยนต
แลววาดขาขึ้นนั่ง
“ทําไมคุณคีทไมเอารถไปละ ขากลับจะไดไมตองเดิน”
“มาเถอะ เดี๋ยวแมเธอจะเปนลมเสียกอน” ลิลลดาเลยตองวาดขาขึ้น
นั่งครอมซอนทายรถจักรยานยนต
“จับเอวดวย”
“ไมจําเปน”
“เร็ว จับเอวซะดีๆ” สารถีจําเปนแกลงเรงเครื่องแลวก็เบรกทําให
ลิลลดาตองหยิกลงบนแผนหลังภายใตเสื้อเชิ้ตสีขาว
“เจ็บนะ บอกใหจับเอวไงละ”
“ขี่ไปดีๆ เลยนะ ไมงั้นหนูจะหยิกใหหลังเขียวเลย”
อคินทรจึงแกลงเรงความเร็วแลวทิ้งโคงเลี้ยวไปมา ลิลลดาถึงกับ
กรีดรองแลวทุบมือลงบนหลังเขาดังพลั่ก
“คุณคีท จะบาเหรอ ถารถลมไปละ”
“กลัวรถตกในหลมโคลนอีกหรือไง” คําถามนัน้ ทําใหลลิ ลดาเมมปาก
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แนน เธอมั่นใจวาเขายังไมลืมภาพเธอกับลูกหมูตัวเล็กอยางแนนอน ความ
อับอายเกิดขึ้นในใจของหญิงสาวอีกครั้ง!
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“คนบา หนูไมผัดใหกินแลว” ลิลลดาตวาดเสียงแหว หนาควํ่าเปน

มาหมากรุกยามรถจักรยานยนตจอดตรงหนาเรือนพักของเธอ จากนั้น
วาดขาลงมายืนขางรถ
“อะไรของเธอเนี่ยลิลลี่ อารมณแปรปรวนงายจัง”
“ไม รู  ล ะ ไม ผั ด แล ว อารมณ ไ ม ดี ” หญิ ง สาวบอกด ว ยนํ้ า เสี ย ง
กระเงากระงอด ภาพวันที่เขาอุมลูกหมูขึ้นมาแลวคิดวาเปนเธอนั้นลอย
เขามาในความคิดอีกครั้ง ความอับอายจึงปรากฏชัดอยูบนผิวแกมที่แดง
เปลงปลั่ง
“หรือวาเธอโกรธที่ฉันขี่รถแกลงเธอ”
“ปวยการพูด กลับไปไดแลว”
“หลอกใหฉันขี่รถมาสงใชไหม”
“ไมตองพูดมาก อดกินไปเถอะ หรือไมหนูจะผัดแลวก็เอาไปให
ไอแจคมันกิน” ลิลลดาลอยหนาลอยตาบอก
“ฉันจะไปเผารานมันซะใหสิ้นซาก จะไดยายออกไปจากแถวนี้ซะที”
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“หนูจะแจงตํารวจเอาคุณคีทเขาคุก”
“ได แตกอนอื่น เธอควรไปผัดมามาใหเสร็จกอนนะ” รางสูงใหญจับ
ขอมือเรียวบางใหกาวขึ้นบันไดเรือนไปดวยกัน แตแลวก็ตองชะงัก กอนจะ
สาวเทากาวยาวๆ ไปยังกลางเรือนเมื่อรางผอมบางของลัดดานอนหมดสติ
อยูบนพื้น
“คุณนา” เขาอังมือที่จมูกก็พบวายังมีลมหายใจ แตเนื้อตัวเย็นเฉียบ
“แม แมเปนอะไร” ลิลลดาผวาเขามาหารางมารดาดวยความตกใจ
นํ้าตาไหลพรั่งพรูลงมาดวยอาการใจหาย
“กุญแจรถอยูไหน ไปเอามาเดี๋ยวนี้เลย” อคินทรสั่งเสียงดัง พลาง
ชอนรางของลัดดาขึน้ ไวในออมแขนแลวอุม พาลงจากเรือน มีรา งเพรียวระหง
วิ่งตามมาในสภาพที่นํ้าตานองใบหนา
“เธอนั่งประคองแมไว ฉันจะขับเอง” บอกแลวก็สงรางหมดสติเขาไป
ในเบาะดานหลัง จากนั้นก็ทําหนาที่ขับรถดวยความรีบรอน ไดยินลิลลดา
เรียกมารดาเสียงสั่น ทําใหเขาตองเรงความเร็วมากขึ้น ภาวนาวาอยาให
มีการสูญเสียเกิดขึน้ เลย เพราะเขาคงเสียใจไมนอ ยไปกวาลูกสาวของลัดดา

“เสียใจดวยนะครับ คนไขมาชาไป” คําพูดสั้นๆ ของนายแพทย

แผนกฉุกเฉินทําใหลิลลดากรีดรอง กอนจะตรงเขามาทุบที่แผงอกลํ่าของ
เขาอยางคนเสียสติ
“เพราะคุณคีท เพราะคุณคีท เพราะคุณคีทมัวแตเลนตัว โยกโย
เลยทําใหมาหาแมชา ไมง้ันแมก็ไมตาย ฮือๆ คนเลว คนใจราย ฮือๆ”
รางเพรียวระหงกนดาพลางทุบมือรัวๆ ไมยั้ง เมื่อเธอเอาแตกลาวโทษเขา
ดวยความเสียใจ
“ฮือๆ แมของหนู ฮือๆ คุณคีทเอาแมของหนูคืนมาเดี๋ยวนี้นะ ฮือๆ
หนูเกลียดคุณคีท”
“ลิลลี่ หยุดเลยนะ” คนถูกกลาวหารวบขอมือเรียวบางไวแนน แลว
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กอดประคองใหนั่งลงบนโซฟาหนาหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชน
แหงหนึ่ง
“คุณคีททําใหแมหนูตาย ฮือๆ เอาแมของหนูคืนมานะ”
“หยุดบาไดแลว อยามาโทษกันแบบนี้นะ เธอควรมีสติมากกวานี้นะ
ลิลลี่” เขาตะคอกเสียงเขม ไมนึกวาเหตุการณจะกลับตาลปตรถึงเพียงนี้
จากทีแรกตัง้ ใจวาจะพูดคุยเคลียรปญ
 หาทีค่ า งคาใจใหจบ แลวก็จะสารภาพ
ความในใจใหลิลลดาไดรู จากนั้นเขาก็จะขอโอกาสคบหาดูใจกับหญิงสาว
ในฐานะคนรัก และสุดทายก็จะขอแตงงาน แตไมนึกเลยวาจะกลายมาเปน
แบบนี้ไปได

ลิลลดาเอาแตรํ่าไหเสียใจกับการจากไปของมารดา นึกเสียใจกับ

เหตุการณกอนหนานี้ซึ่งทําใหเธอรองไหอยางหนัก เธอไมยอมพามารดาไป
รานสมตําตามนัด ทําใหแมถึงกับโมโหที่เธอนิสัยเสียและสั่งใหเธอไปตาม
อคินทรมากินขาวใหได ก็ไมนึกเลยวาเพียงชั่วเวลาไมนาน แมของเธอจะ
จากไปอยางกะทันหันแบบนี้ ไดแตนึกขอโทษมารดาที่เธอทําใหคนเปนแม
ตองโมโหขุนเคืองกับการกระทําของตัวเอง อนิจจา ถาเธอรูลวงหนาวาจะ
เกิดเหตุการณแบบนี้ เธอจะไมดื้อกับแมเลย

“คีท เปนยังไงบางลูก” เภตราเอยถามไปทางโทรศัพทไรสาย หลัง

คนรับใชรายงานใหทราบถึงเหตุการณเมื่อหัวคํ่า ทําใหเธอตองโทร.หา
ลูกชาย กอนจะไดคําตอบที่ทําใหเธอใจหาย เพราะลัดดาคืออดีตแมบาน
ที่เธอรักและไวใจมากที่สุด
“ตอนนี้ศพอยูโรงพยาบาลครับ แตลิลลี่บอกวานาลัดดาทําเรื่อง
บริจาครางกายใหทางสภากาชาด ผมแจงใหทางโรงพยาบาลทราบแลว เขา
นําศพไปแชเย็นเพื่อรอเจาหนาที่มาฉีดยาแลวถึงจะเคลื่อนยายศพไปใน
วันพรุง นีค้ รับ” คนเปนลูกบอกอยางหนักใจอยูบ นเรือนของลิลลดา หลังเขา
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พากลับมาบานเพือ่ เตรียมเอกสารสําหรับการสงศพไปสภากาชาดทีก่ รุงเทพฯ
“แลวลิลลี่ละ”
“อยูบานครับ ไมยอมทําอะไรเลย เอาแตรองไห” เขาไมไดเลาให
มารดาฟงวาลิลลี่เอาแตกลาวหาวาเขาเปนตนเหตุใหหญิงสูงวัยเสียชีวิต
“เฮอ นาสงสารจริง แลวคีทโทร.หาพี่สาวลิลลี่หรือยัง”
“ยังเลยครับ”
“โทร.สิ จะไดมาชวยจัดการ แมรูวาลิลลี่ดื้อ คงไมยอมเชื่อคีทงายๆ
หรอก”
“ครับ แตคืนนี้ผมคงอยูเปนเพื่อนลิลลี่ที่นี่กอน”
“ไมตองมาอยูเลยนะ หนูอยูของหนูคนเดียวได” ลิลลดาตวาดลั่น
เสียงนั้นไดยินไปถึงเภตราที่ถึงกับถอนหายใจใหคนเปนลูกไดยิน
“อดทนนะคีท ถาลูกรักลิลลี่จริง ลูกก็ตองอดทน”
“ครับ แคนี้กอนนะครับ” อคินทรเก็บโทรศัพทเขากระเปา จากนั้น
หันไปเจรจากับผูหญิงหัวดื้อใหม
“เธอจะเอาแตรองไหไมไดนะลิลลี่”
“ไมตองมายุง”
“ลิลลี่ มีเหตุผลหนอยสิ พรุงนี้เจาหนาที่เขาจะมารับศพ เธอตอง
เตรียมเอกสารไปใหเขา เพราะฉะนั้นเธอชวยหาไวดวย”
ลิลลดาสะบัดหนาหนีแลวเดินมาทรุดนั่งบนตั่งไมตัวที่แมของเธอ
ชอบนั่ง
“เพราะคุณคีทคนเดียวที่ทําใหแมหนูตาย”
“ใช ฉันทําใหแมเธอตายก็ได พอใจหรือยัง หรือจะใหฉันตายตามไป
ดวยไหม แตกอนที่เธอจะกลาวหาคนอื่น โปรดพิจารณาตัวเองดวยวา
กอนหนานั้นเธอทําอะไรไวบาง ถาคิดไมออกฉันจะบอกใหวา ถาเธอแวะ
รานสมตําตามที่เรานัดกัน แลวกินขาวกันตามปกติ เหตุการณแบบนี้จะ
เกิดขึ้นไหม แมจะใหเธอมาตามฉันที่บานหรือเปลา แลวเราสองคนจะเกิด
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การโตเถียงกันไหม”
รางเพรียวบางเอาแตสะอื้นไห พลางซบหนาลงกับเขาที่เธอยกขึ้นมา
กอด เพราะสิ่งที่ชายหนุมพูดนั้นเปนความจริง แตเธอก็ยังโทษวาเปนเพราะ
เขาที่ตามไป เลยทําใหเธอหมั่นไสอยากจะแกลงเขาเลน
“เอาเบอรโทร.พี่สาวเธอมา ฉันจะโทร.ไปบอกใหเขารู”
“ไมตองยุงไดไหม”
“ถาจะไมใหยุง เธอก็ตองลุกมาจัดการอะไรสิ ไมใชเอาแตโทษวาเปน
เพราะฉัน”
เพราะคําพูดนัน้ ทําใหลลิ ลดานึกโมโห เธอหยิบโทรศัพทมอื ถือออกมา
กดหาพี่สาวที่อยูแดนไกล รอเพียงไมนานลลิสาก็สงเสียงมาใหไดยิน
“ลิลลี่ มีอะไรเหรอ พี่กําลังยุง”
“พี่สา” คนเปนนองพูดไดแคนั้นก็สะอื้นไหออกมา
“ลิลลี่ รองไหทําไม ใครเปนอะไร”
อคินทรใจเย็นไมพอที่จะใหลิลลดารองไหใหคนเปนพี่ฟง เขาแยง
โทรศัพทมาแลวสงเสียงไป
“คุณสา ผมอคินทรนะครับ”
“ออ คุณคีท เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ แลวลิลลี่รองไหทําไม”
“ผมจะโทร.มาเรื่องนาลัดดา” แคเอยชื่อมารดาของหญิงสาวออกไป
เขาก็ไดยินลลิสาถามเสียงสั่นวา
“แมเปนอะไรคะคุณคีท”
“ทานหัวใจวายครับ”
ลลิสานิง่ อึง้ ราวกับโดนช็อรตดวยไฟฟาจนรูส กึ ชาไปทัง้ ตัว จนกระทัง่
ไดยินเสียงชายหนุมเรียก
“คุณสา ทําใจดีๆ นะครับ”
“ฉันจะบินกลับใหเร็วทีส่ ดุ นะคะ แตคงตองหาตัว๋ กอน ไมรวู า กะทันหัน
แบบนี้จะหาไดไหม” หญิงสาวตองกลั้นสะอื้นไปดวย ไมนึกเลยวามารดา
อรอร 45

จะจากไปอยางกะทันหันแบบนี้ ทัง้ ทีเ่ พิง่ จะโทร.คุยกันไมกชี่ วั่ โมงกอนหนานัน้
“คุณสาอยูเมืองไหนครับ”
“นิวยอรกคะ”
“ดีเลย เอาอยางนีน้ ะครับ ทางคีรานอฟจะมีเทีย่ วบินกลับมากรุงเทพฯ
วันเวนวัน ผมจะโทร.ไปติดตอทางโนนให คุณสาจะไดกลับมากับเขา สวน
ทางนี้ก็จะมีคนอํานวยความสะดวกใหระหวางผานดานตรวจคนเขาเมือง”
“ขอบคุณมากคะ ขอบคุณจริงๆ” ลลิสาบอกเสียงสั่น ในนํ้าใจของ
ชายหนุมที่เธอรูจักเขาในฐานะทายาทลําดับสามของคีรานอฟ ตอนที่เธอ
แตงงานและไปจากเมืองไทยนั้น นองสาวของเธออายุสิบเจ็ดและเขาก็อายุ
ยี่สิบแปด ทาทางเขาตอนนั้นดูเหมือนจะเอ็นดูนองสาวของเธอไมใชนอย
ยังจําไดวาเมื่อตอนเชา เธอยังเห็นเขาในโทรศัพทที่โทร.แบบเฟซไทมกับ
ดอกไมชอ โตทีเ่ อาไปแสดงความยินดีกบั ลิลลดาในงานรับปริญญา ไมอยาก
เชื่อเลยวาเวลาผานมาหลายป เขาก็ยังเสมอตนเสมอปลาย โดยเฉพาะใน
เวลาคับขันแบบนี้ เขาก็ยังไมไปไหน
“ไมเปนไรครับ เดี๋ยวผมจะสงขาวอีกที ขอติดตอทางคีรานอฟกอน”
เสียงของอคินทรทําใหหญิงสาวตื่นจากภวังคกอนจะตอบออกไป
“ไดคะ ตอนนี้ฝากดูแลลิลลี่ไปกอนนะคะ”
“ครับ แคนนี้ ะครับ” อคินทรกดตัดสายการสนทนา จากนัน้ ใชโทรศัพท
ของตัวเองโทร.หาทางเลขาฯ ของเขาที่นิวยอรกเพื่อใหจัดการเรื่องเรงดวน
เขาใชเวลาไมนานก็เสร็จเรียบรอย แมกระทัง่ โทร.ไปบอกลลิสาก็ตาม กอนจะ
หันไปมองรางเพรียวระหงทีย่ งั นัง่ กอดเขามองเหมอไปยังความมืดดานนอก
อยูอยางนั้น
“ลิลลี่ ลิลลี่ เปนไงบาง” เสียงถามดังขึ้นพรอมกับที่ชายหนุมผิวขาว
รางอวนทวมสมบูรณโผลพนบันไดเรือนขึ้นมาดวยสีหนาแตกตื่น
“อาว ออ คุณคีท” แจคชะงักฝเทา กอนเอยทักพลางยิม้ แหยๆ เพราะ
เขายังจําไดดีวาเมื่อหลายปกอนชายหนุมแวะไปหาเขาที่ราน และสั่งหามเขา
46 ลอมรักลวงใจ

ลอเรื่องความอวนของลิลลดาอีก ไมอยางนั้นรานขาวมันไกของพอจะตอง
ออกจากพื้นที่ของคีรานอฟ ตั้งแตนั้นคําวาอวนไมเคยออกจากปากของเขา
อีกเลย แถมเขายังทํานํ้าหนักขึ้นมาแทนอีกดวย
“แจค แมตายแลว” ลิลลดาทีน่ งั่ เงียบอยูน านหันไปบอกเพือ่ นเสียงสัน่
กอนจะอาแขนกวางเพื่อสวมกอดเพื่อนชาย แตอคินทรก็แสรงเดินมาขวาง
กลางไวเสียกอน
“ขออภัย ไมทันเห็น”
“ฉันเสียใจดวยนะลิลลี”่ แจคเลยถอยหลังมานัง่ บนเกาอีฝ้ ง ตรงกันขาม
“ฉันทําอะไรไมถกู เลย ไมนกึ วาแมจะจากไปกะทันหันแบบนี”้ คนพูด
เช็ดนํา้ ตาปอยๆ ทําใหรา งสูงทีย่ นื มองอยูใ กลๆ นึกสงสารอยากจะเขาไปกอด
แตพอนึกถึงทีห่ ญิงสาวกลาวหาแลวทําใหตอ งเดินเขาครัวไปเสียบปลัก๊ กระติก
นํา้ รอนเพื่อจะชงกาแฟดื่ม
“ใหแจคชวยอะไรไหม”
“ไมรูจะใหชวยอะไร”
“นอนเปนเพื่อนไง”
“ไมได!” อคินทรตวาดหามเสียงหวน ทําเอาหญิงสาวกับพอคาขาว
มันไกสะดุงเฮือก
“ผมหมายถึงนอนตรงนอกชานโนนก็ได”
“ไมจําเปน ฉันอยูเปนเพื่อนแลว”
“หนูอยูคนเดียวได คุณคีทไมตองมาอยูเปนเพื่อนหนูหรอก”
“ใครก็สั่งฉันไมได ถาฉันจะอยูซะอยาง”
ลิลลดาสะบัดหนาพรืด เพราะไมรูจะทําอะไรมากไปกวานี้ รูดีวา
ไลยังไง เขาก็คงไมไป
“แลวศพแมละ จะไววัดไหนหรือยังไง” แจคชวนคุยเมื่อรูสึกวา
บรรยากาศชางอึมครึมและเงียบสงัดมากๆ
“แมบริจาครางกายใหสภากาชาด พรุงนี้เขาจะมารับแมไป เพื่อให
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นักศึกษาแพทยไดเรียน”
“ออๆ นาลัดดาจะไปเปนอาจารยใหญ”
“แจค” อคินทรเอยขึ้นเมื่อเขาชงกาแฟเสร็จ
“ครับคุณคีท”
“ขาวมันไกที่รานขายโตรุงไมใชเหรอ”
“ครับ คุณคีทคงอยากกิน ผมโทร.ไปใหลูกนองมาสงไดนะครับ”
“ฉันจะถามวาทําไมไมไปชวยเตี่ย”
“คุณคีท แจคเขามีนํ้าใจกับหนูนะ” ลิลลดาเถียงแทน เธอเริ่มโมโห
อีกครั้งเมื่อชายหนุมแสดงทาทีวางอํานาจในบานของเธอ
“แตเธอก็ควรมีนาํ้ ใจกับเพือ่ นดวยการไมทาํ ใหเพือ่ นเสียงาน สวนฉัน
ไมเสียเวลาอะไรเพราะเปนผูบริหาร ฉันถึงอยูเปนเพื่อนเธอได”
“แตคณ
ุ คีทก็ควรมีมารยาทกับคนอืน่ ๆ ดวย โดยเฉพาะคนทีเ่ ขาไมได
สนิทสนม ควรจะมีใหเยอะที่สุด”
“แตฉันวาตอนนี้เธอควรไปอาบนํ้าแลวเขานอน พรุงนี้ยังมีอะไรให
ทําอีกเยอะ แลวแจคเขาจะไดกลับบานดวย” รางสูงหันไปสบตาเด็กหนุม
หุนอวบอวนเพียงนิดเดียว แจคก็ตองลุกยืนอยางรูหนาที่
“จริงของคุณคีท ฉันกลับดีกวา ถามีอะไรก็โทร.ไปคุยก็แลวกันนะ
ลิลลี่”
“ก็ได ขอบใจเธอมากนะแจค” รางเพรียวระหงลุกยืนแลวเดินไปสง
เพือ่ นจนถึงบันได โดยมีอคินทรมองตามดวยความพอใจทีเ่ ด็กหนุม ไมกลา
สวมกอดลิลลดาอยางที่เขาถลึงตาสั่งหามไป
“ความจริงคุณคีทไมตองมาอยูเปนเพื่อนก็ได” ลิลลดาหันไปบอก
รางสูงใหญตรงริมระเบียง
“ไปนอนเถอะ ไมตองมาวุนวายกับฉัน”
“แตนี่มันบานของหนู”
“แลวนี่มันเวลาปกติไหมละ” เขาถามกลับไปทําใหหญิงสาวหัวดื้อ
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ตองตวัดสายตาคอนแลวกาวเดินฉับๆ ไปยังหองสวนตัวของเธอ เสียงปด
ประตูตามหลังดังปง บอกใหรูถึงอารมณของลิลลดาวาหงุดหงิดแคไหน
แตเขาก็ไมสนใจ เพราะเปนหวงสภาพจิตใจมากกวา นึกมาถึงตรงนี้ทําให
เขาตองถอนใจ มองไปยังพื้นที่หญิงสูงวัยเปนลมลมอยูตรงนั้น เขาไมได
นึกกลัว แตเกิดคําถามวาถาเขาตอบตกลงตั้งแตแรกวาจะมากินขาวดวย
แลวลิลลดาไมตองขี่รถไปตามงอเขา นาลัดดาจะเสียชีวิตหรือไม หรือวา
นี่คือโชคชะตาที่ถูกกําหนดไวแลว ใหเขาตองตกเปนผูตองหาของลิลลดา
อีกครั้ง หลังจากที่กอนหนานี้ก็ยังไมเฉลยวาเขาทําอะไรผิด หญิงสาวถึงได
ทําตัวไมเหมือนเดิม

ลิลลดาพนมมือกราบลงตรงเทาทีเ่ ย็นชืดของมารดา ตามดวยลลิสา

พี่สาว จากนั้นรางสูงใหญของอคินทรในชุดสูทสากลสีดําก็พนมมือกราบลง
บนมือของลัดดาอยางนอบนอม ทามกลางสายตาชืน่ ชมของลลิสา กับสายตา
ตกตะลึงของลิลลดา เพราะไมคิดวาเขาจะตองมากราบไหวศพของมารดา
เธอ เนื่องจากไมไดเปนอะไรกันมากไปกวาคนรูจัก และอดีตแมบานของ
คีรานอฟ ในขณะที่อคินทรบีบมือที่เย็นชืดและแข็งทื่อของลัดดาแลวบอก
อยูในใจ
‘ไมตองหวงลิลลี่นะครับ ผมจะดูแลลิลลี่เอง ผมสัญญา’
“เรียบรอยแลวนะครับ ขอเชิญเซ็นเอกสารดานนอกไดเลยครับ”
เจาหนาที่หองเย็นผายมือเชิญอยางนอบนอม ทําใหรางสูงใหญตองหันไป
สบตากับลลิสาที่ตาแดงกํ่า กอนจะหันไปชวนลิลลดาที่นํ้าตาไหลอาบแกม
“เราออกไปขางนอกกันไดแลว” มือหนาแตะแผนหลังลิลลดาใหกาว
ตามคนเปนพี่ จากนั้นเดินนําไปยังโตะของเจาหนาที่ซึ่งเตรียมเอกสารไวให
เขารับมาดูกอนสงใหสองพี่นอง
“คุณสาเซ็นก็ไดครับ แลวเราจะไดกลับกัน”
“หนูยงั ไมอยากกลับเลยพีส่ า” ลิลลดาบอกดวยเสียงสะอืน้ ในขณะที่
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พี่สาวเซ็นเอกสารจนครบ
“ไมกลับวันนี้แลวจะกลับเมื่อไร หรือถาเธออยูแลวทําใหแมฟนขึ้น
มาได ฉันก็จะอยูเปนเพื่อน” อคินทรพูดเสียงเรียบ
“คุณคีทพูดแบบนี้ไดเพราะไมใชแมคุณคีทนี่” พูดออกไปแลวก็แทบ
จะกัดลิ้นตัวเอง เมื่อเห็นเพลิงโทสะฉายชัดอยูในดวงตาคมเขม
“ลิลลี่ เธอพูดอะไรไมนารักเลย”
“ฉันจะถือวาเธอกําลังเสียใจเรื่องแมนะ เพราะฉะนั้นฉันจะใหอภัย
เธอ” รางสูงบอกเสียงเขม กอนกาวเดินออกจากตัวอาคาร ทําใหลลิสาตอง
เดินตามพลางจูงขอมือนองสาวมาดวย รูสึกละอายที่ลิลลดาพูดจาไมนาฟง
เปนอยางยิ่ง
“คุณคีท สาขอโทษแทนนองดวยนะคะ”
“คุณสาไมตองขอโทษหรอกครับ คนพูดเขายังไมรูสึกผิดเลย”
ลิลลดาเลยตองยกมือไหวพรอมอาการสะอื้นไห
“หนูขอโทษคะ หนูแคอยากอยูกับแมใหนานกวานี้ แลวหนูก็ยังทําใจ
ไมได ไมคดิ วาแมจะจากไปกะทันหัน จริงๆ ทีแ่ มบริจาครางกายใหสภากาชาด
หนูกส็ นับสนุนนะ เพราะคิดวาแมจะไดทาํ ดีสรางกุศลใหตวั เอง แลวก็คดิ วา
กวาจะถึงตอนนั้นก็คงจะอีกหลายสิบป แตพอถึงเวลาเขาจริงๆ หนูก็อยาก
ยื้อแมไวใหนานที่สุด เพราะมันเร็วเกินไป”
“ความตายไมมีชาหรือเร็วเกินไปหรอกลิลลี่ มันขึ้นอยูที่วาอายุขัย
ของคนคนนั้นหมดลงเมื่อไรมากกวา” อคินทรบอกเสียงทุม เขาจับมือ
เรียวบางมาบีบกระชับใหกําลังใจ กอนพาเดินออกไปยังลานจอดรถ
“คุณคีทพูดถูกนะลิลลี่ แลวพี่ก็มั่นใจวาเธอดูแลแมดีที่สุดแลว”
“หนูยอมรับนะพี่สา หนูยังทําใจไมได”
“พี่เขาใจ ก็มันเพิ่งจะสองวันเองนะลิลลี่ เรื่องแบบนี้ตองใชเวลา แต
เธอก็ไมควรจะจมอยูก บั ความทุกขใหนานเกินไป ชีวติ ตองเดินหนา แลวพีก่ ็
เชือ่ วาแมคงไมชอบใหเธอตองมานัง่ รองไหคดิ ถึงแมอยูต ลอดเวลาหรอกนะ”
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คนเปนพี่บีบมือปลอบใหกําลังใจ
“หิวกันไหม” อคินทรเอยถามดวยความเปนหวง เพราะนับตั้งแตพี่
กับนองไดเจอกันก็เอาแตรํ่าไห ไมคอยไดกินอะไร นอกจากขาวไมกี่คํา เขา
จึงตองเปนฝายคะยั้นคะยอใหกินอะไรรองทองบาง และรับอาสาทําหนาที่
ขับรถพาสองพี่นองเดินทางมาสงผูเปนแมดวยตัวเอง และอยูรอจนเรื่อง
เอกสารจัดการเรียบรอย
“คุณคีทละหิวไหม เราหาอะไรรองทองกอนเดินทางก็ไดนะ”
“แตหนูไมหิว”
“ไม หิ ว ก็ นั่ ง รอเฉยๆ ก็ แ ล ว กั น ” อคิ น ทร เ ปรยเสี ย งเรี ย บ ทํ า ให
รางเพรียวระหงตองเมมปากแนนดวยความนอยใจ
“เธอก็ควรกินซะหนอยนะลิลลี่ เดี๋ยวจะไมสบายไป พี่อยูดูแลไมได
นะ ฝากหลานไวกับยาเขาหลายวันไมได”
“หนูขอโทษคะ” ลิลลดายกมือขึ้นไหวแลวเปดประตูดานเบาะหลัง
ขึ้นไปนั่ง ทําใหพี่สาวของเธอตองนั่งคูกับชายหนุมแทน
“เธอเพิ่งเรียบจบไมใชเหรอ ยังไมไดหางานทําใชไหม”
อคินทรเงี่ยหูฟงการสนทนาของสองพี่นองดวยความสนใจ เขาเริ่ม
ใจไมดี กลัววาลลิสาจะชวนนองสาวไปอยูนิวยอรกดวย
“ไปยื่นทิ้งไวกอนจบ แตยังไมมีใครเรียกสัมภาษณเลย”
“ทําไมเธอไมยื่นเขาไปที่คีรานอฟ ทํางานใกลบานไมตองเสียคา
เดินทาง” ในที่สุดทายาทคีรานอฟก็เอยขึ้นดวยความหวังดี จริงๆ แลวเขา
อยากใหลิลลดามาทํางานเปนเลขาฯ ดวยซํ้า แตยังไมมีโอกาสไดพูดก็
เกิดเรื่องเสียกอน
“ยืน่ แลวกลัวไดทาํ เลย” ลิลลดาตอบหนาตาเฉย เธอสบตากับชายหนุม
ทางกระจกมองหลังอยางถือดี
“ลิลลี่ ทําไมตองพูดจายั่วโมโหแบบนั้นดวย ไมนารักเลย”
“พี่สาพูดเหมือนแมเลย ขนาดไมไดอยูใกลๆ นะ”
อรอร 51

“ก็เธอพูดไมนารักเลยอะ จะใหพี่พูดแบบไหนละ”
“แวะรานนี้ก็แลวกัน อาหารไทยอรอย เขาทํารอนๆ ดวย” เจาของรถ
หักพวงมาลัยเลี้ยวเขาไปยังลานจอดของรานอาหารริมทาง
“ดีเลยคะ กําลังหิว ไปลิลลี่” คนเปนพี่เปดประตูลงไปยืน ทําให
นองสาวตองลงตาม
“แตถาเธอยังไมมีงานทํา เธอไปอยูนิวยอรกกับพี่ไหม ไหนๆ เราก็
เหลือกันสองคนพี่นอง ไปชวยพี่ดูหลานกอนสักพัก แลวถาเธอหางานทํา
ไดเมื่อไรก็คอยวากัน”
“อุย นาสนใจมากเลยคะ”
“ดีไหมละ ไปอยูด ว ยกันทีโ่ นน เผือ่ เธอจะเจอชายในฝนสักคน” ลลิสา
พูดกลั้วหัวเราะ แอบปรายตามองหนุมโสดเนื้อหอมที่ตามติดนองสาวเธอ
เปนเงา ทั้งที่สถานะของเขาก็สามารถจะควงดารานางแบบหรือไฮโซระดับ
แถวหนาของเมืองไทยได แตเขาก็ไมไป นี่ถาเขาไมรักนองสาวของเธอก็
ไมรูจะใหเขาใจเปนอยางอื่นไดอีกไหม
“เธอเสียเวลาทําเรื่องสักเดือนก็นาจะผาน พี่จะออกจดหมายเชิญ
จากทางโนนใหดวย วีซาจะไดงาย”
การพูดคุยของสองพี่นองทําใหอคินทรกินขาวมื้อนั้นไมอรอย เพราะ
ดูเหมือนวาลิลลดาจะรูวาเขาไมอยากใหไป หญิงสาวจึงตอบตกลงโดย
ไมหยุดคิดสักนิดวาเขาจะเห็นดวยหรือไม

“ไดขาววาเธออยากเจอฉัน?” รางสูงใหญในชุดสูททํางานขับรถ

จากบานตรงมายังสวนกุหลาบที่ขึ้นชื่อของลัดดา รางเพรียวระหงอยูใน
ชุดเสือ้ เชิต้ แขนยาวสีนาํ้ เงินเขม สวมถุงมือและหมวกปกกวางสําหรับปดบัง
ความรอนจากแสงแดด ถึงแมจะอยูในชวงเชาตรู ในมือมีกรรไกรสําหรับ
ตัดดอกเพื่อหอสงใหลูกคา
“คุณคีท หายไปไหนหลายวันเลยคะ” เธอถามเพราะติดตอเขาไมได
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เลยไดแตฝากขอความไวทางไลน
“ฉันมีงานตองทํา”
“งานอะไรคะ”
“เธอสนใจดวยเหรอวาฉันทํางานอะไร”
“อารมณไมดีเหรอคะ” คนถามทําหนาไมรูไมชี้ แตเธอเชื่อวาเขา
อารมณไมดีจริงๆ เพราะนับจากวันที่สงศพแมเธอไปเปนอาจารยใหญ เขา
ก็ดูจะเงียบไป ไมแวะมาเหมือนเคย
“เธอมีอะไรก็พูดมาเลย ไมตองออมคอม” จะใหเขาตอบไดอยางไร
วาอารมณดี หลายวันมานี้เขาหงุดหงิดดวยซํ้า เพราะลิลลดาเลือกที่จะบิน
ไปนิวยอรก โดยไมถามความเห็นเขาสักคําวาเห็นดวยหรือไม มีแตขอ
ความชวยเหลือเรื่องยื่นวีซา นั่นก็คือเซ็นรับรองสถานะทางการเงินใหดวย
หลักทรัพยของเขาเอง แลวยังออกเอกสารรับรองการทํางานใหทั้งที่ไมได
ทํากับคีรานอฟ โดยเขาเอาตําแหนงประธานบริหารคํ้าประกัน
“แหม คุณคีทนะ หนูรูนะวาไมอยากใหหนูไปนิวยอรกใชไหม”
“เธอรู แตก็ยังตัดสินใจจะไป”
“ก็พี่สาชวน หนูก็อยากจะลองดูสักตั้ง”
“จะไปทําอะไร เธอนึกวาที่นิวยอรกหางานงายเหรอ”
“ก็ตองลองคะ หนูอยากออกไปผจญภัยในโลกกวางบาง หลังรูจัก
แตโลกของคีรานอฟมาตลอด” ลิลลดายิ้มยั่ว แสรงทําเปนไมเห็นแววตา
กราดเกรีย้ วของชายหนุม ทีค่ งอยากจะลงโทษเธอเต็มที แตทาํ อะไรเธอไมได
นอกจากอาการเขนเขี้ยวเคี้ยวฟน
“คงอยากหาแฟนเต็มทีสินะ”
รางเพรียวระหงไหวไหลย่ัว พวงแกมแดงระเรื่อแขงกับสีแดงของ
กุหลาบดอกใหญ
“ก็หนูอายุยี่สิบสองแลวนี่ แถมหนุมๆ บานคีรานอฟที่เนื้อหอมฟุง
ก็ดูแลววานาจะไมมีตําแหนงวางสําหรับหนูแลว พี่อาชัญแตงงานแลวหนึ่ง
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พี่อาชาก็กําลังจะแตง หนูนี้ชวดไปแลวสอง จะหันไปสองพี่อัคร รายนั้นก็
ไมคอยยิ้มไมคอยพูด จะออยพี่ชินก็ไมไหว พี่ชินสายหัวอยางเดียว แลว
บอกวาอยามายุง พีช่ อบความโสดของตัวเอง” พูดแลวก็หวั เราะคิกกับคําพูด
ของตัวเอง
“เธออยายุงกับพี่นองฉันนักเลย”
“หวงเหรอคะ”
“ใช หวง” อคินทรไมไดพูดตอวาเขาไมไดหวงพี่หวงนอง แตเขาหวง
หญิงสาวมากกวา
“หวงนัก ไมยุงก็ได แตหนูอยากขอความชวยเหลือ”
เรียวปากหยักยกยิ้มพลางหัวเราะหึๆ อยูในลําคอ
“ทําไมทําหนาแบบนั้นคะ หัวเราะทําไมดวย”
“ขําไง ขําทีเ่ ธอยอมพูดดีกบั ฉันเพราะตองการความชวยเหลือจากฉัน
ความจริงฉันก็ชวยเธอไปเยอะแลวนะ โดยเฉพาะเรื่องวีซา”
“เรื่องวีซา หนูขอบคุณมากๆ อยูแลวคะ แตเรื่องนี้ คุณคีทจะชวย
อีกสักเรือ่ งไดไหมละคะ” ถามแลวก็สง ตะกรากุหลาบใหชายหนุม ถือเดินตาม
“ก็ตองดูกอนวาเรื่องอะไร แลวไดคาตอบแทนไหม”
“คุณคีทสมกับเปนนักธุรกิจทายาทคีรานอฟเลยนะคะ”
“แนนอน พอแมฉันสอนมาดี”
“หนูอยากขายสวนนี้คะ” เรียวแขนยกขึ้นชี้ไปรอบๆ สวนซึ่งเปนของ
ขวัญจากนายหญิงแหงคีรานอฟที่ใหมาพรอมโฉนด หญิงสาวคิดวาจะขอ
แลกเปลี่ยนเปนเงินเพื่อเอาไปเปนทุนในการสรางเนื้อสรางตัวที่นิวยอรก
แทน
“จะขายทําไม แลวไมเสียดายเหรอ มันเปนสวนที่แมของเธอสรางมา
กับมือนะ” อคินทรรบั กุหลาบดอกใหญมาใสตะกรา กลิน่ ของมันฟุง กระจาย
จนตองยกขึน้ สูดดมแลวก็นกึ อยากรูว า พวงแกมสีชมพูของเจาของสวนจะมี
กลิ่นหอมเหมือนกุหลาบไหม
54 ลอมรักลวงใจ

“หนูอยากเอาเงินไปเปนทุนตอนอยูนิวยอรก”
“ไมคิดจะกลับมาแลวเหรอ ถึงคิดจะขายทิ้ง” เขาถามเสียงเรียบ
อยางไมพอใจในการตัดสินใจของหญิงสาว
“แล ว จะให ห นู ทํ า ยั ง ไง หนู จ ะไปๆ มาๆ ไม ไ ด ห รอกนะ ไม ใ ช
สนามหลวงกับทาพระจันทรนี่ หนูก็ตองตัดของที่สําคัญนอยสุดทิ้งไป
กอนสิ”
“ฉันจะรับดูแลใหสามเดือนก็แลวกัน ถาเธอคิดวาจะไมมาจริงๆ ฉัน
จะซื้อไวเอง”
“กรี๊ด คุณคีทใจดีจัง” ลิลลดากรีดเสียงรองดีใจ เธอโผเขาสวมกอด
รางสูงแนนดวยความลืมตัว กอนรีบผละออกแลวหันหนาหนีไปหาตนกุหลาบ
ดวยความขัดเขิน บาจริง เธอทําบาอะไรก็ไมรู เดี๋ยวเขาจะนึกวาเธอออย
หรือยั่ว เพราะจริงๆ แลวเธอแคดีใจมากเกินไปหนอย
“ใช ฉันใจดีเฉพาะตอนที่ทําอะไรใหเธอพอใจนั่นแหละ”
“คุณคีทก็รูทันซะทุกเรื่องเลย”
“แลวเอกสารยื่นไปครบแลวใชไหม”
“คะ รอแตวาเขาจะสงพาสปอรตกลับมาแคนั้น” รางเพรียวระหงเดิน
นํากลับไปยังเรือนไมที่มันเงียบเหงา เพราะไมมีมารดาคอยรองเรียกใหเธอ
ไปกินขาวหรือชวยงานอีกแลว
“ถาไดแลวก็บอก คีรานอฟยินดีบริการรับสงฟรี”
“ขอบคุณคะ หนูสงสัยอยางหนึง่ คุณคีทก็แสนดีแบบนี้ แตทาํ ไมไมมี
สาวๆ มาควงบางคะ หนูเห็นไปทํางานแลวก็กลับบานตรงเวลาทุกวันเลย
อายุเทาไรแลวคะ” ถามแลวก็ยิ้มยิงฟน พลางทําหนาลอเลียน ทําใหกุหลาบ
ในมือหนาถูกเคาะลงบนจมูกดวยความมันเขี้ยว แตเพราะเปนพันธุจาก
ตางประเทศ หนามของมันจึงแหลมและแข็งกวาปกติ จึงเกี่ยวปลายจมูก
จนหญิงสาวสะดุงและมีเลือดซึมใหเห็นทันที
“อุย” มือเรียวสวยยกขึ้นแตะปลายจมูก
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“เอย ขอโทษ เจ็บมากไหมลิลลี่” เขารีบดึงมือนั้นออกแลวไลนิ้ว
เกลี่ยใหกอนจะกมลงจูบซับเลือดที่มันไหลซิบๆ ใหอยางออนโยนและดวย
ความลืมตัว
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“คุณคีท” มือเรียวบางยันแผงอกลํ่าไวดวยความตกใจ แตมือหนา

ก็ยังรั้งเอวบางไวไมยอมปลอยใหเปนอิสระ
“ลิลลี่” อคินทรเรียกเสียงแผว สบตาคนในออมแขนอยางจริงใจ
“คุณคีท ปลอยคะ หนูจะจัดดอกไม” รางเพรียวระหงเอยเสียงสั่น
เธอตกใจกับการกระทําไมนอย ไมนึกวาจะโดนจูโจมแบบไมทันตั้งตัว
“ฉันมีเรื่องจะพูดดวย”
“เรื่องอะไรคะ ปลอยหนูกอนสิ” คําขอนั้นทําใหอคินทรจําตองปลอย
รางเพรียวระหงใหเปนอิสระดวยความเสียดาย เพราะกลิน่ หอมจากผิวแกม
ยังติดอยูในความรูสึก
“ฉันมีขอเสนอใหเธอเลือก”
“ขอเสนออะไรคะ” คนถามเสียงสั่น ในใจเตนรัวพอๆ กับดวงตาดู
หวาดวิตกจนอคินทรเกือบจะหลุดหัวเราะ ถาเขาจะไมตองรวบรวมสมาธิ
เพื่อจะพูดเรื่องสําคัญกับลิลลดา
“แตงงานกับฉัน อยูกับฉันที่นี่ แลวเธอจะไดไมตองไปลําบากที่โนน
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นิวยอรกเปนเมืองใหญแลวก็อันตรายมากเชนกัน” อคินทรตัดสินใจพูด
ออกไป เขาหวังวาลิลลดาจะยอมใจออนและเห็นในสิ่งที่เขาทําใหมาตลอด
หลายป จนยอมตอบตกลงแตงงานกับเขาโดยไมมีขอแม
“คุณคีทพูดอะไรคะ” ลิลลดาเองก็ตกใจไมนอย เธอไมคิดวาเขาจะ
พูดเรือ่ งนีข้ นึ้ มางายๆ ราวกับเขาชวนเธอลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอยางมากกวา
“พูดเรือ่ งแตงงาน ถาเธอเห็นดวย ฉันจะไดบอกแดดบอกคุณแม เธอ
ก็ชวยฉันทํางานที่นี่ บริหารงานผานไอแพดก็พอแลว”
“คุณคีททําแบบนี้ทําไม”
“เธอจะไดไมตองไปลําบาก อยางที่บอก นิวยอรกอาจจะเปนสวรรค
ของใครๆ หลายคน แตมันก็เปนนรกดวยเหมือนกัน”
“หนูวามันไมเวิรกหรอกคะ” ลิลลดาบอกเสียงเรียบ เธอตองบังคับ
เสียงไมใหสนั่ เพราะนอยใจทีค่ นชวนแตงงานไมมแี มแตคาํ บอกรักใหมนั่ ใจ
วาเขาแตงงานกับเธอเพราะความรัก ไมใชแตงงานเพราะกลัวเธอจะไปลําบาก
ที่นิวยอรก
“ลิลลี่”
“หนูไมกลัวความลําบากหรอกคะ หนูวาหนูสูได สูไหว”
อคินทรรูสึกเหมือนโดนตบหนาฉาดใหญจนชาไปทั้งแถบ เขาไมคิด
วาจะถูกปฏิเสธ เพราะที่ผานมาเขาก็เชื่อวาการกระทําหลายๆ อยางก็นาจะ
พิสูจนไดวาเขารูสึกอยางไร
“แตหนูกข็ อบคุณทีค่ ณ
ุ คีทเมตตาหนูนะคะ” หญิงสาวพนมมือขึน้ ไหว
อยางเรียบรอย ทําเปนไมเห็นสันเหลี่ยมคางที่ขบกันจนเปนสันนูน
“ขอบคุณที่กลัวหนูไปตกระกําลําบาก ถึงกับลงทุนแตงงานดวย หนู
ขอไปเผชิญโชคดูกอ นคะ ถาไมเวิรก หนูจะกลับมาทําสวนกุหลาบอยางเดิม
ก็แลวกัน เอาเปนวาหนูขอจํานองสวนนีก้ บั คุณคีทเลยดีกวา ขอเอาเงินกอน
ไปเปนทุนระหวางหางาน แลวก็เสียดอกเบี้ยกันไปทุกเดือน โดยหักจาก
รายไดของสวนหลังจากจายคนงานอะไรหมดแลว”
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“ก็ได จะเอาแบบนั้นก็ได ถาอยางนั้นเราก็จะทําสัญญากัน แตบอก
กอนนะวาธุรกิจก็คือธุรกิจ” อคินทรตอบเสียงเรียบ แตในใจรอนระอุกับ
ความอวดดีของหญิงสาว ได ลิลลี่ แลวเธอจะไดบทเรียนราคาแพงจากฉัน!
“ไดคะ คุณคีทก็จัดการใหหนูดวยแลวกัน หนูไวใจคุณคีท”
“สวนลัดดารับจดหมายดวยครับ” บุรุษไปรษณียตะโกนขัดจังหวะ
ทําใหลิลลดารีบดึงมือกลับแลววิ่งไปยังรั้วหนาบาน
“เซ็นตรงนี้ครับ”
“ขอบคุณคะ” ลิลลดารับซองจดหมายขนาดใหญมาดวยความตืน่ เตน
เมื่อมันมีตราประทับของสถานทูตสหรัฐอเมริกามาดวย
“ฉันไปละ แลวจะใหทนายนัดวันเซ็นสัญญาเรื่องจํานองที่ดินก็แลว
กัน” รางสูงบอกดวยนํา้ เสียงเรียบๆ ใบหนาเฉยเมยกับซองเอกสารสีนาํ้ ตาล
ที่เขาเชื่อมั่นวาวีซาของลิลลดาผานแนนอน
“คุณคีทไมอยูลุนวีซากับหนูกอนเหรอ”
“ฉันมีเรื่องสําคัญตองทําอีกเยอะ เธอลุนไปคนเดียวก็แลวกัน”
“เดี๋ยวคะ” รางเพรียวระหงวิ่งมาสวมกอดอคินทรทางดานหลัง เธอ
กระชับออมแขนแนนดวยความตีบตันในลําคอ เธอรูว า เขานอยใจและเสียใจ
กับคําปฏิเสธเรือ่ งแตงงาน แตจะใหเธอแตงงานกับเขาดวยเหตุผลทีว่ า จะได
ไมตองไปลําบากที่นิวยอรก เธอก็วามันเปนเหตุผลที่ไรสาระเปนอยางมาก
อยางนอยใหเขาพูดออกมาวา แตงงานกับเขา เพราะเขาไมตองการใหเธอ
ไปไหนไกลตัวไกลใจ เธอคงไมตองคิดมากและตัดสินใจแบบนี้
“คุณคีทอยาโกรธหนูนะ”
“โกรธเรื่องอะไร” เขาถามเสียงเย็นในลําคอ แมพอจะรูวาหญิงสาว
พูดถึงคําขอแตงงาน
“เรื่องที่หนูปฏิเสธคุณคีท”
“ไมเปนไร เธอยอมมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตัวเอง ขอใหเธอ
โชคดีก็แลวกัน” เขาจับมือเรียวบางนั้นออกแลวหมุนตัวมาหา
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“ขอให เ ธอโชคดี กั บ ชี วิ ต ใหม ที่ กํ า ลั ง จะมาถึ ง นะ” อคิ น ทร จั บ มื อ
เรียวบางนั้นขึ้นจุมพิตกอนตัดใจกาวเดิน ทิ้งใหลิลลดามองตามจนแทบลับ
สายตา เธอถึงกับตีบตันในลําคอเมื่อรูวาจะตองไปจากบานเกิดเมืองนอน
ตอนีไ้ ปคงตองตอสูด ว ยตัวเอง ไมมหี นุม โสดแสนดีมาคอยปกปองคุม ครอง
เธออีกแลว

“นี� ครับ เซ็นตรงนี้ครับ” คนเปนทนายใชดินสอขีดกากบาทเล็กๆ

ลงบนกระดาษเอกสารซึ่งเปนสัญญาจํานองที่ดินระหวางนางสาวลิลลดา
สถิตรัตน กับ อคินทร คีรานอฟ
“และนี่ครับเช็คเงินสด”
“ขอบคุณคะ” ลิลลดารับเช็คมาดู กอนจะเบิ่งตาโตตกใจกับตัวเลข
หาแสนบาท
“อุย ตั้งหาแสนบาทเลยเหรอ แลวแบบนี้ดอกเดือนละเทาไรคะ”
“บวกลบคูณหารแลวก็อยูท เี่ ดือนละหนึง่ หมืน่ สองพันหารอยบาทครับ
จะตองสงทุกวันที่สองของเดือน หามขาด ถาขาดหนึ่งเดือน สวนก็จะขาด
จํานองนะครับ สัญญานี้มีผลหนึ่งป”
“โอยตายๆ ทําไมดอกแพงจังเลย แลวคุณคีทอยูไหน หนูขอคุย
ไดไหมคะ” ลิลลดามองตัวเลขของดอกเบีย้ แลวเริม่ หนักใจ เพราะถารายได
จากสวนไมพอจาย เธอก็ยังไมรูวารายไดจากการทํางานที่นิวยอรกจะมา
พอจายตรงนี้หรือไม
“คุณอคินทรตดิ ประชุม แตผมจะลองสงขอความไปถามดูใหนะครับ”
หญิงสาวไดแตรับคํา แลวนั่งรอ เพียงครูเดียวก็ไดคําตอบวา
“เชิญคุณลิลลี่ขึ้นไปที่ชั้นเกาไดเลยครับ”
ลิลลดาเดินออกไปขึ้นลิฟต เธอกดหมายเลขตามที่ทนายบอก เพียง
ชัว่ อึดใจประตูลฟิ ตกเ็ ปดกวาง มองเห็นประธานบริหารนัง่ อยูบ นเกาอีต้ วั ใหญ
ตรงหัวโตะภายในหองประชุมที่เปนกระจกใส มีพนักงานหลายคนนั่งฟง
60 ลอมรักลวงใจ

นโยบายกันอยูรวมสิบคน
“คุณลิลลี่ เชิญทางนี้ครับ” พนักงานตอนรับชายผายมือเชิญใหเธอ
เดินตามไปยังหองรับรองทีโ่ อโถง และถูกจัดตกแตงเปนอยางดีดว ยเกาอีน้ วม
บุหนังสีนาํ้ ตาลไหม ตัง้ เปนชุดรับแขก เธอตองยกมือขึน้ กอดอกเพราะความ
หนาวเย็นของเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิเย็นฉํ่าราวกับอยูขั้วโลกเหนือ
“ทานประธานบอกใหรอสักครู เพราะยังประชุมไมเสร็จ ถาคุณลิลลี่
อยากไดชากาแฟหรืออื่นๆ ก็เชิญที่เคานเตอรนะครับ มีสารพัดเลย รวมทั้ง
ขนมและผลไม”
“ขอบคุณคะ แตแอรที่นี่หนาวจังเลยนะคะ”
“ครับ พวกผมเลยตองเตรียมเสื้อกันหนาวมาดวย หนังสือก็มีให
อานเลนนะครับ อยูตรงโนน”
“คะ ขอบคุณ” ลิลลดาเลยตองลุกเดินไปชงชารอนเพื่อดื่มดับความ
เย็นของอากาศ ดืม่ ไปแลวสองถวย ทานประธานอคินทรกย็ งั ประชุมไมเสร็จ
กําลังคิดจะเปลีย่ นใจกลับไปคอยทีบ่ า น ก็ไดยนิ เสียงพนักงานคนเดิมพูดขึน้
“คุณลิลลี่ เชิญครับ”
รางเพรียวระหงจึงเดินตามพนักงานไปยังหองของประธานบริหาร
ประตูไมสีนํ้าตาลถูกเคาะเบาๆ กอนจะเปดจนกวาง ทําใหลิลลดาตองกาว
เขาไป จากนั้นประตูจึงปดสนิท มองเห็นรางสูงใหญเพิ่งจะเปดประตูเขามา
ทางดานขางกอนเอยทักเสียงเรียบ
“ขอโทษที่ปลอยใหคอยนะ เธอมีธุระอะไรจะปรึกษาฉันเหรอ”
“เรื่องจํานองสวนกุหลาบของแมคะ”
“ทําไม หรือวาผูจ ดั การฝายสินเชือ่ พูดจาไมด”ี ถามแลวก็ถอดเสือ้ สูท
ออกจากตัว จากนั้นจึงเดินมากางคลุมไหลให
“ทาจะหนาว เอาเสื้อฉันคลุมไวกอนก็ได เพราะดูทาแลวคงคุยยาว”
“ขอบคุ ณ ค ะ ” ลิ ล ลดารั บ มาสวม เธอพบว า มั น อบอุ  น ขึ้ น อย า ง
ประหลาด กอนจะมีเสียงเคาะประตูแลวเปดเขามา
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“ทานจะใหจัดอาหารกลางวันเลยไหมครับ”
“ไมเปนไร เอาไวกอน ออ ขอกาแฟสักถวยเถอะ” เลขาฯ ชายรับคํา
แลวปดประตูใหสนิทเหมือนเดิม
“คุณคีทยังไมไดกินขาวกลางวันเหรอคะ หนูมากวนหรือเปลา”
“ไมเปนไร คุยเรื่องธุระของเธอตอเถอะ”
“เรือ่ งสวนนะคะ เงินทีใ่ หมาหาแสนแลวหนูตอ งเสียดอกเบีย้ เดือนละ
หมื่นกวาบาท หนูกลัวจะหาเงินสงไมไหว”
“ความจริงดอกเบีย้ ทีท่ างทนายบอกเธอมันก็คอื มาตรฐานของสถาบัน
การเงินคีรานอฟ เราปลอยเงินกูตั้งแตพันลานหมื่นลาน จนมาถึงระดับลาง
คือหนึ่งแสนถึงหนึ่งลานก็ใชราคาดอกเบี้ยแบบเดียวกัน เธอยังดีตรงที่วามี
หลักทรัพยคาํ้ ประกัน ถึงไดยอดสูง ถาไมมกี ค็ งจะไมผา น” บอกแลวก็หนั ไป
รับถวยกาแฟจากเลขาฯ ที่เปดประตูเขามาเสิรฟพรอมของวาง จากนั้นก็
ลาถอยออกจากหองไปอยางรูหนาที่
“ถาอยางนัน้ หนูขอกูแ คหา หมืน่ ไดไหมคะ ดอกเบีย้ จะไดนอ ยหนอย”
“เธอจะเสียเปรียบนะ ถาที่ดินผืนนั้นขาดจํานอง”
“แตถาหนูหาเงินไดครบกอน มันก็ไถถอนไดงายขึ้นไมใชเหรอคะ”
ลูกหนี้บอกดวยความเชื่อมั่นวาเธอจะตองทําสําเร็จ
“ถาเธอตองการแคนั้นก็ตามใจ ฉันจะบอกผูจัดการฝายสินเชื่อให”
“ขอบคุณคะ” ลิลลดายกมือขึ้นไหว เธอรูสึกถึงอาการเฉยเมยและ
เย็นชาไดเปนอยางดี อาจเปนเพราะคําปฏิเสธขอแตงงานทําใหเขาถอยหาง
ไมใหความสนิทสนมเหมือนเดิม
“หนูกลับกอนนะคะ”
“เธอพรอมจะเดินทางเมื่อไร” คนถามยังกมหนากมตาอยูกับการเซ็น
เอกสาร
“ถาเรื่องจํานองสวนตรงนี้เสร็จเมื่อไร หนูก็เดินทางไดเลย เพราะ
กระเปาก็จัดพรอมแลว”
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“โอเค ถาอยางนั้นก็วันศุกรนี้แลวกัน คีรานอฟมีกําหนดบินไป
นิวยอรกพอดี ฉันจะตองไปจัดการเรื่องงานทางโนนดวย เจอกันตอนสี่ทุม
คืนวันศุกรก็แลวกัน”
“ไดคะ จะใหหนูไปเจอที่สนามบินเลยหรือวายังไงคะ”
“เธอรอฉันที่บานนั่นแหละ” คนพูดลุกยืน กอนเก็บปากกาเหน็บ
กระเปาเสื้อเชิ้ต
“ฉันจะออกไปเจอลูกคา ไปพรอมกันสิ เปนเพื่อนกินขาวกลางวัน
หนอยแลวกัน ถือเสียวาฉันเลีย้ งสงเธอก็ได” คําชวนนัน้ ทําใหลลิ ลดาปฏิเสธ
ไมลง เธอจึงเดินออกจากหองทํางานพรอมกับทานประธานทีล่ กู นองหลายคน
ตางก็เอยทักเจานายอยางนอบนอม

“ฉันสงเธอแคนนี้ ะ ขอบใจมากทีเ่ ปนเพือ่ นกินขาว” อคินทรจอดรถ

อยูตรงถนนดานหนาของสวนกุหลาบลัดดา หลังพาหญิงสาวไปกินขาว
ที่โรงแรมแหงหนึ่ง
“ขอบคุณคุณคีทเชนกันคะ” ลิลลดายกมือไหว กําลังจะเปดประตูลง
จากรถก็ถูกมือหนารั้งขอมือไว
“ความจริงฉันอยากจะถามเธออีกครั้งถึงเรื่องแตงงาน แตฉันรูวา
คําตอบคงเหมือนเดิม”
“หนูขอบคุณคุณคีททีใ่ หโอกาสหนูคะ ” มือเรียวสวยขยับจะยกขึน้ ไหว
แตอคินทรก็รั้งมือนั้นขึ้นกดจูบหนักๆ
“ไปโนน ถาไมมีใครถูกใจ ก็อยาลืมนึกถึงฉันนะลิลลี่”
“คุณคีท” ลิลลดาถึงกับตีบตันในลําคอเพราะตื้นตันกับคําพูดของ
อคินทร คีรานอฟ
“ฉันไมอยากใหเธอตองไปลําบากนั่นแหละ นิวยอรกเปนเมืองใหญ
เปนมหานครเอกของโลก มันมีหลายสิ่งหลายอยางที่คาดเดาอะไรไมได
โดยเฉพาะอันตรายจากผูคน ก็ฝากใหเธอเอาไปคิดดวยแลวกัน”
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“คะ หนูจะจําคําพูดคุณคีทไว ขอบคุณอีกครัง้ นะคะ” ลิลลดาสวมกอด
คนตัวโตแนน ไดกลิ่นหอมออนๆ ของนํ้าหอมราคาแพงจนเธอเผลอสูดดม
อยางสดชื่น กอนจะผละออกแลวยื่นปากไปจูบสันเหลี่ยมคางบึกบึนอยาง
ออนหวาน
“หนูขอใหคุณคีทพบคนที่รูใจ...” หญิงสาวยังพูดไมทันจบ เรียวปาก
หยักก็ฉกลงมาปดแลวบดขยี้ไลเล็มกอนสงลิ้นรอนชื้นเขาไปทักทาย มอบ
สัมผัสที่ดูดดื่มให มือเรียวบางไดแตประทวงดวยการทุบแผงอกลํ่า แต
ดูเหมือนมันจะแรงไมพอ หรือเธอหมดแรงเสียกอนจึงถูกรวบไวในออมกอด
“คุณคีท”
“ฉันไมชอบคําอวยพรแบบนี้ เพราะฉะนั้นอยาพูดใหไดยินอีก”
“ไดคะ หนูจะไมพูดแลว ปลอยสิคะ” รางในออมแขนบอกเสียงสั่น
เพราะยังตกใจไมหายกับการจูโจมในครั้งนี้
“ดีมาก ไปเถอะ ฉันตองไปเจรจากับลูกคาตออีก”
รางเพรียวระหงลงจากรถ เธอยืนรอจนไฟสีแดงของทายรถลับไป
จากสายตา พลางยกมือขึ้นแตะริมฝปาก ความเรารอนวาบหวามยังรูสึกได
ไมนึกวาเขาจะพูดเรื่องแตงงานขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเขาก็ยังเหมือนเดิม นั่นก็คือ
กลัวเธอไปตกระกําลําบากอยูที่โนน ทําไมเขาไมบอกวารักเธอ แคคําเดียว
สั้นๆ เธอก็จะไมไปไหนใหไกลจากเขาเลย
ลิลลดาไดแตทอดถอนใจกอนเดินเขาบาน มองเห็นกุหลาบในสวน
ไมชูชอเหมือนเคย ก็ไดแตหนักใจ และคิดไปถึงมารดาที่ดูแลกุหลาบได
งดงามแทบทุกดอก ในขณะทีเ่ ธอเปนแคลกู มือมีหนาทีส่ ง กุหลาบใหครี านอฟ
และตองเรียนหนังสือ การเลี้ยงบํารุงกุหลาบจึงตกเปนของมารดาคนเดียว
แลวนี่แมเสียชีวิตไปแคเดือนเดียว กุหลาบก็ดูจะเหี่ยวเฉาตามไปดวย

อ คินทรอยูในชุดสูทกลางคืนสีขาวทั้งชุด เขาติดโบสีดําไวตรง

กระดุมเม็ดบนสุด ใบหนาแดงกํ่าเพราะฤทธิ์เหลาที่ด่ืมแสดงความยินดีใน
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งานเลี้ยงฉลองแตงงานของ อาชา คีรานอฟ พี่ชายฝาแฝดคนที่สองภายใน
อาณาจักรของคีรานอฟ มีแขกเหรือ่ มารวมงานกันมากมาย และการแตงงาน
ครั้งนี้ก็ถูกกลาวขวัญในวงกวางระดับประเทศ พวกเขาจึงตองทําหนาที่
ตอนรับกันอยางเต็มที่ เพื่อไมใหตระกูลคีรานอฟทางฝงบิดา และตระกูล
บูรพาพิพัฒนของฝงมารดาตองเสียชื่อเสียง ภาพขาวจะตองนําเสนอไปใน
ทางที่ดี สวยงาม และถูกตองทุกอยาง กวางานจะเสร็จสิ้นก็เลนเอาพี่นอง
ตระกูลคีรานอฟแทบจะหมดแรง ยิ่งบาวสาวดวยแลวดูจะเหนื่อยยิ่งกวา
อีกเทาตัว
“มายืนอยูต รงนีเ้ องเหรอ” อชิรวัฒนเอยทักพรอมแกวแชมเปญในมือ
“อืม แขกนาจะกลับเกือบหมดแลวมั้ง” อคินทรตอบรับอยางเนือยๆ
เพราะกําลังคิดถึงลิลลี่จนแทบคลั่ง หลังหญิงสาวบินไปนิวยอรกไดหนึ่ง
สัปดาหแลว ซึ่งเปนหนึ่งสัปดาหที่เขารูสึกวาทรมานใจอยางมาก ไมมีเสียง
ใสๆ คอยเรียกคุณคีทใหไดยิน ไมมีรางเพรียวบางในสวนกุหลาบใหเขา
เดินไปพูดคุยดวยเหมือนเคย
“ประมาณนั้นแหละ เห็นบาวสาวรับแขกแลวเหนื่อยแทน นี่ถาเปน
งานฉันนะ ขอพาผูหญิงหอบผาหนีดีกวา ยุงยากวุนวายนัก แตจริงๆ แลว
ฉันวาอยูเปนโสดสบายใจกวา ชีวิตคูสําหรับฉันนะบอกเลยวามันเปน
มหันตภัยรายแรงมากๆ”
“นายพูดแบบนี้ นั่นแสดงวานายยังรักใครไมเปน”
“นายมันอยูในโลกสีชมพูมากไปแลวคีท ฉันจะเตือนใหวาชีวิตโสด
มันหอมหวานมากเลยนะ นายจะไปหาหวงผูกคอทําไม”
“ฉันถึงบอกนายไงละชิน ที่นายพูดแบบนี้เพราะนายยังไมมีคนรัก”
“แลวไงละคีท นายรักลิลลี่กี่ปมาแลว ปานนี้ไดแอมหรือยัง”
คนเปนพี่หัวเราะพลางสาดแชมเปญรสเลิศเขาปากไปเกือบคอนแกว
เพราะรูด วี า เขาใชเวลาหลายปในการตามรักตามเฝาตามเอาใจ เพือ่ ทีว่ นั หนึ่ง
ขางหนาลิลลดาจะตอบตกลงแตงงานดวยโดยไมมีเงื่อนไข แตคําปฏิเสธ
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สองครัง้ สองหนทําใหเขาแทบถอดใจ แตทยี่ งั ถอดไมไดกเ็ พราะวาความรักมัน
ลนอยูในอก ไมวาจะขอดจะตักทิ้งอยางไร มันก็ยังเออลนขึ้นมาเหมือนเดิม
“ถามแล ว เงี ย บไม ต อบ ทํ า หน า เครี ย ดแบบนี้ ฉั น ว า นายมี สิ ท ธิ์
กินแหวมากกวาจะไดกินลิลลี่นะ”
“ลิลลี่ไมใชแหวที่ฉันจะหยิบขึ้นมากินงายๆ นะชิน”
“ถามันยากขนาดนัน้ นายจะมีคนรักไปทําไมวะคีท มีแลวปวดหัว สูม ี
คูควงไปวันๆ ไมดีกวาเหรอ”
“สักวันนายจะกลืนนํ้าลายตัวเอง”
“เรื่องนั้นไมตองหวง แตตอบฉันมากอนวานายเฝาลิลลี่มากี่ปแลว
เมื่อไรเขาจะเซยเยสกับนายซะที”
“ความรักมันตองใชเวลานะชิน”
“นายอยามาเฉไฉ จริงๆ แลวนายใชเวลากับลิลลีเ่ ยอะมากไปแลวดวย
ปานนี้ก็นาจะขอแตงงานไดแลว นี่อะไร ปลอยใหบินไปนิวยอรก นายลอง
คิดดูนะ อยูใกลยังไมสําเร็จ แลวอยูไกลคอนโลกขนาดนั้น คีทเอย เคย
ไดยินคํานี้ไหม รักแทแพระยะทาง”
“ไอบาชิน ฉันอยากจะเอากําปนยัดปากนายจริงๆ เลย” คนเปนพี่
สบถอยางหงุดหงิดกับคําพูดแทงใจดําของนองชายคนสุดทอง เขาตองดื่ม
แชมเปญจนหมดแกว เมือ่ ยอมรับวาเริม่ กังวลและเริม่ คิดมาก เพราะเคยเห็น
มาหลายคูแลวที่ตองเลิกกันเพราะระยะทาง
“รักเขา ลืมเขาไมไดก็ตามไปสิ”
“ก็วาจะตามไปอยูแลวละ ถาครั้งนี้ไมสําเร็จ ฉันจะอยูเปนโสดเปน
เพื่อนนาย” พูดแลวก็ขํา เพราะรูใจตัวเองวาคงไมมีทางลืมลิลลดาได ยิ่งอยู
ไกลแบบนี้ ความคิดถึงยิ่งทํางานหนักมากขึ้น ทั้งที่เขาเพิ่งจะบินกลับมา
หลังบินไปสงหญิงสาวถึงนิวยอรกดวยตัวเองเมื่อสัปดาหกอน
“พนันกันไหมคีท หาคาขนมเขากระเปาสักรอยลาน”
“อะไร นายมันงกนะชิน อึกอักอะไรก็พนันเอาเงิน แตสวนมากนาย
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จะเลนแพนะ”
“ไมกลาเหรอ” คนเปนนองทาทายดวยทาทีกวนโทโส
“พนันอะไรวามา แตบอกไวกอนนะวาถาแพหามโวยวาย แลวก็หาม
ขอเงินคืน”
“รุนไหนแลวพี่ชาย เอางี้นะ ถานายยังหาทางแตงงานกับลิลลี่ภายใน
สามเดือนไมได นายจายฉันรอยลาน”
“นายคิดวาฉันทําไมไดอยางนั้นสิ”
“ถานายทําไดก็เกงละวะ เฝาเขามากี่ปยังกินแตแหวมาตลอดเลย”
อชิรวัฒนพูดไปหัวเราะไปเพราะคิดวาพี่ชายไมมีทางทําได
“สามเดือนนะ ฉันบินไปถึงนิวยอรกเมื่อไร เริ่มจากวันนั้นก็แลวกัน”
อชิรวัฒนยื่นมือใหพี่ชายจับเขยา
“ฉันวานายทําไมไดแนๆ”
“สงครามยังไมจบ อยาเพิ่งนับศพทหารสินองชาย”
“พวกนายนัดทําสงครามอะไรกัน” อัครวินทร ทายาทลําดับที่สี่ของ
คีรานอฟเดินมาพรอมกับแกวแชมเปญในมือ
“ฉันทาพนันกับคีทวาถาภายในสามเดือนคีทยังไมไดแตงงานกับ
ลิลลี่ คีทตองเสียใหฉันรอยลาน”
“สนไหมละ” อคินทรเอยชวนนองชายอยางนึกสนุก
“เออสนไหมละอัคร เอะ หรือจะพนันกับอัครตางหากดีวะ นาสน
เหมือนกันนะ” อชิรวัฒนหัวเราะชอบใจที่พี่ชายเริ่มแยกเขี้ยวใส
“นายไมตองยุงกับฉันเลยชิน”
“เออ ไมยุงก็ได แตงานนี้นายมองวาใครจะแพชนะเหรออัคร”
อัครวินทรหัวเราะหึๆ พลางมองหนาพี่ชายคนกลางที่กําลังฉํ่าเพราะ
ฤทธิ์แชมเปญที่ดื่มไปหลายแกว
“ลิลลี่บินหนีไปทํางานถึงนิวยอรก ขนาดอยูใกลยังไมสําเร็จ อยูไกล
แบบนี้ฉันวาคีทปลูกไรแหวแทนกุหลาบแลวละชิน”
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“นายอยามาแซวฉันเลย ตัวนายเถอะอัคร เด็กที่เลี้ยงไวโตหรือยัง
พูดขอบคุณหรือสวัสดีคณ
ุ พออัครไดแลวใชไหม ถาไดกพ็ ามาไหวพๆี่ นองๆ
ดวยสิ แดดกับคุณแมจะไดแจกตังคให” อคินทรตอกกลับอยางหนาตาเฉย
“นายทําเปนปากดีนะคีท ฉันนะมันหมูในอวย แตนายนะจะหมูห รือจา
ยังไมรูเลย”
“ไอพวกนี้พอไดทีทําเปนรุม อยาใหถึงเวลาของตัวเองบางก็แลวกัน”
“เออ แตจะวาไปแลว อัคร เด็กนายรับปริญญาเมื่อไรเหรอ”
“นายก็วกกลับมาหาฉันจนไดนะชิน ไมคุยดวยแลว กลับดีกวา”
รางสูงของอัครวินทรหมุนตัวกลับ หมดอารมณจะคุย เพราะโดนลอเรื่อง
ความลับสวนตัวของเขา
“อาวอัคร อะไรวา ถามแคนี้ก็หาเรื่องกลับเลยเหรอ ฉันรูนะวานาย
จะรีบไปกลอมเด็กนอน ตองรีบนอนเร็วใชไหม เดี๋ยวสุขภาพจิตเสีย”
อชิรวัฒนรองถามไลหลังพรอมเสียงหัวเราะของพี่ชายคนกลาง ในขณะที่
อัครวินทรโบกมือให
“อาชิน อาคีท” เด็กชายอารเธอรในชุดสูทสุดเทรองเรียกมาแตไกล
เมื่อผูเปนพอและมารดาจูงมือพากันเดินมาหา
“คีท ไมใชวาอารเธอรไมนารักนะ แตเด็กคือพายุไซโคลนสําหรับฉัน
มากๆ เลย” นองชายคนสุดทองกระซิบบอก
“อารเธอรนารัก หลอ ชางพูด ถาฉันมีลูกก็ขอใหนารักแบบอารเธอร
นี่แหละ” อคินทรบอกยิ้มๆ พลางทรุดเขาลงเมื่อเด็กชายตัวนอยเดินมาถึง
“มาใหอาหอมแกมทีอารเธอร” คําขอนั้นทําใหเด็กชายตัวนอยตอง
เอียงแกมให เรียกรอยยิ้มเอ็นดูจากพอแมและผูเปนอาไดเปนอยางดี
“พวกนายมายืนทําอะไรกันอยูตรงนี้ ฉันเห็นนายอัครเพิ่งจะเดิน
ออกไป ถามก็บอกวาจะกลับไปที่เพนตเฮาสกรุงเทพฯ โนน”
“คงกลัวเด็กนอนไมหลับมัง้ ” อชิรวัฒนพดู กลัว้ หัวเราะ กอนเอีย้ วตัว
บิดขี้เกียจ เขากมลงหอมแกมหลานชายไปหนึ่งฟอดใหญ
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“ฝนดีนะอารเธอร อาไปละ”
“จะไปแลวเหรอคะคุณชิน”
“นายชินมันจะออกไปแสวงหาอิสรภาพนะคุณอัญ” อคินทรเปนฝาย
ตอบพี่สะใภคนโตเสียเอง เมื่อนองชายคนสุดทองหอมแกมหลานชายแลว
ก็เดินหนีไปดื้อๆ
“แลวนายละคีท ทําไมปลอยใหลลิ ลีไ่ ปนิวยอรก ไกลขนาดนัน้ ไมกลัว
โดนฉกเหรอ”
คนเปนนองหัวเราะพลางสายหนาอยางนึกขําทีพ่ ๆี่ นองๆ ของเขาดูจะ
หวงเรื่องนี้เปนอยางมาก
“อัญวาวันนี้คุณคีทคงตอบไปหลายคนแลวใชไหมคะ”
“ครับ สงสัยผมตองบินไปนิวยอรกคืนนี้เลยละมั้ง”
“ฉันวานายควรปรึกษาแดดกับคุณแมกอนก็ดีนะ งานบริหารที่โนน
นาจะมีปญหานิดหนอย”
“เห็นแดดบนอยูเ หมือนกัน งานนีฉ้ นั เหมาะสุดทีจ่ ะเดินทางไปจัดการ
ละมั้ง” รางสูงหัวเราะพลางกมลงหอมเด็กชายอารเธอรอีกครั้ง
“อาไปกอนนะ แลวเจอกันครับสุดหลอ”
“อัญอวยพรใหคุณคีทประสบความสําเร็จนะคะ”
อคินทรเอยปากขอบคุณกอนจับมือกับพีช่ ายคนโตแลวเดินออกจาก
บริเวณนั้น เขาขับรถกอลฟตรงกลับไปบานพักสวนตัว มาถึงแลวก็รูสึก
เหงาจับใจ มองผานตนไมใบหญาไปจนสุดสายตาซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งของ
สวนกุหลาบลัดดาที่เจาของลงทุนจํานองในราคาหาหมื่นบาทเพราะไมอยาก
เสียดอกเบี้ยเยอะ จากนั้นก็ใหหักจากรายไดของกุหลาบที่ขาย เขาไมอยาก
จะบอกเลยวา กุหลาบไมไดสวยงามดอกใหญเหมือนตอนนาลัดดาอยูเลย
สักนิด
รางสูงยกยิม้ มุมปาก รูว า เขาสามารถทําใหกหุ ลาบกลับมาสวยงามได
เพียงแคจางทีมงานมืออาชีพมา แตเขาจะไมทํา เพราะเขาจะดัดนิสัยอวดดี
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ของลิลลดา จะไดรูวาการปฏิเสธคําขอแตงงานของเขานั้นไมใชเรื่องดีเลย
สักนิด
แตความคิดถึงทําใหตอ งจับจักรยานขึน้ ตัง้ แลวปน ไปยังสวนกุหลาบ
ลัดดา ความมืดปกคลุมไปทัว่ บริเวณ แตเขาก็ยงั มองเห็นภาพชัดเจนตัง้ แต
เด็กหญิงลิลลดาวิ่งตามเขาไปทั่วสวนแหงนั้น พอโตเปนเด็กสาววัยสิบหา
ความงามยิ่งฉายชัด โดยเฉพาะพวงแกมก็ยังคงแดงระเรื่อมาตลอด แต
อะไรก็ไมขําเทาตอนที่ตกลงไปในปลักโคลนทองรองดวยกันในขณะที่มี
แมหมูกบั ลูกหมูกาํ ลังคลุกดินโคลนเลนกันอยูน นั้ ดวยความทีเ่ ขามองไมชดั
ความเปนหวงทําใหผวาเขาไปจับตัวลูกหมูแทน คราวนั้นเขาโดนตวาดแลว
ลิลลดาก็วิ่งหนี
รางสูงลงจากจักรยานแลวเดินเขาไปในดงกุหลาบ ปลายนิ้วแตะลง
บนกลีบกุหลาบสีแดงสดพอๆ กับพวงแกมของลิลลดา นึกถึงวันที่เขาจูบ
หญิงสาวในรถเพราะไมอยากไดยนิ คําอวยพร จูบนัน้ ทําใหเขายิง่ นึกถึงทุกคืน
และก็ไมอยากจะจูบแคปาก แตอยากจะจูบไปถึงสวนอื่นๆ ดวยเชนกัน
นึกมาถึงตรงนี้ทําใหตองถอนหายใจเบาๆ
เธอจะคิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงเธอไหมนะ ลิลลดา
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