บทน�ำ

แหวนกลมเกลี้ยงสีเงินวาวบนนิ้วนางขา้ งซา้ ยบ่งบอกว่า

หญิงสาวไม่ได้อยู่ในสถานะโสดอีกต่อไป แม้ว่าจะปราศจากการ
เข ้าพิธแี ต่งงานระหว่างบ่าวสาว ปราศจากงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน
และปราศจากการจดทะเบี ย นสมรสเพื่ อ ประกาศความเป็ น
สามีภ รรยาทางกฎหมายอย่ า งที่ค วรจะเป็ น แต่ นั่ น ไม่ ไ ด้ท ำ� ให ้
พระจันทร์รู้สกึ เดือดเนื้อร้อนใจนัก เพราะทราบดีว่าการแต่งงาน
เรี ย บง่า ยที่เ กิ ด ขึ้น ระหว่ า งกัน นัน้ เพราะอะไร เจ้า บ่ า วของเธอ
ไม่ได้เต็มใจในเรื่องนี้ ไม่เลยสักนิด ส่วนตัวเธอเองนัน้ ก็ตกอยู่
ในภาวะจ�ำยอม เธอไร้ทางเลือก และไม่สามารถปริปากคัดค้านใดๆ
ได้ทงั้ นัน้ ตอนนี้คนเป็ นเจ้าบ่าวของเธออยูใ่ นห ้องน�ำ้ ส่วนตัวเธอนัน้
นั่งนิ่งหลังเหยียดตรงราวกับไม ้บรรทัดอยู่ทป่ี ลายเตียงนอน ซึง่ เธอ
ไม่แน่ใจว่าสามารถเรียกมันว่าเตียงนอนส�ำหรับการส่งตัวคู่แต่งงาน
เขา้ หอ้ งหอได้หรือเปล่า เพราะมันดู เรียบง่ายเสียเหลือเกิน ไม่มี
แมก้ ระทั่งกลีบกุหลาบที่โรยบนที่นอน ร่ างบางลอบถอนหายใจ
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ออกมาเบาๆ ในขณะที่ในหัวนึกถึงเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นก่อนหน้านี้
ทีค่ ฤหาสน์หลังงามของครอบครัวฟรีเดล
“ครอบครัวเราไม่ได้ตั้งใจมาทวงสัญญา แต่ เป็ นเพราะว่า
ตอนนี้พวกเราล�ำบากจริงๆ”
กอบชนม์ บิดาของหญิงสาวกล่าวพร้อมยื่นซองสีนำ�้ ตาล
ทีภ่ ายในบรรจุเุ อกสารบางอย่างไปให ้คนเป็ นเจ้าของคฤหาสน์ฟรีเดล
เอริคกับฟลอเรนซาคู่สามีภรรยาเจ้าของคฤหาสน์เหลือบสายตามอง
บิดาของเธอเล็กน้อย แต่ถงึ กระนัน้ เอริคก็รบั ซองสีนำ�้ ตาลนัน้ เอาไว ้
แล ้วหยิบเอกสารด้านในขึ้นมาอ่าน
“ขอตัวสักครู่นะครับ”
เพียงครู่เดียวเขาก็วางมันลง ก่ อนทัง้ คู่ จะขอตัวลุกออกไป
จากโซฟาบุนวมหรูหราคล ้ายกลับต้องการขอเวลาปรึกษาหารือกัน
ทิ้งครอบครัวของเธอเอาไว้ทห่ี ้องรับแขก
“ลู ก ต้อ งท�ำ ยัง ไงก็ ได้ให้ได้แ ต่ ง งานกับ ลู ก ชายของบ า้ นนี้
ถือเสียว่าท�ำเพือ่ ครอบครัวของเรา”
กิ่ ง กาญจน์ มารดาของเธอเน้น ย�ำ้ อี ก ครัง้ เมื่อ เอริ ค กับ
ฟลอเรนซาพ ้นระยะสายตาไปแล ้ว พระจันทร์บบี มือเข ้าหากันแน่น
ในขณะที่ดวงตาสีดำ� ขลับหลุบลงต�ำ่ ภายในอกเต็มไปด้วยความ
อึดอัดอย่างทีไ่ ม่เคยมาก่อน
“เข ้าใจทีแ่ ม่บอกหรือเปล่า”
“พระจันทร์ทราบแล ้วค่ะ”
หญิงสาวจ�ำต้องเหลือบสายตาขึ้นสบตากับมารดาเพื่อตอบ
ค�ำ ถามเมื่อ อีก ฝ่ ายเน้น ย�ำ้ ด้ว ยน�ำ้ เสีย งที่เ ข ม้ ขึ้น แต่ ถึง กระนัน้
ความหวั่นใจก็มอี ยู่ไม่นอ้ ย เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั เธอเพียง
คนเดียว แต่ข้นึ อยู่กบั เขาต่างหาก เขาทีเ่ ธอยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตา
ไม่รู้จกั แมก้ ระทั่งนิสยั ใจคอ ทราบเพียงแค่ว่าอีกฝ่ ายชื่อ เอเรียส
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คาสซาโน่ ฟรีเดล เป็ นบุตรชายคนกลางของตระกูลฟรีเดลเท่านัน้
หากอีกฝ่ ายปฏิเสธ เธอจะท�ำเช่นไรได้ แต่ถงึ กระนัน้ หญิงสาว
ก็จำ� ต้องรับค�ำมารดาอย่างไร้ทางเลือก
เวลาผ่ า นไปเรื่อ ยๆ จนกระทั่ ง ในอีก ครึ่ง ชั่ ว โมงเอริค กับ
ฟลอเรนซาก็กลับมา และก็ไม่ได้กลับมาเพียงล�ำพัง มีคนคนหนึ่ง
เดินตามพวกเขามาด้วย ชายหนุ่มในชุดเสื้อโปโลสีกรมท่า บนอกซ ้าย
ปักลายโลโก้ท่มี องเพียงแว่บเดียวก็ทราบว่าเป็ นเสื้อยี่หอ้ ดังคู่ กบั
กางเกงยีนส์สซี ดี แมจ้ ะอยู่ในชุดล�ำลอง ทว่าอีกฝ่ ายกลับดู ดีจน
ท�ำ ให พ้ ระจัน ทร์ใ จเต้น แรงอย่ า งที่ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น เส น้ ผม
สีบลอนด์เขม้ ตัดสัน้ ที่ปกคลุมบนศีรษะเขา้ กับใบหน้าหล่อคมที่มี
ไรเคราจางๆ ลอ้ มกรอบหน้า จมูกโด่งที่มสี นั จมูกชัดเจนรับกับ
ริมฝี ปากหยักสวย ชายหนุ่มมีค้ วิ ดกหนาทีพ่ าดเหนือดวงตาเรียวรี
สีฟ้าคราม นัยน์ตาคู่นนั้ ดูทรงเสน่หอ์ ย่างร้ายกาจ พระจันทร์เผลอ
สบเขา้ เพียงเสี้ยววินาทีก็ตอ้ งรีบดึงสายตากลับ เพราะมันท�ำให้
หัว ใจของเธอเต้น รัว ขึ้น อย่ า งน่ า กัง วล ดวงตาคู่ ส วยหลุบ ลงต�ำ่
แม ้กระทัง่ ตอนทีไ่ ด้ยนิ เจ้าของบ ้านแนะน�ำผู ้มาใหม่แก่บดิ าและมารดา
ของเธอ
“นี ่เ อเรี ย ส ลู ก ชายคนกลางของผม” เอริ ค บอกก่ อ นจะ
หันไปหาเอเรียส “นีค่ ือคุณกอบชนม์กบั คุณกิง่ กาญจน์ ส่วนนั่น
หนู พระจันทร์”
เมื่อถูกเอ่ยชื่อ พระจันทร์จำ� ต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อไม่ใหเ้ ป็ น
การเสียมารยาท หญิงสาวไม่ทนั ได้กล่าวทักทายออกไป อีกฝ่ าย
ก็เอ่ยปากมาก่อน
“สวัสดีครับคุณกอบชนม์ คุณกิง่ กาญจน์”
เอเรียสกล่าวก่ อนที่นยั น์ตาสีฟ้าครามจะหยุดสายตาที่เธอ
ไร้คำ� กล่าวทักทาย มีเพียงสายตานิ่งๆ ทีจ่ ้องมองมา ท�ำเอาพระจันทร์
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ประหม่าและท�ำตัวไม่ถกู กับเหตุการณ์ทอ่ี ยูต่ รงหน้า สุดท ้ายหญิงสาว
ก็ทำ� ได้แค่หลุบสายตาลงต�ำ่ เพือ่ หลบสายตาคมเข ้มคู่นนั้
“สวัสดีครับ”
กอบชนม์บดิ าของหญิงสาวทักทายกลับ ก่อนจะขยับยิ้มทีม่ อง
ปราดเดียวก็ดูออกว่านั่นเป็ นรอยยิ้มการค้า กิ่งกาญจน์เองก็ทำ�
เฉกเช่นเดียวกันกับคนเป็ นสามี
“คุณเอเรียสคงทราบเรือ่ งจากคุณเอริคกับคุณฟลอเรนซาแล ้ว
ใช่ไหมครับ” กอบชนม์พยายามถามด้วยน�ำ้ เสียงสุภาพมากที่สุด
เท่าทีจ่ ะท�ำได้
“ครับ ผมทราบแล ้ว”
“แล ้ว…”
กอบชนม์กล่าวแค่ นนั้ ทว่าดวงตาของเขามองไปที่เอเรียส
อย่างคาดหวังกับค�ำตอบว่าจะเป็ นไปในทิศทางทีด่ ี กิ่งกาญจน์เอง
ก็ทำ� เช่นเดียวกัน เอเรียสเองก็สบตาคู่ สนทนาอย่างไม่หลบเลีย่ ง
สายตา
“ผมจะยอมท�ำตามข ้อตกลง แต่ผมมีเงือ่ นไข”
เพียงแค่ เอเรียสออกปากว่ายอมท�ำตามขอ้ ตกลง ถึงแม้ว่า
จะมีคำ� ว่าเงือ่ นไขตามมา ท�ำให ้กอบชนม์กบั กิง่ กาญจน์ดอี กดีใจอย่าง
ออกนอกหน้า ทัง้ คู่หนั มาจับมือกันพลางขยับยิ้มกว ้าง ความหนักอึ้ง
ทัง้ หมดจึงตกอยู่ทพ่ี ระจันทร์อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
นี่เธอต้องแต่งงานจริงๆ อย่างนัน้ หรือ กับคนทีเ่ ธอไม่เคยรูจ้ กั
ไม่ทราบนิสยั ใจคอ แลว้ อย่างนี้จะสามารถใช้ชีวติ ร่วมกับอีกฝ่ าย
ได้อย่างไรกัน
คิดได้แบบนัน้ ครู่หนึ่งหญิงสาวก็เผลอช้อนสายตาขึ้นสบเข ้า
กับนัยน์ตาสีฟ้าครามที่ไม่ทราบว่าเขามองมาที่เธอตัง้ แต่เมือ่ ไรกัน
เพียงแค่นน้ั กล ้ามเนื้อในอกข ้างซา้ ยของหญิงสาวก็เต้นถีข่ ้นึ ราวกับ
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จังหวะรัวกลอง สุดท ้ายก็รบี หลุบสายตาลงต�ำ่ เช่นเดิม
“ไม่คิดจะฟังเงือ่ นไขของผมสักหน่อยหรือครับ”
เอเรียสถามอย่างตรงไปตรงมา นัน่ ท�ำให ้กอบชนม์กบั กิง่ กาญจน์
ยอมผละออกจากกัน แล ้วหันมามองเอเรียสอย่างสนอกสนใจ
“คุณเอเรียสว่ามาเลยครับ”
“จะไม่มพี ิธีแต่งงานและการจดทะเบียนสมรส ถา้ พวกคุณ
รับได้ผมก็ตกลง”
“ไม่มปี ญ
ั หาครับ”
กอบชนม์ตอบทันทีแบบไม่ตอ้ งเสียเวลาไตร่ ตรอง แมแ้ ต่
เอเรียสเองก็ยงั รูส้ กึ แปลกใจอยูไ่ ม่นอ้ ย แต่ถงึ กระนัน้ ชายหนุ่มยังคง
สีหน้าเรียบเฉยเช่นเดิม เอริคกับฟลอเรนซาลอบมองหน้ากันพลาง
ขมวดคิ้ว แน่ น รู้สึก แปลกใจไม่ต่ า งจากคนเป็ น ลู ก ชายนัก แต่
ถึงกระนัน้ ก็ไม่ได้คดั ค้านใดๆ เพราะนี่คอื การตัดสินใจของลูกชาย
หลังจากผ่านการพูดคุยกันแลว้ คนที่ตกใจหนักสุ ดเห็นจะเป็ น
พระจันทร์ท่ใี บหน้าซีดเผือดไปเป็ นที่เรียบร้อยแลว้ แต่หญิงสาว
ไม่อาจพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกไปได้เลย สิ่งที่ทำ� ได้
ก็คือหลุบสายตาลงต�ำ่ มองมือเล็กที่ประสานบนหน้าตักของตน
และเก็บความน้อยเนื้อต�ำ่ ใจเอาไว้ในอก
เธอท�ำอะไรไม่ได้แล ้วจริงๆ

ก อบชนม์กบั กิ่งกาญจน์ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ

ครอบครัวฟรีเดลทีม่ สี มาชิกสามคน นั่นคือ เอริค ฟลอเรนซา และ
เอเรียส ตอนนี้เองทีพ่ ระจันทร์ทราบว่าชายหนุ่มมีพน่ี อ้ งอีกสองคน
พีช่ ายคนโตชือ่ เอเดรียน แต่งงานแล ้วกับภรรยาชาวไทยชือ่ มุกดารา
ทัง้ คู่ มลี ูกชายฝาแฝดวัยสามขวบเศษนามว่าออสตินกับแอชเชอร์
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ส่วนเอรีน่าน้องสาวคนสุดทอ้ งก�ำลังไปท่องเทีย่ วต่างประเทศ ทันที
ทีม่ ้อื อาหารจบลง เอเรียสก็เรียกพ่อบ ้านคนหนึ่งเข ้ามาทีโ่ ต๊ะอาหาร
ชายหนุ่มหยิบกล่องก�ำมะหยีส่ นี ำ�้ เงินเข ้มสองกล่องทีพ่ อ่ บ ้านเตรียม
มาให ้ เขาเปิ ดกล่องแรกออก ด้านในเป็ นแหวนกลมเกลี้ยงสีเงินวาว
นิ้วเรียวยาวหยิบแหวนวงดังกล่าวออกมาแล ้วขอมือเธอ
“ส่งมือมาสิ”
พระจันทร์ไม่ได้แปลกใจกับการกระท�ำของเอเรียส ไม่เลย
สักนิด แต่ถงึ กระนัน้ ความรู้สกึ อึดอัดระคนปวดแปลบก็ก่อตัวขึ้น
ในอกอย่างไม่อาจหา้ มได้ มือเล็กยกขึ้นโดยไม่รอให้อีกฝ่ ายต้อง
ออกปากซ�ำ้ เอเรียสจัดการสวมแหวนลงบนนิ้วนางขา้ งซา้ ยของ
หญิง สาว ไร้ค �ำ พู ด หวานหู ไม่มีแ ม ก้ ระทั่ ง รอยยิ้ม จากอีก ฝ่ าย
พระจันทร์ยงั ไม่ทนั ได้กล่าวขอบคุณตามมารยาทด้วยซ�ำ้ เขาก็ส่ง
กล่องก�ำมะหยีอ่ กี กล่องให ้เธอ
“สวมแหวนให ้ผม”
พระจันทร์ทำ� ตามอย่างว่าง่าย มือบางเปิ ดกล่องแล ้วหยิบแหวน
แบบเดียวกันราวกับเป็ นแหวนคู่แฝด เพียงแค่ขนาดแตกต่างกัน
เท่านัน้ หญิงสาวบรรจงสวมมันลงบนนิ้วนางข ้างซา้ ยของชายหนุ่ม
ก่ อ นที่เ ขาจะดึง มือ กลับ ไป พร้อ มหัน ไปหยิบ เช็ค มูล ค่ า สิบ ล า้ น
ดอลลาร์ท่ีพ่ อ บ า้ นเตรีย มมาให ้ หากแปลงเป็ น เงิน บาทก็ ร าวๆ
สามร้อยล ้านบาท แล ้วส่งต่อใหก้ อบชนม์ แน่นอนว่าอีกฝ่ ายรีบรับ
เอาไว ้ด้วยดวงตาลุกวาว อาการดีใจจนออกนอกหน้าของกอบชนม์
กับกิ่งกาญจน์ราวกับคนทีห่ วิ กระหายเงินท�ำใหพ้ ระจันทร์หน้ามา้ น
อยู่ไม่นอ้ ย แต่แน่ นอนว่าหญิงสาวท�ำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งมอง
อย่างเงียบเชียบ
เช้า วัน ต่ อ มากอบชนม์ก บั กิ่ ง กาญจน์ก็ บิน กลับ กรุ ง เทพฯ
ทันที
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ครืด…
พระจันทร์หลุดออกจากภวังค์ตอนทีไ่ ด้ยนิ เสียงเลือ่ นประตู
ร่างสูงของเอเรียสก้าวออกมาจากหอ้ งน�ำ้ เรือนกายท่อนบน
เปลือยเปล่าอวดซิกซ์แพ็กหน้าทอ้ งที่เป็ นลอนสวย ส่วนเรือนกาย
ท่อนล่างมีผา้ เช็ดตัวสีขาวผืนใหญ่พนั รอบเอวสอบไว ้อย่างหมิน่ เหม่
มือหนาใช้ผ ้าเช็ดตัวผืนเล็กเช็ดเส ้นผมทีย่ งั คงเปี ยกหมาด พระจันทร์
เห็นแบบนัน้ ก็หน้าร้อน หญิงสาวรีบหันหน้าไปอีกทาง จนกระทั่ง
เสียงทุมดั
้ งขึ้น
“จะอาบน�ำ้ หรือเปล่า”
“อาบค่ะ”
พระจันทร์ตอบกลับโดยไม่ได้หนั ไปมองอีกฝ่ าย หญิงสาว
ยอมเสียมารยาทดีกว่าจะต้องหันไปสนทนากับร่างสูงทีอ่ ยู่ในสภาพ
กึ่งเปลือย เธอไม่คุน้ ชิน ไม่เลยสักนิด นี่เป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่เกิดมา
จนกระทัง่ อายุยส่ี บิ สองปี ทต่ี อ้ งมาอยูใ่ นห ้องนอนกับผู ้ชายเพียงล�ำพัง
ถึงแม้วา่ เขาจะอยู่ในสถานะสามีของเธอก็ตาม ส่วนเขาจะวางให ้เธอ
อยู่ในฐานะอะไรนัน้ เธอก็ไม่แน่ ใจ แม้ว่าต่ างฝ่ ายต่ างสวมแหวน
แต่งงานไว ้แล ้วก็ตามที
“งัน้ ก็ลกุ ไปเข ้าห ้องน�ำ้ สิ หรือจะต้องให ้ผมพาไปส่ง”
“พระจันทร์ไปเองได้ค่ะ”
หญิง สาวรี บ รับ ค�ำ พร้อ มๆ กับ ขยับ ตัว ลุ ก จากเตีย งนอน
ร่ า งบางเดิ น ผ่ า นชายหนุ่ ม ที่ย งั คงอยู่ ใ นสภาพกึ่ ง เปลือ ยไปยัง
ตูเ้ สื้อผา้ แบบบิลต์อนิ มือเล็กเลือ่ นบานประตู หยิบเสื้อผา้ ที่จะใช้
สวมใส่ ส ำ� หรับ เข า้ นอนพร้อ มผ า้ เช็ ด ตัว แล ว้ เข า้ ห อ้ งน�ำ้ ไปอย่ า ง
เร่งรีบ ทันทีทเ่ี ข ้าไปในหอ้ งน�ำ้ ได้ก็จดั แจงถอดเสื้อผา้ ออก ร่างบาง
ยืนที่ใต้เรนชาวเวอร์ สายน�ำ้ อุ่นๆ ไม่ได้ช่วยใหห้ ญิงสาวลดความ
กังวลลงได้เลย สิ่งที่เธอกังวลไม่ใช่ เพราะสถานะที่เปลี่ยนไปใน
12 ภรรยารักจอมมาร

ชัว่ พริบตา หากแต่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำตามสถานะนัน่ ต่างหากทีห่ ญิงสาว
ก�ำลังกังวล
หน้าทีข่ องภรรยา
โดยเฉพาะเรื่องบนเตียง
หากเขาต้องการ พระจันทร์ทราบดีว่าเธอไม่มสี ิทธิ์ปฏิเสธ
เธอเพียงแค่ตอ้ งการเวลาเตรียมใจสักหน่อย เขากับเธอเพิง่ เจอกัน
เพียงแค่ หนึ่งวัน ย�ำ้ ว่าเพียงแค่ หนึ่งวันเท่านัน้ ไม่ทนั ได้มโี อกาส
ท�ำความรู้จกั นิสยั ใจคอของอีกฝ่ ายก็ตอ้ งมาใช้ชวี ติ ร่วมกันเสียแล ้ว
เธอกับเขาก็ไม่ต่างอะไรจากคนแปลกหน้า แล ้วแบบนัน้ จะ…
พระจัน ทร์ไ ม่ ก ล า้ คิ ด ต่ อ เพราะเพีย งแค่ คิ ด ว่ า ต้อ งนอน
ร่ วมเตียงกับชายหนุ่ ม หญิงสาวก็หน้าร้อนขึ้นมาอย่างช่ วยไม่ได้
ศีรษะเล็กสะบัดไปมาเพือ่ ขับไล่ความคิดฟุ้ งซ่านออกไปจากสมอง
บางทีอีกฝ่ ายอาจไม่ตอ้ งการเช่ นนัน้ ก็ได้ ในเมื่อเขาไม่อยากจะ
มองหน้าเธอเลยด้วยซ�ำ้
คิดได้แบบนัน้ หญิงสาวก็รู้สกึ คลายความวิตกกังวลลง แต่
ก็เพียงน้อยนิดเท่านัน้
แต่ ง ตัว เรีย บร้อ ยในชุด เสื้อ ยืด เข า้ รู ปกับกางเกงผา้ นุ่ มยาว
กรอมเท ้า พระจันทร์กก็ า้ วออกมาจากห ้องน�ำ้ ดวงตาคู่สวยกวาดมอง
ไปรอบๆ แต่ ไ ม่ พ บร่ า งสู ง ของชายหนุ่ ม ในระยะสายตาก็ ผ่ อ น
ลมหายใจออกมาอย่ า งโล่ง อก ร่ า งบางเดิน ไปที่โ ต๊ะ เครื่อ งแป้ ง
ทาครีมบ�ำรุงทัง้ ใบหน้าและล�ำตัว ก่อนจะหยิบดรายร์ข้นึ มาเป่ าผม
ทีห่ มาดชื้นจนกระทั่งเส ้นผมแห ้งสนิท จึงลุกมาทีเ่ ตียงนอน หย่อน
สะโพกกลมกลึงลงบนฟูกนุ่มขนาดคิงไซซ์ ยังไม่ทนั ได้เอนตัวลงนอน
คนที่หายไปจากหอ้ งในตอนแรกก็กลับเขา้ มา ร่ างสู งเดินมาหยุด
ตรงหน้าเธอ เขากล่าวเสียงเรียบ แต่ ประโยคดังกล่าวส่งผลต่ อ
หัวใจดวงน้อยอย่างรุนแรง กล ้ามเนื้อในอกข ้างซา้ ยของพระจันทร์
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เต้นรัวอย่างบ ้าคลั่ง
“พร้อมจะท�ำหน้าทีภ่ รรยาของผมแล ้วหรือยัง”

14 ภรรยารักจอมมาร

1
ดวงตาคู่สวยเบิกกวา้ งอย่างตื่นตระหนก หญิงสาวมอง

ใบหน้าคมคายที่เรียบเฉยแม้ว่าอีกฝ่ ายจะพูดเรื่องที่เธอไม่คุน้ ชิน
จู่ ๆ ล�ำคอก็แหง้ ผากขึ้นมาฉับพลัน นัยน์ตาสีฟ้าครามที่มองมา
ฉายชัดว่าอีกฝ่ ายไม่ได้พดู เล่น นั่นท�ำให้ร่างบางจ�ำต้องกลืนน�ำ้ ลาย
เหนียวหนึบลงคออย่างยากล�ำบาก
“ว่าไงล่ะ คุณพร้อมแล ้วหรือยัง”
หญิงสาวมองเขาอย่างหวาดระแวงตอนทีร่ ่างสูงนัง่ ลงข ้างๆ เธอ
แมจ้ ะเวน้ ระยะห่ างระหว่างกันพอควร แต่ ก็ไม่ได้ช่วยใหค้ วาม
หวาดหวั่นในอกของหญิงสาวลดลงเลย
“ถ ้าคุณไม่ตอบ ผมจะถือว่าคุณพร้อมแล ้วนะพระจันทร์”
นี่ เ ป็ นครัง้ แรกที่อี ก ฝ่ ายเรี ย กชื่ อ เธอ พระจัน ทร์ไ ม่ อ าจ
หา้ มปรามกล ้ามเนื้อในอกซา้ ยทีก่ ำ� ลังเต้นถีข่ ้นึ อย่างไม่ทราบสาเหตุ
ได้เลย หญิงสาวรูส้ กึ วูบไหวแปลกๆ จนกระทัง่ ตอนทีใ่ บหน้าคมเข ้ม
เคลือ่ นเข ้ามาใกล ้จนดวงหน้าเนียนใสสัมผัสได้ถงึ ลมหายใจอุ่นร้อน
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ร่างบางผงะไปด้านหลังก่อนจะบอกเสียงตะกุกตะกัก
“อะ เอ่อ พระจันทร์ขอเวลาอีกนิดได้ไหมคะ”
เอเรียสยังคงทิ้งใบหน้าของตนไว้ทเ่ี ดิม ในขณะทีด่ วงตาสีฟ้า
ครามยังคงจับจ้องดวงหน้าเนียนใสทีม่ รี อยริ้วแดงพาดผ่านบริเวณ
พวงแก้ม ก่อนจะหยุดสายตาทีด่ วงตาคู่สวยซึง่ ก�ำลังไหวระริก
“ท�ำไม”
พระจันทร์มองใบหน้าคมคายของเจ้าของค�ำถาม นัยน์ตา
สีฟ้าครามที่จอ้ งเธออย่างไม่วางตานัน้ ท�ำใหห้ ญิงสาวรู้สกึ ประหม่า
อย่ า งที่ไ ม่เ คยเป็ น มาก่ อ น เธอยอมรับ ว่า ตอนนี้ ก �ำ ลัง รู้สึก ร้อ น
ที่ใ บหน้า และไม่แ น่ ใ จว่า เป็ น เพราะอะไร สุ ด ท า้ ยก็ ไ ด้แ ต่ เ ม ม้
เรียวปากสีชมพูเรื่อเข ้าหากันแน่น
“ว่าไงล่ะ เหตุผลคืออะไร”
เอเรี ย สถามเสีย งเรี ย บ หากแต่ ด วงตาคมกริ บ จ้อ งมอง
หญิงสาวอย่างคาดคัน้ และพระจันทร์เองก็ทราบว่าไม่อาจเลี่ยง
ทีจ่ ะตอบค�ำถามของอีกฝ่ ายได้
“พระจันทร์แค่อยากจะขอเวลาอีกสักหน่อย เอ่อ พระจันทร์
หมายความว่าเราเพิ่งจะเจอกัน อยากขอเวลาใหเ้ ราได้คุน้ ชินกัน
มากกว่านี้อกี สักหน่อย ได้ไหมคะ”
ดวงตาคมกริบยังคงจับจ้องใบหน้าเนียนใสที่ข้ นึ สีแดงจาง
ราวกับก�ำลังพิจารณาอะไรบางอย่าง พระจันทร์ทำ� ได้เพียงจ้องใบหน้า
คมคายที่ห่างจากใบหน้าของตนไม่มากนักอย่ างรอคอยค�ำตอบ
แต่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าในอกเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น หาก
อีกฝ่ ายไม่ใจดี เธอก็คงท�ำอะไรไม่ได้
“คุณต้องการเวลานานแค่ไหน”
ประกายแห่ งความหวังฉายชัดในดวงตากลมโตสีดำ� ขลับ
เมือ่ ประโยคดังกล่าวออกมาจากริมฝี ปากหยักสวย เรียวปากสีเรื่อ
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ทีเ่ ม ้มเข ้าหากันแน่นค่อยๆ คลายออก
“หนึ่งเดือนได้ไหมคะ”
“นานเกินไป”
“ถ ้าอย่างนัน้ ก็สามสัปดาห์กไ็ ด้ค่ะ”
“ผมให ้แค่สปั ดาห์เดียว”
น�ำ้ เสีย งเด็ด ขาดท�ำ ให พ้ ระจัน ทร์ไ ม่ ก ล า้ โต้แ ย้ง ใดๆ อีก
หญิงสาวท�ำเพียงพยักหน้ารับหงึกๆ แม้วา่ เวลาเตรียมใจจะน้อยนิด
แต่กย็ งั ดีกว่าไม่มเี วลาให ้เตรียมใจเลย
“เอ่อ พระจันทร์งว่ งนอนแล ้ว ขอนอนเลยได้ไหมคะ”
“ได้ แต่ก่อนนอนผมว่าเราควรท�ำความรู้จกั กันอีกสักหน่อย
คุณจะได้คุน้ ชิน”
“ยังไงคะ”
พระจันทร์ถามอย่างพาซือ่ ดวงตากลมโตยังคงจับจ้องอยู่ท่ี
ใบหน้าหล่อเหลา ทว่ากลับไร้คำ� ตอบจากร่ างสู ง มีเพียงใบหน้า
ของเขาเท่านัน้ ทีเ่ คลือ่ นมาใกล้ใบหน้าของเธอ ใกล ้เสียจนหญิงสาว
สัม ผัส ได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ ที่ก ำ� ลังรินรดลงบนปลายจมูกและ
ริมฝี ปาก ร่ างบางผงะท�ำท่าจะขยับถอยห่าง แต่ อีกฝ่ ายไม่ยอม
ใหเ้ ธอได้ทำ� แบบนัน้ ท่อนแขนแกร่งข ้างหนึ่งตวัดรอบเอวเธอเอาไว ้
ก่อนจะยกเอาคนตัวเล็กกว่าขึ้นมานั่งบนตัก
“หนะ ไหนบอกว่าจะให ้เวลากันไงคะ”
พระจันทร์ทวงถามเสียงสั่น ร่ างกายเกร็งเครียดตอนที่ถูก
วงแขนแข็งแรงโอบรัดเอาไว ้ ดวงตาคมกริบจับจ้องทีด่ วงหน้ารูปไข่
ซึง่ มีเสน้ ผมยาวสลวยล ้อมกรอบหน้า ขนตาเป็ นแพงอนงามรับกับ
ดวงตากลมโตสีดำ� ขลับดุจดวงตาของกวางสาว ปลายจมูกเชิดรัน้
นิดๆ รับกับเรียวปากอวบอิม่ สีชมพูเรื่อ พวงแก้มทัง้ สองข ้างทีก่ ำ� ลัง
ขึ้นสีแดงเขม้ นั่นท�ำใหย้ ากต่อการละสายตา กลิน่ กายหอมละมุน
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อย่างเป็ นธรรมชาติยง่ิ ท�ำให ้เลือดในกายหนุ่มของเอเรียสเดือดพล่าน
แต่ถงึ กระนัน้ เขาก็ยงั คงรูจ้ กั ยับยัง้ ชั่งใจ
“ผมก็แค่จะจูบ เพราะนั่นจะท�ำให ้เราคุน้ ชินกันเร็วขึ้น”
ค�ำพูดราบเรียบทีอ่ อกมาจากริมฝี ปากหยักสวยนัน้ ไม่ช่วยให ้
พระจันทร์วางใจได้เลย กลับกลายเป็ นว่าท�ำใหร้ ่ างเล็กที่นั่งทับ
ตัก แกร่ ง เกร็ ง เครี ย ดมากยิ่ง ขึ้น ดวงตาคู่ ส วยยัง คงไหวระริ ก
กลีบปากนุ่มเม ้มเข ้าหากันแน่นอย่างประหม่า แต่หญิงสาวก็ไม่อาจ
ปฏิเสธความปรารถนาของคนตรงหน้าได้
เธอทราบดีวา่ อยู่ตรงนี้เพราะอะไร
และเธอคงต้องท�ำหน้าทีน่ นั้ อย่างเลีย่ งไม่ได้
ลมหายใจเฮือกใหญ่ถกู สูดลงไปในปอดก่อนทีร่ มิ ฝี ปากอวบอิม่
จะค่อยๆ คลายออก ดวงตาสองคู่ยงั คงสบประสานกัน พระจันทร์
ค่ อยๆ ปิ ดเปลือกตาลงตอนที่ใบหน้าหล่อเหลาเคลือ่ นเขา้ มาใกล ้
อีกครัง้ จนกระทั่งปลายจมูกคมสันแตะลงบนปลายจมูกเชิดรัน้
ของหญิงสาว เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาริมฝี ปากของทัง้ คู่กแ็ นบชิดกัน
หญิงสาวสะดุง้ ตัวน้อยๆ แต่กไ็ ม่ได้ต่อต้าน
เอเรียสขบเมม้ กลีบปากนุ่ มทัง้ เรียวปากบนและล่างสลับกัน
เบาๆ คลา้ ยหยอกเย้า แต่นั่นก็เพียงพอแลว้ ที่ทำ� ให้หวั ใจของคน
ถูกกระท�ำเต้นแรงราวกับจังหวะรัวกลอง ความรูส้ กึ วูบไหวก่อตัวขึ้น
อย่างไม่อาจหา้ มปราม หญิงสาวรู้สกึ ว่าร่างกายไร้เรี่ยวแรงขึ้นมา
เสียดื้อๆ แม้ว่าอีกฝ่ ายจะไม่ได้รุกล�ำ้ เขา้ มาในโพรงปากแสนหวาน
สุดทา้ ยก็ไม่อาจทรงตัวได้เองจนต้องยกมือทัง้ สองขา้ งขยุม้ เนื้อผา้
ทีก่ ลางอกแกร่งเอาไว ้อย่างเผลอตัว ริมฝี ปากหยักสวยของชายหนุ่ม
ยังคงตักตวงความหวานจากกลีบปากนุ่มอย่างไม่รบี ร้อน จนกระทัง่
ร่างเล็กในอ้อมแขนเริม่ หายใจหอบสะท ้าน เขาจึงยอมถอนริมฝี ปาก
ออกมาอย่างอ้อยอิง่
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“คุณยังไม่เคยจูบกับใครเลยงัน้ เหรอ”
พระจัน ทร์รีบ โกยอากาศหายใจเข า้ ปอดในขณะเดีย วกัน
ก็พยักหน้าหงึกๆ เป็ นการยอมรับ หญิงสาวไม่เคยแนบชิดกับใคร
มากขนาดนี้มาก่อน ไม่เคยเลยสักครัง้
และนี่ก็คือจูบแรกของเธอ
“ถา้ อย่ างนั้น ผมคงต้อ งสอนคุ ณ เยอะหน่ อ ย และหวัง ว่ า
จูบครัง้ ต่อๆ ไปของเราจะดีกว่านี้”
พระจันทร์กม้ หน้างุดและพยักหน้ารับคลา้ ยคนโง่งม เธอ
มีสิทธิ์ปฏิเสธได้หรือไรกัน ไม่เลยสักนิด ส่ วนเอเรียสเมื่อเห็น
อีกฝ่ ายรับค�ำอย่างไร้ขอ้ โต้แย้ง เขาจึงขยับตัวและวางร่ างเล็กให ้
นอนราบลงบนฟูกนุ่ ม ทุกๆ การกระท�ำเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
หญิงสาวเผลอกลัน้ หายใจเป็ นพักๆ จนกระทัง่ อีกฝ่ ายทิ้งตัวลงนอน
ข ้างๆ เธอ หญิงสาวจึงได้หายใจหายคอสะดวกมากขึ้น
แต่กเ็ พียงครู่เดียวเท่านัน้
ร่ า งบางถูก วงแขนแข็ง แกร่ ง ตวัด เข า้ สู่ อ อ้ มอก ชายหนุ่ ม
นอนตะแคงแลว้ โอบกอดคนตัวเล็กกว่าเอาไว ้ หญิงสาวก�ำลังถูก
อีกฝ่ ายสวมกอด พระจันทร์ไม่ได้ต่อต้านการกระท�ำของเขา แต่
ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจห ้ามร่างกายไม่ให ้เกร็งเครียดได้ หญิงสาว
นอนตัวเกร็งราวกับท่อนไม ้แข็งๆ ท่อนหนึ่ง จนคนทีส่ วมกอดจาก
ทางด้านหลังต้องเอ่ยปาก
“ไม่ตอ้ งเกร็ง ผมแค่กอด บอกแล ้วไงว่าจะให ้เวลา”
เมื่ออีกฝ่ ายรับปากแบบนัน้ ร่ างกายที่เคยเกร็งเครียดใน
ตอนแรกจึงค่ อยๆ ผ่อนคลายลง แต่ ถึงกระนัน้ พระจันทร์ก็ยงั
ไม่อาจข่มสายตาให ้หลับลงได้
“หนาวหรือเปล่า”
คนตัว สู ง กว่ า ถาม แม้ น�ำ้ เสี ย งจะราบเรี ย บ แต่ เ นื้ อหา
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ในประโยคคล ้ายใส่ใจท�ำให้หวั ใจดวงน้อยเต้นแรงขึ้นมาอีกครัง้ อย่าง
ไม่ทราบสาเหตุ ทัง้ ๆ ทีก่ ่อนหน้าเพิง่ จะสงบลงแท ้ๆ และพระจันทร์
ก็ไม่ปล่อยให ้ชายหนุ่มต้องรอค�ำตอบนาน
“นิดหน่อยค่ะ”
ทันทีทเ่ี ธอพูดจบประโยค ผ ้าห่มผืนใหญ่กค็ ลุมลงบนร่างกาย
ของเธอ รวมถึงร่างกายของเขาก็ดว้ ย ก่อนทีเ่ ขาจะเอี้ยวตัวไปปิ ด
โคมไฟทีห่ วั เตียง หลังจากนัน้ ก็สวมกอดเธออีกครัง้ พลางกระซิบ
บอกใกล้ใบหูเล็ก
“กูด๊ ไนต์”
“กูด๊ ไนต์ค่ะ”
พระจันทร์เองก็ตอบกลับไปแบบเดียวกัน ก่อนที่เปลือกตา
บางใสจะค่อยๆ ปิ ดลง รอยยิ้มบางเบาปรากฏบนเรียวปากอวบอิม่
บางทีการแต่งงานในครัง้ นี้อาจจะไม่ได้แย่อย่างทีค่ ดิ ก็ได้

เช้าวันต่อมา

กลิน่ หอมของอาหารลอยโชยมาเตะจมูกท�ำใหเ้ จ้าของร่างสู ง
ทีก่ ำ� ลังหลับสนิทอย่างเอเรียสค่อยๆ ลืมตาขึ้น สีหน้าของเขายังคง
ดูงว่ งงุนอยูไ่ ม่นอ้ ย ภาพเบลอในตอนแรกค่อยๆ ชัดเจนขึ้น นัยน์ตา
สีฟ้าครามมองฟูกนุ่ มขา้ งตัวที่ก่อนหน้านี้เคยมีร่างเล็กของภรรยา
หมาดๆ นอนเคี ย งข า้ ง แต่ ว่ า ตอนนี้ ไ ร้เ งาของอีก ฝ่ าย ร่ า งสู ง
ขยับตัวลุกขึ้น ทิ้งเท ้าทัง้ สองข ้างลงบนพื้นห ้อง ในขณะทีด่ วงตาคู่คม
เหลือบไปมองนาฬกิ าทรงกลมบนฝาผนังทีบ่ อกเวลาเจ็ดนาฬกิ าเศษ
ชายหนุ่มลุกจากเตียง เดินไปทีต่ ูเ้ สื้อผ ้าคว ้าผ ้าเช็ดตัวสีขาวผืนใหญ่
ขึ้นมาแล ้วสาวเท ้าเข ้าห ้องน�ำ้ ไป
พระจันทร์กำ� ลังง่วนอยู่กบั การท�ำอาหารเช้าอยู่ในครัวภายใน
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บา้ นทีเ่ ธอขออนุ ญาตเรียกมันว่าเรือนหอ ซึง่ บา้ นหลังนี้อยู่ห่างจาก
คฤหาสน์ฟรีเดลราวๆ สิบไมล์ ทันทีทส่ี ่งพ่อกับแม่ของเธอเดินทาง
กลับประเทศไทย เอเรียสก็พาเธอไปจัดการเรื่องเอกสารต่ างๆ
ส�ำหรับการใช้ชีวิตอยู่ ท่ีน่ี แมบ้ า้ นหลังนี้จะไม่ได้ใหญ่ โตเหมือน
คฤหาสน์ฟรีเดล พระจันทร์ก็ไม่มปี ญ
ั หาในเรื่องนี้ ส�ำหรับเธอนัน้
ใหอ้ ยู่ ท่ีไหนก็ได้ บา้ นหลังนี้เป็ นบา้ นชัน้ เดียวสไตล์อิงลิชคันทรี
วิน เทจ ตัว บ า้ นกรุ ผ นัง ด้ว ยไม ฝ้ าทาสีข าว กรุ ก ระจกบานยาว
ตลอดแนว หลังคาทรงจั่วโทนสีเอิรธ์ โทน ดูละเมียดละไมแต่ยงั คง
หรูหรา บริเวณหน้าบ ้านมีสระว่ายน�ำ้ และพื้นทีร่ อบๆ ก็ประกอบด้วย
ต้น ไม น้ อ้ ยใหญ่ แ ละบางส่ ว นเป็ น สนามหญ้า เขีย วชอุ่ม ที่ดู แ ล ว้
ให ้ความสดชื่นรื่นรมย์อยู่ไม่นอ้ ย
ร่ างบางอยู่ในชุดแซกแขนกุดสีครีมอ่ อนยาวเสมอเข่าและ
มีผา้ กันเปื้ อนลายน่ ารักสวมทับเอาไว ้ เธอหันไปยิ้มกวา้ งใหม้ ารี
หญิงร่างทว้ มวัยกลางคนในชุดแม่บา้ นที่ถูกส่งตัวมาจากคฤหาสน์
ฟรีเดลแต่เช้าตรู่
“รบกวนขอจานกลมให ้หน่อยค่ะ”
มารีทย่ี นื อยู่ไม่ห่างรีบหยิบจานกลมทีค่ ว�ำ่ อยู่บนชัน้ วางส่งให ้
พระจันทร์ทนั ทีท่อี ีกฝ่ ายร้องบอก รอยยิ้มหวานยังคงปรากฏบน
เรียวปากอวบอิม่ ตอนทีร่ บั จานมา
“ขอบคุณนะคะ”
มารีตอบรับค�ำขอบคุณของหญิงสาวด้วยการยิ้มกวา้ งแต่
แฝงไปด้วยความไม่สบายใจ
“จริงๆ แล ้วคุณพระจันทร์ไม่น่าล�ำบากเลยนะคะ ให ้เป็ นหน้าที่
ของฉันน่าจะดีกว่า”
มารีบอกอย่างเกรงใจ เพราะเธอถูกส่งมาทีน่ ่เี พือ่ ช่วยในเรือ่ งนี้
รวมถึงเรื่องการท�ำงานบ ้านทุกอย่างด้วย
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“ไม่เ ป็ น ไรค่ ะ พระจัน ทร์ท ำ� ได้ เผื่อ มารีไ ม่รู ้ พระจัน ทร์
เรียนจบคหกรรมศาสตร์มาเลยนะคะ และท�ำอาหารได้อร่อยมากๆ”
พระจันทร์ไม่ได้ต้องการจะโอ้อวด เพียงแต่พดู ให ้มารีสบายใจ
หญิงสาวรักการท�ำอาหารมาก เรียกว่าเป็ นชีวติ จิตใจเลยก็วา่ ได้ แต่
น่าเสียดายทีย่ งั ไม่มโี อกาสเป็ นเชฟตามทีต่ งั้ ใจเอาไว ้ เพราะหลังจาก
เรียนจบไม่ถงึ เดือน หญิงสาวก็ถกู บิดามารดาพามาทีน่ ่ี
และกลายเป็ นคนที่มสี ามีในช่วงขา้ มคืน ถึงแม้ว่าในตอนนี้
ยังความสัมพันธ์ลกึ ซึ้งทางกายจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม
และเป็ นภรรยาทีไ่ ร้พธิ แี ต่งงานและทะเบียนสมรส
วู บหนึ่งที่รอยยิ้มหวานหายไปจากดวงหน้าเนียนใส แต่ ก็
เพียงครู่เดียวเท่านัน้ ก่อนจะกลับมายิ้มอีกครัง้
“ช่วยเอาจานนี้ไปวางทีโ่ ต๊ะให ้หน่อยนะคะ”
พระจันทร์ส่งจานไข่ดาว ไส ้กรอกและเบคอนทีจ่ ดั เรียงอย่าง
น่ารับประทานให ้มารี อีกฝ่ ายรับเอาไว ้ก่อนจะสาวเท ้าไปทีโ่ ต๊ะอาหาร
หญิงสาวถอดผา้ กันเปื้ อนออกแขวนไว้ท่รี าวแขวน เดินไปลา้ งมือ
ก่อนจะเดินไปทีโ่ ต๊ะอาหารเพือ่ ดูความเรียบร้อยอีกครัง้ ในขณะที่
หญิงสาวก�ำลังจะถึงโต๊ะอาหาร เอเรียสก็เดินมา เขาอยูใ่ นชุดเสื้อเชิ้ต
แขนยาวสีขาว ชายเสื้อถูกสอดเอาไว้ในกางเกงสแลกสีกรมท่ า
มีเข็มขัดหนังสีดำ� มันวาวคาดทับไว้อีกที เสื้อสู ทสีนำ�้ เงินเขม้ พาด
เอาไว้ทท่ี ่อนแขนซ ้าย ชายหนุ่มพาดเสื้อสูทไว้ทเ่ี ก้าอี้ตวั หนึ่งก่อนจะ
นั่งลงทีเ่ ก้าอี้อกี ตัว พระจันทร์มองอีกฝ่ ายคล ้ายชั่งใจ เมือ่ ชายหนุ่ม
ไม่เปิ ดปาก หญิงสาวจึงเป็ นฝ่ ายเปิ ดปากก่อนเสียเอง ส่วนมารีนั้น
เดินหายกลับเขา้ ไปในหอ้ งครัว ราวกับว่าต้องการใหเ้ จ้านายได้ใช้
เวลาส่วนตัว
“อรุณสวัสดิ์ค่ะ”
“อรุณสวัสดิ์”
22 ภรรยารักจอมมาร

โชคดีท่ีเขาตอบกลับมาในทันที พระจันทร์จึงไม่ตอ้ งรู้สึก
เก้อเขินนัก เพราะถึงอย่ างไรเขากับเธอก็เหมือนคนแปลกหน้า
ที่เพิ่งจะมาอาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกัน ยังไม่รู้จกั นิสยั ใจคอ
แม ้ว่าเมือ่ คืนอีกฝ่ ายจะสวมกอดเธอเอาไว้ทงั้ คืนก็ตาม แต่นั่นก็เป็ น
เพียงความสัมพันธ์ทางกายเท่านัน้
“พระจันทร์ไม่ทราบว่าคุณเอเรียสชอบดืม่ กาแฟแบบไหนก็เลย
ไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้ค่ะ”
คิ้วหนาเลิกขึ้นเล็กน้อยตอนที่มองเจ้าของร่ างเล็กตรงหน้า
ก่อนที่ดวงตาคมกริบจะกวาดสายตามองมื้อเช้าที่ดูน่ารับประทาน
แล ้วดึงสายตากลับมาทีห่ ญิงสาวอีกครัง้
“คุณท�ำเองหมดเลยงัน้ เหรอ”
“ค่ ะ” พระจันทร์ตอบค�ำถามของอีกฝ่ าย ก่ อนจะทวงถาม
ถึงค�ำตอบก่อนหน้านี้ “แล ้วกาแฟ…”
“กาแฟสอง ครีมหนึ่ง ไม่ใส่นำ�้ ตาล”
“ค่ะ”
เมื่อได้คำ� ตอบหญิงสาวก็รีบเดินไปหอ้ งครัวทันที เอเรียส
มองตามแผ่ น หลัง บอบบางไปจนลับ สายตา ก่ อ นจะดึง สายตา
กลับมาทีอ่ าหารเช้าบนโต๊ะอีกครัง้
“หน้าตาอาหารก็ไม่ได้แย่ หวังว่ารสชาติคงจะพอใช้ได้”
เอเรียสพึมพ�ำเบาๆ ระหว่างนัน้ พระจันทร์ก็เดินกลับมาถึง
โต๊ะอาหารพอดีพร้อมถ ้วยกาแฟบนจานรองเข ้าชุดทีม่ คี วันสีเทาจาง
ลอยเหนือแก้ว หญิงสาววางมันลงตรงหน้าชายหนุ่ม ก่อนจะกลับไป
นั่งทีเ่ ก้าอี้ของตนฝั่งตรงข ้าม
“เรากินมื้อเช้าเลยดีไหมคะ”
พระจันทร์ถามอย่างขอความเห็น หญิงสาวพยายามท�ำตัว
ใหเ้ ป็ นธรรมชาติใหม้ ากทีส่ ุด แต่ถงึ กระนัน้ คนทีน่ ั่งฝั่งตรงกันขา้ ม
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อย่างเอเรียสก็สมั ผัสได้ถงึ อาการเกร็งๆ ของอีกฝ่ าย
และเขาก็เลือกทีจ่ ะมองข ้ามไปเพือ่ ไม่ให้อกี ฝ่ายต้องรูส้ กึ อึดอัด
“อืม เอาสิ”
เมือ่ เอเรียสเอ่ยปากอนุญาต พระจันทร์จงึ ลงมือจัดการอาหาร
ที่อยู่ตรงหน้า มื้อเช้าของหญิงสาวคือขา้ วต้มทรงเครื่องกับนมสด
ส่วนของเอเรียสนัน้ หญิงสาวเตรียมอาหารเช้าแบบอเมริกนั ไว้ให้
ทัง้ คู่จดั การอาหารอย่างเงียบเชียบ จนกระทั่งหญิงสาวกินขา้ วต้ม
หมดถ ้วย
“คุณเรียนจบอะไรมา”
“พระจันทร์จบคหกรรมศาสตร์ค่ะ”
“แล ้วเคยท�ำงานหรือยัง”
“พระจันทร์เพิง่ จะเรียนจบได้เดือนกว่าๆ ค่ะ ก็เลยยังไม่ได้
เริ่มท�ำงาน แต่ก่อนจบก็เคยฝึ กงานเป็ นผูช้ ่วยเชฟในโรงแรมค่ะ”
“แล ้วอยากท�ำงานหรือเปล่า”
ประกายตาแห่งความดีใจลุกวาวในดวงตาคู่สวย รอยยิ้มกว ้าง
ปรากฏบนใบหน้าเนียนใส หญิงสาวตอบออกไปด้วยน�ำ้ เสียงทีป่ กปิ ด
ความดีใจเอาไว้ไม่มดิ
“อยากท�ำค่ะ ถ ้าคุณเอเรียสอนุญาต”
ดวงตาคู่คมมองหญิงสาวอย่างพิจารณาด้วยสีหน้าเรียบเฉย
เขายังไม่แน่ ใจว่าอีกฝ่ ายแสร้งท�ำหรือต้องการอย่างที่บอกออกมา
จริงๆ เพราะอาการหิวเงินของบิดาและมารดาของเธอที่เขาเห็น
ก่ อนหน้านี้นน้ั มันดู ขดั กับท่าทางของคนเป็ นลู กราวหน้ามือเป็ น
หลังมือ
“ถา้ ผมจะโอนเงินเขา้ บัญชีใหค้ ุณเดือนละหนึ่งหมืน่ ดอลลาร์
คุณจะว่ายังไง แลกกับการทีค่ ุณไม่ตอ้ งท�ำงาน”
พอได้ยนิ อีกฝ่ ายบอกแบบนัน้ สีหน้าทีด่ ูเบิกบานในตอนแรก
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ก็เลือนหาย เหลือเพียงสีหน้าจืดเจื่อนและผิดหวังเขา้ มาแทนที่
หญิงสาวถามคนตรงหน้าเสียงอ่อน
“คุณเอเรียสจะไม่อนุญาตให ้พระจันทร์ทำ� งานเหรอคะ”
“คุณตอบไม่ตรงค�ำถาม”
เรียวปากสีชมพูเรื่อเม ้มเข ้าหากันแน่น ดวงตากลมโตวูบไหว
หัวใจดวงน้อยทีเ่ คยเบิกบานก่อนหน้านี้ห่อเหีย่ วลงจนน่าใจหาย
“พระจันทร์ไม่รบกวนดีกว่าค่ะ”
หญิ ง สาวไม่ ต อ้ งการท�ำ ตัว เป็ น ภาระให้ อีก ฝ่ าย หากเขา
ไม่อนุ ญาตใหเ้ ธอท�ำงานอย่างที่ตอ้ งการ เธอก็จะไม่รบั เงินของเขา
เด็ดขาด
เพราะทราบดีว่าที่บิดาและมารดาได้รบั ไปจากครอบครัว
ฟรีเดลนัน้ มูลค่าไม่นอ้ ยเลย
“จริง สิ คุ ณ คงไม่ส นใจเงิน แค่ น้ ี ห รอก ในเมื่อ ครอบครัว
ของคุณได้ไปมากกว่านี้หลายเท่านี่”
น�ำ้ เสียงเรียบๆ ทีอ่ อกมาจากริมฝี ปากหยักสวยทว่ากลับแฝง
เนื้อหาที่เชือดเฉื อนท�ำใหพ้ ระจันทร์หน้ามา้ น แต่ ถึงกระนัน้ เธอ
ก็ไม่มสี ทิ ธิ์ข่นุ เคืองอีกฝ่ าย เพราะที่เขาพูดมาก็มสี ่วนถูก แต่ทว่า
ไม่ใช่ทงั้ หมด ทีเ่ ธอไม่อยากรบกวนเขาอีกเพราะไม่ตอ้ งการเป็ นภาระ
ของอีกฝ่ าย แต่ดูเหมือนกับว่าเขาก�ำลังเข ้าใจเธอผิดไป
“พระจันทร์แค่ ไม่อยากท�ำตัวเป็ นภาระของคุณเอเรียส แต่
ถา้ คุณเอเรียสไม่สะดวกใจ จะใหพ้ ระจันทร์กลับบา้ นก็ได้นะคะ
ส่วนเรื่องเงินทีค่ ุณพ่อกับคุณแม่เอาไปก็ถอื ซะว่าเป็ นการกู้ยมื หาก
สถานการณ์ของโรงงานดีข้นึ คงจะมีเงินส่วนนัน้ มาคืนให้”
พระจันทร์กล่าวถึงโรงงานตัดเย็บเสื้อผ ้าซึง่ ครอบครัวอัครพฤกษ์
เป็ นเจ้าของภายใต้ชอ่ื บริษทั อัคราจ�ำกัด ทีต่ อนนี้พช่ี ายคนโตของเธอ
อย่างอาทิตย์เป็ นคนดูแลกิจการ แต่เพราะพิษเศรษฐกิจทีซ่ บเซาท�ำให ้
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โรงงานประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก จนต้องบากหน้ามาขอ
ความช่วยเหลือจากครอบครัวฟรีเดล
“หากผมให ้คุณกลับบ ้านไปผมจะเหลือหลักประกันอะไรกันล่ะ
ในเมือ่ ครอบครัวของคุณไม่มหี ลักประกันอะไรใหผ้ มเลย ผมเป็ น
นักธุรกิจ หากไม่ได้ทนุ คืน อย่างน้อยๆ ผมก็ตอ้ งไม่เสียเปล่าโดยที่
ไม่ได้อะไรกลับมาเลย”
ค�ำพูดของเอเรียสกระแทกใจคนฟังอย่างพระจันทร์ไม่นอ้ ย
และเธอก็ เ ข า้ ใจความหมายของเขาดี หญิ ง สาวเก็ บ เอาความ
น้อยเนื้อต�ำ่ ใจไว้ในอก เผลอกัดริมฝี ปากของตนเบาๆ อย่างต้องการ
ข่มกลัน้ อารมณ์
“พระจันทร์เข ้าใจแล ้วค่ะ ทุกอย่างก็แล ้วแต่คณ
ุ เอเรียสจะเห็น
สมควรก็แล ้วกัน พระจันทร์ไม่มสี ทิ ธิ์ตดั สินใจในทุกๆ เรือ่ งอยูแ่ ล ้ว”
“...”
“แมแ้ ต่เรื่องที่พระจันทร์ตอ้ งพาตัวเองมาอยู่ท่นี ่ี พระจันทร์
ก็ไม่ได้รับโอกาสให้ตดั สินใจ ขอตัวเก็บจานไปล ้างก่อนนะคะ”
หญิงสาวไม่รอให้อีกฝ่ ายเอ่ยปากอนุ ญาต ร่ างบางขยับตัว
ลุกขึ้น เก็บภาชนะตรงหน้าแล ้วสาวเทา้ เข ้าไปในครัว โดยบางส่วน
ทีเ่ หลือมารีเป็ นคนตามมาเก็บแทน ในระหว่างทีเ่ อเรียสยังคงนั่งอยู่
ทีเ่ ดิมด้วยสีหน้าครุ่นคิดทีย่ ากต่อการคาดเดา
“เดีย๋ วก่อนมารี”
“คะ” มารีท่ีถือถว้ ยกาแฟกับจานอาหารส่วนที่เหลือเอาไว ้
ในมือหันมาหาเอเรียส และมองอีกฝ่ ายอย่างรอคอยค�ำสั่ง
“ถา้ พระจันทร์อยากออกไปไหนก็โทร.บอกใหค้ นขับรถพาไป
แล ้วโทร.รายงานฉันด้วย”
“ได้ค่ะคุณเอเรียส”
“ฝากบอกพระจันทร์ดว้ ยว่า เย็นนี้ใหเ้ ตรียมอาหารส�ำหรับ
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คนราวๆ แปดคน มีเด็กสามขวบกว่าด้วยสองคน”
“ได้ค่ะคุณเอเรียส”
เมือ่ มารีรบั ค�ำ เอเรียสจึงขยับตัวลุกขึ้นยืนเต็มความสูง มือหนา
หยิบเสื้อสู ทที่วางพาดไวบ้ นเก้าอี้ ก่อนจะสาวเทา้ ออกจากบา้ นไป
ตรงหน้าบา้ นมีรถยุ โรปคันหรู สีดำ� มันปลาบจอดรออยู่ ก่อนแลว้
คนขับรถชายในชุดสูทสีดำ� สนิทเปิ ดประตูใหช้ ายหนุ่มก่อนทีเ่ จ้าตัว
จะก้าวขึ้นไปนั่งทีเ่ บาะหลัง จากนัน้ คนขับรถก็ข้นึ มานั่งประจ�ำที่
“แวะไปหาพีเ่ อเดรียนก่อนแล ้วค่อยไปทีบ่ ริษทั ”
“ครับคุณเอเรียส”
คนขับรถรับค�ำเสียงแข็งขัน ก่อนทีร่ ถจะเคลือ่ นออกไป ดวงตา
คู่ คมของเอเรียสมองเขา้ ไปในตัวบา้ นที่บางส่วนกรุดว้ ยกระจกใส
จึงท�ำใหเ้ ห็นร่ างบางของพระจันทร์ท่กี ำ� ลังง่วนอยู่กบั การลา้ งจาน
ในครัว มีจงั หวะหนึ่งทีห่ ญิงสาวหันมา แน่นอนว่าเขาเห็นเธออย่าง
ชัดเจน แต่เธอคงไม่เห็นเขาเพราะฟิ ลม์ ติดกระจกที่ค่อนขา้ งหนา
สีหน้าทีด่ ูจดื เจือ่ นของหญิงสาวท�ำให ้ชายหนุ่มรูส้ กึ แปลกๆ ในอก
แต่เพียงครู่เดียวเขาก็สลัดความรูส้ กึ เหล่านัน้ ทิ้งไป
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ตัวอาคารหลังใหญ่ทม่ี มี ากกว่าหกชัน้ ซึง่ เป็ นสถาปัตยกรรม

สไตล์อติ าลีตง้ั อยู่ในเขตแมนฮัตตัน คือสถานทีท่ เ่ี อเรียสแวะเข ้ามา
หาคนเป็ นพี่ชายอย่ างเอเดรียน รถยนต์คนั หรู จอดในที่จอดรถ
ส�ำ หรับ ผู บ้ ริ ห าร เอเรี ย สก้า วลงจากรถโดยมีค นขับ รถลงไป
เปิ ดประตูให ้ ก่ อนที่เจ้าตัวจะก้าวเขา้ ลิฟต์ไปและกดที่หมายเลข
ชัน้ สูงสุดของตัวอาคารหลังนี้
ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก…
“เข ้ามา”
เจ้าของห ้องเอ่ยอนุญาต เอเรียสจึงก้าวเข ้าไปด้านใน เอเดรียน
ที่ก ม้ หน้า ก้ม ตาดู แ ฟ้ มเอกสารในตอนแรกเงยหน้า ขึ้น มองแขก
ผู ้มาเยือน พอเห็นว่าเป็ นน้องชาย คิ้วหนาจึงขยับเข ้าหากันนิดๆ
“นายมีอะไรหรือเปล่า ท�ำไมมาหาพีถ่ งึ ทีท่ ำ� งานแต่เช้าแบบนี้
โทร.มาก็ได้น่ี”
เอเรียสถือวิสาสะนัง่ ลงทีเ่ ก้าอี้ฝงั่ ตรงกันข ้ามกับคนเป็ นพีช่ าย
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เอเดรียนจ้องใบหน้าทีเ่ รียบเฉยของเอเรียส หากแต่นยั น์ตาสีฟ้าคราม
คู่นนั้ ฉายชัดว่าบางสิง่ ก�ำลังรบกวนจิตใจ
“เย็นนี้ผมจะชวนพีก่ บั ผักหวานแล ้วก็เด็กๆ ไปกินมื้อค�ำ่ ทีบ่ ้าน
ด้วยกัน”
“หมายถึงทีค่ ฤหาสน์ฟรีเดลน่ะเหรอ”
“ไม่ใช่ครับ ผมหมายถึงบ ้านของผม บ ้านทีผ่ มซื้อไว ้อยู่แถบ
ชานเมือง”
“อ้าว นายย้ายไปอยู่ทน่ี ั่นตัง้ แต่เมือ่ ไร พีไ่ ม่เห็นรูเ้ รื่องเลย”
“ผมเพิง่ ย้ายเข ้าไปอยู่เมือ่ วาน”
“แล ้วท�ำไมนายถึงย้ายออกจากบ ้านล่ะ มีปญ
ั หาอะไรหรือเปล่า
หรือว่าเอรีน่ากวนใจจนทนอยู่ไม่ไหว”
เอเดรียนกล่าวถึงน้องสาว และนั่นก็ทำ� เอาเจ้าตัวเผลอยิ้ม
ออกมากับความดื้อรัน้ ของน้องเล็กของบ ้านทีถ่ กู ตามใจจนเคยตัว
“ไม่ใช่หรอกครับ เอรีน่าไม่อยู่บ ้าน แต่จะกลับมาวันนี้”
“อ้าว งัน้ เพราะอะไรล่ะ”
“คือเรื่องทัง้ หมดเป็ นอย่างนี้ครับ”

หลังจากได้ฟงั เรื่องราวจากปากคนเป็ นน้องชาย เอเดรียน

ถึงกับขมวดคิ้วเขา้ หากันแน่ น พลางจ้องใบหน้าที่ยงั คงเรียบเฉย
ของเอเรียส
“ไม่มกี ารแต่งงาน ไม่มที ะเบียนสมรส แล ้วฝ่ ายนัน้ เขายอม
เหรอ”
“ก็ไม่เห็นมีปญ
ั หาอะไรนี่ครับ เพราะทันทีท่ีเห็นเช็คมูลค่ า
สิบล ้านดอลลาร์เขาก็บนิ กลับกรุงเทพฯ ทันที ทิ้งเอาไว้กแ็ ต่ลูกสาว
ของเขานั่นแหละครับ”
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น�ำ้ เสียงที่กล่าวออกมาติดจะเย้ยหยันนิดๆ จนคนฟังอย่าง
เอเดรียนสัมผัสได้ คนเป็ นพีช่ ายถึงกับสั่นศีรษะพลางสบสายตากับ
เอเรียส
“จริงๆ แล ้วนายไม่ตอ้ งท�ำตามก็ได้น่ี แค่ให ้เงินก็น่าจะจบ”
“หากไม่เป็ นเพราะค�ำสัญญาของคุณทวดของเราและคุณทวด
ของเขา ผมก็ไม่มที างยอมท�ำตามเด็ดขาด และคุณพ่อก็ขอร้องผม
ด้วย ผมจะปฏิเสธได้ยงั ไง”
เอเรียสกล่าวถึงคุณทวดทีล่ ว่ งลับไปแล ้ว บวกกับค�ำขอร้อง
ของบิดาท�ำใหช้ ายหนุ่ มไร้ทางเลือกในการปฏิเสธ และที่สำ� คัญ
นี่ เ ป็ น เรื่อ งบุญ คุ ณ ระหว่า งกัน ของสองตระกู ล ที่ใ นอดีต ฝั่ ง โน้น
เคยช่วยตระกูลฟรีเดลเอาไว ้ หากปฏิเสธคงจะดูใจร้ายเกินไปหน่อย
“แล ้วนายโอเคกับการใช้ชวี ติ คู่งนั้ เหรอ”
“ผมก็แค่ทำ� ตามค�ำมั่นสัญญาในอดีตเท่านัน้ ”
“นายหมายความว่าไง”
“คุณทวดแค่ระบุเอาไวว้ ่า ใหท้ ายาทรุ่นใดรุ่นหนึ่งได้ใช้ชีวติ
ด้วยกันในฐานะสามีภรรยา แต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องจัดพิธีแต่งงาน
ไม่ได้ระบุวา่ จะต้องจดทะเบียนสมรสนี่ครับ และวันหนึ่งหากผมจะ
กลับไปใช้ชวี ติ โสดตามเดิม นัน่ ก็ไม่ถอื ว่าผมท�ำผิดสัญญา อีกอย่าง
ผมก็ให ้เกียรติเขาด้วยการสวมแหวนไว้ทน่ี ้ วิ นางข ้างซ ้ายแล ้วนะครับ
แค่น้ ีมนั ก็มากเกินพอแล ้ว”
เอเดรียนถึงกับส่ายหน้าให้กบั ความคิดของคนเป็ นน้องชาย
“แล ้วนายไม่สงสารผู ้หญิงเขาบ ้างเหรอ ว่าแต่เขาชื่ออะไรนะ”
“พระจันทร์ครับ”
“อา นั่นแหละ แล ้วนายไม่สงสารพระจันทร์บ ้างเหรอ เลิกรา
กันผู ้หญิงก็มแี ต่จะเสียหาย”
“ผมไม่ได้มองว่าเป็ นเรื่องเสียหายตรงไหนเลยนี่ครับ ในเมือ่
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ทัง้ สองฝ่ ายได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ถึงแม้ว่าผมจะขาดทุนย่อยยับ
ก็ตาม ไม่ใช่นอ้ ยๆ เลยนะครับ กับมูลค่าตัวเลขทีผ่ มต้องจ่ายไป”
“นายนี่มนั จริงๆ เลยนะเอเรียส”
“นี่กถ็ อื ว่าผมยอมสุดๆ แล ้วนะครับ” เมือ่ เอเรียสบอกแบบนัน้
เอเดรียนก็หมดค�ำจะโต้แย้ง จึงถือโอกาสเปลีย่ นเรื่อง
“เออ แล ้วเรื่องไลลาน่ะ นายท�ำใจได้แล ้วงัน้ เหรอ”
เอเดรียนกล่าวถึงอดีตคนรักของเอเรียสทีเ่ พิง่ จะเลิกรากันไป
ไม่ถงึ เดือน
“ก็ไม่ได้เป็ นปัญหาอะไรนี่ครับ เราจากกันด้วยดี”
ถึงแมน้ อ้ งชายจะตอบออกมาแบบนัน้ แต่ เอเดรียนสัมผัส
ได้ว่าเอเรียสยังค่อนข ้างอ่อนไหวกับเรื่องนี้ หากแต่เจ้าตัวเก็บซ่อน
ความรูส้ กึ ต่างๆ เอาไว ้ภายใต้สหี น้าเรียบเฉยเย็นชา
“เอาละๆ นายโอเคก็ดแี ล ้ว” เมือ่ เจ้าตัวบอกแบบนัน้ เอเดรียน
ก็ไม่อยากเซ ้าซี้
“ตกลงคื น นี้ จ ะไปกิ น มื้อ ค�ำ่ ที่บ า้ นผมใช่ ไ หมครับ ผมให ้
พระจันทร์เตรียมอาหารไว ้รอแล ้ว”
“ต้องไปสิ แล ้วเอรีน่าล่ะนายบอกหรือยัง”
“เดีย๋ วโทร.ไปบอกครับ กะว่าให ้ชวนพีไ่ บรอันมาด้วย”
“งัน้ ก็โอเค เย็นนี้เจอกัน”
“ครับ”
เอเรียสรับค�ำก่ อนจะลุกขึ้นสาวเทา้ ออกไปจากหอ้ งท�ำงาน
ของเอเดรียนโดยมีสายตาของคนเป็ นเจ้าของหอ้ งมองตามไปจน
แผ่นหลังของน้องชายลับสายตา และอดจะกังวลไม่ได้ตามประสา
คนเป็ นพีท่ ห่ี ่วงน้องชาย
และหวังว่าเรื่องทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี
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“ว่าไงคะพีช่ าย น้องเพิง่ มาถึงบ ้านพอดี”

เอรีน่ า กล่า วเสีย งใสระหว่ า งทิ้ง ตัว ลงนั่ ง บนเตีย งใหญ่ ใ น
หอ้ งนอน หญิงสาวเพิง่ จะเดินทางกลับมาถึงบา้ นเมือ่ หา้ นาทีก่อน
เอเรียสก็โทร.เข ้ามาพอดี
“เย็นนี้ชวนพีไ่ บรอันมากินมื้อค�ำ่ ทีบ่ ้านพีห่ น่อยสิ”
“น้องก็อยู่ทบ่ี ้านอยู่แล ้วนี่ไงคะ”
เอรีน่าขมวดคิ้วน้อยๆ อดจะแปลกใจกับค�ำเชิญชวนของพีช่ าย
ไม่ได้ จูๆ่ มาชวนให้รบั ประทานมื้อค�ำ่ ด้วยกันทัง้ ๆ ทีอ่ ยูบ่ ้านเดียวกัน
แท ้ๆ จะไม่ดูแปลกไปหน่อยหรอกหรือ
“พีห่ มายถึงบ ้านของพีท่ ซ่ี ้อื ไว ้แถวชานเมือง”
“อ้าว พีเ่ อเรียสย้ายไปอยู่ท่นี ั่นตัง้ แต่เมือ่ ไรคะ น้องไม่เห็น
จะรูเ้ รื่องเลย”
เอรีน่าจ�ำได้ดวี ่าก่อนที่เธอจะเดินทางไปเที่ยวกับกลุ่มเพือ่ น
ที่ต่างประเทศเมื่อหา้ วันก่ อน เอเรียสก็ยงั อยู่ ท่ีคฤหาสน์ฟรีเดล
ไม่ได้มที ที ่าว่าเจ้าตัวจะย้ายออกไปอยู่ขา้ งนอกเลยด้วยซ�ำ้ แลว้ นี่
เกิดอะไรขึ้น
“ฟังทีพ่ จ่ี ะเล่า แล ้วอย่าเพิง่ ถามแทรก ตกลงไหม”
เอรีน่าพยักหน้ารับหงึกๆ ถึงแม้วา่ ปลายสายจะไม่เห็นก็ตาม
“คือเรื่องทัง้ หมดเป็ นอย่างนี้”

ได้ฟงั เรือ่ งราวทัง้ หมดจากปากคนเป็นพีช่ ายเอรีน่าก็อดตกใจ

ไม่ไ ด้ เธอไม่อ ยู่ บ า้ นแค่ ไ ม่ก่ีว นั พี่ช ายอีก คนของเธอก็ มีภ รรยา
เสียแล ้ว แถมยังเป็ นภรรยาทีไ่ ม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนด้วยซ�ำ้
อดถามออกไปอย่างกังวลไม่ได้
“พีเ่ อเรียสโอเคใช่ไหมคะ”
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“พีไ่ ม่มปี ญ
ั หาอะไรหรอก คิดว่าคงไม่นาน”
“พีเ่ อเรียสหมายความว่ายังไงคะ” พอได้ยนิ แบบนัน้ เอรีน่า
ถึงกับขมวดคิ้วมุน่
“ก็หมายความว่าคงใช้ชีวติ อยู่ดว้ ยกันไม่นานหรอก พีก่ ็แค่
ท�ำ ตามค�ำ มั่ น สัญ ญาและไม่อ ยากให ต้ ระกู ล เราขึ้น ชื่อ ว่า ไม่รู้จ กั
บุญคุณ”
“หมายความว่าพีเ่ อเรียสจะเลิกกับพระจันทร์หรือคะ”
เอรีน่าทราบว่าภรรยาของพีช่ ายชือ่ พระจันทร์และอายุนอ้ ยกว่า
ตัวเองจากค�ำบอกเล่าของคนเป็ นพีช่ าย จากทีก่ งั วลเกีย่ วกับความรูส้ กึ
ของพีช่ าย ตอนนี้กเ็ ริม่ เอนเอียงไปเห็นใจภรรยาของพีช่ ายทีย่ งั ไม่ได้
เห็นหน้ากันอย่างพระจันทร์เสียแล ้ว
“ก็ใช่ไง อย่างทีบ่ อกพีก่ ็แค่ทำ� ตามค�ำมั่นสัญญาของคุณทวด
เท่านัน้ ”
“แล ้วอย่างนี้พระจันทร์ เอ่อ...จะไม่เสียหายหรือคะ”
ในฐานะที่เป็ นผู ห้ ญิงเหมือนกันเอรีน่าก็อดไม่ได้ท่ีจะเกิด
ความเห็นใจ ไม่ว่าการใช้ชีวติ คู่ จะเกิดขึ้นเพราะเหตุผลใดก็ตาม
ไม่มใี ครอยากเลิกราหรอก โดยเฉพาะฝ่ ายหญิง
“พีว่ ่าเธอคงเตรียมใจเอาไวแ้ ลว้ แหละ ตัง้ แต่รูว้ ่าต้องมาอยู่
กับพี”่
เอรีน่าสัมผัสได้ถงึ น�ำ้ เสียงทีต่ ดิ จะดูแคลนนิดๆ ของเอเรียส
แบบนัน้ ก็ย่ิงเห็นใจพระจันทร์เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว แต่ว่าเรื่องนี้เป็ น
เรื่องของพีช่ าย เธอคงแย้งอะไรมากไม่ได้
“แล ้วตกลงว่าจะมากินมื้อค�ำ่ ทีบ่ า้ นพีไ่ หม พีช่ วนพีเ่ อเดรียน
กับผักหวานแล ้วก็เด็กๆ แล ้ว”
“ไปค่ะ เจอกันตอนเย็นนะคะ”
“อย่าลืมชวนพีไ่ บรอันมาด้วยล่ะ รายนัน้ ไม่ใช่หงอยไปแล ้ว
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เหรอ แฟนหนีไปเทีย่ วตัง้ หลายวัน”
“แหม...พีเ่ อเรียสก็พดู เกินไป พีไ่ บรอันเขาไม่หงอยหรอกค่ะ”
พูดถึงแฟนหนุ่ มที่เป็ นต�ำรวจเอรีน่าก็อดจะยิ้มออกมาไม่ได้
ว่าไปแล ้วเธอก็คิดถึงอีกฝ่ ายเหมือนกัน เพราะตอนทีไ่ ปเทีย่ วแบบ
ตัง้ แคมป์ กบั กลุม่ เพือ่ นในเขตอุทยานไร้สญ
ั ญาณโทรศัพท์ จึงท�ำให ้
ขาดการติดต่อกันไป
“ไม่หงอยอะไรกัน เมือ่ วานยังโทร.มาถามพีเ่ ลยว่าเมือ่ ไรเรา
จะกลับ ถามพีไ่ ม่พอยังโทร.ไปหาพีเ่ อเดรียนอีก อย่างนี้ยงั ไม่เรียกว่า
หงอยอีกเหรอ ทัง้ หงอยทัง้ เหงาแหละพีว่ า่ ”
“คิกๆ แฟนใครเอ่ยน่ารักจังเลยน้า”
“ไม่ตอ้ งมาชมแฟนเราให้พ่ฟี งั เลย รีบๆ โทร.หาพี่ไบรอัน
ซะล่ะ”
“รับทราบค่า เจอกันตอนเย็นนะคะพีช่ าย”
“อืม”
เอเรียสรับค�ำก่อนจะกดวางสาย เอรีน่าจึงจัดการต่อสายหา
คนรักอย่างผู ้กองหนุ่มไบรอันทันที รอยยิ้มกว ้างปรากฏบนดวงหน้า
รูปไข่ทนั ทีทอ่ี กี ฝ่ ายกดรับสาย
“พีไ่ บรอัน เอรีน่ากลับมาแล ้วนะคะ”

“มารีคะ พระจันทร์ตอ้ งออกไปซื้อของส�ำหรับท�ำมื้อเย็น

พระจันทร์จะไปหาซื้อได้ทไ่ี หนคะ”
พระจันทร์ไม่เคยใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ และนี่กเ็ ป็ นครัง้ แรก
ที่เจ้าตัวจากบา้ นมาไกลถึงอเมริกา และหญิงสาวก็ไม่ทราบว่าจะ
หาซื้อวัตถุดบิ ต่างๆ ได้จากทีไ่ หน จึงต้องขอความช่วยเหลือจากมารี
“เดีย๋ วดิฉนั โทร.ตามคนขับรถให ้นะคะ คุณเอเรียสสัง่ เอาไว ้แล ้ว”
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“ค่ะ”
พระจันทร์นงั่ รอทีห่ ้องนัง่ เล่นเพียงไม่นาน มารีกเ็ ดินเข ้ามาหา
พร้อมแจ้งว่ารถมารออยู่ท่หี น้าบา้ นแลว้ หญิงสาวจึงเดินออกไป
พร้อมมารีทบ่ี อกว่าจะออกไปด้วยกัน
รถยุโรปคันหรู เลี้ยวเขา้ มาจอดยังซู เปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง
พระจันทร์กา้ วลงจากรถพร้อมกับมารี ก่อนทีท่ งั้ คู่จะพากันเดินเข ้าไป
ด้านใน
มารีเข็นรถส�ำหรับใส่ของตามพระจันทร์ทก่ี ำ� ลังเลือกวัตถุดบิ
ต่ า งๆ ที่จ ะใช้ป ระกอบอาหาร รอยยิ้ม หวานปรากฏบนใบหน้า
เรีย วสวยเมื่อ เห็น วัต ถุดิบ ที่น�ำ เข า้ บางส่ ว นมาจากประเทศไทย
หากแต่ ก็ลอบย่ นจมูกนิดๆ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เธอเคย
เลือกซื้อจากตลาดสดที่บา้ นแลว้ พบว่าราคาแตกต่างกันหลายเท่า
แต่ถงึ กระนัน้ หญิงสาวก็ไม่มที างเลือก จ�ำต้องหยิบของที่ตอ้ งการ
ใส่รถเข็น เมือ่ ได้ของทีต่ อ้ งการทัง้ หมดจึงไปทีเ่ คาน์เตอร์ชำ� ระเงิน
หญิงสาวเขา้ คิวระหว่างที่รอคนแรกช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ ดวงตา
กลมโตสีดำ� ขลับก็เหลือบไปเห็นคนรูจ้ กั ทีไ่ ม่คดิ ว่าจะเจออีกฝ่ ายทีน่ ่ี
“พีค่ มน์”
เจ้าของชือ่ หันมาตามเสียงเรียกก่อนจะเดินเข ้ามาหาพระจันทร์
ในทันที ทว่ายังไม่ทนั ได้เอ่ยปากทักทายกัน ถึงคิวพระจันทร์จา่ ยเงิน
พอดี
“แป๊ บนึงนะคะ พระจันทร์จ่ายเงินก่อน”
คมน์พยักหน้ารับ ชายหนุ่มรอจนกระทั่งพระจันทร์ชำ� ระเงิน
เรียบร้อย จึงพากันเดินออกไปนอกซูเปอร์มาร์เก็ตโดยมีมารีเข็นรถ
ใส่ของตามออกไป ทัง้ คู่เดินมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทีจ่ อดรถ มารี
กับคนขับรถช่วยกันเอาของทีพ่ ระจันทร์ซ้ อื มาใส่ทา้ ยรถ หญิงสาว
จึงถือโอกาสนัน้ พูดคุยกับคมน์
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ด้วย”

“พีค่ มน์มาท�ำอะไรทีน่ ่ีเหรอคะ”
คมน์เป็ นพีช่ ายของเพือ่ นสนิทของพระจันทร์ทช่ี ่อื คัคนางค์
“คุณพ่อมาคุยเรือ่ งธุรกิจส่งออกเครือ่ งเทศน่ะ เลยให้พต่ี ามมา

“อ้อ งัน้ ที่แวะมาซู เปอร์มาร์เก็ตนี้ก็เพราะมาส�ำรวจตลาด
หรือเปล่าคะ”
“ก็ประมาณนัน้ แหละ ว่าแต่พระจันทร์เถอะ ท�ำไมถึงได้มาอยู่
ทีน่ ่ีละ่ ”
สีหน้าของพระจันทร์ดูจดื เจือ่ นลงเล็กน้อยเมือ่ ถูกถามแบบนัน้
แต่สุดท ้ายหญิงสาวก็ฝืนยิ้มบางๆ ก่อนจะตอบกลับไป
“คือตอนนี้พระจันทร์ยา้ ยมาอยู่ทน่ี ่ีแล ้วค่ะ”
“หืม” คมน์เลิกคิ้วข ้างหนึ่งขึ้นประกอบค�ำถาม และแน่นอนว่า
เจ้าตัวแปลกใจไม่นอ้ ยกับค�ำตอบของเพือ่ นน้องสาว “พีถ่ ามได้ไหม
ว่าท�ำไมถึงได้ยา้ ยมาอยู่ทน่ี ่ีละ่ แล ้วยายนางค์รูห้ รือยัง”
พระจันทร์ส่ายหน้าน้อยๆ เป็ นการปฏิเสธ
“มันค่อนข ้างกะทันหันน่ะค่ะ พระจันทร์ก็ว่าจะโทร.หานางค์
อยูเ่ หมือนกัน แต่ยงั ไม่มเี วลาเลย ส่วนเรือ่ งทีพ่ ระจันทร์ย ้ายมาอยูน่ ่ี
ก็เพราะเหตุผุ ลทางบ ้านน่ะค่ะ”
เมือ่ พระจันทร์ดูไม่สะดวกใจทีจ่ ะตอบค�ำถาม คมน์กม็ มี ารยาท
พอทีจ่ ะไม่คาดคัน้
“เอาละ ไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็ นไร อย่าลืมโทร.หายายนางค์
บ ้างก็แล ้วกัน”
“ได้ค่ะพีค่ มน์”
“งัน้ เราแลกเบอร์กนั เอาไวห้ น่ อยได้ไหม เผื่อมีอะไรจะได้
โทร.หากัน พีย่ งั อยู่ทน่ี ่ีอกี หลายวัน”
“ได้เลยค่ะ”
36 ภรรยารักจอมมาร

พระจันทร์กดหมายเลขโทรศัพท์ใส่ มือถือที่คมน์ส่งมาให ้
ก่ อนจะส่งคืน คมน์รบั เอาไวก้ ่ อนจะกดโทร.ออกเขา้ เครื่องของ
พระจันทร์เพือ่ ให้อกี ฝ่ ายทราบหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเอง
“พระจันทร์ไปก่อนนะคะพีค่ มน์ ไว ้เจอกันค่ะ”
“อืม ไว ้เจอกัน”
พระจันทร์รอจนกระทั่งแผ่นหลังของคมน์หายกลับเขา้ ไป
ในซู เ ปอร์ม าร์เ ก็ ต อีก ครัง้ จากนัน้ หญิง สาวจึง ก้า วขึ้น รถโดยมี
คนขับรถช่วยเปิ ดประตูให ้ ประตูถูกปิ ดลงด้วยฝี มอื ของคนขับรถ
ก่อนทีร่ ถจะเคลือ่ นออกไปจากซูเปอร์มาร์เก็ต

อ าหารหน้าตาน่ ารับประทานมากมายทัง้ คาวและหวาน

ถูก จัด เตรีย มพร้อ มอยู่ บ นโต๊ะ ยาวที่ส วนหน้า บ า้ นในเวลาราวๆ
ห ้าโมงเย็นโดยฝี มอื ของพระจันทร์กบั มารี หญิงสาวขอตัวไปจัดการ
อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ เพือ่ รอการกลับมาของเอเรียสและแขกของเขา
ที่เธอไม่ทราบว่ามีใครบา้ ง หญิงสาวใช้เวลาเพียงไม่นานก็จดั การ
อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผ ้าเรียบร้อย ร่างบอบบางในชุดเดรสสัน้ แขนเสื้อ
เป็ นทรงบอลลู นสีชมพูอ่อนลายดอกไมก้ า้ วออกมาจากหอ้ งนอน
ตัง้ ใจจะไปดูความเรียบร้อยทีโ่ ต๊ะอาหารอีกครัง้ ทว่าไม่ทนั ได้ก้าวขา
พ ้นประตูบ ้าน รถของเอเรียสก็ขบั มาจอดทีโ่ รงรถ ก่อนทีช่ ายหนุ่ม
จะก้าวขายาวๆ ครู่เดียวเขาก็หยุดอยู่ตรงหน้าเธอ
“กลับมาแล ้วเหรอคะ”
พระจันทร์อมยิ้มนิดๆ ตอนทีถ่ ามคนตรงหน้า เอเรียสทีย่ งั คง
สีหน้าเรียบเฉยกวาดสายตามองร่างเล็กในชุดเรียบๆ หากแต่อยู่บน
ร่างบางกลับดูน่ารักน่ามองจนเขาเกือบละสายตาไม่ได้ โดยเฉพาะ
ที่ดวงหน้ารู ปไข่ท่ไี ร้การแต่งแต้มโชว์ผวิ เนียนใสราวกับผิวเด็กนัน้
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ท�ำให ้เขาแทบละสายตาไปจากหญิงสาวไม่ได้เลย
“คุณเอเรียสเพิง่ กลับมา ดืม่ น�ำ้ ก่อนสักหน่อยดีไหมคะ เดีย๋ ว
พระจันทร์ไปหยิบให้”
เสียงหวานใสที่ดงั ขึ้นอีกครัง้ ท�ำใหช้ ายหนุ่ มหลุดออกจาก
ความคิด ของตัว เอง ใบหน้า คมเข ม้ พยัก เล็ก น้อ ยก่ อ นครางรับ
ในล�ำคอ
“อืม”
“งัน้ ส่งเสื้อมาค่ะ เดีย๋ วพระจันทร์เอาไปเก็บให ้ คุณเอเรียส
นั่งรอทีห่ ้องนั่งเล่นก่อนก็ได้ค่ะ เดีย๋ วพระจันทร์ยกน�ำ้ ตามไป”
หญิงสาวกล่าวถึงเสื้อสูททีพ่ าดอยู่บนท่อนแขนของชายหนุ่ม
เอเรียสส่งมันให ้เธอก่อนทีเ่ ขาจะก้าวเท ้าเข ้าไปในโซนห ้องนัง่ เล่นแล ้ว
ทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟา มือหนาหยิบรีโมตทีวขี ้ นึ มากดเปิ ดดูรายการ
แข่งรถ ส่วนพระจันทร์เดินเอาเสื้อสูทของเขาไปเก็บ จากนัน้ จึงยกน�ำ้
มาให้อกี ฝ่ าย
“น�ำ้ ค่ะ”
หญิงสาววางแก้วน�ำ้ ลงบนโต๊ะกระจกทรงสี่เหลีย่ มที่ตงั้ อยู่
หน้าโซฟา เอเรียสพยักหน้ารับรู จ้ ากนัน้ จึงควา้ แก้วน�ำ้ ขึ้นมาดื่ม
จนกระทั่งน�ำ้ ในแก้วพร่องไปเกินครึ่งเขาก็วางแก้วลงบนจานรอง
“แขกของคุณเอเรียสจะมาถึงประมาณหกโมงเย็นใช่ไหมคะ”
พระจันทร์ทย่ี งั ยืนอยูท่ เ่ี ดิมถามคนทีน่ งั่ อยูบ่ นโซฟา ชายหนุ่ม
หันมาสบสายตากับเธอ
“ใช่”
“ถ ้างันพระจั
้
นทร์ขอตัวไปดูความเรียบร้อยของอาหารอีกทีนะคะ”
“อืม”
“อ้อ ลืมบอกไปเลยค่ะ พระจันทร์เตรียมน�ำ้ อุ่นเอาไว้ใหแ้ ล ้ว
นะคะ เผือ่ คุณเอเรียสอยากจะอาบน�ำ้ ก่อน”
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“ขอบใจ”
เอเรียสกล่าว พระจันทร์อมยิ้มนิดๆ เป็ นการรับรูค้ ำ� ขอบคุณ
ของอีกฝ่ ายก่อนทีร่ ่างบางจะก้าวออกไปด้านนอก นัยน์ตาสีฟ้าคราม
มองตามแผ่นหลังของหญิงสาวไปจนลับสายตา ก่อนจะดึงสายตา
กลับมาทีห่ น้าจอทีวเี มือ่ แผ่นหลังบอบบางลับสายตาไปแล ้ว
“คุณเป็ นคนแบบไหนกันแน่พระจันทร์”
ชายหนุ่มพึมพ�ำเบาๆ เพราะหากนึกท่าทางของบิดาและมารดา
ของหญิงสาวที่เขาเคยเจอ เห็นแว่บเดียวเขาก็รู้ได้ทนั ทีว่าฝ่ ายนัน้
มีความกระหายเงินมากขนาดไหน และเขาก็คิดว่าคนเป็ นลูกคง
ไม่ต่างกันนัก ที่เขายอมรับในเงือ่ นไขเพราะไม่ตอ้ งการให้ฝ่ายนัน้
หยิบยกเรื่องราวในอดีตมากล่าวอ้างอีก เพียงแค่ทำ� ตามสัญญาของ
คุณทวดทีล่ ว่ งลับไปแล ้วให ้จบๆ กันไป และเขาก็ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะใช้ชวี ติ
กับผูห้ ญิงทีม่ าจากครอบครัวทีแ่ สดงออกอย่างชัดเจนว่าหิวเงินมาก
ขนาดนัน้ ไปจนตลอดชีวติ อย่างมากก็แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้
เพือ่ ให้สญั ญาระหว่างกันสิ้นสุดลง อีกฝ่ ายจะได้ไม่มขี ้ออ้างมาขอเงิน
ได้อกี หากแต่ท่าทางของหญิงสาวแตกต่างจากคนเป็ นบิดามารดา
อย่างสิ้นเชิง เห็นได้จากทีห่ ญิงสาวปฏิเสธข ้อเสนอของเขาไปเมือ่ วาน
แต่บางทีเธออาจจะแค่เล่นละครเพือ่ ตบตาเขาเพราะต้องการ
มากกว่าทีเ่ ขาเสนอให้ก็ได้ เรื่องนี้คงต้องดูกนั ยาวๆ
เอเรียสสลัดเรื่องทีร่ บกวนจิตใจออกจากหัว ชายหนุ่มกดปิ ด
ทีวกี ่อนจะลุกจากโซฟาแล ้วสาวเท ้าเข ้าไปในห ้องนอน จัดการอาบน�ำ้
เปลีย่ นเสื้อผ ้าแล ้วออกมารอการมาของครอบครัวพีช่ ายและน้องสาว
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3
ไฟสนามสีขาวสว่างถูกเปิ ดในเวลาสิบแปดนาฬกิ า ตอนนี้

แขกของเอเรียสมาครบกันทุกคนแลว้ และพระจันทร์ก็ทราบว่า
ทุกคนทีม่ าล ้วนเป็ นคนในครอบครัวของเอเรียส แต่หญิงสาวก็อดจะ
รู้สกึ เกร็งๆ ไม่ได้ แม้ว่าตอนนี้จะนั่งอยู่ขา้ งเอเรียสก็ตาม มื้อค�ำ่
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พระจันทร์ทำ� ได้แค่ฟงั คนร่วมโต๊ะสนทนากัน
มีบา้ งที่เธอเปิ ดปากตอบค�ำถามของคนในโต๊ะ โดยเฉพาะเอรีน่า
น้องสาวของเอเรียสทีด่ ูค่อนข ้างสนอกสนใจเรื่องราวของเธอ และ
พระจันทร์ก็ยนิ ดีอย่างยิง่ ในการตอบค�ำถามของอีกฝ่ าย เพราะมัน
ช่วยใหเ้ ธอลดอาการเกร็งเครียดลงได้บา้ ง และเพราะความน่ ารัก
สดใสของเอรีน่าและความน่ ารักของลูกชายฝาแฝดของเอเดรียน
พีช่ ายของเอเรียสท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ตอนนี้พวก
หนุ่มๆ แยกตัวไปดืม่ กันทีร่ มิ สระว่ายน�ำ้ ส่วนสาวๆ รวมถึงเด็กๆ
พากันมานั่งทีห่ ้องนั่งเล่น
“คุณแม่ฮะ ผมเป็ นแฟนอาพระจันทร์ได้ไหมฮะ”
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“หืม”
แอชเชอร์ แฝดน้องของออสตินวัยสามขวบเศษหันไปถาม
มุกดาราผู เ้ ป็ นมารดา ท�ำเอาเจ้าตัวถึงกับเลิกคิ้วขึ้นมองลู กชาย
ที่ม องมาด้ว ยสายตาเป็ น ประกายอย่ า งรอคอยค�ำ ถาม ก่ อ นที่
หญิงสาวจะหัวเราะออกมาเบาๆ ตอนเห็นแอชเชอร์ปีนขึ้นไปนั่ง
บนตักของพระจันทร์ท่นี ั่งอยู่บนโซฟา ส่วนแฝดผู้พอ่ี ย่างออสติน
ก�ำลังนั่งดู ดนมกล่อง สายตาจับจ้องอยู่ท่ีตวั การ์ตูนบนทีวโี ดยมี
เอรีน่าผู เ้ ป็ นอานั่งอยู่ขา้ งกัน ส่วนพระจันทร์ก็กำ� ลังอมยิ้มน้อยๆ
อย่างเอ็นดู
“แอชเชอร์บอกคุณแม่ซคิ รับว่าแฟนคืออะไร”
“คือคนทีแ่ บ่งขนมให ้เราไงครับ”
ได้ยนิ ค�ำตอบแบบนัน้ จากเจ้าตัวเล็ก พระจันทร์กบั มุกดารา
ถึงกับหัวเราะพรืด รวมถึงเอรีน่าทีน่ งั่ อยูก่ บั ออสตินทีโ่ ซฟาอีกตัวนัน่
ก็ดว้ ย
“แค่แบ่งขนมอย่างเดียวเราไม่เรียกว่าแฟนกันหรอกนะครับ
คนสองคนต้องรักกันด้วยนะ”
“อาพระจันทร์รกั ผมไหมฮะ”
ทันทีทม่ี กุ ดาราบอกแบบนัน้ แอชเชอร์กห็ นั ไปถามพระจันทร์
ทันที เจ้าตัวอมยิ้มน้อยๆ แลว้ พยักหน้าหงึกๆ แลว้ ตอบค�ำถาม
เจ้าเด็กตัวเล็ก
“รักครับ”
“อาพระจันทร์กร็ กั ผม งัน้ ก็เป็ นแฟนผมได้ใช่ไหมฮะ”
คราวนี้แอชเชอร์หนั ไปถามมุกดาราอีกครัง้ หญิงสาวอมยิ้ม
แล ้วส่ายหน้า
“ความรักมีหลายรูปแบบ อย่างทีแ่ ม่รกั ลูกก็ไม่ได้หมายความว่า
เราเป็ นแฟนกัน แม่พูดถูกไหม อาพระจันทร์รกั แอชเชอร์แบบ
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อารักหลาน ส่วนความรักแบบแฟนน่ ะ ไวล้ ู กโตกว่านี้อีกหน่ อย
แม่จะค่อยๆ บอกลูกอีกที”
แอชเชอร์ทำ� หน้ามุ่ยเพราะไม่ได้ดั่งใจ ดวงตากลมโตใสแจ๋ว
หันไปมองหน้าพระจันทร์อกี ครัง้ ถามด้วยสีหน้าทีแ่ สดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงความผิดหวัง
“อาพระจันทร์เป็ นแฟนผมไม่ได้จริงๆ เหรอฮะ”
“ไม่ได้ครับ เพราะอาพระจันทร์เป็ นแฟนของอาเอเรียสไง”
มุกดาราเป็ นคนตอบค�ำถามของลูกชาย ส่วนพระจันทร์ก็ย้ มิ
อย่างเอ็นดูแอชเชอร์ทย่ี งั คงหน้ามุย่
“ก็ได้ฮะ ผมยอมให ้อาเอเรียสก็ได้”
ค�ำพูดค�ำจาแสนน่ารักท�ำใหพ้ ระจันทร์โน้มใบหน้าไปฟัดแก้ม
แอชเชอร์อย่างมันเขี้ยว ก่อนเจ้าตัวจะถูกมุกดาราเรียกเพราะถึงเวลา
เขา้ นอน นั่นก็คือเวลาสองทุ่มตรง ระหว่างรอคนเป็ นบิดาอย่าง
เอเดรียนก�ำลังดืม่ สังสรรค์กบั เอเรียสและไบรอัน
“มาเด็กๆ เดีย๋ วแม่พาไปเข ้านอน”
มุกดาราลุกจากโซฟา ยื่นมือทัง้ สองขา้ งไปหาลูกๆ ที่นั่งอยู่
คนละที่ ออสตินที่นั่งอยู่ ขา้ งเอรีน่าลุกมาหาคนเป็ นมารดาทันที
ส่วนแอชเชอร์แม ้จะมีทที ่าอิดออดในตอนแรก แต่สุดทา้ ยก็ย่นื มือ
กลมป้ อมให ้มุกดาราจับจูง
“เดีย๋ วผักหวานพาเด็กๆ ไปนอนก่อนนะคะคุณเอรีน่า เดีย๋ วพี่
มานะพระจันทร์”
มุกดาราบอกเอรีน่าก่ อนจะหันมาบอกพระจันทร์ จากนัน้
จึงจูงมือพาเจ้าเด็กแฝดเข ้าไปนอนในห ้องนอนทีอ่ ยูต่ ดิ กันกับห ้องนอน
ของพระจันทร์ กล่อมเด็กๆ หลับด้วยนิทานหนึ่งเรื่อง จากนัน้ จึง
ออกมาคุยกับพระจันทร์และเอรีน่า แต่ส่วนใหญ่มกุ ดาราจะเป็ น
ฝ่ ายฟังบทสนทนาระหว่างพระจันทร์กบั เอรีน่าเสียมากกว่า
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“เห็นพีเ่ อเรียสบอกว่าพระจันทร์เรียนด้านการท�ำอาหารมาเหรอ”
“ใช่ค่ะ พระจันทร์เรียนจบคหกรรมศาสตร์มาค่ะ”
“ถึงว่าท�ำอาหารอร่อยมากๆ เลย ฝี มอื อย่างกับเชฟในโรงแรม
เลยนะ จริงไหมผักหวาน”
“จริงค่ะ” มุกดาราพยักหน้าเห็นด้วย
“ขอบคุณที่ชมนะคะ แต่พระจันทร์คิดว่าพระจันทร์คงต้อง
ฝึ กปรือฝี มอื อีกเยอะเลยค่ะ”
“แล ้วอยากลองไปฝึ กฝี มอื ตามภัตตาคารหรือโรงแรมดูไหม
ฉันพอจะมีคนรู้จกั ทีเ่ ป็ นเจ้าของภัตตาคารอาหารกับโรงแรมอยู่นะ”
พอได้ยนิ แบบนัน้ สีหน้าทีด่ ูเบิกบานในตอนแรกของพระจันทร์
ก็ดูเจือ่ นลง
“เรื่องนี้พระจันทร์คงต้องแล ้วแต่คุณเอเรียสค่ะ”
“แล ้วลองคุยดูหรือยัง พีช่ ายน่าจะอนุญาตนะ”
“พระจันทร์ลองคุยแล ้วค่ะ แต่คุณเอเรียสไม่อนุญาต”
สีหน้าผิดหวังของพระจันทร์ทำ� ใหเ้ อรีน่ายู่ หน้า พลางบ่น
พีช่ ายคนรองกระปอดกระแปด
“พีเ่ อเรียสนะพีเ่ อเรียส ท�ำไมถึงใจร้ายขนาดนี้”
พระจันทร์แสดงสีหน้าจืดเจื่อน เพราะเธอเองก็ไม่มีสิทธิ์
ไปต่ อ รองอะไรทัง้ นัน้ เรื่อ งนี้ ก็ ต อ้ งแล ว้ แต่ เ อเรีย ส ในเมื่อ เขา
ไม่อนุญาต เธอก็ไม่มสี ทิ ธิ์ใดๆ ไปคัดค้าน
“แล ้วทีบ่ า้ นของพระจันทร์ทำ� อะไรเหรอ” เอรีน่าเปลีย่ นเรื่อง
สนทนาเมือ่ เห็นสีหน้าเจือ่ นๆ ของพระจันทร์
“ทีบ่ ้านมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ ้าค่ะ พระจันทร์กไ็ ม่รูร้ ายละเอียด
มากนัก เพราะคนทีด่ ูแลเป็ นคุณพ่อกับพีอ่ าทิตย์ค่ะ”
พระจันทร์กล่าวถึงบิดาและพีช่ าย
“แล ้วพระจันทร์มพี น่ี อ้ งกีค่ นล่ะ” เอรีน่ายังคงชวนคุยไปเรือ่ ยๆ
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“สามค่ะ มีพอ่ี าทิตย์ พีร่ ุง้ แล ้วก็พระจันทร์ค่ะ”
พระจันทร์กล่าวถึงพีน่ อ้ งของตน พีช่ ายคนโตของหญิงสาว
ชื่ออาทิตย์ ส่วนพีส่ าวคนรองชื่อรุง้ ดาว
“ดีจงั เลยนะ มีพส่ี าวด้วย คงจะสนิทกันละสิ”
พระจันทร์ส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะตอบ
“ไม่ ค่ อ ยสนิ ท กัน เท่ า ไรค่ ะ พระจัน ทร์ส นิ ท กับ พี่อ าทิต ย์
มากกว่า”
พระจันทร์อมยิ้มนิดๆ ตอนที่ใหค้ ำ� ตอบ โดยไม่ได้ลงลึก
ในรายละเอียดว่าเพราะอะไรถึงสนิทกับพีช่ ายมากกว่าพีส่ าว และ
เอรีน่าก็ทราบดีวา่ ไม่ควรคาดคัน้ เพราะอันทีจ่ ริงเพียงแค่ชวนพูดคุย
เพือ่ ไม่ให ้พระจันทร์รสู้ กึ อึดอัดใจก็เท่านัน้
“แล ้วพรุ่งนี้พระจันทร์วา่ งหรือเปล่า”
“ว่างค่ะ พระจันทร์ไม่มอี ะไรต้องให ้ท�ำอยู่แล ้ว”
“เหงาหรือเปล่า”
“ก็นิดหน่อยค่ะ อันทีจ่ ริงพระจันทร์คดิ ถึงบ ้านมากกว่าค่ะ”
“ถ ้าอย่างนัน้ พรุ่งนี้ไปช็อปปิ้ งกันไหม”
“ได้ค่ะ”
“แลว้ พี่ผกั หวานไปด้วยกันไหมคะ” พระจันทร์หนั ไปถาม
มุกดารา อีกฝ่ ายอมยิ้มน้อยๆ
“ถ ้ามีคนช่วยดูสองแฝดพีไ่ ปด้วยก็ได้จะ้ ”
“เดีย๋ วพระจันทร์ช่วยดูเองค่ะ”
มุกดาราถึงกับหัวเราะเบาๆ หญิงสาวมองดวงหน้าเรียวสวย
ของพระจันทร์อย่างเอ็นดู
“พีล่ ้อเล่นจ้ะ จริงๆ เด็กๆ ก็มพี เ่ี ลี้ยงช่วยดูแล ้วอยู่แล ้ว ว่าแต่
คุณเอรีน่าจะไปช็อปทีไ่ หนคะ”
“เซนจูร่ที เวนตี้วนั จะได้พาพระจันทร์ไปเปิ ดหูเปิ ดตาบ ้าง”
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“โอเคค่ะ งัน้ ผักหวานไปด้วย”
“ถ ้าอย่างนัน้ พรุง่ นี้สกั สิบเอ็ดโมงเดีย๋ วฉันมารับนะ รับพระจันทร์
ก่อนแล ้วค่อยไปรับผักหวาน”
พระจันทร์กบั มุกดาราพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย เมือ่ นัดแนะ
กันเรียบร้อยสามสาวก็พูดคุยเรื่องสัพเพเหระ หลังจากนัน้ ราวๆ
หนึ่ งชั่วโมง สามหนุ่ มที่นั่งดื่มริมสระก็พากันเขา้ มาในบา้ น แต่
ดูเหมือนว่าคนทีเ่ มาหนักสุดเห็นจะเป็ นเอเรียส เพราะถูกเอเดรียน
กับไบรอันหิ้วปี กเข ้ามา
“ดืม่ หนักไปหน่อยน่ะ” เอเดรียนว่า
“เอเรียสคงไม่เมาหนักขนาดนี้หรอกถ ้านายไม่บงั คับให้มนั ดืม่
วอดก้าแทนไวน์แดง”
“ซื้อมาแลว้ นายจะใหเ้ หลือได้ไงล่ะ เสียของแย่” เอเดรียน
ไหวไหล่ตอบอย่างไม่ยห่ี ระ
“แล ้วท�ำไมนายถึงไม่ดม่ื เอง”
“ฉันเมาแล ้วใครจะขับรถล่ะ ลูกกับเมียฉันก็มาด้วยนายไม่เห็น
หรือไง”
“นั่นมันขอ้ อ้างชัดๆ เลยเอเดรียน ฉันรู น้ ายแค่อยากแกล ้ง
เอเรียส”
“แล ้วไงล่ะ”
ดูเหมือนว่าการโต้เถียงของสองหนุ่มจะไม่จบลงง่ายๆ เอรีน่า
จึงขัดขึ้นเพราะคนถูกหิ้วปี กอย่างเอเรียสแทบจะทรงตัวไม่อยู่แล ้ว
แม้ว่าจะมีสองหนุ่ มหิ้วปี กอยู่กต็ าม
“พอได้แล ้วค่ะ เห็นไหมคะพีเ่ อเรียสคอพับแล ้วนั่นน่ะ”
เอรีน่าตวัดสายตามองแฟนหนุ่มทีมองพีช่ ายคนโตที สงคราม
ฝี ปากระหว่างเพือ่ นซี้จงึ ได้สงบลง
“รบกวนพาคุณเอเรียสเข ้าไปนอนในหอ้ งหน่อยนะคะ เดีย๋ ว
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พระจันทร์ดูแลต่อเอง”
สองหนุ่ มพยักหน้ารับ ก่อนจะพาเอเรียสเขา้ ไปในหอ้ งนอน
จากนัน้ จึงพากันกลับ พระจันทร์ไม่ได้เดินออกไปส่งแขกอย่างที่
ควรจะเป็ น แต่แน่นอนว่าทุกคนเข ้าใจ
“เช็ดตัวหน่อยนะคะ”
พระจันทร์บอกคนที่นอนตาปรือปรอยอยู่บนเตียง ใบหน้า
หล่อเหลาแดงก�ำ่ บวกกับกลิน่ แอลกอฮอล์คละคลุ ้งท�ำใหห้ ญิงสาว
เดาได้ไม่ยากว่าอีกฝ่ ายก�ำลังเมามายอยู่ไม่นอ้ ย
“อืม”
เอเรียสครางรับไม่ปฏิเสธ พระจันทร์จงึ เดินไปหยิบกะละมัง
ใส่นำ�้ กับผา้ ขนหนู ผืนเล็ก หญิงสาววางมันลงที่โต๊ะเล็กขา้ งเตียง
จัดการใช้ผ ้าชุบุ น�ำ้ บิดจนหมาด เช็ดไปตามใบหน้าของคนทีพ่ ยายาม
ปรือตามองเธอทัง้ ทีเ่ ปลือกตาก�ำลังหนักอึ้ง
“หลับไปเลยก็ได้ค่ะ”
พระจันทร์บอกหลังจากใช้ผา้ เช็ดที่ท่อนแขนแข็งแกร่ งทัง้
สองขา้ ง และสอดผา้ เขา้ ไปเช็ดตามเนื้อตัวส่วนบนโดยไม่ได้ถอด
เสื้อผ ้าของอีกฝ่ ายออก แน่นอนว่าเธอไม่ได้ใจกล ้าถึงขนาดนัน้ แม้วา่
อีกฝ่ ายจะอยูใ่ นสถานะสามีของเธอก็ตาม ส่วนกางเกงขายาวทีเ่ จ้าตัว
สวม หญิงสาวก็เลือกที่จะปล่อยเอาไวแ้ บบนัน้ จัดการเช็ดตัวให ้
ชายหนุ่ มได้พอรู้สึกสบายตัว ร่ างบางก็ยกกะละมังใส่นำ�้ ไปเก็บ
ก่ อนจะเดินกลับมาที่เตียงอีกครัง้ หญิงสาวนั่งลงบนเตียง ทว่า
อดแปลกใจไม่ได้เมื่อเห็นคนที่ดวงตาปรือปรอยคลา้ ยจะปิ ดลง
ในตอนแรกเปิ ดเปลือกตาขึ้นราวปกติ
และดวงตาคู่นนั้ ก็กำ� ลังฉายแววบางอย่างที่ชวนใหห้ ญิงสาว
ใจสั่ น ขึ้น มาเสีย ดื้อ ๆ หญิง สาวไม่ ท ราบว่ า เธอกับ เขาสบตากัน
เป็ นระยะเวลานานเท่าไร พอรูต้ วั อีกทีกร็ บี หลบสายตาทีด่ ูพราวระยับ
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จนน่าหวั่นใจคู่นนั้ พลางอ้อมแอ้มถาม
“สร่างเมาแล ้วเหรอคะ”
“วอดก้าแค่นนั้ ท�ำอะไรผมไม่ได้หรอก”
เอเรียสตอบในขณะทีน่ ยั น์ตาสีฟ้าครามไม่ได้ละจากดวงหน้า
งดงามของหญิงสาวเลยแมแ้ ต่เสี้ยววินาที แบบนัน้ พระจันทร์ก็ย่งิ
ขัดเขิน รู้สกึ ว่ามือไมข้ องตนเกะกะขึ้นมาเสียดื้อๆ หญิงสาวก�ำลัง
รู้สกึ ถึงบรรยากาศแปลกๆ รอบๆ ตัว ไม่ใช่ความอึดอัด หากแต่
เป็ นบรรยากาศทีใ่ ห ้ความรูส้ กึ ว่าเธอก�ำลังจะตาย
ตายเพราะว่าหัวใจของเธอก�ำลังท�ำงานหนักเกินไป
“ถ ้าไม่ได้เมางัน้ ก็ไปอาบน�ำ้ ดีไหมคะ จะได้สบายตัวมากกว่านี้”
ถึงแม้ไ ม่เ ข า้ ใจว่า ท�ำ ไมอีก ฝ่ ายถึง ได้แ กล ง้ ท�ำ เป็ น เมามาย
ยามทีอ่ ยู่ต่อหน้าคนอืน่ แน่นอนว่าพระจันทร์ไม่กล ้าถามถึงเหตุผล
หญิงสาวคิดว่าตนเองไม่มสี ทิ ธิ์กา้ วก่ ายเรื่องส่วนตัวของชายหนุ่ ม
มากขนาดนัน้ ถึงแม้วา่ จะอยู่ในสถานะภรรยาของเขาก็ตาม
ภรรยาทีเ่ ขาไม่ได้เต็มใจจะมี
แต่ถงึ กระนัน้ หญิงสาวก็ไม่อาจหา้ มปรามไม่ให้หวั ใจเต้นแรง
ขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุได้
“คุณไม่อยากรูเ้ หรอว่าท�ำไมผมถึงได้แกล ้งเมา”
ชายหนุ่ มไม่ตอบค�ำถามของเธอ แต่เขาเลือกที่จะถามกลับ
ถึงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจของเธอ ดวงตาคู่สวยช้อนขึ้นสบสายตากับชายหนุ่ม
ครู่หนึ่งก็ส่ายหน้าน้อยๆ
“คุณเอเรียสคงมีเหตุผลส่วนตัวค่ะ”
ค�ำ ตอบแสนน่ า รัก และไม่ ก า้ วก่ า ยกัน จนเกิ น ไปนัก ท�ำ ให ้
ริมฝี ปากหยักสวยยกขึ้นเล็กน้อย ก่ อนที่เขาจะค่ อยๆ ขยับตัว
ลุกขึ้นนั่ง
“ช่วยเตรียมน�ำ้ อุ่นให ้หน่อยได้ไหม ผมอยากแช่นำ�้ ”
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“ได้ค่ะ”
พระจันทร์รบั ค�ำในทันที ร่างบางขยับลงจากเตียง ขยับเท ้ารัวๆ
ก้าวเข ้าไปในหอ้ งน�ำ้ โดยไม่รูเ้ ลยว่ามีคนเดินตามไปติดๆ เอเรียส
พิงแผ่นหลังกับสะโพกสอบเข ้ากับกรอบประตูพลางยกมือขึ้นกอดอก
ระหว่างทีม่ องร่างบางก�ำลังเปิ ดน�ำ้ ใส่อ่าง
พระจันทร์ทน่ี ั่งอยู่บนขอบอ่างในตอนแรกลุกขึ้นยืนหลังจาก
ปล่อยน�ำ้ ในอ่างจนถึงระดับที่พอเหมาะ หากแต่พอจะก้าวออกไป
คนทีย่ นื พิงกรอบประตูกก็ า้ วเข ้ามา หญิงสาวสะดุงตั
้ วน้อยๆ เพราะ
ไม่คดิ ว่าอีกฝ่ ายจะเข ้ามารวดเร็วเช่นนี้
“เตรียมน�ำ้ เรียบร้อยแล ้วค่ะ”
หญิง สาวบอกแค่ น นั้ ก่ อ นจะรี บ เบี่ย งตัว ก้า วออกไป แต่
ดูเหมือนว่าอีกฝ่ ายจะไม่ยอมให ้เธอได้ทำ� แบบนัน้
“เดีย๋ วก่อนสิ”
“คุณเอเรียสมีอะไรหรือเปล่าคะ” หญิงสาวช้อนสายตาขึ้นมอง
คนตรงหน้า
“อาบน�ำ้ ด้วยกันไหม”
พระจันทร์สา่ ยหน้าหวือในขณะเดียวกันก็ขบริมฝี ปากล่างของ
ตนเอาไว ้ แน่ นอนว่าหญิงสาวไม่กลา้ สบสายตากับคนตรงหน้า
ทีม่ องมายังเธออย่างจงใจอีกแล ้ว
“มะ ไม่ดกี ว่าค่ะ พระจันทร์อาบน�ำ้ เรียบร้อยแล ้ว”
“แต่ผมอยากให ้คุณอาบน�ำ้ ด้วยกัน”
เอเรียสไม่พดู เปล่า ชายหนุ่มจัดการถอดเสื้อผ ้าของตัวเองออก
อย่ างรวดเร็วจนเหลือแค่ เพียงบ็อกเซอร์ติดตัว ส่วนพระจันทร์
ก็ปิดเปลือกตาแน่นตัง้ แต่อกี ฝ่ ายยกแขนท�ำท่าจะถอดเสื้อแล ้ว และ
แน่นอนว่าร่างบางไม่ยอมเปิ ดเปลือกตาขึ้นมา จนกระทั่งตอนทีถ่ กู
อีกฝ่ ายโอบอุม้ ขึ้นสู่ออ้ มแขน เปลือกตาบางใสจึงเปิ ดขึ้นพร้อมกับ
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ดวงตาสีนิลทีเ่ บิกโพลง
“จะท�ำอะไรคะ”
พระจันทร์รอ้ งถามเสียงหลง กล ้ามเนื้อในอกซ ้ายของหญิงสาว
เต้นกระหน�ำ่ รัวอย่างบ ้าคลัง่ โดยเฉพาะตอนทีร่ ่างสูงพาเธอก้าวลงไป
ในอ่างอาบน�ำ้ เขานั่งพิงเข ้ากับอ่างแล ้วจับเธอนั่งบนตักด้วยท่าทาง
ล่อแหลมเพราะตอนนี้หญิงสาวก�ำลังนั่งคร่ อมตักแกร่ ง ครัน้ จะ
ต่อต้านอีกฝ่ ายก็ใช้แรงทีเ่ หนือกว่ากอดรัดเอาไว ้ จนหญิงสาวต้อง
ยกมือทัง้ สองข ้างดันทีไ่ หล่เปลือยเปล่าเพือ่ ไม่ให้ร่างกายแนบชิดกัน
จนเกินควร แม้วา่ การสัมผัสโดยตรงเช่นนัน้ จะท�ำให้รสู้ กึ ร้อนวูบวาบ
ไปทัง้ ตัวก็ตาม
และตอนนี้หญิงสาวถูกพันธนาการอย่างไร้หนทางต่อต้าน
“ที่ผมต้องแกลง้ เมาก่ อนที่จะเมาจริงๆ นั่นก็เพราะเราต้อง
ท�ำความรูจ้ กั กันก่อนนอนยังไงล่ะ คุณลืมไปแล ้วงัน้ เหรอ”
พอเขาบอกแบบนัน้ หญิงสาวก็ยง่ิ หน้าร้อน เมือ่ ในหัวนึกย้อน
ไปถึงการท�ำความรูจ้ กั ในแบบทีล่ กึ ซึ้งมากกว่าการสนทนา
เมือ่ คืนนี้เขากับเธอจูบกัน
“ตะ แต่วา่ เราเอ่อ ท�ำความรูจ้ กั กันบนเตียงก็ได้น่คี ะ” รอยยิ้ม
เจ้าเล่หท์ ป่ี รากฏขึ้นตรงมุมปาก แววตาคู่คมทีก่ ำ� ลังพราวระยับ ท�ำให ้
พระจันทร์รีบแก้ตวั “พระจันทร์ไม่ได้หมายความถึงเรื่องแบบนัน้
นะคะ พระจันทร์แค่หมายถึงการท�ำความรูจ้ กั กันเหมือนเมือ่ คืน”
“ผมยังไม่ทนั ว่าอะไรเลย ท�ำไมต้องท�ำตัวพิรธุ คุณคิดมากกว่า
แค่เรื่องจูบหรือเปล่า”
“เปล่านะคะ”
หญิง สาวปฏิเ สธเสีย งสู ง อย่ า งเกิน พอดี ท�ำ เอาคนสู ง กว่า
กลัว้ หัวเราะหึๆ ในล�ำคอ นัยน์ตาสีฟ้าครามมองคนที่กม้ หน้างุด
อย่างเอ็นดู และชายหนุ่มก็รบั รูไ้ ด้ถงึ ร่างกายเกร็งเครียดของร่างเล็ก
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ทีน่ ั่งอยู่บนตักแกร่ง
“ผมสัญญาแล ้วไงว่าจะใหเ้ วลาเจ็ดวัน ผมไม่มที างผิดค�ำพูด
อย่างแน่นอน แต่เรื่องจูบยังไงก็ตอ้ งท�ำทุกวัน คุณจะได้คุน้ ชิน”
“แต่วา่ …”
พระจันทร์ไม่ทนั ได้รอ้ งค้านจนจบประโยค ริมฝี ปากหยักสวย
ของเอเรียสก็ทาบทับลงบนเรียวปากสีเชอร์ร่ีสด ชายหนุ่ มขบเมม้
ริมฝี ปากล่างของหญิงสาวเบาๆ อย่างหยอกเย้า ชายหนุ่ มค่ อยๆ
ตักตวงความหวานจากกลีบปากนุ่ มอย่างใจเย็นไม่เร่งเร้า ร่างเล็ก
ที่เ กร็ ง เครี ย ดค่ อ ยๆ ผ่ อ นคลายลง ยอมให้อีก ฝ่ ายเก็ บ เกี่ ย ว
ความหวานและรับรูบ้ ทเรียนใหม่ตอนทีเ่ รียวลิ้นอุ่นชื้นค่อยๆ สอด
เข ้ามาในโพรงปากเล็ก
ปลายลิ้นเล็กหดหนีในคราวแรกเพราะยังไม่คนุ ้ ชิน แต่เอเรียส
ก็ใจเย็นพอทีจ่ ะค่อยๆ ท�ำใหห้ ญิงสาวเปิ ดรับจุมพิตแสนหวานและ
ตอบสนองต่อบทเรียนใหม่ทเ่ี ขาพยายามป้ อนให ้ เพียงไม่นานลิ้นเล็ก
ก็ยอมเกีย่ วกระหวัดรัดรึงกับเรียวลิ้นอุน่ ชื้นของชายหนุ่ม เสียงทุมต�
้ ำ่
ครางในล�ำคออย่างพึงพอใจ ในขณะทีร่ ่างบางสัน่ สะท ้านอย่างไม่อาจ
หา้ มได้ ลมหายใจระหว่างกันถูกแลกเปลีย่ นเนิ่นนาน จนกระทั่ง
หญิงสาวเริม่ หายใจติดขัด ร่างสูงจึงยอมถอนจูบออกมาอย่างอ้อยอิง่
“คุณโอเคหรือเปล่า”
พระจันทร์พยักหน้าหงึกๆ ในขณะทีพ่ วงแก้มทัง้ สองข ้างของ
หญิงสาวร้อนผ่าวและแดงซ่าน แน่นอนว่าร่างบางไม่กล ้าสบสายตา
คมเข ้มทีด่ ูพราวระยับจนเกินควรแม ้แต่เสี้ยววินาที พออีกฝ่ ายท�ำท่า
จะดันปลายคางของเธอขึ้นเพือ่ จะได้สบสายตากัน หญิงสาวก็โถมตัว
เข ้าใส่แล ้วซุกใบหน้าเข ้ากับแผ่นอกแกร่ง
“อย่าเพิง่ มองหน้ากันได้ไหมคะ พระจันทร์อาย”
เสียงหวานกึ่งขอร้องและอ้อนวอนท�ำเอาใบหน้าหล่อเหลา
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ที่มกั จะเรียบเฉยมีรอยยิ้มกวา้ ง เอเรียสอดไม่ได้ท่จี ะกลัว้ หัวเราะ
อย่างเอ็นดู
“ถ ้าอายขนาดนี้ ผมว่าเราคงได้นั่งแช่ในอ่างกันทัง้ คืน”
“พระจันทร์จะลุกไปอาบน�ำ้ ใต้เรนชาวเวอร์ แต่คุณเอเรียส
ห ้ามมองนะคะ”
“ท�ำไมล่ะ ผมมองภรรยาตัวเองไม่ได้เหรอ”
ชายหนุ่มว่าพลางกลัว้ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี ส่วนพระจันทร์
ส่ายหน้าหวือในทันที โดยทีใ่ บหน้ายังคงซุกซบอยู่ทแ่ี ผ่นอกแกร่ง
“ขอร้องเถอะนะคะคุณเอเรียส พระจันทร์เขินจนจะเป็ นลม
อยู่แล ้วนะคะ”
ค�ำขอร้องอย่างน่าเอ็นดูทำ� ใหเ้ อเรียสเลิกแกล ้งเพราะเกรงว่า
ร่างเล็กจะรับมือไม่ไหวจนเป็ นลมเป็ นแล ้งไปเสียก่อน
“โอเค คุณลุกไปเถอะ ผมสัญญาว่าจะไม่มอง”
“งัน้ ช่วยหลับตาก่อนได้ไหมคะ”
พระจันทร์ยงั คงไม่วางใจ เพราะตอนนี้เสื้อผา้ ที่เธอสวมใส่
เปี ยกปอนไปแทบทัง้ ตัว และเนื้อผา้ ชุดกระโปรงทีด่ ูบางเบาก็แนบ
ไปกับล�ำตัวจนเห็นส่วนเวา้ ส่วนโค้งของร่างกายอย่างเด่นชัด เธอ
ต้องเป็ นลมล ้มพับต่อหน้าเขาแน่ ๆ หากถูกนัยน์ตาสีฟ้าครามมอง
อย่างโจ่งแจ้ง
เธอยังไม่พร้อมรับมือในเรือ่ งนี้ แค่เรือ่ งทีเ่ ธอตอบสนองจูบเขา
อย่างเร่าร้อนก็อบั อายมากเกินพออยู่แล ้ว
“ได้ส”ิ
เอเรียสรักษาสัญญาเสมอ เปลือกตาหนาค่อยๆ ปิ ดลง ส่วน
พระจันทร์เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ ายรับปากก็รีบปี นลงจากตักแกร่ งทันที
แล ้วลุกออกจากอ่างอาบน�ำ้ หญิงสาวรีบเดินไปทีโ่ ซนเรนชาวเวอร์
จัดการรูดม่านปิ ดทันที ร่างเล็กใช้เวลาในการอาบน�ำ้ อย่างรวดเร็ว
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โดยไม่รูเ้ ลยว่าแม ้จะมีม่านสีขาวขุ่นบดบังสายตาของชายหนุ่ม แต่
เอเรียสก็ยงั สามารถมองเห็นเรือนร่างของหญิงสาวได้อยู่ดี
แม ้จะเป็ นเพียงแค่เงาก็ตาม
และเขาก็ไม่ถอื ว่านั่นเป็ นการผิดค�ำพูดแต่อย่างใด
อีกราวๆ สิบนาทีพระจันทร์กเ็ ดินออกมาจากโซนเรนชาวเวอร์
โดยมีชุ ด คลุ ม อาบน�ำ้ สีข าวคลุ ม ทับ ร่ า งเล็ก ในขณะที่บ นศี ร ษะ
มีผา้ ขนหนู ผนื เล็กโพกเอาไว ้ เทา้ เล็กจ�ำ้ อ้าวออกไปโดยไม่เหลือบ
สายตามองคนที่ยงั นั่งแช่ อยู่ ในอ่ าง เห็นท่ าทางแบบนัน้ เอเรียส
ก็กระตุกยิ้มมุมปากอย่างชอบใจ
และเขาก็แทบจะอดใจรอใหค้ รบก�ำหนดเจ็ดวันไม่ไหวแลว้
เหมือนกัน
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