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หนาที่สาคัญ
โรเดอรริก อารโรบินซี ถอนหายใจอยางเซ็งๆ ที่ตองยกเลิกนัด

กับเพือ่ นตางเพศทีเ่ ขาสนิทมากทีส่ ดุ เขาสัญญากับเธอแลววาจะพาเธอ
ไปกินขาวเย็นและดูภาพยนตร ใชเวลาอยูดวยกัน แตเขาก็ผิดสัญญา
กับเธอ
พอกับแมมอบหนาที่สําคัญใหเขาทําระหวางที่พวกทานไปเที่ยว
ตางประเทศ เขาตองดูแล ‘นอง’ ใหดี
จําเปนไหมที่เขาตองดูแลนองที่ไมใชสายเลือดเดียวกัน เขา
อยากถามคําถามนี้กับพอและแม แตก็เกรงวาจะกลายเปนทะเลาะกัน
เปลาๆ เขาไมควรทําใหพวกทานไมสบายใจ
ตอนนี้นองที่พอกับแมมองวาแสนดี เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ
ที่กุลสตรีตองมีอยูในภาวะเกือบจะไรสติ
หลังจากเขาแยกกับผูรวมลงทุนรายใหมที่รานอาหารอิตาลีใน
โรงแรมหรูที่สุดในกรุงลอนดอน เขาตองไปรับเธอที่รานอาหารฝรั่งเศส
อยูไมไกลจากโรงแรมที่เขาพาผูรวมลงทุนรายใหมมาเลี้ยงขอบคุณ
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นับวายังดีที่เขาไมตองเสียเวลาขับรถไปไกลๆ
ถาพอกับแมไมยํ้านักยํ้าหนาใหเขาทําหนาที่สําคัญใหดีที่สุด เขา
ก็ไมตองกลายเปนคนขับรถ แมสงขอความผานแอปพลิเคชันสนทนา
มาถามเขาตลอด ใหเขาแชรตําแหนงปจจุบันที่เขาอยูใหแมทราบ
บางทีเขาก็รูสึกนอยใจแม เพราะแมรักคนอื่นมากกวาเขาที่เปน
ลูกของทาน
“เนี่ยนะเหรอคนดีของแม” เขาอยากใหมัลลิกาเห็นตระการตาใน
สภาพนี้ ทานจะไดรูวาเธอไมไดใสซื่ออยางที่สรางภาพ
เขานาจะปลอยใหเธอไปกับผูชายคนนั้น ไมควรเขาไปยุงเรื่อง
ของทั้งคูจนตองแจกหมัดใหคนรักของเธอกินแบบอิ่มแปลและนอน
นับดาวทีห่ มุนวนรอบหัว ไมรวู า ปานนีจ้ ะมีใครปลุกหรือพาไปโรงพยาบาล
หรือยัง
“ใหมันไดแบบนี้สิ กลายเปนวาเราไปแสเรื่องคนอื่น” หากเขา
ไปรับเธอชากวานี้ เธอกับคนรักก็นาจะไปทําภารกิจบนเตียงดวยกัน
ภารกิ จ บนเตี ย ง...ถ อ ยคํ า นี้ ทํ า ให เ ขารู  สึ ก ไม พ อใจอย า งมาก
ยอมรับกับตัวเองวาไมอยากใหผูชายคนไหนอยูใกลเธอหรือแสดง
ความรูสึกกับเธอในเชิงชูสาว
“เราตองแครดวยเหรอ ยายเฉิ่มเบอะจะทําอะไร ก็ไมเกี่ยวกับ
เรา” เขารูดีวาที่พูดไปนั้นปากไมตรงกับใจ
ความรูสึกที่วา ‘เขาใสใจเธออยางมาก’ กําลังเรียกรองความ
สนใจจากเขา แตเขาจะเมินเฉยตอมัน
โรเดอรริกอยากถายรูปเธอในสภาพนี้แลวสงใหแมดู แตคิดไป
คิดมา ไมดีกวา เพราะแมจะตกใจมาก อาจถึงขั้นหมดสติ
“รอน ทําไมรอนแบบนี้” ตระการตา ตรีรัตน ที่ยังไมหมดสติเอา
มือพัดหนา ขยับตัวยุกยิกราวกับวาเบาะโดยสารดานหนาของรถยนต
ที่ติดอันดับหนึ่งในหาของรถยนตสมรรถนะสูงนั่งไมสบาย
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“ยายเฉิ่มเบอะ” ริมฝปากหยักไดรูปของโรเดอรริกเมมเขาหากัน
แนนอยางพยายามระงับอารมณโกรธ ชือ่ นี้เขาใชเรียกเธอตอนที่อยูกับ
เธอตามลําพัง
“แอรรถฉันเย็นฉํ่าขนาดนี้ ยังกลาพูดวารอน”
“รอน รอนมาก” เธอจะแกะกระดุมเสื้อออก
“อยาใชวิธีนี้ออยฉัน เพราะมันไมไดผล” โรเดอรริกมองเธอ
อยางเหยียดๆ แลวจับมือเธอไว เพราะเธอจะปลดกระดุมเสือ้ เม็ดทีส่ อง
ออกจากรังดุม
ความสงสัยกําลังคุกคามจิตใจของเขา
“ยายเฉิ่มเบอะคงเปนประเภทเมาแลวเพี้ยน” เขาสังเกตเห็น
ใบหนา ลําคอและแขนเธอเริ่มมีรอยแดงปรากฏ
การจับพวงมาลัยดวยมือขางเดียวเปนการกระทําที่เสี่ยงมากๆ
เขาเปดไฟใหสัญญาณแลวจอดรถ ดึงเนกไทที่ผูกรอบคอเสื้อมามัด
ขอมือทั้งสองขางของเธอ
“ปลอย ปลอยนะ รอน รอน เขาใจไหม” ตระการตาขยับขอมือ
พรอมกับดีดขาอยางแรง ชายกระโปรงจึงรนขึ้นมาเหนือเขา
“มีแผนสํารองงั้นเหรอ อยากจะฮุบสมบัติของตระกูลฉัน มัน
ไมงา ยขนาดนัน้ หรอก” แมจะพูดแบบนัน้ แตหวั ใจของเขากลับเตนแรง
มากๆ พอไดเห็นผิวเนียนขาวอมชมพูของเธอ
โรเดอรริกเหยียบคันเรงเพื่อไปใหถึงคฤหาสนอารโรบินซีใหเร็ว
ที่สุด แตเขาก็ตองผอนความเร็ว เพราะรูสึกมึนศีรษะ แสดงวาบรั่นดี
ที่เขาดื่มกับผูรวมลงทุนรายใหมเริ่มออกฤทธิ์
กวาจะถึงคฤหาสนอารโรบินซีก็อีกราวๆ สามไมล เขาเกรงวา
ถาฝนขับรถตอไปอาจมีความเสี่ยงทําใหเกิดอุบัติเหตุ เลยตัดสินใจไป
ที่เพนตเฮาส เพราะระยะทางใกลกวา อีกแคครึ่งไมลก็ถึงแลว
“อยูเฉยๆ สิยายเฉิ่มเบอะ” โรเดอรริกพูดอยางหัวเสียเมื่อเขาดึง
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เนกไทที่ผูกขอมือเธอไว
“รอน รอน รอน อยากอาบนํ้า” เธอปรือตามองเขา แววในดวงตา
ของเธอฉํ่าหวาน
เขาควรถ า ยรู ป เธอในสภาพนี้ ไ ว แ กล ง เธอ เขากํ า ลั ง จะล ว ง
สมารตโฟนออกจากกระเปากางเกง แตยังไมไดทํา เพราะตระการตา
จะกระชากเสือ้ ทีส่ วมอยู
เพนตเฮาสแหงนี้เปนที่อยูอาศัยสําหรับเศรษฐีระดับหมื่นลาน
ขึ้นไป ถึงแมมีความเปนสวนตัวสูง แตไมไดหมายความวาจะมีแคเขา
คนเดียวที่เปนเจาของเพนตเฮาส ยังมีคนอื่นๆ ที่ไดครอบครอง เขา
ตองเดินสวนกับคนอื่นบริเวณโถงทางเดินรวมซึ่งจะแยกไปที่ลิฟต
สวนตัวอีกที เพราะฉะนั้นตระการตาควรอยูในสภาพที่มีเสื้อผาหอหุม
รางกาย
วันนี้เขาไมไดสวมเสื้อสูท เพราะเลือกใสเสื้อผาที่ไมเปนทางการ
จนเกินไป เพื่อใหการพูดคุยกับผูลงทุนเปนไปอยางสบายๆ
“ใหตายเถอะ! อยาทําบาๆ นะ” จากที่คิดวาจะประคองเธอแลว
พาไปขึ้นลิฟตสวนตัว เขาตองอุมเธอพาดบาแทน
โรเดอรริกนึกวาจะโชคดีที่ไมเจอผูรวมอาศัยคนอื่นๆ ตรงโถง
ทางเดินรวม แตตองทําใจ เพราะตอนนี้คือเวลาเลิกงาน คนทํางานเริ่ม
กลับที่พัก
ชายหญิงคูห นึง่ เดินสวนกับเขา เขาเดาวานาจะเปนสามีภรรยากัน
มองเขาแลวสายหนาอยางระอาใจ คลายกับกลัววาเขาจะแสดงฉาก
เลิฟซีนกับยายขี้เมาตรงนี้และเดี๋ยวนี้
“เพราะเธอทําใหคนอื่นมองฉันดวยสายตาแบบนั้น” โรเดอรริก
พาตระการตามาถึงชั้นบนสุดของเพนตเฮาสแหงนี้
ชัน้ นีเ้ ปนโซนทีด่ ที สี่ ดุ และกวางทีส่ ดุ การตกแตงเนนแบบทันสมัย
หรูหรา วัสดุและเฟอรนิเจอรมีคุณภาพสูง เขายอมจายเงินเพื่อใหได
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เปนเจาของพื้นที่นี้เพียงคนเดียว
ตระการตายังพูดวา ‘รอน’ ไมหยุด
ร า งกายแต ล ะคนจะตอบสนองต อ ฤทธิ์ แ อลกอฮอล ต  า งกั น
บางเมาหนักแลวหลับลึก บางเมาแลวอาละวาด บางก็คึกคักตรง
สวนนั้น เกิดอารมณอยากมีเซ็กส
เขาไมรูวาตระการตาเปนแบบไหน อาการที่เธอแสดงออกทําให
เขาสงสัย
“หรือวาไอหมอนัน่ จะใสยาปลุกเซ็กสในอาหารหรือไมกเ็ ครือ่ งดืม่
ใหยายเฉิ่มเบอะกิน” โรเดอรริกเพียงแคคาดเดาเทานั้น
เขาวางเธอไว ที่ โ ซฟายาวเพื่ อ ให เ ธอนอน จากที่ เ ขาสั ง เกต
ตระการตาตองรูสึกรอนอยางมากแนๆ ตัวเธอเริ่มแดง เธอจะถอดเสื้อ
ออกใหได
“ปลอยไวแบบนี้ไมดีแน” เขาอุมเธอพาดบาอีกครั้ง พาไปที่
ตูกระจกอาบนํ้า เปดฝกบัวใหนํ้าเย็นๆ ชวยดับรอนใหเธอ
โรเดอรริกดันไหลเธอเบาๆ เพื่อใหเธอนั่งลงใตสายนํ้าแลวรีบ
ออกมา แตตระการตากอดเขาจากดานหลัง เบียดตัวมาใกลมากๆ
“อาบนํ้าดวยกันนะ” เธอจับเอวเขาแลวหมุนใหหันมา
“หยุดนะยายเฉิม่ เบอะ” โรเดอรรกิ มัน่ ใจวาเธอจะตองดืม่ เครือ่ งดื่ม
ที่ผสมยาปลุกเซ็กส เพราะเธอมีเรี่ยวแรงเยอะเกินไป
ตระการตาหัวเราะคิกคักราวกับวาไดฟงเรื่องเลาที่แสนจะขบขัน
เธอลูบหนาอกเขา บีบแกมเขาไมแรง แตก็ไมเบา
ความสะทานซาบซานแลนไปทั่วทั้งตัวของโรเดอรริก สวนหนึ่ง
เปนเพราะฤทธิแ์ อลกอฮอล อีกทัง้ ถูกเธอยัว่ อยางไมตงั้ ใจ ทําใหอารมณ
เรารอนเริ่มกอตัว
เขาพยายามสลัดความรูสึกนั้นทิ้ง แตก็ทําไมสําเร็จ เขาเริ่มจะ
ควบคุมตัวเองไมได เพราะถูกเธอจูโจม เปนการจูโจมแบบเด็กอนุบาล
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ถึงยังไมไดสมั ผัสเธออยางลึกซึง้ เขาก็รเู ลยวาเธอไมชาํ่ ชองเรือ่ งบนเตียง
“ยายเฉิ่มเบอะ ฉันจะทนไมไหวแลวนะ”
ความเกลี ย ดชั ง ที่ เ ขามี ใ ห เ ธอถู ก แทนที่ ด  ว ยความวาบหวาม
ตระการตาในเวลานี้ดูเซ็กซี่อยางสุดๆ ผมเปนลอนโตๆ ของเธอแนบ
กับกรอบหนารูปไข
เธอมีใบหนาที่สะดุดตา หนาผากนูนพอดี คิ้วสีดํารับกับดวงตา
สีเดียวกันที่หวานละมุน ขนตาของเธอยาวมาก ไมตองพึ่งมาสคารา
หรือติดขนตาปลอมใหยุงยาก จมูกโดงแบบไมศัลยกรรม แกมมี
เลือดฝาด ริมฝปากไดรูปสวย
ตระการตามีรูปรางและหนาตาที่ดูดี เรียกความสนใจจากเพศ
ตรงขามไดไมยาก ตอนนี้เขายอมรับวาเสียมารยาทที่สํารวจสัดสวน
ของเธออยางจงใจ
“รอน รอน อยากอาบนํ้า” เธอถอดเสื้อออกจนได
โรเดอรริกตะลึงเมื่อเห็นสรีระสวนบนของเธอ เขากัดฟนขม
ความรูสึกหวิวไหว จุดนั้นของเขาเริ่มตึงแนน บาบอสิ้นดี ทั้งๆ ที่เขายัง
ไมไดใกลชิดทางกายกับเธออยางลึกซึ้ง แตกลับรูสึกวาไดทําภารกิจ
บนเตียงกับเธออยางเรารอน
“ตา ตั้งสติใหดี” เขาจับมือเธอที่กําลังลูบไลหนาอกเขา
เธอเบียดตัวเขามา ยกขาขางหนึง่ ตวัดเอวเขาไว ทรวงอกของเธอ
ที่เขาเดาวานาจะเปนคัปซีแนบชิดกับอกเขา
นาทีนนั้ ความอดทนของโรเดอรรกิ ก็สนิ้ สุดลง เพราะแอลกอฮอล
ออกฤทธิ์อยางเต็มที่
สิ่งแรกที่เขาทําคือจูบเธอ แตเธอจูบตอบเขาไมได เธอเชิดหนา
ขึ้น เพราะหายใจไมสะดวก
“หวานมาก” ปากของเธอไมไดเคลือบนํ้าตาลหรือนํ้าผึ้งไวแนๆ
แตมันคือรสจูบที่เต็มไปดวยความหวาน ซึ่งเขาเพิ่งเคยไดสัมผัสเปน
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ครั้งแรก
“อื้อ” เธอเบือนหนาหนี
เขาล็อกทายทอยเธอไวเพื่อจะจูบใหถนัดมากยิ่งขึ้น เธอเริ่มจูบ
ตอบเขา ถึงไมไดอยางที่เขาคาดหวัง แตก็ใหความรูสึกที่แปลกใหม
เธอมอบรอยยิม้ หวานๆ ทีอ่ ดั แนนดวยความยัว่ ยวนใหเขา ดวงตา
มีแววเชื้อเชิญ เพราะฤทธิ์ของยาปลุกเซ็กสเปลี่ยนผูหญิงที่เขามองวา
จืดชืดใหกลายเปนรอนแรง
โรเดอรริกปลดตะขอชุดชั้นในแลวเหวี่ยงทิ้ง และสัมผัสทรวงอก
ของเธอ บีบนวดคลึงเคลนตามความรูสึกวูบวาบที่พุงสูงขึ้นเรื่อยๆ
ตระการตาสงเสียงที่บงบอกวาทรมาน แตเปนความทรมาน
ที่เปยมดวยความรัญจวนใจ โรเดอรริกรูสึกเชนนั้น เพราะเขาสังเกต
จากสีหนาของเธอ
โรเดอรริกกําจัดเสื้อผาออกจากตัวเขาและตัวเธอ
“งดงามเหลือเกิน” เขาเห็นรูปรางของเธออยางเต็มตาแบบไร
เสื้อผาขวางกั้น
เธอไมไดผอมแหงหรือมีสวนเกิน ไหลไมตก ทรวงอกเราใจ
เอวคอด มีกลามทองดานขาง กนเดง จุดนั้นของเธอไรสิ่งปกคลุม
เพราะทําบิกินี่แวกซมาเรียบรอยแลว ขาเรียว ผิวเนียนอมชมพูแบบ
คนมีสุขภาพดี แสดงวาเธอดูแลรูปรางตัวเองอยางดีมากๆ
ความซานซาบเสียดแทงทุกสวนในรางกายของเขา ไมรูวาเธอจะ
รูสึกเหมือนกันกับเขาหรือไม
เขาไมอยากโอโลมเธอใหเสียเวลา อีกทั้งอคติที่มีตอเธอเปน
ทุนเดิมทําใหเขาคิดวาบางทีเธออาจเสแสรงเปนสาวซือ่ ใสไรประสบการณ
บนเตียง
ตอนนี้ เ ขาต อ งหยุ ด คิ ด เรื่ อ งที่ เ ธอใสซื่ อ หรื อ มี จ ริ ต จะก า น
แพรวพราวไวกอน เพราะมีบางอยางที่นาทํามากกวา
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เขาพาเธอไปสัมผัสความสุขในเพศรส เขายอมรับวาการไดใกลชิด
ทางกายกับเธออยางลึกซึ้งทําใหเขาไดคนพบเซ็กสที่แสนวิเศษ

ความเจ็บปวดคุกคามตรงจุดนั้นของตระการตาเมื่อเริ่มขยับตัว

เธอคอยๆ ลืมตา เห็นเพดานหองสีครีม เธอหลับตาประมาณสิบวินาที
แลวลืมตาอีกครั้ง แตเพดานหองไมใชสีฟาออนเหมือนหองสวนตัว
ของเธอ
ภาพเหตุการณสุดทายเริ่มแจมชัดในความทรงจํา หลังจากเธอ
ดื่มไวนขาวที่แดนนี่สั่งมาให เธอก็รูสึกรอนวูบวาบอยางไมเคยเปน
มากอน
เธอจะกลับ แดนนี่ขอมาสง เธอไมทันปฏิเสธ เขาก็อนุญาตเอง
เสร็จสรรพ จากนั้นเธอก็เหมือนจะจําอะไรไดบางไมไดบาง แตที่จําได
แนๆ คือโรเดอรริกมารับเธอตามคําสั่งของมัลลิกา
คลับคลายคลับคลาวาเธอเห็นเขา
ตระการตาไมอยากหันไปมองดานขวามือของเธอ เพราะกลัววา
จะเห็นแดนนี่นอนอยู
คําพูดที่วา ‘คนเรารูหนาไมรูใจ’ เปนถอยคําเตือนใจไดดีเสมอ
ภายใตความสุภาพและออนโยนที่แดนนี่แสดงออกมา ทําใหเธอไวใจ
เขา ยอมเปนเพื่อนกับเขา แทจริงแลวเขามีแผนราย
ไวนขาวแกวนั้นมีสิ่งแปลกปลอมเจือปน ไมใชยานอนหลับ แต
เปนยาที่ออกฤทธิ์กับอารมณและรางกายทําใหรูสึกอยางมีเซ็กส
เธอทํากิจกรรมบนเตียงกับเขาโดยที่เธอไมเต็มใจ เปนเพื่อนกัน
จะตองไมทาํ แบบนี้ เธอคิดอยูอ ยางเดียววาเขาตองบันทึกภาพเคลือ่ นไหว
แบบวิดีโอเพื่อแบล็กเมลเธอ
ความเจ็บใจ ความเสียใจมีมากพอที่จะทําใหตระการตารองไห
ฟูมฟาย แตไมไดสงเสียงกรีดรอง เพราะแดนนี่จะตองตื่นแนๆ
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กอนตระการตาจะออกไป ศีรษะของเขาตองถูกฟาดดวยโคมไฟ
สักทีสองทีเพื่อใหความรูสึกเจ็บใจ เสียใจเบาบางลงบาง แลวเธอจะไป
พบแพทยเพื่อตรวจรางกาย
“ใกลจะหาทุมแลว” เธอดูเวลาจากนาฬกาแขวนบนผนังหอง
“ยาปลุกเซ็กสนาจะแทรกซึมในตัวเราอยู”
นี่ เ ป น หลั ก ฐานที่ เ ธอสามารถแจ ง ความดํ า เนิ น คดี กั บ แดนนี่
อีกทั้งภาพจากกลองวงจรปดในรานอาหารฝรั่งเศสตอนที่เขากับเธอ
กินอาหารและดื่มไวน จะชวยเพิ่มความนาเชื่อถือวาเธอไมไดกุเรื่อง
ขึ้นมา
เธอไมแนใจวาแดนนี่ผสมยาปลุกเซ็กสลงไปในไวนขาวตั้งแต
ตอนไหน อาจเปนชวงที่เธอขอตัวไปเขาหองนํ้า
ถาเขาวางแผนมาขนาดนี้ ก็ตองทําใหเนียน เปนไปไดวาเขากับ
พนักงานในรานรูจักกันและรวมมือกันเพื่อไมใหแผนรายนี้ลมเหลว
เธอรูดีวาถาทําแบบนี้ โรเบิรตกับมัลลิกาตองกลายเปนประเด็น
ใหคนในสังคมซุบซิบนินทา แตเธอไมอยากใหผูหญิงคนอื่นๆ ตกเปน
เหยื่อเหมือนเธอ เพราะฉะนั้นเธอตองกลาที่จะปกปองตัวเอง
คนทําผิดก็สมควรไดรับโทษตามที่กฎหมายระบุไว
ตระการตาดึงผานวมมาปดถึงคอแลวหันไปดานขาง มือขางทีถ่ ือ
โคมไฟก็คางไว ดวงตาของเธอขยายขึ้นเปนสองเทา
คือเขา...เจาของใบหนาหลอเหลาสะดุดตา ออราความหลอพุง แรง
“คุณโรเดอรริก” นี่มันอะไรกัน! เธองงไปหมดแลว
เธอเกลียดเขา เขาเองก็รูสึกไมตางจากเธอ แตโชคชะตากลับ
เลนตลกใหคนที่เกลียดกันอยางสุดขั้วมีสัมพันธทางกายรวมกัน
ถาตอนนี้ ผูชายที่อยูบนเตียงเปนแดนนี่ คงทําใหเธอรูสึกแย
มากๆ เปนคืนที่เลวรายที่สุด แตก็ทําใจไวแลว และจะเอาเรื่องเขาให
ถึงที่สุด
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ทวาทุกอยางกลับตาลปตร มันแยและเลวรายเกินกวาทีเ่ ธอคิดไว
เธอควรจะทําอยางไรตอไป
โรเดอรริกลืมตา เลื่อนตัวพิงพนักหัวเตียง
“ฉั น เมา เธอถู ก วางยาปลุ ก เซ็ ก ส เธอยั่ ว ฉั น โดยไม ตั้ ง ใจ
สถานการณและอารมณพาไป เราเลยมีอะไรกัน” เขาไมรอใหเธอถาม
เลือกจะพูดสั้นๆ แตครอบคลุมทุกความจริง
“ฉันขอโทษ” แววตาและสีหนาของเขาเต็มไปดวยความรูสึกผิด
“คุณก็เลยฉวยโอกาส” เธอเชือ่ ทีเ่ ขาพูดแคหา สิบเปอรเซ็นต เพราะ
เขามีอคติกับเธอ ไมแปลก ถาเขาจะสรางเรื่องโกหก
เขามองเธออยางโกรธจัด “ฉันนาจะอัดคลิปวิดีโอไวตอนที่ฉัน
กับเธออยูในหองนํ้า”
ตระการตารูสึกผิด แตก็ไมคิดจะขอโทษ โรเดอรริกเลาใหเธอ
ฟงวาเธอพูดและทําอะไรบาง
พอไดฟงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ เธอก็ไมมีถอยคํามาโตแยง ตอนที่
โรเดอรริกเลา เขาไมหลบตาเธอเลย พูดอยางคนที่อยูในเหตุการณ
จากที่ไดทํางานรวมกับเขา ‘ความซื่อสัตย’ เปนแนวคิดหลักใน
การทํางานของเขา คือวัฒนธรรมองคกรที่พนักงานทุกคนตองทําตาม
เพราะปญหาใดๆ จะไมเกิดขึ้นถามีความซื่อสัตย
แมเรื่องที่เกิดขึ้นจะไมเกี่ยวของกับเรื่องงาน แตสัญชาตญาณ
บอกกับเธอวาโรเดอรริกไมไดพูดโกหก
“ขอบคุณมากนะคะทีค่ ณ
ุ ไปรับฉัน ถาคุณมาชา ฉันก็คง...” ดวงตา
ทีท่ อแววหวานอยูเ สมอถูกแทนทีด่ ว ยความเศราโศก เธอรองไหออกมา
อยางอัดอั้น
เขามองเธออยางเห็นใจและเขาใจความรูสึกของเธอ วงแขนของ
เขาคอยๆ เคลื่อนขึ้นเพื่อจะโอบเธอแลวกอดปลอบประโลม แตก็กลัว
เธอจะไมพอใจ เขาเลยดึงกระดาษเช็ดหนาจากกลองทีว่ างอยูบ นโตะเล็ก
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ขางเตียงสงใหเธอ
เธอรับกระดาษเช็ดหนาที่เขายื่นใหมาเช็ดนํ้าตา
“คุณลุงคุณปาเตือนฉันแลววาอยาไวใจแดนนี่ แตฉันก็ไมเชื่อ
พวกทาน” เธอพูดไปก็สูดนํ้ามูกไปดวย
แดนนี่เปนเจาของรานกาแฟที่เธอไปใชบริการบอยๆ รานตั้งอยู
ไมไกลจากบริษัท แดนนี่แสดงออกอยางชัดเจนวามีใจใหเธอ แตเธอ
ปฏิเสธ เพราะไมไดคิดอะไรกับเขามากกวาเพื่อน
เธอสบายใจที่มีเพื่อนใหมไวพูดคุย เขาไมเคยทําใหเธอรูสึก
อึดอัดหรือลําบากใจ เธอเลยไวใจเขาอยางงายดาย แทจริงแลว ภายใต
ทาทีของเทพบุตรกลับซุกซอนธาตุแทของปศาจไว
“จนกวาจะไดพสิ จู นดว ยตัวเอง” เขามองเธอ จองเขาไปในดวงตา
ของเธอแลวคอยๆ เคลื่อนใบหนาไปใกลเพื่อจะจูบเธอ
ตระการตารูสึกราวกับวาถูกมนตรสะกด เพียงเพราะสบตากับ
เขา อีกเพียงแคคืบเทานั้นที่เธอจะถูกเขาจูบ นับวายังดีที่เธอคุมสติ
ไวได ไมยอมใหเขาจูบ เธอกับเขาจะตองไมยุงเกี่ยวกันอีก
โรเดอรริกหยิบกระดาษเช็ดหนาสงใหเธอแกเกอ เขาไมควรจะ
จูบเธอ ไมควรคิดดวยซํ้า แตที่ทําไปเพราะใจมันเรียกรอง
‘เปนบาอะไรวะเรา’ ความรูสึกสับสนกําลังเลนงานเขาอยางหนัก
“คุณอยาบอกเรื่องแดนนี่ใหคุณลุงคุณปารูนะคะ” เธอมองเขา
อยางมีความหวัง และเธอก็สมหวังเมื่อเขาตอบตกลง
“ส ว นเรื่ อ งของเรา ฉั น พร อ มจะรั บ ผิ ด ชอบ” เขาคิ ด ว า นี่ เ ป น
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ คลืน่ ความปลาบปลืม้ ใจซัดใสเขาระลอกแลวระลอกเลา
พอไดรูวาเขาเปนผูชายคนแรกของเธอ
ถาเปนผูหญิงคนอื่น เขาจะไมใหเกิดปญหาแบบนี้แนๆ เพราะ
เขาและเธอเหลานั้นตางก็คบกันแบบไรขอผูกมัด เขารูวาลึกๆ แลว
พวกเธอก็คาดหวังวาจะไดเปนลูกสะใภของตระกูลอารโรบินซี แตมัน
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ไมงายอยางที่คิด ถาจะอางวาตั้งครรภลูกของเขา ก็ตองมีหลักฐานมา
ยืนยัน เพราะเขาปองกันทุกครั้ง
แตกับตระการตา เขาไมไดปองกัน ชวงเวลานั้นเขาไมไดนึกถึง
ถุงยางอนามัยเลยสักนิด
นาแปลก! แตก็คือความจริง
เธอโบกมือแรงๆ สายหนาเร็วๆ “ไมจําเปนคะ”
เขาคิ ด ว า จะได เ ห็ น เธอร อ งไห ฟู ม ฟายแล ว เรี ย กร อ งให เ ขา
รับผิดชอบ แตเขาคิดผิด ความสงสัยโดดเดนอยูในแววตาของเขา
“แลวถาเธอทองละ”
เธอนิ่งไปประมาณสามสิบวินาที ที่เขาพูดมาคือสิ่งที่เธอกังวล
แตเธอจะไมบอกใหเขารูอยางเด็ดขาด
“เปนไปไมไดคะ เพราะ...”
“แตฉันไมไดปองกัน” เขาไมรอใหเธอพูดจบ ก็พูดแทรกทันที
“ฉันเปนประจําเดือน เพิ่งหายเมื่อสองวันกอน ยังไงก็ไมมีทาง
ทองแนๆ คะ” นี่คือถอยคําที่เธอไดพูดจนจบ
เขาไมมีความรูในเรื่องนี้ จึงไดแตพยักหนารับทราบ
“ถึงจะเปนอยางนั้น แตฉันก็ตองรับผิดชอบอยูดี” เขายืนยัน
ดวยนํ้าเสียงที่หนักแนนมากๆ
“ไมตองคะ ไมจําเปน” เธอโบกมือเร็วๆ อีกครั้ง สีหนาแสดง
ความรูสึกวาทําไมเขาถึงเขาใจอะไรยากอยางนี้
“แตฉันเปนผูชายคนแรกของเธอ ยังไงก็ตองรับผิดชอบ” เขา
แสดงเจตนารมณอันแนวแน
เธอมองเขาอยางแปลกใจ แมเขาจะมีสายเลือดไทยครึ่งหนึ่ง
แตถูกอบรมเลี้ยงดูแบบตะวันตกเปนสวนใหญ เขาไมควรจะใสใจหรือ
สนใจเรื่องนี้ดวยซํ้า แตเขาก็ทํา
หรือเขากลัววาเธอจะไปฟองโรเบิรตกับมัลลิกา
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“ไม-จํา-เปน-คะ” เธอพูดชาๆ ชัดๆ ดวยถอยคําเดิมอีกรอบ
“เรื่องที่เรามีอะไรกัน มันเกิดจากความไมตั้งใจ ไมเต็มใจ ฉันตอง
รับผิดชอบตัวเองคะ”
“แลวเธอไมเสียดายสิ่งที่เปนเหมือนความภาคภูมิใจของเธอ
เหรอ” เขาถามดวยความสงสัย
ไมนาเชื่อวาเขาจะสนใจเรื่องนี้ เธอจะทําอยางไรไดละ มันเสียไป
แลว ทําใหกลับมาเหมือนเดิมไมไดอีก
“คุณคาความเปนคน ความเปนผูห ญิงไมไดวดั กันทีเ่ ยือ่ พรหมจรรย
นะคะคุณโรเดอรริก คุณไมตองรูสึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น”
เขาควรจะดีใจ แตไมเลย กลับรูสึกแย รูสึกเสียใจ ตองยอมรับ
วาเขาอยากไดยินเธอพูดวาใหเขารับผิดชอบเธอ
อคติทเี่ ขามีตอ เธอ แงทเี่ ขาตัง้ ใสเธอวาเธอจะดันตัวเอง ขยับจาก
ฐานะหลานสาวนอกสายเลือดมาเปนลูกสะใภของพอกับแม
เขาคิดแบบนี้มาตลอดตั้งแตที่พอและแมพยายามโนมนาวใหเขา
แตงงานกับเธอ แคเธอมาอยูบานเขา อาศัยเงินของตระกูลอารโรบินซี
ก็มากเกินพอแลว
‘ผูหญิงแผนสูง หนาเงิน’ เปนนิยามที่เขามอบใหเธอตั้งแตรูวา
เขาจะตองแตงงานกับเธอ ซึ่งเขาปฏิเสธมาตลอด พอกับแมก็ไมได
บังคับหรือทําใหเขาลําบากใจ
พอเกิ ด เรื่ อ งนี้ ขึ้ น เขาได พู ด คุ ย กั บ เธอ มี ห ลายอย า งที่ เ ธอ
แสดงออกในทางตรงกันขามกับที่เขาคิดไว แตเขาไมอาจปกใจเชื่อได
รอยเปอรเซ็นตวาเธอจะดีจริงอยางที่พอแมการันตี
เขาหยุดคิดประเด็นนีไ้ วกอ น เพราะอยากพูดเรือ่ งทีค่ ยุ คางใหจบ
“แตวา...”
เธอยกมือขึน้ เปนเชิงหามไมใหเขาพูด “ไมมตี ง ไมมแี ตอะไรทัง้ นั้น
คะ คุณลุงกับคุณปาจะไมมีทางรูเรื่องนี้เด็ดขาด”
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แววตาของเขาเดนชัดดวยความสับสน สงสัย
“เสื้อผาของเธออยูในหองนํ้า” เขาไมรูจะพูดอะไรที่ดีกวานี้
ภาพเหตุการณในวิถแี หงเซ็กสสดุ เรารอนยังชัดเจนในความทรงจํา
ของเขา เขามอบบทเรียนรักใหเธอไดเรียนรูจ นเธอเริม่ ตอบสนองเขาได
แตในลักษณะคอยเปนคอยไป
หลังจากภารกิจทองเทีย่ วสวรรคในหองนํา้ สิน้ สุดลง เขาก็อมุ เธอ
มาที่เตียงคิงไซซ ฤทธิ์ยาปลุกเซ็กสยังไมหมด หลายตอหลายครั้งที่เขา
พาเธอดื่มดํ่าในรสเสนหาอันหวานลํ้าจนผล็อยหลับไปดวยกันทั้งคู
“ฉันจะไปหองนํ้า”
เธอดึงผานวมมาคลุมตัว ผานวมสวนที่บังสรีระสวนบนของ
โรเดอรริกจึงเลื่อนลง
อกลํ่าๆ แนนดวยกลามจึงปะทะกับสายตาของตระการตา มัน
งดงาม สมบูรณแบบ แคเขาอยูเ ฉยๆ กลามแขนก็โผลเปนมัดๆ ไมตอ ง
เบงใหเมื่อย เขาเปนคนรักสุขภาพ ชอบออกกําลังกาย
เธอไมไดอยากมอง แตราวกับวาดวงตาถูกล็อกไวใหมองแต
แผงอกของเขา
ผูชายคนนี้ดีหมดทุกอยาง รูปราง หนาตา การศึกษา หนาที่
การงาน การเงิน ไมแปลกเลยที่เขาจะครองตําแหนงหนุมโสดในฝน
จากนิตยสารสําหรับผูห ญิงและนักธุรกิจผูม ากความสามารถจากสถาบัน
ตางๆ
“เสื้อผาของเราเปยกนํ้าหมดแลว”
“ปนหมาดหลายๆ รอบ นาจะชวยไดคะ” เธอเสนอวิธีแกปญหา
แลวดึงผานวมมาพันตัวและวิ่งไปที่หองนํ้าอยางทุลักทุเล ดวยเกรงวา
เขาจะแกลงแยงผานวมไปจากเธอ เธอไมอยากใหเขาเห็นเธอในสภาพ
นั้น
จริงอยูที่เขาไมแกลง โชคชะตาคงจะแกลงเธออีกแลว หรือเธอ
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ไมระวังเอง เธอสะดุดผานวมแลวก็ลมลง โชคดีที่ไมเจ็บมาก เพราะ
พื้นหองปูดวยพรมหนาอยางดี
โรเดอรริกรีบไปชวยประคองเธอทั้งๆ ที่ไมมีเสื้อผาติดตัวสักชิ้น
“วาย” เธอรองดวยความตกใจ เพราะไมคิดวาจะเห็นเขาใน
สภาพนี้
แทนที่จะรีบหันหนา แตไมรูเพราะอะไร สายตาของเธอเอาแต
จองรูปรางของเขา
ตอนนี้เธอไดเห็นเขาที่เปนเขาแบบเต็มๆ ตา
โรเดอรริกมีรูปรางดี ถาจะเปรียบเปนรูปปน ก็คงไมตางจาก
รูปปนของนักรบโรมันหรือเทพบุตรกรีก ลําคอตั้งตรง ไหลผึ่งผาย
ไมมีไขมันตรงหนาทอง ขากระชับอัดดวยกลามเนื้อลวนๆ
คําวา ‘สติ’ ที่แทรกมาในหัว ทําใหตระการตารูตัววาไมควรจอง
มองเขานานกวานี้
“คุณลุกมาทําไมคะ” เธอรีบหันหนาหนี
“ก็ฉันจะชวยเธอ เห็นเธอลมลงไป”
“มะ...ไม ไมตองคะ” เสียงของเธอสั่นมากๆ
โรเดอรริกยิ้มกริ่ม นึกอยากแกลงเธอขึ้นมา “ใครอนุญาตใหเธอ
จองมองทุกสวนในตัวฉัน”
“ฉันไมไดตั้งใจคะ” เธอกําผานวมที่พันรอบอกไวแนนมากๆ
แลวลุกขึ้นอยางระวัง
เขาหัวเราะเบาๆ “ฉันเสียเปรียบนะ”
“ขอโทษคะ” ตระการตายังยืนหันหลังใหเขา
“ฉันไมยกโทษให” นํ้าเสียงนุมทุมอัดแนนดวยความเอาแตใจ
เขามาพูดแบบนี้ เธอก็รูเลยวาถูกเขาแกลงใหแลว
“ฉันก็ขอโทษคุณแลวนี่คะ”
“แคขอโทษอยางเดียวไมพอหรอก” โรเดอรริกมายืนตรงขาม
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กับเธอ
ตระการตาอาปากคาง แตเสียงกลับไมมี เพราะโรเดอรรกิ ปดปาก
เธอไวดวยปากเขา
เธอพยายามผลักใบหนาหลอสะดุดตา แตก็ทําไมถนัด เพราะ
เขาจับมือเธอไวทงั้ สองขาง ตอนนีผ้ า นวมเลือ่ นหลุดจากตัวเธอเรียบรอย
แลว
“เมื่อคืนฉันทําใหเธอมีความสุขตั้งหลายรอบ ถึงตาเธอทําใหฉัน
รูสกึ แบบนัน้ บาง” เขาพูดตอนทีผ่ ละริมฝปากเธอมาซุกหนากับทรวงอก
แลวตวัดลิ้นปาดรอบๆ เม็ดสีชมพูออนๆ
มือขางหนึ่งของเขาบีบสะโพกเธอไมแรงมากนัก สวนมืออีกขาง
เคลื่อนไปยังจุดซอนเรน
ตอนนี้ เ ธอมี ส ติ ค รบถ ว น เขาเองก็ ไ ม ต  า งกั น เขาจะมอบ
ประสบการณแสนเราใจใหเธอไดสัมผัส
“ยะ...อยา อยาคะ อื้อ” ตระการตาปดปอง เพราะตอนนี้มือเธอ
ไดรบั อิสระแลว เธอผลักอกเขาสุดแรง แตเขาไมขยับเขยือ้ นเลยสักนิด
เธอรูส กึ วารางกายไรเรีย่ วแรง ตองเปนเพราะถูกเขาสัมผัสจุดนั้น
เขายอตัวลงพรอมกับเลื่อนใบหนา ขยับจมูกสูดดมเรือนรางของเธอให
ครบทุกสวนแลวหยุดนิ่งตรงจุดที่เชื่อมขาทั้งสองขางไวดวยกัน
“ตา สวยงามเหลือเกิน” เขาเงยหนาพูดกับเธอ สงยิม้ ใหแลวใชลิ้น
ปากและมือสํารวจจุดที่เขาชมมันวาสวย
“อยาคะ อยา” ถอยคําที่เธอพูดไมมีผลอะไรกับเขา
ตระการตาไมคดิ มากอนเลยวา การไดสมั ผัสกับประสบการณจริง
ชางแตกตางจากที่เคยอานเจอในคอลัมนเรื่องบนเตียงจากนิตยสาร
เกี่ยวกับผูหญิง
สัมผัสจากเขาทําใหเธอแทบจะยืนไมไหว หักหามอารมณความ
รูสึกรอนแรงที่พลุงพลานไมได ที่ทําไดก็คือบิดสะโพกไปมา เพราะถูก
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ความซาบซานเลนงาน แตนนั่ กลายเปนวาเธอตอบสนองเขาโดยไมรตู ัว
มือที่อยูขางๆ ลําตัวก็ขยับไปจับศีรษะเขา นิ้วของเธอไมไดสอดไปพัน
กับเสนผมของเขา เพราะโรเดอรริกตัดผมสั้น เสริมใหภาพลักษณ
ความเปนนักธุรกิจดูนาเชื่อถือมากขึ้นไปอีก
ยิ่งเธอบิดสะโพกมากเทาไร โรเดอรริกก็สะบัดสัมผัสหยอกลอ
เธอมากยิ่งขึ้นเทานั้น
“พอ...พอที ยะ...หยุด” เธอรูสึกวากระแสแหงความวูบวาบไหล
วนอยูในตัวเธอ
“ฉันกําลังทําใหเธอมีความสุขนะ” เขาสัมผัสเธอจนพอใจและ
ไดยนิ เธอหวีดรอง แสดงวาเธอคนพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง
ตระการตาไมกลามองหนา ไมกลาสบตากับเขา เธอจะวิ่งไปที่
หองนํ้า แตเขาดันเธอไปที่ผนังหอง จับขาขางหนึ่งมาพาดเอวเขาไวแลว
มอบความตื่นเตน ความเราใจในรสรักใหเธอสัมผัส
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กลัว-เมีย-หาย

ตระการตาโกรธเกลียดตัวเองที่พายแพตอความซาบซานที่ถูก

เขากระตุน ทําใหเธออยากรูอยากลอง เธอไมใชตระการตาคนเดิม
ที่ไรเดียงสาในเรื่องบนเตียงอีกตอไป
ตอนนี้เขากําลังหลับ เธอขยับตัวเพื่อลุกขึ้นใหเบาที่สุด แลว
ออกไปจากเพนตเฮาสแหงนี้โดยสวมเสื้อผาชุดเดิม ซึ่งเธอปนหมาด
หลายๆ รอบ แมจะยังไมแหง แตก็พอใสได
เธอหยิบคียการดที่วางไวตรงชั้นวางของแบบบิลตอินแลวเสียบ
ที่ชองตรงกลอนประตู ถาเขาไมวางคียการดไวตรงนี้ เธอก็ออกจากที่นี่
ไมได
เธอแวะที่รานขายยาโดยเภสัชกร ซื้อยาคุมฉุกเฉินกินปองกัน
ไวกอน เธอใชบริการรถแท็กซี่และกลับถึงคฤหาสนอยางปลอดภัย
คนงานในตําแหนงตางๆ ที่คฤหาสนหลับกันหมดแลว เธอคง
ทําตัวไมถูกถาเจอสาวใชคนใดคนหนึ่งมองเธออยางสงสัยวาทําไมเธอ
ถึงกลับมาตอนเกือบจะตีสาม
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ตระการตาอาบนํ้า ทําความสะอาดรางกายใหสะอาดที่สุด รองไห
จนนํ้าตาไมมีจะไหล อยากลืมวาเกิดเรื่องรายๆ ขึ้นกับเธอ แตภาพ
เหตุการณเหลานั้นก็ยิ่งชัดเจน
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ใชวาจะทําใจยอมรับและกาวเดินตอไปได
อยางงายๆ แมจะฝนทําเขมแข็ง ใหกําลังใจตัวเองมากแคไหน แต
ความรูสึกหดหู ความเศราโศกก็คอยบั่นทอนตลอด
เวลานั้นจนถึงตอนเชา เธอไมสามารถนอนหลับอยางสบายได
เลย ถาไมติดวาตองไปทํางาน เธอก็จะเก็บตัวอยูในหอง
แตหนาที่ความรับผิดชอบตองมากอน เรื่องสวนตัวเอาไวทีหลัง
ชีวิตตองดําเนินตอไป ขืนจมปลักอยูกับความรูสึกแบบนี้ไมดีแน เธอ
อาจจะกลายเปนโรคซึมเศรา
ตระการตาปลุกพลังในหัวใจใหโหมกระพือเหมือนเชื้อเพลิง
ที่ลุกโชติชวง
เฟย สาวใชจัดอาหารเชาขึ้นโตะ เธอฝนกินไมลงจริงๆ แต
ไมอยากใหเฟยซักถาม เลยโกหกวารีบไปทํางาน จึงใหเฟยหอใสกลอง
สําหรับอุนในไมโครเวฟใหเธอ
ถาเธอไมตองเจอโรเดอรริกทุกวัน ก็คงดีกวานี้ แตเธอตอง
ทํางานรวมกับเขา อาศัยบานเขาอยู ความรูส กึ ตะขิดตะขวงใจ ความรูสึก
อายยังคงเต็มเปยมอยูในหัวใจของเธอ
ลิ ฟ ต ส  ว นตั ว ของผู  บ ริ ห ารพาเธอมายั ง ชั้ น บนสุ ด ของอาคาร
สิบเกาชั้น โดดเดนทางดานสถาปตยกรรม มีเทคโนโลยีและระบบ
ตางๆ ที่ทันสมัย ตกแตงอยางหรูหรา ชนิดที่วาไมกลัวขาดทุน
เธอทําหนาที่ผูชวยเลขาฯ สวนตัวของเขา จึงไดรับสิทธิ์ใหใช
ลิฟตตัวนี้
พอประตูลิฟตเปดออก เธอเบิกตากวาง ปากเผยอขึ้นเมื่อเห็น
โรเดอรริกจองเธอดวยสายตาที่ดุมากๆ ราวกับวาเธอแอบไปทําอะไร
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ผิดแลวถูกเขาจับได
เขายื น ตรงข า มกั บ เธอ ความสู ง ของเขาน า จะอยู  ที่ ห นึ่ ง ร อ ย
เกาสิบสองเซนติเมตร หนาตาแบบนี้ รูปรางแบบนี้ ความสูงแบบนี้
บริษัทโมเดลลิ่งหรือผูอํานวยการสรางภาพยนตรอยากชวนไปรวมงาน
“เธอแอบกลับกอน ไมบอกฉันสักคํา” แววในดวงตาของเขาดุดัน
นํ้าเสียงบอกชัดวากําลังไมพอใจเธออยางที่สุด
“ทําไมตองบอกดวยคะ” เพราะสงสัย เธอก็เลยถาม
“ฉันจะไดรูวาเธออยูไหน ทําอะไร”
แมวาเขาและเธออยูบานเดียวกัน แตไมจําเปนเลยสักนิดที่เขา
จะถามเธอดวยคําถามลักษณะนี้
เธอก็จะคิดไดอยางไรขอกังขาวาเขากําลังหึงหวงเธออยางมาก
ถาเธอกับเขาเปนคูรักที่รักกันมานาน
ถามอลลี่ เลขาฯ สวนตัวของเขาไดยินที่เขากับเธอคุยกัน มอลลี่
ตองสงสัยแนๆ นับวาเธอยังโชคดี เพราะชวงนี้มอลลี่ลาพักรอน
ชั้นนี้เปนชั้นทํางานของผูบริหารสูงสุด นอกจากเขา เธอ และ
มอลลี่ ก็ไมมใี ครขึน้ มาได เวนแตวา เขาจะมีคาํ สัง่ ใหมาพบ ซึง่ ก็เกีย่ วเนือ่ ง
กับเรื่องงาน
“มันก็ไมเกี่ยวกับคุณนี่คะ” ยิ่งเขาพูด เธอก็ยิ่งไมเขาใจ
“เกี่ยวสิ ฉันโทร.ไป เธอก็ไมรับ” เขาโตกลับทันที
เธอหยิบสมารตโฟนออกจากกระเปาสะพายขาง หนาจอดําสนิท
จึงรูวาแบตฯ หมด
“นึกวาเธอจงใจปดเครื่องหนีฉันซะอีก” ความหงุดหงิดชัดเจนใน
นํ้าเสียงของเขา
“คุณเปนหวงฉัน” ถาเธอไมรูสึกงง ก็คงแปลกเต็มที
“ใช!” เขารับคําดวยนํ้าเสียงที่หนักแนน
พอเธอมองเขาอยางเคลือบแคลง เขาก็อธิบายใหเธอเขาใจ “ฉัน
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ตองดูแลเธอใหดี ระหวางที่พอกับแมไปเที่ยวอิตาลี”
“ไมเปนไรหรอกคะ ฉันดูแลตัวเองได” เธอเดินไปที่โตะทํางาน
เขาตามมาดักหนาแลวทวนคําพูดของเธอในสวนทาย “ดูแล
ตัวเองได แลวเปนไงละ”
เธอนิ่งไปแลวกะพริบตาถี่ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นไปกระตุนใหนํ้าตามา
คลอที่ดวงตา
โรเดอร ริ ก เผลอพู ด ถ อ ยคํ า ที่ ก ระทบความรู  สึ ก ของเธอโดย
ไมตั้งใจ เขาจะดึงเธอมากอด แตเธอถอยหาง
“เปนบทเรียนชีวติ ทีฉ่ นั คงลืมไดยาก แมวา อยากจะลืมมันแคไหน
ก็ตาม” เธอเดินเลี่ยงไปอีกทาง เอากลองอาหารเชาวางไวที่โตะแลวปาด
นํ้าตา สลัดความออนแอทิ้งไป
“ฉันขอโทษ” เขาพูดเมื่อยืนหางเธอเพียงแคสองกาว “ขอโทษ
ที่พูดไมดี ขอโทษที่เมื่อคืนลอลวงเธอ”
เขาทําแบบนี้ก็สมควรไดรับผลตอบแทน ตระการตาสะบัดมือ
ใสแกมซายของเขาอยางแรง
จะโทษเขาฝายเดียวก็ไมถูก เธอเองก็มีสวนผิดที่พายแพตอแรง
ขับเคลื่อนทางเพศที่พุงสูงขึ้นเรื่อยๆ แตคิดไปคิดมา เขานั่นละที่ผิด
เต็มๆ ใชความเจนจัดในเซ็กสมาหลอกลอใหเธอติดกับ
“ถือวายังนอยไปสําหรับสิ่งที่คุณทํากับฉันในครั้งที่สอง”
เขามองเธออยางเขาใจแลวจับมือเธอฟาดใสแกมอีกขางของเขา
“มันก็ยังไมมากพออยูดี”
ตระการตามองเขาอยางอึ้งๆ แลวสะบัดมืออยางแรง เขาก็ยอม
ปลอยแตโดยดี
“ใหทุกอยางจบตั้งแตเมื่อคืนเถอะคะ”
เขาไมพูดอะไรในประเด็นนี้
“ฉันสัง่ คนสนิทใหจดั การไอชวั่ แดนนีแ่ ลวนะ” นีต่ า งหากคือหัวขอ
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ที่เขาอยากจะคุยกับเธอ
“คุณทําอะไรเขาคะ” เธอถามอยางคาดไมถึง
“ทําไม เธอหวงมันเหรอ” เขารูสึกหงุดหงิดอยางมากที่เห็นเธอ
มองเขาราวกับวาเขาคือผูรายฆาคนตาย
“ไม-ใช-คะ” เธอพูดชาๆ ชัดๆ ทีละคํา
สีหนาของเขาดีขึ้น มีรอยยิ้มติดที่มุมปากของเขา
เขาเลาใหเธอฟงวาแดนนี่คงตองนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล
อีกหลายเดือน เพราะคนของเขาเลนงานแดนนี่จนอวม เจ็บหนัก แต
ไมถึงกับตาย รานกาแฟที่เปดอยูก็ตองปดชั่วคราว และก็เปนฝมือ
คนของเขาอีกเชนกันที่ปลอยขาวในสื่อสังคมออนไลนวามีแมลงสาบ
และแมลงวันอยูในขนมและเครื่องดื่ม
เธอยังไมทันจะถามเรื่องกลองวงจรปดที่ราน เขาก็รีบบอกให
เธอหายสงสัย คลายวารอจะเลาอยูแลว พนักงานที่รานถูกจางดวย
คาจางที่สูงมากๆ สามารถกินใชอยางสบายๆ ไดประมาณหนึ่งป เปน
คนจัดการใหกลองวงจรปดภายในรานทํางานไมได ฉะนัน้ การจะทําให
มีแมลงสาบและแมลงวันอยูในขนมหรือเครื่องดื่มก็ไมใชเรื่องยาก
ตอนนี้พนักงานคนนั้นลาออกไปแลว และยายไปอยูตางเมือง
ไมมีทางกลับมาเปดโปงความลับนี้อยางเด็ดขาด แตถากลากลับมา
ก็จะมีสภาพไมตางจากแดนนี่
“นาเสียดาย แกวไวนแกวนั้นถูกลางทําความสะอาด ยากมาก
ที่จะตรวจเจอยาปลุกเซ็กส”
เขากําหมัดแนนดวยความเจ็บใจ แลวเลาใหเธอฟงตอวาพนักงาน
ในรานซึง่ รูจ กั กับแดนนี่ เปนคนนําผาเช็ดแกวไวนทเี่ คลือบยาปลุกเซ็กส
ไวไปเช็ดแกวไวน
“มันสารภาพหมดแลววารวมมือกับไอแดนนี่ และพรอมจะให
เธอดําเนินคดีกับมัน”
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ตระการตานิง่ เงียบ เพราะกําลังคิดไตรตรองใหดี คํานึงถึงผลลัพธ
ทีจ่ ะตามมา ตอนนั้นเธอคิดแคอยางเดียววาจะตองเอาคนทําผิดอยาง
แดนนี่ไปรับโทษตามกฎหมาย เปนความรูสึกสวนนอยที่เธอนึกถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับโรเบิรตและมัลลิกา
ถาเธอไมไดมาพึง่ พาอาศัยพวกทาน เธอจะทําอยางทีต่ งั้ ใจไวแนๆ
“ฉันไมอยากใหเธอตกเปนขาว”
เสียงของเขาดึงเธอออกจากพื้นที่แหงความคิดนั้น
เธอคิดวาเขานาจะหวงความรูส กึ ของโรเบิรต และมัลลิกามากกวา
แตก็ไมกลาพูดตรงๆ
“ฉันเชื่อในเรื่องเวรกรรม จะชาหรือเร็ว เขาจะตองไดรับผลที่เขา
ทําไว” เธอเองก็เปนหวงความรูสึกของโรเบิรตกับมัลลิกา จะทําอะไร
ก็ตองคิดหนาคิดหลังใหดี จึงไดแตทําใจอยางปลงๆ
“ฉันไมอยากใหเธอรอนาน” โรเดอรริกพูดจบก็ลวงสมารตโฟน
ออกจากกระเปากางเกง โทร.หาคนที่ตองการจะคุย
“จัดการใหเหมือนเพื่อนมัน” เขาพูดแคนั้นแลวก็วางสาย
“คุณโรเดอรริก” เธอยกมือทาบอกอยางตกใจ ถึงเธอจะไมรู
รายละเอียด แตก็พอเดาไดไมยากวาเขาสั่งใหคนสนิทของเขาทําอะไร
“อยาทํารายเขาเลยคะ” เธอรูทันทีวาคําขอรองของเธอไมมีผล
เพราะเขาสั่นศีรษะแรงๆ
“ไมได รายมาก็ตองรายกลับเปนสองเทา” เขาตัดสินใจไปแลว
และจะไมเปลี่ยนใจอยางเด็ดขาด
“พรุงนี้ไอช่ัวนั่นก็จะมีสภาพไมตางจากไอเลวแดนนี่” รอยยิ้ม
ที่ปรากฏบนริมฝปากไดรูปของเขา สื่ออยางชัดเจนวาเขาอยูในโหมด
โหด
เธออยากใหกฎหมายจัดการแดนนี่กับพนักงานคนนั้นมากกวา
จะใหเขาใชอํานาจสวนตัวไปดําเนินการ
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“คุณรูไดยังไงคะ วาพนักงานในรานเปนเพื่อนกับแดนนี่” เธอ
เลิกคิ้วดวยความงงตรงจุดนี้
“ใชบริการนักสืบที่เกงที่สุดในลอนดอน” เขาใหคําตอบที่ทําให
เธอหายสงสัย
“มันกลาทํากับนองสาวของฉันขนาดนี้ ก็สมควรโดนใหหนัก”
เขาอัดกําปนเขาหาฝามืออยางแรง
ตระการตาสะดุงแลวมองเขาอยางงงๆ
‘นองสาวของฉัน’
เธอไมคิดมากอนวาจะไดยินเขาพูดแบบนี้
ตั้งแตเธอมาอยูที่คฤหาสนอารโรบินซี โรเดอรริกก็แสดงออก
อยางชัดเจนวาไมพอใจมาก ไมปกปดความรูสึกวารังเกียจเธอ
เธอนับถือและเคารพเขาเหมือนพี่ชาย แตทําไดไมถึงสองเดือน
ก็ตองเลิกทํา เพราะทาทีที่เขาแสดงออก เธอเลยนิ่ง เงียบ อยูในที่ที่เธอ
ควรอยู
มาวันนี้เขากลับอยากใหเธอเปนนองสาว อาจเพราะเขาทําผิด
กับเธอ เลยตองรับผิดชอบดวยการเริ่มทําดีกับเธอ
“เราไมใชสายเลือดเดียวกัน ฉันเปนแคคนที่มาขอพึ่งใบบุญของ
คุณลุงคุณปา”
เขามองเธออยางอึ้งๆ คงนึกไมถึงวาจะไดยินเธอพูดแบบนี้
“ไมใชนอ งก็เหมือนนองนัน่ แหละ” เขาพูดดวยเสียงอันเฉียบขาด
เธอไม ไ ด คิ ด ไปเอง แต เ ริ่ ม สงสั ย ว า โรเดอร ริ ก กลายเป น คน
เอาแตใจและขี้โมโหตั้งแตตอนไหน
“ไมใชนองก็คือไมใชคะ” เธอตองการใหเขาเขาใจสถานะของเธอ
ใหถูกตอง
“ไมใชก็ไมใช” ทาทางของเขาไมตางจากคนที่กําลังอารมณเสีย
“เขาใจตรงกันก็ดีแลวคะ” เธอเปดแฟมเอกสาร เตรียมจะทํางาน
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ในสวนที่ยังทําคางไว
โรเดอรริกปดแฟมเอกสารแลวลากเกาอี้หนาโตะทํางานมานั่ง
ใกลๆ เธอ
ตระการตารูสึกวาหัวใจเตนแรงราวกับจะหลุดออกมานอกอก
ทั้งๆ ที่เขายังไมไดทําอะไรเธอ แตแววตาของเขาสองประกายวับวาว
“เธอไมใชนองฉัน”
ตระการตาจะเลื่อนเกาอี้ใหหางเขา แตเขาจับที่พักแขนเกาอี้ไว
“คะ...คุณ คุณก็ ขะ...เขา เขาใจถูกแลวนี่คะ” ความกลัวเริ่ม
คุกคามจิตใจของเธอ ทําใหเธอเกือบจะพูดไมเปนคํา
เขาเคลือ่ นใบหนามาใกล พูดเกือบจะชิดริมฝปากของตระการตา
“เธอไมใชนอง แตเปนเมียฉัน” เขาเนนเสียงตรงคําวา ‘เมีย’
แกมของตระการตาเริ่มปรากฏรอยแดงๆ ไมรูวาเธอเขินอาย
หรือกําลังโกรธกันแน
ตระการตาทําตาโตๆ เพราะตกใจกับถอยคําที่เขาพูด เธอบอก
เขาแลววาใหทุกอยางจบลงตั้งแตเมื่อคืน แตเขากลับทําตรงกันขาม
เธอเอนตัวเบือนหนาหนี “ฉันเขาใจถูกแลว ถอยคะคุณโรเดอรรกิ ”
“อยากอยูใกลเมีย” มีรอยยิ้มอยูที่ปากและดวงตาของเขา
เพราะคําพูดนั้น ทําใหเธอรูสึกรอนที่แกม
‘เราเปนอะไรไป ทําไมใจตองเตนแรง’ เปนคําถามที่เธอไมไดพูด
ออกมา
“อีกหานาที คุณมีประชุมกับฝายการเงินและบัญชีนะคะ” เธอ
จับมือเขาออกจากที่พักแขน แตเขาไมยอมคลายแรงจับ
เขาถอนใจอยางเซ็งๆ แลวยอมเลือ่ นเกาอี้ “เทีย่ งนีจ้ ะพาไปกินขาว
หามแอบไปกินกอนฉันนะ”
เธอไมทันจะปฏิเสธ เขาก็เดินไปที่หองทํางาน
“มีสิทธิ์อะไรมาออกคําสั่ง” เธอจะไมยอมทําตามที่เขาสั่งอยาง
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แนนอน
ตระการตาสูดลมหายใจลึกๆ ไลความโกรธออกไปจากจิตใจ
แลวเตรียมอุปกรณที่จะใชจดบันทึกการประชุม รวมทั้งแฟมเอกสาร
ของฝายการเงินและบัญชี

การประชุมของผูบริหารสูงสุด คณะกรรมการคนอื่นๆ หัวหนา

รองหัวหนาฝายการเงินและบัญชีใชเวลาเกือบสามชั่วโมง การประชุม
จึงเสร็จสิ้น
ถาไมติดวาเธอตองทําหนาที่แทนมอลลี่ทุกอยาง เธอก็จะกิน
อาหารเชาที่เอามาดวย แตจะกินไดก็ตองจัดอาหารเที่ยงใหโรเดอรริก
กอน
ไมรวู า วันนีเ้ ขาจะใหเธอโทร.สัง่ สเตกรานทีเ่ ขาชอบกินประจํา หรือ
อยากกินอยางอื่น
“คุณจะกินอะไรคะ” เธอเตรียมฟงคําตอบ เพื่อจะไดทําหนาที่
ของตัวเอง
“เธออยากกินอะไรละ” เขาไมตอบ แตยอนถามเธอ
“ฉันกินอาหารเชาทีเ่ ฟยทาํ ให มีไขคน ไสกรอกอบ แลวก็แซนดวิช
ทูนา” เธอใหคําตอบแลวคืนคียการดใหเขา
“เก็บไวสิ เผื่อบางวันมีประชุม อาจจะเลยเวลาทํางาน เธอก็ไป
นอนที่เพนตเฮาส จะไดไมตองนั่งรถไกลๆ” เขายัดคียการดใสมือเธอ
เมื่อเธอสายหนาปฏิเสธ
พอเขาพูดถึงเพนตเฮาส ภาพแหงความรอนแรงตอนที่เขาพา
เธอไปสัมผัสความรัญจวนใจครั้งลาสุดก็ผุดขึ้นมา ยิ่งเธออยากลืม
มากเทาไร ก็ยิ่งจําเหตุการณในชวงเวลาที่เขาและเธอตางมีสติครบถวน
มากขึ้นเทานั้น
เธอจะไมไปทีเ่ พนตเฮาสของเขาอีก เธอคืนคียก ารดใหเขาอีกครั้ง
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แตเขาไมรับ เธอเลยวางไวบนโตะทํางาน
“ตอใหมีประชุมเลยเวลาทํางานไปมากแคไหน เธอก็ตองกลับ
กับฉันอยูดี” มุมปากของเขามีรอยยิ้มที่แสดงความรูสึกวาพึงพอใจ
มาก
ถาเปนไปได เธอก็อยากกลับเองมากกวา
ตั้งแตเธอมาทํางานในตําแหนงผูชวยเลขาฯ ไดสามเดือน ก็ตอง
ไปและกลับกับเขา เธอรูวาเขาไมเต็มใจ แตก็ขัดคําสั่งของมัลลิกา
ไมได
“เที่ยงนี้คุณจะกินอะไรคะ” เธอวกมาที่ประเด็นซึ่งคุยคางไว
“อาหารไทยดีไหม” คําตอบของเขาสื่อในเชิงขอความคิดเห็น
“รานชื่ออะไรคะ” เธอเตรียมหาขอมูลจากเว็บบราวนเซอร
“รานเสนหไทย ก็รานปาชูนั่นแหละ” เขานึกถึงอาหารถูกปาก
รสชาติดี มีเจาของรานเปนคนกันเองอยางชูศกั ดิ์ ซึง่ เขาเปนลูกคาประจํา
แตพักนี้งานรัดตัวเลยไมไดแวะไปกิน
แตชื่นชีวัน หลานสาวของชูศักดิ์ และแกรนด เพื่อนรักของเขา
สามี ภ รรยาคูนี้มักนําอาหารไทยมาฝากเขาเปนประจํา
พักนีท้ งั้ สองคนไมไดมาหาเขา เพราะไปฮันนีมนู รอบทีห่ า ทามกลาง
ผืนนํ้าทะเลสวยใสที่หมูเกาะมัลดีฟส
ถึงตระการตาจะเคยเจอชูศักดิ์และพูดคุยกันบาง แตเธอก็ไมมี
ขอมูลเกี่ยวกับรานเสนหไทย เธอแตะไอคอนเว็บบราวนเซอรที่ปรากฏ
บนจอสมารตโฟน เตรียมจะหาขอมูล แตโรเดอรริกจับมือเธอไว
ตระการตาสะบัดมือทันที “ฉันกําลังทําหนาทีข่ องตัวเองอยูน ะคะ”
“บกพรองในหนาที่สักวัน จะเปนอะไร”
ที่เขายอมคุยดีๆ กับเธอ ไมหาเรื่องแกลงใหเธอทนไมไดจนตอง
ลาออก เพราะเขาตองการรับผิดชอบในสิ่งที่ทําไว เธอจะตองพูดใหเขา
เขาใจ เขาและเธอจะไดไมอึดอัด
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“คุณทําตัวตามปกติเถอะคะ เรื่องคืนนั้นมันก็ผานไปแลว คุณ
ไมจําเปนตองรับผิดชอบหรือรูสึกผิด”
เขาถอนหายใจอยางเบื่อๆ สีหนาดูหนายๆ ที่ไดฟงเธอพูดแบบนี้
“ไปกันเถอะ ฉันหิวแลว” เขาควาขอมือเธอไว
“ปลอยนะคะคุณโรเดอรริก” เธอสะบัดมืออยางแรง แตไมมีผล
อะไร
“ฉันจะพาเธอไปกินขาวเที่ยงดวยกัน”
“ไมเปนไรคะ ฉันมีอาหารกลางวันแลว” เธอสะบัดมืออีกครั้ง
ครั้งนี้เขายอมปลอยมือเธอ
“คุณจะกินอะไรคะ ฉันจะไดสั่งมาให” ตอนนี้ขอมูลของราน
เสนหไทยปรากฏบนหนาจอสมารตโฟนของเธอ
เขาไมตอบ แตอุมเธอไว
“วาย!” เธอเบิกตาโพลง สีหนาตื่นตระหนก โชคดีที่สมารตโฟน
ไมหลุดจากมือ เธอรีบเอามือคลองรอบคอเขาไว เพราะกลัวเขาจะ
แกลงปลอยเธอใหหลนกนกระแทกพื้น
“ปลอยนะคะคุณโรเดอรริก” เธอจะทุบอกเขา ก็ทําไมถนัด
“ถึงรถแลวจะปลอย” เขาเดินไปที่ลิฟตสวนตัว
เธอทําตาโตๆ สายหนาชาๆ สีหนาเต็มไปดวยความกังวลใจ
“จะบาเหรอคะ ถาใครเห็นเขา เขาจะคิดยังไง”
“ก็ชางสิ ฉันไมสน” เขาพูดอยางไมทุกขรอน
“ฉันอุมเมีย ไมผิดกฎหมาย พนักงานในบริษัทอยากรูอะไรให
มาถามฉัน จากนั้นก็รับเงินเดือนลวงหนาไปซะ”
แกมของเธอระอุดวยไอรอนๆ ตอนที่เขาพูดคําวา ‘เมีย’ ดวงตา
คมเขมของโรเดอรริกมีแวววับวาว
เธอมองเขาอยางแปลกใจ เขาควรตองใสใจหรือเปนกังวลเรื่องนี้
แตเขาก็ไมทํา ทวากลับอยากประกาศ อยากแสดงใหคนอื่นเห็นและ
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คิดวาความสัมพันธระหวางเขากับเธอเปนมากกวาพี่นองตางสายเลือด
เปนมากกวาเจานาย ลูกนอง
“คุณไมสน แตฉันสน เรื่องของเราจะใหใครรูไมไดเด็ดขาด” เธอ
พูดจบก็บอกเขาใหปลอยเธอ เขาฟง แตไมทําตาม
“ถึงรถเมื่อไรก็จะปลอยเมื่อนั้น” เขาเรียกรอยยิ้มมาประดับ
ที่ริมฝปาก
เธอไมมที างเลือก เลยตองรีบตัดสินใจ ก็อยางทีเ่ ขาบอก เขาไมสน
แตเธอจะไมยอมตกเปนประเด็นซุบซิบในบริษัทอยางแนนอน
“ฉันจะไปกินขาวกับคุณ”
สีหนาและรอยยิ้มบอกใหรูวาโรเดอรริกพึงพอใจมากแคไหน
เขาคลายออมแขนอยางระวังเพื่อใหเธอยืนแลวจับมือเธอไว
เธอสะบัดมืออยางแรง “อยาทําแบบนี้คะ”
เขายิ้มๆ เมื่อเธอเดินหนี เขาตามไปที่โตะทํางาน
เธอกํ า ลั ง เก็ บ สมาร ต โฟน กระเป า สตางค แ ละของใช จุ ก จิ ก
สําหรับผูหญิง อยางเชน กระดาษเช็ดหนาหอเล็กๆ ลงในกระเปา
สะพายขาง
“ไมทําแบบนี้” แววตาและสีหนาของเขาเต็มไปดวยความเจาเลห
“งั้นทําแบบนี้ก็ได” เขาโอบเอวเธอแลวรั้งเขามาใกลๆ
เธอกระชากมือเขาออกจากเอวทันที
“แบบไหนก็ไมไดคะ หามคุณเขาใกลฉันในระยะหนึ่งเมตร” เธอ
สรางเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยของเธอเอง
“เมียอยูที่ไหน ผัวก็อยูที่นั่น” สีหนาของเขามีแตความเบิกบาน
ตระการตาเมมปากอยางพยายามระงับอารมณโกรธ หยุดเรือ่ งนี้
ไวแคนี้กอนดีกวา แลวคอยตอรองกับเขาอีกที เพราะคุยตอนนี้ก็
เสียเวลาเปลาๆ เธอตรงไปที่ลิฟต เขาก็ตามมาติดๆ
หองโดยสารของลิฟตตัวนี้กวางมากพอที่จะเอาคนตัวใหญๆ
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ประมาณสามคนนอนเรียงกัน แตโรเดอรรกิ มายืนใกลเธอมากๆ อีกทัง้
ไมยอมกดปุมเพื่อใหลิฟตไปยังชั้นลางสุด
“พื้นที่ในลิฟตไมแคบนะคะ” เธอตั้งใจประชดเขา โชคดีที่ลิฟต
สําหรับผูบริหารไมไดติดกลองวงจรปด ซึ่งเปนความตองการของ
โรเดอรริกเพื่อความเปนสวนตัว
“ถอยไปเลยคะ เกินหนึ่งเมตรแลว” ถึงจะไมมีตลับเมตร เธอ
ก็ลองวัดระยะดวยสายตา
เขายังยืนเฉย สงยิ้มมาให เธอผลักอกเขาอยางแรง เขาก็อยู
ที่เดิม
ตระการตาอยากใหเขาเปนตัวของเขาเอง ที่ไมตองเสแสรงหรือ
ฝนใจทํา แบบนั้นเธอจะสบายใจมากกวา
เขายังสงยิ้มมาใหเธอและยืนอยูที่เดิมแลวดึงเธอไปใกลมากๆ
แทบจะไมมีชองวางใหแมลงบินไปได
เธอเอนตัวหนี แตเขารวบเอวเธอไว “ปลอยนะคะคุณโรเดอรรกิ ”
เขาสายหนาชาๆ แทนคําพูดวาจะไมทําตามที่เธอบอก “เธอหาม
ไมใหฉันอยูใกล แตไมไดหามตัวเองใหอยูใกลฉันนี่”
เธอเห็นเขาในมาดขรึมๆ ทําหนาบึ้ง หรือไมก็หนาไรอารมณ แต
แววตาสอความไมพอใจใสเธอตลอด ทวาวันนี้เธอไดเจออีกมุมของ
เขา เจาเลหและขี้เลน สวนจะมีความเปนกันเองหรือเปลา จุดนี้เธอ
ไมทราบจริงๆ
“ถาคุณไมถอย ฉันจะรองจริงๆ ดวย” เธอพรอมจะทําตามที่พูด
“ถาเธอรอง ฉันก็จบู เธอจริงๆ จูบตัง้ แตชนั้ บนสุดไปจนถึงชัน้ ลาง
พอประตูลิฟตเปด คนอื่นๆ ก็จะเห็น” เขายิ้มอยางคนที่เหนือกวา
คุม ไหมทีจ่ ะเสีย่ ง เธอตอบไดอยางไมตอ งคิดใหเสียเวลาวาไมคุม
เลย
“คุณไมตองยืนใกลฉันมากขนาดนี้ก็ได ฉันอึดอัดนะคะ” เธอ
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เปลี่ยนจากสั่งมาชี้แจงเหตุผลใหเขาเห็นใจ
เขาทําเหมือนจะเขาใจที่เธอพูดเพียงเล็กนอย เพราะเขาขยับเทา
ใหหางเธอแคสองกาวเทานั้น
“กลัว-เมีย-หาย” เขาพูดชาๆ ชัดๆ เพื่อตอบคําถามของเธอ
เพราะคํ า ว า ‘เมี ย ’ ทํ า ให แ ก ม ของเธอถู ก ความร อ นเล น งาน
อี ก แลว
เปนเหตุผลที่ฟงไมขึ้นเลยสักนิด เธออยากเถียง แตก็เถียง
ไมออก จูๆ สมองก็ตื้อไปหมด ไมสามารถหาคําตําหนิมาตอวาเขาได
ตระการตาทําอะไรไมไดดไี ปกวากดปุม เพือ่ ใหลฟิ ตลงไปทีช่ นั้ ลาง
เขายังยืนใกลๆ เธอ นํ้าหอมที่เขาใชฟุงมาจากตัวเขา เปนกลิ่นไมหอม
แตเปนความหอมแบบผูดี
มหาเศรษฐีแสนลานอยางเขาตองใชของแบรนดเนม อยางนาฬกา
ที่เขาใสก็เปนแบรนดที่นิยมในหมูเซเลบริตีและนักธุรกิจชั้นแนวหนา
ชุดสูทที่สวม ตองสั่งตัดพิเศษจากหองเสื้อแบรนดเนมระดับโลก ใชวา
จะไปซื้อตามช็อป พูดงายๆ ก็คือรุนลิมิตเต็ดเอดิชั่น เพียงหนึ่งเดียว
ในโลก
เธอเพิ่งรูขอมูลในเรื่องนี้ตอนที่มาทํางานวันแรก มอลลี่บอกเธอ
เพราะบางครั้งทางหองเสื้อจะโทร.แจงวาไดสงเสื้อ กางเกง หรือไมก็
ชุดสูทมาใหลองในกรณีที่โรเดอรริกไมสะดวกไปที่หองเสื้อ
“คุณโรเดอรริก จะถึงชั้นลางแลวนะคะ ถอยคะ” เธอพยายาม
พูดกับเขาอยางใจเย็น
เขาทําหนาเหมือนเด็กที่ถูกขัดใจ แตก็ยอมทําตามที่เธอบอก
ตระการตาถอนหายใจอยางโลงอก รีบเดินออกไปกอน ถาเธอ
หันมามอง ก็จะเห็นวาเขายิ้มหวานมาก มากจนพนักงานคนอื่นๆ ตอง
มองเขาอยางแปลกใจ
โรเดอรริกจะไมถามพนักงานกลุมนั้นใหเสียเวลาวาทําไมตองอึ้ง
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ที่เห็นเขายิ้ม เขาควรรีบตามตระการตาไปดีกวา
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ความรู สกที่เปลี่ยนไป

หนึ่งสัปดาหพอดีที่เกิดเหตุการณรายๆ กับตระการตา ถาเปน

ผูหญิงคนอื่น คงคิดวา ‘จากรายกลายเปนดี’ แตเธอไมคิดแบบนั้น
เพราะทีโ่ รเดอรรกิ ทําดีดว ย ก็เพือ่ ลบลางความผิด เธอบอกเขาหลายครั้ง
เขาก็ฟง คลายไมอยากเถียงกับเธอมากกวา ทวาไมเคยจะทําตามเลย
สักครั้ง
เธออยากใหระหวางเขากับเธอเปนแบบเดิม ‘ตางคนตางอยู’
โรเดอรริกเริ่มรุกเขาหาเธอทีละนิด ไมไดทําใหเธออึดอัด แตเธอ
ไมคนุ ไมชนิ ทีจ่ ๆู ซาตานจะกลายเปนเทพบุตรในชวงระยะเวลาไมกี่วัน
เธอก็อยากรูเหมือนกัน เขาจะฝนทําไดนานสักแคไหน
ทุกคืนเขาจะชงช็อกโกแลตรอนมาใหเธอ เขาคงเห็นอัตราสวน
ผสมที่เฟยจดใสกระดาษแลวแปะไวที่ตูเก็บเครื่องดื่มตางๆ จําพวกชา
ช็อกโกแลต หรือขิงผงบดบริสุทธิ์ เฟยเคยบอกเธอวากลัวลืม ลืมแลว
จะชงไมอรอย ก็เลยตองจด
เฟยจะชงช็อกโกแลตรอนมาใหเธอ กรณีทเี่ ธอเอางานมาทําทีบ่ าน
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จนเลยเวลาที่เธอจะดื่ม แตสวนใหญเธอจะชงเองมากกวา เพราะ
ไมอยากรบกวนเฟย อีกทั้งเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่เธอทําเองได
แมเธอจะอยูท คี่ ฤหาสนอารโรบินซีในฐานะหลานสาวของมัลลิกา
แตเธอก็คิดเสมอวาเธอคือผูอาศัย ตองทําตัวใหมีประโยชน ทวาเธอ
มักถูกเจน หัวหนาแมบาน ซึ่งเปนปาของเฟยหามเสมอเวลาที่เธอจะไป
ชวยงานในครัว อยางเชน ลางจาน กวาดและถูพื้น ที่จะไมหามก็คือ
ตอนที่เธอทําอาหารคลีนใหโรเบิรตกับมัลลิกา
พอเธอถูกหามทํางานในครัว ก็เลยไปทํางานบานแทน แตก็ตอง
เลิกทํา เจนบอกวาเธอจะทําใหพวกสาวใชตกงาน เพราะมัลลิกายํ้ากับ
ลูกจางทุกคนวาเธอคือหลานสาว ลูกจางทุกคนตองเคารพและใหเกียรติ
เธอ
เสียงเคาะประตูหอ งดังขึน้ ไมบอกก็รวู า ใครยืนอยูห นาหอง ยังดี
ที่โรเดอรริกคํานึงถึงมารยาท ไมใชกุญแจสํารองไขประตูเขามา
สามวันแรก เธอไมยอมเปดประตู เขาก็เคาะประตูจนเธอรําคาญ
ถาโรเบิรตกับมัลลิกาไมไดไปเที่ยว ตองสงสัยแนๆ วาเขามาเคาะหอง
เธอทําไม
วันตอมา เขาใชวิธีเดิม เธอไมยอมเปด เขาบอกวาจะพังประตู
เขามา เธอคิดวาเขาแคอาง แตเขากลับทําจริงๆ ระหวางประตูหองกับ
โรเดอรริก แนนอนวาเธอเปนหวงประตูหองมากกวา ถามันพังก็ตอง
ซื้อใหม เสียเงินโดยเปลาประโยชน
“ดูสิ ไหลฉันชํ้าเลย”
เขาปลดกระดุมชุดนอนสองเม็ดแลวเปดไหลใหเธอดู
เธอรีบหันหนาหนีทันที เขาก็มายืนตรงหนา
“ใสเสื้อใหเรียบรอยเลยคะ”
เขาไมทําตามที่บอก แตพูดวา “ฉันเจ็บนะ ถาไมไดทายา ไหล
ตองชํ้าแนๆ”
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“ก็ไปสิคะ ยาทาแกฟกชํ้าอยูที่ตูยา”
เขายังเฉย เธอเลยบอกอีกรอบ แตเขาก็ไมออกไป
“ฉันทาเองไมถนัด”
ขืนเธอยังตกลงกับเขาไมได เขาจะใชเวลาอยูในหองของเธอนาน
มากขึ้น
เธอไปหยิบยาทาแกฟกชํ้าจากตูยาที่ติดไวตรงผนังดานหนึ่งของ
หองครัวแลวยื่นใหเขา
“คุณทาเองได”
เขาไมรับยาทาแกฟกชํ้า ก็ตองเปนหนาที่ของเธอ เธอควรจะทํา
ใหเสร็จๆ ไปดีกวา เขาจะไดออกไปเร็วๆ
ตระการตาทายาใหเขาอยางเบามือ แลวก็อยากแกลงเขาขึ้นมา
จึงกดหนักๆ ตรงที่รอยสีเขียวเริ่มปรากฏที่ไหลขวาของเขา
เขารองอยางเจ็บปวด เธอเกือบจะขํา แตยังปนสีหนาที่แสดง
ความรูสึกวาเธอไมไดตั้งใจ
“ขอโทษคะ ฉันไมทันระวัง”
ถึงเขาจะไมพูดอะไร แตก็รูวาเธอจงใจทําใหเขาเจ็บ พอเธอทายา
ใหเขาแลว เขาก็ออกไป เพราะสมหวังในสิ่งที่ตองการ
ตระการตาดึงตัวเองออกจากเหตุการณเมื่อคืนที่ผานมา
และคืนนี้เธอไมอยากใหเขาเขามา เลยบอกวาเอาไวท่ีโตะเล็ก
ขางผนัง ซึ่งเฟยจัดหามาวางเพื่ออํานวยความสะดวกให
เวลาที่เธอทํางานเฟยชงช็อกโกแลตรอนมาให และไมตองการ
เขาไปรบกวนเธอ เฟยจะแจงวาวางช็อกโกแลตรอนไวที่โตะ
เธอคิดวาโรเดอรรกิ จะอางเหตุผลเรือ่ ยเปอ ยในทํานองวาเอากุญแจ
มาไข หรือพังประตูเขามา แตเ ขาเงียบเสียง เธอเขาใจวาเขาคงกลับหอง
ไปแลว เลยเปดประตูออกไป
เขายังยืนอยูหนาหองเธอกะพริบตาปริบๆ อึ้งไปเกือบหนึ่งนาที
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“กลับหองของคุณไดแลวคะ” เธอหายจากอาการอึ้งก็รีบยันอก
เขาไว ความแนนจากกลามอกปะทะใสฝามือเธอ แลวหัวใจของเธอ
ก็เตนแรงขึ้น
โรเดอรริกถอยหลังไปสองกาว
“โอะโอ เดี๋ยวช็อกโกแลตหกหมดนะ” เขาบอกอยางหวังดี
“ก็เอาวางไวทโี่ ตะสิคะ แลวคุณก็ไปนอนไดแลว” เธอจะปดประตู
แตชากวาเขาที่แทรกตัวเขามาในหองอยางรวดเร็วโดยที่ช็อกโกแลต
ไมหกจากแกวสักหยด
เขาวางช็อกโกแลตรอนไวที่โตะตรงมุมพักผอนเล็กๆ ในหอง
แลวไปที่หองนํ้า
ตระการตาถอนหายใจอยางเหนื่อยใจ ไมรูจะพูดอยางไร เขา
ถึงจะทําตามที่เธอพูด
“ฉันตองการความเปนสวนตัว ออกไปไดแลวคะ” เธอหวังวา
คําพูดนี้จะกระตุนเขาใหตระหนักถึงมารยาทที่ดี ถึงเขาจะเปนเจาของ
บาน แตหองนี้ก็เปนสิทธิ์โดยชอบธรรมของเธอตามที่มัลลิกาบอกไว
“ตาดื่มช็อกโกแลตรอนกอนสิ แลวก็มาแปรงฟนกอนนอน” เขา
พูดตอนที่ออกมาจากหองนํ้า
“พี่บีบยาสีฟนใสแปรงสีฟนพรอมกับนํ้าบวนปากหนึ่งแกวและ
เทนํ้ายาบวนปากใสฝาขวดไวใหแลว”
เธอตกอยูในอาการอึ้งอีกครั้ง เพราะเขาใชคําแทนตัวเองและใช
คําเรียกเธอไมเหมือนเดิม จาก ‘ฉัน’ เปน ‘พี่’ จาก ‘เธอ’ เปน ‘ตา’
“ขอบคุณคะ” ความผิดหวังโบกมือใหเธอ เพราะเขาไมมีทีทาวา
จะออกไป
“ไมตองมองพี่อยางแปลกใจหรอก” เขายิ้มเจื่อนๆ แลวพูดตอ
“คนเราก็เปลี่ยนแปลงกันได”
ถาเขาไมผิด ก็คงไมคิดจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคําพูดที่ใช
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พูดกับเธอ รวมทั้งการกระทําที่ปฏิบัติตอเธอ
“เปลี่ยนปศาจใหเปนเทพบุตรคงงายกวาคะ”
โรเดอรริกหนาเสีย ยิ้มไมออก
“คนผิดคนนี้ขอโอกาสแกตัว ขอโอกาสปรับปรุงตัวเอง”
เขาฉลาดพูด ถอยคําเหลานั้นไมใชการขอรอง แตเปนประโยค
บอกเลา ถึงเธอหาม เขาก็ไมทําตามอยูดี
“ออกไปไดแลวคะ ฉันงวง” ถาคุยกันจะยิง่ เสียเวลาเปลาๆ เพราะ
ดูทาแลว เขาจะเดินหนาทําในสิ่งที่ตั้งใจไว
“ตาก็ดื่มช็อกโกแลตรอนกอนสิ” เขาเดินไปหยิบแกวเครื่องดื่ม
มาใหเธอ “พี่ชงเองนะ”
“รูแลวคะ คุณบอกฉันตั้งแตวันแรกที่ทํามาใหจนถึงวันนี้” เธอ
พยายามจะไมกลอกตา แตก็อดทําไมไดจริงๆ
เธอรับแกวที่ใสช็อกโกแลตรอนมาดื่มจนหมด เขายังยืนเฉยๆ
เธอเลยไปแปรงฟน พอออกมา เขาก็นั่งอยูที่มินิโซฟาแบบครึ่งวงกลม
ตรงมุมพักผอนที่เธอมักใชเปนมุมทํางานไปในตัว
“จะออกไปไดหรือยังคะ” เธอใสความไมพอใจลงในนํ้าเสียง
เขายิ้มจนตาหยีแลวหยิบแกวช็อกโกแลต “ก็รอบอกตาวาหลับ
ฝนดี”
“รับทราบ เชิญคะ” เธอชี้ไปที่ประตูหอง
“ตายังไมอวยพรใหพี่กอนพี่จะไปนอนเลยนะ”
ถาเธอไมอยากใหเขาอยูใ นหองของเธอ ก็ตอ งทําตามทีเ่ ขาตองการ
“หลับฝนดี” เธอพูดอยางไมเต็มใจ
แววในดวงตาของเขาสื่อความรูสึกนอยใจ เขาวางแกวเครื่องดื่ม
ไวที่โตะแลวรวบเอวเธอไว ดึงใหเขามาใกล
“ปลอยคะ” เธอทุบอกเขาแรงๆ เขาแคซูดปากเทานั้น ระดับ
ความเจ็บที่เกิดขึ้นคงไมมากมายสักเทาไร
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เขาสายหนาแลวยิ้มระรื่น “พี่อยากไดยินเสียงหวานๆ ของตา”
เธอจะไมพูดซํ้ารอบสอง เธอดึงมือเขาออกจากเอว แตคราวนี้
เขาเปลี่ยนจากรวบเอวมากอดเธอไว เธอเอามือสองขางแตะอกเขา
กันไวไมใหเขาเขาใกลเธอไดมากกวานี้
“หลับฝนดีคะ” เธอเติมคําลงทายเพื่อใหระดับความกระดางใน
นํ้าเสียงลดลง
เขาไมพูดอะไร แตการที่เขาเคลื่อนใบหนามาใกลใบหนาของเธอ
แสดงวาไมพึงพอใจในนํ้าเสียงที่เธอเอย
“หลับฝนดีนะคะ” แมเธอจะพูดแบบไมฝน แตก็ไมเต็มใจที่จะ
มอบรอยยิ้มใหเขา
“ไมหวานเลยอะ” เขาขยับใบหนามาใกลอีกนิด ปากของเขาหาง
จากปากของเธอเพียงแคหนึ่งฝามือเทานั้น
ตระการตาทําตาดุใสเขาแลวกระแทกเทาใสเทาเขา แตเขาขยับ
เทาหนี เพราะรูทัน เธอเลยบิดหนาอกเขาอยางแรง เขารองอยาง
เจ็บปวด วงแขนที่รัดตัวเธอไวก็คลายออก
“พี่เจ็บนะ” เขาทําเสียงออนๆ
“สมนํา้ หนา” เธอทัง้ ผลักทัง้ ดัน แตเขาตัวใหญกวาเธอ ไมงา ยเลย
ที่เขาจะยอมออกไปงายๆ
เขากอดเธอไวอีกครั้ง ครั้งนี้กอดแนนกวาเดิม
“ตาทําพี่เจ็บ พี่จะเอาคืนยังไงดีนะ” เขาถามชิดริมฝปากของเธอ
เธอเบือนหนาหนี เอาฝามือปดปากเขาไว เขาเลยฉวยโอกาสจูบ
ฝามือเธอ
การกระทําของเขาสงผลใหหัวใจของเธอเตนแรงอยางตอเนื่อง
ถาเปรียบเปนแนวเพลง ก็คงไมพนแนวเพลงร็อก
“ออกไปเถอะคะ” เธอตองเปลี่ยนจากสั่งเปนขอรองเขาแทน
“พูดกอนสิวา หลับฝนดีนะคะพีร่ กิ ” เขายืน่ ขอเสนอทีท่ าํ ใหดวงตา
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ของเธอขยายขึ้น
พอเธอยังเฉย เขาเลยพูดตอ “ถาตาไมพดู พีจ่ ะกอดตาไวทงั้ คืน”
แบบนัน้ ไมดแี น ตระการตาสะบัดตัวอยางแรง เขาก็ไมยอมปลอย
เธอจะกัดไหลเขา ก็ทําไมสะดวก เพราะเขาดึงมือเธอออกจากปากเขา
เพื่อจะจูบเธอไดถนัด
ตระการตาไมตองคิดทบทวนใหนานกับการตัดสินใจครั้งนี้
“พี่ริกคะ หลับฝนดีนะคะ” เธอตองพูดเหมือนวาเต็มใจพูดมากๆ
เขายิ้มที่ทําใหคนมองรูวาเขาถูกใจอยางที่สุด แทนที่เขาจะปลอย
เธอ แตไมใช เขาจุบปากเธอแลวถอยหนีเมื่อเธอเงื้อกําปนจะฟาดใส
หนาเขา
“กูดไนตคิสนะ” เขาสงจูบใหแลวก็วิ่งออกไปอยางรวดเร็ว
ตระการตารีบปดประตู กดล็อกและคลองโซประตู เธอเอามือ
แตะริมฝปาก รูสึกไดถึงความอบอุนที่ยังไมจางหาย
ทุกสิ่งที่เขาทํา ทุกคําเขาที่เขาพูด สื่ออยางชัดเจนวาความรูสึก
ที่เขามีตอเธอเริ่มเปลี่ยนไป แตคงไมใชมาจากความรักที่ลึกซึ้ง ทวา
เปนความผิดที่เขาตองการรับผิดชอบมากกวา
แตความรูสึกที่เธอมีใหเขายังเหมือนเดิม นั่นคือ เฉยๆ

เพราะโรเดอรริกที่เปนตนเหตุทําใหการนอนของตระการตาไมมี

คุณภาพ ไมวาจะหลับตาหรือลืมตา ภาพที่เขาจูบฝามือเธอและกอด
เธอก็คอยรบกวนตลอด เชานี้จึงไมใชเชาที่สดใสสําหรับตระการตา
เวลาหกโมงครึ่งเปนเวลาที่เธอตื่นนอน วันนี้เธอไมตองไปทํางาน
ก็ควรจะนอนตอ แตไมรูสึกงวง เลยลางหนาแปรงฟนเรียบรอยแลว
เปลี่ ย นชุ ด เป น เสื้ อ กั บ กางเกงขายาวสํ า หรั บ ใส วิ่ ง ได ข ยั บ ร า งกาย
คงทําใหสดชื่นขึ้นมาบาง
ตระการตาทักทายเฟย เฟยถามเธอวาจะใหจัดอาหารเชาตอน
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กี่โมง เธอจึงแจงเวลาใหเฟยทราบ
“วันนี้คุณริตาจะรวมโตะกับคุณริกเหรอคะ” เฟยกระซิบถาม
สีหนาและทาทางแสดงอยางชัดเจนวากลัวโรเดอรริกจะมาเห็นมา
ไดยิน
“ไมนะจะ” เธอสายหนาชาๆ
“อาว!” เฟยเกาศีรษะอยางงงๆ “เมื่อคืน ตอนสองทุมครึ่ง ฉันมา
ดูความเรียบรอยในครัว กลัวจะลืมปดไฟ ฉันก็เจอคุณริกพอดี คุณริก
บอกใหฉันจัดอาหารเชาพรอมกับของคุณริตา”
ตระการตาต อ งปรั บ สี ห น า ให เ ป น ปกติ ไม แ สดงความรู  สึ ก
เบื่ อ หนาย เพราะไมอยากใหเฟยถามดวยความสงสัย
“คุณโรเดอรริกคงไมอยากใหเฟยเสียเวลาจัดอาหารหลายรอบ”
เฟยพยักหนารับรูแลวเลาใหเธอฟงตอวา ตอนที่เจอโรเดอรริกที่
หองครัว เฟยถามเขาวาจะรับเครื่องดื่มรอนหรือเย็น เขาบอกวาจัดการ
เองได และใหเฟยรีบไปนอน
ตระการตาฟงที่เฟยเลา จึงรูวาที่เฟยเจอโรเดอรริกเปนชวงเวลา
กอนที่เขาจะชงช็อกโกแลตมาใหเธอ เขาไมอยากใหเฟยเห็น เพราะ
กลัวเฟยถาม เธอไมเขาใจเลยจริงๆ เขาจะทําใหทุกอยางยุงยากทําไม
ตางคนตางอยูก็ดีแลว
“เฟยจัดตามที่คุณโรเดอรริกสั่งนะ” เธอตองปกปองเฟย ขืนเฟย
ขัดคําสั่ง มีความเสี่ยงที่จะถูกหักเงินเดือน แมอาหารเชาของเขากับ
ของเธอจะจัดขึ้นโตะพรอมกัน แตเธอจะกินทีหลังเขา
“คะคุณริตา ” เฟยพยักหนาเบาๆ แลวแยกไปทําหนาทีข่ องตัวเอง
ตระการตาไปหยิบรองเทาวิ่งที่ตูเก็บรองเทาซึ่งวางไวชิดประตู
ทางเขาบานดานขวา พอสวมรองเทาวิ่งเรียบรอยแลว ก็เริ่มเดินไปตาม
ทางเดินที่ปูดวยบล็อกคอนกรีตรูปแบบกราฟก ซึ่งเขากับคฤหาสน
ที่กอสรางใหไดรูปทรงและตกแตงสไตลโมเดิรน
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พอเดินจากทางเดินตรงบันไดหนามุขไปถึงประตูรั้วไดสี่รอบ
เปนการอบอุนรางกาย เธอก็เริ่มวิ่งชาๆ และหยุดวิ่งตรงทางเดินติดกับ
สวนหยอม เพราะโรเดอรริกวิ่งมาหาเธอ
ตระการตาจะวิ่งหนี ก็ชาไปกวาเขาที่มาดักหนาเธอไว
“มาวิ่งก็ไมชวนพี่เลยนะ” มีแตความนอยใจแจมชัดในนํ้าเสียง
ของเขา
“ปกติฉันก็วิ่งคนเดียวนี่คะ” ตระการตาขยับเทาไปทางขวา เขาก็
มาขวางไว
“ตอไปพี่จะมาวิ่งกับตา”
เธอมองเขาอยางไมเขาใจ เธอตองการปกปด ไมใหใครรูว า ระหวาง
เขากับเธอเกิดอะไรขึ้น แตเขากลับทําตรงกันขาม อยากเปดเผย
“ไมตอ งเลยคะ” เธอโบกมือเร็วๆ “คุณออกกําลังทีห่ อ งฟตเนสก็ดี
อยูแลว”
“ก็อยากวิ่งกับเมีย พี่ผิดดวยเหรอ” เขาถามดวยนํ้าเสียงออนๆ
ถาเธอกับเขาเปนคูรักกันที่คบกันมานานและกําลังจะแตงงาน
เธอก็คงอมยิ้ม เพราะสีหนาและทาทางของเขาตอนนี้ดูนารักมากๆ
คนงานที่คฤหาสนตางก็รับรูวาโรเดอรริกไมชอบเธอ ถาพวกเขา
เห็นโรเดอรริกวิ่งกับเธอ พวกเขาคงสงสัย
“คุณโรเดอรรกิ ” นํา้ เสียงของเธอฟงแลวใหความรูส กึ ทีเ่ หนือ่ ยใจ
มากๆ
“พี่ไมใหตาเรียกชื่อเต็มของพี่อีกแลวนะ”
ตอนเธอมาอยูที่นี่ โรเบิรตกับมัลลิกาแนะนําใหเธอรูจักเขา เธอ
เรียกชื่อเลนเขา แตเขากลับไมพอใจ
“อยาเลยคะ เพราะเราไมไดสนิทสนมกันถึงขั้นจะเรียกชื่อเลน
ของกันและกัน” เธอตอกกลับดวยคําพูดที่เขาเคยใชพูดกับเธอ
โรเดอรริกหนาเสีย ยิ้มแหยๆ “พี่ขอโทษ พี่ผิดไปแลว”
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ถาไมเกิดเหตุการณที่ทําใหเขาตองมารับผิดชอบเธอ เขาก็คง
ไมเปลี่ยนเปนคนละคนแบบนี้
“คุณไมจําเปนตองขอโทษ มันเปนสิทธิ์ของคุณ” ตระการตา
พูดจบก็ขยับเทาไปทางซาย เขาก็ขวางเธอไว
“จะใหฉันบอกคุณอีกกี่ครั้งวาคุณไมตองรูสึกผิดที่ทําแบบนั้น
กับฉัน ฉันผิดเองที่เผลอไปยั่วคุณ แมจะไมไดตั้งใจ” เธอพูดโดยใชคํา
งายๆ คนฉลาดอยางเขาเขาใจดี แตแกลงไมเขาใจมากกวา
“พี่ทํากับตาขนาดนั้น ถาพี่ไมรูสึกผิด ตอมสามัญสํานึกของพี่คง
มีปญหาแนๆ” เขามองเธออยางขอความเห็นใจ “พีร่ บั ผิดชอบตา เพราะ
หนาที่ของผูชายที่มีสามัญสํานึก สําคัญกวานั้น พี่ทําจาก...”
เขาพูดไมจบประโยค เพราะเธอยกมืออยูระดับหนาอกเปนเชิง
หาม “พอเถอะคะคุณโรเดอรริก ลองคิดดูคะ ถาไมเกิดเหตุการณนั้น
ระหวางเรา คุณก็คงไมทําดีกับฉันหรอก”
คําพูดของเธอทําใหเขาอึ้ง
“นัน่ มันเมือ่ กอน ตอนนีท้ กุ อยางเปลีย่ นไปแลว” ถึงจะพูดไมออก
แตเพียงครูเดียวเทานั้น เขาก็สามารถหาถอยคํามาแยงได
เปนอีกครั้งที่เธอตองถอนหายใจอยางเหนื่อยออน เชานี้เธอ
อยากสัมผัสความสดชื่น ไมใชความขุนมัว เธอตองคุยเรื่องนี้กับเขา
แตยังไมใชตอนนี้
เธอเตรียมจะวิ่ง แตเขาก็ยอตัวลง
“ตายังวิ่งไมได”
เธอไมอยากคุยกับเขาใหเสียเวลา จังหวะที่เธอจะกาวเทาซาย
เขาก็จับเทาขางนั้นของเธอไว
“ปลอยคะ” เธอเริ่มจะหมดความอดทนกับเขาแลว
“เห็นไหม” เขาชี้ไปที่รองเทาของเธอแลวผูกเชือกที่หลุด
อะไรๆ ชางเปนใจใหเขาเหลือเกิน เชือกรองเทาก็มาหลุดตอนนี้
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พอดี เพราะเธอผูกเชือกรองเทาไมใหแนนเกินไป เพื่อความสะดวก
เวลาดึงปม
เขายืนขึ้นและมีรอยยิ้มอบอุนมอบใหเธอ “เอาละ ไปวิ่งดวยกัน
นะ”
“ฉันไมวิ่งแลวคะ เชิญคุณตามสบายเลย” เธอเดินหนีทันทีที่พูด
จบ
โรเดอรริกเขาใจเธอดี เพราะเขาทําไมดีกับเธอกอน พอมีเหตุให
เธอกับเขาทํากิจกรรมบนเตียงดวยกัน เขาก็มีทาทีและการกระทํา
รวมทัง้ คําพูดทีใ่ ชแทนตัวเองหรือใชเรียกเธอ อีกทัง้ นํา้ เสียงก็เปลีย่ นไป
ในสายตาของเธอ เขาคือปศาจ ตอใหเขาทําดีแบบเทพบุตร เธอ
ก็ไมเชื่อ ไมไวใจ คงตองใชเวลาอีกสักระยะ แตเขาไมทอและไมถอย
อยางเด็ดขาด
โรเดอรริกรีบตามเธอไป นาทีนั้น ความคิดเจาเลหก็ผุดขึ้นมา
“โอะ โอย!” รางสูงใหญไดสัดสวนของเขายอลง จัดทาทางให
เหมือนวาเขาเดินสะดุดขาตัวเอง คงตองวัดดวงกันหนอยวาเธอจะหัน
มาหรือไม
สําเร็จ! วันนี้ความโชคดีอยูขางเขา
ตระการตาหันมามอง สีหนาตกใจอยูไมนอย เธอเดินเร็วๆ กลับ
มาหาเขา
“เปนอะไรคะ” ถาเธอไมถาม ก็ดูจะแลงนํ้าใจและไรมารยาท
เกินไป
“พี่สะดุดขาตัวเอง” เขาจับขอเทาขวาแลวซูดปาก เบหนา แสดง
ใหเธอเห็นวาเขาเจ็บปวด
“มาคะ ฉันจะชวยประคอง” เธอโอบเอวเขาไว จับแขนขางขวามา
พาดที่ไหล
โรเดอรริกแอบยิ้มอยางสมใจที่ทุกอยางเปนไปตามแผน เขาโอบ
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ไหลเธอ ทําเปนเดินกะเผลกๆ
วินาทีนั้นความคิดเจาเลหที่หยุดทํางานไปแลวก็เริ่มทําหนาที่
ของมันอีกครั้ง
เขาคอยๆ เลื่อนแขนมาโอบไหลเธอไว
ตระการตามองเขาอยางตองการจับผิด
“พี่กลัววาตาจะประคองพี่ไมไหว ถาพี่ลมไปอีก แยแนๆ พี่ก็เลย
โอบไหลตาไว” เขาไดแตหวังวาเธอจะเชื่อที่เขาพูด
และเขาก็สมหวัง เพราะเธอพยักหนาเปนเชิงรับรู
โรเดอรริกยิ้มอยางมีความสุข และเขาจะมีความสุขมากกวานี้
ถาไดกอดเอวเธอ
ตอนนี้ ความคิดในหัวของเขาแบงเปนสองดาน ดานหนึง่ ก็ไมตาง
จากเทพบุตรที่ซอนความเจาเลหเอาไว ความคิดนี้บอกวาเฉยๆ ไว
จะใหเธอรูไมไดวาเขาแกลง อยาละโมบ
มีเทพบุตรแลว อีกดานก็คือซาตานที่ยุแยงวาไหนๆ ก็มีโอกาส
แลว ทําเนียนๆ เลย ถาเธอสงสัย ก็โกหกไป นายทําไดอยูแลว
ใจของเขาเอนเอียงไปยังความคิดของซาตาน
โรเดอรริกกอดเอวเธอไว รั้งใหเขามาใกลๆ
ตระการตามีสีหนาครุนคิด “ฉันมีแรงมากพอจะประคองคุณ
ไมตองกลัววาคุณจะลม”
“พี่สะดวกแบบนี้ มันเดินไดงายกวานี่นา” คําพูดของเขาฟงแลว
ไมคอยมีเหตุผลสักเทาไร
ถาไมตดิ วาเขาเจ็บเทา รับรองวาเธอไมชว ยเหลือเขาอยางเด็ดขาด
เธอไมพูดอะไร ยอมใหเขากอดเอว เดินไปดวยกัน
พอเธอประคองเขาใหเดินมาไดสักสามสิบเมตร เธอก็เริ่มเอะใจ
เลยมองเทาขางที่เขาบอกวาเจ็บ จึงเห็นวาเขาเดินไดอยางคนปกติ
“เจาเลหนักนะคุณโรเดอรริก” เธอหยิกมือเขาอยางแรง
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เขาทําหนาเบ รองอยางเจ็บปวด ในที่สุด แผนก็แตกจนได
ใหตายเถอะ! นาเสียดายชะมัด แตจะโทษใครได เขามัวแตดีใจ
ที่ไดเดินกอดเอวเธอ เลยลืมไปวาเขากําลังเจ็บขา ตองเดินกะเผลก
“พี่เจ็บนะ” เขายื่นมือที่ปรากฏรอยแดงใหเธอดู
“นี่ยังนอยไปดวยซํ้า” เธอมองเขาอยางเจ็บใจ แลวก็ระบาย
ความรูสึกนั้นดวยการกระแทกเทาใสเทาขางขวาของเขาอยางแรง
“โอย!” โรเดอรริกยกเทาขวาขึ้นแลวกระโดดเหย็งๆ เหมือน
กระตายขาเดียว
“สมนํ้าหนา อยากมาแตะอั๋งฉันดีนัก” ความเจ็บใจยังไมจางหาย
เธอก็เลยกระแทกเทาใสเทาเขาอีกรอบแลววิ่งไปอยางรวดเร็ว
“เมียเรา เห็นสวยๆ หวานๆ ไมคิดวาจะดุขนาดนี้” โรเดอรริก
เติมรอยยิ้มแหงความปรีดาไวที่ริมฝปาก ตอใหเธอสรางกําแพงหัวใจ
ที่แข็งแกรงมากแคไหน เขาก็จะทําลายมันใหได
โรเดอรริกนึกถึงวันแรกที่เจอเธอ เขาก็มีอคติ ตั้งแง เพราะพอ
กับแมอยากใหเขาแตงงานกับเธอ ไมรูวาเปนความคิดของพวกทาน
หรือของเธอกันแน ตอนนั้นเขาก็มองเธอในแงราย เพราะไมชอบเธอ
เปนทุนเดิม
เขาชอบพูดจากระทบกระเทียบ และมักหาเรื่องแกลงเธออยู
บอยๆ จะแกลงเธอไดก็ตอนที่เธอไปทํางาน ซึ่งเปนการกระทําที่ไมดี
แตเขาก็มองขาม ยอมรับวามีความรูสึกเหมือนเด็กนอยที่กําลังถูกแยง
ความรักความสนใจ
วันไหนไมไดแกลงตระการตา วันนั้นเขาจะอารมณไมดี เธอก็
โตตอบบางเทาที่ทําได หรือไมก็นิ่งเฉย เพราะไมอยากมีปญหากับเขา
เขามาคิดๆ ดู การที่เขาไมชอบเธอ เขาก็แคอยูเฉยๆ ไมตอง
ไปยุง ไมตองสนใจ แตเขากลับทําตรงกันขาม และรูสึกหงุดหงิดมากๆ
ที่เห็นเธอสนิทสนมกับแดนนี่
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แกรนดรับรูเรื่องนี้ตามที่เขาเลาใหฟง เพื่อนสนิทลงความเห็นวา
เขาชอบตระการตา และความรูสึกนั้นอาจพัฒนาไปสูการรักเธอ
เขาโตแยงจากทีแ่ กรนดวเิ คราะห แกรนดฟง และคงขีเ้ กียจเถียง
กับเขา เลยบอกแควาเวลาจะชวยยืนยันวาเขารูสึกพิเศษกับตระการตา
เขาก็เปนผูชายคนหนึ่งที่ชํ่าชองในเรื่องความรัก แตกลับไมรูใจ
ตัวเองจนตองไปใหเพื่อนรักวิเคราะหให
ตอนนี้เขาตองยอมรับวาที่แกรนดวิเคราะหมาถูกตองทุกอยาง
ไมใชวาพอเกิดเหตุการณนั้น เขาถึงรูใจตัวเอง แตรูมาไดสักพักแลว
ทวาไมอยากยอมรับความจริง
เวลาอยูตอหนาพอกับแม เขาตองแสดงออกวาไมชอบเธอ
ชวงทีพ่ อ กับแมไปเทีย่ วอิตาลีและฝากใหเขาดูแลเธอใหดี ตอนนั้น
เขายังสับสนในความรูสึกที่มีตอเธอ เลยตองฝนใจทําหนาที่สําคัญที่
พวกทานมอบหมายให
เขายังไมอยากใหพวกทานรูเรื่องนี้ เพราะเขาคงถูกพวกทาน
พูดลอหรือพูดประชดในทํานองวา ‘ไหนบอกไมสนใจนองไง ไหนวา
ไมอยากแตง’
ยังดีทพี่ อ กับแมไมแนะนําลูกชายของเพือ่ นๆ ใหรจู กั กับตระการตา
ถาเปนแบบนั้น เขาคงทนไมได
ที่เขาตองพูดจาประชดประชัน ที่เขาหาเรื่องแกลงเธอ เพราะเขา
อยากใหเธอสนใจ
ยากอยูเหมือนกันที่จะบอกความรูสึกใหเธอรับรู เพราะเขาราย
กับเธอตั้งแตแรก แลวจูๆ มาทําดี เธอก็ไมเชื่อมั่น ไมเชื่อใจ ไมไวใจ
สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด เธอจะรูสึกเหมือนที่เขารูสึกหรือเปลา จะมี
หัวใจทีต่ รงกันหรือไม เปนคําถามทีเ่ ขากลัววาคําตอบจะไมใชอยางทีเ่ ขา
คาดหวัง
ถาเขาบอกเธอวาเขาทําทุกอยางออกมาจากหัวใจ ไมใชหนาที่
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เธอก็คงไมเชื่อ มีอยางเดียวที่เขาทําได คือตองพิสูจนใหเธอเห็นวาเขา
จริงจังและจริงใจกับเธอมากแคไหน
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