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หมาปา แงมฝาปลากระปอง

รัฐแมริแลนด สหรัฐอเมริกา

รัฐแมริแลนดตั้งอยูทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงของ
รัฐคือ ‘แอนนาโพลิส’ ในอดีตเคยเปนเมืองหลวงชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา
ในชวงป ค.ศ. 1783-1784
ในคืนวันศุกร เวลาประมาณเที่ยงคืนสิบหานาที รถซิตี้คารสีขาว
แลนมาดวยความเร็ว ตัวรถสายไปมาเปนที่นาหวาดเสียวของคนที่พบเห็น
คนขับคงไมรูตัววามีใครบางคนที่ขับรถตามหลังจับตาดูอยู
ใครอีกคนที่เรงเหยียบคันเรงตามมาติดๆ กําลังสายหนาระอาใจ เขา
เดาไดวาจะเกิดอะไรขึ้นเร็วๆ นี้
และตอจากนั้นไมนาน เสียงยางรถเบียดกับถนนและเสียงโครม
ก็ดงั กองตามมาติดๆ โชคดีเหลือเกินทีอ่ บุ ตั เิ หตุครัง้ นีเ้ กิดขึน้ บนถนนชนบท
สายเล็กๆ ทีเ่ งียบเหงา จึงไมมใี ครไดรบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ความเสียหาย
เกิดขึน้ สวนดานหนาของรถยนตทยี่ บุ เขาไปเกือบครึง่ สวนแบริเออรทถี่ กู ชน
ไมไดเสียหายเพียงแคเคลื่อนที่ออกไป บนถนนเต็มไปดวยเศษกระจก
6 ออนรักคุณพอวายราย

หนารถที่แตกกระจายเกลื่อน
รางเล็กของสาวสวยซึ่งเปนผูขับขี่กําลังอยูในอาการตระหนก ใบหนา
ซีดขาว สมองมึนงง รางกายนอกจากถูกเศษกระจกบาดเล็กนอย ศีรษะ
กระแทกเขากับพวงมาลัยรถยนต ก็ไมมีอาการอะไรรุนแรง
“ซวยแลว!” หญิงสาวยังอยูในอาการมึนเมายกมือลูบหนาดวยความ
เครงเครียด แลวเลื่อนมือลงไปทาบหนาอก สัมผัสไดถึงหัวใจดวงนอย
ที่เตนตุบๆ ดวยความตกใจ
ซวยแนเพราะรถคันนี้เปนของลิซา เพื่อนสาวชาวสิงคโปรที่ใหเธอ
ยืมมาใช แลวบอกทิ้งทายไววาประกันใกลจะขาดแลวนะ ยูโปรดขับดวย
ความระมัดระวัง
พรพระพายกะพริบตาปริบๆ พยายามสลัดไลความมึนงง ไมรูวา
เปนเพราะเธอเมาม็อกเทลสปารกลิง้ สีมว ง ซึง่ เปนเครือ่ งดืม่ แกวเดียวในผับ
ทีห่ ญิงสาวสัง่ มาดืม่ เพือ่ ลืมความทุกข หลังจากกานดาเพือ่ นสนิทสาวชาวไทย
สงคลิปวิดีโอการแตงงานของรังสิโรจนอดีตคนรักที่กลับเมืองไทยไปกอน
หลังเรียนจบ สวนเธอขอทํางานเก็บเงินอีกหนอยแลววาดฝนวาจะกลับไป
แตงงานกัน แตเขาไมรอเธอและตัดสินใจชิงสละโสดไปกอนกับไฮโซสาว
คนดัง ซึ่งเปนขาวบนหนาหนังสือพิมพหลายฉบับ
วันนี้เธอเลยขอดื่มใหเขาเสียหนอย ดื่มอวยพรใหเขาจากที่ไกลๆ
แบบนี้ละดีแลว ดีใจกับเขาที่ไดเจอคนที่ใช แลวก็ฉลองใหกับตัวเองที่กลับ
มาโสดอีกครัง้ พรอมกับการสูญเสีย...สูญเสียคนทีไ่ มรกั เราจริง มาทิง้ กันไป
แบบนี้!
เออ...วาแตดีไมใชเหรอที่เราเสียคนที่ไมรักเราไป นาจะรูสึกแฮปป
ลั้นลา ดี๊ดาเหมือนปลากระดี่ไดอาบนํ้าแรจากเทือกเขาหิมาลัยสิ แตทําไม
พอนึกถึงหนาผูชายเฮงซวยคนนั้นขึ้นมาทีไร ก็เจ็บจี๊ดที่กระดองใจแบบนี้!!
“เฮงซวยชะมาดดด...มันวันอะไรของชานเนี่ยยย!!”
หญิงสาวยืนซวนเซ ปากก็สบถเสียงออแอฟงไมไดศัพท อุบัติเหตุ
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ครั้งนี้ไมถึงกับรุนแรงนัก แครถพังบางสวน แตทําใหสมองของเธอมึน
เบลอไปหมด จนกระทั่งเห็นวามีรถหรูคันหนึ่งขับมาจอดดานหนา
ร า งสู ง กํ า ยํ า ก า วลงมาจากรถยนต แ ม็ ค ลาเรนพี วั น แอลเอ็ ม สี ดํ า
มันปลาบ ไฮเปอรคารทหี่ ายากทีส่ ดุ คันหนึง่ ของโลก ทาทางของเขาดูรบี รอน
และที่ทําใหพรพระพายมองอยางตะลึงก็เพราะเขาคือ
‘ซูเปอรฮีโร’
‘ซูเปอรฮีโรกําลังลงจากรถเพื่อมาชวยเธอ’
“พระเจา...นี่เขาเปนฮีโรในจอไมพอ ตามมาชวยฉันถึงที่นี่ รักคุณ
จังคะกัปตัน...” หญิงสาวยกมือขึ้นโบกเรียกเขา พรอมเสียงออแอ นัยนตา
หวานเชื่อมแปลกๆ
“ชวยฉันดวยคะ ฉันอยูทางนี้ ทางนี้คะ กัปตานนน...”

ร่ างสูงที่กาวยาวๆ เขามายังจุดเกิดเหตุดวยความรีบเรง ไมกี่กาว

ก็ถงึ รถคันทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ เขาไมใชซเู ปอรฮโี ร แตเขาคือ แบรดลีย อาเชอร
ทายาทหนึง่ เดียวของตระกูลอาเชอรทที่ รงอิทธิพลตระกูลหนึง่ ในประเทศเสรี
นี้ ตระกูลอาเชอรประกอบธุรกิจดานเรือเดินสมุทร เรือสําราญ และมีโรงแรม
ระดับหาดาวหลายแหง รวมถึงเปนเจาของคอนโดฯ ระดับไฮเอนดในหลาย
รัฐ และยังขยายสาขาไปอีกหลายประเทศ
สีผวิ เดิมของแบรดลียค อ นขางขาวจัด แตเขาเปนคนชอบออกกําลังกาย
และอาบแดดบอยครั้ง เวลานี้ผิวที่ขาวจัดจึงมีสีแทน นามองมากขึ้นไปอีก
รางสูงกํายําราวนายแบบอยูในชุดเสื้อยืดคอกลมสีนํ้าตาลเขม อวด
มัดกลามแนนๆ แข็งแรงมาก สวมกางเกงยีนสสีเขมยิ่งทําใหเขาดูสูงเพรียว
เราใจ เพราะมันเนนสัดสวนชัดเจนเหมือนกับที่เธอเคยเห็นในภาพยนตร
ในมือยังถือโลซึ่งเปนอาวุธประจําตัว...

แบรดลียรีบเปดประตูรถยนตฝงคนขับและอุมเธอลงมา
8 ออนรักคุณพอวายราย

“เธอเปนยังไงบาง” เสียงหลอสมกับใบหนาเอยถามหญิงสาว กวาดตา
คมมองไปทั่วรางเล็ก
พรพระพายกะพริบตาปริบๆ แลวสงยิ้มเผลใหครั้งหนึ่ง “จักรวาลไป
ทางไหนคะ”
แบรดลียมองแมสาวขาซิ่งตรงหนาแลวขําไมออก อาการทาจะหนัก
ดวงตาคมเขมจองใบหนาสวย แลวตอบเสียงเครียด
“จักรวาลอยูอีกไกล แตถาเธอไปไมไหว คืนนี้คงตองไปกับฉัน”
พรพระพายสงยิม้ เรือ่ ยเปอ ย รูส กึ เหมือนกําลังลอยควางกลางอากาศ
ราวกับไมเปนตัวของตัวเอง เธอไมเคยเชื่อเรื่องทฤษฎีโลกกลมมากอน
จนกระทั่งเวลานี้ เธอกับเขาพบกันในโรงภาพยนตรรอบมิดไนตที่ผานมา
กอนหนานีไ้ มกชี่ วั่ โมง เธอจองตัว๋ อยางยากลําบาก แตในทีส่ ดุ ก็ไดดหู นังดัง
ซึ่งทํารายไดสูงสุดในอเมริกาและกําลังทํารายไดสูงสุดไปทั่วโลก เขาเปน
ฮีโรที่ออกมาแตละทีสาวๆ ไมยอมกะพริบตา
ในบทเขาออกมาเพื่อชวยฮีโรคนอื่นๆ ตอตานเหลาราย แตความ
เปนจริง เขามาเพื่อชวยเธอตางหาก
หนังจบแตคนไมจบ นัยนตาคูส วยพรามัว แลวสงยิม้ นอยๆ “กัปตัน...
ขา ขอบคุณนะคะที่ตามมาชวยพาย ฮีโรตัวจริง”
คนถูกทึกทักวาเปนกัปตันขมวดคิ้วเขมเขาหากัน กรามหนาสบกัน
แนน
‘หนักกวาที่คิด’
ใหตายเถอะ แบรดลียถอนหายใจเฮือกใหญ มองดูภายนอกคิดวา
เธอปลอดภัย ไมเปนอะไรมาก แตเสียงหวานที่เรียกเขาวากัปตันขา ทาทาง
เพี้ยนๆ ทําใหแบรดลียรูวาคงเพราะไอม็อกเทลแกวนั้นแนๆ
เขาไมชอบถูกมองเปนคนอื่น ถึงคนคนนั้นจะเปนฮีโรก็ตาม ถาเธอ
เปลี่ยนจากเรียกเขาวา ‘กัปตันขา’ เปน ‘ผัวขา’ เธอจะนารักกวานี้อีกรอยเทา
เลย
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แบรดลียมองสาวนอยที่อุมอยู “ฉันไมใชกัปตันอะไรทั้งนั้น แตฉัน
เปนพอของลูกเธอ”
“พอของลูกเหรอคะ” หญิงสาวพูดยานคาง ดวงตาฉํ่าหวาน ไมวาจะ
อยูในสถานการณใด พรพระพายก็ยังดูสวยนารักเสมอ
“นี่เธอกําลังเมา หรือวามึน หรือมีอาการอึน กําลังไมเปนตัวของ
ตัวเองใชไหม”
พรพระพายไมตอบ แบรดลียถอนหายใจยาวพรืด ดวงตาคมกลา
จองเธอนิง่ กอนทีเ่ ขาจะไดขอ สรุปวาทีเ่ ธอเปนแบบนีน้ า จะเกิดจากไอมอ็ กเทล
แกวนั้นจริงๆ
เขาจับตามองอยูต ลอดเวลาทีเ่ ธออยูใ นบาร สถานทีน่ ดั พบเพือ่ ความ
บันเทิงหลังพระอาทิตยตกดินมีเพียงไมกี่แหงในเมืองเงียบๆ แหงนี้
เมือ่ สาวสวยอยางพรพระพายกาวเขาไป เธอกลายเปนจุดรวมสายตา
ของพวกลาเหยื่อภายในราน เวลาผานไปไมนาน เขาก็เห็นความผิดปกติ
ของชายสองคนในบาร พวกมั น แต ง กายเหมื อ นทํ า งานที่ ท  า เรื อ แถวนี้
เนื้อตัวเต็มไปดวยกลิ่นแอลกอฮอลคละคลุง ในมือถือขวดเบียร แลวเดิน
เขาไปขอเบอรโทรศัพทของเธอ กอนถูกพรพระพายไลตะเพิดออกมา แต
เธอคงไมทันเห็นวาหนึ่งในสองคนนั้นแอบใสอะไรลงไปในแกว
กอนที่เขาจะตามเธอออกมา แบรดลียหันไปสั่งใหลูกนองที่ติดตาม
มาแฝงตัวอยูในบาร ลากไอสองคนนั้นออกจากบารไปเงียบๆ แลวพาไป
กระทืบหนักๆ โทษฐานที่มันบังอาจมาแตะตองแมของลูกๆ เขา
สัญญาตองเปนสัญญา เขาสัญญากับลูกๆ วาแมสาวคนนี้ จอรแดน
กับจัสตินตองไดมาเปนแม แฝดสุดหลอทั้งสองรอคอยเธออยู
คนหลอใจโหดจัดปรับสีหนาเปนเครงขรึมยํา้ กับลูกนองวา ถาพวกมัน
ยอมรับสารภาพดีๆ วาใสอะไรลงไปในแกวก็ปลอยใหมันมีชีวิตอยู เอาแค
แขนหัก ขาหัก ปอดฉีก มามแตกก็พอ แตถามันไมสารภาพ ปากหนัก ก็ให
เอาซากศพของมันไปกําจัดใหสน้ิ ซาก ดวยการลากไปโยนใหฉลามกลางทะเล
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กินใหอิ่มทอง
จากนั้นแบรดลียก็มองตามแผนหลังของหญิงสาวที่คงยังไมรูตัววา
โดนอะไรเขาไป เขารีบถลันเขาไปในรถคันหรูและขับตามเธอมาติดๆ แต
พรพระพายเหยียบเอาๆ จนประสบอุบัติเหตุเร็วกวาที่เขาคิดไว โชคดีที่เธอ
ไมเปนอะไรมาก แขนของเธอถูกกระจกบาดเสียเลือดเล็กนอย ถาคืนนี้
แมตัวดีจะเสียเลือดมาก คงจะไมใชจากอุบัติเหตุรถชนหรอก
‘แตคงเกิดจากถูกอยางอื่นพุงเขาชนมากกวา’
พรพระพายหัวเราะและยิ้ม ในวันที่ทุกขใจ หัวใจสลาย แตกัปตันขา
ก็ไมเคยทอดทิ้งเธอ โชคยังดีที่เธอตั้งใจจะมอบของสําคัญใหรังสิโรจนใน
วันแตงงาน จึงยังไมตอ งชํา้ ใจหนักมากวาเสียทัง้ ตัวเสียทัง้ หัวใจ ไอคนเลวนั่น
พอรูวาครอบครัวเธอถังแตกก็บอกเลิกกันเฉย เธอควรเก็บสิ่งลํ้าคาเอาไว
มอบใหกัปตันขามากกวา เพราะถึงนาทีที่สําคัญก็มีแตเขาที่โผลมาชวยเธอ
มือนอยๆ เริม่ ปาดปายไปทัว่ แผงอกแกรงอยางซุกซน ดวงตากลมโต
เงยขึน้ มองใบหนาหลอเหลา “คุณมาชวยพาย คุณอยากไดอะไรคะกัปตันขา”
แบรดลียมองหนาคนเมายาดวยสีหนาอธิบายยาก
“เธอมีอะไรจะตอบแทนฉันละสาวนอย” รอยยิ้มหลอๆ แกมเจาเลห
นิดๆ ผุดขึ้น
เธอแหงนหนามองเขา สีหนาครุนคิด คิ้วเรียวสวยยนยูเขาหากัน
กอนที่ริมฝปากอิ่มจะยิ้มขึ้นทีละนิด เธอเกลียดและจะไมเก็บสิ่งสําคัญเพื่อ
คนรักเกาอีกแลว แตเธอจะมอบมันใหกัปตันขา
พรพระพายสบตาคมแชนิ่ง “พรหมจรรย!”
แบรดลียจําตองสะกดกลั้นความรอนผาวแข็งขึง ที่พอไดยินแลวดัน
เนื้อดันตัวออกมา “งั้นดีเลย ถาหายเมาแลวอยาเสียใจทีหลังละกัน” เขา
สูดลมหายใจเขาลึกๆ
“ถาเธอมอบพรหมจรรยใหฉัน แลวเธออยากไดอะไรตอบแทน”
ดวงตาเหมอลอยพูดไปเรื่อยเปอยราวกับอยูในภวังค “ความรัก”
นศามณี 11

“งั้นเธอไดมันไปแลวสาวนอย”
กอนจะขับรถออกมา เขากินยาแกแพอากาศที่ไมเคิลมันสงมาใหไป
หนึ่งเม็ด ไมคิดเลยวายานี้กินแลวจะรอนวูบวาบ เกิดอาการลําคอแหงผาก
ไปหมด จนอยากจะซดนมสดสักเหยือก

ดวงตาสีนํ้าตาลเขมขึ้น พรพระพายเห็นความปรารถนาลุกโชนใน

แววตาคูนั้น ทวารางกายที่ยังไมเคยตองมือชายใดมากอนกลับยินยอม
พรอมใจเปดรับสัมผัสแปลกใหมจากเขา
แบรดลียพาแมของลูกมาที่หองเพนตเฮาสสุดหรูสวนตัว เขาไมไวใจ
ใหเธอกลับไปทั้งที่มึนเมาแบบนี้
“พวกนายกลับไปพักกันไดแลว” แบรดลียห นั ไปไลบอดีก้ ารดทุกคน
ออกไป ขณะที่อุมรางออนแอนไวแนบอก
“ครับ”
เมื่อประตูหองเพนตเฮาสปดลง รางสูงก็ตรงไปที่หองนอน เขาเปด
ประตูกอนจะใชเทาดันปดแลวเดินไปวางรางบอบบางของคนที่ยังมึนเมา
ไมไดสติลงกับที่นอน
“อือ” เสียงครางเบาๆ ของคนหลับทําใหแบรดลียยิ้ม
“เธอจะใหพรหมจรรยกับฉันใชไหม”
“อือ”
คนเมาตอบไปส ง ๆ เพราะปวดหั ว จนอยากหลั บ เต็ ม แก ยิ่ ง เมื่ อ
แผ น หลั ง ได สั ม ผั ส กั บ ที่ น อนนุ  ม แอร เ ย็ น ฉํ่ า สบาย ทํ า ให ร  า งสวยป ด
เปลือกตาลงอยางมีความสุข
แตความสุขก็ถูกรบกวนเมื่อเจาของรางสูงกมลงไปกระซิบเบาๆ ที่
ขางหู
“ยกใหฉัน ไมเปลี่ยนใจใชไหม” เขาถามเพื่อความแนใจ
“อือ”
12 ออนรักคุณพอวายราย

เธอก็ยังตอบคําเดิม ทําใหแบรดลียพยักหนาพอใจ
รางสูงกระซิบกลับ “จักรวาลไมรูไปทางไหน แตถาเปนสวรรค ฉัน
พาเธอไปถูกแนนอนสาวนอย”
บางอยางที่อยูตรงกลางรางปวดตุบ ยิ่งเห็นทรวงอกอิ่มที่โผลพน
ชุดเดรสตัวสวยออกมาก็ยิ่งทําใหเขาปากคอแหงผาก เสนความอดทนขาด
ลง
เขาปลดสายชุดเดรสออกชาๆ ทันทีที่มือหนาไลลูบไล บีบนวดไปทั่ว
หนาอกอวบอิ่ม แลวไมพลาดที่จะพาลิ้นรอนกมลงมาดูดชิมเม็ดทับทิม
สีชมพูนั่นทําใหพรพระพายเผลอครางออกมา
แบรดลียครางกระหึ่มในลําคอ รางกายของเขาในเวลานี้มันฟองวา
ตองการเธอมาก
“อือ” มือไมของคนตัวเล็กปดปาย แตกลายเปนวาแบรดลียจับมัน
มาคลองคอเขาไวแทน กอนจะคอยๆ ดึงชุดสวยออกใหพนรางงดงาม
ดวงตาคมปลาบทอประกายวาวดวยความพอใจ แบรดลียก ลืนนํ้าลาย
อึกใหญเมื่อเห็นสวนเวาสวนโคงนามองตรงหนา หนาอกคัปซีที่ถูกเผยโฉม
ออกมาเพียงบางสวนยังคงถูกหอหุมอยูดวยบราซิลิโคน กับจีสตริงตัวจิ๋ว
สีชมพูหวานจอย ที่แทบจะปดความอวบนูนไวไมพนสายตา
เขาปลดปราการทัง้ สองชิน้ ออก กอนจะกมลงไปดูดชิมความหอมหวาน
จากยอดทรวงสีสด ราวกับคนที่เดินทางกลางทะเลทรายมานานจนเห็น
โอเอซิสอยูตรงหนา
“อือ ไมเอา” เสียงหวานปฏิเสธสั่นพรา รูสึกรอนรุมไปทั้งตัว เธอ
อยากนอนแตเหมือนมีบางอยางคอยกวน บางอยางที่แข็งรอนลากผาน
ดุนดันไปทั่วตัว
แบรดลียเลื่อนตัวขึ้นไปจูบปดปาก สอดลิ้นเขาไปควานหาลิ้นเล็กๆ
ทําใหคนนอนตองเบิกตาขึ้นมา สติที่เหมือนจะหลุดลอยกลับมาอีกครั้ง
เมื่อถูกปาดปาย หยอกเอินในโพรงปาก
นศามณี 13

“อื้อ”
“เธอบอกวาจะยกพรหมจรรยใหฉันแลกกับความรักไมใชหรือไง”
เขาทวงถาม แตคนมึนยามีแตความตระหนก
“ไมนะ ไมสิ ฉันพูดเหรอ”
คนพูดจําไมได คนฟงอยางเขาเลยจูบปดปาก บดขยี้ลงมาลงโทษ
เบาๆ ความหวานแหลมจากสัมผัสอุนรอนที่เขามอบใหทําใหพรพระพาย
ยิ่งมึนงง เขาดูดดึงเกาะเกี่ยวเอาลิ้นของเธอไปเกี่ยวกระหวัดจนทําใหเธอ
เผลอรองคราง
“อือ”
“หวานเหลือเกินทูนหัว แมของลูกฉัน หวานขนาดนี้เชียว”
แบรดลียชม เขาเคยเจอผูหญิงสวยมาเยอะ แตคนที่ทั้งสวยและ
หวานทําใหเขาหลงใหลเห็นจะมีแตเธอคนเดียว
ลิ้นรายปาดปายลงมาที่ยอดทรวงอีกครั้ง เขาไลปลายลิ้นวนไปมา
กับยอดอกจนมันแข็งชูชนั พรพระพายดันศีรษะเขาออก แตเธอทําไมสาํ เร็จ
ไมรวู า เรีย่ วแรงหายไปไหน ไมรวู า เพราะฤทธิแ์ อลกอฮอลหรือความวาบหวาม
ที่พุงโจมตีเปนระลอก
ปากหยักรอนจูบไลลงมาตามหนาทองแบนราบกอนจะหยุดที่ตรง
ความโหนกนูนสวยงาม เขาหยัดกายขึ้นจองมองรางออนแอนที่ตอนนี้ตัว
แดงเถือกไปทั้งตัว แตนั่นยิ่งทําใหเขาอยากสงตัวตนเขาไปในความออนนุม
ของเธอเพื่อใหเธอหายจากความทรมาน
มือหนาดึงเสื้อยืดออกจากศีรษะแลวตามดวยกางเกงยีนสเพราะทน
ความปวดราวทีก่ ลางรางไมไหว จากนัน้ เขาก็พาตัวเองไปครอมทับคนที่นอน
หอบหายใจแรง
“ปลอย”
“ปลอยแน แตหลังจากที่เราสองคนรวมรางกันแลว”
“ไม...” ไมทันที่พรพระพายจะพูดจบ ปากหยักลึกรอนฉาก็แนบลง
14 ออนรักคุณพอวายราย

มาสกัดกัน้ คําพูด ทําใหเสียงหวานกลืนหายลงไปในลําคอ มือไมปด ปายเขา
ออกจากตัว แตกลายเปนวาถูกเขากักไวเหนือศีรษะ
ลิ้นรอนเกี่ยวกระหวัดดูดดึงกับลิ้นเล็กจนพรพระพายวาบหวาม ยิ่ง
เนื้อตัวหนั่นแนนที่บดเบียดลงมาก็ทําใหเธอรอนไปทั้งตัวราวกับคนเปนไข
เขาจูบ เขาลูบไล ไลลงมาตามบาจนถึงยอดทรวงที่ชูชันทาทายอากาศเย็น
ฉํ่าของแอร
พรพระพายรูสึกวาเนื้อตัวรอนฉา สะเทิ้นอายจากสายตาคมกลาของ
คนตัวโตที่มองอยางเรารอน รสจูบจากเขาผานไปทางไหนก็หวานซาบซา
เขาเขี่ยไลยอดทรวงเลน นั่นทําใหพรพระพายสั่นระริกไปทั้งตัว
กัดปากกลั้นเสียงคราง ทั้งทรมานทั้งวาบหวามสุดจะบรรยาย
“ฉันจะปลดปลอยเธอเองทูนหัว”
ปลดปลอยอะไร พรพระพายมึนไปหมด แตแลวก็สมั ผัสไดถงึ ผิวเนือ้
แกรงที่ทาบทับบดเบียดลงมา เขาขับเคลื่อนอยูบนตัวเธอ มันหนักหนวง
แตก็เสียดเสียวแบบที่ไมเคยรูสึกมากอน
รางกายตอนนี้เหมือนไมใชของเธออีกแลว เพราะถูกเขาชักนําจาก
ความปรารถนาทีร่ อ นเรา แบรดลียเ คลือ่ นตัวลงไปทีก่ ลางรางสาว เขาแยกขา
เรียวงามออกจากกัน จองมองเนินเนือ้ แสนสวยกอนจะประคองความใหญโต
ของตัวเองขึ้นมาจดจอ
“พรหมจรรยของเธอขอเถอะ กอนจะไปสวรรค ฉันขอมันเปนคา
ผานดาน โอเคนะ” เขาบอกดวยเสียงแหบพรา แลวพาตัวตนเขาไปในความ
คับแคบแสนออนนุม เขาตองชะงักนอยๆ เมือ่ ตัวตนของเขาผานเขาไปไมได
เธอคับแนนจนเขาตองขบกรามแนน
“เจ็บ”
“ทนหนอยนะทูนหัว อีกเดี๋ยวก็จะดีขึ้น” แบรดลียปลอบประโลม
เสียงนุม แลวกมลงไปประทับจูบทีก่ ลีบปากอิม่ เรียวปากหวานฉํา่ นุม ละมุน
จนเขาจูบไดไมเบื่อ
นศามณี 15

เมื่อลากปลายลิ้นผานลงมาตามรองอก จนถึงยอดทรวงเขาก็งับเขา
ปากอีกครั้งเพราะอดใจกับความอวบใหญไมไหว ลิ้นรอนชื้นที่ไลวนไปมา
เรียกความเสียวซานใหแกเจาของทรวงอกที่สั่นระริกไปทั้งตัว
ความคับแคบของพรพระพายคอยๆ ขยายออก เปดรับตัวตนใหญโต
ไดมากขึน้ แบรดลียเ ปลีย่ นมาหยัดกายขยับสะโพกเขาทีละนิด เวลานีต้ อ ให
โลกถลมตรงหนา เขาก็ตองไดพรหมจรรยแมของลูก
เธอตองเปนของเขา
เมื่อคิดไดดังนั้นเขาก็พาตัวตนเขาไปเรื่อยๆ สัมผัสกับความนุมชื้นที่
โอบรัดตัวตนเขาไวทุกทิศทาง เขารูแลววาไดผานเสนใยบางๆ นั่นไปแลว
เพราะพรพระพายมีอารมณรวมเขาจึงสามารถขยับตัวตนได
“อา” เสียงครางกดตํ่าของคนที่เพิ่งผานความคับแคบเขาไปจนสุด
เขาเห็นใบหนาสวยเหยเกก็จูบเบาๆ ที่หนาผากมน
“เธอวิเศษมากรูไหม”
“อื้อ เจ็บ”
แบรดลียยิ้มเอ็นดู เขาไมสามารถถอดถอนตัวตนได เมื่อไดเขาไป
จนสุดแบบนี้ มีทางเดียวคือตองเดินหนาตอใหสดุ มือหนาฟอนเฟนสองเตา
ใชนิ้วโปงไลวนกับยอดทรวง เขารูวานั่นคือจุดออนของเธอ เพราะทุกครั้ง
พรพระพายจะสั่นระริกไปทั้งตัว
สะโพกสอบแกรงสายวน ขยับเขาออกไดอยางทีต่ อ งการ เมือ่ กุหลาบ
งามแบงบานออกตอนรับ รอยยิ้มพอใจปรากฏบนใบหนาหลอ เขาควงสาย
ไปมา ไมนานความเสียดเสียวก็พุงแหลมกลายเปนความสุขที่ลนปรี่ของ
คนทั้งสอง
“อา” แบรดลียซูดปากครางออกมา
ขณะทีพ่ รพระพายกัดปากกลัน้ เสียงคราง เนือ้ ตัวสัน่ ระริกดวยความ
วาบหวิวทีร่ นุ แรง ราวกับคลืน่ สึนามิทพี่ งุ เขาหาตัว มันสุขสมแตกเ็ สียดเสียว
ทรมาน เธอไมรูจะควบคุมมันอยางไรดี รางกายทรยศตอคําสั่งของสมอง
16 ออนรักคุณพอวายราย

ที่อยากจะตอตาน
ความคับแนนกลางรางที่เขาควงสะโพกขยับเขาออกทําใหเธอมวน
ในชองทองราวกับมีผีเสื้อตีวน มันทรมานแตก็ออนหวาน เสียวซานจน
ไมกลาบอกใหเขาหยุด
“อือ” เสียงครางแผวเบาอยางลืมอาย
“ดีใชไหมทูนหัว ผัวทําใหพอใจหรือเปลา”
พรพระพายไมกลาตอบ เธอเห็นเขาขยับตัวตนเขาออกในตัวเธอเร็ว
ขึ้นๆ ราวกับเขารูวาเธอจะไมไหวแลว
“อือ” นั่นเปนเสียงครางที่พรพระพายรูสึกวานาอายที่สุด กอนที่ราง
จะกระตุกถี่หวีดรองออกมาเต็มเสียงดวยความเสียดเสียวที่ไมเคยรูจัก
มากอน
แบรดลียยิ้มเมื่อเห็นวาแมของลูกไปถึงจุดไคลแม็กซแลว เขาเรง
ขยับจังหวะเขาออก ไมนานก็ตามเธอไปติดๆ สายธารขนเหนียวไหลทะลัก
ผานชองทางรักที่ยังสอดประสานเชื่อมตอ
“ปลอย... ฉันไมไหวแลว” พรพระพายพยายามดันตัวหนี สติที่ไดมา
ในเวลาเกือบเชาทําใหเธอรูวาเนินกายสาวกําลังถูกเขาพุงเขาชนไมหยุด
บางอยางทีแ่ ข็งรอนราวหินผากําลังแนบสนิทชนิดไมยอมใหอากาศแทรกผาน
เธอถูกเขาโรมรัน ลูบไลไมไดหยุดไดหยอนตั้งแตตอนไหนจําไมได
พอจะรองเขาก็จบู พอผลักเขา เขาก็กดเธอลงไป แลวพารางกายกํายําลงมา
แนบชิด บดเบียดถูไถจนหญิงสาวแทบไมไดหายใจ แลวบอกวาเขาชอบกิน
พาย
“ปลอยนะ”
ไมคิดวาพรหมจรรยที่เธอเก็บไวอยางดีมาเปนระยะเวลายี่สิบกวาป
เมื่อจะเสีย กลับตองเสียมันงายๆ เพียงแคนี้ เขาเปนใครเธอไมรู แตที่เธอรู
สิ่งที่ชําแรกผานเขามาดุดันเกินกวาสาวบริสุทธิ์อยางเธอจะรับไหว เธอถูก
เขายัดเยียดใหรับไมรูกี่ครั้ง จนกระทั่งรางใหญกระตุกถี่ แลวทิ้งตัวลงซบ
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รางออนนุมของเธอเปนครั้งที่เทาไรก็ไมไดนับ
หัวใจดวงนอยของพรพระพายสั่นไหวอยางบอกไมถูก หมดแรงกับ
การถูกยัดเยียดอยางเอาเปนเอาตาย จนคนที่โหมหนักมาทั้งคืนก็หมดแรง
และหลับไปได
“คนเลว รังแกผูหญิง” ดวงตากลมโตกวาดมองหามีดหวังจะเสียบ
ใหมดิ หัวใจซาตานตัวรายทีห่ ลับสนิทไป ทวาไมมอี าวุธทีจ่ ะทํารายเขาไดเลย
จะวาไปแลว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ สิง่ หนึง่ คงตองโทษตัวเอง เปนเพราะเธอเมาไมไดสติ
จนเสียพรหมจรรยใหใครไปก็ไมรู
“บาจริง”
หญิงสาวคิดแบบนัน้ คอยๆ ลุกขึน้ ยืน แคออกแรงขยับจะกาวเทาตอ
ก็รูสึกปวดแปลบไปหมดจนแทบจะกาวขาตอไมไหว มือบางขางขวายกขึ้น
ปาดเช็ดคราบนํ้าตา กัดฟนกมลงไปหยิบเสื้อผาที่กระจัดกระจายอยูรอบๆ
เตียงขึ้นมาถือไว แลวรีบสวมใส กอนจะผลักประตูหองแลวหายออกไป
จากเพนตเฮาสอยางรวดเร็ว

เจ็ดวันตอมา

เขาวาถาอยูที่เมืองนี้อยาลืมมองหาทหารเรือในชุดยูนิฟอรมสีขาวที่
จะออกเดินมาตามถนนแอนนาโพลิส เพียงแตวันนี้หญิงสาวไมไดคิดจะ
มองหาหนุมรูปหลอในชุดยูนิฟอรมสีขาวที่มักจะเขามาขอเบอรโทรศัพท
คนที่กําลังมองหามาโนนแลว
“เฮ...ที่รัก เธอกําลังมองหาฉันอยูใชไหม” นํ้าเสียงเจือไวดวยความ
เอ็นดูดังขึ้น
“คุณกลอเรีย”
เสียงหวานใสเอยขึ้น กอนระบายยิ้มหวานไปถึงดวงตาสงใหใบหนา
หวานอยูแ ลวดูหวานลํา้ นามองมากขึน้ หญิงสาวยืน่ มือเรียวไปรับถุงกระดาษ
สีนํ้าตาลที่มีผักผลไมจากหญิงวัยหกสิบสองซึ่งยังดูแข็งแรงกวาวัยมาก
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“สงมาใหฉันเถอะคะ”
พรพระพายบอกพรอมกับรีบเขาไปชวยถือของ ซึ่งในถุงคงเปน
วัตถุดิบในการทําอาหาร
กลอเรียเคยเปนแมบา นในคฤหาสนของมหาเศรษฐี แตเมือ่ หาปกอน
เธอลาออกแลวกลับมาอยูที่แมริแลนดบานเกิดแสนสงบแหงนี้ เพราะอยาก
ใชชีวิตอยางเรียบงายในบั้นปลาย
“ขอบใจนะหนูแพตตี้ หนูนารักเสมอ” กลอเรียยิ้มใหเด็กสาวอายุ
คราวลูกอยางอบอุน ในสายตาเธอ เด็กสาวชาวไทยคนนี้ขยันขันแข็งและ
ใจดี ชางนาเอ็นดู หากเธอมีลูกชายคงจะแนะนําใหจีบไปแลว
พรพระพายรูจ กั กับกลอเรียมาหลายปแลว เพราะระหวางทีเ่ ธอศึกษา
อยูท มี่ หาวิทยาลัยชือ่ ดังในแมริแลนด เธอเคยทํางานใหกบั กลอเรีย โดยการ
ชวยดูแลคนปวยและเลี้ยงเด็ก
ถึงจะมีฐานะดี แตหญิงสาวไมไดคอยแตตัวเลขในบัญชีท่ีบิดาสงให
ทุกเดือน ระหวางเรียนทีน่ สี่ ปี่  เธอละทิง้ คราบคุณหนูตระกูลดังจากเมืองไทย
รับจางทํางานทุกอยาง นอกจากทํางานกับกลอเรีย งานในรานอาหาร หรือ
แมกระทั่งงานจูงนองแมวนองหมาไปออกกําลังกาย พรพระพายก็ผานมา
หมดแลว
ในวันหยุด พรพระพายมักจะมาชวยกลอเรียดูแลหลานๆ วัยหกขวบ
ที่นารัก ความเอาใจใสของพรพระพายที่มีตอหลานๆ ทําใหกลอเรียซาบซึ้ง
และมักจายคาจางใหแพงกวาปกติ และทีก่ ลอเรียประทับใจมากทีส่ ดุ จนตอง
หาเรือ่ งจางสาวนอยคนนีท้ าํ งานตลอด ก็เพราะครัง้ หนึง่ พรพระพายเคยชวย
อดีตผูมีพระคุณของกลอเรียเอาไว
กลอเรียเคยพา ‘คุณนายแมรี’ ไปนั่งเรือในบริเวณอาวเชชาพีกซึ่งขึ้น
ชื่อเรือ่ งปูมา สด คุณทานอยากออกกําลังกายดวยการพายเรือคายัคในแมนํ้า
โปโตแมค แตแลวก็เกิดอุบัติเหตุ แมหนูคนนี้เปนคนเดียวที่กระโดดลงไป
ชวยชีวิตผูมีพระคุณของเธอเอาไว
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“ขอโทษที่ใหรอนานนะจะ”
พรพระพายพอจะรูอยูแกใจวาสถานะครอบครัวในเวลานี้เรียกไดวา
กําลังถังแตก ตระกูลเดโชวัชรกุลที่เคยยิ่งใหญในอดีต มีหนามีตาในสังคม
เมืองไทย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลากระปองและมีสวนแบงทางการตลาด
เปนอันดับหนึ่ง อาจจะกลายเปนเพียงตํานาน หากในปนี้นายพรประภัสร
ไมสามารถหาผูร ว มทุนคนใหมเขามากอบกูว กิ ฤตการณหนีส้ นิ รุมเรา เพราะ
ตัวเลขบัญชีติดลบแดงเถือกถึงหาปซอน
ใครจะรูวาลูกสาวเจาของธุรกิจปลากระปองยี่หอดัง เวลานี้ตอง
อุดหนุนปลากระปองในมินิมารตของชาวจีนกินเปนประจํา เพราะมินิมารต
แหงนี้ขายสินคาในราคายอมเยา อยางนอยก็เปนการสนับสนุนผลิตภัณฑ
ในธุรกิจของบิดา สวนอีกขอคือแมวที่เธอเก็บมาเลี้ยงดวยความสงสาร
มันบังเอิญติดใจในรสชาติของปลากระปอง
เวลานี้พรพระพายเรียนจบและทํางานที่สหรัฐอเมริกาไดสามปแลว
แมวาบิดาจะพยายามเรงรัดใหกลับเมืองไทยมาตั้งแตหลังเรียนจบแลว
ก็ตาม แตพรพระพายไมอยากกลับไปเมืองไทยดวยเหตุผลหลายอยาง
อีกทั้งเธอยังไดงานในบริษัทที่มีสวัสดิการดีพอสมควร สามารถเก็บเงินได
เปนกอบเปนกํา
จนกระทัง่ เมือ่ เชานี้ ผูเ ปนพอโทร.มาออกคําสัง่ ใหกลับบานดวน และ
บังคับใหเธอลาออกจากบริษัทที่ทําอยู กลับไปชวยบริหารงานที่โรงงาน
ผลิตปลากระปอง ครั้งนี้ทานหามไมใหเธอบายเบี่ยงเพราะใหเวลามานาน
แลว
งาน งานบริหาร ทีไ่ มไดรบั เงินเดือน เปนการบริหารหนีเ้ สียและหนีส้ ิน
เพื่อรักษาหนาตาของวงศตระกูลเอาไวมากกวาการนั่งวางแผนงาน
นอกจากตระกูลเดโชวัชรกุลจะผลิตและจําหนายปลาแมคเคอเรล
ในซอสมะเขือเทศ หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากงายๆ วาปลากระปอง
ตอนนี้พรประภัสรและรสิกา มารดาเลี้ยงผูทําใหตระกูลเดโชวัชรกุลตกตํ่า
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ลงเรื่อยๆ คงกําลังวางแผนการตลาด คิดจะขายลูกสาวอัดกระปองดวย
เฮอ! ทําไมยายรสิกาไมมีลูก จะไดขายลูกตัวเอง ไมใชคิดขายลูก
คนอื่นมาพยุงกิจการ ที่ธุรกิจของตระกูลยํ่าแย สวนหนึ่งก็เพราะแมเลี้ยง
สาวสวยคนนี้ แตพักหลังเริ่มมีกลิ่นไมคอยดี ขนาดเธออยูอเมริกายังรูเลย
ในแวดวงไฮซอไฮโซเมาธกันทั่ว วาแมเลี้ยงคนสวยแอบสวมเขาใหพอของ
เธอ
พรพระพายอยากจะขัดคําสั่งไมกลับเมืองไทยหลังจากขัดมาแลว
นับสิบครั้ง แตดวยชวงนี้มีรายงานขาวดวนจากกานดาเพื่อนสนิทที่เธอฝาก
ใหสอดสองความเปนไปของครอบครัว กานดารายงานมาวาบิดาเขาออก
โรงพยาบาลเปนวาเลน แลวรสิกาก็โบยวาเปนความผิดของเธอทีด่ อื้ รัน้ ทําให
คนเปนพอเครียด
ในทีส่ ดุ พรพระพายผูเ กิดในคืนทีล่ มแรง ซึง่ ชือ่ ของเธอมีความหมาย
วาพรแหงสายลม จึงตัดสินใจลาออกจากงาน แตยื่นขอเสนอกลับไปวา
อีกสามเดือนเธอถึงจะเดินทางกลับเมืองไทย เพราะรับงานเอาไวงานหนึ่ง
ซึ่งคุณกลอเรียขอใหชวยเหลือ โดยมีคาตอบแทนดีมากทีเดียว
คุณกลอเรียบอกวา วาทีเ่ จานายคนใหมตอ งการพีเ่ ลีย้ งไปดูแลลูกชาย
เพราะมีแผนจะเดินทางไปดูธรุ กิจทีป่ ระเทศไทย บางทีเธออาจไดตวั๋ เครือ่ งบิน
กลับไทยฟรีก็ได
“เราไปคุยกันทางโนนดีไหม” กลอเรียคิดวางานนีจ้ ะทําใหพรพระพาย
มีเงินเก็บกอนใหญติดมือกลับบานไปดวย
หญิงสาวตางวัยพากันไปนั่งคุยที่สวนสาธารณะซึ่งอยูหางจากถนน
แอนนาโพลิสไปไมมาก รอยยิ้มหวานประดับบนใบหนาสวยอีกครั้งเมื่อได
ฟงเรื่องคาตอบแทน มือบางประสานบีบเคลนมือเหี่ยวยนไปตามวัยเบาๆ
“ขอบคุณมากนะคะคุณกลอเรีย ที่ชวยหางานพิเศษคาตอบแทนสูง
ดีเหมือนกันคะ พายจะไดมีเงินสักกอนติดไมติดมือกลับไป”
หญิงชราพยักหนาและยิม้ ตอบอยางอบอุน “ฉันเชือ่ วาหนูจะชวยงาน
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เขาได”

เกือบครึ่งชั่วโมงที่กลอเรียอธิบายรายละเอียดคราวๆ ของงานและ
ตบทายยืนยันวาผูวาจางเปนคนดี นางเคยทํางานรับใชครอบครัวนี้มากอน
ทําใหพรพระพายตอบตกลงรับงานนี้อยางไมตองคิดอะไรมาก

คอนโดฯ เล็กๆ ราคาเชาไมแพง พรพระพายพักอยูช นั้ ลางสุด ซีกขวา

บรรยากาศดี คอนขางเงียบสงบ คอนโดฯ ของเธอตางกับคอนโดฯ ระดับ
ไฮเอนดในฝงตรงกันขามที่หรูหราและราคาแพงกวามาก
คอนโดฯ แหงนี้เธอเชาอยูรวมกับรูมเมตสาวเจาของรถยนตที่เธอ
ขับไปชน โชคดีทเี่ จาของคอนโดฯ เปนคนรักสัตว เธอจึงสามารถเลีย้ งเจาหลง
เอาไวได มันเปนแมวอวนตาสวยที่ไมรูวาพลัดหลงมาจากไหน
เหมียว เหมียว เหมียว
แมวอเมริกนั พันธุช อ็ รตแฮรเปนแมวทีน่ า รัก และเจาหลงตัวนีก้ น็ า รัก
และแสนเชื่อง พรพระพายเจอมันขณะไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะ
วันหนึ่งเมื่อหลายเดือนกอน มันวิ่งเขามาหา ทาทางหิวโซ แลวก็เดินตาม
เธอกลับมา
พรพระพายไมมีอาหารแมว มีเพียงปลากระปอง เธอลองเปดใหมัน
กิน ไมนาเชื่อวามันจะชอบแลวก็กินจนเกลี้ยง มันปวนเปยนอยูแถวหนา
คอนโดฯ ไมยอมไปไหน แถมยังฉลาดเขามาเอาหัวถูขาจนเธอใจออน
สุดทายเธอเลยกลายเปนทาสแมว ตองคอยใหขาวใหนํ้ามาจนถึงทุกวันนี้
พรพระพายไมรวู า มันเปนแมวของใครทีพ่ ลัดหลงมา หรือถูกเจาของ
ทิง้ “เจาหลง หลงมาอยูน ตี่ งั้ นาน บานชองไมกลับ ปานนีเ้ จานายเราไมตามหา
แยแลวหรือไง”
พรพระพายอยากจะตามหาเจาของใหเจาหลง เพราะที่ลําคอของมัน
มีปลอกคอทําจากวัสดุมีราคา ดูเหมือนนาจะมีจี้ดวยแตคงหลุดหายไป เธอ
จึงคิดวามันมีเจาของ และตอนนี้เจาของคงกําลังรอนใจที่แมวหายไป
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พรพระพายมองเจาแมวขี้ออนแลวยกมือลูบหัว เธอไมรูวามันชื่อ
อะไรจึงตั้งชื่อมันวาเจาหลง
ชวงนี้เจาหลงเปนสิ่งที่เยียวยาจิตใจเธอไดดี เธอพยายามจะลืม
เหตุการณที่เกิดขึ้น คนไทยบางคนชอบพูดวา คนที่มาเรียนเมืองนอกชอบ
ทําตัวเหลวแหลกเพราะอยูหางไกลสายตาพอแม สําหรับเธอแลว การทําตัว
เหลวแหลกไมวาอยูที่ไหนถาไมรักดีก็ทําตัวไมดีไดทั้งนั้น และเธอก็ทําตาม
คําสอนของแมมาตลอด เธอเก็บและถนอมสิง่ ลํา้ คา ไมเคยปลอยตัวปลอยใจ
และนั่นคงทําใหรังสิโรจนทนไมไหวจึงเบื่อแลวเลิกราไป
แตเรื่องคืนนั้น...เธอไมไดตั้งใจจะใหมันเกิดขึ้น
“แมขา พายขอโทษคะ”

รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

หลังจากเลานิทานเรื่องลิตเติ้ลเมอรเมดที่สองแฝดฟงกันจนเบื่อแลว
แตทั้งสองก็ยังไมนอน แบรดลียมองภาพทั้งหมดผานมือถือ เขาเปนคน
แปลก ถาชอบอะไร อยากไดอะไร ก็ตอ งเฝาเอาไวแลวเอามาเปนของตัวเอง
ใหได
เขาชักอิจฉาลิน้ เล็กๆ ของเจาแมวอวนขีอ้ อ นทีเ่ ลียแกมหญิงสาวไปมา
“มากไปละบ็อบบี”้ มันขออนุญาตเขาหรือยัง ยิง่ ดูมนั ออดออนนอนหนุนตัก
เธอ เขาก็ยิ่งหมั่นไส
คนอะไรขนาดแมวยังหลง แลวคนจะไมหลงไดอยางไร แบรดลีย
ไมใชพวกโรคจิตที่ชอบถํ้ามองสอดสองชีวิตของใครหรอก แตยอมรับวา
เขานอนไมหลับมาหลายคืน เพราะฉะนัน้ กอนนอนทุกคืนเลยตองแอบมอง
แมตัวดีสักหนอย ถึงจะมองผานเครื่องมือสื่อสารก็เถอะ ยอมรับเลยวา
‘ติดใจ’
‘อยากจะมีไวเปนของตาย’
‘อยากจะพาเธอเหาะไปเที่ยวสวรรคดวยกันทุกคืน’
นศามณี 23

“มี� มี้” เสียงเจาตัวเล็กในชุดนอนสีฟาที่ปนขึ้นมาบนโซฟานุมแลว

วาดแขนปอมๆ มากอดคอพอไวขางหนึ่ง ทําใหแบรดลียละสายตาจากหนา
จอไปมองหนุมนอยที่อนาคตคงหลอไมตางจากเขา เพราะรับโครงหนาของ
พอและดวงตาคูสวยของแมไปเต็มๆ จัสตินเอานิ้วชี้เล็กๆ จิ้มไปที่หนาจอ
สี่เหลี่ยม หนูนอยจําผูหญิงในคลิปวิดีโอได แดดดี้เคยใหดูบอยๆ
“แอ แอ”
แบรดลียมองหนุมนอยฝาแฝดคนนอง เขาเห็นวาจัสตินชอบเลนกับ
บอบบี้ จัสตินคงสงสัยวาทําไมบอบบี้ไปอยูกับหมามี้ “ใชแลวครับ หมามี้
กําลังเลนกับบอบบี้ บอบบี้มันหนีแดดไปอยูกับหมามี้”
เด็กนอยมองเจาแมวที่เคลียคลอแลวถูกหมามี้อุม จัสตินเกิดความ
อิจฉามันขึ้นมา เขาอยากถูกหมามี้อุม กอด และหอมบาง เขาจําแมวอวน
ตัวนีไ้ ด มันหายหนาหายตาไปพักใหญแลว มันดูไมคอ ยชอบเขานัก มันชอบ
ไปเคลียคลอกับพี่ชายเขามากกวา
แบรดลียมองแฝดนองตัวแสบ “บอบบี้ไมยอมกลับบานมาหาแดดดี้
จัสตินชอบแกลงแมวแดดดี้หรือเปลาครับ เคยแกลงมันไหม”
แฝดผูน อ งแสรงเสหันหนามองไปทางอืน่ ทําทาไมรไู มชี้ พอถูกแดดดี้
ถามยํ้าอีกทีวาเคยไหม
“เคยแอบแกลงบอบบี้ไหมครับ ตอนแดดไมอยู”
จัสตินไมตอบ แลวหงายทองลงบนโซฟา แกลงหลับตาปซะงั้น
“แอ แอ” เสียงทีด่ งั แทรกมาเปนเสียงแฝดพีท่ นี่ งั่ เลนตัวตออยูไ มหาง
กันนัก จอรแดนรูถ งึ มารยาของนองชายตัวแสบ เขามีนสิ ยั เถรตรง จอรแดน
ลุกขึ้น เดินไปลากตุกตาแมวตัวเขื่องที่กองรวมกับตุกตาตัวอื่นๆ ที่มุมหอง
เอามาวางตรงพื้นที่วางหนาแดดดี้ กอนจะขึ้นไปนั่งทับบนหลังตุกตาแลว
ขยมไปมา
“เมีย้ ว เมีย้ ว” จอรแดนทําเสียงแมวรอง กอนจะลุกขึน้ ชีไ้ ปทีน่ อ งชาย
ตัวแสบ “แอ แอ” จอรแดนกําลังฟองแดดดี้ วาจัสตินแฝดนองชอบขึ้นไป
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ขยมหลังแมวตอนแดดดี้ไมอยู เขาสงสารมัน
สวนจัสตินที่นอนมองอยู กระเดงตัวลุกขึ้นมานั่งมองพี่ชายขี้ฟอง
แดดดี้เห็นกิริยาของผูเปนพี่ จึงหันไปมองหนาแฝดนอง “เอะ มีใคร
แถวนี้ชอบรังแกบอบบี้บางหรือเปลานะ”
จัสตินยกมือปดหนา แตกลัวหลบสายตาจับผิดของแดดดี้ไมมิด
เลยควาเอาหมอนอิงสีขาวที่วางอยูบนโซฟาขึ้นมาปดหนา
หลังหมอนอิงใบสี่เหลี่ยมจัตุรัส จอมซาประจําบานลอบมองคอน
ควักพี่ชาย คืนนี้เขาเอาคืนแน จะเบียดใหตกเตียงเลย เวลาเขาเลนกับ
บอบบี้ จอรแดนชอบไปยืนชี้นิ้วสั่งการ แลวสงเสียงดุใสเวลาที่เขาขึ้นไป
ขยมหลังบอบบี้
จัสตินมองพี่ชายแลวสงเสียงดุไปสองที
“แอ แอ”
แตจอรแดนฟงเขาใจ นองชายตัวรายมันกําลังตอวาเขา
‘คนขี้ฟอง’

คุณพอลูกสองมีคนใชเต็มคฤหาสน แต แบรดลีย อาเชอร กลับชอบ

อุม สองแฝดจอรแดนและจัสตินไปไหนมาไหนดวยตนเอง เพราะเขากับลูกๆ
กําลังจะไปพักผอนที่เมืองไทย
เมืองไทยอากาศรอน คุณพอเลี้ยงเดี่ยวจําเปนตองพาลูกชายทั้งสอง
ออกมาหาซื้อเสื้อผาใหเหมาะกับสภาพอากาศ ที่สําคัญ ลูกชายทั้งสองตอง
หลอและสะดุดตา ถาแตงออกมาไมหลอ คนเปนพอจะไมมีแรงเดิน เขา
มีความสุขกับการจับลูกชายแตงกายใหดูหลอระเบิด
การพาสองแฝดไปไหนโดยลําพัง เขามักจะไดกาํ ไร เพราะแคเดินเขา
แผนกเสื้อผาเด็ก พนักงานสาวหุนเซ็กซี่ก็พากันเขามาขออุมสองแฝด แลว
แอบทอดสายตาใหมหาเศรษฐีเพลยบอยอยางเขา แบรดลียถือวางานนี้เขา
ไดกําไรลวนๆ เพราะสาวๆ ชอบสองแฝดมาก
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ขณะที่คนทั่วทั้งเมืองฟลอริดาก็ยังงงเปนไกตาแตก วาหนุมนอย
สองคนนี้เปนลูกของเขาจริงหรือเปลา ก็จูๆ หนุมเพลยบอยอยางเขาดันมี
ลูกชายขึ้นมาสองคน ผูคนเลาลือกันวาเขาเปลี่ยนไปมาก จากที่มักจะเห็น
แบรดลียไดงายในงานสังคมหรูหราหรือตามไนตคลับหรูๆ ทวาตั้งแตมีลูก
แบรดลียเลือกที่จะทําหนาที่พออยางเต็มที่ ถึงการเลี้ยงลูกในสไตลของเขา
อาจจะแปลกไปสักหนอย แตลูกนอยทั้งสองก็ดูมีความสุขมาก
ครอบครัวของแบรดลียเปนที่รูกันอยูทั่วเมืองวารํ่ารวยมาตั้งแต
บรรพบุรุษ แตเวลานี้ ผูบริหารหนุมหลอผูมีซิกซแพ็กแนนจําเปนตองทุมเท
เวลาใหกบั ลูกชายทัง้ สอง แตเขาก็ยงั บริหารงานผานระบบวิดโี อคอนเฟอเรนซ
หากเปนการประชุมสําคัญ แบรดลียจะหอบลูกชายทั้งสองไปดวยพรอม
พีเ่ ลีย้ งอีกสามถึงสีค่ น เพราะระดับความซนของจอรแดนและจัสติน พีเ่ ลี้ยง
หนึ่งตอหนึ่งคงไมพอ
แบรดลียตีหนาเขมใสจอรแดนและจัสติน หลังจากแมสาวพนักงาน
หุน แซบอุม ลูกชายทัง้ สองมาคืนเขา พรอมกับเขียนเบอรโทรศัพทของหลอน
ยัดใสกระเปาเสื้อของจอรแดนมาดวย
“วาไงจัสติน จอรแดน อกพี่สาวคนสวยเมื่อครู นิ่มหรือแข็ง”
ไอแสบทัง้ สองประมวลผลไมตรงกัน คนพีช่ อื่ จอรแดนสุดแสบกํามือ
แนน แปลวานิ่ม สวนแฝดนองสุดซาแบมือ นั่นแปลวาแข็ง
“อะไรกัน นายสองคนจับนมพี่สาวคนเดียวกันหรือเปลา อีกคนบอก
แดดดี้วานิ่ม อีกคนบอกแดดดี้วาแข็ง”
แบรดลียมองหนาลูกชายทั้งสองที่กําลังจองกันเขม็ง สงเสียงงึมงํา
เหมือนตอวาอีกฝาย เขาหัวเราะรวนออกมาแลวกมลงไปฟดแกมลูกชาย
ทั้งสองที่หนาเหมือนกันจนแยกไมออก แตคนเปนพอจําไดไมเคยพลาด
สองคนนี้เปนแฝดที่เหมือนกันมาก แตจอรแดนจะมีไฝที่ติ่งหูขางซาย สวน
จัสตินนองชายไมมี
สองแฝดมองหนาพอแลวหัวเราะอยางอารมณดี กอนจะมองหนากัน
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แลวขยับใบหนาเขาไปหาผูเปนพอ
“อยากหอมแกมแดดดี้คืนใชไหม ใหคนละที” แบรดลียบอกลูกชาย
แลวยื่นหนาหลอๆ รอใหลูกชายหอมแกม
แตที่ไหนได เจาแฝดสุดซาพากันพนนํ้าลายฟูๆ ใสหนาเขาแลว
หัวเราะชอบใจ แบรดลียมองหนาเจาสองแสบ ในขณะที่สองแกมของ
คุณพอสุดหลอเต็มไปดวยคราบนํ้าลาย
“ไอแสบ อยากอดอาหารเย็นหรือไง แกลงแดดดี้แบบนี้ เดี๋ยวคืนนี้
ไมใหยืมนมไปดูดเลน”
คนอยางแบรดลียเ คยพลีอกและหัวนมใหสาวอมและดูด แตพอตอง
เลีย้ งลูกมนุษยสดุ ดือ้ สองคน เขาตองพลีอกใหสองแสบนีแ้ ทน ไอเจาสองคน
เกลียดยางกัดสําหรับเด็ก แตพวกมันเห็นนมทั้งสองขางของเขาเปนขนม
คนหนึง่ กัดดานซาย คนหนึง่ กัดดานขวา เขาทัง้ เจ็บและจัก๊ จี้ แตกย็ อมพลีชีพ
เพื่อลูก เพราะหากไดกัดไดดูดนมเขา ไอเจาสองคนนี้จะผล็อยหลับอยาง
รวดเร็ว

การเลี้ยงเด็กสักคนไมใชเรื่องงาย เลี้ยงเด็กคนเดียวก็หนักพอแลว

แตนักธุรกิจเพลยบอยผูไมมีประสบการณในการเลี้ยงเด็กเล็ก แมจะเคย
ผานการเลีย้ งเด็กมาบาง แตเด็กพวกนัน้ อายุตาํ่ ๆ ก็สบิ แปดปแลว เลีย้ งงาย
แคปอนคําหวานๆ แลวไปหาพวกเธอบางนานๆ ครั้ง
แตเวลานี้แบรดลียตองเลี้ยงเด็กวัยขวบเศษถึงสองคน และเด็กชาย
ทั้งสองอยูในวัยกําลังซน ซึ่งจอรแดนและจัสตินคอนขางซนเกินวัย ถา
ไอสองแสบนี่ไมใชลูกชายของตนเอง เขาคงจะพูดวา
‘เด็กอะไร ดื้อชะมัด’
แตฝาแฝดคูน แี้ มจะซน แตเวลาทีน่ า รักเขาก็ยอมรับวาสิง่ มีชวี ติ เล็กๆ
เหลานี้ชวนใหหลงรักไดไมยาก จนเวลานี้จะทําอยางไรใหไมรักไมหลงคง
ไมได เพราะฉะนัน้ คําจํากัดความของเด็กซนทัง้ สองในสายตาของผูเ ปนพอ
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คือ

‘เด็กซน คือเด็กฉลาด’
เวลานี้ เจาแฝดเดินได วิง่ เร็วมากดวย พูดคําสัน้ ๆ เชนแดดได ทําให
มหาเศรษฐี ห นุ  ม ไม มี เ วลาหลงเหลื อ ให ส าวคนไหน แถมยั ง พลาดการ
เช็กเรตติ้งในทุกคืนวันศุกรกับกลุมสหายรักเสมอ จนเวลานี้เขาเกือบจะถูก
ถีบออกจากกลุม พวกมันยื่นคําขาดวา ถาคืนนี้ไมโผลหัวมาละก็…
‘เลิกคบ’
แลวใครสนใจกันเลา เพื่อนก็รัก แตลูกรักตองสําคัญที่สุด
‘คนไมมีลูกไมรูหรอก วาคนเปนพอมันตองทุมเทขนาดไหน’
แตในที่สุด ดวยความสัมพันธอันแนนแฟน คืนนี้หนุมหลอจัดหาตัว
จับยาก ผูเ ปนเจาของนัยนตาสีนา้ํ ตาล คิว้ เขมหนาไดรปู กับจมูกโดง ในชุดสูท
อารมานีสีเขมสุดเนี้ยบดูเททุกมุมมอง ก็กาวเขามาปรากฏตัวในหองวีไอพี
ของไนตคลับปด ซึ่งเปนสถานที่ที่แสนโออาหรูหรา ตั้งอยูในใจกลางเมือง
ฟลอริดา
แบรดลียยกยิ้มที่มุมปากขวา “เฮ กูมาแลว กลับไดแลวใชไหม”
เสียงเขมฟงดูมีพลังความโหดดังขึ้น “ไอเวรแบรดลีย ลองกลับสิ
กูจะสงคนไประเบิดคฤหาสนอาเชอรของมึง” สิน้ ประโยค คนพูดก็เงยใบหนา
หลอเหลาขึ้นมามองไอคนหลงลูก
‘ดีแลน’ หนุมโสดและโฉดที่สุดในกลุม เดาอารมณยาก ใครทําให
เกลียดขี้หนาหรือขวางหูขวางตา ดีแลนไมลังเลที่จะเก็บมันไปใหพนการ
มองเห็น เพราะเขาคือเจาของกาสิโนชื่อดัง และยังเปนเจาของผับแหงนี้
“หน็อย ไอดีแลน ไอมาเฟยโรคจิต อะไรก็จะบึ้ม ถาคนของมึงผาน
ระบบรักษาความปลอดภัยของคฤหาสนอาเชอรไปงายๆ กูจะฟองบริษัท
วางระบบความปลอดภัยใหหมดตัว”
เสียงหาวทุมปรากฏตัวตอหนากลุมเพื่อนสนิทดวยทวงทาหลอเหลา
ดวงตาคมปลาบสังเกตวาพวกมันนั่งคอยอยูนานแลว ดูจากบรั่นดีและไวน
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ที่ ห มดไปหลายขวด แต ล ะขวดแพงหู ฉี่ แต ไ ม ส ะเทื อ นเงิ น ในกระเป า
คนพวกนี้สักนิด
“คืนนี้มึงหนีลูกออกมาหาพวกกูไดแลวเหรอวะแบรดลีย พวกกูคิด
วาคืนนี้มึงจะเบี้ยวแลว ไอดีแลนบอกวาถาคืนนี้มึงเบี้ยวอีก จะบุกไปที่
คฤหาสนอาเชอร”
คนพู ด คื อ ริ ช าร ด ทายาทเจ า ของห า งสรรพสิ น ค า ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใน
ฟลอริดา กอนจะยื่นบรั่นดีออนเดอะร็อก เครื่องดื่มสุดโปรดของแบรดลีย
มาให
ไอวายรายตัวแสบ มันหนีพวกเขาไปมีลูก และไมยอมปริปากบอก
ดวยวาเด็กเปนลูกของมันกับอีหนูคนไหน
แบรดลียยืนอวดหุนกํายําในชุดสูทพลางยื่นมือไปรับ หลังจากนํ้า
สีอําพันถูกกระดกจนหายเกลี้ยงแกว การสนทนาก็เริ่มตอ
“กูไมไดหนี จอรแดนกับจัสตินหลับแลว กูใหไมเคิลมันดูแลสองแสบ
เพราะมีเรื่องจะปรึกษาพวกมึง”
หนุม หลอทัง้ หมดมองหนากัน ใครๆ ตางก็รฤู ทธิล์ กู แฝดทีแ่ สนนารัก
ของเพื่อน แตถาเจาแฝดนี่ไมใชหลานๆ ของพวกเขา จอรแดนกับจัสติน
คงจะถูกเรียกวาแฝดนรกไปแลว เรื่องนี้ไอดีแลนรูดี ผูหญิงของมันเคยถูก
สองแฝดทั้งจับทั้งขยํามาแลว
“กูเ ริ่ ม สงสารไมเคิ ล แล ว ระวั ง มื อ ขวามึ ง ขอลาออกจากการเป น
บอดี้การดละกัน” พวกเขาเห็นฤทธิ์ของเจาแฝดคูนั้นมากับตา แบรดลีย
เคยพาลูกมางานแตงงานของนองสาวของดีแลน เจาแสบทัง้ สองแกลงทําตัว
เปนเด็กนารัก พอมีเหยื่อสาวสวยหลงมาโอบลอมและขออุม พวกเธอจะ
โดนทดสอบความยืดหยุนของทรวงอกทันที แตดูเหมือนแมสาวๆ พวกนั้น
จะไมรู วาถูกเด็กนอยลวนลามแลวเอาสิ่งที่รับรูไดไปบอกพอ
เขาเคยดาแบรดลียเพราะคิดวามันสอน แตแบรดลียมันคานแลว
บอกวา ลูกแฝดของมันบังเอิญเห็นไอดีแลนทําแลวจําติดตา
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“เออ...นัน่ สิ ถาไมเคิลลาออก กูซวยแน งัน้ กูกลับเลยละกัน” แบรดลีย
ตอบรับไปตามนํ้า กอนจะผุดลุกขึ้นทันที เพราะนึกหวงลูกชายทั้งสอง
จะตื่นขึ้นมากลางดึก
วิลสันและเนลสันสองพีน่ อ งฝาแฝดทายาทสายการบินชือ่ ดังลุกขึน้ มา
แลวกดไหลแบรดลียใหนั่งลงบนโซฟา
“ไอตัวดี นั่งลงเลย คืนนี้พวกกูไมปลอยมึงกลับจนกวาจะสอบสวน
มึงเสร็จ ไหนวาพวกเราหาคนจะไมมีความลับตอกัน บอกมาวาสองแฝด
เปนลูกของใคร” วิลสัน แฝดคนพี่ถามอยางคาดคั้น เขาอยากรูและเพื่อน
คนอื่นก็ดวย
แบรดลียถ อนหายใจยาวพรืด เขากับพวกมันไมเคยมีอะไรปดบังกัน
ชวยเหลือกันทุกเรือ่ ง แตเรือ่ งนีเ้ ขายังไมพรอมทีจ่ ะเปดเผย เรือ่ งมันคอนขาง
ยาวและอธิบายยาก
แบรดลียสงเสียงหาวกระแทกกลับ “กูยังไมพรอมจะบอก รอกู
อยากบอก เดี๋ยวพวกมึงก็รูเอง”
วิลสันรูวาคนอยางแบรดลียนอกจากอินดี้แลวยังเขาใจยาก แตมัน
ก็เปนของมันแบบนี้ และพวกเขารับไดในสไตลของมัน ถามันไมพูดก็ยาก
ที่จะเอาอะไรมางางปากได เรื่องใครเปนแมของแฝดปริศนาคงตองรอ
ไอคนปากหนักคายความลับออกมาเอง
เนลสันแฝดนองพูดขึ้นบาง “ไอแบรดลีย ไอคนมีความลับเยอะ มึง
จะปลอยใหสองแฝดเปนเด็กปริศนาแบบนี้เหรอวะ”
“เออ อยากรูอะไรกันนักหนา”
“แลวแมเด็กไปไหน เด็กๆ ตองการแม” เนลสันถามยํ้า
“กูรู กําลังหาใหอยู”
“หาให หมายความวาไงวะ” ดีแลนถาม
“เอาละ กูรูวาพวกมึงทุกคนอยากรู เดี๋ยวถากูพรอมใหรู ตอนนั้น
พวกมึงคอยรูก็แลวกัน”
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มันพูดแบบนี้ คนทั้งสี่จึงไดแตมองหนากันไปมา อยากเตะมันแตจะ
ทําอะไรได แบรดลีย อาเชอร ทําตัวมีพิรุธจัด คิดวาพวกเขาจะเลิกลม
ความอยากรูงายๆ เหรอ อยางนี้ตองสืบใหไดวาหลานๆ ของพวกเขามีแม
เปนใคร แลวเกิดอะไรขึ้น ทําไมจูๆ เพื่อนรักตองละทิ้งชีวิตเพลยบอยที่มัน
เคยชอบไปเลี้ยงลูก แถมยังหักดิบเทอีหนูนับสิบ ปลดปลอยใหพวกเธอไป
เจอผูชายใหมๆ ดวยขออางที่วา
‘กลัวไมมีเวลาใหลูก’
‘พระเจา! แบรดลีย เพลยบอยตัวรายอยากไดรางวัลพอดีเดนแหงป
หรือไง’
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รอคอย

ดวงตากลมโตดําขลับรับกับใบหนารูปไขและผมดํายาวสลวยเกลาสูง

ทิ้งลงมาเปนหางมา เขาวากันวาถาไมแขวนดี เสือ้ ผาไมสวยก็ใสออกมาสวย
ได แมพรพระพายจะสวมใสเสื้อผาเรียบรอยดูสุภาพ แตหญิงสาวกลับ
ตกเปนเปาสายตาของทุกคนที่พบเห็น
เสียงคนขับรถสูงวัยทาทีสภุ าพเอยกลบบรรยากาศความเงียบภายใน
รถ
“คุณผูหญิงครับ”
พรพระพายหันไปทางตนเสียง กอนขึน้ รถ เขาแนะนําตัววาชือ่ คาเตอร
เปนคนขับรถมาจากคฤหาสนอาเชอรซงึ่ สงมารับเธอทีส่ นามบิน ระหวางทาง
เขาชวนเธอคุยเรื่อยๆ ทําใหบรรยากาศในรถดูเปนกันเอง คาเตอรคุยเกง
เขาชวนคุยเรื่องดินฟาอากาศไปจนถึงเรื่องอาหาร จนกระทั่งรถคันหรู
ขับเคลื่อนเขามาถึงอาณาจักรอาเชอร
“ถึงคฤหาสนอาเชอรแลวครับ” คาเตอรยังอธิบายตออีกวา ตระกูล
อาเชอรเปนตระกูลทีเ่ กาแกและรํา่ รวยทีส่ ดุ ตระกูลหนึง่ ในฟลอริดา พวกเขา
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เปนคนใจบุญ สรางมูลนิธิหลายแหงไว ทาทางของคาเตอรภูมิใจที่ไดรับใช
คนในตระกูลนี้
พรพระพายคอยๆ ขับไลความฟุงซานที่มีอยูในหัวออกไปใหหมด
แลวมองไปดานขาง ริมฝปากอิ่มแทบจะอาคาง
“ใหญโตอลังการขนาดนี้เชียวหรือคะ”
“ครับ ตระกูลอาเชอรเปนตระกูลผูดีเกาและรํ่ารวยมาก”
ใครหลายคนบอกวาเธอโชคดีที่เกิดมาบนกองเงินกองทอง แลวยัง
ไดรบั มรดกความงามมาจากมารดาทีเ่ สียชีวติ ไปแลว แตใครจะรูว า เบือ้ งหลัง
ชางนาสะพรึง คนพวกนั้นอาจคาดไมถึงกับความโชครายของเธอก็ได
“ถึงแลวครับคุณ เจานายคงรอการมาของคุณอยู รีบไปเถอะครับ”
หญิงสาวปลดเข็มขัดนิรภัย ในขณะที่คนขับรถรีบลงมาเปดประตูให
คาเตอรอดสงสัยไมไดวา พี่เลี้ยงเด็กตองสวยขนาดนี้เชียวหรือ ถาสวย
ขนาดนี้ ปกติคุณแบรดลียจางใหมาทําอยางอื่น ไมใชทําหนาที่เลี้ยงเด็ก
“ขอบคุณนะคะ”
“ยินดีครับ”

เชานี้แบรดลียตัดสินใจไมหอบลูกทั้งสองเขาประชุมดวย เขาสั่งให

ไมเคิลเลื่อนการประชุมครั้งสําคัญออกไปตั้งแตเมื่อวาน ทวาการประชุม
ใหญๆ แบบนี้เจานายไมเคยพลาดสักครั้ง ทําใหมือขวาอยางไมเคิลอด
ประหลาดใจไมได
“นี่ คื อ การประชุ ม ไตรมาสแรกที่ สํ า คั ญ มาก และผมไม เ คยเห็ น
คุ ณ แบรดลียเลื่อน...”
คนหลอยกมือลูบแกมตัวเอง “ก็เห็นซะสิ ทําตามทีฉ่ นั สัง่ ยากไหมวะ”
“ไมครับ ไมยากเลยครับคุณแบรดลีย ปกติมาก” แนนอนไมเคิล
พยักหนารับคํา ในเมื่อคุณแบรดลียสั่ง เขาจะขัดใจอะไรได แคแปลกใจ
วาการมาของพีเ่ ลีย้ งชัว่ คราวสําคัญขนาดนัน้ เชียว โอเค เจานายเขารักคุณหนู
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ทั้งสองมากก็จริง ถึงขั้นเลี้ยงเองดวยสองมือพอ ถึงวิธีการเลี้ยงแรกๆ จะดู
ไมเขาทา แตพอนานๆ ไปก็เริ่มเขาที
แต ก ารไม เ ข า ร ว มประชุ ม ครั้ ง ใหญ เ พื่ อ รอพบพี่ เ ลี้ ย งที่ จ ะเข า มา
รายงานตัววันแรกนั้นชางนาแปลก คุณแบรดลียแมจะตองเลี้ยงลูกสองคน
แตในดานการบริหารงานเขาไมเคยบกพรอง เมื่อมีการประชุมครั้งสําคัญ
ก็หอบลูกเขาบริษัทดวยเสมอ
คิว้ เขมของแบรดลียข มวดเขาหากันอยางไมคอ ยพอใจ เพราะแววตา
ของไมเคิลยังฉายความสอดรูสอดเห็นแกมสงสัยอยู “นายมีปญหาอะไร
หรือเปลาวะไมเคิล” ถามออกไปเมื่อเห็นวาไมเคิลยังไมขยับไปไหน ทั้งๆ ที่
เขามีคําสั่งใหมันเปนตัวแทนเขาประชุมครั้งนี้
“ไมมีครับ” ที่จริงมี แตไมเคิลรูดีวาไมควรถามตอ เปนคนสนิทตอง
รูใจ
เจานายเขาเปนคนแปลก มีความเปนตัวเองสูงปรี๊ด ถาอยากใหรู
อะไรก็จะบอกเลย แตถา ไมอยากใหรไู มมที างจะหลุดออกจากปาก เขารับใช
ใกลชิด เรียกไดวาตามติดแทบทุกฝกาวมาหลายปจนรูใจนายดี แตกระนั้น
ก็มีเรื่องที่พลาด
ใชมีแตเพื่อนๆ ของคุณแบรดลียเทานั้นที่สงสัยเรื่องแฝดปริศนา
ที่ไมรวู า คุณหนูแฝดทัง้ สองเปนลูกของสาวสวยคนไหน เขาเองยังไมรู เพราะ
จูๆ ในวันฝนตก เจานายก็อุมคุณหนูแฝดกลับมาแลวบอกวา เด็กทั้งคูคือ
ทายาทของตระกูลอาเชอร ทามกลางความงุนงงของทุกคน

เวลาผานไปสักพัก พรพระพายนั่งอยูในหองรับรองโออา ตั้งแต

กาวขาลงมาจากรถเธอก็รสู กึ วาหลุดเขามายังโลกแหงนิยาย คฤหาสนแหงนี้
ดูเกาแกแตไดรับการบํารุงรักษาอยางดี การตกแตงเปนศิลปะแบบบาโรก
ซึ่งสืบตอมาจากสถาปตยกรรมเรอเนสซองซ บนเพดานสูงเมื่อมองขึ้นไป
เห็นแชนเดอเลียรสวยงามอลังการ จนทําใหพรพระพายจินตนาการไปวา
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เจานายคนใหมของเธอคงเปนชายวัยกลางคนทีแ่ ตงกายเนีย้ บและเครงครัด
กฎระเบียบในบาน เพราะทุกซอกทุกมุมภายในคฤหาสนดูเรียบหรูเปน
ระเบียบ และคนงานทุกคนลวนแตมียูนิฟอรมสวมใส ซึ่งแตกตางกัน
ราวกับแบงแยกตําแหนงหนาที่อยางชัดเจน
พรพระพายมองไปเรื่อยๆ ระหวางรอคุยกับเจาของบาน อยากเห็น
หนาเขาขึ้นมาตงิดๆ ไมรูวาจะคุยยากหรือไม

แมวาเชานี้มีเรื่องสําคัญรอใหเขาจัดการอยู แตในโลกนี้ไมมีอะไร

สําคัญเทากับเรื่องของลูก ในวัยขวบเศษ ฟนของเด็กๆ ตองไดรับการแปรง
อยางดี เขาจึงเสียเวลาไปมากเพราะมีลกู สองคน จอรแดนเริม่ กอน เอาดาม
แปรงสีฟน ไปตีดา มแปรงของนองเปนการทาทาย แนนอนจัสตินไดเลือดพอ
มาเต็มๆ ยอมใครที่ไหน จึงเกิดศึกในหองนํ้า กวาจะจับลูกแปรงฟนเสร็จ
เขาที่ตื่นขึ้นมาแตงตัวจนหลอก็เปยกปอนไปหมด
“คราวนี้ถานายสองคนรบกันอีกที รับรองวาถูกสั่งงดมื้อเชา”
“โอว โน โน” เสียงฝาแฝดคนพี่รองขึ้นเสียงดังลั่น มื้อเชาเปนมื้อ
สําคัญ ไมมีเด็กคนไหนอยากถูกสั่งงด ในขณะที่แฝดนองทําตาโต อาปาก
คางราวกับมันเปนเรื่องเลวรายที่สุดที่เคยไดยินมา
“อะ แอะ” สองแฝดหันบอกพอ
แมจะทะเลาะกันเมื่อครู แตตอนนี้เจาเด็กรูงานทั้งสองตางพรอมใจ
กอดคอกันกลม เลิกรบกันชั่วคราว จนแบรดลียอดจะสงสัยไมได
“ใครวาเด็กไมมมี ารยาวะ ฉันไมเชือ่ เด็ดขาด” มารยาของลูกเปนเรื่อง
ชินชาในสายตาของพออยางเขาไปแลว เพราะเลี้ยงเองทุกวัน เขารูวานี่มัน
แคเศษเสี้ยว ลูกเขาแสบไดมากกวานี้อีก
แตจะวาหลงตัวเองก็ได เพราะเมื่อมองๆ ไป เจาแฝดนี่มันยิ่งโต
ยิ่งหลอ สงสัยเชื้อพอมันจะแรง
“เอาละหนุม ๆ คราวนีข้ นึ้ ชัง่ นํา้ หนักทีละคน” เพราะแฝดทัง้ สองกินเกง
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นํ้าหนักเกิน เขาไมตองการใหนํ้าหนักมีผลตอสุขภาพของเด็ก แบรดลีย
ตัง้ กฎวาถาใครนํา้ หนักเกินสิบสีก่ โิ ลกรัมจะตองออกกําลังกาย ซึง่ คนเปนพอ
เรีย นรู  ท  า ทางออกกํ า ลั ง กายง า ยๆ ที่ เ หมาะกั บ วั ย ลู ก มาจากคุ ณ หมอที่
เชี่ยวชาญดานพัฒนาการของเด็ก
แบรดลียโคลงศีรษะ “เอาละ นายกอนเลยจอรแดน เพราะนายเปน
พี่” เจาหนูตัวกลมแกมแดงราวกับลูกมะเขือเทศสุกสวมกางเกงผาออม
สําเร็จรูปตัวเดียวกาวขาอวบๆ ขึ้นตาชั่ง แลวอาปากรองดังลั่นเมื่อแดดดี้
ยกมือวาผาน
“สิบสามจุดหา นายผานแลวจอรแดน ไปได”
ผิดกับฝาแฝดผูนองที่จะตองขึ้นเครื่องชั่งเปนรายถัดไป หนาตา
แฝดนองเหมือนเปนกังวล จนผูเปนพอที่ยืนกอดอกพูดขึ้น
“ไดเวลาแลวจัสติน” เขามองพุงอวบกลมของแฝดนองดวยสีหนา
หนักใจเล็กนอย เจานี่แหละตัวจี๊ด
แฝดนองมีความนาเปนหวง เพราะพอพี่กินอะไรเหลือ จัสตินจะ
จัดการฟาดทีเ่ หลือตอ และวันกอนนํา้ หนักของจัสตินทะลุไปถึงสิบสี่จุดสอง
กิโลกรัมซึง่ เกินเกณฑ จึงถูกผูเ ปนพอพาวิง่ รอบสนามสามรอบในชวงเย็น
“มาไดแลว อยาชา ใหไวๆ วันนี้แดดดี้มีนัดกับสาว สวยดวย”
พอไดยินคําวาสาวและสวยจัสตินมีทาทีสนใจขึ้นมาเชียว แววตา
คมเขมกลมโตที่เปนยีนเดนฝงแมแวววาวระยับ
“นอยๆ หนอยจัสติน พอพูดถึงสาวหูผึ่งเชียว ไปเอามาจากไหนนิสัย
แบบนี้” แบรดลียสายหนา “อยาชา รีบขึ้นชั่ง”
พอพูดถึงเรื่องนี้ หนุมนอยยังโอเอ ราวกับรูวาตัวเองนํ้าหนักเกิน
ถาชั่งตองถูกพาใหไปวิ่งแน แบรดลียหัวเราะลั่นเพราะมองอาการออก
“เอาละจัสติน ถานายนํ้าหนักเกิน แดดก็จะพาไปออกกําลังกาย
ชวงเย็น ขึ้นชั่งไดแลว อยาถวงเวลา”
จัสตินรองแอะคําหนึง่ แลวกาวขาขึน้ ชัง่ เครือ่ งชัง่ ดิจทิ ลั กําลังขยับไปที่
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สิบสี่จุดสามกิโลกรัม แตจัสตินกระโดดลงมากอนแลวทําในสิ่งที่แบรดลีย
ไมคิดวาลูกของเขาจะทํา นั่นคือการพาแขนปอมๆ ดึงกางเกงผาออม
สําเร็จรูปรูดลงสุดปลายเทา จากนัน้ เดินตัวเปลาลอนจอนขึน้ ไปบนเครือ่ งชั่ง
ซึ่งกางเกงผาออมที่ถูกถอดทิ้งตรงเปาชุมไปดวยปสสาวะ คราวนี้เมื่อไมมี
กางเกงผาออม พอเทาสองขางเหยียบบนเครื่องชั่ง…
“พระเจา! ไอแสบ” แบรดลียรองลั่น ตัวเลขหนาจอเครื่องชั่งปรากฏ
วาสิบสี่กิโลกรัมเปะ “นายรอดไปไดแบบหวุดหวิด ใครสอนใหทําแบบนี้
บอกแดดมาซิ” ความเจาเลหของจัสตินมาจากไหนกัน
“หัดเจาเลหตั้งแตเด็ก”
“แอะ แอะ” จัสตินหัวเราะ
แบรดลียเลิกคิ้วมองหนาลูกชายทั้งสองสลับกัน ลูกเขาฉลาด แลว
ยังแอบเจาเลห เขารักเจาสองแสบนี้มาก เมื่อกอนคิดวาเปนหนาที่ที่ตอง
สรางเด็กขึ้นมาเพื่อดํารงวงศตระกูลอาเชอรเอาไว แตไมนาเชื่อวาเด็กแฝด
คูนี้จะเปลี่ยนความคิดเกาๆ ของเขาไปจนหมด เขาตื่นเตนกับพัฒนาการ
ของลูกทุกครัง้ ตัง้ แตพลิกตัวควํา่ เองได หัดคลาน ยืน เดิน จนตอนนีว้ งิ่ เกง
จนไลจับแทบไมทัน
และเปนหวงทุกครัง้ ตอนทีล่ กู ๆ วิง่ หกลม แตพอ อยางเขามักจะยืนดู
อยูหางๆ ปลอยใหลูกชวยเหลือตัวเองกอน สิ่งเหลานี้ที่สะสมทุกๆ วัน ถา
ไมเรียกวาความรักก็ไมรูจะเรียกอะไรแลว
รักแคไหน ไมมีหนวยวัดใดในโลกมาวัดคาระดับความรักที่พอมี
ตอลูกได แตเขามั่นใจวาชีวิตของเขามอบใหลูกทั้งสองได แตการที่เขาตอง
ขลุกอยูกับลูกทุกวัน ใหเวลาอยางเต็มที่ ตองยอมรับวามันก็ยังไมเพียงพอ
และนั่นทําใหเขาตองตัดสินใจทําอะไรบางอยางเพื่อลูกๆ และตัวเอง...

เสียงฝเทาทีเ่ ดินเขามาอยางเงียบกริบพรอมกับประตูทถี่ กู ผลักเขามา

ในหอง ปรากฏรางชายคนหนึ่ง แลวก็เปนแบบที่พรพระพายคิดไว เจานาย
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ของเธอดูเนี้ยบตั้งแตหัวจรดเทา ที่สําคัญหลอเหลาไมเบา
หญิงสาวรวบกระโปรงแลวลุกขึ้น “สวัสดีคะมิสเตอรอาเชอร ดิฉัน
พรพระพายมารายงานตัวคะ” หญิงสาวทักทายเขาแลวยิ้มให
ชายหนุมสงยิ้มเปดเผยทาทางเปนกันเอง เขาตัวสูง รูปหลอไมเบา
อายุนาจะยี่สิบตนๆ พรพระพายคิดวาเขามีลูกคอนขางเร็วสําหรับผูชายใน
ประเทศนี้
ตรงกันขามกับคนที่ถูกเขาใจผิดวาเปนเจาของคฤหาสน เขาเขาใจ
แลววาทําไมวันนีเ้ จานายของเขาถึงตัดสินใจละทิง้ การประชุมทีน่ า เบือ่ หนาย
ในเมือ่ สาวสวยตรงหนานาสนใจกวามาก แตนน่ั ก็ไมใชนสิ ยั ของคุณแบรดลีย
เพราะไมวาสวยแคไหน แบรดลียก็ผานมาหมดแลว
“ยินดีที่ไดรูจักครับ” เขาไดรับคําสั่งใหมาบอกเธอวาใหคอยอีกเดี๋ยว
เจานายเขากําลังจะมา “ผมไมใชคณ
ุ แบรดลียค รับ ผมไมเคิล เปนบอดีก้ ารด
ของคุณแบรดลีย เจานายบอกใหคุณรอหนอย เขากําลังจัดการกิจวัตร
ประจําวันใหกับคุณหนูทั้งสอง เดี๋ยวจะมาพบคุณ”
คิ้วเรียวสวยมุนเขาหากัน ดวงตาเปยมเสนหวาบขึ้น เธอเดาผิด เขา
เปนแคบอดี้การด
“คะ ฉันรอได”
ตั้งแตยางเทากาวเขามาในอาณาจักรแหงนี้ เธอเห็นสาวใชนับสิบคน
นาแปลก คุณแบรดลียจัดการเรื่องลูกๆ เองหมดเลยหรือ เขาคงเปนพอที่
เครงครัดและเจาระเบียบมาก
“คุณหนูคนเล็กตอนเชาๆ จะโยเยเล็กนอย อีกหนอยคุณคงไดรบั มือ”
“คะ คุณหนูทั้งสองคงเปนเด็กที่ฉันตองดูแล” เธอเคยรับมือกับ
หลานๆ ของคุณกลอเรีย พรพระพายเชื่อมั่นวาเธอทําได และงานนี้เปนงาน
ที่กลอเรียฝากฝงมา เธอยิ่งตองทําใหดีที่สุด
ไมเคิลมัวแตเผลอมองใบหนาสวยๆ หวานๆ จนเกือบลืมตอบ พอจะ
อาปาก เสียงหาวจัดในชุดกางเกงยีนสเสือ้ คอกลมสีเทาทีเ่ ดินเขามากลับเปน
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ผูตอบแทน
“ใช เด็ ก สองคนนั้ น เป น คนที่ เ ธอต อ งดู แ ลให ดี ที่ สุ ด นั บ จากนี้ ”
แบรดลียตอบเสียงเขม
นี่คือประโยคแรกของนายจาง แตเสียงของเขาทําใหเธอรูสึกคุนหู
จนตองรีบหันกลับไปมอง กอนจะผงะถอยหลังไปเกือบสองกาว
แบรดลียกอดอกมองยิ้มๆ เลิกคิ้วขึ้นแบบคนถือไพเหนือกวา
พรพระพายพึมพําแผวเบา ยังตกอยูในอารามตกใจ “คุณ! คุณ
นั่นเอง!”
สายตาเขมจัดจองมาที่แมตัวดีที่ทําใหเขาคลุมคลั่ง กระวนกระวาย
มาหลายวัน
“ใช ฉันเอง” แบรดลียปลอยแขนตามสบาย เดินเขามาใกลๆ เธอ
แลวไหวไหลนิดๆ “จําหนาผัวไดก็ดีแลว”
“ไอบา แกไมใชผัวฉัน”
ตอกตรึงกันทั้งคืนเกือบจะถึงรุงสางกอนเขาจะเผลอหลับไป ยังมา
บอกหนาตาเฉยวาไมใชผัว แลวที่ตอกอัดกันรัวๆ คืนนั้นจะใหเรียกวาอะไร
ตอนนี้คนที่งงที่สุดคือมือขวาของคนที่มีอํานาจที่สุดในอาณาจักร
อาเชอร ใครเปนผัว ใครเปนเมียกัน ตั้งแตทํางานเปนบอดี้การดของมหา
เศรษฐีเพลยบอย เขาเพิ่งเคยเห็นคุณแบรดลียอางตัววาเปนผัว เขามอง
สาวสวยวาที่พี่เลี้ยงชั่วคราวกับเจานายสุดหลอสลับกันไปมา ทวานํ้าเสียง
ดุดันเอยขึ้นกอน
“ไมเคิล นายไปทําหนาที่ของนายไดแลว ฉันมีเรื่องตองคุยกับเมีย”
“เมีย!?” ไมเคิลยังงงไมหาย เมื่อครูหูไมไดเพี้ยนจริงๆ ใชไหม
“ตะลึงอะไร ระหวางไปนัง่ คุยงานแทนฉันแลวเก็บขอมูลอยางละเอียด
มารายงาน กับการหางานใหม เลือกแบบไหนดี”
“คุยงานแทนเจานายสิครับ ผมจะเก็บขอมูลมารายงานอยางละเอียด”
“ดี งั้นรีบไปทํา”
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ไมเคิลรีบคอมศีรษะรับคําสั่งเจานายและเดินออกไป ทั้งที่ในสมอง
ของเขาสับสนไปหมด “นี่มันอะไรกัน”
แบรดลียเดินตามไมเคิลไปเพื่อปดประตูและล็อกใหแนน กันคนเขา
มาวุนวายเวลาที่เขาคุยกับเมีย กอนจะหันกลับมามองหนาหวานๆ ของ
พรพระพาย
“ที นี้ ไ ม มี ใ ครกวนเราแล ว ” แบรดลี ย  ย  า งกรายเข า มา ในขณะที่
พรพระพายถอยหลังกรูด สรางความรูสึกไมพอใจใหเขา นึกวาเจอกันเมีย
จะอยากวิ่งเขามากอด แตความเปนจริงสีหนาเธอแสดงออกชัดวารังเกียจ
เขามากแคไหน
“แก แก ไอชั่ว ฉันไมคิดเลยวาจะเปนแก ปลอยฉันออกไปนะ”
ดวงตาคูหวานมองไปที่กระเปาแลวรีบวิ่งไปควา ทวาชาเกินไป เจาของ
รางสูงใหญขยับไมกี่กาวก็เขามาประชิดเธอสําเร็จ เขาแกะกระเปาออกจาก
มือเล็กๆ แลวโยนมันทิ้งไปราวกับเปนแคเศษขยะ
“เดี๋ยวจะซื้อใหใหมยี่หอดีๆ ที่เหมาะกับเมีย”
“ฉันไมตองการของของคุณ ปลอยฉันออกไปนะ”
“จะหนีผัวไปไหนอีกทูนหัว ทั้งผัวทั้งลูกกําลังรออยู”
พรพระพายหนาแดงซาน รูสึกรอนวูบวาบไปหมด เขาอางวาเปนผัว
แลวยังบอกวาลูกรอเธออีก นี่มันอะไรกัน พรพระพายรีบสายหนาหวือ
“ไมจริง ประสาทไปแลวหรือไง เราเคยมีอะไรกันแคคืนเดียวเมื่อ
อาทิตยกอน แลวฉันก็ไมเคยทองมากอน ฉันไมเคยมีลูกกับคุณแนๆ”
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3

ฉันนี่ละ แบรดลีย อาเชอร พอของลูกเธอ

แบรดลียย นื่ หนาเขามาใกลๆ เขาอยากจะหอมแกมเมียกอนอธิบาย

แตสิ่งที่ไดรับ
“ไอคนโรคจิต”
ครั้งนี้เธอมีสติเต็มรอย จะไมปลอยใหพลาดอีก ดวงตากลมโตมอง
เขาอยางไมไวใจ “ปลอยฉันออกไปนะ”
“จะไปไหน ฉันใหคนพาเด็กๆ มาหาเธอ พวกเขากําลังแตงตัว เรา
ตองคุยกัน เดี๋ยวเธอจะเขาใจ”
“เขาใจกับผีอะไร เขาใจวา...”
พรพระพายยังไมทันไดดาเขามากกวานี้ก็ถูกเขารั้งตัวเขาไปจูบ
ปากหยั ก ร อ นประกบลงมาราวกั บ หิ ว กระหาย เนิ บ นาบเนิ่ น นานแลก
ลมหายใจรอนผาว ปดกั้นเสียงดาทอชุดใหญ แตพรพระพายไมใชผูหญิง
ที่จะออนปวกเปยกราวถูกเทียนลน เธอกัดริมฝปากของเขาจนหอเลือด
เลือดของเขายังติดที่ริมฝปากลางของเธอ
“โอย” แบรดลียครางเสียงตํ่า
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“สมนํ้าหนา”
แบรดลียตกใจไมคิดวาเมียจะดุขนาดนี้ ตอนนั้นที่เธอบอกจะให
พรหมจรรยกับเขายังไมฤทธิ์เยอะแบบนี้
“ออ แมพันธุดื้อ ดุอาละวาดเกงแบบนี้ เจาจัสตินถึงไดแสบขนาดนั้น
เธอตองมาชวยฉันปราบมันแลว”
เขาพูดอะไรเธองงไปหมดแลว ดวงตาคมเขมมองเธออยางคาดโทษ
แลวเดินเขามาหา มือหนายื่นมาจะควาขอมือ พรพระพายรีบถอยกรูด
หมุนตัววิ่งหนีออกไปจากจุดนั้น
“จะหนีไปไหน เธอตองฟงฉันพูดกอนจะไดเขาใจ”
“ฉันไมอยากฟง ปลอยฉันกลับไป” เสียดายเขาหลอ ไมนาเสียสติ
เลย พรพระพายสายหนาเห็นใจ
แบรดลียเอาลิ้นดุนกระพุงแกม เห็นสีหนาตกอกตกใจราวกับเจอ
ผีรายหลุดออกมาจากอเวจี เขาก็อดจะหมั่นไสเมียไมได คงคิดวาหลังจาก
คืนนั้น ชาตินี้ทั้งชาติคงไมตองทนเห็นหนาเขาแลวละมั้ง เสียดายจัง เธอ
คิดผิดแลวสาวนอย
“ฉันจะปลอยเธอออกไป ตอเมื่อเราคุยกันจนเขาใจ”
“ฉันไมรูวาเจานายแสนดีของคุณกลอเรียเปนคุณ ถารูฉันจะไมมา
ทํางานนี้เด็ดขาด” เธอไมอยากเชื่อวาโลกจะกลมแบบนี้ และไมอยากคิดวา
กลอเรียจะมีสวนรูเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น
“ไมเอานาทูนหัว” เขาตะลอม “ฉันสัญญา จะเปนสามีแสนดีใหเธอ
และจะเปนพอที่ดีของลูกๆ เธอ ถาเธอทําตัวดีๆ แลวฟงฉันอธิบายสักนิด”
พรพระพายยืนงงเหมือนโดนของแข็งหลนใสศีรษะ เธอสายหนา
ระรัวใหกับคนพูดจาไมรูเรื่อง ตอนนี้รางกายกับวิญญาณเธอเหมือนยัง
ไมประสานเขาดวยกัน เรื่องถูกเขาอางวาเปนสามีเธอพอจดจํามันไดวา
เกิดอะไรในคืนนั้น แตเรื่องลูกนี่สิ ลูกของเขาไมใชเหรอ ยัดเยียดมาเปน
ลูกเธอไดไง งงไปหมดแลว
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แบรดลียหยุดการเคลื่อนไหว กลั้นหัวเราะเบาๆ เขาดูจากสีหนาของ
เธอแลวโทษตัวเองวาคงจูโจมเร็วไปนิด เปาหมายคงงงจริงๆ “อะ...ไมตอง
งง”
“ก็ฉันงง งงจริงๆ” พรพระพายตอบแบบซื่อๆ ความงงยังไมมีทีทาวา
จะจากไปไหน ความสงสัยอีกหลายเรื่องวิ่งเขามาแทรก ถามวาเธอจําเขา
ไดไหม เธอจําหนาเขาไดไมลมื เครือ่ งหนาของเขาออกจะโดดเดนเรียกไดวา
เปนพระเอกฮอลลีวูดไดสบาย แตถามวาอยากเจอหนาเขาอีกไหม ตอบได
ทันทีเลยวา
‘ไมแนนอน’
‘คืนเดียวก็เกินพอ’
เมื่อเชากอนเดินทางมาที่นี่ ระหวางอาบนํ้าเธอมองสํารวจรางกาย
แลวพบวา รอยคลํ้าสีมวงเปนดวงกลมๆ ยังปรากฏอยูบริเวณหนาอก
อวบอิ่ม มีสามจุดที่หนาทองแบนราบไรไขมัน แลวมีรอยที่ไลตํ่าลงไป
เรือ่ ยๆ ไถลเรือ่ ยเปอ ยลงไปจากขอบแพนตี้ จนพรพระพายไมกลามองไปถึง
รอยสุดทาย วามันจะไปจบสิ้นที่จุดใดใหตกใจเลน
พรพระพายดึงสติกลับมาเมื่อรูสึกวามีคนมองอยู ดวงตาคมกริบ
จองเขม็งราวกับหมาปาเห็นปลากระปอง จมูกโดงเปนสันกมลงมาใกลๆ
ราวกับพยายามดมกลิน่ เพือ่ จะหาวิธกี นิ เนือ้ ปลาในกระปองฉํา่ ซอสมะเขือเทศ
ที่เคยชิมแลวติดใจ
“ถาเธอยังงง ฉันมีคําตอบทั้งหมดใหเธอ” คนหลอยกมือเสยผมที่
หลนลงมาปรกหนาผาก แลวแสยะยิ้มเหี้ยมๆ เมื่อเห็นคนตัวเล็กสายหนา
ระรัว
“ฉันไมอยากฟง แตอยากกลับออกไป”
“ทําไม” เขาถาม รูส กึ เสียฟอรม เมียไมดใี จเลยทีไ่ ดเจอหนาผัวอีกครั้ง
ไมเหมือนเขาเลย ที่ตื่นเตนตื่นตัวทุกครั้งที่ไดเห็นหนาเธอ
“เรื่องคืนนั้นมันจบลงไปแลวนี่ ฉันลืมมันไปหมดแลว” เมื่อวานเธอ
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นั่งทบทวนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวโทษตัวเองวาไมนาไปสถานที่อโคจร
แบบนั้นในเวลาที่สติและสภาพจิตใจไมเต็มรอย “เราก็แคคนแปลกหนา
ที่บังเอิญเคยเจอกัน จากนั้นก็ตางคนตางไป”
แบรดลียหัวเราะหึๆ พระเจา ใหตายเถอะ คําพูดเหลานั้นเขาเคยพูด
มาหมดแลวกับคูควงสาวๆ
“แลวไงตอ” เขาถามสีหนาทาทางกวนๆ ในขณะที่มือหนากําลัง
ลูบคลําบั้นทายอวบตึง เขาขบฟนแนน พอไดจับไดสัมผัส มันก็นะ...อยาก
ขึ้นมาเสียอยางนั้น สวนอีกฝายตกใจรีบผลักมือแกรงออก
“ปลอยนะ อยามารุมรามใสฉัน”
“คืนนั้นมากกวานี้อีกยังไมบนเลย ทีตอนเธอทั้งลูบ ทั้งคลํา ทั้งจับ
ฉันคอนคืน ฉันยังไมหวงตัวกับเธอแบบนี้เลย”
พรพระพายถลึงตาใส “บอกแลวไง เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ คืนนัน้ ลืมมันไปซะ”
“ใจกวางดีนี่ ตั้งใจแจกฟรีเหรอคนสวย ตอไปนี้อยาไดคิดเอาไปแจก
ใคร ไมงั้นฉันเอาตาย” หลายวันนี้เขาสงคนไปสะกดรอยตามเธอแลว รูดีวา
ยังไมมีใครมาทับรอยเขา ลองมีสิ เขาเอาถึงตาย
“คุณไมมีสิทธิ์มายุงกับชีวิตของฉัน”
“มีตั้งแตวินาทีที่เธอรับฉันเขาไปในตัวของเธอ ฉันเปนผัวคนแรก
และฉันยังไมอนุญาตใหเธอมีผัวอันดับตอไป เขาใจเอาไวดวย”
เขาพูดมาไดหนาไมอาย พรพระพายโกรธจัดจนนึกอยากทุบเขาให
ตายคามือ
“คนเลว แคเรื่องคืนนั้น ฉันไมเรียกคุณวา...”
“ผัว” เขาตอให “แตฉันคิดวาเธอเปนเมีย ฉันถึงตองทําใหเราวนมา
เจอกันอีกทีน่ ”ี่ แบรดลียบ อกเสียงยัว่ เยา ดวงตาสีนา้ํ ตาลกรุม กริม่ มองเมีย
ดวยสายตาพิจารณา ภาพในคืนนั้นฉายชัดขึ้นมาเต็มหัว
“อันที่จริงหนาตาเธอออกจะแสนหวาน แลวเทาที่ฉันไดชิมไปจนอิ่ม
ทอง เธอก็หวานลํ้าไปทั้งตัวจริงๆ ตั้งแตหัวจรดปลายเทา เอาลิ้นไปชิม
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ตรงไหนก็หวานตรงนั้น จนอยากจะชิมซํ้าอีก” ยิ่งเขาใกลเธอเทาไร ยิ่ง
ทํ า เอาเลื อ ดในกายเขาร อ นฉ า ในหั ว มี แ ต ภ าพตอนเขาเข า หาเธออย า ง
ถี่ กระชั้น นาทีที่เขาหยัดสะโพกเขาหาเธอเกือบจะทั้งคืน
แบรดลียจองมองใบหนาหวาน ระเลื่อนตํ่ามาที่ลําคอ แลวจองลึก
ลงไปที่รอยแยกของคอเสื้อ
“หนาเธอก็ใส แตทําไมถึงใจดํา ลืมลูกลืมผัว ไมฟงฉันบางเลย”
“กรี๊ดดด คนบา ฉันยอมรับเราเคยมีอะไรกัน แตก็แคครั้งเดียว
สวนลูก ฉันจะเคยมีลูกกับคุณไดยังไง ในเมื่อฉันไมเคยอุมทอง”
“แตเราก็มีลูกดวยกันสองคนแลวนะ แตฉันอยากมีอีก เพราะลูก
คนเล็กของเราออกจะเอาแตใจและคอนขางเกเร ถามีนองอีกสักคนสองคน
จัสตินจะตองดีขึ้นแนๆ”
“พูดอะไรของคุณ” คิ้วเรียวขมวดมุนแทบจะชนกัน แตครั้นมอง
ใบหนาหลอเหลาในระยะประชิด ภาพของแบรดลียก็ฉายชัดเขามาใหจําได
เธอเคยเจอเขาที่โรงหนัง

เมื่อเจ็ดวันกอน

คืนหนึ่งในรัฐแมริแลนด สหรัฐอเมริกา พรพระพายรูสึกเครียดจัด
บิดาเรงเราตองการใหเธอเดินทางกลับไปเมืองไทยดวยจุดประสงคราวกับ
ละครภาคคํา่ คืออยากใหเธอกลับไปแตงงานกับผูช ายทีพ่ อ เห็นวาเหมาะสม
แลวจะชวยพยุงกิจการไวได เธอจึงตัดสินใจยืมรถของเพื่อนออกไปดู
ภาพยนตรเรือ่ งดังคลายเครียด ในโรงภาพยนตร เธอกับเขาเลือกทีน่ งั่ ติดกัน
เธอเสียเงินไปเกือบยี่สิบเหรียญแลกกับความสุขเพราะอยากคลายเครียด
ขณะที่เธอกดปุมเรียกพนักงานมาเสิรฟม็อกเทล แอบสังเกตวาเขา
ไมไดดูหนัง แตลอบมองหนังหนาเธออยูเรื่อย เธอเห็นหนาเขาไมชัด แต
รูวาโครงหนาเขาหลอมาก แลวจากนั้นเธอก็ไปที่บารเล็กๆ แลวบิดาก็โทร.
เขามาเรงรัดอีก
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กอนจะเปลี่ยนเปนออกคําสั่งวา เธอตองเดินทางกลับไปแตงงาน
ทันทีเพราะผูใหญทั้งสองตระกูลมีแผนอยากอุมหลานไวๆ ฝายชายซื้อ
ตัวเครื่องบินเที่ยวกลับใหเธอแลว
พรพระพายยอมรับวาตกใจหลังไดฟงเรื่องที่บิดาบอก ทานอางวา
เจาสัวดิลกเพื่อนสนิทมีลูกชายคนเดียว ซึ่งเธอพอจําหนาในวัยเด็กไดรางๆ
เจาสัวดิลกบอกวาถาหลานคลอดในปนี้ซึ่งถือเปนปเกิดเดียวกับเจาสัว
ฝายนั้นจะรับขวัญหลานดวยการยกกิจการบริษัทผลิตบรรจุภัณฑให
“พอคะ หนูไมใชตูรับตั้งครรภอัตโนมัตินะคะ จะไดหยอดเหรียญ
แลวกดออกมาเปนเด็ก หนูเปนคน แลวฝากบอกเพื่อนของพอดวย หนู
ไมมีวันแตงกับลูกชายเขาหรอก มันยังมีอีกเหรอคะเรื่องการคลุมถุงชน”
“ใช ยายพาย แกพูดไมผิด แกเปนคนไมใชตูรับตั้งครรภอัตโนมัติ
แตอยาลืมเรื่องความกตัญู แกอยากเห็นบริษัทที่แมแกสรางมากับมือ
ตั้งแตตอนยังไมมีอะไรเลยถูกยึดหรือไง”
“พอดูละครนํ้าเนามากไปแลว ยังไงหนูก็ไมแตง”
“แกตองแตง”
“หนูทําเพื่อครอบครัวมาเยอะแลว เงินสิบลานที่พอตองการ หนูก็หา
ใหแลวคราวกอน พอหยุดบังคับหนูเถอะคะ”
เห็นลูกสาวเสียงแข็งทัง้ ทีป่ กติเปนคนพูดจาออนนอมนาฟง คนเปนพอ
เลยเสียงออนลง ใชนํ้าเย็นเขาลูบ
“ยายพาย ชวยพอเถอะนะ อีกครั้งเดียวเทานั้นลูก”
“ทําไมพอไมไปขอใหยายรสิกาเมียใหมพอชวยคะ ยายนั่นเอาแต
ใชเงินที่เราหามาจนเปนแบบนี้”
“ยายพาย!”
เธอเปนคนสวยและซวยมาก ซวยทั้งเรื่องธุรกิจ ทางบานกําลังยํ่าแย
กําลังจะถูกคลุมถุงชน แถมคนรักก็แอบแตงงานไปกับสาวสวยไฮโซคนหนึ่ง
พรพระพายจึงเลือกสั่งม็อกเทลมาดื่ม เธออยากดื่ม อยากไดบรรยากาศ
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สนุกสนาน แตไมอยากเมาเพราะกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไมมีสติ แตกลับ
กลายเปนวา...คืนนั้นเธอเมาหนัก
พรหมจรรยทเี่ ธอคิดจะเก็บมันเอาไวใหกบั คูห มัน้ หนุม จึงถูกหยิบยื่น
ใหกับชายคนหนึ่งที่เขาบังเอิญผานมาและชวยเธอเอาไว เขาเรียกชางที่อูมา
ลากรถไป และในคืนนั้นเอง เขาก็ลากเธอไปปูยี่ปูยํากี่ครั้งก็จําไมได
เธอเสียพรหมจรรยครั้งแรกใหกับคนแปลกหนา...เธอเสียใจ แตมี
เรื่องกิจการที่เมืองไทยทําใหเธอตองรีบกลับมาเขมแข็ง
ไมรูเขาเหมือนคนอดอยากปากแหงมาจากไหน เหมือนวาไมเคย
เจอะเจอผูหญิงมาเปนแรมป เรียกไดวาหลังจากนั้นอีกสองวัน เธอตอง
นอนซมระบมไปหมดเพราะพิษไข แทบกาวขาออกไปไหนไมได

พรพระพายจําไดแลว เขาคือคนที่ชอบแอบมองเธอตอนอยูใน

โรงหนัง ดวงตาคูสวยกลอกไปมา รูสึกอีกทีเมื่อเสียงแหบพราดังขึ้น พรอม
กับมือหนาที่เลื่อนมาสัมผัสตนขาของเธอ
“วาไง คืนนั้นทําไมเธอไมอยูรอฉันตื่น ทําไมตองหนีฉันไปดวย”
“ใครจะอยูรอใหคุณตื่นมาทําเรื่องบาๆ เปนรอบที่เทาไรไมรูละ คุณ
ชวยฉันแตก็กระชากพรหมจรรยฉันไป”
“ฉันขอโทษ เรื่องคืนนั้นฉันมีคําอธิบาย”
เขาไมพูด แตเอาคางสากๆ ลงมาบดเบียดซุกซนกับลําคอระหงที่
ตั้งตรง
“ฉันไมอยากฟง” เธอกลัวเขาจะพาไปทวนความจําบนที่นอนอีกหน
ซึ่งนั่นไมดีแน
“ใจเย็นนะ เจอหนาผัวแลว เดีย๋ วใหเจอหนาลูกดวย ลูกของเราฉลาด
และนารักมาก แลวเราคอยคุยกัน”
“ลูกอีกแลว ลูกอะไร ลูกของคุณคนเดียวไมใชลูกของเรา ประสาท
หรือเปลา คุณพูดวาฉันมีลูกกับคุณไมหยุดเลย”
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“ก็มันเรื่องจริง”
หญิงสาวเมมปากแนน เขาคงไมปกติแลวละ สิ่งแรกที่พรพระพาย
คิดคือ เธอเผลอตัวนอนกับพวกโรคจิตไปแลว
“ฉันจะกลับ ฉันไมทํางานนี้แลว” เธอผลักเขาออก อยากจะหนีไป
จากสถานการณบาๆ นี่
แบรดลียเอาลิ้นดุนกระพุงแกม เมียกลัวหนักกวาที่คิดไวแฮะ เขา
คิดวาถาเธอไดเห็นหนาลูกๆ เธอจะเขาใจและเชื่อเขางายขึ้น
หญิงสาวไมรอใหเขาพูดอีก มือเรียวควากระเปามากอดแนน เธอดู
หนังโรคจิตบอยๆ ผูชายเพียบพรอมแตมีอาการทางจิตสรางโลกขึ้นมาใน
สมอง ขืนทํางานกับคนโรคจิต เธอจะผิดปกติไปดวย เสียตัวไปแลวก็
ชางมันเถอะ เธอจะพยายามลืมๆ มันไป
“เธอยังกลับไมไดถาฉันยังไมอนุญาต ถึงเวลาที่เธอตองทําหนาที่แม
บางแลว เพราะฉันทําหนาที่พอและแมคนเดียวมาตลอด ลูกของเราเขา
ตองการเธอ เขาเริ่มรองหาแม โดยเฉพาะคนนอง เขาอยากเจอเธอมาก”
พรพระพายชะงักเทาที่กําลังออกเดิน สูดลมหายใจเขาลึก เขาคงมีอาการ
ทางจิตขั้นเทพ
“เด็กสองคนนั้นเปนลูกคุณคนเดียว ไมเกี่ยวกับฉัน และฉันขอ
ยกเลิกงานนี้ ฉันวาฉันคงทํางานใหคุณไมได” ใครจะอยากทํางานกับ
คนโรคจิตทีย่ ดั เยียดลูกตัวเองใหมาเปนลูกของเธอ คนสติดที ไี่ หนเขาทํากัน
เสียดายหนาตาและฐานะ
‘ทั้งหื่นทั้งโรคจิต หรือเมียทิ้งใหเลี้ยงลูกคนเดียวจนสมองเพี้ยน’
‘ตองมีประวัติถูกเมียทิ้งแน’
ระหวางที่พรพระพายคิดไปตางๆ นานา และกลัววาเขาจะกระชาก
เธอไปทําเรื่องแบบคืนนั้นอีก แบรดลียก็กาวอาดๆ เขามาหา พรพระพาย
เห็นทาทางคุกคามของเขาก็ถอยรนจนแผนหลังไปชนกับเปยโนสีขาวหลังใหญ
“ออกไปนะ ออกไปใหพน ฉันเกลียดแกไอโรคจิต” นิ้วเรียวเผลอกด
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ลงไปจนเสียงเมโลดี้ดังขึ้น
แบรดลียกระตุกยิ้ม มองคนตัวเล็กที่ตั้งใจจะจับตัวเธอไปนั่งที่โซฟา
แลวเคลียรกันใหรูเรื่อง แตพอเขาใกลแลว ความรูสึกโหยหามาหลายวัน
มันทําใหเขาดึงเธอเขาไปหา แลวกมลงจูบชนิดเอาเปนเอาตาย
ปากหยักลึกแนบลงมาอยางดิบเถื่อน “คําก็โรคจิต สองคําก็โรคจิต
ฉันขอปฏิเสธวาไมใช แตถาบอกวาฉันหื่น ฉันไมเถียง” ไมแปลกที่เธอจะ
ตกใจและคิดไปแบบนั้น แตถาเธอใจเย็นหยุดฟงเขาอธิบายสักนิด เธอ
ตองเขาใจ
พรพระพายดิ้นรนหนี แตถูกเขากักตัวไวดวยทอนแขนแกรง ปาก
หยักลึกระดมจูบไมหยุดหยอนจนเจาของรางเล็กวูบวาบเหมือนถูกช็อรต
ดวยไฟฟา แบรดลียงับกลีบปากนุมพลางกระซิบเสียงทุมพราชวนใจสั่น
“หลายวันนี้ ฉันแทบไมอยากกินขาว เพราะฉันเก็บทองเอาไวกินเธอ
ถาเราเคลียรกันเขาใจแลว เรามารําลึกเรื่องคืนนั้นกันอีกครั้งยาวๆ ดีไหม”
‘เก็บทองเอาไวกินเธอ’ พรพระพายรองยี้ในใจ ตัดสินใจไดแลววา
‘นี่มันโรคจิตชัดๆ’
พรพระพายตั ด สิ น ใจเลื อ กทํ า ทุ ก อย า งให ตั ว เองหนี ร อดออกไป
มือเล็กควาแจกันบนหลังเปยโนฟาดลงบนหัวคนหลอเต็มแรง
เพลง!
เสียงแจกันหลนแตกพรอมกับรางสูงใหญทรุดลงไปกองกับพื้น
แบรดลียยกมือกุมศีรษะ
‘เขาจะตายไหม’ พรพระพายยกมือปดปากกลั้นเสียงรอง ไมนาตาย
เธอฟาดยังไมสุดแรง แตเมื่อเห็นเลือดไหลลงมาอาบใบหนาของเขา เสียง
ในหัวก็ตะโกนบอกใหเธอวิ่งออกไปจากที่นี่ซะ
“ฉะ...ฉันขอโทษ” คนรายสาวสวยกอเหตุเสร็จแลววิ่งออกมาทันที
ทวาพอผลักประตูออกมา สิ่งที่ทําใหสองเทาของเธอหยุดชะงักนั่นก็คือ…
“หมามี้ มี้ มี้” เสียงเล็กๆ ของจัสตินดังขึ้น ทั้งชี้และมองมาที่เธอ
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พรพระพายตะลึงงันเมื่อเห็นฝาแฝดสุดหลอวัยขวบเศษที่สาวใชใน
ชุดยูนิฟอรมสีฟาคาดขาวอุมอยู
จากนัน้ จอรแดนทีถ่ กู หัวหนาแมบา นผิวสีเขมอุม อยูก เ็ อือ้ มมือปอมๆ
มาสัมผัสแกมนุมๆ ของพรพระพาย ดวงตาดําขลับกลมโตนั้นจองมองมาที่
หญิงสาว แดดดี้เคยเอารูปใหพวกเขาดู พวกเขาจําไดวาคนนี้คือ
“มี้ มี้”
ความรูสึกชาหนึบแลนพลานไปทั่วรางทําใหพรพระพายพูดอะไร
ไมออก เด็กชายฝาแฝดตรงหนาชางนารักเหลือเกิน พอเห็นหนาเด็กนอย
แลว ขาทีจ่ ะกาวผานไปกลับขยับไมออก ราวกับมีพลังบางอยางมาเหนีย่ วรั้ง
ไวใหเธอหยุดมอง
“หนู...เออ” พรพระพายเอื้อมมือไปแตะเด็กนอย
ทวาทุกสิ่งตองหยุดลง เมื่อเสียงของแบรดลียตะโกนออกมาเปน
คําสั่งวา
“ใครอยูขางนอก จับเธอเอาไว...”
พรพระพายไดสติขึ้นมาทันทีแลวหันกลับไปมองผานหองที่ประตู
ถูกเธอเปดคางไว แบรดลียพยุงกายขึ้นมา ศีรษะของเขามีเลือดอาบไปทั่ว
“ใครจะให จั บ ง า ยๆ เล า ” ขื น ยื น อยู  ต รงนี้ มี สิ ท ธิ์ ติ ด คุ ก หั ว โต
พรพระพายมองสองแฝดดวยความอาลัยลึกลํ้า กอนจะเลือกวิ่งหนีไป
สุดชีวิต อาศัยตัวเล็กบอบบางจึงวิ่งเร็วจนพนคฤหาสนหลังงาม
แบรดลียโ ทร.ออกไปทีป่ อ มรักษาความปลอดภัยหนาคฤหาสนอาเชอร
และเจาหนาที่ผูโชครายคงไดทํางานที่นี่เปนวันสุดทาย เพราะเขาหลับลึก
เกินกวาจะไดยินเสียงโทรศัพท ในตอนนั้นเองที่รางเล็กวิ่งพนประตูออกไป
แลว และสวรรคก็ชวยเหลือเมื่อมีรถแท็กซี่แลนผานมาพอดี
พรพระพายโบกมือระรัวเรียกแท็กซี่ใหจอด...
“จอด จอดกอนคะ ชวยฉันดวย”
แบรดลียมองจากกลองวงจรปด เห็นวาแมตัวดีวิ่งหนีขึ้นแท็กซี่ไป
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ไดแลวก็ทบุ กําปน ลงบนโตะดังปง ทุกอยางกําลังเริม่ เขาสูเ สนทางทีถ่ กู ทีค่ วร
แคเธอจะรับฟง แตนี่มันอะไรกัน
“หนีฉันเหรอ ถึงวันนี้จะหนีพน แตเธอหนีความเปนเมียเปนแมไป
ไมพนหรอก”
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