บทนํา
ผูห้ ญิงคนนั้น คนที่กําลังยืนเลือกซื้อของเลนเด็กดวยทาทางตั้งอก

ตั้งใจนักหนา ผูหญิงที่เปนเจาของความสูงราวๆ หนึ่งรอยหกสิบเซนติเมตร
ใบหนารูปไข ริมฝปากอิ่มชมพูอยางธรรมชาติ จมูกโดงรั้น ดวงตากลมโต
ภายใตแพขนตางอน ผมยาวสลวยสีดําขลับ หนาตานารักผิวขาวผองไป
ทั้งตัว ชางคุนตาเสียจน เควิน แทนไท กีวารช ชายหนุมเลือดผสมไทย
อเมริกัน และฝรั่งเศส หนุมหลอในฝนของสาวๆ คอนประเทศ เพราะ
นอกจากฐานะจะรํ่ารวย เปนนักธุรกิจอนาคตไกลแลวนั้น เขายังมีใบหนา
คมคายไดรูป หลอเหลาสะดุดตา คิ้วเขม จมูกโดงเปนสัน และดวงตา
สีนํ้าตาลออนเปยมเสนห แววตาเรียบขรึมตองหยุดมอง
พราวนารา สิริมาลิน เธอนั่นเอง เขาจําเธอได หากเธอเปนเพียงแค
เด็ ก กํ า พร า ที่ ถู ก คุ ณ อาเพื่ อ นบ า นของตาทนุ ธ รรม คุ ณ ตาของเขารั บ มา
อุปการะเปนบุตรบุญธรรม มันก็คงไมมีอะไรนาจดจํานักหรอก แตเพราะ
เธอเปนถึงหญิงสาวใจกลาที่กลาวางยาเขาแลวเธอก็ไดตัวเขาสมใจ เขาถึง
จําเธอไดไมมวี นั ลืม ซึง่ มันก็ถกู ปดเปนความลับมาตลอดระยะเวลาเกือบสี่ป
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ที่ผานมา ก็แนละ ใครมันจะอยากใหคนอื่นรูเรื่องนาอายแบบนี้
เสือหนุมที่เคยลาเหยื่อสาวๆ มานักตอนัก กลับถูกเหยื่อลาเสียเอง
รูถึงไหนอายถึงนั่น
“นายครับ กําลังตองการอะไรหรือเปลาครับ ใหพวกผมจัดการใหได
นะครับ” ใครคนหนึง่ ในหมูบ อดีก้ ารดนับสิบเอยอาสานํา้ เสียงประจบ หากแต
เควินกลับตอบกลับเสียงเรียบ
“รออยูตรงนี้นะ ฉันเจอคนรูจัก จะเขาไปทักเสียหนอย”
เควินตัดสินใจพารางทีม่ คี วามสูงถึงรอยแปดสิบหาเซนติเมตรของตน
กาวตรงเขาไปหาหญิงสาวตัวแสบ ไมไดแคคดิ จะทักทายหรอก เขาหมายจะ
ชวนเธอขึน้ เตียงอีกสักครัง้ ตางหาก เพราะสีป่ ท ผี่ า นมามันบามากทีเ่ ขาไมเคย
ลืมบทรักของเธอ ยังนึกถึงมันอยูท กุ ลมหายใจ ไมรตู ดิ ใจอะไรนักหนา ก็แค
เด็กไรเดียงสา ออนดอยประสบการณบนเตียงทุกอยาง มีดแี คความบริสุทธิ์
เทานั้น ทวาเมื่อเหลืออีกเพียงนิดเดียวเขาก็จะถึงตัวเธอ กลับมีเหตุใหตอง
หยุดชะงัก เด็กหญิงตัวนอยคนหนึ่งวิ่งตุบตับผานหนาเขาไปพลางสงเสียง
ดังลั่น
“คุณแมขา คุณแมขา”
เควินขมวดคิ้วกับภาพที่ยายหนูเจาของผมและนัยนตาสีนํ้าตาลออน
ผิวขาวจัด ขาวเหมือนมีเชื้อสายคนตะวันตกมากกวาจะเปนเอเชียแท
โผเขาหาพราวนาราจนฝายนั้นตัวเซ และแปลกมากที่รอยยิ้มของเด็กคนนี้
ทําใหเขานึกถึงรอยยิ้มของแม เขาคุนเคยอยางนาประหลาด แลวหนูนอยก็
กอดหอมออดออนเธอเหมือนลูกแมวตัวนอยๆ เด็กนัน่ เรียกเธอวาคุณแมขา
หมายความวาเธอเปนแมคนแลวงั้นหรือ
‘บาจริง!’
เควินฝนสลายอยางนาโมโห อยากเหวีย่ งสองแมลกู ตรงหนาไปใหพน
สายตาเพื่อระบายความหงุดหงิดเหลือเกิน แตวาเด็กเปนลูกใครกัน ทําไม
เขาไมเคยรูเรื่องนี้มากอน ใครกันที่มันซํ้ารอยเขา ใครกันที่มันไดประโยชน
รามิลยา
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จากการที่เขาทุมแรงสอนบทรักใหเธอ และเพราะความอยากรูแทๆ ที่ทําให
เขาตัดสินใจหาที่หลบซอนตัวแอบมองและลอบฟงสองแมลูกอยูหางๆ
เพื่อหวังวาจะไดเจอผูชายโชครายคนนั้น เปนพอของยายหนูหุนลูกหมูนะ
ไมใชเรือ่ งโชครายหรอก แตเปนสามีของพราวนาราตางหากทีโ่ ชคราย รางกาย
ของเธอนะเกรดเอก็จริง แตนิสัยยํ่าแยติดลบตํ่ากวาศูนยเสียอีก เอาแตใจ
เปนทีห่ นึง่ อยากไดอะไรก็ตอ งได ซํา้ ยังปากเกง เถียงผูใ หญฉอดๆ เสียดวย
“คุณแมขา”
“ขา” คนเปนแมขานรับเสียงหวาน พรอมรอยยิ้มอบอุนเต็มหนา
“เวนิสกินไอติมอิ่มมากเลยคะ” ยายหนูไมพูดเปลา ยังตบพุงตัวเอง
ตุบๆ ดวยความภูมิใจ มันดูใหญขึ้นจากกอนหนาเสียจนคุณแมยังสาว
ขมวดคิ้วครุนคิด
“อิ่มมาก งั้นก็แปลวากินมากเกินหนึ่งลูกหรือคะ”
สาวนอยตาโต ทาทางตกใจเมื่อถูกจับไดวาทําผิดมา “เปลาคะ เปลา
เวนิสกินนิดๆ”
“จริงไหมเนี่ย”
“จริงคะ” ยายหนูยืนยันพรอมกับหัวเราะแบบนี้ รอยก็ไมเชื่อพันก็
ไมเชื่อหรอกวาลูกสาวสุดที่รักของเธอจะกินไอศกรีมไปแคลูกเดียวตาม
สัญญา
“ถานํ้าหนักหนูขึ้นคุณแมตองโดนคุณหมอดุอีกแนเลย”
“เวนิสจะบอกคุณลุงหมอเองคะวาเวนิสอวนเอง คุณแมขาไมเกี่ยว
แลวก็ตองโทษไอศกรีมที่อรอยคะ เวนิสอดใจไมไดเลย”
พราวนาราถอนหายใจอยางแรง ลูกหนอลูก แลวแบบนี้จะผอมได
หรือเปลา
“เวนิสเนี่ยเขาใจพูดนะคะพี่พราว ออมก็แพคําพูดแบบนี้นี่แหละคะ
เลยยอมใหกินเพิ่ม พี่พราวไมวาอะไรใชไหมคะ”
“ไม เ ป น ไรจ ะ ขอบคุ ณ ที่ ช  ว ยดู แ ลน อ งแทนพี่ น ะคะ น อ งอ อ ม”
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พราวนาราหันมายิ้มใหหญิงสาวรุนนองเพื่อนรวมทริปในครั้งนี้ดวยความ
ซาบซึ้งใจ ที่อีกฝายชวยดูแลลูกใหเธอมาตลอด ใหเธอไดพักหายใจหายคอ
บาง ไมเชนนั้นเธอคงหมดแรง เพราะยายหนูลูกนอยสุดที่รักตื่นเตนกับ
การเที่ยวครั้งนี้มาก พลังงานเหลือลน วิ่งไมหยุดเลยทีเดียว
“คะพี่พราว เวนิสดูแลงายมาก ไมยุงยากอะไรเลยคะ แตวาตอนนี้
ออมขอตัวกอนนะคะ แฟนออมเขามารับแลวละคะ”
“จะ แลวเจอกันนะ” พราวนาราบอกลาอีกฝายแลวก็ตองหันมา
สายหนาอยางระอาเมื่อเผลอแคแปบเดียวเด็กอวนก็หันไปหอบของเลนไว
เต็มอก รองงอแงจะเอากลับบาน กวาจะหลอกลอใหเหลือแคชิ้นเดียวไดก็
เลนเอาหนาซีดเหงื่อตก จากนั้นสองแมลูกจึงหอบหิ้วกันออกมาจากราน
กอนที่พราวนาราจะรูสึกแปลกๆ เหมือนมีคนจองมองเธอมาจากดานหลัง
หรือที่ไหนสักแหง แตเมื่อหันกลับไปดูก็ไมพบใครที่คุนตาเลย เจอแค
กลุมชายชุดดํากลุมใหญเทานั้น ดูๆ ไปก็ตลกดี เหมือนคนเหลานั้นหลุด
ออกมาจากหนังฝรั่งสักเรื่อง รูปรางสูงใหญ ใบหนานิ่งไรอารมณ ดูนากลัว
อยางกับมาเฟย

“ไปใหพน”

เควินหันมาไลบอดี้การดของตนดวยความหงุดหงิด เดินตามเขา
มาเปนขบวนจนทําใหเขาเกือบหลบไมทนั ทัง้ ทีเ่ ขาสัง่ ใหรออยูก บั ทีแ่ ลวแทๆ
หรือพวกมันไมมีหูกันหรือไร
“แตวา ลูกพีฟ่ ล ปิ กําชับพวกเราไววา อยาใหเจานายคลาดสายตานะครับ
เดี๋ยวจะเปนอันตรายได”
ฟลปิ คือคนทีเ่ ควินไวใจทีส่ ดุ เปนคนทีเ่ ขาแตงตัง้ ใหเปนหัวหนาคอย
ดูแลบอดีก้ ารดคนอืน่ ๆ แตตอนนีเ้ จาตัวติดภารกิจสําคัญจึงไมไดอยูท นี่ ด่ี ว ย
“ไมมีใครทําอะไรฉันไดหรอก”
“แตวา…”
รามิลยา
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“ตกลงฟลิปกับฉันใครเปนเจานายพวกนายกันแน”
สิ้นคําของเขา บอดี้การดหลายคนก็หนาจอย รีบถอยกลับแทบ
ไมทัน แลวเควินก็ตองสบถอยางหัวเสียเมื่อสองแมลูกหายไปจากบริเวณนี้
เสียแลว แตมันก็ไมทําใหเขาตัดสินใจหันหลังกลับหรอก คนอยางเขาอยาก
ไดอะไรก็ตองได อยากรูวาใครคือพอของเด็ก เขาก็ตองไดรู กะอีแคหาตัว
คนคนหนึ่ ง มั น ไม ย ากเกิ น ความสามารถที่ เ ขาจะตามหาตั ว เธอจนพบ
หรอก
“อุย” พราวนาราเผลอตัวอุทานออกมาเสียงดังเมื่ออยูๆ ใครบางคน
ก็กาวพรวดออกมาจากหัวมุมของลานจอดรถเพื่อมาขวางหนาเธอเอาไว
“ไง พราวนารา”
“พี่เควิน!”
ทันทีที่รูวาอีกฝายเปนใคร พราวนาราก็ตั้งทาจะอุมลูกวิ่งหนีไป
อีกทาง เธอดูหวาดกลัวเขาราวเห็นผี แตกถ็ กู เขาตามมาฉุดกระชากตัวไวได
เสียกอน
“จะไปไหน”
“พราว…พราวลืมคะ พราวจอดรถไวทางโนน”
เควินไมสนใจคําพูดของเธอหรอก เขายังคงกํามือรอบแขนเธอแนน
สนใจรางอวบๆ ของเด็กที่ตอนนี้กําลังหลับซบหนากับบาเล็กๆ ของเธอ
ตางหาก แปลกทีร่ สู กึ เอ็นดูทงั้ ทีไ่ มเคยเอ็นดูเด็กคนไหนงายๆ แบบนีม้ ากอน
“ที่อุมอยูเนี่ย ลูกงั้นเหรอ”
“เปลาคะ หลานคะ”
“หลาน?”
“ลูกของญาตินะคะ พราวเออ…พราวรับจอบเปนพี่เลี้ยงดูแลเด็ก
คะ”
เธอโกหก! เควินมั่นใจวาเด็กคนนี้ไมใชหลานของเธอแน หนาตา
เลนโขกกันออกมาขนาดนี้ ถาเธอไมคลอดออกมาเอง เด็กก็คงถูกโคลนนิ่ง
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ขึ้นมาละมั้ง
“เด็กอายุเทาไร”
“เกือบสามขวบแลวคะ”
“เกือบสามขวบ บังเอิญจังนะ เวลาทีเ่ ราไมเจอกันก็เทาๆ กับระยะเวลา
อุมทองบวกกับอายุเด็กพอดีเลย ฉันพูดถูกใชไหม”
พราวนาราสะดุงเฮือก ตัวเธอสั่นจนมือที่สัมผัสรางของเธออยูรับรู
ไดอยางชัดเจน “ไมคะ ไมใช เออ…พราวขอตัวนะคะ พราวตองรีบกลับ
แลว เดี๋ยวพอแมของหลานเขาจะเปนหวง”
เควินยอมปลอยมือจากเธอ ไมใชเพราะคําพูดของเธอหรอก แต
เพราะเด็กเริ่มขยับตัวอยางอึดอัด ใบหนานอยๆ เริ่มเบะออกเหมือนจะ
รองไห ซึ่งเขาเกลียดเสียงเด็กรองไหมากที่สุดในชีวิต แลวเขาก็ยืนนิ่งรอ
จนกระทั่งเธอขับรถยนตออกไปจนลับตาจึงเรียกคนของตนมาสั่งงาน
“ฉันตองการประวัติสองแมลูกนั่น ดวนที่สุด!”
“ครับนาย”
“นัดเจนี่ใหฉันดวย บอกไปวาฉันคิดถึง อยากคุยดวย”
“ครับนาย”
เขาตองรูใหไดวาพอของเด็กเปนใคร เพราะพราวนาราดูมีพิรุธอยาง
ชัดเจน หรือเธอจะตั้งทองกับคนที่เขาเกลียด เธอจึงไมอยากใหเขารูวาเด็ก
คือลูกของใคร หรือวาพอของเด็กจะเปนคุณตาของเขา คงไมใชหรอกมั้ง
ทานเปนคนยํา้ นักยํา้ หนากับเขาเองนีว่ า ทานรักเอ็นดูหญิงสาวคนนีเ้ หมือนลูก
เหมือนหลาน ฉะนั้นทานก็คงจะไมทําอะไรที่มันทําใหความศรัทธาที่เขามี
ตอทานลดนอยลงจนกลายเปนศูนยหรอกกระมัง แตเมื่อคิดดูดีๆ อีกทีมัน
ก็ยังมีอีกขอที่นาจะเปนไปได เพราะเมื่อสี่ปกอนเขาไมไดปองกัน และเซ็กส
ที่เกิดขึ้นมันไมใชแครอบเดียว แตเปน…ทั้งคืน
เควินอยากจะเชื่อนักวามันไมจริงหรอก มันเปนไปไมได แตก็ตอง
ยอมรับวามันมีโอกาสเปนไปได และถามันเปนจริงขึน้ มาเขาก็อยากรูเ หตุผล
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นักวาทําไมพราวนาราตองปดบังเรื่องนี้ ทั้งที่เธอสามารถใชลูกในทอง
เรียกรองอะไรจากเขาก็ได หรือเธอตองการอะไรที่มากกวานี้ มากจนเขา
นึกไมถึงงั้นหรือ แลวมันอะไรละ

12 ยอดรักดวงใจซาตาน

1

กักขังตัว กักขังหัวใจ
“อะไรนะคะ พี่เจนี่ถูกรถชนหรือคะ” พราวนาราแทบลมทั้งยืนเมื่อ

ลุงสุชาติคนเกาแกของบานโทรศัพทมาแจงเรื่องรายกลางดึก
“พราวจะไปเดี๋ยวนี้คะ ขอบคุณนะคะ”
“เดี๋ยวผมไปรับครับคุณหนู” สุชาติรีบอาสากอนที่พราวนาราจะ
วางสายเสียกอน
“ไมเปนไรคะ พราวไปเองได เดี๋ยวพราวนั่งแท็กซี่ไปคะ” พราวนารา
ไมสะดวกใหใครก็ตามรูที่อยูของเธอ แมกระทั่งสุชาติ คนที่เธอไวใจและ
ยอมติดตอกับเขาแคคนเดียวในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผานมาก็ไมเคยรู
เลยวาเธออยูที่ไหนและยายที่อยูมาแลวกี่หน
“แตดึกๆ แบบนี้มันอันตรายนะครับ คุณหนูไมหวงตัวเองก็หวง
คุณหนูเวนิสเถอะนะครับ”
พราวนาราชําเลืองมองรางเล็กทีห่ ลับพริม้ อยูบ นเตียงกวางเพียงลําพัง
แลวถอนหายใจดวยความหนักใจ หากเรือ่ งเกิดชวงกลางวันเธอก็คงจะฝาก
ลูกไวทบี่ า นพีเ่ ลีย้ งเด็กได ไมอยากปลุกยายหนูกลางดึกเลย แตทาํ อยางไรได
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ระหวางพาลูกไปดวยกับทิ้งไวที่นี่ความปลอดภัยมันตางกันลิบลับ แลวเธอ
ก็ไมรูดวยซํ้าวาหากออกไปแลวจะไดกลับมาเมื่อไร ถาลูกตื่นมาแลวไมเจอ
แมคงจะขวัญเสียนาดู
“เวนิสคะ เวนิส” เธอเขยารางอวบๆ ของลูกนอยเบาๆ หลังจาก
วางสายจากสุชาติและเก็บขาวของสําคัญเรียบรอยแลว
“คุณแมขา” เด็กหญิงเวนิสในวัยเกือบสามขวบงัวเงียตื่น
“ปาเจนี่ไมสบายมากคะ แมตองไปดูแลปาเจนี่ เราไปดวยกันนะคะ”
พราวนาราฉุดรางเล็กๆ ลุกขึ้นจากที่นอน ปกติยายหนูเลี้ยงงายไมงอแง
แตตอนนี้เปนเพราะนอนไมเต็มอิ่ม ใบหนานอยๆ ที่ถอดคุณแมมาราวกับ
พิมพเดียวกันก็เริ่มเบะออก
“เวนิสงวง”
“ง ว งก็ ไ ปนอนต อ ในรถนะคะคนดี เดี๋ ย วลุ ง สุ ช าติ จ ะมารั บ ค ะ ”
พราวนาราปดปอยผมที่ยุงเหยิงของยายหนูออกใหอยางเอ็นดู
“เวนิสไมอยากไป” เวนิสคนดีนํ้าตารวงเผาะ ดิ้นหยุกหยิกขัดใจ
เล็กนอย แตแลวก็หยุดลงเพราะถูกแมอุมปลอบดวยการลูบหลังเอาใจ
อยางที่ตัวเองชอบ
“เอาคุณตุกเตาไปดวยไดไหมคะ”
“ไดสิคะ” พราวนารารีบหยิบคุณตุก ตุกตาเตาสีเขียวตัวโปรดของ
ยายหนูมายัดใสออมอกเล็กๆ ของเจาของ แลวกระเตงกันออกมารอสุชาติ
ที่หนาหอพักเล็กๆ ยานชานเมืองแหงหนึ่ง รอไมนานมากนักอีกฝายก็มาถึง
เร็วดังใจ
พราวนาราจัดแจงใหลูกสาวคนเดียวของตนนั่งคารซีทบนเบาะหลัง
ซึ่งสุชาติรอบคอบเตรียมมาจากบานหลังใหญดวย จากนั้นเธอก็พาตัวเอง
มานั่งขางๆ เขาเพื่อที่จะไดถามไถอาการของเจติยาไดสะดวกโดยไมตอง
กลัววาเสียงของตนจะรบกวนการนอนของเด็กนอย
“อาการหนักเอาการครับ คนที่แจงผมมาเขาบอกวาคุณเจนี่หมดสติ
14 ยอดรักดวงใจซาตาน

ในที่เกิดเหตุครับ”
“ฟงดูไมดีเลยนะคะ” พราวนาราใบหนาถอดสี จากที่ขาวซีดอยูแลว
ยิ่งซีดเขาไปใหญ
‘คุณพอคะ คุณแมคะ คุมครองพี่เจนี่ลูกสาวแทๆ ของคุณพอคุณแม
ดวยนะคะ’
ชวงเวลาแหงการรอเธอก็คงทําไดแคภาวนาใหเจติยาปลอดภัยเทานัน้
แมจะไมใชสายเลือดเดียวกัน เพราะเธอเปนแคเด็กกําพราที่คุณพอคุณแม
รับตัวมาเลีย้ งดูหลังจากพอแมจริงๆ เสียชีวติ แตเธอก็ผกู พันรักและเคารพ
ทุกคนในบานของคุณพอคุณแมเปนอยางมาก โดยเฉพาะเจติยา ลูกสาว
คนเดียวของพวกทานทีค่ รัง้ หนึง่ เคยชวยชีวติ เธอใหรอดจากการจมนํ้า
“เอะ นีไ่ มใชทางไปโรงพยาบาลนีค่ ะ” นํา้ เสียงของพราวนาราแปลกใจ
เต็มที เริ่มรูสึกใจคอไมคอยดี
“ครับ” สุชาติยอมรับแตโดยดี เขาเรงความเร็วรถใหมากขึ้นเพราะ
เธอรูตัวกอนเวลาอันควร ทางเดียวที่จะทําใหแผนการสําเร็จก็คือพาเธอไป
ใหถึงที่หมายใหเร็วที่สุด
“หมายความวายังไงหรือคะ ลุงสุชาติคะ”
“ผมขอโทษ” แทนที่จะอธิบาย สุชาติกลับพูดแบบนี้ออกมา หาก
พราวนาราไมตื่นตระหนกจนตัวสั่นคงจะแปลก ลําพังตัวเธอเองเธอไมนึก
หวงเลยสักนิด แตลูกสาวของเธอแกยังเด็ก ยังไมถึงสามขวบเต็มดวยซํ้า
“ลุงชาติหยุดรถเดี๋ยวนี้นะคะ พราวบอกใหหยุดรถไง ลุงชาติ!” เธอ
สั่งเขาเสียงดังเกรี้ยวกราดอยางที่ไมเคยทํามากอน
“ผมขอโทษนะครับ คุณหนูเจนี่เธอบังคับใหผมทําแบบนี้”
“พี่เจนี่หรือคะ ทําไมคะ”
“ผมก็ไมรูเหมือนกันครับ คุณหนูพราวอยาโกรธผมเลยนะครับ ผม
จําเปนจริงๆ” แววตาของสุชาติสํานึกผิดและลําบากใจจริงๆ เพราะเขา
พลาดทําใหเจติยารูวาเขาติดตอกับคุณหนูคนรองของบานได จึงถูกบังคับ
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ใหทําตามคําสั่ง หากไมยอมทําครอบครัวก็ตองเดือดรอน
“ถาอยางนั้นเรื่องที่พี่เจนี่เกิดอุบัติเหตุลุงก็โกหกหนูหรือคะ”
“ครับ”
พราวนาราไมเขาใจ เธอไมเขาใจเลยวาทําไมพี่สาวตองทําแบบนี้
ในเมื่อเธอยอมทําทุกอยางตามที่อีกฝายตองการมาตลอด พอไรรมเงาของ
คุณพอคุณแม พี่ที่แสนดีก็ไมรักไมเอ็นดูนองสาวคนนี้แลวหรือไร
“บานหลังนีเ้ ปนบานของใครคะ ลุงสุชาติ” อยูๆ สุชาติกเ็ ลีย้ วรถเขามา
ในบริเวณบานหลังใหญหลังหนึ่งที่ถูกลอมรอบดวยกําแพงสูง และประตู
ทางเขาออกทางเดียวที่รถเพิ่งวิ่งผานมาก็มีคนดูแลเขมงวด มันดูนากลัว
เหมือนคุกเสียมากกวาบานคนทั่วไป
“ผมก็ไมรูเหมือนกันครับ คุณหนูเจนี่สั่งใหผมมาสงคุณหนูพราวที่นี่
ไมไดบอกรายละเอียดใดๆ”
รถที่นั่งมายังไมทันจอดสนิทดีดวยซํ้า ชายในชุดดําสองคนก็เปด
ประตูดานหลังออก
“เวนิส!” หัวใจพราวนารากระตุกเฮือกอยางรุนแรงเมือ่ เห็นวาเกิดอะไร
ขึ้นกับลูก ทุกอยางมันเร็วเหลือเกิน เมื่อเธอกาวลงมาทั้งสองก็อุมยายหนู
เดินหางออกไป พรากลูกไปจากอกแมไดอยางเลือดเย็น ในขณะที่ลุงสุชาติ
หักพวงมาลัยเลี้ยวกลับออกไปโดยไมแมแตจะหันกลับมามองชะตากรรม
ของทั้งคู
“เอาลู ก ฉั น คื น มานะ พวกคุ ณ จะเอาแกไปไหน เอาแกคื น มา!”
เสียงกรีดรองแทบขาดใจของเธอไมมีใครหันมาสนใจเลยสักคน
“จะเสียงดังไปทําไมพราว ชาวบานชาวชองเขาหนวกหู” ใครบางคน
กาวออกมาจากมุมมืดพรอมฝามือแข็งแรงที่เอื้อมมากระชากตัวเธอเอาไว
ในจังหวะที่เธอเกือบจะเสียหลักลมลงพอดี และเขาก็ดึงรั้งไมยอมใหเธอ
วิ่งตามไปเอาตัวลูกคืนมาได
“ลูกสาวของเธอไมหายไปไหนหรอกนา”
16 ยอดรักดวงใจซาตาน

“พี่เควิน!” นี่คือการพบกันครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนที่ผานมา แต
มันกลับใหความรูสึกหวาดหวั่นใจยิ่งกวาการเจอกันในรอบเกือบสี่ปเมื่อ
ครั้งกอนหลายเทาตัว
“ถึงเวลาที่ตองสะสางกันแลว ยายตัวแสบ”
นํ้าเสียงที่เอยออกมาของชายหนุมที่เปนถึงผูบริหารระดับสูงของ
เอฟจีอิเล็กทรอนิกเหมือนคํารามตํ่าในลําคอ ดุดันเหมือนเสือรายไมมีผิด
“ไมคะ พราวจะกลับ พราวไมมีธุระอะไรกับพี่ทั้งนั้น และไดโปรด
เอาลูกพราวคืนมา”
“ลูกพราว? ลูกเธอคนเดียวเสียเมื่อไร เด็กนะมีเลือดฉันอยูครึ่งตัว
เขาเปนลูกฉันเหมือนกันไมใชหรือ”
“ไมใชคะ เวนิสไมใชลูกของพี่เควิน”
“แลวพอเด็กมันเปนใคร” คราวนีเ้ ควินตวาดเสียงดังดวยความลืมตัว
มาถึงขั้นนี้แลวเธอยังจะไมยอมรับความจริงอีก ที่หนีมาตลอดทั้งเดือน
ก็เพราะรูวาเขาเริ่มระแคะระคายเรื่องนี้ไมใชหรือ
“เวนิสไมมีพอคะ เวนิสเปนลูกพราวคนเดียว ลูกของพราว!”
“ดีจัง ปฏิสนธิเองก็ไดดวย”
“ปลอยพราว” พราวนารากรีดรองเมื่อเขาลากตัวเธอเขาบาน ซึ่งเปน
คนละทางกับที่ลูกสาวถูกอุมหายไปตอหนา แลวเขาก็ผลักเธอเขามาใน
หองนอนเล็กๆ หองหนึ่ง
“พี่อยากรูนักวาเธอจะปากแข็งไดนานแคไหน”
“พี่เควินจะทําอะไร ถอยออกไปนะ ไปใหพน!” เพราะผูหญิงเปน
เพศที่ออนแอกวาพราวนาราจึงสูแรงเขาไมได แมวาจะพยายามขัดขืน
เต็มกําลัง แตสุดทายเธอพายทาถูกรางใหญโตกดทับลงมาบนเตียงนุม
และเพราะครั้งนี้มันไมเหมือนครั้งกอนที่เธอเขาไปเสนอตัวใหเขาเองดวย
ความเต็มใจ เธอจึงสะอื้นไหพลางตอวาเขาปานจะขาดใจ ไมไดมีความสุข
หรือยินดีสักนิดที่กําลังจะตองตกเปนของเขาอีกครั้ง
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เควินถอนตัวออกหางเมื่อพบวาคนใตรางหมดสติไปแลว นี่นะหรือ

คนเกงคนจริงเมื่อเกือบสี่ปกอน เกงถึงขนาดทรมานเขามาไดตั้งหลายป
ตามหลอกหลอนเขาในความฝนทุกคํ่าคืน ซํ้ารายไปกวานั้นก็คือ ไมวาเขา
จะขึ้นเตียงกับใคร เขาก็นึกถึงแตดวงหนาหวานของเธอ แตทําไมเวลานี้เธอ
กลับไมเกงอยางที่คิด โธเอย ก็นึกวาเธอจะแนแคไหน ยังไมทันทําอะไร
เลยก็ชิงหนีดวยการเปนลม
‘ผู  ห ญิ ง บ า เมื่ อ เกื อ บสี่ ป  ก  อ นเธอทํ า พี่ ฟ  า เหลื อ ง ตอนนี้ เ ธอก็ ทํ า
พี่คาง!’
ถาหากคืนนัน้ พราวนาราไมวางยาปลุกเซ็กสเขา เธอก็ไมมที างไดนอน
กับเขาสมใจเธอหรอก และความรูสึกของเขาตอนที่รูวาพลาดทามันแยมาก
อยาบอกใคร ยิ่งเธอทําเหมือนพวกไดแลวทิ้ง ทําเหมือนเขาไมมีคา เขาก็ยิ่ง
โมโห ไมเคยมีผูหญิงคนไหนยองกลับไปโดยไมรอเขาตื่น ทุกคนลวนรอ
ออดออนขอรางวัลหรือขอใหเขามอบบทรักใหอีกครั้งกันทั้งนั้น
คราแรกเขายังมองโลกในแงดี คิดวาเธออาจจะเขินอายจนทําอะไร
ไมถกู เดีย๋ วเธอก็กลับมารองขอใหเขารับผิดชอบ เพราะหากเธอไมตอ งการ
จับเขาทําสามีเธอก็คงไมทําอะไรบาๆ แบบนี้แน แตมันกลับไมใชอยางที่คิด
เมื่อเธอหายเงียบไป ซึ่งตอนนั้นเขาคิดวามันอาจจะเปนวิธีเรียกรองความ
สนใจอยางหนึง่ ก็เปนได เขาเองจึงเงียบเชนกัน แมในใจจะสงสัยเต็มประดา
แตไมมีทางเสียหรอกที่คนอยางเขาจะวิ่งตามผูหญิงคนหนึ่งแคเพียงติดใจ
เรื่องเซ็กสบนเตียง ทําใหหลังจากนั้นเธอก็หายไปจากชีวิตเขานานเกือบสี่ป
ถ า ไม ไ ด พ บกั น โดยบั ง เอิ ญ ที่ ส นามบิ น เมื่ อ เดื อ นก อ นเขาคงไม มี
โอกาสไดเจอลูก ลูกที่เขาไมเคยรูมากอนเลยวามีตัวตนอยูบนโลกใบนี้
ถึงแมวาลูกจะไมไดเกิดจากความรักของพอแม แตอยางไรยายหนูก็คือ
เลือดเนื้อเชื้อไขที่เกิดจากเขา เขาพรอมจะรักและดูแลปกปองทุกอยางดวย
ความเต็มใจ เพราะลึกๆ แลวเขาก็อยากมีลูกสักคนใหแมของเขาไดชื่นใจ
มานานแลว ทานจะไดไมรบเราเขาเชาเย็น เพียงแตหาคนที่เหมาะสมจะมา
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เปนแมไมได
เควินทิง้ พราวนาราไวบนเตียงแลวปลอยใหเธอกอดตัวเองคลายหนาว
เพียงลําพัง เพราะวันนี้ออมอกอุนของเขาจะเปนของหนูนอยเวนิสเพียง
คนเดียวเทานั้น เรื่องอะไรจะแบงใหคนอื่น แคหาผามาหมใหก็ใจดีมาก
เกินพอแลว ใจดีมากถึงขนาดหมใหถึงสองผืนดวยซํ้า
“เวนิสเปนไงบาง”
“งอแงอยูครูเดียวก็หลับครับ ตอนนี้หลับสนิทเลยครับนาย” ฟลิป
รีบรายงาน เพราะรูดีวาอีกฝายรอนใจ ซึ่งภายในหองของคุณหนูตัวนอย
ไมไดมแี คเขาคนเดียวหรอก แตยงั มีพยาบาลทีจ่ า งมาเพือ่ ดูแลเด็กโดยเฉพาะ
ถึงสองคนดวย
“ใหคนจัดการเรื่องสุชาติใหดวยนะ”
“ครับนาย”
“ไปพักผอนเถอะ พรุงนี้นายเองก็ตองเดินทางแลวนี่ ที่เหลือฉันจะ
ดูแลเวนิสเอง”
“ระหวางที่ผมไมอยู ถามีเรื่องดวนเจานายเรียกผมไดเสมอนะครับ”
“เปนหวงฉันเหรอ”
“ก็หว งบางนิดหนอยครับ แตเปนหวงคุณพราวมากกวา” เห็นอารมณ
ของเจานายหนุม วันนีแ้ ลวฟลปิ นึกเปนหวงพราวนาราขึน้ มาทันที เห็นอีกฝาย
มาตั้งแตเล็กจนโตก็เอ็นดูเหมือนนองสาว
“เดีย๋ วนีเ้ ห็นผูห ญิงดีกวาฉันแลวเหรอฟลปิ แตไมเปนไร จะจีบก็ไดนะ
ฉันไมหามหรอก แตตองรอหนอย”
“จีบไดเหรอครับ”
“ได”
ทําไมจะไมได ในเมื่อเธอกับเขาลึกซึ้งแคทางกายเทานั้น เขารอ
จนกระทั่งทุกคนออกไปจากหองของยายหนูแลวจึงคอยๆ แทรกกายลง
ใตผาหมผืนเดียวกัน กอดประคองรางเล็กสูออมกอด หวังวาการนอนกับ
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ลูกจะชวยทําใหลูกกับเขาปรับตัวเขาหากันไดเร็วสมใจ
“เวนิสครับ ตอไปนี้พอจะชดเชยใหหนูเต็มที่นะครับ ถึงเวลาของหนู
กับพอแลวนะ”
การไดกอดเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองมันทําใหหัวใจของเขาเปนสุข
อยางทีไ่ มเปนมากอน เด็กคนนีน้ า รักเหลือเกิน ตัวก็นมุ และหอมทีส่ ดุ ทีเ่ คย
เจอ ขัดใจอยูเรื่องเดียว ลูกนาจะหนาตาเหมือนเขาบาง แตกลับเหมือน
แมใจรายมากเกินไป ทั้งคิ้ว ตา จมูก ปากถอดแมมาหมด ไมคิดจะเอา
อะไรจากพอไปบางเลย ใชสิ เขาถูกกีดกันจากแกตั้งแตแกยังอยูในทอง
ความคิดความรูสึกของแมคงสงผลตอลูก ลูกถึงไดเปนแบบนี้ ใจดํากับเขา
เหลือเกิน พราวนารา

พราวนารารูส กึ ตัวในชวงสายของอีกวัน ความรูส กึ แรกคือปวดระบม

ไปทั่วรางแมจะนอนอยูบนที่นอนนุมราคาแสนแพง แตก็ชางปะไร เธอไมมี
กะจิตกะใจจะสนใจมันหรอก ในสมองของเธอมีแคเรื่องลูกของเธอเทานั้น
เธอจะพาลูกกลับบานกลับไปใชชวี ติ อยางปกติสขุ ตามเดิม แตแลวเธอก็ตอ ง
กรีดรองออกมาดวยความเจ็บแคนใจเมื่อถลามาที่ประตูหองแลวพบวา
หองถูกล็อกจากดานนอก เควินขังเธอเอาไวที่นี่ เขาทําไดอยางไรกัน เธอ
เปนคนนะ ไมใชสัตวหรือสิ่งของ
“พีเ่ ควินคะ พีอ่ ยูแ ถวนีใ้ ชไหม พีป่ ลอยพราวไปเดีย๋ วนีน้ ะ พีไ่ มมสี ิทธิ์
จะทําอยางนี้กับพราว ไมมีสิทธิ์ทําอยางนี้กับลูกของพราวดวย”
พราวนาราตะโกนสุดเสียงพลางทุบประตูตรงหนาจนมือแดงไปหมด
แตความเจ็บที่มือก็เทียบไมไดกับความเจ็บปวดที่ใจ ทั้งเจ็บทั้งหวาดกลัว
เพราะไมรูวาอนาคตอันใกลนี้จะเกิดอะไรกับชีวิต
“คอยดูเถอะ พราวจะแจงความ พราวจะเอาเรือ่ งพีใ่ หถงึ ทีส่ ดุ ผูช ายบา
ผูชายใจยักษใจมาร พรากแมพรากลูกไดลงคอ”
เธอตอวาเขาไปเรื่อย ตอวาอยูนานเกือบครึ่งชั่วโมงจนเสียงเริ่ม
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แหบแหง รางสูงใหญของเขาถึงไดดันประตูเปดมันเขามา
“เสียงดังอะไรนักหนา พราว คนของพี่เขาหนวกหูกันทั้งบานแลว”
เขาขยับกายเร็วมาก ฉะนั้นคนที่คิดจะใชจังหวะนี้วิ่งหนีออกไปจึง
กลายเปนวาวิ่งเขาสูออมแขนของเขาแทน ความนุมหยุนของอกอวบทําให
เขาชอบใจนัก มินาเลา ลูกถึงอวบอั๋นขนาดนั้น เพราะแมพันธุมันดีน่ีเอง
ซึ่งเมื่อเธอโดนเขากอดรัดเอาไวเธอก็ดิ้นอยางกับถูกนํ้ารอนลวก แตมัน
กลับทําใหเขายิ่งรัดรางเธอแนนเชนกัน
“ปลอยพราว!”
“อะไรของเธอ เปนฝายใหทาพี่เองไมใชเหรอ ติดใจพี่ก็บอกมาตรงๆ
เถอะนา ดูซิ ตัวสั่นขนาดนี้เพราะอยากไดพี่อีกเหรอ”
“เปลานะคะ”
“ปากแข็ง”
“พราวพูดจริง” เธอรูว า เขารูว า เมือ่ ครูเ ธอไมไดอยากใหมนั เปนแบบนี้
แตเขาแกลงยั่วโมโหเธอและฉวยโอกาสลวนลามเธอ ไอมือบาๆ นั่นบีบ
สะโพกเธออยางแรง ทําใหเธอทั้งเจ็บทั้งอาย เพราะไมเคยมีใครทําอยางนี้
กับเธอมากอน และเมือ่ คืนหากจําไมผดิ เขาก็ทงิ้ รอยเขีย้ วเอาไวเปนจํา้ เขียว
ดวย
“หยุดดิน้ เปนหมาบาไดแลว อยากจะคุยกันดีๆ หรืออยากจะใหพปี่ ลํ้า
อยางเมื่อคืน เลือกเอานะพราว พี่นะยังมีแรงเหลือเฟอ ถาอยากลองดูก็ได
คราวนี้ถึงพราวจะเปนลม พี่ก็จะไมยอมหยุด และมันไมจบแครอบเดียว
ดวย มีผูหญิงมาใหกินฟรีๆ มันก็ตองเอาใหคุม ถูกไหม”
“คนสารเลว เมื่อคืนพี่ขมขืนพราว”
“ใครขมขืนใครหรือ พราวพูดดีๆ นะ”
“ก็พี่ไงคะ พี่ยํ่ายีพราว” อัดอั้นตันใจกับสิ่งที่เปนอยูจนนํ้าตาไหลริน
ทั้งที่พยายามกัดฟนกลั้นเอาไว
“บาชะมัด พี่เกลียดนํ้าตา เช็ดมันออกใหหมดเดี๋ยวนี้นะพราว”
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เห็นนํ้าตาเม็ดโตของเธอแลวเขาก็ไมแนใจวาควรจะหัวเราะหรือ
รองไหดี เธอจําไมไดหรือไรวาตัวเองเปนลมไปกอน เขายังไมทันไดบุกรุก
เขาไปอยูในกายเธอดวยซํ้า
“พี่เควินใจราย”
“เอานา ถือวาหายกันแลวกัน เพราะเมื่อสี่ปกอนเธอก็ขืนใจพี่”
“พราวไมไดทํา”
“แนใจ?”
“ก็ตอนนั้นพราวบอกวาไมเอา ไมเอาแลวไงคะ พราวบอกวาเจ็บ
แตพกี่ ไ็ มยอมหยุด” พราวนาราพูดออกมาอยางลืมตัว เธอเปนฝายเริม่ กอน
ก็จริง แตหลังจากนั้นเขาเปนคนจัดการเองหมดเลย ซึ่งฤทธิ์ยามันทําใหเขา
ดุดันรุนแรงและใหญโตเกินไป ทําเอารางกายบอบบางของเธอแทบแหลก
และทําใหเธอนอนสะดุงเพราะฝนรายเปนเดือนเลย
“ออ จริงดวยสิ เปนเพราะพี่ไมหยุดสินะ เวนิสถึงไดมาเกิดบนโลกนี้
ถาอยางนั้นจะพูดวาเวนิสเปนลูกของพี่คนเดียวก็นาจะได”
“พี่เควินอยามาขี้ตูเอาลูกคนอื่นไปเปนลูกของตัวเองนะคะ พราว
อุมทองของพราวมาคนเดียว พราวเลี้ยงแกดวยตัวเอง สวนพี่ไมมีอะไร
เกี่ยวของแกเลยสักนิด!”
“เบื่อจัง คนไมยอมรับความจริง”
ถึงขนาดนี้แลวเธอก็ยังคิดจะผลักไสเขากับลูกใหอยูคนละโลกกัน
เปนไดแคคนแปลกหนา ผูห ญิงคนนีน้ กึ จะเอาแตใจตนอยางเดียวโดยไมสน
ความรูสึกของคนอื่น
“ตอนนี้ลูกของพราวอยูที่ไหนคะ พราวจะไปหาลูก”
เควินไมตอบ ยังคงกอดเธอแนน เพราะเธอพูดไมถูก ลูกของพราว
ไมมีหรอกตอนนี้ มีแตลูกของเราเทานั้น และถาเธอยังดื้อไมยอมใหเขา
มีสิทธิ์ในตัวเวนิส เขาก็จะเปลี่ยนยายหนูใหเปนลูกของเขาคนเดียว ไมตอง
มีแมเด็กก็อยูได ปรับตัวไมนานนักหรอก ยิ่งมีพอที่พรอมมอบทุกอยางให
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อยางเขา ยายหนูก็อาจจะลืมไปเลยดวยซํ้าวาแมคืออะไร
“เอาลูกมาคืนพราวเดี๋ยวนี้นะพี่เควิน”
“จะหวงอะไรนักหนา หมอกับพยาบาลเขาดูแลอยู ดูแลดีกวาแมแทๆ
เลยมั้ง ลูกโตจนปานนี้ยังไมยอมใหลูกเรียนอะไรเสริมทักษะสักอยางเลย”
“หมอกับพยาบาลหรือคะ พี่เควินจะทําอะไรลูกของพราว หรือวาลูก
ไมสบาย ลูกเปนอะไรคะ ปวดหัวหรือเปลา หรือวาหอบกําเริบ”
หัวอกของคนเปนแมหนักอึ้งไปดวยความหวงใยเมื่อลูกนอยที่ตน
ถนอมมาเพียงลําพังอาจจะปวยไข ไมรูเลยวาปานนี้ยายหนูจะขวัญเสีย
แคไหนที่ตื่นมาไมเจอแมอยูขางๆ เหมือนอยางเคย
“ลูกแข็งแรงดี ไมมีแมแตรอยขวน”
“แลวหมอกับพยาบาลมาทําไมกันหรือคะ”
“พี่ใหหมอเขาจัดการตรวจดีเอ็นเอพี่กับลูกเพื่อเอาผลตรวจมายัน
กับใครบางคนวาพี่ไมไดขี้ตูเอาลูกใครมาเปนลูกตัว ดูซิวาทีนี้คนบานั่นจะ
โกหกอะไรพี่ไดอีก”
พราวนาราตกใจกับสิ่งที่เขาทําเสียจนหนามืด แขงขามือไมออน
ไปหมด รางบางจึงทรุดลงไปดื้อๆ จนเขาตองประคองมานั่งที่เตียงใหเธอ
หายใจหายคอไดสะดวก ไมไดเปนหวงหรอก แตยงั ไมอยากใหลกู กําพราแม
ในตอนนี้
“พี่เควินคะ เวนิสเปน…”
“เจนี่เขาเลาทุกอยางใหพี่ฟงหมดแลว”
“พะ…พี่เจนี่เลาอะไรใหพี่ฟงบางหรือคะ บอกพราวมาสิคะ บอก
พราวมา” แววตาของเธอที่มองเขาเต็มไปดวยความหวาดหวั่นใจ
“ก็เลาเรือ่ งเด็กใจแตกตรรกะเพีย้ นๆ นึกอยากมีลกู แตไมอยากมีผัว
ใหพี่ฟงไง แตเขาไมรูหรอกนะวาพี่เปนพอของเวนิส และคนที่บังคับสุชาติ
โดยอางชื่อเขาก็คือพี่ ไมใชเขา”
โลงอก…อยางนอยปญหาก็ไมไดประเดประดังเขามาหาเธอพรอมกัน
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ทั้งหมด ใหเขาเขาใจอยางนี้นะดีแลว ถูกตองแลว
“อยากมีลูก แตไมอยากมีสามี คิดไดยังไงกัน ถูกประณามวาใจแตก
ถูกประณามวาทองไมมีพอ ไมนึกอายบางเลยหรือไงพราว และแยกวานั้น
คือเธอเลือกพี่เปนพอพันธุ พี่เปนคนนะพราว พี่ไมใชหมูหมาที่เธอจะอาศัย
รีดนํา้ เชือ้ ไปเพาะพันธุไ ดดงั ใจ ซํา้ ยังไดไปฟรีๆ เสียดวย แลวถาลูกโตกวานี้
เขาถามหาพอเธอจะตอบลูกวายังไง จะบอกวาพอตายไปแลวหรือไง แชงพี่
ไดลงคอ รายมากนะพราว”
พราวนาราเลือกที่จะกมหนานิ่งไมยอมตอบ นํ้าตารวงเผาะอีกรอบ
เธอรูตัวตลอดเวลานั่นละวาเธอผิดแคไหนที่ทําอยางนั้นลงไป
“ก็ตอนนัน้ คุณพอคุณแมเพิง่ จะเสีย พราวไมอยากอยูค นเดียว พราว
ไมอยากเปนคนไมมีคา พราวก็แคอยากมีใครสักคนที่เปนของพราวจริงๆ
ที่รักพราวและอยูกับพราวนานๆ เทานั้นแหละคะ พราวก็เลยอยากมีลูก
มันแคอารมณชั่ววูบนะคะ”
“ชั่ววูบ? แตวางแผนมาอยางดี เชื่อตายละ แลวตอนนั้นพี่ก็เปนของ
ใกลมือของพราวที่จะทําใหพราวมีลูกไดสินะ พราวถึงเลือกพี่”
“คะ แคของใกลมือ”
เควินสบถอยางหัวเสียเพราะคําตอบของเธอมันยิ่งทําใหเขาเจ็บใจ
จากชายหนุมที่เปรียบเหมือนของลํ้าคามีเพียงไมกี่ชิ้นของสาวๆ กลายเปน
แคของไรคาสําหรับเธอที่หยิบฉวยมาใชงานเพราะแคอยูใกลตัว ถาเธอ
ตอบวาเลือกเขาเพราะเขาหลอ เขามีเงินทอง เขาเพียบพรอม และเรือนกาย
กํายํามีเสนหเรื่องเพศทุกอยาง เขาจะไมโกรธเธอเลย
“ถาตอนนั้นเปนคนอื่นที่อยูใกลพราวมากกวาพี่ พราวก็ทําอยางที่ทํา
กับพี่ใชไหม ไมเลือกเลยใชไหม”
“มั้งคะ” พราวนาราตอบคําถามของเขาเบาๆ นั่นยิ่งเพิ่มความโกรธ
ใหกับเควิน อยูๆ เขาก็บดริมฝปากลงมาจูบเธออยางหนักหนวงเอาแตใจ
“ถาตอไปพูดแยๆ แบบนี้อีก พี่จะลงโทษหนักกวานี้”
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พราวนาราเช็ดริมฝปากตัวเองเบาๆ ไมเขาใจวาเธอพูดจาแยอยางไร
ก็ในเมื่อเธอพูดความจริง ไมมีคําหยาบคายสักคําดวย
“พี่เควินคะ…อื้อ…”
เขาจูบเธอซํ้าอีกรอบ ครั้งนี้ออนโยนขึ้น ออนโยนและเอาใจเสียจน
เธอเผลอตอบสนองกลับไปอยางอายๆ หากเขาไมยอมหักหามใจ ทุกอยาง
ในตอนนี้คงไมจบลงแคจูบ
“เธอทําอะไรกับพี่กันแน พราว”
“พราวเปลา”
“เปลาเหรอ พูดมาได” เขาอยากไดตัวเธอจนแทบจะคลั่งตายอยูแลว
เธอยังกลาปฏิเสธวาไมไดทําอะไรเขาอีกงั้นหรือ
“พราวอยากเจอลูกคะ”
“จะเจอลูกในสภาพอยางนีเ้ หรอ ลูกคงไดขวัญกระเจิงรองไหลนั่ บาน
ละมั้ง”
ผมเผาฟูฟอง นัยนตาแดง ใบหนาเต็มไปดวยคราบนํ้าตา เสื้อผาก็
ยับยู ไมมีทางเสียหรอกที่เควินจะใหเธอเจอลูก ใหลูกตองตกใจกับสภาพ
ของคนเปนแม เขาลืมไปเสียสนิทวาที่เธอเปนแบบนี้ก็เพราะฝมือเขานั่นละ
และถึงปากจะวาเธอนากลัว แตมือก็ยังกอดเธอแนน
“ไปอาบนํ้าทําตัวใหสดชื่น หายนากลัวเมื่อไรแลวพี่จะยอมใหเจอ
เวนิส ลูกสาวของพี่”
“ตกลงพี่เควินจะเอายังไงกับพราวกับลูกหรือคะ จะพรากเราสองคน
ใชไหม” ใบหนาของพราวนาราเต็มไปดวยความกังวล ดูเหมือนวามันจะถูก
ใจเควิน เขาถึงไดยิ้มเจาเลหแลวถามกลับมาดวยนํ้าเสียงยียวน
“อยากรูเหรอ”
“คะ”
“พี่ยังไมอยากตอบ มีปญหาอะไรไหม”
“พี่เควินคะ อยาแกลงพราวสิคะ” พราวนารามองเขาแววตาออนวอน
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แตยิ่งเธออยากรูเขาก็ย่ิงจะยืดเวลาออกไป คนคุมเกมอยางเขาไมมีปญหา
กับเรื่องเวลาอยูแลว
“พี่เควินคะ”
“ไปจัดการตัวเองใหเรียบรอยซะกอนทีพ่ จี่ ะรําคาญพราวมากไปกวานี”้
“เดี๋ยวสิคะ”
เควินไมสนใจเสียงเรียกของเธอ เขากลับกาวออกไปและปดประตู
กระแทกเสียงดัง ปลอยใหเธอวาวุนใจเพียงลําพังกับคําวา ลูกสาวของพี่
เขาพูดแบบนี้คิดจะยึดลูกไวคนเดียวนะหรือ ไมมีทางหรอก เธอไมมีทาง
ยอม และความหวาดกลัวนี้ก็ทําใหใจเธอสั่นไปหมด ยิ่งสั่นเขาไปใหญ
เมื่อถึงเวลาที่จะไดพบลูกแลวไดยินเสียงเล็กๆ นั้นเรียกเขาวา แดดดี้ขา
ดังแววมา สักพักเธอก็ไดเห็นภาพของพอลูกกอดหอมกันใจของเธอมันจะ
ขาดใหได เธอกลัวเหลือเกินวาสายสัมพันธของพอลูกจะทําใหเกิดเรื่องราว
วุนวายใหญโตตามมา เธอไมมีทางยอมแน ตายเปนตาย อยางไรเธอก็จะ
ตองหาทางไปจากที่นี่ใหได ไปพรอมกับลูก แลวทําใหลูกลืมเขาใหหมด
ซึ่งความรูสึกของเควินนั้นตางจากเธอลิบลับ เพราะทุกครั้งที่ลูก
เรียกเขาวาแดดดี้ใจของเขาชุมชื่นไปทั้งดวง ยิ่งตอนที่ลูกนอยโถมตัวเขามา
หามากอดรอบคอเขาแลวจูบทีแ่ กมเขาฟอดใหญ เขาก็ยงิ่ รูส กึ ไดถงึ ความสุข
ที่ฉีดซานไปทั่วตัว ใครก็อยาหวังเลยวาจะมาพรากลูกไปจากชีวิตเขาได
แมกระทั่งตอนยายหนูโตเปนสาว ไอผูชายหนาไหนก็อยาไดมาเขาใกล
ดวงใจดวงนี้ของเขาเด็ดขาด

พราวนารามองขาวของมากมายที่เควินจัดเตรียมเอาไวใหลูก

ดวยความกังวล มันมากเกินไปจนเธอนึกกลัววามันอาจจะทําใหเวนิส
เสียเด็ก แคเขาออกไปทําธุระยายหมูอวนของเธอก็รองไหงอแง อยากตาม
ไปดวย ทั้งที่ไมเคยงอแงแบบนี้มากอน ที่สําคัญลูกเพิ่งรูจักเขาเพียงแค
ไมก่ีชั่วโมง แตกลับติดหนึบเหมือนรูจักกันมานานแสนนาน หรืออาจจะ
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เปนเพราะสายเลือดเดียวกันจึงเขากันไดดี
และแนนอนวาเควินไมไดจดั เตรียมอะไรเอาไวสาํ หรับเธอเลย แมแต
เสื้อผาที่เธอสวมใสอยูนี่ก็เปนเสื้อผาของเขา ตัวใหญโครงเสียจนตองหา
หนังยางมารัดไมใหเลื่อนหลุด เวลาเห็นตัวเองในกระจกแลวตลกพิลึก
แถมชั้นในก็ไมมีใหใส โหวงๆ ทั้งบนทั้งลาง ตัวเดียวที่ติดกายมาก็ถูกเขา
ทําขาดจนหมด สวนกระเปาเปใบใหญทใี่ สของจําเปน รวมทัง้ โทรศัพทมอื ถือ
ของเธอก็ติดรถไปกับลุงสุชาติ
“เพราะจะเอาแตลูก ไมเอาแมใชไหมคะ พี่เควินเลยไมสนใจวาพราว
จะอยูยังไง”
“แมขา เวนิสเลนนีน่ ะคะ” เสียงเล็กๆ ดังขึน้ จากกองของเลน ยังไมทนั
ที่คนเปนแมจะตอบรับ สาวนอยก็หนางอแลววิ่งตุบตับมาหาแม มากอด
มาหอมออนเหมือนอยางทีม่ กั จะทําเวลาจะใหแมคนนีช้ ว ยทําอะไรใหสกั อยาง
“เวนิสแกะไมได เวนิสมือเล็ก”
“งั้นก็เก็บไวเลนวันหลังนะคะ เพราะวันนี้หนูแกะไปหลายกลองแลว
แมวา พอกอนนะ” พราวนารามองฝามือนอยทีย่ ายหนูยกอวดพลางหัวเราะขํา
มือนีไ่ มไดเล็กอยางเดียว ยังกลมปอมอีกดวย ซํา้ เล็บยังถูกตัดสัน้ เพือ่ รักษา
ความสะอาด
“เวนิสอยากเลนนี่นา”
“เอาไวเลนพรุงนี้นะคะคนเกง นะ”
“อยากเลนๆ” พอรูวาแมไมยอมใจออน สาวนอยก็ถอนหายใจเฮือก
แลวทิ้งรางกลมๆ ของตนลงบนตักของแมนั่นละ
“เด็กดื้อของแม” พราวนารายกมือขึ้นลูบศีรษะเล็กๆ เบาๆ หลงรัก
ยายหนูของตัวเองจนหมดหัวใจ รักแบบที่ไมเคยคิดวาจะรักคนคนหนึ่งได
ขนาดนี้มากอน
“แดดดีไ้ ปไหน” เมือ่ ไมไดเลนของเลนอยางทีต่ อ งการ ริมฝปากนอยๆ
ก็เอือ้ นเอยถามถึงคนเปนพอ ทีย่ ายหนูไมไดเขาใจหรอกวาพอคืออะไร เพราะ
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ทั้งชีวิตอยูแตกับแม ฉะนั้นสถานะของเควินตอนนี้ก็คือเพื่อนใหมเพื่อนที่
ยายหนูไวใจไมตางจากแม
“ไปทําธุระคะ”
“เวนิสอยากหาแดดดี้”
คราวนี้เปนพราวนาราบางที่ถอนหายใจ ลูกจะอยากเจอเขาทําไมกัน
แมคนนี้เคยเปนที่หนึ่ง มีแมอยูดวยแลวไมเอาใครทั้งนั้นไมใชหรือ
“เวนิสชอบแดดดี้มาก มากที่สุดเลยคะ”
“หรือคะ” ไดยินที่ลูกพูดแลวคนเปนแมใจหายเหลือเกิน “เวนิสคะ
หนูอยากไปหาแดดดี้ขางนอกใชไหมคะ”
“เวนิสอยากไป ไปหาแดดดี้”
“ถาอยางนั้นแมจะพาไป แตหนูตองเชื่อฟงแมทุกอยางนะคะ สัญญา
กันกอน”
“สัญญาคะ” หนูนอยเกี่ยวกอยกับคุณแมคนสวยแลวหัวเราะโชวฟน
ซี่เล็กขาวสะอาดที่ไดรับการดูแลอยางดี เปนเด็กประหลาดที่ชอบแปรงฟน
ที่สุด
พราวนาราไมไดคิดจะพาลูกไปหาเขาหรอก เธอจะพาลูกหนีตางหาก
แตก็ตองอาศัยความรวมมือของลูกเปนอยางมาก ถาบอกวาแมจะพา
กลับบานคงไดงอแงบานแตก ทวาการจะหนีออกไปจากทีน่ ไี่ มใชเรือ่ งงายเลย
เพราะดานหนานั้นมีคนของเขาเฝาอยูอยางเขมงวด แตนาแปลกในบาน
กลับไมมีใคร ซึ่งก็ดีกับเธอแลวละ ไมเชนนั้นคงไมออกมายืนถอนหายใจ
ตรงนี้ได กําแพงรอบๆ ก็สูงเสียเหลือเกิน
“จะออกไปไดยังไงนะ”
ลําพังเธอคนเดียวก็ทา จะยาก เพราะความสูงทีพ่ อ แมแทๆ ทานใหมา
มีนอ ยจนเกินไป แตเธอก็ตอ งลองดูสกั ตัง้ ดวยการใชผา ผูกตัวลูกไวบนหลัง
แลวแอบยองออกมาดานหลัง กมๆ เงยๆ หามุมเหมาะๆ ริมกําแพงสูงอยู
สักครูก็คิดวาจะลองปนตนมะมวงขามกําแพงออกไป
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“คุณแมจะทําอะไรคะ” สาวนอยเอยถามพลางขยับตัวอยางอึดอัด
“จะพาขึ้นไปเก็บมะมวงคะ เวนิสอยากกินมะมวงหรือเปลาคะ”
พอไดยินวาจะไดกินเจาตัวเล็กก็พยักหนาอยางตื่นเตน ขยมตัวเสีย
จนหลังคนเปนแมแทบหัก
“หนักจังเลยเนี่ย ยายลูกหมูของแม” พราวนาราชักไมมั่นใจเสียแลว
วากวาจะปนถึงที่หมายกวาจะออกไปไดหลังตนจะหักกอนไหม
“เวนิสอวน”
“รูตัวดวยนะเรา ถาอยางนั้นก็อยูนิ่งๆ นะคะ ถาออกไปไดแมจะให
หนูกนิ ไอติมทีห่ นูชอบสองถวยเลยคะ” ทําขอตกลงกับลูกสาวเสร็จพราวนารา
ก็อดที่จะหันหลังกลับมามองตัวบานดานหลังไมได
‘ขอโทษนะคะพี่เควิน แตพราวอยูที่นี่ไมไดจริงๆ คะ พราวกลัววา
สักวันพีจ่ ะพรากลูกไปจากพราว ทีส่ าํ คัญเราเปนแคคนรูจ กั กันก็พอเถอะคะ
อยาใหมันมากไปกวานี้เลย’
ทวายังไมทันที่เธอจะเหวี่ยงตัวขึ้นจากพื้น พราวนาราก็เปลี่ยนใจวาง
ลูกลงบนพื้น กําชับใหรออยูตรงนี้ อยาหนีไปไหน เพราะแมจะขึ้นไปดูให
แนใจกอนวาจะขามไปไดจริงๆ ซึ่งการปนขึ้นไปนั้นลําบากพอควร ขณะ
กําลังปนสูงขึ้นเรื่อยๆ อยูๆ เสียงดังปานฟาผาก็ดังขึ้น
“พราวนารา ลงมาเดี๋ยวนี้!”
“พี่เควิน!” ใชเขาแนๆ ไมตองมองลงไปดูใหแนใจเลยก็ได เพราะมี
คนตัวเล็กสงเสียงเจื้อยแจวชวยยืนยันโดยไมตองรองขอ
“แดดดี้กลับมาแลวคะคุณแม เยๆ”
ลูกดีใจ แตแมตกใจจนหนาซีด ขาสั่นมือสั่นไปหมด
“ลงมา!”
เมื่อถูกสั่งเสียงหวนขนาดนี้ พราวนาราก็ไมมีตัวเลือกใดนอกจาก
ปนลงมา ตอนขาขึ้นนั้นไมรูสึกวามันสูงจนนาหวาดเสียวเลย เทายังไมทัน
ถึงพื้นดีนักทอนแขนก็ถูกควาดึงลากใหเธอออกหางโคนตนไม
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“ขึ้นไปไดไง ชั้นในก็ไมใส” ถาทําไดเควินคงควักตาคนของตนทิ้งไป
แลว ถึงพวกมันจะยืนยันวาไมไดมอง กมหนาลงทันทีที่เธอเริ่มปนก็เถอะ
พราวนาราไดยินสิ่งที่เขาพูดก็อาปากคาง จริงอยางเขาวา เธอลืมไป
เสียสนิท ใบหนาหวานถึงกับรอนผาวดวยความอายไปทั้งหนา
“คิดจะหนีใชไหมพราว”
“เปลานะคะ พราวไมไดคิดหนีสักหนอย พราวก็แคพาลูกมาเดินเลน
แลวกําลังหากิจกรรมสนุกๆ ทํากันแคนั้นเองคะ”
“ไมใชคะ คุณแมบอกวาจะพาเวนิสไปหาแดดดี้ตางหากคะ” ไมได
ฟอง แตเปนการบอกเลาเพื่อเอาใจ ทําเอาคนโกหกคําโตถึงกับสะดุงเพราะ
ถูกทําโทษในทันที พราวนาราไมเขาใจเลยวาทําไมเขาตองตีสะโพกเธอดวย
เธอไมใชเด็กๆ เสียหนอยที่พอถูกตีแลวจะเข็ดหลาบ
“ถามีครั้งตอไปจะโดนมากกวานี้ จะไมแคทําโทษนิดหนอยและ
เตือนใหเมื่อยปากดวย ตัวเองนะอยูในสถานะใดและควรจะทําตัวยังไง
หัดทําความเขาใจมันหนอยนะพราว”
อันทีจ่ ริงถึงเวนิสไมบอกเควินก็รอู ยูแ ลว เพราะเขาแอบมองพฤติกรรม
ของทั้งคูอยูตลอดเวลา แตใหตายเถอะสายตาของเขากลับจับจองเธอ
มากกวาจะมองเวนิส ลูกสาวของตัวเองเสียอีก เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะ
เวลาที่เธออยูกับลูก ดูแลลูก เธอดูสวยดูมีเสนหขึ้นมากจนหลายครั้งเขา
เผลอยิม้ ตาม ทวาสุดทายเธอก็ทาํ ใหรอยยิม้ เขาหายไปอยางรวดเร็วเมือ่ เธอ
ทําใหเห็นวาเธอคิดจะพรากลูกไปจากเขาอีกครั้ง ผูหญิงคนนี้ไวใจไมได
จริงๆ
“พราวรูคะวาตองทําตัวยังไง”
“รู แตไมทําสินะ เด็กสมัยนี้มันยังไงกัน แลวคิดหรือวาถาปนออกไป
ไดคนของพี่จะไมรู และจะไมตามไปลากตัวพราวกลับมา คนของพี่ไมใช
จางมาทํางานคาตัวแคบาทสองบาทนะพราว ทุกคนลวนถูกอบรมถูกฝกมา
อยางดี เขารูวาพราวจะหนีตั้งแตวินาทีแรกที่พราวอุมลูกเดินมาตรงนี้แลว”
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“แดดดี้ขา อุมเวนิสหนอย” เสียงเล็กๆ เอยแทรกบทสนทนาของ
ผูใหญอยางไมรูความ
เควินที่กําลังจองแมของลูกแววตากระดางเปลี่ยนสีหนาในทันทีที่ลูก
ยิ้มกวางและโผมาหาตนเองโดยไมตองรองขอสักนิด ยายหนูยอมใหเขา
กอดหอมชืน่ ใจตามตองการ แตเมือ่ เขาหันกลับมาเห็นพราวนาราแหงนหนา
มองกําแพงบานอยางครุนคิด อารมณตึงเครียดของเขาก็กลับมาดังเดิม
“อยากโดนอีกครั้งหรือไง”
“พราวเจ็บไปทั้งตัวเพราะพี่แลวนะคะ พี่ยังคิดจะทําอะไรพราวอีก
หรือคะ”
“อยาทําตัวบอบบางเปนลูกคุณหนูหนอยเลยพราว” เขาวาเธออยาง
ดูแคลน ใครๆ ก็รูวาเธอคือเด็กที่เขาเก็บมาเลี้ยง ถึงหลายคนจะเรียกเธอ
วาคุณหนู แตความจริงเธอก็เหมือนเด็กรับใชในบานนั่นละ เห็นวิ่งทํางาน
ทุกอยางเพื่อเอาอกเอาใจพอแมบุญธรรม ออกฤทธิ์ออกเดชไดก็เฉพาะกับ
คนที่ตํ่ากวาตนเองเทานั้นละ
“แลวรูตัวบางไหมวาสวมชุดแบบนี้มันนา…”
“นาอะไรคะ สบายดีออก” ปากก็พูดไปอยางนั้นละ ความจริงแลว
เธออายจะตาย
“อยากรูจริงเหรอวานาอะไร แตเอ…”
เควินหรี่ตามองบางอยางบนรางกายของพราวนาราเหมือนของใจ
นักหนา ซึ่งเปนการเปลี่ยนเรื่องที่ไดผลดีทีเดียว
“สี่ปกอนมันยังไม…”
“พี่เควิน!” เธอไมรูหรอกวาเขาจะพูดคําพูดใดออกมา แคสายตาของ
เขาก็สื่อชัดแลว ซึ่งเรื่องแบบนี้ไมมีผูหญิงคนไหนหรอกจะรับได หารูไมวา
แทจริงแลวเขาจะชมวามันโตขึ้นตามอายุเธอตางหาก
“คุณแมเสียงดังจัง เวนิสตกใจเลยคะ” สองแขนปอมกอดรัดรอบคอ
ผูเปนพอแนน ออนกันเสียจนแมอยางพราวนาราชักจะนอยใจลูกเพิ่มมา
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อีกคน

“แมเสียงดังก็เพราะแดดดี้ของหนูรังแกแมนี่คะ”
เป น อี ก ครั้ ง ที่ พ ราวนาราได รั บ สายตาตํ า หนิ ก ลั บ มา ทั้ ง ที่ เ ธอพู ด
ความจริงและไมไดทําอะไรผิดเลย แตเขากลับดูเหมือนจะโกรธนักหนา
“จะสอนลูกใหเกลียดพอตัวเองหรือไง พราว”
“พราวเปลานะคะ”
“เธอมันใจดํามาก พราว”
เขาไมเชือ่ เธอ เพราะเขาปดมือของเธอออกจากทอนขาอวบๆ ของลูก
ทันที ทั้งที่เธอแคเอื้อมไปสัมผัส ไมไดคิดจะแยงลูกออกมาจากออมแขน
ของเขาเลย แลวเขาก็ใจรายกับเธอดวยการใหคนของเขามาเชิญตัวเธอ
ไปจัดของที่หอง ของที่เขาใหคนไปขนมาจากหองพักของเธอจากหอพัก
ในขณะที่ตัวเขาพาลูกหายไปไหนไมรู
หากไมใชเพราะเวนิสงอแงจะหาแมจะใหแมกลอมนอน มีหรือทีว่ นั นี้
เขาจะยอมใหเธอเจอลูกอีก เลนเหมางานอาบนํ้างานปอนขาวไปหมดแลวนี่
ถึงจะทุลักทุเลเขาก็ยังกัดฟนทําจนเสร็จ เห็นหนาหงิกๆ ของเขาเธอก็เดาได
วาเขาไมพอใจแคไหนที่ลูกรองจะหาแมเพียงเพื่อที่จะไดจับหนาอกของแม
กอนนอน ทั้งที่เขาคอยเอาใจทุกอยาง นี่ถาหากเขาไปศัลยกรรมทําหนาอก
ไดเดี๋ยวนี้ เขาคงทําเลยกระมัง จะไดตัดเธอจากวงโคจรของลูกไดสมใจ
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ฝนใจก็จะทํา
“ลูกหลับสนิทแลวใชไหม” เสียงหวนๆ ของชายหนุมที่นั่งกอดอก

อยูมุมหองดังขึ้นทันทีเห็นวาพราวนาราขยับตัวออกหางจากรางอวบของ
ยายหนูวัยยางสามขวบ
“คะ”
“ถอยไปเลยพราว พี่จัดการดูแลลูกของพี่เองได” เควินจัดการชอน
รางลูกสาวยายมายังเตียงเด็กทีม่ ที กี่ นั้ อยางดีกนั ยายหนูนอนดิน้ จนตกเตียง
จูบราตรีสวัสดิ์ที่หนาผากเล็กและจูบลงบนศีรษะยายหนูเบาๆ จึงผละหาง
“ตามพี่มานี่”
“ขอพราวบอกลาลูกกอนนะคะ”
พราวนารายังไมไดกูดไนตคิสลูกเลย แตแลวเธอก็ไมมีโอกาสไดทํา
อยางทีต่ อ งการหรอก เพราะเขาลากเธอออกหางจากเตียงลูก ทัง้ ทีอ่ กี นิดเดียว
เธอก็จะถึงตัวลูกแลวเชียว
“พี่เควินคะ พราวขอรองเถอะนะคะ”
“ไมไดทํามันสักวันไมเปนไรหรอกมั้ง” ถึงเธอจะทําหนาเศราเพียงใด
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เขาก็ไมมีทางเห็นใจ
“แตพราวเคยทําของพราวทุกวันนี่คะ”
“แลวพี่ละ พี่เคยไดทําอยางที่พราวทํากับลูกสักกี่วันกัน”
เพราะนํ้ า เสี ย งและถ อ ยคํ า ของเขาสั ม ผั ส ได ถึ ง ความเจ็ บ ปวดใจ
พราวนาราจึงตองยอมตัดใจจากลูกสักคืน กอนทีเ่ ขาจะพาเธอมาทีห่ อ งนอน
ของเธอ ซึ่งเปนหองที่ติดกับหองลูกนั่นละ
“ถอดเสื้อผาออก” เขาสั่งพรอมกับปลอยมือใหเธอเปนอิสระ
“ไมคะ”
อยูๆ มาบอกกันใหทําอะไรแบบนี้ใครจะทํา ถึงจะเคยมีอะไรกันมา
แลว ถึงเขาจะเคยเห็นเคยสัมผัสมากอนก็เถอะ อยางไรเสียเธอก็อายอยูดี
“พี่บอกใหถอด”
“พราวไมถอด พราวไมใชที่ระบายอารมณของใครนะคะ”
“ผูหญิงเนี่ยชอบทําตัวรําคาญกันหมดหรือไง” เควินบนนํ้าเสียง
ไมจริงจังนัก แลวเขาก็กาวพรวดเขามาถึงตัวเธอ ปดโอกาสไมใหเธอหนีไป
ไหนได
“พี่เควิน! ปลอยพราว พี่จะทําอะไรพราว”
“ไหนบอกวาพี่ทําเจ็บไปทั้งตัวแลวทําไมแรงเยอะจังพราว งั้นก็ทายา
เองจัดการเองแลวกัน” เมื่อเธอดิ้นมากจนเกินไปเควินก็ปลอย ถึงตอนนี้
นี่ละพราวนาราถึงไดเห็นวาในมือเขามีหลอดยาอยูหลอดหนึ่ง อยางนอยก็
ทําใหรูวาเขาก็ยังใสใจเธอบาง ไมไดใจจืดใจดําเกินไป
“ขอบคุณนะคะ”
“แคไมอยากใหมีคนมาตายที่นี่ ถึงจะเกลียดคนคนนั้นมากก็เถอะ”
เมื่อครูพราวนาราเกือบจะยิ้มแลวเชียว พอเขาพูดแบบนี้ก็นึกอยาก
จะปาหลอดยาคืนนัก เกลียดเธอ แตจองหนาอกเธอเขม็ง
“พี่จะเอายังไงกับพราวกันแนคะ พราวรอมาทั้งวันแลวนะคะ พราว
ตองการความชัดเจนคะ”
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“สําหรับเด็กพิเรนทร คิดวาพี่เปนไอคนโงอยางพราวพี่มีบทเรียนจะ
มอบใหอยูแลวละ ไมตองกลัวหรอกวาจะไมถูกลงโทษอะไรเลย เวนิสกับ
ตาธรรมหรือใครก็ชวยอะไรพราวไมไดหรอก”
“ก็ไมไดบอกวาจะขอความชวยเหลือจากใครนี่คะ” ถึงจะหวั่นใจ แต
พราวนาราก็ยังกลาที่จะสบเขากับนัยนตาดุของเขา เพราะคิดวายิ่งทําใหเขา
รูวาเธอกลัว เขาก็อาจจะยิ่งดุดันกับเธอมากขึ้น
“อยากมีลูก แตไมอยากมีสามีมากใชไหม”
ไมมีคําตอบใดๆ จากเธอ นั่นหมายความวาสิ่งที่เขาเขาใจมันถูกตอง
แลว เจติยาไมไดโกหก
“งั้นพี่จะทําในสิ่งที่พราวเกลียดที่สุด”
“พีจ่ ะทําอะไรพราวหรือคะ” ครัง้ นีพ้ ราวนาราเอยถามนํา้ เสียงตระหนก
เริ่มเก็บอาการไมอยูแลว
“จะเปนสามีของพราว เปนในสิ่งที่พราวไมชอบไง”
คําประกาศกราวของเขาทําใหพราวนาราถึงกับตัวสั่น เขาตองเปนบา
ไปแลวแนๆ ที่คิดจะทําอะไรแบบนี้
“พี่เควินอยานะคะ อยาทําอะไรพราวนะคะ ถาเขามาพราวสูตาย
นะคะ”
“กลัวไปทําไม พี่ไมไดฆาแกงพราวสักหนอย แลวตอไปนี้พราวตอง
จําใหขึ้นใจดวยวา หลังจากลูกหลับ ตัวของพราวเปนของพี่ พราวคือของพี่
คนเดียวเทานั้น”
“แลวถาพราวไมเต็มใจ พีเ่ ควินก็จะปลํา้ พราว จะบีบบังคับพราวจนได
หรือคะ”
“พราวคิดวาตัวเองไมเต็มใจคนเดียวหรือไง พี่เองก็ไมไดเต็มใจ
หรอกนา ไมไดพิศวาสอะไรในตัวพราวเลยสักนิด ก็แคอยากใหบทเรียน
คนอยางพราว ฝนใจยังไงก็ตองทํา”
ในเมื่อเธอโกหกได ทําไมเขาจะโกหกไมได ไมมีทางใหเธอรูหรอกวา
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ตลอดสี่ปที่ผานมาเขายังนึกถึงบทรักนั้นอยู ติดใจบาบออะไรไมรู
“ใหบทเรียนแบบอื่นก็ไดนี่คะ ไมจําเปนตองรังแกกันแบบนี้เลย”
“พูดมากเสียเวลานาพราว เดี๋ยวลูกก็ตื่นกอนพอดี แลวยาเนี่ยไวทา
ทีหลังแลวกัน มันเหม็น พีไ่ มชอบ พีอ่ ยากดมกลิน่ หอมๆ ของพราวมากกวา”
“ไมคะ ไมเอาแบบนีน้ ะคะ เอายาคืนมาคะพีเ่ ควิน” พราวนาราจะควา
หลอดยาทีเ่ ขากระชากออกจากมือคืน แตเขากลับโยนมันทิง้ ไปอยางไมไยดี
“แลวก็สบายใจไดนะพราว พี่จะไมคิดจะเปนสามีถาวรของพราว
หรอกนะ ผูหญิงที่ทําอะไรก็ไดเพื่อความตองการของตัวเองโดยไมสนใจ
ความรูสึกของคนอื่นนะ พี่ไมอยากเก็บไวกับตัวไปทั้งชีวิตหรอก พี่ไมไวใจ
จะแทงขางหลังเราเมื่อไรก็ไมรู เอาไวพี่เบื่อจะลงโทษพราวเมื่อไร และลูก
ปรับตัวเขากับพี่ไดดีกวานี้ พี่ก็จะปลอยพราวไป จะไมแตะตองตัวพราวอีก
แมแตปลายกอย”
พราวนาราเจ็บกับคําพูดสุดทายของเขาเสียจนนํ้าตาซึม เธอตองบา
ไปแลวแนๆ แทนที่จะเจ็บปวดหากเขาขมเหง แตกลับเจ็บปวดเพราะเขา
ไมคิดจะแตะตัวเองอีก เขาทําเหมือนเธอไมมีคาอะไรเลย
“พราวมีชีวิตมีจิตใจนะคะ พี่เควินจะทํากับพราวเหมือนไมมีความ
รูสึกไมได”
“แลวที่พราวทํากับพี่ละ เคยถามพี่ไหมวาพี่รูสึกยังไง”
“โอเคคะ พราวผิด พราวยอมรับ แตพี่จะใหพราวรับผิดชอบแบบนี้
ไมไดนะคะ พราว…พราวมีคนที่พราวรักอยูแลว พราวอยากเก็บรักษา
รางกายของพราวเอาไวใหเขาคะ เห็นใจพราวเถอะนะคะ” อะไรที่คิดวาทํา
แลวจะรอดจากสถานการณนี้พราวนาราก็จะทําใหหมด
“มันคือใคร!”
เสียงของเขาทําเอาแกวหูของพราวนาราแทบแตก
“พี่เควินไมรูจักเขาหรอกคะ และเพราะเขานี่แหละคะที่ทําใหพราว
ทําผิดกับพี่ เขามีผูหญิงใหมหลังคุณพอคุณแมตาย พราวเลยยิ่งโดดเดี่ยว
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ไงคะ มันทําใหความฝนที่พราวอยากมีลูกยิ่งริบหรี่ พราวก็เลย…”
“บาเอย! เห็นพี่เปนตัวแทนคนอื่นงั้นเหรอพราว ใหพี่ชวยทําใหฝน
ตัวเองสําเร็จ ตอนที่นอนกับพี่ก็เห็นพี่เปนคนอื่น ลูกก็คงคิดวาเปนลูกคน
อื่นใชไหม ถึงไมเคยบอกอะไรพี่สักคํา ไมยอมรับผิดชอบการกระทําของ
ตัวเองเลยสักอยาง”
เควินในเวลานี้หนาแดงดวยความโกรธจนนากลัว ความทะนงในตัว
ที่คิดวาตนเองเปนที่หมายปองของสาวๆ เกือบจะหายไปหมดเพราะเธอ
และตอนนี้เขาก็พรอมจะใหบทเรียนกับคนที่ไมเห็นคาตนเอง
“พี่จะทําใหพราวลืมมัน แลวจําไดแคพี่คนเดียว!”
“ยะ…อยาคะ ถาพี่ทําแบบนี้กับพราว พี่เจนี่จะเสียใจนะคะ”
“เจนี่มาเกี่ยวอะไรดวย หยุดลากคนอื่นมาวุนวายกับเรื่องของเรา
เถอะนา”
“ก็พี่เจนี่คือคนที่ผูใหญทั้งสองฝายอยากใหหมั้นหมายและตบแตง
กันไงคะ แลวพี่เจนี่เขาก็…” พราวนารากลํ้ากลืนฝนกอนสะอื้นที่กําลังตีตื้น
ขึ้นมาจากอกลงไปดังเดิม
“พี่เจนี่เขารักพี่นะคะ รักพี่คนเดียว และรักมานานแลวดวย”
“งั้นเหรอ พี่เพิ่งรูนะเนี่ย พราวเปนหวงความรูสึกของพี่สาวตัวเอง
เหรอ ถาพราวเปนหวงความรูสึกของพี่สาวมากจริงๆ พราวคงไมเลือกพี่
เปนพอพันธุแตแรกหรอกมั้ง รูแกใจดีอยูแลวนี่วาพี่กับเจนี่เปนอะไรกัน
และตอใหตอนนี้พี่ไมยุงกับพราว ยังไงเสียเจนี่เขาก็โกรธพราวเกลียดพราว
อยูดี ก็พราวนะทรยศเขามาตั้งแตเมื่อสี่ปกอนแลวไง”
ถอยคําของเขาสะกิดแผลในใจของพราวนาราไดเปนอยางดี สุดทาย
เธอก็หามอะไรเขาไมได ไมวาจะหันหนีไปทางไหนก็ไมพนมือเขา รางกาย
ของเธอเองก็เหลือเกิน เพียงแคเขาสัมผัสจับเปลืองผาไดไมนานก็ออ นระทวย
ยอมใหความรวมมือกับเขาเสียแลว ที่เปนอยางนี้คงจะเปนเพราะสวนลึก
ของหัวใจมันเรียกรองหาเขามาตลอด
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ตอนนี้เขาหอบหายใจอยูแถวตนคอ ไมรูวาเหนื่อยกับการรับมือกับ
เธอเมื่อครู หรือเพราะอยางอื่นกันแน ลมหายใจนั้นอุนรอนเปารดผิวเนื้อ
เย็นฉํ่าของเธอ คอยๆ เลื่อนมาเรื่อยๆ จากลาดไหลเนียนมาจนกระทั่งถึง
ริมฝปากอิ่มที่เผยอรออยู
พราวนาราหลับตาพริม้ รับจุมพิตรอนจากคนทีต่ อนนีอ้ ยากจะกลืนกิน
เธอแทบขาด ยิ่งสัมผัสเธอภาพวันเกาๆ ก็ยิ่งผุดพรายขึ้นมาในความทรงจํา
ของทั้งคู โดยเฉพาะเควิน ผูหญิงตัวเล็กๆ ที่ใจกลาเดินเขาหาเสือหนุม
ที่กําลังหิวโหยอยางไมกลัวเกรง ยิ่งกระตุนใหนึกอยากจะแทรกตัวอยากจะ
บดเบียดซํ้าลงไปในรอยเดิมเมื่อครั้งกอนนั้นใจแทบขาด
เมื่อไดกอบกุมความนุมอวบของปทุมถันคูงามก็ยิ่งเรงเราความ
ตองการของเขา มันทําใหเขาเผลอครางออกมาดวยความถูกใจ ถึงกับตอง
ผละจากริมฝปากอิ่มของเธอ เลื่อนตัวลงมาจูบหนักๆ กอนจะรวบเขามา
ดูดดื่มขบเมมอยางหิวกระหาย สลับเวียนทั้งสองขางจนปลายยอดฉํ่าและ
บวมเตงก็ยังไมมีทีทาวาจะหยุด
พราวนาราครางประทวงแผวๆ สองมือเล็กพยายามลูบไลสัมผัส
เอาใจเขา ลืมตาขึ้นมองออนวอนใหเขาปรานี ทวาครูตอมาแทนที่จะเห็นใจ
หรือนึกเอ็นดู เขากลับทําใหเธอกลับตองดิ้นพลานทรมานยิ่งกวาเดิม เขา
เกาะกุมยึดสะโพกเธอไวแนน แลวลิ้นรอนก็ลากไลเรื่อยลงไปที่หนาทอง
แบนราบ กอนจะประทับตํ่าลงไปกวานั้น
“พะ…พี่เควินคะ” สองมือวางลงบนบากวางจิกเกร็งลงไปอยางลืมตัว
ยิ่งเกร็งยิ่งตอตานขยับหนีเขาก็ยิ่งรุกเธอหนักขึ้น กระทั่งรางบางสั่นกระตุก
อยางแรงพรอมๆ กับเสียงกรีดรองของเธอนั่นละ เขาถึงไดผละออกพรอม
รอยยิ้มสาแกใจ กอนจะกมลงคลุกเคลาอกอิ่มอีกครั้ง
เมื่อเธอรูวาเขาจะทําอยางไรตอไปก็ผวาควาขอมือที่กําลังชอนเขาใต
ขอพับขาตนไวแนน สายหนาจนผมกระจายเพราะความเจ็บปวดในครัง้ แรก
ทําใหเธอหวาดหวั่น
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“ไวใจพี่ พี่จะไมทําใหเจ็บเหมือนครั้งกอนหรอก”
พราวนารายังคงสายหนาเชนเดิม
“มันไมเจ็บแลว เชื่อพี่สิ” เควินมอบจุมพิตปลอบโยนเอาใจ สลับกับ
คลุกเคลาทรวงสลางหลอกลอใหเธอเพลิดเพลิน แลวอาศัยจังหวะนี้รุกราน
เขาสูชองทางอันคับแคบแนนกระชับ ไมอยากเชื่อเลยวาถึงจะผานการมีลูก
มาแลวคนหนึ่ง แตเธอยังดูเหมือนเดิมไมมีผิด เหมือนเขากําลังจะได
พรหมจรรยจากเธอเปนครั้งที่สอง จนตองขยับแยกเรียวขาสวยใหเปดทาง
มากขึ้นเพื่อใหรับตัวตนเขาเขาไปใหหมด
“ไม…พราวไมเอา หยุดนะคะ” เธอกรีดรองพลางผลักไสเขา รูสึก
เหมือนรางเล็กๆ ของตนจะถูกฉีกเปนชิ้นๆ
“นี่ชวนพี่รําลึกความหลังใชไหมยายเด็กแสบ ชอบใชไหมละ”
“พราวไมชอบ!”
เควินกัดฟนกรอด เด็กแสบนี่กลาดีอยางไรปฏิเสธเขาอีกแลว ซึ่งยิ่ง
โกรธอารมณปรารถนากลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น เขาเริ่มขยับเขยื้อนกายทีละนอย
ดวยจังหวะชาๆ เพื่อใหรางกายของเธอปรับตัวใหไดเสียกอนจึงคอยๆ เพิ่ม
ความหนักความเร็ว โดยมีสายตาหวานของคนใตรางคอยจับจองทุกการ
กระทําของเขาดวยแววตาทีซ่ อ นความนัยบางอยางเอาไวไมมดิ แตนา เสียดาย
ทีเ่ ขามองขามมันไป ไมเชนนัน้ เขาคงจะตกใจหากไดรวู า เธอไมไดเกลียดมัน
ไมไดอยากมีกันแคสองคนแมลูกเทานั้น
“ปลอยพี่สิพราว พี่จะไปนอนกับลูก” เสียงทุมๆ กระซิบบอกหลัง
ความสุขสาดซัดไปทั่วกายแลวเธอกลับกอดรัดตัวเขาไวแนนไมยอมให
หางกาย
“คะ”
นํา้ ตาอุนๆ เออคลอ สุขมากเสียจนไมอยากปลอยเขาไป และอยากรู
เหลือเกินวาเขาจะรูสึกเหมือนเธอบางหรือเปลา ‘ทําไมถึงเปนแบบนี้ไปได
นะพราว ใจแข็งหนอยสิ’
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“พรุงนี้อยาตื่นสายทําตัวเปนคุณนายละ”
“คะ เออ…เดี๋ยวคะ แลวพราวละคะ ทิ้งไวแบบนี้หรือคะ”
“คนนอกอยางพราวก็นอนคนเดียวไปแลวกัน” เขาเรียกเธอวาคนนอก
ไดเต็มปากเต็มคํา
“ขอไปดวยไดไหมคะ นะคะ เมื่อคืนพราวก็ไมไดนอนกอดลูกมา
คืนหนึ่งแลว พราวขอโทษนะคะพี่เควิน อยาทําอยางนี้กับพราวเลยนะคะ
อยาทรมานพราวเลยนะ”
“อดทนหนอยสิ พี่ยังนอนคนเดียวไดตั้งสามสี่ป ทําไมคนเกงอยาง
พราวจะทําไมไดละครับ” เควินไมพูดเปลา ยังยิ้มเยยเธอดวย
นัยนตาเออคลอไปดวยหยดนํ้าตาของพราวนารามองตามเขาไป
จนกระทัง่ ประตูหอ งปดลง เธอจะนอนหลับไดอยางไรกัน เคยนอนกอดลูก
มาทุกคืน อยูๆ ก็ถูกสั่งหามใครมันจะทําใจไหว พอตกดึกเธอก็ทนไมได
คิดอยูแคอยางเดียวคือตายเปนตาย อยางไรเธอก็ตองไดนอนกอดลูก
พราวนาราแอบยองเขามานอนเบียดบนเตียงใหญกับทั้งคูจนได
คราแรกเธอก็นอนอยูอีกฝง แตไปๆ มาๆ ไมรูนอนกันอีทาไหนเธอถึงได
กลายเป น คนกลาง ถู ก ทั้ ง พ อ ทั้ ง ลู ก แย ง กั น กอด ซํ้ า ยั ง จั บ จองหน า อก
คนละข า งจนเธอกระดิ ก ตั ว แทบไม ไ ด นั่ น เป น เหตุ ใ ห เ ช า ตรู  วั น ถั ด มา
คนใจรายเห็นหนาเธอเปนคนแรกของวัน เขาดุเธอดวยสายตาราวกับจะ
กินเลือดกินเนื้อ กอนจะเหวี่ยงเธอออกจากเตียงอยางไมนึกสงสารกันเลย
สักนิด

ผูชายบ
้ า! ลูกก็ลกู ของเธอ อุม ทองมาคนเดียวตัง้ เกาเดือน เบงก็เบง

ออกมาจากทองเอง เลีย้ งคนเดียวมาอีกเกือบสามป อยูๆ ก็ถกู เขาชุบมือเปบ
จะยึดลูกของเธอไวคนเดียว เสียงพอลูกหัวเราะสนุกสนานดังแววออกมา
นั้นบาดใจเธอดีเหลือเกิน แตแลวในจังหวะที่คิดจะตัดใจกาวหางจาก
บานประตูตรงหนาเพือ่ ไปหาอะไรทําไมใหตนเองฟุง ซาน อยูๆ รางเล็กกลมๆ
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ก็วิ่งออกมากอดหมับที่ตัวเธอ
“คุณแมขา” ยายหนูแหงนหนาขึ้นมองพรอมยิ้มตาหวาน
“ทําผมใหเวนิสหนอยคะ”
“อาว ทําไมเปนหรือคะพี่เควิน” พราวนาราหัวเราะเบาๆ กับสีหนา
ยับยุงของชายหนุมตัวโต กอนจะอุมลูกหมูของเธอเขามานั่งที่ปลายเตียง
“พราวก็สอนพี่สิ”
“ไมคะ” เรื่องอะไรเธอจะสอน หากเขาทําเปนทุกอยางเธอก็จะหมด
ประโยชนในทันทีนะ สิ แตเขาก็ชา งหนาดาน เมือ่ เธอไมยอมสอนก็มานัง่ เบียด
ชะเงอหนามองเธอเปยผมใหลกู อยางตัง้ ใจ มองไดกม็ องไปเถอะ เรือ่ งแบบนี้
ทําตามไมไดงายๆ หรอก เพราะผมสีนํ้าตาลเสนเล็กๆ ทั้งนุมทั้งลื่น
“ผมเวนิสสีเหมือนพี่”
“ใชคะ” พราวนาราสัมผัสไดถึงความรูสึกยินดีของเขา เขาทําเหมือน
คนพบสิ่งลํ้าคา มันจึงทําใหเธอพลอยยิ้มไปกับเขาดวย
“สีตาดวยนะคะ ผิวก็ดวยคะ ผิวเหมือนเด็กฝรั่ง”
“ดีจงั แลวยังมีอะไรอีกบางทีเ่ หมือนพี”่ นํา้ เสียงทีเ่ อยถามดูมคี วามสุข
มาก กอนจะเปลี่ยนเปนฉุนจัด
“พราวทํายังไงลูกถึงไดคลอดออกมาเหมือนพราวแคคนเดียว”
พราวนาราตามอารมณเขาไมทนั เลยจริงๆ จึงไดแตเงียบ จะไดไมถกู
ดุหรือตอวา และเธอก็ไมรูเหมือนกันวาทําไมลูกถึงเหมือนเธอนัก
“อุย พี่เควินคะ”
เควินยกตัวเธอขึ้นมานั่งบนตักตัวเองหลังจากเธอไมทันระวังตัว
และเปนจังหวะทีเ่ ธอจะปลอยผมลูกเพือ่ นเปลีย่ นมาทําอีกขางพอดี ซึง่ ไมใช
แคบังคับใหนั่งเทานั้น เขายังโอบกอดเธอแลววางคางเกยที่ไหลลาดเนียน
ของเธอดวย
“พี่เควินคะ”
“ก็แคอยากดูใหชัดๆ พราวก็ทําตอไปสิ” เขาตอบหนาตาเฉย ไมได
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สนใจเลยวาสิ่งที่ทําอยูมันสงผลอะไรกับเธอบาง
“แตพราวไมถนัด”
“ถายังไมหยุดขยับสะโพก ไมหยุดเรือ่ งมาก พีจ่ ะเขาไปอยูใ นตัวพราว
เผื่อมันจะควบคุมไดงายขึ้นเหมือนเมื่อคืน” แลวเขาก็เอื้อมมือไปที่หนาอก
อวบของเธอขางหนึ่ง รังแกมันเบาๆ เปนการขู ไมไดทําใหเจ็บเลย แตมัน
ทําใหเธอขนลุกสะทานไปทั้งตัว
“คะ หยุดแลวคะ หยุดแลว” พราวนารากระแทกเสียงใสเขา
“งั้นก็ทําสิ”
“คะ” เธอแกลงทําผมเร็วๆ ใหลูกเพื่อใหเขาดูไมทัน และเพื่อใหเขา
ปลอยเธอลงจากตักที่อุนจนรอนนี่เร็วๆ เชนกัน ไดยินเสียงเขาครางฮึ่มๆ
อยูหลายครั้งจนกระทั่งเธอทําผมใหลูกเสร็จ เขาก็เรียกเด็กรับใชที่เธอเพิ่ง
รูวามีดวยหรือมารับตัวเวนิสไปดูแล เพราะเขามีเรื่องจะคุยกับเธอเปนการ
สวนตัว โดยทีไ่ มยอมใหเธอลงจากตัก ไมยอมเอามือออกจากอกเธอ ไมสน
วาเธอจะอายหรือเปลา ตอนที่ลูกเอียงคอมองอยางสงสัยเขาก็ทําเฉย
“ปลอยพราวเถอะคะ”
“ใหกอดหนอยเถอะนา ตัวนุมๆ หอมๆ แบบนี้จะหวงไวใหใครกอด
พอของลูกก็กอดไมไดหรือไงกัน ยิ่งกวากอดก็ทํามาแลวทั้งคืน หรืออยาก
ใหทําอีก”
“ไหนบอกวาไมพิศวาสพราวไงคะ นี่ลงโทษพราวอยู หรือสนอง
ความตองการตัวเองกันคะ”
เควินครางฮึ่มๆ ในลําคอเบาๆ อยางไมชอบใจ “เรามีเรื่องตองตกลง
กันนิดหนอยนะพราว จะไดอยูดวยกันอยางสงบ”
“เรื่องอะไรหรือคะ”
“ขอแรก หามพราวทําอยางเมื่อคืนนี้อีก พี่ไมชอบนอนกอดใคร
พี่อึดอัดและรําคาญ เวนแคลูกคนเดียวเทานั้น” หากไมใชเพราะตอนนั้น
กลัวลูกตกใจตื่นเขาคงไมทําแคเหวี่ยงเธอออกมาเฉยๆ หรอก
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“ก็พราวอยากนอนกอดลูก พีเ่ ควินไมไดทาํ รายจิตใจพราวแคคนเดียว
นะคะ แตทํารายจิตใจลูกดวย”
“ลูกก็ไมเห็นรองไหหาแมนี่”
ใช เธอไมไดยินเสียงลูกรองไหเลย ทั้งที่ปกตินะถาไมมีแมนอนดวย
ยายหนูจะรองงอแงบานแตก แตพอเจอเขานี่ละที่ทําใหพฤติกรรมของลูก
เปลี่ยนไป ปกติก็เปนเด็กเหอของเลนเหอของใหมอยูแลว ไมนึกเลยวาจะ
เหอพอขนาดนี้ นี่ถาเกิดมีแมใหมขึ้นมาก็ไมรูจะเหออีกไหม
“หามติดตอใครถาพี่ไมอนุญาต”
“ไมมีใครใหติดตออยูแลวคะ ขอโทรศัพทพราวคืนเถอะนะคะ พราว
รูนะวาพี่ใหคนไปเอาของมาจากลุงสุชาติแลว”
สีหนาของเควินในยามนีบ้ อกชัดวาเขาไมเชือ่ เขาเห็นกับตาในหลายๆ
ครั้งที่เธอแวะมาหาตาของเขา เธออัธยาศัยดีทักทายคนไปทั่ว รูจักตั้งแต
หนาหมูบานยันทายหมูบาน และอยาวาแตคนเลย หมาแมวก็ไมเวน ขนาด
หมาที่เขาเลี้ยงเอาไวเธอยังสนิทกับพวกมัน
“พี่จะเอามือถือเครื่องใหมมาให โทร.ติดตอไดเฉพาะพี่คนเดียว
เครื่องเกาทิ้งไปเถอะนา เกาจนขึ้นราแลว แลวก็หามออกไปจากที่นี่เด็ดขาด
พนรั้วบานไปเมื่อไรพี่จะสั่งคนใหยิงเลย ถาอยากไดอะไรก็บอกคนของพี่
พวกนัน้ จะจัดการหามาใหถงึ มือพราวเอง” ความจริงแลวทีน่ มี่ คี นดูแลประจํา
แตเมื่อวานเขาสั่งใหทุกคนออกไปใหหมด เพราะเขาอยากดูพฤติกรรมของ
พราวนารา เพราะฉะนัน้ แลวถึงเธอไมไดออกไปไหนเลยเธอก็สามารถมีชวี ติ
ปกติที่นี่ไดสะดวกสบายทุกอยาง
“จะกักขังกันเกินไปหรือเปลาคะพี่เควิน”
“ไมเกินไปหรอก เพราะตอนนี้ไมใชแคพราวคนเดียวไงที่อยากปด
เรื่องพอแทๆ ของเวนิสเอาไวเปนความลับ แลวถาพราวฝาฝนคําสั่ง พี่จะ
ใหคนของพี่ยิงพราวทิ้งซะ ลูกคนเดียวนะพี่เลี้ยงเองได”
“พี่เควิน!”
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“พีพ่ ดู จริง ถาพราวไมกลัวก็ลองดู ดีเหมือนกันนะ พีจ่ ะไดหาแมใหม
ใหเวนิส”
ใชสินะ เธอเองก็แคเด็กกําพรา ไมมีอะไรเลยสักอยาง เขาคงอายถา
คนอื่นรูวาเขาพลาดทาทําเธอทอง จะฆาทิ้งเลยก็คงไมแปลก
“พราวไมนาเลือกพี่เปนพอของลูกเลย” เธอแครําพึงรําพันเทานั้น
แตกลับไดยินเต็มสองหูและทําใหเขาโกรธมาก
“แลวจะเลือกใคร!”
“ทําไมตองตวาดดวยคะ พราวไมชอบเสียงดังนะคะ” ไมใชแคไมชอบ
แตพราวนารากลัวเสียงดังเลยก็วาได ยิ่งถูกคนตวาดใสหนาเธอก็ยิ่งกลัว
นํ้าหูนํ้าตาพานจะไหลออกมาเสียดื้อๆ
“ไมชอบก็เรื่องของพราว”
“ใจดํา! พราวเกลียดพี่” เธอตะโกนใสหนาเขา เจ็บและจุกในใจ
เหลือเกิน
“แลวพราวคิดวาพี่ชอบพราวหรือไง ผูหญิงอะไรคิดไดแตเรื่องบาๆ”
พราวนาราเจ็บจนจุก รูอยูหรอกวาเขาไมไดรักตัวเอง แตก็ไมอยาก
ไดยินแบบนี้ โดยเฉพาะในเวลาที่เขากอดเธออยู ซํ้ามือไมนั่นยังเริ่มสัมผัส
ผิวเนื้อเธอมากขึ้น คนเกลียดกันเขาทําอยางนี้หรือไร
“และเพราะพี่เกลียดนี่แหละ พี่ถึงไดกลัววาถาความลับมันเปดเผย
พี่จะถูกตาธรรมบังคับใหรับผิดชอบพราว เปนอีหนูหลานรักของตาธรรม
คนหนึ่งไมใชหรือพราวนะ”
พูดถึงตาตัวเองแลวเควินก็รูสึกหมั่นไสผูหญิงบนตักนี่นัก ไมรู
เธอไปทําเสนหอะไรตาของเขาถึงเอ็นดูเธอมากกวาหลานแทๆ ของทาน
โดยเฉพาะเขาถูกถีบไวลําดับสุดทายของหลานๆ ก็เพราะเคยมีเรื่องกับเธอ
นี่ละ ทั้งที่เธอเองที่เปนฝายผิดวิ่งตัดหนารถยนตของเขาเอง แตเขากลับ
โดนดุ จึงทําใหครัง้ หลังๆ ทีเ่ จอกันเขามักจะหนาบึง้ ใสเธอ พูดจาดวยนับคํา
ได และขอยืนมองอยูห า งๆ ก็พอ ซึง่ เธอก็ไมรเู ปนอะไรถึงไดชอบเขามาเกะกะ
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สายตาเขาตลอด มองไปทางไหนก็เจอ
“พูดถึงคุณตาธรรม พราวก็นึกขึ้นมาไดพอดีวาใกลจะถึงวันเกิด
คุณตาธรรมแลวนะคะ พราวเคยไปรวมงานทุกป ปนี้ก็รับปากทานเอาไว
แลวดวยวาจะไป ถาตอนนั้นพราวยังอยูในความควบคุมของพี่ หวังวาพี่คง
ไมหามพราวหรอกใชไหมคะ”
“ยังเหลือเวลาอีกเยอะ เปนเดือนเลยไมใชเหรอ ใกลเสียที่ไหนละ
พราว” เควินแคนหัวเราะเบาๆ
“พราวก็ถามเผื่อไวเฉยๆ นี่คะ”
พราวนาราอยากเลื่อนเวลาไดเหลือเกิน เผื่อบางทีตาธรรมหรือคนที่
เธอจะไปพบเจอในวันนั้นอาจจะชวยเธอกับลูกได แตไมเปนไร อยางนอย
มันก็ทําใหเธอยังมีหวัง และระหวางที่รอก็คงตองหาทางติดตอคนอื่นใหได
โดยไมใหเขาจับได หรือหาทางไปจากที่นี่พรอมกับลูก
“คิดอะไรไมดีอยูใชไหมเนี่ย”
“เปลาคะ วาแตพี่เควินจะใหพราวไปไหมคะ” แมจะถูกเขาสงสัย แต
พราวนาราก็ยังตั้งความหวังเอาไวมาก มองจองเขาอยางรอคอยคําตอบ
“จะพาเวนิสไปดวยไหม”
“คะ พาไปดวยทุกป”
คํ า ว า ทุ ก ป ข องเธอทํ า ให เ ควิ น หน า เครี ย ดไปถนั ด ตา เพราะนั่ น
หมายความวาเธอไมเคยปดบังเรื่องตั้งทอง แตเขากลับไมเคยรูมากอน
“ทําไมไมเคยมีใครบอกพี่เรื่องลูกของพราวสักคํา”
แมแตภาพถายของเธอกับลูกสักใบเขาก็ไมเคยเห็น ทั้งที่เขาก็มา
เยี่ยมตาบอยๆ ถาเขารูวาเธอมีลูกเขาก็คงสงสัยเร็วกวานี้และไดทําหนาที่
พอตั้งนานแลวดวย
“แลวพี่เควินเคยสนใจเรื่องของพราวหรือเปลาละคะ อันที่จริงเรา
สองคนไมสนิทกันดวยซํ้า แลวใครเขาจะเอาเรื่องของคนที่พี่ไมสนิทไปคุย
กับพี่ละคะ”
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เควินเงียบ พราวนาราจึงไมตองเดาคําตอบอะไรยาก
“เห็นไหมละคะ ตัวเองไมเคยสนใจใคร แลวใครจะสนใจตัวเอง
กันเลา วันๆ ก็มีแตทํางานกับลากคูขาขึ้นเตียงเทานั้นมั้ง เห็นผูหญิงเปน
ของเลน พราวเกลียดผูชายแบบพี่ที่สุด สักวันเถอะคะกรรมจะตามทัน”
คนพูดยังพูดไดเรื่อยๆ แตคนฟงกัดฟนกรอดๆ เธอจงใจดากันชัดๆ
“อุย พี่เควิน!” พราวนาราเกือบจะตกเตียงหัวทิ่มเพราะเขายกตัวเธอ
ลงจากตักอยางไมเบามือนัก
“ระวังหนอยสิพราว เดี๋ยวตกลงไปก็หาวาพี่ทําใหเจ็บตัวอีก”
“ก็พี่เควินทําจริงๆ นี่คะ”
เควินถอนหายใจอยางหงุดหงิด จะมีบางไหมที่พราวนารานั่งเงียบๆ
ไมเถียงเขาสักคํา “พี่เบื่อจะคุยกับพราวแลว มีรอบเดือนวันไหนตอบมา
เร็วๆ จะไดหมดธุระสักที”
“จะรูไปทําไมคะ” ใบหนาหวานแดงระเรื่อ เขินอายเพราะไมเคยมี
ผูชายคนไหนถามคําถามนี้กับเธอมากอน แลวเขาก็ถามปุบปบ ไมทันให
ตั้งตัวเสียดวย
“พี่จะไดวางแผนชีวิตถูก วันที่ไมตองลงโทษพราวพี่จะไดเอาเวลา
ไปหาความสุขใหชีวิตตัวเองบาง”
หมายความวาการอยูกับเธอ เขาคงจะเปนทุกขมาก
“ถ า มั น ฝ น ใจก็ เ ปลี่ ย นวิ ธี ล งโทษพราวเถอะค ะ ยั ง มี อี ก หลายสิ่ ง
หลายอยางที่พราวเกลียดนะคะ งายกวาเรื่องอยางวาอีก”
“ไมมีทาง” เควินตอบกลับมาแบบไมตองเสียเวลาคิดเลยดวยซํ้า
เรื่องอะไรเขาจะปลอยใหรางกายที่ลึกๆ ภายในใจถวิลหามานานปลอยไป
ลอยมาอยูตรงหนาเฉยๆ ไมความากกกอดก็มีแตคนบาเทานั้นละ
เขาทิ้งเธอไวเพียงลําพัง เมื่อเธอเดินตามออกมาก็เห็นเขาหอมแกม
บอกลาสาวนอยเพื่อออกไปทําธุระพอดี นัยนตาแดงๆ ของคุณแมยังสาว
มองตามอยูครูก็ตั้งสติไดกลํ้ากลืนความรูสึกไมพึงประสงคตางๆ เอาไว
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แลวหันมายิ้มกวางใหลูกสาว ตักตวงชวงเวลาที่ไดอยูดวยกันเอาไวมากๆ
เพราะอนาคตไมมีใครลวงรูเลยวามันจะเกิดอะไรขึ้นบาง

“ทางนี้คะเควิน”

เจติยาสงเสียงตะโกนเรียกดวยความดีใจเมื่อเห็นเควินเดินเขาใน
รานอาหารที่เธอก็รออยูกอนแลว เพราะมันใกลหางสรรพสินคาที่เธอมาทํา
ธุระวันนีพ้ อดี เธอจึงขอมาสัง่ อาหารรอ เขามาถึงปุบ จะไดกนิ กันเลย ประหยัด
เวลาดี
“อยูๆ ก็นัดดินเนอรเนี่ย เนื่องในโอกาสพิเศษอะไรหรือเปลา คิดถึง
เจนี่หรือคะเควิน”
“ก็ไมไดเจอกันนานแลวนี่”
“โอย เควิน ก็เจอกันครั้งลาสุดยังไมถึงเดือนเลยนะ” เจติยาหัวเราะ
เสียงใส ปกติเธอพยายามติดตอเขาตลอดละ แตเขาทําตัวเปนพวกมนุษยหนิ
ติดตอเปนการสวนตัวยากมากทั้งๆ ที่เขากับเธอเองก็ไมใชแคคนรูจักกัน
เสียหนอย แตเปนอนาคตคูชีวิตของกันและกัน
และเพราะเขานิสัยไมเหมือนใครนี่ละ จึงทําใหเธอไมกลาที่จะตาม
ตอแย ปลอยใหทุกอยางผานไปตามกาลเวลา อยางไรเสียเขาก็ไมมีทางฝน
คําสั่งตาของเขาได ถึงเขาจะเคยปฏิเสธการแตงงานกับเธอมาครั้งหนึ่งแลว
ก็เถอะ แตมันจะไมมีทางเกิดขึ้นอีกครั้งแน เธอยอมเขาแคครั้งเดียวเทานั้น
ละ
“มีอะไรหรือเปลาคะเควิน”
เมื่อเห็นวาเขาไมมีอารมณขําไปดวย ยังนั่งนิ่งหนาเครียด เธอก็เริ่ม
แปลกใจ
“จําเรื่องที่เราคุยกันครั้งกอนไดไหม”
“เรือ่ งพราวหรือคะ” เธอสลัดยายนองคนนีอ้ อกไปใหพน จากชีวติ ไมได
จริงๆ ถารูวาเขาเรียกตัวเองมาเพื่อคุยเรื่องของคนอื่น เจติยาคงไมเสียเวลา
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มาหรอก เสียอารมณเปลาๆ
“คุณยังไมจบเรื่องยายพราวอีกเหรอคะเควิน ปลอยใหไอคนที่เขา
สงสัยวาเขาจะเปนพอเด็กตามหาตัวกันเอาเองเถอะคะ เจนี่นะไมไดติดตอ
ยายพราวมาพักใหญแลว”
“ผูชายคนนั้นเขาตามหาพราวนารา นองสาวของคุณกับลูกจนพบตัว
แลว แตเห็นวาเธอดูแปลกๆ ไป ทําตัวหางเหินตลอดเวลา เขาจึงสงสัยวา
เธออาจจะมีใครสักคนในใจและยังรักคนคนนั้นอยูมาก เขาขอรองผมให
ชวยสืบเรื่องนี้ใหหนอย จะไดรูวาผูชายคนนั้นเปนใคร ดีหรือราย เปนหวง
อนาคตของลูก กลัววาอาจจะเจอพอเลี้ยงไมดี”
“แหม ชวยจัดการเรื่องของคนอื่นใหราวกับเปนเรื่องของตัวเองเลย
นะคะเควิน”
“แลวรูอะไรบางไหมละเจนี่”
“รูส คิ ะ” เจติยาอมยิม้ เจาเลห ไมมใี ครรูห รอกวาแทจริงแลวเธอไมได
เปนพี่สาวที่แสนดีอยางที่ทุกคนเห็นเลย และพราวนาราเองก็เปรียบเหมือน
หนามยอกอกของเธอมาตลอด เปนตัวแบงความรักจากพอแมไปจากเธอ
แบงทุกอยางที่ควรเปนของเธอไปตลอด จึงไมแปลกหรอกที่เธอจะสรางตัว
ตนของพราวนาราใหดแู ยในสายตาใครๆ โดยเฉพาะกับผูช ายทีอ่ ยูต รงหนา
ซึ่งเธอทําไดดีมาตลอดเสียดวย แตอยาวาแตพราวนาราเลย ผูหญิงคนอื่น
ที่ไดใกลชิดเขาเธอก็พรอมทําลายภาพลักษณพวกมันทุกอยาง
“ทีนี้ก็ไดคําตอบแลวนะคะเควิน”
“ขอบใจมาก”
สิง่ ทีไ่ ดรบั รูท าํ ใหภายในใจของเควินตอนนีเ้ ดือดจัดเลยทีเดียว แมวา
จะยังไมปกใจเชื่ออยางเต็มรอย เพราะยังตองใหนักสืบของเขาทํางานกัน
อยางละเอียดอีกทีก็ตาม และตอนนี้เขาก็ตองพยายามคุมอารมณของตน
เอาไวดวยความยากลําบาก เพราะไมตองการใหเจติยาจับพิรุธอะไรได
“ออ วันเกิดคุณตาธรรมทานชวนเจนี่ไปดวยนะคะ ทานบอกวามี
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เรื่องสําคัญจะบอก ไมรูวาเรื่องอะไร แตดูทาทางตื่นเตนมาก ไมอยางนั้น
คงไมรีบชวนเจนี่เร็วขนาดนี้แน คุณพอจะรูไหมคะวามันคือเรื่องอะไร”
เควินทําเพียงแคยิ้มรับ ไมตองการคุยเรื่องนี้ตอ เพราะรูดีวามัน
หมายความวาอยางไร ตาของเขาและปูของเธอหมายมั่นนักที่จะใหลูกๆ
แตงงานรวมเปนครอบครัวเดียวกัน แตรนุ ลูกนัน้ พลาดอยางนาโมโห เพราะ
พอของเขาคนเดียวที่ทําใหวาที่เจาสาวทองปองกอนงานวิวาห
รุนหลานอยางเขาจึงเกิดมาพรอมความซวย เพราะถูกบังคับหนัก
และเขมงวดขึ้น ถึงแมเจติยาจะไมไดขี้ริ้วขี้เหรและรูจักคุนเคยกันมานาน
แตเขาก็ไมเคยคิดเกินเลยกับเจติยา มองเปนอยางอื่นไมไดเลยนอกจาก
คนรูจ กั ทีเ่ คยเกือบตองแตงงานกันมาแลวครัง้ หนึง่ ไมเหมือนกับใครคนนัน้
ที่คราแรกเขามองเธอเปนตัวนารําคาญ แตตอนนี้ในสายตาของเขา เธอ
กลับกลายเปนเหยื่ออันโอชะที่กินเทาไรก็ยิ่งอรอย เรื่องลงโทษนะหรือ
ถาจะทําจริงๆ เขาไมใชวิธีบาๆ อยางนี้หรอก มันก็แคขออาง ความจริงคือ
เขาตองการตักตวงความสุขจากรางงามของพราวนาราใหสมกับที่ตองการ
มานานตางหาก

“พราว” เสียงกระซิบทีด่ งั ขึน้ เบาๆ ริมใบหูเล็กทําใหพราวนาราทีเ่ พิง่

กลอมลูกนอนและเผลอหลับตามลูกไดไมนานรูสึกตัวตื่น แลวเธอก็ตอง
ตกใจกับใบหนาคุนเคยที่ขยับมาเสียจนแทบจะแนบชิดกับเธอ
“ดื่มเหลามาเหรอคะพี่เควิน” เธอไดกลิ่นแอลกอฮอลจากเขา เหม็น
เสียจนตองปดจมูก
“ใช พี่ไปดื่มกับเพื่อนมา” หลังจากแยกกับเจติยาเควินก็มีนัดกับ
เพื่อนตอ ไมไดตั้งใจจะดื่มใหเมามายเลย แตพอเหลาเขาปากบวกกับโมโห
เรื่องของเธอคนนี้เขาจึงเผลอดื่มเยอะเกินไปหนอย
“กลับหองพราวไดแลว พี่จะไปสง”
“ระวังคะ เดี๋ยวลูกตื่น” เธอตองรองเตือนเพราะเขาดึงรางเธอออก
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หางจากลูกอยางไมเบามือนัก เธอไมรูวาเขาเปนอะไรไปถึงไดรีบรอน ทั้งที่
เธอก็ไมไดหนีหายไปไหน ก็จะไปไดอยางไรละ บอดี้การดถือปนลอมบาน
เสียขนาดนั้น
ไมถึงหานาทีรางของพราวนาราก็ถูกยายมาอยูยังเตียงกวางกลาง
หองนอนของเธอ เควินทาบทับกายลงตามมาติดๆ กระชากเสื้อนอนของ
เธอออกไปใหพนทาง
“พี่เควินคะ พี่เปนอะไรไป”
“ผูหญิงหลายใจ” เขาตอวาเธอแทนที่จะตอบคําถามดวยนํ้าเสียง
เจ็บชํ้า
“ทําไมถึงเจาชู ทําไมพราว”
“อะไรของพีค่ ะ” พราวนาราดันหนาเขาเอาไวไมยอมใหกม ลงมา เพราะ
ถายังคุยกันไมรูเรื่องเธอจะไมยอมใหเขาจูบเด็ดขาด
“โปรยเสนหไปทั่ว”
“โอย พี่เควินคะ พราวไมเขาใจ” พราวนารานิ่วหนายิ่งงงไปใหญ
“คนตัง้ เปนสิบ แลวใครกันแนทพี่ ราวชอบมัน ใครกันแนทที่ าํ ใหพราว
ผิดหวังจนเปนบา ถึงขั้นบุกเอาตัวมาเสนอพี่เพื่อประชดมัน”
“ถาเมามากก็นอนคะ พราวจะกลับไปหาลูก” พราวนาราไมเอาแลว
ไมอยูใหเขาตอวาแลว แตทันทีที่เธอขยับตัวเขากลับยิ่งกดตัวเธอเอาไวเสีย
จนเจ็บระบม
“พี่ไมอยากนอน”
“แลวจะโวยวายไมรูเรื่องแบบนี้เหรอคะ”
“ใครบอก” เควินกระตุกยิ้มเจาเลห เขาก็บอกแลวอยางไรวาหลังลูก
หลับรางกายของเธอคือของเขา รางกายที่ไมวาจะแตะตองกี่ครั้งมันก็ยัง
ทําใหเขาตื่นเตนไดตลอด
“พี่จะลงโทษเด็กนิสัยไมดีตางหาก” แลวเขาก็ปดเสียงประทวงใดๆ
ของเธอด ว ยริ ม ฝ ป ากอุ  น พราวนาราขั ด ขื น อยู  ชั่ ว ครู  ก็ ย อมปล อ ยตั ว
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ปลอยกายตามเขา
เมือ่ ทุกอยางจบสิน้ ลงเธอคิดวาเขาคงเมาไมสราง ถึงไดอมุ เธอกลับมา
ทีห่ อ งนอนลูกแลวกอดเธอกับลูกแนบอกเสียแนน พอรุง สางเธอจะยองกลับ
ออกมาพอคุณกลับรูสึกตัวตื่น เขาจําไมไดแลวหาวาเธอขัดคําสั่ง กอนจะ
ลากเธอมาลงโทษในหองนํา้ โดยไมฟง คําอธิบายใดๆ ทําเธอรอนรุม ไปทัง้ ตัว
แมจะแชอยูใ นอางนํา้ เย็นมันก็ไมชว ยบรรเทาใดๆ ไดเลย เพราะสิง่ เดียวทีจ่ ะ
ทําใหเธอหายทรมานไดก็คือตัวเขา เธอตองการเขาตองการใหเขาเติมเต็ม
“พี่เควินคะ ไดโปรด…”
“พี่เบื่อแลว ผูหญิงอะไรไมเราใจเอาเสียเลย” แทนที่เขาจะเห็นใจ
เจาของแววตาเวาวอน แตกลับขยับกายออกหางจะกาวลงจากอางเสีย
อยางนั้น
“ไมนะคะ”
“อยากวนใจพี่นาพราว พี่ไมชอบ” เขาแกะมือที่ควาตามตัวเองออก
“พี่แกลงพราว คนบา! งั้นจะไปไหนก็ไป ไปเลย! คอยดูเถอะ พราว
จะหาพอใหมใหลูก”
เควินหันขวับกลับมาจองเธอเขม็ง เธอพูดออกมาไดอยางไรทั้งที่เขา
ยังอยูตรงนี้ “มีพี่แคคนเดียวเทานั้นนะพราว นี่คือคําสั่ง!”
สุดทายคนทีค่ ดิ วาจะแกลงคนอืน่ ก็ถกู แกลงเสียเอง เพราะพราวนารา
ไมยอมเขางายๆ ดิ้นรนขัดขืนเสียยิ่งกวาตอนกลางคืนเสียอีก กวาเธอจะ
ยอมโอนออนตามยอมใหเขาสานตอใบหนาหลอเหลาของเขาก็เปนรอย
เล็บขวนไปเสียครึ่งหนึ่ง หากไมใชเพราะเธอคือแมของลูกเขาจะจับหักคอ
เสียใหรแู ลวรูร อด คงไมทาํ แคตวาดเสียงดังจนเธอนํา้ หูนาํ้ ตาไหลแคนหี้ รอก
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ความสุขของเควิน
“แมวขวนแดดดีเ้ จ็บไหมคะ” เสียงเล็กๆ ทีเ่ อยถามอยางหวงใยนัน้

ไมเทาไร แตฝามืออวบๆ ของยายหนูที่วางทาบลงมาบนแผลนี่สิที่มีอิทธิพล
ตอหัวใจของคนเปนพออยางมาก ทําใหเขารูสึกเหมือนตกลงไปในหลุมรัก
ซํ้าๆ และหวงแกวตาดวงใจนี้เหลือเกิน หวงแมกระทั่งกับแมของยายหนู
แทบไมอยากใหเธอแตะลูกเลย เพราะกลัวลูกจะรักแตแมคนเดียว
“เจ็บนิดเดียวครับ”
“เดี๋ยวเวนิสเปาให”
ฟู!
หากมาแคลม ไมผสมนํ้าลายและเศษอาหารมันก็คงจะดี และเมื่อ
เปนแบบนี้คุณพอมือใหมก็นึกอยากจะกลับขึ้นมาบนปากหลุมนัก ไมได
คิดอยากจะเลิกรักลูกหรอก แตจะขึ้นมาจัดการแมของลูกที่กําลังหัวเราะ
ขํากับสิ่งที่เกิดขึ้นตางหาก จูบใหปากเจอสักหนอยคงจะดี
“นายครับ ของทีส่ งั่ ไดแลวครับ” บอดีก้ ารดคนหนึง่ ของเขาเดินเขามา
พรอมถุงกระดาษใบหนึ่ง แลววางลงตรงหนาพราวนารา
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“ของพราวหรือคะ มันอะไรหรือคะ” พราวนาราเอยถามพลางเปด
กลองออกดู เวนิสที่เพิ่งหันกลับมากินมื้อเชา ชําเลืองมองดวยความสนใจ
เชนกัน
“ชุดประจําตําแหนง”
“นี่มันชุดแมบานนี่คะ พี่เควินจะใหพราวทํางานแมบานหรือคะ”
ในขณะที่พราวนาราสีหนาแปลกๆ ยายหนูนอยกลับชมวาชุดนารัก ยื่นมือ
มาลูบๆ คลําๆ อยากไดตามประสาเด็ก
“ใช เพราะคนทีไ่ มทาํ งานอะไรทัง้ ทีม่ ภี าระตองรับผิดชอบคือคนไรคา
นะพราว พี่จะจายเงินเดือนใหตามความเหมาะสม สวนเวนิสใหเปนหนาที่
ของพีเ่ ลีย้ งกับครูสอนภาษาเขาดูแล เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ วนิสไดเจอปูไ ดเจอญาติๆ
ฝง คุณปูเ วนิสจะไดสอื่ สารรูเ รือ่ ง เพราะพีไ่ มไดคดิ จะปกหลักอยูท ไี่ ทยหรอก
นะ งานของพี่เสร็จเมื่อไรพี่ก็พรอมจะยายกลับบานที่แทจริงของพี่ทันที”
“เมื่อไรคะ” พราวนารานํ้าตาแทบรวงกับถอยคําที่ไดยิน
“อีกไมนานหรอก”
เขาใจรายมากที่ไมยอมบอกวันเวลาที่แนนอนกับเธอ คนอยางเขา
นะหรือจะไมรูวางานของตนจะเสร็จเมื่อไร เขาเปนคนที่วางแผนอนาคต
เสมอ เธอรูอยูหรอก
“ถาพี่เควินจะพาลูกไปดวยจริงๆ แลวพราว…”
“เดี๋ยวพี่จะพาลูกกลับมาเยี่ยมปละครั้ง” เขารีบตัดบทเพราะไมอยาก
ฟงคําออนวอนจากเธอ
“ปละครั้ง! ฆาพราวใหตายเลยจะดีกวาไหมคะ”
“แลวไง พราวมีสิทธิ์เลือกหรือไง”
“ไมเห็นใจกันบางเลยหรือคะ” เธอถามเขาเสียงสั่นเครือ เคยอยูกับ
ลูกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง แคมีเขาเขามาแยงเวลาของลูกไปเธอก็ทรมานแทบ
แย นี่กะจะไมใหเธอเจอลูกเปนป เธอจะไมตรอมใจตายกอนหรือไร
“คุณแมขา ไมตายนะ เวนิสกลัวผี” เด็กอยากมีสว นรวมดวยสงเสียง
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เอยแทรก ยังเล็กเกินไปจึงไมเขาใจหรอกวาผูใหญพูดอะไร อีกทั้งสนุกกับ
การกินมื้อเชาอยู จึงฟงบางไมฟงบาง
“จะ ไมตายก็ไมตาย” ลูกหนอลูก กลัวแมไดอยางไร แตก็ตอง
ยอมรับละวาลูกทําใหเธอยิ้มไดแมในสถานการณที่พอของลูกกําลังคิดไมดี
จะพรากแมพรากลูกอยูก็ตาม
‘โธ ลูกแม จะรูไหมวาอีกไมนานหนูก็จะไมมีแมเหมือนเด็กคนอื่นๆ
แลวนะคะ’
“แตถา พราวพิสจู นใหพเี่ ห็นวาพราวทํางานไดดี ทนกับการเปนแมบา น
ของพี่ได พี่ก็อาจจะใหพราวตามไปเปนแมบานที่โนนดวยก็ได จะลองดู
ไหมละ”
“อะไรนะคะ” พราวนาราหันขวับมามองเขาแทบจะทันที กอนจะ
จองลึกเขาไปในดวงตาเขา แลวเธอก็อานใจเขาออก
“พี่เควินคิดจะแกลงพราวใชไหมคะ”
“มองโลกในแงรายมากไปหรือเปลา ถึงไดคิดลบขนาดนี้”
“ก็หรือไมจริงละคะ” ไมวาเขาจะพูดอยางไรเธอก็มั่นใจวาเธอคิดถูก
เพราะแววตาของเขามันบงชัดเลยละวากําลังคิดเรื่องไมดีจริงๆ
“แลวพราวจะลองดูสกั ตัง้ ไหมละ” คราวนีเ้ ควินถามกลับอยางทาทาย
“คะ พราวจะทําใหพเี่ ห็นวาพราวทําเพือ่ ลูกไดมากกวาทีพ่ คี่ ดิ ” ในเมื่อ
ไมมวี ธิ อี นื่ เธอก็จะสูก บั เขาสักตัง้ แคทาํ งานบานคนอยางเธอทําไดไมมปี ญ
 หา
อยูแลว ตอนที่คุณพอคุณแมทานยังอยูเธอก็ทําทุกอยางที่บานอยูแลว
“งัน้ ก็เริม่ งานมันตอนนีเ้ ลยแลวกัน” เควินเองก็อยากรูน กั วาแมคนเกง
จะเกงจะอดทนไดขนาดไหน “ลุกขึ้นแลวมานี่ มาปอนขาวพี่ที”
พราวนาราทํ า ตามคํ า สั่ ง แต โ ดยดี ย อมย า ยกายมานั่ ง ข า งๆ เขา
เด็กสามขวบยังกินขาวเองได แตผูใหญวัยสามสิบกลับอยากใหคนอื่นปอน
“เอาหมูนะ คําเล็กๆ เดี๋ยวติดคอ”
“คะ” พราวนาราจัดการกับหมูสับทรงเครื่องในถวยแกงจืดใหเปน
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ชิ้นเล็กแลวสงเขาปากเขา
“นํ้าซุปดวยสิ”
ปากบอกใหเธอปอนขาว แตมอื ของเขากลับคอยเอือ้ มมารังแกเนือ้ ตัว
ของเธอจนเธอตองคอยปดปอง แลวเขาก็หาวาเธอทําหนาที่ไดไมดี สนุก
นักละที่ไดแกลงเธอจนหัวเสียไปหมดแลวตอนนี้
“ตกลงจะกินไหมคะขาว” เธอถามเขาอยางเอาเรื่อง
“กินสิ”
“ถาจะกินก็อยูเฉยๆ อยูนิ่งๆ ไดไหมคะพี่เควิน”
“ไมได พี่อุตสาหทําใหมือวาง เรื่องอะไรพี่จะปลอยใหมืออยูเฉยๆ”
จุดประสงคที่เขาเรียกเธอมาปอนขาวก็เพราะอยางนี้นี่เอง
“งั้นพราวไมปอนแลวคะ” พราวนาราวางชอนกระแทกลง
“ใหพเี่ ปนฝายปอนพราวบางเอาไหม แตปอ นดวยปากนะ เพราะยังไง
มือพี่ก็ยังไมวางอยูดี”
“กรี๊ด พี่เควิน ไมเอา” เมื่อเขาจะทําจริงตามที่พูดพราวนาราก็จะหนี
แตหนีไมทนั สูก นั ไปมากอนทีเ่ สียงเล็กๆ จะทําใหคนทัง้ คูช ะงัก นึกขึน้ มาได
วาไมไดอยูกันเพียงลําพังสองคน
“แดดดี้ชอบจับหนมนมคุณแมเหมือนเวนิสเลยคะ”
เควินมองมือตนเองแลวหัวเราะ กอนจะยอมรับเต็มปากเต็มคําวา
ครับ ซํ้ายังจับหนาอกอวบของเธอโชวลูกดวย
“ชอบดูดจวบๆ ดวยไหมคะ”
“พี่เควิน!” พราวนาราเรียกเขาเสียงดังดวยความตกใจกอนที่เขาจะ
ตอบคําถามลูก เพราะกลัววาเขาจะพูดในสิ่งที่ทําใหเธออายมากไปกวานี้
แลวเด็กนะเก็บความลับไดที่ไหน หากลูกเอาไปพูดกับคนอื่นเธอจะทํา
อยางไร แตดทู า วาการกระทําของเธอมันจะไมไดชว ยอะไรเลย เพราะในทีส่ ดุ
เขาก็ตอบลูกไปวา ชอบครับ แลวยายหนูลูกรักก็ดันยิ้มรา คงรูสึกดีใจที่ได
เจอพวกเดียวกัน
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หงึกๆ

“แตคุณแมขาไมใหเวนิสดูดหนมนมแลวคะ”
“เหรอครับ ใจรายจังเลย แลวหนูอยากดูดไหม เดี๋ยวแดดดี้ชวย”
นัยนตากลมโตวาวเปนประกายดวยความชอบใจ กอนจะพยักหนา

“แดดดี้แขงกับเวนิสไหม เวนิสดูดนมเกงนะ เวนิสเลยอวนไง แดดดี้
สูเปลา” เห็นเธอเปนของเลนกันทั้งพอทั้งลูก หมดเรื่องจะคุยกันแลวหรือไร
หากมีคนอื่นอยูตรงนี้ดวยเธอคงไมรูจะเอาหนาไปไวที่ไหน

หลังจากเควินออกไปทํางาน พราวนาราก็เริ่มทํางานบานที่หัวหนา

แมบานเปนคนรับคําสั่งใหมาแจกแจงใหเธอฟงวาเธอตองทําอะไรบาง
ซึ่งงานของเธอก็คืองานที่เธอทําประจําอยูแลว ทําความสะอาดหองของลูก
อาหารการกินทุกอยางเกีย่ วกับลูก พวงงานดูแลเควินมาอีกนิดหนอย เพราะ
เขานอนหองเดียวกับลูก
“คุณผูหญิงมีอะไรที่ไมเขาใจหรือเปลาคะ” สงวนหญิงวัยกลางคน
รางทวมมองหญิงสาวคราวลูกตาชืน่ ชม คิดวาผูห ญิงคนนีข้ องเจานายทาทาง
จะเปนตัวจริง
“ไมคะ ออ อยาเรียกคุณผูหญิงเลยคะ เรียกพราวเฉยๆ ดีกวานะคะ
ทุกคนเลยนะคะ หรือไมก็เรียกพี่พราว นองพราวตามอายุไดเลยคะ”
พราวนาราไมชินกับสรรพนามที่คนที่นี่เรียกตนเองเลย มันรูสึกเหมือน
ไมใชตัวเธอ
“ไมไดหรอกคะ เดี๋ยวนายดุเอา”
“เขาจะดุอะไรละคะ พราวไมไดเปนเจานายเหมือนอยางเขาสักหนอย
ไมเอาละ หามเรียกคุณผูหญิงอีกเด็ดขาดนะคะ เขาใจไหมคะเนี่ย”
“คะคุณผูหญิง”
“พราว!” พราวนาราเสียงเขม แตดูเหมือนจะไมมีใครยอมทําตาม
ที่เธอตองการเลย เพราะไมวาเธอจะยํ้ากี่รอบดุก็แลวขอรองดีๆ ก็แลว เธอ
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ก็ยังคงถูกเรียกวาคุณผูหญิงอยูดี ไมรูกันหรือไรวาไมมีคุณผูหญิงที่ไหน
ที่จะใสชุดแมบาน ถือม็อบถูพื้นแบบนี้กันหรอก
ซึ่งในระหวางที่เธอทํางานบานเวนิสก็อยูกับคุณครูสอนภาษา มีบาง
ที่ขออนุญาตวิ่งมาหาเธอ มากอดมาหอม มาพูดภาษาอังกฤษโชวใหแมชม
วาเกงแลวยิม้ แปนกลับไป ซึง่ ความจริงแลวเธอเองสอนลูกพูดภาษาอังกฤษ
มาตลอด เพียงแตไมไดจริงจังมากนัก ยายหนูจึงมีพื้นฐานมากพอที่จะ
สื่อสารประโยคงายๆ ได
“คุณหนูนารักมากนะคะคุณผูหญิง หนาตาเหมือนคุณผูหญิงแบบนี้
นายคงรักตายเลย” เด็กรับใชคนหนึง่ เอยเบาๆ หลังจากเวนิสวิง่ ตึงๆ กลับไป
“ใครบอกละคะ” นอกจากจะไมรักเธอแลว เขายังเกลียดเธออีก
ตางหาก ใครๆ ก็รูวาเควินคนนี้ไมมีหัวใจ ไมเคยเห็นเขารักใครมากอนเลย
ผูหญิงทุกคนที่ผานเขามาในชีวิตของเขาลวนเปนแคคูควงชั่วคราวเทานั้น
แลวนี่ถาจับลูกศัลยกรรมได ไมแนวาเขาอาจจะพาลูกไปทํามันตอนนี้เลย
ก็ได
“ไมตองเขินพวกเราหรอกคะ พวกเราดูออก นายนะรักคุณผูหญิง
แนๆ แลวคุณผูหญิงเองก็รักนายมากดวยใชไหมคะ”
“ไมใชสักหนอย เดามั่วแลวคะ”
“แตคุณผูหญิงหนาแดงเลยนะคะ เขินมากใชไหมคะ”
“ไมคุยแลวคะ เดี๋ยวทํางานไมเสร็จ” พราวนาราตัดบทพรอมกับ
เดินหนีมาเสียดือ้ ๆ เธอเชือ่ วาถาเปนผูห ญิงคนอืน่ โดนลอแบบนีก้ ค็ งเขินอาย
ไมตางจากเธอหรอก
แลวชวงเทีย่ งวันเจาของบานทีค่ วรจะนัง่ ทํางานอยูท บี่ ริษทั กลับนัง่ รถ
กลับมาพรอมแขกตางชาติราวๆ หาหกคน คุยกันสนุกสนานอยูเกือบ
สามชัว่ โมงปารตเี้ ล็กๆ นีถ้ งึ จบลง และแนนอนวาพราวนาราคือหนึง่ ในคนที่
ตองเก็บกวาด เห็นรอยลิปสติกบนแกวเปนสีเดียวกับที่เห็นเปอนบนเสื้อ
เขาตอนเดินผานกันครูหนึ่งก็รูสึกแปลกๆ ไมชอบใจเสียอยางนั้น ทั้งๆ ที่
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มันนาจะเปนอุบัติเหตุมากกวาจะเปนเรื่องเกินเลย
“คุณผูหญิงครับ นายเรียกครับ”
“แปบหนึ่งนะคะ พราวยังทํางานตรงนี้ไมเสร็จเลย”
“แตวา…” บอดี้การดหนุมสีหนาลําบากใจชัดเจน นาเห็นใจเสียจน
เด็กรับใชสาวๆ ตองยื่นมือเขาชวย เพราะตางก็รูนิสัยเจานายดี
“พวกเราทํากันเองไดคะ คุณผูหญิงไปเถอะนะคะ”
“งั้นไปก็ได” ในเมื่อทุกคนไมอยากใหเธอทํางานตรงนี้ตอ จะหยิบจับ
อะไรก็ปรีเ่ ขามาแยงไปหมด เธอก็ควรจะไปเสีย ซึง่ ยังไมทนั กาวเขามาในหอง
เต็มตัวเสียงหวนๆ ของเจาของหองก็ดังขึ้น ทําเอารางเล็กถึงกับสะดุง
“ทําไมถึงมาชา”
“ก็ไมชานี่คะ” แคไมกี่นาทีเทานั้นสําหรับพราวนาราเธอถือวามัน
ไมนานเกินรอ
“มานี่ที พี่ทํานํ้าหก”
เพราะแบบนี้เองเขาถึงเรียกหาเธอ เธอก็นึกวามีอะไรเสียอีก ทวา
เมื่อลงมือเช็ดนํ้าที่หกเลอะเทอะอยูขางๆ ที่นั่งเขาพราวนาราก็เปลี่ยนความ
คิด
“พี่เควิน!”
“เช็ดไปสิ”
เขาจับกนเธอ ลวนลามเธอ พอเธอเช็ดจวนจะเสร็จเขาก็ทํานํ้าหกอีก
จะใหเธอทนไดอยางไร แคตีมือไปทีสองทีไมไดเอาไมม็อบฟาดเสียหนอย
แตเขากลับมองเธอตาดุ ซํ้ายังกัดฟนกรอดเหมือนจะฆาจะแกงกัน
“อะไรกัน เปนแคแมบานกลากําเริบกับเจานายดวย”
“เจานายโรคจิตนี่คะ”
“ใครกันแนที่โรคจิต อยากมีลูกแตไมอยากมีสามีเปนตัวเปนตนนะ
โรคจิตกวาพี่เยอะ”
“พี่เควิน!” เพราะเธอมันโงเอง แทนที่จะขยับหนีไปหางๆ ใหพนมือ
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เขาในชวงที่มีโอกาส แตก็ชักชาเกินไป จึงถูกเขากระชากตัวลงมาบนตักอุน
จนได
“ขางหลังไมได งั้นขางหนาแทนแลวกัน”
“ไมเอานะคะ ไมนะ” หามไปก็เทานั้น คนเอาแตใจก็รังแกเธอไดอยูดี
พอสมอารมณหมายเขาก็กดปลายจมูกคมๆ ลงบนแกมเธอ พูดสั้นๆ วา
มันเขี้ยว แลวก็ทิ้งเธอไวบนโตะทํางานของตัวเองในสภาพเสื้อผาหลุดลุย
ดูไมได เธอตองรีบจัดการตัวเองแทบตายกอนที่คนอื่นจะมาพบเขา แลว
การที่ตองอยูกับเขาแบบนี้มันชางเปลืองตัวเหลือเกิน จะทําอยางไรดีหนอ
ใหเขาไมนึกอยากรังแกตน
พอเธอกาวออกมาจากหองทํางานก็ไดยนิ เสียงหัวเราะอยางอารมณดี
ของเขากับลูก เขาจงใจชวนลูกเลนซนทําขาวของเกลื่อนบาน จงใจแกลง
เธอชัดๆ เธอโกรธเขา แตทาํ อะไรไมไดนอกจากกมหนากมตาทําหนาทีต่ วั เอง
ตอไป ถึงจะเหนื่อยเพียงใด ถึงจะอยากหาไมเรียวมาฟาดมือทั้งพอและลูก
ก็ตามเถอะ

“ทําไมเวนิสตองนอนกับแดดดี้คนเดียวดวยเหรอคะ” ในที่สุด

เมื่อถึงเวลาเขานอนเวนิสก็เริ่มที่จะเรียกรองหาคนเปนแมเหมือนอยางเคย
หลังจากจัดแจงใหพอแมอยูตรงไหนของเตียงนอนแลวยายหนูก็กอดอก
หนามุย นั่นทําใหพราวนาราลอบอมยิ้ม และเพราะมัวแตยิ้มสมใจนี่ละ เธอ
จึงถูกเควินชิงพูดเสียกอน
“เพราะเวนิสโตแลว ตองฝกนอนโดยไมมีแมไงครับ”
“แตเวนิสอยากนอนกับคุณแมขานี่คะ”
“ถึงคุณแมขาจะนอนกับหนูไมได แตก็มาสงหนูเขานอน อานนิทาน
ใหฟง และมาปลุกหนูในตอนเชาไดนี่ครับ แลวแดดดี้ก็ยังนอนเปนเพื่อน
หนูได” แมจะไมเคยเลีย้ งเด็ก แตเควินก็สามารถคุยกับเด็กนอยในออมแขน
ไดเขาใจ สาวนอยพยักหนาเบาๆ กอนจะถอนหายใจเฮือกใหญ
รามิลยา 59

“คุณแมขา”
“ขา” พราวนารารีบขยับเขาใกลลูกใหมากขึ้น
“คุณแมขานอนคนเดียวอยารองไหงอแงหาเวนิสนะ”
ยังไมทนั ทีเ่ ธอจะตอบ เสียงคํารามในลําคอจากเขาก็ดงั ขึน้ มันเปนการ
เตือนใหเธอคิดใหดีๆ กอนพูด เพราะถาหากเผลอพูดถอยคําไมเหมาะสม
ออกมา คนที่จะเดือดรอนก็คือเธอคนเดียว
“ไมรอ งหรอกคะ ภูมใิ จเสียอีกทีล่ กู สาวคนดีของคุณแมโตขึน้ เกงขึน้ ”
คําตอบชางหางไกลจากความเปนจริงนัก เพราะพราวนาราทรมานแทบขาดใจ
กับการที่ตองนอนคนเดียว
“ถาฝนราย คุณแมขารองดังๆ นะ เวนิสชวยดวย เวนิสชวยดวย
เวนิสจะรีบไปคะ” สาวนอยชางจํา จําเอาคําพูดของแมที่เคยพูดกับตัวเอง
มาพูดไดเกือบหมด ทั้งนาขําทั้งนาเอ็นดู
“เด็กดีของแม แมรักหนูมากนะคะ”
“เวนิสก็รักคุณแมขาที่สุดเลย”
“แลวแดดดี้ละครับ รักบางไหม” เควินถามอยางอยากรูบาง พรอม
สงยิ้มเอาใจยายหนูเต็มที่
“รักเหมือนกันคะ เวนิสรักแดดดี้นา” เด็กขี้อายบอกรักพอแลวมุด
เขาอกแมอยางนาขํา
“เอ…แลวรักใครมากกวากันครับ”
ยายลูกหมูทําหนางงๆ อยูครูกอนจะตอบเสียงดังวา “รักคุณแมคะ”
ทําเอาสีหนาของคนเปนพอเปลี่ยนในทันที สักวันเถอะเขาจะทําให
ลูกรักเขามากกวาพราวนารา กอนที่สีหนาของเขาจะเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อ
ลูกนอยถามกลับมาวา
“แดดดี้รักคุณแมขาไหมคะ”
“รักครับ” เควินตอบคําถามนี้อยางไมยากเย็นใดๆ เลย แตเมื่อถึงที
ที่พราวนาราจะตองตอบเธอกลับเงียบไปอึกอักเหมือนมันเปนเรื่องยากเย็น
60 ยอดรักดวงใจซาตาน

ซํา้ ยังแกมแดงระเรือ่ ดวยความเขินอาย ขณะทีย่ ายหนูในออมแขนก็ถามยํา้ ๆ
ไมหยุด
“รักไหมคะ คุณแมขารักแดดดี้ไหม”
“รักคะ” ในที่สุดพราวนาราก็ตอบออกมาจนได
“เย รักกัน รักกันหมดเลย” เวนิสชูไมชูมือดีใจยกใหญ แลวยายหนู
ก็เอาหนังสือนิทานยัดใสมือเควินใหเขาเปนคนอานนิทานใหฟงและให
คนเปนแมเกาพุงใหดวย ขาดไมไดอีกอยางก็คือตุกตาเตาเขียวของตนเอง
กอดแนนแนบอกอยางแสนรักแสนหวง ใชเวลาไมถึงสิบนาทีเด็กดีก็นอน
หลับปุย
“พราว” เสียงทุมเอยเรียกเบาๆ
“คะ”
“เรื่องที่ลูกถามนะ”
“พราวไมอินหรอกคะ นี่ชีวิตจริง ไมใชละครเสียหนอย”
พราวนารารูวาเขาจะพูดอะไร และเธอรูอยูหรอกวาเขาตอบคําถาม
เอาใจลูก เขาเกลียดเธอมาตลอด มันไมมีทางเปลี่ยนกันงายดายหรอก
รูดวยวาหลังจากลูกหลับจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง จึงลุกจากเตียงมารอเขา
ที่หอง ถอดเสื้อผาออกแตโดยดีทั้งที่ไมอยากใหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลย แต
ก็คิดไมออกจริงๆ วาจะขัดขืนอยางไร
ทวาเมื่อเขาตามเธอเขามาแลวเห็นวาเธออยูในสภาพใด แทนที่จะ
ชอบใจเขากลับสั่งเสียงหวนใหเธอใสกลับไปอยางเดิม ทําใหเธอหลงนึก
ดีใจไปเอง นึกวาคืนนีจ้ ะรอดเสียแลว ทีไ่ หนได พอเธอติดกระดุมเม็ดสุดทาย
เสร็จเขาก็เขามารวบตัว
“พี่ไมชอบอะไรงายๆ พี่เปนนักลา ชอบถอดเสื้อผาเหยื่อเอง ยิ่งถา
เหยื่อดิ้นรนขัดขืนยิ่งชอบ” เขากระซิบบอกพรอมรอยยิ้มเจาเลหบนใบหนา
ผานไปพักใหญเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมา กะแลวเชียววาสิง่ ไหน
ที่เธอรูวาเขาไมชอบเธอจะตองทํามันในทันที แตเดี๋ยวเถอะ เขาจะทําให
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ทอนไมลุกเปนไฟเอง ดูซิวาคนออนดอยประสบการณอยางเธอจะทนไปได
สักกี่นํ้า ถาเธอโดนเขากินไปทั้งตัวเริ่มจากริมฝปากอิ่มเลื่อนตํ่าไปเรื่อยๆ

เชาวันตอมาเควินก็เริม่ ตนเลนสงครามประสาทแตเชา เขาแยงหนาที่

พราวนาราดวยการยกอาหารเชาไปใหลูกแลวบอกวาแดดดี้เปนคนทํา ทั้งที่
เธอตื่นมาทําตั้งแตเชาตรู แลวสั่งใหเธอทํากับขาวใหเขากิน ทําไปกี่อยาง
กี่รอบเขาก็บอกไมอรอย สั่งใหเด็กรับใชยกกลับมาเททิ้งอยางนาเสียดาย
หาวาเธอทําอาหารจืดชืดซํ้าๆ เดิมๆ ไมมีอะไรแปลกใหม จนในที่สุดเธอก็
ทนไมไหว เมนูตอมาจึงยกออกมาเสิรฟเสียเอง
“ถายังไมยอมกินอีก พราวจะไมทําแลวนะคะ”
เควินมองสมตําไทยในจานตรงหนาพรอมเครื่องเคียงอื่นๆ ดวย
แววตานิ่งเรียบ เขาไมชอบอาหารไทยนัก เพราะรสมันจัด
“เวนิสคะ ดูแลแดดดี้หนูดวยนะ ดื้อแบบนี้แมก็ไมไหวแลวนะ”
สาวนอยทีก่ าํ ลังดูดเสนบะหมีเ่ ขาปากถึงกับชะงัก อยูๆ ตัวเองก็โดนดุ
ไปดวยทั้งที่นั่งกินอาหารของตนเองอยูดีๆ แทๆ
“แดดดีข้ า หมํา่ คะ อยาดือ้ ” เสียงเล็กๆ สัง่ ผูเ ปนพอทันทีทแี่ มหนั หลัง
กลับเขาครัวไปแลว ซํ้ายังกอดอกทําขึงขังเหมือนแมมากจนนาหมั่นไส ถา
ไมใชเพราะวากลัวลูกสาวจะงอน เควินคงไมยอมกินสมตําตรงหนา แมวา
พราวนาราจะใสพริกมาแคเม็ดเดียว แตคนที่กินเผ็ดไมไดก็เผ็ดเสียจน
ปากแดง
“อุย! พี่เควิน” ในจังหวะที่พราวนาราหันกลับมาจากอางลางจานเขา
ก็เขามารวบตัวเธอ ไมรูยองมาตั้งแตเมื่อไร “จะทําอะไรคะ ปลอยคะ”
“พี่แคแหยเลน คนอะไรความอดทนตํ่า โกรธเปนจริงเปนจังไปได”
เขาไมตองบอกเธอก็รูวาเขาจงใจทําใหเธอหัวเสีย “ก็พราวไมสนุก”
“พี่สนุกจะตาย มีความสุขดวย”
“โรคจิต อื้อ…” ริมฝปากอิ่มถูกบดขยี้ลงมาอยางเร็ว เขาจูบเธอ
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กวาดซับเอาทุกความหวานจนพอใจ เพราะเมื่อคืนเขาไดพิสูจนแลววาเธอ
หวานแคไหน หวานไปทั้งตัวเลยก็วาได
“ถาครั้งตอไปคิดจะเอาคืนพี่ดวยการทําอาหารรสจัดใหพี่กินอีก
พี่จะไมแคจับพราวจูบแกเผ็ด แตจะจับพราวจูบพรอมแกผา แลวทํารัก
ในครัวนี่แหละ แสบพริกแสบเกลือไปหนอยคงไมเปนไร พราวเปนสาวอึด
อยูแลวนี่”
“คนบา!”
“เอาสิ ทํารายรางกายพี่สิ” เควินมองกําปนนอยๆ ที่กําแนนนั้นดวย
แววตาทาทาย
“ไปใหพนเลยนะคะ พราวไมอยากเห็นหนาพี่” สุดทายเธอก็ไมกลา
ทําอะไรเขา
“เปนแคแมบานมีสิทธิ์ไลเจานายดวยเหรอพราว เดี๋ยวเถอะ พี่จะ
ไลออก ทีนี้แหละคงหมดสิทธิ์ไดตามไปอยูกับลูกทําตัวเองแทๆ อยามา
รองไหออนวอนทีหลังแลวกัน”
“พี่ไมอยากใหพราวตามลูกไปแตแรกอยูแลว พี่เลยหาเรื่องพราว
ไมหยุดเพือ่ ขัดขวางการทํางานของพราวใชไหมคะ หรือตอใหพราวทําหนาที่
ไดดีแคไหน พี่ก็จะไมยอมรับวามันดี”
“คิดไปเอง”
“แลวมันจริงไหมละคะ”
“จริงสิ” เขาตอบกลับมาพรอมเสียงหัวเราะกอนจะหันหลังเดินกลับ
ออกไป ไปเอาใจลูกในขณะที่เธอกลายเปนนางซินกนครัวที่ไดรับคําสั่งใหม
ใหทํากับขาวใสกลองใหเขาเอาไปกินมื้อเที่ยงใหเสร็จภายในสิบหานาที
เรงทําจนมือหงิก แตพออาหารใกลจะเสร็จเขากลับไมรอ แลวบอกให
คนตามเอาไปสงทีหลัง พราวนาราจะทําอะไรไดนอกจากบนงึมงํา นํ้าตา
รวงเผาะอยางแคนเคืองใจนักหนาอยูคนเดียว
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แมเวลาจะผานมาพักใหญแลวหลังจากเดินทางออกมาจากบาน

แตเควินก็ยังรูสึกไดถึงริมฝปากนุมๆ ของพราวนาราเหมือนกับวาตนเอง
เพิง่ จูบเธอ ยังคงจําสีหนาและแววตาของเธอได โดยเฉพาะตอนทีเ่ ธอเห็นวา
เขากาวขึ้นรถมาจริงๆ คงโกรธมาก แตเดี๋ยวเถอะ เขาจะทําใหเธอโกรธเปน
เจาเขามากกวานี้
“นายครับ” เสียงลูกนองนายหนึ่งเอยเรียกเบาๆ นํ้าเสียงคอนขาง
เกรงใจนักหนา เพราะเห็นวาเจานายนัง่ อมยิม้ อาจกําลังคิดเรือ่ งบางอยางอยู
ปกติไมเคยเปนแบบนี้มากอนเลย
“อะไร!”
นั่นปะไร วาแลวเชียววาเจานายคงไมอยากใหรบกวน แตจะใหทํา
อยางไรได ตนเองก็แคตองการทําตามหนาที่ของตนเทานั้น
“ถึงแลวนะครับ”
เควินทวนคําทีไ่ ดยนิ ในใจเบาๆ กอนจะหนาตึงเมือ่ มองออกไปรอบตัว
แลวเห็นวาคนของตนรออยูเต็มหนาบริษัท
“รูแ ลว” เมือ่ ขึน้ มาถึงหองทํางานของตนเควินก็ยงิ่ หงุดหงิดเมือ่ พบวา
ชายชราที่แสนคุนตากําลังนั่งดื่มกาแฟรออยูในหองของเขา และคงจะสั่ง
กําชับไมใหใครบอกเขา ไมใชสิ นาจะเรียกวาขูบังคับมากกวา
“หนาไปโดนอะไรมาเควิน”
ทนุธรรมหรี่ตามองรอยขวนจางๆ บนใบหนาหลานชายดวยความ
สงสัย
“แมวขวนครับ”
“แมวที่ไหน”
“เพิ่งเก็บมาเลี้ยงครับ” เควินตอบแบบขอไปที “ตามีธุระอะไรกับผม
เหรอครับ”
“คนเปนตาคิดถึงหลานตัวเองหนอยไมไดหรือไงวะ”
“ไมใชไมไดหรอกครับ แตผมไมเคยเห็นตาคิดถึงใครมากอน” ปกติ
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ทนุธรรมคนนีห้ ลังเกษียณก็ใชชวี ติ ทีเ่ หลือไปกับการสังสรรคพบปะเพือ่ นฝูง
แทบไมมีวันไหนที่จะพักอยูบานเฉยๆ เลย
“งั้นตาตอบตรงๆ ก็ได ตาแคมาเช็กความประพฤติแกแคนั้นแหละ”
เควินนึกแลวเชียว อยูดีๆ ตาจะมาหาเขาไมมีทาง
“อยาออกนอกลูนอกทางนะเควิน อยาลืมวาแกมีเจาของแลว”
ทนุธรรมพูดเหมือนรูอะไร แตก็ไมพูดอะไรตอ ซึ่งเควินมั่นใจวา
ชายชราคงจะแคสงสัยเทานั้น ไมเชนนั้นมีหรือจะแคมาเตือนเขาเฉยๆ เวลา
ที่เขาเบื่อคูควงคนไหนหากเลิกดีๆ ไมได เขาก็ยืมมือตาทนุธรรมนี่แหละให
ชวยจัดการ
“ออ แกซื้อของใชของเลนเด็กไปทําไม”
“ซื้อไปทําบุญ”
“ทําบุญ?” ประหลาดมากที่เควินจะทําบุญ แตมันก็อาจจะเปนไปได
ไมอยางนั้นคนโสดอยางเควินจะซื้อของสําหรับเด็กไปทําไมกัน อันที่จริง
นักสืบไมควรจะเอาเรื่องนี้มารายงานตนดวยซํ้า
“ถาตาหมดธุระแลวเดี๋ยวผมไปสงที่หนาลิฟตนะครับ”
“ไมตอง” ในเมื่อมาเองไดคนอยางทนุธรรมก็กลับเองได
หลังจากอีกฝายกลับไปเควินก็เรียกคนของตนมากําชับเรื่องของ
พราวนารากับเวนิส หากใครทําใหความลับเรื่องนี้ร่ัวไปถึงหูคนอื่นเขาจะ
ลงโทษขั้นเด็ดขาด เพราะคนที่จะเปนผูกําหนดวาจะเปดเผยเรื่องนี้เมื่อไร
คือเขาคนเดียวเทานั้น ไมตองการใหใครมาวุนวายในขณะที่เขากําลัง
มีความสุขกับรางกายของเธอใหเสียอารมณ แตก็อยากรูนักวาถาตารูวา
ผูหญิงคนลาสุดของเขาคือหญิงสาวที่ทานเอ็นดู และไมใชใครอื่นไกล ทาน
จะจัดการอยางไร จะใชวิธีรุนแรงเหมือนที่ทํากับคนอื่นไดลงคอหรือไม

“ปกติทนี่ อี่ อกไปจายตลาดกันตอนไหนหรือจะ” พราวนาราพยายาม

ถามขอมูลจากเด็กรับใชภายในบาน อยางไรเสียเธอก็ยังไมอยากลมเลิก
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ความตั้งใจที่จะหนีออกไปจากที่นี่ใหได แตคงตองวางแผนใหรอบคอบ
กวาเดิม เพราะอยางไรเสียไมชาหรือเร็วเธอก็ตองไปจากที่นี่ใหได
“ทุกวันอังคารคะคุณผูหญิง”
“ออ ก็พรุงนี้สินะ ดีจัง แลวใชรถคันไหนเหรอ เห็นมีรถตั้งหลายคัน
แนะ”
“รถคันใหญสีเทาที่จอดโรงรถดานนอกคะ เพราะบานนี้ซื้อของที
ตองซื้อเยอะ พวกพี่ๆ ฝรั่งเขากินจุคะ จะเอาคันเล็กๆ ไปก็ไมได”
“ก็มีแตคนตัวโตๆ นี่เนอะ” ขึ้นชื่อวาผูชายยอมกินเยอะกันอยูแลว
เธอไมแปลกใจหรอกที่จะตองใชรถคันใหญออกไปซื้อของ
“แลวเขาออกไปซื้อของกันเวลาไหนหรือจะ เผื่อวาฉันจะฝากซื้อของ
บาง”
“เชาตรูเลยคะ คุณผูหญิงอยากไดอะไรเปนพิเศษไหมคะ สั่งไดเลย
นะคะ เดี๋ยวจะมีคนออกไปซื้อให ไมตองทนรอถึงพรุงนี้หรอกคะ”
“เดี๋ยวฉันจดใหนะ” เพื่อไมใหเปนที่สงสัยพราวนาราจึงตองเขียน
รายการที่ตนตองการยื่นใหเด็กสาวไป ซึ่งสวนมากเปนของใชทําอาหาร
สําหรับเด็กโดยเฉพาะ เมื่อถึงเวลาวางพราวนาราก็ออกมาปวนเปยนแถว
โรงจอดรถเพื่อดูลูทาง แสรงทําเปนเก็บดอกไมใบหญาแลวเอามาใหลูกเลน
ทําอาหารกัน เพราะคุณครูกลับไปแลวลูกจึงมาติดหนึบอยูกับแมไมยอม
ไปไหน
เมื่อเควินกลับมาเขาก็ถูกคนที่โมเมวาตัวเองเปนแมครัวตัวนอยลาก
มานั่งขางๆ แลวยื่นถวยพลาสติกของเลนใสมือ
“เวนิสทํากวยเตี๋ยวใหคะ อรอยนะ กินสิคะ”
“มันกินไดเหรอครับ” เควินมองสิ่งที่อยูตรงหนา แลวยิ้มเจื่อนๆ
“กินไดคะ เวนิสทําสุดฝมือเลย” ยายหนูยืนยันตามประสา แตคําวา
กินไดนั้นคนละความหมายกับผูใหญ หากพราวนาราไมสาธิต เควินคงกิน
มันเขาไปแลว เพราะเขาเองไมถนัดเลนอะไรแบบนี้ เขาโตมากับหุนยนต
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รถแขงของเลนแบบผูชายๆ
“อรอยไหมคะ” พอถามเสร็จยายหนูกร็ อลุน คําตอบดวยความตืน่ เตน
“อรอยครับ”
“หาสิบบาทคะ” ไมพดู เปลา มือนอยๆ ยังยืน่ มาตรงหนาเขาอีกตางหาก
“อาว นึกวาจะทําใหแดดดี้กินฟรีๆ”
สาวนอยหัวเราะรวนอารมณดี เมื่อเห็นคนเปนพอควักเงินจริงๆ ให
ก็ตาโต รีบรับมายัดใสกระเปาเสื้อ กอนจะวิ่งไปเลนที่อื่นเพราะกลัวจะถูก
คุณแมขายึดเงินไป
“เวนิส เดี๋ยวลูก อุย!”
พราวนาราทีก่ าํ ลังจะลุกตามลูกไป ถูกมืออุน ๆ ดึงตัวเอาไวโดยไมทัน
ตั้งตัว แลวก็หลนลงไปบนตักของเขาถูกเขากอดรัดไวอยางแนนหนา
“จะไปไหน”
“พราวจะตามไปดูลูกคะ”
“คนเต็มบาน ลูกไมเปนไรหรอก” เควินหอมแกมเนียนเปลงปลั่ง
ของเธอฟอดใหญ กลิ่นหอมออนๆ ของเธอเหมือนสารเสพติดชนิดหนึ่ง
ที่เขาชักจะติดเขาแลว
“อยาคะ” พราวนารารีบหามเมื่อเขาเริ่มจะเกินเลย
“เอาไวคนื นีน้ ะคะ คืนนีพ้ ราวเออ…พราวจะเอาใจพีเ่ ควินทุกอยางเลย”
“จริง?” ที่ถามเพราะเขาไมมั่นใจวาตัวเองหูฝาดไปหรือเปลา
“คะ” พราวนารารีบยืนยัน
“มีแผนอะไรอยูในใจไหม”
คนถูกมองดวยแววตาไมไววางใจรีบสายหนา แคตองการเลี่ยงจาก
ตอนนี้เทานั้น
“วันนี้ตาธรรมแวะมาหาพี่ที่บริษัท รูใชไหมวาตาธรรมทําอะไรกับ
ผูหญิงคูขาของพี่บาง”
พราวนาราพยักหนาแทนคําตอบ เพราะมีบางครั้งเธอถูกทานบังคับ
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ใหรว มมือดวย เธอจึงรูว า สําหรับใครบางคนนัน้ คุณตาใจดีของเธอไมไดใจดี
อยางที่เห็น ใจรายมากเสียดวย
“ทานคงระแคะระคายอะไรบางอยาง ถาพราวไมอยากเปนหนึ่งใน
ผูห ญิงดวงซวยเหลานัน้ ก็เปนเด็กดีอยูแ ตในบานตามทีพ่ สี่ งั่ เพราะนอกจาก
เวนิสพี่ก็ไมมีเวลาเหลือมากพอที่จะไปปกปองใครไดอีกหรอกนะ”
เธอพยักหนาอีกครั้งเขาใจและชํ้าใจไปพรอมๆ กัน ไมมั่นใจหรอกวา
เขาขูหรือแคเตือน แตที่แนๆ มันทําใหเธอยิ่งอยากออกไปจากที่นี่โดยเร็ว
ไปกอนที่ความลับจะแตก เพราะวันเกิดของตาธรรมที่เธอรอคอยอาจจะ
ไมไดชว ยอะไร อาจจะยิง่ ทําใหเกิดหายนะกับชีวติ เธอก็ได แถมยังชาเกินไป
ลําพังตัวเธอนะไมเทาไรหรอก แตเธอกลัวผลกระทบไปถึงลูก

หลังจากเควินกลับไปนอนกับลูก พราวนาราก็นอนเงียบๆ แมจะ

เหนื่อยเพลียออนแรงเพียงใดจากการที่ตองรับมือกับบทรักอันเรารอนและ
ไมยอมจบงายๆ ของเขา แตเธอก็พยายามฝนตัวไมยอมปลอยใหตัวเอง
หลับ พยายามครุน คิดถึงวิธที จี่ ะไดออกไปจากทีน่ ี่ ไปคนเดียวนะคงไมยาก
แตนี่ตองหอบลูกไปดวย
“คุณพอคุณแมขาชวยพราวใหทําทุกอยางสําเร็จดวยนะคะ”
เมื่อใกลไดเวลาพราวนาราก็ยองมาที่หองของสองพอลูก ยิ้มกวาง
เมือ่ เห็นวาเควินหลับสนิทเปนไปตามแผนทีต่ นคิดเอาไว ไมเสียแรงทีค่ ํ่าคืน
ที่ผานมาเธอคอยเอาใจเขา หลอกลอเขาใหใชแรงมากกวาปกติ เธอคอยๆ
ดึงรางยายหนูออกมาจากทอนแขนที่โอบกอด
“อื้อ…คุณแมขา”
“ชูว…อยางอแงนะคะ”
“ไปไหนคะ” เสียงงัวเงียเอยถามเบาๆ นัยนตานั้นปดลงเชนเดิมแลว
แลวหลับตอโดยไมไดรอฟงคําตอบจากปากแม
ดูทาวาทุกอยางจะเปนใจใหพราวนาราเหลือเกิน คนขับรถเปดรถทิ้ง
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เอาไวแลวเดินหายไปดานหลัง ชะเงอตามจนรูวาไปเขาหองนํ้าโดยที่ยัง
เสียบกุญแจคาอยู เธอจึงรีบเอาลูกมาวางไวเบาะหลังแลวใชผา หมคลุมทัง้ ตัว
เพื่อพรางสายตาคนอื่น แตแลวเธอก็ตองเหยียบเบรกดวยความตกใจเมื่อ
ใครบางคนกาวมายืนขวางดานหนาทั้งที่เหลืออีกเพียงนิดเดียวรถก็จะวิ่ง
ถึงประตูทางออก
“จะทําอะไรหรือพราว”
เสียงเกรี้ยวกราดนั้นดังเล็ดลอดเขามา พราวนาราตัวสั่นดวยความ
หวาดกลัว สายตาที่มองมาของเขาเต็มไปดวยความโกรธ เพลิงโทสะในนั้น
แทบจะแผดเผาเธอใหมอดไหม
“เปดประตู!”
ยังไมทันจบคําดีดวยซํ้าเขาก็กระชากมันเปดเองไมรูไปเอาเรี่ยวแรง
มหาศาลมาจากทีไ่ หน ลูกนอยถูกอุม หายเขาไปในตัวบาน สวนเธอถูกฝามือ
แกรงลากมาที่หองทํางานของเขา เธอนึกวาเขาจะตอวาหรือลงไมลงมือ
แตเขากลับเอาแตกอดอกมองเฉยๆ
“พราวขอโทษ” เปนเธอที่ตองเปนฝายเปดปากพูดกอน
“ถาจับไมได ถาไมรูทัน พี่ก็คงไมไดยินคํานี้จากปากพราวหรอกมั้ง
เกงกลาดีนี่ สมกับเปนเมียพี่เปนแมของลูกสาวพี่จริงๆ เลยนะเนี่ย”
พราวนารานํ้าตารินกับคําประชดเสียดแทงใจนั่น
“พราวไมอยากอยูที่นี่ พราวไมอยากใหใครรูเรื่องของเรา ไมอยาก
ใหใครรูเรื่องของเวนิส พี่เควินก็รูนี่คะวาเพราะอะไร”
“งั้นเหรอ งั้นก็อยูในนี้ทั้งวันแลวกันนะพราว” ครั้งแรกเขาลงโทษเบา
ไป ครั้งนี้ก็ตองเอาใหหนักขึ้น ไมเชนนั้นเธออาจคิดจะทํามันอีกรอบ
“พี่เควินคะ ไมนะ ปลอยพราวนะ” เพราะมัวแตกมหนาเช็ดนํ้าตา
แทๆ ทําใหเธอถลามาที่ประตูไมทัน เขาขังเธออีกแลว
“ถาโวยวายไมหยุดก็อยาหวังวาจะไดออกมาเจอหนาลูกอีกนะพราว”
ถอยคําของเขาไดผลพราวนาราไมกลาตะโกนเสียงดัง เธอลดเสียงลง
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พยายามถามเขาวาเขาจะขังเธอเอาไวนานเทาไร แตก็ไมมีถอยคําใดๆ ตอบ
กลับมา ใจรายเหลือเกินเขาทิ้งเธอไปแลว ปลอยใหเธอรองไหสะอื้นอยู
ลําพังจนผล็อยหลับไป มารูตัวอีกทีคือมีคนมาเขยาปลุกใหลุกมากินขาว
“สายมากแลว กินอะไรหนอยนะคะ” ปาสงวนนั่นเอง หนึ่งในแมบาน
ผูใจดีของที่นี่
“เวนิ ส ล ะ เวนิ ส เป น ไงบ า ง ทํ า ไมพราวไม ไ ด ยิ น เสี ย งลู ก เลยคะ
ปาหงวน”
“คุณหนูออกไปกับนายแลวคะ”
“ไปไหน!” พราวนารารอนรนไปทั้งใจ กลัวเหลือเกินวาเขาจะพราก
ลูกไปจากอกเธอ ไมยอมใหเธอไดเจอหนาลูกอีก
“ไมทราบเหมือนกันคะ”
“ขอโทรศัพทไดไหมคะ ขอคุยกับพี่เควินหนอย”
“ไมไดคะ นายไมไดสั่งไว” สงวนสีหนาลําบากใจ เห็นใจคุณผูหญิง
ตรงหนาก็มากอยู แตก็ทําอะไรไมได เพราะนายของตนอาจจะไมพอใจ
“แตพราวเปนหวงลูก”
“คุณผูหญิงขา ใจเย็นๆ เถอะนะคะ คุณหนูไมเปนอะไรหรอก นาย
เปนคุณพอ นายไมทํารายลูกหรอกคะ เสือนะตอใหรายยังไงก็ไมกินลูก
นะคะ” แมสงวนจะปลอบโยนอยางนี้ แตพราวนาราก็ไมสบายใจขึ้นเลย
เธอคิดรายไปตางๆ นานา นัน่ ทําใหเธอกินอะไรไมลง ไมยอมแตะแมกระทัง่
นํ้าดื่ม ไมวาใครจะกลอมอยางไรก็ชาง
พราวนาราฝนรางกายอันออนเพลียรอลูกนอยจนผล็อยหลับไป
รูสึกตัวตื่นก็เมื่อมีใครบางคนทาบทับรางกายลงมา
“เปนไง สํานึกหรือยังคนเกง”
พอเห็นชัดวาเปนเควินนํ้าตาก็ไหลรินออกมาไมขาดสาย
“พราวจะไมทําอีกแลวคะ พราวไมทําอีกแลว”
“อาว ไมเกงแลวเหรอ” เควินทั้งขําทั้งเวทนา ผูหญิงนี่เปนอะไรกัน
70 ยอดรักดวงใจซาตาน

ออนแอเสียจริง แคเขาพาลูกออกไปเที่ยวเธอก็ทําเหมือนโลกจะแตก
“รองไหทาํ ไมนักหนา หยุดไดแลว พีไ่ มชอบ” นํา้ เสียงของเขาออนโยน
โดยไมรตู วั กมลงจูบซับนํา้ ตาใหเธอเบาๆ กอนจะดึงรางเธอมากอดไวเฉยๆ
แคกอดเทานั้นเพราะเขาก็เพลียจนแทบหมดแรง กลางคืนคนเปนแม
สูบเอาพลังเขาไปเกือบหมด กลางวันคนเปนลูกก็ซนเกินใคร พาไปเที่ยว
เหมือนพาไปออกรบ วิง่ วุน ทัว่ ทัง้ สวนสัตว ราเริงอยาบอกใคร อยาวาแตเขา
เลยที่เหนื่อย บอดี้การดที่ไปดวยก็ลิ้นหอยไปตามๆ กัน

รามิลยา 71

