บทนํา

ก๊อก...กอก...กอก…

รางบอบบางขยับเทาตรงดิ่งไปยังประตูทันทีที่เสียงเคาะดังขึ้น
มือเรียวจับทีล่ กู บิดแลวดึงประตูใหเปดกวาง เมือ่ เห็นรางสูงคุน ตาทีอ่ ยู
ตรงหนา เรียวปากอวบอิ่มจึงคลี่ยิ้มกวาง กอนรอยยิ้มจะคอยๆ เลือน
หายไปเมือ่ กลิน่ แอลกอฮอลคละคลุง ลอยเขามาในทางเดินหายใจ ทําให
หญิงสาวยูหนาพรอมๆ กับที่ยกหลังมือขึ้นมาปดจมูกเอาไว ดวงตา
คูสวยสีเทาออนมองใบหนาหลอเหลาที่ปราศจากรอยยิ้มพลางถาม
“คุณดื่มมาหรือคะ”
ไรรอยยิ้มจากคนที่สูงกวาเฉกเชนทุกครั้ง คิ้วสวยขมวดมุนดวย
ความสงสัย ทวากอนทีห่ ญิงสาวจะทันไดถามซํา้ เพราะคนตัวสูงไมยอม
ใหคําตอบ รางสูงก็สาวเทาเขามาประชิดตัวเธอเรียบรอยแลว มือหนา
ทั้งสองขางควาหมับเขาที่ตนแขนของเธอ กอนจะรั้งรางของหญิงสาว
เขาไปใกลจนแทบไมเหลือพื้นที่วางระหวางกัน
“อะไรกันคะ”
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ฟลอเรนซารองถามอยางตื่นตระหนก ดวงตาคูสวยเต็มไปดวย
คําถาม ทวาไมถึงเสี้ยววินาทีดวงตาคูสวยก็ตองเบิกกวาง เมื่อจูๆ
ริมฝปากไดรูปกระแทกจูบลงมาบนริมฝปากของเธออยางดุดัน ทําเอา
เจาของเรียวปากอวบอิ่มตองครางทวง
“อื้อ...”
แมวานี่จะไมใชครั้งแรกที่เขาและเธอจูบกัน ทวาไมมีครั้งไหน
เลยทีเ่ ขาจะจูบเธออยางดุดนั คลายกับตองการลงทัณฑกนั เชนนี้ เธอทํา
อะไรผิดไปอยางนัน้ หรือ ฟลอเรนซาปรารถนาทีจ่ ะไดรใู นเรือ่ งนัน้ หาก
แตพอเธอเผยอริมฝปาก ปลายลิน้ อุน รอนของคนทีส่ งู กวาก็สอดแทรก
เขามาในโพรงปากของเธอ ตวัดปลายลิ้นรัดรึงกับลิ้นเล็กอยางจาบจวง
คนตัวสูงพรากลมหายใจไปจากเธออยางไรความปรานี กอนที่เขาจะ
ยอมผละออกตอนที่ลมหายใจของเธอเริ่มขาดหวง
“ผูหญิงใจราย”
เอริคตอวาเธอ ใบหนาหลอเหลาดูเครงขรึมอยางที่ไมเคยเปน
มากอน พอฟลอเรนซาขยับปากจะถามวาเธอทําอะไรผิดไป ริมฝปาก
ไดรูปก็กระแทกจูบลงมาอีกครั้ง
“คุณเอริค อื้อ…”
ฟลอเรนซารองถามไดเพียงเทานั้น เสียงหวานก็ถูกลําคอหนา
ดูดกลืนไปจนหมดสิ้น จุมพิตไรความนุมนวลและความทะนุถนอม
อยางที่เคยเปน รางสูงบดเบียดริมฝปากลงบนเรียวปากออนนุมอยาง
ไมออมแรงจนคนถูกกระทํารูสึกเจ็บ ขอบตาของหญิงสาวรอนผาว
เพราะไมเขาใจการกระทําจาบจวงและหยาบคายของคนตรงหนาเลย
สักนิด
‘ทําไมคุณเอริคถึงไดทํากับเราแบบนี้’
ฟลอเรนซาทําไดแคถามตัวเองในใจ รางเล็กพยายามดิน้ ขลุกขลัก
ในออมแขนแข็งแรงที่พันธนาการเธอเอาไวอยางแนนหนา ทวาความ
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พยายามของหญิงสาวก็เปนไดแคความพยายาม เพราะสุดทายเธอก็
ไมอาจหลุดพนจากพันธนาการของอีกฝายไดเลย
เนิ่นนานกวาที่เขาจะยอมถอนริมฝปากออกจากเธอ
ดวงตาคูส วยมองอีกฝายอยางไมเขาใจ เมือ่ นัยนตาสีฟา จองมอง
เธอดวยสายตาแข็งกราว ดูวาวโรจนอยางที่ไมเคยเปนมากอน ซํ้ายัง
เอยกับเธอดวยนํา้ เสียงแข็งกระดาง ปราศจากความนุม นวลและออนโยน
อยางที่เคยเปน
“คุณไมเคยจริงใจกับผม ไมเลยสักนิด”
“ฟลอนซเปลานะคะ”
ฟลอเรนซารองปฏิเสธทันควัน เธอนะหรือที่ไมเคยจริงใจกับเขา
เขาตองเขาใจอะไรผิดไปแนๆ
“ฮึ คุณยังกลาปฏิเสธอีกอยางนั้นเหรอ ผมรูความจริงทุกอยาง
หมดแลว”
“ความจริงอะไรกันคะ”
มาถึงตรงนีฟ้ ลอเรนซาก็ยงั ไมเขาใจ หญิงสาวชอนสายตาขึน้ มอง
คนทีส่ งู กวาอยางตองการคําอธิบายมากกวาแคการยัดเยียดขอกลาวหา
แตเขากลับไมมมี นั ใหเธอ ซํา้ ยังเอยดวยนํา้ เสียงดุดนั แข็งกระดาง ทําเอา
รางบอบบางสะดุงจนสุดตัว
“เลิกเสแสรงซะทีฟลอนซ ผมจะไมยอมเปนผูชายหนาโงใหคุณ
มาหลอกลวงไดอีกแลว”
“...”
“ในเมื่อคุณปรารถนาอยากจะครอบครองและเปนเจาของมัน
ขนาดนั้น”
“...”
“นอนกับผมสิ แลวผมจะใหในสิ่งที่คุณตองการ”
ฟลอเรนซาไมมโี อกาสไดรอ งคานหรือแกตา งอะไรใหตวั เองทัง้ นั้น
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รางสูงก็ตวัดรางของเธอขึ้นพาดบา กอนจะสาวเทาฉับๆ ไปที่เตียง
หลังใหญที่ตั้งตระหงานอยูกลางหองนอน เขาวางรางของเธอลงบน
ฟูกนุมอยางไรการทะนุถนอมอยางที่ควรจะเปน ฟลอเรนซาถึงกับจุก
จนพูดไมออกไปชัว่ ขณะ และจังหวะนัน้ คนทีส่ งู กวาก็ตามขึน้ มาบนเตียง
ยกตัวขึน้ เหนือรางของเธอ ตรึงขอมือเล็กทัง้ สองขางใหแนบไปกับฟูกนุม
“คุณเอริคจะทําอะไรคะ”
ฟลอเรนซารองถามดวยนํ้าเสียงที่เต็มไปดวยความหวาดหวั่น
ดวงตาคูสวยไหวระริก ลําคอของหญิงสาวแหงผากตอนที่เห็นนัยนตา
สีฟาเต็มไปดวยความกระดางและดูเย็นชาอยางที่ไมเคยเปนมากอน
“ผมบอกแลวไงวานอนกับผม แลวผมจะใหในสิ่งที่คุณตองการ
ผมขอแคสามวันเทานัน้ แลกกับของมูลคามหาศาลขนาดนัน้ อยางไรคุณ
ก็คุม แคปรนเปรอผมสามวัน”
“ไมเอานะคะ อื้อ…”
ฟลอเรนซารองบอกไดเพียงเทานั้น ริมฝปากไดรูปก็กดลงบน
เรียวปากอวบอิ่มอยางดุดัน หญิงสาวตอตานโดยการเมมเรียวปาก
เขาหากันแนนตอนที่คนเหนือรางพยายามสอดปลายลิ้นอุนรอนเขามา
ในโพรงปากของเธอ แตความพยายามของเธอก็ไรผล เพราะสุดทาย
อีกฝายก็สอดปลายลิ้นเขามาในโพรงปากของเธอไดสําเร็จ
เอริคกวาดชิมความหวานจากโพรงปากออนนุมอยางเรียกรอง
เอาแตใจ ลิน้ หนาตวัดรัดรึงกับปลายลิน้ เล็กทีพ่ ยายามหดหนี แตสดุ ทาย
ความเชี่ยวชาญที่อีกฝายมีเหนือกวาก็ทําใหในหัวของฟลอเรนซาเริ่ม
หมุนควาง ขณะที่เอริคยังคงตักตวงความหวานจากโพรงปากนุมอยาง
ไมยอมลดละ เขาพรากลมหายใจจากหญิงสาวอยางดุดัน มอบจุมพิต
ดิบเถื่อนเรารอนมากกวาครั้งไหนๆ ทวาตอนที่เขาละริมฝปากจาก
กลีบปากนุมแลวเลื่อนมาแตะตองที่ใบหูขาวสะอาดแทน ฟลอเรนซา
ไดโอกาสดึงสติที่หลงเหลือเพียงนอยนิดกลับมาแลวรีบรองปราม
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“คุณเอริคหยุดนะคะ คุณจะทําแบบนี้ไมไดนะ”
ฟลอเรนซารองบอกเสียงสัน่ ดวงตาคูส วยไหวระริกตอนทีอ่ กี ฝาย
ยอมละริมฝปากจากใบหูของเธอแลวเคลื่อนใบหนากลับมาสบตากัน
“คุณไมมีสิทธิ์หามผม ฟลอนซ ในเมื่อคุณเปนคนเลือกเอง”
“ฟลอนซเปลา อื้อ…”
เปนอีกครั้งที่ฟลอเรนซารองปฏิเสธไดเพียงเทานั้น ริมฝปาก
ไดรูปก็กดลงบนริมฝปากของเธอ ฟลอเรนซาดิ้นขลุกขลักพยายามให
ตัวเองไดรบั อิสรภาพกลับคืนมา ทวาความพยายามของเธอก็เปนไดแค
ความพยายาม เพราะนอกจากหญิ ง สาวจะไม ไ ด รั บ อิ ส รภาพแล ว
เรือนกายสูงใหญยังพันธนาการรางกายของเธอแนนขึ้น รางสูงกดทับ
เรือนกายของเธอจนแทบจะจมหายไปกับฟูกนุม กอนที่เขาจะใชมือ
ขางหนึ่งปลดเปลื้องชุดนอนตัวสวยออกจากตัวเธอ
“อยานะคะ”
ฟลอเรนซารองปรามไดเพียงเทานัน้ ชุดนอนตัวสวยก็ถกู กระชาก
ออกไปจากตัว ผาชิ้นเล็กอีกสองชิ้นที่ปกปดรางกายดานในเอาไวก็ถูก
เขากระชากออกไปอย า งรวดเร็ ว ดวงตาคู  ส วยเต็ ม ไปด ว ยความ
ตื่นตระหนก กลามเนื้อในอกซายเตนถี่รัวจนเจ็บอก ความหวาดหวั่น
เกาะกุมหัวใจของเธอจนนากังวล เนื้อตัวก็สั่นเทาอยางนาเห็นใจ
ทวาคนเหนือรางกลับไรความเมตตา
เอริ ค เลื่ อ นใบหน า หล อ เหลาลงมาซุ ก ซบที่ ท รวงอกอวบอิ่ ม
ริมฝปากไดรปู แตะลงบนยอดอกสีหวาน กอนจะงับเอาเขาไปในโพรงปาก
ดูดดื่มราวกับทารกที่กําลังหิวกระหาย เมื่อถูกคนเหนือรางปลุกเรา
มากๆ เขา สมองของฟลอเรนซาก็เริ่มหมุนควาง รางเล็กบิดเราเพราะ
ถูกความหวามไหวโจมตีอยางหนักหนวง ตอนนี้มือทั้งสองขางของ
หญิงสาวไดรับอิสรภาพแลว ทวาหญิงสาวกลับไมไดผลักไสรางสูงให
พนตัวอยางที่ควรจะเปน มือบางทั้งสองขางจับที่บาแกรง จิกปลายเล็บ
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ลงบนไหลแข็งแรงผานเสือ้ เชิต้ สีขาวทีเ่ อริคสวมเอาไว หญิงสาวหยัดกาย
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหอีกฝายอยางไมรูตัว
เอริคพรมจูบไปแทบทุกพื้นที่ผิวบนเรือนกายเปลือยเปลาของ
ฟลอเรนซา กอนที่ชายหนุมจะใชลิ้นอุนรอนแตะตองสวนที่ออนไหว
ที่สุดของรางกายของหญิงสาว รางเล็กสะดุงเฮือก ลมหายใจของเธอ
ขาดหวง ตอนทีเ่ ขาสงเธอไปสัมผัสกับความรูส กึ แปลกใหมทเี่ ธอไมเคย
ไดพบพานมากอน ฟลอเรนซามีโอกาสไดโกยอากาศหายใจเขาปอด
ตอนที่เอริคจัดการปลดเปลื้องเสื้อผาบนเรือนกายสูงใหญออก กอนที่
เขาจะทาบทับเรือนรางเปลือยเปลาลงมาบนรางกายของเธอ
“คุณหามผมไมไดหรอกฟลอนซ”
เอริคบอกตอนทีเ่ ขาผลักดันตัวตนแข็งแรงเขาไปในความออนนุม
ของคนใตราง หนทางรักที่คับแคบ สีหนาเหยเกคลายเจ็บปวดกับ
เสียงหวานที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝปากอวบอิ่มทําใหคิ้วหนาขยับ
เขาหากันอยางแปลกใจ ฟลอเรนซาอายุยี่สิบหกป และถูกเลี้ยงมาแบบ
ชาวตะวันตก เขาจึงไมไดคาดหวังวาเธอจะยังไมเคยผานมือใครมากอน
แบบนี้
คนใตรางของเขายังบริสุทธิ์
เอริครับรูไดในทันที
“อื้อ เจ็บ ออกไปนะ”
มือบางที่เคยขยุมบาแกรงเอาไวเปลี่ยนเปนกําเขาหากันแนน
แลวยกขึ้นทุบตีอีกฝายเปนพัลวัน รางเล็กพยายามดิ้นรนใหพนจากสิ่ง
ทีท่ าํ ใหรา งกายของเธอคลายกําลังจะแตกเปนเสีย่ งๆ ทวาเจาของตัวตน
แข็งแรงไมยอมใหเธอไดทําแบบนั้น ใบหนาหลอเหลาโนมลงตํ่า มอบ
จุมพิตเรารอนปลุกเราใหคนใตรา งคลอยตามและตอบรับตัวตนแข็งแรง
ตามแบบฉบับชาวตะวันตกอยางลึกซึ้ง สุดทายรางกายของเธอกับเขา
ก็หลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตอนที่เอริคผลักดันตัวตนไปจน
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สุดทางรัก
“อื้อ...”
ฟลอเรนซาครางทวงอีกครั้ง เมื่อความปวดแปลบเดนชัดตรง
บริเวณสวนที่ออนไหวที่สุดของกายสาว เปนอีกครั้งที่รางเล็กพยายาม
ดิ้นรนผลักไส แตทุกการกระทําของหญิงสาวไมเกิดผลใดๆ เอริค
ไมยอมถอนตัวตนออกจากรางกายของเธอ ซํ้ายังถาโถมเขาหาเธอ
อยางดุดันตอนที่เขารับรูวารางกายของเธอพรักพรอม
“คุณเอริค”
ฟลอเรนซาเรียกชือ่ คนเหนือรางตอนทีห่ ญิงสาวถูกความหวามไหว
โจมตีอยางหนักหนวง มือบางที่เคยใชทุบตีอีกฝายเปลี่ยนเปนจิกบา
แข็งแรงเอาไวอยางระบายอารมณ ในขณะที่เรือนกายสูงใหญของเอริค
ก็ถูกความหวามไหวโจมตีไมตางกันนัก ความออนนุมบีบรัดตัวตน
ของเขาอยางรุนแรง รางกายของชายหนุม เกร็งเครียด ใบหนาหลอเหลา
โนมลงบดขยี้กลีบปากนุมอยางไมออมแรง กอนที่เขาจะเรงจังหวะรัก
ใหเร็วขึ้นตามแรงอารมณที่พุงทะยานสูง เสียงทุมตํ่าที่คํารามประสาน
กับเสียงหวานทีเ่ ล็ดลอดออกมาจากเรียวปากอวบอิม่ นัน่ ทําใหรวู า ทัง้ คู
ไดจับจูงกันแตะเสนทางรักอันงดงามเปนที่เรียบรอยแลว
ทันทีทคี่ นเหนือรางหยุดเคลือ่ นไหว ฟลอเรนซาก็รบี อาศัยจังหวะ
นัน้ โกยอากาศหายใจเขาปอด ทวาไมถงึ นาที คนทีย่ งั ไมยอมถอนตัวตน
ออกจากเธอก็พลิกตัวใหเธอขึ้นมานอนทาบทับอยูบนเรือนกายสูงใหญ
แทน
“แคนี้ผมยังไมพอหรอกฟลอนซ”
เอริ ค บอกเพี ย งเท า นั้ น ก็ เ อื้ อ มมื อ ไปกระชั บ ที่ ท  า ยทอยของ
ฟลอเรนซา กดศีรษะของหญิงสาวลงจนกระทั่งริมฝปากของเธอและ
เขาแนบชิดกัน เอริคมอบจุมพิตดุดัน แมวาลมหายใจของฟลอเรนซา
ยังไมกลับสูสภาวะปกติเลยดวยซํ้า หญิงสาวจะครางทวง แตแนนอน
12 ปรารถนารักนางบําเรอ

วาเขาไมไดมีความเมตตามอบใหเธอ
“อื้อ…”
ฟลอเรนซารองทวงไดเพียงเทานั้น เสียงของเธอก็ถูกคนใตราง
ดูดกลืนไปจนหมดสิ้น เพียงไมนานสมองของหญิงสาวก็หมุนควาง
อาการตอตานไมหลงเหลือ ไดแตปลดปลอยรางกายไปตามความ
ตองการของธรรมชาติ และปลอยใหคนสูงกวาเปนฝายนําทางอยางที่
ควรจะเปน

เอริคตักตวงความสุขจากเรือนกายของฟลอเรนซาตลอดสามวัน

ที่ผานมา โดยไรบทสนทนาระหวางกันอยางที่เคยเปน มีบางที่เขายอม
เปดปากพูดกับเธอ แตก็เฉพาะตอนที่โรมรันกันบนเตียงเทานั้น พอ
กาวลงจากเตียง เธอไมเคยไดยินเสียงทุมเลยสักครั้ง มาถึงตอนนี้
ฟลอเรนซาก็พอจะรูถึงสาเหตุที่ทําใหเขาหมางเมินและขุนเคืองเธอ
แบบนั้น
และวันนี้เธอก็ตั้งใจจะคุยกับเขาใหรูเรื่อง
เพราะเธอจําไดขึ้นใจ เขาบอกเอาไววาจะใหเธอปรนเปรอเขาแค
สามวันแลกกับสิ่งที่เธอเคยปรารถนาจะครอบครอง
ซึ่งเธอไมตองการมันอีกแลว
สิ่งที่เธอตองการก็คือเอริคคนเดิมที่มีแตความสุภาพออนโยน
ตอเธอเทานั้น
ฟลอเรนซานั่งรอที่หองนั่งเลนอยางใจจดใจจอ ดวงตาคูสวย
เหลือบมองไปทางประตูทุกๆ หานาที พักใหญเสียงประตูถูกปลดล็อก
ก็ดังขึ้น ฟลอเรนซาคลี่ยิ้มกวาง พรอมๆ กับที่รางบอบบางลุกขึ้นยืน
เพื่อรอคอยการมาของเอริค ทวาสีหนาเรียบเฉย ดวงตาคมกริบที่มอง
มาอยางเย็นชาทําใหรอยยิ้มบนดวงหนาหวานซึ้งคอยๆ เลือนหายไป
เอริคสาวเทามาหยุดตรงหนาเธอ
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“นั่งลงสิ เราจะไดคุยกัน”
เอริคบอกดวยนํ้าเสียงที่เรียบเฉยเย็นชาและดูหางเหิน ไรความ
สนิทสนมอยางที่เคยเปน ฟลอเรนซาจองลึกเขาไปในดวงตาสีฟาอยาง
ตัดพอ กอนจะตัดสินใจนัง่ ลง เธอก็อยากจะรูเ หมือนกันวาอีกฝายจะคุย
อะไรกับเธอ
พอฟลอเรนซานั่ ง เรี ย บร อ ย เอริ ค ก็ เ ป ด บทสนทนาอย า ง
ไมออมคอม รางสูงวางกระเปาอะลูมิเนียมสีเงินที่หิ้วมาดวยลงบน
โตะกระจกทรงสี่เหลี่ยมที่อยูเบื้องหนา เขากดรหัสอยูชั่วครู กระเปา
ใบดังกลาวก็เปดออก เอริคดันกระเปาที่ภายในบรรจุเพชรสีชมพูรูปไข
มูลคาราวๆ หนึ่งรอยยี่สิบหาลานดอลลารไปใหฟลอเรนซา
“มันเปนของคุณแลว ตามที่เราตกลงกันไว”
ฟลอเรนซามองสิ่งที่อยูตรงหนาแวบเดียวราวกับวามันเปนของ
ไรคา กอนที่ดวงตาคูสวยที่กําลังไหวระริกจะชอนสายตาขึ้นมองคน
ตรงหนา รางกายของหญิงสาวชาวาบตัง้ แตศรี ษะจดปลายเทา ฟลอเรนซา
ไมสามารถขยับเขยื้อนรางกายไดเลยราวกับวารางกายของเธอกําลัง
ถูกแชแข็ง แมแตการหายใจเขาออกก็กลับกลายเปนสิ่งที่ยากลําบาก
มีเพียงความเงียบที่โรยตัวเขาปกคลุมจนบรรยากาศโดยรอบเต็มไป
ดวยความอึดอัด หญิงสาวตองการอธิบายใหอีกฝายเขาใจวาเขากําลัง
เขาใจเธอผิดไป เรื่องที่เขารับรูมามีสวนที่เปนความจริงแตทวาไมใช
ทั้งหมด แตพอไดเห็นใบหนาหลอเหลาที่ดูเครงขรึมมากกวาครั้งไหนๆ
ดวงตาวางเปลาติดจะดูแคลนทีม่ องมา คําพูดทีต่ อ งการแกตา งใหตวั เอง
จึงถูกกลืนลงคอ ลําคอของหญิงสาวแหงผาก ดวงตาคูสวยที่กําลัง
ไหวระริกหันไปประสานกับนัยนตาสีฟาที่มีเพียงความเรียบเฉยเย็นชา
มองมาที่เธอ กลีบปากนุมเมมเหยียดเปนเสนตรง กอนจะเคนคําพูด
ออกมาจากเรียวปากอวบอิ่มอยางยากลําบาก
“ขอบคุณคะที่ทําตามคําสัญญา หากไมเปนการรบกวนคุณจน
14 ปรารถนารักนางบําเรอ

เกินไป ฉันขออนุญาตอยูท นี่ อี่ กี สักคืนนะคะ แลวพรุง นีฉ้ นั จะไปแตเชา”
ฟลอเรนซาบอกเพียงเทานั้น เธอไมรอใหคนเปนเจาของบาน
ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรทั้งนั้น มือบางจัดการปดกระเปาใบดังกลาว
หยิบมันติดมือมาดวยแลวขยับเทาไปที่หองนอน ทันทีที่ประตูหองถูก
ปดลง รางเล็กทีแ่ สรงทําเปนเขมแข็งก็ไรเรีย่ วแรงทีจ่ ะยืนไหว แผนหลัง
บอบบางพิงเขากับประตูหอง กอนจะคอยๆ ลดตัวลงนั่งลงบนพื้น
อยางออนแรง ในออมแขนกอดกระเปาใบดังกลาวเอาไวแนน ราวกับ
วามันเปนที่พึ่งเดียวที่เธอมี นํ้าใสๆ ไหลออกมาจากดวงตาคูสวยอยาง
ไมขาดสาย หญิงสาวสะอื้นฮักจนตัวโยน พักใหญกวาอาการสะอื้นจะ
คลายลง นํ้าตาเริ่มเหือดแหง ทวายังคงทิ้งคราบเปรอะเปอนไวบน
ใบหนาเนียนใสพลางเอยอยางตัดพอ แมวาคนที่ตองการจะพูดดวย
ไมไดอยูตรงหนาก็ตาม
“ขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ทําใหรูวาความรักครั้งนี้มันโหดราย
แคไหน”
“...”
“และฟลอนซจะไมมีทางลืมเปนอันขาด”
“...”
“ไมมีทาง”
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1

ห้าปตอมา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ฟลอเรนซาวางเมาสปากกาลงขางโนตบุกแบบหนาจอทัชสกรีน
หญิ ง สาวกํ า ลั ง ออกแบบเครื่ อ งประดั บ คอลเล็ ก ชั่ น ใหม สํ า หรั บ วาง
จําหนายที่รานจิเวลรีที่เธอเปนเจาของ รานของหญิงสาวตั้งอยูในชั้น
หางสรรพสินคาของโรงแรมชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ อยางโรงแรม
คาสซาโนแกรนด และเจาของโรงแรมก็คือ ฟอซโซ คาสซาโน ซึ่งเปน
พี่ ช ายฝาแฝดของเธอ แต ต อนนี้ พี่ ช ายของเธอไม ไ ด อ ยู  ที่ นี่ เพราะ
สวนใหญจะบริหารงานอยูที่โรงแรมคาสซาโนแกรนดสาขาใหญใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี และเธอเองก็ยังมีรานจิเวลรีอยูที่กรุงโรมอีก
รานดวย
ฟลอเรนซาเปนลูกเสี้ยว บิดาของเธอเปนลูกครึ่งไทย-อิตาลี
สวนมารดาเปนคนไทย หญิงสาวมีดวงตาสีเทาออนเหมือนบิดา ทวา
สีผมดําสนิทเหมือนมารดา เสนผมของหญิงสาวดัดเปนลอนใหญยาว
16 ปรารถนารักนางบําเรอ

จนเกือบถึงบั้นเอว ใบหนาหวานซึ้งถูกแตงแตมดวยเครื่องสําอางอยาง
พอเหมาะพอเจาะตามสไตลของคนที่รูจักการแตงตัว ผิวกายของ
หญิงสาวขาวผอง เรียบเนียนละเอียดไปแทบทั้งตัว แมหญิงสาวจะ
ยางเขาสูวัยสามสิบเอ็ดป ทวาใบหนายังคงดูออนเยาวราวกับหญิงสาว
วัยยี่สิบตนๆ นั่นเพราะเจาตัวใสใจดูแลเรือนรางและสุขภาพของตัวเอง
เปนอยางดี
ฟลอเรนซาขยับตัวลุกจากเกาอี้ในหองทํางานที่ซอนอยูดานหลัง
เคานเตอรเครื่องประดับ ซึ่งมีพนักงานสาวคอยใหบริการลูกคา ราง
บอบบางเปดประตูแลวกาวออกมาดานนอก เดินไปหาพนักงานคนหนึง่
แลวสอบถาม
“เห็นเอเดรียนไหมจะ”
ฟลอเรนซาถามพนักงานตรงเคานเตอร ซึ่งอีกฝายรีบใหขอมูล
ทันที
“คุณเอเดรียนพาคุณฟรังโกไปเดินเลนคะ”
ไดฟง คําตอบแบบนัน้ ฟลอเรนซาถึงกับหลุดยิม้ ออกมา ทีพ่ นักงาน
ตอบแบบนั้นไมใชเรื่องแปลกเลยสักนิด เอเดรียนคือลูกชายวัยสี่ขวบ
ของเธอ สวนฟรังโกก็คือบอดี้การดหนุมที่พี่ชายของเธอสงมาใหคอย
ดูแลเอเดรียน ลูกชายของเธออยูในวัยอยากรูอยากเห็น แถมคอนขาง
ซุกซนเอาการเชียวละ เปนหลานชายคนเดียวของบาน ทุกคนเลยตามใจ
รวมถึงบอดี้การดหนุมอยางฟรังโกดวย
คงจะชวนฟรังโกไปเดินเลนที่ไหนสักที่ละสินะ
ฟลอเรนซาสายหนาเบาๆ ทวาริมฝปากอวบอิ่มกลับเต็มไปดวย
รอยยิ้มเมื่อคิดถึงบุตรชาย รางบอบบางขยับเทากลับไปในหองทํางาน
ของตัวเองอีกครั้งเพราะไมไดหยิบโทรศัพทมือถือติดมือออกมาดวย
เมื่อไดในสิ่งที่ตองการจึงไมรีรอที่จะกดโทร.ออกทันที
“คุณฟรังโกอยูที่ไหนกันคะ”
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ฟรังโกเปนเพียงบอดี้การด ทวาฟลอเรนซาก็ใหความเคารพ
อีกฝาย แมครอบครัวของหญิงสาวจะรํ่ารวยมหาศาลจากการเปน
เจาของธุรกิจโรงแรมคาสซาโนแกรนดที่มีมากกวายี่สิบสาขาทั่วโลก
หญิงสาวไมไดเขาไปบริหารงานเอง แตเม็ดเงินที่ไดรับจากการเปน
หุนสวนรวมกับพี่ชายฝาแฝดในแตละปถือวาคอนขางมาก เอาเปนวา
หากหญิงสาวแคนั่งกินนอนกินโดยไมตองทํางานเพิ่มเติม ก็ยังมีเงิน
เหลืออีกจํานวนมากมายกายกองจนนับไมถวน แตฟลอเรนซาไมใช
คนแบบนัน้ หญิงสาวรักการทํางาน มีอธั ยาศัยดีตอ ทุกคน แมคนคนนั้น
จะเปนเพียงลูกจางหรือคนงานในบาน ทุกคนจึงใหความเคารพนอบนอม
โดยที่หญิงสาวไมตองรองขอหรือบีบบังคับ
“อยูที่รานหนังสือครับ คุณฟลอนซจะใหผมพาคุณเอเดรียน
กลับไปเลยไหมครับ”
“ไมเปนไรคะ เดี๋ยวฟลอนซไปหาลูกเอง”
ฟลอเรนซาบอกกอนจะกดวางสาย รางบอบบางในชุดแซกแขนกุด
เขารูปสีชมพูออนควากระเปาสะพายขางสีเดียวกับชุดติดมือไปดวย
กอนจะมุงหนาไปยังรานหนังสือที่อยูไมไกลจากรานจิเวลรีของตัวเอง
นัก

ฟลอเรนซาหยุดเทาที่หนารานหนังสือ ดวงตาสีเทาออนมองหา

ฟรังโกและบุตรชายแสนซุกซนวัยสี่ขวบของตัวเอง กอนจะเห็นฟรังโก
อยูต รงมุมหนึง่ ของราน รางบอบบางขยับเทาไปตรงนัน้ ทันที บอดีก้ ารด
หนุมหันมาเมื่อหญิงสาวหยุดเทา
“เอเดรียนละคะ”
“คุณเอเดรียนอยูตรงมุมหนังสือนิทานครับ บอกวาตองการเวลา
สวนตัวครับ”
“เอเดรียนบอกวาตองการเวลาสวนตัวอยางนั้นหรือคะ”
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ฟลอเรนซาหัวเราะเบาๆ ลูกชายวัยสี่ขวบของเธอทําราวกับวา
ตนเองเปนผูใหญ หญิงสาวสายหนาเบาๆ กอนจะบอกฟรังโก
“เดี๋ยวฟลอนซไปตามเอเดรียนเองคะ”

เอริคลอบมองเด็กชายตัวนอยวัยสี่ขวบที่กําลังหยิบหนังสือ

เลมนั้นเลมนี้ขึ้นมาดู โดยสวนใหญหนังสือที่เจาตัวหยิบขึ้นมาเปน
หนังสือนิทานภาพ เจาหนูตัวเล็กมีผมสีนํ้าตาลทอง นัยนตาสีฟา ซึ่ง
ชายหนุม เองก็มดี วงตาสีฟา และผมสีนาํ้ ตาลทองเชนเดียวกัน แตกไ็ มใช
เรื่องแปลก เพราะชาวยุโรปสวนใหญก็มีลักษณะสีผมและสีตาแบบนั้น
หากใหเขาเดา ไมบดิ าก็คงมารดาของเด็กทีเ่ ปนชาวยุโรป เขาคงลอบมอง
เจาตัวเล็กนานเกินไป อีกฝายถึงไดหันมามองเขาอยางเอาเรื่อง
“คุณลุงมองผมทําไมฮะ”
เสียงเจาหนูนอยที่เอยถามดวยภาษาอังกฤษอยางคลองแคลว
ดวยทาทางเอาเรือ่ งทําใหเอริคอดคลีย่ มิ้ ออกมาไมได หากจําไมผดิ หาป
แลวละมั้งที่เขาไมไดยิ้มกวางมากขนาดนี้ รอยยิ้มที่เขาเคยมีหายไป
พรอมกับผูหญิงใจดําคนนั้น ความออนโยนสุภาพที่เคยมีก็หายไป
เชนกัน เหลือไวเพียง เอริค ฟรีเดล พอคาเพชรหนุมที่หัวใจดานชา
ทาทางแข็งกระดาง รอยยิ้มของเขาจะเกิดขึ้นก็เพื่อธุรกิจเทานั้น
ผูหญิงคนนั้นเขามาตีสนิทเพราะปรารถนาเพียงบางสิ่งจากเขา
เธอหลอกลวงเขาอยางเลือดเย็น ทวาเขากลับรักเธอหมดใจ จนกระทั่ง
ตอนนี้เขาก็ยังรักอยู
ภาพดวงหนาหวานซึ้งของหญิงสาวนัยนตาสีเทาออน ริมฝปาก
อวบอิ่มรับกับจมูกเชิดรั้น เสนผมสีดําสนิทที่ลอยเขามาในหัว ทําให
รอยยิ้มบนใบหนาหลอเหลาเลือนหายไป เหลือเพียงการแคนยิ้มอยาง
สมเพชตัวเองเทานั้น ทวาเขาตองหลุดออกจากความคิดของตัวเอง
อีกครั้ง เมื่อเจาเด็กตัวนอยรองถาม
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“ผมถามคุณลุงไมไดยินหรือฮะ”
คราวนีเ้ อริคกลับมายิม้ ไดอกี ครัง้ ดูเหมือนวาเจาหนูนจี่ ะเปนเด็ก
ที่เอาแตใจตัวเองอยูไมนอย รางสูงของเอริคคอยๆ ลดตัวลงนั่งบน
สนเทา เพราะเกรงวาเจาเด็กตัวนอยจะเมื่อยคอเพราะตองแหงนหนา
คุยกับเขา
“ที่ฉันมองก็เพราะเห็นนายมาคนเดียว พอแมของนายไปไหนซะ
ละ”
“ผมไมบอกคุณลุงหรอก คุณแมไมใหผมคุยกับคนแปลกหนา”
เปนอีกครั้งที่เอริคถึงกับหลุดยิ้มกวางออกมา เจาเด็กตัวเล็กนี่ดู
พูดจาฉะฉานจนเกินตัว แตใหตายเถอะ ใครกันแนที่เปนฝายชวนคุย
กอน ถึงจะคุยแบบตองการจะเอาเรื่องก็ตาม
จูๆ เอริคก็นึกอยากจะแกลงเด็กชายตัวนอยตรงหนาขึ้นมา
“ฉันไมใชคนแปลกหนาเสียหนอย นายดูสิเราเหมือนกันจะตาย”
“เหมือนตรงไหนครับ”
แมจะถูกสอนใหระมัดระวังการสนทนากับคนแปลกหนา แต
เด็กก็คือเด็ก เมื่อถูกถามจึงโตตอบกลับอยางไมทันไดระวังตัว เอริค
จึงสบโอกาสพูดคุยกับอีกฝายอยางนึกสนุก
“นายดูสิ ดวงตาของฉันเปนสีฟา ของนายก็เหมือนกัน”
เอเดรียนขมวดคิ้วมุนราวกับกําลังคิดตาม และทาทางแบบนั้น
ก็ทําใหเอริคเกิดความเอ็นดูเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว ชายหนุมกระตุกยิ้ม
มุมปากแลววาตอ
“ผมของฉันเปนสีนาํ้ ตาลทอง ผมของนายก็เปนสีนาํ้ ตาลทอง ดูสิ
แบบนี้เราก็ไมใชคนแปลกหนากันแลว เราเหมือนกันจะตาย”
เอริคปลอยใหเจาหนูนอยที่เขายังไมทราบชื่อไดแสดงสีหนา
ครุนคิด เห็นจากคิ้วของเจาตัวที่ขมวดเขาหากันแนนขึ้น ใบหนากลมๆ
ทํ า ให เ ขาคิ ด ถึ ง ตั ว เองในวั ย เด็ ก จะว า ไปแล ว เจ า เด็ ก คนนี้ ก็ มี ส  ว น
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คลายคลึงกับเขาหลายอยาง ทัง้ สีผมและสีตา เวนแครมิ ฝปากทีด่ เู หมือน
ริมฝปากของผูหญิงเทานั้นเอง
และพอคิดแบบนั้น ดวงหนาหวานซึ้งของผูหญิงที่เคยทําใหเขา
ตองเจ็บชํ้าก็แวบเขามาในหัว หากเขาจะมีลูกกับใครสักคนได ก็คงเปน
เธอเทานั้น แตคงเปนไปไมไดหรอก หากเธอทองก็ตองบอกเขา ผูหญิง
ที่มีฐานะรํ่ารวยลนฟา มีหนามีตาในสังคมแบบนั้น คงไมยอมอับอาย
อุมทองโดยไรพอของเด็กเคียงขางเด็ดขาด
เอริ ค หลุ ด ออกจากความคิ ด ของตั ว เองก็ ต อนที่ เ จ า หนู น  อ ย
พยักหนาหงึกๆ คลายเห็นดวยในสิ่งที่เขาบอก ชายหนุมจึงสบโอกาส
แนะนําตัวเองเสียเลย
“ฉันชื่อเอริค เอริค ฟรีเดล แลวนายละชื่ออะไร”
“ผมชื่อ…”
“เอเดรียน!”
ฟลอเรนซารองเรียกบุตรชายอยางตื่นตระหนก เมื่อเห็นผูชาย
สวมเสือ้ เชิต้ สีขาวแขนยาวพับแขนเสือ้ จนเกือบถึงขอศอกกับกางเกงยีนส
สีเขมกําลังคุยกับเอเดรียน ดวยความทีเ่ ห็นเพียงแคแผนหลังของอีกฝาย
หญิงสาวจึงคิดไปในทางรายมากกวาดี เพราะเกรงวาผูช ายคนนัน้ จะเปน
พวกแกงลักพาเด็กอะไรแบบนั้น
เหลืออีกเพียงไมกี่กาว ฟลอเรนซาก็จะเขาถึงตัวเอเดรียนที่กําลัง
สงยิม้ ไรเดียงสามาใหเธอ แตเมือ่ เห็นใบหนาหลอเหลาทีก่ าํ ลังหันมามอง
ลําคอของหญิงสาวก็แหงผากขึ้นมาอยางกะทันหัน นานหลายนาทีกวา
ที่เธอจะหาเสียงของตัวเองเจอ
“คุณเอริค”
“ฟลอนซ”
เกิดความเงียบไปชั่วอึดใจระหวางที่ทั้งคูประสานสายตากัน
เปนเอริคที่ยิ้มหยันแลวเอยออกมาดวยเสียงเย็นชา ในขณะที่เขาไมได
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ละสายตาไปจากหญิงสาวเลยแมแตวินาทีเดียว
“ไมใชสิ ผมไมควรเรียกคุณอยางสนิทสนมแบบนั้นถูกไหม
ฟลอเรนซา”
“...”
“ฟลอเรนซา คาสซาโน”
เพราะจูๆ ไมคิดวาจะไดเจออีกฝาย และคําพูดจาที่ดูหางเหิน
ก็ทําใหขอบตาของฟลอเรนซารอนผาว กอนแข็งตีตื้นขึ้นมาจุกอยูที่
ลําคออยางทีห่ ญิงสาวไมอาจหามปรามได สิง่ ทีห่ ญิงสาวทําไดในตอนนี้
ก็คือบังคับไมใหนํ้าใสๆ ไหลออกจากดวงตาคูสวย และโชคยังคง
เขาขางเธออยูบางเพราะหญิงสาวทํามันไดสําเร็จ
“แลวแตคุณเอริคสะดวกเถอะคะ คุณอยากจะเรียกวาอะไร
ก็แลวแตคุณ หรือจะไมเรียกก็คงไมแปลกอะไร”
คําโตตอบทีอ่ อกมาจากริมฝปากอวบอิม่ ทําใหเอริคคอยๆ ขยับตัว
ลุกขึ้นชาๆ ใบหนาหลอเหลายังคงเต็มไปดวยรอยยิ้มหยัน แตกอนที่
ชายหนุมจะทันไดโตตอบออกไป เอเดรียนก็แหงนหนาขึ้นถาม
“คุณลุงรูจักคุณแมของผมดวยเหรอฮะ”
คําถามของเอเดรียนทําใหกลามเนือ้ ในอกซายของเอริคกระตุกวูบ
ชายหนุมมองไปที่ฟลอเรนซา นัยนตาสีฟาวูบไหว ทวาเพียงแวบเดียว
กอนจะเลือนหายไป ชายหนุมกมลงมองเอเดรียนที่กําลังแหงนหนา
มองเขาอยางตองการคําตอบ
“ใช ฉันรูจักแมของนาย รูจักดีเชียวละ”
เอริคใหคําตอบ แตคําตอบของเขายังไมชวยคลายความสงสัย
ใหเจาหนูเอเดรียนได
“คุณลุงบอกวารูจักแมของผมดี แลวคุณลุงเปนอะไรกับคุณแม
เหรอฮะ”
“เอเดรียน ลูกไมควรเสียมารยาท คุณเอริคเขาไมสะดวกตอบ
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ลูกก็ไมควรไปคาดคั้นแบบนั้น มาหาแมเร็ว”
ฟลอเรนซาสบตากับลูกชาย เอเดรียนจึงเดินมาหามารดาอยาง
วางาย มือกลมปอมเอื้อมไปจับมือมารดาพลางบอกเสียงออน
“ขอโทษครับ”
“ไมเปนไรลูก เราไปกันเถอะ ไดเวลากินมื้อกลางวันแลว”
ฟลอเรนซาพาเอเดรียนหมุนตัวโดยไมสนใจเอริคที่จองตามหลัง
ตาเขม็ง หากแตกอ นทีส่ องแมลกู จะทันไดขยับเทา เอริคก็เรียกเอเดรียน
เอาไว ฟลอเรนซาจําตองหยุดเทาตามบุตรชายแลวหันไปมองเขา
“เดี๋ยวกอนเอเดรียน นายอยากรูใชไหมวาฉันกับแมนายเราเปน
อะไรกัน”
แมจะพูดกับเอเดรียน หากแตนยั นตาสีฟา กลับจับจองทีด่ วงหนา
หวานซึ้งของฟลอเรนซา และนั่นเปนเหตุใหหญิงสาวรูสึกหายใจลําบาก
ขึ้นมาฉับพลัน
“ใชฮะ”
“ฉันกับแมนาย เราเปนแคคนรูจักกัน ไมไดมีอะไรไปมากกวา
นั้น”
ชายหนุมแคนยิ้ม ดวงตาสีฟายังคงจับจองที่ฟลอเรนซา ดวงตา
คูสวยหมนแสงลงอยางเดนชัด ความรวดราวแลนเขาสูกลางอกอยาง
ชวยไมได เมื่อเขาพูดออกมาแบบนั้น
แคคนรูจัก
ใชสิ
เธอกับเขาเปนแคคนรูจักกัน
ไมมีอะไรมากไปกวานั้นเลยสักนิด
เมื่อไมมีอะไรจะตองพูดกันอีก ฟลอเรนซาจึงรั้งใหเอเดรียน
ขยับเทาตาม แตเจาตัวเล็กกลับไมยอมขยับตัว ดวงตากลมโตใสแจว
ยังคงจับจองที่เอริค
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“แยจังฮะ”
“...”
“ผมคิดวาคุณลุงเปนคุณพอของผมซะอีก”
“...”
“แมครับ ที่ดวงตาของผมเปนสีฟาเหมือนคุณลุง สีผมก็เหมือน
คุณลุง เปนแคเรื่องบังเอิญใชไหมฮะ”
ฟลอเรนซาชาวาบไปทั้งราง กลามเนื้อในอกซายคลายมีของ
แหลมคมมาเสียดแทงจนเจ็บอก หญิงสาวกลืนนํ้าลายเหนียวๆ ลงคอ
กอนจะใหคําตอบบุตรชายอยางยากลําบาก
“จ ะ ลู ก ใครๆ ก็ มี ต าสี ฟ  า ผมสี นํ้ า ตาลทองได ทั้ ง นั้ น หากมี
สายเลือดของชาวยุโรป ลูกเคยเห็นคนที่มีดวงตาสีเทาออนเหมือนแม
ไหม”
“ครับ”
“เห็นไหมวาคนอื่นๆ ก็มีดวงตาสีเดียวกันได แมวาจะไมไดเปน
ญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด”
“เขาใจแลวฮะ”
เมื่อหมดขอสงสัย เอเดรียนจึงเปนฝายจับจูงมารดาไปเสียเอง
ฟรังโกทเี่ ห็นทัง้ คูห ายมานานจึงเขามาตาม สัญชาตญาณของบอดีก้ ารด
มองปราดเดียวก็รูวากําลังมีสิ่งผิดปกติ และยิ่งไดเห็นเอริคจองมอง
สองแมลูกอยางไมวางตาแบบนั้น ก็ยิ่งตองระมัดระวัง
“มีอะไรหรือเปลาครับ”
“ไมมีหรอกคะ ไปกินมื้อกลางวันกันดีกวา”
ฟลอเรนซาบอกโดยไมไดหันไปมองคนเบื้องหลัง ฟรังโกไมได
คาดคั้น เมื่อหญิงสาวปฏิเสธเขาก็จําตองเชื่อแบบนั้น สวนเอเดรียนเอง
คงจะเหนื่อยกับการที่ตองยืนนานๆ จึงออนใหฟรังโกอุมอยางที่ชอบ
ทําเปนประจํา
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“ฟรังโกฮะ เมื่อยจังเลยฮะ”
พอเอเดรียนเอยออกมาแบบนั้น บอดี้การดหนุมก็ลดตัวลงแลว
ชอนเอารางกลมปอมขึ้นสูออมแขน กอนที่ทั้งหมดจะพากันเดินจากไป
ปล อ ยให เ อริ ค มองตามด ว ยแววตาสั บ สน ร า งกายของเขาชาวาบ
กอนเนื้อในอกซายของชายหนุมกระตุกวูบซํ้าแลวซํ้าเลา กวาจะคิดได
ทั้งสามคนก็ลับสายตาไปแลว
และพอคิดถึงใบหนาเล็กของเจาหนูเอเดรียน ทั้งอายุ สีผม สีตา
ที่เหมือนเขาอยางไมมีผิดเพี้ยน ยกเวนริมฝปากเพียงเทานัน้ ทีเ่ หมือน
ฟลอเรนซา ความจริงขอหนึ่งกระแทกหนาเขาอยางจังโดยไมตอง
เสียเวลาตรวจดีเอ็นเอเลยดวยซํ้า มือหนาทั้งสองขางกําเขาหากันแนน
“มันจะมากไปแลวนะฟลอนซ ครั้งกอนคุณเคยทํารายผมอยาง
เลือดเย็น ผมยอมได แตครั้งนี้ผมจะไมยอมใหคุณไดทําแบบนั้นแน”
“...”
“ลูกตองเปนของผม”

สีหนาคลายกําลังกังวลใจของฟลอเรนซาอยูใ นสายตาของฟรังโก

ตลอดเวลาระหวางทีร่ บั ประทานอาหารกลางวันรวมกัน มีเพียงเอเดรียน
เทานั้นที่สนุกกับการรับประทานซูชิหนาไขกุงกับแซลมอน อาการเขี่ย
อาหารไปมาของฟลอเรนซาทําใหฟรังโกอดกังวลไมได
“คุณฟลอนซมีอะไรไมสบายใจหรือเปลาครับ”
ฟลอเรนซาที่เพิ่งจะรูวาตัวเองไมไดตักอาหารเขาปากเลยสักคํา
แหงนหนาขึ้นมองฟรังโก กอนจะตอบแบบไมเต็มเสียงนัก
“มีเรื่องตองคิดนิดหนอยคะ”
“ถาคุณฟลอนซอยากใหผมชวยอะไรก็บอกไดนะครับ”
“คะ”
ฟลอเรนซารับคํากอนจะจัดการคีบซูชิเขาปาก ฟรังโกที่เปนคน
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ชางสังเกตคงจับสิ่งผิดปกติที่กําลังเกิดขึ้นกับเธอไดเลยถามออกมา
แบบนั้น เมื่อฟลอเรนซาตักอาหารเขาปากไปแลว ฟรังโกจึงจัดการ
อาหารตรงหนาตัวเองตอ ฟลอเรนซาหันไปมองเอเดรียนที่จัดการซูชิ
เขาปากอยางเอร็ดอรอยดวยสีหนาลําบากใจอยูพักใหญ แตก็ไมไดพูด
อะไรออกมา กอนจะจัดการคีบซูชิใสปากตัวเองไปอีกชิ้น

เอริคกลับมาทีห่ อ งพักซึง่ ก็คอื โรงแรมคาสซาโนแกรนด ชายหนุม

ทราบดีวาตัวเองไมควรบุมบาม การจะทําเรื่องที่ใหญพอสมควรเขา
ตองวางแผนอยางรอบคอบ เขามากรุงเทพฯ เมื่อสัปดาหกอนเพื่อรวม
งานแตงงานของเพื่อนสนิทที่มีภรรยาเปนชาวไทยอยางคลินต เพื่อน
ของเขาเปดบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เมืองไทยไดรวมหาปแลว
เขาเดาวาคลินตนา จะพอมีเสนสายอยูท นี่ บี่ า งไมมากก็นอ ย เขาตองการ
รูเรื่องทั้งหมดอยางเรงดวน เพราะไมทราบวาฟลอเรนซาจะเดินทาง
กลับอิตาลีเมื่อไร เพราะหากรอถึงเวลานั้นเขาคงลงมือลําบากแน เอริค
จึงไมรีรอ หยิบโทรศัพทมือถือขึ้นมาแลวกดโทร.ออก
“วาไงเพื่อน”
“ฉันมีเรื่องใหนายชวย” เอริคบอกเสียงเครียด
“นายอยากให ฉั น ช ว ยอะไร” พอปลายสายบอกเสี ย งเครี ย ด
แบบนั้น คลินตจึงเอยดวยนํ้าเสียงจริงจังขึ้นมาบาง
“นายพอจะรูจักนักสืบมือดีบางไหม”
“นักสืบงั้นเหรอ” คลินตถามดวยนํ้าเสียงแปลกใจ “นายตองการ
นักสืบไปทําไม เดี๋ยวกอนนะ นายจะตองบินกลับนิวยอรกคืนนี้แลว
ไมใชเหรอ แลวทําไมถึงได…”
“นายชวยสงนักสืบมาใหฉันกอน แลวฉันจะอธิบายทุกอยางให
นายฟง”
“โอเค เดี๋ยวฉันจัดการให”
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เมื่อเอริคดูรอนใจเปนอยางมากคลินตก็เลิกคาดคั้น สวนเอริค
พอคลินตรับปากอยางเปนมั่นเปนเหมาะจึงกดวางสาย จากเดิมที่นั่ง
โซฟาหุมหนังสีครีมออน รางสูงขยับตัวลุกขึ้นไปหยิบเบียรจากตูเย็น
ขนาดเล็กที่ตั้งอยูไมไกลจากบริเวณดังกลาวมาหนึ่งกระปอง กอนจะ
สาวเทากลับมาทีโ่ ซฟาตัวเดิมแลวนัง่ ลงพรอมๆ กับดึงฝากระปองเบียร
ออก ใบหนาหลอเหลาแหงนเงยขึน้ ดืม่ เบียรลงคอไปอึกใหญ จนกระทัง่
เบียรพรองไปเกือบครึ่งกระปองชายหนุมจึงลดมือลง ดวงตาสีฟาฉาย
แววเครงเครียด รวมถึงใบหนาหลอเหลานั่นก็ดวย
“ฟลอนซ คุณทําเกินไปจริงๆ ครั้งกอนผมยอมใหคุณ แตครั้งนี้
ผมจะไมยอมเปนอันขาด ถาคุณไมยอมใหลูกไปกับผม ผมจะพาคุณ
ไปดวย”
“...”
“ไมวาคุณจะเต็มใจหรือไมก็ตาม”

อีกประมาณสีส่ บิ นาทีตอ มา เสียงเคาะประตูหอ งของเอริคก็ดงั ขึ้น

รางสูงจึงขยับตัวลุกจากโซฟาแลวสาวเทาไปเปดประตู
“คุณคลินตสงผมมาครับ”
เอริคพานักสืบวัยประมาณสี่สิบปเขามานั่งที่โซฟา กอนที่นักสืบ
คนดังกลาวจะเปนฝายแนะนําตัวเอง
“ผมชื่อสยามนะครับ คุณเอริคตองการใหผมทําอะไรสั่งมาได
เลยครับ”
สยามสนทนากับเอริคดวยภาษาอังกฤษอยางคลองแคลว เอริค
มองหนาสยามแวบหนึ่ง กอนจะหยิบสมารตโฟนขึ้นมา นิ้วเรียวยาว
เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นแกลเลอรี่ ชายหนุมใชเวลาเพียงไมนานก็เจอ
ในสิ่งที่ตองการ
“ผมอยากใหคุณชวยสืบวาในแตละวันผูหญิงคนนี้ไปที่ไหน
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ไปกับใคร และทําอะไรบาง ผมตองการขอมูลอยางละเอียด เธอชื่อ
ฟลอเรนซา”
“...”
“ฟลอเรนซา คาสซาโน”
“ไดครับ”
“ออ ชวยสืบใหดวยวาเธอมีคนรักหรือสามีหรือยัง”
“ไดครับ ไมมีปญหา”
“ผมขอดวนที่สุดนะ เพราะผมตองกลับนิวยอรก”
เอริคเลื่อนไฟลตบินออกไปกอน ซึ่งเรื่องนี้ไมใชปญหาสําหรับ
เขา หรือตอใหตองจายเงินคาตั๋วใบใหมก็ไมไดทําใหเงินในกระเปาของ
พอคาเพชรหนุมสั่นคลอนแมแตนอย แตถาไดเรื่องเร็ว เขาก็จะจัดการ
เรื่องตางๆ ไดเร็วขึ้น เพราะเขามีโรงงานเจียระไนเพชรและรานจิเวลรี
ที่ตองกลับไปดูแล

คฤหาสนลิลลี่

ตอนนีเ้ ปนเวลาสองทุม ตรง เอเดรียนเขานอนแลว สวนฟลอเรนซา
นอนอยูบนเตียงหลังใหญที่ตั้งตระหงานอยูกลางหอง แตหญิงสาว
ไมอาจขมตาใหหลับลงได ยิ่งพอนึกถึงชวงกลางวัน ตอนที่เธอไดเจอ
กับคนที่ไมไดเจอกันมาเปนเวลาหาปเต็มอยางเอริค ความปวดแปลบ
ก็อัดแนนอยูในอก ภาพเหตุการณระหวางเขากับเธอลอยวนเขามาใน
หัวจนไมอาจสลัดมันออกไปได ไมมีวันไหนเลยที่เธอไมคิดถึงเขา
เพราะเอเดรียนลูกชายของเธอถอดแบบเอริคมาอยางไมมีผิดเพี้ยน
เธอรูจักเอริคในฐานะพอคาเพชรที่มาใชบริการหองจัดเลี้ยงของ
โรงแรมคาสซาโนแกรนดในการจัดงานโชวเครื่องประดับคอลเล็กชั่น
ใหมๆ ทุกป และมีความสนิทสนมกับเธอและพี่ชายฝาแฝดของเธอใน
ระดับหนึง่ รวมถึงนองสาวบุญธรรมของเธออยางนีรญาทีเ่ ปลีย่ นสถานะ
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เปนพีส่ ะใภเรียบรอยแลว กอนหนานีเ้ อริคเคยชอบนีรญา ทวาหลังจาก
ที่นีรญาแตงงานกับพี่ชายฝาแฝดของเธอ ทั้งคูก็เปนเพียงแคคนรูจัก
ที่มีความสัมพันธที่ดีตอกัน กอนหนานี้เธอก็ไมเคยคิดวาความสัมพันธ
ระหวางเขากับเธอจะเลยเถิดจนกระทั่งมีลูกดวยกันได เรื่องทั้งหมด
เริ่มตนหลังจากเสร็จพิธีงานแตงงานของฟอซโซกับนีรญา กอนที่เอริค
จะเดินทางกลับนิวยอรก
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ห้าปกอน

ฟลอเรนซามารวมงานแตงของฟอซโซพี่ชายฝาแฝดของเธอกับ
นีรญานองสาวบุญธรรมของเธอที่โบสถแหงหนึ่งในกรุงโรม ประเทศ
อิตาลี เอริคถูกเชิญมารวมงานดวย ระหวางพิธีทั้งคูนั่งดวยกันและ
พูดคุยกันตามประสาคนทีค่ นุ เคยกันในระดับหนึง่ ระหวางทีเ่ อริคกําลัง
จะเดินทางกลับ ฟลอเรนซาบังเอิญไดยินชายหนุมคุยโทรศัพทกับใคร
สักคน
“ผมบอกแลวไงครับวาไมขาย ตอใหคุณจะใหราคามากกวา
สองรอยลานดอลลารผมก็ไมขาย”
ฟลอเรนซาค อ นข า งแปลกใจที่ ไ ด ยิ น เอริ ค พู ด ด ว ยนํ้ า เสี ย ง
เกรี้ยวกราด ปกติแลวเอริคเปนคนสุภาพมาก นํ้าเสียงที่ชายหนุมใช
ก็จะนุมนวลตามแบบฉบับสุภาพบุรุษ ไมเคยมีสักครั้งที่คนอยางเขาจะ
ใชนํ้าเสียงที่ดูดุดันในการสนทนากับคนอื่นแบบนั้น
“เพชรสีชมพูรูปไขเปนสมบัติของตระกูลผม ยังไงผมก็ไมขาย
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แคนี้นะ”
แลวเอริคก็กดตัดสาย สีหนาของชายหนุมบงบอกอยางชัดเจน
วาไมสบอารมณอยางถึงขีดสุด กอนที่รางสูงจะสาวเทาขึ้นรถแลวขับ
ออกไป ฟลอเรนซามองตามรถคันดังกลาวไปจนลับสายตา ในหัวของ
หญิงสาวเต็มไปดวยสิ่งที่ไดยินจากริมฝปากไดรูป
“เพชรสีชมพูรูปไขเปนสมบัติของตระกูลผม ยังไงผมก็ไมขาย
แคนี้นะ”
ฟลอเรนซาคลุกคลีในวงการอัญมณีมาพอสมควร และหญิงสาว
ก็ทราบวานอกจากเพชรสีนํ้าเงินหรือโฮปไดมอนดที่เปนเพชรที่หายาก
แลว ก็มีเพชรสีชมพูรูปไขที่หายากไมตางกัน ซํ้ายังมีราคาสูงกวาเพชร
สีนํ้าเงิน และที่สําคัญเชื่อกันวาเพชรสีชมพูเปนตัวแทนของความรัก
ความโรแมนติก และความสมปรารถนาที่นักสะสมเพชรตางใฝฝน
อยากจะไดครอบครอง
และถาเปนเพชรเม็ดเดียวกับทีถ่ กู คนพบในเหมืองเพชร ประเทศ
แอฟริ ก าแล ว ละก็ ตอนนี้ ร าคาของมั น สู ง ถึ ง หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ ห า ล า น
ดอลลารสหรัฐหรือราวๆ สี่พันลานบาท
“เพชรสีชมพูรูปไข”
ฟลอเรนซาพึมพํากับตัวเองกอนที่คําพูดของเอริคจะลอยเขามา
ในหัวเธอ
“ผมบอกแลวไงครับวาไมขาย ตอใหคุณจะใหราคามากกวา
สองรอยลานดอลลารผมก็ไมขาย”
นั่นยืนยันไดอยางชัดเจนวามีคนใหราคาสูงกวาที่มีการประเมิน
ราคาเอาไว แตถึงกระนั้นเอริคก็ปฏิเสธโดยไมเสียเวลาคิดเลยสักนิด
แลวถาเธอตองการเปนผูครอบครองเพชรเม็ดนั้น
เธอตองทําอยางไร
ฟลอเรนซาไมเคยคิดวาตนเองปรารถนาจะครอบครองสิ่งใด
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มากขนาดนี้ และหญิงสาวก็ไมอาจหยุดความคิดดังกลาวที่เกิดขึ้นได
เลย จนกระทั่งเธอกลับมาถึงคฤหาสนคาสซาโนซึ่งคือบานของเธอ
หญิงสาวก็ไมอาจขมตาใหหลับลงได ในอกรอนรุมอยางที่ไมเคยเปน
มาก อ น ภาพเพชรสี ช มพู รู ป ไข ที่ เ ธอเคยเห็ น ผ า นสื่ อ ชื่ อ ดั ง อย า ง
นิวยอรกไทมที่เคยนําเสนอมูลคาของเพชรเม็ดนั้นลอยวนในหัวของ
เธอซํ้าแลวซํ้าเลา จนเธอไมสามารถสลัดมันออกไปจากหัวได
และเชาวันตอมา ฟลอเรนซาก็ตดั สินใจบินไปทีม่ หานครนิวยอรก
อยางไมลังเล

ทันทีทเี่ ครือ่ งลงจอดยังสนามบินนานาชาติจอหน เอฟ. เคนเนดี

ฟลอเรนซาก็ลากกระเปาใบโตไปยังมานัง่ สําหรับผูโ ดยสาร รางบอบบาง
ทิ้งตัวลงนั่งที่มานั่งตัวหนึ่ง หญิงสาวเคยมาเที่ยวนิวยอรกอยูสองสาม
ครัง้ มือบางหยิบโทรศัพทมอื ถือเครือ่ งทีใ่ สซมิ การดสําหรับใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกาออกมาจากกระเปาสะพายใบเกแลวกดโทร.ออก สวน
เครื่องที่สําหรับใชในกรุงโรมถูกปดเครื่องไปเรียบรอยแลว ครูใหญ
กวาปลายสายจะกดรับ
“สวัสดีครับ”
ฟลอเรนซาคลี่ยิ้มกวางมากกวาครั้งไหนๆ เพราะมัวแตดีใจที่
เอริครับสาย หญิงสาวจึงโตตอบกลับไปชากวาทีค่ วรจะเปนจนปลายสาย
ตองเอยซํ้า
“สวัสดีครับ นั่นใครครับ”
เสียงทุมนุมที่ถามยํ้ามาอีกครั้งทําใหฟลอเรนซาทราบวาตองรีบ
แสดงตัวกอนที่ชายหนุมจะตัดสายไปเสียกอน หญิงสาวแอบกระแอม
กระไอในลําคอเบาๆ กอนริมฝปากอวบอิ่มจะขยับบอกอยางชัดถอย
ชัดคํา
“สวัสดีคะคุณเอริค”
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ปลายสายเงียบไปอึดใจ ฟลอเรนซาเกือบจะบอกออกไปวาเปน
เธอ ทวาอีกฝายก็ชิงตัดหนาเอยขึ้นมาเสียกอน
“คุณฟลอนซเหรอครับ”
“ใชคะฟลอนซเอง”
ฟลอเรนซาคลี่ยิ้มกวาง ดวงหนาหวานซึ้งมีรอยยิ้มเกลื่อนอยูบน
ใบหน า ฝ  ง เอริ ค ดึ ง โทรศั พ ท อ อกจากใบหู เ พื่ อ มองหน า จอที่ กํ า ลั ง
สวางวาบ เพราะเปนหมายเลขโทรศัพทภายในประเทศ คิ้วหนาจึงขยับ
เขาหากันเล็กนอย กอนจะสนทนากับปลายสาย
“คุณฟลอนซอยูอเมริกาเหรอครับ”
“ใชคะ”
“โทร.หาผมมีอะไรใหผมชวยหรือเปลา”
พอเอริคบอกออกมาแบบนั้น ดวงหนาหวานซึ้งก็คลี่ยิ้มกวาง
กอนที่จะตอบกลับดวยนํ้าเสียงที่ดูคลายจะเกรงใจ อยางที่เจาตัวตั้งใจ
ปนแตงใหเปนเชนนั้น
“ก็นิดนึงคะ”
“มีอะไรใหผมชวยก็บอกมาไดเลยครับ”
คําตอบจากปลายสายทําใหฟลอเรนซาแทบจะกระโดดโลดเตน
เรียวปากอวบอิ่มเมมเขาหากันแนนเพื่อไมใหหวีดเสียงรองเพราะ
ความดีใจออกไป แลวบอกความตองการของตัวเองใหเอริครับรู
ซึ่งเรื่องทั้งหมดเปนเรื่องที่เธอจงใจสรางขึ้นมา
“คือฟลอนซนดั เพือ่ นไวคะ วาจะเทีย่ วดวยกัน แตพอดีเพือ่ นของ
ฟลอนซติดธุระดวน ดวนมากจริงๆ คะ ตอนนี้ฟลอนซก็เลยติดแหง็ก
อยูที่สนามบิน”
“คุณฟลอนซจองทีพ่ กั เอาไวหรือยังครับ ผมรูจ กั ทีพ่ กั ดีๆ วิวสวย
และระบบรักษาความปลอดภัยอยูในขั้นยอดเยี่ยม ถายังไมไดจอง
เดี๋ยวผมจัดการใหครับ”
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ฟลอเรนซาลอบยนจมูก ดวงตาคูสวยกลอกไปมาพลางบน
กระปอดกระแปดในใจ กอนจะพนลมหายใจหนักๆ ออกมา
‘คนบา เราไมไดอยากไดที่พักแบบนั้นซะหนอย’
หญิงสาวเงียบไปพักใหญจนปลายสายอยางเอริคตองเอยปากเรียก
“คุณฟลอนซยังอยูหรือเปลาครับ”
“อยูคะ” ฟลอเรนซาตอบรับในทันที กอนจะพูดดวยนํ้าเสียง
ทีช่ วนใหคนฟงเห็นใจ “คือฟลอนซไมอยากนอนโรงแรมคนเดียวนะคะ
ฟลอนซวาฟลอนซบินกลับโรมกอนดีกวาคะ ไวเพื่อนของฟลอนซวาง
แลวคอยนัดกันใหมก็ได”
ฟลอเรนซาไมไดวางสายในทันที หญิงสาวตั้งใจฟงวาปลายสาย
อยางเอริคจะวาอยางไรบาง ดวยสีหนาที่ลุนระทึกไมนอย
เธอเดินทางขามนํ้าขามทะเลมาเกือบสิบชั่วโมง เธอจะไมยอม
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนแน ผานไปเกือบๆ นาทีเอริคถึงไดตอบ
กลับมา
“เอาอยางนี้ดีไหมครับ คุณฟลอนซเพิ่งจะมาถึง กลับไปเฉยๆ
คงเสียเที่ยวแย ถาไมรังเกียจมาพักที่บานผมไดนะครับ ผมอยู…”
“ขอบคุณนะคะ”
ฟลอเรนซารองบอกกอนที่เอริคจะทันไดพูดจบประโยค ใบหนา
หลอเหลายกยิ้มจางๆ ที่มุมปาก กอนที่ชายหนุมจะบอกกับเธอ
“งั้นรออยูที่สนามบินนะครับ เดี๋ยวผมไปรับ”
“โอเคคะ ฟลอนซจะรออยูตรงนี้ ไมไปไหนเลยคะ”
เอริคกดวางสายไปแลว ฟลอเรนซาจึงขยับยิ้มกวางมากกวาครั้ง
ไหนๆ นีถ่ อื วาเปนการเริม่ ตนทีด่ ี และเธอจะไมปลอยใหโอกาสหลุดลอย
ไปเปนอันขาด

รถสปอรตยุโรปคันหรูสีแดงเพลิงเคลื่อนไปตามถนนในยาน
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อินวูดของเกาะแมนแฮตตัน กอนจะเลี้ยวเขาไปยังพื้นที่ที่เต็มไปดวย
ตนไมสูงใหญ รถเคลื่อนไปไดสักระยะก็เจอบานชั้นเดียวในพื้นที่ราวๆ
หนึง่ จุดหาเอเคอร ตัวบานทําดวยไมกระดานซีดารสดี าํ สลับกับกระจกใส
หลังคาเปนทรงแบน บริเวณหนาบานมีสระวายนํ้าและสนามหญาอยู
รอบๆ เอริคบังคับใหรถหยุดในโรงจอดรถ กอนที่ชายหนุมจะกาวลง
มาจากรถและเดินมาเปดประตูฝงเบาะนั่งขางคนขับ
“ถึงแลวครับ”
ใบหนาหลอเหลาคลีย่ มิ้ บางๆ ฟลอเรนซาเองก็เชนกัน รางบอบบาง
กาวลงมาจากรถ จากนั้นมือหนาจึงดันประตูปด
“ขอบคุณคะ นี่บานของคุณเอริคเหรอคะ”
ฟลอเรนซากลาวขอบคุณ ดวงตาคูสวยมองบานชั้นเดียวสไตล
ลอฟตที่อยูทามกลางธรรมชาติตรงหนาอยางชื่นชม กอนจะดึงสายตา
มาที่เอริค
“ใชครับ บานผมเอง”
เอริคบอก รางสูงเดินมาที่ทายรถหยิบกระเปาสัมภาระแบบมี
ลอลากของฟลอเรนซาออกมา กอนจะเดินมาหาหญิงสาวอีกครั้ง
“เขาบานกันดีกวาครับ คุณเดินมาทางมาหลายชั่วโมง ผมวา
นอนพักสักหนอย ตืน่ แลวอยากไปไหนก็บอก เดีย๋ วผมเปนไกดใหเอง”
“จริงเหรอคะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ”
ฟลอเรนซารองบอกอยางดีใจ ดวงหนาหวานซึ้งเต็มไปดวย
รอยยิ้มอยางปดเอาไวไมมิด เอริคเองก็ยกยิ้มมุมปาก กอนจะเอยปาก
บอกอีกครั้ง
“เขาบานกันเถอะครับ”

เอริคเดินนําฟลอเรนซาเขามาในบาน เฟอรนเิ จอรภายในสวนใหญ

ทําจากไมสีนํ้าตาลหมนและสีเทาหมน จะมีก็ตรงเคานเตอรในหองครัว
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บริเวณที่ใชปรุงอาหารทําจากหินออนสีดําสนิท
ภายในบานมีหองนอนอยูเพียงสองหอง เอริคเดินนําฟลอเรนซา
มายังหองนอนที่อยูติดกับหองนอนของตนเอง มือหนาบิดลูกบิดประตู
แลวผลักไปดานใน
“หองนี้สําหรับคุณ พออยูไดไหมครับ”
เอริคถามตอนที่ฟลอเรนซาขยับเทาเขาไปสํารวจภายในหอง
หองนอนมีขนาดไมใหญมาก ทวาการตกแตงภายในดูเรียบหรูและให
ความรูสึกผอนคลายไปในคราวเดียวกันและมีหองนํ้าในตัว
“ไดสิคะ นาอยูมากๆ เลยคะ”
ฟลอเรนซาหันไปบอก กอนดวงตาคูสวยจะกวาดสายตามอง
รอบๆ อีกครั้ง เอริคจึงใชจังหวะนั้นวางกระเปาสัมภาระของหญิงสาว
ไวที่มุมหอง
“เชิญคุณฟลอนซพกั ผอนตามสบายนะครับ ผมจะเขาไปดูโรงงาน
เจียระไนเพชรที่อยูดานหลังซะหนอย”
“ไกลไหมคะ”
พอเอริคบอกแบบนั้น ฟลอเรนซาจึงดึงสายตามาที่ชายหนุม
เอริคยกยิ้มมุมปากแลวตอบคําถามของเธอ
“อยูหางจากที่นี่ไปประมาณหนึ่งไมลครับ แตถาคุณฟลอนซ
มีอะไรดวนก็โทร.หาผมได ผมจะรีบมาทันที”
“ขอบคุณคะ”
พอฟลอเรนซารับคําแบบนั้น เอริคก็หมุนตัวเตรียมจะขยับเทา
ออกไปจากหอง ทวาจูๆ ฟลอเรนซาก็รั้งชายหนุมเอาไว
“เดี๋ยวกอนคะคุณเอริค”
“มีอะไรครับ”
“ชวยเรียกฟลอนซเฉยๆ ไดไหมคะ”
“...” นัยนตาสีฟามองเธออยางกังขา นั่นทําใหฟลอเรนซารีบ
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อธิบายเพิ่มเติม
“ฟลอนซหมายความวาอยากใหคณ
ุ เอริคเรียกฟลอนซวา ฟลอนซ
เฉยๆ ไมตอ งเรียกฟลอนซวา คุณฟลอนซ จะไดดสู นิทกัน แลวอีกอยาง
คุณเอริคก็อายุมากกวาฟลอนซดวย”
ฟลอเรนซายกมือทั้งสองขางขึ้นปดปากที่กําลังอากวางเปนรูป
ตัวโอ ดวงตาคูสวยเบิกกวาง มองคนที่สูงกวาอยางขอลุแกโทษ
“ขะ ขอโทษคะ ฟลอนซไมไดหมายความแบบนั้น ฟลอนซแค...
แค…”
ฟลอเรนซาไมรูวาจะอธิบายออกไปอยางไร ในเมื่อเธอเผลอพูด
ในสิ่งที่ใจคิดออกไปเรียบรอยแลว
‘เขาจะโกรธเราไหมนะ’
ฟลอเรนซาคิดแบบนั้น ดวงตาคูสวยที่ไหวระริกยังคงจับจอง
ทีใ่ บหนาหลอเหลา หญิงสาวกะพริบตาถีๆ่ อยางขอความเห็นใจ ดูเหมือน
วาเอริคจะไมไดโกรธเธอในเรื่องนี้ ไมนานใบหนาหลอเหลาก็คลี่ยิ้ม
กวางออกมา
“ไมเปนไรฟลอนซ ผมโอเค”
พอเอริคบอกแบบนั้น มือบางทั้งสองขางที่เคยยกขึ้นปดปาก
ก็คอยๆ ลดลง ฟลอเรนซาสงยิ้มกวางไปใหคนสูงกวาอยางเอาใจ
“ฟลอนซไมไดจะวาคุณเอริคแกนะคะ”
ดูเหมือนวาฟลอเรนซาจะทําพลาดอีกครั้ง เพราะตอนที่ประโยค
ดังกลาวออกจากเรียวปากอวบอิ่ม รอยยิ้มที่เคยมีบนใบหนาหลอเหลา
ก็คอ ยๆ เลือนหายไป นัยนตาสีฟา มองมาทีเ่ ธออยางยากตอการคาดเดา
ขณะที่รางสูงขยับเทาเขามาหาเธอดวยทาทีคุกคาม และไลตอนจน
แผนหลังบอบบางใกลกับผนังหองเขาไปทุกที กอนที่คนสูงกวาจะหยุด
เทาหางจากเธอไปเพียงไมถึงคืบ ฟลอเรนซาแสดงสีหนาตื่นตระหนก
รีบละลํ่าละลักขอโทษขอโพยเปนการใหญ
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“ฟลอนซขอโทษคะ ฟลอนซไมไดตงั้ ใจจะวาคุณเอริคแกเลยนะคะ
ไมเลยสักนิด”
ดูเหมือนวาการแกตัวของหญิงสาวจะกลายเปนการตอกยํ้าเสีย
มากกวา เอริคที่สีหนาเรียบเฉยยังคงขยับเทาเขาหาคนตัวเล็กเรื่อยๆ
จนกระทั่งแผนหลังบอบบางกระแทกเขากับผนังหอง ฟลอเรนซาหนี
ไปไหนไมไดอีกแลว เอริคยกมือทั้งสองขางขึ้นแลววางทาบลงบนผนัง
กักรางเล็กเอาไวในออมแขน ใบหนาหลอเหลาโนมลงตํ่าจนลมหายใจ
รอนผาวรินรดลงบนหนาผากกลมมนของฟลอเรนซา ริมฝปากไดรูป
ขยับถามอยางชัดถอยชัดคํา
“ผมดูแกมากขนาดนั้นเลยเหรอ”
เอริคทีแ่ สรงตีหนาขรึมลอบยิม้ ตอนทีเ่ ห็นคนตัวเล็กกวากมหนางุด
ไมกลาแหงนเงยหนาขึน้ มาสบตากัน หญิงสาวสัน่ หนารัวๆ พลางปฏิเสธ
โดยที่ยังคงกมหนามองพื้นอยูแบบนั้น
“เปลานะคะ ฟลอนซแคหมายความวาคุณเอริคอายุมากกวา
ฟลอนซเทานั้นเองคะ”
“ถาคุณคิดแบบนัน้ จริงๆ ชวยเงยหนาขึน้ มองผมไดไหม มองผม
ใหชัดๆ แลวชวยบอกผมอีกทีวาผมแกหรือเปลา เพราะตอนนี้คําพูด
ของคุณทําใหผมขาดความมั่นใจ”
ฟลอเรนซากลืนนํ้าลายลงคอไปอึกใหญ ดวงหนาหวานซึ้งคอยๆ
แหงนเงยขึ้นเพื่อสบตากับเอริค กลีบปากนุมเมมเขาหากันแนน เมื่อ
พบวาใบหนาของเธอกับเขาหางกันไมถึงคืบ ดวงตาคูสวยไหวระริก
พอถูกนัยนตาคมกริบจองมองอยางคาดคัน้ อยูใ นที กลีบปากนุม จึงยอม
ขยับบอกในสิ่งที่อีกฝายอยากฟง
“คุณเอริคยังไมแกหรอกคะ เพียงแคอายุมากกวาฟลอนซกเ็ ทานั้น
เอง”
“ไมแกแนนะครับ” เอริคยังคงแสรงตีหนาขรึม
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“ใชคะ ไมแกเลย ไมเลยสักนิด”
ฟลอเรนซารีบฉีกยิ้มกวางอยางเอาใจ เอริคมองปราดเดียวก็ดู
ออกวาคนตัวเล็กกวาตองการเอาตัวรอด และทาทางหายใจหอบนอยๆ
ไมวาดวยเหตุผลอะไรก็ตาม เอริคจึงเลิกแกลงเธอ ชายหนุมยืดตัวขึ้น
เต็มความสูง ลดทอนแขนกํายําที่เคยทาบทับบนผนังเพื่อกักขังรางเล็ก
เอาไวในออมแขนลงขางลําตัว ใบหนาหลอเหลาทีด่ เู ครงขรึมในคราวแรก
เผยรอยยิ้มเดนชัด ฟลอเรนซาจึงทราบวาคนสูงกวาแคตองการจะ
กลั่นแกลงเธอ
“แกลงฟลอนซเหรอคะ”
“ครับ”
เอริครับคําอยางไมปฏิเสธ ใบหนาหลอเหลาเต็มไปดวยรอยยิ้ม
เห็นแบบนั้นฟลอเรนซาจึงยนจมูกดวยทาทางแสนงอนใสอีกฝาย
“คุณเอริคทําหนาดุแบบนั้น ฟลอนซตกใจหมดเลยนะคะ”
“ขอโทษที่ผมแกลงใหคุณตกใจ เอาอยางนี้ก็แลวกัน คุณนอน
พักผอนกอน แลวเย็นนี้ผมจะพาไปดินเนอรรานอรอยๆ ตกลงไหม
ครับ”
“จริงเหรอคะ”
ฟลอเรนซารองถามอยางดีใจ แขนเรียวทั้งสองขางวาดขึ้นหมาย
จะโอบกอดคนทีส่ งู กวาอยางทีเ่ ธอชอบทํากับพีช่ ายฝาแฝดอยางฟอซโซ
เปนประจําเพื่อเปนการขอบคุณที่อีกฝายใจดีกับเธอ โชคดีที่หญิงสาว
ยั้งรางกายของตัวเองเอาไวไดทัน แขนเรียวทั้งสองขางคอยๆ ลดลง
แนบกับลําตัว เมื่อฉุกคิดขึ้นมาไดวาคนตรงหนาไมใชพี่ชายฝาแฝด
ของเธอ
“ขอโทษคะ”
ฟลอเรนซาบอกเอริค นั่นทําใหคิ้วหนาที่พาดเหนือดวงตาเรียวรี
ขยับเขาหากัน ทวารอยยิม้ ทีม่ มุ ปากยังคงไมจางหายตอนทีถ่ ามหญิงสาว
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“ขอโทษเรื่องอะไรครับ”
“ก็เมื่อกี้ฟลอนซเกือบจะเผลอกอดคุณเอริคไงคะ ฟลอนซก็เลย
ตองขอโทษ”
ฟลอเรนซาใหคาํ ตอบไปแบบนัน้ ทวาทาทางทีย่ งั ดูคลายไมเขาใจ
ในคําตอบของเธอทําใหหญิงสาวรีบอธิบายเพิ่มเติม
“คืออยางนี้คะ เวลาที่พี่ชายนารักกับฟลอนซ ฟลอนซก็จะกอด
พี่ชายเปนการขอบคุณคะ เมื่อสักครูคุณเอริคบอกวาจะพาฟลอนซไป
ดินเนอร ฟลอนซกเ็ ลยเกือบจะเผลอกอดคุณเอริคเพือ่ เปนการขอบคุณ
นะคะ”
“ออ งั้นเหรอครับ”
เอริคยกยิ้มมุมปาก เมื่อไดยินคําอธิบายจากเรียวปากอวบอิ่ม
ทวาดวงตากลมโตดุจลูกกวางทีจ่ อ งมองมาทีเ่ ขาพรอมรอยยิม้ แสนหวาน
ทําใหเอริคเกิดอยากจะเยาแหยอีกฝายขึ้นมา
“ถาฟลอนซอยากขอบคุณผมดวยการกอดก็ไดนะ ผมยินดี”
เอริคยกคิว้ ขางหนึง่ ขึน้ สูงตอนทีบ่ อกกับเธอ รอยยิม้ ของเขาคลาย
เอ็นดู ทวานัยนตาสีฟาที่กําลังวาววับทําใหฟลอเรนซาสายหนาหวือ
“มะ ไมดีกวาคะ”
คนตัวเล็กกวาบอกแลวคอยๆ เบี่ยงตัวออกมาอยางแนบเนียน
หญิงสาวปน หนายิม้ ยากสงไปใหอกี ฝาย กอนจะทิง้ ตัวลงนัง่ ทีป่ ลายเตียง
“ฟลอนซวาฟลอนซนอนพักกอนดีกวาคะ รูสึกเพลียและก็งวง
มากๆ เลยคะ”
ฟลอเรนซาแสรงยกมือขึน้ ปดปากทําทาหาวหวอดราวกับวาตอนนี้
เธอกําลังงวงนอนเสียเต็มประดา โดยที่ดวงตาคูสวยยังคงลอบมอง
ใบหนาหลอเหลาที่กําลังอมยิ้มตอนที่มองเธอ
‘ทําไมคุณเอริคตองยิ้มแบบนั้นดวย’
หญิงสาวไดแตคิดในใจ และภาวนาใหคนตัวสูงกวาออกไปจาก
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หองเสียที ไมใชเพราะรังเกียจ แตเปนเพราะเธอรูสึกประหมาไปหมด
ที่ถูกนัยนตาคมกริบจองมองแบบนั้น
“โอเคครับ งั้นเจอกันตอนมื้อคํ่า”
“คะ”
ฟลอเรนซารีบรับคําอยางกระตือรือรน เอริคคลีย่ มิ้ อีกครัง้ กอนจะ
กาวออกจากหองไปโดยไมลืมดึงประตูปดใหอยางเสร็จสรรพ รางเล็ก
จึงไดผอนลมหายใจออกมาอยางโลงอก ทวาพวงแกมทั้งสองขางของ
หญิงสาวกลับรอนผาวอยางไมทราบสาเหตุ กลีบปากนุม เมมสลับคลาย
กลามเนื้อในอกขางซายก็เตนถี่ขึ้นอยางที่เธอไมสามารถควบคุมมันได
ยามเมื่อนึกถึงคําพูดที่ออกมาจากริมฝปากหยักลึก
“ถาฟลอนซอยากขอบคุณผมดวยการกอดก็ไดนะ ผมยินดี”
“คนบา เราไมไดเปนอะไรกันซะหนอย ทําไมฟลอนซตองกอด
คุณเพือ่ ขอบคุณดวยละ ฟลอนซกแ็ คเผลอตัวคิดวาเปนพีช่ ายตางหาก”
หญิงสาวคลายบนพึมพํากับตัวเอง ทวาเรียวปากอวบอิ่มกลับ
เต็มไปดวยรอยยิ้มอยางที่เจาตัวไมรูตัว

ฟลอเรนซาสลัดความคิดถึงเรื่องราวในอดีตใหออกไปจากหัว

มือบางทั้งสองขางยกขึ้นเกลี่ยนํ้าตาที่คอยๆ ซึมออกมาบริเวณหางตา
เธอตองเขมแข็งใหมากกวานี้
เธอไมควรตองเสียนํ้าตาใหคนใจรายอยาง เอริค ฟรีเดล อีก
พอคิดไดแบบนั้น เปลือกตาบางใสจึงคอยๆ ปดลง ถึงแมจะใช
เวลาอยูพักใหญ แตสุดทายก็บังคับใหตนเองขมตาหลับลงไดสําเร็จ
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เอริคกวาดสายตาอานขอมูลที่ไดรับมาจากสยามอยางละเอียด

นักสืบที่คลินตสงมาใหใชเวลาเพียงสามวันเอริคก็ไดขอมูลที่ตองการ
อยางครบถวน รวมถึงทราบวาฟลอเรนซาจะอยูที่กรุงเทพฯ อีกราว
เดือนเศษ แลวจึงจะบินกลับไปกรุงโรม แตที่สําคัญมากกวานั้นก็คือ
สูติบัตรของเอเดรียนไรชื่อของคนเปนบิดา และเอริคก็มั่นใจเกินรอย
วาบิดาของเอเดรียนจะเปนใครไปไมไดนอกจากเขา นัยนตาสีฟา วูบไหว
กลามเนื้อในอกขางซายเตนถี่ขึ้น กอนจะคอยๆ กลับสูสภาวะปกติ
ในเวลาตอมา เอริควางเอกสารที่ไดรับมาจากสยามลงบนโตะกระจก
นัยนตาคมกริบฉายแววครุนคิด คิ้วหนาที่พาดเหนือดวงตาเรียวรีขยับ
เขาหากันจนเกือบชิด กอนจะขยับตัวลุกขึ้นจนเต็มความสูง แลวกาว
ออกจากหองพักในโรงแรมหรูไปแบบตัวปลิว
เอริคหยุดเทาที่หนารานจิเวลรีของฟลอเรนซา ชายหนุมทราบวา
หญิงสาวมักจะเขารานอยูประจํา และเขาก็หวังวาวันนี้จะเปนเชนนั้น
รางสูงหยุดเทาตรงหนาเคานเตอรทมี่ พี นักงานสาวสวยกําลังคลีย่ มิ้ มาให
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“มีอะไรใหชวยไหมคะ หรือสนใจเครื่องเพชรชุดไหน แบบไหน
บอกมาไดเลยคะ ทางเรายินดีใหบริการ อยางคอลเล็กชั่นนี้ ทางราน
เราเปนคนออกแบบเองนะคะ”
พนักงานสาวผายมือไปที่เครื่องเพชรชุดหนึ่ง เอริคมองตาม ทวา
เขาไมไดสนใจในสิง่ ทีพ่ นักงานสาวแนะนํา สิ่งที่เขาตองการก็คือการได
พบกับเจาของรานตางหาก
“ผมตองการพบคุณฟลอเรนซาครับ”
“พบคุณฟลอนซเหรอคะ”
“ใชครับ”
“จะใหดิฉันบอกคุณฟลอนซวาใครมาขอพบคะ”
“บอกวา เอริค ฟรีเดล มาขอพบครับ”
“ไดคะ รอสักครูนะคะ” พนักงานสาวบอก กอนจะหมุนตัวแลว
ขยับเทาเขาไปดานหลังเคานเตอร เอริคมองตามแผนหลังของอีกฝาย
ทีห่ ายเขาไปในประตูบานหนึง่ อยางไมละสายตา เพียงครูเ ดียวพนักงาน
คนดังกลาวก็กลับออกมา
“ขอโทษนะคะ ตอนนี้คุณฟลอนซไมสะดวกคะ”
“งั้นเหรอครับ”
เอริคแสรงขานรับไปอยางนั้น นัยนตาคมกริบมองปราดเดียว
ก็ดูออกวาฟลอเรนซาไมตองการใหเขาเขาไปพบ แตเขาไมมีทางยอม
ใหเปนแบบนั้นแน
พอคิดไดแบบนั้น รางสูงก็ขยับเทาเขาไปในรานอยางถือวิสาสะ
ดวงตาของพนักงานสาวเบิกกวาง กอนจะปราดเขามาขวางไวกอนที่
เอริคจะทันไดแตะลูกบิดประตูหองของฟลอเรนซา
“เขาไปไมไดนะคะ คุณฟลอนซไมสะดวกจริงๆ คะ”
เอริคมองพนักงานสาวคนดังกลาวดวยสายตาคมดุ แมวาจะ
ไม มี คํ า พู ด ใดเล็ ด ลอดออกมาจากริ ม ฝ ป ากหยั ก ลึ ก ทว า สุ ด ท า ย
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พนักงานสาวคนดังกลาวก็ยอมหลีกทางใหเพราะดวงตาคมกริบคูนั้น
และสุ ด ท า ยเอริ ค ก็ ก  า วเข า ไปในห อ งของฟลอเรนซาได อ ย า งที่ ใ จ
ตองการ
“มีอะไรหรือเปลาจะ คุณเอริค”
ฟลอเรนซาละสายตาจากหนาจอแล็ปท็อปเพราะคิดวาพนักงาน
คนเดิมกลับเขามาอีกครั้ง ทวาหญิงสาวคิดผิดถนัด เพราะผูที่เขามา
ก็คือเอริค รางบอบบางลุกขึ้นยืน แลวตวัดสายตามองชายหนุมอยาง
ไมพอใจ
“คุณไมควรถือวิสาสะเขามาในหองคนอื่นแบบนี้”
ฟลอเรนซาตวัดตามองคนสูงกวาดวยสายตาวาววับ ทวาริมฝปาก
หยักลึกกลับยกยิ้มมุมปากอยางกวนอารมณ กอนรอยยิ้มนั้นจะคอยๆ
เลือนหายแลวมองหญิงสาวดวยสายตาดุดัน ทําเอาคนถูกมองลําคอ
แหงผากขึ้นมาฉับพลัน แตหญิงสาวพยายามควบคุมทาทางใหเปน
ปกติที่สุดเทาที่จะเปนไปได
“ผมจะไมออมคอมนะ ผมจะมาคุยเรื่องลูก”
“เรื่องลูก?”
ฟลอเรนซาข ม ความตื่ น ตระหนกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอกเอาไว อ ย า ง
แนบเนียน กอนพูดดวยนํ้าเสียงราบเรียบอยางที่เธอตั้งใจอยากใหเปน
“เรื่องลูกของใครกันคะ”
“ลูกของผม”
เอริคบอกเสียงกระดางที่ฟลอเรนซาแสรงทําวาไมเขาใจในสิ่งที่
เขากําลังพูด และชายหนุมก็มั่นใจเกินรอยวาหญิงสาวตองรูอยูเต็มอก
แตกลับแสรงตีเนียนทําเปนไมรูเรื่องเสียอยางนั้น
“ลูกของคุณก็ตองไปถามภรรยาของคุณดูนะคะ และที่นี่ก็ไมมี
ลูกของคุณ เชิญออกไปไดแลวคะ”
ฟลอเรนซารูส กึ ปวดแปลบในอกไมนอ ยทีต่ อ งพูดออกไปแบบนั้น
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ทวานั่นคือเรื่องจริงที่เธอตองยอมรับ และเธอก็ยอมรับมานานแลว
เขามีภรรยาอยูแลว
และเธอก็จะไมยอมใหเขามาพรากลูกไปจากเธอเปนอันขาด
ไมมีทาง
“คุ ณ แน ใ จจริ ง ๆ อย า งนั้ น เหรอว า ที่ นี่ ไ ม มี ลู ก ของผม” เอริ ค
เหยียดยิ้มตอนที่ถามออกไป
“ใชคะ เชิญคุณออกไปไดแลว”
ฟลอเรนซาผายมื อ ไปที่ ป ระตู นอกจากเอริ ค จะไม ทํ า ตามที่
หญิงสาวตองการแลว รางสูงกลับขยับเทาเขามาหาเธอดวยทาทีคุกคาม
ทําเอาดวงตาคูสวยฉายแววตื่นตระหนกไปชั่วขณะ กอนที่หญิงสาวจะ
รีบปรับใหเรียบเฉยในเวลาตอมา
“หยุดอยูต รงนัน้ อยาเขามาใกลฉนั นะคะ ไมอยางนัน้ ฉันจะเรียก
รปภ.มาลากตัวคุณออกไป”
ฟลอเรนซากําลังจะกดอินเตอรคอม ทวาเอริคเขาถึงตัวของ
หญิงสาวอยางรวดเร็ว รางบอบบางหมดโอกาสไดทําในสิ่งที่ตองการ
พรอมๆ กับที่มือขางดังกลาวถูกมือหนายึดครองเอาไว
“ปลอยฉันนะคะ คุณไมมีสิทธิ์มาแตะตองตัวฉัน”
ฟลอเรนซาบอกเสียงแข็ง รางเล็กพยายามบิดขอมือเพื่อใหหลุด
พนจากพันธนาการของอีกฝาย ทวาความพยายามของหญิงสาวก็เปน
ไดแคความพยายาม เพราะนอกจากเขาจะไมปลอยใหเธอไดเปนอิสระ
แลว ใบหนาหลอเหลายังเหยียดยิ้มอยางคนที่เหนือกวา และทาทาง
คลายรังเกียจทําใหเอริคตองการเอาชนะ จนลืมจุดประสงคหลักที่มา
พบหญิงสาวในครั้งนี้ไปชั่วขณะ
“คุณแนใจจริงๆ อยางนั้นเหรอวาผมไมมีสิทธิ์ในตัวคุณทั้งที่เรา
เคย…”
“หยุดพูดจาไรสาระแบบนั้นซะที คุณก็รูอยูแกใจวาระหวางเรา
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ไมมีอะไรเกี่ยวของกันอีกแลว มันจบไปนานแลว ปลอย”
ฟลอเรนซาพยายามสะบัดขอมือใหหลุดจากการยึดครองของ
มือหนาอีกครั้ง แตเอริคไมยอมใหหญิงสาวไดทําแบบนั้น เขาออกแรง
กระชากจนรางเล็กเซเขาปะทะกับแผนอกกวาง ใชแขนทั้งสองขางโอบ
รอบเอวบางเอาไว
“ปลอยฉันนะคุณเอริค ฉันบอกใหปลอยไง”
ฟลอเรนซาดิ้ น ขลุ ก ขลั ก เพราะร า งกายของเธอถู ก คนสู ง กว า
พันธนาการเอาไวแทบทุกสวน และเมื่อหญิงสาวยิ่งดิ้นรน เอริคก็จงใจ
กอดรัดรางของเธอแนนขึ้น กลีบปากนุมเมมเขาหากันแนนอยางเจ็บใจ
ดวงตาคูสวยวาววับยามจองมองใบหนาหลอเหลาที่กําลังยกยิ้มอยาง
กวนอารมณ
“ผมจะปลอยคุณก็ตอเมื่อผมรูวาใครเปนพอของเอเดรียน”
“พ อ ของเอเดรี ย นจะเป น ใครก็ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งของคุ ณ เอเดรี ย น
ไมตองการพอ เขามีแคฉันคนเดียวก็พอแลว”
“คุณเคยถามความตองการของลูกแลวงั้นเหรอ”
พอเอริคบอกออกมาแบบนัน้ รางกายของฟลอเรนซาถึงกับชะงัก
คางไปชั่วขณะ กอนที่หญิงสาวจะตอบโตอีกฝายกลับไป
“นั่นมันเปนเรื่องในครอบครัวของฉัน ไมเกี่ยวกับคนนอกอยาง
คุณ”
“ฮึ คุณแนใจจริงๆ อยางนั้นเหรอฟลอนซวาผมเปนคนนอก”
“ใชคะ คุณเปนคนนอก ไมเกีย่ วอะไรกับครอบครัวของฉันทัง้ นั้น
แลวกรุณาอยาเรียกฉันอยางสนิทสนมแบบนั้น ฉันชื่อฟลอเรนซา
โปรดเขาใจไวดวยนะคะคุณฟรีเดล”
“ฮึ” เอริคแคนเสียงขึ้นจมูก คิ้วหนาขางหนึ่งยกขึ้นสูง ริมฝปาก
ไดรูปเหยียดยิ้มอยางกวนอารมณ กอนที่เขาจะเปดปากโตตอบกลับ
อยางเผ็ดรอน
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“แลวเมื่อกอนใครกันที่ออดออนใหผมเรียกอยางสนิทสนม
แบบนั้น”
“นั่นมันเปนแคอดีต และตอนนี้มันจะไมมีทางเปนแบบนั้นแน”
ฟลอเรนซาตอบกลับอยางชัดถอยชัดคํา รางเล็กพยายามขัดขืน
ดิ้นรนอีกครั้ง แตความพยายามของหญิงสาวยังคงไมเปนผลเชนเดิม
ดวงตาคมกริ บ มองเธอด ว ยสายตาดุ ดั น ทว า ริ ม ฝ ป ากได รู ป กลั บ
เหยียดยิ้ม
“ถาอยางนั้นผมควรพาคุณรําลึกเหตุการณในอดีตระหวางเรา
ดีไหม”
“ไม อยามายุงกับฉัน”
ฟลอเรนซาบอกเสี ย งขุ  น แต เ พราะร า งกายของหญิ ง สาวถู ก
พันธนาการเอาไวจึงไมอาจทําอะไรไปไดมากกวาการใชวาจาโตตอบ
คนสูงกวากลับไป
“ปลอยฉันสิ ฉันบอกใหปลอยไง”
“พูดจาใหนารักหนอยสิฟลอนซ”
“ฉันบอกวาอยามาเรียกฉันอยางสนิทสนมแบบนั้นไง ปลอย
เดีย๋ วนีน้ ะ” ฟลอเรนซายังคงขัดขืนดิน้ รนอยางสุดกําลัง แตพอหญิงสาว
ทําแบบนั้น เอริคก็ยิ่งกอดรัดรางเล็กแนนขึ้นจนหญิงสาวเริ่มหายใจ
ไม สะดวก
“ไมปลอย”
เอริ ค เลิ ก คิ้ ว ข า งหนึ่ ง ขึ้ น ตอนที่ โ ต ต อบกลั บ ริ ม ฝ ป ากได รู ป
เหยียดยิ้มอยางกวนอารมณ ฟลอเรนซามองใบหนาหลอเหลาอยาง
เจ็บใจ
“ฉันจะใหโอกาสคุณอีกครั้ง จะปลอยหรือไมปลอย”
“ไม”
“เอาอยางนั้นก็ได”
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ฟลอเรนซาบอก แมรางกายสวนบนจะถูกพันธนาการเอาไว แต
แนนอนวารางกายสวนลางไมไดถูกพันธนาการเอาไวดวย เทาเล็ก
กระแทกลงบนเทาของเอริคอยางเต็มรัก โดนสนสูงเขาไปเต็มเปา
แบบนั้น เอริคถึงกับรองโอดครวญพลางซูดปาก
“แสบนักนะฟลอนซ”
วงแขนแข็งแรงปลอยรางเล็กใหเปนอิสระ ดวงตาคมกริบมอง
ใบหนาหวานซึง้ อยางคาดโทษ ฟลอเรนซาไมยหี่ ระ หญิงสาวเหยียดยิ้ม
ใส กอนจะรีบสาวเทาไปที่โตะทํางาน หยิบสเปรยพริกไทยออกมาแลว
ยื่นไปขางหนาในทาเตรียมพรอมจะพนสเปรยพริกไทยใสหนา หาก
อีกฝายยังไมยอมเลิกคุกคามเธอ
“ออกไปจากหองฉันเดี๋ยวนี้ ไมอยางนั้นฉันพนสเปรยพริกไทย
นี่ใสหนาคุณแน”
ฟลอเรนซาขูฟอ ทวาเอริคกลับไมไดรูสึกเกรงกลัวเลยสักนิด
ใบหนาหลอเหลากระตุกยิม้ มุมปาก กอนจะขยับเทาเขามาหาคนตัวเล็ก
กวาอยางใจเย็น
“ฉันทําจริงๆ นะ”
ฟลอเรนซารองบอกอีกครัง้ ทวาตอนนีร้ า งเล็กกลับเปนฝายขยับ
ถอยหนีเมือ่ อีกฝายไมเกรงกลัวในสิง่ ทีเ่ ธอขมขู ซํา้ ยังขยับเทาเขามาใกล
เธอมากขึ้น จนระยะหางระหวางกันเหลือเพียงไมถึงหนึ่งชวงตัว
“ก็เอาสิฟลอนซ ถาคุณอยากทํารายพอของลูกคุณก็เอาเลย”
“ฉันบอกแลวไงวาที่นี่ไมมีลูกของคุณ ออกไปเดี๋ยวนี้”
“ผมบอกแลวไงวาผมจะไปก็ตอเมื่อคุณบอกผมมากอนวาพอ
ของเอเดรียนเปนใคร”
“ไมใชเรื่องของคุณ”
ฟลอเรนซาเนนยํ้าทีละคําตอนที่โตตอบกลับไป ทวาอีกฝายกลับ
ยกยิ้มมุมปาก นัยนตาคมกริบมองมาที่เธออยางดูแคลน
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“ฮึ หาปกอนคุณเปนยังไง ตอนนี้ก็ไมไดตางกันสักนิดเลยนะ
ฟลอนซ”
“คุณหมายความวาไง” ฟลอเรนซาตวัดเสียงถาม
“ชางวางแผน โกหก หลอกลวง เห็นแกตัว”
กลีบปากนุม เมมเขาหากันแนน ดวงตาคูส วยมองนัยนตาคมกริบ
ทีม่ องเธอดวยสายตาดูแคลนอยางตัดพอ กอนจะแผดเสียงใสอีกฝาย
“ถาอยางนั้นก็ออกไป อยามายุงกับฉัน”
เอริคเลิกคิ้วขางหนึ่งขึ้นสูง มือหนาทั้งสองขางสอดเขาไปใน
กระเปากางเกง เหยียดยิ้มรายยามที่มองรางเล็กตรงหนา ชายหนุม
ไมไดมีทาทีเดือดรอนกับดวงตาคูสวยที่กําลังวาววับ
“ผมไมไป”
เอริคเนนยํ้าทีละคํา ชายหนุมเลิกคิ้วขึ้นแลวมองฟลอเรนซาดวย
ทาทางนาหมั่นไส กลีบปากนุมเมมเขาหากันแนน ขึงตาโตมองคนที่
สูงกวาที่กําลังไหวไหลอยางกวนอารมณ
“คุณมัน…”
“ผมมันทําไมเหรอครับ”
เอริคแสรงพูดดวยนํ้าเสียงทุมนุมและสุภาพ ทวาฟลอเรนซา
ทราบดีวาคนตรงหนากําลังเสแสรง เมื่อเขาทําใหเธอไรทางเลือก เธอก็
ไมจําเปนตองเกรงใจคนตรงหนาอีกตอไป ปลายนิ้วเรียวกําลังจะกด
ขวดสเปรยพริกไทยเพื่อพนใสอีกฝาย ทวาเอริคไวกวา รางสูงขยับเทา
เขาหาเธออยางรวดเร็ว แยงขวดสเปรยพริกไทยไปจากเธอแลวโยนไป
ที่มุมหอง กอนจะใชความไดเปรียบของสรีระดันรางเล็กใหจนมุม
แผนหลังบอบบางกระแทกเขากับผนังเย็นเฉียบ กอนทีร่ า งสูงจะทาบมือ
ลงบนผนัง แลวกักรางเล็กเอาไวในออมแขน ใบหนาหลอเหลาโนมลงตํา่
พลางกระซิบบอกแทบจะชิดเรียวปากอวบอิ่มดวยนํ้าเสียงยียวนชวน
โมโห
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“คิดจะทํารายผมอีกงัน้ เหรอฟลอนซ คุณไมมที างทํามันไดสาํ เร็จ
หรอก แคครั้งเดียวมันก็มากเกินพอแลว”
เอริคแคนยิ้ม มองฟลอเรนซาที่ตัวสั่นเทาและกําลังสายหนา
ปฏิเสธอยางดูแคลน กอนที่เอริคจะคอยๆ ยืดตัวขึ้นเต็มความสูง
ขณะที่ดวงตาคมกริบยังจับจองอยูที่ใบหนาเนียนใส
“ฮึ โอเค คุณไมตองบอกก็ไดวาใครเปนพอของเอเดรียน”
“...”
“แตผมขอบอกเอาไวตรงนี้เลยวา…”
“...”
“ผมจะพาเอเดรียนไปกับผม และคุณก็ไมมีทางหามผมไดแน”
“ฉันไมยอม เอเดรียนเปนลูกของฉัน”
“งั้นเหรอ” เอริคเลิกคิ้วขางหนึ่งขึ้นแลวดันลิ้นไปขางกระพุงแกม
อยางยียวน “แตผมเปนพอ ผมจะพาเอเดรียนไปกับผมดวย ไมวาคุณ
จะยินยอมหรือไมก็ตาม”
ใบหนาหลอเหลาแคนยิ้ม มองฟลอเรนซาที่กําลังสายหนาอยาง
ไมยอมรับดวยสายตาวาววับ กอนทีร่ า งสูงจะกาวออกจากหองไป เอริค
ไมลืมทิ้งทายดวยคําพูดที่เจ็บแสบ
“สวนแมของลูก”
“...”
“ผมไมตองการ”
กลาวจบรางสูงก็สาวเทาออกจากหองไปทันที ปลอยใหเจาของ
หองมองตามแผนหลังกวางไปจนลับสายตา แผนหลังบอบบางพิงเขากับ
ผนังหอง กอนจะคอยๆ ทรุดตัวลงนั่งบนพื้นอยางไรเรี่ยวแรง ดวงตา
คูสวยขังคลอไปดวยหยาดนํ้าตา หญิงสาวจุกแนนในอกจนแทบจะ
หายใจไมไหว กลีบปากนุมเมมเขาหากันแนน รางเล็กกลืนกอนสะอื้น
ที่ตีตื้นขึ้นมาอยูที่ลําคออยางยากลําบาก กอนที่มือเล็กจะยกขึ้นเกลี่ย
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นํ้าตาอยางลวกๆ พลางขยับตัวลุกขึ้นยืนแลวทิ้งตัวลงนั่งที่เกาอี้อยาง
ออนแรง แตถงึ กระนัน้ เธอก็จะไมยอมใหเขาเอาลูกไปจากเธอเปนอันขาด
เธอตองเขมแข็ง เธอควรทําแบบนั้น
ฟลอเรนซาเนนยํา้ กับตัวเอง หลังมือบางยกขึน้ เช็ดนํา้ ใสๆ ทีข่ งั คลอ
ที่หนวยตาอีกครั้ง แลวพยายามโฟกัสอยูที่การออกแบบเครื่องประดับ
ทีท่ าํ คางเอาไว แมวา ภาพของเอริคจะยังคงวนเวียนเขามาในหัวของเธอ
แทบตลอดเวลาก็ตามที

เ อริคทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาตัวหรูของหองพักในโรงแรมอยาง

กระแทกกระทั้น ใบหนาหลอเหลาเครงขรึม กรามแกรงบดเขาหากัน
แนนจนเปนสันนูน ครูหนึ่งก็ลุกพรวดพราดไปที่มุมบารเล็กๆ ในหอง
รางสูงนั่งลงบนเกาอี้บาร หยิบแกวใสกานสั้นแลวเทนํ้าสีอําพันลงไปใน
นั้นเกือบครึ่ง ยกขึ้นกระดกรวดเดียวหมดกอนจะวางแกวเปลาลงบน
เคานเตอร มือหนายังกํารอบแกวเอาไวแนน ขณะที่ดวงตาสีฟายังคง
วาวโรจน คิ้วหนาที่พาดเหนือดวงตาเรียวรีขยับเขาหากันจนแทบจะ
เปนปม ยามนึกถึงดวงหนาหวานซึ้งที่คุนเคย
‘คุณใจรายมากฟลอนซ’
เอริคคิดในใจ กอนจะเทนํ้าสีอําพันลงไปในแกวที่ยังคงกําเอาไว
แนนอีกครั้ง ยกขึ้นกระดกรวดเดียวหมด นัยนตาสีฟาฉายแววมุงมั่น
มากกวาครั้งไหนๆ
“ผมคงใจดีกับคุณมากเกินไปฟลอนซ ตอจากนี้ผมจะไมปลอย
ใหคุณไดอยูอยางสบายอกสบายใจทั้งที่ผมตองจมอยูกับความทุกขมา
หลายป”
“ผมเปลี่ยนใจแลว”
“...”
“ลูกตองไปกับผม”
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“...”
“คุณก็ดวย”

ฟลอเรนซากลับมาทีค่ ฤหาสนลลิ ลีต่ อนเกือบๆ สองทุม พีเ่ ลีย้ ง

ของเอเดรียนโทร.มาบอกวาเด็กชายตัวนอยเขานอนเรียบรอยแลว
และยังแจงกับเธอดวยวามีแขกมารอพบ แตไมไดบอกวาเปนใคร
เพราะคนทีม่ ารอพบไมยอมบอกชือ่ นอกจากแสดงเจตจํานงวาตองการ
พบเธอเพียงเทานั้น
‘หวังวาจะไมใชเขาหรอกนะ’
ใบหนาเนียนใสเต็มไปดวยความกังวล นัยนตาสีเทาออนฉายชัด
วากําลังหวาดหวั่น หญิงสาวเกรงวาคนที่มารอพบจะเปนเอริค เพราะ
เขาตามไประรานเธอถึงทีร่ า น รางเล็กกาวเขามาในตัวตึกสีขาวหลังใหญ
หยุดเทาที่หองโถง ดวงตาคูสวยมองไปที่โซฟา เห็นเพียงแคศีรษะและ
แผนหลังบางสวนของคนที่นั่งหันหลังอยูตรงนั้น กลามเนื้อในอกซาย
ของหญิงสาวก็เตนเร็วขึน้ ลมหายใจของหญิงสาวกระชัน้ ถี่ ดวงตาคูส วย
ไหวระริกอยางที่ไมอาจควบคุมได
“คุณเอริค!”
คนถูกเรียกเหยียดยิ้มมุมปาก กอนจะคอยๆ ขยับตัวลุกขึ้นเต็ม
ความสูง แลวหันมาเผชิญหนากับเธอ
“พอดีผมเบื่อที่ตองนอนโรงแรม ผมอยากจะขอมาพักที่บาน
ของคุณ หวังวาคุณคงไมวาอะไร”
ฟลอเรนซาพนลมหายใจพรืดใหญออกมาอีกครั้ง รางบอบบาง
สาวเทามาหยุดตรงหนาเอริคที่กําลังยืนเอามือลวงกระเปาแลวเลิกคิ้ว
มองเธออยางกวนอารมณ
“ฉันไมอนุญาตคะ เชิญคุณกลับไปไดแลว”
“ชู  ว  ” เอริ ค ยกนิ้ ว ชี้ มื อ ขวาขึ้ น แนบริ ม ฝ ป ากของตั ว เอง ทว า
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นัยนตาคมกริบยังคงจับจองอยูที่ดวงหนาเนียนใสของฟลอเรนซา
“ไมวาจะดวยเหตุผลอะไรก็ตาม คุณไมควรปฏิเสธผม”
“ทําไม” ฟลอเรนซาถามเสียงแข็ง
เอริคมองคนตัวเล็กกวา รอยยิ้มเจาเลหผุดขึ้นที่มุมปากกอนที่
เขาจะตอบเธอ
“คุณจําไมไดแลวงั้นเหรอวาตอนที่คุณไปนิวยอรก ผมเปนคน
ใหที่พักแกคุณ ดูแลคุณเปนอยางดี และผมก็ไมอยากนอนคนเดียว”
พอเอริคตอบออกมาแบบนัน้ บทสนทนาระหวางเขากับเธอในอดีต
ก็ลอยเขามาในหัว
“คือฟลอนซไมอยากนอนโรงแรมคนเดียวนะคะ ฟลอนซวา
ฟลอนซบินกลับโรมกอนดีกวาคะ ไวเพื่อนของฟลอนซวาง แลวคอย
นัดกันใหมดีกวา”
“เอาอยางนี้ดีไหมครับ คุณฟลอนซเพิ่งจะมาถึง กลับไปเฉยๆ คง
เสียเที่ยวแย ถาไมรังเกียจมาพักที่บานผมไดนะครับ ผมอยู…”
“ขอบคุณนะคะ”
เอริคเหยียดยิม้ เมือ่ เห็นคิว้ สวยขมวดเขาหากันจนแทบจะเปนปม
เขามั่นใจวาหญิงสาวตองจําคําพูดของตัวเองในอดีตไดแน
หรือตอใหเธอลืม
เขาก็จะเปนคนบอกเธอเองวาเธอเคยพูดอะไรเอาไวบาง
“ถาคุณตองการทวงบุญคุณแลวละก็ บอกมาวาคุณตองการเงิน
เทาไร ฉันจะเขียนเช็คใหเดี๋ยวนี้”
ฟลอเรนซาทําทาจะลวงสมุดเช็คออกมาจากกระเปา แตเอริค
ปรามเธอเอาไว
“ผมไมไดตองการเงิน ฟลอนซ”
“แลวคุณตองการอะไร ถาคุณตองการเอเดรียน บอกเลยวาไมมี
ทาง ฉันไมยอม เอเดรียนเปนลูกของฉัน”
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เอริคกระตุกยิ้มมุมปากเมื่อฟลอเรนซาพูดออกมาแบบนั้น
“ใจเย็นหนอยสิฟลอนซ เดี๋ยวคนในบานก็ตื่นกันพอดี”
“ฉันไมสนอะไรทั้งนั้น เอเดรียนเปนลูกชายของฉัน และตอนนี้
คุณก็ควรออกไปจากบานฉันไดแลว”
“ไมเอานาฟลอนซ ใจเย็นๆ หนอย”
เอริคบอกพรอมๆ กับทีเ่ ขาถือวิสาสะยึดขอมือเล็กขางหนึง่ เอาไว
ฟลอเรนซาขึงตาโตมองคนทีส่ งู กวา พลางบิดขอมือ ทวากลับไมสามารถ
หลุดพนจากพันธนาการของอีกฝายได
“ปลอยฉันเดี๋ยวนี้นะ คุณไมมีสิทธิ์ทํากับฉันแบบนี้”
“ผมจะปลอย แตคุณตองฟงผมพูดใหจบกอน โอเค”
ทั้งคูตางจองลึกเขาไปในดวงตาของกันและกัน ฟลอเรนซาชั่งใจ
ดูแลววาหากเธอไมฟงเขา เขาก็คงไมยอมปลอยเธอ หญิงสาวจําตอง
ยอมรับอยางไมเต็มใจนัก
“โอเค คุณจะพูดอะไรก็พูดมา แลวก็ปลอยฉันไดแลว”
เอริคปลอยมือของหญิงสาวทันทีเมื่ออีกฝายรับปาก แมจะดู
ไมเต็มใจนัก แตชายหนุมไมสน เพราะสิ่งที่เขาสนก็คือความตองการ
ของตัวเองเทานั้น
“ผมไมไดจะมาแยงลูกไปจากคุณ ผมแคอยากอยูใกลชิดลูก
บางก็เทานั้น”
“แตเอเดรียนไมใช…”
“อยาปฏิเสธฟลอนซ ความจริงก็คือความจริง ผมไมอยากตอง
พาลูกไปตรวจดีเอ็นเอ แตถาคุณตองการใหมันเปนแบบนั้น ผมก็ยินดี
เพราะผลการตรวจจะเปนหลักฐานชั้นดีที่ผมจะมีสิทธิ์ในตัวเอเดรียน”
เอริคจองลึกเขาไปในดวงตาคูสวยที่กําลังไหวระริก เรียวปาก
อวบอิม่ เมมเขาหากันแนน ทวากอนที่หญิงสาวจะทันไดพูดอะไร เอริค
ก็ชิงเอยออกมากอน
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“เอาเปนวาผมขอโทษก็แลวกันที่กอนหนานี้เคยบอกวาจะแยง
ลูกไปจากคุณ ผมมาคิดๆ ดูแลว ผมไมควรทําแบบนั้น แตคุณก็ตอง
ยอมรับในขอหนึง่ วา ผมกับลูกควรมีโอกาสไดอยูด ว ยกันบาง ผมไมคิด
จะอยูที่นี่ไปตลอดหรอกนา ผมมีบาน มีครอบครัว มีกิจการที่ตองดูแล
ยังไงผมก็ตอ งกลับไปอยูดี”
ฟลอเรนซาเขาใจทั้งหมดที่เอริคพูดออกมา แตสิ่งประโยคหนึ่ง
ที่ทําใหหญิงสาวสะเทือนใจไมนอยนั่นก็คือคําวา ‘มีครอบครัว’
‘ใชสิ ภรรยาของเขาคงจะรอเขาอยู เขาคงจะอยูที่นี่ไมนานนัก
หรอก’
ฟลอเรนซาขมความรวดราวเอาไวในอก หญิงสาวสูดลมหายใจ
เขาปอดไปเฮือกใหญกอนจะใหคําตอบแกคนตรงหนา
“ถาคุณรับปากแบบนั้น ฉันก็โอเค และฉันหวังวาคุณจะรักษา
คําพูดของตัวเอง ไมคิดเปลี่ยนใจทีหลัง เพราะฉันไมมีทางยอมแน”
“ตองไมอยูแลว ผมรักษาคําพูดของตัวเองเสมอ”
“ถาอยางนัน้ ก็ตามฉันมาคะ ฉันจะพาคุณไปที่หองพัก”
“โอเค” เอริครับคําเสียงนุมจนฟลอเรนซาถึงกับมองคอนเพราะ
อาการดีใจจนออกนอกหนา กอนที่เอริคจะรีบปรับสีหนาใหราบเรียบ
พลางยกคิ้วมองอีกฝายเปนเชิงถาม ฟลอเรนซาทิ้งสายตาที่ใบหนา
หลอเหลาอีกแวบหนึง่ กอนจะเปนฝายเดินนําขึน้ บันไดวนไปกอน เอริค
มองตามแผนหลังบอบบาง มือหนาเอื้อมไปหยิบกระเปาสัมภาระของ
ตนเองขึ้นมาสะพายบนบาขางหนึ่ง แลวสาวเทาเดินตามฟลอเรนซาไป
ในใจคิดอยางมาดหมาย
‘ผมไมไดคิดจะแยงลูกไปจากคุณแลวฟลอนซ แตผมคิดจะพา
ทั้งแมและลูกไปอยูกับผมดวยตางหาก ไมวาคุณจะเต็มใจหรือไม
ก็ตาม’
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