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“รันแน่ใจแล ้วเหรอว่าจะท�ำแบบนัน้ ”

ณิ ชากระซิบถามเพื่อนแผ่วเบา เธอยกแก้วแชมเปญขึ้นมาบัง
เอาไว้ไม่ให้เป็ นทีส่ งั เกตของใครๆ เพราะงานนี้มแี ต่นกั ธุรกิจมีช่อื ไฮโซ
ทีม่ เี งินมากันทัง้ นัน้ ตัวเธอเองก็เช่นกัน
“อืม ถ ้ารันไม่ทำ� ชาก็รูว้ า่ มันจะเกิดอะไรขึ้นกับรัน”
เจ้าของร่างสมส่วนในชุดราตรียาวเขา้ รู ปสีดำ� พยักหน้าบอกกับ
เพือ่ นของเธอที่จอ้ งมองมาอย่างคาดคัน้ งานสังคมที่เธอมานี้เป็ นงาน
เปิ ดตัวธุ รกิจใหม่ของบิดาณิ ชา เป็ นตึกสู งระฟ้ าใจกลางเมืองที่ราคา
ต่อยูนิตสู งลิบลิว่ ยิ่งชัน้ สู งก็ย่งิ แพงขึ้นเท่าตัว เธอได้รบั เชิญมาเพราะ
เป็ นเพือ่ นกับณิชา และบิดาของเธอก็ได้รบั เชิญมาเช่นกัน แต่เขามากับ
มารดาเลี้ย งของเธอ ตอนนี้ เ ธอเห็น ว่ า บิด าของเธอก�ำ ลัง คุ ย อยู่ ก บั
นักธุ รกิจมีช่ือ หัวเราะกันอย่างสนุ กสนาน ราวกับว่าไม่มเี รื่องเครียด
อะไรเลยแม ้แต่นอ้ ย
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ใช่ เธอคือลูกสาวของ ก�ำพล นุ ภาพไพบูลย์ นักธุ รกิจที่กำ� ลัง
มีปญ
ั หาทางด้านการเงินอย่างหนัก และตอนนี้บดิ าของเธอก็ตอ้ งการ
คนเขา้ มาช่ วยพยุงกิจการในทุกๆ ทาง เธอรับรู้ปญ
ั หานี้มานานแลว้
เคยเตือนบิดาหลายครัง้ แต่ ท่านก็ไม่เคยฟัง ท่านคิดว่าท่านสามารถ
แก้ปญ
ั หาเกี่ยวกับธุ รกิจของท่านได้ และท่านก็ตอ้ งประสบปัญหาเมือ่
หุนส่
้ วนทีล่ งทุนด้วยเริม่ ทยอยถอนหุน้ ปล่อยให ้ท่านต้องรับภาระหนี้สนิ
คนเดีย วทัง้ หมด และตอนนี้ ก็ เ กือ บจะเข า้ ข่า ยล ม้ ละลายแล ว้ ด้ว ย
แก้วแหวนเงินทองที่เคยมีก็ทยอยเอาไปขายให้กบั เพื่อนๆ ของท่าน
ทีร่ บั ซื้อไป บางคนท่านก็นำ� ไปจ�ำน�ำเอาไว้ไม่มดี อกเบี้ย แต่กไ็ ม่มเี งินต้น
ทีจ่ ะไปไถ่ถอนคืน
รัญชนา นุ ภาพไพบู ลย์ อายุ ย่ีสิบสี่ปี เป็ นลู กสาวจากภรรยา
คนแรกของก�ำพล เธอเป็ นคนผิวขาวเหลือง ผมด�ำยาวสลวยตอนนี้
ถูกท�ำเป็ นลอนสลวย ใบหน้าหวานเล็ก ดวงตากลมโต คิ้วเรียว จมูก
โด่งรัน้ ริมฝี ปากอวบอิม่ ถูกขบเม ้มเอาไว ้จากความรูส้ กึ ประหม่า รัญชนา
อยูใ่ นชุดราตรีแบรนด์ดงั ยาวสีดำ� แบบเกาะอก เผยให ้เห็นอกอวบอิม่ และ
ไหล่บอบบาง เอวเล็กคอดกิ่วรับกับสะโพกผายกลมกลึง เทา้ บอบบาง
สวมใส่รองเทา้ สน้ สู งสีดำ� เช่นเดียวกับกระเป๋ าแบบถือสีเดียวกัน เธอ
กวาดตามองไปรอบๆ งานด้วยดวงตาหวั่นไหวและหวาดหวั่น ความ
ประหม่าเกิดขึ้นเล็กน้อย แม้วา่ จะเคยเข ้าสังคมแบบนี้บอ่ ยๆ ก็ตาม แต่
ครัง้ นี้เธอกลับถูกมองและเป็ นทีซ่ ุบซิบจากคนในวงสังคมอยู่พอสมควร
เลยทีเดียว แม ้จะพยายามไม่สนใจแล ้วก็ตาม
“แต่มนั ไม่ใช่เรื่องทีร่ นั จะต้อง...”
ณิชากัดริมฝี ปากเอาไว ้ก่อนจะพูดจบ เธอเป็ นเจ้าของห ้องเสื้อมีชอ่ื
และก�ำลังจะไปได้ดขี ้นึ เรือ่ ยๆ เป็ นทีร่ จู้ กั ของไฮโซชือ่ ดังมากมายทีเ่ วียนมา
อุดหนุ น รัญชนาเองก็เป็ นหุน้ ส่วนด้วยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์
รายได้จากหอ้ งเสื้อนี้มากก็จริง แต่มนั ก็ไม่พอที่จะช่วยเหลือบิดาของ
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รัญชนาได้เลย ถา้ บิดาของรัญชนาถูกยึดทรัพย์สนิ เมือ่ ไร รัญชนาเอง
ก็จะได้รบั ผลกระทบนี้ดว้ ยเหมือนกัน เพราะเป็ นลู กสาวไม่สามารถ
บิดพลิ้วได้ รัญชนาเองก็ทำ� งานกับบิดาของเธอด้วย แต่ ไม่ได้อยู่ใน
ส่วนส�ำคัญ แต่เธอก็รบั รู ส้ ถานะของบิดาได้อย่างดีว่าตอนนี้ทุกอย่าง
ดูเลวร้ายและรุนแรงมากแค่ไหน
“ชา รันขอร้อง รันตัดสินใจดีแล ้วจริงๆ” รัญชนาเม ้มปาก จับมือ
เพือ่ นบีบอย่างตัดสินใจ
“ก็ได้ ชาอยู่ขา้ งรัน แต่ รนั ก็ตอ้ งระวังตัวเอาไวด้ ว้ ยเหมือนกัน
เพราะว่าคนอย่างเขาไม่ใช่ใครทีจ่ ะเข ้าถึงง่ายๆ นะ”
“รันเตรียมใจไว ้แล ้ว รันขอบคุณชาทีช่ ่วยเหลือรันมาตลอด”
“แต่ชาไปพูดเรื่องนี้กบั พ่อได้นะ ชาจะให ้ท่านช่วยรัน”
ณิชาพยายามหาทางออกให้กบั เพือ่ นของเธอ ด้วยการเสนอจะให ้
บิดาของเธอช่วย แต่รญ
ั ชนารู ว้ ่าบิดาของณิ ชาไม่มที างที่จะช่วยง่ายๆ
อย่างแน่นอน ตอนนี้แทบไม่มใี ครอยากจะเข ้ามายุง่ กับครอบครัวของเธอ
สักเท่าไร
“ไม่เป็ นไร รันไม่เป็ นไรจริงๆ ชาช่วยเหลือรันหลายเรื่องแล ้ว”
รัญชนาส่ายหน้าหวือ เธอตัดสินใจแน่ วแน่ แลว้ เธอต้องท�ำได้
และตอนนี้รญ
ั ชนาก็ให ้ณิชาถอนหุนของเธอออกแล
้
้ว แต่ณิชาถอนออกให ้
แค่ในนามเท่านัน้ เงินยังให้รญ
ั ชนาทุกบาททุกสตางค์ เพือ่ เป็ นการปกปิ ด
ที่มาของเงินให้กบั รัญชนา เธอจะได้ไม่ถูกริบเงินไปใช้หนี้เมือ่ ถึงเวลา
ทีบ่ ดิ าของเธอถูกฟ้ องล ้มละลาย
“เอางัน้ ก็ได้ แต่ขอบอกไวก้ ่อน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาก็จะอยู่
ข ้างรันตลอด”
“ขอบใจมากชา” รัญชนากลืนก้อนน�ำ้ ตาเอาไว้ในอกให้ลกึ ที่สุด
เธอสูดหายใจเข ้าปอดลึกๆ เชิดหน้าขึ้น พยายามไม่คดิ ถึงสิง่ ทีท่ ำ� ให ้เธอ
รูส้ กึ ปวดร้าว
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“ชาใหค้ นตามดู ใหแ้ ลว้ ว่าเขาจะกลับเมื่อไร ถา้ เขาจะกลับจะมี
คนโทร.มาบอก”
“อื้อ” รัญชนารับค�ำแค่นนั้ แล ้วก็น่ิงๆ สายตามองไปที่บดิ าและ
มารดาเลี้ยงไม่วางตาเหมือนเดิม แล ้วก็จำ� ต้องเบือนหน้าหนีเมือ่ เห็นว่า
ท่านก�ำลังมองมาทีเ่ ธอ
“ชามีอะไรแรงๆ ให้รนั ดืม่ สักแก้วไหม”
“ดืม่ ย้อมใจเหรอ”
“ขอสักแก้วนะ” รัญชนาไม่ปฏิเสธ เธอต้องการมันเพือ่ ย้อมใจจริงๆ
อย่างทีเ่ พือ่ นบอก แล ้วณิชาก็เอื้อมมือไปหยิบแก้วเหล ้าทีบ่ ริกรถือใส่ถาด
มาหนึ่งแก้ว เป็ นมาร์การิตา้ ทีม่ สี ่วนผสมของเตกิลา่ น�ำ้ มะนาวสด และ
น�ำ้ องุน่ ขอบแก้วแต่งด้วยเกลือและมีมะนาวฝานบางเสียบไว ้ปากแก้ว
รัญชนารับมาถือไวแ้ ลว้ ยกขึ้นจิบเบาๆ รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวกับ
แอลกอฮอล์รสขมทีผ่ สมกันอยู่อย่างลงตัว พอกลืนลงคอท�ำให ้เธอรูส้ กึ
ร้อนผ่าวไปทั่วทอ้ ง แต่ก็ยงั ไม่หยุดจิบเพราะต้องการให้มนั เป็ นตัวช่วย
เสริมความกล ้าให้กบั ตัวเอง
ณิ ชาเองก็หยิบมาหนึ่งแก้วจิบเป็ นเพือ่ นรัญชนา และหันไปยิ้ม
ตอบรับคนทีเ่ ข ้ามาทักทาย แต่รญ
ั ชนานัน้ นิ่งไม่ได้สนใจอะไรมากมายนัก
เพราะมีเรื่องให ้ต้องคิด
ครืด...ครืด...
เสียงสั่นจากกระเป๋ าถือใบเล็กของณิชาท�ำใหเ้ จ้าตัววางแก้วในมือ
ลง เปิ ดกระเป๋ าล ้วงเอาโทรศัพท์ออกมากดรับเมือ่ เห็นว่าเป็ นเบอร์ของ
ลูกน้อง
“คุณเควินก�ำลังจะกลับครับคุณหนู ”
“ได้ ลงไปรอด้านล่าง ถ ้าเขาก�ำลังจะขึ้นรถบอกให ้เขารอก่อน”
ณิชาบอกกับลูกน้องเสียงแผ่วเบา เหลือบสายตามองมายังเพือ่ น
ที่เ ริ่ม มีท่ า ทางตื่น ๆ หน้า เจื่อ นไปเล็ก น้อ ยเมื่อ ได้ยิน ที่ณิ ช าพู ด ผ่ า น
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โทรศัพท์ ก่ อนจะวางสายลง ณิ ชาถอนหายใจยาวๆ เก็บโทรศัพท์
เอื้อมมือมาจับมือของเพื่อนเอาไว ้ บีบแลว้ ก็พยักหน้า จับจูงพาเดิน
ออกจากงานเลี้ยงไป รับรู้ได้วา่ มือของรัญชนาเย็นเฉียบ แต่เจ้าตัวกลับ
ไม่พดู อะไรออกมา เธอพารัญชนามายังลิฟต์
“เขาก�ำลังไปข ้างล่างใช่ไหมชา”
“ใช่ ชาก�ำลังจะไปส่ง”
“ชาไม่ตอ้ งไป เดีย๋ วรันไปคนเดียว เขาจะได้ไม่รู้ว่าชามีส่วนรูเ้ ห็น
ในเรื่องนี้ดว้ ย”
“แต่วา่ ” ณิชามองเพือ่ นด้วยสายตาเป็ นกังวล
“รันไม่เป็ นไรจริงๆ ชา เรื่องนี้รนั ท�ำได้” รัญชนายิ้มให้กบั เพือ่ น
จ้องมองเข ้าไปในดวงตาของเพือ่ นแล ้วก็บบี มือเพือ่ นเบาๆ พอลิฟต์มา
เธอก็ดงึ มือของเพือ่ นออก เดินเข ้าไปในลิฟต์ หันหน้ามามองเพือ่ นและ
ยิ้มให้อีกครัง้ จากนัน้ ก็กดปุ่มเพื่อลงไปยังชัน้ ล่าง ประตูลฟิ ต์ค่อยๆ
ปิ ดลงอย่างช้าๆ จนประกบสนิท ลิฟต์ค่อยๆ เคลือ่ นตัวลงไปยังด้านล่าง
ใจของรัญชนาเต้นรัวแรง เธอสูดลมหายใจเข ้าปอดลึก
ติง๊
“เฮือก” รัญชนาสะดุงเฮื
้ อกด้วยความตกใจ รูส้ กึ ว่าร่างกายภายใน
มันสัน่ สะท ้านเหน็บหนาวราวกับอยู่ขวั้ โลกเหนืออย่างนัน้ เธอสูดหายใจ
เข า้ ปอดลึก ๆ อีก ครัง้ เมื่อ ประตู ล ิฟ ต์เ ปิ ด ออก เธอใช้ส องมือ จับ
ชายกระโปรงยกขึ้นเพือ่ ให ้เดินได้ถนัด ก้าวเดินออกไปอย่างมั่นคง เธอ
เห็นคนของณิชายืนอยู่ดา้ นหน้าทางออก ข ้างๆ รถยนต์คนั หรูสดี ำ� สนิท
คันใหญ่ มีการ์ดสามคนยืนอยู่รอบๆ รถ และมีรถอีกคันทีส่ เี ดียวกัน
และแบบเดียวกันต่อท ้าย เธอชะงักเท ้าไปเล็กน้อย แล ้วก็กา้ วเดินต่อไป
จนถึงตัวรถด้านหลัง คนของณิชาผายมือไปทีป่ ระตูหลังของรถ พร้อมกับ
เตรียมเปิ ดประตูให้รญ
ั ชนาก้าวขึ้นไปภายใน เพราะเจ้าของรถได้อนุญาต
แล ้ว
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“เชิญครับ” คนของณิชาไม่พูดชื่อของรัญชนาออกมาใหเ้ ธอต้อง
เสียหายมากกว่านี้ เขาปิ ดปากเงียบที่สุดตามที่เจ้านายสั่ง ถา้ รัญชนา
ขึ้นรถไปแล ้วถือว่าสิ้นสุดงาน เขาเปิ ดประตูดา้ นหลังออกกว ้าง
“ขอบคุณค่ะ” รัญชนาหลุบสายตาลงไม่มองหน้าเขา กล่าวขอบคุณ
แลว้ รีบเบือนสายตามองเขา้ ไปในรถที่มดื สนิท แสงไฟจากด้านนอก
สาดเขา้ ไปใหเ้ ห็นเพียงแค่ช่วงอก เสื้อสู ทสีดำ� สนิท ตัดกับเสื้อด้านใน
สีขาวผูกโบสีดำ� เข็มขัดหรู สะทอ้ นแสงวาววับ ขาแข็งแรงซ่อนอยู่ใต้
กางเกงสีดำ� รองเท ้าวาววับ เธอเห็นเขาขยับตัวเล็กน้อย ข ้อมือด้านซ ้าย
ที่โผล่มาใหเ้ ห็น มีนาฬกิ าเรือนหรู สวมอยู่ คนด้านในไม่ได้พูดอะไร
ออกมาแม ้แต่นอ้ ย รัญชนากัดริมฝี ปากแล ้วก็กา้ วเข ้าไปด้านใน นั่งข ้างๆ
กับร่ างสู ง ภายในเงียบสนิท เสียงปิ ดประตูรถท�ำใหเ้ ธอกลัน้ หายใจ
คนของเขาทีย่ นื ล ้อมอยู่ก็กระจายไปขึ้นรถ คนขับรถค่อยๆ เคลือ่ นรถ
ออกอย่างช้าๆ รัญชนามองออกไปด้านนอก เห็นคนของณิชากลับเข ้าไป
ภายในแล ้ว
“มีอะไรจะพูดกับฉันก็วา่ มา”
เสียงทุม้ เขม้ ดังมาจากเงามืด เธอยังไม่เห็นหน้าตาของเขาชัดๆ
อยู่ดี มันยิง่ ท�ำใหเ้ หมือนกับว่าเขาเป็ นซาตานอย่างไรอย่างนัน้ รัญชนา
บีบมือบนตักของตัวเองแน่น
“ฉันขอไปพูดกับคุณทีอ่ น่ื ได้ไหม”
“กล ้าขึ้นรถมากับฉันแบบนี้แล ้วยังจะอายอะไรอีก”
“ฉันไม่พร้อมทีจ่ ะพูดบนรถแบบนี้ ฉันเวียนหัว”
รัญชนาเมม้ ปากบอกกับเขาด้วยน�ำ้ เสียงที่บงั คับไม่ให้สั่น เธอ
กลัน้ ใจรอค�ำตอบจากเขา รัญชนาสังเกตเห็นเขาขยับตัวเล็กน้อย เธอ
ต้องไม่กลัวสิ เขายังไม่ได้ทำ� อะไรเลย แค่ขยับตัวเท่านัน้ เอง
“ก็ได้ ฉันไม่มปี ญ
ั หาอะไรอยู่แลว้ ” เสียงเขม้ ดังขึ้นพร้อมกับ
รอยยิ้มที่มมุ ปาก รัญชนาเห็นผ่านแสงที่พาดผ่านเขา้ มา มันดูเหมือน
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หยันมากกว่าจะยกยิ้มธรรมดา
“ขอบคุณ”
“พายัพ ไปทีเ่ พนต์เฮาส์”
เสียงเข ้มเล็ดลอดออกมาจากริมฝี ปากของคนในความมืดอีกครัง้
เขาพูดเพียงแค่น้ แี ล ้วก็หยุด ลูกน้องเขาทีน่ งั่ ด้านหน้าคู่กบั คนขับรับปาก
อย่างรวดเร็ว เพราะว่าหน้าต่างบานเล็กที่กนั้ ระหว่างหอ้ งโดยสารกับ
คนขับไม่ได้ถกู ดึงปิ ด เขาได้ยินการสนทนาสัน้ ๆ อย่างชัดเจน
รัญชนาไม่รูเ้ ลยว่าเขาก�ำลังใช้สายตาคมปลาบกวาดมองมาที่
ร่างเล็กในชุดราตรีสดี ำ� และผิวกายขาวผ่องพ ้นเนื้อผ ้าทีต่ อ้ งแสงไฟจาก
นอกรถให้ได้เห็นร�ำไร น�ำ้ เสียงหวานทุม้ หูทเ่ี จ้าตัวพยายามระงับเอาไว ้
ไม่ให้สั่นและหวาดหวั่นนัน้ ท�ำใหเ้ ขาเกิดความกระหายใคร่รู ้ ว่ารัญชนา
ลูกสาวคนสวยของเสีย่ ก�ำพลต้องการอะไรจากเขากันแน่ เขาสังเกตเธอ
ตัง้ แต่เข ้ามาในงานพร้อมกับณิชาลูกสาวของเจ้าของงาน และการทีเ่ ธอ
ตามเขามา ขึ้นรถมากับเขาแบบนี้มนั ต้องมีอะไรแน่ๆ มุมปากเขายิ้มเยาะ
ขึ้นมาเล็กน้อย
รัญชนาลอบกลืนน�ำ้ ลายฝื ดๆ ลงคออย่างล�ำบาก กลอกตาไปมา
มือบีบแน่น หายใจติดขัด แต่พยายามไม่ทำ� ให ้เขารูว้ า่ เธอตืน่ เต้นแค่ไหน
แต่มหี รือจะพ ้นสายตาลอบส�ำรวจของเขาไปได้ เขาเห็นเนินอกของเธอ
กระเพือ่ มขึ้นลงแรงๆ หลายครัง้ คาดว่าจะตืน่ เต้นหรือกลัว แต่เขาคิดว่า
น่าจะตื่นเต้นเสียมากกว่ากลัว ไม่อย่างนัน้ จะรอคอยและวิง่ ขึ้นรถเขามา
ง่ายๆ ได้อย่างไร อยากให้ถงึ เพนต์เฮาส์เสียแล ้วตอนนี้ อยากรูเ้ หมือนกัน
ว่าเธอต้องการอะไรจากเขากันแน่
ทัง้ สองคนต่างนั่งเงียบและใช้ความคิดของตัวเอง ได้ยนิ เพียง
เสียงลมหายใจ เสียงขยับตัวเล็กน้อยกับเสียงเครื่องยนต์
จนรถวนขึ้นไปยังลานจอดรถของคอนโดฯ สุดหรู ประตูลฟิ ต์
ส่วนตัวส�ำหรับรถเปิ ดออก แล ้วก็ปิดเมือ่ คนขับรถขับเข ้าไปด้านในลิฟต์
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ซึ่งพาทะยานขึ้นไปยังขา้ งบน รัญชนาลอบกลืนน�ำ้ ลายลงคออีกครัง้
เพราะเธอไม่คดิ ว่าเขาจะท�ำลิฟต์เฉพาะเพือ่ ใหร้ ถขึ้นไปด้านบน เธอรูว้ า่
ที่น่ี เ ป็ น คอนโดฯ สุ ด หรู ข องตระกู ล เขานั่ น เอง ราคาไม่ต อ้ งพู ด ถึง
แพงระยับ มีแต่เศรษฐีมเี งินเท่านัน้ ทีจ่ ะซื้อทีน่ ่ไี ด้ และนี่คงเป็ นเพนต์เฮาส์
ของเขา คนด้านล่างจะไม่รูแ้ ละไม่มที างได้เห็นรถของเขาจอดโชว์ไว้
อย่างแน่นอน
พอลิฟต์เปิ ดออกก็พบลานจอดรถส่วนตัว สามารถจอดได้ถงึ
สิบกว่าคัน มันคงเป็ นหนึ่งชัน้ เลยก็วา่ ได้ รถจอดสนิทแล ้วการ์ดก็ลงมา
เปิ ดประตูให้ทงั้ สองฝัง่ รัญชนาก้าวออกมาจากตัวรถ เธอค่อยๆ เหลือบ
สายตามองไปยังประตูฝงั่ ตรงข ้าม ร่างสูงอยูใ่ นชุดสูทเต็มยศ ผมใส่เจล
หวีเสยขึ้นไปเป็ นระเบียบ เผยใหเ้ ห็นหน้าผากกวา้ ง คิ้วหนา ดวงตา
คมเข ้ม รายล ้อมไปด้วยขนตางอนยาวเป็ นแพ ปลายจมูกโด่งรัน้ ริมฝี ปาก
แดงเรื่อบางเฉียบ กรามหนาบดแน่น เคราจางๆ นัน้ ท�ำให ้เธอหวั่นไหว
เขาสูงมากเมือ่ เธอได้เห็นในระยะใกล ้ ถ ้าเธอเข ้าไปยืนใกล ้ๆ เขาคงสูงแค่
ปลายคางเขาแน่นอน แต่ตอนนี้เธอใส่ส ้นสูงห ้านิ้วก็ยงั สูงไม่เกินริมฝี ปาก
ของเขาเลย เขาคือ เควิน การ์เซีย พรตอนันต์ อายุสามสิบสองย่าง
สามสิบสามปี ลู กชายคนโตของตระกู ล บิดาและมารดาของเขาคือ
นายหัวแดนนี่ และ ลันตา การ์เซีย พรตอนันต์ เป็ นหลานรักของนายหัว
ชาติชาย เขามีนอ้ งชายอีกสองคน คนกลางแต่งงานไปแล ้ว ส่วนอีกคน
เธอไม่แน่ใจ แต่คนน้องจะไม่ค่อยขึ้นมากรุงเทพฯ บ่อยสักเท่าไร มีเขา
ทีด่ ูแลกิจการทีก่ รุงเทพฯ และต่างประเทศเป็ นหลัก แต่ทเ่ี ธอรูม้ าเขาท�ำ
อะไรอีกหลายอย่างทีเ่ กี่ยวกับกิจการของครอบครัวทีจ่ งั หวัดกระบี่ เช่น
เหมือง รังนก ฟาร์มหอยมุก สวนอินทผลัม สวนปาล์ม และอีกมากมาย
เรียกได้ว่ารวยลน้ ฟ้ าตัง้ แต่ ตน้ ตระกูลเลยก็ได้ ไม่ใช่ ว่าเพิ่งจะร�ำ่ รวย
ไม่นาน มีทรัพย์สินมากมายเป็ นหมื่นๆ ลา้ น เธอเคยเห็นนิตยสาร
สัมภาษณ์เขา และยังเรียกเขาว่านายหัวด้วย จ�ำได้วา่ เธอเคยซื้อนิตยสาร
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ฉบับนี้มาอ่าน และยังเก็บเอาไวอ้ ย่างดีในโต๊ะท�ำงานในหอ้ งนอนของ
เธอเอง
“เชิญครับคุณผู ้หญิง”
“ค่ะ”
รัญชนากัดริมฝี ปาก พยักหน้าให้กบั การ์ดของเขา แล ้วก็เดินตาม
มือที่ผายเชิญ เพราะเจ้าของร่ างสู งไม่ได้เชิญใหเ้ ธอเดินตามไป เขา
หมุนตัวเดินน�ำไปก่อนแลว้ รัญชนาเห็นว่ารถการ์ดของเขาก็จอดและ
การ์ดก็ยืนนิ่งๆ ไม่ได้ตามไปอย่างการ์ดที่เชิญเธอจนมาถึงหน้าลิฟต์
ส่วนตัว เจ้าของร่างสูงสแกนลายนิ้วมือและม่านตา เมือ่ ประตูเปิ ดออก
เขาก็เข ้าไปยืนรอทีด่ า้ นในพร้อมกับจ้องมองเธอด้วยสายตาเย็นชานิ่งๆ
รัญชนาเกิดความประหม่า แต่เธอก็เดินเข ้าไปด้านในยืนคู่กบั เขา ประตู
ลิฟต์ค่อยๆ ปิ ดลง เธออ้าปากจะเรียกการ์ด แต่ประตูปิดสนิทเสียก่อน
“เอ่อ...แล ้วการ์ดของคุณล่ะคะ”
“พวกเขาจะอยู่ชนั้ ล่าง ถ ้ามีอะไรฉันจะเรียกเอง เธอกลัวเหรอ”
“ปะ...เปล่าค่ะ” รัญชนาส่ายหน้าเล็กน้อย ใจเต้นรัวแรงราวกับ
กลอง
ติง๊
เสียงดังของประตูท่เี ปิ ดออกท�ำใหเ้ ธอยิ่งสะดุง้ เฮือกด้วยความ
ตกใจ ฝ่ ามือหนาของร่างสูงโอบดันทีเ่ อวของเธอแผ่วเบา ใหเ้ ธอเดินน�ำ
ออกไปก่ อน รัญชนาไม่ได้ขดั ขืน เธอก้าวออกไปอย่ างช้าๆ มั่นคง
ฝ่ ามือหนาก็คลายออกจากเอวของเธอ เขาเดินตามเงียบๆ พร้อมกับ
ส�ำรวจผู ้หญิงร่างเล็กจากทางด้านหลังไปในตัว เธอตัวเล็กและบอบบาง
มาก แต่ดวงตาดูเด็ดเดีย่ ว หากก็ยงั แฝงไว ้ด้วยความลังเลไม่มั่นคง
“เชิญทีห่ อ้ งรับแขกดีกว่า คุณจะได้จบิ อะไรพลางๆ ระหว่างเรา
คุยกัน”
“ค่ะ” รัญชนารับค�ำเบาๆ ในล�ำคอ สายตาของเธอส�ำรวจไปยัง
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ชัน้ ที่พกั ของเขา ความหรู หราอลังการของมันท�ำใหเ้ ธอตื่นตาตื่นใจ
แม ้จะพบเจอทีพ่ กั ทีส่ วยหรูมามากมาย แต่ทน่ี ่ีแตกต่างออกไป เพราะ
ผนังที่สูงกว่าปกติตกแต่ งและประดับด้วยลวดลายสวยงาม โคมไฟ
แชนเดอเลียร์คริสตัลดวงใหญ่ประดับอยู่กลางโถงทีเ่ ดินเข ้าไป พื้นห ้อง
และผนังทัง้ ชัน้ ปูดว้ ยหินอ่อนสีขาวงาช้างตัดขอบด้วยสีทอง เขาพาเธอ
ตรงไปยัง ห อ้ งรับ แขกสุ ด หรู โซฟาหนัง สีด ำ� ตัด กับ พื้น ห อ้ งท�ำ ให ด้ ู
น่าเกรงขาม ผนังด้านทีม่ มี า่ นกรุดว้ ยกระจกนิรภัยยาวจรดอีกฝั่งท�ำให ้
เห็นวิวสวยงาม แต่ตอนนี้มนั ถูกปิ ดไว ้ด้วยม่านโปร่งแสง ส่วนม่านทึบ
ถูกรูดไปมัดรวมไว้ท่ดี า้ นขา้ ง แสงไฟในหอ้ งนี้เป็ นแสงสม้ อ่อนๆ จาก
ไฟดาวน์ไลต์และแสงจากโคมไฟแชนเดอเลียร์คริสตัลอีกดวง รอบๆ
จัดตกแต่งร่วมสมัยอย่างลงตัว เธอเห็นมินิบาร์ทก่ี รุดว้ ยกระจก มีเหล ้า
อย่างดีและห ้องเก็บไวน์ทค่ี นสามารถเข ้าไปด้านในเลือกได้อยู่ดว้ ย ไวน์
เรียงแน่นขนัดอยู่ในนัน้
รัญชนาค่อยๆ ทิ้งตัวนั่งทีโ่ ซฟาเดีย่ ว ไม่เข ้าไปนั่งตัวยาว เธอวาง
กระเป๋ าถือไวข้ า้ งตัว จ้องมองร่างสู งที่ค่อยๆ ถอดเสื้อสู ทแขวนไว้ยงั
ทีแ่ ขวน เขาปลดกระดุมทีค่ อเสื้อสองสามเม็ด พับแขนเสื้อมาถึงข ้อศอก
เขายังไม่ได้ให้ความสนใจเธอเท่าไร ราวกับต้องการสร้างความอึดอัด
และกดดันให้กบั เธอเสียมากกว่า เขาเดินไปทีม่ นิ ิบาร์ หยิบแก้วทรงสูง
ออกมาหนึ่งใบและแก้วเตี้ยส�ำหรับใส่บรัน่ ดี เขาเทบรัน่ ดีใส่แก้วทรงเตี้ย
แต่แก้วทรงสูงเขาหยิบเอาแชมเปญอย่างดีมาเปิ ดรินลงไป รัญชนามอง
การกระท�ำของเขาแล ้วเหงือ่ เริ่มตก เพราะพอเขารินแชมเปญเรียบร้อย
และเก็บขวดเขา้ ที่ มือหนาก็หยิบแก้วบรั่นดีข้ นึ มายกขึ้นจิบเล็กน้อย
แต่สายตาคมกริบจ้องมองมาที่เธอ เขาถือแก้วบรั่นดีไว้ในมือ ใช้มอื
อีกขา้ งถือแก้วแชมเปญ ขยับตัวเดินเขา้ มาหารัญชนาที่นั่งอยู่บนโซฟา
เดีย่ วด้วยแววตาพราวระยับ
“ของคุณ”
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“ขอบคุณค่ะ” รัญชนายืน่ มือไปรับมาถือเอาไว ้ เธอยังไม่จบิ แต่
ร่างสูงก็ยน่ื แก้วของเขามากระทบกับแก้วของเธอพร้อมกับพยักหน้านิดๆ
ท�ำให้รญ
ั ชนาจ�ำต้องยกขึ้นจิบเล็กน้อย เธอเหลือบตามองไปยังร่างสู ง
ที่ค่อยๆ ทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาตัวยาวใกล ้ๆ เธอ เขาวาดมือขา้ งซา้ ย
ไปตามพนัก เอนหลังพิงโซฟาสบายๆ ยกขาขึ้นไขว่ห ้างจ้องมองมาทีเ่ ธอ
นิ่งๆ ก่อนจะขยับริมฝี ปากบางเฉียบของตัวเองเล็กน้อย
“ฉัน คงไม่ ต อ้ งแนะน�ำ ตัว กับ เธอหรอกใช่ ไ หม ฉัน คิ ด ว่ า เธอ
รูจ้ กั ฉันดี ไม่อย่างนัน้ คงไม่กล ้าขึ้นรถมากับฉันง่ายๆ อย่างแน่นอน”
“ค่ ะ ” ใช่ เธอทราบดีว่า เขาเป็ น ใคร เขาคือ เควิน การ์เ ซีย
พรตอนันต์ ลู กชายคนโตของนายหัวแดนนี่ และ ลันตา การ์เซีย
พรตอนันต์
“งัน้ เธอแนะน�ำตัวกับฉันสักหน่อยสิวา่ เป็ นใคร ชื่ออะไร”
“ฉัน...ฉันชื่อ รัญชนา นุ ภาพไพบูลย์ หรือคุณจะเรียกฉันว่ารัน
ก็ได้ค่ะ”
“นุภาพไพบูลย์อย่างนัน้ เหรอ เธอเป็ นอะไรกับเสีย่ ก�ำพล”
เควินถามพร้อมกับหรี่ตามองมายังคนตรงหน้า เขารู้จกั ชื่อเสียง
ของเสี่ยก�ำพลดี และรู้ดวี ่าตอนนี้สถานะของอีกฝ่ ายเป็ นอย่างไร มัน
ง่อนแง่นมาก เรียกได้วา่ ก�ำลังสิ้นเนื้อประดาตัวแล ้ว ขึ้นอยู่วา่ จะช้าหรือ
เร็วแค่ไหนเท่านัน้ เอง และเธอคนนี้ตรงหน้าเขาเป็ นหญิงสาวคราวลูก
มากกว่าทีจ่ ะเป็ นเมียของเสีย่ ก�ำพลได้ แต่ก็ไม่แน่ อาจจะเป็ นเมียลับๆ
หรือเปล่า
“ท่านเป็ น...พ่อของฉันค่ะ”
“งัน้ เหรอ” เควินท�ำเสียงรับทราบในล�ำคอแผ่วเบา พร้อมกับ
จ้องส�ำรวจ ใช้สายตาคมกริบลอบมองคนตรงหน้าอีกครัง้ แม้วา่ เขาจะ
มองเธอมาแล ้วเมือ่ ตอนทีอ่ ยู่ในลิฟต์ แต่เมือ่ อยู่ในความสว่างท�ำใหเ้ ขา
ได้เห็นความน่ ารักสวยหวานของเธอมากยิ่งขึ้น เขาส�ำรวจเครื่องหน้า
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ทีล่ งตัวโดยเฉพาะริมฝี ปากอวบอิม่ เวลาทีเ่ จ้าตัวขยับพูดท�ำให ้เขาอยาก
จะผวาเข ้าไปบดจูบ อยากรูว้ า่ มันจะนุ่มสักแค่ไหน
‘บ ้าฉิบ’ เควินสบถในใจอย่างหัวเสีย เขาหลุบสายตาลง พยายาม
ไม่มองไปทีร่ มิ ฝี ปากของผู ้หญิงตรงหน้า และพยายามสนใจสิง่ ทีเ่ ธออยาก
จะได้จากเขาดีกว่า เขาเสยกแก้วเหลา้ ขึ้นจิบ ความร้อนแรงของดีกรี
แล่นเข ้าสู่ร่างกายช่วยบรรเทาความปั่นป่ วนได้บ ้าง
“แล ้วเธอต้องการอะไรจากฉัน”
“ฉัน...ฉันอยากให ้คุณช่วยเหลือฉัน”
“หืม...” เควินเหลือบสายตามองมาที่ร่างเล็กพร้อมกับท�ำเสียง
ในล�ำคอแผ่วเบา จ้องมองไปทีเ่ จ้าตัวนิ่งๆ เขาเห็นเธอเมม้ ปากไม่กล ้า
สบสายตากับเขานานนัก มือทีถ่ อื แก้วแชมเปญอยู่กำ� เอาไว ้แน่น
“ฉันอยากใหค้ ุณช่ วยเหลือ ฉัน...ฉันหมายถึงว่าอยากใหค้ ุณ
ช่วยเหลือพ่อของฉัน ฉันคิดว่านักธุรกิจอย่างคุณคงจะทราบดีวา่ ตอนนี้
พ่อของฉันก�ำลังวิกฤตขนาดไหน”
รัญชนาพูดอย่างไม่คิดที่จะอ้อมค้อม เธอมองเขา้ ไปในดวงตา
คมเข ้มและดูเย็นชาของเขาด้วยความหวาดหวั่น รู้สกึ อับอายจนหน้าชา
ที่จำ� ต้องพูดถึงความล�ำบากของครอบครัวใหค้ นตรงหน้าได้รบั ทราบ
ใบหน้าหวานร้อนผ่าวแดงก�ำ่ ดีวา่ แสงไฟในห ้องรับแขกของเขามันไม่ได้
สว่างจ้า แต่เขาคงจะเห็นว่าหน้าเธอแดงก�ำ่ ขึ้นมาแน่ๆ เธอข่มความอาย
เอาไว้ให้ลกึ ทีส่ ุด เชิดหน้าขึ้นนิดๆ ไม่แสดงความอดสูให ้เขาได้เห็น
“ใช่ ฉันรูด้ วี า่ พ่อของเธอตอนนี้รอล ้มละลายแค่นนั้ เอง พ่วงด้วย
หนี้สนิ อีกหลายร้อยล ้าน เธอจะให้ฉนั ช่วยเหลือยังไง แล ้วเธอจะเอาอะไร
มาค�ำ้ ประกัน ฉันมัน่ ใจว่าเธอหรือพ่อของเธอคงไม่เหลืออะไรทีจ่ ะเอามา
ค�ำ้ ประกันได้แม ้แต่นิดเดียว”
เควินพูดไปตามความจริงทีเ่ ขาได้รบั รูม้ า ท�ำธุรกิจเขาจะต้องหูตา
กวา้ งไกล ไม่ใช่ดูแค่รอบๆ ตัว ต้องดูใหก้ วา้ งไปกว่านัน้ และเรื่องนี้
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ใครๆ ก็รู ้ และต่างถอยห่างให ้มากทีส่ ุด หลีกเลีย่ งการให ้หยิบยืมเพราะ
คาดว่าจะไม่ได้คนื อยูแ่ ล ้ว และเขาก็ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะให้ใครมากูย้ มื เงิน
ไปใช้หนี้ดว้ ย เขาไม่ชอบเป็ นเจ้าหนี้ใคร ไม่ชอบการท�ำนาบนหลังคน
“ฉัน...”
“ไหนบอกมาซิวา่ เธอจะเอาอะไรมาเป็ นหลักประกัน”
เควินถามพร้อมกับยิ้มมุมปากอย่างเยาะหยัน ดวงตาคมเขม้
จ้องมองนิ่งๆ อย่างเย็นชา เขาพอจะเดาได้ว่าเธอจะใช้อะไรมาเป็ น
หลักประกัน เขามั่นใจว่าเขาคิดไม่ผดิ เขายกแก้วบรั่นดีข้นึ ดืม่ จนหมด
แล ้ววางแก้วเปล่าลงกับโต๊ะด้านหน้า ขยับตัวด้วยท่าทางสบายๆ น�ำ้ เสียง
เข ้มห ้วน
“ฉันจะ...จะเสนอตัวเองเป็ นการแลกเปลีย่ นหนี้สนิ ทัง้ หมด ฉัน
จะเป็ นผู ้หญิงของคุณ ถ ้าคุณยอมช่วยเหลือพ่อของฉัน”
รัญชนากลัน้ ใจและสบสายตากับเขา เธอพูดไปพร้อมกับข่ม
ความอายเอาไว ้ หน้าร้อนวูบวาบ พูดราวกับหญิงงามเมือง เสนอตัว
ใหเ้ ขาเพือ่ แลกกับการใหเ้ ขาช่วยใช้หนี้ให ้ ทิ้งศักดิ์ศรีทกุ อย่างไปจนสิ้น
แม ้จะอายแสนอายก็ตอ้ งทน
เควินผายมือทัง้ สองข ้างออกวางกับพนักของโซฟา จ้องมองมายัง
รัญชนาด้วยสายตาพอใจวูบหนึ่ง ริมฝี ปากยกยิ้มนิดๆ ดวงตาคมเข ้ม
เป็ นประกายวูบเดียวก่อนจะเปลีย่ นเป็ นเย็นชา เขาดึงมือมาประสานกัน
ไว ้ตรงด้านหน้า ขาทีไ่ ขว่ห ้างนัน้ แยกกางออก ท�ำให ้เขายิง่ ดูน่าเกรงขาม
“หนี้สนิ ของพ่อเธอหลักร้อยล ้านนะ ไม่ใช่แค่หลักล ้าน เธอมั่นใจ
ว่าตัวเองมีค่ามากขนาดนัน้ เลยเหรอ หืม” เควินเปล่งวาจาเยาะหยัน
ออกมาให้รญ
ั ชนาได้อาย เธอหน้าเจือ่ น ริมฝี ปากสัน่ ระริกจนต้องขบเม ้ม
เอาไว ้
“ฉัน...”
“ไปเสนอแบบนี้มากี่รายแลว้ ล่ะ อย่าบอกนะว่ามาเสนอให้ฉนั
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เป็ นคนแรก”
รัญชนานิ่งเงียบไม่ตอบเขา วางแก้วในมือลงบนโต๊ะ เธอน�ำ้ ตารื้น
ขึ้นมา รีบหลุบสายตาซ่อนเอาไวอ้ ย่างรวดเร็ว กล�ำ้ กลืนมันไป เพราะ
การทีเ่ ธอเสนอตัวแบบนี้ตอ้ งรับได้เมือ่ โดนเขาดูถกู
“ฉันก็แค่ลองเสนอดู เผือ่ คุณจะสนใจ แต่เมือ่ คุณไม่สนใจ ฉัน
ก็ขอตัวก่อนแล ้วกัน”
รัญ ชนาไม่ คิ ด ที่จ ะทนอยู่ ใ ห เ้ ขาพู ด จาดู ถู ก ได้อีก เธอยกมือ
สั่นระริกขึ้นปาดน�ำ้ ตาที่จะหยดลงมาออกไป เชิดหน้าและลุกขึ้นยืน
หมุนตัวก�ำลังเดินจากไป
“เดีย๋ วก่อนสิ เรายังคุยกันไม่จบเลยนี่นา”
เควินเคลื่อนตัวอย่ างรวดเร็ว เขาลุกขึ้นยืนกอดอก ใช้เสียง
เข ้มห ้วนท�ำให้รญ
ั ชนาชะงักเท ้า เธอหันมามองเขาพร้อมกับกัดริมฝี ปาก
เล็กน้อยก่อนที่จะคลีอ่ อกจากกัน ยิ้มนิดๆ ราวกับเยาะหยันที่ไม่รูว้ ่า
ตัวเองหรือว่าเขากันแน่
“ฉันคิดว่าคงจบแล ้วละค่ะ ดูท่าแล ้วคุณคงไม่ตอ้ งการสักเท่าไร”
“โว ้ๆ ใจร้อนเหมือนกันนะเนี่ย นั่งลงก่อนสิ ฉันยังไม่มเี วลาคิด
เลย”
“ไม่ละ ฉันเปลีย่ นใจแล ้ว ฉันขอตัวก่อนค่ะ”
“ถา้ ฉันไม่อนุ ญาตเธอก็ยงั ไปไม่ได้” เควินเข ้ามาประชิดตัวอย่าง
รวดเร็ว แขนแข็งแรงตวัดเกี่ยวเอวบางดึงร่างของรัญชนาเขา้ มาชิดตัว
กอดรัดเอาไว ้แน่น
“ปล่อยฉันนะ ฉันไม่ตอ้ งการคุยกับคุณแล ้ว ปล่อย”
รัญชนาตกใจ เธอไม่ทนั ตัง้ ตัว รู้ตวั อีกทีก็อยู่ในวงแขนแข็งแรง
ของเขาแล ้ว เนื้อตัวด้านหน้าของเธอแนบชิดไปกับอกแกร่งของเขา เธอ
ยกมือขึ้นดันและผลักแรงๆ แต่ดูเหมือนว่าเขายิง่ กอดรัดแน่นขึ้น
“ท�ำแตกตื่นอย่างกับสาวน้อย ซ ้อมมาดีเหมือนกันนี่นา”
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“คุณพูดไม่รูเ้ รื่องหรือยังไง ฉันบอกให ้ปล่อย” รัญชนาใจหล่นไป
ที่ตาตุ่ม ฝื นจ้องตาอย่างไม่ลดละ ลางพ่ายแพเ้ ห็นมาแต่ไกล แต่เธอ
จะไม่ยอมให ้เขารู้ได้วา่ เธอกลัว
“ใจเย็นๆ สิ เธอจะมาขอร้องฉันเองนะ ฉันไม่ได้เป็ นคนเสนอ
สักหน่ อย แค่ฉนั พูดไม่ถูกใจเธอเท่านัน้ เองก็จะท�ำเป็ นฟึ ดฟัดเดินหนี
ง่ายๆ แบบนี้เหรอ ฉันก็เสียเวลาเหมือนกันนะ แทนทีจ่ ะได้ออกไปไหน
ต่อไหนต่อ แต่เธอมารัง้ ฉันเอาไว ้ก่อน”
เควินชักสีหน้าดุดนั เช่ นเดียวกับน�ำ้ เสียงที่เปล่งออกมาเหี้ยมๆ
ชิดใบหน้าของรัญชนา ตอนนี้เธอเริ่มรู้สกึ ว่าเนื้อตัวเย็นเฉียบ เพราะเขา
ยืน่ หน้าเข ้ามาใกล ้ อ้อมแขนก็รดั เธอแนบแน่น เนื้อตัวเสียดสีกนั ไปมา
ผ่านเนื้อผา้ เธอรับรู้ได้ถงึ ไอร้อนจากร่างแข็งแรง และสัมผัสบางอย่าง
มันบ่งบอกเธอได้ว่าเขาอันตรายกว่าที่คิด เธอเมม้ ปากสู ดลมหายใจ
เบีย่ งหน้าหลบไม่สบสายตากับเขาด้วยแล ้ว
“กรุณาปล่อยฉันค่ ะ” รัญชนาบอกด้วยน�ำ้ เสียงสั่นนิดๆ มือที่
ดันอกแกร่งอยู่นนั้ ก็พยายามดันเบาๆ เพือ่ ไม่ใหอ้ กของเธอต้องเขา้ ไป
เบียดกับอกเขา เนื้อตัวของเธอร้อนวูบวาบไปทัง้ หมด
“เสียเวลาขึ้นรถมากับฉันตัง้ นานสองนาน พออ้าปากพูดได้ไม่กค่ี ำ�
ก็จะวิง่ หนีเสียแล ้วแบบนี้ มันไม่แฟร์สำ� หรับฉันเท่าไรนะ อีกอย่างหนี้สนิ
ของพ่อเธอก็ตงั้ มากมาย เธอจะไม่ใหเ้ วลาฉันคิดบ ้างเลยอย่างนัน้ เหรอ
ไม่เอาแต่ใจไปหน่อยหรือยังไงคุณหนู รญ
ั ชนา”
“ในเมื่อ คุ ณ ไม่ ส นใจฉัน ก็ ไ ม่ อ ยากเสนอให ค้ ุ ณ แล ว้ ก็ เ ท่ า นัน้
ฉันไม่ได้เอาแต่ใจ แต่ฉนั ไม่อยากจะเสียเวลา” รัญชนาสะบัดเสียงตอบ
หว้ นๆ เธอรับรู้ได้ถงึ ลมหายใจของเขาทีร่ นิ รดแก้มและใบหูของเธออยู่
ขนในกายลุกชูชนั มันให ้ความรูส้ กึ แปลกๆ
“หึ ไม่ได้เอาแต่ใจ งัน้ เพราะอะไรล่ะถึงอยากจะรีบๆ ออกไป
หรือว่ามีลูกค้าเจ้าอืน่ รออยู่ เผือ่ ไว ้แล ้วใช่ไหม”
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“คุณเควิน...” รัญชนาสะบัดหน้ามามองเขาด้วยดวงตาวาวโรจน์
กรุ่นโกรธ ทีเ่ ขาพูดราวกับว่าเธอเป็ นหญิงงามเมืองทีม่ ลี ูกค้ารอต่อคิวอยู่
อย่างนัน้ แหละ เธอเรียกชื่อเขาแลว้ ก็ตอ้ งเมม้ ปากเก็บค�ำก่ นด่าเอาไว ้
ในอก เธอสู ้เขาไม่ได้อย่างแน่นอน ตอนนี้เธออยูต่ ามล�ำพังกับเขาในห ้อง
แถมการทีจ่ ะออกจากทีน่ ่ีไปได้ก็ตอ้ งใหเ้ ขาเป็ นคนกดรหัสใหเ้ ธอถึงจะ
ออกไปได้
“ท�ำไม เรียกฉันเพราะพิศวาส หรือว่าอยากจะตบหน้าฉันทีพ่ ดู ถูก”
เควินถามด้วยน�ำ้ เสียงเยาะคนในอ้อมแขน กลิน่ หอมอ่อนจาก
กลุ่มผมนุ่ มและเนื้ อตัวของเธอท�ำใหส้ ติของเขาเริ่มกระเจิดกระเจิง
ความปรารถนาที่ยงั ไม่ได้รบั การปลดปล่อยมานานเป็ นสัปดาห์เพราะ
เรื่องงาน มันเริ่มร้อนผ่าวสร้างความทรมานใหก้ บั เขา เขากัดฟันแน่ น
ข่มความปรารถนาอันร้อนแรงเอาไว ้ แต่บางอย่างในร่างกายมันก็ช่าง
ไม่เป็ นใจเอาเสียด้วย ยิง่ ได้สมั ผัสกับเนื้อตัวเนียนนุ่มทีค่ ราแรกเขาคิดว่า
ผอม อึม๋ แต่อก แต่ทไ่ี หนได้ พอได้กอดไว ้แนบตัวแบบนี้บอกได้เลยว่า
คนตัวเล็กซ่อนรูปชัดๆ ผิวเนียนนุ่มลืน่ มือ กลิน่ หอมช่างเย้ายวนสติเขา
เสียเหลือเกิน เขาอยากจะบ ้าตาย
“ปล่อยฉัน ฉันจะกลับแล ้ว” รัญชนาไม่อยากจะพูดด้วยแล ้ว เธอ
อับอายกับค�ำพูดเขาจนไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล ้ว เธอรู้สึกไร้ค่าเพียงแค่
อยู่ต่อหน้าเขา สายตาของเขาท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ต�ำ่ ต้อย ราวกับเป็ นเพียง
เศษละอองฝุ่น เธอไม่เคยประหม่าเท่าครัง้ นี้มาก่อนในชีวติ
“ก่ อนฉันจะซื้อสินค้าอะไร ฉันก็ตอ้ งทดสอบก่ อนว่ามันดีจริง
อย่างทีค่ นขายโอ้อวดหรือเปล่า”
“ฉันไม่ใช่สนิ ค้า”
“ไม่ใช่ก็ใกล ้เคียง เพราะตอนนี้เธอมาเสนอฉัน ถา้ ไม่ใช่แล ้วจะ
ให้ฉนั เรียกว่าอะไรดีละ่ ”
“ปล่อยฉัน...ปล่อย” รัญชนาอายจนอยากจะแทรกหินอ่อนทีป่ ูพ้นื
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อยู่ หรือหายวับไปเสียเดีย๋ วนี้เลย ถึงแม้มันจะใกล้เคียงอย่างทีเ่ ขาพูด
ออกมา แต่เธอไม่อยากจะยอมรับ
“ฉันพูดจี้ใจด�ำเธอใช่ ไหมล่ะ แต่ ฉนั เป็ นคนจ่ าย ฉันก็ตอ้ งได้
สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด ไม่ใช่ของมือสีม่ อื ห ้ามาจากไหน”
เผียะ
“คนทุเรศ ฉันไม่คดิ ว่าคุณจะทุเรศแบบนี้”
เควินยิ้มมุมปากนิดๆ กระชับอ้อมแขนใหแ้ น่นขึ้น เขาหรี่ตาลง
พร้อมกับยื่นหน้าเขา้ มาใกลๆ้ กับใบหน้าของรัญชนา ปลายจมูกโด่ง
สูดกลิน่ หอมจากร่างเล็ก เขาสูดเข ้าปอด ใช้สายตาไล้ไปตามแก้มทีถ่ กู
ปัดด้วยเครื่องส�ำอางอ่อนๆ อยากจะจรดปลายจมูกและริมฝี ปากลงไป
หนักๆ ให ้หน�ำใจ ก�ำปัน้ ทีก่ ำ� ไว ้แล ้วทุบบนอกของเขาหนักๆ และเสียงร้อง
ให ้ปล่อยจากคนในอ้อมแขนท�ำให ้เขาได้สติ
“ปล่อยฉัน”
“ฉันอยากเห็นตัวอย่างจากเธอก่อนจะตัดสินใจ” เควินกระซิบบอก
เสียงเข ้ม
รัญชนาชะงักมือทีผ่ ลักไสและทุบอกแกร่ง เหลือบสายตาจ้องมอง
เขาอย่างสงสัย คิ้วเรียวสวยขมวด ริมฝี ปากของเธอเผยอค้าง เควิน
เกือบเผลอตัวบดจูบลงไปแล ้ว ดีวา่ ห ้ามใจตัวเองเอาไว ้
“ตัวอย่างอะไร” รัญชนาร้องถามเสียงสั่น และยังไม่สามารถดึง
ตัวเองออกจากอ้อมกอดของเขาได้เลย เธอท�ำหน้าสงสัยหลังจากถาม
ออกไป
“ไม่รูจ้ ริงๆ หรือว่าแกล ้งท�ำเพือ่ ให ้ดูด”ี
“ปล่อย ฉันจะกลับแล ้ว ฉันไม่ตกลงอะไรกับคุณทัง้ นัน้ ”
รัญชนาหน้าชาไปด้วยความอายรอบที่เท่าไรไม่ทราบ แต่ เธอ
ไม่ตอ้ งการเจรจากับเขาแล ้วตอนนี้ เธอรับรู้ได้ถงึ อันตรายทีแ่ ผ่ออกมา
จากร่างของเขา
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“เข ้ามาเสนอแล ้วคิดว่าฉันจะยอมง่ายๆ อย่างนัน้ เหรอหืม”
“ไม่ ปล่อยฉันนะ คุณจะท�ำอะไร”
รัญชนาร้องอย่างตื่นตระหนกเมือ่ เขารัดเธอแน่น ยกตัวของเธอ
จนเทา้ ลอยจากพื้น แลว้ เขาก็พาเธอเดินไปยังโซฟาตัวใหญ่ รัญชนา
หน้าซีดเผือด เธอพยายามผลักไส แลว้ ก็ตอ้ งร้องออกมาอย่างตกใจ
เขาทิ้งตัวลงไปพร้อมกับเธอทีอ่ ยู่ในอ้อมแขน เธอรีบพลิกตัวแต่ไม่ทนั
เควินรวบขอ้ มือทัง้ สองขา้ งของรัญชนาเอาไวก้ ดแนบกับโซฟาตัวหรู
ร่างหนาของเขาคร่อมร่างของเธอเอาไว ้แน่น เนื้อตัวแนบชิดจนรัญชนา
รับรู้ได้ถงึ ความผ่าวร้อนทีบ่ ดเบียดแนบชิด
“คุณจะท�ำอะไรฉัน” รัญชนาร้องถามเสียงสั่น เธอเริ่มอยู่ น่ิง
ไม่ด้ นิ รนไปไหน เพราะยิง่ ดิ้นเขายิง่ กดทับท�ำให ้เธอแทบหายใจไม่ออก
“ทดสอบสินค้า”
“ไม่นะ อย่าท�ำอะไรฉัน ฉันไม่ตกลงอะไรกับคุณแล ้ว ไม่ตกลง”
“ฉันเสียเวลาไปมากพอแล ้ว ฉันจะขอเรียกค่าเสียเวลาสักหน่อย
เผือ่ จะตัดสินใจอะไรได้งา่ ยขึ้น”
เควินเลิกคิ้วขึ้นจ้องมองคนใต้ร่างด้วยสายตาเย็นชา พอๆ กับ
เสียงทีเ่ ปล่งออกมา เข ้าโน้มใบหน้าเข ้ามาใกล ้จนแทบจะจูบกลีบปากนุ่ม
แล ้ว แต่รญ
ั ชนาผินหน้าหนีเสียก่อน เขารับรู้ได้ถงึ ร่างทีส่ ั่นเทิ้มใต้ร่าง
ไม่รูว้ ่าเธอกลัวจริงหรือว่าเล่นละครกันแน่ กลา้ ที่จะมาเสนอตัวใหเ้ ขา
เพือ่ ให้ช่วยไถ่หนี้ใหแ้ บบนี้ คงน่าจะเล่นละครใหส้ งสารมากกว่า ท�ำตัว
ให ้ดูไร้เดียงสาน่าสงสารจะได้มคี นอนุเคราะห์
“จริตเยอะดีเหมือนกันนะ” เควินกระซิบเสียงแผ่วเบาชิดริมหู
ของเธอ ปลายจมูกโด่งของเขาไล่สูดกลิน่ หอมจากร่างเล็ก ก่อนทีเ่ ขาจะ
กดจูบหนักๆ ทีแ่ ก้มของเธอ ลากไล้รมิ ฝี ปากลงไปหากลีบปากอวบอิม่
แม้ว่ารัญชนาจะพยายามผินหน้าหนีแล ้ว แต่เขาก็สามารถบดเบียดจูบ
ลงมาอย่างหนักหน่วงได้
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“อื้อ อย่าอืม” รัญชนาร้องได้แค่ น้ ี พยายามบิดตัวและขอ้ มือ
คอแทบเคล็ด แต่ก็ไม่สามารถหนีจูบของเควินได้ เขาไล่ตามจูบอย่าง
ดุดนั จนเธอชาไปทัง้ กลีบปาก แก้มของเธอถูกเคราสากครู ดจนแสบ
รูส้ กึ ได้ถงึ ความบวมเจ่อและชาของกลีบปากทีถ่ กู เขาระดมจูบอย่างหนัก
เขาขบเม ้มดูดดึงอย่างดุดนั เอาแต่ใจ เนื้อตัวทีเ่ สียดสีกนั ท�ำให ้เขาผ่าวร้อน
ไปทัง้ ตัว เขาจัดการรวบขอ้ มือของรัญชนาไวเ้ หนือศีรษะด้วยมือเพียง
ข ้างเดียว และค่อยๆ เลือ่ นมือข ้างทีว่ า่ งลูบไล ้เอวคอดกิ่ว สะโพกผาย
จนถึงอกอวบอิม่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ชดุ เขาชะงัก เลือ่ นมือไปทีด่ ้านหลังของชุด
จัดการรูดซิปจนสุด ก่อนจะเลือ่ นมาทีด่ า้ นหน้า ดันชุดลงเผยให ้เห็นอก
อวบอิ่ม เขาส่งมือเขา้ ไปกอบกุม ปลายนิ้วสัมผัสกับทับทิมเม็ดงาม
ทีแ่ ข็งขึงรับปลายนิ้วป่ ายปัดหยอกเย้า ท�ำให้รญ
ั ชนาสะท ้านไปทัง้ ตัว เธอ
ห่อไหล่บดิ กายพยายามหนีความรูส้ กึ หวามไหวแปลบปลาบเสียวสะท ้าน
ทีต่ ขี ้นึ มาให้ได้ แต่เควินไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ เขายังคงหยอกเย้ากับ
ความนุ่ มหยุ่นทัง้ สองขา้ งสลับไปมา ความอวบอิ่มลน้ ฝ่ ามือให้สมั ผัส
ยากทีจ่ ะถอนมือกลับ เขาหลงมัวเมากับความหอมหวานใต้ร่าง
“อื้ม” เควินผละริมฝี ปากออกห่างเล็กน้อย ค�ำรามในล�ำคออย่าง
พอใจ เขาและเล็มจูบลงมาทีป่ ลายคางมน ซอกคอหอมกรุ่น เรื่อยมา
จนถึงอกอวบอิ่ม อ้าปากลงไปครอบครองปลายยอดสีสวยอย่างอดใจ
ไม่ไหว ความอวบอิม่ ล ้นทะลักตรงหน้าช่างสวยงามราวกับสาวแรกแย้ม
เขาบอกกับตัวเองอย่างนัน้ แต่มนั แทบเป็ นไปไม่ได้เลยกับผู ้หญิงทีเ่ ข ้ามา
เสนอตัวกับเขาง่ายๆ แบบนี้
“พะ...พอแล ้ว อื้อ” รัญชนาร้องห ้ามด้วยเสียงสั่นเครือ แล ้วต้อง
กัดริมฝี ปากแน่ น เมื่อเขาส่งริมฝี ปากร้อนเขา้ ครอบครองปลายยอด
เธอสั่นสะทา้ นไปทัง้ ตัว ไม่เคยมีใครได้ทำ� แบบทีเ่ ขาท�ำมาก่อน ร่างเล็ก
บิดส่ายไปมาด้วยความเสียวสะท ้านปนแปลบปลาบร้อนวูบวาบไปทัง้ ตัว
ข ้อมือของเธอทีถ่ กู พันธนาการตอนนี้ถกู ปล่อยให ้เป็ นอิสระแล ้ว มือของ
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เธอตอนนี้จกิ ทึ้งทีเ่ สน้ ผมของเขาข ้างหนึ่ง อีกข ้างหนึ่งจิกลงบนบ่ากว ้าง
อย่างแรง ทัง้ ผลักดันและกดใหเ้ ขาเขา้ หาแนบชิด เธอไม่เป็ นตัวเอง
หลงเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสอันรัญจวนใจ
“ปล่อยฉัน ปล่อย” รัญชนาพยายามดึงสติท่มี อี ยู่นอ้ ยนิดของ
ตัวเองคืนมา เธอกระชากศีรษะของเขาอย่างแรงในความรู้สกึ ของเธอ
แต่มนั กลับน้อยนิดเท่าทีเ่ ควินรับรู้ได้ มือทีจ่ กิ บนบ่าของเขาก็เปลีย่ นมา
ผลักดันและทุบ เขาแกลง้ ขบเมม้ แรงๆ ท�ำให้ได้ยินเสียงครางจาก
ริมฝี ปากทีเ่ ม ้มเอาไว้ ใบหน้าแหงนเงย เหงือ่ เม็ดเล็กๆ ซึมเต็มหน้าผาก
นู น ใบหน้าแดงก�ำ่ เนื้อตัวเปล่าเปลือยด้านบนก็เช่นกัน มันแดงเพราะ
ความอับอายจากความปรารถนาทีเ่ ขาเป็ นคนท�ำ
“อะ...” รัญชนาขยุ ้มเส ้นผมของเควินแน่นและกระชากแรงๆ ด้วย
แรงทัง้ หมดทีม่ ี
เควินยอมที่จะผละออกจากความหอมหวาน ไม่ใช่ เพราะมือ
ทีข่ ยุม้ ผมของเขาหรอกนะ แต่เพราะเขาอยากจะเงยหน้าขึ้นมาจ้องมอง
ความสวยงามตรงหน้าให ้เต็มตาอีกครัง้ แล ้วก็ไม่ผดิ หวังเลยแม ้แต่นอ้ ย
คนใต้ร่างตอนนี้แสนเย้ายวน ชวนใหเ้ ขาปลดชุดออกทัง้ ตัว เธอท�ำ
เพียงแค่หลับตากัดริมฝี ปาก บิดกายไปมาใต้ร่างแค่นนั้ ก็ทำ� ใหเ้ ขาแทบ
ระเบิดเป็ นเสีย่ งๆ
ร่างหนาขยับท�ำให้รญ
ั ชนาเริ่มรูส้ กึ ตัว เธอลืมตาขึ้นมองเขาแล ้วก็
ต้อ งรีบ หลุบ ลงไม่ก ล า้ มองสบสายตาด้ว ย ความเย็น วาบตีเ ข า้ มาที่
ด้านหน้าเปลือยเปล่า เธอพลิกตัวได้เล็กน้อย เลือ่ นมือมาบังอกอวบอิม่
ที่ทา้ ทายสายตาของเขาอยู่ ในตอนนี้ อายจนหน้าชาไปทัง้ แถบ เธอ
ไม่คิดว่าตัวเองจะไร้เรี่ยวแรงต้านทานเขาได้ขนาดนี้ ริมฝี ปากทีถ่ ูกเขา
บดเบียดจูบอย่างร้ายกาจขบเม ้มเอาไว ้แน่น ได้ยนิ เพียงเสียงลมหายใจ
ของตัวเองและของเขา ร่างหนายังไม่ยอมขยับหนีออกไปจากร่างของเธอ
ท�ำให ้เธอไม่กล ้าขยับ กลัวจะท�ำให ้เขาเปลีย่ นใจท�ำอะไรเธออีก
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“ยังไม่ผ่าน” เควินหลุบตามองสิ่งที่รญ
ั ชนาปิ ดบังเอาไวอ้ ย่ าง
เสียดาย เขาผละตัวขึ้นนั่ง รัญชนารีบกระถดตัวและดึงชุดขึ้นมาบังอก
เอาไว ้ แต่ยงั ไม่สามารถรู ดซิปด้านหลังได้ เสียงเขม้ หว้ นที่พูดออกมา
ท�ำใหเ้ ธอหน้าแดงก�ำ่ เควินเองก็เห็น เขาแสร้งท�ำเป็ นกลัว้ หัวเราะใน
ล�ำคอเล็กน้อย ดวงตาคมเข ้มพราวระยับ แต่รญ
ั ชนาไม่เห็นเพราะไม่ได้
สบสายตากับเขา
“ฉันจะกลับ” รัญชนาพูดได้แค่ นนั้ เธอเห็นเขาขยับตัวลุกขึ้น
ก็รบี ดึงข ้าวของตัวเองเข ้าหาตัว ทรงตัวให้นั่งเบีย่ งหันหนี พยายามทีจ่ ะ
เอื้อมมือไปทางด้านหลังเพือ่ ดึงซิปใหเ้ ลือ่ นขึ้นมา แต่มนั ก็เป็ นไปด้วย
ความยากล�ำบาก เนื้อตัวของเธอยังสั่นสะท ้านอย่างเห็นได้ชดั แต่กด็ ใี จ
ที่เขาไม่ได้ทำ� อะไรต่ อหลังจากที่ได้ระดมจูบกับหยอกเย้าส่วนเต่ งตึง
ของเธอเท่านัน้ แต่คำ� พูดของเขาท�ำให ้เธออายแสนอาย
เควินเห็นดังนัน้ เขาก็ขยับเขา้ มาใกล ้ โน้มตัวเอื้อมมือไปจัดการ
รูดซิปขึ้นใหอ้ ย่างรวดเร็ว รัญชนาสะดุง้ เฮือกเกือบจะผวาตัวหนี ถ ้าเขา
ไม่จบั เพียงแค่ชดุ เท่านัน้ แต่ปลายนิ้วของเขาแตะต้องโดนผิวกายของเธอ
มันให ้ความรูส้ กึ ราวกับถูกของร้อนทีค่ วรจะหนีไปให้ห่าง
“ฉันจะไปส่งเธอเอง”
“ฉันกลับเองได้”
“กลับไปตอนนี้ในสภาพนี้ ฉันว่าเธอคงไม่รอดถึงบ ้านแน่ๆ”
เควินยิ้มมุมปากเค้นเสียงลอดไรฟันออกมาเยาะๆ
“ฉัน...”
“ถา้ ไม่ให้ฉนั ไปส่งก็ไม่ตอ้ งกลับ แลว้ เรื่องที่เธอเสนอมาฉันขอ
คิดดูก่อน”
“ฉันไม่ตอ้ งการเสนออะไรให ้คุณแล ้ว ฉันยกเลิก”
“หึๆ แลว้ ฉันจะคอยดู ก็แลว้ กัน” เควินไหวไหล่อย่างไม่ย่หี ระ
เขารับรู้ได้ถงึ ความได้เปรียบทีม่ เี หนือกว่ารัญชนา และคนอื่นๆ ทีเ่ ธอ
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จะไปเสนอตัวใหอ้ ย่างแน่ นอน ถา้ เขามีผูห้ ญิงขา้ งกายเป็ นถึงคุณหนู
ผู้ดเี ก่าตกยากสักคนจะเป็ นอะไรไป แต่ก่อนอื่นเขาต้องตรวจสอบให ้
ละเอียดและรอบคอบเสียก่อนทีจ่ ะท�ำอะไร ไม่ผลีผลาม
รัญชนาลุกขึ้นยืน เธอใช้มอื เช็ดริมฝี ปากและแก้มแรงๆ เพือ่ ทีจ่ ะ
เช็ดรอยสัมผัสของเขาออกไป เธอจัดผมและชุดลวกๆ สายตาเหลือบไป
เห็นกระเป๋ าถือก็รบี เดินไปหยิบมาถือเอาไว ้ ไม่มองหน้าเขา ก้าวเท ้ายาวๆ
ไปทีป่ ระตู เควินเดินตามมาควา้ แขนเอาไว ้ ดึงกระชากเบาๆ ร่างของ
รัญชนาก็เข ้ามาปะทะอกแกร่ง
“ไม่ตอ้ งรีบ ยังไงเธอก็ตอ้ งลงไปพร้อมกับฉันอยู่ด”ี เควินกระซิบ
บอกเสียงแหบพร่า
“ปล่อยฉัน” รัญชนาตวัดสายตาไม่พอใจให้กบั เขาและพยายาม
สะบัดแขนออก แต่เขาไม่ปล่อย เควินกดล�ำโพงที่อยู่ขา้ งประตูลงไป
สั่งลูกน้องใหน้ ำ� รถยนต์ส่วนตัวของเขามาเตรียมเอาไว ้ สิ้นเสียงเขาก็
ละมือจากปุ่มล�ำโพง กดรหัสเปิ ดประตูพารัญชนาตรงไปยังลิฟต์ท่จี ะ
พาเธอลงไปยังชัน้ ลานจอดรถ เธอไม่ได้มองและสนใจว่าเขาจะใส่รหัส
หรือท�ำอะไร ใจของเธอเต้นรัวแรงและหวาดหวัน่ อยากจะออกไปให ้พ ้นๆ
จากทีน่ ่ีเสียที เธอไม่เคยต้องรู้สึกอึดอัดและหวาดหวั่นประหม่าเท่ากับ
อยู่ข ้างเขาเลย เธอเกือบไปแล ้ว เกือบจะต้องเสียตัวให ้เขาในห ้องนั่งเล่น
ถา้ เขาไม่เป็ นฝ่ ายที่ผละออกก่ อน อายเหลือเกินที่จะต้องยอมรับว่า
คลับ คล า้ ยคลับ คลาว่า จะยิน ยอมให เ้ ขาลิ้ม ชิม รสง่า ยๆ เขามีเ สน่ ห ์
เกินต้านจนเธอไม่อยากจะยอมรับ
“ปล่อยมือได้แล ้ว” รัญชนาพยายามดึงมือออกอีกครัง้ เมือ่ เข ้ามา
อยู่ในลิฟต์กบั เขาเรียบร้อย แต่เขายังจับแขนของเธออยู่ไม่ยอมปล่อย
จะเรียกว่าลากมาก็ได้
เควินปรายตามองไปที่มอื ที่เขาจับอยู่ เขาไม่ปล่อยแถมยังบีบ
แน่นขึ้น กระชากเธอเข ้ามาใกล ้ๆ รัญชนาเจ็บร้าวไปทัง้ แขน เธอพยายาม
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เอามืออีกข ้างมาแกะนิ้วเขาออก แต่มนั แข็งราวกับคีมเหล็ก
“ฉันเจ็บนะ”
“เจ็บก็อยู่น่ิงๆ” เควินเค้นเสียงลอดไรฟัน จ้องมองรัญชนาด้วย
สายตาเย็นเฉียบ จนเธอไม่กล ้าแกะมือเขาออก รัญชนาเม ้มปากมองเขา
ด้วยสายตาขุน่ ๆ เช่นกัน ประตูลฟิ ต์เปิ ดออก รัญชนาหายใจสะดุด เพราะ
ตอนนี้ลูกน้องของเขายืนรออยู่ตรงรถสปอร์ตราคาแพงสีดำ� สนิท
“ให ้ลูกน้องคุณไปส่งฉันก็ได้ คุณไม่ตอ้ ง...”
“รัญชนา” เควินกระชับนิ้วมือที่ก ำ� แขนของรัญชนาพร้อมกับ
เค้นเสียงห ้วนเข ้มออกมาให้ได้ยนิ แผ่วเบา แต่กท็ ำ� ให ้รัญชนาถึงกับชะงัก
ไม่กลา้ ขัดขืน เธอเงยหน้ากลอกสายตามองไปที่เขาอย่างหวาดหวั่น
ลูกน้องเขาก็คงได้ยนิ บ ้าง แต่ทกุ คนก็ยนื นิ่งไม่พดู อะไรออกมาให้รญ
ั ชนา
ได้อาย
เควินรับกุญแจรถจากลูกน้องคนสนิทมาถือเอาไว ้ เขาเปิ ดประตู
รถฝั่งคนขับ จับแขนดันร่างของรัญชนาขึ้นไปบนรถ นั่งเรียบร้อยเขาก็
ปิ ดประตู เดินไปยังฝั่งคนขับ ขึ้นไปนั่ง หันมามองยังรัญชนานิ่งๆ
รัญชนารัดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อย เธอเชิดหน้าขึ้นจ้องมองไป
ข ้างหน้า ไม่มองร่างสูงทีเ่ ข ้ามาประจ�ำทีค่ นขับแต่อย่างใด หัวใจของเธอ
เต้นรัวแรงแต่พยายามระงับเอาไว ้
ปึ ก
เสียงปิ ดประตูรถฝั่งเขาท�ำให้รญ
ั ชนาสะดุง้ นิดๆ เธอกะพริบตา
กลัน้ หายใจ เมือ่ เขาค่อยๆ เลือ่ นรถไปยังลิฟต์จนกระทัง่ เขาพารถออกมา
สู่ถนนด้านนอกเพนต์เฮาส์ รัญชนาก็น่ิงเงียบมาตลอดทาง ได้ยนิ แต่
เสียงเครื่องยนต์แผ่วเบาเท่านัน้ เธอสังเกตว่าลูกน้องเขาไม่ได้ตามมา
รัญชนาเหลือบสายตามองมือของเขาที่จบั พวงมาลัยรถอย่ างมั่นคง
ไม่มที ่าทีลงั เลแมแ้ ต่นอ้ ย เธอเมม้ ปากและรู้สกึ เปล่าเปลีย่ ว เธอมอง
ไม่เห็นเสน้ ทางทีจ่ ะเดินต่อแล ้ว เมือ่ ไม่ได้คำ� ตอบรับจากเขา เธอเหมา
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เอาจากท่าทีเย็นชาและการกระท�ำของเขา ว่าเขาไม่ยอมรับขอ้ เสนอ
ของเธอนั่นเอง
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2
รถคันหรูเขา้ มาจอดที่หน้าบา้ น รัญชนากลับมาถึงบา้ นอย่าง

ปลอดภัยพร้อมคนขับรถทีเ่ ธอไม่ไว้ใจทีส่ ุด เธอรีบเปิ ดประตูรถเตรียม
จะลง แต่คนขับเอื้อมมือมาดึงร่างเธอเอาไว ้ กดแนบกับเบาะรถ พร้อมกับ
บดเบียดจูบลงมาหนักๆ
“อื้อ” รัญชนาครางในล�ำคอ ดวงตาเบิกขึ้นอย่างตกใจ เพราะ
ไม่คิดว่าเขาจะท�ำแบบนี้ เธอไม่ทนั ตัง้ ตัว ได้แต่ ยกมือขึ้นจิกบนบ่า
ของเขาแรงๆ พอตัง้ ตัวได้กผ็ ลักออก และเควินเองก็พอใจทีไ่ ด้จูบ เขา
ยอมผละริมฝี ปากออกอย่ างง่ายดาย ดวงตาคมเขม้ จ้องมองมายัง
รัญชนาแทบไม่กะพริบ เธอกัดริมฝี ปาก ก�ำมือแน่น ดวงตาลุกวาวด้วย
ความโกรธ
“คนเลว” รัญชนาตวัดเสียงใส่เขาแล ้วเปิ ดประตูกา้ วออกไป จากนัน้
ก็ปิดประตูรถเสียงดังสนั่น เธอรีบวิง่ เข ้าบ ้าน ไม่หนั มามองเขาอีก
เควินมองตามหลังรัญชนาจนเธอเขา้ ไปภายในบา้ นแลว้ เขาก็
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เหยียบคันเร่ งขับรถออกไปจากบา้ นหลังนี้ ตรงกลับไปยังเพนต์เฮาส์
ของตัวเอง เขากลับมาถึงก็ส่งกุญแจรถให้กบั ลูกน้องน�ำกลับไปแล ้วก็
ขึ้นมาด้านบนเพียงคนเดียว เควินเดินตรงไปยังโซฟาตัวทีเ่ ขาเกือบจะได้
รัญชนาแลว้ ก็หยุ ดชะงักนิ่ง มือขา้ งหนึ่งสอดเขา้ ไปในกางเกง ส่วน
อีกมือยกขึ้นลูบเคราสากไปมาแผ่วเบา ดวงตายังคงนิ่งเรียบเฉย แต่
ฉายแววระยับเล็กน้อยก่อนจะหายไป เขาสูดหายใจเข ้าปอดลึกๆ ยกมือ
ขึ้นเสยผม หมุนตัวตรงไปยังห ้องนอนใหญ่ เขาโยนโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ
ทีอ่ ยูข่ ้างหัวเตียง ปลดกระดุมถอดเสื้อทิ้งไว้ทเ่ี ก้าอี้ปลายเตียงนอน อวด
แผงอกแกร่งทีอ่ ดุ มไปด้วยกล ้ามเนื้อเป็ นลอนอย่างสวยงาม ผิวสีแทน
ยิ่งท�ำใหน้ ่ าหลงใหล เควินปลดเข็มขัดและก�ำลังจะปลดกระดุมรู ดซิป
กางเกง แล ้วก็ชะงักเหมือนว่านึกอะไรขึ้นได้ เขาเหลือบสายตามองไป
ที่โทรศัพท์เครื่องหรู ของตัวเอง เดินไปหยิบมากดหาลูกน้องคนสนิท
รอสายไม่ถงึ ห ้าวินาทีปลายสายก็กดรับ
“มีอะไรครับคุณเควิน”
“พายัพ พรุง่ นี้ชว่ ยรวบรวมข ้อมูลเกีย่ วกับเสีย่ ก�ำพล นุภาพไพบูลย์
และครอบครัวของเขา รวมถึงสถานะทางการเงินของเขาทั้งหมดให้ฉนั
ด้วย ขอแบบละเอียดยิบและไวทีส่ ุด”
“ได้ครับคุณเควิน” พายัพรับค�ำอย่ างรวดเร็ว ใครจะไม่รู้จกั
เสีย่ ก�ำพล นุภาพไพบูลย์ กัน ตอนนี้ขา่ วเรื่องล ้มละลายเริ่มเป็ นทีพ่ ดู ถึง
อย่างหนักหน่วง เขาคิดว่าทีเ่ จ้านายอยากรูอ้ าจจะเพราะผู ้หญิงทีเ่ จ้านาย
พามาคุยด้วยทีเ่ พนต์เฮาส์เมือ่ สักพักนี้อย่างแน่นอน ถ ้าจ�ำไม่ผดิ เธอคือ
คุณรัญชนา นุภาพไพบูลย์ ลูกสาวของเสีย่ ก�ำพลกับภรรยาเก่านั่นเอง
“ทีส่ ำ� คัญฉันขอข ้อมูลของ รัญชนา นุภาพไพบูลย์ อย่างละเอียด
ไม่แพ ้ของเสีย่ ก�ำพล”
“ครับคุณเควิน ผมจะท�ำให้ไวและละเอียดทีส่ ุดครับ”
พายัพพยักหน้า กรอกเสียงไปตามสาย
พรรณารา 31

เควินพูดแค่ นนั้ ก็กดวางสาย โยนโทรศัพท์ลงกับที่นอนอย่าง
ไม่สนใจว่ามันจะไปตกทีไ่ หน
ร่างสู งยืนนิ่ง เขาหายใจแรงๆ อย่างหงุดหงิดตัวเอง ยกมือขึ้น
เสยผม ใช้ล้นิ ดุนกระพุงแก้
้ ม คิ้วขมวดเข ้าหากัน ริมฝี ปากยกขึ้นนิดๆ
ดวงตาคมเข ้มขุน่ มัว
“เธอคิดว่าเธอเป็ นใครที่จะเขา้ มาเสนอแลว้ จะเดินหนีฉนั ง่ายๆ
ได้อย่างนัน้ เหรอรัญชนา”
เควินพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาปนหงุดหงิด เขาเม ้มปากนิดๆ
ก่ อนจะปลดกางเกงและชัน้ ในออกจากตัว เหวี่ยงไปกองรวมกับเสื้อ
ที่เก้าอี้ปลายเตียง เดินตัวเปล่าเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้ ตรงไปยังใต้ฝกั บัว
อาบน�ำ้ เปิ ดสายน�ำ้ ให้รินรดตัวเอง ได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด
จากเรือ่ งงานและเรือ่ งทีท่ ำ� ให ้เขาต้องขบคิดจากผู ้หญิงตัวเล็กทีช่ อ่ื รัญชนา
เขายกมือขึ้นแตะทีก่ ลีบปากของตัวเองก่อนจะปล่อยมือ กดครีมอาบน�ำ้
ใส่มอื ฟอกตัว ล ้างจนสะอาด สระผม พอเรียบร้อยก็ปิดฝักบัวอาบน�ำ้
เขาเอื้อมมือไปหยิบผ ้าขนหนู มาเช็ดตัวจนแห ้ง แล ้วก็ใช้ผ ้าขนหนู ผนื เล็ก
เช็ ด เส น้ ผมที่เ ปี ย กชื้น ของตัว เองจนเริ่ม หมาดๆ เขาก็ เ หวี่ย งผ า้ ลง
ในตะกร้าผา้ เขาทาครีมให้ผิวชุ่มชื้น เดินเปลือยออกมาจากหอ้ งน�ำ้
ตรงเข ้าไปยังหอ้ งแต่งตัว เขาเป่ าผมจนแหง้ สนิท หยิบเอากางเกงนอน
ขายาวเนื้อบางมาสวมใส่
เควินยังไม่รู้สึกง่วงแม้ว่าเวลาจะเข ้าเทีย่ งคืนแล ้วก็ตาม เขาเดิน
มาทิ้งตัวนั่งลงที่โซฟาติดกับผนังกระจกนิรภัยที่มองเห็นวิวด้านนอก
ยามค�ำ่ คืนได้อย่างชัดเจน เขาเอื้อมมือไปหยิบขวดบรั่นดีมารินใส่แก้ว
ใบหรู ยกขึ้นจิบเบาๆ ดวงตาคมเข ้มจ้องมองไปยังด้านนอกนิ่งๆ อย่าง
ใช้ความคิด เขายกยิ้มมุมปากนิดๆ ก่อนจะยกแก้วบรัน่ ดีข้นึ ดืม่ จนหมด
เขาวางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ ลุกขึ้นยืนบิดกายอย่างขี้เกียจเล็กน้อย เดินไป
ทิ้งตัวลงนอนบนฟูกนุ่ ม สอดมือขา้ งหนึ่งไวท้ ่ที า้ ยทอย อีกขา้ งวางที่
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อกแกร่ง ลูบแผ่วเบาพร้อมกับค่อยๆ หลับตาลงเพือ่ ให้ตวั เองเข ้าสูน่ ทิ รา

“บา้ คนบ ้า”

รัญชนาเข ้ามาอยู่ในห ้องนอนของตัวเอง เธอก�ำมือแน่น หมุนตัว
ไปมาอย่างไม่รูว้ ่าจะท�ำอะไร เธอยกมือขึ้นเช็ดปากของตัวเองแรงๆ
เพื่อลบรอยจูบของเขา แต่ มนั ไม่จางไปง่ายๆ ก่ อนที่เธอจะหมุนตัว
ไปนั่งลงบนเตียงนอนนุ่ ม มือทัง้ สองขา้ งวางอยู่บนที่นอน เธอขยุม้
จิกทึ้งผา้ ห่ม คิ้วขมวดมุ่น ริมฝี ปากเม ้มสนิท ดวงตาฉายแววครุ่นคิด
เครียดขึ้งอย่างเห็นได้ชดั ดวงตาคู่สวยเอ่อไปด้วยหยาดน�ำ้ ตา
“แล ้วจะท�ำยังไงดี โทร.หาชาก่อนดีกว่า ไม่รูว้ า่ เป็ นห่วงไหม”
รัญชนายกมือขึ้นปาดน�ำ้ ตา พยายามไม่ให้มนั ไหลออกมา เธอ
เงยหน้าสูดน�ำ้ มูกกล�ำ้ กลืนความเสียใจเอาไว้ให้ลกึ ทีส่ ุด แล ้วก็นึกขึ้นได้
ว่ายังไม่ได้ติดต่อกลับไปยังเพื่อนของตัวเองเลย เธอหันซา้ ยขวาเพื่อ
มองหากระเป๋ า หยิบขึ้นมาเปิ ดหาโทรศัพท์แลว้ ก็ตอ้ งใจหายวาบเมื่อ
ไม่เห็นว่ามันอยู่ดา้ นใน มันไปไหนหรือว่าหล่นหายทีไ่ หนกัน
“ไปไหนเนี่ย อย่าบอกนะว่าตกอยู่ทน่ี ั่น”
รัญชนาใจหายวาบ คิ้วเรียวสวยขมวดมุ่น เธอละสายตาจาก
กระเป๋ าถือของตัวเอง พยายามนึกว่าเธอท�ำมันตกทีไ่ หน หรือว่าบนรถ
หรือว่าจะทีเ่ พนต์เฮาส์ของเขากัน
“บ า้ จริง โอ๊ย ท�ำ ไมไม่เ ช็ก ให้ดีๆ นะรัน แล ว้ จะไปขอเขาคืน
ยังไงกัน”
รัญชนาผุดลุกขึ้นยืน เดินวนไปมา พยายามมองหาในหอ้ งนอน
ตัวเอง เผือ่ ว่าเธอท�ำหล่นตอนเข ้ามาในห ้องนอน แต่กไ็ ม่เห็น เธอหยิบ
กระเป๋ าถือมาเปิ ดดูอกี ครัง้ แต่กไ็ ม่เห็นจริงๆ
“ท�ำไมซุ่มซ่ามไม่ระวังแบบนี้นะรัน ท�ำไมๆ บ ้าจริง”
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รัญชนาทิ้งตัวนั่งบนทีน่ อนอีกครัง้ เธอยกมือขึ้นทุบฟูกนุ่มแรงๆ
อย่างเจ็บใจกับความไม่รอบคอบของตัวเอง แล ้วอย่างนี้เธอจะต้องไป
ขอโทรศัพท์คนื จากเขาใช่ไหม
“เอาไวพ้ รุ่งนี้ค่อยไปติดต่อลูกน้องเขาก็ได้” รัญชนาพึมพ�ำเบาๆ
แต่ยงั ไม่รูว้ า่ จะเข ้าไปขอคืนอย่างไรดี รัญชนาพูดเสร็จก็ลกุ ขึ้นเดินเข ้าไป
ในห ้องแต่งตัว เธอมองตัวเองในกระจก ริมฝี ปากบวมเจ่อ หน้าแดงก�ำ่
เธอมองลงไปทีเ่ นินอกอวบอิม่ มันมีรอยแดงๆ ทิ้งไว ้สองสามรอย เธอ
หน้าร้อนผ่าวไปทัง้ หน้า รีบยกมือขึ้นถูแรงๆ แต่มนั ท�ำให้ผวิ ของเธอ
แดงเรื่อขึ้นมาอีกครัง้ ยิง่ ตอกย�ำ้ ถึงรอยสัมผัสของฝ่ ามือร้อน ปลายนิ้ว
และริมฝี ปากร้ายกาจ
“อย่าไปคิดถึงเขา อย่าไปคิดรัน”
รัญชนาสะบัดเสียง พยายามสลัดภาพใบหน้า น�ำ้ เสียง สัมผัส
และกลิน่ หอมจากตัวเขาออกไปให้ได้ เธอจะต้องไม่ไปคิดถึงผู ้ชายคนนัน้
เธอต้องเลิกคิดถึงให้ได้ เธอหลับตาสูดหายใจเข ้าปอดลึกๆ อย่างตัดใจ
รีบสลัดชุดที่ตวั เองใส่ออกจากตัวแลว้ ก็เอื้อมมือไปหยิบเอาเสื้อคลุม
อาบน�ำ้ มาใส่ปกปิ ดร่างเปลือยสมส่วนของตัวเองเอาไว ้ เก็บเครือ่ งประดับ
เขา้ กล่องใหเ้ รียบร้อย เพราะต้องน�ำเครื่องประดับชุดนี้ไปคืนณิ ชาที่
ให้ยมื มาใส่ หลังจากนัน้ เธอก็เข ้าไปอาบน�ำ้ ช�ำระร่างกายให ้สะอาดสดชืน่
จนเสร็จก็ออกมาทาครีมบ�ำรุ งที่ใบหน้าและตัว เปลี่ยนเป็ นชุดนอน
ปิ ดไฟในหอ้ ง ทิ้งตัวลงนอนบนที่นอน นอนตะแคงขดตัวดึงผา้ ห่ม
จนถึงปลายคาง พยายามหลับตา แต่หลับเท่าไรก็ไม่สามารถสลัดภาพ
การกระท�ำ และค�ำพูดของผูช้ ายร่างสู งที่ขโมยจูบกับสัมผัสหวามไหว
จากตัวเธออย่างอุกอาจออกได้
“บ ้า บ ้า รันอย่าคิดถึงเขาสิ อย่าไปคิด ให ้ตายเถอะ”
รัญ ชนาพลิก ตัว ไปมาอย่ า งหงุด หงิด พูด เสร็จ ก็ ย กผ า้ ห่ ม ขึ้น
คลุมโปงหลับตานับแกะเพือ่ ใหภ้ าพแกะมาแทนทีใ่ บหน้าหล่อเหลาดุดนั
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ของคนเย็นชา จนสุดท ้ายเธอก็ทนความอ่อนเพลียไม่ไหวหลับไปในทีส่ ดุ

เช้าวันต่อมา รัญชนาตื่นมาพร้อมความอ่อนเพลียเล็กน้อย เธอ

อาบน�ำ้ แต่งตัวลงมายังด้านล่างเพือ่ กินอาหารเช้า เดินผ่านหอ้ งนั่งเล่น
ก็เห็นบิดากับมารดาเลี้ยงก�ำลังคุยกัน เธอก็พยายามไม่สนใจและเดินผ่าน
แต่เสียงเรียกท�ำให ้เธอชะงักเท ้า
“รัน เมือ่ คืนไปไหนมา พ่อเห็นที่งาน พอจะเรียกมาให้รู้จกั กับ
คุณสกลสักหน่อย ก็ไม่เห็นแล ้ว”
ก�ำพลวางแท็บเล็ตในมือที่กำ� ลังเปิ ดอ่านข่าวลงบนโต๊ะตรงหน้า
จ้องมองมาทีล่ ูกสาวหลังจากถามไปเรียบร้อย
“รันรีบกลับมาก่ อนค่ ะ” รัญชนาหายใจสะดุด ค่ อยๆ หันไป
มองหน้าบิดา พยายามไม่ทำ� ตัวใหท้ ่านสงสัยแต่อย่างใด เธอนิ่งและ
ตอบท่านไปด้วยน�ำ้ เสียงทีเ่ ป็ นปกติทส่ี ุด แต่เธอยังไม่เดินเข ้าไปหาท่าน
แต่ อย่างใด พูดเสร็จก็เหลือบสายตามองไปยังแม่เลี้ยงที่นั่งขา้ งบิดา
และมองมายังเธอด้วยสายตานิ่งๆ
“แต่พอ่ ไม่เห็นรถจอดอยู่ทโ่ี รงรถ” ก�ำพลขมวดคิ้วมุน่ มองตรงมา
ยังลูกสาวนิ่งๆ ก่อนจะร้องถามด้วยความสงสัย
“รันฝากรถไว้กบั ณิ ชาค่ ะ ใหค้ นขับรถของณิ ชามาส่ง เมื่อคืน
รันดืม่ ไปนิดหน่อยค่ะพ่อ ไม่อยากขับรถเอง กลัวโดนเรียกตรวจค่ะ”
รัญชนาตอบไปแล ้วก็กลืนก้อนแข็งๆ ลงคอ หวังว่าบิดาจะไม่ถาม
เธอไปมากกว่านี้นะ
“แน่ใจเหรอว่ารีบกลับบ ้านเร็วเพราะเมา ไม่ได้ไปทีอ่ น่ื อีก”
เสียงของแม่เลี้ยงทีน่ ั่งนิ่งมองมายังรัญชนาอย่างไม่ค่อยอยากจะ
เชื่อสักเท่าไรพูดออกมาราวกับว่าก�ำลังจ้องจับผิด
“ค่ะ รันรีบกลับ มาถึงบ ้านไม่เจอใครแล ้วก็ข้นึ นอนเลย”
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“งัน้ เหรอ แล ้วสร่างเมาหรือยัง”
“ไม่ได้เมามากค่ะพ่อ”
“อื้อ งัน้ ไปกินข ้าวเช้ากันดีกว่า เดีย๋ วต้องเข ้าออฟฟิ ศแต่เช้า อ้อ
วันนี้ช่วงเย็นพ่อนัดกินข ้าวกับคุณสกลไว ้ รันต้องไปกับพ่อด้วยนะ”
“พ่อคะ รันไม่อยาก...”
“พ่อบอกไปแล ้วว่ารันจะไปด้วย”
ก�ำพลบอกลูกสาวเสียงเรียบๆ จ้องมองกดดัน เพราะเขาต้องการ
เสนอรัญชนาให้กบั นักธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพจะช่วยเหลือทางการเงินใหเ้ ขา
ได้เท่านัน้ และตอนนี้รญ
ั ชนาก็ตอ้ งท�ำตามทีเ่ ขาบอกด้วย เขาไม่ตอ้ งการ
ค�ำปฏิเสธจากรัญชนาแม ้แต่นิดเดียว
“เธอต้องไปรัญชนา งานนี้เธอต้องท�ำเพือ่ พ่อของเธอเอง”
“เพือ่ พ่อหรือว่าเพือ่ ใครกันแน่คะคุณปาหนัน”
“ก็ตอ้ งเพือ่ พ่อของเธอและพวกเราทุกคนสิจะ๊ ” ปาหนันไหวไหล่
พูดออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มราวกับไม่มอี ารมณ์กรุ่นโกรธทีถ่ กู ยอกย้อน
จากรัญชนา แม ้จะรูด้ วี า่ สิง่ ทีร่ ญ
ั ชนาพูดออกมาหมายถึงอะไร
“ค่ะ รันหิวแล ้วค่ะพ่อ” รัญชนาตอบเสียงแข็ง พูดเสร็จก็เหลือบ
สายตามองไปที่บดิ า เลีย่ งไปพูดเรื่องอื่นแทนการโต้เถียงกับแม่เลี้ยง
ที่เธอรู้ดีว่าไม่มีวันที่จะชนะได้ง่ายๆ รังแต่ จะท�ำใหเ้ ธอต้องโมโหไป
มากกว่านี้ เอาสมองและสติไปคิดถึงเรื่องอืน่ ก่อนแล ้วกัน
ก�ำพลส่ายหน้า หันไปมองหน้าปาหนันแลว้ ก็ทำ� สีหน้าอ่ อนใจ
ปาหนันแสร้งท�ำท่าทีเห็นอกเห็นใจก�ำพลเต็มที่
“ใจเย็นๆ นะคะ เดีย๋ วทุกอย่างก็ดขี ้นึ เองค่ะ ถ ้าเราได้ลูกเขยรวยๆ
ทีจ่ ะช่วยเราได้เร็วๆ นี้ ทีจ่ ริงถ ้าคุณไม่เลือกมากก็มนี กั ธุรกิจรุ่นเดียวกับ
คุณสนใจยายรันเยอะแยะไป”
“คุณปาหนัน คุณจะใหผ้ มยกยายรันให้กบั คนรุ่นเดียวกับผม
หรือแก่กว่าผมเนี่ยนะ ผมท�ำใจไม่ได้จริงๆ อีกอย่างคนพวกนี้สว่ นใหญ่
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ก็มเี มียกันหมดแล ้ว ยายรันมีแต่จะไปเป็ นเมียน้อยสิไม่วา่ ”
ก�ำพลหันมาดุใส่ภรรยาของตัวเอง เขาหมดสิ้นหนทางแล ้วก็จริง
แต่กย็ งั ไม่อยากเห็นลูกสาวของตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานกับสามีคราวพ่อ
อย่างแน่นอน
“คุณก็ ฉันก็แค่ออกความเห็นเองนะคะ อย่าคิดมากไปเลยค่ะ”
ปาหนันหน้าเจือ่ น ก่อนจะแกล ้งปรับสีหน้าให ้เป็ นปกติ อันทีจ่ ริง
ก็มนี กั ธุ รกิจรุ่นพ่อแอบมากระซิบถามเธอเหมือนกันแหละ หลังจาก
ทีไ่ ปทาบทามกับก�ำพลแล ้วไม่ได้เรื่อง เลยฝากเรื่องมาให ้เธอ พร้อมกับ
ค่าน�ำ้ ร้อนน�ำ้ ชาเล็กน้อย แต่ถ ้าเมือ่ ไรก�ำพลยอมเธอจะได้มากกว่านัน้ อีก
แต่ ก็เ อาเถอะ ถ า้ ไม่มีใ ครเอาจริง ๆ อีก หน่ อ ยก�ำ พลก็ต อ้ งยอมเอง
นั่นแหละ เธอคิดว่าตัวเองสามารถพูดโน้มน้าวให ้ก�ำพลยอมได้แน่ๆ
“แล ้วนี่ยายเล็กไปไหน ท�ำไมไม่ลงมากินข ้าว”
“อ้อ ยายเล็กเหรอ เห็นบอกว่าไม่ตอ้ งเรียกเพราะวันนี้นดั กินข ้าว
กับเพือ่ นตอนสายๆ ค่ะ”
ปาหนันออกตัวแทนลูกสาวของเธอทันที แม้วา่ ลูกสาวของเธอจะ
ไม่ใช่ลูกแทๆ้ ของก�ำพล แต่เขาก็รบั เลี้ยงมาตัง้ แต่เด็กท�ำใหผ้ ูกพันกัน
อีกอย่างยายเล็ก หรือดาหวัน ก็ถูกก�ำพลรับเป็ นลู กบุญธรรมให้ใช้
นามสกุลของเขาแลว้ ถือเป็ นคนในครอบครัวเช่ นกัน ดาหวันมีอายุ
ยีส่ บิ สอง เพิง่ เรียนจบกลับมาจากเมืองนอกได้หา้ หกเดือน เจ้าตัวคอย
ช่ วยงานของก�ำพลบา้ งเล็กๆ น้อยๆ ยังไม่ได้ทำ� อะไรเป็ นหลัก และ
ตอนนี้ทางบริษทั ของก�ำพลก็งอ่ นแง่น เธอเลยใหด้ าหวันลองหาลู่ทาง
ท�ำธุรกิจของตัวเองดูก่อน คอยไปหาเพือ่ นๆ ทีร่ จู้ กั กัน แล ้วเธอจะช่วย
อีกทางหนึ่ง เธอมีเงินเก็บมากพอสมควร แต่เรื่องอะไรจะเอามาช่วย
ก�ำพลจนหมดตัวไม่เหลืออะไรเลย ถา้ ก�ำพลถูกฟ้ องลม้ ละลายจริงๆ
อย่างน้อยๆ เธอก็จะมีเงินจุนเจือตัวเองกับลูกได้ เธอพยายามเก็บเอา
ทุกอย่างทีจ่ ำ� เป็ นเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ในตอนนี้
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“เมือ่ คืนไปปาร์ต้ หี นักมาอีกละสิ”
“เปล่าสักหน่ อยค่ ะ ก็คงไปสังสรรค์ปกติ แกยังเด็กอยู่นะคะ
ก็ตอ้ งมีบา้ งเป็ นธรรมดา คุณก็อย่าไปว่าแกนักเลยค่ะ ตอนนี้ก็เห็นว่า
จะได้งานแล ้วด้วยนะคะ”
“อือก็ดี ได้งานแล ้ว เผือ่ มีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่ลำ� บาก”
ก�ำพลท�ำเสียงปลงๆ เขาเองก็เบือ่ ทีจ่ ะพูดว่าอะไร เพราะพอพูด
ปาหนันก็ตอ้ งออกรับแทนลูก ตอนนี้เขามีเรื่องเครียดหนักสมองให ้ต้อง
คิดมากกว่ามาคิดเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ มันดูไร้สาระเกินไปส�ำหรับเขา
“คุณก็ไม่ตอ้ งคิดมากหรอกค่ะ” ปาหนันท�ำเป็ นปลอบ แต่ใจเธอ
ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเอาไว้เรียบร้อย เธอพูดเสร็จก็เดินโอบสามีเข ้าไป
ในหอ้ งอาหาร รัญชนานั่งรอเรียบร้อย คุยกับคนรับใช้สอบถามเรื่อง
ค่ า ใช้จ่ า ยที่บ า้ นแล ว้ ก็ ต อ้ งเงีย บเมื่อ บิด าและแม่เ ลี้ย งเข า้ มา ก�ำ พล
กับปาหนันนั่งลง สาวใช้ก็นำ� อาหารมาเสิรฟ์ เป็ นขา้ วต้มทรงเครื่อง
กลิน่ หอมกรุ่นของมันท�ำให้ไม่มใี ครพูดขึ้นกลางโต๊ะอาหารอีก ทุกคน
ต่างกินอาหารเช้าเงียบๆ ท่ามกลางความตึงเครียดเล็กน้อย และนับจากนี้
มันก็จะเริ่มมากขึ้นเพราะสถานะทางการเงินของก�ำพล หลังจากกิน
เรียบร้อยก�ำพลก็ลกุ ขึ้น
“จะไปท�ำงานพร้อมพ่อไหม หรือว่าจะไปเอง”
“รันไปเองแลว้ กันค่ ะ อาจจะเขา้ งานช้าหน่ อยนะคะ พอดีรนั
มีธุระค่ะ”
“อืม” ก�ำพลพยักหน้ารับแล ้วก็ออกไปเงียบๆ
รัญชนามองตามหลังบิดาและแม่เลี้ยงพร้อมกับถอนหายใจยาวๆ
เธอยกแก้วน�ำ้ ขึ้นดืม่ แล ้ววางลง ใช้ผา้ ซับทีร่ มิ ฝี ปาก เธอเหลือบสายตา
มองไปยังแม่บ ้านและสาวใช้น่ิงๆ ก่อนจะเอ่ยปากถาม
“คุณปาหนันจ่ายเงินเดือนหรือยัง”
“เธอบอกว่าจะจ่ายใหพ้ รุ่งนี้ค่ะคุณรัน” สาวใช้และแม่บา้ นบอก
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รัญชนาเงียบไปก่อนจะเอ่ยออกมาอีกครัง้
“ถา้ พรุ่งนี้คุณปาหนันยังไม่จ่ายเงินเดือนใหบ้ อกมาด้วยแล ้วกัน
ฉันจะจ่ายให ้เอง”
“ได้ค่ ะ คุ ณ รัน ” สาวใช้มีสีหน้าดีขึ้นเมื่อได้ยิน ที่ร ญ
ั ชนาบอก
พวกเธอก็มคี ่าใช้จ่ายและต้องจ่ายเงินให้ทบี่ ้านเหมือนกัน
“ไปแจ้งทุกคนด้วยแล ้วกันว่าไม่ตอ้ งกังวล”
“ค่ะคุณรัน”
รัญชนายิ้มให้กบั สาวใช้ เธอลุกขึ้นเดินออกจากห ้องอาหารไปด้วย
สีหน้ากังวลทีท่ กุ คนไม่เห็น เธอขึ้นไปเปลีย่ นเสื้อผ ้าเป็ นชุดสูทสีชมพูกะปิ
เสื้อตัวในเป็ นสายเดีย่ วผ ้าชีฟองสีขาว สอดชายไว้ในกระโปรงยาวแค่เข่า
สีเดียวกับเสื้อ เท ้าเรียวสวยสวมส ้นสูงสามนิ้วสีดำ� รัญชนาคว ้ากระเป๋ า
สะพายมาคล ้องไหล่แล ้วก็รบี ลงมาด้านล่าง เธอเรียกรถแท็กซีใ่ หม้ ารับ
ไปส่งยังจุดหมายที่ตอ้ งการ คนงานพากันตกใจว่าท�ำไมรัญชนาไม่ให ้
คนไปเรียกรถมาให ้ แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรมากนัก เพราะรถแท็กซีเ่ ข ้ามา
รับไปแล ้ว
รถแท็กซี่พารัญชนาตรงไปยังคอนโดฯ สุ ดหรู ตามค�ำสั่งของ
ผู้ใช้บริการ รัญชนาใจเต้นรัวแรง เธอสูดหายใจเข ้าปอดลึกๆ เมือ่ ไปถึง
เธอจ่ายเงินแลว้ ก็ยนื มองคอนโดฯ หรู ตรงหน้า ตรงเขา้ ไปยังด้านใน
ทีเ่ ป็ นส่วนรับรอง เข ้าไปหาพนักงานแล ้วแจ้งความประสงค์วา่ เธอต้องการ
พบ เควิน การ์เซีย พรตอนันต์ ท�ำให ้พนักงานมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ
แต่กย็ อมโทรศัพท์ข้นึ ไปแจ้งว่าคนทีม่ าขอพบเจ้าของทีน่ ่ีเป็ นใคร
“คุณรัญชนารอสักครู่นะคะ คนของคุณเควินจะลงมาค่ะ”
พนักงานสาวบอกกับรัญชนาหลังจากทีว่ างสายไปแล ้ว เธองุนงง
และสงสัยเล็กน้อย เพราะเพียงแค่ เอ่ ยชื่อรัญชนาออกไป ยังไม่ได้
บอกเลยว่าเธอมาพบใคร ปลายสายก็รบี ตอบรับมาทันที และมีคำ� สั่งว่า
หา้ มน�ำเรื่องนี้ไปพูดให้รญ
ั ชนาเสียหายเด็ดขาดอีกด้วย เธอลอบมอง
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ไปยังรัญชนาที่หมุนตัวไปนั่งลงยังเก้าอี้รบั รอง เพียงไม่นานคนสนิท
ของเควินก็ลงมารับ เธอจ�ำได้วา่ เป็ นคนสนิทจริงๆ เขาชือ่ พายัพ รัญชนา
คงจะเป็ นคนส�ำคัญมาก
“คุณ ฉันแค่มาเอาโทรศัพท์ของฉันคืน ฉันรบกวนให ้คุณเอาลงมา
ให้ฉันหน่อยได้ไหม ฉันไม่ตอ้ งการขึ้นไปขา้ งบนค่ะ” รัญชนาบอกกับ
ลูกน้องของเควินเมือ่ เธอเดินมากับเขาถึงยังลิฟต์ส่วนตัว
พายัพชะงักเทา้ เล็กน้อยก่ อนเขาจะหันมามองหน้ารัญชนาและ
ท�ำนิ่งๆ เขาได้รบั ค�ำสั่งจากเจ้านายว่าให ้พารัญชนาขึ้นไปเท่านัน้
“คุณเควินสั่งให ้ผมพาคุณขึ้นไปเท่านัน้ ครับ ไม่มคี ำ� สั่งอืน่ ”
“แต่ ฉัน ไม่อ ยากขึ้น ไปอีก ฉัน รบกวนคุ ณ ขึ้น ไปเอาโทรศัพ ท์
มาคืนให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ”
“ผมไม่ได้รบั ค�ำสั่งอย่างอืน่ ครับ เชิญคุณขึ้นไปดีกว่าครับ”
“ฉันไม่ข้นึ ไปค่ะ” รัญชนาส่ายหน้าปฏิเสธ ไม่ยอมเข ้าไปในลิฟต์
ทีเ่ ปิ ดรออยู่ เธอไม่ตอ้ งการทีจ่ ะพูดคุยอะไรกับเขาอีกแล ้ว
“งัน้ รอสักครู่นะครับ” พายัพบอกแล ้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ส่วนตัว
โทร.ขึ้นไปหาเจ้านายโดยตรง เพียงไม่นานเควินก็รบั สาย เขาบอก
รายละเอียดไปอย่างรวดเร็ว รัญชนาเห็นว่าเขามองมาทีเ่ ธอตลอดเวลา
ก่อนทีเ่ ขาจะรับค�ำคนปลายสายและยืน่ โทรศัพท์มาให้กบั เธอ
“คุณเควินต้องการคุยกับคุณครับ”
“ฉันไม่ตอ้ งการคุยกับเขา”
“คุณรัญชนากรุณารับสายเถอะครับ ไม่อย่างนัน้ ผมอาจจะโดน
เจ้านายลงโทษได้” พายัพจ�ำต้องโกหกเพือ่ ให้รญ
ั ชนารับโทรศัพท์ เขา
ได้แต่ขอโทษเธออยู่ในใจ
“เจ้านายคุณมันใจร้าย” รัญชนาเม ้มปาก คิ้วขมวดมุน่ ส่ายหน้า
พูดออกไปแล ้วก็หยิบเอาโทรศัพท์มาแนบเข ้ากับหูของตัวเองทันที พายัพ
กลัน้ ยิ้มเอาไว้ให้มากทีส่ ุด เขาแกล ้งท�ำหน้าซือ่ ๆ ตีเนียนไป และคิดว่า
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ปลายสายคงจะได้ยนิ อย่างแน่นอน
“ฉันได้ยนิ ทีเ่ ธอชมฉันนะรัญชนา” เควินกรอกเสียงมาตามสาย
เมือ่ แน่ใจแล ้วว่ารัญชนาก�ำลังอยู่ในสาย
“ฉันไม่ได้ชม ฉันว่าคุณ เอาโทรศัพท์ของฉันคืนมา ฉันต้องใช้มนั ”
“ฉันให ้คนไปเชิญเธอมาเอามันแล ้ว”
“แต่ฉนั ไม่อยากขึ้นไป”
“ถา้ เธอไม่ข้ นึ มารับด้วยตัวเอง ฉันก็จะหย่อนมันลงไปขา้ งล่าง
จากชัน้ ทีฉ่ นั อยู่ ฉันแน่ใจว่าโทรศัพท์ของเธอจะไม่เหลือซากใหเ้ ธอได้กู ้
ข ้อมูลอะไรได้เลย แค่จะหาชิ้นส่วนของมันอาจจะไม่เจอเลยด้วยซ�ำ้ ไป”
“อย่าท�ำแบบนัน้ นะ คุณมัน...”
“เลือกเอาแล ้วกัน ฉันมีทางเลือกให ้สองทาง ขึ้นมารับด้วยตัวเอง
หรือว่าจะตามเก็บซากมันเอาเองจากด้านล่าง ฉันใหเ้ วลาเธอตัดสินใจ
หนึ่งนาที”
เควิน ยืน ชิด กับ กระจกใส มองออกไปยัง ด้า นนอก ดวงตา
พราวระยับ ริมฝี ปากยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห ์ เขาไม่คดิ ว่ารัญชนาจะมาตามหา
ของส่วนตัวแต่เช้าแบบนี้ เขาได้ยนิ เสียงลมหายใจอย่างขัดใจผ่านมา
แผ่วเบา แต่ไม่ได้ยนิ เธอตอบกลับ
“เธอมีเ วลาไม่ม ากนะรัญ ชนา ฉัน ก็ ต อ้ งรีบ ไปท�ำ งานของฉัน
เหมือนกัน ฉันจะวางแล ้ว ถ ้าตกลงก็ให ้ลูกน้องฉันโทร.เข ้ามา ถ ้าไม่ตกลง
ไปยืนรอทีด่ า้ นหน้าทางเข ้าแล ้วฉันจะส่งมันลงไปให ้เธอ”
“อย่าโยนลงมานะ ฉันจะขึ้นไปเดีย๋ วนี้” รัญชนารีบตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว กลัวว่าเขาจะโยนโทรศัพท์ของเธอลงมาจนมันแตกกระจาย
หาชิ้นส่วนไม่ได้
“ดี ฉันจะรอ” เควินตอบเสียงเขม้ หว้ น ก่ อนเขาจะตัดสายไป
รัญชนามองโทรศัพท์ในมือราวกับเป็ นสิง่ ประหลาด ก่อนจะยืน่ คืนให้กบั
ลูกน้องเขาไป พายัพเก็บโทรศัพท์เข ้ากระเป๋ าเสื้อสูท แล ้วเขาก็ผายมือ
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เชิญให้รญ
ั ชนาเข ้าไปด้านใน
“ขอบคุณค่ ะ” รัญชนาบอกขอบคุณพายัพหลังจากที่เขา้ ไปยืน
ด้านในลิฟต์แล ้ว พายัพกดรหัสสแกนลายนิ้วมือและม่านตาเรียบร้อย
ก็กดลิฟต์ให้ข้นึ ไปยังชัน้ ทีเ่ จ้านายของตัวเองอยู่
ติง๊
“ถึงแล ้วครับ เชิญคุณรัญชนาด้านในได้เลย คุณเควินรออยูค่ รับ”
พายัพผายมือเชิญเมือ่ ลิฟต์พาเขาและรัญชนามาถึงชัน้ ทีเ่ จ้านาย
อยู่
“แลว้ คุณไม่ไปด้วยเหรอคะ” รัญชนาชะงักเทา้ ร้องถามออกไป
เสียงเบาๆ
“ไม่ครับ คุณเควินต้องการความเป็ นส่วนตัวครับ”
รัญชนาได้ฟงั ค�ำตอบจากพายัพแลว้ ก็ตอ้ งเมม้ ปาก ก�ำมือที่จบั
กระเป๋ าเอาไว ้แน่น มองไปด้านหน้า เธอสูดหายใจเข ้าปอดลึกๆ เชิดหน้า
ขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะก้าวเดินออกจากลิฟต์อย่างช้าๆ ไม่ได้หนั มามอง
แต่เสียงลิฟต์ปิดท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ สะทา้ น เธอค่อยๆ เดินเข ้าไปยังด้านใน
จนเข า้ มาถึง ห อ้ งโถงใหญ่ มัน ดู ส วยงามกว่ า เมื่อ คื น เสีย อีก เมื่อ อยู่
ท่ามกลางแสงสว่างใหเ้ ห็นอย่างชัดเจน เธอไม่เห็นมีสาวใช้เลยสักคน
เธอค่ อยๆ สาวเทา้ ตรงไปยังหอ้ งรับแขกที่จำ� ได้ โทรศัพท์เธออาจจะ
ยังอยู่ทน่ี ั่น เธอจะคว ้ามาแล ้วก็รบี ออกไปให ้เร็วทีส่ ุด
“อยู่นั่นเอง” รัญชนาเบิกตาขึ้น ยิ้มมุมปาก เธอรีบก้าวเขา้ ไป
ด้านใน โทรศัพท์ของเธอถูกวางไว ้บนโต๊ะทีต่ ดิ กับผนังกระจกใสเห็นอย่าง
ชัดเจน รัญชนาเขา้ ไปใกล ้ ก�ำลังเอื้อมมือไปหยิบ แต่ก็ไม่ทนั มือหนา
ของเควินหยิบเอาไปก่ อน แถมตัวเขายังแนบอยู่กบั ตัวเธอด้านหลัง
มืออีกข า้ งของเควินควา้ กอดเอวคอดกิ่วของรัญชนาเอาไว ้ ใบหน้า
หล่อเหลาโน้มมาใกล ้เส ้นผม จนเขาสูดกลิน่ หอมอ่อนๆ ได้
“คิดจะมาหยิบฉวยของจากห ้องฉันง่ายๆ เหรอ”
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เควินเอ่ยออกมาเสียงเข ้มห ้วน ลมหายใจร้อนของเขาตกกระทบ
กับแก้มนุ่ม รัญชนานิ่งขึงไปชั่วครู่ก่อนจะรูส้ กึ ตัว เธอรีบหมุนตัวเพือ่ ให ้
หลุดพ ้นจากอ้อมกอดของเขา
“มันเป็ นของฉัน ฉันจะหยิบไปตอนไหนก็ได้” รัญชนาหันหน้ามา
เธอยกมือขึ้นผลักอกแกร่งเพือ่ ใหเ้ ขาผละออก แต่กลับเป็ นว่าหันหน้า
มาเผชิญหน้ากับเขา แถมยังถูกกอดรัดแน่นขึ้น
“ปล่อยฉันนะ”
เควินยกยิ้มมุมปากเหี้ยมๆ กระชับอ้อมกอดแน่ นขึ้น รัญชนา
ถึงกับต้องเขย่งเทา้ เธอหายใจแทบไม่ออก และมือที่ระดมทุบอกเขา
ตอนนี้ก็เปลีย่ นเป็ นวางที่อกแกร่งเพือ่ กันไม่ใหอ้ กของตัวเองเบียดกับ
อกเขา
“คุณจะท�ำบ ้าอะไร”
เควินไม่ตอบ แต่เขากลับยืน่ ริมฝี ปากลงไปกดจูบหนักๆ   ทก่ี ลีบปาก
อวบอิ่มของรัญชนาอย่างรวดเร็ว ปิ ดกัน้ เสียงร้องหา้ มของเธอเอาไว ้
รัญชนาถึงกับนิ่งขึงตัวชาวาบ ไม่คดิ ว่าเขาจะจูบเธอ แถมเขายังบดเบียด
ขบเม ้มกลีบปากท�ำใหเ้ ธอหวามไหวไปทัง้ ตัว รัญชนาพยายามส่ายหน้า
หนี แต่เขาก็ไล่ตามมาติดๆ ไม่ห่าง จนใบหน้าของเธอแหงนเงยไปทาง
ด้านหลัง เควินเลือ่ นมือขึ้นมาจับทา้ ยทอยของเธอเอาไว ้ ก่อนทีค่ อของ
เธอจะหักไปเสียก่อน และยังคงและเล็มชิมความหวานจากกลีบปากนุ่ม
ไม่ห่าง เขาส่งปลายลิ้นลากไล้ไปกับกลีบปากนุ่มและไรฟันทีเ่ ธอขบเม ้ม
เอาไว ้ รัญชนาสั่นเทิ้มไปทัง้ ตัว มือทีว่ างแนบอกเขาขยุม้ เสื้อเชิ้ตสีขาว
ทีเ่ ขาใส่เอาไว ้แน่ เธอครางแผ่วเบาในล�ำคอ ดวงตาหลับพริ้มเคลิบเคลิ้ม
ไปกับรสจูบของเขา
“อื้อ อืม” รัญชนารู้สกึ เหมือนหายใจไม่ออก เธอครางออกมา
เควินยิ้มในหน้า เขายอมผละริมฝี ปากเพือ่ ให้รญ
ั ชนาได้สูดหายใจเข ้าปอด
ก่อนทีเ่ ขาจะบดจูบอีกครัง้ รัญชนาไม่เป็ นตัวเองในคราวนี้ เธอเผลอตัว
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จูบตอบเขาอย่างเคอะเขิน ก่อนจะรู้สกึ ตัว และพยายามต่อต้านด้วย
เรี่ยวแรงอันน้อยนิด
“อื้อ ปล่อยนะ” เมือ่ ริมฝี ปากของเธอเป็ นอิสระ รัญชนาก็บอกให ้
เขาปล่อยเธอด้วยน�ำ้ เสียงสัน่ ๆ แผ่วเบา เธออายจนหน้าร้อนผ่าวแดงก�ำ่
ไปทัง้ หน้า ริมฝี ปากอวบอิม่ แดงจัดจากการถูกบดจูบอย่างเร่าร้อน
เควินยอมคลายอ้อมแขนออกอย่างช้าๆ แต่รญ
ั ชนาก็ยกมือขึ้น
ผลักอกแกร่งจนร่างของเธอเซไปพิงกับผนังกระจก ร่างเล็กหอบหายใจ
สะทา้ น หน้าแดงก�ำ่ ผมยุ่งนิดๆ เธอหัวใจเต้นรัวแรงราวกับกลองเพล
รัญชนายกมือสั่นเทาขึ้นเช็ดปากตัวเองแรงๆ ดวงตาคู่ สวยฉายแวว
หวาดหวั่นแต่ยงั ไม่กล ้าทีจ่ ะสบสายตากับเขา
“เอาโทรศัพท์ฉนั คืนมา ฉันจะได้ไปเสียที” รัญชนายืน่ มือมาขอ
โทรศัพท์คนื จากเขา เธอเหลือบสายตามองสบกับดวงตาคมเข ้มก่อนจะ
หลุบลง
เควินกลัว้ หัวเราะเบาๆ ในล�ำคอ เขายิ้มอย่างเจ้าเล่ห ์ ยกมือขึ้น
ลูบปลายคางเล็กน้อย มือทีถ่ อื โทรศัพท์อยูย่ น่ื มันส่งคืนให้กบั รัญชนาไป
เขาเห็นว่ามือของเธอสัน่ เล็กน้อย พอรับโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล ้วเจ้าตัว
ก็เก็บใส่กระเป๋ าเสื้อสูทสีสวยทันที และท�ำท่าจะเดินเลีย่ งออกไป แต่เขา
ก้าวมาดักทางเธอเอาไว ้
“ได้ของแล ้วคิดจะเดินหนีไปง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอหืม”
“ฉันไม่มอี ะไรจะคุยกับคุณ ฉันแค่มาเอาของทีล่ มื ไว ้เท่านัน้ ”
“ค�ำขอบคุณสักค�ำฉันยังไม่ได้ยนิ จากปากของเธอเลย”
เควินแสร้งไหวไหล่นิดๆ ท�ำท่าทางยียวนกวนโมโหรัญชนา ยิ่ง
รอยยิ้มมุมปากของเขาท�ำให ้เธอไม่อยากจะพูดอะไรกับเขา
“ขอบคุณ” รัญชนาสะบัดเสียงขอบคุณออกไปห ้วนๆ ดวงตาคู่สวย
ส่งค้อนให ้กับเขาทันที เธอพูดเสร็จก็เม ้มริมฝี ปากแน่น กลัน้ ใจจะเดินหนี
ไปจากตรงนี้อีกครัง้ แต่เควินเอื้อมมือมาควา้ แขนของเธอเอาไว ้ แต่
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รัญชนากลับสะบัดหนีและถอยหลังออกห่างด้วยความหวาดระแวง
“อย่ามาแตะต้องตัวฉันอีก”
“หึๆ”
“คุณหัวเราะอะไรฉัน” รัญชนาถึงกับของขึ้นหน้าแดงก�ำ่ เมื่อ
ได้ยิน เสีย งหัว เราะอย่ า งขบขัน จากร่ า งสู ง เธอก�ำ มือ ถลึง ตาใส่ ด ว้ ย
ความไม่พอใจทันที
“ฉันว่าเราสองคนก้าวข ้ามค�ำว่าแตะต้องตัวมาแล ้วนะ”
“ฉันไม่ได้แตะต้องตัวคุณ มีแต่คุณทีแ่ ตะต้องตัวฉัน”
“อืม ก็ไม่ปฏิเสธนะ แต่เธอก็ชอบจูบของฉันนี่นา หรือว่าไม่จริง”
เควินยิ้มมุมปากราวกับเยาะหยัน ดวงตาคมเขม้ จ้องมองมายัง
คนตัว เล็ก อย่ า งส�ำ รวจ เขากวาดสายตามองรัญ ชนาที่ว นั นี้ แ ต่ ง ตัว
แตกต่างจากเมือ่ คืน ดูสวยมั่นและแปลกตาดี ต่างจากเมือ่ คืนลิบลับ
เมื่อคืนสวยหวานและมั่นใจ ส่วนวันนี้ก็ราวกับนักธุ รกิจหญิงที่หวาน
ซ่อนเปรี้ยว ชวนให ้เขาค้นหาจนเผลอดึงเข ้ามาจูบอย่างดูดดืม่
“ฉันไม่ได้ชอบ”
“เฮ้อ ฉันขี้เกียจเถียงกับเธอแล ้ว”
“ก็ดี ฉันก็ไม่อยากเถียงกับคุณเหมือนกัน ฉันจะไปแล ้ว”
“อ๊ะๆ อย่าเพิง่ ไปสิ เธอมาก่อกวนเวลาอาหารเช้าของฉันแบบนี้แล ้ว
จะไปง่ายๆ อย่างนัน้ เหรอ”
“ฉันไม่ได้ก่อกวน ฉันแค่ ตอ้ งการของคืนเท่ านัน้ มันก็ไม่ได้
เกีย่ วอะไรกับการกินอาหารเช้าของคุณเลย แค่คณ
ุ เอาโทรศัพท์คนื ให้ฉนั
ก็เท่านัน้ เอง”
“แต่กท็ ำ� ให้ฉนั กินอาหารช้าไปสามสิบนาที”
“แล ้วคุณจะให้ฉนั ท�ำอะไร”
“ก็ไม่ยาก แค่นั่งเป็ นเพือ่ นตอนฉันกินอาหารเช้าเท่านัน้ เอง”
รัญชนาได้ยนิ ที่เขาพูดออกมาแล ้วก็แทบอยากจะหาอะไรทุ่มใส่
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ศีรษะเขาใหส้ ลบไปเลย จะได้ไม่ตอ้ งมายืนพูดด้วยท่าทียยี วนหน้าตาย
แบบนี้ เธอเม ้มปากกัดฟันแน่น จ้องมองเขาด้วยสายตาขุน่ เคือง
“ฉัน...”
“คิดดีๆ ก่อนตอบแล ้วกัน ฉันจะไปรอทีห่ ้องอาหาร เดินออกจาก
ตรงนี้ ตรงไปซ ้ายมือจะเจอโต๊ะอาหารตรงนัน้ อ้อ แล ้วฉันมีเวลาไม่นาน
สักเท่าไรด้วยนะ” เควินไหวไหล่นิดๆ พูดเสร็จแล ้วก็ท้ งิ ให้รญ
ั ชนาอยู่
ตรงนี้ ปล่อยให ้เธอได้คดิ เพียงล�ำพัง
“คนบา้ คนบา้ ” รัญชนาก�ำหมัดกระทืบเทา้ และสบถออกมา
เสียงแผ่วเบา มองตามหลังเขาไปด้วยสายตาขุน่ เคือง เขามัน่ ใจเสียด้วย
ว่าเธอจะไปกินขา้ วเป็ นเพือ่ นเขา ก็ใช่น่ะสิ เธอไม่สามารถออกจากทีน่ ่ี
ไปได้ นอกเสียจากต้องให ้เขาพาลงไป หรือไม่กล็ ูกน้องเขาขึ้นมาเท่านัน้
“ฮึ่ย คนร้ายกาจอวดดี”
รัญชนาก่นด่าเขาอย่างหงุดหงิดที่เธอไม่สามารถต้านทานเขาได้
และตอนนี้สง่ิ ทีเ่ ธอต้องท�ำก็คอื ต้องตามเขาไปทีห่ อ้ งอาหาร ไม่อย่างนัน้
ถ ้าเขากินเสร็จแล ้วและเดินทางออกจากทีพ่ กั โดยไม่เอาเธอไปด้วย เธอ
ก็ไม่สามารถทีจ่ ะออกไปจากตรงนี้ได้ แม้วา่ เธอจะมีโทรศัพท์แล ้วก็ตาม
แต่เธอคิดว่าไม่สามารถโทร.ไปขอความช่วยเหลือได้งา่ ยๆ การโทร.แจ้ง
ต�ำรวจไม่ใช่เรือ่ งดีแน่ๆ เธอมาหาเขาเองถึงที่ และไม่ใช่เพียงแค่เธอเท่านัน้
ทีจ่ ะเสียหาย เพราะว่ามาหาเขาเองถึงที่ เธอกลัน้ ใจสาวเทา้ ยาวๆ เดิน
ตรงไปตามทางที่เ ขาบอก เท า้ บอบบางที่ใ ส่ ส น้ สู ง หยุ ด ชะงัก ที่ห น้า
หอ้ งอาหาร เธอเห็นร่ างสู งสง่าของเขานั่งอยู่ ท่ีหวั โต๊ะ ด้านหน้าเป็ น
ชุดอาหารเช้าอลังการราวกับกินสักสองสามคนได้ แต่กลับไม่มคี นรับใช้
คอยดูแล เธอเห็นว่าเขาก�ำลังยกถว้ ยกาแฟขึ้นจิบช้าๆ สายตาคมเขม้
ของเควินเหลือบมองมาที่เธอแว่บเดียว แต่ท่เี ธอไม่แน่ ใจคือรอยยิ้ม
มุมปากนิดๆ ทีเ่ ธอได้เห็น เธอคิดว่าตาไม่ฝาดอย่างแน่นอน
“นั่งสิ”
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“ฉันกินข ้าวเช้ามาแล ้ว” รัญชนานั่งลงทีเ่ ก้าอี้ข ้างเขาเรียบร้อยแล ้ว
ก็บอกเขาไป เธอเพิง่ กินข ้าวเช้ามาไม่นานนี้เอง คงกินต่อคงไม่ไหวแล ้ว
“จิบชาหน่อยก็ดนี ะ หรือว่ากาแฟด�ำ ชงเองตามสบาย”
“ค่ ะ” รัญชนารับค�ำเบาๆ เธอเอื้อมมือไปหยิบถว้ ยแก้วอย่างดี
วางลงบนจานรอง หยิบเอากากาแฟมาเทลงไป ใส่นำ�้ ตาลหนึ่งก้อน
คนเบาๆ วางช้อนลงก่อนจะยกขึ้นจิบอย่างช้าๆ โดยไม่รูว้ ่าเธออยู่ใน
สายตาของเควินตลอดเวลา
เควินมองท่าทีของรัญชนาด้วยความพอใจ เขาวางถว้ ยกาแฟลง
ตัก อาหารเช้า กิน อย่ า งมีค วามสุ ข เขาไม่เ คยให ห้ ญิง สาวคนไหนมา
กินอาหารร่วมโต๊ะแบบนี้มาก่อนนอกจากหญิงสาวในครอบครัวของเขา
รัญชนาเป็ นคนแรก แมเ้ ขาจะมีผูห้ ญิงขา้ งกายบา้ ง แต่ เธอพวกนัน้
ก็ ไ ม่ได้รับความยินยอมให้ขึ้น มายัง ที่พ กั ส่ ว นตัว แห่ ง นี้ หรือ ว่า เคย
ได้กินอาหารเช้าพร้อมกับเขาแบบนี้เลยสักครัง้ เดียว ส่วนใหญ่จะเป็ น
ความสัมพันธ์ชวั่ คราว ไม่มขี ้อผูกมัด นอกจากตอบสนองความต้องการ
ทางธรรมชาติของร่างกาย มีเพียงเงินเป็ นค่าตอบแทนและเขาไม่เคยอยู่
ค้างคืนกับหญิงสาวพวกนัน้ เลยแม ้แต่คนเดียว
“เมือ่ ไรคุณจะอิม่ คะ”
“เธอมีปญ
ั หากับการกินของฉันเหรอ”
“เปล่าค่ะ แต่ฉนั ต้องรีบไปท�ำงานแล ้วค่ะ”
“ฉันก็รบี เหมือนกัน แต่ทช่ี ้าก็เพราะเธอ รูไ้ หมฉันเสียหายไปเท่าไร
ทีต่ อ้ งเลือ่ นประชุมทางไกลกับลูกค้าต่างชาติเป็ นตอนบ่ายแทน เพราะ
โทรศัพท์เครื่องเดียวของเธอ”
“แต่ มนั ไม่ใช่ ความผิดของฉัน ถา้ คุณจะฝากโทรศัพท์ของฉัน
ไว้ทล่ี ูกน้องของคุณแทน”
“ถา้ ฉันฝากเอาไวค้ งจะฝากไว้ทฟ่ี ร้อนต์ดา้ นหน้าคอนโดฯ แทน
แล ้วฉันก็ไม่รูน้ ะว่านักข่าวจะแห่มาหาเธอหรือเปล่า เพียงแค่เธอมาหาฉัน
พรรณารา 47

แต่ เ ช้า แบบนี้ ฉัน ก็ ต อ้ งให ค้ นของฉัน สั่ ง กับ พนัก งานต้อ นรับ ไปว่ า
หา้ มพูดเด็ดขาดเรื่องทีเ่ ธอขึ้นมาหาฉันถึงด้านบน จะเรียกว่าอะไรดีละ่
ติดสินบนก็ได้มงั้ แต่ ฉนั ก็ไม่รูห้ รอกนะว่าการที่เธอมาหาฉันแต่ เช้า
แบบนี้เพราะเธออยากจะเป็ นข่าวกับฉันหรือเปล่าสิ”
“ฉันไม่ได้อยากจะเป็ นข่าวนะ” รัญชนาได้ยนิ ทีเ่ ขาพูดออกมาก็รสู้ กึ
หวาดหวั่น ใช่ เธอลืมข ้อนี้ไปเลยจริงๆ เรื่องทีเ่ ธอขึ้นคอนโดฯ ของเขา
อาจจะเป็ นข่าวก็ได้ แต่เธอก็ยงั ปฏิเสธแม ้จะเสียงสั่นเล็กน้อยก็ตาม
“ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากทีไ่ ด้คุยกับเธอเมือ่ คืน อาจจะ
เป็ นแผนของเธอก็ได้ จริงไหม”
“คุณเควิน คุณจะมากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะ”
เควินวางช้อนกับสอ้ มในมือลง ยกแก้วน�ำ้ ขึ้นจิบ วางแก้วลง
ยกผา้ ขึ้นซับปาก วางผา้ ลงกับโต๊ะอาหาร เหลือบสายตามองมายัง
รัญชนาทีน่ ั่งนิ่งตัวตรง จ้องมองมาทีเ่ ขาด้วยสายตาไม่พอใจ แต่มหี รือ
ทีค่ นอย่างเขาจะสนใจ สิง่ ทีเ่ ขาพูดมันก็ไม่ได้เกินจริงสักหน่อย
“ถ ้าไม่ได้คดิ จะท�ำแล ้วจะโมโหท�ำไม” เควินยักไหล่อย่างไม่ยห่ี ระ
“คุณยั่วให้ฉนั โมโห”
“ฉันน่ ะเหรอที่ยั่วใหเ้ ธอโมโห เธอจินตนาการเวอร์เกินไปจริงๆ
ไร้สาระสิ้นดี แต่ถ ้าจะบอกว่ายั่วให ้เข ้าหาแนบชิดน่าจะดีกว่านะ”
“คุ ณ เควิน ” รัญ ชนากัด ฟัน แน่ น หายใจเข า้ ออกแรงๆ ด้ว ย
ความโมโหและอาย เธอตวัดเสียงเรียกชือ่ เขาห ้วนๆ กัดริมฝี ปากอวบอิม่
เอาไว ้แน่น ผุดลุกขึ้นยืนอย่างหงุดหงิด
เควินยกยิ้มมุมปาก แล ้วก็แสร้งท�ำหน้านิ่งๆ ลุกขึ้นยืน ร่างสู ง
ของเขาท�ำให้รัญชนารู้สกึ หวั่นๆ อีกครัง้ เธอถอยหลังออกห่างจากเขา
สองก้าว ยังคงจ้องตาเขาไม่วางเช่นเดียวกัน
“คงอยากจะทุบฉันเต็มทีล่ ะสิ แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ความคิด
ทีด่ นี ะ”
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“ฉันอยากจะท�ำมากกว่าทุบด้วยซ�ำ้ ไป”
“ฉันก็คดิ ว่าอย่างนัน้ แหละ” เควินพยักหน้านิดๆ ตอบกลับด้วย
น�ำ้ เสียงนิ่งๆ แต่รญ
ั ชนากลับรูส้ กึ ว่าเขาก�ำลังยั่วโมโหเธออย่างนัน้ แหละ
“เลิกกวนประสาทฉันได้แล ้วนะ จะออกไปจากทีน่ ่ีได้หรือยัง”
“เธอนี่ข้โี มโหนะเนี่ย”
“ฉันเปล่านะ” รัญชนาเริ่มสั่นจากข ้างใน เขาปั่นประสาทเธอมาก
“งัน้ เหรอ” เควินขยับเท ้าเข ้ามาใกล้ร่างเล็กอย่างรวดเร็ว รัญชนา
ตกใจเผลอตัวหยิบแก้วน�ำ้ เปล่าทีอ่ ยู่ใกล้มอื ทีส่ ุดสาดใส่เขาทันที
ซ่า...เพล ้ง
น�ำ้ เปล่าเย็นเฉี ยบถูกสาดเขา้ ที่ใบหน้าและเสื้อของเควินเต็มๆ
รัญชนาปล่อยมือจากแก้วน�ำ้ ปล่อยให้มนั หล่นลงพื้นแตกกระจาย
เสียงดัง เธอตกใจจนตัวสัน่ เทาเมือ่ เห็นสีหน้าและแววตาเหี้ยมๆ ของเขา
ที่ค่อยๆ ลืมขึ้นจ้องมองมายังเธออย่างเย็นชา รัญชนาเห็นกรามหนา
ของเขาขึ้นเป็ นสันนู น ริมฝี ปากของเขาเมม้ สนิท เธอไม่แน่ใจว่าได้ยนิ
เสียงกัดฟันดังกรอดหรือเปล่า แต่เธอรับรู้ได้ว่าอันตรายก�ำลังมาเยือน
ใบหน้าเปี ยกชุ่มไปด้วยหยดน�ำ้ เสื้อเชิ้ตสีขาวที่เขาใส่เปี ยกน�ำ้ จนมัน
แนบไปกับผิวกายให้ได้เห็นกล ้ามเนื้อแน่นทีห่ ายใจกระเพือ่ มขึ้นลงแรงๆ
“รัญชนา” เควินค�ำรามออกมาเสียงเขม้ หว้ น เขาตวัดมือจับ
ต้นแขนรัญชนากระชากดึงร่างของเธอเข ้ามาใกล ้ เควินบีบต้นแขนของ
รัญชนาอย่างแรงจนรัญชนานิ่วหน้าด้วยความเจ็บปวด ใบหน้าหวาน
ตอนนี้ซดี แทบไร้สเี ลือด เธอส่ายหน้าหวือ พร้อมกับพยายามดึงตัวเอง
ออกจากการจับกุมของเขา
“ฉันไม่ได้ตงั้ ใจค่ะ มันเป็ นอุบตั เิ หตุ ฉัน...”
“เธอตัง้ ใจรัญชนา และเธอต้องรับผิดชอบ”
เควินยื่นใบหน้าเขา้ มาใกลๆ้ กับใบหน้าซีดเจื่อนของรัญชนา
เขาจ้องมองเขา้ ไปในดวงตาคู่ สวยด้วยความเย็นชาดุดนั เสียงที่เค้น
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ออกมาท�ำให้รญ
ั ชนาเย็นวาบตัง้ แต่ศีรษะจดปลายเท ้า
“ไม่นะ ฉันไม่ได้ตงั้ ใจจริงๆ ไม่ ปล่อยฉันนะ อร้ายย...ใครก็ได้
ช่วยฉันด้วย ช่วยฉันด้วย กรีด๊ ”
รัญชนาปฏิเสธเสียงสั่น เธอไม่ยอมรับว่าตัง้ ใจจะเอาน�ำ้ สาดเขา
แต่ เพราะเธอตกใจท�ำใหต้ อ้ งหาอะไรป้ องกันตัวเอาไวก้ ่ อน ไม่คิดว่า
เขาจะโกรธขนาดนี้ เธอพูดแล ้วก็พยายามผลักไสอีกครัง้ เธอหวาดหวั่น
แทบสิ้นสติ เมือ่ เควินดึงกระชากตัวเธอเข ้ามาหาและกอดแน่น ก่อนเขา
จะแบกเธอขึ้นบ่าแข็งแรง รัญชนากรีดร้องอย่างตกใจ ร้องกรีด๊ เสียงดัง
และพยายามเรียกใหค้ นช่วย ก�ำปัน้ น้อยๆ ทุบลงบนแผ่นหลังแข็งแรง
หนักๆ พร้อมกับร้องเสียงดังลั่นขึ้น แต่เควินไม่คิดทีจ่ ะสนใจ เขาพา
ร่างทีพ่ าดบ่าอยู่ตรงเข ้าไปยังห ้องนอนทีอ่ ยู่อกี ฝัง่ ด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียม
ดุดนั กรามหนาบดแน่นเสียงดังกรอด ดวงตาลุกเรืองราวกับมีเปลวไฟ
ซ่อนเอาไว ้
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3
“ปล่อยฉันนะ คุณจะพาฉันไปไหน ปล่อยฉัน ปล่อย อร้ายย...”

รัญ ชนาระดมทุบ แผ่ น หลัง ของเควิน อย่ า งหนัก เมื่อ เห็น เขา
พาเธอเข ้ามายังห ้องนอนใหญ่ ดูกร็ ูว้ า่ ต้องเป็ นห ้องนอนเขาอย่างแน่นอน
มันตกแต่งด้วยโทนขรึมๆ หม่นๆ ทันสมัย ดูเข ้มดุดนั ไม่แพ ้เจ้าของห ้อง
เลยทีเ ดีย ว เธอยิ่ง หวาดหวั่ น เมื่อ เขาไม่ย อมหยุ ด ตามที่เ ธอขอร้อ ง
เขาโยนร่ างที่อยู่บนบ่าลงบนเตียงกวา้ งนุ่ มตามแรงอารมณ์ ร่ างเล็ก
กระเด้งกระดอนอยู่บนที่นอน รัญชนาพยายามตะกายหนี หลังจาก
พลิก ตัว ตะแคงข า้ ง เควิน คว า้ ข อ้ เท า้ บอบบางที่ย งั มีร องเท า้ ส น้ สู ง
ราคาแพงสวมใส่อยู่กระชากแรงๆ จนร่ างของเธอถลามาที่ขอบเตียง
กระโปรงตัวสวยร่นไปจนถึงต้นขาอ่อนให ้เห็นชัน้ ในสีสวยร�ำไร
“ปล่อยฉันนะ”
รัญชนาพยายามสะบัดขอ้ เทา้ เธอดันตัวขึ้นเอื้อมมือไปจับมือ
ของเขาทีจ่ บั ข ้อเท ้าของเธอเอาไว ้แน่น พยายามแกะแต่แกะไม่ออก เควิน
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แทรกตัวเข ้ามาตรงกลางหว่างขา รัญชนายิง่ ตืน่ ตระหนก เควินปล่อยมือ
จากข ้อเท ้าสวย เขาโน้มตัวเข ้ามาเท ้าแขนทัง้ สองข ้างลงบนฟูกนุ่ม ท�ำให ้
ตัวเขาใกลเ้ ขา้ มา รัญชนาผละมือดันและทุบอกแกร่ งผลักไสจนเจ็บ
ข ้อมือไปหมด เธอก�ำเสื้อเขาและกระชากแรงๆ จนกระดุมเสื้อของเขา
ขาด เผยใหเ้ ห็นอกแกร่งทีป่ กคลุมไปด้วยไรขนสีนำ�้ ตาลอ่อน เธอเห็น
กล ้ามเนื้อแน่น ใจดวงน้อยสั่นหวิวหวาดหวั่น
เควินไม่สนใจฝ่ ามือเล็กๆ และก�ำปัน้ ที่กำ� ลังระดมทุบอกแกร่ง
ของเขาอยู่ตอนนี้ เขาเอื้อมมือข ้างหนึ่งไปจับกรอบหน้าหวาน บังคับให ้
รัญชนาเผชิญหน้า เควินโน้มใบหน้าเข ้าไปใกล ้ๆ ริมฝี ปากของเขายกยิ้ม
เหี้ยมๆ ดวงตาคมเข ้มหรีล่ งครึง่ หนึ่งฉายแววร้ายกาจจนรัญชนาไม่อยาก
สบด้วย ดวงตาคู่สวยตอนนี้เอ่อไปด้วยน�ำ้ ตาของความหวาดกลัวและ
หวาดวิตก
“อย่า...อย่าท�ำอะไรฉันนะ อย่า ฉันขอร้อง”
รัญชนาร้องขอเสียงสั่นเครือ เธอเจ็บกรอบหน้าที่เขาบีบเอาไว ้
จะส่ายหน้าหนีก็ไม่ได้ เธอเห็นแววตาของเขาแล ้วก็ตอ้ งปล่อยให้นำ�้ ตา
รินไหลออกมาทางหางตา แต่เควินไม่สนใจ เขายิ้มเย็น ยืน่ ใบหน้าเข ้าไป
ใกล ้จนปากจะประกบกันอยู่แล ้ว รัญชนาหลับตาพริ้ม หัวใจเต้นรัวแรง
เธอหอบหายใจสะทา้ น ลมหายใจร้อนๆ เป่ ารินรดจนรัญชนาต้อง
กลัน้ หายใจเอาไว ้ ร่างสั่นสะทา้ นจนเควินรับรู้ได้ แต่ตอนนี้เขาไม่สนใจ
อะไรทัง้ นัน้ เขาโมโหและโกรธที่ถูกสาดน�ำ้ ใส่หน้าจนใบหน้า เสน้ ผม
เสื้อเปี ยกชุ่มไปหมด
เควินยิ้มเย็น เขาไม่พดู อะไรและไม่มคี วามปรานี เขาบดริมฝี ปาก
กดจูบลงไปหนักๆ บดเบียดเคลน้ คลึงสร้างความเจ็บและหวามไหว
ให้กบั รัญชนา เคราสากของเขาท�ำให้ผวิ อ่อนนุ่ มของเธอแสบไปหมด
รัญชนาครางประทว้ งออกมาให้ได้ยนิ เธอพยายามบิดกายและผลักไส
เธอทุบสะเปะสะปะ และพยายามจิกทึ้งใหเ้ ขาผละออกไป ริมฝี ปาก
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อวบอิม่ บวมช�ำ้ จากการถูกบดจูบอย่างดุดนั
“อื้อ” รัญชนาแทบหายใจไม่ออกถ า้ เขาไม่ผละริมฝี ปากออก
เธออ้าปากหอบหายใจเขา้ ไปลึกๆ ก่อนจะถูกบดเบียดจูบใหม่อกี ครัง้
คราวนี้เขาสอดลิ้นเขา้ ไปเกี่ยวกระหวัดกับลิ้นเล็กของเธอ ดู ดดื่มชิม
ความหวาน ต่างจากคราแรก แมจ้ ะยังดุดนั แต่ก็ไม่ทำ� ใหเ้ ธอเจ็บเท่า
ครัง้ แรก คราวนี้เขาตัง้ ใจท�ำให้รญ
ั ชนาเคลิบเคลิ้มคลอ้ ยตาม เควิน
ขบเม ้มริมฝี ปากล่างของรัญชนาเบาๆ ปลายลิ้นร้อนลากไล้เรียวฟันขาว
ของเธอ เขาผ่าวร้อนไปทัง้ ตัว เขาปล่อยมือจากที่บบี กรอบหน้าของ
รัญชนาออก เลื่อนลงไปที่ลำ� คอระหงจนถึงอกอวบอิ่ม เขาเคลื่อน
ปลายนิ้วแทรกเข ้าไปสัมผัสกับผิวเนื้อเนียนนุ่ม อกอวบอิม่ ทีเ่ ขาได้สมั ผัส
อีกครัง้ ยิ่งท�ำใหเ้ ควินหลงใหล เขาใช้ปลายนิ้วคีบสัมผัสกับปลายยอด
แข็งขึงทีต่ อบรับสัมผัสอันรัญจวนใจ เควินขยี้และบีบเคล ้น
“อะ” รัญชนาครางเมือ่ เควินผละริมฝี ปากออกเล็กน้อย ใบหน้า
หวานแหงนเงย ดวงตาหลับพริ้มด้วยความเสียวสะท า้ นไปทัง้ กาย
ร่างเล็กบิดส่ายไปมา ริมฝี ปากของเควินก็ยงั คงบดจูบไม่ห่าง รัญชนา
ไม่เป็ นตัวเอง เธอร้อนผ่าวไปทัง้ ตัว ไฟรักเร่าร้อนทีเ่ พิง่ เคยได้สมั ผัสท�ำให ้
เธอต้านทานไม่ไหวแล ้ว เธอต้องการความเร่าร้อนทีแ่ ปลกประหลาดนี้
อยากให ้เขาช่วยปลดปล่อยให ้เธอคลายจากความรัญจวนใจ
เควินเองก็สะทา้ นไปทัง้ ตัว ร้อนผ่าวจนปวดร้าว จากตอนแรก
ที่ตงั้ ใจจะลงโทษรัญชนา แต่ตอนนี้กลับเป็ นเขาที่ถูกลงโทษจากความ
ปวดร้าว เธอท�ำให ้เขาหวั่นไหว อยากใกล้ชดิ อยากจะเข ้าไปครอบครอง
เขาคิดและยังคงเดินหน้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดย
เอาความโมโหกรุ่นโกรธมาเป็ นข ้ออ้าง เขาค่อยๆ ผละริมฝี ปากออกห่าง
จากกลีบปากนุ่ ม กดจูบสู ดกลิน่ หอมจากแก้มนุ่ ม ลากไลซ้ ุกไซล้ งมา
ทีซ่ อกคอ รัญชนายิง่ สัน่ เทิ้ม เธอหวีดร้องครางกระเส่าราวกับถูกของร้อน
เธอแอ่ น อกให เ้ ขาบีบ เคล น้ แต่ บ างครัง้ ก็ ห่ อ ไหล่ห นี จ ากความสยิว
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เสีย วสะท า้ นที่ตีข้ ึน มา เธอส่ า ยหน้า กัด ริม ฝี ป ากแน่ น หอบหายใจ
เป็ นห ้วงๆ ราวกับจะขาดใจ ฝ่ ามือและก�ำปัน้ เล็กๆ ทีร่ ะดมทุบตอนนี้มนั
จิกลงบนบ่าแข็งแรงเพือ่ เป็ นทีร่ ะบายจากความรูส้ กึ แปลบปลาบทีต่ ขี ้นึ มา
ทั่วร่างกาย
“พะ...พอแล ้ว อื้อ” รัญชนาก�ำลังจะร้องค้านด้วยน�ำ้ เสียงสัน่ เครือ
แล ้วเธอก็ต ้องกัดริมฝี ปากแน่น กลัน้ เสียงครางเอาไว้ไม่อยากให้เขาได้ยนิ
เมือ่ เควินซุกไซ้รมิ ฝี ปากลงไปทีเ่ นินอกอวบอิม่ ก่อนทีร่ มิ ฝี ปากและลิ้น
ของเขาจะละเลงลงไปดูดเมม้ เขาใช้มอื อีกขา้ งบีบเคล ้นอกอวบอีกขา้ ง
ดวงตาคมเข ้มจ้องมองความงดงามตรงหน้าอย่างหิวกระหาย เขาอ้าปาก
เขา้ ครอบครอง ขบเมม้ ดู ดดึงปลายยอดราวกับทารกที่หิวกระหาย
รัญชนาหวีดร้องทันที เธอครางอย่างไม่อาย ผ่าวร้อนไปทัง้ กายแทบ
แดดิ้น เควินบดเบียดสะโพกแนบชิดกับกับสะโพกนุ่ม ความร้อนผ่าว
ทีป่ วดร้าวถูกบดเบียดเสียดสีให ้เขาได้บรรเทาความปวดร้าว เสียงค�ำราม
จากล�ำคอหนาดังออกมาให้ได้ยนิ สลับกับการบดจูบดูดดึงความนุ่มหยุน่
งดงามตรงหน้า
ร่างเล็กสะดุง้ เฮือก ความรู้สกึ หวาดหวั่นรัญจวนใจผสมปนเป
กันไปแทบแยกไม่ออก ใจหนึ่งอยากใหเ้ ขาช่วยท�ำใหเ้ ธอหายจากความ
หวามไหว อีกใจหนึ่งก็อยากให ้เขาผละออกไป แต่มอื กลับดึงรัง้ ร่างเขา
ไว้ไม่ให้ออกห่าง เรี่ยวแรงต้านทานอันน้อยนิดอันตรธานหายไป เธอ
บิดส่ายร่ างครางกระเส่าอย่างน่ าอาย อยากใหเ้ ขาสัมผัสแตะต้องให ้
มากกว่านี้
“ปล่อยฉัน อะ”
เควิน ผละมือ จากอกอวบอิ่ม เลื่อ นลงสัม ผัส กับ เอวคอดกิ่ว
เรื่อยมาจนถึงสะโพกกลมมนผ่านเนื้อผา้ ทีเ่ ธอสวมใส่ ขยับไปทีเ่ รียวขา
สวยเนียนนุ่มราวกับใยไหม เขาสัมผัสกับขาอ่อนระเรื่อยมาจนเกือบถึง
ใจกลางร่างงดงาม มือของเธอกระชากเส ้นผมของเขาด้วยแรงอันอ่อนล ้า
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แต่กท็ ำ� ให ้เควินชะงักรูส้ กึ ตัว สายตาเขายังจับจ้องทีค่ วามอวบอิม่ งดงาม
ตรงหน้า มันสวยงามจนยากทีจ่ ะถอนสายตาได้จริงๆ เขาแตะจูบขบเม ้ม
ลงไปหนักๆ อีกครัง้ รัญชนาหวีดร้องเสียงหลง และคิดว่าคงจะไม่รอด
มือเขาแลว้ แน่ ๆ แต่ ผดิ คาด ร่ างหนาที่ทาบทับเธออยู่นนั้ อยู่ดีๆ ก็
ผละออกราวกับแตะต้องถูกของร้อนเสียอย่างนัน้ รัญชนาหอบหายใจ
สะท ้าน รีบพลิกตัวนอนตะแคง ดึงชัน้ ในขึ้นมาปิ ดอกอวบเอาไว ้ ใบหน้า
ร้อนผ่าวแดงก�ำ่ ไปด้วยความอับอาย ไม่กล ้ามองหน้าเขา ใจดวงน้อย
เต้นรัวแรงแทบทะลุออกมานอกอก เธอไม่อยากจะคิดเลยว่าสภาพ
ของเธอตอนนี้เป็ นอย่างไร มันคงจะไม่น่าดูสกั เท่าไร
เควินลุกขึ้นยืนพร้อมกับหอบหายใจ เขายกมือขึ้นเสยผมของ
ตัวเองใหเ้ ป็ นทรง กรามหนาบดแน่นกักเก็บความต้องการเอาไว้ให้ลกึ
ที่สุด ร่ างเล็กที่นอนพลิกตัวตะแคงด้วยความอับอายนัน้ น่ ามองและ
ดึงดูดให ้เขาค้นหาอีกครัง้ แต่เขาจ�ำต้องตัดใจ เควินจ้องมองความงดงาม
ตรงหน้าด้วยสายตาเย็นเฉียบ เขากระชากเสื้อเชิ้ตออกจากตัวเหวีย่ งมัน
ลงไปที่เก้าอี้ปลายเตียง รัญชนาเห็นอย่างนัน้ ก็สั่นเทิ้ม เธอรีบหันมา
มองเขา สีหน้าหวาดหวัน่ ริมฝี ปากสัน่ ระริก ดวงตาเบิกกว ้างอย่างตกใจ
“อย่าท�ำอะไรฉันนะ อย่า”
“คิดเหรอว่าฉันจะมีอารมณ์ตอนนี้ เสื้อฉันเปี ยก กระดุมขาด
ขนาดนี้ ฮึ่ย”
เควินพยายามกลบเกลือ่ นด้วยการพูดจาห ้วนๆ รัญชนาผุดลุกขึ้น
นั่ง ดึงเสื้อผา้ ใหก้ ลับเข ้าที่ แม ้จะไม่เรียบร้อยแต่ก็ยงั ดีกว่าเมือ่ สักครู่น้ ี
เธอก�ำลังจะหย่ อนปลายเทา้ ลงบนพื้นหอ้ ง แต่ ก็ตอ้ งชะงักเมื่อเสียง
เข ้มห ้วนดังขึ้น
“เธอท�ำฉันเสียเวลา ตามฉันมานี่เลย” เควินพูดเสร็จก็คว ้าข ้อมือ
ดึง ร่ า งเล็ก ลงมายืน ที่พ้ ืน ห อ้ งนอน แล ว้ ก็ ล ากเธอให ต้ ามเขาไปยัง
หอ้ งแต่งตัว เขาเหวีย่ งเธอเบาๆ ท�ำให้รญ
ั ชนาเซเข ้าไปด้านใน เธอมอง
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ไปรอบๆ แล ้วก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก มันเป็ นห ้องแต่งตัวทีก่ ว ้างมาก
เสื้อผ ้าเรียงอย่างเป็ นระเบียบตัง้ แต่สอี ่อนไปจนถึงสีเข ้ม
“หยิบเสื้อเชิ้ตมาใส่ให้ฉนั เร็วด้วย อย่าช้า แล ้วจะหาว่าฉันไม่เตือน”
“ค่ะ” รัญชนาแลบลิ้นเลียริมฝี ปากแห ้งผากของตัวเอง พยักหน้า
รับอย่างรวดเร็ว เธอมองไปรอบๆ แล ้วก็ตรงดิง่ ไปยังราวทีแ่ ขวนเสื้อเชิ้ต
เลือกสีขาวสีเดียวกับทีเ่ ธอท�ำมันเปี ยกมาถือ แล ้วก็เดินไปส่งให้กบั เขา
“นี่ค่ะ”
“ตัวฉันเปี ยก จะให้ฉนั ใส่ตอนนี้เลยเหรอ เธอท�ำเปี ยกก็ตอ้ งเช็ด
ให ้ด้วย” เควินไหวไหล่ ยกมือขึ้นเท ้าเอวอวดอกแกร่งมองมายังรัญชนา
ด้วยสายตาเหี้ยมๆ กดดันเต็มที่ รัญชนาชะงักมือ แต่สายตาและท่าทาง
ของเขาท�ำใหเ้ ธอต้องท�ำอย่างจ�ำยอม เธอแขวนเสื้อไว้ยงั ทีแ่ ขวนใกล ้ๆ
หันไปมองหาชัน้ วางผา้ ขนหนู หยิบออกมาและก็ค่อยๆ เช็ดแผ่นอก
ที่ย งั เปี ย กอยู่ ก บั ใบหน้า ให เ้ ขาโดยพยายามไม่ ส บสายตาด้ว ย พอ
เสร็จแล ้วเธอก็โยนมันลงไปยังตะกร้าสานทีม่ ผี า้ ขนหนู ใช้แล ้วอยู่ในนัน้
เควินยืนนิ่ง ใช้เพียงสายตาสั่ง รัญชนาเมม้ ปาก เธอหยิบเสื้อเชิ้ตมา
อีกครัง้
“ใส่ให้ฉนั ” เควินสั่งอย่างเป็ นต่อ เขาจะให้รัญชนาท�ำอะไรให้กบั
เขาก็ได้ในตอนนี้
รัญชนาไม่พูดอะไร เธอท�ำตามที่เขาสั่งเงียบๆ เธออ้อมไปทาง
ด้านหลัง จ้องมองแผ่ นหลังกวา้ งพร้อมกับลอบกลืนน�ำ้ ลาย เมื่อกี้
เธอเกือบไปแล ้ว ถา้ เขาไม่หยุดตัวเองเอาไวก้ ่อน เป็ นครัง้ ที่สองที่เธอ
เกือบตกเป็ นของเขา และครัง้ นี้เป็ นความผิดของเธอที่ทำ� ใหเ้ ขาโมโห
เควินกางแขนออก สอดแขนทัง้ สองขา้ งเขา้ ไปในแขนเสื้อ รัญชนา
อ้อมมาตรงหน้า เธอหน้าแดงก�ำ่ เมือ่ เห็นอกแกร่งของเขาในระยะประชิด
เธอรีบติดกระดุมด้วยมือสัน่ เทาจนเสร็จ เควินก็ยน่ื แขนมาให ้ พร้อมกับ
สั่งเสียงห ้วนๆ
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“คัฟฟ์ ลงิ ก์” เควินบอกและส่งสายตาไปยังสิง่ ทีเ่ ขาบอก มันเป็ น
อุปกรณ์ตกแต่ งที่ช่วยกลัดใหป้ ลายแขนเสื้อเขา้ รู ปกับขอ้ มือ เพราะ
เสื้อเชิ้ตที่เขาใส่จะไม่มกี ระดุมที่ขอ้ มือ เรียกได้ว่าเป็ นการแต่ งเชิ้ตที่
เนี้ยบที่สุด รัญชนาเอื้อมมือไปหยิบคัฟฟ์ ลงิ ก์สีด ำ� เรียบๆ ขอบเงิน
สีเ่ หลีย่ มมาใส่ให ้เขาอย่างรวดเร็ว ไม่ปล่อยให ้เสียเวลาแม ้แต่วนิ าทีเดียว
พอเรียบร้อย เควินก็จดั การสอดชายเสื้อเข ้าไปในกางเกง ดีวา่ กางเกงเขา
ไม่เปี ยกไปด้วย ไม่อย่างนัน้ รัญชนาไม่อยากจะคิดว่าเขาจะให ้เธอช่วยเขา
ใส่ดว้ ยไหม
“ไท”
รัญชนาเมม้ ปากอย่างไม่พอใจ แต่ก็ยอมหยิบมาใส่ใหเ้ ขา เธอ
อยากจะดึงให้มนั รัดคอเขาใหแ้ น่นจนหายใจไม่ออกเลยทีเดียว เพราะ
ตอนใส่ไทใหเ้ ขานัน้ เขาไม่ยอมโน้มตัวลงมาแมแ้ ต่นอ้ ย เธอต้องเขย่ง
ปลายเทา้ และอ้อมมือไปด้านหลัง เธอเซจนอกไปปะทะกับอกของเขา
ด้วย พอเรียบร้อยเขาก็ยกมือขึ้นจับไทจ้องมองรัญชนาไม่วางตา
“ไปจัดการตัวเองใหเ้ รียบร้อย ถา้ ไม่อยากถูกนินทาว่าถูกท�ำรัก
แต่เช้า” เควินพูดเสียงเข ้มลอดไรฟัน กรามหนาบดแน่น เขาอยากจะ
บอกว่าตอนนี้รญ
ั ชนาดู เซ็กซี่และหวานละมุน จนเขาเกือบจะจูบเธอ
อีกครัง้ ตอนทีเ่ ธอเซมาซบอก แต่ถ ้าเขาท�ำไป บอกได้เลยว่ารอบนี้เขาจะ
ไม่หยุดแค่จูบอย่างแน่นอน เขามั่นใจ
รัญชนาเบิกตาขึ้นอย่างตกใจ เธอรีบวิง่ ออกไปจากหอ้ งแต่งตัว
มองหาห ้องน�ำ้ เธอเห็นแล ้วก็รบี วิง่ เข ้าไป ปิ ดประตูลอ็ ก ไปหยุดทีห่ น้า
อ่างลา้ งหน้าสุดหรู เธอตกใจเล็กน้อย เพราะริมฝี ปากบวมเจ่อ หน้า
และขอบตาแดงก�ำ่ ผมยุ่งเล็กน้อย เธอรีบเอาทิชชูมาเช็ดปากและเช็ด
คราบน�ำ้ ตา หวีผมจัดทรงให ้เรียบร้อย เสื้อผ ้าไม่ยบั ย่นน่าเกลียด ยังเป็ น
ทรงสวยงามอยู่ เธอขบเมม้ กลีบปากของตัวเองเล็กน้อย สู ดหายใจ
เข ้าปอดลึกๆ ก่อนจะออกมาจากหอ้ งน�ำ้ หลังจากส�ำรวจความเรียบร้อย
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เสร็จแล ้ว
“ฉันไปได้หรือยัง” รัญชนาถามเขา เขาใส่เสื้อสูทเรียบร้อย ยืนจ้อง
มาทีเ่ ธอนิ่งๆ รัญชนารูส้ กึ ประหม่าเล็กน้อย พยายามเลีย่ งไม่ให้ไปใกล้
กับเขา เธอแตะที่กระเป๋ าเสื้อสู ทของตัวเอง อุ่นใจว่าโทรศัพท์ยงั อยู่
ด้านใน และเธอจะไม่ลมื อะไรไว้ทน่ี ่ีอกี แล ้ว ไม่มที างลืมอย่างแน่นอน
“เชิญ” เควินยิ้มเยาะมุมปาก พูดเสร็จเขาก็เดินน�ำออกไปจาก
ห ้องนอน รัญชนากลืนน�ำ้ ลายเหนียวๆ ลงคอ เหลือบสายตาไปมองยัง
เตียงนอนยับย่นกับเสื้อที่เขาถอดทิ้งไว ้ หวังว่าตอนเช้าคนของเขาคง
ไม่คดิ ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะ เธอพยายามไม่คดิ แล ้วก็รบี ก้าวเดินเข ้าไป
ยังหอ้ งนั่งเล่น หยิบเอากระเป๋ าสะพายของตัวเองมาถือไว้ในมือแน่ น
แทบจะวิง่ ไปทีป่ ระตูลฟิ ต์เลยก็วา่ ได้ เควินรออยู่ก่อนแล ้ว เขาเปิ ดรอไว ้
รัญชนาก้าวเขา้ ไปยืนนิ่งๆ เควินกดปิ ดแลว้ ก็พารัญชนาลงมายังชัน้
ลานจอดรถ ลู กน้องเขาเอารถมารออยู่แลว้ ประตูเปิ ดเตรียมพร้อม
รัญชนาหันไปมองหน้าเขา
“ฉันจะไปส่งเธอทีท่ ำ� งาน”
“ไม่ตอ้ ง ฉันไม่ตอ้ งการ”
“จะไปหรือว่าจะถูกปล่อยไว้ท่ีน่ีคนเดียว และไม่มใี ครมาเปิ ด
ให ้เธอลงไป”
“คุณ...” รัญชนาเมม้ ปากก�ำมือแน่ น เควินเลิกคิ้วขึ้นปรายตา
มองมายังคนตัวเล็กทีค่ ดิ จะท�ำร้ายเขาอีกครัง้ บอกเลยว่าถา้ รัญชนาท�ำ
เธอจะต้องเสียใจแน่ๆ รัญชนารูช้ ะตากรรมของตัวเองดี เธอกระแทกเท ้า
เดินน�ำเขาไปยังรถทีล่ ูกน้องเขาเปิ ดรออยูแ่ ล ้ว เธอเข ้าไปนัง่ เงียบๆ เควิน
หันไปสั่งลูกน้องเสียงเข ้ม
“ไปส่งคุณรัญชนาก่อน”
“ได้ครับ” ลูกน้องเขารับค�ำสัง่ เควินขึ้นมานัง่ ข ้างรัญชนา ประตูรถ
ปิ ดลง พายัพขึ้นนั่งด้านหน้าขา้ งคนขับ รถเคลื่อนตัวออกพร้อมกับ
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รถการ์ดที่ตามหลังมา รัญชนาถอนหายใจอย่างโล่งอกเมือ่ รถออกมา
ทีถ่ นน คนขับขับตรงไปยังทีท่ ำ� งานของเธอก่อนเป็ นอันดับแรก รัญชนา
ไม่พูดอะไรให้ได้ยนิ อีก นั่งเงียบจนมาถึงหน้าส�ำนักงาน เธอรีบลงไป
โดยไม่ขอบคุณเควินสักค�ำ เธอเดินเขา้ ไปในส�ำนักงานอย่ างเร่ งรีบ
กลัวจะมีใครสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้มารถของตัวเองหรือว่าของที่บา้ น
เควินเองก็ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะเซ ้าซี้อะไรให ้มากนัก
“พายัพ อย่าลืมเรื่องทีฉ่ นั สั่ง”
“ครับคุณเควิน ผมส่งทีมไปจัดการให้เรียบร้อยแล ้วครับ คิดว่า
ไม่น่าเกินพรุ่งนี้ครับ”
“อืม ” เควิน พยัก หน้า รับ แล ว้ ก็เ สหัน ไปหยิบ แท็บ เล็ต ออกมา
เช็กงานพลางๆ และเตรียมตัวเขา้ ประชุมกับลู กค้าด้วย เมื่อเช้าเขา
เลือ่ นประชุมจริงๆ ไม่ได้โกหกรัญชนาแต่อย่างใด อันทีจ่ ริงเขาจะฝาก
โทรศัพ ท์ข องเธอไว้กับ ลู ก น้อ งก็ ไ ด้ แต่ เ ขาไม่ท ำ� เขาอยากพบเธอ
ในตอนเช้า และการคาดเดาของเขาก็ไม่ผดิ เจ้าตัวรีบแจ้นมารับจริงๆ
เพราะเขาเห็นแล ้วละว่ามีสายโทร.เขา้ มาหลายสายอยู่ ป่ านนี้เจ้าตัวคง
จะต้องตอบค�ำถามกับเจ้าของเบอร์ทโ่ี ทร.เข ้ามาอย่างแน่นอน เขาแอบยิ้ม
มุมปากนิดๆ ก่อนจะปรับสีหน้าให ้เป็ นปกติ ลูกน้องเองก็ไม่ได้สงั เกตเห็น
แต่อย่างใด จนมาถึงทีท่ ำ� งาน เควินก็เข ้าสู่โหมดเจ้านายมาดเข ้มดุดนั

“พี่ประภาเอาเอกสารงานไปให้ทโ่ี ต๊ะท�ำงานแล ้วใช่ไหมคะ”

“ใช่ค่ะคุณรัน”
“ขอบคุณมากค่ะ” รัญชนารับค�ำยิ้มๆ เธอเดินตรงไปยังโต๊ะท�ำงาน
ของตัวเอง แล ้วก็เห็นเอกสารกองเป็ นตัง้ เจ้าตัวถอนหายใจเล็กน้อย
ตอนนี้งานเอกสารเธอก็ตอ้ งช่วยดูแลกันไป พนักงานหลายคนเริ่มขอ
ลาออกไปบา้ งหลังจากได้ข่าวระแคะระคายเรื่องทีก่ ำ� พลอาจจะถูกฟ้ อง
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ล ้มละลาย เพราะขืนอยูต่ ่อไปอาจจะไม่ได้เงินเดือนหรือแม ้แต่เงินชดเชย
แต่อย่างใดแน่ๆ ตกงานแล ้วไม่ได้เงินจะแย่แน่นอน รัญชนานั่งท�ำงาน
ไปเรื่อยๆ จนเกือบเที่ยงโทรศัพท์ของเธอก็ดงั ขึ้น รัญชนาหยิบมาดู
เห็นเบอร์ทโ่ี ทร.เข ้ามาแล ้วก็กดรับ
“รัน ชาโทร.หารันตัง้ หลายสายตัง้ แต่เมือ่ คืนท�ำไมไม่ยอมรับสาย
มีอะไรหรือเปล่า” ปลายสายกรอกเสียงเข ้ามาด้วยความโมโหหงุดหงิด
รัญชนาหน้าเจื่อน เธอเองก็ลมื ไปเลยว่าไปเอาโทรศัพท์มาแล ้ว และก็
มัวแต่คิดเรื่องที่เกิดขึ้นเมือ่ คืนและเมือ่ เช้า บวกกับต้องท�ำงานกองโต
ท�ำให ้เธอลืมโทร.หาเพือ่ นสนิทอย่างณิชาไปเลย
“ชา รันขอโทษ พอดีรนั ลืมโทรศัพท์ไว.้ .เอ่อ เดีย๋ วรันเล่าให้ฟงั
แล ้วกัน ชามีเวลาว่างหรือเปล่า ช่วงเทีย่ งและบ่ายๆ รันว่างนิดหน่ อย
แต่ตอนเย็นรันไม่วา่ ง พ่อให้ไปกินข ้าวกับเพือ่ นนักธุรกิจน่ะ”
“ได้ๆ แล ้วก็เล่ามาด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ ้าง รู้ไหมว่าชาเป็ นห่วง
ทีต่ ดิ ต่อรันไม่ได้เลย”
“รันลืมจริงๆ อ้อ แล ้วรถของรัน”
“เดีย๋ วให ้ลูกน้องขับไปส่งให ้พร้อมกับตอนชาไปแล ้วกัน”
“ขอบใจมากนะชา”
“อืมไม่เป็ นไร เรือ่ งจิบ๊ ๆ แล ้วรันต้องเล่ามาให ้ละเอียดด้วยเลยนะ
ว่าเป็ นอย่างไรบ ้าง”
“อื้อ” รัญชนาใจเต้นรัว แต่ก็รบั ปากเพื่อนไป จะเล่าอย่างไรดี
ล่ะเนี่ย เธอต้องตัง้ สมาธิแล ้วก็เรียบเรียงเรือ่ งราวทัง้ หมดก่อน ไม่ต ้องการ
ใหเ้ พือ่ นรูว้ า่ เธอถูกเขาขโมยจูบ แถมเกือบเข ้าถึงเนื้อตัวเธอถึงสองครัง้
สองคราอีกด้วย
“งัน้ แค่น้ ีก่อนนะ นัดลูกค้าเอาไว ้ แล ้วเจอกัน”
“จ้ะ” รัญชนารับค�ำแล ้วปลายสายก็กดวางไป เธอมองโทรศัพท์
แล ้วก็เช็กว่ามีใครโทร.เข ้ามาอีก เป็ นเบอร์ของลูกค้า เธอติดต่อกลับไป
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คุยเรียบร้อย แล ้วก็สนใจงานตรงหน้าต่อ หลังจากนัน้ ไม่นานก็ถงึ เวลา
เทีย่ ง
“รันไปยัง” เสียงทีด่ งั เขา้ มาเป็ นของเจ้าของร่างสู งสมส่วนอยู่ใน
ชุดเดรสสัน้ สีดำ� รัดรู ป สวมรองเทา้ สน้ สู งเขา้ กับกระเป๋ าถือราคาแพง
เจ้าตัวแต่งตัวได้สวยเฉี่ยว ผมปล่อยยาวสลวย พนักงานชายต่างมองกัน
ตาค้าง ไม่ใช่ใครทีไ่ หน คนนี้คอื ณิชานั่นเอง เจ้าตัวทิ้งสะโพกนั่งหมิน่ ๆ
เคาะนิ้วกับโต๊ะท�ำงานของรัญชนา
“มาตามถึงทีเ่ ลยเหรอเนี่ย ก�ำลังเก็บของเลย ไม่คดิ ว่าชาจะมารับ
ทีท่ ำ� งานแบบนี้”
“ก็ชาอยากรูน้ ่ีนา”
“เอ่อ...อย่าเสียงดังไป” รัญชนากลอกตาไปมามองรอบๆ แจกยิ้ม
ให้กบั พนักงานทีเ่ ดินผ่าน ก่อนจะกระซิบบอกกับเพือ่ นด้วยเสียงแผ่วเบา
“งัน้ ก็รบี เลย หิวมากด้วยตอนนี้”
“โอเค” รัญชนาพยักหน้ารับ เธอหยิบกระเป๋ าสะพายมาถือเอาไว ้
ลุกขึ้นเดินออกมายืนขา้ งๆ ณิ ชา เพือ่ นสาวคลอ้ งแขนควา้ ตัวรัญชนา
เดินออกไปจากทีน่ ่อี ย่างรวดเร็ว เจ้าตัวเดินตามเพือ่ นไปโดยไม่บน่ อะไร
คิดว่าตอนนี้ณิชาอยากจะรูเ้ ต็มทีแล ้ว
“ไปรถชานะรัน เดีย๋ วขับมาส่ง อ้อ นี่กญ
ุ แจรถของรัน ลูกน้อง
เอามาจอดให ้แล ้วเรียบร้อย” ณิชายืน่ กุญแจให้กบั รัญชนาเมือ่ ทัง้ คู่ข้นึ มา
อยู่บนรถเรียบร้อย
“ขอบใจจ้ะ”
“ไปกันเลย” พูดเสร็จณิ ชาก็สตาร์ตรถเคลือ่ นออกจากที่แห่งนี้
ไปยังร้านอาหารทีเ่ ธอจองโต๊ะเอาไว ้แล ้ว

พอมาถึงร้านอาหารเธอก็พารัญชนาขึ้นไปยังด้านบน เธอจอง
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โต๊ะ วีไ อพีเ อาไว ้ เป็ น ชัน้ บนสุ ด ของร้า นอาหารที่ม องเห็น วิว รอบๆ
เมืองกรุงได้อย่างชัดเจน
ทัง้ คู่เข ้ามานั่งทีโ่ ต๊ะหรูชดิ กระจกนิรภัยบานใสและสั่งอาหารแล ้ว
เรียบร้อย ตอนนี้กน็ ั่งจิบน�ำ้ ผลไม ้เย็นๆ ระหว่างรออาหารมาเสิรฟ์
“เล่ามาเดีย๋ วนี้เลย ตกลงว่าอย่างไรบ ้างเรื่องเมือ่ คืนนี้ คุณ...เอ่อ
เขาตกลงไหม”
ณิ ชายื่นหน้าเขา้ มาเอ่ยถามเสียงแผ่ว แม้ว่าโต๊ะอาหารของเธอ
จะอยู่ห่างจากโต๊ะอืน่ ก็ตาม แต่เธอก็ไม่อยากให้ใครมาได้ยนิ เรื่องทีเ่ ธอ
ก�ำลังถามรัญชนาอยู่ในตอนนี้
“ก็คอื เขาไม่ตกลงน่ะ”
“โอ๊ย ตายจริง แล ้วแบบนี้จะท�ำอย่างไรล่ะรัน แล ้วท�ำไมไม่โทรศัพท์
มาบอกให้ชาไปรับเมือ่ คืน เธอกลับอย่างไรรัน”
รัญชนาเลียริมฝี ปาก มีท่าทีแปลกๆ จนณิ ชาต้องจ้องมองด้วย
สีหน้าเป็ นค�ำถาม เธออยากรู ว้ ่าเกิดอะไรกันขึ้นแน่ เมือ่ คืนนี้ ระหว่าง
เควินกับรัญชนา
“รันเกิดอะไรขึ้น”
“มะ...ไม่มอี ะไรเกิดขึ้นกับรันแน่ นอนรับรองได้ คือเมื่อคืนเขา
พาไปทีเ่ พนต์เฮาส์ของเขา”
“เพนต์เฮาส์? ชาเคยได้ยนิ ว่าเพนต์เฮาส์ของคุณเควินไม่เคยให ้
ผู ห้ ญิงคนไหนขึ้นไปมาก่ อนเลยนะ แลว้ เป็ นไงบา้ ง หรู หรามากไหม
สวยไหม ยังไง” ณิชาอ้าปากค้าง ดวงตาเบิกกว ้าง พูดเสียงดังก่อนที่
เจ้าตัวจะลดเสียงลงและถามอย่างตื่นเต้น เพราะสิง่ ทีเ่ ธอพูดออกไปนัน้
ไม่ได้ต่างจากทีบ่ อกสักเท่าไร
“รันไม่รูน้ ่ ะชา แต่ เขาพาไปที่นั่น มันก็สวยหรู และการรักษา
ความปลอดภัยแบบขัน้ สูงเลย”
“แหงละสิ เขาต้องรักษาความปลอดภัยสุดๆ อยู่แล ้ว ขนาดรัน
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ขึ้นรถเขาไปเมือ่ คืนนี้ ชาเช็กแล ้วไม่มขี ่าวเลยนะ แต่เขาไม่ได้ทำ� อะไร
จริงๆ เหรอ ไม่อยากจะเชื่อเลย”
“เขาไม่ได้ทำ� อะไรรันจริงๆ เราคุยกัน รันบอกเขาไปแล ้วทัง้ หมด
แต่ เขาไม่รบั ขอ้ เสนอ แลว้ เขาก็มาส่งรันที่บา้ นน่ ะ แต่ รนั ท�ำโทรศัพท์
ตกไว้ทเ่ี พนต์เฮาส์ของเขา เมือ่ เช้ารันเลยไปเอาคืนน่ะ”
“คุณเควินมาส่งเองเลยเหรอ” ณิ ชาแทบไม่อยากเชื่อหู ตวั เอง
อีกครัง้ เมือ่ ได้ยนิ ว่าเควินมาส่งรัญชนาทีบ่ ้านด้วยตัวเขาเอง
“อื้อ เขาขับ รถมาส่ ง รัน ที่บ า้ นเมื่อ คื น นี้ ห ลัง จากที่พู ด คุ ย กัน
เรียบร้อยแล ้ว” รัญชนาพูดแล ้วก็ตอ้ งหลบสายตาเพือ่ น กลัวว่าเพือ่ น
จะจับผิดได้จริงๆ ในตอนนี้
“รันเอาจริงนะ เมือ่ คืนรันสวยและเซ็กซีม่ ากๆ ชาไม่เชื่อหรอกว่า
คุณเควินเขาจะไม่ทำ� อะไรรันเลย เขาท�ำอะไรรันหรือเปล่า รันบอกชา
มาตรงๆ ถ ้าเขาท�ำอะไรรัน ชาจะไปเอาเรื่องเขา ในเมือ่ ไม่ตกลงแต่จะมา
ท�ำร้ายรันไม่ได้ รันไม่ตอ้ งโกหกชานะ บอกมา”
ณิชาร้องถามออกไป เพราะท่าทีของรัญชนาบ่งบอกได้วา่ ทีเ่ จ้าตัว
บอกมานัน้ ไม่จริง เควินจะต้องท�ำอะไรรัญชนาอย่างแน่นอน ไม่อย่างนัน้
รัญชนาไม่มที า่ ทีแบบนี้หรอก รัญชนาไม่ทนั ได้ตอบอาหารก็มาเสิรฟ์ พอดี
ท�ำให้รญ
ั ชนาถอนหายใจอย่างโล่งอกอีกครัง้
“เดีย๋ วกินข ้าวเสร็จเข ้าออฟฟิ ศกับชาแป๊ บหนึ่งเลยนะรัน รันต้อง
เล่ามาให ้หมดเลย”
“ชา”
“กินขา้ วก่อนเลย ไม่อย่างนัน้ ชาจะถามตรงนี้นะ” ณิชาแสร้งท�ำ
เสียงเข ้มๆ รัญชนากลืนน�ำ้ ลายลงคอ แล ้วก็หนั ไปสนใจอาหารตรงหน้า
ยอมรับว่าหิว แต่เธอก็ค่อยๆ ละเลียดกินจนอิม่ แล ้วณิชาก็ขบั รถพาเธอ
เขา้ ไปยังออฟฟิ ศของณิ ชาเอง ณิ ชาสั่งเลขาฯ หน้าหอ้ งว่าหา้ มให้ใคร
รบกวน แล ้วก็ปิดประตูลอ็ ก ณิชาจับบ่าทัง้ สองข ้างของรัญชนา กดให ้เธอ
พรรณารา 63

นั่งลงทีเ่ ก้าอี้ทำ� งาน ส่วนตัวเองก็ท้ งิ ตัวลงนั่งยังเก้าอี้อกี ตัวตรงกันขา้ ม
เธอไขว่ห ้างกอดอกมองมาทีร่ ญ
ั ชนานิ่งๆ
“เล่ามาให ้หมดรัน”
“อะไรกัน ก็รนั เล่าไปหมดแล ้ว”
“ยังไม่หมด รันยังเล่าไม่หมด คุณเควินเขาท�ำอะไรรันกันแน่
บอกชามาให ้หมดนะ ถ ้าเขาปล�ำ้ หรือท�ำร้ายรัน ชาจะได้พาไปแจ้งความ
จะต้องเอาเรื่องเขาให้ถงึ ที่สุดนะ ถึงแม้ว่าเราจะตามเขาไปเองเพื่อยื่น
ขอ้ เสนอก็ตาม แต่ เมื่อเขาไม่ยอมรับเขาก็ไม่ควรที่จะท�ำร้ายร่ างกาย
ของรันนะ” ณิชาพูดแล ้วก็เอื้อมมือมาจับมือของรัญชนาอย่างให ้ก�ำลังใจ
และรอคอยค�ำตอบจากปากของรัญชนาเอง
“เขาไม่ได้ทำ� อะไรรันจริงๆ นะ เพียงแต่วา่ เขา...”
“เขาท�ำอะไรรัน” ณิชาเขย่ามือของรัญชนาอย่างตื่นเต้น เธออยาก
จะรูแ้ ล ้ว แบบนี้ไม่ดแี น่ๆ
“เขาก็แค่จบู เอง ไม่ได้ท�ำอะไรมากจริงๆ ชาเชือ่ รันนะ” รัญชนาพูด
ไปแล ้วก็ตอ้ งหน้าแดงก�ำ่ หลุบสายตาไม่กล ้ามองหน้าเพือ่ นของตัวเอง
“แค่จูบเนี่ยนะ ไม่น่าเชื่อ คนอย่างเควินจะท�ำแค่จูบ”
“จริงๆ นะชา แค่จูบจริงๆ แล ้วเขาก็ไม่ยอมรับข ้อเสนอของรัน
เขา...เขาก็เลยยอมปล่อยและพารันไปส่งทีบ่ ้านเมือ่ คืนนี้ เท่านี้จริงๆ”
“ชาจะเชื่อก็ได้ แล ้วเมือ่ เช้าไปเอาโทรศัพท์คืน รันได้เจอกับเขา
หรือเปล่า”
“อื้อ เจอ”
“แล ้วเขาไม่คดิ เปลีย่ นใจบ ้างเหรอหืม” ณิชาถามเสียงแผ่วเบาอย่าง
เห็นใจ เธอสงสารรัญชนาเหมือนกัน แต่ ไม่รูว้ ่าจะท�ำอย่างไรดี เธอ
คิดหาหนทางไม่ออกจริงๆ แล ้วในตอนนี้
“เขาไม่เปลีย่ นใจ ชาต้องเข ้าใจนะว่าหนี้สนิ ของพ่อรันมันมากจริงๆ
ตอนนี้คงไม่มใี ครอยากจะเสีย่ งเอาเงินหลายร้อยล ้านมาอุมหรอก
้
เพราะ
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มันคงไม่คุม้ ค่ าสักเท่าไร อีกอย่างตัวของรันเองก็ไม่ได้มคี ่ ามากมาย
ขนาดนัน้ เลย เขาเลยไม่คุม้ ทีจ่ ะรับข ้อเสนอน่ะ” รัญชนาพูดด้วยน�ำ้ เสียง
เศร้าสร้อย ปลงๆ กับชีวติ แล ้วตอนนี้
“แล ้วอย่างนี้จะท�ำอย่างไรดี พ่อของรันยังคิดทีจ่ ะพารันไปกินข ้าว
กับพวกเศรษฐีมเี งินอีกหรือเปล่าเนี่ย”
“อื้อ แต่ชาไม่ตอ้ งห่วง ถ ้ารันไม่ตกลงพ่อก็ไม่บงั คับรันหรอก”
รัญชนาพูดเพือ่ ใหณ้ ิชาเบาใจ แต่เธอไม่มั่นใจเลยว่าบิดาจะยอม
ง่ายๆ หรือเปล่า ท่านหลังชนฝาแล ้วตอนนี้ อาจจะท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่มใี คร
คาดคิดก็ได้
“รันต้องระวังตัวนะ พวกนี้ก็จอ้ งจะเอาเปรียบนั่นแหละ เห็นว่า
มีหนี้สนิ ก็อยากจะลิ้มชิมฟรีๆ เยอะแยะไป จะมาจ่ายหนี้ให้ทงั้ หมด
คงจะยาก ชาเป็ นห่วงรันจัง”
“ขอบใจมากนะชา รันจะพยายามระวังตัวดีๆ”
“แล ้วจะไม่ตดิ ต่อไปทีแ่ ม่เหรอรัน”
“ไม่อะ เราไม่อยากติดต่อแม่ ไม่อยากรบกวนน่ะ”
รัญชนามองสบสายตาณิ ชา แววตาหม่นเศร้า เธอไม่ตอ้ งการ
ติด ต่ อ มารดาของเธอที่ต อนนี้ อ ยู่ ต่ า งแดนกับ สามีม หาเศรษฐีท่ีอ ายุ
น้อยกว่าสิบปี รัญชนาเคยไปอยู่กบั มารดาอยู่พกั หนึ่งช่ วงที่ไปเรียน
หนังสือทีต่ ่างแดน แต่อยู่ได้แค่พกั เดียวรัญชนาก็ยา้ ยออกมาอยู่หอพัก
คนเดียวด้วยสาเหตุใดรัญชนาไม่เคยบอก แต่เวลามีงานเลี้ยงทีค่ ฤหาสน์
ของมารดาและสามีใหม่ รัญชนาจะชวนณิ ชาและเพื่อนสองสามคน
ไปด้วยเสมอ ณิชาเคยเจอกับพ่อเลี้ยงของรัญชนาแล ้วก็รู้สกึ ไม่ค่อยดี
เหมือนกัน สายตาของเขาทีม่ องรัญชนานัน้ ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไร แต่ณิชา
ก็ไม่เคยเซ ้าซี้ถามว่าเพราะอะไร แต่รญ
ั ชนาคงจะไม่เป็ นอะไร ไม่อย่างนัน้
เจ้าตัวคงจะต้องเล่าให ้เธอฟังแล ้ว หรือไม่กต็ อ้ งมีอะไรสะกิดใจเธอบ ้าง
“รัน ชาถามจริงๆ นะ พ่อเลี้ยงของรันเขาไม่น่าไว้ใจใช่ไหม”
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“เปล่า ไม่มอี ะไรหรอกชา อย่าคิดมากสิ แค่รนั ไม่อยากไปรบกวน
ท่านจริงๆ ปล่อยใหท้ ่านอยู่สบายๆ ไปดีกว่า” รัญชนาปฏิเสธเสียงสั่น
เธอไม่อยากจะนึกถึงสิง่ ทีผ่ ่านมาแล ้ว
“รันเล่าให ้ชาฟังได้นะ”
“รันว่ารันกลับก่อนดีกว่า เดีย๋ วช่วงเย็นๆ ต้องไปกินข ้าวกับพ่อน่ะ”
รัญชนาเบือนหน้าหนี ไม่มองหน้าณิชา มองไปยังนาฬกิ าทีต่ งั้ อยู่
บนโต๊ะท�ำงานของเพือ่ น แล ้วก็ย้ มิ แห ้งๆ ให้กบั เพือ่ นไป
“ให ้ชาไปเป็ นเพือ่ นไหม”
“ไม่ตอ้ งหรอก คุณพ่อไปด้วย ท่านคงไม่ปล่อยให้มเี รื่องไม่ดี
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน”
“งัน้ ก็ได้ แต่ถ ้ามีอะไร โทร.มาเลยนะ”
“ได้จะ้ ”
“เดีย๋ วชาไปส่ง พอดีตอ้ งไปเจอลูกค้าแถวนัน้ อยู่แล ้ว ไปกัน”
ณิ ชายิ้ม ตบมือลงบนหลังมือของรัญชนาอย่างใหก้ ำ� ลังใจ เธอ
ได้แต่คอยเป็ นห่วงอยู่ใกล ้ๆ หวังให้รญ
ั ชนาผ่านเรื่องนี้ไปได้ เสียดาย
ทีเ่ ควินไม่ยอมรับขอ้ เสนอของรัญชนา ไม่อย่างนัน้ รัญชนาก็คงไม่ตอ้ ง
ไปกินข ้าวกับคนทีพ่ อ่ ของเธอหมายตาเอาไว ้แบบนี้เรื่อยๆ
รัญชนาลุกขึ้นยืนแลว้ ก็โผตัวเขา้ กอดณิ ชาเอาไวแ้ น่ น มีณิชา
นี่แหละทีเ่ ป็ นคนช่วยเหลือเธอในหลายๆ เรื่อง ตัง้ แต่ตอนเรียนหนังสือ
ยันตอนท�ำงาน เพื่อนของเธอคนนี้ทำ� ทุกอย่างเพื่อเธอมากมายจริงๆ
แต่เธอก็ไม่อยากให ้เพือ่ นต้องเดือดร้อนเพราะเธอ หวังว่าเธอจะไม่ตอ้ ง
แต่งงานกับผูช้ ายแก่คราวพ่อเพือ่ แลกกับเงินใช้หนี้ให้บดิ านะ รัญชนา
ยังมองไม่เห็นทางทีจ่ ะต้องไปจริงๆ เอาไว ้เมือ่ ถึงวันนัน้ เธอจะตัดสินใจ
อีกครัง้ ว่าจะเอาอย่างไร
“ขอบใจชามากๆ”
“ก็เราเพือ่ นกันนี่นา”
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ณิชาบอกแล ้วก็พารัญชนาออกมายังลานจอดรถ พาขึ้นรถขับไป
ส่งยังออฟฟิ ศของเจ้าตัว

รัญชนานัง่ ท�ำงานอยูจ่ นเย็น จนเลขาฯ ของบิดาโทร.มาแจ้งเตือน

ให ้เธอเตรียมตัวไปกินอาหารค�ำ่ กับท่าน
“บอกคุณพ่อว่าฉันจะขับรถตามท่านไปทีโ่ รงแรมเอง”
“ได้ค่ ะ คุ ณ รัญ ชนา” เลขาฯ หน้า ห อ้ งรับ ค�ำ แล ว้ ก็ ว างสายไป
รัญชนาเก็บของบนโต๊ะท�ำงานของตัวเองจนเรียบร้อย เธอก็ตรงเขา้ ไป
ยังหอ้ งน�ำ้ เพื่อเกลา้ ผมใหเ้ ป็ นมวยแทนที่จะปล่อยสยายเต็มแผ่นหลัง
เธอแต่งเติมใบหน้าให ้เข ้มขึ้นเพือ่ ให ้เหมาะกับการไปรับประทานอาหารค�ำ่
ชุดสู ทที่เธอใส่ก็เรียบร้อยดีไม่จำ� เป็ นต้องเปลีย่ น เพราะไม่ได้ไปงาน
เพียงแค่ไปรับประทานอาหารกับเพือ่ นนักธุรกิจของบิดาทีน่ ดั ไวแ้ ค่นนั้
เอง เธอขยับหมุนซ ้ายขวาดูความเรียบร้อย หลังจากทีท่ าลิปสติกสีสวย
เรียบร้อยแลว้ รัญชนาสู ดหายใจเขา้ ปอดลึกๆ เพื่อใหก้ ำ� ลังใจตัวเอง
แลว้ ก็ออกมาจากหอ้ งน�ำ้ อย่างมั่นใจ เดินตรงไปยังลิฟต์ กดลงไปยัง
ชัน้ ล่าง
พอไปถึงลานจอดรถก็เห็นรถคันสีดำ� ของตัวเองจอดเอาไว ้ เธอ
ปลดล็อกเปิ ดประตูข้นึ ไปนัง่ สตาร์ตและขับตรงไปยังโรงแรมทีบ่ ดิ าก�ำลัง
เดินทางไป วันนี้อากาศครึ้มๆ ราวกับว่าฝนจะตกท�ำให ้ดูท ้องฟ้ ามืดสลัว
ตลอดเย็น
พอมาถึงโรงแรมหรูใจกลางเมือง รัญชนาก็จอดรถทีล่ านจอดรถ
ด้านหน้าที่ว่างอยู่พอดีโดยไม่ตอ้ งวนรถขึ้นไปจอดที่ดา้ นในตัวอาคาร
เธอเดินเข ้าไปด้านใน โทร.หาบิดาแล ้วปลายสายก็บอกว่าท่านและลูกค้า
ของท่านรออยู่ทด่ี า้ นบนของห ้องอาหารแล ้ว
“ค่ะพ่อ รันก�ำลังจะขึ้นไปนะคะ”
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“เร็วๆ หน่อยแล ้วกัน อย่าให ้แขกต้องรอนาน”
“ค่ ะ พ่ อ ” ปลายสายกดวางทัน ทีเ มื่อ รัญ ชนารับ ค�ำ เรี ย บร้อ ย
รัญชนาเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ า สีหน้าหวั่นๆ แต่ก็พยายามไม่คดิ อะไร
ให ้มากนัก
รัญชนาตามขึ้นไปจนถึงชัน้ ของร้านอาหาร พนักงานเชิญเธอไปยัง
ห ้องส่วนตัวแบบปิ ด แต่อกี ด้านสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้ รัญชนา
เข ้าไปแล ้วก็เมม้ ปากนิดๆ เมือ่ เห็นว่าบนโต๊ะอาหารมีเพียงแค่บดิ าและ
สกล นักธุรกิจหนุ่มอายุสามสิบหา้ ปี เป็ นพ่อหม ้ายลูกติดสองคนเท่าที่
รัญชนาจ�ำได้
“สวัสดีค่ะพ่อ สวัสดีค่ะคุณสกล” รัญชนายกมือไหว้บดิ าและ
หันไปไหว ้สกลทีล่ กุ ขึ้นยืนยิ้มให ้เมือ่ เห็นว่ารัญชนาเข ้ามาด้านในแล ้ว
“สวัสดีครับคุณรัญชนา ผมเจอบ่อยๆ ตามงานเลี้ยง แต่พอได้อยู่
ใกล ้ๆ แบบนี้บอกเลยนะครับว่าคุณสวยมาก” สกลเข ้ามาหยุดตรงหน้า
รัญชนาพร้อมกับเอ่ยชม เขาพอใจมากทีไ่ ด้เจอกับรัญชนาระยะประชิด
เธอสวยน่ ารัก กลมกลึง หวานอย่ างที่เขาคิดจริงๆ ดู สมกับที่เป็ น
ลูกคุณหนู เขากวาดสายตามองแบบไม่น่าเกลียด
“ขอบคุณมากๆ ค่ะ เรากินอาหารกันเลยดีกว่าไหมคะ”
รัญชนายิ้มรับค�ำชมแม ้จะฝื นก็ตามที แล ้วเธอก็หนั ไปมองหน้าบิดา
ท่านท�ำเป็ นไม่รู้ไม่ช้ แี ละยิ้มรับอย่างเดียว รัญชนาเลยแก้ดว้ ยการเชิญ
สกลทีย่ นื ยิ้มมองเธอด้วยสายตาส�ำรวจให้ไปทีโ่ ต๊ะอาหาร
“นั่นสิครับ เชิญครับคุณรัญชนา”
สกลกะพริบตาและยิ้ม เขาผายมือเชิญ เลือ่ นเก้าอี้ให้รญ
ั ชนานั่ง
แลว้ ก็ไปทรุดนั่งฝั่งตรงกันขา้ มกับเธอ พนักงานที่เตรียมเสิรฟ์ อาหาร
ก็เขา้ มาและท�ำการเสิรฟ์ อาหารตามที่สกลสั่งไปพร้อมกับไวน์รสเลิศ
รัญชนาจิบเพียงเล็กน้อยและใช้ช้อนกับส ้อมตัดชิ้นเนื้อในจานกินค�ำเล็กๆ
ฟังบิดาคุยกับสกลไปเรื่อยๆ
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“อาหารที่โ รงแรมนี้ อ ร่ อ ยนะครับ คุ ณ รัญ ชนาเคยมากิน บ า้ ง
หรือยัง”
“อร่อย รสชาติดมี ากค่ะ ครัง้ นี้เป็ นครัง้ แรกทีม่ ากินอาหารทีน่ ่ีค่ะ”
รัญชนาบอกกับสกลยิ้มๆ หลังจากกลืนอาหารเรียบร้อยแล ้ว
“ถา้ คุณรัญชนาชอบ ผมจะขออนุ ญาตคุณก�ำพลพาคุณรัญชนา
มากินอาหารทีน่ ่ีบอ่ ยๆ นะครับ”
“ฉัน...” รัญชนาอ้าปากจะปฏิเสธ แต่กำ� พลตัดบทเสียก่อน เขา
เต็มที่ถา้ สกลจะพอใจในตัวลู กสาวของเขา สกลเองก็รู้ดีอยู่ แลว้ ว่า
สถานการณ์ตอนนี้ของครอบครัวเขาเป็ นอย่างไร
“ได้ครับ ผมไม่วา่ อยู่แล ้วครับ”
“พ่อคะ” รัญชนาหันไปมองหน้าบิดาและพูดออกมาเสียงเบา
ดวงตาคู่ สวยจ้องเขา้ ไปในดวงตาของบิดานิ่งๆ อย่ างไม่ค่อยพอใจ
สักเท่าไร ทีท่ ่านดูจะออกนอกหน้าเสียเหลือเกิน
“อื้อ คุณสกลเขาเป็ นคนดีจะตายไป พ่อไม่วา่ หรอก ไม่ตอ้ งเขิน”
ก�ำพลแสร้งท�ำเป็ นไม่เห็นสีหน้าและแววตาของรัญชนา แถมยัง
พูดออกมาให ้เธอหน้าร้อนอีกต่างหาก
“ขอบคุณมากครับคุณก�ำพล”
“ยินดีครับ”
ครืด...ครืด...
“ขอตัวออกไปรับโทรศัพท์สกั ครู่นะ”
เสียงสั่นและเสียงริงโทนเรียกเขา้ จากโทรศัพท์ของก�ำพลดังขึ้น
เจ้าตัวรีบหยิบมากดปิ ดเสียงและมองดูเบอร์ท่โี ทร.เขา้ มา ก่อนจะเอ่ย
ขอตัวออกไปรับโทรศัพท์ท่ดี า้ นนอก ปล่อยให้รญ
ั ชนาอยู่กบั สกลใน
ห ้องอาหารกันตามล�ำพัง รัญชนาหันไปยิ้มให้กบั สกลนิดๆ เหลือบสายตา
มองออกไปยังวิวด้านนอกที่ตอนนี้มืดครึ้มลงแลว้ พร้อมกับสายฝน
ทีต่ กลงมาเต็มที่
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“กิน ต่ อ เลยครับ เอาไวน์เ พิ่ม ไหม ผมเห็น คุ ณ รัญ ชนาจิบ ไป
นิดเดียวเอง”
“พอแล ้วค่ะ ฉันไม่ค่อยชอบดืม่ เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์สกั เท่าไร”
รัญชนาปฏิเสธอย่างสุภาพ เธอพยายามไม่ใหเ้ สียมารยาทมาก
จนเกินไป และอาหารจานเล็กๆ ต่อมาก็มาเสิรฟ์ ท�ำให้รญ
ั ชนาได้มีเวลา
หายใจบา้ ง เธอยิ้ม ให้กบั พนักงานราวกับว่าเขาท�ำงานดีจนเธอต้อง
ให ้รางวัล บอกเลยว่าเธออึดอัดพอสมควร และไม่เห็นว่าบิดาจะกลับมา
เสียที สกลเขาก็เป็ นหนุ่ มหน้าตาดีมอี นาคตไกล การแต่งเนื้อแต่งตัว
เนี้ยบไปทุกสิ่ง แมแ้ ต่ เสน้ ผมก็ใส่เจลหวีเสยเป็ นระเบียบ ทุกอย่าง
ในตัว เขาดู ดีไ ปหมด แต่ เ ธอไม่ ช อบสายตาของเขาเลย เพราะมัน
พราวระยับแปลกๆ รอยยิ้มของเขาอีก เธอรูส้ กึ หวัน่ ๆ และอดทีจ่ ะเอาไป
เปรียบเทียบกับเควินไม่ได้ แม้วา่ ทัง้ สองคนจะดูดไี ม่แพ้กนั แต่มนั ก็ให ้
ความรูส้ กึ หวาดหวั่นทีไ่ ม่เหมือนกัน มันแตกต่างกัน
ประตูห ้องอาหารถูกเปิ ดเข ้ามาด้วยมือของก�ำพล เจ้าตัวมองมายัง
รัญชนาก่อนจะเลือ่ นสายตามองไปทีส่ กล ก�ำพลยิ้มเล็กน้อย เดินเข ้ามา
หยุดใกล้กบั โต๊ะอาหาร
“ผมต้องไปธุ ระก่อนนะครับคุณสกล ผมฝากยายรันไว้กบั คุณ
ด้วยนะครับ รัน พ่อไปธุ ระก่อน ส�ำคัญมาก รันกินอาหารเป็ นเพือ่ น
คุณสกลแทนพ่อก่อนนะ”
“ได้ครับคุณก�ำพล ผมจะดูแลลูกสาวคุณก�ำพลให ้อย่างดีครับ”
“แต่พอ่ คะ..”
“รันอยู่กินขา้ วเป็ นเพื่อนคุณสกลแทนพ่อหน่ อย” ก�ำพลหันมา
ท�ำเสียงดุใส่รญ
ั ชนา ท�ำให้รญ
ั ชนาทีก่ ำ� ลังขยับตัวลุกขึ้นยืนจ�ำต้องนัง่ นิ่งๆ
แม ้จะไม่พอใจ แต่เธอก็ไม่สามารถคัดค้านบิดาได้ เธอเม ้มปากเล็กน้อย
หันไปมองหน้าสกลทีน่ ั่งยิ้มแย้มอย่างพอใจ เธอยิ้มเจือ่ นๆ ให้กบั เขาไป
“ผมขอตัวเลยนะครับ” ก�ำพลบอกสกลแล ้วก็หนั มาส่งสายตาดุๆ
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ให้กบั รัญชนาราวกับเป็ นค�ำสัง่ ก่อนทีเ่ ขาจะเดินออกไปจากห ้องอาหารนี้
ทิ้งให้รญ
ั ชนาอยู่เผชิญหน้ากับสกลเพียงล�ำพัง
“กินต่อนะครับ ไม่ตอ้ งกลัว”
“ค่ะ” รัญชนากลืนน�ำ้ ลายเหนียวๆ ลงคอ เธออยากให้ม้อื อาหารนี้
สิ้นสุดโดยไว เธอไม่คดิ ว่าจะถูกบิดาทิ้งให ้อยู่กบั สกลเพียงล�ำพัง
สกลยิ้มกวา้ ง จ้องมองรัญชนาไม่วางตา แม้ว่าเธอจะพยายาม
หลบสายตาของเขาก็ตาม เขาพอใจอย่ างมากที่ได้อยู่ ตามล�ำพังกับ
รัญชนาแบบนี้
“ตอนนี้คุณรัญชนาท�ำอะไรอยู่ครับ”
“เอ่อ ก็ช่วยคุณพ่อดูงานทีบ่ ริษทั ค่ะ” รัญชนาตอบแบบกว ้างๆ
“อ๋อ คุณน่าจะทราบสถานการณ์ของบริษทั ดีนะครับ”
“ค่ะ”
“แต่ไม่ตอ้ งกังวลไปนะครับ ผมว่าเดีย๋ วทุกอย่างก็จะดีข้นึ ”
“ขอบคุณค่ะ ฉันก็หวังว่าจะเป็ นอย่างนัน้ ค่ะ” รัญชนาพยักหน้า
และขอบคุณเขาไป แม้ว่าเขาจะบอกไม่ให้กงั วล แต่เธอก็ทำ� ไม่ได้หรอก
มันจวนเจียนแล ้วเหลือเกินในตอนนี้
“กินอาหารเสร็จแล ้วผมอยากจะเชิญคุณรัญชนาขึ้นไปเลานจ์ของ
โรงแรมนี้สกั หน่อยจะได้ไหมครับ”
“เอ่อ คงไม่สะดวกนะคะ ฉันต้องขอตัวด้วยนะคะ”
“อย่างนัน้ ก็ได้ครับ เอาไว้วนั หน้าก็ได้ครับ” สกลบอกยิ้มๆ และ
เขาก็หยิบแก้วไวน์มายกขึ้นดื่มจนหมดแก้ว เขาหันไปหยิบขวดไวน์
มารินใส่ใหม่ รัญชนาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ เธอจ�ำต้องนิ่งเอาไว ้เพือ่
ไม่เป็ นการท�ำให ้เขาไม่พอใจ แล ้วอาจจะส่งผลกับบิดาได้ เธอกินอาหาร
จนถึงจานสุดทา้ ยเป็ นขนมตบทา้ ย เธอกินไปเล็กน้อยแลว้ ก็วางช้อน
ยกแก้วน�ำ้ ขึ้นจิบ เอาผา้ ซับปากและวางมันลงทีโ่ ต๊ะ แสดงใหเ้ ขาเห็นว่า
อิม่ แล ้ว
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รัญชนาแอบมองเวลาจากนาฬกิ าทีส่ กลสวมใส่ การรับประทาน
อาหารแสนอึดอัดนี้ใช้เวลาเกือบๆ สองชั่วโมงเลยทีเดียว และฝนก็ไม่มี
ทีท่าว่าจะหยุดตกแต่อย่างใด
“คุณรัญชนาอิม่ แล ้วเราก็กลับกันดีกว่าครับ”
“ค่ะ” รัญชนารูส้ กึ ดีใจทีจ่ ะได้กลับเสียที เธอยิ้มและเตรียมกระเป๋ า
มาถือเอาไว ้ระหว่างรอให ้สกลจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ เธอรูส้ กึ หวิวๆ แปลกๆ
แต่กไ็ ม่ได้พดู ออกมา เพราะอีกเดีย๋ วก็จะได้ออกไปจากทีน่ ่ีแล ้ว
“เรียบร้อยครับ” สกลหันมาบอกรัญชนายิ้มๆ หลังจากที่เขา
เก็บกระเป๋ าเงินใส่ไว้เสื้อสูท เขายืน่ มือมาท�ำท่าจะช่วยพยุงร่างของรัญชนา
ขึ้นจากเก้าอี้ แต่รญ
ั ชนาไม่ได้วางมือลงไป เธอลุกเอง สกลเก็บมือและ
ไม่ว่าอะไร เขาผายมือให้รญ
ั ชนาเดินน�ำออกไปจากหอ้ งอาหารนี้ก่อน
จนเขา้ มาถึงลิฟต์เขาก็พาเธอลงมาจนถึงด้านล่าง รัญชนารู้สกึ ตัวชาๆ
เล็กน้อย คล ้ายกับร่างจะเซ แต่สกลก็เข ้ามาประคองเอาไว ้
“มึนเหรอครับ ค่อยๆ เดิน เดีย๋ วผมพยุงไปนะครับ”
“ไม่เป็ นไรค่ ะ ฉันเดินได้ รถฉันจอดไว้ท่ีลานจอดรถนี้เองค่ ะ
ขอบคุณนะคะ” รัญชนาบอกกับสกลและพยายามยืนให ้อยู่ เธอแค่ชาๆ
แต่ไม่ได้หมดสติแต่อย่างใด รูส้ กึ ทุกอย่าง แค่แปลกใจตัวเองเท่านัน้ ว่า
ท�ำไมเกิดอาการเซได้
“ให ้ผมไปส่งคุณรัญชนาทีบ่ ้านดีกว่าครับ คนขับรถเอารถมาจอด
รอพอดี ส่วนรถคุณเดีย๋ วค่อยให ้คนรถมารับพรุ่งนี้ดกี ว่า อาการแบบนี้
กลัวจะเกิดอุบตั เิ หตุ”
“ไม่ค่ะไม่เป็ นไร ฉันกลับเองได้”
“อย่าดื้อนะครับ ขึ้นรถไปกับผมดีกว่า”
สกลไม่ฟงั ที่รญ
ั ชนาพูด เขาโอบดันร่างของรัญชนาเขา้ ไปในรถ
ได้สำ� เร็จแลว้ ก็ข้ นึ ไปนั่งประกบ พนักงานของโรงแรมไม่ทนั ได้สงั เกต
เพราะว่าคนของสกลท�ำทีเป็ นเขา้ ไปคุยและให้ทปิ ด้วย ท�ำใหพ้ นักงาน
72 พ่ายรักนายหัวร้าย

ไม่เห็นว่ารัญชนานัน้ ไม่ได้เต็มใจทีจ่ ะนั่งรถไปกับสกล พอเจ้านายขึ้นรถ
ไปพร้อมกับหญิงสาวแล ้ว ลูกน้องของสกลก็กลับมานั่งประจ�ำต�ำแหน่ง
เขามองไปยังด้านหลังรถ เห็นเจ้านายโอบประคองร่ างบอบบางของ
หญิง สาวเอาไว แ้ น่ น คนขับ รถก็ เ ห็น เช่ น กัน แต่ ไ ม่ พู ด อะไรออกมา
ท�ำหน้าทีข่ องตัวเองโดยการขับเคลือ่ นรถออกไปจากตรงนี้ม่งุ ตรงไปยัง
บ ้านพักส่วนตัวอีกหลังทีไ่ ม่ใช่บ ้านทีล่ ูกๆ ของเจ้านายอยู่ทนั ที
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