บทนํา

ความรักเริ่มตนที่เดอโรชา
เหตุการณในอดีต

ภายในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งของเมืองลาสเวกัส รั้วเปนกําแพงสูง
ระดับสายตา ดานหนาเปนรั้วสเตนเลสโปรง มีตราสัญลักษณของโรงเรียน
ติดใหเห็นอยางเดนชัด รถยนตหลายสิบคันแวะเวียนมาจอดรับเด็กกลับบาน
ไปจนเกือบหมด แตมีรถยนตคันหรูสีดําของตระกูลเดอโรชายังจอดนิ่ง
พรอมกับคนขับสูงวัยที่นั่งอยูหลังพวงมาลัย มี ฟลิปโป อลัน อิสไมลอฟ
บอดี้การดหนุมวัยยี่สิบนั่งเคียงพลางยกขอมือขึ้นดูนาฬกา
“หกโมง ทําไมวันนี้คุณหนูเลิกเย็น” คุณหนูของฟลิปโปคือเด็กหญิง
วัยสิบขวบซึ่งเปนทายาทเพียงคนเดียวของ อัลแบรโต เดอโรชา เจาของ
โรงแรมเดอโรชาในตัวเมืองลาสเวกัส และหัวหนาแกงเดอโรชาผูท รงอิทธิพล
ในยานเดียวกัน โดยมีแกงทีท่ รงอิทธิพลใกลเคียงกันก็คอื วาเลนติโน ดิเชลี
“นาจะมีติวพิเศษหรือเปลา”
“ผมเขาไปดูกอนดีกวาครับลุง” รางสูงใหญกาวลงจากรถในชุดสูท
ทํางานสีดําที่สวมทับเสื้อเชิ้ตตัวในสีขาวและผูกเนกไทสีดําอยางเรียบรอย
อรอร
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เขาขยับปนสัน้ กึง่ อัตโนมัตทิ เี่ สียบไวในซองและคาดไขวไวตรงชวงแผงอกลํา่
ใหเขาที่ กอนเดินเขาไปในรั้วโรงเรียนที่ดานหนามีนักเรียนนั่งรอผูปกครอง
มารับอยูไมกี่คน แตไมมีวี่แววของคุณหนูอยางที่ควรจะเปน หากเสียง
ปรบมือ เสียงเชียรของเด็กผูหญิงดังแววมาจากรั้วดานหลังของโรงเรียน
ซึ่งเปนสนามฟุตบอลทําใหเขาตองเดินแกมวิ่งตรงไปดวยความเปนหวง
“ชิท” เขาสบถดวยความตกใจเมื่อแหวกวงลอมของกองเชียรสาวๆ
เขาไปเห็นคูกรณีทั้งสองฝายกําลังฟาดฟนกันดวยมือเปลาลวนๆ
“คุณหนู” ฟลิปโปรีบวิ่งเขาไปกั้นกลาง แลวจับรางเพรียวบางของ
เด็กหญิงอิซาเบลแยกออก โดยยืนบังไมใหคูกรณีอีกฝายทําอะไรไดอีก
“ปลอยนะ จับหนูทําไม หนูจะตบปากมันใหฉีกเลย”
“เขามาสิ อีลูกไมมีแม แกมันลูกโสเภณีชัดๆ” คําดานั้นทําใหฟลิปโป
ตองปลอยมือจากคุณหนูของเขา แลวปลอยใหรางเพรียวบางไดกําหมัดชก
ไปที่ปากของคูกรณีเขาอยางจังจนลมหงายหลัง
“นีแ่ นะ แกคงไมรจู กั มวยไทยใชไหม” ชกอยางเดียวยังไมพอ คุณหนู
ของฟลิปโปยังประเคนเทาเขาใสคูกรณีอีกดวย ทําใหบอดี้การดหนุมตอง
รีบจับแยกดวยการจับอุมพาดบาทันที
“ฟล ปลอยหนูนะ” คนเปนคุณหนูตวาดเสียงดังมือนอยๆ ก็รัว
ทุบหลังบอดี้การดอยางไมยั้ง
“พอแลวครับ เดี๋ยวเพื่อนจะเจ็บหนัก แลวคุณหนูก็จะถูกลงโทษ”
“คุณครูมา!” เสียงตะโกนบอกกันตอๆ มาทําใหกองเชียรวิ่งหนี
กันกระเจิง ไมเวนแมแตบอดี้การดหนุม เขาก็เดินแกมวิ่งไปทางประตู
ดานขางของสนามฟุตบอล หันไปมองอีกทีไมมีแมเงาของคูกรณี มีเพียง
ครูผูปกครองที่ยืนเทาเอวมองหาผูกอเหตุ กอนจะเดินสายหนากลับเขาไป
ในรั้วของโรงเรียนใหม
“ฟล อุม จนถึงรถเลยนะ” เด็กหญิงบนบาบอกเสียงใสทําใหบอดีก้ ารด
ตองหยุดเดินแลวปลอยรางเพรียวบางลงยืน
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“อาว หนูสั่งไมไดยินเหรอ”
“ขาไมไดเจ็บนี่ ใชไหม” มือหนารั้งขอมือเรียวบางใหออกเดิน แต
คุณหนูก็รั้งมือไวแลวยืนหนาควํ่า
“หนูเจ็บแผล”
“เจ็บแผลก็รีบไปที่รถสิครับ ผมจะไดดูให ถายืนแบบนี้จะหายไหม”
“แตหนูไมอยากเดิน”
“เดินเถอะครับ มา ผมจูง” ฟลปิ โปยิม้ เพียงนิด จากนัน้ จูงมือเรียวบาง
มาจนถึงรถคันหรูสดี าํ แลวเปดประตู กอนจะสงรางเพรียวบางใหขนึ้ นัง่ โดยมี
เขาตามขึ้นไปดวย
“อาว คุณหนูไปโดนอะไรมาครับ”
“ออกรถเถอะครับ”
“ฟลไมนาหาม ไมอยางนั้นหนูจะเหยียบปากสั่งสอนที่มันดาวาหนูมี
แมเปนโสเภณี” เด็กหญิงวัยสิบขวบนั่งหนาควํ่า มือก็ยกขึ้นกอดอกดวย
ความโมโห
“แตคณ
ุ หนูกไ็ ดตอ ยปากมันแลว” คนพูดหยิบผาเช็ดหนาออกมากาง
จากนั้นเปดกระติกนํ้าแข็งที่ตั้งวางเตรียมไวใหคุณหนูของบานไดกินหลัง
เลิกเรียน แตวันนี้เขาตองหยิบนํ้าแข็งใสผาแลวหอมาประคบโหนกแกม
ที่เนียนละเอียดให
“เจ็บหนอยนะครับ แตมันจะไมชํ้า” เขาแตะนํ้าแข็งอยางเบามือ
เจาของแกมสะดุงแลวสูดปาก แตก็ยอมใหประคบแตโดยดี
“ชกกับเขาเรื่องอะไรครับ”
“ไมไดยินเหรอวามันดาหนูวามีแมเปนโสเภณีนะ”
“แตผมวาไมไดมีแคนั้นใชไหม” คนถามจับปลายคางใหหันมาหา
เพื่อจะไดประคบโหนกแกมอีกขาง
“มันบอกวาจะขอเฟสตคสิ จากฟลใหได มันวาฟลหลอ หนูบอกไมให
มันเลยทาตบ บอกใครชนะก็จะไดฟลไป”
อรอร
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บอดี้การดหนุมทําหนานิ่ง ไมออกความเห็น ทั้งที่ในใจก็อดขําใน
ความแกแดดของเด็กวัยสิบขวบไมได
“ฟลตองไมใหมันนะ”
“ไมใหอะไรใครครับ”
“เฟสตคสิ นะสิ” คนพูดเอียงแกมใหบอดีก้ ารดคนโปรดไดประคบแผล
ตรงมุมปาก ใบหนานวลแฉลมนั้นมอมแมมดวยคราบไคล ผมเปยยาว
สองขางหลุดลุยไมเปนทรง แถมเจาตัวยังปดมันใหพนแกมไปแบบลวกๆ
“เขาเปนคนอื่น ผมจะไปใหไดยังไง”
“ถาอยางนั้นฟลก็ใหหนูไดใชไหม เพราะหนูไมใชคนอื่น” คําถามนั้น
ทําใหลุงเอลเลียตผูทําหนาที่ขับรถกระแอมกระไอเหมือนสําลักนํ้าลายขึ้น
มาทันที
“เจ็บตรงไหนอีกไหมครับ” ฟลปิ โปทําไมรไู มชกี้ บั คําถามของเด็กหญิง
“ไม” คุณหนูอิซาเบลปดมือออกพลางขยับตัวนั่งหันขางให
“ถามแลวไมตอบ ไมตองมาทําใหหนูหรอก”
“ลุงเอลเลียตจอดดวยครับ” คําสั่งนั้นทําใหคุณหนูของอาณาจักร
เดอโรชาตองขมวดคิ้วแลวหันไปมองดวยความสงสัย
“จอดทําไมครับ” เอลเลียตหมุนพวงมาลัยเขาจอดริมทาง แตเขายัง
ไมทันไดคําตอบ ชายหนุมก็เปดประตูขึ้นมานั่งเคียง
“คุณหนูไมเจ็บแลว ผมก็ตอ งนัง่ เบาะหนาเหมือนเดิม” คนพูดจัดแจง
คาดเซฟตี้เบลตเรียบรอย
“ชิ ” มี เ สี ย งจุ ป ากจากเบาะนั่ ง ด า นหลั ง มาให ไ ด ยิ น แต ฟ  ลิ ป โป
บอดีก้ ารดหนุม วัยยีส่ บิ ก็นงิ่ เฉย หลังเขาไดรบั ความชวยเหลือจากนายใหญ
อัลแบรโต เดอโรชา พาเขามาอยูอาศัยอาณาจักรแหงนี้เพื่อเรียนรูศิลปะ
ปองกันตัวตัง้ แตอายุสบิ หา แตกลับถูกคุณหนูของบานเรียกใชจนกลายเปน
บอดี้การดประจําตัวไปโดยปริยาย
“ทําไมตองใหลงุ เอลเลียตขับดวยละ” คนถามยืน่ หนามาระหวางกลาง
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ของเบาะดานหนา บาดแผลบนใบหนาไมไดทําใหเด็กนอยชางเจรจาลดลง
เลยสักนิด
“ผมขั บ มานานแล ว นี่ ค รั บ คุ ณ หนู ” เอลเลี ย ตตอบด ว ยนํ้ า เสี ย ง
นอบนอม
“คุณหนูถอยหลังไปนั่งดีๆ ครับ แลวก็คาดเข็มขัดดวย”
“ไม”
“ถาไมคาด เดี๋ยวลุงเอลเลียตจะโดนตํารวจจับ และโดนหักคะแนน
ความประพฤติ” ฟลิปโปอธิบายอยางใจเย็น
“หนูไมอยากนั่งคนเดียว”
“ก็นั่งแบบนี้ทุกวันมาตั้งนาน”
“แตวันนี้หนูเจ็บแผล หนูนั่งคนเดียวไมได อูย เจ็บ หนูอยากฟง
นิทาน ฟลมาอานใหหนูฟงหนอย” มือเล็กบางยกขึ้นกุมแผลตรงโหนกแกม
พลางทําทารองโอดโอยราวกับเจ็บแผลจนเกินทน
“คุณหนูนั่งพิงไป เดี๋ยวผมอานใหฟงตรงนี้ก็ได”
“ไม หนูอยากดูรูปดวย”
“ถาอยางนั้นเดี๋ยวไปอานใหฟงที่บานก็แลวกัน”
“หนูจะฟองคุณพอวาฟลขัดใจหนู”
“ฟองไปเลยครับ แลวผมก็จะขอยายไปทําตําแหนงอื่นแทน ไปเปน
คนเลี้ยงมาก็ได” บอดี้การดหนานิ่งยื่นคําขาดเสียงเรียบ เอลเลียตเองก็
นิ่งฟงดวยความตื่นเตน เพราะเปนที่รูกันอยูวาพี่เลี้ยงของคุณหนูอิซาเบล
พากันลาออกไปหลายคน เพราะทนความรายกาจที่เอาแตใจตัวอยางมาก
ไมได จะมีกแ็ ตฟล ปิ โปทีเ่ หมือนจะกําราบไดและทําหนาทีไ่ ดอยางไมบกพรอง
มาหลายป
“ตกลงจะถอยหลังไปนัง่ คาดเข็มขัดดีๆ ไหม” คําถามนัน้ ทําใหคณ
ุ หนู
อิซาเบลหนาควํ่า แตก็ยอมทําตามคําสั่งแตโดยดีจนกระทั่งถึงคฤหาสน
หลังใหญของเดอโรชา
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“ฟลตองชวยหนูทําการบานคัดลายมือดวย” คําสั่งนั้นกลาวทิ้งทาย
พรอมกับรางเพรียวบางก็วิ่งลิ่วขึ้นบันไดคฤหาสนหลังงามไปอยางรวดเร็ว
เด็กหญิงตัวนอยวิง่ ไปจนถึงหองทํางานของผูเ ปนพอ เธอเปดเขาไปรายงานตัว
เสียงใส
“หนูมาแลวคะคุณพอ”
“มาแลวเหรอ อาว หนาไปโดนอะไรมา” อัลแบรโตผูเปนพอเงยหนา
จากเอกสารทีเ่ ขากําลังนัง่ อานอยูต รงโตะขางหนาตาง ทันไดเห็นใบหนาของ
บุตรสาวมีรอยฟกชํ้าดําเขียวกลับมาบานดวย
“ชกกับเพื่อนมา แตคุณพอไมตองหวงคะ หนูชนะ” บอกแลวก็ปด
ประตูดังปงไมรอใหผูเปนพอไดซักถามตอ เด็กหญิงวิ่งมาถึงหองสมุดซึ่ง
เธอตองใชเปนที่ทําการบาน และฟลิปโปจะตองถือกระเปานักเรียนมาให
ทุกครั้ง
“ฟล ขึ้นมาแลวใชหรือเปลา”
“ใชครับ” คําตอบนั้นทําใหรางเพรียวบางเดินเขาไปภายในหองสมุด
ที่กวางขวางและมีหนังสือมากมายใหเลือกอาน พอของเธอเลาวาเปนหอง
ทีแ่ มชาวไทยของเธอโปรดทีส่ ดุ เด็กหญิงนึกมาถึงตรงนีก้ ต็ อ งเบหนาไหวไหล
เพราะไมเขาใจวาในเมื่อเปนหองโปรดของแม แตแมก็ไมเคยกลับมาที่นี่อีก
ทิ้งเธอไวกับพอแลวบินกลับเมืองไทยตั้งแตเธอหนึ่งขวบ จากนั้นก็ติดตอ
มาอีกทีตอนเธอหาขวบ เรียกรองใหเธอบินไปพักผอนอยูที่เมืองไทยตอน
ปดเทอม ซึ่งเธอก็ไมอยากขัดใจพอ ยอมบินไปปละครั้งเพื่อสรางความ
ผูกพันระหวางเธอกับมารดาใหแนนแฟนมากขึ้น
“กอนทําการบาน ไปอาบนํ้ากอนไหม” คนถามวางกระเปานักเรียน
ใหบนโตะเหมือนทุกครัง้ กอนจะทรุดนัง่ ลงบนเกาอีข้ า งหนาตางโดยมีหนังสือ
เลมโปรดของเขาวางอยูดวย
“ฟลคัดลายมือใหหนูดวยนะ”
“การบานคัดลายมือมันควรจะเปนคุณหนูเทานัน้ ทีค่ ดั ครับ” เขาหยิบ
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สมุดการบานออกมากางบนโตะ กอนจะมีเสียงเคาะประตูเบาๆ
“ของวางมาแลวคะ”
ฟลิปโปจึงตองลุกไปเปด คนรับใชสาวมีถาดเครื่องดื่มในมือ เธอ
กมหนาลงซอนบาดแผลตามใบหนาและมุมปากทันที
“ไปโดนอะไรมาอีกแลวเหรอกลอเรีย” บอดี้การดหนุมถามดวย
ความสงสัย เพราะนีไ่ มใชครัง้ แรกทีเ่ ขาเห็นหญิงรับใชวยั เดียวกันมีบาดแผล
ตามหนาตาและเนื้อตัว
“หกลมนะคะ ขออภัยนะคะคุณหนู ของโปรดของคุณหนูมาแลวคะ”
กลอเรียรีบเดินมาวางถาดของวางบนโตะ จากนั้นรีบเดินออกจากหอง
ทิ้งใหบอดี้การดหนุมมองตามอยางใชความคิด
“ฟล ชวยหนูคัดลายมือหนอยสิ นะๆ” เด็กหญิงตัวนอยออดออน
“ไม แล ว ทางที่ ดี ก็ ค วรจะไปอาบนํ้ า ให เ นื้ อ ตั ว สะอาดด ว ยครั บ
มอมเหมือนลูกหมาเลย”
“ถาหนูไปอาบ ฟลตองชวยหนูคัดลายมือนะ”
ใบหนาคมเขมสายหนาใหอยางไมสนใจวารางเพรียวบางจะสะบัดมือ
กระทืบเทาแคไหน
“ฟลนะ นะนะ ชวยหนูหนอย ใชมอื ซายคัดก็ได ครูไมรหู รอก หนูยงั
ใหลุงเอลเลียตชวยทําบอยๆ เลย” พอพูดไปแลวตองทําคอยนแลวรีบ
ยกมือขึ้นปดปากแทบไมทันเมื่อเธอทําความลับเปดเผย
“แหะๆ หนูไปอาบนํ้ากอน” อิซาเบลไมอยูใหบอดี้การดหนุมไดบนวา
อีก เธอรีบวิ่งไปหองสวนตัวอยางรวดเร็ว
ฟลิปโปไดแตสายหนามองตามอยางระอาในความซุกซนของทายาท
เดอโรชาที่ผูเปนพอเหมือนจะมอบหนาที่พี่เลี้ยงใหเขาดูแลอยางเต็มที่ ทั้งที่
ควรจะหาพี่เลี้ยงเปนผูหญิงมากกวา คิดมาถึงตรงนี้ทําใหเขาคิดไดวาเขา
ควรบอกนายทานใหกลอเรียมาเปนพี่เลี้ยงคุณหนูแทน เพราะกลอเรียอาจ
มีปญหากับเพื่อนรวมงานที่อยูตรงเรือนพักคนงานดวยกัน แตไมกลาทํา
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อะไรมาก เพราะเขาเมืองมาอยางผิดกฎหมายจากชายแดนเม็กซิโก คิดได
แบบนั้นรางสูงจึงลุกเดินเพื่อจะไปยังหองทํางานของอัลแบรโต แตเสียง
พูดคุยดานนอกทําใหเขาตองคอยๆ แงมประตูออกดู
“ทําไมตองใหมาตาม”
“หนูยังทํางานไมเสร็จ”
“แกจะตองทําอะไรมาก บอกพวกนั้นไปเลยวาแกตองมารับใชฉันสิ”
คนที่กําลังตวาดดุกลอเรียหญิงรับใชคือ โรเบอรโต เดอโรชา ผูมีนิสัยดุดัน
เอาแตใจ และชอบใชความรุนแรงในการตัดสินเรื่องตางๆ ของคนงานใน
เดอโรชา เขาเปนนองชายคนเดียวของอัลเบอรโต
“รับทราบคะ”
“รับทราบแลวก็ไปสิ อยามัวแตอิดออด เอาของไปใหฉันที่หอง
เดี๋ยวนี้เลย อยาใหตองมาตามดวยตัวเองอีกนะ” คนเปนนายตวาดสั่ง
กอนจะหันมาเห็นฟลิปโปที่เปดประตูหองสมุดจนกวาง
“แกมาทําอะไรอยูตรงนี้ ไอเด็กไมมีพอ” โรเบอรโตหันไปตวาด
เสียงแข็งอยางไมพอใจ เขาไมรูวาชายหนุมมายืนอยูนานแคไหน เพราะ
สิ่งที่เขากําลังทําอยูนี้ไมตองการใหใครรูเห็น
“ครับ”
“ครับ หมายความวายังไง แกจะกวนโมโหฉันเหรอ อยามาปากดีกับ
ฉันนะ ระวังจะเจ็บตัว บอกไวเลยวาฉันไมชอบขี้หนาแก” คนเปนนาย
ชี้หนาคาดโทษ กอนตวาดไล
“ไป ไปใหพนหนาฉันเดี๋ยวนี้”
“อาร็อบไลฟลทําไม หนูจะใหฟลสอนหนังสือนะ” เด็กหญิงอิซาเบล
ที่กาวลงบันไดมาในชุดกระโปรงเดรสลายดอกไลแลคสีฟาออนรีบเอยปาก
ออกรับแทน ใบหนานวลแฉลมแลดูสะอาดตาเมื่อผานการอาบนํ้ามาใหมๆ
จะมีก็แตทรงผมที่ปลอยใหยาวรุงรังเพราะยังไมไดถักเปยใหเรียบรอย
กวาเดิม
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“อาสอนใหก็ไดนะยายหนู”
“ไม อาร็อบสอนทีไร การบานหนูผิดทุกที ไปคะฟล ไปชวยหนู
คัดลายมือหนอย” รางเพรียวบางเดินลิ่วผานคนเปนอาไปจูงมือบอดี้การด
ใหกลับเขาไปในหองสมุดใหมอีกครั้ง
“ฟลยังไมหายโมโหเหรอ” เด็กหญิงเงยหนาขึ้นจากสมุดคัดลายมือ
เมื่อบอดี้การดของเธอนั่งอานหนังสือเงียบอยูนานแลว
“ครับ” เขาตอบรับเพียงแคนั้น แตในใจรอนระอุกับคําผรุสวาทของ
โรเบอรโตที่ดาวาเขาไมมีพอแมเปนอยางมาก ไมใชวาเขาไมมี แตเพราะ
การตายของพอ ทําใหแมของเขาตองกลับเมืองไทย ใช เขาเปนลูกครึ่ง
รัสเซีย-ไทย ที่ไมมีใครเคยรูเรื่องนี้มากอน นอกจากอัลแบรโตคนเดียว
เทานั้น
“ครับอีกแลว แตใกลถึงงานพรอมปดเทอมแลว หนูอยากใหฟล
ไปดวยนะ”
“ผมโตเกินกวาจะไปงานนั้นครับ” บอกแลวก็หยิบหนังสือมาเปดหา
หนาที่อานคางไว
“ฟลรูไหม เจสซี่มันอวดมาหลายวันแลววามันไดเฟสตคิสจากเพื่อน
ในหองแลวดวย แลวมันก็มาบอกวามันจะขอเฟสตคิสจากฟลใหได”
“ผมบอกคุณหนูไปแลววาเปนไปไมได เพราะเขาเปนคนอื่น”
“แตหนูไมใชคนอื่นสําหรับฟลใชไหม” คนถามยิ้มหนาทะเลน
คนฟงถึงกับปดหนาหนังสือทันควัน นึกในใจวาเห็นทีเขาจะตองอยู
ใหหางคุณหนูของบานใหมากที่สุด ไมดีแนถาจะตองทําอะไรแบบนั้นให
คุณหนู เพียงเพราะไมอยากขัดใจถาไมอยากโดนไลออกจากอาณาจักร
แหงนี้
“ฟล หนูอยากไดเฟสตคิส ฟลใหหนูหนอยสิ หนูจะไดเอาไปอวด
เจสซีใ่ หมนั หนาหงายเลย” คุณหนูของฟลปิ โปทําปากจูย นื่ ไปขางหนา พลาง
พริ้มเปลือกตาลงราวกับเจาหญิงกําลังรอรับการจุมพิตจากเจาชายในฝน
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แตสิ่งที่ไดก็คือขนมเคกชิ้นเล็กที่ถูกปอนใสปากเขาไปเต็มๆ
“แกแดด!”

ฟิ ลิปโปเปดประตูออกจากหองทํางานของ อัลแบรโต เดอโรชา

และปดจนสนิท หลังเขาไปแจงความจํานงถึงการลาออกจากอาณาจักร
แหงนี้ดวยเหตุผลวาผิดหวังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แตเจาของเดอโรชากลับ
เลือกที่จะเมินเฉย ไมจัดการอะไรใหเด็ดขาด ในเมื่อเปนแบบนี้ เขาขอไป
เผชิญโชคเอาขางหนาเปนดีที่สุด ถึงแมอัลแบรโตจะบอกใหเห็นแกอิซาเบล
ที่คงจะเสียใจอยางหนัก แตเขาก็เลือกที่จะบอกตัวเองวาวันเวลาจะทําให
คุณหนูลืมเขาไดเอง
ดังนั้นเมื่อเด็กหญิงอิซาเบลกาวขึ้นนั่งบนรถยนตคันงามตอนกลับ
จากโรงเรียน และรูวาฟลิปโปไมไดมารับดวย เด็กนอยก็ยังมีความหวังวา
เขาจะคอยอยูที่บาน แตเมื่อวิ่งตามหาไปจนทั่วก็ไรแมเงา นํ้าตาก็ไหล
พรัง่ พรูอาบผิวแกมเนียนใส ไมวา ผูเ ปนพอจะปลอบโยนอยางไรก็ไมสามารถ
เยียวยาบาดแผลในหัวใจของเด็กนอยได
“ฟล ฟลอยูไหน ฟล หนูจะหาฟล ฟลกลับมาหาหนูกอน” เด็กหญิง
ครํ่าครวญหวนไหอยางนาเวทนา แตมันคงดังไมพอจึงไปไมถึงหัวใจของ
บอดี้การดหนุม อิซาเบลจึงเฝารํ่าไหอยางโศกเศรา ผานคืนวันเดือนปอยาง
ทุกขตรม ผานฤดูกาลที่เวียนหมุนผาน ฤดูรอน ฤดูฝน เปลี่ยนมาเปน
หนาว จนมาถึงฤดูใบไมผลิ วันแลววันเลาหมุนวนซํา้ อยูอ ยางนัน้ เหมือนกับ
ความคิดคํานึงของเด็กหญิงอิซาเบลที่ไมเคยลืมความทรงจํานั้นไดเลย
แมกระทั่งเติบโตเขาสูชวงวัยรุน จนกระทั่งเรียนจบ สิ่งหนึ่งที่ทํามาตลอด
ก็คอื ตามหาชายหนุม ผูท าํ ใหหวั ใจของเธอแหลกสลายตัง้ แตวยั เยาวใหเจอ!
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1

รักแรกยากจะลืมเลือน

ภายในรานเหลาแองกัสซึ่งอยูบนถนนโอลดทาวน เมืองลาสเวกัส

เต็มไปดวยนักทองราตรี เพราะเปนคืนวันศุกรจะมีการแสดงเปนพิเศษจาก
ทางรานโดยสาวเสิรฟจะแตงตัวเปนกระตายบันนี่ดวยชุดบิกินี่ขนฟูสีขาว
ติดหูกระตายอยูบ นศีรษะ และมีหางฟูกลมสีขาวอยูท กี่ น ขึน้ ไปเตนยัว่ ยวน
อยูกับเสากลางเวที
รางสูงใหญของฟลิปโปนั่งดื่มอยูตรงมุมมืดของรานซึ่งเปนมุมที่เขา
เลือกเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งยังเอาไวสอดสองผูคน และยังเปนมุม
ที่ไมคอยมีใครแวะเวียนมาวุนวาย เหมาะสําหรับผูชายรักสันโดษอยางเขา
บนโตะที่เขานั่งมีแกววิสกี้ที่พรองไปเล็กนอยเพราะรูสึกหมดสนุกกับทุกสิ่ง
ทุกอยางรอบตัว หลังเสร็จจากงานวาจางของ วาเลนติโน ดิเชลี กับองคกร
มัตเวย เพราะมีสิ่งหนึ่งที่รบกวนจิตใจเขามาตลอดก็คือ
“พลเมืองดี” หญิงสาวรูปรางเพรียวระหง นัยนตาคมกลมโตสีฟา
นํา้ ทะเล ใบหนานวลเนียนจนนึกอยากจะสัมผัสดวยจมูกวาจะหอมเพียงใด
จมูกโดงแหลมจนเขาอยากจะบีบเลนดวยความมันเขีย้ วในความเจากีเ้ จาการ
อรอร 17

ปากอิ่มเต็มเยายวนจนเขาอยากบดขยี้สั่งสอนวาอยาคิดเปนพลเมืองดี
เพราะอาจทําใหเดือดรอน แตตอนนีเ้ ขากลับเดือดรอนมากกวาเพราะอยาก
จะเจออีกสักครั้ง แลวครั้งนี้เขาก็จะทําตัวเปนนักตื๊อใหโลกรํ่าลือไปเลยวา
เขาสามารถทําใหหญิงสาวรักไดสําเร็จ
เสี ย งเพลงเปลี่ ย นจากจั ง หวะเร า ใจมาเป น เพลงช า และซึ้ ง กิ น ใจ
ทําใหเขาตองเงยหนาขึ้นไปมองบนเวทีดวยความสนใจ
You were always on my mind. You were always on my
mind Tell me, tell me that your sweet love.
hasn’t died Give me, give me one more chance. To keep
you satisfied, satisfied.
Always On My Mind ฟลิปโปเปรยเสียงเบา เขารูสึกเสียดใน
หัวใจขึน้ มาอยางชวยไมได เมือ่ เนือ้ เพลงพูดถึงผูช ายทีเ่ พิง่ รูต วั วายังทําดีไม
พอ และอาจยังไมรูใจตัวเอง เลยไมไดแสดงความรูสึกที่แทจริงออกมา สิ่ง
งายๆ ที่ควรทํากลับเพิกเฉยมองขาม แมกระทั่งความสุขที่เขาไดอยูใกลกับ
เธอ เขาก็ยังไมเคยเอยใหรู ตอนนี้ผูชายคนนั้นอยากขอกอดอีกสักครั้ง
อยากจะบอกวา เธอนั้นอยูในใจของเขามานานแสนนาน
You are always on my mind. You are always on my mind.
”นักรองชายรองดวยทวงทํานองอยางไพเราะ พรอมกับชี้มือไปกลางเวที
ทีค่ รู กั หลายคูต า งก็กอดประคองกันเตนรํา กอนจะมีหญิงสาวรางเพรียวระหง
ปรากฏกายขึ้นในชุดเดรสรัดรูปสีดํา อวดสวนเวาของเอวที่คอดกิ่วรับกับ
สะโพกที่ผายออกอยางสมสวน เนินอกสลางนวลเนียนสะทอนแสงไฟ
สีเหลืองนวลยิ่งทําใหผิวพรรณดูผุดผาดมากขึ้น ใบหนารูปไขเจือรอยยิ้ม
เพียงนิดยามหันไปยอขาใหกับชายชราสูงวัยที่โคงขอหญิงสาวแปลกหนา
เตนรํา
“พลเมืองดี!” รางสูงใหญเปรยอยางตกใจและแทบไมเชื่อสายตา
จนตองถามตัวเองวาเขาไมไดฝนไปใชไหม เพราะหญิงสาวที่เขาคิดถึง
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มาตลอดหลายเดือนมาปรากฏกายอยูตรงหนา และเธอกําลังเตนรํากับ
ชายชราดวยทาทีออนโยน หมุนตัวไปมา หัวเราะเริงราอยางมีความสุข
ก อ นจะทํ า ท า ถอนสายบั ว เมื่ อ เพลงจบลงและทุ ก คนต า งก็ ป รบมื อ ให
หญิงสาวโปรยยิ้มหวาน ยิ้มนั้นแลเลยมาถึงเขาที่ยืนตะลึงในรอยยิ้มที่เขา
รูสึกวาคุนเคยเปนอยางมาก กอนจะมองเมินแลวเดินลิ่วออกจากราน
ฟลิปโปรีบหยิบเงินคาเหลาวางไวบนโตะแลวเดินตาม เขาตั้งใจวา
ครั้ ง นี้ จ ะไม ย อมพลาดโอกาสที่ จ ะทํ า ความรู  จั ก กั บ หญิ ง สาวให ม ากขึ้ น
เขาเชื่อวานี่คือโชคชะตาที่ดลบันดาลใหเขาไดมาเจอพลเมืองดีแสนสวยอีก
เปนครั้งที่สาม ซึ่งมันไมใชเรื่องบังเอิญอยางแนนอน
รางสูงเดินแกมวิ่งเบียดเสียดผูคน นักทองราตรียังพลุกพลานไป
ตามถนนเพื่อจะเลี้ยวเขาเสนลาสเวกัสสตริปซึ่งเปนทางลัด
“คุ ณ ครั บ ” เขาตั ด สิ น ใจตะโกนเรี ย ก ร า งเพรี ย วระหงชะงั ก การ
กาวเดิน แตไมไดหันมามอง จากนั้นเดินตอ ทําใหเขาตองเรียกไปอีกครั้ง
“พลเมืองดี” คําเรียกนั้นทําใหรางเพรียวระหงหมุนตัวกลับมาหา
ผมเสนยาวพลิว้ ไหวเคลียอยูแ ถวเนินอกสลางทีโ่ ผลพน ชุดเดรสสีดาํ ออกมา
อยางตรึงตาตรึงใจ
“คุณนั่นเอง”
“เจาของรานมิสเตอรซัพพอรตที่คุณแวะเขาไปหลบคน จําไดใชไหม
ครับ” ฟลิปโปเดินเขาไปจนไดกลิ่นหอมของนํ้าหอมราคาแพงที่ผสมมากับ
กลิ่นเนื้อกลิ่นกายสาวที่เขาเผลอสูดเขาปอดลึกไปแบบไมรูตัว
“จําไดสิคะ เราเคยเจอกันบนถนนเรดร็อคแคนยอนดวย วาแตคุณ
เรียกฉันวาพลเมืองดี หมายความวายังไง”
“ก็คุณบอกวาเจอผูหญิงถูกพาขึ้นรถตู แลวคุณตองการจะชวย”
รางสูงกลาวเสียงทุม พลางบอกตัวเองวาตองระมัดระวังในเรือ่ งนี้ เพราะเธอ
ไมรวู า เขารูว า เธอชือ่ อิซซี่ แมสาวจอมยุง ผูท าํ ตัวเปนพลเมืองดีผดิ ทีผ่ ดิ เวลา
มากๆ
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“วาแตกระจกรถเปลีย่ นหรือยังครับ” คําถามนัน้ เรียกรอยยิม้ มุมปาก
ที่เขารูสึกวามีรอยยิ้มหยันเจือปนมาดวย
“ฉันยังจําผูช ายใสหมวกกันน็อกทีถ่ อื ปนเล็งยิงกระจกฉันไดอยูเ สมอ
คะ คิดวาถาเจอกันอีกครั้งเมื่อไร ฉันจะตีหัวเขาใหแตก”
“ผมวาคุณไมควรเขาไปยุงกับคนพวกนั้นมากกวา”
พลเมืองดีของเขาไมตอบ มีเพียงรอยยิ้มมาใหอีกครั้ง กอนหมุนตัว
จะกาวเดิน ทําใหเขาตองเรียกไว
“เดี๋ยวครับ”
“มีอะไรคะ”
“จะใหผมรูจักชื่อคุณไดไหม หรือเบอรโทร. ผมอยากทําความรูจัก
กับคุณมากกวานี้” ฟลิปโปตัดสินใจพูดออกไปเพื่อจะทําความรูจักให
มากกวาเดิม เขายอมรับวาพลเมืองดีคนนี้เหมือนคนคุนเคยที่เขาเคยรูจัก
มานานหลายป แตเขาก็คิดไมออกวาเคยเจอที่ไหน
“ชื่อและเบอรโทร.ของฉันมีไวสําหรับคนที่จดจํารําลึกถึงฉันเพียง
คนเดียวเทานั้น เหมือนเพลงเมื่อกี้ You are always on my mind.
เธอนั้นอยูในใจของเขามานานแสนนาน ขอตัวนะคะ” บอกแลวก็หมุนตัว
เดินลิ่วออกไปสูถนนเสนหลัก ทิ้งใหรางสูงใหญไดแตนิ่งตะลึงในคําพูด
ที่เสมือนตัดหนทางไมใหโอกาสเขาไดเดินบนเสนทางความรักนี้ไดอีกเลย

ร่ างสูงใหญขยี้กนบุหรี่ลงในถังขยะหนารานมิสเตอรซัพพอรตใน

ตอนฟาสาง ในมือมีเบียรกระปองที่ดื่มจนเกือบหมด เขาไขกุญแจเปด
เขาไปอยางเซ็งในอารมณกบั ความรูส กึ ทีเ่ หมือนโดนหักอกตัง้ แตยงั ไมเริม่ ตน
นับตั้งแตพลเมืองดีปฏิเสธที่จะใหเขาไดรูจักชื่อรวมไปถึงเบอรโทร.มา
รวมสองสัปดาห นั่นแสดงวาเขาไมใชผูชายในสเปคของหญิงสาว เพราะ
กอนหนานี้เขาก็พยายามจะทําความรูจักดวย แตก็โดนปฏิเสธไปแลว
หนึ่งรอบ เขาก็ยังไมเข็ดและคิดวายังมีความหวัง แตสุดทายเหมือนโดน
20 รอยเสนหามาเฟย

ตบหนากลางอากาศจนรวงลงสูห บุ เหวเบือ้ งลาง ทําใหเขาไมอยากจะทํางาน
เลยสักนิด แมแตรานที่เปดบังหนาก็ยังปดแบบไมมีกําหนด เพราะเบื่อ
จะทําทุกสิ่งอยางจนคิดวาจะกลับไปเอสเตนาเพื่อรักษาแผลใจใหหายสนิท
กอน แลวคอยคิดหรือตัดสินใจทําอะไรใหมอีกครั้ง ฟลิปโปเปดประตู
เขาไปในหองพักของตัวเอง แลวทิ้งตัวลงนอนหลับหมดสติไปเพราะฤทธิ์
เหลา เขาหลับไปไมรูกี่ชั่วโมง มารูสึกตัวตื่นเพราะเสียงลูกนองมาเคาะ
เรียกบอกมีพสั ดุสง มาถึงเขา ทําใหเขาตองลุกมาเปดประตูรบั กลองนัน้ แลว
ปดดังเดิม เพราะเวลานี้ไมอยากจะตอบคําถามของลูกนองมากนัก
ฟลิปโปจึงแกะเปดดวยความสนใจ มันเปนโทรศัพทเครื่องทันสมัย
พรอมใชกับกระดาษโนตหนึ่งแผน
“เปดเครื่อง แลวใชมันโทร.หาผม” คําบอกนั้นถาเปนกอนหนานั้น
เขาคงเดินไปใหลูกนองเปดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจับสัญญาณ
วาใครคือผูโทร.หาเขา แตเวลานี้ บอกตัวเองวาอะไรจะเกิดก็เกิด มือหนา
จึงกดโทร.ออกทันที
“ไฮ” ฟลิปโปสงเสียงทักทายไป
“ทีมกําจัดปลวก?”
“คุณตองการอะไร”
“ผมมีงานใหคณ
ุ ทํา มากับคนของผม ตอนนีเ้ ขาอยูห นารานคุณแลว
แลวไมตองกลัววาผมจะทําอะไรคุณ เพราะถาทํา รานของคุณคงระเบิด
เปนจุณไปแลว” จบคําพูดนัน้ สัญญาณโทรศัพทกข็ าดหายไปในทันที ทําให
เขาตองรีบเปดประตูออกจากหองแลวเดินมาดูตรงหนาราน ทําใหเห็นวามี
รถยนตเกงสีดําจอดอยูหนึ่งคัน
“ใคร” แตเขาก็เก็บความสงสัยไวในใจแลวเดินกลับเขาหองไปอาบนํา้
แตงตัวใหมจนเสร็จ กอนเหน็บโทรศัพทเครื่องเจาปญหาไวกระเปากางเกง
หลัง พลางหยิบเสื้อหนังสีนํ้าตาลมาสวมทับเสื้อเชิ้ตสีขาว เขาไมลืมที่จะ
หยิบปนสั้นกึ่งอัตโนมัติติดตัวไปดวยอีกหนึ่งกระบอก จากนั้นเดินออกมา
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เคาะประตูหองลูกนอง
“ครับเจานาย”
“ฉันจะออกไปธุระ”
“ไปไหนอีกแลวครับ ชวงนีเ้ จานายเปนอะไร มีอาการเหมือนคนอกหัก
เลย” โดมินิคเอยถามดวยความเปนหวง
“ไมเปนไร จะไปรับงานชิ้นใหมใหพวกนายทํา แคนี้แหละ”
“เจานาย ใหผมตามไปดวยไหมครับ” อังเดรเดินตามมาถามตรง
ประตูราน
“ไมตองหรอก เดี๋ยวฉันมา”
“แลวถามันเกิดเปนศัตรูของเจานายละครับ”
“ถาเปนศัตรูของฉัน ที่นี่ก็คงระเบิดเปนจุณไปแลว” คนเปนนาย
ใชคําพูดของลูกคาผูลึกลับมาบอกกับลูกนอง กอนเปดประตูออกจากราน
ก็เจอกับรถยนตเกงคันหรูสีดําจอดรออยูที่เดิมชายฉกรรจในชุดสูทสีดํา
ยืนรออยูสองคน กอนจะเปดประตูรถรอ ทําใหเขาตองกาวขึ้นไปนั่งอยาง
หลีกเลีย่ งไมได บอกตัวเองวางานนีจ้ ะออกมาเปนแบบไหน เดีย๋ วคงไดรกู นั

บ นถนนที่ทอดยาวยามรถยนตคันหรูสีดํามันวาวแลนผานนั้น

สองขางทางเต็มไปดวยตนปาลมที่ปลูกเรียงรายอยางสวยงามในระดับ
ความสูงไลเลี่ยกัน บงบอกถึงวาจะตองมีผูดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ประตู
สเตนเลสมันวาวสูงสองเมตรปดมิดชิดจนไมอาจเห็นภายในรั้วไดวามีอะไร
ซอนอยู แตเมื่อประตูเลื่อนเปดโดยอัตโนมัติก็ทําใหเห็นวาดานในนั้นรมรื่น
เพียงใด สนามหญาเขียวขจีราวกับปูพรมผืนใหญและมันถูกจัดวางไม
ดอกไมประดับไวอยางสวยงามราวกับสวนสวรรค มีสระนํ้าขนาดใหญอยู
ดานซายของถนน สวนดานขวาเปนอางนํ้าพุหินออน มีรูปปนหินออนเปน
รูปนางฟาตัวนอยยืนเทนํ้าใหไหลลงจากคนโท
“อาณาจักรเดอโรชา” ฟลิปโปเปรยผานริมฝปากไดรูป เขาถอนใจ
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โลงอกเมื่อรูวาเขากําลังจะมาพบใคร
ใบหนาคมเขมมองตรงไปยังตัวคฤหาสนหลังใหญที่เขาพบวามัน
เปลี่ ย นแปลงไปมาก หลั ง ไม ไ ด ก ลั บ มาที่ อ าณาจั ก รแห ง นี้ ถึ ง สิ บ สองป
มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่ แตเขาไมไดใสใจจะจํามันอีก เพราะรูสึก
วาความยุติธรรมไมมีในโลก เขาจึงออกไปเผชิญโลกกวางขางนอก ไป
เรียนรูงานและตามติดเปนลูกนองของ แซคคิโอ มิเกลลี่ ตั้งแตยังเปน
เพือ่ นบอดีก้ ารดมาดวยกัน จนเพือ่ นของเขาไดดบิ ไดดกี ลายเปนมหาเศรษฐี
เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยูในเอสเตนาที่เขาใชชีวิตพักพิงอยูที่นั่น
มาตลอด
“ลุงเอลเลียต” ฟลิปโปกลาวทักพลางสงมือใหจับกอนจะสวมกอด
ดวยความยินดี เขาจําไดวาเอลเลียตเปนคนขับรถที่รูใจนายใหญอยาง
อัลแบรโตมากที่สุด และยังใจดีกับเขามากที่สุดอีกดวย
“ดีใจนะครับที่ไดเจอลุงอีกครั้ง”
“ผมก็ดีใจที่ไดเจอฟล ไปๆ นายทานรออยู” เอลเลียตผายมือไปยัง
โถงกว า งของบั น ไดหิ น อ อ นทํ า ให ร  า งสู ง ใหญ ต  อ งก า วขึ้ น ไปพร อ มกั บ
หัวหนาคนรับใช
“นายทานเปนอะไรครับถึงไดใหคนไปตามตัวผม” เขาถามเสียงทุม
พลางกาวเดินไปบนพื้นหินขัดลายดอกกุหลาบรุนเกา ผานหองนั่งเลน
หองรับแขก หองสมุดทีเ่ ขาคุน เคยกับเสียงหวานเจือ้ ยแจวทีช่ า งซัก ชางถาม
สงสัยไปเสียทุกเรื่อง จนเขาครานจะตอบเพราะกําลังติดพันกับการตูน
เรื่องโปรด แตสุดทายเขาก็ตองวางหนังสือเรื่องนั้นลง แลวตองหยิบนิทาน
สําหรับผูหญิงอยางเรื่องซินเดอเรลลาขึ้นมาอานใหฟงแทน
“อิซาเบล เดอโรชา” สาวนอยแกแดดทายาทสุดหวงเพียงคนเดียว
ของ อัลแบรโต เดอโรชา
“เชิญครับ” เอลเลียตมาหยุดยืนอยูหนาประตูไมหนาหองสวนตัว
บนชั้นสองของตัวคฤหาสนหลังใหญ กอนจะเคาะประตูเพียงหนึ่งครั้งแลว
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เปดเขาไป
“นายทาน ฟลมาแลวครับ”
“มาแลวเหรอ เขามาสิฟล” คําเชื้อเชิญมาจากชายวัยกลางคนที่มีผม
สีทองแซมขาว รางทวมนั่งอยูบนเกาอี้นวมบุหนังสีนํ้าตาลตัวใหญตรง
ริมหองมีหนาตางเปดกวางรับแสงตะวันและสายลมโชยมาเบาๆ
ฟลิปโปรีบเดินเขาไปคอมตัวลงแลวจับมืออวบอูมนั้นมาจุมพิตเพื่อ
ทําความเคารพดวยความคุนเคย
“นายทาน”
“ในที่สุดแกก็กลับมาที่นี่ไดนะฟล” อัลแบรโตเอยทักพลางลุกขึ้นยืน
แลวอาแขนสวมกอดชายหนุมที่เขารักประดุจลูกชายคนโตของเขา
“นายทานสบายดีนะครับ”
“ไมคอยสบายเทาไรนักหรอก นั่งสิ”
ฟลิปโปเลยตองถอยมานั่งเกาอี้ตรงกันขามกับผูมีพระคุณที่เคย
ชุบเลี้ยงเขามาหลายป
“นายทานทําผมตกใจกับการติดตอนัดหมาย ถาบอกคําเดียววา
นายทานตองการพบ ผมก็มาครับ”
เจาของบานหัวเราะพลางโบกมือไปมาแลวพูดขึ้น
“ฉันไมไดทําหรอก แตเปนเด็กแกแดดของแกนั่นแหละ”
“คุณหนูเหรอครับ”
“จะมีใคร”
รางสูงใหญไดแตหัวเราะอยูในใจ ใช จะมีใครที่ไหนกลาทําแบบนี้ได
นอกจากสุดสวาทขาดใจของอัลแบรโตเพียงคนเดียว
“แกไปจากบานนี้กี่ปแลวฟล” คําถามนั้นทําใหคนตองตอบตองหยุด
คิดไปชั่วครูกอนตอบขึ้น
“ประมาณสิบสองปครับ”
“สิบสองปเลยเหรอ นานเหมือนกันนะ” อัลแบรโตเปรยขึ้น เขายังจํา
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เหตุการณวันที่ลูกสาวกลับมาถึงบานแลวไมเจอบอดี้การดคนโปรดมารอ
รับเหมือนเคย เหตุการณวันนั้นทําใหลูกสาวของเขาเหมือนคนอกหัก
ไมยอมกิน ไมยอมนอนจนรางกายผายผอม สุดทายไมไปโรงเรียนจนตอง
ไปขอหยุดพักหนึง่ ป และปนนั้ จึงตองงดเดินทางไปหาผูเ ปนแมในเมืองไทย
และเขาเองก็ตองคอยปลอบประโลมดูแลอยูใกลๆ สุดทายตองพาไปพบ
จิตแพทยเพราะเขากลัววาลูกจะเปนโรคซึมเศรา
“เจานายใหมเขาคงดีกับคุณฟลิปโปมากสินะ ถึงไมเคยคิดกลับมา
เยี่ยมคุณพอเลย” เสียงหวานใสตอวาอยางหางเหินมาจากประตูหองทําให
คนถูกตอวาตองหันไปมอง แลวเขาก็ถึงกับตกตะลึง เมื่อหันไปเห็นราง
เพรียวระหงของทายาทคนเดียวของ อัลแบรโต เดอโรชา
“พลเมืองดี!” ฟลิปโปเปรยออกมาเบาๆ ความทรงจําของเขากลับมา
ทันทีเมื่อนึกไปถึงหญิงสาวผูทําใหเขาทุรนทุรายกินนอนไมไดไปหลายวัน
เพราะคําปฏิเสธที่ตัดโอกาสไมใหเขาไดสานสัมพันธเพื่อจะนําไปสูความรัก
นี่มันเกิดอะไรขึ้น
‘อิซซี่คืออิซาเบลอยางนั้นหรือ’ เขาเกิดคําถามขึ้นในใจ ความคิดถึง
ความคะนึงหาความรูสึกที่เขามีตอหญิงสาวแสนสวยที่วิ่งหลบใครบางคน
เขาไปในรานมิสเตอรซัพพอรต อีกทั้งยังทําตัวเปนพลเมืองดีเมื่อหลาย
เดือนกอน มันกระแทกเขาสูหัวใจของเขาเต็มๆ ถาเปรียบเปนแกวก็คงจะ
ราว เพราะไมคิดวาหญิงสาวที่เขายังสลัดความคิดคํานึงไมออกนั้นจะกลาย
เปน อิซาเบล เดอโรชา เด็กกะโปโลแกแดดเมื่อหลายปกอนที่อยากใหเขา
มอบเฟสตคิสใหตั้งแตอายุสิบขวบ นายเปนบาอะไรวะฟลิปโป ทําไมถึงจํา
ไม ไ ด ทํ า ไมถึ ง ไม ฉุ ก ใจคิ ด สั ก นิ ด ว า อิ ซ ซี่ ก็ คื อ ลู ก สาวคนเดี ย วของผู  มี
พระคุณ
“อิซซี่ ทําไมแตงหนาทําผมทรงนี้อีกแลว พอวามันสาวไปสําหรับลูก
นะ” คนเปนพอเอยดวยความเกรงใจ ถึงแมลูกของเขาจะอายุยี่สิบกวา แต
เขาก็ชอบใหอิซาเบลแตงตัวแบบสาวนอยวัยใสมากกวาจะทําตัวเหมือน
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หญิงสาวผูเรารอน
“แตงใหคุณฟลิปโปดูไงคะคุณพอ เผื่อเขาจะรูตัวบางวาสเปคผูหญิง
ที่เขาชอบเปนแบบไหน”
คําวาคุณฟลิปโปมันสะดุดใจของชายหนุมเขาอยางจัง มันบอกให
รูถึงความหางเหินอยางเห็นไดชัด แตเหนือสิ่งอื่นใด เขาเชื่อวาเปนเพราะ
ความนอยใจและนิสัยแสนงอนที่ไมเคยหายไปจากความเปนตัวตนของ
อิซาเบล
“ฟลจํานองไดใชไหม”
“ถาเจอขางนอกก็จําไมไดหรอกครับ” ฟลิปโปสารภาพความจริง จะ
ใหเขานึกภาพเด็กกะโปโลแกแดดวัยสิบปออกไดอยางไร ตอนนั้นตัวผอม
ยาวไวผมเปยรุยราย เลนซนเกินเด็กผูหญิงทั่วไป
“ใชสิ ทีน่ ไี่ มมอี ะไรใหจดจํามากนี่ มันเปนแคทางผานใหคณ
ุ ฟลปิ โป
ไดฝกฝมือเทานั้นแหละ” คนพูดจัดแจงถอดวิกผมยาวสีนํ้าตาลออกเหวี่ยง
ไปบนโตะ เผยใหเห็นทรงผมที่แทจริงก็คือเสนผมสีนํ้าตาลเสนยาวที่มัดไว
อยางเรียบรอย มือเรียวบางดึงกระดาษทําความสะอาดผิวหนาจากกลอง
บนโต ะ มาเช็ ด เครื่ อ งสํ า อางออกจนเหลื อ แต ผิ ว แก ม เนี ย นใส รวมถึ ง
คอนแท็กตเลนสสีฟานํ้าทะเลก็ถูกถอดออกเผยใหเห็นดวงตาสีนํ้าตาล
กลมโตสดใสแวววาวที่ฟลิปโปเคยชมวาสวยเหมือนดวงดาวบนทองฟา
“พอจะจําไดหรือยังคะคุณฟลิปโป”
“คุณหนูกําลังเลนอะไรอยูครับ” ฟลิปโปถามดวยความไมพอใจ
ในหัวอกเสียดราวมากยิ่งขึ้นเมื่อนึกถึงวาเขาเพิ่งจะโดนคุณหนูอิซาเบล
เลนตลกไดอยางเจ็บแสบที่สุด
“เลนขายของไง เด็กก็ตองเลนขายของไมใชเหรอ”
“อิซซี่ ไมเอานา” คนเปนพอปรามดวยนํ้าเสียงเรียบๆ
“หนูพูดเรื่องจริง” อิซาเบลตอวาดวยความนอยใจ เธอแทบจะเก็บ
กลั้นนํ้าตาเอาไวไมอยูยามไดเจอหนาเขาอีกครั้งในวัยสามสิบสอง หลังจาก
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ทีเ่ ขาออกไปจากทีน่ เี่ ปนเวลาสิบสองป เพียงเพราะเธอขอใหเขามอบเฟสตคสิ
ให ผูชายอะไรไกออนใจเสาะ แคจูบแบบเด็กๆ ทําไมตองหนี เสียแรงรัก
เสียแรงเทิดทูนเสมือนพี่ชายใจดี การออกไปจากที่นี่ของเขาทําใหเธอโกรธ
ผิดหวัง เสียใจเหมือนถูกพี่ชายทอดทิ้ง ทําใหเธอตั้งใจวาจะตองตามหาเขา
ใหเจอ แลวก็จะแกลงปวนเขาเลน แกลงใหเขาหลงรัก แลวเธอก็จะหักอก
เขา ในฐานะที่เขาหักอกเธอมากอน
และเวลากวาหาปที่เธอสืบเสาะตามหา มันไมสูญเปลา ในที่สุดเธอ
ก็เจอวาเขาทํางานอยูกับใคร และทํางานอะไรเปนอาชีพเสริม ชางสมกับ
เปนลูกนองของพอจริงๆ ตอนนี้เธอเชื่อวาเขากําลังนึกถึงอิซซี่ พลเมืองดี
ที่เขาใชปนยิงกระจกรถของเธอแตก และเอาปนขูไลไมใหเธออยามายุงกับ
การทํางานของเขา นี่เขาคงไมรูเลยสินะวาเธอสะกดรอยตามเขาตลอด
รูความเคลื่อนไหวของเขามากที่สุด เธอรูวาเขารักรอยยิ้มของเธอ แต
ครั้งสุดทายนาจะทําใหเขาเจ็บมากที่สุดก็คือในรานเหลา เธอรูวาเขาตะลึง
และนึกไมถึงวาจะเจอเธออีกครั้ง และครั้งนั้นทําใหเขากลาที่จะเดินเขาหา
แตคนอยางอิซาเบลจะไมเจ็บอยูฝายเดียว ถาเธอเจ็บ เขาตองเจ็บดวย
ในเมื่อเขาจําเธอไมไดเลยสักนิด นี่แสดงวาเขาไมเคยมีเธออยูในหัวใจเลย
ใชไหม!
“ผมตองขอโทษคุณหนูดวย” ในที่สุดฟลิปโปก็ตองเอยปากออกไป
“ฉันไมใชคุณหนู ฉันเรียนจบรับปริญญาเรียบรอย เลิกเรียกวา
คุณหนูไดแลว”
“อิซซีโ่ กรธอะไรฟล หรือวาเปนเพราะเขาไปจากทีน่ โี่ ดยไมไดบอกลูก”
คนเปนพอเอยแทรกขึ้นอยางเห็นใจ เขายังจําไดวาลูกสาวเอาแตรองไห
ครํา่ ครวญ และโกรธหัวฟดหัวเหวีย่ ง หลังรูว า บอดีก้ ารดคนโปรดขอลาออก
ไปจากอาณาจักรแหงนี้โดยไมยอมอยูใหสาวนอยของเขาไดลํ่าลา ตอนนั้น
กวาอิซาเบลจะเลิกพูดถึงฟลิปโปก็ตองใชเวลานาน นี่กลับมาเจอกันใหม
ก็ตอวากันเลย ไมตองออมคอมใหเสียเวลา
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“ไมเกี่ยว เขาไมมีความสําคัญอะไรกับหนูขนาดนั้นหรอก”
“ครับ” ฟลปิ โปรับคําสัน้ ๆ เขาไมไดจงใจยัว่ แตเขารูว า อิซาเบลไมชอบ
“ครับอะไร จะกวนประสาทหนูเหรอ เอย ฉันเหรอ” อิซาเบลตวาดแหว
เธอรูวาอดีตพี่ชายที่แสนดีกําลังยั่วใหเธอหงุดหงิด จําไดวาเขาชอบพูดยั่ว
ใหเธอโมโหหรือหงุดหงิดเลน โดยทีส่ หี นาทาทางของเขาทําไมรไู มชมี้ าตลอด
“ผมรับทราบไงครับ”
“อิซซี่ พอขอพูดธุระกับฟลเขากอนนะลูก”
“ก็พูดไปสิคะ หรือคุณพอเห็นคนอื่นดีกวาหนู”
“อิซซี่ ลูกก็รูวาพอรักลูกมากแคไหนนะ”
คนเปนลูกปรายตาคอนพลางสะบัดหนาเชิดขึ้นเหมือนที่เคยทํา
มาตั้งแตตอนเปนเด็ก ฟลิปโปเองก็จําภาพสาวนอยแสนงอนไดติดตา
ใหโตเปนสาวแคไหนก็ยังเปนเด็กวันยังคํ่า เขาแคคิด เขาไมไดพูดออกไป
แคแสดงออกทางสายตาใหหญิงสาวรูเทานั้น
“ไมตองมามองเลยนะ” อิซาเบลตวาดเสียงแหว
“ถาคุณหนูไมมองผม แลวคุณหนูรูวาผมมองไดยังไง”
“ฟล อยายั่ว” ผูมีพระคุณเอยเตือน
“ก็คุณฟลิปโปมองฉันกอนทําไม”
“ครับ”
รางเพรียวระหงถึงกับกระทืบเทาอยางหงุดหงิด แตคนชางยั่วก็ยัง
ตีหนานิ่งทําไมรูไมชี้ บอกตัวเองวาในเมื่ออยากจะกลับไปเปนเด็กเหมือน
เมื่อสิบสองปกอน เขาก็จะยั่วใหเข็ด ดูซิวาความอดทนใครจะหมดกอนกัน
“อิซซี่ พออยากไดนํ้าสักแกว จะไปหยิบมาใหพอไดไหม” คําสั่งนั้น
ทําใหทายาทแสนสวยจําตองยอมเดินออกจากหองทั้งที่ไมเต็มใจ
“ขอโทษดวยนะฟล อิซซี่ยังเอาแตใจตัวเหมือนเดิม” อัลแบรโต
หันมาบอกพลางชี้มือไปยังเคานเตอรบารที่อยูริมหอง
“เอาวิสกี้มากินกันหนอยสิ รินใหตัวเองดวยละ”
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“นายทานคงมีธุระสําคัญ ถึงใหคนไปตามตัวผมมา” รางสูงใหญ
รินวิสกี้ใสแกวสองใบ จากนั้นถือมาใหอัลแบรโต
“ดื่ม”
“ครับ”
คนเปนนายหัวเราะเบาๆ กอนจิบวิสกี้ไปครึ่งแกว ทําใหฟลิปโปตอง
จิบตามไปอึกใหญ
“ไอคําวาครับของแก มันฟงแลวนาหงุดหงิดเหมือนกันนะ”
“คุณหนูชอบหาวาผมกวนประสาท”
“แกใจดํานะฟล ไมยอมติดตอกลับมาเลย อิซซี่คลั่งเหมือนคนบา
เสียใจวาทําไมตองไป แถมกอนไปก็ไมบอกไมลํ่าลาสักคํา รูไหมวาฉันตอง
พาไปพบจิตแพทยเพราะกลัวจะเปนโรคซึมเศราแลวฆาตัวตาย” อัลแบรโต
ตอวาแทนบุตรสาว อันที่จริงเขาก็ไมอยากจะพูดถึงความหลังเทาไร แต
ภาพของอิซาเบลที่เอาแตรองไหครํ่าครวญราวกับสาวนอยถูกผูชายหักอก
ทําใหคนเปนพออยางเขาถึงกับสะเทือนใจ และรูส กึ ผิดทีไ่ มยอมรัง้ เด็กหนุม
ไว
“ผมขอโทษดวยครับ ไมคิดวาคุณหนูจะเสียใจมากขนาดนี้ แตผม
ก็เคยใหเหตุผลนายทานไปแลว”
“ฉันเขาใจ แกตัดสินใจถูกตองแลว แกมันเปนคนดี ดีเกินกวาจะมา
จมปลักอยูตรงนี้”
“นายทานอยาพูดอยางนั้นเลยครับ ความจริงเปนแบบไหน มีทาน
กับผมเทานั้นที่รู ที่นี่เปรียบเสมือนอวนใสปลาขนาดใหญ พอมีปลาเนา
ตัวเดียว มันก็พากันเหม็นไปดวยกันทั้งหมด และที่สําคัญ เจาของอวน
ก็ไมคิดจะแกไข”
“แกมันก็ยงั ปากคมยิง่ กวากรรไกรเหมือนเดิม” อัลแบรโตหัวเราะหึๆ
อยูใ นลําคอ พลางจิบวิสกีแ้ กวนัน้ จนหมด เขาจําไดวา วันทีฟ่ ล ปิ โปจะไปนัน้
เขาไดเคนความจริงจนทําใหรูวามีเรื่องเลวรายเกิดขึ้น บอดี้การดคนโปรด
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ของลูกเขาเลยตองไปจากอาณาจักรแหงนี้ ทิ้งใหอิซาเบลเขาใจผิดวาไป
เพราะโดนขอเฟสตคิส เขาไดแตเสียใจที่ไมหามปรามและไมจัดการอะไร
ใหเด็ดขาด ยังคงปลอยคาราคาซังมาถึงตอนนี้
“ผมตองขอโทษดวยครับที่คําพูดของผมมันแทงใจดําทาน”
“เออ ไมตอ งยํา้ ไปเอาวิสกีม้ ากินอีกสิ” คําสัง่ นัน้ ทําใหรา งสูงตองเดิน
ไปหยิบขวดวิสกี้มารินใสแกวให
“สวนเรื่องคุณหนู ถาการไปจากที่นี่ของผมทําใหคุณหนูเสียใจ ผม
ก็ตองขอโทษอีกครั้งครับ”
“ฉันไมรับหรอกนะคําขอโทษของแกนะ เอาไวไปขอโทษอิซซี่เขาเอง”
“ครับ แลวนายทานใหคนไปพาผมมาที่นี่ทําไมครับ” ฟลิปโปถาม
อยางนอบนอม อันที่จริงเขาก็อยากจะถามเหมือนกันวารูไดอยางไรวาเขามี
รานอยูที่ลาสเวกัส แตจะวาไปแลว เขาก็ไมนาถาม เพราะคนของอัลแบรโต
ก็มีไมใชนอย ไมใชเรื่องยากเลยสักนิดถาคิดจะตามหาตัวเขา และที่สําคัญ
เขาเพิ่งจะเสร็จจากงานรับจางกําจัดปลวกใหวาเลนติโน ดิเชลี
“ตอนนี้ เ ดอโรชากํ า ลั ง เดื อ ดร อ นหนั ก เพราะ วาเลนติ โ น ดิ เ ชลี
พันธมิตรในธุรกิจของเราถูกทางการเพงเล็งและกวาดลาง ทําใหเดอโรชา
ตองหยุดทํางานทุกอยางที่ผิดกฎหมาย รายไดเราเลยถดถอย เริ่มเขาสู
ภาวะขาดทุน แถมแกงเดียโกยังคิดเหิมเกริมจะขอเขามามีสวนรวมดวย
การจะขอจัดการตอกรกับทางการเอง เพือ่ แลกกับสวนแบงหาสิบเปอรเซ็นต
แตฉันปฏิเสธไป มันก็เลยเปนปญหาคอยกอกวนสรางความเดือดรอนให
เดอโรชา” คนเปนนายพูดอยางหนักใจ กอนยกแกววิสกี้ขึ้นชูเพื่อบอกให
ฟลิปโปรูวาเขาตองการมันอีก
“นายทานตองการใหผมจัดการแกงเดียโก?”
“ไมใช ฉันเปนหวงอิซซี่”
“ผมว า ไม น  า ห ว งเท า ไรมั้ ง ครั บ ” ฟ ลิ ป โปบอกเสี ย งเรี ย บ ยั ง จํ า
เหตุการณตอนอิซาเบลทําตัวเปนพลเมืองดีไดไมลมื หญิงสาวไมไดมคี วาม
30 รอยเสนหามาเฟย

เกรงกลัวเลยสักนิด กลาตอปากตอคําเพือ่ จะชวยเหลือนาตาชา หรือวาเปน
เพราะหญิงสาวรูวาเขาคืออดีตพี่ชายใจดี เลยแกลงยั่วเลน ถาเปนแบบนั้น
เหตุการณในรานเหลาแองกัส ก็คงมาหวานเสนหใส เพราะรูวาเขาอยาก
สานสัมพันธดวยตั้งแตเจอกันครั้งแรก
รายนัก!
“อิซซี่โตแตตัว แตความคิดแลวก็นิสัยยังเหมือนเดิม เอาแตใจแลว
ก็พรอมจะอาละวาดถาใครพูดไมเขาหู”
“นายทานจะใหผมทําอะไรครับ” ถามแลวก็รินวิสกี้ใสแกวใหผูมี
พระคุณ
“ฉันอยากใหแกพาอิซซี่ไปสงหาแมเขาที่เมืองไทย”
“ทําไมไมใหผมอยูช ว ยทีน่ ี่ ผมนาจะชวยไดเยอะกวา” ฟลปิ โปตอรอง
เพราะคิดวางานคุมครองอิซาเบลนั้นใครก็พาไปได ไมจําเปนตองเปนเขา
อีกทั้งเขาเห็นวาทางอาณาจักรของอัลแบรโตนาหวงกวา
“อิซซี่ยืนยันวาจะไมไปไหนทั้งนั้น แตถาแกไปสงเขาที่เมืองไทย เขา
ก็จะยอมไปตามคําขอของฉัน”
“คุณหนูคิดอะไรอยูครับ ทําไมตองเปนผม”
อัลแบรโตหัวเราะพลางยกแกววิสกี้ขึ้นดื่มจนหมด กอนพูดขึ้น
“ฉั น อนุ ญ าตให แ กไปถามอิ ซ ซี่ เ อาเอง แต แ กห า มปฏิ เ สธคํ า ขอ
ของฉัน”
“แตผมคิดวา”
“หรือถาแกทําใหอิซาเบลเปลี่ยนตัวเปนคนอื่นได ฉันก็ยินดี แต
ทางที่ดี แกควรทําตามคําขอของฉันจะดีกวา ถือเสียวาใชหนี้ที่แกเคยทําให
ลูกสาวฉันนํ้าตาตกมาแลว” อดีตผูมีพระคุณสรุปใหเสร็จสรรพ ทําให
ฟลิปโปตองหนักใจเพิ่มอีกเทาตัว แลวนี่แมคุณเตรียมจะเลนงานยอนหลัง
อะไรเขาบาง ถึงไดเจากี้เจาการยื่นคําขาดกับพอวาตองเปนเขาพากลับ
เมืองไทยเทานั้นถึงจะยอมไป
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ดวย”

“ถาอยางนั้นผมขอไปคุยกับคุณหนูกอน”
“คุยได แตยังไงฉันก็ตองใหกลับไปเมืองไทยอยูดี แมเขาเปนหวง

“ผมจะลองเจรจาดู เผือ่ เปลีย่ นเปนลูกนองของผมไปแทน ผมจะได
อยูดูแลนายทานตรงนี้ได” รางสูงใหญเอยเสียงเรียบ กอนเปดประตูออก
จากหอง ไปทางโถงฝงซายของตัวคฤหาสนที่เขาคุนชินเปนอยางดี เพราะ
เขาก็เคยพักอาศัยอยูในหองขางๆ กอนจะยายออกไปจากอาณาจักรแหงนี้
มือหนายกขึ้นเคาะประตูเบาๆ
“คุณหนู”
“ไมมีคุณหนูในหองนี้” เจาของหองตวาดมาใหไดยิน
“แลวเด็กแกแดดละ” เขาถามกลับเขาไปพลางเคาะอีกครั้งกอนจะ
ไดยินเสียงตวาดตอบกลับมา
“เด็กแกแดดมันตายไปพรอมกับพี่ชายใจดีแตนิสัยเลวไปนานแลว”
ฟลิปโปไดแตถอนหายใจ รูดีวาเหตุการณในครั้งนั้นยังฝงอยูใน
ความทรงจําของสาวนอยอยูตลอดเวลา
“คุ ณ อิ ซ าเบลครั บ ขออนุ ญ าตให ผ มพู ด ธุ ร ะสั ก ครู  ไ ด ไ หมครั บ ”
รางสูงสงเสียงเขาไป เขารอไมนานประตูหองก็เปดกวาง รางเพรียวระหง
อยูในชุดกางเกงยีนสขาสั้นกุดเอวตํ่ากับเสื้อยืดสีขาวเอวลอยมองเห็น
หนาทองแบนราบและมีมัดกลามอยางเห็นไดชัด
“อยาคิดมาพูดใหฉันเปลี่ยนใจนะ”
“ไมหวงนายทานเหรอ” เขายืนถามตรงหนาประตู
“หวง แตคุณพอไมใหฉันอยู”
“ถาหวงก็ไปเมืองไทย แลวผมจะอยูดูแลนายทานเอง”
“นึกแลวตองปฏิเสธ ก็ในเมื่อเปนแบบนี้ ก็ไมตองหรอก ฉันดูแล
คุณพอเองได เดี๋ยวจะใหรถไปสงคุณฟลิปโปถึงรานเลย” คนพูดมองเมิน
พลางเชิดหนาขึ้นดวยอาการของคนแสนงอนเหมือนกับตอนเด็กๆ ไมมีผิด
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“ถาอยางนั้นก็ตอบมากอนสิวา ตามหาผมเจอไดยังไง แลววันนั้น
ที่วิ่งเขาไปในราน เจตนาจะพิสูจนวาผมจําไดหรือเปลา แบบนั้นใชไหม”
“สําคัญตัวผิดไปแลวมั้ง” บอกแลวก็จัดแจงจะปดประตูใสหนาแต
มือหนาก็ดันเอาไวไดทัน
“อยามาโกหก”
อิซาเบลเบหนาไหวไหลยั่วโมโหอดีตพี่ชายใจดีเลน บอกตัวเองวา
ถึงเวลาที่เธอจะแกแคนเอาคืนบางแลว
“ไหนบอกวาโตแลวไง”
“ก็โตแลวไง ฉันถึงคิดวา ฉันดูแลคุณพอดูแลตัวเองได ปน ฉันก็
ยิงเปน มวยไทยก็เปน ขี่มาก็ได อะไรที่คุณฟลิปโปทําได ฉันก็ทําไดหมด
เพราะฉะนั้นไมตองมาทําเปนมีนํ้าใจ คุณจะกลับก็กลับไปเลย เราอยูของ
เรามาไดตั้งหลายปแลว” อิซาเบลตองบังคับเสียงไมใหสั่นเพราะความ
นอยใจที่เขายังอุตสาหปฏิเสธคําขอรองของพอเธอ
“ถาอยางนั้นก็เตรียมตัวเดินทาง ผมจะไปสงคุณหนูดวยตัวเอง”
“ไมตองมาประชดหรอก ฉันไมไปไหนกับคุณทั้งนั้น กลับไปไดแลว”
รางเพรียวระหงจัดแจงจะปดประตูอีกครั้งแตฟลิปโปก็ไมยอมใหปด
“เดี๋ยวกอน เรายังพูดกันไมรูเรื่อง”
“พูดอะไร ฉันวาเราพูดกันรูเรื่องแลวนะ” มือเรียวบางจับมือหนา
ใหออกจากตนแขนของเธอ พลางเชิดหนาขึ้นมองดวยสายตายั่วยวน
“หรือวาคุณหนูยังโกรธที่ไมไดเฟสตคิสจากผม” คําถามนั้นทําให
ใบหนารูปไขแดงเรือ่ แขงกับกลีบกุหลาบสีแดงในแจกันใหญรมิ หอง กอนจะ
หัวเราะขบขัน
“อุย ไปอยูไหนมาเนี่ย จูบแรกอะไร ฉันลืมไปหมดแลว จะบอกให
วาฉันจูบกับออกัส เขาไดเฟสตคิสจากฉันไปเรียบรอยแลว”
ฟลิปโปถึงกับลมออกหู รูสึกเหมือนโดนสบประมาท เขากระชาก
รางเพรียวระหงเขาหาตัวแลวฉกปากลงบนกลีบปากอวบอิ่ม บดขยี้สั่งสอน
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ใหรูวาเฟสตคิสเปนแบบไหน
อิซาเบลตกตะลึงไปชัว่ ครูก บั สัมผัสแสนเรารอน เธอแทบออนระทวย
อยูในวงแขน ถาจะไมรูสึกตัวรีบผละออกจากออมแขนแลวเงื้อมือขึ้น
หมายจะตบ แตก็ถูกมือหนารับไวไดทัน
“ไอออกัสมันสอนคุณหนูยังไง บอกตรงๆ นะวาไมไดเรื่อง”
“ฟล!” อิซาเบลเอ็ดเสียงแหว หนาของเธอแดงกํา่ เพราะอับอายทีโ่ ดน
ลอเลียน เพราะจริงๆ แลวเธอยังไมเคยไดจูบกับใครสักคน
“แลวจูบนีก้ ส็ าํ หรับพลเมืองดีทบี่ อกวาจะกัดลิน้ ใหขาดใจตายไปเลย”
รางสูงใหญรั้งรางเพรียวระหงเขาหาออมแขนอีกครั้ง เขาโนมใบหนาลง
แนบชิดแลวบดเบียดกลีบปากอวบอิ่มอยางดูดดื่ม
“ปลอยฉันนะ” อิซาเบลผลักตัวเองออกจากออมกอดที่เต็มไปดวย
ความเรารอนจนเธอแทบละลาย ในอกในใจเตนแทบไมเปนจังหวะเพราะ
สัมผัสจากชายหนุมที่ทําใหเธอนํ้าตาตกเมื่อหลายปกอน
“วั น นี้ กั บ วั น นั้ น ต า งกั น ลิ บ เลยนะอิ ซ ซี่ วั น นี้ คุ ณ หนู เ หมื อ นเด็ ก
เอาแตใจ แตวันนั้นในราน คุณหนูเหมือนดอกไมแรกผลิ ผมยอมรับนะวา
หญิงสาวที่เดินเขาไปในรานมันกระแทกความรูสึกของผมอยางจัง ทําให
ผมแทบไมมีสมาธิทํางาน แตพอรูวาเปนคุณหนูเทานั้นแหละ”
“หมายความวายังไง” รางเพรียวระหงถามเสียงแหวขึ้นมาทันที
“ก็หมายความวาภาพฝนของผมมันหายไปในพริบตา เหลือแตภาพ
ของเด็กแกแดดแกลมที่ผมตองสายหนาเอือมระอาทุกครั้งนะสิ” ฟลิปโป
พูดยั่วอยางหนาตาเฉย และมันก็ไดผลเมื่อหญิงสาวออกแรงผลักเขาให
ถอยหาง
“กลับไปไดแลว เดี๋ยวจะใหรถไปสง แลวฉันก็จะบอกพอเองวา
ไมไปไหนทั้งนั้น”
“เสียใจ ผมรับปากนายทานไปแลว เราตองเดินทางดวยกัน”
“ไมไปไหนทั้งนั้น อยามาออกคําสั่ง” รางเพรียวระหงจัดแจงจะ
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กาวเดินหนี
“กลัวเหรอ”
“กลัวอะไร”
“อาว ก็กลัววาจะตองอยูใกลผม”
“ใช กลัว กลัวจะพลั้งมือฆาคุณฟลิปโปมากกวานะ”
“ฆาเพราะแคนที่ผมไมยอมจูบเฟสตคิสแบบนั้นหรือเปลา” เขาถาม
พลางจับตนแขนไวอีกครั้ง
“เลิกพูดถึงเฟสตคิสไดแลว ฉันลืมไปหมดแลวดวย”
“แตกย็ งั ไมหายโกรธ ยังตามหาตัวผมจนเจอ เพือ่ อะไรบอกหนอยสิ”
“ก็แคอยากรูวาคุณฟลิปโปมีหัวจิตหัวใจจะรักใครเขาบางหรือเปลา
จะบอกใหวาการทดลองวันนั้นมันไดผล” อิซาเบลลอยหนาลอยตาบอก
เสียงใส เพราะรูสึกวาตัวเองกําลังเปนผูชนะ
“หมายความวายังไง”
“ก็หมายความวา คุณฟลปิ โปตกหลุมรักสาวลึกลับคนนัน้ นะสิ ติดใจ
รอยยิ้มจนอยากจะตามไปสงบาน ฉันจําไดนะวาคุณฟลิปโปมองพลเมืองดี
ตาไมกะพริบเลย แตทจี่ าํ ไดมากทีส่ ดุ ก็สองสัปดาหกอ นในรานเหลาแองกัส
ฉันสวยจนตองวิ่งตามมาขอชื่อกับเบอรโทร.เลยเนอะ เปนไงละ เจอกัน
สองครั้งไมใชเรื่องบังเอิญ นี่เจอครั้งที่สามมันเปนเรื่องของพรหมลิขิต
ใชไหมคะ” คนพูดหัวเราะเสียงใสชอบใจที่ทําใหชายหนุมตรงหนาถึงกับ
ยื น นิ่ ง ร า งเพรี ย วระหงเดิ น นวยนาดทิ้ ง สะโพกอยู  ก ลางห อ งส ว นตั ว ที่
ใหญโตกวางขวาง มือเรียวสวยหยิบเสื้อคลุมแบบมีฮูดสวมศีรษะมาสวม
ทับเสื้อยืดเอวลอยของเธอ
“ฉันยังจําไดทุกคําพูดของคุณฟลิปโปเลยนะที่ชมวา ฉันเปนผูหญิง
ที่สวยและงามที่สุดเทาที่เคยเห็น ติดใจจนถึงขนาดจะตามไปสงเพื่อจะได
ทําความรูจักกันใหมากขึ้น” พูดแลวก็หัวเราะคิกใบหนาแดงระเรื่อยาม
นึกถึงวันนัน้ ในรานทีเ่ ธอแกลงปน หัวเขาเลน จําไดวา วันนัน้ เธอออกจากราน
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มาแลวก็หัวเราะอยางบาคลั่งเพราะเชื่อวาเธอหลอกเขาไดสําเร็จ
ฟลิปโปบดสันเหลี่ยมกรามจนมันแทบจะแหลกอยูในปาก นึกโกรธ
ที่โดนเด็กแกแดดหลอกตมจนสุก ความหวังที่เขาตั้งใจไววาจะตองหา
ตัวอิซซี่ใหเจอ และครั้งนี้เขาจะไมยอมปลอยใหหลุดมือนั้นมันถูกอิซาเบล
ตัวแสบพังทลายจนแหลกแทบหาชิ้นดีไมได
รายนัก รายอยางที่ไมเคยนึกมากอนวาจะรายไดขนาดนี้ แตในเมื่อ
ต อ งการเล น กั บ เขาแบบนี้ ก็ ไ ด เขาจะเล น ด ว ย แล ว ดู สิ ว  า ใครจะเจ็ บ
มากกวากัน
“คุณหนูคงมั่นใจวาผมหลงรักสาวลึกลับคนนั้น?” คําถามนั้นทําให
รางเพรียวระหงไหวไหลแบมือดวยทาทางที่มั่นใจวาตัวเองกําลังกําชัยชนะ
อยูในมือ
“ถาอยางนั้นเรามาเลนพนันกันไหม”
“พนันอะไร” อิซาเบลถามดวยความสนใจกอนหยอนกนลงนั่งบน
โซฟาตัวยาวสีขาวพลางยกขาขึน้ ไขวหา งเพือ่ อวดเรียวขาภายใตกางเกงยีนส
ขาสั้นกุด
“ใครตกหลุมรักกอน คนนั้นแพ”
“ชิ เกมเด็กๆ”
“คุณหนูกลาไหมละ”
“แลวคนชนะจะไดอะไร”
“ไดหัวเราะเยาะคนแพไง”
“น อ ยไป” หญิ ง สาวบอกอย า งมั่ น ใจ เธอเชื่ อ ว า เธอจะทํ า ให เ ขา
ตกหลุมรักเธอไดไมยาก
“อยากไดอะไรเพิ่มเหรอ”
“ถาใครแพ คนนั้นก็หามแตงงานตลอดชีวิต และที่สําคัญจะตอง
เปนทาสรับใชอีกฝายไปจนตาย กลาไหมคะ ฟลที่แสนดี”
“มีอะไรเพิ่มเติมไหม” ฟลิปโปถามเสียงเรียบ มองสบตาคนอวดดี
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บนโซฟาอยางหมั่นไส นี่คงมั่นอกมั่นใจมากสินะวาจะชนะ คงนึกวาเขาจะ
ตกหลุมรักไดงายๆ ถาเปนแบบนั้น เขาคงไมอยูมาจนถึงอายุสามสิบกวา
หรอก
“ฉันวาแคนี้มันก็เจ็บปวดพอสําหรับคนที่เลนเกมแพแลวคะ”
“ถาอยางนั้นก็มาทําสัญญากัน”
“ไดสิ ฉันเปนลูกผูหญิง พูดแลวไมคืนคําแนนอน” รางเพรียวระหง
ลุกเดินมาหาอดีตพี่ชายใจดีของเธอตรงโถงของหอง
“สัญญานี้เราจะรูกันสองคน”
“ไมมีปญหา”
“สัญญานี้จะมีอายุหกเดือนนับจากวันนี้เลย”
“ไดสิคะ สบายอยูแลว เริ่มเร็วก็จบเร็ว” คนพูดยิ้มหวาน เปนยิ้ม
ที่ฟลิปโปลงความเห็นวาสวยบาดใจ ถาเปนตอนที่เขายังไมรูวาสาวลึกลับ
คนนัน้ เปนอิซาเบล เขาคงจะดึงตัวมากอดมาจูบใหหายคิดถึง แตตอนนีเ้ ขา
ตองเตือนตัวเองวายิม้ นีค้ อื ยิม้ พิฆาตใจ ถาเขาเผลอเมือ่ ไร มันคงแทงใจเขา
ยับเยินเปนแน
“แตเดีย๋ วกอน ฉันวาทําสัญญาปากเปลาไมหนุกหรอก เราตองมีการ
ลงนามทําสัญญากันเปนลายลักษณอักษรดวย” รางเพรียวระหงเดินกลับ
เขาไปยังหองนอนสวนตัว เธอเปดลิ้นชักหยิบลิปสติกแทงพิเศษแลวถือ
ติดมือออกมาดวย
“นีค่ ะ ลิปนีฉ้ นั ไดมาจากเพือ่ นทีเ่ ปนซีไอเอ เขาบอกวาทาแลวจูบปาก
กับคนที่เราตองการตามดูเขาตลอดเวลา เราก็จะเห็นวาเขาอยูไหน ฉัน
โหลดแอปฯ นี้ลงมือถือเรียบรอย มาทดลองกันดีกวา” มือเรียวสวยจัดแจง
ทาลิปสติกสีชมพูมันวาวลงบนกลีบปากอิ่มเต็ม
“เหรอ แตของคุณหนูสูของผมไมไดหรอก ของผมนี่พนใสปากแลว
ก็ จู บ กั บ เหยื่ อ จะรู  ไ ด ทั น ที ว  า เหยื่ อ พู ด เท็ จ หรื อ พู ด จริ ง ” มื อ หนาหยิ บ
ขวดนํ้ายาทําความสะอาดในชองปากมาพนใสปากไปสองครั้ง จากนั้น
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รั้งเอวบางเขามาแนบชิด
“อุย มีดวยเหรอ” รางเพรียวระหงขืนตัวไวมั่น
“กลัวผมจะจับไดเหรอวาคุณหนูพูดจริงหรือโกหก” คนถามกมลง
สบตารอดวยรอยยิ้มกรุมกริ่ม
“เชอะ มาสิคะ ลองดูวาของใครจะมีประสิทธิภาพมากกวากัน”
ฟลปิ โปไมรอใหคกู รณีทา ทายตอ เขาฉกปากลงประกบอยางเรารอน
บดเบียดและเล็มไปตามกลีบปากอิ่มเต็มดวยความรูสึกหลากหลาย แต
อยางแรกเลยคือลงโทษที่ทําใหเขาเขาใจผิด อยางที่สองก็เพื่อสั่งสอนวา
อยาคิดลองดีกับผูชายอยางเขา!
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สงครามรักยกที่หนึ่ง

“อิซซี่” ฟลิปโปเรียกเสียงพราอยูตรงเรือนผมหอมกรุนของราง

เพรียวระหงที่ออนระทวยอยูในออมแขน มือหนาเชยคางมนใหแหงนเงย
ขึ้นสบตา เขาเห็นรองรอยของความขัดเขินอยูในสีหนาและแววตา แกม
สองขางก็แดงเปลงปลั่งราวกับสีแดงของกุหลาบแรกแยม
“คะ” อิซาเบลตอบเสียงหวานดวยความเคยชินตั้งแตตอนเปนเด็ก
เธอตองควบคุมสติไวไมใหหลุดลอยไปกับสัมผัสที่แสนดูดดื่ม โอ ไมเคย
นึกเลยวาจูบของผูชายในฝนของเธอจะเรารอนถึงเพียงนี้ แลวถาบทรัก
บนเตียงละ เขาจะดุเดือดขนาดไหน อยากรูจริง คิดมาถึงตรงนี้ก็ตอง
ซอนหนาลง เพราะไมอยากใหเขาจับไดวาเธอคิดอะไร
จริงสิ! เขาบอกวาสเปรยที่ฉีดพนใสปากนั้นมันสามารถทําใหรูไดวา
เหยื่อพูดจริงหรือเท็จ คิดแลวก็ใจหายวาบ ตายละ เขาจะถามอะไรเธอบาง
ก็ไมรู
“สเปรยเริ่มทํางานแลวนะ”
“อุ  ย จริ ง เหรอ แล ว ลิ ป สติ ก ล ะ ทํ า งานหรื อ ยั ง ขอไปดู ก  อ น”
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รางเพรียวระหงจัดแจงจะผละไปหยิบโทรศัพท แตก็ถูกมือหนารั้งตนแขน
ไวแลวดึงใหเขามาอยูในออมกอดใหมอีกครั้ง
“ไมตองรีบ รอผมกลับไปกอนก็ไดแลวคอยสอง”
“แต” อิซาเบลยังพูดไมทนั จบ นิว้ แข็งแรงก็ยกขึน้ มาแตะกลีบปากอิม่
เต็มเอาไว
“ตอไปนี้เรียกตัวเองวาหนูเหมือนเดิมนะ”
“ก็ไดคะ”
“ทีนี้ก็ตอบมาวาปลอมตัวไปหาผมที่รานทําไม อยาลืมวาสเปรย
ความจริงทํางานแลวนะ” ฟลิปโปทําหนานิ่งเพื่อไมใหหญิงสาวจับไดวาเขา
กําลังแกลงจับผิด
“ทํางานแลวจริงๆ เหรอ” คนชางสงสัยเริ่มไมแนใจ พลางเมมปาก
แนนเพราะไมอยากพูดความจริงวาแทที่จริงแลวเธอคิดถึงเขามาก และ
อยากพิสูจนดวยวาเขาจะติดใจในรูปรางหนาตาของอิซซี่ในวันนั้นไหม
“สงสัยสเปรยจะยังไมออกฤทธิ์ คงตองเพิ่มตัวยาแลวละ” ฟลิปโป
ก ม ลงจู บ กลี บ ปากอิ่ ม เต็ ม นั้ น อี ก ครั้ ง เขาบดเบี ย ดแล ว ส ง ลิ้ น เข า ไป
เกี่ ย วกระหวั ด ดู ด ดุ น เมื่ อ รู  สึ ก ถึ ง ความหอมหวานแทรกอยู  กั บ ความ
ไมประสาของเจาของลิ้นเรียวเล็กที่ดูจะเงอะงะ แตก็พยายามที่จะเรียนรู
ดวยความโอนออนผอนตามเพื่อจะทําตัวเปนนักเรียนที่ดี
“ฟล” อิซาเบลเอยเสียงพราเมื่อมีโอกาสไดเผยอปากหายใจ ในใจ
เตนตึกตักราวกับวงดนตรีกําลังบรรเลงเพลงร็อคสุดมัน
“ทีนี้ก็ตอบไดหรือยังอิซซี่ วันนั้นไปหาผมที่รานทําไม”
“คิดถึง”
“แลวทําไมไมแสดงตัววาเปนใคร” คนถามเชยปลายคางใหเงยขึ้น
สบตาเพื่อคนหาความจริง
“หนูก็ตอบไปแลวนี่วา อยากจะรูวาฟลชอบผูหญิงแบบไหน”
“แลวไดคําตอบหรือยัง”
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“ได ฟ ล ชอบอิ ซ ซี่ ค นนั้ น ” ตอบแล ว ก็ ผ ละออกจากอ อ มกอดที่
ทําใหเธอรอนๆ หนาวๆ บอกตัวเองวาเธอจะตองระวังไมใหตกหลุมรัก
อดีตบอดี้การดใจดีคนนั้นอีกครั้ง เพราะมันจะทําใหเธอเพลี่ยงพลํ้าและ
พ า ยแพ ใ ห กั บ เกมเดิ ม พั น หั ว ใจในครั้ ง นี้ สุ ด ท า ยเธอก็ จ ะเจ็ บ ปวดไป
ตลอดชีวิต
“แตอิซซี่คนนี้จะไมเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะใหหัวหนาทีมกําจัดปลวก
มาหลงรักเด็ดขาด อิซซี่จะใหฟลรักหนูในแบบที่หนูเปน”
“ผมจะรอดู เอาเปนวาเราจะเดินทางกันวันศุกรนี้นะ”
“ไปไหน”
“ไปเมืองไทย ถึงยังไงผมก็ตองพาคุณหนูไปตามคําสั่งของนายทาน
อยูดี” รางสูงหมุนตัวเดินไปยังประตูหอง
“แตฟล ตองอยูก บั หนูทโี่ นนจนกวาทางนีจ้ ะคลีค่ ลาย” รางเพรียวระหง
เดินตามมาคุย
“ผมอยากกลับมาชวยนายทานตรงนี้มากกวา คุณหนูอยูทางโนน
ไมมีอะไรนาเปนหวง”
คนฟงถึงกับทําหนางองํ้าไมพอใจในคําตอบของรางสูงใหญพลาง
กระทื บ เท า เหมื อ นกั บ ที่ เ คยทํ า ในตอนเป น เด็ ก และชายหนุ  ม ก็ จ ะยอม
ตามใจเหมือนกับทุกครั้งที่ผานมา
“ฟลไมหวงหนูเลยใชไหม”
“ผมจะบอกเคล็ดลับใหอยางหนึ่งนะ ถาคุณหนูอยากใหผมหลงรัก
ละก็” คําพูดนั้นทําใหคนที่กําลังจะอาละวาดตองตั้งใจฟง
“อะไรคะ”
“อยาทําตัวเหมือนเด็กเอาแตใจ ผมชอบคุยดวยเหตุผลมากกวา”
“ฟลลืมไปหรือเปลาวาหนูจะไมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใหฟลมา
หลงรัก หนูจะใหฟลรักในแบบที่หนูเปน”
“ทําใหสําเร็จก็แลวกัน” ฟลิปโปบีบปลายจมูกโดงดวยความหมั่นไส
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พลางหมุนตัวไปจับลูกบิดประตู กอนจะรูสึกถึงสัมผัสจากแขนเรียวเล็ก
ทีส่ วมกอดเขาจากทางดานหลัง ใบหนาแนบชิดกับแผนหลังกวางทีห่ นาแนน
ดวยมัดกลาม
“สําเร็จแนนอนคะ รูไหมคะวาหนูคิดถึงฟลมากจริงๆ” อิซาเบล
สารภาพความรูสึกที่แทจริงออกไป
รางสูงถึงกับนิง่ อึง้ อยากจะบอกเหลือเกินวาใหตดั ใจจากผูช ายอยาง
เขาไดแลว ไมใชวาเขาไมมีเงินจะเลี้ยงดูใหกินดีอยูดีมีความสุข แตเปน
เพราะประวัติชีวิตของเขาไมสวยนัก หญิงสาวที่มีอนาคตสดใสไมควรมา
หลงรักผูชายมือเปอนเลือดอยางเขา
“เนี่ย สงสัยเปนเพราะสเปรยความจริงของฟลออกฤทธิ์แนเลย
หนูเลยตองพูดความจริงออกไป” หญิงสาวพูดแกเกอเมื่อคนที่เธอกอด
อยูนั้นทําตัวนิ่งราวกับเปนมนุษยที่ไรความรูสึกและจิตใจ
“ไมใชสเปรยหรอก” รางสูงหันกลับมาเผชิญหนากับทายาทคนเดียว
ของ อัลแบรโต เดอโรชา ใบหนาคมเขมของเขาเจือรอยยิ้มเพียงนิดยาม
เห็นคําถามเกิดขึ้นในดวงตาของอิซาเบล
“หมายความวายังไงคะ”
“มันก็แคสเปรยระงับกลิ่นปาก”
“ฟลนิสัยไมดี” อิซาเบลเอยอยางกระเงากระงอด เธอกระทืบเทา
ดวยอาการแสนงอนและโมโหที่เผลอสารภาพความจริงออกไป
“แตผมรูสึกดีนะ ดีมากๆ ดีใจที่คุณหนูยังคิดถึงผมอยู” ฟลิปโป
กมลงจูบกลีบปากอิ่มเต็มอยางออนโยน
“เดี๋ ย วผมจะแวะไปบอกนายท า นว า เราจะเดิ น ทางกั น วั น ศุ ก ร นี้
แลวก็จะขออนุญาตพาคุณหนูไปดินเนอรคืนนี้ดวย คุณหนูจะยินดีรับนัด
กับเดตแรกของเราไหม”
“ยินดีสิคะ” อิซาเบลตกปากรับคําอยางงายดาย เพราะเธอรอเพื่อจะ
เดตกับเขามานานหลายป แลวก็ไมนึกวาจะมาถึงในวันนี้อยางไมคาดฝน
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“โอเค แตงตัวสวยๆ นะ ผมจะมารับตอนสองทุม”
หญิงสาวยิ้มกวางจนเห็นฟนเรียงกันสวย แกมสองขางแดงระเรื่อ
เปลงปลั่ง ดวงตาสีนํ้าตาลกลมโตก็สองประกายสดใส ใบหนาสวยหวาน
จึงกระจางใสราวกับพระจันทรคืนเดือนเพ็ญจนฟลิปโปเผลอยิ้มตอบใน
รอยยิ้มที่เขาหลงใหลมาเนิ่นนาน

อิซาเบลตองหยิกแขนตัวเองวาเธอกําลังฝนไปหรือไม เมือ่ ชายหนุม

เปดประตูออกจากหอง รอยยิ้มเบงบานอยูในดวงตาสีนํ้าตาลกลมโต
ทีเ่ ปย มไปดวยความสุขอยางทีไ่ มเคยเปนมากอน รางเพรียวบางรีบวิง่ ไปยัง
หนาตางหองนอน เธอแงมมานสีนวลออกดูเพื่อจะมองหาวาคนของพอจะ
พาชายในฝนของเธอไปสงหรือยัง แตก็มาคิดไดวาเขาคงกําลังเจรจากับพอ
ของเธอเรื่องขอนัดเธอออกไปดินเนอรอยางแนนอน
“อุย เหลือเวลาอีกไมกี่ชั่วโมง เราตองรีบแชตัว จะไดหอมๆ วาแต
เราจะแตงชุดไหนไปดี” รางเพรียวระหงเดินกลับไปกลับมาระหวางหองนํ้า
ที่เธอเปดนํ้าอุนใส กับหองแตงตัวที่มีเสื้อผาจากแบรนดดังของอิตาลีและ
ฝรั่งเศส หรือแมแตของอเมริกาเองก็ตาม ลวนแลวแตมีราคาแพง แต
หญิงสาวกลับรูสึกวามันยังสวยไมพอ
กอก กอก กอก
“ใคร อยาเพิ่งมากวนใจไดไหม” เจาของหองตะโกนออกไปเมื่อมี
เสียงเคาะ
“พอเอง อิซซี่” คนเปนพอบอกแลวก็เปดประตูจนกวาง
“คุณพอ คุณพออนุญาตใหหนูไปดินเนอรกับฟลใชไหมคะ”
“ตองอนุญาตสิ”
“ขอบคุณมากๆ คะ” คนเปนลูกโผเขามากอดพลางเขยงขาหอมแกม
คนเปนพอดวยทาทางมีความสุขเปนอยางมาก
“อิซซี่”
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“คุณพอทําเสียงแบบนี้ คุณพอกําลังจะเตือนอะไรหนูใชไหมคะ”
“พออยากจะเตือนลูกวาอยาถลําลึกนักนะ เผื่อใจไวบาง ฟลิปโปเปน
คนใจแข็งมาแตไหนแตไร บางทีการที่เขาพาลูกออกไปเดตก็เพื่อเอาใจลูก
ในฐานะที่กลับมาเจอกันอีกครั้ง หรือเพื่อตองการแกตัวที่ทํากับลูกไว
คราวนั้น พอไมอยากใหลูกรองไหเสียนํ้าตาเพราะเขาอีก”
“หนูสญ
ั ญาคะคุณพอ หนูจะไมรอ งไหเพราะฟลอีก ถาจะมีคนรองไห
ก็ตองเปนฟลคนเดียวเทานั้น”
อัลแบรโตเลยตองรั้งรางเพรียวระหงเขามากอดกระชับ พลางจุมพิต
ลงบนกลุมผมที่นุมเหมือนแพรไหมอยางออนโยน
“พอเอาใจชวย ขอใหลูกชนะใจฟลิปโปไดสําเร็จ”
“คุณพอไมรังเกียจฟลใชไหมคะ”
“ไมเลย ฟลปิ โปเปนคนเกง ถาไดเขากลับมาชวยงานพออีกครัง้ ก็จะ
ดีมาก พอเชื่อวาเขาจะพาแกงเดอโรชาไปไดตลอดรอดฝง”
“ถาอยางนั้นคุณพอนาจะใหหนูกับฟลอยูชวยทางนี้”
คนเป น พ อ ส า ยหน า ไม เ ห็ น ด ว ยพลางเดิ น ไปนั่ ง ยั ง โซฟาตั ว ยาว
กลางหอง คนเปนลูกก็รใู จดวยการเดินไปรินวิสกีใ้ สแกวมาใหกบั ผูใ หกาํ เนิด
จนถึงมือ
“ขอบใจลูก”
“นะคะ คุณพอใหหนูกับฟลอยูชวยทางนี้นะ”
“ลูกไปเมืองไทยนะดีแลว ฟลจะดูแลลูกจนกวาทางนีจ้ ะสงบเรียบรอย
ไมตองหวงพอ ทางนี้คนของเราก็ไวใจไดทั้งนั้น”
“แตหนูเปนหวงคุณพอจริงๆ นะ ฟลก็พดู อยูว า ไมอยากไป” อิซาเบล
ตามมานั่งเคียงผูเปนพอ เธออิงศีรษะซบกับไหลดวยความหนักใจ เพราะ
เปนหวงความปลอดภัยของพอบังเกิดเกลา
“แตพอหวงลูกมากกวา ถาลูกอยู ศัตรูมันอาจจับลูกไปตอรอง และ
ถาเปนแบบนั้น พอคงแพมันราบคาบเพราะพอจะไมยอมใหลูกตองมาเปน
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อันตรายจากงานของพอเด็ดขาด”
“แตหนูก็รักคุณพอมากเหมือนกันนะคะ”
“พอรู แตถาลูกรักพอละก็ ลูกตองเชื่อและทําตามคําขอรองของพอ
จะไดไหม”
“แล ว หนู จ ะได ก ลั บ มาหาคุ ณ พ อ เมื่ อ ไรล ะ คะ” คนเป น ลู ก ถาม
เสียงเครือ อารมณที่จะไดออกไปเดตกับชายในฝนแทบจะหมดสนุกเมื่อ
คิดวาตองจากผูเปนพอไปไกล
“ถากลับไดเมื่อไร พอจะติดตอไป แตถายังไมบอกใหกลับก็หาม
กลับนะ อยาใหพอตองเปนหวงหลายทาง”
“แตคุณพอตองสัญญานะวาจะสงขาวใหหนูรูตลอดเวลา”
“สัญญา ลูกโทร.หาพอไดตลอดอยูแลวนี่” คําพูดนั้นทําใหอิซาเบล
ยิ้มดีใจพลางจุมพิตที่แกมของผูเปนพออยางออนโยน
“หนูรักคุณพอมากๆ เลยนะคะ จะบอกใหวา ถึงหนูเปนผูหญิง
หนูก็ทําอะไรหลายๆ อยางไดไมแพพวกบอดี้การดของคุณพอ หรือฝมือ
ยิงปนของหนู หนูก็เชื่อวาแมนไมแพฟล ถาคุณพอขาดคนหรือตองการ
ความชวยเหลือ ก็บอกนะคะ หนูจะรีบกลับมาเลย”
“โอเค ทีนี้ก็สัญญากับพอสิ”
“สัญญาคะ”
“ดี ม ากลู ก พ อ ถื อ ว า ลู ก สั ญ ญาแล ว นะ ห า มผิ ด คํ า พู ด เด็ ด ขาด”
คนเปนพอลุกยืนทําใหอิซาเบลตองลุกตาม
“พอจะไปคุยเรือ่ งงานทีห่ อ งสีนาํ้ เงินหนอย ลูกละเลือกชุดไปดินเนอร
ไดหรือยัง”
“ยังเลยคะ เลือกไมถูก”
อัลแบรโตรั้งรางเพรียวระหงมากอดแลวจุมพิตลงบนหนาผากดวย
ความรักทั้งหมดที่มี
“เปนตัวของตัวเองใหมากที่สุดก็พอ”
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“ขอบคุณคะคุณพอ หนูรักคุณพอมากที่สุดในโลกเลย”
“พอก็รักลูกมากที่สุดเชนกัน ไปอยูกับแมก็ทําตัวใหเรียบรอยละ
เดี๋ยวแมเขาจะวาพอไมสั่งสอน” คนเปนพอพูดกลั้วหัวเราะกอนเดินไปยัง
ประตูหองที่เปดกวาง
“แลวคุณพอไมฝากอะไรไปถึงคุณแมบางหรือคะ”
“ก็ฝากบอกวาพอคิดถึงแมเสมอนะ”
“คําเดิมๆ อีกแลวเหรอคะ หรือจะใหหนูแตงเติมเองอยางเชน”
อิซาเบลทําทานึก ใบหนาสวยหวานระบายไปดวยรอยยิ้มยามเห็นผูเปนพอ
ยืนเทาเอวรอฟง
“อะไร จะแตงเติมคําพูดของพอแบบไหน”
“ก็เชน ผมอยากใหคุณกลับมาอยูกับผมเหมือนเดินนะครับ ผมยัง
รักคุณเสมอ อะไรประมาณนี้แหละคะ” อิซาเบลเลียนเสียงคนเปนพอ
กอนจะหัวเราะคิกยามอัลแบรโตเดินมาโอบกอดแลวจุมพิตหนาผากอยาง
ออนโยน
“ลองดูก็ไดนะ เผื่อจะไดผล”
“หนูจะเปนแมสื่อใหคุณพอเองคะ”
“โอเค ถาทําสําเร็จ จะมีรางวัลอยางงามเลย ออเรื่องนัดไปดินเนอร
เย็นนี้ พอบอกฟลไปวาใหระวังความปลอดภัยดวย เขาบอกพอวา เขาจะ
ระวังและพาลูกกลับไมเกินเที่ยงคืน”
“โอเคคะ หนูจะดูแลตัวเองอยางดีที่สุด” อิซาเบลยิ้มหวานทําให
คนเปนพอตองยิ้มตอบพลางแตะลงบนแกมดวยความเอ็นดู
“อยาลืมที่พอเตือนนะ ระวังตัวยังไมเทาระวังใจ พอไมอยากเห็น
นํ้าตาของลูกอีก”
“หนูสัญญาคะคุณพอ” อิซาเบลบอกเสียงหวาน เธอรอจนผูเปนพอ
เดินออกจากหอง กอนจะหันมาเลือกชุดที่เธอคิดวาเซ็กซี่ที่สุด เพื่อให
ชายหนุมตกตะลึงในความงามของเธอใหมากที่สุด
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“เจานายกลับมาแลวเหรอครับ ตกลงไดงานไหม” อังเดรเอยถาม

เมื่อคนเปนนายเปดประตูเขาไปในรานมิสเตอรซัพพอรต
“ได งานคุมครองลูกสาวของอัลแบรโต เดอโรชาไปเมืองไทย”
“หา! ลูกสาวของแกงเดอโรชาเลยเหรอ” โดมินิคอุทานดวยนํ้าเสียง
ตกใจ
“ทําไมตองทําเสียงตกใจแบบนั้นดวย”
“เปลาครับ แครูวาอัลแบรโต มีลูกสาวสวย แตผมก็ไมเคยเห็นกัน
หรอกนะ”
“แลวพวกผมตองไปดวยไหมครับ” อังเดรเอยถามขึ้น
“ไมตอง ฉันไปคนเดียว แตมีใครจําพลเมืองดีไดบางไหม วันนั้นที่
เขามาในรานนีแ้ ลวกลับออกไป ใครสะกดรอยตามไปบางหรือเปลา” รางสูง
ใหญเดินไปรินวิสกี้ใสแกวแลวดื่ม เพื่อรอฟงคําบอกเลาของลูกนอง
โดมินิคจึงหันไปสบตากับอังเดรกอนจะพูดขึ้น
“ตอนนั้นเธอออกจากรานแลวเดินไปไดไมเทาไร ก็มีพวกบอดี้การด
วิ่งกรูกันมาลอมถึงสี่คน แลวเหมือนเธอจะหันไปดุพวกนั้น จากนั้นก็ขึ้น
รถเบนซสีดําไปดวยกันทั้งหมด ผมถึงบอกเจานายวาเธออยูสูงเกินเอื้อม
เพราะเธอเปนคนของแกงเดอโรชา”
“นั่นแหละอิซาเบล เดอโรชา” คนเปนนายบอกแลวก็สาดวิสกี้เขา
ปากตามไปอีกหนึ่งแกว เขาไมไดเลาถึงความสัมพันธครั้งเกากอนให
ลูกนองฟง เพราะถือวาเปนเรื่องสวนตัวของเขากับอิซาเบลโดยเฉพาะ
“นั่นไง วาแลว” อังเดรพูดขึ้นพลางหันไปยกกําปนขึ้นชนกับเพื่อน
“พวกนายเตรียมกลับไปเอสเตนา เพราะทีน่ ไี่ มปลอดภัยพอ ชาวแกง
ทั้งหลายกําลังจะทําสงครามแยงพื้นที่กัน ถาอยูอาจโดนลูกหลง และอาจ
ตองเสียคาคุมครองเพิ่มมากขึ้น อยาลืมวาที่นี่ไมใชถิ่นของเรา”
“ทําไมไมใหพวกผมตามไปคุมครองเจานายอีกทีละครับ”
“ฉันสั่งคําไหนก็คํานั้นสิอังเดร” คนเปนนายสั่งเสียงหวน กอนเดิน
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เขาไปดานในของรานเพือ่ หาเสือ้ ผาสําหรับใสไปดินเนอรกบั อิซาเบล ผูห ญิง
หัวดื้อที่คิดจะลองดีกับเขา
หญิงสาวยังรูจักเขานอยไป ในเมื่อไมมีความจริงใจเขาหาแตแรก
ก็อยาหวังวาจะเจอความจริงใจจากเขา และเกมก็เริ่มขึ้นแลว หกเดือนนี้จะ
มีแตความหวานที่อาบดวยยาพิษ รายมาก็รายกลับ ฟลิปโปบอกตัวเอง
แบบนั้นเมื่อเขาอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหม แตก็ยังเปนสีโปรดนั่นคือ
สีนํ้าตาลทองของเม็ดทราย
ฟลปิ โปขยับเสือ้ หนังสีนาํ้ ตาลใหเขาทีเ่ มือ่ เขาใชมนั เปนเสือ้ สูทสวมทับ
เสือ้ เชิต้ ตัวในสีขาว สวมเขาคูก บั กางเกงยีนสสนี าํ้ ตาลไหม สวนรองเทาเปน
บูทหนังสีดํา ใบหนาคมเขมของเขาสะอาดตาเพราะผานการโกนหนวดและ
เครามาอยางเรียบรอย
“เจานายจะไปไหนอีกครับ หลอมากๆ เลย” อังเดรถามขึ้น
“ฉันจะไปทํางาน” คนเปนนายเอยเสียงเขมทําหนาดุเพราะไมอยาก
โดนลูกนองลอเลียน
“งานอะไรครับ แตงตัวหลอ ฉีดนํ้าหอมฟุงแบบนี้ นาจะเปนงานที่
เสีย่ งอันตรายนาดูเลยนะครับ” โดมินคิ พูดแหยอยางมีความสุข เพราะนาน
หลายปแลวที่เจานายของเขาไมเคยออกเดตกับสาวคนไหน นอกจากจะ
ออกไปหาความสุขกับสาวโสดตามผับตามบารจากนั้นก็แยกยายไมมีภาระ
ผูกพันกับใคร
“ถาอยากรูก็ตามไปดูสิ ฉันเชื่อวาพวกแกจะตามดูฉันแนๆ”
“เจานายพูดเปดทางแบบนี้ พวกผมก็พรอมจะทําตัวเปนสายสืบ
นะครับ” อังเดรรีบลุกยืน เพราะตามดูใครก็ไมสนุกเทาตามดูเจานายไป
เดตกับสาวสวยในฝน
“สงสัยเจานายจะไดสละโสดก็คราวนี้ละมั้ง” โดมินิคกลาวเสริม
“ลูกสาวของแกงเดอโรชาเชียวนะอังเดร โดมินคิ งานนีฉ้ นั วาไมงา ย”
แซมมี่เอยขัดคอทั้งที่สายตายังอยูกับเครื่องเลนเกม
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“ถาอยางนั้นมาพนันกันไหมวาเจานายเราจะกินนํ้าตาหรือนํ้าตาล
แทนขาว” อังเดรกลาวทาทาย
ฟลิปโปไดแตสายหนากับลูกนองสามคนที่ตางก็ถกเถียงและทาทาย
กันอยางสนุกสนาน เขาจึงเปดประตูออกทางดานหลังของรานเพื่อจะใช
รถยนตสวนตัวขับไปรับอิซาเบล ในมือของเขามีเปใสเสื้อผาไปดวย เขา
เชื่อมั่นวาวันนี้หญิงสาวจะตองแตงตัวในชุดเซ็กซี่ยวนใจเพื่อยั่วใหเขาติด
กับดักใหได แตไมเปนไร เขามีวิธีแก
รางเพรียวระหงของอิซาเบลอยูในชุดเดรสราตรีสีดําสายเดี่ยวสั้น
เหนือเขา เปนผาเนือ้ นิม่ ปกดิน้ เม็ดเล็กทัว่ ทัง้ ชุด ชายกระโปรงพลิว้ ไหวยาม
หมุ น ตั ว ไปมาอยู  ห น า กระจก ใบหน า สวยหวามระบายไปด ว ยรอยยิ้ ม
เปย มสุขยามนึกถึงคูเ ดตทีเ่ ธอเฝารอมานาน อยากรูเ หลือเกินวา เขาจะแตง
ชุดไหน ในเมื่อเขาชอบแตงตัวดวยชุดงายๆ เชนกางเกงยีนสกับเสื้อยืด
คอวีสีขาวและเสื้อหนังสีทราย
“คุ ณ หนู ค ะ คุ ณ ฟ ล มาแล ว ค ะ คอยอยู  ต รงโถงห อ งรั บ แขก”
หญิงแมบานยืนรายงานอยูตรงหนาประตู
“โอเค ขอบใจ” อิซาเบลหมุนตัวไปมองตรงหนากระจกอีกครั้ง เพื่อ
ดูความเรียบรอยของเสื้อผาหนาผม เธอยิ้มใหตัวเอง จากนั้นเดินแกมวิ่ง
ออกจากหองพรอมกระเปาถือใบเล็ก กอนจะนึกขึ้นไดวาเธอตองทําตัวให
เซ็กซี่ จําไดวาเขาติดใจอิซซี่หญิงสาวลึกลับเอามากๆ เพราะฉะนั้นเกมแรก
ในคืนนีก้ ค็ อื เธอตองหลอกใหเขาหลงรักสาวลึกลับคนนัน้ ใหมากทีส่ ดุ กอน
แลวคอยเปลี่ยนมาเปนอิซซี่เด็กแกแดดคนเดิมของเขา
ฟลปิ โปเงยหนาขึน้ มองไปยังบันไดไมทโี่ คงเปนรูปครึง่ วงกลมมาจาก
ชั้นบน รางเพรียวระหงกาวเดินดวยทวงทาของนางแบบมืออาชีพ ที่เดิน
ทิ้งสะโพก ทิ้งสายตายั่วยวนชวนใหหลงใหล กลิ่นนํ้าหอมที่เขาชื่นชอบโชย
มาตองจมูกจนเขาเผลอสูดเขาปอดลึกดวยความสดชื่น ดวงตาคมกริบ
ทอดมองอิซาเบลอยางไมวางตา เขายอมรับวาหญิงสาวเปนคนสวยมาก
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สวยแบบตุกตากระเบื้องเนื้อดีที่เต็มไปดวยความเซ็กซี่เรารอน นี่แมคุณ
งัดไมเด็ดเพื่อจะเอาชนะใจเขาใหไดอยางนั้นหรือ?
“คืนนี้คุณหนูสวยมาก” รางสูงเอยชมอยางจริงใจ
“จริงเหรอคะ” คนถามเผยรอยยิ้ม มันเปนยิ้มที่ออกมาจากความ
รูสึกของหัวใจ มันจึงสงประกายไปถึงดวงตาคูสวยหวาน จนฟลิปโปนึกไป
ถึงความงามของแสงแรกจากดวงอาทิตย งามยิ่งกวาพระจันทรคืนวันเพ็ญ
สวางสดใสยิ่งกวาดวงดาวหลายพันหลายหมื่นดวงบนทองฟา จริงสินะ
ถอยคํานี้เขาเคยนึกชมหญิงสาวลึกลับตอนเจอกันครั้งแรกในรานมิสเตอร
ซัพพอรต ไมนกึ เลยวาจะกลายเปนคนคุน เคยตัง้ แตสมัยเขาเปนหนุม วัยรุน
“ผมเขาใจแลวนะคําวา แถวบานไมมีใครชมคุณหนูใหไดยิน”
“เข า ใจยั ง ไงเหรอคะ” ร า งเพรี ย วระหงยั ง หมุ น ตั ว ไปมาเพื่ อ อวด
เรือนรางและความงามใหกับผูชายในฝนของเธอไดชื่นชมอยางเต็มที่
“เพราะไมมีใครกลาชมคุณหนูมากกวา”
อิซาเบลหัวเราะเสียงใสกอนกาวมาหยุดยืนอยูตรงหนารางสูงใหญ
“ฟลโกนหนวดดวยเหรอ” คนตองตอบเลยยกมือขึน้ คลําสองขางแกม
ที่ขาวสะอาดและเหลือไวเพียงไรขนสีเขียวจาง
“ก็มันถึงเวลาตองโกน” จริงๆ แลวเขาก็ไมรูคิดอยางไรเหมือนกัน
รูแตวาควรจะโกนเพื่อใหดูสะอาดตาสําหรับพาคุณหนูของบานเดอโรชา
ออกไปดินเนอร
“ไปหรือยังคะ หนูอยากรูวาฟลจะพาไปรานไหน”
“แตผมอยากใหคุณหนูเปลี่ยนเสื้อผา” มือหนาจับมือเรียวบางมา
คล อ งกั บ แขนของตั ว เองแล ว พาก า วเดิ น ลงมาถึ ง รถยนต ส ปอร ต สี เ ทา
ควันบุหรี่
“หมายความวายังไง ชุดนี้ไมสวยพอเหรอ” ถามแลวก็หมุนตัวดู
ความเรียบรอยอีกครั้ง
“สวย แตมันจะเปนเปาใหคนตาม อยาลืมวาตอนนี้ชาวแกงกําลัง
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จองจะทํารายฝายตรงขามอยูตลอดเวลา” ฟลิปโปเปดประตูรถดานหลังจน
กวาง
“เสื้อผาอยูในเป ผมเตรียมมาให เปลี่ยนซะ”
“แตชุดนี้!”
“หรือจะดินเนอรอยูในบาน”
“ฟลนะ” อิซาเบลหนามุย จัดแจงจะกระทืบเทา แตพอฟลปิ โปยกนิว้
ขึ้นสายไมเห็นดวย ทําใหเธอตองยอมขึ้นไปนั่งบนเบาะดานหลัง
“คุณหนูมั่นใจในความสวยของตัวเองหนอยสิครับ ตอใหชุดหรู
ชุดแพงแคไหน ถาคนใสไมสวยพอที่จะดึงดูดสายตาหนุมๆ เอาไวได
ก็ไมมีประโยชนหรอก”
“แตนี่เราจะไปดินเนอรนะ ทําไมฟลไมสั่งใหลูกนองคุณพอตาม
ประกบละ”
“คุณหนูอยากไปดินเนอรในขณะที่มีลูกนองลอมรอบโตะถึงสี่หาคน
เหรอ” คําถามนั้นทําใหอิซาเบลตองเปดเปหยิบชุดออกมาคลี่ดู ในขณะที่
ฟ ลิ ป โปก็ ทํ า หน า ที่ ขั บ รถ ใบหน า ของเขาเจื อ รอยยิ้ ม เพี ย งนิ ด พอใจที่
หญิงสาวยอมทําตาม ทําใหเขาคอยหายใจโลงอก เพราะไมอยากเห็นความ
งามเฉิดฉายที่มันจะทําใหจิตใจของเขาไมเขมแข็งพอ เขาไมอยากเปนผูแพ
ในเกมนี้ หรือแมแตผูชนะเขาก็ไมอยากเปน เพราะเขามีหนาที่ตองดูแล
ทายาทคนเดียวของอัลแบรโตมากกวา
“เสื้อมีฮูดหลัง กางเกงยีนส ชุดเหมือนจะไปขี่มอเตอรไซคเลนเลย”
อิซาเบลหยิบเสือ้ กับกางเกงดูดว ยความพอใจ เพราะมันเปนเสือ้ ยืดเอวลอย
กับกางเกงยีนส จากหองเสื้อดังของปารีส
“มันปลอดภัยสําหรับคุณหนูครับ”
“สงสัยวาครั้งตอไปถาเรานัดกันอีก หนูคงตองใสแตเสื้อยืดกับ
กางเกงยีนสใชไหม” คนถามจัดแจงรูดซิปที่อยูตรงเอวดานขางของชุด
จนสุด กอนจะสวมเสื้อยืดทับลงไปโดยไมมีเสื้อใน จากนั้นจึงดึงชุดลง
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จนสุดปลายเทาแลวสวมกางเกงยีนสขนึ้ จนเสร็จเรียบรอยภายในเวลาไมนาน
“สวมเสื้อทับดวยครับ” ฟลิปโปที่ทําหนาที่ขับรถตองรองเตือนทั้งที่
เขาไมไดหันไปมอง หรือแมแตจะปรายตามองทางกระจกหลังอยางมี
มารยาท
“ฟลกลัวอะไรเหรอ” คนถามปนขามเบาะจากดานหลังมานั่งเคียง
ตรงเบาะดานหนา โดยที่ยังไมยอมสวมเสื้อตามคําบอกของผูชายในฝน
ทําใหเห็นเนินอกอวบภายใตเสื้อยืดราคาแพงที่สั้นแคคืบ และทรวงอกอวบ
ก็พลิ้วไหวตามแรงขยับเขยื้อนของรางกายเมื่อมันปราศจากเสื้อชั้นใน
หอหุม จนฟลิปโปนึกหงุดหงิดที่เขาหยิบเสื้อตัวนี้มาเผื่อหญิงสาว โดย
ไมทันนึกวามันจะเยายวนมากกวาเดิม
“ผมไมอยากใหคนอื่นมองคุณหนู บอกตรงๆ วาผมหวง” คําพูดนั้น
ทําใหอิซาเบลยิ้มกวาง เธอรีบหยิบเสื้อหนังสีนํ้าตาลมาสวมทับ ในขณะที่
ฟลิปโปลอบถอนหายใจกับคําพูดของเขา เพราะจริงๆ แลวเขาแคตองการ
จะใหหญิงสาวสวมเสื้อ เพราะถาบอกดีๆ ก็คงจะไมทําตาม
“วาแตเราจะไปไหนกัน”
“จะพาไปดูดาว”
“แถวไหน แตหนูหิวนะ”
“ผมแวะซื้อของกินติดมาดวย พวกเบอรเกอร นํ้าอัดลม ผลไมแลว
ก็ขนมขบเคี้ยว” คนพูดมองตรงไปยังถนนเบื้องหนาที่แลนออกหางจาก
ตัวเมืองลาสเวกัสออกไปทุกที ปายบอกทางไปเรดร็อคแคนยอน สถานที่
ทองเที่ยวที่อยูไมไกลจากตัวเมืองลาสเวกัสมากนัก
“โห มาเรดร็อคแคนยอนเลยเหรอ”
“ไมถึงหรอก มันมีจุดชมเมืองอยูจุดหนึ่ง คนไมคอยรูจัก เพราะเขา
ไมไดประกาศ แตผมชอบแวะมาบอยๆ”
“แตมันมืด”
“ถาไมมืดแลวจะเห็นดาวเหรอ” เจาของรถตอบกลั้วหัวเราะ กอนจะ
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จอดรถตรงเนินเขาเล็กๆ เขากดปุมตรงดานขางของประตูคนขับ จากนั้น
หลังคาของรถสปอรตคันหรูก็เลื่อนออกไปจนสุด ลมธรรมชาติลอยมา
ปะทะผิวกายพรอมกับกลิ่นฝนที่ลอยมาจากที่ไกลๆ
“วาว สวยจัง” อิซาเบลมองไปยังแสงไฟระยิบระยับจากเมืองลาสเวกัส
ดานลาง มันสวางไสวไปทั่วสมกับชื่อเมืองที่ไมเคยหลับ
“ดูขา งบนดีกวา” เสียงทุม บอกขึน้ ทําใหรา งเพรียวระหงตองแหงนขึน้
มองบนทองฟาสีเทาเขม ประกายแสงจากดวงดาวหลายพันหลายหมื่นดวง
สองสวางราวกับใครทําเพชรเม็ดเล็กหลนกระจายเกลื่อนอยูบนผืนผา
ขนาดใหญ
“สวยจังเลยคะ”
“ผมชอบขึ้นมาดูเมืองบนนี้ นอนดูดาวไปเรื่อยเปอย”
“สวยคะ เปนสถานที่ดินเนอรที่หนูจะจําไปอีกนานเลย” หญิงสาว
หันมายิ้มดวยอยางออนหวาน
“ลงไปดูขางลางกันเถอะ” รางสูงใหญลงจากรถ เขาเดินออมมาเปด
ประตู ใ ห คุ ณ หนู ข องตระกู ล เดอโรชาลง จากนั้ น พาเดิ น มายั ง กระโปรง
ดานหนาของรถแลวอุมจับหญิงสาวขึ้นนั่ง กอนจะเดินกลับไปหยิบของกิน
กับเครื่องดื่มถือกลับมาใหคูเดตที่ดูจะหลงใหลความงามของดวงดาวบน
ทองฟาเปนอยางมาก
“นํ้าอัดลมหรือกาแฟ”
“เบียรไมมีเหรอคะ”
“ไมมี ผมไมไดซื้อมา เพราะตองขับรถ” คนพูดเปดขวดนํ้าอัดลมให
หญิงสาวจนถึงมือ กอนจะเปดของตัวเองแลวถือรอ ทําใหอิซาเบลตองชน
ขวดดวย
“เพื่ออะไรดีคะ”
“เพื่อนายทานดีที่สุด”
“ก็ไดคะ เพื่อคุณพอ” มือเรียวบางชนขวดดวยกอนจะยกขึ้นดื่มไป
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อึกใหญ
“หนูขอบคุณฟลมากเลยนะที่พามาดูดาวตรงนี้ มันสวยมากเลย”
บอกแลวก็แหงนเงยขึ้นมองไปบนทองฟาอีกครั้ง
“ใช สวย ผมชอบแวะมาดูบอ ยๆ” รางสูงขยับขึน้ ไปนัง่ บนกระโปรงรถ
เชนกัน
“แลวเวลาที่ฟลไมไดมาที่ลาสเวกัสละ ฟลดูที่ไหน”
“มันขึ้นอยูที่วาตอนนั้นอยูที่ไหนมากกวา”
“ตอนที่ ฟ  ล ไปจากเดอโรชา ฟ ล คิ ด ถึ ง หนู บ  า งไหม” คนถามยก
ขวดนํ้าอัดลมขึ้นดื่มจนหมดขวดเพื่อรอคําตอบ เพราะสําหรับเธอแลว
ไมเคยลืมเขาไดเลยสักวินาทีเดียว ถึงตองดั้นดนตามหา เธอยอมรับวา
ใชเงินของพอไปมาก เพื่อจะตามหาผูชายคนที่ทํารายหัวใจเธอใหเจอ ตาม
เขากลับมาชดใชในสิ่งที่เขาทําใหหัวใจของเธอเปนแผลฉกรรจ ตอนนี้เธอ
เจอเขาแลว ยอมรับวาเธอตองเสี่ยง เสี่ยงเพื่อจะใหไดหัวใจของเขามา
ครอบครอง ยังไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นบางนับจากนี้ แตเธอก็บอกตัวเอง
ทุกครั้งวา ครั้งนี้เธอจะตองชนะ
“อยากฟงความจริงหรือความเท็จละ”
“หนูเจ็บมาเยอะแลว ถาจะโดนเบตาดีนราดสดๆ อีกสักครั้ง มันก็
คงไมมีอะไรตองกลัวละมั้ง” อิซาเบลบอกเสียงขื่น
“หิวไหม ผมมีเบอรเกอรมาดวย”
“ฟล!” นํ้าเสียงที่เรียกเริ่มหงุดหงิดเพราะชายหนุมเลือกที่จะเปลี่ยน
เรื่องคุย
“บางครั้งความจริงมันก็ไมไดชวยใหอะไรๆ ดีขึ้นนักหรอก” รางสูง
จัดแจงแกะกระดาษหอแฮมเบอรเกอรออกเพียงครึง่ จากนัน้ สงใหหญิงสาว
ที่หนางองํ้า
“ไหนวาหิว” เขาถามเพราะอิซาเบลไมยอมรับแฮมเบอรเกอรที่แกะ
สงให
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ปาก

“บางครั้งหนูก็อยากฆาฟลใหตายเลยนะ”
“คุณหนูฆาผมไมลงหรอก” บอกแลวก็ยื่นแฮมเบอรเกอรใหจนถึง

“มั่นใจขนาดนั้นเลย” ถามแลวก็งับแฮมเบอรเกอรเขาปากเคี้ยว
กอนที่คนปอนจะกัดแฮมเบอรเกอรชิ้นเดียวกันนั้นเขาปากเคี้ยวเชนกัน
“ครับ”
“หนูเกลียดคําวาครับของฟลมากที่สุด”
“ครับ”
“ฟลนะ!” อิซาเบลตอวาดวยนํ้าเสียงกระฟดกระเฟยด เธอตีมือไป
ตามแขนตามแผงอกลํา่ ดวยความหงุดหงิด เพราะดูเหมือนวาเธอจะเอาชนะ
เขาไมไดเลยสักนิด แตคนถูกตีกลับกัดเคีย้ วแฮมเบอรเกอรจนหมดกอนจะ
ตามดวยนํ้าอัดลมที่เหลือติดอยูครึ่งขวด
“คนตะกละ ถูกซอมขนาดนี้ยังไมรูสึกอีก” รางเพรียวระหงขยับตัว
ลงจากหนากระโปรงรถ กอนจะถูกรั้งตนแขนไวมั่น
“ผมตอใหกอน”
“หมายความวายังไง” คนถามถูกรั้งใหเขามาอยูในออมกอด
“เพราะผมจะซอมคุณหนูดว ยวิธนี ”ี้ ฟลปิ โปโนมใบหนาลงไปแนบชิด
ปากหยักประกบปดไมใหหญิงสาวไดตอวาอีก เขาสงความเรารอนไปกับ
ลิน้ หนาทีเ่ กีย่ วกระหวัดดูดดุนจนรางเพรียวระหงออนระทวยอยูใ นออมแขน
“ฟล”
“ชอบใหซอมวิธีนี้ไหม”
“ถาบอกวาชอบละ” คนถูกจูบลอยหนาลอยตาถาม แกมสองขาง
แดงเรื่อ แมแตปลายจมูกแหลมเล็กก็ยังแดงกํ่าทําใหฟลิปโปตองบีบดวย
ความมันเขี้ยว
“เจ็บนะ”
“มา ผมจูบใหหายเจ็บเอง” รางสูงจัดแจงโนมใบหนาลงแนบชิดอยาง
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ติดใจในกลิ่นกายสาวที่หอมกรุน กลีบปากอิ่มเต็มก็หวานหอมเสียจนเขา
อดใจไมไหว ตองขอชิมซํ้า แลวก็บอกตัวเองวาใหระวังใจตัวเองไวใหดี
เขาจะตองไมหลงรักกระตายปาแสนปราดเปรียวตัวนี้อยางเด็ดขาด
“ฟล” อิซาเบลเอยเรียกเสียงแผวดวยความวาบหวามกับสัมผัสบน
ปลายลิ้นที่เกี่ยวกระหวัดอยูในโพรงปากของเธอ โอ จูบของเขาชางเรารอน
ชวนใหเธออยากพลีกายใหเขาเชยชมเสียเหลือเกิน แตยงั กอน เธอจะไมให
เขาไดอะไรจากเธองายๆ และที่สําคัญ มันจะทําใหเธอแพใจตัวเองอีกครั้ง
เธอตองไมหลงรักเขาแบบหัวปกหัวปาอีกแลว
“หอมเหลือเกิน” ฟลิปโปกระซิบชมอยูตรงกลีบปากกอนผละออก
แลวเอนตัวลงนอนบนหนากระโปรงรถ เขาสอดแขนหนุนศีรษะตัวเองแลว
แหงนเงยขึ้นไปมองดวงดาวบนทองฟา
“เวลาฟลดูดาว ฟลคิดถึงอะไรเหรอ” คนถามเอนตัวลงนอนเคียงทํา
ใหฟลิปโปตองยื่นแขนใหหนุนตางหมอน
“คิดถึงวาบนดาวดวงนัน้ มีใครอยูบ า ง แลวจะมีใครนอนมองกลับมา
ยังโลกของเราบาง แลวคุณหนูละ เคยนอนมองดาวบนทองฟาแบบนี้ไหม”
“มอง แลวหนูก็ถามดวงดาวเหลานั้นวาเห็นฟลบางไหม ถาเห็น
ก็ชวยบอกใหเขากลับมาหาหนูหนอย”
“แลวคุณหนูบอกดาวดวงไหนเหรอ ถึงหาผมเจอ” ฟลิปโปจูบลงบน
กลุมผมนุมเหมือนแพรไหมอยางออนโยน
“ไมรูสิ เพราะดาวบนนั้นมันเยอะมากเลยนะ หนูเลยไมรูวาดาวดวง
ไหนชวยหนู” อิซาเบลหัวเราะเสียงใสกอนขยับตัวลุกขึ้นนั่ง ทําใหฟลิปโป
ตองลุกตามเขาเชยคางมนใหหันมาหา มองสบดวงตาคูสวยหวานอยาง
หลงใหล
“รูไ หม ดาวบนทองฟาโนน สวยสูด าวสองดวงตรงนีไ้ มไดเลยสักนิด”
“ถาอยางนั้นก็เปนดาวคูนี้ที่หาฟลเจอก็แลวกัน”
“ถาอยางนัน้ ผมใหรางวัล” เรียวปากหยักจุมพิตลงบนเปลือกตาอยาง
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ออนโยน
ปน ปน
เสียงกดแตรดังขึ้นถึงสองครั้งทําใหคนทั้งสองถึงกับสะดุงกอนจะ
หันไปมอง ไฟสีแดงบนหลังคารถหมุนสวางวาบ พรอมกับไฟฉายขนาดใหญ
ก็สองสวางมายังจุดที่ชายหนุมหญิงสาวกําลังสนทนาดวยภาษากาย
“สองคนนัน้ มาทําอะไรอยูต รงนี”้ เจาหนาทีส่ ายตรวจลงจากรถแลว
เดินเขาไปหา ทําใหฟลิปโปตองกอดประคองรางเพรียวระหงเอาไวมั่นแลว
กระซิบบอก
“ผมจัดการเองนะ นิ่งๆ ไว”
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3

ศตรูหมายเลขหนึ่ง

“เราออกมาดินเนอรกันครับ” ฟลิปโปลุกลงจากหนากระโปรงรถ

กอนประคองใหหญิงสาวลงตาม
“ดื่มเบียรหรือเหลาหรือเปลา รูกฎหมายดีใชไหมวาเมาไมขับนะ”
คนถามฉายไฟไปมา
“ไมไดดมื่ ครับ เรามีแตนา้ํ อัดลม” รางสูงเดินไปหยิบกระปองนํา้ อัดลม
ที่วางตั้งอยูตรงหนากระโปรงรถ นํามาใหเจาหนาที่ตํารวจดู
“ออ โอเค ถาอยางนัน้ ผมแนะนําใหออกจากตรงนีจ้ ะดีกวานะ เพราะ
แถวนี้เมื่อหลายเดือนกอนมีผูหญิงโดนซอมจนไปตายที่โรงพยาบาล ผม
ไมอยากใหมีคดีแบบนั้นเกิดขึ้นแถวนี้อีก”
“ครับ ถาอยางนั้นผมกับคนรักขอตัวนะครับ”
“เชิญ ผมก็มาตรวจตราตามหนาที่นั่นแหละ”
“ครับ ไปกันเถอะอิซซี่” รางสูงรั้งขอมือเรียวบางใหเดินไปขึ้นรถกอน
ขับพาออกจากบริเวณนั้น
“ผมขอโทษนะ” ฟลปิ โปเอยเสียงทุม พลางเหยียบคันเรงตามกําหนด
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เพราะไมอยากใชความเร็วเกินอัตรา เกรงวาจะถูกเรียกอีกครั้ง
“ขอโทษเรื่องอะไร”
“ก็เรื่องเมื่อกี้นี้ไง ลืมไปวามันเปนสถานที่เปลี่ยว ไมควรพาคุณหนู
มาตรงนี้ดวยซํ้า”
“ขอโทษทําไม ฟลไมผิด แลวหนูก็ชอบดวยที่ฟลบอกตํารวจวาหนู
เปนคนรัก”
“แลวจะใหบอกแบบไหน ถาบอกวาผมเปนบอดี้การด ผมก็อาจโดน
คนตัวก็เปนได ทีนี้ก็เรื่องใหญเลย” คนพูดยังทําหนาที่ขับรถไปขางหนา
อยางไมเรงรอน
“พกปนมากี่กระบอกคะ” คนถามใบหนายิ้มละไมยามรอคําตอบ
จากคนที่ละสายตาจากถนนมาคุยกับเธอ
“ถาปนพกประจํากายก็กระบอกเดียว แตกระบอกนี้โชวไมได เพราะ
อาจโดนข อ หาอนาจาร” เจ า ของป น พู ด หน า ตาเฉย ในขณะที่ อิ ซ าเบล
หนาแดงกํ่าพลางทุบแขนเขาอยางหมั่นไส
“คนบา”
“จะไปแวะทีไ่ หนตอไหม ยังไมเทีย่ งคืนเลย” คนถามปรายตาดูนาฬกา
เพราะมันเปนเวลาแคสี่ทุม เลยคิดวายังไมดึกเกินไปที่จะเดตกันที่อื่นตอ
“อยากเดินเลนในเมืองไดไหมคะ”
“ไดสิครับ” ฟลิปโปขับรถมุงหนาไปยังถนนเสนหลักของเมือง เขา
เอารถเขาไปจอดยังตัวอาคารโรงแรมเดอโรชาซึง่ เปนอสังหาริมทรัพยในเครือ
ของอัลแบรโต จากนั้นพาลูกสาวเจาของโรงแรมเดินไปตามเสนทางของ
ถนนที่ ค ลาคลํ่ า ด ว ยนั ก ท อ งเที่ ย วหลายหมื่ น ชี วิ ต ที่ เ หมื อ นจะไม มี ใ คร
ยอมหลับยอมนอน เพราะแสงสีที่จัดแสดงอยางตื่นตาตื่นใจของโรงแรม
ตางๆ มันทําใหถนนเสนนี้ไมเคยหลับ และยิ่งเดินมาถึงสวนจัดแสดงนํ้าพุ
ของโรงแรมวาเลนติโนที่ใหญโตอลังการดวยแลว ผูคนก็ยิ่งเยอะเพื่อจะรอ
ดูนํ้าพุเริงระบํากับเสียงดนตรี
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“ฟล ตอนนี้นาตาชาสบายดีไหม” อยูๆ อิซาเบลก็ถามขึ้น เมื่อนึกถึง
หญิงสาวคนทีเ่ ธอเคยทําตัวเปนพลเมืองดีเขาไปชวยเหลือ เพราะในตอนนัน้
เธอแอบตามดูการทํางานของฟลิปโป โดยที่เขาไมรูตัว
“สบายดี”
“แลวเขาอยูกับคุณวาเลนติโนหรือเปลา”
“คุณวาเลนติโนยังติดทัณฑบนจากองคกรมัตเวยอยูครับ”
“ทัณฑบนจากองคกรมัตเวยเปนยังไงเหรอ”
ฟลิปโปไมตอบพลางแตะหลังพาเดินออกจากบริเวณนั้น
“ไปทางโนนดีกวา”
“ฟลนะ ตอบหนอยไมไดเหรอ หนูอยากเจอนาตาชานะ เธอนารักดี
พาไปหาหนอยไดไหม”
“ไมได หามยุงเลยนะครับ” รางสูงสั่งเสียงเขมขึ้นมาทันที
“ทําไมตองทําเสียงดุดวย”
“ก็เพราะวาผมหมดหนาทีจ่ ากตรงนัน้ แลว ไมมสี ทิ ธิไ์ ปยุง อีก คุณหนู
ก็เหมือนกัน หามวุนวายกับองคกรนี้เด็ดขาดนะ”
“ไมยุงหรอก หนูวุนกับฟลคนเดียวก็พอแลวคะ” อิซาเบลตอบ
เสียงหวานพลางยิ้มประจบเอาใจ ทําใหฟลิปโปนึกหมั่นไสจึงบีบปลายจมูก
เลนเบาๆ
“ฟลนะ ทําไมชอบบีบจมูกหนูตลอดเลย นี่ดีนะหนูไมไดเสริม ไมงั้น
คงเบี้ยวไปแลว”
“จะเสริมทําไม แบบนี้ก็สวยดีอยูแลว”
คนถูกชมยิ้มหวาน ยกมือขึ้นเกาะแขนลํ่าเดินเบียดผูคนบนถนน
อยางมีความสุข
“ฟลซื้อเบียรกินกันไหม”
“ไมได เมื่อกี้ตํารวจก็เตือนอยูวาเมาไมขับ แตถาอยากกินไอติม
ผมจะซื้อให”
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คะ”

“หนูไมใชเด็กแลวนะ ทีจ่ ะเอาไอติมมาลอ ขอเปลีย่ นเปนกาแฟไดไหม

“กินกาแฟตอนนี้ แลวจะไดนอนเมื่อไร” แมจะไมเห็นดวย แตรางสูง
ก็ยอมพาเดินไปยังรานกาแฟชื่อดังที่มีหลายสาขาและแตละสาขาก็หางกัน
แคถนนกั้น
“หนูกะไมนอน กะจะอยูกับฟลจนถึงเชาเลย”
“ผมยังไมไดบอกวาจะอยูถึงเชา แลวผมก็บอกนายทานไววาจะพา
คุณหนูกลับไมเกินเที่ยงคืน ถาเปนแบบนี้ก็ไมตองกิน กลับเลยดีกวาไหม”
เสียงพูดหวนสั้นบงบอกถึงความหงุดหงิดอยางชัดเจน
“ฟลนะ บนเปนคนแกไปได จริงสิ ปน้ีฟลอายุเทาไรแลวเหรอ”
อิซาเบลยิ้มลอเลียนเมื่อเห็นคนตัวโตทําหนาบูด
“เราละ อายุเทาไร”
“ก็โตพอที่จะมีสามีไดแลวละคะ” คําพูดนั้นทําใหเธอโดนผลักศีรษะ
เบาๆ
“ยังแกแดดไมเลิกนะ”
“ก็ ห นู พู ด เรื่ อ งจริ ง อุ  ย นั่ น ตู  โ ทรศั พ ท แ บบเก า ไปโทร.กั น ค ะ ”
รางเพรียวระหงดึงแขนลํ่าใหเดินแกมวิ่งไปยังตูโทรศัพทรุนเกาลักษณะ
สูงโปรงทาขอบไมสีแดง ผนังทั้งสามดานและประตูทางเขาดานหนาเปน
กระจกใสแบงเปนชองสีเ่ หลีย่ มตารางยาวหกชอง ภายในตูม เี ครือ่ งโทรศัพท
แบบรุนเกาคือตองใชนิ้วจิ้มลงในชองแลวหมุน
“ฟลเคยเลนโทร.หาตัวเองไหม”
“ไมชอบ”
“แตหนูชอบ มาเลนกัน” อิซาเบลดึงรางสูงใหกาวเขาไปในตูโทรศัพท
ดวยกันกับเธอ แลวหยิบหูโทรศัพทขึ้นแนบหูพลางหมุนตัวเลขถึงตัวเอง
จนครบ แตไมไดหยอดเหรียญ มีฟลิปโปยืนมองพลางสายหนาในความ
เปนเด็กไมรูจักโต
อรอร 61

“หนูจะโทร.ไปหาอิซาเบลตอนสิบขวบ”
“จะโทร.ทําไม”
“คอยฟงนะคะ” หญิงสาวทําทารอฟง ใบหนาของเธอระบายไปดวย
รอยยิ้มเหมือนกับในดวงตาที่สองประกายสดใสอยางเห็นไดชัด
“อิซซี่เหรอ นี่เราเองนะ อิซซี่ตอนอายุยี่สิบสอง เราโทร.มาบอกวาเรา
ตามเจอตัวฟลแลว เธอไมตอ งรองไหแลวนะ เราสัญญาวาจะไมใหเขาหนี...”
อิซาเบลยังพูดไมทันจบ โทรศัพทเครื่องนั้นก็ถูกกดตัดสายแลวโดนแยงไป
วางไวที่เครื่อง
“ฟล ทําไมละ หนูยังโทร.ไมเสร็จเลย”
“เพอเจอ”
“ฮึ ฟลไมรูหรอกวาอิซซี่ตอนอายุสิบขวบรองไหหนักแคไหน”
“เหรอ ถาอยางนั้นผมจะโทร.บาง” มือหนาหยิบหูโทรศัพทขึ้นมา
แลวหมุนตัวเลขจนครบ เขาทําทารอเพียงครูเดียวกอนพูดไปวา
“ฟลเหรอ ฉันฟลปิ โปตอนอายุสามสิบสองนะ นายจํายายเด็กแกแดด
ที่ชอบทําผมถักเปย ตัวผอมๆ ยาวๆ เลนซนเหมืองลิงไดไหม เออ คนที่
พยายามขอเฟสตคิสจากฉันนั่นแหละ ตอนนี้โตเปนสาวแลว สวยดวย แต
ยังแกแดดแกลมเหมือนเดิม ที่สําคัญดันตามเจอตัวฉันอีก ฉันวานายควร
หาที่ซอนตัว...” ฟลิปโปยังพูดไมทันจบ มือเรียวสวยก็กดตัดสายทิ้งแลว
แยงหูโทรศัพทไปวางไวบนแปนตามเดิม
“รีบตัดสายทําไม ผมยังพูดไมจบ” ถามแลวก็รั้งรางเพรียวระหงมา
แนบชิดเขา ยังยืนพิงหลังอยูในตูโทรศัพทดวยกัน
“หนูไมอยากใหฟลตอนโนนรูวาในที่สุดหนูตามตัวฟลเจอ”
“เปนเอาหนักนะ มันก็แคเกมสนุกๆ เองนะคุณหนู” คนพูดไลมือลง
บนกลีบปากอิ่มเต็มสีชมพูระเรื่อ
“แตหนูอยากใหมันเปนจริง ตอนนี้ถาเปนไปได หนูจะโทร.ไปถาม
อิซซี่ในอนาคต อยากรูวาอิซซี่จะทําใหฟลอยูดวยสําเร็จไหม”
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“ถาเราทําปจจุบนั ใหดี อนาคตก็จะดีเองไมใชเหรอ” ถามแลวก็กม ลง
แนบเรียวปากหยักลงบนปากสีชมพู เขาบดเบียดและเล็มจนกลีบปาก
เผยอเปด แลวสงลิ้นรอนเขาไปเกี่ยวกระหวัดดูดดุนปลอบประโลมไมให
อิซาเบลในวัยยี่สิบสองตองคิดมากเพราะอนาคตไมมีความแนนอนเลย
สักนิด

“แตฉันไมเห็นดวย” อัลแบรโตเอยเสียงเรียบกับผูเปนนองชายถึง

การปรึกษาหารือในการตอสูกับทางการที่ทําใหฐานะการเงินของเดอโรชา
ยํ่าแยลง และการทําสงครามแยงชิงพื้นที่ธุรกิจคาเหลาเถื่อนกับแกงเดียโก
ทีก่ าํ ลังแยงลูกคาดวยการขมขู และลดราคาคาคุม ครองตัดหนาแกงเดอโรชา
ของเขาอยางทาทาย
“แตเรากําลังเสียพืน้ ทีม่ ากขึน้ นะ แลวตํารวจก็กวนมากกวาเดิมดวย”
โรเบอรโตแยงอยางไมเห็นดวยกับความคิดของพี่ชายที่จะใหมีการเจรจา
เพื่อหาวิธีทํามาหากินรวมกันอยางปกติสุข
“แตฉันก็ไมเห็นดวยที่จะจัดการวิธีขั้นเด็ดขาด แกตองอยาลืมวา
ขนาดวาเลนติโนยังอยูในลาสเวกัสไมได แลวแกงเราจะไมโดนกวาดลาง
ตามไดยังไง”
“ไอวาเลนติโนมันหลงผูหญิงจนโงหัวไมขึ้นตางหากละ” คนเปนนอง
แยงขึ้นอีกครั้ง เหตุการณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นของวาเลนติโน ดิเชลี ทําให
แกงที่เคยอยูใตการปกครองของวาเลนติโนเริ่มเหิมเกริม และคิดจะแยงชิง
พื้นที่กับแกงเดอโรชาซึ่งเปนแกงใหญที่เคยผนึกกําลังกับแกงวาเลนติโน
ตอกรกับแกงเล็กจนมาอยูแถวหนา ซึ่งเขายอมไมได เพราะมันหมายถึง
รายไดมหาศาลจะหดหายและถูกแบงสันปนสวนโดยที่ไมไดลงทุนลงแรง
อะไรมากอน
“แลวพี่จะยอมใหไอพวกนั้นมาชุบมือเปบไปเฉยๆ เหรอ อยาลืมวา
เราก็เปนแกงใหญพอๆ กับวาเลนติโน แตตอนนั้นเปนเพราะเราสองแกง
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ผนึกกําลังกัน ไอแกงเล็กๆ มันเลยยอมสยบอยูใ ตอาํ นาจและอิทธิพลของเรา
แตพอไมมีวาเลนติโน พวกมันเริ่มเหิมเกริม เราตองทําใหพวกมันรูวา เรา
ยังเปนหนึ่งเหนือพวกมันอยู”
“แตฉันไมเห็นดวยที่จะใชความรุนแรง เรานาจะหาวิธีที่มันดีกวานี้
ได”
“พี่ก็ดีแตจะยอมไอพวกนั้นตลอด เสือรายเมื่อหลายสิบปกอนมัน
หายไปไหน บอกตรงๆ เลยนะวาพี่เปลี่ยนไปเยอะมาก” โรเบอรโตกลาว
ดวยความผิดหวัง เพราะเขากับพี่ชายรวมมือกันสรางอาณาจักรเดอโรชามา
ดวยกัน โดยมีพี่ชายเปนหัวหอกในการตอสูกับแกงตางถิ่นที่พยายามจะ
เขามาหากินในอาณาเขตของเขา โดยใชวธิ ตี าตอตา ฟนตอฟน จนแกงตางถิน่
ยอมสยบ
“ตองไมลมื วาถาเราใชความรุนแรง อีกฝายมันก็จะแรงกลับ เราไมได
มีปนในมือคนเดียวนะโรเบอรโต” คนเปนพี่เอื้อมหยิบขวดวิสกี้รินใสแกว
แลวเลื่อนสงใหนองชาย กอนรินใสแกวใหตัวเอง
“พูดไปพูดมาก็วนเขาจุดเดิม” โรเบอรโตสาดวิสกีเ้ ขาปากอยางหงุดหงิด
กอนถามขึ้น
“แลวบอกหนอยสิวา จะใหแกงเดียโกมันมีสวนแบงกี่เปอรเซ็นต”
“มันบอกจะขอหาสิบ”
“แลวพี่ก็จะยอมใชไหม”
“ฉันยังไมไดตัดสินใจ เพราะจริงๆ แลวมันก็เยอะเกินไป” อัลแบรโต
เองก็หนักใจไมใชนอย เพราะถายอมแบงใหครึ่งหนึ่งเลยนั้น เขาเชื่อวาจะ
ไมมแี คแกงเดียโกทจี่ ะเขามาเจรจาตอรอง แตจะมีแกงอืน่ ๆ ขอเขามาพูดคุย
ดวย และถาไมยอมก็จะมีการกอกวนเกิดขึ้น
“จะบอกใหนะวาเรื่องนี้งายนิดเดียว สงคนไปฆาไอเดียโกเพื่อเปน
ตัวอยางใหไอแกงเล็กแกงนอยดู มันจะไดไมคิดมาเหิมเกริมกับเราอีก”
คนเปนพี่สายหนาไมเห็นดวย พลางรินวิสกี้ใสแกวเดิมอีกครั้ง
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“ฉันไมเห็นดวย เอาเปนวาฉันขอเจรจากับมันกอน ไดเรื่องยังไง
คอยวากัน”
“ก็ได แตผมใหครั้งนี้ครั้งเดียวนะ ถาเจรจาไมสําเร็จ ผมจะใชวิธี
ของผม” คนเปนนองรินวิสกีใ้ สแกวของตัวเองเชนกัน เขายกขึน้ ดืม่ รวดเดียว
หมด
“แลวก็ใหมันแคยี่สิบเปอรเซ็นตพอ อยาใหถึงหาสิบเลย มันเสียหนา
แกงใหญอยางเราหมด” โรเบอรโตกลาวทิง้ ทาย เขาเดินไปยังประตูหอ งทํางาน
ที่มีคนของเขายืนรอรักษาความปลอดภัยใหถึงสองคน และรีบเปดประตู
ใหทันที
“อาว อาร็อบ” อิซาเบลทักเสียงใสเมื่อเธอเดินมาหยุดอยูหนาประตู
หองทํางานของผูเปนพอ โดยมีฟลิปโปยืนเคียง พลางมองใบหนาคมคาย
ของโรเบอรโต เดอโรชาที่เขารูจักดีวาเปนคนแบบไหน
“แกยังอยูอ กี เหรอฟลปิ โป” ผูอ าวุโสกวาเอยทักพลางยืน่ มือไปขางหนา
เพื่อตองการใหฟลิปโปทําความเคารพเหมือนที่ทํากับอัลแบรโต แตฟลิปโป
ทําเพียงยกมือของตัวเองขึ้นไขวหลังแลวกลาวทักทายแทน
“คุณโรเบอรโตสบายดีนะครับ”
“แกมันก็ยังหยิ่งจองหองเหมือนเดิม พี่รักไอเด็กเนรคุณคนนี้ลงได
ยังไงนะ” โรเบอรโตหันไปพูดกับพี่ชาย ทั้งที่เขารูสึกเสียหนาเปนอยางมาก
“ฟลเขาไมไดเปนคนของเราอีกแลวนะโรเบอรโต”
“แลวมันมาทําไม”
“ฉันมีงานพิเศษใหเขาทํา” อัลแบรโตบอกไปจากเกาอี้ทํางานขาง
หนาตางของเขา
“งานอะไร” คนเปนนองถามเสียงหวน พลางมองหางตาอดีตศัตรู
ตัวฉกาจของเขาอยางชิงชัง
“อาร็อบมาคนเดียวเหรอคะ” อิซาเบลถามแทรกขึ้นพลางเกาะแขน
คนเปนอาแลวเอียงแกมใหจุมพิตอยางสนิทสนม แตฟลิปโปมองแลว
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ไมชอบใจเปนอยางมาก
“มากับพวกลูกนองแหละ แลวเราละไปไหนมา” คนเปนอาเอยทัก
พรอมรอยยิ้มเมื่อหลานสาวทักทายเสียงใส
“ไปดินเนอรกับฟลมาคะ” คําตอบนั้นทําใหดวงตาสีฟาเขมของ
คนเปนอาฉายแววไมพอใจอยางชัดเจน กอนจะถูกหลานสาวควงแขนพา
เดินออกไปยังโถงหองรับแขกดานนอกแทน
“มันกลับมาไดยังไง ใครเรียกมันกลับ”
“คุณพอคะ แตหนูเปนคนตามตัวเจอ” อิซาเบลบอกพลางแยกตัว
เดินไปยังเคานเตอรเครื่องดื่ม กอนจะหยิบขวดวิสกี้รินใสแกวแลวถือเดิน
มาสงใหโรเบอรโตจนถึงมือ
“ตามกลับมาทําไม”
“คุณพอจะใชใหทํางานมั้งคะ”
“แลวหลานไปตามตัวเจอไดยังไง” ถามแลวก็สาดวิสกี้เขาปากดวย
ความหงุดหงิด ไมพอใจที่ฟลิปโปกลับมาที่นี่อีกครั้ง เพราะความบาดหมาง
ในอดีตมันยังฝงลึกอยูในความคิดของเขาตลอดเวลา และคิดวาสักวันจะ
ตองกําจัดใหสิ้นซาก แลวยิ่งเปนคนที่อิซาเบลหลงรักมาตลอด เขาก็ยิ่ง
เกลี ย ดชั ง มากขึ้ น ยิ่ ง เห็ น อิ ซ าเบลมี ร อยยิ้ ม สดใสในวั น นี้ เ ขาก็ รู  แ ล ว ว า
หลานสาวยังรักฟลิปโปอยูตลอดเวลา
“ก็ถามไปตามพวกบริษทั บอดีก้ ารดแหละคะ แตกใ็ ชเวลาหลายเดือน
เหมือนกันนะคะ” คนเปนหลานไมบอกความจริงวาแทที่จริงแลว เธอ
เปนฝายตามหาฟลิปโปอยูหลายป แตที่ไมพูดความจริงเปนเพราะเธอรูวา
โรเบอรโตไมคอยชอบฟลิปโปเทาไรนัก ยิ่งตอนที่เขาออกไปจากที่นี่ แลว
เธอรองไหครํ่าครวญอยูนาน ก็ยิ่งทําใหโรเบอรโตเกลียดฟลิปโปมากขึ้น
กวาเดิมอีกเทาตัว
“แลวไปดินเนอรกับมันนี่ หมายความวายังไง”
“ก็ฟนความหลังไงคะ” คนพูดแกมแดงเรื่อ ดวงตาก็เปลงประกาย
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ของความสุขออกมาจนคนเปนอาสังเกตไดอยางชัดเจน
“ยังไง ตอนที่มันไปนั่น หลานอาเพิ่งสิบขวบเองนะ”
“สิบขวบก็มีความรักไดคะ” บอกแลวก็หัวเราะเสียงใส รูดีวาอาจจะ
ดูวาเธอกลาเกินเด็กไป แตการไดรูใจตัวเองตั้งแตเด็ก ทําใหเธอมีเปาหมาย
ที่ชัดเจน
“ใหมันไดอยางนี้สิ แลวนี่ก็หมายความวาหลานยังรักมันอยูตลอด
เหรอ” คนถามบดเหลี่ยมคางจนเปนสันดวยความไมพอใจ
“ใชคะ” อิซาเบลตอบตามความจริง พลางรับแกววิสกี้จากคนเปนอา
เดินกลับไปยังเคานเตอรเพื่อรินวิสกี้ใสแกวใหใหมอีกครั้ง
“นึกยังไง ในเมื่อมันก็ทิ้งเราไปตั้งหลายปแลว”
“ไมมีเหตุผลหรอกคะ แครักแลวรักเลย” หญิงสาวตอบเสียงใส
พลางสงแกววิสกี้ใหคนเปนอา
“แลวแนใจไดยังไงวามันจะไมมีเมียมีลูกซอนไวที่ไหน”
“แนใจสิคะ วาแตอาร็อบมาหาคุณพอเรื่องอะไรคะ”
“เรื่องของผูใหญ เด็กอยางเราไมเกี่ยว”
“อาร็อบนะ หนูไมเด็กแลวนะ” คนพูดทําทากระเงากระงอดเรียก
รอยยิ้มเอ็นดูจากคนเปนอาไดเปนอยางดี
“นั่นแหละ ปลอยใหพอกับอาจัดการกันเองดีกวา เราก็ทําตัวสวยๆ
นารักๆ ไปวันๆ พอ” คนเปนอาเดินมาสงแกวใหหลานสาวกอนจะหมุนตัว
เดินออกจากโถงของหองรับแขก โดยมีหลานสาวเดินเคียง
“แตอาเตือนไวกอนนะวาถาไอฟลิปโปมันทําใหหลานตองรองไหอีก
อาจะไมเก็บมันไวใหรกลูกตา”
“ไมไดนะคะ อาร็อบอยาทําอะไรฟลของหนูนะ”
“ทัง้ ทีม่ นั ทําใหหลานรองไหอยางนัน้ เหรอ” โรเบอรโตถามเสียงเครียด
เขามาหยุดยืนอยูตรงเชิงบันไดของตัวคฤหาสน
“คราวนีเ้ ขาจะทําใหหนูยมิ้ อยางเดียวคะ เชือ่ หนูนะคะ” คนเปนหลาน
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บอกเสียงใสพลางอิงศีรษะกับไหลของโรเบอรโตดวยทาทางประจบประแจง
“เออ เชื่อก็ได แลวไดคุยกับแมเขาบางไหม สบายดีหรือเปลา”
“สบายดีคะ อีกไมกี่วันหนูจะไปเยี่ยม อาร็อบจะฝากอะไรไปให
ไหมคะ”
“ไม ฝ าก เขาคงไม อ ยากรั บ ของฝากจากคนเลวอย า งอาหรอก”
คนเปนอาหัวเราะอยูใ นลําคอ รูด วี า อดีตพีส่ ะใภเกลียดชังเขายิง่ กวาไสเดือน
กิ้งกือ และคงไมคิดกลับมาที่นี่อีก ถาเขายังไมตาย
“อาร็อบคิดมาก”
“เราเปนเด็กจะไปรูอะไร กี่ปมาแลวที่หลานไปหาแมเขานะ เขาเคย
ถามถึงอาสักคําไหมละ”
อิซาเบลไดแตยมิ้ รับ เพราะเปนแบบนัน้ จริง เธอก็ไมเคยเขาใจมารดา
เหมือนกันวาโกรธ เกลียดอะไรพอกับอาของเธอมากนัก ถึงไมยอมกลับมา
อเมริกาอีก และไมเคยเอยถึงโรเบอรโต จะมีที่นานๆ ครั้งจะถามถึงก็คือ
พอของเธอมีภรรยาใหมไปหรือยัง แลวพอเธอบอกวาพอยังคอยแมอยูเ สมอ
แมก็จะรั้งเธอไปกอด แตไมยอมพูดอะไร
“แลวนี่จะเดินทางเมื่อไร”
“เร็วๆ นี้มั้งคะ”
“อืม อาไปละ เดินทางปลอดภัยก็แลวกัน”
“อาร็อบก็ดูแลสุขภาพดวยนะคะ” หลานสาวเขยงขาขึ้นจุมพิตแกม
คนเปนอา โรเบอรโตยกมือขึน้ เขยาศีรษะหลานดวยความเอ็นดูกอ นกาวลง
บันได โดยมีบอดี้การดตามหลัง
“ผมไมชอบเลยนะทีค่ ณ
ุ หนูหอมแกมคุณโรเบอรโตแบบนัน้ ” ฟลปิ โป
เอยเสียงเรียบอยูดานหลังรางเพรียวระหงที่ยืนสงคนเปนอาอยูตรงเทอเรซ
หนาคฤหาสน
“ก็หนูหอมมาตั้งแตจําความได ฟลก็นาจะเห็นตั้งแตตอนโนนแลว”
“แตตอนนี้คุณหนูไมใชเด็ก”
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“บอกมากอนวาหึง แลวหนูจะเลิกหอมอาร็อบ” รางเพรียวระหง
หมุนตัวกลับมารอคําตอบดวยดวงตาสดใสแวววาว
“ไมไดหงึ แตหวง เหตุผลนีพ้ อจะใชไดไหม” คําตอบนัน้ เรียกรอยยิม้
ใหกระจางใสอยูบนใบหนาที่สวยหวานจนฟลิปโปตองรั้งรางเพรียวระหง
เขามาแนบชิด
“แลวก็หามยิ้มแบบนี้ใหคนอื่นดวยนะ”
“แบบไหนคะ” หญิงสาวถามยั่ว เธอเงยหนาสบตาคนตัวสูงที่ใบหนา
ใกลจนลมหายใจรินรด
“ก็แบบที่ยิ้มอยูตอนนี้นะสิ รูไหมวา ยิ้มของคุณหนูมันทําใหผม
อยากจะทําใหผูชายทั้งโลกตาบอดใหหมด”
“แมแตคุณพอเหรอคะ”
“สําหรับนายทานไมเปนไร ยิ้มได แตคนอื่น คุณหนูหามยิ้มแบบ
เมื่อกี้เด็ดขาด” ฟลิปโปบอกเสียงทุม พลางจรดปลายจมูกลงคลอเคลียอยู
ตรงปลายจมูกโดงของหญิงสาวดวยความละมุนละไมจนอิซาเบลสัมผัส
ในความรูสึกนั้นไดอยางดี
“แลวถาหนูจะหามฟลบางละ”
“ไมตองหาม เพราะผมไมไดมีสายตาไวมองใคร นอกจากคุณหนู
ของผมคนเดียว” หนาผากของฟลิปโปยังแนบชิดกับหนาผากของหญิงสาว
อยางออนโยน
“ฟลกําลังหลอกใหหนูตกหลุมพรางอยูใชไหม”
“ทําไมรูท นั ละ” ฟลปิ โปหัวเราะแกเกอ เขาถอยหางจากรางเพรียวระหง
ดวยความโลงอก หลังรูตัววาเขากําลังแสดงความรูสึกที่แทจริงออกไป
“ทําไมจะไมรลู ะ ก็เรากําลังเลนเกมกันอยูน ”ี่ อิซาเบลตองบังคับเสียง
ไมใหสั่นดวยความนอยใจกับคําตอบของฟลิปโปที่เธอคิดวาเขาจะตอบวา
ไมใช มันเปนความรูสึกที่แทจริง และถาเขาตอบแบบนั้น เธอก็จะขอ
ยอมแพและเลิกเลนเกมนี้ เพราะเธอไมอยากหลอกตัวเอง หรือหลอกเขา
อรอร 69

อยากบอกใหเขารูวาเธอรักเขาเหลือเกิน
“ถาอยางนั้นก็เขาบานเถอะครับ” มือหนาจับมือเรียวบางนั้นมากุม
แลวพาเดินกลับเขาไปในคฤหาสน
“ฟลคุยอะไรกับคุณพออีกหรือเปลา”
“ทานบอกใหเราเดินทางไปเมืองไทยใหเร็วที่สุด”
“หมายความวายังไงคะ” คนถามหยุดยืนอยูตรงเชิงบันไดที่ทอดตัว
โคงยาวมาจากชั้นสองของตัวคฤหาสน แชนเดอเลียรชอใหญแขวนอยูบน
เพดานสูง แตแสงของมันก็ยังสองสวางมายังใบหนาสวยหวานจนแลดู
กระจางใสมากกวาเดิม แมแตฟลิปโปยังตองถามตัวเองวาเขาจะอดใจ
ไมตกหลุมรักอิซาเบลไดอีกนานแคไหน
“ฟลมีอะไรเหรอ” คนถามหนาแดงเรื่อ เมื่อเธอสบตาคมเขมที่เต็ม
ไปดวยความรูสึกหลากหลาย และเขามองเธอนิ่งอยูอยางนั้นจนเธอตอง
ถามออกไป
“ผมเขาใจความรูสึกของนายทานเดี๋ยวนี้เอง”
“เขาใจอะไร หนูไมเขาใจ”
“เขาใจตรงที่วานายทานเปนหวงคุณหนูมากๆ สิครับ” รางสูงอดที่จะ
รั้งอิซาเบลเขามาแนบชิดกับเรือนกายของเขาไมได
“ไมเขาใจคะ”
“ก็ คุ ณ หนู เ ป น เหมื อ นแก ว ตาดวงใจของนายท า น ผมเองก็ รู  สึ ก
แบบนั้น” เขาแนบริมฝปากลงบดเบียดกลีบปากหอมหวานอยางออนโยน
มอบความรูสึกที่แทจริงไปกับปลายลิ้นที่เกี่ยวกระหวัดดูดดุนลิ้นเรียวเล็ก
ใหยอมจํานนอยูในโพรงปากที่หอมหวาน
“ฟล” อิซาเบลเปรยเสียงพราเมื่อเขาปลอยใหเธอไดผอนลมหายใจ
“จูบราตรีสวัสดิ์ไงครับ”
“ถาอยางนั้นก็ฝนดีคะ” รางเพรียวระหงเขยงขาขึ้นจูบสันเหลี่ยมคาง
ของคนตัวโตอยางออนหวาน
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“ครับ ฝนดี” ฟลิปโปจับมือเรียวบางขึ้นมากดจูบหนักๆ ดวยความ
รูสึกที่กําลังพายแพใหกับลูกสาวของอัลแบรโตอยางสิ้นเชิง รูวามันเกิด
นานแลว ตัง้ แตเขาออกจากอาณาจักรเดอโรชา หรือตัง้ แตเด็กแกแดดขอให
เขามอบจูบแรกให แตตอนนัน้ ก็คดิ วาเดีย๋ วก็คงจะลืมไดเอง แลวความรูส กึ
มันก็เกิดขึน้ อีกครัง้ ตอนเขาเจอสาวลึกลับทีช่ อื่ อิซซี่ จนกระทัง่ มารูค วามจริง
วาที่แทแลวคือ อิซาเบล เดอโรชา ทําใหความรักที่ถูกเก็บกดไวมันลนใจ
ขึ้นมาอีกครั้ง แตผูชายมือเปอนเลือดอยางเขา จะพูดอะไรออกไปได ดวย
อาชีพที่เสี่ยงตายและอันตรายอาจเกิดขึ้นกับคนใกลตัวไดทุกเมื่อ เขาคง
ทําไดแคแอบรักอยูในใจเทานั้น
“จูบราตรีสวัสดิ์กันอยูตรงนี้เองเหรอ” คนเปนพอเอยลอเลียน เขา
รูสึกโลงใจเปนอยางมากเมื่อเห็นรอยยิ้มของอิซาเบล ตอนนี้เขาหวังวา
ฟลิปโปจะไมทํารายจิตใจของลูกสาวเขาอีก
“คุณพอนะ” อิซาเบลตอวาอยางขัดเขินแกมของเธอแดงระเรื่อกับ
รอยยิ้มลอเลียนของผูเปนพอ
“ไป ขึ้นไปนอน หรือจะเตรียมเสื้อผาอะไรก็วาไป พอสั่งกัปตันให
เตรียมเครื่องเจ็ตรอพรุงนี้ตอนบายๆ แลว ฟลจะไปอยูกับลูกที่โนนจนกวา
ทางนี้จะคลี่คลาย”
“ถาอยางนั้นผมกลับนะครับ”
“ไปเถอะ ขอบใจมากๆ ฝากอิซซี่ดวย” ผูอาวุโสกวารั้งรางสูงใหญ
เขามากอดพลางตบไหลตบหลังเบาๆ
“ขอรองนะ อยาฝนคําสั่ง ดูแลอิซาเบลใหดี”
“ครับ ผมสัญญา” ฟลิปโปเอยหนักแนน กอนมองสบตาคูสวยหวาน
กอนหมุนตัวเดินออกจากบริเวณนัน้ ผานเวรยามทีท่ าํ หนาทีต่ รวจตราความ
ปลอดภัยไปจนถึงรถยนตของเขาที่จอดอยูฝงตรงขามกับตัวคฤหาสน
เขาขับรถออกจากอาณาจักรของเดอโรชามาไดไมนาน ก็เจอกับรถยนต
คันหรูสดี าํ ทีจ่ อดนิง่ อยูร มิ ทางทีม่ ดื สนิทเห็นเพียงไฟทายรถกะพริบสวางวาบ
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เปนจังหวะ และมีบอดี้การดยืนกุมมืออยูขางรถสองคน เขาจําไดทันทีวา
เปนคนของ โรเบอรโต เดอโรชา ทําใหเขาตองชะลอรถจอดขางทางเพราะ
รูวาโรเบอรโตตองการคุยกับเขาอยางแนนอน
“นายทานตองการพูดดวย” เพื่อนในวงการบอดี้การดกมลงบอก
ตรงกระจกดานขางที่เขานั่ง ทําใหเขาตองเปดประตูรถลงไป จากนั้นเดิน
ขึ้นไปนั่งบนรถคันหรูสีดําแทน
“คุณโรเบอรโต” ฟลปิ โปเอยทักเสียงเรียบ เมือ่ นองชายของอัลแบรโต
นั่งอยูบนเบาะหนังหนานุมสีดําตรงกันขามกับเขา
“กลับมาทําไม”
“นายทานเรียกกลับมาครับ”
“รู  ไ ม ใ ช เ หรอว า ฉั น ไม เ คยชอบขี้ ห น า แก” โรเบอร โ ตกล า วอย า ง
เหยียดหยาม
“ครับ”
“ฉั น เกลี ย ดคํ า ว า ครั บ ของแก มั น เหมื อ นแกแกล ง กวนโมโหฉั น
มากกวา”
“ครับ” ฟลิปโปรับคําซํ้าอยางไมเกรงกลัววาโรเบอรโตจะโมโห เพราะ
เขารูวาคนตรงหนานั้นเกรงกลัวฝมือของเขาไมใชนอย ตั้งแตกอนที่เขาจะ
ไปจากอาณาจักรเดอโรชาดวยซํ้า
“แกมันบัดซบที่สุด”
“คุณโรเบอรโตหยุดรถรอผมเพื่อจะพูดเรื่องนี้เหรอครับ” เขาถาม
กลับอยางใจเย็น
“ไมใช ฉันอยากจะรูวาพี่ชายฉันเรียกแกกลับมาทําไม”
“ผมยังไมไดรับคําสั่งจากนายทาน เลยยังบอกไมได”
“แกมันก็ปากแข็งเหมือนเดิม ลงไปได” เจาของรถเอยไล ทําให
รางสูงใหญตองขยับตัว กอนจะชะงักกับคําสั่งหวนๆ
“อิซาเบลเปนหลานที่ฉันรักมากที่สุด อยูใหหางหลานฉันไวก็ดีนะ”
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“อยาลืมวาคุณหนูรักผมนะครับ” เขาบอกเสียงเรียบกลับไป
“เออ ใช แต ถึ ง อิ ซ าเบลจะรั ก แกแค ไ หน แต ฉั น จะไม ใ ห แ กได
แตงงานกับหลานฉันเด็ดขาด” โรเบอรโตไมยอมแพ บอกตัวเองวาเกลียด
อดีตบอดี้การดที่รูใจของพี่ชายมากที่สุด และเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัด
มันออกไปจากชีวิตของอิซาเบลใหได
“ตอนที่แกไปจากที่นี่ ฉันนึกวาโลงแลวนะ ไมคิดวาแกจะกลับมา
แตไมเปนไร กลับมาแลวฉันก็จะเตือนไวอีกครั้ง เพราะแกจะตายแบบ
ศพไรญาติ”
“แคนี้ใชไหมครับ”
“ไป!!” โรเบอรโตตวาดลัน่ แตฟล ปิ โปก็หาเกรงกลัวไม เขาหัวเราะหึๆ
อยูในลําคอกอนจะเปดประตูลงจากรถไป ขึ้นรถของเขาเอง ขบวนรถของ
โรเบอรโตขับแซงหนาไปอยางฉุนเฉียว นึกโมโหเปนอยางมากที่มันยังอยู
เปนหอกขางแครของอัลแบรโตโดยที่เขาไมอาจทําอะไรได เหตุการณเมื่อ
สิบกวาปกอนยอนกลับมาทําใหเขาตองขมความไมพอใจไวอีกครั้ง
“ไอลูกไมมีพอ แกมันบังอาจเกินไปแลว” โรเบอรโตตวาดเสียงดัง
เมื่อฟลิปโปในวัยยี่สิบบุกเขาไปชวยกลอเรียหญิงรับใชที่โรเบอรโตมักแวะ
มาเอาเปรียบ ขมเหง ขมขืนตักตวงความสุขโดยที่กลอเรียไมเต็มใจอยู
ภายในหองพักทายคฤหาสนที่เงียบสงัด โดยใชศิลปะมวยไทยที่ฝกฝนมา
เขาสูและทํารายโรเบอรโตจนลงไปนอนหมดสภาพกับพื้น แตก็ยังตะโกน
เรียกใหลูกนองกรูกันเขามาในหองแลวจับตัวเขาเอาไว
“จับมันไว” โรเบอรโตลุกจากพื้นมาไดก็กําหมัดชกเขาไปที่หนาทอง
ของชายหนุมจนตัวงอ
“แกมันเสือกไมเขาเรื่อง กลอเรียมันหารายไดพิเศษมานานเปนป
แลว” เขาชกเขาไปที่โหนกแกมของเด็กหนุมอยางแรง จนเขาตองสะบัดมือ
เพราะแรงกระแทก
“อยาคะ พอแลวคะคุณโรเบอรโต” กลอเรียรองหามอยูบนเตียง
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ดวยความสงสารชายหนุม เธอซึ้งในนํ้าใจของฟลิปโปที่อยากจะชวย เพราะ
เขามักถามถึงรอยฟกชํ้าตามหนาตาอยูเสมอ แตเธอก็ไมเคยบอกความจริง
จนกระทั่งวันนี้ เธอเชื่อวาเขาคงทนไมไดที่เธอถูกขมขืนมาตลอด
“เปนหวงมันเหรอ หรือวาเธอใหไอฟลมันเอาฟรีๆ”
“เปลาคะนาย หนูแคไมอยากใหนายฆาเขาตาย” หญิงสาวรีบแกตัว
พลางมองฟลิปโปดวยความเปนหวง
“บอกมันไปสิวาเธอเต็มใจใหฉันเอา”
“คะๆ ฟล ฉันไมเปนไร ไมตองหวงนะ ขอบใจมากๆ ที่เขามาชวย”
“กลอเรีย ถาเธอจะไปจากทีน่ ี่ ฉันจะพาเธอไปเอง” ฟลปิ โปบอกดวย
ความหวังดี เขาเชื่อวากลอเรียไมไดเต็มใจ แตเปนเพราะจําใจมากกวา
“ฉันไมรูจะไปไหน ฉันมาจากเม็กซิโก หนีเขาเมืองมา ถาตํารวจ
จับไดฉันก็จะถูกสงกลับ”
“แลวกลอเรียจะอยูใหเขาขมขืนแบบนี้เหรอ” ฟลิปโปถามกลับอยาง
หัวเสียทั้งที่เขาเจ็บไปทั้งตัวจากการโดนซอม
“แกจะไปดีๆ หรือจะใหลูกนองฉันฆาแกแลวหมกศพไวทายไร”
โรเบอรโตขูเ สียงแข็ง ใบหนาของเขาบวมปูดเพราะฤทธิห์ มัดกับเทาทีป่ ระเคน
ใสอยางไมยั้ง
“แลวก็ปดปากใหสนิทดวย อยาไดคิดเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ฉัน เพราะ
เขาไมมวี นั เชือ่ แก แลวฉันก็จะบอกวาแกนัน่ แหละขมขืนกลอเรีย ทีนคี้ ณ
ุ หนู
ของแกก็จะเฉดหัวแกทิ้ง หรือถาแกยังดึงดันที่จะเลนงานฉันไมเลิกละก็
ฉันจะบอกอัลแบรโตใหสงอิซาเบลเขาไปเปนนางชีในคอนแวนตที่อิตาลี
ทีนี้แกก็อยาหวังวาจะไดเจอหนาคุณหนูอีกเลย”
ฟลปิ โปในวัยยีส่ บิ ปไดแตกดั ฟนขมความเคียดแคนชิงชังเอาไวอยาง
เต็มที่ สุดทายเขาทนดูความเลวของโรเบอรโตตอไปไมไหว จึงตัดสินใจ
ออกจากอาณาจักรแหงนัน้ กอนทีเ่ ขาจะกลายเปนฆาตกรฆาคนตาย กอปรกับ
ชวงนั้นอิซาเบลเริ่มใหความสนิทสนมกับเขามากขึ้น เหลาคนงานเริ่มมอง
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วาเขาจะใชคุณหนูอิซาเบลเปนบันไดกาวขึ้นไปเปนลูกเขยของอัลแบรโต
ซึ่งเขาไมอาจทําแบบนั้นได จึงตองออกจากอาณาจักรเดอโรชาแลวให
เหตุผลกับอัลแบรโตวาเขาจะไปหาความกาวหนาใหกับตัวเอง มันผานมา
แลวสิบกวาป แตเขาก็ไมเคยลืมความชิงชังที่มีตอโรเบอรโตไดเลย!
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