บทน�ำ

ประมาทจนได้เรื่อง

“ไม่รกั ก็ไม่ตอ้ งมายุ่ง ไปให้พน้ !” น�ำ้ เสียงหวานใสราวระฆังแก้ว

ต่อว่าชายหนุ่มทีก่ า้ วเท ้าเข ้ามาประคองร่างโงนเงนของตนเสียงดัง เท่านัน้
ยังไม่พอ ก�ำปัน้ เล็กๆ บวกกับแรงเท่ามดยังพยายามจะทุบตีทำ� ร้าย
ร่างกายทีแ่ กร่งดั่งหินผาของเขาด้วย
เซลิกขบกรามด้วยความโกรธเป็ นครัง้ ทีร่ อ้ ย วันนี้ช่างเป็ นวันซวย
ของเขาเหลือเกิน อุตส่าห์หนีจากความวุ่นวายทีบ่ า้ นใหญ่มาทีน่ ่ี ซ�ำ้ ยัง
ไล่บอดี้การ์ดของตนไปจนหมด นึกว่าจะได้อยู่คนเดียวเงียบๆ เพราะ
พี่ชายยกครอบครัวไปพักร้อนกัน แต่อยู่ๆ ก็มเี หตุใหต้ อ้ งฉุ ดตัวเอง
ขึ้นมาจากโซฟานุ่ มอุ่นที่เพิง่ ทิ้งกายลงไปด้วยความโล่งใจไม่ถงึ สิบนาที
เพือ่ ทีจ่ ะมารับมือกับคนเมาแทบไม่ได้สติทถ่ี ูกน�ำมากองทิ้งไวห้ น้าบา้ น
คนทีท่ ำ� อย่างนี้คงไม่รูว้ า่ สัญญาจ้างงานของเธอหมดลงตัง้ แต่อาทิตย์ก่อน
และเธอย้ายออกไปพักทีอ่ น่ื แล ้ว
“คุณมันคนใจร้าย วันนัน้ ฉันมาสารภาพรักตรงๆ พูดจาดีๆ ด้วย
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แต่คุณกลับด่าฉัน ดูถกู ฉัน เย้ยหยันฉัน ฉันมันจืดชืดไร้เสน่หท์ างเพศ
ตรงไหนกัน!” เธอร้องไห้ฮอื ๆ ออกมาเหมือนเด็ก ผลจากแอลกอฮอล์
ทีด่ ม่ื เข ้าไปมากเกินพอดีทำ� ลายภาพลักษณ์หญิงสาวผูเ้ รียบร้อย นางฟ้ า
ของเด็กแฝดหลานชายเขาไปจนหมดสิ้น แน่ นอนว่าคงไม่เคยมีใคร
เห็นเธอในสภาพนี้มาก่อน ไม่เช่นนัน้ พีส่ ะใภข้ องเขาคงไม่เลือกจ้างเธอ
มาเป็ นพีเ่ ลี้ยงเด็กๆ นานนับปี
“ฉันสวยออกจะตาย ดูสคิ ะ เบิง่ ตาดูส!ิ ”
นัยน์ตาสีน�ำ้ ตาลทองกลอกขึ้นฟ้ าอย่ างระอา ถา้ สวยแลว้ เมา
ขนาดนี้ไม่มใี ครเอามาทิ้งไว ้ข ้างถนนหรอกแม่คณ
ุ และถ ้าเขารูล้ ว่ งหน้าว่า
ยายผู ้หญิงบ ้าคนนี้จะรับความจริงไม่ได้มากมายถึงขัน้ ทุรนทุรายเสียสติ
ได้ขนาดนี้ วันนัน้ เขาจะโกหกออกไป ไม่กห็ กั คอเธอทิ้งเสียเลย ตัวเท่า
ลูกหมาแบบนี้จดั การง่ายนักละ
“คนชั่ว! คนใจด�ำ! ขอใหต้ กนรกหมกไหม ้ เจ็บปวดกว่าฉัน
ร้อยเท่าพันเท่า!” เธอตวาดใส่หน้าเขาด้วยถ ้อยค�ำสาปแช่ง
“บ ้าเอ๊ย!” เซลิกสบถหยาบคายออกมาหลายค�ำ ไม่ใช่แค่นำ�้ ลาย
ของเธอทีก่ ระเด็นเปื้ อนเต็มหน้าเขา และแก้วหูทป่ี วดหนึบไปหมด แต่
ยายตัวดียงั กระชากเสน้ ผมสีนำ�้ ตาลของเขาหลุดติดมือไปเป็ นกระจุก
เจ็บจีด๊ อย่าบอกใคร
“ถ ้าไม่ใช่เพราะร�ำคาญเสียงโหยหวนของคุณ ผมจะปล่อยให ้คุณ
นอนตากน�ำ้ ค้างเสียใหเ้ ข็ด จะไม่มที างท�ำอะไรบา้ ๆ แบบนี้แน่” เซลิก
ตัดสินใจแบกเธอขึ้นบ่า พาตัวเธอมายังหอ้ งนอนเล็กๆ ชัน้ ใต้ดนิ ทีเ่ คย
เป็ นห ้องพักของเธอ โยนเธอลงไปบนเตียงเล็กขนาดสามฟุตครึ่งเหมือน
โยนตุก๊ ตาเก่าๆ ตัวหนึ่งทิ้งไป ไม่ได้สนใจหรอกว่าเธอจะอยู่ในสภาพ
อย่างไร จะเจ็บตัวหรือไม่
“อยู่ในนี้ไปจนกว่าจะเช้าแล ้วกัน” เขาจะขังเธอเอาไว้ทน่ี ่ี หอ้ งนี้
เก็บเสียงได้ดี ถึงจะไม่ดที ส่ี ุดในบ ้านก็ตาม จากนัน้ เขาจะได้ข้นึ ไปนอน
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แช่นำ�้ อุ่น จิบไวน์ ฟังเพลงสบายๆ หรือไม่ก็เรียกผูห้ ญิงสักคนที่คน
ของเขาคัดสรรเป็ นอย่ างดีเตรียมพร้อมเอาไวม้ าบริการตน ผู ห้ ญิง
ในแบบที่ยายขี้เมาที่กำ� ลังนอนครวญครางโอดโอยอย่างน่ าเกลียดนั่น
เทียบไม่ตดิ แม ้แต่เสี้ยวเดียว
“จะหนีไปไหนคะ” เสียงร้องถามหว้ นๆ ดุๆ ดังขึ้น ทันทีท่เี ขา
หันหลังให ้ เรื่องอะไรจะต้องตอบ เสียเวลาและเสียพลังงานชีวติ เปล่าๆ
“กลับมานะ กลับมา!” เมือ่ เขาไม่สนใจ เธอจึงดึงเสื้อยืดสีแดง
ตัวโตบนตัวออกผ่านทางศีรษะอย่างรวดเร็ว ขว ้างมันออกไปเร็วพอๆ กับ
ตอนถอด แล ้วมันก็ลอยละลิว่ ไปหล่นตุบลงบนศีรษะของเขาพอดิบพอดี
เซลิกนิ่งอึ้ง ก่อนที่ทอ้ งไสข้ องเขาจะปั่นป่ วน ขย้อนเอามื้อเย็น
รสชาติเยีย่ มฝี มอื แม่ทก่ี นิ มาจากบ ้านใหญ่ออกมา นิ้วมือเรียวยาวอย่าง
ผู ช้ ายรีบกระชากเสื้อที่เหม็นบรรลัยนี้ออกไปจากตัว ไม่สนใจว่ามัน
จะลอยไปตกตรงไหน เพราะหากเข ้าใจไม่ผดิ นี่มนั คือกลิน่ อาเจียนชัดๆ
“ทีน้ จี ะหันกลับมาได้หรือยังไอ้ตวั ดี! ไม่งนั้ แม่จะตีกน้ ลายเลยนะ”
เธอสั่ง ตามด้วยข่มขู่ คงลืมไปว่านี่ไม่ใช่เจ้าแฝด แต่เป็ นอาของเจ้าแฝด
“บัว ชมพู ! ” เค้น เสีย งเหี้ย มลอดไรฟัน ดวงตาสีน�ำ้ ตาลทอง
สว่างวาบด้วยความโกรธ ค่ อยๆ หันกลับมาหมายจะเอาเรื่องเธอให ้
เต็มที่ แต่เขากลับต้องเป็ นฝ่ ายนิ่งอึ้งอีกรอบ “นั่นคุณก�ำลังจะท�ำอะไร!”
“ฉันจะโชว์ให ้คุณเห็นกับตาว่าฉันก็มดี ไี งคะ” ไม่พดู เปล่า มือบาง
ของหญิงสาวที่ลุกยืนบนเตียงนุ่ มยังเอื้อมไปทางด้านหลัง ปลดตะขอ
บราเซียร์ลูกไม้สแี ดงเนื้อบางทีต่ ดั กับผิวขาวๆ ออกอวดทรวงอกอวบอิม่
ชูชนั งดงาม
“ของแท ้แม่ให ้มานะคะ” เธออวดด้วยความภูมใิ จ
ส�ำหรับเซลิกนี่ไม่ใช่ครัง้ แรกทีม่ ผี ูห้ ญิงมาเปลื้องผา้ ต่อหน้าต่อตา
อย่างนี้ แต่น่ีจะเป็ นครัง้ แรกที่เขาจะไม่มวี นั ลืมไปตลอดชีวติ เพราะ
มันคือครัง้ แรกที่เขาไม่ได้รู้สกึ รุ่มร้อนหรืออยากได้อยากครอบครอง
8 มาเฟียง้องอนรัก

ทัง้ ทีม่ นั ก็สวยอยูห่ รอก สวยและขนาดใหญ่โตกว่าทีเ่ คยคิดเอาไว ้ บางที
เขาคงต้องท�ำอะไรสักอย่างมากกว่าการขังเธอเอาไว ้เฉยๆ
“มานี่!”
เธอกรีดร้องกรีด๊ ๆ ทันทีท่เี ขาฉวยขอ้ มือเล็กมา กรีดร้องแลว้
ขัดขืนน่ะหรือ ไม่ใช่หรอก เธอกรีดร้องด้วยความดีใจคิดว่าเขาจะเชือด
เธอต่างหาก กว่าจะรู้ตวั ว่าเขา้ ใจผิดก็ตอนทีเ่ ขากดร่างเธอลงในอ่างน�ำ้
แล ้วเปิ ดน�ำ้ เย็นๆ ราดรดลงบนตัวแล ้วนั่นแหละ
“อยู่น่ิงๆ ได้ไหม” เขาเอ็ดน�ำ้ เสียงไม่จริงจังนัก
“ไม่ หนาว…หนาว…ไม่เอา” บัวชมพูในตอนนี้มสี ภาพเหมือน
ลูกหมาตัวเล็กทีถ่ กู เจ้าของจับอาบน�ำ้ แล ้วพยายามดิ้นรนหาทางหนีอย่าง
น่าขัน แต่ไม่ว่าเธอจะขยับไปทางไหน ร่างหนาของเขาก็ตามมาดักทาง
เอาไว้ได้เสมอ หลายครัง้ เขา้ เธอก็ทรุดลงอย่างยอมแพ ้ นั่งนิ่งใหเ้ ขา
จับล ้างตัวแต่โดยดี
ทว่ากลับเป็ นเขาเองทีต่ อนนี้ชกั จะไม่สงบเสียแล ้ว อยู่ๆ ผิวเนื้อ
นุ่มเนียนภายใต้ฝ่ามือหนา กับอกอวบเต่งตึงทีเ่ คยเชือ่ ว่ามันไม่สง่ ผลใดๆ
กับตัวเขา กลับท�ำให้จงั หวะการหายใจของเขาผิดปกติไป ร้อนไปทัง้ ตัว
เมื่อนัยน์ตาสีนำ�้ ตาลทองเผลอมองสัดส่วนภายใต้บกิ ินีสีแดงบางนั่น
ยิ่งเปี ยกน�ำ้ แบบนี้มนั ก็ย่งิ บาง บางจนมองเห็นเนื้อนางได้ชดั เจน เขา
ไม่น่าใหเ้ ธอถอดกระโปรงออกเลยใหต้ ายเถอะ ผลของความประมาท
เป็ นอย่างนี้น่ีเอง
“คุณซิกซ์ขา บัวหนาว” บัวชมพูลกุ ขึ้นโผกอดเขาเสียดื้อๆ เนื้อตัว
สั่นเทาด้วยความหนาว อกอวบเบียดแนบลงมาราวกับจงใจ เซลิก
สะดุง้ เฮือกเหมือนโดนของร้อน
‘ใหต้ ายเถอะ! มากอดอะไรตอนนี้’ เซลิกกัดฟันข่มความรู้สกึ
พลุ่ ง พล่ า น และหัว ใจที่เ ต้น ระรัว อย่ า งที่ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ นอย่ า ง
ยากล�ำบาก หมายจะผลักเธอออกไปให ้พ ้น แต่มอื เจ้ากรรมกลับวางลง
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บนหน้าอกอวบข ้างหนึ่งพอดี
‘โอ๊ย ไอ้ซกิ ซ์ ไอ้เวร!’ ด่าตัวเองในใจ เขาก�ำลังฆ่าตัวตายชัดๆ
ค�ำว่าเต็มไม ้เต็มมือดีเหลือเกินผุดขึ้นมาในสมองเขาเต็มไปหมด
“คุณซิกซ์ขากอดบัวหน่อยค่ะ บัวไม่ไหวแล ้ว”
“อย่าเรียกชื่อนี้” ซิกซ์คอื ชื่อทีแ่ ม่ใช้เรียกเขา ยอมใหเ้ ฉพาะท่าน
และคนในครอบครัวเท่านัน้ คนนอกอย่างเธออย่าบังอาจเด็ดขาด
“ถ ้าไม่ให ้เรียกซิกซ์ งัน้ เรียกสามีแทนได้ไหมคะ”
‘บ ้าเอ๊ย!’ เซลิกสบถลัน่ ในใจ น�ำ้ เสียงหวานๆ กับนัยน์ตาเคลิ้มฝัน
ของเธอก�ำลังท�ำให ้เขาเป็ นบ ้า เสียววาบไปถึงท ้องน้อย เมือ่ ปลายนิ้วนุ่มๆ
แตะลงที่ริมฝี ปากเขา แลว้ ลูบช้าๆ ก็ย่งิ โหมกระพือไฟในกายของเขา
ให ้ลุกโชน
“มีใครบอกสามีไหมคะ ว่าปากสามีสุดหล่อของบัวน่ าจูบมาก”
ไม่ ท นั ได้ต ง้ั ตัว เธอก็ เ ขย่ ง ตัว ขึ้น กระชากคอเสื้อ เขาแรงๆ เพื่อ ให ้
โน้มใบหน้าลงมาหา ก่อนทีก่ ลีบปากอิม่ จะทาบทับลงมาทีร่ มิ ฝี ปากของ
เขา บดจูบอย่างเรียกร้อง แม ้จะไม่ใช่มอื อาชีพ แต่เธอก็ทำ� ได้ดี ดีมาก
เสียจนเขาแทบจะคลั่งตายเพราะความอยากได้
“คุณซิกซ์คะ บัวอยากเป็ นของคุณค่ ะ” เธอบอกเสียงสั่นเมื่อ
ผละริมฝี ปากออก “อยากให ้คุณเป็ นคนแรกของบัว นะคะ ได้โปรด”
“คนแรก…” เซลิกครางลึกในอก ถา้ ไม่อยากกระโจนสู่หลุมด�ำ
ทีไ่ ม่มที างออก หา้ มยุ่งกับหญิงสาวพรหมจรรย์ มันคือหนึ่งในกฎของ
หนุ่มๆ คาร์สนั กฎส�ำคัญเสียด้วย ตัวอย่างก็มใี ห ้เห็น พ่อของพวกเขา
และพ่อเจ้าสองแฝดนั่นไง แต่ช่างมันเถอะ แหกกฎเสียบา้ งชีวติ จะได้
มีสสี นั ใช่วา่ ทุกคนจะเจอจุดจบเหมือนกันเสมอไป มั่นใจว่าเขาไม่มที าง
หลงเสน่หย์ ายนี้ได้หรอก
“ไปที่เตียงกัน เดีย๋ วจัดใหส้ มใจอยากเลยทูนหัว!” เซลิกตวัด
ร่างบางลอยขึ้นจากพื้น อุม้ เธอออกมาวางบนเตียง แล ้วทิ้งตัวตามลงมา
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นาบริมฝี ปากร้อนผ่าวลงบนทรวงอกสล ้าง ขณะทีฝ่ ่ ามือหนาใหญ่กล็ ูบไล ้
บีบขย�ำเคล ้นคลึงไปทุกสัดส่วน จนหญิงสาวทีไ่ ม่เคยมือชายเริม่ ส่งเสียง
ครางสะท ้านแทบขาดใจออกมา จากนัน้ ทุกอย่างก็ดำ� เนินไปอย่างเร่าร้อน
รสรักจากหญิงสาวบริสุทธิ์มอมเมาเซลิกได้อย่างไม่น่าเชือ่ เผลอตักตวง
จากเธอรอบแล ว้ รอบเล่า โดยไม่รู้จ กั เหน็ ด เหนื่ อ ย ก่ อ นที่ทุก อย่ า ง
แสนวาบหวามจะแปรเปลีย่ นเป็ นความน่ าสะพรึงในเช้าวันต่อมา เมือ่
มีคนกลุม่ ใหญ่โผล่มาร่วมเป็ นสักขีพยานนับสิบชีวติ

“จะมัวนัง่ ร้องไห ้อยูท่ ำ� ไม ลุกไปแต่งตัวสิจะได้ออกไปพร้อมกัน”

เซลิกตวัดหางตามองหญิงสาวที่คงจะสร่ างเมาแลว้ ด้วยความร�ำคาญ
ในขณะทีเ่ ขาจัดการตัวเองเรียบร้อยแล ้ว เธอเอาแต่รอ้ งไหเ้ สียใจกอด
ผา้ ห่มแนบกาย หากเป็ นผูห้ ญิงอื่นน่ะหรือคงกรีดร้องดีใจทีไ่ ด้มคี ำ� ่ คืน
สุดแสนวิเศษกับเขา มันช่างต่างจากก่อนหน้าตอนทีเ่ ธอตื่นขึ้นมาพร้อม
ผู ้บุกรุก เธอดูโกรธจัดเป็ นฟื นเป็ นไฟ กรีดเสียงใส่เขายาวเป็ นชุด ทัง้ รัว
ทัง้ เร็ว ไทยค�ำอังกฤษค�ำ ฟังไม่ออกและหูชาไปหมด
“คุณขืนใจฉัน”
“เฮ้ พูดดีๆ นะคุณ” แค่เรือ่ งทีถ่ กู คนในครอบครัวพบว่าเขาลักลอบ
มีอะไรกับเธอ ก็น่าจะก่อปัญหาใหป้ วดหัวมากพอแล ้ว เธอยังจะท�ำให ้
เขาซวยเพราะเรื่องทีส่ ุภาพบุรุษเขาไม่ทำ� กันอีก
‘แกน่ะเหรอเป็ นสุภาพบุรุษ ไอ้ซกิ ซ์!’ เสียงจากจิตใต้สำ� นึกดังขึ้น
อย่างน่าโมโห มันก็อาจใช่ เขาอาจจะไม่ใช่สุภาพบุรุษสักเท่าไรนัก แต่
สิ่งหนึ่งที่เขาไม่คิดจะท�ำเลยทัง้ ชีวติ คือการขืนใจผูห้ ญิง
“คุ ณ …คุ ณ ฉวยโอกาสตอนที่ฉัน เมา หิ้ว ฉัน ออกมาจากผับ ”
บัวชมพูพูดออกมาอย่างสับสน ใบหน้าแดงจัดเขินอายกับสิง่ ที่เกิดขึ้น
เหลือจะบรรยาย
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“บ ้าไปกันใหญ่แล ้ว” คิดได้เป็ นตุเป็ นตะขนาดนี้ เรื่องทีเ่ ข ้าใจว่า
เธอสร่างเมาคงจะไม่ใช่แลว้ แต่ใหต้ ายเถอะ สภาพของเธอในเวลานี้
เซ็กซีเ่ ป็ นบ ้า ทัง้ ผมทีย่ ุ่งนิดๆ ริมฝี ปากทีบ่ วมเจ่อจากฝี มอื ของเขาท�ำให ้
ต้องดึงสายตากลับมาแทบไม่ทนั ก่อนทีอ่ ะไรๆ จะเหนือความควบคุม
อย่ า งที่เ คยเกิ ด ขึ้น ไม่ อ ยากเชื่อ ว่ า หลัง จากผ่ า นศึ ก รัก ยาวนานถึง
สามรอบติด เขายังจะต้องการมันอีก ต้องการมันทัง้ ทีม่ คี นอีกหลายชีวติ
รออยู่ขา้ งนอกด้วยอารมณ์ท่ยี ากจะรับมือ ทัง้ ครอบครัวของเขา และ
ครอบครัวของเธอ ทีไ่ ม่รูอ้ ะไรดลใจให้โผล่มาทีน่ ่ีพร้อมกัน
‘จะว่าไป สักสิบนาทีกน็ ่าจะพอได้สกั รอบอยู่หรอกนะ’
“เฮ้ย ไอ้เวรซิกซ์!” สบถลั่น มันน่ ากลัวเหลือเกิน เขาก�ำลัง
ทะเลาะกับ ตัว เองเพราะติ ด ใจรสชาติ ห อมหวานของผู ห้ ญิ ง ที่ อ ยู่
นอกสายตามาโดยตลอด ผูห้ ญิงที่ตอนนี้ตกใจกับท่าทางและน�ำ้ เสียง
ของเขาจนตัวสั่นไปหมด
“ผมจะออกไปรอหน้าประตูห ้องแล ้วกัน รีบแต่งตัวซะ” เขาอยูต่ ่อ
ไม่ได้แลว้ ขืนอยู่ต่อคงเป็ นบา้ “อ้อ เขา้ ใจไวด้ ว้ ยนะคุณ เมือ่ คืนผม
ไม่ได้เป็ นฝ่ ายเริ่มก่อน และคุณไม่ได้ถกู หิ้วมาจากผับ แต่มคี นเอาคุณ
มาทิ้งไว ้เป็ นภาระผมทีน่ ่ี”
บัวชมพูหยุดสะอื้นมองเขาตาโตตกใจ
“อะไรนะคะ คุณหมายความว่ายังไงคะ”
“ท�ำ อะไรลงไปไม่รู เ้ ลยหรือ ไง” จะให เ้ ขาอธิบ ายอย่ า งไรดีล่ะ
เขาเองก็จำ� สิง่ ทีเ่ ธอท�ำได้บ ้าง ไม่ได้บ ้าง แต่ทแ่ี น่ๆ จ�ำได้วา่ ตัวเธอขาวจัว๊ ะ
นุ่มและหอมแค่ไหนเท่านี้แหละ
“ก็ฉนั เมา ฉัน…” เธอพยายามนึก เธอเห็นเขาจริงๆ นะ เห็นเขา
ที่ผบั เธอยังพุ่งไปกอดเขาเลย แลว้ ตื่นมาอีกทีก็อยู่บนเตียงกับเขา
ท่ามกลางญาติพน่ี อ้ งของเขาทีก่ า้ วเข ้ามายืนหน้าถมึงทึงรอบเตียง และ
ตอนนี้คนเหล่านัน้ ก็รออยู่ทห่ี ้องรับแขก
12 มาเฟียง้องอนรัก

“ใช่ คุณเมา เมาแล ้วหื่นมากคุณผูห้ ญิง”
“แล ว้ …แล ว้ ยัง ไงคะ” หื่น งั้ น หรื อ เธอหื่น งัน้ หรื อ นัย น์ต า
สีนำ�้ ตาลเขม้ กะพริบปริบๆ สองสามที ทวนค�ำในใจด้วยความมึนงง
ฤทธิ์ แ อลกอฮอล์ท่ีต กค้า งอยู่ ท ำ� ให ส้ มองเธอท�ำ งานช้า มาก ช้า จน
น่าหงุดหงิด “อย่าบอกนะคะว่าเรื่องมันไม่ใช่อย่างทีฉ่ นั คิด แต่เป็ นฉัน
ฉันเป็ นคนปล�ำ้ คุณ!”
นิ้วเรียวที่ก่อนหน้าท�ำหน้าที่กอดผา้ ห่มแนบอกชี้มาที่หน้าเขา
แม่คุณอ้าปากพะงาบๆ อยู่เกือบนาทีเหมือนคนช็อกจัดกว่าจะหาเสียง
ตัวเองเจอ พอเจอก็กรีดเสียงแหลมใส่หูเขาอีกครัง้ “ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะ
คุณต้องโกหกแน่ๆ ฉันไม่มที างท�ำอย่างทีว่ า่ ได้หรอกค่ะ”
เซลิกนิ่วหน้า ปวดหู ชะมัด จบเรื่องนี้ได้คงต้องไปพบแพทย์
เฉพาะทางให ้ช่วยตรวจการได้ยนิ เสียหน่อย ในเมือ่ พูดจากันดีๆ ไม่เชื่อ
แบบนี้ ก็คงต้องท�ำให ้ประจักษ์กบั ตา
“ว ้าย” ร้องตกใจเมือ่ อยู่ๆ เขาก็ปลดกระดุมเสื้อออก แต่เธอกลับ
ไม่สามารถดึงสายตาออกจากอกแกร่งก�ำย�ำทีเ่ ต็มไปด้วยร่องรอยแดงๆ
ของเขาได้ ไล่สายตาลงมาอีกนิดเธอก็ได้พบกับกล ้ามเนื้อทอ้ งเป็ นลอน
สวย เอวสอบเว ้า หายวับเข ้าไปในกางเกงทีเ่ ลือ่ นต�ำ่ ลงอย่างน่าหวาดเสียว
พร้อมกลุม่ ขนสีนำ�้ ตาลอ่อน
“เห็นผลงานตัวเองหรือยัง ทัง้ กัดทัง้ จูบจนตัวผมพรุนไปหมด”
‘ไม่จริง! ไม่จริงหรอก’ บัวชมพูสา่ ยหน้าไปมา ช็อกเป็ นครัง้ ทีส่ อง
ในเวลาติดๆ กัน แค่คำ� พูดกับหลักฐานบนตัวเขาไม่เท่าไรหรอก แต่
ภาพที่ผุ ด ขึ้น มาในความทรงจ�ำ นี่ สิท่ีท ำ� ให เ้ ธออยากจะกลัน้ ใจตาย
หนีความอายนัก บทจะจ�ำได้มันก็จ�ำได้รวั ๆ ไม่ให้โอกาสตัง้ ตัวกันเลย
สิบนาทีถดั มาเซลิกก็จูงกึ่งลากเธอออกมานอกหอ้ งนอนอันเป็ น
สถานที่เกิดเหตุ เมือ่ ใกล้ถงึ หอ้ งโถงรับแขกเขาก็หนั กลับมาดันตัวเธอ
ให ้เป็ นคนเดินน�ำ ไม่ใช่วา่ เขาขี้ขลาดหรอก ค�ำค�ำนี้เขาสะกดไม่เป็ นด้วยซ�ำ้
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แต่ทท่ี ำ� อย่างนี้เพราะว่าท่าเดินอันพิลกึ พิลนั่ แข ้งขาเรียวสัน่ พับ่ ๆ เหมือน
จะประคองตัวไม่ไหวของเธอนั่นต่ างหาก ก็ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนัก
ท�ำไมเธอถึงเป็ นได้ขนาดนี้ก็ไม่รู ้ ถา้ หากเดินไปหกลม้ ต่ อหน้าทุกคน
เขาจะได้รบั ตัวเธอทัน ถือเสียว่าการช่วยเหลืออะไรเล็กๆ น้อยๆ นี้
เป็ นการจ่ายมัดจ�ำค่ าพรหมจรรย์ของเธอก็แลว้ กัน หลังจากนัน้ ค่ อย
มาคุยเรื่องค่าเสียหายทีเ่ ขาต้องจ่าย
ทว่าเอาเข ้าจริงสิง่ ทีเ่ ซลิกต้องจ่ายกลับไม่ใช่ค่าเสียหาย แต่มนั เป็ น
ค่าสินสอด เขาถูกคุณยายบีบบังคับให้รบั ผิดชอบเธอด้วยการแต่งงาน
ไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาเพียงแค่ ไม่ก่ีนาทีท่ีหมดไปกับการแต่ งตัวให ้
เรียบร้อยนัน้ ท่านจะใช้มนั ให ้เกิดประโยชน์ด ้วยการไปตกลงกับพ่อเลี้ยง
ของเธอทีเ่ ป็ นถึงเลขาฯ ส่วนตัวของผู้ว่าการรัฐว่าจะจัดงานแต่งงานให ้
สมฐานะ โดยไม่ถามความสมัครใจของเขาเลยสักนิด
เมือ่ เขายืนกรานปฏิเสธด้วยเหตุผลของเขา อยู่ๆ บัวชมพูทเ่ี งียบ
มาตลอดก็ไม่รู้นึกเพี้ยนอะไรร้องห่มร้องไหข้ ูจ่ ะฆ่าตัวตาย ตามมาติดๆ
ด้วยอาการโรคหัวใจก�ำเริบของคุณยาย แสดงละครกันได้แนบเนียน
และสมจริงเสียจนเขายอมแพ ้ ก็แค่แต่งงานไม่ได้ถกู สั่งให้ไปตายทีไ่ หน
เขายอมแต่งให้กไ็ ด้ แต่หลังจากเข ้าพิธเี สร็จสิ้น ทุกอย่างจะต้องด�ำเนินไป
ตามเงือ่ นไขของเขาเท่านัน้ เพื่อใหก้ ารแต่ งงานครัง้ นี้เกิดขึ้นเร็วที่สุด
และจบลงเร็วทีส่ ุดเช่นกัน

14 มาเฟียง้องอนรัก

1

อยู่ตรงนี้นี่เองคนขี้งอน

หลังจากลิมูซนี คันหรูของโรงแรมซึ่งจัดไว้สำ� หรับบริการแขก

ระดับวีวีไอพีแล่นมาจอดด้านหน้าอาคาร ชายฉกรรจ์ในชุดสู ทสีดำ�
หลายคนก็ตบเท ้าเข ้ามาดูแลความปลอดภัย ก่อนทีร่ ่างสูงสมาร์ตโดดเด่น
ภายใต้เสื้อผ ้าสุดเนี้ยบราคาแพงของชายต่างชาติทห่ี ล่อเหลาราวเทพบุตร
นายหนึ่งจะตวัดท่อนขายาวๆ ก้าวลงมาด้วยท่าทางหยิง่ ยโส
เขาคือ เซลิก อชิน คาร์สนั ทายาทคนเล็กของบริษทั ยักษ์ใหญ่
ด้านการเงินและการลงทุนคาร์สนั กรุป๊ ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยู่ท่ชี ิคาโก
เมืองใหญ่อนั ดับสามของอเมริกา แต่เป็ นเมืองศู นย์กลางทางการเงิน
ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก เป็ นทัง้ นักธุ รกิจยอดเยี่ยม ที่จริงจังทุ่มเทกับงาน
แบบสุ ดตัวเสมอ นอกจากนี้ยงั ชอบใช้วธิ ีเด็ดขาดรุนแรงจัดการกับ
ทุกปัญหา จนได้ฉายาว่า มาเฟี ยเถือ่ นแห่งวงการการเงิน และยังเป็ น
นักรักทีไ่ ม่เคยท�ำให ้สาวสวยโปรไฟล์ดคี นใดผิดหวัง
นัยน์ตาคมกริบสีนำ�้ ตาลทองเต็มเปี่ ยมไปด้วยเสน่ หแ์ ละอ�ำนาจ
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ภายใต้ค้ วิ ดกหนาขมวดเป็ นปมเล็กน้อยนัน้ ตวัดมองมาร์คสั คนสนิทด้วย
แววตาทีต่ ดิ จะดุนิดๆ เขาก�ำลังไม่พอใจกับสถานการณ์ชวนอารมณ์เสีย
ตรงหน้า ใครสัก คนสั่ ง เกณฑ์ค นออกมายื น รอต้อ นรับ โดยที่เ ขา
ไม่ตอ้ งการ ทัง้ สาวน้อยสาวใหญ่ รวมไปถึงสาวๆ พิเศษทัง้ หลายต่าง
มองจ้องเขาตาเป็ นมัน
“ผมแจ้งใหท้ างนี้รบั ทราบแล ้วนะครับนาย” ตัง้ แต่รบั ใช้เซลิกมา
มาร์คสั ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องส�ำคัญเช่นนี้ เขาย�ำ้ กับ
ผู้จดั การที่น่ีถงึ สองครัง้ ว่านี่คือการมาคุยธุ รกิจนอกรอบแบบเป็ นการ
ส่วนตัวระหว่างเซลิกกับนิดาทายาทสาวคนเดียวเจ้าของโรงแรมแห่งนี้
และถือโอกาสมาพักผ่อนพร้อมครอบครัวด้วย จึงต้องการใหค้ นนอก
รูเ้ รื่องนี้นอ้ ยทีส่ ุด
เหตุ ผ ลเดี ย วเลยคื อ เรื่ อ งความปลอดภัย ศัต รู ข องคาร์ส นั
มีทงั้ บุคคลในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน ทัง้ พวกทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื ทีย่ งั ไม่รทู้ ม่ี าทีไ่ ป
อีกนับไม่ถ ้วน ซึง่ ต่างมุง่ หมายจะท�ำลายทุกอย่างทีเ่ ป็ นคาร์สนั โดยเฉพาะ
ตัวเซลิกเองแมจ้ ะเป็ นลูกคนเล็กสุด แต่กลับถูกวางตัวเป็ นเบอร์หนึ่ง
ในการสืบทอดอ�ำนาจทุกอย่างจากบิดา เซลิกจึงเลือกเดินทางมาที่น่ี
เป็ นคนสุดท ้าย หากเกิดอะไรขึ้นก็ให ้เกิดกับตัวเองคนเดียว ไม่อยากให ้
คนในครอบครัวมาซวยด้วย
“เป็ นจุดสนใจมากเกินไปแล ้วนะมาร์คสั จัดการซะ”
“ครับนาย” มาร์คสั รีบรับค�ำ แต่จะว่าไปหากเจ้านายหนุ่ มยอม
อดทนต่อความร้อนอบอ้าวของเมืองไทยมากกว่านี้อีกนิด ไม่จดั การ
ปลดกระดุมเสื้อลงโชว์แผงอกล�ำ่ ไรขนสีนำ�้ ตาลอ่อนนัน่ ตามทีเ่ ขาแนะน�ำ
ตัง้ แต่อยู่ในรถ ก็คงไม่ถกู จับจ้องเสียขนาดนี้
“ติดกระดุมเสื้อก่อนดีไหมครับ”
“ไม่มที างเด็ดขาด” ยิ่งหา้ มเหมือนยิ่งยุ เซลิกปลดกระดุมเพิม่
อีกเม็ด เสียงหญิงสาวสักคนเผลอร้องกรีด๊ ออกเบาๆ เมือ่ ตวัดสายตา
16 มาเฟียง้องอนรัก

คมดุมองหากลับไม่พบว่าใครเป็ นเจ้าของเสียง ปกปิ ดพิรุธได้ดเี ยี่ยม
จนน่านับถือ
“ฉันร้อนจะบา้ ตายอยู่แลว้ จะท�ำอะไรก็รีบท�ำเถอะน่ ามาร์คสั ”
อากาศทีร่ อ้ นเหมือนอยู่ในเตาอบแบบนี้ ต่อให ้เจอะเจอเป็ นร้อยพันครัง้
เขาก็ไม่มที างคุน้ ชิน ไม่รูค้ นทีน่ ่ีอยู่กนั ไปได้อย่างไร
“โอเคครับนาย” ในเมือ่ เจ้านายปฏิเสธเสียงห ้วนขนาดนัน้ มาร์คสั
ก็ขอไม่ยุ่งเรื่องนี้อกี หน้าทีเ่ ขาตอนนี้คอื ท�ำตามค�ำสั่ง ทว่ายังไม่ทนั ทีเ่ ขา
จะลงมือท�ำอะไรกับกลุม่ สาวๆ ชายร่างทว้ มวัยกลางคนท่าทางภูมฐิ าน
ก็เดินน�ำคนกลุม่ หนึง่ ก้าวตรงมา พร้อมรอยยิ้มกว ้างประจบ “ยินดีต ้อนรับ
สู่ประเทศไทยครับคุณเซลิก”
ไม่ตอ้ งมีใครบอก เซลิกกับมาร์คสั ก็ได้คำ� ตอบแลว้ ว่า ใครกัน
ที่มนั บังอาจจัดการเรื่องจัดแถวต้อนรับ ปู พรมแดงยาวเหยียดจาก
หน้าโรงแรมเข ้าไปด้านใน “ผมเสรีครับ ได้รบั มอบหมายให ้มาเป็ นผู ้ดูแล
ครอบครัวคาร์สนั ในครัง้ นี้”
เสรีย่นื ฝ่ ามืออวบอูมออกมาตรงหน้าตามธรรมเนียม แต่คนที่
ยืน่ มาสัมผัสทักทายกลับเป็ นมาร์คสั ทีถ่ กู ผลักมา ส่วนมาเฟี ยแห่งวงการ
การเงินทีต่ นอยากเอาหน้า ก้าวผ่านร่างท ้วมไปอย่างไม่ไยดี ท�ำไมน่ะหรือ
ก็เพราะตอนนี้นยั น์ตาทัง้ สองขา้ งที่เบิกกวา้ งขึ้นของเซลิกมีไวส้ ำ� หรับ
จดจ้องหญิงสาวที่ยืนเยื้องอยู่ดา้ นหลังร่ างทว้ มนั่นแค่ เพียงคนเดียว
เท่านัน้
“บัวชมพู!” สิ้นเสียงทุม้ ของเขา หญิงสาวร่ างบอบบางในชุด
พนักงานฝ่ ายบริหารของทีน่ ่ีกเ็ งยหน้าขึ้น เธอก�ำลังวุน่ วายกับพวงมาลัย
มะลิพวงใหญ่ในมือ ซึง่ ถูกมือดีทไ่ี หนก็ไม่รูพ้ รมน�ำ้ ลงไปในช่วงทีเ่ ธอวาง
เอาไว ้เพือ่ เข ้าไปเติมเครือ่ งส�ำอางในห ้องน�ำ้ กว่าจะรูว้ า่ เกิดเรือ่ งแบบนี้ข้นึ
ก็เมือ่ เดินตามหัวหน้ามาได้ครึ่งทางท�ำเอามือเธอเปี ยกไปหมด
“คุณซิกซ์!” น�ำ้ เสียงหวานใสดังระฆังแก้วทีเ่ ซลิกไม่ได้ยนิ มานาน
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เกือบสองปี อทุ านออกมาด้วยความตื่นตกใจ พร้อมๆ กับนัยน์ตากลม
ทีเ่ บิกกว ้างยิง่ กว่าเขา แถมใบหน้ายังซีดเผือดราวกับกระดาษขาว
“ไง” เซลิกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็ นเธอจริงๆ เธอมาหลบ
อยู่น่ีเอง ใหต้ ายเถอะ จะเรียกว่าอยู่ใต้จมูกคงไม่ผดิ เพราะเขาเคยมา
พักที่น่ี คนของเขาที่มาตามสืบเรื่องของเธอก็เคยพักที่น่ีเช่ นกัน แต่
ทีผ่ า่ นมากลับไม่มใี ครตามหาตัวเธอพบ พวกบ ้านัน่ เล่นขายของหรือไงกัน
ไหนอวดนักว่ามีฝีมอื นักหนา มันน่าเรียกเงินก้อนใหญ่ทเ่ี ขาต้องจ่ายให ้
ในทุกเดือนๆ กลับมาเหลือเกิน
“บัวชมพู” เขาเรียกชือ่ เธออีกครัง้ ด้วยน�ำ้ เสียงแปลกใจ ไม่ใช่ยนิ ดี
อย่างครัง้ แรก ก็ดูเธอสิ เปลีย่ นไปเสียจนแว่บแรกทีเ่ ห็นเขาแทบจะจ�ำเธอ
ไม่ได้ สวยขึ้นทัง้ ตัว เป็ นผู้ใหญ่ข้ นึ และบางส่วนมันก็ใหญ่ข้ นึ จริงๆ
นี่ถา้ ไม่เลื่อนสายตาขึ้นจากจุดแรกที่มอง คงไม่รูว้ ่าเป็ นเธอ ตอนนี้
นึกอยากจะพูดค�ำว่า ‘ยินดีดว้ ย ในทีส่ ดุ คุณก็มสี งที
ิ ่ ส่ ามารถสะกดสายตา
ผมเอาไว้ได้เสียที’ นัก
แต่ไม่ดกี ว่า เขาไม่ใช่คนชอบพูดอะไรแบบนัน้ ต่อหน้าคนมากมาย
ถ ้าเป็ นบนเตียงสองต่อสองกับเธอคนนี้กว็ า่ ไปอย่าง จะท�ำให ้เห็นชัดเลยว่า
อีกด้านหนึ่งของเซลิกเป็ นคนแบบไหน และคนแบบนัน้ แหละคือแบบที่
เธอจะต้องรับมือด้วยไปตลอดชีวติ
“อ๊ะ คุณ” บัวชมพูผงะ ยังไม่ทนั หายตกใจ อยู่ๆ เขาก็กา้ วพรวด
เข ้ามาประชิดตัว กลิน่ อายคุกคามจากตัวเขาแผ่ออกมาชัดเจน พอๆ กับ
ความหล่อเหลาที่ทำ� เอาใจเธอเต้นระรัวไปหมด ใกล้กนั แบบนี้ไม่ดแี น่
แต่เมือ่ เธอขยับตัวจะก้าวขาถอยหลังเพือ่ เพิม่ ระยะห่าง ข ้อมือข ้างหนึ่ง
ก็ถกู ฝ่ ามือร้อนรวบเอาไว ้
“จะหนีไปไหนบัว”
“คุณจะท�ำอะไรฉันคะ” บัวชมพูทเ่ี พิง่ สะดุง้ เฮือกตกใจกับสัมผัส
ของเขา รู้สกึ ว่าเสียงของเธอสั่นมากทีเดียว มากจนต้องพยายามทีจ่ ะ
18 มาเฟียง้องอนรัก

สูดหายใจเข ้าลึกๆ เพือ่ ระงับอาการหวาดหวัน่ ทีก่ ่อตัวขึ้นเป็ นคลืน่ ลูกใหญ่
ให้มนั สงบลงบา้ ง ครัง้ สุดทา้ ยที่เจอกันเขาเคยบอกว่า “อย่าโผล่หน้า
มาให ้ผมเห็นอีก ไม่งนั้ ผมฆ่าคุณแน่” เมือ่ อยู่ๆ มาเจอกันแบบนี้ เขาคง
ไม่เข ้าใจผิดคิดว่านี่คอื การจงใจของเธอเหมือนในอดีตทีเ่ ขาเคยเข ้าใจผิด
ว่าเธอวางแผนจับเขาหรอกนะ ทัง้ ทีม่ นั เป็ นเรื่องบังเอิญทัง้ นัน้
“ฉันอธิบายได้นะคะ ฉันท�ำงานทีน่ ่ี ฉันไม่ได้…อุย๊ !”
ซวบ!
เขารวบกอดเธอ กอดแน่น แต่ไม่แน่นเท่าหัวใจทีถ่ กู บีบรัดด้วย
ความรู้สกึ บางอย่าง แถมยังพึมพ�ำอะไรของเขาก็ไม่รู ้ เธอจับใจความ
ไม่ได้ และแมว้ ่านาทีต่อมาเขาจะดันร่างออกคลายอ้อมแขนแลว้ แต่
สิง่ นัน้ มันก็ยงั บีบแน่นอยู่ และเพราะมัวแต่สนใจสิง่ นี้ เธอจึงไม่รู้ตวั ว่า
นอกจากกอด ริมฝี ปากได้รูปของเขายังแนบลงบนแก้มนิ่ม
“นั่นพวงมาลัยของผมใช่ไหม เอามาสิ ผมอยากได้อยู่พอดี”
“อะ…อะไรนะคะ”
‘เขาไม่คิดจะท�ำอะไรเรา เขา้ มากอดแลว้ แค่ อยากได้พวงมาลัย
นีน่ ะ’ บัวชมพูคดิ ในใจอย่างงุนงง แต่กด็ แี ล ้ว เป็ นแบบนี้น่ะดีแล ้ว ดีกว่า
เขาจับเธอหักคอเยอะเลย เมือ่ ครู่ก็คงกอดทักทายตามธรรมเนียมฝรั่ง
เป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้หรอก
“ของของผมยังไงก็ตอ้ งเป็ นของของผมอยู่ วนั ยังค�ำ่ ใช่ ไหม”
เขาย�ำ้ อีกครัง้
‘ไม่ใช่!’ บัวชมพูรอ้ งตะโกนในใจ นี่มนั ไม่ใช่ของของเขาหรอก
มัน คื อ ของที่ห วั หน้า สั่ ง เธอเตรี ย มเอาไว ต้ อ้ นรับ นัก ธุ ร กิ จ สุ ด หล่ อ
คนส�ำคัญ แขกพิเศษของโรงแรมต่างหาก ถ ้ารูว้ า่ เป็ นเขาเธอคงไม่ขอตาม
หัวหน้าลงมา และเธอก็ไม่ใช่คนทีม่ หี น้าทีจ่ ะต้องคล ้องมันลงบนล�ำคอ
เขาด้วย แต่ตอนนี้เขากลับก�ำลังบังคับเธอให ้ท�ำเกินหน้าที่ งานนี้หวั หน้า
ได้เคืองเธอไปจนลูกบวชแน่ๆ
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“เร็วสิ” เขาเร่ง
“งัน้ ก็กม้ ลงมาสิคะ” บัวชมพูยอมรับชะตากรรมแบบไม่มที างเลือก
ไม่เช่นนัน้ ข ้อมือของเธอคงจะแหลกละเอียดภายในอุง้ มือของชายหนุ่ม
ทีจ่ ำ� ได้ดวี ่าเขาเป็ นคนเอาแต่ใจและขี้โมโหแค่ไหน นึกว่าเขาจะโวยวาย
ที่เธอออกค�ำสั่ง แต่กลับยอมท�ำมันอย่างว่าง่าย สงสัยคงจะอยากได้
มาลัยพวงนี้มากจริงๆ ผู ช้ ายตัวสู งอย่ างกับยักษ์อย่ างเขาชอบอะไร
แบบนี้กเ็ ป็ นด้วย
“ยินดีตอ้ นรับนะคะคุณเซลิก” เธอพูดในสิ่งที่สมควรต้องพูด
ในฐานะพนักงานของโรงแรมที่มหี น้าที่ตอ้ นรับเขา ไม่ได้ยนิ ดีอย่างที่
ปากพูดออกไปสักนิด
“ผมว่าแล ้วว่าคุณต้องดีใจ” แววตาของเขาฉายแววรูท้ นั ซึง่ บัวชมพู
ไม่ทนั เห็น เธอเองไม่กล ้าสบตาเขาตรงๆ เป็ นเวลานานเกินไป
“แต่งงานใหม่หรือยัง”
“อะไรนะคะ” ไม่เพียงแค่คำ� ถามจากคนทีโ่ น้มใบหน้าลงมาให ้เธอ
คลอ้ งพวงมาลัยพร้อมกับฝ่ ามืออีกขา้ งยึดที่เอวบางเอาไว้ท่สี ่งกระแส
รุนแรงมายังหัวใจของบัวชมพู แต่ยงั มีนยั น์ตาสีทองทีม่ องมาฉายประกาย
พราวระยับอย่างคนเจ้าชู้ทเ่ี ธอไม่เคยเห็นมาก่อนนี่กด็ ว้ ย
“เอ่อ…ยังค่ะ”
“ดี” รอยยิ้มเจ้าเล่หป์ รากฏขึ้นบนริมฝี ปากได้รูป บัวชมพูได้ยนิ
เสียงเขาสู ดหายใจยาวๆ ในขณะที่ยงั อยู่ในท่าล่อแหลมเหมือนก�ำลัง
โอบกอดกันอยู่ กอดอีกแล ้ว แต่เขานะทีเ่ ป็ นฝ่ ายกอด ส่วนเธอพยายาม
ขืนตัวออกห่างให ้มากทีส่ ุดเท่าทีท่ ำ� ได้
“ทีน้ ีก็ปล่อยได้แลว้ ค่ ะ คุณก�ำลังท�ำให้ฉนั ถูกคนอื่นมองด้วย
ความสงสัยอยู่นะคะ” แก้มนวลสองขา้ งซับสีแดงระเรื่อ กลิ่นเหงื่อ
ผสมกับกลิน่ น�ำ้ หอมอ่อนๆ จากตัวเขายังคงก่อให ้เกิดความรูส้ กึ บางอย่าง
ที่ย ากต่ อ การอธิ บ ายเหมือ นเช่ น เคย แล ว้ คนบ า้ นี่ ใครใช้ ใ ห้ เ ขา
20 มาเฟียง้องอนรัก

ปลดกระดุ ม เสื้อ ลง อยากจะฆ่ า สาวโสดแม่ห ม า้ ยไม่เ ว น้ แม ก้ ระทั่ ง
สาวประเภทสองแถวนี้ใหต้ ายด้วยความเซ็กซี่ปนดิบเถื่อนที่แผ่ซ่าน
ออกมาจากตัวงัน้ หรือ
“อืม” เขาครางรับก่อนจะยืดตัวขึ้นเต็มความสูงอีกครัง้ ยอมดึงมือ
ทีร่ วบเอวเธอกลับไป แต่ยงั ไม่ยอมคลายมืออีกข ้างออกจากข ้อมือเธอ
“แล ้วแฟนล่ะ”
บัวชมพูเข ้าใจว่าค�ำถามนี้เขาคงจะไม่จริงจังเท่าค�ำถามแรก เพราะ
เมือ่ ถามเสร็จเขาก็ยกพวงมาลัยขึ้นสูดกลิน่ เบาๆ เหมือนไม่สนใจจะฟัง
ค�ำตอบจากเธอ แต่เธอก็ยงั ตอบเรื่องนี้ตามจริง ไม่เห็นถึงความจ�ำเป็ น
ทีจ่ ะต้องโกหกกันเลย “ยังไม่มคี ่ะ”
หารู้ไม่ว่าที่เขาดอมดมกลิน่ มาลัยก็เพราะก�ำลังหาค้นหาค�ำตอบ
บางอย่างให้ตวั เองอยู่ บางอย่างที่มนั เกี่ยวขอ้ งกับเธอนั่นแหละ และ
ค�ำตอบทัง้ หมดของเธอก็เป็ นตัวก�ำหนดอนาคตนับจากนี้ดว้ ย
“แล ้วทีค่ ุยๆ กันอยู่ ไม่มเี ลยเหรอ”
“ไม่มคี ่ะ” บัวชมพูไม่เข ้าใจว่าเขาต้องการอะไร ท�ำไมถึงถามเธอ
ด้วยค�ำถามประหลาดมากมายแบบนี้ คนที่ไม่ได้เจอกันนานควรจะ
ถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบมากกว่ามัง้ ซ�ำ้ ยังไม่ยอมให ้เธอถอยห่างทัง้ ๆ ทีเ่ ธอ
คล ้องมาลัยให ้เขาเสร็จแล ้ว และตอนนี้หยดน�ำ้ เย็นๆ จากมันก�ำลังท�ำให ้
เสื้อสูทราคาแพงของเขาปรากฏรอย แต่เจ้าตัวดูจะไม่ยห่ี ระเลย ถ ้าเป็ น
เมือ่ ก่อนตอนทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน หากเธอท�ำขา้ วของส่วนตัวของเขาเสียหาย
เขาคงตวาดลั่นบ ้าน
“ท�ำไมไม่ม”ี
“ก็ไร้เสน่หอ์ ย่างฉัน ไม่มใี ครก็ไม่เห็นจะแปลก…”
“สองปี แล ้วสินะ” เขาพูดทัง้ ทีเ่ ธอยังพูดไม่จบ ดูเหมือนว่าเมือ่ ครู่
จะไม่สนใจสิง่ ทีเ่ ธอพูดเลยด้วยซ�ำ้
‘ยังไม่ถงึ สองปี เสียหน่อย’ เธอค้านเขาในใจ แต่การทีเ่ ขาจ�ำไม่ได้
รามิลยา 21

ก็คงไม่แปลก เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องราวน่ าจดจ�ำเท่าไรนักส�ำหรับเขา
และส�ำหรับเธอเองก็เช่นกัน แต่เพราะว่ามีบางอย่างคอยย�ำ้ เตือนอยูเ่ สมอ
เธอจึงยังจ�ำมันได้แม่นจนขึ้นใจ
“ก�ำลังรอใครทีเ่ พอร์เฟ็ กต์อยู่ใช่ไหม”
เธอขมวดคิ้วท�ำหน้างงกับค�ำพูดของเขา ถ ้าเขาหมายถึงคนทีเ่ ป็ น
คนดี เป็ นสุภาพบุรุษ รักจริงใจ ยอมรับเราได้ทกุ อย่างสักคน เธอก็คง
ก�ำลังรอคนคนนัน้ อยู่ละมัง้ ทีผ่ ่านมาถึงยังไม่เปิ ดใจให้ใครเลย เพราะ
คนทีเ่ ข ้ามาล ้วนแต่ให ้ความรูส้ กึ ว่ายังขาดคุณสมบัตอิ ะไรบางอย่างไปอยู่
ฉะนัน้ จึงพยักหน้าตอบเขาไปตามตรง
“อืม…กะแลว้ เชียว” เซลิกครางรับด้วยความพอใจ พอใจมาก
เสียด้วย
“กะแล ้วเชียวอะไรของคุณคะ เอ๊ะ อย่าเบียดเข ้ามาใกล้ได้ไหมคะ”
เขาจงใจเบียดกายเข ้ามาหา เบียดทัง้ ๆ ทีพ่ ้นื ทีก่ ว ้างขวาง เอาช้างทัง้ โขลง
มานอนดิ้นตายยังได้ ไม่จำ� เป็ นต้องยืนชิดกันขนาดนี้เลย
“ดูเหมือนบัวของผมคนนี้จะอ้วนขึ้นหน่อยนะ”
“อะไรนะคะ!” คนฟังถึงกับสะดุง้ มีคำ� พูดไม่ก่ีคำ� หรอกที่ทำ� ให ้
ผูห้ ญิงเช่นเธอสะดุง้ ได้ขนาดนี้ หนึ่งในนัน้ คือค�ำว่า อ้วน ทีเ่ ขาเพิง่ พูด
ออกมานี่แหละ กว่าจะเขา้ ใจว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่ ก็นาทีถดั มา
แก้มนวลขึ้นสีแดงระเรื่ออย่างน่ ามอง เขาไม่มอี ะไรจะมองแล ้วหรือไง
ถึงได้มองเชิ้ตสีขาวตัวในเธอ ซึ่งตึงแน่ นเพราะหน้าอกที่อวบใหญ่ข้ นึ
กว่าเดิมของเธอเอง เป็ นเพราะฝนทีเ่ ทลงมาอย่างหนัก บวกกับเวลาว่าง
ทีน่ อ้ ยนิดแท ้ๆ ทีท่ ำ� ให ้เธอลืมซักผ ้า ไอ้ทซี่ กั ไว้กแ็ ห ้งไม่ทนั เหลือตัวไหน
ในตูก้ ต็ อ้ งหยิบตัวนัน้ มาใส่อย่างจ�ำใจ
“แต่ผมชอบแบบนี้นะ ชอบมากด้วย” เซลิกอมยิ้มกริ่ม นัยน์ตา
สีนำ�้ ตาลทองทอประกายเจ้าชู ้ จดจ้องเจ้าของร่างบางแต่ทรงโตสะดุดตา
อย่างหมายมาด โดยทีไ่ ม่มใี ครรูเ้ ลยว่า มีใครคนหนึ่งก�ำลังหยุดยืนนิ่ง
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จ้อ งมองมายัง เบื้อ งล่ า งจุ ด ที่ทุ ก คนยืน รวมกัน อยู่ ด ว้ ยความสนใจ
โดยเฉพาะเซลิกทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากเป็ นพิเศษ

“คุณเซลิกกับคุณลินรู้จกั กันมาก่อนหรือครับ” เสรีทเ่ี พิง่ หาย

งุนงงจากเหตุการณ์เมื่อครู่ ตามมาเอ่ยถามด้วยความแปลกใจขณะที่
สองหนุ่มสาวก�ำลังจ้องตากันอยู่ นัน่ ท�ำให ้เซลิกยอมเพิม่ ระยะห่างเพือ่ ให ้
เสรีกา้ วมายืนตรงหน้าเขาเคียงข ้างเธอ แต่ก็ยงั ไม่ยอมปล่อยข ้อมือเธอ
ยังคงยึดเอาไว ้จนมันแทบจะละลายเป็ นเนื้อเดียวกับมือเขาไปแล ้ว
“จริงสิครับ คุณลินเคยเรียนทีช่ คิ าโกนี่นา”
“ลิน งัน้ หรือ ใครคื อ ลิน กัน ” ชื่อ นัน้ ไม่ คุ น้ หู เ ซลิก เลยสัก นิ ด
ไม่เห็นจะเพราะเหมือนบัวชมพู หรือบัว ชื่อทีส่ ลักอยู่กลางหัวใจของเขา
เลย
“ก็น่ีไงครับคุณลิน” เสรีช้ นี ้ ิวมาทีบ่ วั ชมพูอย่างงงๆ ถ ้าไม่รจู้ กั กัน
แลว้ ท่าทางสนิทสนมถึงเนื้อถึงตัวกันเมือ่ ครู่มนั หมายความว่าอย่างไร
กันเล่า
“ผมเข ้าใจแล ้ว คุณคงเปลีย่ นชือ่ สินะ คุณ…” เซลิกลากเสียงยาว
หวังจะให ้หญิงสาวทีห่ น้าตาเริ่มไม่ค่อยเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมตรงหน้า
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอ้ มตัวโตอย่างเขาที่เพิ่งจ้องหน้าอกเธอมาหมาดๆ
แนะน�ำตัวตนใหม่ของเธอด้วยตัวเอง แต่เธอกลับเม ้มปากแน่น พยายาม
ที่จะดึงขอ้ มือกลับอยู่ นั่นแหละ ทัง้ ที่รูว้ ่ามันไม่ได้ผล ท่าทางอวดดี
เหลือเกินทว่ากลับดูน่ารักนัก เป็ นความน่ารักทีเ่ ขาเคยมองข ้ามไปอย่าง
ไม่น่าให ้อภัยเสียด้วย
“นลินดาครับ นางสาวนลินดา ภัทรโชติ” เสรีเห็นยายลูกน้องสาว
ไม่ยอมตอบ จึงเป็ นฝ่ ายตอบแทนเสียเอง ท�ำเอาคนที่เปลี่ยนทัง้ ชื่อ
ทัง้ นามสกุลแต่ไม่อยากให้ใครรู้สหี น้าแย่ลงไปอีก ถา้ ฟ้ อนเล็บใส่หน้า
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หัวหน้างานได้ เธอคงไม่รอช้าที่จะท�ำมัน “ตกลงรู้จกั กันมาก่อนจริงๆ
ผมไม่ได้เข ้าใจผิดใช่ไหมครับ”
“ยิง่ กว่ารูจ้ กั เสียอีก” เซลิกยิ้มเจ้าเล่ห ์ “เพราะว่าเราสองคนเคย…”
“ลินเคยท�ำงานพิเศษเป็ นพี่เลี้ยงหลานๆ ของคุณเซลิกสมัยที่
ยังเรียนอยู่ท่โี น่ นพักใหญ่ค่ะ!” ครัง้ นี้บวั ชมพูไม่ยอมเงียบ นอกจาก
เป็ นการปิ ดโอกาสไม่ใหเ้ ซลิกพูดในสิ่งที่เธอไม่อยากให้ใครรู อ้ อกมา
ยังเป็ นการไขข ้อสงสัยของเสรีด ้วยตัวเอง ซึง่ คาดว่าเพือ่ นร่วมงานคนอืน่ ๆ
ที่อยู่ตรงนี้ก็คงสงสัยเหมือนเสรีนั่นแหละ ถึงได้มองจ้องมาที่เธอเป็ น
ตาเดียว ฉะนัน้ เคลียร์จากปากของเธอตรงนี้ให ้มันกระจ่างไปเลยทีเดียว
จะได้ไม่เอาไปพูดต่อในทางไม่ดี แต่ดูเหมือนว่าจะยังมีคนขอ้ งใจกับ
เรื่องนี้อยู่ คนคนนัน้ ก็ไม่พ ้นเซลิกนี่แหละ
“ท�ำไมมันสัน้ จังเลย” คิ้วเขม้ ขา้ งหนึ่งของเขายกขึ้นอย่างยียวน
นี่ก็นบั เป็ นเรื่องแปลกอีกเรื่องของเขาที่เธอเพิง่ พบเจอ ปกติเขาเอาแต่
ตะคอก และชอบจับเธอเขย่าหัวสัน่ หัวคลอน เธอจะท�ำอะไรก็ผดิ ไปหมด
ไม่ดูเหมือนคนอารมณ์ดแี บบนี้หรอก
“ผมว่าเรื่องของเรามันน่ าจะยาวกว่านี้นะ คุณแน่ ใจนะว่าไม่ลมื
อะไรไป”
“แน่ ใจค่ ะ มีแค่ น้ ีแหละค่ ะถูกต้องแลว้ ก็เรารู้จกั กันแค่ เพียง
ผิว เผิน นี่ ค ะ” เพราะเรื่อ งที่น อกเหนื อ จากนัน้ ตกลงกัน เอาไว แ้ ล ว้
ไม่ใช่หรือว่าจบก็คือจบ จะไม่มใี ครเอ่ยถึงมันอีก ต่างคนต่างเริ่มต้น
ชีวติ ใหม่ เธอเองก็อตุ ส่าห์หนีกลับบ ้านเกิดเมืองนอนเพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ ง
เจอะเจอหรือข ้องเกี่ยวกันอีก เพราะรูด้ วี า่ หนุ่มๆ บ ้านคาร์สนั นัน้ ถึงจะมี
สายเลือดไทยผสมอยูใ่ นตัว แต่ไม่ได้รสู้ กึ คุน้ เคยหรือผูกพันกับเมืองไทย
เลย ฉะนัน้ จึงน้อยนักที่จะพากันมาพักผ่อนที่ไทย มีเพียงคุณยาย
ของเขาเท่านัน้ ทีน่ านๆ จึงจะกลับมาเยีย่ มบ ้านเกิดของท่านสักครัง้
เซลิก โคลงศี ร ษะกับ ค�ำ พูด ของเธอ แววตาที่ใ ช้ท อดมองเธอ
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ฉายแววต�ำหนิชดั เจน “คุณก�ำลังโกหก ทีร่ กั ”
“คุณเซลิกคะ! ฉันไม่ใช่ทร่ี กั ของใครนะคะ” บัวชมพูกรีดเสียงดัง
ใส่เขาอย่างลืมตัว เมือ่ ครู่เธออุตส่าห์ทำ� ให ้คนอืน่ ไม่สงสัยความสัมพันธ์
ของเขากับเธอได้แลว้ เชียว ทีน้ ีแหละ เรื่องที่เกิดขึ้นคงได้กลายเป็ น
หัวข ้อเม ้าธ์กระจายของคนทีน่ ่ีไปอีกหลายวันแน่
“ได้โปรดอย่าเรียกฉันแบบนี้อกี เลยค่ะ และกรุณาปล่อยฉันสักที
เถอะค่ะ ฉันขอร้อง” เธอวอนขอเขาด้วยน�ำ้ เสียงสั่นเครือ เขาคงไม่รู ้
หรอกว่าค�ำพูดสัน้ ๆ นี้ส่งผลให ้เธอร้อนๆ หนาวๆ ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถกู
“ไม่ปล่อย!” เซลิกยืนยันด้วยน�ำ้ เสียงหนักแน่ น ต่อให้ฟ้าถล่ม
ดินทลายตรงหน้า เขาก็จะไม่ยอมปล่อยมือออกจากเธออีกเป็ นครัง้ ทีส่ อง
เขาจะไม่ปล่อยใหเ้ ธอท�ำตัวเย็นชาและห่างเหินไปมากกว่านี้อีกแลว้
เรื่องมันต้องเคลียร์ก็ตอ้ งรีบเคลียร์ใหจ้ บ หลังจากนัน้ ก็จะได้เคลียร์
เสื้อผ ้าบนตัวเธอออกไปทีละชิ้นสองชิ้น ทีน้ ีจะได้บอกเสียทีวา่ ผมคิดถึง
คุณมากสุดหัวใจเลยทูนหัว ซึง่ มันเป็ นเรื่องบ ้ามาก ทีก่ ว่าเขาจะรูต้ วั ว่า
ชอบที่จะอยู่ใกล ้ๆ ชอบกลิน่ กายของเธอ ชอบทุกอย่างที่ประกอบขึ้น
เป็ นเธอ ก็หลังจากทีไ่ ม่มเี ธออยู่ข ้างกายแล ้ว
“คุณเซลิกคะ ปล่อย!” บัวชมพูยำ�้ อีกครัง้ ไม่เขา้ ใจเลยว่ามัน
เกิดอะไรขึ้น ‘นีเ่ ขาใช่คณ
ุ ซิกซ์ตวั จริงไหมเนีย่ ’
“เดีย๋ วๆ ครับ อย่าเพิง่ ทะเลาะกัน คือผมอยากรูว้ า่ ตกลงเรื่องมัน
เป็ นมายังไงกันแน่ครับ ตอนนี้ผมงงไปหมดแล ้ว” ความอยากรูอ้ ยากเห็น
ของเสรีทำ� ใหเ้ ขาเผลอยื่นหน้ามาเอ่ยถามอย่างเสียมารยาท พอรู้ตวั
ก็รบี เอ่ยปากขอโทษขอโพยแทบไม่ทนั
“ไม่ เ ป็ น ไร คุ ณ คงเป็ น คนต้น คิ ด เรื่ อ งการต้อ นรับ วัน นี้ สิน ะ
ผมประทับ ใจมาก ท�ำ ได้ดีม าก เดีย๋ วผมจะตกรางวัล ให อ้ ย่ า งงาม
สักเจ็ดหลักน่าจะก�ำลังดี ว่าไหม” ฝ่ ามือใหญ่ของเซลิกตบลงบนบ่าเสรี
เสียงดังป้ าบๆ คนของเขารวมทัง้ บัวชมพูต่างก็ดูออกว่าเขาจงใจแกล ้ง
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แต่ จ ะให ท้ ำ� อย่ า งไรได้ ในเมื่อ คนที่ถูก แกล ง้ ไม่ว่า อะไร ไม่ร อ้ งขอ
ความช่วยเหลือสักค�ำ ซ�ำ้ ยังฝื นยิ้มอย่างสุดก�ำลังทัง้ ทีน่ ่าจะเจ็บเอาการ
ไม่ใช่เพราะต้องการท�ำหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมายมาให้ดที ่สี ุดหรอก แต่
เพราะต้องการรางวัลตามประสาคนโลภต่างหาก บัวชมพูทำ� งานกับเสรี
มานานพอทีจ่ ะรูน้ ิสยั หัวหน้าคนนี้ดี
“เอาละ ทีน้ ีก็หลีกไปได้แลว้ ไปกันใหห้ มดนี่เลย ผมต้องการ
ความเป็ นส่วนตัว มีเรื่องจะเคลียร์กบั คนของผมสักหน่อย”
“แต่ฉนั ไม่มอี ะไรจะเคลียร์กบั คุณนะคะ และฉันก็ไม่ใช่คนของ
คุณด้วย” บัวชมพูปฏิเสธเสียงหลง กลบเสียงร้องอุทานวี้ดวา้ ยอย่าง
ลืมตัวของเสรีได้พอดี “ทีน่ ่ไี ม่ใช่ชคิ าโกทีค่ ณ
ุ จะท�ำอะไรตามอ�ำเภอใจก็ได้
นะคะ”
“ก็ใช่ ไง ผมถึงไม่แบกคุณขึ้นรถตัง้ แต่ วินาทีแรกที่เจอกันไง”
ถา้ เป็ นที่ของเขา เขาจะไม่ยอมเสียเวลายืนคุยกันเฉยๆ แบบนี้หรอก
เขาร้อนฉ่ าไปทัง้ ตัวตัง้ แต่รูว้ ่าเธอคือใคร อยากชวนไปร�ำลึกความหลัง
จนแทบจะทนไม่ไหวแล ้ว
“คุณหมายความว่ายังไงคะ คิดจะท�ำอะไรฉันหรือคะ” ความรูส้ กึ
หวาดกลัวลุกฮือขึ้นมาในใจมากมายเสียจนบัวชมพูอยากจะร้องไห ้
ออกมา คิดว่าเขาจะต้องท�ำตามค�ำพูดทีเ่ คยขูเ่ อาไว ้แน่ๆ เมือ่ ครู่เธอเอง
ก็กำ� ลังจะอธิบายไปแล ้วไง แต่เขาไม่ฟงั เธอไม่ได้อยากพบเขาเสียหน่อย
เธอไม่ได้เป็ นบัวชมพูคนเก่าแล ้ว จะต้องมาตายจากผลพวงเหตุการณ์
ในอดีตได้อย่างไร ไม่ยุตธิ รรมเอาเสียเลย
“เดีย๋ วคุณก็รู้” เขาออกแรงดึงเธอใหก้ า้ วเดินตาม พร้อมๆ กับ
จัดการส่งพวงมาลัยทีเ่ มือ่ ครู่ยงั คล ้องอยู่ทค่ี อของเขาให ้บอดี้การ์ดรับไป
“แต่ฉนั อยากรูต้ อนนี้น่ีคะ ถ ้าคุณไม่บอกฉันก่อนฉันก็ไม่ไปด้วย
หรอกค่ะ” บัวชมพูพยายามขืนตัวไว ้สุดแรง แต่กไ็ ด้เพียงแค่ไม่นาทีเดียว
เท่านัน้ ไม่เข ้าใจเลยว่าท�ำไมเสรีถงึ ไม่เข ้ามาช่วยเธอ ทัง้ ทีเ่ ธอส่งสายตา
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อ้อนวอนไปแล ้วหลายครัง้
‘หัวหน้าบ ้า! เห็นแก่เงินรางวัลมากกว่าลูกน้อง’ ต่อว่าหัวหน้าตน
ในใจอย่างแค้นเคือง ก่อนจะหันมามองแผ่นหลังกวา้ งของยักษ์ตวั โต
ตรงหน้าอย่างเอาเรื่อง ลากเอาๆ ท�ำแข ้งขาเธอพันกันไปหมดแล ้ว
“ถ ้าผมพูดออกไปตอนนี้ นอกจากคุณ คนอืน่ ก็ตอ้ งได้ยนิ ไปด้วย
คุณต้องการแบบนัน้ แน่เหรอบัว”
“งัน้ ก็ไม่ตอ้ งพูดค่ะ! ทัง้ ตอนนี้และตอนไหนก็ไม่ตอ้ งพูด! และ
ฉันขอเตือนเป็ นครัง้ สุดท ้ายนะคะว่าให ้คุณปล่อยฉันได้แล ้ว ไม่งนั้ …”
“ไม่งนั้ อะไรเหรอ” เซลิกตัดบทก่อนที่เธอจะพูดจนจบประโยค
“คุณสู ้แรงผมไม่ไหวหรอกบัว”
ตัวเล็กเท่ามดอย่างนี้ ต่อให้มเี ป็ นสิบก็ทำ� อะไรเขาไม่ได้ การที่
โดนเขาลากตัวปลิวอยู่ตอนนี้กย็ นื ยันได้เป็ นอย่างดีแล ้วด้วย
“ใครบอกว่าสู้ไม่ได้ละ่ คะ”
ปัก้ !
เธอเตะเขา เตะเขา้ ที่ปลีน่อง ครัง้ แรกไม่เป็ นไร ครัง้ ต่อมาจึง
เพิม่ น�ำ้ หนักมากขึ้น ถือเสียว่าเป็ นการเอาคืนเรื่องเมือ่ สองปี ก่อนด้วย
ซึ่งเธอไม่ใช่ คนแค้นฝังหุ่นอะไรหรอก ก็แค่ ไม่เคยลืมว่าใครท�ำอะไร
กับตัวเองเท่านัน้ และเมือ่ เขายังไม่เป็ นอะไรสักที ครัง้ ทีส่ ามจึงตามมา
แล ้วครัง้ นี้ก็เป็ นเธอเสียเองทีเ่ สียหลักเกือบล ้มหัวทิม่ โชคดีทเ่ี ขาหันมา
ช่วยประคองเอาไว ้ ซึง่ เธอคงจะซึ้งอยู่หรอกหากมือของเขาไม่ทาบลงบน
อกอวบพอดี
“คุณเซลิก! คุณท�ำอะไรเนี่ย” บัวชมพูตมี อื เขาอย่างแรง
“อะไรกันบัว แตะนิดเดียวเอง ท�ำเหมือนโดนของร้อน ท�ำเหมือน
ไม่เคยมือกันมาก่ อนอย่ างนัน้ แหละที่รกั ” เซลิกปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
เขาชอบทีเ่ ธอเป็ นแบบนี้มากกว่าเธอคนเดิมเสียอีก เกิดมาเป็ นเมียเขา
ทัง้ ที มันก็ตอ้ งฤทธิ์มากสู ้คนแบบนี้สิ ชีวติ คู่ถงึ จะสนุก
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‘ทีร่ กั อีกแล ้ว สามครัง้ แล ้วนะ’ บัวชมพูกดั ฟันกรอดๆ ส่วนเขา
มองมือของตนเองอย่างเสียดาย ไอ้ท่ถี ูกเธอทัง้ เตะทัง้ ตีคงไม่ระคาย
ผิวเขาสักนิด เป็ นเธอต่างหากทีร่ สู้ กึ เจ็บมือเจ็บเท ้า
“ดูหน้าคุณสิบวั ไม่ได้ดงั ใจแค่น้ กี บ็ ้งึ ตึงเสียแล ้ว เป็ นคนเอาแต่ใจ
ตัง้ แต่เมือ่ ไรนะเราน่ะ เอาเป็ นว่าถ ้าอยากจะเรียกร้องค่าเสียหายก็ได้นะ
ผมยินดีจ่ายตามทีค่ ุณเรียกร้องโดยไม่มขี ้อแม ้หรือข ้อต่อรองใดๆ เลย
เผือ่ ว่ามันจะท�ำให ้คุณยิ้มกว ้างๆ ให ้ผมชื่นใจบ ้าง” เห็นเธอดูอารมณ์เสีย
เขาก็หวังว่าเงินจะช่วยท�ำใหเ้ ธออารมณ์ดไี ด้ เหมือนแม่ของเขาทีม่ กั จะ
อารมณ์ดที กุ ครัง้ ทีม่ ยี อดเงินเพิม่ เข ้าไปในบัญชีให ้ท่านได้ใช้จา่ ยแก้เครียด
“คิดว่ารวยมากหรือไงคะ ถึงเอาเงินมาฟาดหัวชาวบ ้านแบบนี้”
“แลว้ คิดว่ารวยมากไหมล่ะ” คนที่เกิดมาบนกองเงินกองทอง
ถามกลับน�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะ เมือ่ ครู่คงเพราะโมโหเธอเลยถามอย่างนัน้
ฐานะของเขาอยู่ในระดับใดเธอเองน่าจะรูด้ กี ว่าใคร
“มากค่ะ มากทีส่ ุดเลย” กระแทกเสียงตอบอย่างหงุดหงิด “แต่
เงิน ของคุ ณ ซื้อ ฉัน ไม่ไ ด้ห รอกนะคะ เพราะฉะนัน้ ไม่ต อ้ งเอามัน มา
ฟาดหัวฉัน!”
“แต่คุณเอาบางอย่างฟาดหัวผมได้นะ” เวลาเธอโกรธแล ้วหายใจ
แรงๆ หน้าอกของเธอน่ามองเหลือเกิน มันขยับเคลือ่ นขึ้นลงจนนึกอยาก
จะเอื้อมมือออกไปช่วยประคอง เป็ นห่วงกลัวว่าไหล่เล็กๆ จะรับน�ำ้ หนัก
ไม่ไหว
“คุณเซลิก!” เขากลายเป็ นคนหยาบคายมองหน้าอกผู ้หญิงแบบนี้
ไปได้อย่างไรกัน ถ ้าไม่ตดิ ทีว่ า่ ท�ำร้ายเขาแล ้วเรือ่ งราวจะบานปลายใหญ่โต
เธอก็จะจิ้มให ้ตาบอดสักข ้าง
“เอาน่าบัวใจเย็นๆ หน่อยเถอะ ใครจะกล ้าเอาเงินฟาดหัวคุณกัน
คุณน่ะอย่าฤทธิ์มากจนผมต้องใช้กำ� ลังฉุดกระชากมากกว่านี้ หรือต้อง
อุม้ กันเลยนะทีร่ กั เดีย๋ วคุณจะเจ็บตัวเปล่าๆ”
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ทีร่ กั อีกแล ้ว แถมยังเพิม่ ค�ำว่าทูนหัวมาอีกค�ำด้วย บัวชมพูไม่อยาก
ได้ยนิ ค�ำพวกนี้เลย
“เลิกเรียกฉันว่าทีร่ กั หรือเรียกด้วยค�ำอะไรทีไ่ ม่เหมาะสม แล ้ว
ฉันจะ…คุณเซลิก!” เขาอุม้ เธอ ทัง้ ทีเ่ ธอก�ำลังจะต่อรอง ซ�ำ้ ยังก้มหน้า
ลงมาข่มขูช่ ดิ แก้มนุ่ม
“เรียกซิกซ์อย่างทีเ่ คยเรียกสิ เรียกเซลิกๆ อยูไ่ ด้ ร�ำคาญหูชะมัด”
“ฉันไม่เคยเรียกค่ะ” ถ ้าไม่นบั เวลาทีเ่ ธอหลุดปากเรียกโดยไม่ตงั้ ใจ
เธอก็ ไ ม่เ คยเรีย กเขาด้ว ยชื่อ ที่เ ฉพาะคนภายในครอบครัว เขาเรีย ก
เพราะเธอถือว่าเป็ นคนนอก เธอไม่กล ้าบังอาจไปท�ำตัวตีสนิทกับเขาหรอก
“บัว ” อยู่ ๆ เขาก็ เ รีย กเธอด้ว ยน�ำ้ เสีย งตกใจ “ยัง ไม่ ท นั แก่
ความจ�ำเสือ่ มได้ไง”
เธอถลึงตาดุใส่เขา ดูพดู เข ้า แล ้วยังลดช่องว่างด้วยการโน้มใบหน้า
ลงมาใกล ้เสียจนแทบจะหายใจรดกันอยู่แล ้ว
“ฟัง นะ ถ า้ คุ ณ ยัง ไม่ย อมเป็ น เด็ก ดีส กั ทีผ มจะจู บ โชว์ทุก คน
ผมคิดถึงจูบหวานๆ ของคุณจะแย่แลว้ ตอนนี้ และแน่ นอนว่าผมจะ
ไม่จูบคุณแค่รอบเดียวหรอก”
บัวชมพูเม ้มริมฝี ปากแน่น แค่เรื่องทีเ่ กิดทัง้ หมดตอนนี้เธอก็ไม่รู ้
จะเอาหน้าไปไว้ท่ไี หนแล ้ว มันร้อนฉ่ าด้วยความอับอายไปหมดทัง้ ตัว
ถา้ ต้องมีฉากวาบหวิวเกิดขึ้นอีก เธอคงไม่กลา้ สู ห้ น้าใครได้อีก และ
เมื่อ รู ว้ ่า ตนเผลอวางมือ ลงไปสัม ผัส ไรขนบนแผ่ น อกแกร่ ง ก็ทำ� ให ้
เกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาดื้อๆ แถมยังแสบๆ ร้อนๆ ในจมูกชอบกล
“มีปญ
ั หาอะไรกับอกผมหรือเปล่า จ้องไม่วางตาเชียว” เซลิก
ก้มมองคนในอ้อมแขนทีเ่ งียบกริบผิดปกติ ตนเองก�ำลังพาเธอก้าวเดิน
ด้วยจังหวะหนักแน่ นมั่นคง น�ำกลุ่มบอดี้การ์ดนับสิบตรงมายังลิฟต์
โดยสารที่ตอนนี้เสรีผู้ซ่งึ ต้องการรางวัลใหญ่วง่ิ ตุบๆ ไปเตรียมพร้อม
รอให ้บริการอยู่เบื้องหน้าแล ้ว
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“หวงเหรอ งัน้ ติดกระดุมซะสิ”
“ฉันไม่ได้หวงค่ะ” ทีเ่ ธอมองไม่วางตาก็เพราะต้องคอยระวังไม่ให ้
มือไปโดนมันอีก คนอะไรก็ไม่รูข้ นเยอะจนนึกอยากหยิบมีดโกนมาก�ำจัด
ออกให ้ ไม่สิ คนอย่างเขาควรใช้ไฟแช็กลนน่ าจะดีกว่า อยากเห็นเขา
ทุรนทุรายบ ้างสักครัง้
“แต่คุณรีบติดกระดุมใหผ้ มเลยนะบัว” เซลิกแอบยิ้มในใจอย่าง
ลิงโลด บัวชมพูกย็ งั คงเป็ นบัวชมพู เธอคงรักเขามากถึงหึงหวงแม ้กระทัง่
เรื่องเล็กๆ
“ฉัน…” บัวชมพูมองมือตนเองอย่างอึ้งๆ เธอท�ำลงไปโดยไม่รตู้ วั
“ฉันแค่ไม่อยากมองมัน” บัวชมพูกล ้าสาบานว่าเป็ นเพราะเหตุผลนี้
จริงๆ ทีส่ ำ� คัญถ ้าติดกระดุมเสื้อให ้เขาเรียบร้อยเธอก็ไม่ตอ้ งระวังมือด้วย
ส่วนเรื่องหวง เธอจะหวงเขาท�ำไมในเมื่อเขาไม่ใช่ ของเธอเสียหน่ อย
แม ้กระทั่งตอนทีเ่ ธอมีสทิ ธิ์หวงเขาได้ เธอยังไม่เคยหวงเลย
“คงเพราะอกน่ ากินของผมมองแลว้ ใจมันสั่นสินะ เลยไม่กลา้
มองนานๆ”
“ค่ะ” กัดฟันตอบออกไปตามจริง ถ ้าไม่นบั เหตุการณ์เมือ่ สองปี กอ่ น
ทีเ่ ธอเมาไม่ได้สติ นี่ก็ถอื เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ธอใกล้ชดิ ผูช้ ายมากเสียขนาด
นับเสน้ ขนบนตัวอีกฝ่ ายได้ เชื่อว่าผูห้ ญิงคนอืน่ ทีต่ กอยู่ในสถานการณ์
แบบนี้กค็ งใจสั่นกันทัง้ นัน้ ไม่เห็นเป็ นเรื่องแปลก
เมือ่ เขาวางเธอลงหลังจากเข ้ามาอยู่ในลิฟต์กนั แล ้ว ซึง่ นอกจาก
มาร์คสั แล ้วคนอื่นๆ ก็ไม่ได้รบั อนุ ญาตใหต้ ามเข ้ามา เธอก็รบี ถอยหนี
ไปชิดอีกมุม รู้ว่าอย่างไรก็หนีเขาไม่พน้ เพราะเขาสาวเทา้ ตามมาติดๆ
กักขังเธอเอาไวด้ ว้ ยร่างสู งใหญ่ทเ่ี บียดชิดเขา้ หาเธออย่างคุกคาม ไม่รู ้
เธอคิดไปเองหรือเปล่า เขาดูตวั โตขึ้นกว่าเมือ่ สองปี ก่อน ในขณะทีเ่ ธอ
ดูเหมือนจะตัวหดเล็กลง
“ฟังนะบัว” ปลายนิ้วเรียวเชยใบหน้าของเธอขึ้น จะคุยกันให้รเู้ รือ่ ง
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ก็ตอ้ งมองหน้าสบตากันถึงจะถูก “ผมมีเวลาง ้อคุณแค่ไม่ก่นี าที หวังว่า
คุณคงไม่เล่นตัว รีบหายงอนเร็วๆ นะบัว”
“คุณเซลิก ใครง ้อใครงอนอะไรคะ” บัวชมพูจอ้ งเข ้าไปในดวงตา
สีนำ�้ ตาลทองของเขาอย่างงุนงง เขาเปลีย่ นเรื่องเร็ว หรือว่าเธอสมองช้า
ไม่ก็มวั แต่เมากลิน่ เหงือ่ ผสมกับกลิน่ น�ำ้ หอมอ่อนๆ จากตัวเขา ถึงได้
คิดตามเรื่องทีเ่ ขาพูดไม่ทนั เลย
“คุณไง คุณก�ำลังงอนผม” เซลิกตอบกลับชัดเจน ไม่มที า่ ทีล ้อเล่น
เลยแม ้แต่นอ้ ย
“มั่ว! ฉันไปงอนคุณตัง้ แต่เมือ่ ไรกันคะ”
“สองปี ทแ่ี ล ้ว” คราวนี้นำ�้ เสียงของเขายิง่ บอกถึงความชัดเจนจริงจัง
“อ้อ ถ ้าเป็ นเรือ่ งเมือ่ สองปี ก่อนฉันลืมความรูส้ กึ ไปหมดแล ้วค่ะ!”
ตอบโต้เขาด้วยเสียงดังฟังชัดกลับไปบ ้าง เมือ่ อยูใ่ นนี้บวั ชมพูกไ็ ม่กลัวว่า
คนนอกทีไ่ ม่รูเ้ รื่องราวในอดีตของเธอจะได้ยนิ สิง่ ทีพ่ ดู แล ้ว
“นั่นไง คุณงอนผมจริงๆ ด้วย” เขาสรุปเอง สรุปแล ้วยิ้มมั่นใจ
เสียด้วย
“คุณเซลิก! คุณต้องบา้ ไปแลว้ แน่ ๆ ค่ ะ” เธออยากจะกรีด๊ ใส่
หน้าเขานัก ผู ้ชายคนนี้ทำ� ไมถึงได้ด้ อื ดึงพูดไม่รูเ้ รื่องอย่างนี้ เธอบอกว่า
ไม่กค็ อื ไม่ เขาเข ้าใจเป็ นอย่างอืน่ ได้อย่างไร
“ซิกซ์! เรียกซิกซ์” เขาสั่ง
บัวชมพูสา่ ยหน้าระรัว ครัง้ ล่าสุดทีเ่ รียกแบบนี้เมือ่ เกือบสองปี ก่อน
เขาจูบเธอ จูบทีก่ ระแทกลงมารุนแรงจนท�ำเธอเลือดออก กินอาหารเผ็ด
ไม่ได้ไปหลายวัน และเมือ่ เขาบา้ ไปแลว้ เธอก็ตอ้ งหาทางเอาตัวรอด
แต่จะหวังพึง่ บุคคลทีส่ ามทีเ่ อาแต่ยนื นิ่งหันหลังให ้เธอกับเขาอย่างมาร์คสั
ก็คงไม่ได้
‘ใครก็ได้ช่วยด้วย’
พลันสายตาของบัวชมพูก็ปะทะเขา้ กับกลอ้ งวงจรปิ ด ในที่สุด
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เธอก็มที างรอดแล ้ว เจ้าหน้าทีส่ กั คนจะต้องมองเห็นเธอ “ช่วยด้วยค่ะ
ช่วยด้วย อื้อ…”
ริมฝี ปากอุ่นของเขาบดจูบเข ้าหากลีบปากอิม่ เต็มเย้ายวนทีเ่ คลือบ
ลิปสติกสีอ่อนกลืนทุกสรรพเสียงของเธอให้เงียบหายไป เขาจูบอย่าง
เรียกร้องมากกว่าจะเป็ นการลงโทษ ดวงตาคู่หวานของบัวชมพูเบิกกว ้าง
ผู ช้ ายบ า้ ตรงหน้า ฉวยโอกาสกับ เธอได้อ ย่ า งหน้า ด้า นๆ เมื่อ ครัง้ ที่
แต่งงานกัน ค�ำก็รงั เกียจ สองค�ำก็รงั เกียจ
“ทีน้ ียงั จะโวยวายอีกไหม แต่ ถงึ โวยวายไปก็ไม่มใี ครช่ วยคุณ
ได้หรอก คนทีน่ ่ถี งึ ไม่ใช่คนของผม แต่กไ็ ม่มใี ครกล ้าขัดใจผมหรอกนะ
ที่รกั ” เซลิกมองริมฝี ปากที่บวมเจ่อขึ้นเล็กน้อยจากฝี มอื ของตนด้วย
ความพึงพอใจ ในขณะทีเ่ ธอยังตกตะลึงไม่หาย ไม่รูจ้ ะรับมือกับสิง่ ที่
เกิดขึ้นนี้อย่างไร นอกจากยืนหอบหายใจถี่
“ทีร่ กั …”
“ฉันไม่ใช่ทร่ี กั ของคุณ!” ในทีส่ ุดเธอก็ได้สติกลับมา เขาจะต้อง
ให ้เธอบอกอีกกีค่ รัง้ ถึงจะยอมเลิกเรียกเธอด้วยถ ้อยค�ำนี้ “คุณมันเสียสติ
ไปแล ้วคุณเซลิก”
“เพราะคุณนั่นแหละ” เซลิกหัวเราะเบาๆ กับท่าทางจิ้มทีห่ น้าอก
อวบล ้นอย่างงงๆ ของเธอ “คุณปล่อยให ้ผมทรมานตัง้ สองปี ความคิดถึง
ท�ำให ้คนเป็ นบ ้าได้ จงรู้ไว้ดว้ ย แล ้วทีหลังอย่าได้ทำ� อย่างนี้กบั ผมอีกนะ
ทูนหัว”
“คุณ…พะ…พูดอะไรของคุณ” ในขณะทีเ่ ธอสะบัดศีรษะไล่ความรูส้ กึ
มึนๆ งงๆ ออกไป เพือ่ จะได้เขา้ ใจสิง่ ทีเ่ ขาต้องการสือ่ เซลิกก็อมยิ้ม
กรุม้ กริ่ม แววตาเอ็นดู ก่อนทีจ่ ะมีเสียงมาร์คสั แทรกมาเบาๆ
“ถึงแล ้วนะครับนาย”
เซลิกผงกศีรษะรับ จับร่างบางของบัวชมพูใหอ้ ยู่ในท่าทีส่ ะดวก
ต่อการอุม้ “ไปนอนคุยกันดีกว่า เผือ่ อะไรๆ มันจะง่ายขึ้น”
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“ไม่ตอ้ งค่ะ ฉันเดินเองได้ค่ะ!” พ ้นออกไปจากลิฟต์น่เี ธอจะวิง่ หนี
ให ้สุดชีวติ
“รู ้ แต่คุณน่ ะเก็บแรงขาไวท้ ำ� อย่างอื่นดีกว่า” เขาไม่ฟงั เธอเลย
ดับฝันเธอด้วยการอุม้ เธอลอยขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็ว และแม้วา่ เธอจะ
ทัง้ ดิ้นทัง้ ร้องแค่ไหน เขาก็สามารถพาเธอเข ้ามาในห ้องพักห ้องหนึ่งได้
“อย่าตามมานะคะ หยุดอยู่ตรงนัน้ เลยนะคุณเซลิก” บัวชมพู
ถอยหนีไปชิดอีกฟากของเตียงทันทีทเ่ี ขาวางเธอลง หัวใจเต้นระรัวราวกับ
ดนตรีรอ็ ก ในลิฟต์วา่ แย่แล ้ว ตรงนี้แย่กว่าเป็ นทบเท่าทวีคูณ
“ผูห้ ญิงเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันแบบนี้ทกุ รายหรือเปล่านะ ปาก
บอกว่าอย่าตามๆ แต่ความจริงคืออยากให ้ตามต่างหาก พอไม่ตามก็งอน
เฮ้อ ง ้อคนทีง่ อนเราสะสมมาถึงสองปี น่ที า่ ทางจะยากแฮะ” แต่จะโทษเขา
ก็ไม่ได้หรอก เธอต้องโทษตัวเองด้วย ถ ้าเธอไม่หนีมาไกล ไม่เปลีย่ นชื่อ
นามสกุล และติดต่อกับใครทางโน้นบา้ ง เขาคงจะตามหาเธอพบใน
ไม่ก่วี นั
“ถอยไปนะ!” นัยน์ตากลมโตมองร่างสูงทีเ่ คลือ่ นเขา้ มาหาอย่าง
ช้าๆ ด้วยความหวาดหวั่น
“ฉัน…ฉันไม่รูว้ า่ อะไรเข ้าสิงคุณ ไม่รูว้ า่ สมองคุณเป็ นอะไรไป แต่
ฉันอยากบอกให ้คุณรูว้ า่ ฉันไม่ได้งอนคุณ เพราะฉันไม่ได้รกั คุณเหมือน
ในอดีตแล ้วค่ะ!”
“ไม่เอาน่า” เซลิกส่ายหน้า แบบนี้น่ะเขาเรียกว่างอนชัดๆ “ผมก็
ตามมาง ้อถึงทีแ่ ล ้วนะบัว อย่าใจร้ายแกล ้งผมนักเลย”
เขาวางเข่าข ้างหนึ่งลงบนเตียง ก่อนจะพุ่งรวบตัวเธอเอาไว้ไม่ให้
หนีไปไหน ยกตัวเธอมานั่งกึ่งกลางเตียงแล ้วเทา้ แขนทัง้ สองข ้างคร่อม
ร่างสัน่ เทาไร้ทางหนี “ขอโทษทีเ่ คยพูดว่าจะไม่แตะต้องตัวคุณอีก ขอโทษ
ทีเ่ คยบอกว่ารังเกียจ ขอโทษทีเ่ คยแกล ้งใช้งานคุณสารพัด ขอโทษทีท่ ำ� ให ้
คุณเสียใจ”
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บัวชมพูน่งิ อึ้ง หากไม่ใช่ลมหายใจอุ่นๆ ของเขาทีเ่ ป่ ารดลงทีแ่ ก้ม
คอยย�ำ้ เตือนว่านี่คอื ความจริงไม่ใช่ความฝันละก็ เธอก็คงจะหลงเคลิ้ม
ไปแล ้ว
“กลับไปเริ่มต้นกันใหม่เถอะนะทีร่ กั ”
“ไม่! ฉันไม่กลับไปกับคุณหรอกค่ ะ” ตวาดเสียงใส่ ไม่มที าง
เสียหรอกทีเ่ ธอจะหลงกล ก่อนทีจ่ ะควา้ โคมไฟขึ้นมาฟาดลงบนศีรษะ
ของเขาอย่างแรง ก่อนทีท่ กุ อย่างจะตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่ง
“บัวชมพู!” เซลิกค�ำรามลั่น มือขา้ งหนึ่งกุมศีรษะตัวเองด้วย
ความตกใจ โชคดีทห่ี วั แข็งพอ ไม่อย่างนัน้ คงได้เลือดไปแล ้ว
“อย่ามองฉันด้วยแววตาดุแบบนัน้ นะคะ ฉัน…” ‘ฉันกลัว’ เธอ
กลืนถ ้อยค�ำสุดทา้ ยลงไปทันก่อนทีจ่ ะเผลอพูดออกมา จะใหเ้ ขารู้ไม่ได้
ว่าเธอรูส้ กึ อย่างไร
“กะเอาให ้ตายเลยใช่ไหมเนี่ย” มันเจ็บใช้ได้เลยแหละ
“คุณบังคับให้ฉนั ท�ำมันเอง!”
“แล ้วคุณจะงอนอะไรนักหนาบัว งอนถึงขัน้ ท�ำร้ายสามีตวั เองเนี่ย
มันร้ายแรงเกินไปนะทูนหัว” เขาขยับเข ้าหาเธออีก แค่โคมไฟอันเดียว
ไม่ทำ� ให ้เขาล่าถอยได้ง่ายๆ หรอก
“ฉันไม่ได้งอน!” บัวชมพูพยายามข่มความกลัว ย�ำ้ เสียงแข็ง
กับเขาอีกรอบ ยกสองมือดันอกแกร่ งเอาไว ้ ในขณะที่เขาก้มใบหน้า
ลงมาจนเกือบจะชิดติดกัน
“หรือจะต้องให ้ผมคุกเข่าอ้อนวอนถึงจะเลิกงอนครับคนดี”
บัวชมพูส่ายหน้า ต่อใหเ้ ขาท�ำมากกว่าคุกเข่าเธอก็ไม่หายงอน
หรอก เพราะเธอไม่ได้งอนเขา ไม่ได้งอนเลยจริงๆ
“เอ…หรือว่าต้องการให ้ผมรักคุณทัง้ ตัว งัน้ ก็ได้ จัดให ้เดีย๋ วนี้เลย
คนสวย” จบค�ำเขาก็เอื้อมมือมาทีช่ ายกระโปรงของเธอ
“กรีด๊ ! ไม่นะคะ” บัวชมพูพยายามจะหยุดการกระท�ำของเขา
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แต่ยง่ิ ดิ้นเหมือนยิง่ ท�ำให ้เข ้าทางเขามากกว่าเดิมเสียอีก ชุลมุนกันสักพัก
ชายกระโปรงตัวเก่งก็เลือ่ นขึ้นมากองทีเ่ อวคอดกิ่ว
“พระเจ้า! เมียผมเซ็กซีเ่ ป็ นบ ้า” เซลิกซู ้ดปากเบาๆ หลานๆ เคย
บอกเขาว่าพี่บวั ชอบสีแดง สงสัยคงจะชอบจริง สองปี ก่อนในคืนนัน้
เธอก็สวมบิกนิ ีลูกไม้สแี ดง วันนี้กเ็ ช่นกัน แดงร้อนแรงจนเขาแทบคลั่ง
นึกอยากจะเป็ นวัวกระทิงหนุ่มพุง่ เข ้าหามันเหลือเกิน
“ไอ้คนบา้ !” เขาจ้องเธอ จ้องเขม็งราวกับว่ามองทะลุเนื้อผา้ ได้
แถมยังรวบข ้อมือเธอเอาไว ้อย่างรวดเร็วไม่ยอมใหเ้ ธอปกปิ ดมันใหพ้ ้น
จากสายตาเขาอีก
“ที่รกั จ๊ะ ค�ำด่าเมือ่ ครู่ผมจะถือว่ามันเป็ นค�ำชมนะ” ในเมือ่ เธอ
ขี้ง อนนัก ก็ต อ้ งง อ้ ด้ว ยภาษากายนี่ แ หละ ถ า้ เธอได้รู ว้ ่า เขารัก และ
ต้องการเธอขนาดไหน เธอจะไม่มวี นั ผลักไสเขาอีกเด็ดขาด ทว่ามัน
กลับไม่งา่ ยอย่างทีค่ ดิ เพราะเธอกรีดร้องและดิ้นรนอย่างเอาเป็ นเอาตาย
ท�ำใหเ้ ขาถอดกระโปรงเธอได้แค่ ช้ ินเดียวทัง้ ที่เธอควรจะเปลือยเปล่า
ไปแล ้ว ถ ้าขืนเป็ นแบบนี้ต่อไป เมือ่ ถึงช่วงส�ำคัญคงได้หมดแรงกันทัง้ คู่
พอดี พอรูว้ า่ งอนแล ้วฤทธิ์เยอะอย่างนี้ สาบานได้เลยว่าเขาจะไม่ทำ� ให ้
เธองอนเขาอีกเด็ดขาด
“…บัว” เซลิกชะงัก อยูๆ่ เธอก็น่งิ ไปเสียดื้อๆ เมือ่ ดันกายออกห่าง
ก็พบว่าเปลือกตาของหญิงสาวเจ้าของดวงหน้าหวานทีท่ รมานตนมาถึง
สองปี ปิดสนิท
“บัว ชมพู ” เขาเขย่ า เธอเบาๆ เป็ น จัง หวะเดีย วกับ ที่ม าร์ค สั
ผลักประตูห ้องก้าวเข ้ามา นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลทองทอประกายดุกร้าวท�ำเอา
มาร์คสั หันหน้าหนีไปอีกทางแทบไม่ทนั
“เอ่อ…ขอประทานโทษครับ ผมเคาะประตูแล ้วนะครับ” มาร์คสั
ลอบถอนหายใจเบาๆ เกือบไปแลว้ เขา เกือบได้เห็นหนังรักอิโรติก
แบบสดๆ เสียแล ้ว
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“แล ว้ นายเข า้ มาเพื่อ !” เซลิก กระชากเสีย งถามพลางจัด การ
ดึงผา้ ห่มมาคลุมตัวบัวชมพูเอาไว ้ เมือ่ ครู่ถอื ว่าโชคดีไปที่เขาตัวใหญ่
มากพอจะใช้ร่างกายตัวเองบังร่ างกายส่วนล่างของบัวชมพูเอาไว้ได้
มาร์คสั ก็มาร์คสั เถอะ ถ ้าเห็นอะไรทีไ่ ม่ควรเห็นโดนดีแน่
“คุณท่านทัง้ สองกับคุณนิดาก�ำลังรออยู่นะครับ”
“รู แ้ ลว้ ” ถา้ ไม่ใช่เพราะไม่อยากให้ใครบุกมาที่น่ี ในเวลาที่เขา
ยังง ้อเธอไม่สำ� เร็จ เขาคงจะใหม้ าร์คสั ไปบอกคนเหล่านัน้ ว่าเขาไม่ว่าง
ซึง่ แน่ นอนว่ามีคนไม่เชื่อ แม่นั่นแหละจะบุกมาทีน่ ่ีเพือ่ พิสูจน์ใหแ้ น่ ใจ
ว่าเขาโกหกหรือไม่ คนขี้งอนก็คงไม่วายดึงแม่เขาไปเป็ นพวก และ
แน่นอนว่าเธอจะได้พวกเพิม่ มาอีกคนเป็ นของแถมคือพ่อของเขา สามี
ทีต่ ามใจภรรยาทุกอย่างโดยเฉพาะเรือ่ งแกล ้งปัน่ หัวลูก เพราะแค้นฝังหุน่
เรื่องทีล่ ูกดูดนมจากเต้าเมียคนละปี สองปี วา่ งัน้ พ่อทีด่ เี ขามีแต่ส่งเสริม
ลูกให้ได้กนิ นมจากเต้าแม่ให ้นานทีส่ ุด ไม่ทำ� อย่างนี้หรอก
“นายอยู่ท่ีน่ีเฝ้ าเธอเอาไวแ้ ลว้ กันนะมาร์คสั อย่าปล่อยใหห้ นี
ไปไหนได้ เสร็จธุ ระแลว้ ฉันจะรีบกลับมาสะสางเรื่องที่ยงั ค้างคาต่ อ
ให ้เสร็จ”
“ครับนาย” มาร์คสั รับค�ำ
เซลิกทอดสายตามองอดีตภรรยาของตนเองแววตาเคร่งเครียด
ปิ ดไม่มดิ เขาสัมผัสได้ถงึ ความเปลีย่ นแปลงจากตัวเธอ ถา้ เธอร้องไห ้
กรีดร้อง หรือวิง่ หนีทนั ทีทเ่ี จอกัน เขาคงจะสบายใจกว่านี้ ระยะเวลา
สองปี คงไม่ชา้ เกินไปส�ำหรับเอาตัวเธอกลับไปอยู่ในครอบครองของเขา
อีกครัง้ หรอกนะ ไม่รูล้ ะ อย่างไรเขาก็จะดื้อ จะตีมนึ แบบนี้ จะหลอก
ตัวเองไปจนกว่าจะเอาชนะใจเธอได้อกี ครัง้
“เดีย๋ วผมมานะบัว รออยู่ตรงนี้ห ้ามหนีไปไหน จะรีบกลับมาหา”
เซลิกหอมหน้าผากเนียน หอมแก้มนุ่มทัง้ สองข ้าง ปิ ดท ้ายด้วยจุบ๊
ริมฝี ปากอิม่ ได้รูปน่าจูบเบาๆ ท�ำมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะสัมผัสน้อยนิด
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แค่น้ ีก็ทำ� เอาเขาแทบจะทนไม่ไหว ไม่รูเ้ ขาเป็ นพวกหื่นขึ้นสมองตัง้ แต่
เมือ่ ไร ใจมันถึงได้อยากจะให ้เธอตกอยู่ใต้ร่างเขาทัง้ วันทัง้ คืน
“คุณบัวเธอเป็ นอะไรหรือครับนาย” มาร์คสั ยังคงยืนนิ่งที่เดิม
ยังไม่ได้หนั มามองหญิงสาวบนเตียง แต่ตอนทีเ่ ข ้ามาเขาเห็นเธอเหมือน
คนไม่ได้สติ
“เป็ นลมน่ะ เมียฉันเขาขวัญอ่อนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล ้วแหละ”
เมือ่ สองปี ก่อน เขาจ�ำได้ดเี ลยละว่าเธอสะดุงทุ
้ กครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ เสียงเขาเรียก
ไม่รูจ้ ะตกใจท�ำไม ทัง้ ทีบ่ างครัง้ เขาแค่เรียกเบาๆ เท่านัน้ ฉะนัน้ เธอจะ
ตกใจกลัวเขาจนเป็ นลมก็ไม่แปลก แต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอก เสียดายเวลา
ไม่อำ� นวย ไม่งนั้ คงได้ปลุกคนแกล ้งหมดสติดว้ ยวิธเี ด็ดๆ
“ฝากด้วยแล ้วกันนะ”
มาร์คสั โค้งศีรษะรับค�ำ ยืนนิ่งรอจนกระทัง่ ร่างสูงของเซลิกก้าวพ ้น
ออกไปแล ้วเขาจึงหันหน้ามาทอดสายตามองหญิงสาวทีน่ อนนิ่ง พร้อม
รอยยิ้มข�ำมุมปาก
“นายไปแล ้วครับคุณบัว ไม่ตอ้ งแกล ้งเป็ นลมหรอกครับ”
บัวชมพูค่อยๆ เปิ ดเปลือกตาขึ้น พยุงกายลุกนั่งมองไปรอบๆ
อย่างหวาดระแวง ถอนหายใจเฮือกใหญ่เมือ่ ทุกอย่างเป็ นจริงอย่างที่
มาร์คสั พูด ผู ช้ ายบา้ คนนัน้ ออกไปแลว้ เธอรอดแลว้ แต่ คงจะรอด
แค่ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เพราะเขาบอกว่าจะรีบกลับมา
“ดูออกด้วยหรือคะ” บัวชมพูย้ มิ เจือ่ นๆ อายๆ เมือ่ หันมาสบตา
กับมาร์คสั
“เกือบดูไม่ออกเหมือนกันครับ คุณบัวแกล ้งเป็ นลมได้เนียนมาก
ครับ” มาร์คสั จงใจโกหกเพื่อท�ำใหเ้ ธอสบายใจ การดู แลจะได้เป็ น
เรื่องง่าย
“จริงหรือคะ เอ่ อ…คุณมาร์คสั คะ ช่ วยด้วยค่ ะ ช่ วยบัวด้วย
บัวอยากออกไปจากทีน่ ่ี”
รามิลยา 37

มาร์คสั ส่ายหน้าเป็ นค�ำตอบโดยไม่ต ้องเสียเวลาคิด คนตรงๆ และ
ซือ่ สัตย์อย่างเขาเจ้านายสั่งเอาไว ้อย่างไรก็ตอ้ งเป็ นไปตามนัน้
“ขอโทษด้วยนะครับทีท่ ำ� ใหค้ ุณผิดหวัง แต่ถา้ คุณอยากออกไป
จากทีน่ ่ีจริงๆ คุณคงต้องรอคุณเซลิกกลับมา แล ้วขอร้องเขาดูนะครับ”
“ไม่มที างหรอกค่ะ เขาไม่ยอมคุยดีๆ ด้วยหรอก” บัวชมพูเชื่อว่า
ต่อใหเ้ ธอพูดอย่างไรมันก็คงไม่สามารถท�ำใหส้ ถานการณ์เปลีย่ นไปได้
“เขาเสียสติไปแลว้ เกิดอะไรขึ้นกับเขางัน้ หรือคะ ท�ำไมเขาถึงเป็ นได้
ขนาดนี้”
รอยยิ้มขันปรากฏบนใบหน้ามาร์คสั ครู่ หนึ่ง เมื่อรู้ตัวว่าเผลอ
แสดงอารมณ์ออกไปเขาก็รบี ตีสหี น้านิ่งเรียบ ไม่ยอมพูดหรืออธิบายใดๆ
ปล่อยให ้มาเฟี ยเถือ่ นทีใ่ ครๆ หลายคนเรียกกันถูกเข ้าใจผิดต่อไป
“ถ ้าบัวยังถูกขังอยู่ในนี้ จนไม่สามารถกลับบ ้านได้ตามเวลาปกติ
มันต้องแย่มากๆ แน่ ค่ะ” แค่ คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการกลับ
ผิดเวลา น�ำ้ ตาของบัวชมพูกเ็ อ่อคลอ ปวดลึกในหัวใจจนยากจะบรรยาย
ออกมาเป็ นค�ำพูดได้ ถา้ เธอไม่ลมื หยิบมือถือมาจากโต๊ะท�ำงานด้วย
ตอนที่ตามหัวหน้าออกมาก็คงจะดี อย่างน้อยก็จะได้โทร.บอกว่าเกิด
อะไรขึ้น หรือไม่กจ็ ะได้โทร.แจ้งต�ำรวจ
“คุณพูดเหมือนมีใครรออยู่ทบ่ี ้าน” กิรยิ าของบัวชมพูทำ� ให ้มาร์คสั
สงสัย เธอสะดุง้ เฮือกทันทีทร่ี ูว้ า่ เขาจับพิรุธบางอย่างได้
“ตอนทีอ่ ยู่ข ้างล่างผมได้ยนิ ทีค่ ณ
ุ พูดกับคุณเซลิกเจ้านายผมแทบ
ทุกค�ำนะครับ ที่บอกว่าไม่มใี คร คุณคงไม่ได้โกหกเพือ่ ผลประโยชน์
บางอย่างหรอกนะ”
“ปะ…เปล่าค่ ะ ไม่ค่ะไม่ได้โกหก บัวตัวคนเดียว อยู่คนเดียว
ไม่มใี ครจริงๆ ค่ะ” บัวชมพูพยายามบังคับน�ำ้ เสียงใหก้ ลับมาเป็ นปกติ
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้ แต่มนั ช่างน่าขัน ยิง่ บังคับ มันยิง่ สั่น ได้แต่ภาวนา
อ้อนวอนสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์วา่ ขออย่าให ้เขาเอะใจจนส่งคนไปดูทพ่ี กั ของเธอเลย
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“ถ ้าไม่มกี ด็ แี ล ้วครับ เพราะถ ้ามีนายคงไม่ปล่อยเอาไว ้แน่ คุณเอง
ก็รู้ดวี ่านายไม่ชอบคนโกหกหลอกลวงมากแค่ไหน ขอร้องว่าอย่าท�ำให ้
นายของผมกลายเป็ นฆาตกรเลยนะครับ” มาร์คสั บอกด้วยน�ำ้ เสียง
หนักแน่น คนฟังสะอึกอึ้ง นัง่ นิ่งตัวแข็งค้าง ใบหน้าซีดขาวเป็ นกระดาษ
ถา้ ตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆ ทีห่ ่างไกลผูค้ นตัง้ แต่แรก วันทีต่ อ้ ง
มานั่งอกสั่นขวัญหายเช่นนี้กค็ งไม่มที างเกิดขึ้น
หลังจากนัน้ มาร์คสั ก็ออกไปรอขา้ งนอก ปล่อยใหบ้ วั ชมพูเดิน
กระวนกระวายในหอ้ งนอนกว ้างเพียงล�ำพัง เธอต้องหนี แต่เธอไม่รูว้ า่
จะหนีอย่างไร ความสู งขนาดนี้ ถา้ หนีทางหน้าต่างคงได้ตกลงไปตาย
อย่างน่าอนาถ ถ ้าบุกออกไปตรงๆ เลยคนของเขาก็ไม่ใช่นอ้ ยๆ ไม่วาย
ถูกหิ้วกลับมา
ขณะทีก่ ำ� ลังคิดจนหัวแทบระเบิดอยู่นนั้ เสียงดังโครมครามจาก
ด้านนอกก็ทำ� เอาร่างบางสะดุงเฮื
้ อก เธอนึกว่าเซลิกกลับมาแล ้ว ตัดสินใจ
วิง่ มาหลบอยูใ่ นห ้องน�ำ้ ถอดฝักบัวมาเป็ นอาวุธ โชคดีทพ่ี อจะมีความรูน้ ้ ี
อยู่บ ้าง ถอดยากกว่าทีเ่ คยเจอมาแต่กไ็ ม่เกินความสามารถ ยิง่ บวกกับ
ความตกใจกลัวยิง่ ท�ำใหเ้ ธอมีแรงเยอะกว่าปกติ หมายมั่นว่าใครก็ตาม
ทีโ่ ผล่เข ้ามา เธอจะฟาดไม่เลี้ยง
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มาเล่นเกมไล่จับกันเถอะ

คิ้วเขม้ ของเซลิกขมวดเป็ นปมทันทีเมื่อก้าวเทา้ ออกมาจาก

ตัวลิฟต์แล ้วพบกับภาพเหตุการณ์อนั น่าฉงน ผูช้ ายทีอ่ ยู่ตรงนัน้ คนที่
สวมชุดผ ้าฝ้ ายพื้นเมืองสีเทาแขนขาสัน้ กับรองเท ้าแตะคีบคือ ฌอน อธิป
คาร์สนั พีช่ ายของเขาเอง ดูเหมือนว่ามันก�ำลังตกทีน่ ั่งล�ำบาก หรือไม่
ก็เพี้ยนไปแล ้ว ถึงได้ยอมปล่อยใหห้ ญิงสาวร่างเล็กไม่ต่างจากบัวชมพู
ของเขากระทุง้ ศอกแหลมๆ เข ้าทอ้ งเต็มๆ แล ้วมันก็รอ้ งโอดโอยคล ้าย
เจ็บปวดนักหนา สงสัยอยากเปลีย่ นอาชีพจากนักธุรกิจเป็ นนักแสดงชาย
ท่าทางน่าจะไปรุ่งเสียด้วย แบบนี้รางวัลออสการ์คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
“ไอ้คนลามก!”
น�ำ้ เสียงนั่นคุน้ หูมาก โชคดีท่หี ลังจากเธอด่าทอพี่ชายเขาเสร็จ
เธอก็เงยหน้าขึ้น ท�ำใหเ้ ขาไม่ตอ้ งเสียเวลานึก ถึงแม ้เธอจะไม่ได้หนั มา
ทางนี้ แต่กด็ ูออกว่าเธอคือ นิดา รุ่งพานิชตระกูล ทายาทสาวคนเดียว
ของเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ หญิงสาวทีช่ อบท�ำหน้าตาบึ้งตึง ดูไม่เป็ นมิตร
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ตลอดเวลานั่นเอง
“ไปตายซะ!”
เมือ่ ได้ยนิ เธอใช้ถ ้อยค�ำทีร่ นุ แรงขึ้น ปมทีค่ ้ วิ ของเซลิกก็ขมวดแน่น
ยิง่ กว่าเดิม เจ้าพีช่ ายตัวดีของเขาคงไปก่อเรื่องอะไรเอาไว ้ เมือ่ สาวเจ้า
จะเดิน หนี ม นั ก็ ผ วาคว า้ ท่ อ นแขนนัน้ เอาไว ร้ าวกับ เป็ น ของส�ำ คัญ ที่
ปล่อ ยผ่ า นไปไม่ไ ด้ นั่ น ท�ำ ให้ม นั โดนเธอเล่น งานอีก ครัง้ นอกจาก
ส น้ แหลมๆ เกือ บสามนิ้ ว จากรองเท า้ แบรนด์ช นั้ น�ำ จะปัก ฉึ ก ลงบน
หลังเท ้าข ้างหนึ่งอย่างแรง เข่ามนๆ ของเธอยังกระแทกเข ้าทีจ่ ดุ กึง่ กลาง
ของร่างกายก�ำย�ำในวินาทีถดั มาด้วย
‘เฮ้ย นี ่ม นั เหมือ นดู ห นัง สยองขวัญ ชัด ๆ’ เซลิก สะดุ ง้ เฮือ ก
เสียววาบไปทัง้ ตัว เผลอกุมเป้ ากางเกงตนเองตามสัญชาตญาณโดย
ไม่รู้ตวั ในขณะทีฌ
่ อนร้องลั่น ทรุดลงคุกเข่ากับพื้นหน้าเขียวหน้าคล�ำ้
เหยเกด้วยความทรมาน นอกจากส่งสายตาแค้นเคืองไปใหห้ ญิงสาว
ที่เดินลิ่วๆ ห่างออกไปก็ทำ� อะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แลว้ ฝากเอาไว ้
ก่อนเถอะ
“เฮ้ ต้องใหเ้ รียกรถพยาบาลไหมฌอน” เซลิกตัดสินใจเอ่ยทัก
หลัง จากได้ส ติ ก ลับ มา นั่ น ท�ำ ให เ้ จ้า ของใบหน้า หล่ อ เหลาคมคาย
ทีค่ ล ้ายคลึงเขามากราวกับฝาแฝดหันขวับมามองด้วยแววตาตื่นตะลึง
อย่างปิ ดไม่มดิ ไม่บอ่ ยครัง้ หรอกทีฌ
่ อนจะเสียอาการ
“เวร! เมือ่ กี้แกไม่เห็นอะไรใช่ไหมซิกซ์” ถึงจะเจ็บเจียนตาย แต่
ฌอนทีต่ อนนี้มสี แี ดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าอีกสีไม่รูเ้ พราะอายหรือเพราะ
อะไร กลับพยายามฝื นท�ำตัวให ้เป็ นปกติจะยันกายลุกขึ้น
“เสียใจด้วย ฉันเห็นเต็มๆ สองตาเลยละ” เซลิกยอมรับตรงๆ
เขาไม่ใช่คนนิสยั ดีท่จี ะโกหกเพือ่ รักษาความรู้สกึ ของใคร โดยเฉพาะ
พี่ชายทัง้ หลายที่ชอบแกลง้ น้องเล็ก ไม่แกลง้ เปล่า ยังถีบเขาออกมา
ยืนหัวแถวเป็ นเป้ าล่อพวกไม่หวังดีต่อคาร์สนั ส่วนคุณชายทัง้ ห ้า บางคน
รามิลยา 41

ก็นั่งท�ำงานอยู่เบื้องหลังสบายใจเฉิ บ บางคนไปท�ำธุ รกิจในแบบที่ตน
สนใจ บางคนก็ไปท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองชอบ อย่างแดนพีค่ นทีส่ ามของเขา
ก็เลือกทีจ่ ะเป็ นแพทย์
“ไม่ตอ้ งฝื นหรอกน่ า” ฝ่ ามือหนาของเขากดไหล่พ่ชี ายให้นั่งลง
เจ็บเหมือนจะขาดใจตายแบบนี้มนั ต้องอยู่น่ิงๆ จนกว่าจะดีข้นึ
“ฉันไม่เป็ นไร! ไม่ตอ้ งยุ่ง”
“ก็ ไ ม่ อ ยากยุ่ ง นัก หรอก แค่ เ ป็ น ห่ ว งฌอนน้อ ยเท่ า นัน้ แหละ
กระทบกระเทือนรุนแรงเสียขนาดนัน้ ถา้ นายยิ่งขยับมันก็ย่งิ จะแย่นะ
รูไ้ หม มันอาจจะท�ำให้มอี ะไรฉีกขาดข ้างใน แล ้วมันเน่าทีหลังได้นะฌอน”
เซลิกพูดออกมาด้วยใบหน้าและน�ำ้ เสียงจริงจัง
“ถา้ ไม่เชื่อจะลองเสี่ยงดู ก็ได้นะ แต่ ถา้ เกิดมันเน่ าขึ้นมาจริงๆ
อย่าโทษฉันก็แล ้วกัน ของแบบนี้น่ะไม่มอี ะไหล่ให ้เปลีย่ นนะฌอน จะไป
ขอของใครมาปลูกถ่ายก็ไม่ได้หรอก ไม่มใี ครเขาให้กนั ” เขานั่งยองๆ
ลงตรงหน้าพีช่ ายพร้อมกับตบไหล่
“แกแน่ ใจนะว่าแกไม่ได้โกหกน่ ะซิกซ์” ฌอนเหมือนจะเชื่อครึ่ง
ไม่เชื่อครึ่ง เซลิกไม่ใช่ หมอ แต่ ไอ้หมอนี่เป็ นคนเดียวที่คุยกับแดน
ทายาทหมายเลขสามของตระกูลทีผ่ ดิ เหล่าผิดกอเลือกทีจ่ ะเป็ นแพทย์
แทนทีจ่ ะเป็ นนักธุรกิจเหมือนพีน่ อ้ งคนอืน่ ๆ บ่อยทีส่ ุด
“จริง แท้ร อ้ ยเปอร์เ ซ็น ต์! เอาน่ า เจ็บ ก็ ย อมรับ ว่า เจ็บ นอน
ครวญครางไปเถอะ จะอายอะไรกันวะ คนกันเองน่าฌอน ฉันไม่เอาไป
บอกใครหรอกว่าฌอนน้อยของแกมันโดนสาวขึ้นเข่าน่ ะ แลว้ ที่พวก
บอดี้การ์ดลงไปออกันหน้าลิฟต์ชนั้ ล่าง ก็คงเป็ นฝี มอื แกสินะ”
ฌอนไม่ใช่แค่ ไล่คนลงไปหรอก แต่ หมอนี่ยงั หา้ มไม่ใหค้ นอื่น
ขึ้นมาก่อนได้รบั อนุญาตด้วย แต่เพราะเป็ นเขาไง จึงไม่มใี ครกล ้าขวางทาง
ส�ำ คัญ กว่ า นั้น คื อ คนที่ ต อ้ งการพบเขาซึ่ ง อยู่ บ นนี้ คื อ คุ ณ นายโรส
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง บิก๊ บอสทีแ่ ท ้จริงของบ ้านคาร์สนั
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“ใช่” ฌอนยอมรับขณะทิ้งตัวลงนอนแผ่บนพื้น เขามีปญ
ั หาทีต่ ้อง
เคลียร์กบั หญิงสาวคนนัน้ สักหน่ อยเลยต้องการความเป็ นส่วนตัว แต่
คุยกันได้ไม่ก่คี ำ� ก็เกิดเรื่องเสียก่อน
“สนใจเธอเหรอ”
ฌอนนิ่งไปอึดใจ ไหวไหล่เล็กน้อยก่อนจะยอมตอบ “ก็นิดหน่อย
แกดูออกเหรอ”
“อย่าว่าแต่ฉนั เลย เจ้าแฝดหลานเราก็คงดูออกเหมือนกันว่ะฌอน”
พ่อคุณเล่นยอมอีกฝ่ ายเสียขนาดนัน้ จะให้คิดเป็นอื่นได้ไง แต่ถา้ หาก
นีเ่ ป็ นการเข ้าใจผิด เธอไม่ใช่คนส�ำคัญส�ำหรับมันละก็ นัน่ ก็คงหมายความ
ว่ามันเสียสติไปแล ้วเท่านัน้ แหละ
“ก็เธอสวย แกก็รฉู้ นั ชอบของสวยๆ งามๆ หุ่นโคตรเร้าใจว่ะ”
“แต่ดมุ ากนะ ไม่ใช่ของเล่นทีแ่ กจะเอามาเล่นได้” เซลิกเตือนพีช่ าย
ด้วยความหวังดี ไม่ถามหรอกว่ารูจ้ กั กันได้อย่างไร เดีย๋ วถ ้ามันอยากเล่า
ก็คงเล่าเอง แล ้วไอ้ทเ่ี จ็บหนักอยู่ตอนนี้ก็ฝีมอื เธอคนนัน้ ทัง้ นัน้ ถา้ ยัง
ขืนไปยุ่งด้วยอีกอาจจะสลบไม่รตู้ วั แล ้วไปฟื้ นอีกทีทโ่ี รงพยาบาล
“ไม่หรอก ไม่ดุเลย เธอเป็ นคนขี้อายน่ ะซิกซ์ ขี้อายมากด้วย
พออายมากๆ เข ้าเลยแกล ้งดุกลบเกลือ่ นไปงัน้ แหละ”
เซลิกส่ายหัว เหลือเชื่อจริงๆ “แกเอาตาข ้างไหนมองวะฌอน”
“ตาทัง้ สองขา้ งของฉันนี่แหละ” ฌอนยืดอกขึ้นคลา้ ยกับภูมใิ จ
นักหนากับความสามารถด้านการมองคนของตน “เหมือนที่ครัง้ หนึ่ง
ฉันเคยมองยายบัวแล ้วบอกว่าเด็กมันน่ารักดี แต่แกไม่เชื่อไง ตินู่นติน่ี
ไม่หยุด ทีน้ ีเป็ นไงล่ะ กว่าจะรูว้ ่าหลงเสน่หน์ อ้ งเขาก็ตอนทีส่ ายเกินไป
เด็กมันหนีไปไหนก็ไม่รู ้ ป่ านนี้มผี วั ใหม่ไปแล ้วมัง้ ”
“ไอ้ปากหมา! บัวเขารักฉันมาก เขารอฉันตามไปงอ้ อยู่ เขา
แค่งอน!”
ฌอนพูด ออกมาได้อย่ างไรว่าบัวชมพูของเขาหนี เขามาเพื่อมี
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คนใหม่ ทัง้ ทีเ่ ธอเพิง่ จะยืนยันกับเขาไม่นานนี้เองว่าเธอไม่มใี คร เธอก�ำลัง
รอคนที่เพอร์เฟ็ กต์อยู่ ไม่ว่าค�ำว่าเพอร์เฟ็ กต์ในความหมายของเธอ
จะเป็ นอย่างไร สุดท ้ายมันก็ตอ้ งหมายถึงเขาคนนี้เท่านัน้
“คิดไปเองเปล่าซิกซ์ พวกผู ้ชายดีๆ หล่อๆ มีถมไป ถึงจะน้อยกว่า
ผูช้ ายแบบเราๆ ก็เถอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มี ป่ านนี้หนู บวั ของแกคงโดน
คาบไปรับประทานแล ้วก็ได้”
“ฌอน! หุบปาก” ถ ้อยค�ำของมันท�ำให ้ความรูส้ กึ หวั่นลึกๆ ในใจ
ของเขาเริม่ จะท�ำงานอีกแล ้ว เขาจะไม่บอกมันหรอกว่าเขาเจอเมียเขาแล ้ว
รอเซอร์ไพรส์มนั พรุ่งนี้ดว้ ยการอุม้ เมียที่อ่อนแรงเพราะถูกสามีคนนี้
ปรนเปรอชุดใหญ่ไปร่วมโต๊ะอาหารเช้ากับทุกคนในครอบครัวแล ้วกัน
แต่ทำ� ไมเขาถึงได้หนักใจเหลือเกิน กลัวว่ามันจะไม่เป็ นไปตามทีค่ ดิ เอาไว ้
“เดีย๋ วสิ แกจะไปไหนซิกซ์” ฌอนมองตามน้องชายทีด่ นั ตัวลุกขึ้น
หันหลังใหเ้ ขาอย่างรวดเร็วหลังจากมันถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมา
ใจคอมันจะปล่อยพีช่ ายให ้นอนเจ็บตรงนี้คนเดียวหรือไง
“แม่เรียกว่ะ จะไปหาแม่แล ้ว” เซลิกก้มมองนาฬกิ าข ้อมือครู่หนึ่ง
เขาสายไปเกือบห ้านาทีแล ้ว ขืนชักช้ากว่านี้แม่คงบ่นหูชา
“ไปด้ว ยสิ ได้ยิน ว่า นิ ด าเธอก็ จ ะไปพบแม่ข องเราเหมือ นกัน
ฉันจะไปหาเธอ” ร่างสูงใหญ่ของหนุ่มในชุดพื้นเมืองดันตัวลุกขึ้นนัง่ อย่าง
ทุลกั ทุเล ที่อยากไปด้วยไม่ใช่ เพราะอะไรหรอก เพราะนิดาเองก็ถูก
แม่ของพวกเขาเรียกมาพบเช่นกัน “เฮ้ย มาพยุงกันหน่อยซิกซ์”
เซลิกชะงักเล็กน้อย ก่อนจะไหวไหล่ไม่ยอมหันกลับมามองคน
ทีอ่ ยู่ดา้ นหลังเลยแม ้แต่นอ้ ย “คลานมาเองก็แล ้วกัน”
“ไอ้ซกิ ซ์! นี่ฉนั พีแ่ กนะ”
“ก็ไม่เคยคิดว่าเป็ นน้องหรอกน่า สบายใจได้พช่ี ายนัมเบอร์โฟร์”
ในเมือ่ มันอยากปากไม่ดเี รื่องเมียเขาก่อน เขาก็ขอไม่เห็นมันเป็ นพีช่ าย
ชั่วคราวแล ้วกัน ซึง่ เมือ่ เขาก้าวเข ้ามาในหอ้ งพักของพ่อและแม่ ก็ตอ้ ง
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ชะงักอีกรอบ นิดาทีเ่ คยบึ้งตึงก�ำลังยิ้มแย้มใบหน้ากระจ่าง แววตาสดใส
อยู่บนโซฟาตัวใหญ่ สวยจริงๆ อย่างทีฌ
่ อนว่านั่นแหละ แต่ดูอย่างไร
ก็สวยไม่ได้ครึ่งของเมียเขา ท�ำให ้เขาใจสั่นไม่ได้เลยด้วยซ�ำ้
“อยากได้วะ่ เนื้อเต้นยิกๆ เลย”
เซลิกสะดุง้ เบาๆ ฌอนตามมาเร็วกว่าที่คิด แลว้ ไอ้พ่ชี ายคนนี้
ก็มายืนเยื้องด้านหลังเขาเล็กน้อย ท�ำท่าท�ำทางเหมือนหมาเห็นกระดูก
“เก็บอาการหน่อยเถอะฌอน”
พูดออกไปแล ้วเซลิกก็อดนึกถึงตัวเองไม่ได้ วินาทีทเ่ี ขาเจอบัวชมพู
เขาก็มสี ภาพไม่ต่างจากหมอนี่เท่าไรหรอก เพียงแต่เขาไม่แสดงออก
ชัดเจน ไม่ทำ� ตัวน่าอายแบบนี้
“อ้าว ซิกซ์มาแล ้วหรือลูก” รสิตาหันมามองตามเสียงทีไ่ ด้ยนิ แว่วๆ
คลีร่ อยยิ้มหวานทันทีทเ่ี ห็นว่าผูม้ าใหม่เป็ นลูกชายคนสุดทอ้ ง และยังมี
เจ้าตัวดีหมายเลขสีพ่ ว่ งมาเป็ นตัวแถมด้วยอีกคน “ฌอนก็มาด้วยหรือจ๊ะ
ดีจงั เลย จะได้ให้หนู นดิ าฝึ กแยกลูกสองคนให้ได้ ต่อไปถ ้าหมัน้ กันแล ้ว
หนู นิดาจะได้ไม่สบั สน จ�ำผิดจ�ำถูกไงจ๊ะ”
“หมัน้ !” แน่ น อนว่า เสีย งอุท านลั่ น แบบนี้ จ ะเป็ น ใครไปไม่ไ ด้
นอกจากฌอน ส่วนเซลิกผงะเล็กน้อย สีหน้าท่าทางเคร่ งเครียดปน
หวาดระแวงและหวาดหวัน่ ลึกๆ ในใจ หาเหตุผลมาตอบตัวเองไม่ได้เลย
ว่าท�ำไมเขาถึงมั่นใจว่าคนทีต่ อ้ งหมัน้ กับยายหน้ายักษ์คอื ตัวเอง
แม่น ะแม่ เขาเพิ่งได้เจอเมีย ไม่ถึงวัน ยังไม่รู เ้ ลยว่าเรื่องมัน
จะเป็ นอย่างไรต่อไป แม่ก็คิดจะหาเมียน้อยมาใหล้ ูกชายคนนี้เสียแล ้ว
มีหวังการทีจ่ ะพาบัวชมพูกลับมาเป็ นหญิงสาวในปกครองของอดีตสามี
คนนี้คงยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

ทันทีทป่ี ระตูลฟิ ต์ตรงหน้าเลือ่ นเปิด บัวชมพูกว็ ง่ิ แบบไม่คดิ ชีวติ
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ตัง้ แต่เกิดมาเธอไม่เคยรีบร้อนเท่านี้มาก่อนเลย ไม่สนใจจะทักทายใคร
ไม่สนใจสายตาของใครที่มองมาด้วย เพราะสิ่งที่เธอต้องรีบท�ำตอนนี้
ก็คือ เก็บขา้ วของส�ำคัญแล ้วไปจากที่น่ีใหเ้ ร็วที่สุด ก่อนที่ใครบางคน
จะรูต้ วั ไม่งนั้ เธอตายแน่ โดนเชือดแน่ แต่เมือ่ มาถึงโต๊ะท�ำงานทุกอย่าง
กลับไม่เป็ นดังใจ
“อยู่ไหนเนี่ย!” มือสั่นๆ ของบัวชมพูกมุ ขมับทัง้ สองข ้าง เธอหา
โทรศัพท์มอื ถือของตัวเองไม่เจอ ของชิ้นสุดท ้ายทีต่ อ้ งเอาไปด้วย ทัง้ ที่
มั่นใจว่าลืมวางมันเอาไว้ในลิ้นชักแท ้ๆ
“อะแฮ่ม!” เสียงกระแอมกระไอดังขึ้นใกล ้ๆ ตัว บัวชมพูทก่ี ำ� ลัง
ก้มๆ เงยๆ สะดุง้ เฮือกสุดตัว “หานี่อยู่ใช่ไหมครับคุณลิน เอ๊ะ หรือ
จะต้องเรียกว่าคุณบัวดีนะ”
“หัวหน้า!” เสรีมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของเธอตัง้ แต่เมือ่ ไรไม่รู ้
และนั่น ในมืออวบอูมนั่นถือโทรศัพท์ของเธออยู่ ด้วยความรีบ เธอ
จึงเอื้อมมือออกไปจะเอามันคืน
“อ๊ะๆ จะเอาของจากมือผูใ้ หญ่เขาต้องท�ำยังไง ลืมมารยาทไปแล ้ว
หรือไงคุณบัว” เสรีขยับมือหลบได้อย่างรวดเร็ว หัวเราะเบาๆ เหมือน
เป็ นเรื่องสนุก แต่บวั ชมพูไม่สนุกด้วย
“หัวหน้าคะ ขอร้องเถอะค่ะ ฉันรีบ” ตอนนี้เธอใช้เวลามากเกินไป
แล ้ว ถ ้าขืนยังชักช้าอย่างนี้อกี ใครก็คงช่วยเธอไม่ได้อกี แล ้ว
“ท�ำไมต้องรีบ คุณบัวจะไปไหนหรือ ยังไม่ถงึ เวลาเลิกงานเลยนะ”
เสรีหรี่ตามองพิจารณาลูกน้องสาว ก่อนจะตาโตเบิกกว ้าง “นี่คุณไปท�ำ
อะไรมา ผมเผ ้ายุง่ เหยิง เสื้อผ ้าก็ยบั อย่าบอกนะว่าคุณกับคุณเซลิก…”
“ฟังนะคะหัวหน้า ฉันกับคุณเซลิกเราไม่มอี ะไรกัน มันไม่มอี ะไร
เกิด ขึ้น ทัง้ นัน้ และฉัน ไม่ได้คิด จะแย่ ง พ่อ เทพบุต รของหัว หน้า เลย
ถึงเขาจะหล่อรวยแค่ไหนแต่ไม่ใช่สเปกฉันหรอกค่ะ ฉันไม่ตอ้ งการอะไร
แบบนัน้ มานานแล ้ว ฉะนัน้ อย่าหาเรื่องฉันเลยนะคะ ขอร้อง”
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เสรีเป็ นเพศทางเลือก รูก้ นั ดีในแผนก แต่พอเวลาออกไปข ้างนอก
เสรีจะพยายามท�ำตัวแมน และเสรีเองพูดเรือ่ งแขกคนส�ำคัญของโรงแรม
มาหลายวัน เป็ นคนเดียวที่รูว้ ่าแขกคือใคร และหมายมั่นปัน้ มือจะ
ทอดสะพานเสริมใยเหล็กให ้เขา ได้ไม่ได้ไม่เป็ นไร เป็ นแค่สามีมโนก็ได้
แต่ห ้ามเด็ดขาด ห ้ามลูกน้องใต้บญ
ั ชาเพ ้อพกหรือท�ำตัวเลียนแบบตน
“อ้อ หล่อนไม่ได้แย่ง แต่ จะบอกว่าเขาเลือกหล่อนเองใช่ไหม
ร้ายนักนะยะ งัน้ บอกมาเลยนะว่ามีซมั ติงอะไรกับเขา ท�ำไมเขาถึง
ท�ำเหมือนคนคลั่งรักกับหล่อนขนาดนัน้ ”
“อะไรของหัวหน้าคะเนี่ย คลั่งรงคลั่งรักอะไรกัน โอ๊ย บ ้าไปแล ้ว”
บัวชมพูกุมขมับทัง้ สองขา้ งของตนอีกรอบ ถา้ ไม่ทำ� อะไรสักอย่างคง
ไม่ได้การ “ขอโทษด้วยนะคะ อย่าโกรธกันเลยนะ”
เธอคว ้าแฟ้ มแข็งๆ ขึ้นมาตีลงไปบนข ้อมืออีกข ้างของเสรีอย่างเร็ว
และแรง แล ้วฉวยจังหวะนี้ฉกเอาของของตนคืนมา ซึง่ เสรีไม่ทนั ระวัง
มัว แต่ ต กใจกับ สิ่ง ที่เ กิ ด ขึ้น ก่ อ นเธอจะวิ่ง แบบไม่ คิ ด ชี วิต อีก ครัง้
เหนื่อยจนแทบขาดใจตาย แต่สุดทา้ ยก็พาร่างบางมานั่งบนเบาะคนขับ
ในรถยนต์ญป่ี ่ นุ มือสองของตนได้สำ� เร็จ
“บัวขอโทษนะคะคุณซิกซ์ ลาก่อนค่ะ ลาแลว้ ลาลับเลยนะคะ”
เธอพึมพ�ำออกมาเบาๆ หลังจากระงับอาการเหนื่อยหอบของตนเองได้
ในระดับหนึ่งแล ้ว ก่อนจะสตาร์ตเครื่องยนต์บงั คับพวงมาลัยหักเลี้ยว
ออกมาจากอาคารจอดรถส�ำหรับพนักงานด้วยความเร็วอย่างทีไ่ ม่เคยท�ำ
มาก่อน

“เสร็จเรื่องแล ้วนิดาขอตัวกลับไปท�ำงานต่อนะคะคุณป้ า” นิดา

ร�ำคาญสายตาหวานเชื่อมทีส่ ่งมาจากชายหนุ่มทีพ่ าตัวเองมานั่งตรงข ้าม
เธอเต็มทน
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“จ้ะหนู นิดา แต่ ถา้ ว่างๆ แวะมากินขา้ วกับป้ าสักมื้อหน่ อยนะ
เดีย๋ วป้ าให ้เลขาฯ ของป้ าคุยกับเลขาฯ หนู นดั แนะกันอีกที” รสิตา คาร์สนั
ส่งยิ้มอย่างเอ็นดูให้กบั หญิงสาวรุ่นลูกทีต่ นรูส้ กึ ถูกชะตามาแต่ไหนแต่ไร
ไม่ใช่เพราะเป็ นลูกสาวของเพือ่ นรักคนหนึ่งหรอก แต่เป็ นเพราะนิสยั
ใจคอของนิดาต่างหาก เป็ นหญิงเก่งกล ้าน่าชื่นชม
“ได้ค่ะคุณป้ า ถา้ นิดาว่างนะคะ” นิดาแบ่งรับแบ่งสู ้ ถา้ คนที่
ร่วมโต๊ะอาหารด้วยมีเฉพาะท่าน หรือคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ฌอน เธอก็คง
ตอบตกลงไปแล ้ว
“งัน้ เดีย๋ วผมเดินไปส่งนะครับ” ฌอนรีบดันร่างสูงของตนลุกขึ้น
ยังไม่ทนั ยืนได้อย่างมั่นคงเขาก็ถูกแม่ควา้ ท่อนแขนเอาไว ้ ท่านกอด
แขนเขาแน่น แอบหยิกเนื้อเขาด้วย แล ้วท่านก็หนั ไปพยักพเยิดกับลูกรัก
ของท่าน
“ซิกซ์จะ๊ ไปส่งน้องหน่อยสิลูก”
“แม่ครับ” ฌอนไม่รูว้ า่ เขาจะร้องไห้ให้กบั โชคชะตา หรือโวยวาย
โทษฟ้ าโทษดิน ดี แม่ เ ขารัก ลู ก ไม่ เ ท่ า กัน อีก แล ว้ ถ า้ สิ่ง ที่เ ซลิก พู ด
เป็ นความจริงว่าแม ้กระทั่งหลานแฝดของพวกเขายังสามารถดูออกเลย
ว่าเขาสนใจในตัวนิดา แม่ก็ตอ้ งดูออก แล ้วท�ำไมถึงเชียร์เจ้านั่นกับเธอ
แทนทีจ่ ะเป็ นเขามากกว่า
“ครับแม่” เซลิกรับค�ำอย่ างอารมณ์ดี รีบท�ำตามที่แม่สั่งโดย
ไม่สนใจสายตาอ้อนวอนของฌอน นิดาเองก็ดูเหมือนจะรีบหนีเจ้าพีช่ าย
ตัวดีของเขาเช่ นกัน เธอถึงได้กา้ วฉับๆ น�ำหน้าไปโดยไม่รอเขาเลย
ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยอยากรูเ้ รื่องของทัง้ สองคนเท่าไร แต่ตอนนี้ชกั เริ่ม
เปลีย่ นใจ รู้ไว้สกั หน่ อยก็คงไม่เสียหาย อาจจะได้เรื่องไวแ้ กล ้งฌอน
เสียอีก
“ส่งแค่น้ กี พ็ อค่ะ ไม่ตอ้ งตามไปส่งทีล่ ฟิ ต์หรอก” นิดาไม่เสียเวลา
หันกลับมามองเซลิกสักนิด มั่นใจว่าอย่างไรก็เป็ นเขาทีเ่ ดินตามมา และ
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อยู่ห่างในระยะทีส่ ามารถได้ยนิ สิง่ ทีเ่ ธอพูด
“ผมก็กำ� ลังจะลงไปชัน้ ล่างเหมือนกัน คุณคงไม่รงั เกียจใช่ไหมครับ
ที่จะเดินไปที่ลฟิ ต์พร้อมกัน” เซลิกอาศัยช่วงขาที่ยาวกว่าก้าวตามมา
จนทัน ทันได้เห็นว่าเธอมองเขาด้วยหางตาแบบเหยียดๆ
“แค่ ชนั้ เดียวคุณก็ใช้ลฟิ ต์เหรอคะ” เพราะเป็ นเจ้าของสถานที่
จึงรูด้ วี า่ คาร์สนั เหมาห ้องพักโรงแรมของเธอเอาไว ้สองชัน้ ติด
“มีกฎห ้ามหรือครับ”
“ฮึ” เธอแค่นเสียงในล�ำคอเบาๆ อย่างไม่สบอารมณ์
“ผมมีเมียแลว้ ” ตัดสินใจบอกความจริงเพื่อจบปัญหา เพราะ
ถา้ เดาไม่ผดิ ผูห้ ญิงคนนี้อาจจะก�ำลังเข ้าใจผิดคิดว่าเขาจะจีบเธอ แต่
เสียใจด้วย ความสวยของเธอท�ำอะไรเขาไม่ได้หรอก
“ผมไม่คดิ หาเรือ่ งฆ่าตัวตายด้วยการมีผู ้หญิงอืน่ หรอกนะคุณนิดา”
“เดีย๋ วนะ คุณบอกว่าคุณมีเมียแล ้วงั้นเหรอ” คราวนี้นิดาหยุด
ยอมหันมามองเขาเต็มสองตา คิ้วเรียวได้รูปขมวดเข ้าหากัน ในขณะที่
เขาเลือกทีจ่ ะเดินผ่าน
“แล ้วท�ำไมเมือ่ กี้คุณไม่บอกคุณป้ าไปล่ะ ฉันจะได้ไม่ตอ้ งยุ่งยาก
พูดจนเมื่อยกราม” นิดาเป็ นฝ่ ายก้าวตามบา้ ง กิริยาท่าทางของเธอ
บอกชัดเลยว่าไม่พอใจ ความจริงเธอก็ดูเหมือนจะไม่พอใจอะไรๆ
รอบกายอยู่ทกุ เวลานั่นแหละ ทว่าตัง้ แต่รู้จกั กันมา ร่วมงานหลายครัง้
วันนี้เป็ นวันทีน่ ิดาดูจะอารมณ์เสียมากผิดปกติ
“ก็ผมเห็นคุณจัดการได้ดแี ล ้วนี่”
“ไม่ใช่ตงั้ ใจโยนมันให ้เป็ นภาระฉันคนเดียวหรอกนะ”
“เอาน่ า คุ ณ ผมขอโทษ ผมกะจะเซอร์ไ พรส์เ รื่ อ งนี้ ก บั ท่ า น
วันหลังน่ะ” แต่ถงึ วันนี้เธอจะไม่ทำ� อะไร อย่างไรเขาก็คงไม่ยอมปล่อยให ้
เรื่องนี้ดำ� เนินต่อไปอยู่ดนี ั่นแหละ
“งัน้ เหรอคะ แล ้วเมียทีว่ า่ คงไม่ได้หมายถึงผูห้ ญิงทีค่ ุณกอดเธอ
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หน้าโรงแรมของฉันหรอกนะคะ” นิดาอดมองด้วยแววตาดูแคลนไม่ได้
จริงๆ น้องกับพีน่ ิสยั ก็คงไม่ต่างกัน เธอคิดถูกจริงๆ ทีต่ ดั สินใจเอาตัว
เข ้าไปยุ่ง
“ใช่ นั่นแหละเมียผมเอง” ไม่นึกว่าผู ้หญิงคนนี้จะเห็นเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึ้น แต่กไ็ ม่เป็ นไร เขาไม่คดิ จะปิ ดบังเรื่องนี้ไปตลอดหรอก อยาก
ประกาศให้โลกรูเ้ สียอีก
“เมียที่ไม่มอี าการดีใจที่ได้เจอสามีตวั เองเลยสักนิดน่ ะหรือคะ
แปลกจัง”
“เธอก�ำลังงอนผมอยู่ จะใหแ้ สดงออกได้ไงว่าดีใจแค่ไหน เดีย๋ ว
มันก็ไม่สมจริงสิคุณ” เซลิกเอ่ยพลางอมยิ้ม ขัดกับแววตาทีห่ ม่นแสงลง
เพราะรูด้ แี ก่ใจว่าตนยัดเยียดค�ำว่างอนให้บวั ชมพู ซึง่ อย่างไรมันก็ดกี ว่า
ค�ำว่าฉันไม่รกั คุณแล ้วของเธอเป็ นไหนๆ
“คุณคิดแบบนัน้ จริงๆ หรือคะ ฉันละยอมพวกคุณเลยจริงๆ
คุณนี่กอ๊ บปี้ พีค่ ุณมาเลยนะคะ” นิดาส่ายหน้าระอา โชคดีนกั ที่ผู้ใหญ่
ไม่ฝืนจับเธอเข ้าพิธีววิ าห์กบั เขาวันนี้พรุ่งนี้ตามทีพ่ วกท่านต้องการ แต่
ยอมใหท้ ำ� ความรู้จกั กันก่อนตามที่เธอต่อรอง เรื่องของอนาคตก็ค่อย
ตัดสินใจกันภายหลัง
“ผมไม่ใช่ฌอน” ค�ำพูดของเธอดูเหมือนจะสือ่ ไปในทางทีไ่ ม่ค่อย
ดีนกั ฌอนคงก่อเรื่องแย่ๆ เอาไวจ้ ริงๆ “อย่าเอาผมไปเหมารวมกับ
หมอนั่นสิ ผมไม่เหมือนมันหรอก”
“ถ ้าอย่างนัน้ คุณคงเข ้าใจอะไรได้งา่ ยๆ กว่าเขาสินะคะ งัน้ ฟังนะคะ
ฉัน ไม่ส นใจว่า ผู ห้ ญิง คนนัน้ จะเป็ น เมีย คุ ณ จริง หรือ หลอก แต่ คุ ณ
ไม่มสี ทิ ธิ์ใช้พ้ นื ที่ในโรงแรมของฉันเป็ นสถานที่กกั ขังหน่ วงเหนี่ยวใคร
โดยเฉพาะคนของฉัน ฉันหวังว่ามันคงจะไม่มคี รัง้ ต่อไปนะคะ” คราวนี้
นิดาท�ำให ้เซลิกเป็ นฝ่ ายหยุดชะงักได้บ ้าง
“เดีย๋ ว” เซลิกคว ้าท่อนแขนเรียวของหญิงสาวทีก่ ำ� ลังเดินผ่านตน
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เอาไว้บบี แน่น ท�ำให ้เขาแคลงใจแล ้วเธอจะหนีไปไหนไม่ได้เด็ดขาด
“คุณหมายความว่ายังไง”
“ก็หมายความตามนัน้ ค่ ะ” นิดาตบทา้ ยประโยคด้วยรอยยิ้ม
เจ้าเล่หแ์ กมสะใจ
“คุณคงไม่ได้เอาตัวเข ้ามายุง่ เรือ่ งของคนอืน่ หรอกใช่ไหมคุณนิดา”
เขาเค้นเสียงถามลอดไรฟัน อารมณ์เริ่มคุกรุ่น
เธอไหวไหล่เป็ นค�ำตอบ ปลดมือหนาออกจากท่อนแขน เมือ่ เขา
จะตามมาควา้ มันเอาไว้อีกครัง้ บอดี้การ์ดร่ างใหญ่ ผิวสีมรี อยช�ำ้ ปูด
เป็ นลูกมะนาวที่หน้าผากโดดเด่น ซึ่งเป็ นคนของเธอก็เขา้ มาขวางทาง
ตามด้วยชายชาวเอเชียรูปร่างสูงก�ำย�ำอีกสีห่ ้าคน
“บ า้ ฉิ บ !” คนเยอะขนาดนี้ เ ขาตัว คนเดีย วสู้ไม่ได้ สู้ไ ปก็ จ ะ
กลายเป็ นตัวตลกเสียเปล่า เป็ นเพราะฌอนนัน่ แหละทีใ่ ห ้คนของคาร์สนั
ลงไปหมด เขาจึง ได้แ ต่ ม องตามแผ่ น หลัง ของนิ ด าด้ว ยความรู้สึก
สังหรณ์ใจแปลกๆ แล ้วนาทีต่อมาไอ้ตวั ต้นเหตุก็โผล่หน้ามาตอนทีเ่ ธอ
หายเข ้าไปในลิฟต์พอดี
“ซิกซ์! คุณนิดาล่ะ ไปแล ้วเหรอ”
“อยากตายไหมฌอน” เห็นหน้าพีช่ ายตัวเองแล ้วความหงุดหงิด
ก็พลุง่ พล่าน ทีผ่ ู ้หญิงคนนัน้ ต่อต้านและท ้าทายเขา คงเป็ นเพราะหมอนี่
นี่แหละไปแหย่รงั แตน พอแตนแตกรัง แตนมันต่อยคนเดียวเสียทีไหน
คนใกล้ตวั เลยพลอยรับกรรมไปด้วย
“อารมณ์เสียอะไรของแก”
เซลิกไม่ตอบ ไม่มเี วลาสนใจเรื่องอืน่ นาทีน้ ีเรื่องบัวชมพูสำ� คัญ
ทีส่ ุด ลางสังหรณ์บางอย่างบอกเขาว่ามันจะต้องเกิดเรื่องขึ้น เขาสาวเท ้า
ยาวเข ้าลิฟต์อกี ตัวด้วยหัวใจอันร้อนรุ่ม แต่มนั น่าโมโหนัก พีช่ ายตัวซวย
อย่างฌอนมันจะวิง่ ตามเขามาท�ำไม
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“พับผ่าซิกซ์ ทีมแกเกมจนได้” ฌอนกอดอกมองภาพ

บอดี้การ์ดฝี มอื ดีของเซลิกถูกมัดมือปิ ดตากองรวมกันกลางหอ้ งอย่าง
น่าขัน “ฝี มอื ใครวะเนี่ย”
แทนที่เซลิกจะรีบช่วยคนของตน แต่ส่งิ ที่ฌอนเห็นคือหมอนั่น
วิง่ วุน่ ไปตามมุมนัน้ มุมนี้ของหอ้ งพัก เหมือนก�ำลังค้นหาอะไรบางอย่าง
ปล่อยให ้เขาเป็ นคนแก้มดั เจ้าพวกดวงซวยทัง้ หลายเองคนเดียว
“ก่ อนหน้านี้เจ้านายแกมันขังใครเอาไวม้ าร์คสั บอกฉันหน่ อย
ได้ไหม” ฌอนคาดเดาเรื่องนี้เอาเอง ในขณะทีเ่ ซลิกก�ำลังท�ำลายข ้าวของ
ระบายอารมณ์อย่างบา้ คลั่ง ท่าทางผิดหวังเสียใจมากมายอย่างที่เขา
ไม่เคยเจอมาก่อน
“บอกมาเถอะน่า แกกลัวอะไรมาร์คสั ” เขาเร่งคนสนิทน้องชาย
ด้วยความอยากรูเ้ ต็มประดาแล ้ว แต่มาร์คสั ก็เอาแต่ปิดปากนิ่ง
“แค่บอกว่าใครถูกขังเอาไว้ทน่ี ่ีกบั คนกันเองไม่ได้เลยเหรอไง”
“เมีย!” เซลิกทีเ่ ดินกลับมาตัง้ แต่เมือ่ ไรไม่รูก้ ระแทกเสียงตอบกลับ
ด้วยตัวเอง แล ้วชกเปรี้ยงเขา้ ที่กำ� แพงแข็งๆ จนเนื้อสีนำ�้ ตาลนัน้ แตก
จนได้เลือด
ฌอนขมวดคิ้วเข ้มเข ้าหากันด้วยความประหลาดใจ ‘มันบ ้าไปแล ้ว
หรือไงวะ’
“เมียฉันหายไปแล ้ว เธอหายไปแล ้ว!”
“ใจเย็นๆ ซิกซ์” ฌอนคว ้าก�ำปัน้ ของน้องชายเอาไว ้ ก่อนทีม่ นั จะ
ถูกเหวีย่ งออกไปให ้แตกยับไปมากกว่านี้ ซึง่ ช่วยเรียกสติอกี ฝ่ ายกลับมา
ได้เป็ นอย่างดี
“เออ” เซลิกดึงก�ำปัน้ กลับ เขาลูบหน้าตัวเองแรงๆ ทีหนึ่ง
“บอกฉันหน่ อยสิเมียแกนี่ใครซิกซ์ ใคร นาตาลี แอนน์ เคท
หรือว่าเจน” รายชื่อคู่ควงของน้องชายทีฌ
่ อนพอจะรู้จกั พรั่งพรูออกมา
จากริมฝี ปากได้รูป
52 มาเฟียง้องอนรัก

“บัว! ฉันมีเมียคนเดียวฌอน มีแค่คนเดียว แค่บวั ” ตอนนี้เซลิก
พยายามเหลือเกินทีจ่ ะระงับอารมณ์โกรธเกรี้ยวของตนเองเอาไว้ไม่ให้
สติแตกแบบเมือ่ ครู่ แต่ฌอนก�ำลังท�ำให ้เขาเสียอาการอีกครัง้ ชือ่ มากมาย
ที่พูดออกมานั่นท�ำใหเ้ ขาดู เป็ นผู ช้ ายแย่ ทัง้ ๆ ที่เวลาสองปี ท่ผี ่านมา
เขาไม่ได้มใี ครคนอืน่ เลย เขาพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเพือ่ รอใครบางคน
มากแค่ ไหนมันก็รู ้ มันยังกลา้ เดาว่าจะเป็ นคนอื่นได้อย่างไร หรือถา้
นี่เป็ นการล ้อเล่น ก็ถอื ว่าเขาไม่สนุกด้วย
“บัวชมพู? แกตามหาเธอเจอแล ้วเหรอ ไม่เห็นบอกกันบ ้างเลย”
คนชื่อบัวทีเ่ ซลิกเอ่ยถึงฌอนรู้จกั แค่คนเดียว คิดว่าคงต้องใช่เธอแน่ๆ
“บ ้าน่าซิกซ์ แกหย่าขาดจากเธอแล ้วนี่ ตัง้ เกือบสองปี แล ้วนะ”
“แลว้ ไง” นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลทองวาวโรจน์ทนั ทีท่ไี ด้ยนิ ความจริง
จากปากอีกฝ่ าย ความจริงทีเ่ ขาไม่เคยนึกอยากยอมรับมัน เพราะมัน
เป็ นความผิดพลาดทีเ่ ขากลับไปแก้ไขไม่ได้
“หย่ าแลว้ ก็ตอ้ งเรียกอดีตเมียสิ ไม่ใช่ เรียกเมียเฉยๆ ถึงแก
จะอยากได้เขากลับมาเป็ นเมียเหมือนเดิมก็เถอะ และแกก็ไม่มสี ทิ ธิ์กกั ขัง
เธอเอาไว ้ด้วยนะซิกซ์ ควรจะคุยกันดีๆ ท�ำตัวให ้เป็ นสุภาพบุรุษหน่อย”
“แลว้ ใครล่ะที่มนั ท�ำใหเ้ รื่องเป็ นแบบนี้!” ถา้ วันนี้มนั ไม่ทำ� ให ้
นิดาโกรธ เรื่องราวก็อาจจะไม่เป็ นแบบนี้ เขาเชื่อว่าเขาโดนหางเลขจาก
เรื่องที่มนั ก่ อ และยังจ�ำได้ไม่ลมื ด้วยว่าจุดเริ่มต้นของเขากับบัวชมพู
ก็เริ่มจากมันเช่นกัน มันคือคนที่เธอเจอที่ผบั แล ้วหิ้วเธอมาส่งที่บา้ น
พีช่ ายเขาในคืนนัน้ เพราะรูว้ า่ เขาอยูท่ น่ี นั่ แล ้วมันก็ปิดปากเงียบไม่ยอม
บอกเรื่องนี้ ปล่อยใหเ้ ขาเขา้ ใจผิดว่าเธอร่วมมือกับคุณยายเพือ่ จับเขา
กว่าจะรู้ก็ตอนทีม่ นั มาสารภาพหลังจากเธอไปจากชีวติ เขาแล ้ว ไม่รูว้ ่า
ท�ำไมทุกเหตุการณ์สำ� คัญๆ ในชีวติ ของเขาจะต้องมีหมอนี่อยู่ดว้ ยตลอด
“ความผิดฉันเหรอวะ” ฌอนเกาท ้ายทอยตนเองงงๆ ยังไม่รตู้ วั ว่า
ตนเองมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นได้อย่างไร เขานึกว่าเขาเป็ นแค่
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ผู ้ชมเสียอีก
“เออ!” เซลิกไม่เสียเวลาอธิบาย เขาร้อนใจเรื่องของบัวชมพู
แทบจะบ ้าตายอยู่แล ้ว กว่าจะเจอตัวเธอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใช้เวลา
ตัง้ สองปี ซึ่งก็ยงั ไม่รูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่ามันสายเกินแก้หรือเปล่า แต่ แลว้ เธอ
ก็หายไปอีกครัง้ รวดเร็วเสียจนตัง้ ตัวไม่ทนั แต่เขาไม่มที างยอมใหม้ นั
จบแบบนี้หรอก เพราะทีท่ เ่ี ธอควรอยู่คอื ข ้างกายของเขาเท่านัน้ เขาจะ
เอาตัวเมียรักของเขากลับมา!
“พวกนายแยกย้ายไปตามเมียฉันให้ทวั่ โรงแรม ส่วนนาย มาร์คสั
นายไปเอาประวัตพิ นักงานของเธอมา ถ ้ามีคนขัดขวางใช้ปืนขูไ่ ด้เลย”
“มันจะไม่รุนแรงเกินไปหรือซิกซ์ เล่นปื นเลยเหรอ” ฌอนรีบขัด
ก่อนทีม่ าร์คสั จะเอ่ยรับค�ำ ทีน่ ่ไี ม่ใช่คาร์สนั กรุป๊ ไม่ใช่ชคิ าโกทีจ่ ะท�ำตาม
อ�ำเภอใจได้ทกุ เรื่อง
“ในเมื่อ ยายหน้า ยัก ษ์ข องแกเป็ น คนก่ อ เรื่ อ งท�ำ เมีย ฉัน หาย
เล่นแรงก่อน ท�ำไมฉันจะเล่นแรงกลับไม่ได้วะ” เซลิกตวาดกร้าวใส่พช่ี าย
ด้วยความหงุดหงิด ไม่รูเ้ มือ่ ไรมันจะไปให ้พ ้นๆ หน้าสักที
“อย่าบอกนะว่านี่เป็ นฝี มอื นิดาของฉัน” ฌอนเข ้าใจแล ้ว เข ้าใจว่า
ท�ำไมน้องมันถึงโยนความผิดมาใหต้ น ผูห้ ญิงคนนัน้ เก่งกล ้ากว่าทีค่ ิด
แบบนี้แหละยิง่ ตรงสเปกเขาเลย “สงสัยฉันจะจ้องเธอมากไป อายจนพาล
เลยสินะ งัน้ ฉันขออาสาท�ำงานนี้เอง ฉันจะไปเอาประวัตเิ ด็กบัวมาให ้แก
แทนมาร์คสั ”
“ได้! แต่ถา้ แกท�ำไม่สำ� เร็จ ฉันจะเป็ นคนไปจัดการยายนิดานั่น
ด้ว ยตัว ฉัน เอง แส่ ห าเรื่อ งดีน กั ” เซลิก บดกรามแน่ น เมื่อ เอ่ ย ถึง
ตัวต้นเหตุทท่ี ำ� ให ้ความรู้สกึ ของเขาพลิกผันในชั่วระยะเวลาไม่ก่นี าที
“อย่ าแมแ้ ต่ จะคิดแตะต้องเธอเด็ดขาดนะซิกซ์” ท่าทางขี้เล่น
ของเขาหายไปในพริบตา นี่ต่างหากคือตัวตนทีแ่ ท ้จริงของฌอนทีเ่ จ้าตัว
มักจะซ่อนเอาไวภ้ ายใต้ความดูเป็ นคนไม่เอาไหน เพือ่ ตบตาคนอื่นให ้
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ดูเหมือนเขาเป็ นแกะด�ำของบ ้านคาร์สนั ไม่มพี ษิ มีภยั ไม่มคี วามส�ำคัญ
ในด้านธุรกิจของตระกูล จะได้งา่ ยต่อการสืบสาวเรื่องต่างๆ
“งัน้ ฉันใหเ้ วลาแกหนึ่งชั่วโมง ถา้ แกท�ำไม่ได้ฉนั แตะยายนั่นแน่”
เซลิกไม่ได้ขู่ การเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันมาสามสิบกว่าปี รู้กนั ดีวา่ การพูดจา
กัน ตรงๆ คือ เรื่อ งปกติ โดยเฉพาะเรื่อ งส�ำ คัญ ที่ไ ม่มีใ ครเสีย เวลา
อ้อมค้อมกันหรอก ถ ้าฌอนเป็ นห่วงนิดาจริงๆ คิดอยากจะจีบเธอ มัน
ก็ตอ้ งท�ำให ้ส�ำเร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดเท่านัน้
		

ข้าวของจ�ำเป็ นถูกจับยัดใส่กระเป๋ าเดินทางใบเล็กเพื่อง่ายต่อ

การขนย้ายอย่างเร่งรีบ ความไม่เป็ นระเบียบท�ำให้บวั ชมพูเอาของใส่
ได้นอ้ ยกว่าทีค่ วรจะเป็ นถึงเท่าตัว แล ้วเธอก็ตอ้ งหัวเสียเมือ่ ต้องตัดใจ
ทิ้ง บางส่ ว นเอาไว ้ จนใครอีก คนที่ก อดอกมองเงีย บๆ อยู่ พ กั หนึ่ ง
ทนไม่ไหว
“ถอยออกมานี่มา เดีย๋ วพีจ่ ดั ให ้เอง” อินทุอร หญิงสาววัยสีส่ บิ ปี
ดึงของออกมาจากมือสั่นๆ ของบัวชมพู สั่นไปทัง้ ตัวเสียขนาดนี้ไม่รู ้
ขับรถกลับบ ้านมาได้อย่างไร
“ไม่เป็ นไรค่ะพีอ่ ร บัวเอาของไปแค่น้ ีแหละค่ะ” บัวชมพูกลัวว่า
จะเสียเวลามากเกินความจ�ำเป็ น แต่อนิ ทุอรส่ายหน้าไม่เห็นด้วย
“อย่าดื้อสิบวั จะรีบแค่ไหนก็ตอ้ งมีสตินะ ยิง่ กระเป๋ าใบเล็กก็ยง่ิ
ต้องจัดให้ดี เพราะสิ่งที่อยู่ในนี้บวั จ�ำเป็ นต้องใช้มนั หลายวัน จะไป
ซื้อเอาใหม่มนั ก็เงินทัง้ นัน้ ” อินทุอรพูดพลางรื้อของทุกอย่างออกมา
ต่ อหน้าต่ อตาบัวชมพูท่ีตอนนี้กระวนกระวายเสียจนนั่งไม่ติด คอย
ชะเง ้อมองไปทีร่ วั้ บ ้านทุกนาทีเลยก็วา่ ได้
“พี่คิดว่าเขาคงไม่เจอตัวบัวเร็วๆ นี้หรอก บัวไม่ได้ใช้ท่อี ยู่ท่นี ่ี
ในประวัตพิ นักงานนี่นา คืนนี้บวั ค้างทีบ่ ้านก่อนเถอะ แล ้วพรุ่งนี้สายๆ
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ค่อยไป” เห็นอีกฝ่ ายสติแตกอินทุอรก็เป็ นห่วง ไม่อยากให้ขบั รถทางไกล
กลัวว่าจะเกิดอุบตั เิ หตุไม่คาดฝันขึ้น
“ไม่ได้หรอกค่ะ” เมือ่ คิดจะหนีแล ้ว บัวชมพูกอ็ ยากหนีไปใหเ้ ร็ว
และไกลทีส่ ุด
“แต่พว่ี า่ ได้ และควรมากด้วย เพราะถ ้าเขาจะไม่ยอมปล่อยบัวไป
จริงๆ ตอนนี้เขาก็คงพยายามให ้คนของเขาออกตามหาตัวบัวไปทัว่ เมือง
อยู่ละมัง้ ยิ่งบัวออกไปก็ย่ิงเสี่ยงโดนจับได้นะ อยู่รอพี่ฤกษ์กลับมา
ช่วยกันวางแผนการหนีให ้มันดีๆ ดีกว่า”
บัว ชมพูน่ิ ง คิด ตามค�ำ พูด ของอิน ทุอ ร ซึ่ง เป็ น ไปได้สู ง เลยว่า
ขา้ งนอกนั่นอาจจะเต็มไปด้วยคนของเซลิก ถึงเขาจะเป็ นคนต่างชาติ
แต่ อ ำ� นาจเงิน ที่เ ขามีก็ ช่ ว ยให เ้ ขาท�ำ อะไรในเมือ งไทยได้ม ากกว่ า ที่
คนธรรมดาทั่วไปอย่างเธอจะนึกถึงเลยแหละ
“ก็ได้ค่ะ งัน้ บัวจะค้างก่อน”
อินทุอรยิ้มกว ้าง พยักพเยิดไปยังมุมหนึ่งของหอ้ ง “ใครบางคน
คงจะดีใจมากนะ ทีจ่ ะได้นอนกอดบัวถึงเช้าเป็ นการส่งท ้าย”
หญิงสาวยิ้มรับเศร้าๆ มองไปจุดนัน้ เนิ่นนาน กระทั่งควบคุม
ความรูส้ กึ ได้ มือไม ้เลิกสั่น ใจเลิกสั่นแล ้ว จึงลุกออกมาเข ้าครัวเตรียม
อาหารเย็นให้กบั สมาชิกทัง้ หกในบา้ น ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัย วันนี้
ตัง้ ใจจะท�ำพิเศษหน่ อยเพื่อเป็ นการเลี้ยงส่ งเธอเองนี่ แหละ สักพัก
อินทุอรก็ตามเข ้ามาช่วยอีกแรง
เมือ่ กินมื้อเย็นกันเสร็จเธอก็ถูกไล่ข้นึ มาพักผ่อนข ้างบน แต่เธอ
นอนไม่หลับ ใครบางคนก็ดูเหมือนจะนอนไม่หลับเช่นกัน จึงลืมตาแป๋ ว
อยูใ่ นอ้อมกอดของเธอโดยไม่มอี าการง่วงงุนให ้เห็นเลย ราวกับจะรูแ้ ล ้ว
ว่าพรุ่งนี้จะต้องแยกจากกัน ซึ่งต้องแยกกันเป็ นระยะเวลานานเท่าไร
ก็ไม่อาจรู้ได้ แต่คาดว่าคงหลายวัน เลยอยากมองหน้ากันให ้พอ ฉะนัน้
สภาพทีท่ กุ คนได้เห็นในตอนเช้าคือเธอโทรมลงไปถนัดตา
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“พีอ่ รคะ นี่ค่ะ ตอนนี้บวั มีใหแ้ ค่น้ ี พีอ่ รรับไปก่อนนะคะ แล ้ว
บัวจะหามาให้อกี ” บัวชมพูยดั ธนบัตรจ�ำนวนหนึ่งใส่มอื อินทุอรทีเ่ ดินมา
ส่งตนเองทีร่ ถ
“บัวเก็บเอาไว้ใช้เถอะ พีพ่ อมีอยู”่ อินทุอรรูว้ า่ บัวชมพูกำ� ลังล�ำบาก
จึงไม่อยากรับเงินเอาไว ้ แต่ บวั ชมพูก็ด้ ือเหลือเกิน ส่ายหน้าปฏิเสธ
ท่าเดียว
“ไม่ได้หรอกค่ะ ทางนี้จำ� เป็ นกว่าบัวมาก ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ”
บัวชมพูไม่อยากร้องไห ้หรอก แต่เมือ่ นึกถึงสิง่ ทีต่ นฝากพีส่ าวคนนี้ไว้ทน่ี ่ี
น�ำ้ ตาก็ไหลออกมาเอง “ฝากด้วยนะคะ”
“พีส่ ญั ญาจ้ะ พีจ่ ะดูแลของรักของบัวให้ดที ส่ี ดุ ” อินทุอรดึงร่างบาง
มากอดปลอบด้วยความเห็นใจอย่างทีส่ ุด ถ ้าเรื่องนี้เกิดกับเธอ เธอก็คง
แทบขาดใจเหมือนกัน
“ค่ อยๆ ขับรถนะ” อินทุอรไม่ลมื ก�ำชับเรื่องส�ำคัญเมือ่ อีกฝ่ าย
ก้าวเข ้าไปนั่งประจ�ำทีห่ ลังพวงมาลัยแล ้ว
“ค่ะ ถา้ ถึงทีพ่ กั แล ้วบัวจะรีบโทร.หานะคะพีอ่ ร” บัวชมพูฝืนยิ้ม
เพือ่ ให้อกี ฝ่ ายสบายใจ แต่พอขับรถออกมาพน้ ซอยบา้ น น�ำ้ ตาที่ไม่รู ้
มาจากไหนมากมายก็ไหลอาบสองแก้ม ผ่านไปพักใหญ่จงึ สังเกตเห็นว่า
มีรถยนต์ขบั ตามเธอมา ซึ่งไม่รูว้ ่าตามมาตัง้ แต่ เมื่อไร คราแรกเธอ
พยายามคิดในแง่ดวี ่ามันอาจจะเป็ นเรื่องบังเอิญ แต่ไม่ว่าเธอจะเลี้ยว
ไปทางไหน เจ้ารถสีดำ� คันใหญ่นั่นก็ตามติดไม่ลดละ จนกระทั่ง…
โครม!
บัวชมพูไม่เคยนึกอยากจะหายตัวได้มากเท่านี้มาก่อนเลย เพราะ
ความกลัวว่าจะถูกจับตัวได้จนแทบเป็ นบา้ แทๆ้ ท�ำใหเ้ ธอมัวแต่มองดู
ด้านหลังจนลืมดู ขา้ งหน้า ไม่ทนั ได้เห็นว่าแยกตรงหน้าไฟแดงพอดี
รูต้ วั อีกทีกเ็ มือ่ ลูกรักสีล่ ้อคันเก่งสอยท ้ายรถคันข ้างหน้าเข ้าเสียแล ้ว และ
ตอนนี้เจ้าของรถซึ่งเป็ นชายร่างผอมสู งวัยกลางคนก็กา้ วลงมาเทา้ เอว
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ดูสภาพทรัพย์สนิ ของตนด้วยท่าทางไม่พอใจ
“โอ๊ย ตายแน่เลยบัว ตายแน่เลย”
หญิงสาวกุมขมับด้วยความกลัดกลุม้ คิดไม่ออกเลยว่าจะท�ำ
อย่างไรต่ อ จะลงไปเคลียร์ก็คงไม่ได้ เพราะตอนนี้ส่ิงที่สำ� คัญที่สุด
คือการหนี รถสีดำ� คันนัน้ ดูไม่น่าไวว้ างใจสักนิด ก่อนจะเกิดอุบตั เิ หตุ
มันก็เกือบจะตามเธอทันแลว้ คาดว่าพอเห็นเธอจอดมันก็คงจอดอยู่
ด้านหลังนั่นแหละ
“เอ๊ะ หายไปแล ้วนี่” เธอมองหารถคันนัน้ ไม่เจอ คาดว่าไฟจราจร
เปลี่ย นเป็ น สีเ ขีย วแล ว้ มัน คงขับ ผ่ า นรถเธอไปแล ว้ “ที่แท้ก็ เ ป็ น แค่
เรื่องบังเอิญจริงๆ สินะ”
บัวชมพูถอนหายใจด้วยความโล่งอก เธอนี่จริงๆ เลย ไม่มสี ติ
จนทึกทักไปเองว่ารถคันนัน้ จะต้องเป็ นรถทีม่ ชี ายต่างชาติตวั โตคนของ
เซลิก หรือไม่ก็รวมถึงตัวเขายัดกันมาในรถคันนัน้ เพื่อตามล่าตัวเธอ
กลับไป
ปังๆ
ร่างบางสะดุงเฮื
้ อก คู่กรณีกำ� ลังทุบกระจกด้านข ้างรถของเธอแรงๆ
คงโมโหที่เธอไม่ยอมลงไปเสียที แต่เมือ่ เห็นว่าเธอเป็ นผูห้ ญิง ยกมือ
ขอโทษด้วยท่าทางส�ำนึกผิดจริงๆ สีหน้าตึงเครียดนัน้ ก็คลายลง
“ขอโทษด้วยนะคะ หนู กำ� ลังตกใจเลยท�ำอะไรไม่ถกู น่ะค่ะ เดีย๋ ว
หนู โทร.หาประกัน อุย๊ !” บัวชมพูตวั แข็งนิ่งราวถูกสาปเป็ นหิน อยู่ๆ
เธอก็ถกู ท่อนแขนก�ำย�ำผิวเนื้อสีนำ�้ ตาลที่จู่โจมมาจากด้านหลังล็อกคอ
เอาไว ้ กลิน่ น�ำ้ หอมผสมกลิน่ เหงือ่ ทีค่ ุน้ เคยจะเป็ นใครไปได้ นอกจาก
คนทีเ่ ธอนึกอยากจะหนีไปให ้ไกลคนเดียวเท่านัน้
“คุณหนีผมมาไกลจนพอใจหรือยังบัว”
เสียงนุ่ มทุม้ ทีด่ งั ชิดใบหู บวกกับลมหายใจอุ่นๆ ทีเ่ ป่ ารดลงมา
บัวชมพูอยากจะตายเสียให้ได้ เธอโดนจับได้ หนีเขาไม่พ ้นจริงๆ แล ้ว
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ดู สิก ลางวัน แสกๆ กลางถนนแบบนี้ เขากลับ กล า้ ท�ำ ให เ้ ธอเป็ น
จุดศูนย์รวมสายตาประชาชนเหมือนเมือ่ วานทีอ่ ยู่หน้าโรงแรมไม่มผี ดิ
“ว่าไง ช่วยบอกผมทีเถอะ ผมจะได้รูว้ า่ ถึงเวลาต้องเริม่ ต้นง ้อคุณ
ได้หรือยังบัว” เซลิกปิ ดทา้ ยด้วยการกดริมฝี ปากอุ่นๆ ของเขาลงบน
ขมับเธอเบาๆ
“ปล่อยฉันนะคะคุณเซลิก!” บัวชมพูทเ่ี พิง่ หายตกใจจงใจตวาด
เสียงดัง แต่เสียงทีเ่ ปล่งออกมากลับเบาราวกับเสียงกระซิบ
“ก็บอกว่าใหเ้ รียกซิกซ์ หรือถา้ ไม่สะดวกจริงๆ จะเรียกสามี
อย่างทีค่ ณ
ุ เคยอยากเรียกเมือ่ สองปี ก่อนก็ได้นะ ผมว่ามันน่ารักดี” เซลิก
ซบใบหน้าลงกับศีรษะเล็กของเธอ หลับตาลงซึมซับถึงความรู้สกึ ของ
การมีตวั ตนของเธอ เธอไม่ได้หายไปไหน เธออยู่น่ี อยู่ในอ้อมกอด
ของเขาแล ้วนี่ไง
“ไม่เรียกและไม่มที างเรียกค่ ะ” แค่ ได้ยินถอ้ ยค�ำเหล่านัน้ จาก
ปากเขายังจัก๊ จี้ไปทัง้ ตัวขนาดนี้ ถ ้าเธอพูดมันออกมาเองจะจัก๊ จี้ขนาดไหน
ก็ไม่รู ้
“งอนทัง้ ปี สนิ ะคุณเนี่ย จะงอนไปถึงไหนก็ไม่รู ้ งอนมากๆ ไม่ดี
หรอกนะทูนหัว”
“อย่าบอกนะคะว่าคุณยังคิดว่าฉันงอนคุณอยู่ ท�ำไมไม่เขา้ ใจ
สักทีนะ” คราวนี้ตวาดเสียงเธอดังได้สมใจแล ้ว เป็ นเพราะโมโหแทๆ้
“ปล่อยค่ะ”
“ปล่อยคุณก็หนีไปอีกสิบวั ” เขาไม่หลงกลเธอหรอก ฉลาดนัก
เรือ่ งวิง่ หนีสามีตวั เองเนี่ย “ผมเป็ นไอ้ซกิ ซ์เมียทิ้งให ้พวกพีๆ่ ล ้อมาสองปี
แล ้วนะ พอแล ้วไม่เอาอีกแล ้ว ต่อไปจะมีแต่ซกิ ซ์เมียรักเมียหลงเท่านัน้ ”
“คุณเซลิกเขา้ ใจผิดอีกแลว้ ฉันไม่ได้ท้ ิงคุณนะคะ เราจบกัน
ด้วยดี ต่างคนต่างมีชวี ติ ใหม่ต่างหาก และตอนนี้ฉนั ก็ตอ้ งจัดการเรือ่ งที่
ฉันขับรถชนทา้ ยคนอื่น คุณลุงเขารอฉันอยู่ คุณลุงต้องไปท�ำธุ ระ…”
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เมื่อเอ่ ยถึงคู่ กรณี บวั ชมพูก็ชะงัก คุณลุงคนนัน้ ถูกคนของเขาพาตัว
ไปแล ้ว ไปตกลงกันหรืออะไรก็ไม่ทราบ แต่ท่แี น่ ๆ มันท�ำใหเ้ ธอไม่มี
ตัวตนในสายตาของคุณลุงคนนัน้ อีก
“เดีย๋ วคนของผมเคลียร์ให้ แดดเริ่มร้อนจนแสบผิวแล ้ว ผมว่า
เรากลับกันดีกว่านะ เรายังมีเรื่องทีต่ อ้ งท�ำต่อจากเมือ่ วานกันอยู่นะบัว”
ยังไม่ทนั คลายแรงรัด เพือ่ ทีจ่ ะจับเธอหมุนตัวให้งา่ ยต่อการอุม้ ฟันคมๆ
ก็กดั หมับเข ้าเต็มค�ำทีท่ ่อนแขนก�ำย�ำของเขา
“บัว!”
ตามด้วยศอกคมๆ กระทุง้ เข ้าทีท่ อ้ ง และปิ ดทา้ ยด้วยเทา้ เล็กๆ
ภายใต้รองเทา้ ผา้ ใบเก่ าๆ กระทืบลงมาบนรองเทา้ หนังสีดำ� ของเขา
อย่างแรง จากนัน้ เธอก็สะบัดตัวหลุดจากเขาจนได้
“เดีย๋ ว!” พอเอื้อมมือออกไปจับได้แค่ชายเสื้อ หมัดเล็กๆ ก็ซดั
เข ้าทีโ่ หนกแก้มแบบเต็มรัก ท�ำเอาเขามึนเห็นดาวไปครู่
“บา้ จริง! หมัดเมียหนักเป็ นบา้ ” ไม่ใช่แค่ หมัดที่หนัก เมียเขา
ยังเร็วเหมือนลิง แค่กะพริบตาเธอก็วง่ิ เข ้าไปในซอยเล็กๆ ซอยหนึ่งแล ้ว
“ดื้อมากแม่!” ไม่อยากเชื่อว่า เซลิก อชิน คาร์สนั จะถูกเมียซ ้อม
ต่อหน้าประชาชน เธอวิ่งในขณะที่เขาก้าวเทา้ เร็วๆ ตาม เธอร้องขอ
ความช่วยเหลือในขณะทีเ่ ขาตะโกนบอกให ้หยุด นี่มนั วันอะไรกันถึงต้อง
มาเล่นบทคลา้ ยพระเอกนางเอกหนังอินเดียวิ่งอ้อมภูเขาจีบกัน แลว้
สุดทา้ ยคนฤทธิ์มากก็จนมุมอยู่ทา้ ยซอยตัน โชคร้ายของเธออีกอย่าง
คือซอยนี้คนอาศัยอยู่นอ้ ยมาก เท่าที่เห็นด้วยหางตามีเพียงหญิงชรา
สองสามคนชะโงกหน้า ออกมาดู เ หตุก ารณ์ แ ล ว้ รี บ ผลุ บ หายเข า้ ไป
อย่างเดิมเพือ่ ความปลอดภัย
“ไงทูนหัว หมดแรงหรือยัง” นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลทองหรีม่ องหญิงสาว
ทีท่ รุดลงไปหอบหายใจทีพ่ ้นื อย่างหมดท่า ทัง้ เอ็นดูทงั้ โมโหปนกันไปหมด
ริมฝี ปากกระตุกยิ้มนิดๆ ทีท่ ำ� ให ้คนมองอยากจะยืน่ มือยืน่ เท ้ามาท�ำร้าย
60 มาเฟียง้องอนรัก

เขาอีกสักหนด้วยความหมั่นไส ้เหลือเกิน
“ฉันเกลียดคุณ!”
คิ้วดกหนาขมวดแน่ นตอบรับถอ้ ยค�ำบาดหูบาดใจจากหญิงสาว
คนเก่ง ทีท่ ำ� ใหเ้ ขาคนนี้ยอมเอาหัวใจมาวางแทบเทา้ เล็กๆ ของเธอได้
โดยทีเ่ ธออาจจะยังไม่รตู้ วั
“สักวันคุณจะเสียใจทีพ่ ดู แบบนี้ออกมาบัว”
“แลว้ คุณเสียใจไหมล่ะคะ คุณเองก็เคยพูดแบบนี้เหมือนกัน”
ก่อนวันที่เขาจะใหค้ นไปส่งเธอที่อพาร์ตเมนต์นอกเมือง เขาพูดอย่าง
ชัดถอ้ ยชัดค�ำเลยละ และถอ้ ยค�ำสัน้ ๆ นี่แหละที่ทำ� ใหเ้ ธอตัดใจอย่าง
แน่วแน่ทจ่ี ะทิ้งความรูส้ กึ ทีม่ ใี นตอนนัน้ ไปให ้หมด
“ถา้ ไม่เสียใจผมจะมาอยู่ตรงนี้หรือไงบัว” เขาทิ้งกายคุกเข่าลง
ข ้างหนึ่งตรงหน้าเธอ นิ้วแกร่งร้อนเชยปลายคางมนของเธอขึ้น ในขณะที่
เธอดูเหมือนก�ำลังสับสนกับสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ เพราะนี่ไม่ใช่คำ� ตอบทีเ่ ธอคิดว่า
จะได้รบั จากเขา เขาก็จมุ พิตลงมา เมือ่ จะผงะหนี มืออีกข ้างนั่นก็สอด
เข ้าทีท่ ้ายทอยเล็กบังคับไม่ให ้หนีไปไหน
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3

มอมเมา ไม่มอมไม่เมา

“ยาอะไรหรือคะ” บัวชมพูมองเม็ดยาที่มาร์คสั ส่งใหพ้ ร้อม

น�ำ้ เย็นขวดเล็กด้วยความสงสัย ในขณะที่เซลิก ผูช้ ายตัวโตที่อุม้ เธอ
มายัดลงบนเบาะรถยนต์คนั ใหญ่แต่เขายังไม่ตามเขา้ มา เขาก�ำลังคุย
โทรศัพท์กบั ใครสักคนด้วยท่าทางหัวเสีย ใครสักคนทีเ่ ธอต้องรู้จกั แน่
เขาถึงไม่ยอมเข ้ามานั่งคุยในนี้
“ยาคลายเครียดน่ะครับ ถ ้าเครียดก็กนิ ถ ้าไม่เครียดก็ไม่ต ้องกิน”
“ยานอนหลับหรือเปล่าคะ”
มาร์คสั ไม่ยอมตอบ เป็ นจังหวะเดียวกับทีเ่ จ้านายของเขาเปิ ดประตู
ก้าวเข ้ามาทิ้งกายลงข ้างๆ เธอพอดี สายตาของเขาทีม่ องมาท�ำให้มอื บาง
ก�ำเม็ดยาแน่นอย่างชั่งใจ สุดท ้ายเธอก็เลือกกลืนมันลงไป ตามด้วยน�ำ้
อึกใหญ่ ถ ้ามันเป็ นยานอนหลับจริงอย่างทีส่ งสัย ก็ขอหลับสักพักดีกว่า
ต้องทนเผชิญกับสายตาที่ทำ� ให้รู้สกึ ไม่เป็ นตัวของตัวเอง เป็ นเพราะ
ค�ำพูดก่ อนหน้านี้ของเขาและจู บวาบหวามนั่นแทๆ้ ที่ทำ� ใหเ้ ธอรู้สึก
62 มาเฟียง้องอนรัก

แปลกไป มันหวั่นๆ ในอกชอบกล
“ไว้ใจมาร์คสั ขนาดนัน้ เชียว ถา้ มันเป็ นยาพิษหรือยาปลุกเซ็กส์
จะท�ำยังไงบัว” เซลิกเอ่ยถามยิ้มๆ น�ำ้ เสียงปกติธรรมดา ติดจะหวาน
กว่าเดิมเล็กน้อยเสียด้วยซ�ำ้ ทว่ากลับส่งผลรุนแรงกับคนฟัง
“แค็กๆ”
บัวชมพูสำ� ลักหน้าแดง แต่เม็ดยามันลงท ้องไปแล ้ว
“คิด บ า้ งไหมว่า มาร์ค สั อาจจะอยากเอาใจผม ด้ว ยการท�ำ ให ้
เมียผมหัดท�ำตัวน่ารักกับผมบ ้าง สักพักคงอ้อนไม่หยุด ซิกซ์คะ ซิกซ์ขา
บัวต้องการคุณ”
ความรู้สกึ ของบัวชมพูในเวลานี้มเี พียงอย่างเดียวคือเธออยาก
ล ้วงคออ้วกเหลือเกิน อย่างไรเธอก็ไม่มที างท�ำอะไรแบบทีเ่ ขาพูดเด็ดขาด
“แต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่หรอก มาร์คสั คงไม่คดิ อะไรตื้นๆ แบบนัน้
เพราะถา้ ผมอยากใหเ้ มียขี้งอนของผมท�ำตัวน่ ารักๆ ผมมีวธิ ีจดั การ
ของผมเองได้” เซลิกช่วยท�ำให ้เธอสบายใจขึ้น แต่กแ็ ค่เล็กน้อยเท่านัน้
ความจริงเขาเป็ นคนสั่งมาร์คสั ให ้เอายาให ้เธอกินเอง
เขาต้องการใหเ้ ธอพัก เพราะการพยายามพาตัวเองหนีจากเขา
คงท�ำให ้เธอเหนื่อยน่าดู ตัวเขาเองยังเพลียจากการไม่ได้นอนทัง้ คืนเลย
ไหนจะตกใจกับอุบตั เิ หตุนั่นอีก โชคดีทเ่ี ธอไม่เป็ นอะไร ตอนทีเ่ ธอยัง
ไม่ยอมก้าวลงมาเขาร้อนใจแทบแย่ เมือ่ เขาท�ำท่าจะเบียดกายเขา้ ใกล ้
เธอก็รบี ถอยไปชิดติดอีกด้าน
“คุณจะเอาไงกับฉันต่ อคะ” ในเมื่อไร้ทางหนีแลว้ เธอก็ขอรู ้
หน่ อยเถอะว่าเขาจะท�ำอะไรกับเธอ อดไม่ได้ท่จี ะมองไปยังท่อนแขน
สีนำ�้ ตาลทีป่ รากฏรอยกัดนู นแดงขึ้นมาชัดเจน คนอะไรก็ไม่รู ้ นอกจาก
หัวแข็งโดนโคมไฟฟาดแลว้ ไม่เป็ นไร ยังหนังหนาเหลือเกิน เธอกัด
เต็มแรงจนปวดกราม เขาจะได้เลือดสักหน่อยก็ไม่ได้
“งอ้ คุณไงบัว” เขาตอบตามตรง นัยน์ตาเป็ นประกายมองเธอ
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อย่างเจ้าเล่ห ์ แต่ดูเหมือนค�ำตอบของเขาจะไม่ตรงกับใจของคนถาม
เธอถึงได้อา้ ปากค้างอย่างน่าขัน
“ฉันไม่ได้งอนค่ะ” บัวชมพูพยายามพูดหลังจากหาเสียงตัวเองเจอ
พูดค�ำเดิมที่จำ� ไม่ได้แลว้ ว่าพูดมากี่ครัง้ จนไม่รูจ้ ะพูดอย่างไรใหเ้ ขา
เข ้าใจได้ บางทีกอ็ ดนึกถึงส�ำนวน ‘สีซอให ้ควายฟัง’ ขึ้นมาไม่ได้
“ยิง่ คุณปฏิเสธผมก็ยง่ิ มั่นใจว่าคุณงอนผมจริงๆ นะบัว”
“ถา้ อย่างนัน้ ฉัน…อ๊ะ” เธอถูกเขาคว ้าตัวเอาไว้ได้ ถูกดึงกลับมา
นั่งชิดติดกันอย่างที่เธอไม่ค่อยชอบใจนัก ก่ อนที่เสียงคลิกจะดังขึ้น
พร้อมๆ กับสัมผัสเย็นวาบทีข่ ้อมือ
“คุณเซลิก!” บัวชมพูไม่นึกเลยว่าเขาจะใส่กญ
ุ แจข ้อมือเธอคู่กบั
ขอ้ มืออีกขา้ งของเขา ท�ำแบบนี้กบั เธอ เห็นเธอเป็ นนักโทษหรือไงกัน
ก่ อนที่เธอจะสะดุดตากับรอยแผลที่มอื เขา ไม่รูเ้ ขาได้มนั มาจากไหน
แต่ทแ่ี น่ๆ เธอรูส้ กึ อิจฉาคนทีท่ ำ� ให ้เขาเลือดออกได้เหลือเกิน
“อยากรู้จ งั ว่ า คุ ณ งอนเรื่อ งอะไรบ า้ งน้า บอกใบ้ใ ห ห้ น่ อ ยได้
หรือเปล่า จะได้เริ่มต้นง ้อถูกไง” เซลิกแสร้งปัน้ หน้านิ่งท�ำเป็ นไม่รบั รู ้
ถึงความไม่พอใจทีฉ่ ายชัดออกมาจากสีหน้าและแววตาของเธอ บางที
เขาก็อยากเห็นเธอโมโหมากๆ กรีดร้องกระทืบเท ้าสักครัง้
“ถา้ ฉันงอนคุณจริงๆ ก็คงงอนหลายเรื่องจนนับไม่ถว้ นมัง้ คะ
รวมทัง้ เรื่องนี้ดว้ ย ปล่อยฉันนะคนบ ้า ฉันไม่ใช่นกั โทษของใคร!”
“ใจเย็นๆ หน่อยทีร่ กั ”
บัวชมพูก็อยากจะใจเย็นอยู่หรอก ถา้ เขาไม่ดงึ มือเธอไป บังคับ
ใหเ้ ธอกอดเอวสอบของเขา แล ้วยังกดศีรษะของเธอให้พงิ กับอกแกร่ง
อุ่นร้อน
“นี่ผมก�ำลังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของเราอยู่ต่างหาก ผัวเมีย
ต้องอยูใ่ กล ้ๆ กัน มันดีตอ่ ชีวติ คู่ไม่รู ้หรือไง ยิง่ แนบสนิทเป็ นเนื้อเดียวกัน
ยิง่ ดี แบบนี้ไง” เขาเลือ่ นมือลงมากดแผ่นหลังเล็กๆ ของเธอ ลงน�ำ้ หนัก
64 มาเฟียง้องอนรัก

เน้นๆ เพือ่ จงใจท�ำให ้หน้าอกอวบเบียดเข ้ากับตัวเขา มันให ้ความรูส้ กึ ดี
เป็ นบ ้าเลยละ
“ไอ้คนหน้าไม่อาย เอามือออกไปนะ” บัวชมพูพยายามดันตัว
ออกห่างเท่าทีจ่ ะท�ำได้ หัวใจเต้นรัวๆ ราวกับจังหวะดนตรีรอ็ ก
“อยู่น่ิงๆ อย่าท�ำใหผ้ มตื่นบัว” แค่กลิน่ หอมอ่อนๆ จากกายเธอ
ปนกลิน่ เหงือ่ นิดๆ เพราะแม่คุณเล่นวิง่ จนเหงือ่ โชก ก็ชวนใหเ้ ขาอยาก
คลุกเคล ้ากับร่างกายของเธอมากพอแล ้ว อย่ามีอะไรมากระตุนกั
้ นอีกเลย
อย่างน้อยก็ให้ถงึ ทีห่ มายก่อนเถอะ
“คุณก็ไม่ได้หลับนี่คะ!” เสียงดังตอบกลับอย่างโมโห คนหลับ
ทีไ่ หนจะจับผู ้หญิงใส่กญ
ุ แจมือได้
“หลับอยู่” เขายืนยัน
“คุณ…” ก�ำลังจะต่อว่าเขาอีกครัง้ แต่ก็ตอ้ งชะงัก เมือ่ เริ่มรู้สกึ
เอะใจบางอย่าง ค่อยๆ ไล่สายตาลงต�ำ่ ตามสายตาของเขาก่อนจะอุทาน
ออกมาค�ำหนึ่งแล ้วหลับตาปี ๋
‘คนบ ้า น่าเกลียดทีส่ ดุ ’
บัวชมพูต่อว่าเขาในใจ แก้มเธอแดงร้อนไปหมด ส่วนประกอบ
ส�ำคัญบนตัวเขาส่วนนี้เธอเคยเห็นตอนทีม่ นั เป็ นอิสระไร้สง่ิ ปกปิ ดมาแล ้ว
เมื่อสองปี ก่อน และยังติดตามาถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืม เธอเองก็ไม่ใช่
ผู ้หญิงลามก แต่ทำ� ไมไม่ยอมลืมเรื่องพวกนี้สกั ทีกไ็ ม่รู ้
“ถ ้าผมตืน่ นะบัว สาบานได้ว่าต่อให ้เอาอะไรมาฉุดผมก็ไม่หยุดแน่
ทีร่ กั ”
“คุณ…”
“อยูน่ ่งิ ๆ” นี่เป็ นการเตือนครัง้ สุดท ้ายของเขา ถ ้าเมียยังไม่หยุดอีก
มีหวังคงได้แวะหาห ้องเชือดกันระหว่างทางนี่แหละ
“ค่ะ” บัวชมพูรบั ค�ำอย่างจ�ำใจ ยอมอยู่น่ิงๆ ทัง้ ทีอ่ ยากจะผลักไส
ตัวออกไปจากอ้อมกอดของเขาใจแทบขาด ทนอึดอัดอยู่ไม่นานนัก
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ยาทีก่ นิ เข ้าไปก็เริม่ ออกฤทธิ์ ตัวเธออ่อนยวบลง ในขณะทีอ่ ้อมแขนแกร่ง
กอดกระชับแน่นขึ้น
“ง่วงก็ไม่ตอ้ งฝื น”
“…ไม่” บัวชมพูพยายามปฏิเสธด้วยสติอนั น้อยนิดทีเ่ หลืออยู่
“ดื้อ ” เซลิก แตะนิ้ ว ลงที่แ ก้ม นวลของคนที่ต นเพิ่ง ต่ อ ว่า ด้ว ย
ความเอ็นดู ไลเ้ บาๆ รู้ดีเลยละว่านุ่ มๆ แบบนี้หอมแค่ ไหน คิ้วสวย
ได้รูปของเธอขมวดน้อยๆ คงไม่ชอบใจ แต่ ไม่มแี รงขัดขืน สักพัก
มันก็คลายลง พร้อมกับลมหายใจเข ้าออกสม�ำ่ เสมอของคนหลับ
“คุณคงไม่มที างรูห้ รอกบัว ว่าตอนทีค่ ุณหายไปจากชีวติ ของผม
ผมรู้สกึ ทรมานแทบขาดใจขนาดไหน” เสียงของเขาแผ่วเบาราวกระซิบ
ทุมนุ
้ ่มสบายหู ก่อนทีเ่ ขาจะเคลือ่ นใบหน้าลงมาจูบแสนหวานทีร่ มิ ฝี ปาก
อิม่ ชมพูอย่างเป็ นธรรมชาติของเธอ
“ปล่อยใหผ้ มเก็บกดมาตัง้ สองปี คืนนี้คุณคงต้องรับมือหนัก
หน่อยนะบัว” กระซิบอีกครัง้ หลังจากถอนริมฝี ปากออกมาอย่างอ้อยอิง่
ก่ อ นจะไล่ส ายตาต�ำ่ ลงมาหยุ ด ที่อ กอวบซึ่ง ก�ำ ลัง ขยับ เคลื่อ นขึ้น ลง
ตามจังหวะการหายใจ ยุบหนอพองหนอเป็ นตัวยั่วยุอารมณ์หวามได้
เป็ นอย่างดีทเี ดียว เขาค่อยๆ สอดมือหายเข ้าไปตอบข ้อสงสัยบางอย่าง
ของตน
“อา…ของจริง” นี่มนั เป็ นการฆ่าตัวตายชัดๆ ถึงจะรีบดึงมือกลับ
ก็เถอะ แต่การได้สมั ผัสเนื้อนุ่มเต็มมือแบบนี้แม ้เพียงน้อยนิด มันก็ทำ� ให ้
เขาหืน่ กระหายขึ้นมาอยากได้จนแทบคลัง่ แต่ทำ� ได้เพียงต้องกลืนน�ำ้ ลาย
ลงคอระงับอารมณ์อย่างยากเย็นเท่านัน้ รู้สกึ ไม่คุม้ เลยที่ตอ้ งทรมาน
เช่ น นี้ เ พีย งเพื่อ แลกกับ ค�ำ ตอบเรื่อ งที่ว่า เธอไปท�ำ อะไรมาหรือ เปล่า
มันถึงขยายใหญ่ข้นึ ผิดหูผดิ ตาเท่านัน้
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ความรู้สกึ ปวดหนึบอย่างทรมานทีห่ น้าอกท�ำให้บวั ชมพูรู้สกึ ตัว

ตืน่ หลังจากหลับไปนานเท่าไรไม่รู ้ รูแ้ ค่เพียงว่ามันยังไม่คำ� ่ จากแสงแดด
ทีส่ ่องลอดรอยแยกของม่านสีเทาทึบเข ้ามา ก่อนจะรีบตวัดท่อนขาเรียว
ลงเตียง เร่งสาวเท ้าเร็วๆ ตรงดิง่ ไปทีห่ ้องน�ำ้ ใช้เวลาไปครู่ใหญ่จงึ กลับ
ออกมาด้วยสีหน้าทีด่ ูดขี ้นึ สดชื่นขึ้น
หญิงสาวพาตัวเองมาทีเ่ ตียงแล ้วค่อยๆ ทิ้งกายลงนัง่ มองไปรอบๆ
อย่างพิจารณา มั่นใจว่าทีน่ ่ีไม่ใช่โรงแรมทีเ่ ธอท�ำงานอยู่รอ้ ยเปอร์เซ็นต์
แต่เป็ นทีไ่ หนนัน้ ไม่รูเ้ ลย ทีร่ ูๆ้ คือราคาต่อคืนน่าจะแพงชนิดทีว่ า่ คนที่
ท�ำงานเป็ นกรรมกรในออฟฟิ ศอย่างเธอไม่มปี ญ
ั ญาจ่าย
“คุณชอบห ้องนี้ไหม” เสียงอันคุน้ เคยดังขึ้นไม่ไกลจากตัวนัก
“คุณเซลิก!” บัวชมพูหนั ขวับมาทันที พอเห็นหน้าเขาก็ถงึ นึก
เรื่องกุญแจมือขึ้นมาได้ โชคดีทเ่ี ขาปลดมันออกแล ้ว ถ ้าเมือ่ กี้ยงั ตัวติด
กับเขาอยู่ละก็ท่าจะแย่ ถ ้าปล่อยเอาไว ้จนไข้ข้นึ คงทรมานน่าดู
“คุณอยู่ตรงนี้ตงั้ แต่เมือ่ ไรคะ”
“นานแล ้ว นานพอทีจ่ ะเห็นคุณวิง่ พรวดพราดเข ้าห ้องน�ำ้ นัน่ แหละ”
เซลิกทีก่ ำ� ลังเอนกายกึง่ นัง่ กึง่ นอนบนโซฟาตัวใหญ่ทด่ี ูกลมกลืนไปกับตัว
เขาส่งรอยยิ้มอบอุ่นมาให ้ ก่ อนจะดันกายลุกขึ้น ท่าทางดู อ่อนเพลีย
เหมือนไปท�ำอะไรที่ตอ้ งใช้แรงมา เมือ่ ยืนเต็มความสู งได้ก็บดิ ขี้เกียจ
โชว์เธอ บิดซ ้าย บิดขวา จัดระเบียบร่างกายได้ดนี ่ามองไปหมด
‘ไม่นะบัว ต้องไม่มองนะ’ ถึงจะบอกตัวเองในใจแบบนี้ แต่บวั ชมพู
ก็ละสายตาไปจากเขาไม่ได้จริงๆ ก็เพราะรูปร่างนี่แหละทีท่ ำ� ใหเ้ ธอเริ่ม
ตกหลุมรักเขา วันนัน้ วันทีพ่ บกันครัง้ แรกเขาสวมเพียงแค่กางเกงว่ายน�ำ้
รัดติ้วสีขาวตัวเดียว แล ้วยังกล ้ากระโดดลงมาว่ายน�ำ้ ไล่จบั เธอช่วยเด็กๆ
วินาทีทต่ี กอยูใ่ นอ้อมกอดของเขาเธอใจสัน่ จนแทบเป็ นลม หน้าแดงร้อน
ตัง้ แต่หวั จดเทา้ และเกือบจะกรีด๊ ออกมาเมือ่ รู้สกึ ว่ามีอะไรบางอย่าง
สัมผัสเข ้าทีต่ น้ ขา
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“ไข้ข้ นึ เหรอ” หลังมืออุ่นๆ ของคนที่สาวเทา้ ยาวๆ มายืนอยู่
ตรงหน้าตัง้ แต่เมือ่ ไรไม่รูท้ ว่ี างลงบนหน้าผากเนียนช่วยดึงเธอกลับมาจาก
อดีตอันน่ าหวาดหวั่นได้เป็ นอย่างดี ไม่อยากเชื่อว่าเธอจะยังจ�ำวินาที
ทีต่ นเองก้มลงมองตรงนัน้ ได้อย่างชัดเจน กางเกงว่ายน�ำ้ สีขาวนั่นเมือ่
ถูกน�ำ้ มันบางเสียจนแทบจะปกปิ ดรูปทรงของสิง่ นัน้ ไม่ได้เลย
“หน้าคุณแดงมากเลยบัว นี่คงท ้องเสียหนักเลยใช่ไหม”
“…เอ่อ” บัวชมพูย้ มิ แหยๆ เรื่องแบบนี้เธอไม่คุน้ ชินกับการพูด
ออกมาตรงๆ หรอก แต่เธอไม่มที างเลือกจึงต้องพยักหน้ารับค�ำไปก่อน
ถึงจะดู น่าอายอยู่มากก็ตามที ดีกว่าใหเ้ ขารู ว้ ่าเธอหายเขา้ ไปท�ำอะไร
ในห ้องน�ำ้ หรือเธอก�ำลังคิดอะไรอยู่ถงึ ได้หน้าแดง
“แต่วา่ รูส้ กึ ดีข้นึ แล ้ว ไม่เป็ นไรแล ้วละค่ะ”
คิ้วเขม้ ของเขายังคงขมวดเป็ นปม นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลทองจ้องนิ่ง
มาทีเ่ ธอ มันคือความห่วงใยปนกังวลทีฉ่ ายชัดออกมา “ไหวแน่นะ”
“ไหวสิคะ อุย๊ ”
อยู่ๆ เขาก็จบั ไหล่ทงั้ สองข ้างของเธอ บีบแน่นล็อกตัวให ้อยู่น่ิงๆ
กับที่ “ถา้ เป็ นอะไรต้องรีบบอก ผมจะไม่ยอมเสียคุณไปไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใด”
แล ้วเขาก็รวบร่างบางเข ้าสู่ออ้ มแขน กอดซบศีรษะลงกับซอกคอ
หอมละมุนราวกับเธอเป็ นของล�ำ้ ค่า ในขณะทีบ่ วั ชมพูยนื นิ่งงงๆ ไม่ได้
ยกมือกอดตอบ แต่หวั ใจของเธอไม่น่งิ เอาเสียเลย มันเต้นระทึกตึ้กตัก้ ๆ
เกือบห ้านาทีเขาถึงยอมคลายอ้อมกอดออก มองเธอด้วยแววตา
หวานเชื่อม ย้ายมือมาที่ทา้ ยทอยของเธอขา้ งหนึ่ง อีกขา้ งวางแนบ
ทีแ่ ผ่นหลังบาง แล ้วโน้มใบหน้าลงมา บัวชมพูส่ายหน้า ยกมือขึ้นปิ ด
ริมฝี ปากด้วยรูด้ วี า่ อะไรก�ำลังจะเกิดขึ้น แค่จบู ตอนนัน้ เธอก็ยงั วาบหวาม
ในอกไม่หาย ยังไม่พร้อมทีจ่ ะรับความรูส้ กึ เช่นนัน้ อีกครัง้
เซลิกชักสีหน้าเล็กๆ น้อยๆ ขัดใจแต่ไม่หยุดกระท�ำ เธอไม่ให ้
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จูบริมฝี ปากอิม่ เขาก็จูบลงบนหลังมือขาวเนียนของเธอแทน แกล ้งจูบ
ลงไปเน้นๆ หนักๆ กัดอีกค�ำสองค�ำ นัยน์ตากลมโตนั่นวาววับอย่าง
เอาเรื่อง แต่ทำ� อะไรเขาไม่ได้นอกจากข่มขูด่ ว้ ยสายตา
‘เสียใจด้วยทูนหัว ซิกซ์ไม่ใช่คนกลัวเมีย’ เซลิกนึกอย่างขบขัน
ก่ อ นจะย้า ยมากดจมูก โด่ ง คมเป็ น สัน ลงบนแก้ม นุ่ ม หอมแก้ม เธอ
ฟอดใหญ่
“อืม…กลิน่ ตุๆ ใช้ได้นะเนี่ย” ว่าพลางหัวเราะเบาๆ ฉุดอารมณ์
ของบัวชมพูกลับมาจากหว้ งความหวั่นไหวที่มีต่อเขาได้เป็ นอย่ างดี
“สงสัยเมียผมคงจะท ้องเสียหนักจริงๆ กลิน่ ถึงได้โชยขึ้นมาถึงแก้มนีเ่ ลย”
“คุณเซลิก!” สองมือเล็กผลักอกเขาอย่างแรงด้วยความโมโห แต่
คนทีก่ ระเด็นกลับเป็ นเธอเสียเอง ถึงจะหลุดจากมือเขาได้ แต่กไ็ ม่ชอบ
เป็ นตัวตลกของใคร คนอะไรก็ไม่รตู้ วั ใหญ่ยกั ษ์เหลือเกิน แล ้วยังมีหน้า
มายิ้มข�ำเธออีก เธอไม่ล ้มก็ดเี ท่าไรแล ้ว
“ผมลอ้ เล่นน่ า แก้มเมียผมหอมขนาดนี้จะมีกลิ่นตุๆ ได้ไง”
ต่อให้มกี ลิน่ ตุจริงก็ไม่เห็นเป็ นไร กลิน่ จากเมียตัวเองไม่มอี ะไรน่ารังเกียจ
อยู่แล ้ว เดีย๋ วคืนนี้ก็ตอ้ งดมทัง้ ตัว แก้มยังหอมขนาดนี้ ทีอ่ ่นื จะหอม
ขนาดไหนก็ไม่รู ้ แค่นึกเขาก็รอ้ นฉ่ าไปทั่วตัว
“ฉันไม่ใช่เมียคุณนะคะ จะต้องใหย้ ำ�้ อีกกี่ครัง้ !” เธอกรีดเสียง
ใส่เขาอย่างเหลืออด
“อะไรกัน บัว ” เซลิก ถอนหายใจเบาๆ เมีย เขาท�ำ ไมถึง ไม่ มี
อารมณ์ขนั เลย การทีเ่ ธอปฏิเสธเสียงแข็ง หน้าตาบอกบุญไม่รบั แบบนี้
ท�ำเอาความร้อนในร่างกายของเขาลดฮวบลงอย่างน่ าอนาถ “ได้นอน
เต็มอิม่ ซุกผ ้าห่มอุ่นๆ นึกว่าอารมณ์ดขี ้นึ จะหายงอนผมแล ้วเสียอีก”
‘พูดเรือ่ งงอนอีกแลว้ ท�ำไมไม่ยอมจบเรือ่ งพวกนี้เสียที เอี้ยง
เหนือ่ ยแล ้วนะ อีตาควายเผือกบ ้า’
บัวชมพูต่อว่าในใจอย่างเหลืออด ความคิดแรกคือเธออยากจะ
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บ ้าตายจริงๆ เซลิกคนเดิมหายไปไหนกัน ถ ้าเป็ นคนเดิมคงไม่ยำ�้ คิดย�ำ้ ท�ำ
เรือ่ งเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ แบบนี้ แต่พอคิดๆ ดูอกี ทีกด็ เี หมือนกันทีเ่ ขาเอ่ยเรือ่ งนี้
ขึ้นมา จะได้คุยกันจริงๆ จังๆ เสียทีวา่ เขาต้องการอะไรจากเธอกันแน่
เธอเองก็จะได้ยืนยันให้ชดั เจนอีกครัง้ ด้วยว่าเธอไม่ได้งอน และไม่ได้
ตัง้ ใจจะเจอเขา ถ ้าเขาไม่เชื่อว่าเธอพูดความจริง เขาจะพาเธอไปสาบาน
ทีไ่ หน ไปกีท่ ่ี เธอก็ยอมทัง้ นัน้ ขอแค่มนั ท�ำให ้เขายอมปล่อยมือจากเธอ
เสียที
“คุณเซลิกคะ ฉันว่าเราควรจะ…”
“เอาไว ้ค่อยคุยกันทีหลัง” เซลิกปัดเรื่องทีต่ นเป็ นฝ่ ายเปิ ดประเด็น
ทิ้งไปเสียดื้อๆ เปลีย่ นอารมณ์จนบัวชมพูยงั เปลีย่ นตามไม่ทนั “ไหนๆ
คุณก็เอาของเก่าออกไปหมดแล ้ว ไปเอาของใหม่เติมเขา้ ทอ้ งกันเถอะ
ป่ านนี้คนของผมคงเตรียมทุกอย่างเสร็จแล ้ว”
ขอ้ มือเล็กของเธอถูกเขาฉวยเอาไวอ้ ย่ างรวดเร็ว จากนัน้ เขา
ก็ลากเธอมาทีป่ ระตูห ้อง โดยไม่คดิ จะถามถึงความสมัครใจของเธอเลย
สักค�ำ แต่ถา้ เธอบอกว่าเธอไม่สมัครใจ มันหา้ มการกระท�ำเขาได้หรือ
ก็ไม่อยู่ดี

เ มื่อ ได้เ ห็น สภาพภายนอกห อ้ งนอนที่เ ย็น ฉ�่ำ ด้ว ยเครื่อ ง

ปรับอากาศ บัวชมพูก็ตาโต ที่น่ีใหญ่โตกวา้ งขวาง หรู หราราวกับอยู่
ในคฤหาสน์หลังใหญ่ ของมหาเศรษฐีก็ไม่ปาน สวยงามตื่นตาตื่นใจ
ไปหมด
“ทีน่ ่ีทไ่ี หนหรือคะ” เห็นการออกแบบตกแต่งแล ้วบัวชมพูเชื่อว่า
เธอไม่ได้บ ้าไปหรอกทีน่ ึกระแวงขึ้นมาว่าเขาจะพาเธอออกนอกประเทศ
“เพนต์เฮาส์ย่านที่แพงที่สุดของไทย” คนระดับเซลิกทุกอย่าง
ต้องดีท่ีสุด เรื่องที่พกั ก็เช่ นกัน ถา้ มันไม่ดีท่ีสุดเขาจะไม่เหยียบเทา้
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ก้าวเข ้ามาให ้เสียเวลา
“งัน้ เราก็ยงั อยู่ไทยสินะ” พึมพ�ำเบาๆ พลางถอนหายใจอย่าง
โล่ง อก เพราะถ า้ มัน เป็ น อย่ า งที่คิ ด เธอจะกลับ ไปหาใครคนหนึ่ ง
ได้อย่างไร
“แต่วา่ มันเป็ นย่านไหนล่ะคะ” เธออยูเ่ มืองไทยมาเกือบสองปี กจ็ ริง
แต่เธอไม่รูห้ รอกว่าย่านไหนแพงทีส่ ุด ดูเหมือนมันจะมีความเป็ นไปได้
ในหลายพื้นที่เลยก็ว่าได้ แต่ ถา้ ได้เดินไปที่หน้าต่ างชะเงอ้ มองลงไป
ก็อาจจะพอหาค�ำตอบให้ตัวเองได้ว่าที่น่ีคือที่ไหน แต่คงต้องรอใหเ้ ขา
ปล่อยข ้อมือเธอเสียก่อน
“เอาไว ้ค่อยหาค�ำตอบทีหลังเถอะ” เขาพาเธอมาถึงโต๊ะรับประทาน
อาหารจนได้ โดยมีมาร์คสั คนสนิทของเขายืนรอท่าอยู่ พร้อมชาย
อีกสองคนซึง่ น่าจะเป็ นเชฟ คลับคล ้ายคลับคลาว่าเคยเห็นในรายการโชว์
อันโด่งดังในทีวี คาดว่าคงถูกเรียกตัวมาบริการคนมีเงินอย่างเขาถึงที่
“ตอนนี้รูแ้ ค่ ว่าทุกอย่างที่น่ีดีท่ีสุดส�ำหรับคุณ ทู นหัว” เขากด
ไหล่บางให้นั่งลง ท่ามกลางอาหารมากมายน่ ากิน ทีด่ ูจะผิดทีผ่ ดิ เวลา
ไปหน่ อย เพราะพวกมันดูเหมาะกับการดินเนอร์ใต้แสงเทียนมากกว่า
นัง่ กินกันท่ามกลางแสงอาทิตย์จ ้าด้านนอกนัน่ “รวมทัง้ ผมด้วย ผมก็รวม
ในค�ำว่าทุกอย่างนั่นนะ”
“รวมคุณด้วยหรือคะ” บัวชมพูมองรอยยิ้มอย่างมั่นใจทีป่ ระดับ
บนใบหน้าเขาอย่างไม่เข ้าใจเท่าไรนัก
“เพราะผมก็คือที่สุดเหมือนกัน เป็ นผู ช้ ายที่ดีท่สี ุดส�ำหรับคุณ
ไงล่ะบัว”
นัยน์ตากลมโตกะพริบปริบๆ สองสามที เมือ่ เข ้าใจความหมาย
ก็แอบย่นจมูกใส่เขาไปทีในขณะที่เขาเดินไปที่เก้าอี้อีกตัว มีใครเคย
บอกเขาหรือเปล่านะว่าเขาหลงตัวเองหนักมาก แต่ก่อนอาจจะใช่ แต่
ตอนนี้คงไม่ใช่แลว้ เธอใหต้ ำ� แหน่ งนัน้ กับใครบางคนไปแลว้ ไม่คิด
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จะเอาคืนด้วย
“เอาละ กินขา้ วกันก่อนเถอะ มีอะไรค่ อยคุยกันทีหลัง” เซลิก
ทิ้งกายลงนั่งตรงขา้ มเธอ ไม่ใช่ ว่าเขาไม่อยากอยู่ ใกล ้ แต่ เขาอยาก
มองหน้าเธอมุมตรงๆ แบบนี้มากกว่า ใหค้ วามรู้สึกดีกว่าการมอง
ภาพถ่ายของเธอเหมือนสองปี ทผ่ี ่านมาลิบลับ
“ถา้ คุยกันรู เ้ รื่องคุณจะปล่อยฉันกลับบา้ นใช่ไหมคะ” บัวชมพู
เอ่ยถามด้วยความหวังเต็มเปี่ ยม ถา้ ลองได้คุยกันดีๆ เขายอมรับฟัง
ค�ำพูดของเธอ เธอเชื่อว่าทุกอย่างต้องจบลงด้วยดี
“ไม่ใช่” เขาปฏิเสธพร้อมส่ายหน้า ท�ำเอาความหวังของเธอลดฮวบ
ติดดิน
“ท�ำไมล่ะคะ” เธอถามเขาเสียงดังด้วยความโมโห มาร์คสั ไม่ยอม
บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา แต่เธอชักจะมั่นใจมากขึ้นไปทุกทีว่าเขาคง
ได้รบั ความกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรง
“ก็เพราะเป็ นแบบนี้ไงถึงจะไม่ได้กลับบ ้าน” เซลิกเว ้นจังหวะพูด
ส่ายหน้าอีกครัง้ แถมทา้ ยด้วยการส่งยิ้มยียวนมาใหเ้ ธอด้วย “ที่ผม
บอกว่าไม่ใช่ ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ปล่อยคุณ แต่ผมแค่ตอ้ งการ
จะแก้ประโยคทีค่ ุณพูดเมือ่ กี้ให ้ถูกต้อง คุณก็รบี เสียงดังขัดเสียก่อน”
“แก้อะไรยังไงหรือคะ ฉันก็พดู ถูกแล ้วนี่” เธอมั่นใจว่าภาษาของ
เธออยู่ ใ นเกณฑ์ท่ีเ รี ย กว่ า ดีม าก เรี ย งประโยคได้ถู ก ต้อ งทัง้ หมด
ทัง้ ประธาน กรรม กิรยิ า แล ้วยังต้องแก้ไขตรงไหนอีก
“ก็ถา้ คุยกันรู เ้ รื่อง หมายถึงคุณนะที่คุยรู เ้ รื่อง ผมถึงจะยอม
ปล่อยคุณกลับบ ้านไงบัว”
“ฉันมีสติพดู คุยรูเ้ รื่องเสมอค่ะ!” คนทีพ่ ดู ไม่รูเ้ รื่องคือเขาต่างหาก
ยังมีหน้ามาว่าคนอืน่ อีก
“ขึ้นเสียงด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวแบบนี้น่ีคอื พูดรูเ้ รื่องเหรอ” เซลิก
ย้อนอย่างคนเหนือกว่า บัวชมพูเม ้มริมฝี ปากแน่นทันที โมโหจนนึกอยาก
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จะลุกขึ้นฉีกเนื้อเขาเป็ นชิ้นๆ
“แบบนี้ค่อยน่ ารักหน่ อย” เมือ่ เธอยอมเงียบเขาจึงให้สญ
ั ญาณ
เชฟทัง้ สองให้เริ่มท�ำหน้าที่ บัวชมพูมองตามการกระท�ำของเชฟด้วย
ความสนใจ เริม่ รับรูถ้ งึ ความหิวโหยของตนเองทีม่ มี ากพอสมควร เพราะ
ตัง้ แต่ ช่วงสายบนทอ้ งถนนนั่นจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้กินอะไรเลย
จะว่าไปการได้นั่งดู เซฟฝี มอื ระดับโลกมาท�ำอาหารใหเ้ ราชิมและกิน
ทุก ขัน้ ตอน เล่า ที่ม าที่ไ ปของวัต ถุดิบ ก็ ถือ เป็ น เรื่อ งดีท่ีน่ า จดจ�ำ อยู่
เหมือนกัน ถา้ เช่ นนัน้ เธอจะจ�ำเอาไวเ้ ล่าให้ใครบางคนฟังในอีกหา้ ปี
สิบปี ข ้างหน้าแล ้วกัน
“ขอน�ำ้ เปล่าได้ไหมคะ” บัวชมพูเพิ่งสังเกตเห็นว่าไม่มนี ำ�้ เปล่า
อยู่บนโต๊ะเลย ทีเ่ ห็นเต็มไปหมดคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่จะเป็ น
ประเภทไหนบา้ ง เรียกกันอย่างไรเธอไม่รู้จกั เพราะไม่ใช่นกั ดื่ม ทว่า
กลับไม่มใี ครจัดหาสิง่ ทีเ่ ธอร้องขอให ้ และแน่นอนทุกคนเหลือบตามอง
ไปยังจุดเดียวกันหมด ก่อนจะทยอยตบเทา้ ก้าวออกไป กระทั่งเหลือ
เพียงแค่เธอกับเขาเท่านัน้
“ร่วมโต๊ะอาหารกันครัง้ แรกในรอบสองปี จะให้มคี นอื่นอยู่ดว้ ย
ได้ยงั ไง จริงไหม” เซลิกอมยิ้มมุมปากอย่างมีเสน่ ห ์ แต่ ไม่ได้ทำ� ให ้
หญิงสาวทีน่ ั่งตรงข ้ามกับเขาหลงใหลมันได้
“เราไม่เคยร่วมโต๊ะอาหารกันค่ะ” นี่คงเป็ นอีกเรือ่ งทีเ่ ขาเลอะเลือน
ที่ผ่านมาเธอมีหน้าที่แค่คอยท�ำกับขา้ วใหเ้ ขา รับใช้เขาเวลากินราวกับ
นางทาส
“และตอนนี้ฉนั อยากดื่มน�ำ้ เปล่าค่ ะ ถา้ ไม่มใี ครไปหยิบมาให ้
ฉันจะไปหยิบน�ำ้ เอง” เธอบอกเขาเสียงหว้ น จ้องด้วยนัยน์ตาดุ เชื่อว่า
ทีน่ ่ีจะต้องมีนำ�้ เปล่าแช่เอาไว้ในตูเ้ ย็น
“ไม่ตอ้ งเสียเวลาหรอก นัน่ ก็ดม่ื ได้” เซลิกมองไปทีแ่ ก้วเครื่องดืม่
ของเธอ เครื่องดืม่ ในแบบทีผ่ ูห้ ญิงชอบ แต่ไม่ใช่วา่ ผูห้ ญิงทุกคนจะได้
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ดืม่ แบบนี้ แต่เธอกลับเมินเฉยเหมือนมันเป็ นสิง่ ไร้ค่า
“นี่มนั ไวน์นะคะ”
“อ้าวเหรอ ผมนึกว่ามันเป็ นน�ำ้ ผลไม ้เสียอีก เห็นท�ำมาจากผลไม้”
‘น�ำ้ ผลไม้กบั ผีน่ะสิคะ’ บัวชมพูมองค้อนเขา รู้ดแี ต่แสร้งท�ำไม่รู ้
และเพราะไวน์น่แี หละทีท่ ำ� ให ้เมือ่ สองปี ก่อนเกิดเรือ่ งขึ้น คืนนัน้ ใครก็ไม่รู ้
บอกเธอว่า ดืม่ ได้ไม่เมา ดืม่ เป็ นลิตรก็ไม่เมา เธอเลยดืม่ เอาๆ รูต้ วั อีกที
ก็ตอนตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของเขา
“มันเข ้ากันดีกบั อาหารมื้อนี้ของคุณนะบัว”
“แต่ฉนั ไม่อยากดืม่ นี่คะ” เธอไม่ขอเสีย่ งท�ำเรื่องทีอ่ าจจะท�ำให ้เธอ
ศู นย์เสียการควบคุมตัวในระหว่างอยู่กบั เขาล�ำพังสองต่อสองเด็ดขาด
ไม่ได้กลัวเขาท�ำอะไรสักเท่าไรหรอก เมือ่ เทียบกับความรูส้ กึ กลัวว่าตนเอง
จะท�ำอะไรลงไปโดยไม่รตู้ วั
“ลองนิดหน่อยจะเป็ นไร อร่อยนะ” เซลิกพยายามเชิญชวน
“ไม่ เ อาค่ ะ ฉัน จะไปหยิบ น�ำ้ ดื่ม ละนะคะ” เธอดัน ตัว ลุ ก ขึ้น
กระหายน�ำ้ จะแย่อยู่แล ้ว เมือ่ กี้ลองชิมอาหารทีเ่ ชฟปรุงรสชาติเผ็ดนิดๆ
ยังติดปลายลิ้นอยู่เลย
“เอาสิ ถา้ คุณขยับตัวลุกจากเก้าอี้ ถือว่าข ้อตกลงเรื่องปล่อยตัว
คุณกลับบ ้านเป็ นอันโมฆะ จะไม่มกี ารคุยหรือเจรจาใดๆ ทัง้ สิ้น”
บัว ชมพู น่ิ ง งัน เกือ บนาที นัย น์ต าขุ่น มัว ด้ว ยความโกรธตวัด
มองเขา ก่ อนจะทิ้งกายนั่งลงดังเดิมอย่ างจ�ำใจ ในเมื่อเขาอยากให้
ดื่มไวน์น่ีนกั ก็จะดื่มใหด้ ู ยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดียวหมด คิดว่าแค่
แก้วเดียวคงไม่เป็ นไร ก่อนจะไอแค็กๆ กับความรูส้ กึ ไม่คนุ ้ เคย บรรยาย
รสชาติไม่ถกู รูแ้ ค่วา่ มันบาดล�ำคอไปหมด
“ดื่มเก่งนี่ งัน้ คงต้องดื่มอีก” เขาไม่ชมเปล่า แต่ยงั รินไวน์เพิม่
ให ้เธออีกด้วย “มีเพือ่ นร่วมโต๊ะอาหารดืม่ เก่งแบบนี้ ผมคงเจริญอาหาร
น่าดู”
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แต่สำ� หรับบัวชมพูแทบไม่รสู้ กึ อยากจะกินอะไรแล ้วตอนนี้ พลัน
ความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมา ในเมื่อเขารินไวน์ให้เธอ เธอก็ควรจะ
รินเหล ้าใหเ้ ขากลับไปบ ้าง สลับกัน รินกลับไปกลับมาอย่างไรเขาก็ตอ้ ง
เมาก่อนเธอ เพราะเชื่อว่าดีกรีเครื่องดืม่ ของเขาแรงจัดกว่าของเธอมาก
เมื่อเขาเมาก็อาจจะคุยหรือหาทางหนีไปจากที่น่ีได้ง่ายขึ้น หารู้ไม่ว่า
ตัวเองก�ำลังติดกับนายพรานเจ้าเล่หเ์ ข ้าแล ้ว

หลังจากดื่มกินกันผ่านไปพักใหญ่ บัวชมพูก็ชกั มึน ท�ำไมเธอ

ถึงได้รู้สึกว่าเธอก�ำลังถูกเขามอมเหลา้ ไม่ใช่ เธอที่มอมเขาตามที่คิด
วางแผนเอาไว้กไ็ ม่รู ้ เขาดืม่ ไปตัง้ หลายแก้วแต่ยงั ยิ้มแย้มพูดคุยเป็ นปกติ
และก�ำลังจะรินไวน์ให ้เธออีกแก้ว
“พอแล ้วค่ะ” บัวชมพูพยายามจะยกแก้วตนเองหนี แต่เขากลับ
คว ้ามันเอาไว้ได้ทนั เวลา
“อีกนิดเถอะ ก�ำลังเพลินไม่ใช่เหรอ”
ใช่ ดืม่ ไปกินไปก็เพลินดี แต่ถ ้าขืนยังดืม่ ต่อไปเธอคงเมาไม่รูเ้ รือ่ ง
แค่น้ กี ม็ องหน้าเขาเป็ นภาพซ ้อนสองสามมิตไิ ปหมดแล ้ว แต่เมือ่ ห ้ามเขา
ไม่ได้ เธอก็ขอต่อรอง
“แก้วสุดทา้ ยได้ไหมคะ แล ้วถา้ ฉันดื่มหมดปุ๊ บคุณต้องดื่มตาม
สามแก้ว เอาไหมล่ะ”
“ผมต้อ งดื่ม สามแก้ว เลยเหรอ” เซลิก หัว เราะในล�ำ คอเบาๆ
ถา้ ในแก้วเขาเป็ นเหลา้ จริง เมียเขาคนนี้คงกะจะใหเ้ ขาเมาเป็ นหมา
เลยสินะ “ได้ ดืม่ ก็ดม่ื ดืม่ ให ้ดูก่อนเลยก็ได้”
“เก่งมากค่ะ” เธอคงจะเริ่มเมาจริงๆ นั่นแหละ ถึงได้เอ่ยชมเขา
พร้อ มกับ ปรบมือ ให ้ เมื่อ เขาดื่ม จนครบเธอจึง ยกแก้ว ของเธอขึ้น
หมายจะดืม่ บ ้าง
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“อุย๊ ! จะท�ำอะไรคะ” อยู่ๆ เขาก็ดงึ แก้วจากมือเธอไป วางมันลง
แล ้วเขาก็เลือ่ นเก้าอี้มาชิดติดกับเก้าอี้เธอ ก่อนจะยกตัวเธอขึ้นมานัง่ ซ ้อน
อยู่ บนตักอุ่น มือขา้ งหนึ่งโอบประคองที่เอวคอดเอาไวก้ นั ไม่ใหเ้ ธอ
หนีไปไหน อีกข ้างเอื้อมไปหยิบแก้วไวน์ข้นึ มา
“สอนคุณดืม่ ” ถ ้าไม่ทำ� อะไรเสียบ ้างเธอก็คงดืม่ รวดเดียวหมดแก้ว
อีกครัง้ ล�ำคอคงพังไปหมด แต่ใหต้ ายเถอะ สะโพกกลมกลึงของเธอ
ก�ำลังจะท�ำให ้เขาคลั่ง
“ไม่เป็ นไรค่ะ ฉันดืม่ เก่ง”
เซลิกหัวเราะข�ำเบาๆ ไม่อยากเชื่อว่าเธอจะเชื่อที่เขาโกหกด้วย
การดืม่ แบบเธอเนี่ยเขาเรียกว่าระดับอนุบาล ถ ้าเรียกว่าเก่ง เขาก็คงเป็ น
ระดับปรมาจารย์ “ผมรูว้ า่ คุณเก่ง แต่ผมจะสอนคุณดืม่ อีกแบบ แบบที่
อร่อยกว่า”
“ไม่เอา” เธอส่ายหน้า อยากดืม่ แบบเดิมให้มนั จบเร็วๆ มากกว่า
“เอาน่าทูนหัว แล ้วจะรูว้ ่าการค่อยๆ จิบมันอร่อยกว่าการทีค่ ุณ
สาดลงคอเยอะ” เซลิกตือ๊ ไม่ยอมให ้เธอถือแก้วเอง สุดท ้ายก็ต ้องค่อยๆ
ลองจิบอย่างทีเ่ ขาบอก รสชาติมนั เปลีย่ นไป อร่อยขึ้นอย่างทีเ่ ขาบอก
จริงๆ เผลอแป๊ บเดียวเธอก็จบิ จนหมดแก้ว
“เอาอีกไหม”
บัว ชมพู พ ยัก หน้า ตอบกลับ พร้อ มรอยยิ้ ม หวาน นัย น์ต าก็
หวานเชื่อมเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ทก่ี นิ เข ้าไป เมือ่ เขารินใหช้ า้ ไม่ทนั ใจ
เธอก็คว ้าไวน์ทงั้ ขวดมาจัดการเอง
“พอแล ้วมัง้ เมาแล ้วเนี่ย”
“ม่ายเมาค่ะ” น�ำ้ เสียงของเธอเริ่มเปลีย่ นไปอย่างชัดเจน “จาดืม่
ให ้โหมด”
“งัน้ ก็ตามใจที่รกั เถอะ เอาใหเ้ ต็มที่” เซลิกยิ้มขัน แต่ไม่คิดจะ
ปล่อยเธอให้ดม่ื เต็มทีอ่ ย่างทีบ่ อกหรอก ถ ้าหมดขวดนี้กจ็ บ
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“เดีย๋ วผมจะอยู่ เ ป็ น เพื่อ นจนกว่ า คุ ณ จะดื่ม หมดแล ว้ กัน นะ”
ระหว่างนี้เขาจึงวางคางที่เริ่มปรากฏเป็ นไรหนวดเขียวลงบนไหล่บาง
สองมือโอบรอบเอวคอดของเธอเอาไว ้หลวมๆ อย่างรักใคร่หวงแหน
หากเปรียบผูช้ ายเป็ นเสือ เขาก็เป็ นเสือทีไ่ ม่ชอบเหยือ่ หลับ เลย
ปล่อ ยให เ้ ธอนอนสบายตัง้ หลายชั่ ว โมง แต่ ก็ ไ ม่ช อบเหยื่อ แบบที่สู ้
หัวชนฝาเช่ นกัน จึงต้องใช้วธิ ีแบบนี้ รอใหเ้ มาอีกนิดสักพักค่ อยอุม้
ไปต่อทีเ่ ตียง
“คุณอยากรู้ไหมท�ำไมวันนี้ผมถึงท�ำแบบนี้ พาคุณมาพักที่หรู ๆ
กินอาหารร่วมกัน ดืม่ เหล ้าดืม่ ไวน์ และกอดคลอเคลียอย่างทีเ่ ราก�ำลัง
ท�ำอยู่” กระซิบชิดพวงแก้มอิ่มที่ปรากฏสีแดงระเรื่อขึ้นสองขา้ งเบาๆ
เป็ นการชวนคุยฆ่าเวลา
“ม่ายรู”้ ตอบเสร็จเธอก็กระดกขวดขึ้นดืม่ ถ ้านักดืม่ ไวน์ทงั้ หลาย
มาเห็นเข ้าคงลมจับ ใครเขาดืม่ กันแบบนี้ เสียของหมด
“ก็เพราะนี่ คือสิ่งที่ผมคิดจะท�ำในวัน นัน้ วัน ที่ผมไปตามคุ ณ
กลับมาไงบัว แต่คณ
ุ กลับหนีผมไปเสียก่อน คนอะไรก็ไม่รูห้ นีเก่งจริงๆ
หนีพ ้นสายตาผมได้ตงั้ สองปี ”
“ก็คูนล่ายบัว” คนเมารีบแย้ง เธอไม่ได้หนี แต่เป็ นเพราะเขา
ไล่เธอ เธอเลยต้องหาที่พกั ใหม่ต่างหาก แต่ ท่ีพกั ใหม่ไกลไปหน่ อย
เขาเลยตามไม่เจอต่างหาก
“อืม…” เซลิกครางรับในล�ำคอ ไม่อยากได้ยนิ ค�ำพูดแบบเมือ่ กี้เลย
“ลืมไปได้ไหมเรื่องนี้”
เธอส่ายหน้า แมก้ ระทั่งตอนเมาก็ยงั รู ว้ ่าเรื่องนี้ลมื ไม่ได้โดย
เด็ดขาด “จามฝางจาย ผู ้ชายเฮงซวย”
คนโดนด่าชะงักงัน ตัง้ แต่เกิดมา เซลิก อชิน คาร์สนั ก็เพิง่ เคย
โดนด่าด้วยค�ำนี้ แต่เพราะเป็ นเธอ ด่าแรงกว่านี้กไ็ ม่โกรธหรอก
“ลืมหน่อยไม่ได้หรือไง”
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“ม่ายด้าย บัวเสียจาย” จบค�ำน�ำ้ ตาใสๆ มากมายของเธอก็ไหล
ทะลักทลายออกมาอวดสายตาเขาราวกับท�ำนบเขือ่ นพัง
“ชู่ว…์ ไม่รอ้ งไห้สบิ วั ผมขอโทษ ผมจะไม่ทำ� อย่างนัน้ อีกเด็ดขาด
ผมสัญญา” เขากอดกระชับอ้อมแขนใหแ้ น่ นขึ้นเป็ นการปลอบโยน
เป็ นเพราะเขาแท ้ๆ ทีท่ ำ� ให ้เธอร้องไห ้เสียใจหนักขนาดนี้ ก็ถกู แล ้วทีเ่ ธอ
ว่าเขาเป็ นผูช้ ายเฮงซวย ก่อนทีอ่ ารมณ์ของเขาจะถูกกระชากอย่างแรง
เมือ่ เธอยืน่ ขวดไวน์มาตรงหน้าเขา ใกล ้เสียจนเกือบจะกระแทกเข ้ากับ
สันจมูกโด่งคม
“บัวเสียจายทีม่ านโหมด บัวจาอาวอีกซิกซ์”
“เดีย๋ วนะบัว ทีค่ ณ
ุ ร้องไห ้เนีย่ เพราะไวน์หมดงัน้ เหรอ” ให ้ตายเถอะ
เขาคงปล่อยเธอดืม่ มากไป ดูเหมือนจะเมาหนักกว่าสองปี ทแ่ี ล ้วเยอะเลย
หวังว่าตอนขึ้นเตียงคงไม่มปี ญ
ั หาหรอกนะ
“อืม…” บัวชมพูพยักหน้าหงึกๆ “อาวอีกซิกซ์ อาวอีก ซิกซ์ๆ
เร็วๆ ไปเอามา”
ทีตอนอยากใหเ้ รียกไม่เรียก มาเรียกอะไรตอนเมาก็ไม่รู ้ เรียก
เหมือนเรียกเพือ่ นเล่นอีกต่างหาก เมือ่ เขาขัดใจด้วยการไม่ยอมใหเ้ ธอ
ดืม่ อีก เธอก็เริ่มอาละวาด สองมือไขว่คว ้าจะเอาให ้ได้
“หยุดเถอะบัว คุณนี่มนั ดื้อจริงๆ”
“บัว เกลีย ดคุ ณ ” เมื่อ รู ว้ ่ า ท�ำ ไม่ ไ ด้เ ธอก็ ก รี ด เสีย งใส่ ห น้า เขา
ทีคำ� พูดประโยคอื่นอ้อแอ้ฟงั ไม่รูเ้ รื่อง แต่พอเป็ นค�ำที่บาดใจเขากลับ
ชัดเจนเหลือเกิน
“เอาละ หมดเวลาส�ำหรับเรื่องไร้สาระแลว้ ไปที่เตียงกันเถอะ
ทูนหัว”
เซลิกตัดสินใจอุม้ ร่างของเธอลอยขึ้น เคยได้ยนิ พี่ชายคนไหน
ก็ไม่รูพ้ ูดเล่นๆ ว่า ปัญหาผัวเมียจะเคลียร์ง่ายขึ้นถา้ ได้แก้ผา้ คุยกัน
เขาเลยเอามาลองดู สกั หน่ อย เผื่อว่ามันจะช่ วยท�ำใหเ้ ธอเปลีย่ นจาก
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เกลียดเป็ นรักเขาได้เหมือนเดิม

“จาท�ำอาราย” บัวชมพูถูกวางลงบนเตียงกวา้ ง เตียงที่เธอ

ใช้งานมันมาแล ้วรอบหนึ่งนัน่ แหละ ก่อนทีเ่ ซลิกทีต่ อนนี้เปลือยด้านบน
เรียบร้อยจะทิ้งกายตามลงมา
“อย่าทับ” คนเมารีบยกสองมือขึ้นมาดันแผงอกแกร่งของเขาเอาไว ้
กลัวว่าเขาจะทับตัวเองแบน เพราะขนาดตัวเขาใหญ่โตกว่าตนมาก
“ใครบอกว่า ผมจะทับ ผมแค่ ก ำ� ลัง จะท�ำ ในสิ่ง ที่ผ มอยากท�ำ
มาตลอดสองปี ต่างหากบัว” เซลิกโน้มใบหน้าลงมา เอาหน้าผากของตน
แตะหน้าผากเธอเบาๆ “ผมต้องการตัวคุณ ใหผ้ มได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็ นสามี
ของคุณนะบัว”
บัวชมพูส่ายหน้าหวือ “ฉ้านงอนคุณอยู่นะ”
“งอนก็ส่วนงอน พักมันไวก้ ่อนเถอะ ผมเป็ นคนใจร้อน ขอลัด
ขัน้ ตอนข ้ามมาหลังจากคุณหายงอนเลยแล ้วกัน” อกอวบทีเ่ คลือ่ นขึ้นลง
ตามการหายใจของเธอเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างในร่างกายของเขา
ได้เป็ นอย่างดี มันท�ำให ้เขาชักจะหมกมุน่ อยูก่ บั เรือ่ งวาบหวามจนไม่อยาก
เสียเวลาคุยให ้มากความ
“ม่ายด้าย” เธอส่ายหน้าอีกครัง้
“เดีย๋ วก็รูว้ า่ ได้หรือไม่ได้” เขาไม่ยอมอดทนรออีกต่อไป ดันกาย
ขึ้นเล็กน้อยเพือ่ จะได้ลงมือปลดกระดุมเสื้อเธอได้ถนัด เมือ่ เธอตัง้ ท่า
จะพูดอะไรสักอย่าง เขาก็โน้มใบหน้ากลับลงมา พร้อมๆ กับตรึงท ้ายทอย
เธอเอาไว ้ด้วยฝ่ ามืออุ่นข ้างหนึ่ง แล ้วบดจูบดูดดืม่ ลงมาเป็ นการปิ ดปาก
เมือ่ ถอนจูบออก บราเซียร์ลูกไม้สขี าวก็ถกู ปลดทิ้งไปแล ้ว ตอนนี้
เป้ าหมายทีอ่ ยู่ตรงหน้าเขาคือทรวงสวยสล ้าง สวยและใหญ่โตชนิดทีว่ า่
เต็ม ไม เ้ ต็ม มือ ไปหมด แต่ แ ปลก ส่ ว นที่เ คยเป็ น สีช มพูห วานนัน้ ดู
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เปลีย่ นไปมาก ใครจะสน ถึงจะเปลีย่ นไปมากกว่านี้น่ีกเ็ ป็ นร่างกายของ
คนทีเ่ ขารัก
“ผมขอนะ” เซลิกเลื่อนมือหนามาบีบเคลน้ มันอย่ างหลงใหล
อดอยากมานาน วันนี้แหละเขาจะชดเชยทุกอย่างให ้สาสม ริมฝี ปากอุ่น
แตะจูบลงเบาๆ จูบจนทั่วก้อนเนื้อนุ่ม แล ้วจึงวกกลับมาหมายจะลิ้มชิม
รสชาติหวานหอมจากทรวงงาม ทว่าเขากลับต้องผงะ เมือ่ สัมผัสได้ถงึ
รสชาติประหลาดบางอย่าง น�ำ้ สีขาวจางๆ ทีค่ ายออกมาท�ำเอาสวรรค์ลม่
ในพริบตา
“คุณเป็ นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าบัว!” เซลิกจ�ำไม่ได้เลยว่าเขา
ก้าวลงมายืนข ้างเตียงตัง้ แต่เมือ่ ไร ส่วนเธอ เธอนัง่ กอดผ ้าห่มปิ ดบังกาย
พิงหัวเตียงในสภาพแทบจะไร้สติอยู่แลว้ แต่ก็ยงั ดีท่ยี งั สามารถตอบ
ค�ำถามเขาได้
“ม่าย” เธอส่ายหน้าไปมา
“แล ว้ น�ำ้ ขาวๆ นี่ ม นั …” นี่ เ ป็ น ครัง้ แรกที่ค นอย่ า งเซลิก รู้สึก
กระดากปากทีจ่ ะพูดออกไปตรงๆ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาเผลอดูดกลืนลงไปคืออะไร
“มันหมายความว่ายังไงบัว”
“ของลูก” เสียงของเธอเบามาก เบาและเพี้ยน
“ลู ก!” ใหต้ ายเถอะ ค�ำตอบนี้น่ากลัวยิ่งกว่าการที่เธอบอกว่า
ไม่รกั เขาอีกแล ้วเสียอีก
“คุณมีลูกเหรอบัว คุณเป็ นแม่ลูกอ่อนงัน้ เหรอ” ครัง้ นี้เธอไม่ตอบ
นัย น์ต าปิ ด สนิ ท หากไม่ ท �ำ อะไรสัก อย่ า งเธอคงเข า้ สู่ ภ าวะไร้ส ติ
จะพูดคุยกันรูเ้ รื่องก็คงต้องรอใหส้ ร่าง ฉะนัน้ เซลิกจึงวางมือลงบนไหล่
ทัง้ สองข ้างของเธอแล ้วเขย่าตัวแรงๆ
“ลู กของคุณกับใครบัว คุณมีลูกกับใคร บอกผมมาก่ อนแลว้
ค่อยหลับ”
คิ้วเรียวได้รูปขมวดมุน่ เป็ นปม บ่งบอกถึงอาการร�ำคาญ พยายาม
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ปัดมือเขาออกเท่าทีแ่ รงมี แต่เมือ่ ถูกเขาเขย่าไม่หยุด และถามย�ำ้ ด้วย
ค�ำถามเดิม เธอก็จำ� ต้องฝื นลืมตาขึ้นมาจ้องหน้าเขานิ่งๆ ก่อนจะตอบ
“กาบอกไม้ผ่าย”
“บา้ เอ๊ย! ตัง้ สติหน่ อย อย่าเพิ่งเมาจนเพี้ยนสิบวั เด็กที่ไหน
จะเกิดจากกระบอกไม้ไผ่” ตวาดออกไปแลว้ ก็คิดได้ ว่าคนที่ควรจะ
ตัง้ สติคอื เขาต่างหาก เธอเมาขนาดนี้กล ้าบอกได้ไงว่าอย่าเพิง่ เมา มันเลย
จุดนัน้ มาตัง้ นานแล ้ว เขานี่มนั ช็อกจนสมองเบลอไปหมดจริงๆ
“มาร์คสั !” เซลิกก้าวยาวๆ มาที่ประตู หอ้ ง เขาส่งเสียงเรียก
คนสนิทในวินาทีเดียวกับทีก่ ระชากบานประตูออกอย่างแรง
“ครับนาย” มาร์คสั ขานรับ และโผล่หน้ามาจากมุมหนึ่งทันที
ทีไ่ ด้ยนิ เสียงเรียก
“ช่ วยฉันที ช่ วยหาวิธีทำ� ใหเ้ มียฉันสร่ างเมาที” สิ้นค�ำสั่งด้วย
น�ำ้ เสียงตวาดกร้าวของเขา อย่าว่าแต่ มาร์คสั เลย บอดี้การ์ดคนอื่น
ที่ประจ�ำอยู่ตามจุดต่ างๆ ในเพนต์เฮาส์ก็พลอยขมวดคิ้วด้วยความ
ประหลาดใจไปตามๆ กัน ถ ้านายไม่อยากให ้เมียเมา แล ้วจะมอมเหล ้า
เมียท�ำไม
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