
บทน�ำ

ปัง! ปัง! ปัง!
เสยีงปืนที่ดงัขึ้นด้านนอกท�าให้ชายหนุม่ที่นั่งอยูท่ี่เบาะหลงัของรถเก๋ง

คนัหรูมองไปรอบๆ อย่างตื่นตระหนก แล้วเขากพ็บว่าในความมดืมดิของ

ถนนเปลี่ยว มีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ไม่เปิดไฟติดตามรถของเขามาอย่าง

กระชั้นชดิ และที่แย่กว่านั้นคอื คนที่ซ้อนอยูเ่บื้องหลงัมอีาวธุปืนสดี�ามะเมื่อม 

อยู่ในมอื

มาวนิ วชัรวบิรูณ์ หมอบราบไปกบัเบาะรถโดยอตัโนมตั ิสถานการณ์

ที่เกดิขึ้นนี้แม้ไม่ใช่ครั้งแรกในชวีติ แต่เขากอ็ดที่จะตกใจไม่ได้อยู่ดี

“เราถูกจู่โจมครบั”

บอดกีาร์ดที่นั่งอยู่ด้านหน้าคู่กบัคนขบักล่าวออกมา ก่อนจะก้าวข้าม

มายงัเบาะหลงัเพื่อคุ้มกนัเขา

“พวกไหนกนันี่” มาวนิสงสยั หากคดิทบทวนดู ในระยะสองสามปี 

มานี้เขาไม่เคยมเีรื่องขดัแย้งกบัใครถงึขั้นหมายเอาชวีติ 

ด�าเกิง บอดีการ์ดส่วนตัวชะโงกหน้าไปมอง แล้วรีบหันมารายงาน 
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“ดูจากอาวุธที่ใช้และลักษณะการยิง น่าจะเป็นพวกมือปืนอาชีพหรือไม่ก็

ทหารรบัจ้างครบั”

ชายหนุ่มหลับตาลงเพื่อสยบความตื่นกลัว เขาถูกไล่ล่าโดยไม่ได้

เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน และแน่นอนว่าไม่ได้คาดเดาผลลัพธ์ที่ตามมา 

แต่สิ่งที่ต้องท�าคอืรกัษาชวีติทุกคนเอาไว้ก่อน

“บญุเชดิ เหยยีบคนัเร่ง เหยยีบให้มดิเลย!” มาวนิตะโกนสั่งคนขบัรถ 

แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกนัที่บุญเชดิต้องปฏบิตักิารซิ่งผ่านรก แต่ที่

ผ่านมามแีต่หนแีม่เสอืสาวไม่ใช่กระสุนปืน เสยีงที่ตอบกลบัมาจงึค่อนข้างสั่น

“ครบั คุณวนิ”

เมื่อบุญเชดิเร่งเครื่องหน ีเสยีงปืนกด็งัรวัขึ้นมาอกีหลายนดั ลูกปืน

จ�านวนหนึ่งกระทบกระจกกนักระสนุร่วงพรลูงเบื้องล่าง มาวนินกึกระหยิ่ม 

คงมีแต่จรวดมิสไซล์เท่านั้นที่เจาะกระจกรถคันนี้ได้ แต่เขาก็ล�าพองได ้

ไม่นานเมื่อมอืปืนเปลี่ยนเป้าหมายไปยงัล้อยางด้านล่างแทน

เพยีงเสี้ยววนิาทเีท่านั้น รถคนัโตกเ็ป๋ไปเป๋มา เลื้อยเป็นงูและเหมอืน

จะเสียหลักลงข้างทางได้ตลอดเวลา บุญเชิดใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด

ประคองรถให้อยู่บนถนน แต่เมื่อสองล้อหลังถูกกระหน�่ายิงจนพรุน รถ 

กไ็ม่อาจขบัเคลื่อนได้อกีต่อไป

“ไปต่อไม่ได้แล้วครบัคุณวนิ ผมต้องจอดรถข้างหน้า เราจะท�าไงด”ี

สถานการณ์ตงึเครยีดขึ้นมาทกุขณะ ด�าเกงิหนัไปมองเจ้านาย ซึ่งบดันี้

มเีหงื่อเมด็ใหญ่ๆ ไหลซมึที่ขมบั สหีน้าเผอืดลง ลมหายใจเริ่มกระชั้นซึ่งก็

แสดงว่าโรคประจ�าตวัก�าลงัก�าเรบิ

“คุณวนิไหวไหมครบั”

“น่าจะไหว” มาวนิตอบอย่างไม่ค่อยมั่นใจนกั ใจของเขาสั่น มอืเขา

สั่น ร่างกายเขาก็สั่น และภาพบางภาพก็ผุดขึ้นมาในสมอง...ภาพที่เขา

พยายามลมืเลอืน แต่ทุกครั้งที่เกดิเหตุการณ์อย่างนี้มนักไ็หลเข้ามาเหมอืน

มโีรงฉายภาพยนตร์อยู่ในหวั
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“เราอาจจะต้องทิ้งรถ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีระเบิดมาด้วยไหม ถ้าม ี

อยู่ในรถเราจะไม่ปลอดภยั”

“อมื” มาวนิขานรบั เชื่อค�าแนะน�าของบอดกีาร์ด ด�าเกงิท�างานกบัเขา

มานาน สิ่งที่ด�าเกงิแนะน�ามกัจะเป็นสิ่งที่ดทีี่สุด

“เดี๋ยวผมจะสกัดพวกมัน แล้วคุณวินหนีไปซ่อนตัวกับนายบุญเชิด

นะครบั ผมจะรบีเรยีกต�ารวจมาให้เรว็ที่สุด”

มาวนิพยกัหน้ายอมรบัแผนการของด�าเกงิ จากนั้นกไ็ด้ยนิบอดกีาร์ด

ส่วนตวัหนัไปสั่งคนขบัรถ 

“บุญเชดิ จอดเทยีบพุ่มไม้ตรงนั้น แล้วพาคุณวนิออกจากรถไปหลบ

ที่ที่ปลอดภยัก่อน” 

“ครบั”

รถคันหรูค่อยๆ เลี้ยวหลบลงข้างทางตามที่ได้วางแผนกันเอาไว้  

ขณะที่มาวินและบุญเชิดก้าวออกจากรถ ด�าเกิงก็ลดกระจกรถอีกด้านลง 

เล็งปืนคู่ใจใส่มอเตอร์ไซค์ที่ก�าลังเร่งความเร็วเข้ามา เพราะเป็นอดีตทหาร

รบพิเศษที่ผ่านสมรภูมิรบมาหลายรูปแบบ แม้ความมืดจะเป็นอุปสรรค  

แต่สัญชาตญาณและฝีมือก็เหนือกว่าผู้ที่จับอาวุธทั่วไป กระสุนเจาะเข้า 

ด้านหน้าของรถ แม้ไม่โดนตัวคนขับแต่ก็ท�าให้มอเตอร์ไซค์คันนั้นล้มลง  

บอดกีาร์ดวยักลางคนไม่ปล่อยให้โอกาสทองหายไป รบีหนัไปบอกเจ้านาย

“หนเีรว็ครบั” 

มาวินซึ่งรอเวลานี้อยู่แล้วได้ยินเช่นนั้นก็อาศัยความมืดลัดเลาะออก

ไป ใช่ว่าเขาอยากจะทิ้งด�าเกงิให้อยู่ในอนัตรายตามล�าพงั แต่มาวนิรู้ด ีหาก

เขาไม่ไป ด�าเกงิจะพะว้าพะวงัจนเสยีสมาธ ิ และจะท�าให้บอดกีาร์ดของเขา

จดัการกบัคนร้ายล�าบากขึ้นอกีหลายเท่า

บุญเชิดประกบอยู่ไม่ห่าง รีบวิ่งน�าหน้าแล้วบอกลู่ทาง “ทางนี้ครับ

คุณวนิ” 

มาวินรีบวิ่งตามไป จนกระทั่งพบต้นไม้ใหญ่ที่พอจะอ�าพรางตัวเอง
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จากสายตาของมอืปืนได้ เขาจงึรบีไปซ่อนตวัหลงัต้นไม้นั้นทนัที

“คุณวนิรอตรงนี้นะครบั เดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณเกงิ”

“ได้ แต่ระวังตัวด้วยนะ” มาวินกล่าวอนุญาต แม้บุญเชิดจะไม่ใช่ 

อดตีทหารที่มปีระสบการณ์อย่างด�าเกงิ แต่กเ็คยเป็นนกัเลงเก่า เรื่องตรีนั

ฟันแทงไม่ต้องห่วง บุญเชดิเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

“ครบั”

หลงัจากรบัค�า บุญเชดิกห็ายไปในความมดืทนัท ีปล่อยให้มาวนิยนื

พะวา้พะวงัอยูต่ามล�าพงั และสิ่งที่เขาจะท�าได้ในตอนนี้กค็อืโทรศพัท์หาใคร

สกัคนให้มาช่วยเหลอื

เศรษฐวัฒน์ อัครวัฒน์ เป็นคนแรกที่เขาคิดถึง พี่ชายบุญธรรม 

ที่เป็นต�ารวจน่าจะพึ่งพาได้มากกว่าใคร แต่เมื่อโทร. ไปและรอสายอยู่นาน

ฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมรับสาย เขาจึงกดเบอร์ใหม่ต่อสายตรงไปยังเวหา พี่ชาย

บุญธรรมอีกคนที่เป็นนายทหารยศร้อยเอกของหน่วยรบพิเศษทหารบก

แทน แต่เวหากไ็ม่รบัสายเหมอืนกนั

“ไปไหนกนัหมดนี่ รู้ไหมว่าน้องนุ่งเดอืดร้อนอยู่” 

มาวินบ่นกับโทรศัพท์ด้วยน�้าเสียงขุ่นเคืองราวกับว่ามันคือหน้าของ 

พี่ชายทั้งคู่ เหงื่อไคลไหลหยดลงปลายคาง เสียงปืนยังดังอยู่เบื้องหลัง 

ไม่หยุด ชายหนุ่มพยายามสูดลมหายใจเข้าปอด ตั้งสมาธขิจดัสิ่งที่รบกวน

รวมถงึภาพหลอนที่เกดิขึ้น...ตอนนี้เขาจนิตนาการเหน็ด�าเกงิมเีลอืดทั่วตวั...

มาวินสะบัดศีรษะอย่างแรงเพื่อตั้งสติ แม้ภาพเหล่านั้นหายไปแล้ว 

แต่มอืและใจกย็งัสั่น

เหลอืคนสุดท้าย ปุษยะ เพื่อนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายและตอนนี้กม็ี

ศกัดิ์เป็นน้องชายบุญธรรม แม้หน้าที่การงานจะไม่ใช่สายบู๊ล้างผลาญ แต ่

ก็มีปาก...น่าจะช่วยร้องแรกแหกกระเชอให้พี่ชายสองคนมาช่วยได้ จึง 

ตดัสนิใจกดเบอร์ฉุกเฉนิเบอร์สุดท้ายแล้วรอการตอบรบัจากอกีฝ่าย

เสยีงปืนดงัขึ้นอกีหลายนดั คนของเขากย็งัไม่มใีครกลบัมา ความมดื
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รอบด้านยิ่งท�าให้เขากระวนกระวาย ตอนนี้เหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเหมือนเพิ่ง 

อาบน�้ามาหมาดๆ 

“ฮลัโหล”

จู่ๆ ก็มีเสียงตอบรับจากโทรศัพท์ หลังจากที่เขาเพียรกดปุ่มโทร. 

ออกอยู่หลายครั้ง หวัใจของนกัธรุกจิหนุม่กลบัมาเต้นแรง ดเูหมอืนทางรอด

จะอยู่แค่เอื้อม

“ปุษ นั่นนายใช่ไหม” มาวนิกรอกเสยีงสั่นๆ ลงไป แต่ก่อนที่เขาจะ

พูดอะไรฝ่ายนั้นกแ็ทรกขึ้นมาเสยีก่อน

“ใช่ นายจะให้บอกแม่ฟ้าว่าอะไร ตดิอยู่ที่ไหน ส�านกังาน หน้าร้าน 

หรอืแฟรนไชส์” 

ปษุยะสวนกลบัมาทนัท ีด้วยคดิว่าเขาคงจะเบี้ยวนดัการรบัประทาน

อาหารเยน็แบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครวั

ส�านักงาน หน้าร้าน หรือแฟรนไชส์ คือโคดลับเกี่ยวกับสาวๆ ใน

สงักดัของตวัเองที่เขากบัปุษยะตั้งขึ้น ส�านกังานคอืพนกังานของมาวนิเจมส์ 

บริษัทของเขาที่มักจะมีสาวสวยเวียนมาให้เลือกสร้างความสัมพันธ์ไม่เคย

ขาด หน้าร้านคือบรรดานักร้อง ดารา นางแบบที่มารับงานโชว์เพชรแล้ว

เกดิคลกิจนต้องมาพบปะสร้างสมัพนัธ์ต่อในภายหลงั ส่วนแฟรนไชส์กค็อื

ขาจรทั่วไปที่ถกูใจแล้วหิ้วกลบัโรงแรม และที่ต้องตั้งโคดลบัเพราะเขาเปลี่ยน

สาวบ่อยพอๆ กับเปลี่ยนกางเกงใน ดังนั้นปุษยะจึงขอไม่จดจ�าชื่อแซ่ของ

แต่ละนาง ทว่ายงัต้องมกีารรายงานให้ผู้ปกครอง ซึ่งกค็อื ‘แม่ฟ้า’ รู้ การ

ท�าอย่างนี้จงึสะดวก และเมื่อถูกสอบถาม ค�าตอบที่ตอบออกไปกจ็ะตรงกนั 

แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งส�านักงาน หน้าร้าน หรือแฟรนไชส์  

แต่เป็นสถานที่อื่น

“วดั”

“หา! นี่อย่าบอกนะว่าขนาดแม่ชีก็ยังไม่เว้น ที่ฉันช่วยชีวิตนายไว้ 

คราวนั้นไม่ได้ให้มาเป็นเอดส์ตายตอนโตนะ” 



12  l  พ ร ะ จั น ท ร์ ก ล า ง ใ จ

ปษุยะโวยวาย ซึ่งไม่ใช่นสิยัของอกีฝ่ายเลย แต่อาจจะเป็นเพราะโมโห

ที่เขากลับบ้านช้าและอาจจะท�าให้แม่ฟ้าผิดหวังที่เขาไม่ได้ร่วมโต๊ะในวันนี้...

มาวนิจงึอ้าปากเตรยีมจะอธบิาย

“ไม่ใช่โว้ย! ฉนัก�าลงั...”

แต่ยังไม่ทันได้บอกถึงสถานการณ์อันเลวร้าย ท้ายทอยของเขาก็

สมัผสัได้ถงึความเยน็เยยีบของโลหะ พร้อมกบัเสยีง กริ๊ก แม้ไม่หนัไปมอง 

มาวินก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มือของเขาสั่นมากขึ้นจนท�าให้โทรศัพท์ร่วงลงบน

พื้น และเมื่อรู้ว่าตวัเองจนตรอกแล้วจงึต้องยกมอืยอมจ�านน

“หนัหน้ามาช้าๆ อย่าตุกตกิ” เสยีงเข้มดงัมาจากด้านหลงั 

มาวนิท�าตาม เพราะคดิว่าเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สุดในตอนนี้

เป็นอย่างที่คิด ชายชุดด�าคลุมหน้าคลุมตาแทบกลืนไปกับความมืด

ยนืจงัก้าอยู่ตรงหน้าเขา ถอืปืนพร้อมที่จะปลดิชวีติเขาได้ทุกเมื่อ

และเหมอืนทุกครั้ง การได้เหน็อาวุธหรอืความรุนแรง หวัใจของเขา

ก็เหมือนจะบีบตัวแน่น สติถูกสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์ในอดีต ลมหายใจ

ของเขาเริ่มติดขัด แข้งขาสองข้างอ่อนล้าเหมือนจะทรุดลงกับพื้นได้ทุก

วินาที...แต่ในห้วงวินาทีที่เขาก�าลังจะยอมจ�านนต่อความกลัวที่ซ่อนอยู่ใน

จิตใต้ส�านึก ภาพผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในสมอง ภาพนั้นเหมือนแสง

สว่างทั้งที่รอบด้านมดืมดิ แผ่กระจายความอบอุน่ทั้งที่รอบด้านเหนบ็หนาว 

รอยยิ้มประโลมใจท�าให้เขาได้สตขิึ้นมาอกีครั้ง

เขายังตายไม่ได้ เพราะเขาสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะไม่ท�าให้แม่ฟ้าต้อง

เสยีใจ

เมื่อวนันี้ไม่มใีครมาช่วยเขาได้ เขากต็้องช่วยตวัเอง

มาวินสูดลมหายใจเข้าปอด อัดออกซิเจนเพื่อให้สมองปลอดโปร่ง 

ขจัดทุกภาพอันเลวร้ายออกไปจากหัว แม้จะยากเย็นแต่ในที่สุดเขาก็ท�าได้

ส�าเรจ็ จนกระทั่งมองเหน็หน้าคนถอืปืนอกีครั้ง

เขาเป็นนกัธุรกจิ จงึเลอืกที่ใช้วธิแีบบนกัธุรกจิจดัการปัญหา 
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“นายต้องการเท่าไหร่ส�าหรบัการปล่อยฉนัไป”

ฝ่ายนั้นยงัคงเงยีบ แววตาที่วบัวามในความมดืนั้นอ่านไม่ออก

“ฉนัจะให้นายสองเท่า” มาวนิเสนออย่างใจป�้า เชื่อว่าค่าหวัเขาอาจจะ

ไม่น้อยกว่าเจด็หลกั และการเพิ่มให้สองเท่าน่าจะท�าให้คนเหน็แก่เงนิลงัเล

แต่ผดิคาดเพราะมอืปืนตอบกลบัมาอย่างเยน็ชา

“เสยีใจ เพราะฉนัไม่เคยทรยศนายจ้าง”

หากเป็นยามปกต ิมาวนิคงแบะปากด้วยความหมั่นไส ้เป็นมอืปืนแต่

ไม่เหน็แก่เงนิมนัดขูดัๆ กนัยงัไงบอกไม่ถูก แต่สถานการณ์เช่นนี้เมื่อทางรอด

เหลอืน้อย สิ่งที่ท�าได้คอืการถ่วงเวลา แม้ว่าตอนนี้แทบจะเป็นบ้าแล้วกต็าม

“งั้นช่วยสงเคราะห์ฉนัหน่อยได้ไหม อย่างน้อยก่อนตายฉนักค็วรได้

รู้ว่าใครคิดจะเอาชีวิตฉัน” มาวินถามเมื่อเหลือบเห็นว่าปุษยะยังไม่วางสาย 

ซึ่งหากเรื่องนี้รูไ้ปถงึหพูี่น้องของเขา อย่างน้อยถ้าตายกค็งไมต่ายฟร ีเชื่อวา่

ทั้งหมดต้องตามล้างแค้นให้เขาแน่

“ไปถามยมบาลเอาง่ายกว่า”

“เฮ้...นายนี่ไม่มคีวามเป็นมติรเอาเสยีเลย งั้นถามอกีหน่อย ท�างานนี้

มากี่ปีแล้ว”

“ถามท�าไม”

“กจ็รงิๆ ถ้าเลอืกได้กอ็ยากได้คนมปีระสบการณห์น่อย แบบยงิแล้ว

หน้าไม่เละ ศพสวย นายท�าได้ไหม”

มอืปืนกระตุกยิ้มมุมปาก 

พบัผ่าเถอะ! เขาไม่ชอบรอยยิ้มของมนัเลย...และประโยคถดัมาของ

มนักท็�าให้มาวนิเยน็วาบไปตลอดทั้งสนัหลงั

“เลกิถ่วงเวลาได้แล้ว เพราะยงัไงแกกต็้องตาย”

เมื่อเห็นฝ่ายนั้นเอาจริง เพราะนิ้วชี้ของมันสอดเข้าไปในโกร่งไก

เตรยีมพร้อม มาวนิกค็ดิหาวธิเีอาตวัรอด เขาจงึร้องตะโกนออกไป

“นายเกงิอย่ายงิ! เดี๋ยวโดนฉนั!”
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ได้ผล มอืปืนเสยีสมาธแิละหนัไปมอง แต่กว่าจะรู้ว่าถูกหลอก เขา 

ก็ฉวยโอกาสตวัดเท้าเตะเข้าที่ข้อมือจนปืนกระเด็นเข้าไปในพงหญ้า และ 

เมื่อฝ่ายนั้นไม่มอีาวุธเขากก็้มลงก�าดนิแล้วปาใส่หน้าแบบจงัๆ เพื่อถ่วงเวลา

มลีมหายใจอกีสกัเฮอืก

ทนัททีี่มอืปืนเสยีจงัหวะ มาวนิไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลดุลอย แม้การ

วิ่งหนจีะดไูม่เป็นพระเอกเท่าไร แต่เขาไม่โง่พอที่จะสูก้บัคนที่เหนอืกว่ามากๆ 

คนอย่างเขาถอืสุภาษติว่ารู้รกัษาตวัรอดเป็นยอดด ี แต่เพราะเป็นนกัธุรกจิ

ที่นั่งโต๊ะอยู่แทบตลอดเวลา แม้จะเข้ายมิบ้างแต่นั่นกเ็พื่อให้ร่างกายฟิตและ

เฟิร์ม ไม่ได้เตรยีมไว้วิ่งหนใีคร เมื่อต้องมาเจอกบัสถานการณ์ที่เขาพยายาม

เลี่ยงมาตลอดชีวิตอย่างนี้ด้วยแล้ว มันก็ยากที่จะผ่านไปอย่างง่ายดาย  

ไม่นานร่างกายก็ประท้วง สมองเริ่มสร้างภาพลวงตา ขาเริ่มจะวิ่งไม่ไหว  

และในที่สุดเขากล็้มลงไปกบัพื้นอย่างสิ้นเรี่ยวแรง

เสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาท�าให้มาวินรู้ว่ามือปืนตามมาทันแล้ว และ

ยิ่งตอกย�้าความจริงนั้นด้วยอาการบาดเจ็บแถวๆ สีข้าง เพราะเขาถูกเตะ 

เตม็แรงพร้อมกบัเสยีงตวาดดงัอย่างโกรธจดั

“ฤทธิ์มากนกัเหรอมงึ!”

ความแรงนั้นท�าให้เขากลิ้งไปกบัพื้นดนิอยู่หลายตลบ ก่อนจะถูกเตะ

ซ�้าราวกบักระสอบทรายกไ็ม่ปาน อาการเจบ็จนจุกท�าให้เขาไม่อาจลุกขึ้นได้

อกี รวมถงึโรคที่ก�าเรบิท�าให้เขารู้สกึเหมอืนอากาศเหลอืน้อยลงทุกท ี

“จะให้ตายแบบสบายกลบัไม่ชอบ อยากถูกซ้อมตายกจ็ะจดัให้”

มือปืนกล่าวอีกครั้งก่อนจะมีเสียงผัวะตามมา คราวนี้เขาถูกซัดเข้า

ตรงบั้นเอว

ชายหนุม่หลบัตาลง พยายามกกัเสยีงตวัเองไว้ในล�าคอ เพราะเขาเคย

มบีทเรยีนว่ายิ่งร้องจะยิ่งท�าให้ถกูท�าร้ายมากขึ้น แต่กระนั้นมาวนิได้ยนิเสยีง

ร้องอย่างเจบ็ปวดของตวัเองในหวั พร้อมกบัมองเหน็ร่างเลก็ๆ ของเดก็วยั

หกขวบที่หวาดกลัวและพยายามปัดป้องตัวเองจากหมัดศอกที่ถูกประเคน
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ลงมาอย่างไร้ความปรานี เลือดสีแดงฉานหยดรินลงบนพื้นส่งกลิ่นคาว 

คละคลุ้งไปทั่วบรเิวณ

เด็กคนนั้นกายสะท้านเพราะบาดเจ็บและหวาดกลัว เสียงอ้อนวอน

ขอชวีติดงัออกจากปากตลอดเวลา แต่มนักเ็หมอืนกบัการราดน�้ามนัลงบน

เปลวเพลงิ ความรนุแรงของการท�าร้ายเพิ่มมากขึ้นจนร่างเลก็ๆ ค่อยๆ หมด

แรงลง เหลอืเพยีงลมหายใจรวยระรนิ

“แก...แกท�าฉนัเหนื่อยมาก คราวนี้ฉนัจะไม่ให้แกได้หายใจอกี”

มาวนิรูค้วามหมายของประโยคนั้นทนัท ีและนั่นคอืสิ่งที่เขาหวาดกลวั

ที่สุด ถามว่ากลวัตายไหม ตอบได้เลยว่ากลวั แต่ที่กลวัมากกว่าความตาย

คอืจะไม่ได้กลบับ้านอกี

“แค็กๆ!” ลมหายใจที่ขาดห้วงท�าให้เขาไอออกมา แต่ก็ท�าได้แค่นั้น 

เพราะเวลานี้ไร้เรี่ยวแรง แค่หายใจกย็งัล�าบาก 

แล้วภาพคนในครอบครัวก็ลอยมา...เริ่มตั้งแต่ผู้หญิงวัยกลางคนที่

มกัจะแต่งหน้าจดัจ้าน ชอบสร้างกระแสเป็นตวัตลกของสงัคม ซึ่งกค็อืแม่

บงัเกดิเกล้าของเขานั่นเอง...ถดัมาคอืหญงิสงูวยัที่ให้ชวีติใหม่แก่เขา รอยยิ้ม

ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตายังคงจารึกอยู่ในหัวใจ และเชื่อว่าแม้จะไปเกิด

ใหม่เขาก็จะไม่มีวันลืมรอยยิ้มนี้เป็นอันขาด...พี่ชายจอมดุสองคนก็มาด้วย 

แต่วันนี้สายตาเคร่งขรึมกลับมองเขาอย่างห่วงใย ซึ่งต่อไปคงไม่ได้เห็นอีก

แล้ว ส่วนน้องสาวคนเลก็จอมอ้อนตอนนี้กลบัไม่มรีอยยิ้มสดใสอย่างที่เคย

เห็น ทั้งใบหน้ามีแต่คราบน�้าตา แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยากบอกเธอว่า 

น่ารกัเหมอืนตุ๊กตาบลายธ์ ช่างน่าเสยีดายที่เขาไม่มโีอกาสได้ปกป้องเธออกี

แล้ว... 

และภาพสุดท้ายคือชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นทั้งเพื่อนรัก 

เพื่อนตาย และเป็นคนท�าให้เขามลีมหายใจมาถงึวนันี้ แต่พระเจ้าคงประทาน

โอกาสส�าคญัมาให้มนษุย์เพยีงครั้งเดยีวในชวีติ ครั้งนี้ปษุยะจงึไม่อาจมาช่วย

เขาได้ทนั
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สมองของเขาเริ่มพร่ามวั ความเหนบ็หนาวชนดิที่เยน็เยยีบถงึกระดกู

คบืคลานเข้ามาในหวัใจ รอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นบนใบหน้า เพราะอย่างน้อย

เขากร็ู้สกึดทีี่มเีวลาได้นกึถงึครอบครวัก่อนตาย

ความมดืด�าเริ่มเข้าปกคลุม คงถงึเวลาของเขาแล้วจรงิๆ 

“ลาก่อน ทุกคน”



บนถนนสุขุมวิทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งความสุขสุดหรรษาของคน
กรุงเทพฯ เบื้องหลงัก�าแพงอฐิสแีดงคอืที่ตั้งของวงัวงศ์วรสิ ซึ่งขณะนี้ไม่มี

ใครนั่งตดิเก้าอี้เมื่อทราบข่าวว่าสมาชกิคนหนึ่งของบ้านถูกดกัท�าร้ายระหว่าง

ทาง และเวลานี้ยงัไม่รู้ชะตากรรม

เศรษฐวฒัน์ อคัรวฒัน์ นายต�ารวจยศร้อยต�ารวจเอกยนืกดโทรศพัท์

จนแทบจะแหลกคามือ ติดต่อพวกพ้องที่ประจ�าการอยู่แถวปทุมธาน ี

นครนายก ตั้งแต่สถานตี�ารวจสายไหม คคูต ประตูน�้าพระอนิทร์ คลองหลวง 

รบกวนให้ส่งคนไปช่วยดูสถานการณ์เพื่อมาบอกกล่าวข่าวคราว แต่จน

กระทั่งบดันี้ยงัไม่มคีวามคบืหน้า 

“น้าวัฒน์ ได้ข่าวว่าไงบ้างคะ” พาขวัญ จีระนันท์ เอ่ยถามน้าชาย

บญุธรรม หลงัจากที่เพิ่งทราบข่าวว่ามาวนิ น้าชายบญุธรรมคนที่สามหายตวั

ไป

เศรษฐวัฒน์หันมามองหลานสาวที่อายุน้อยกว่าตนไม่ถึงสิบปีด้วย

สหีน้าหนกัใจ แต่กระนั้นน�้าเสยีงที่ออกจากปากกย็งัเตม็ไปด้วยความอ่อนโยน 

๑
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เจอืปลอบประโลม “ยงัไม่ได้ข่าวเลยครบั แต่น้าแจ้งต�ารวจในพื้นที่ให้ช่วย

ค้นหาแล้ว คาดว่าเรว็ๆ นี้คงได้ข่าว คุณพาไม่ต้องเป็นห่วง” 

แม้จะได้ยนิอย่างนั้น แต่ความเป็นห่วงกย็งัไม่คลายไป 

“ขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองพี่วนิด้วยเถอะเจ้าค่ะ ขอให้พี่วนิ

ปลอดภัยกลับบ้าน” พาขวัญอธิษฐานขอพรให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย... 

แม้อกีฝ่ายจะมศีกัดิ์เป็นน้าบญุธรรม แต่อายมุากกว่ากนัแค่ปีเดยีว อกีทั้งพ่อ 

ของมาวนิยงัเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาวทิยาลยัของมารดา เธอจงึเรยีกมาวนิว่า 

‘พี่’ ต่างจากบรรดาน้าบุญธรรมทั้งหมด 

“อย่าห่วงเลยครับ น้าว่านายวินคงไม่เป็นอะไร อย่าลืมสิ รายนั้น 

เป็นแมวเก้าชีวิต เราก็รู้กันอยู่” สมาชิกอีกคนของบ้านที่เพิ่งเดินมาสมทบ

กล่าวปลอบใจด้วยฉายาที่ทกุคนตั้งให้มาวนิ เพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายหนุม่

ถูกหมายเอาชีวิต ซึ่งก็รอดมาได้ทุกครั้ง...แต่ถึงอย่างนั้นบรรยากาศก็ไม่ดี

ขึ้นสกัเท่าไร

“แล้วแม่ฟ้าล่ะนายปุษ หลับแล้วเหรอ” เศรษฐวัฒน์ถามน้องชาย

บุญธรรมคนเลก็ที่มหีน้าที่ดูแลแม่ฟ้า หรอืท่านผู้หญงิคคนางค์ อคัรวรกุล 

แม่พระของพวกเขา

“ครับ ผมรอให้แม่ฟ้าหลับแล้วค่อยลงมา” ปุษยะตอบ แต่ก็อด 

ไม่ได้ที่จะแหงนขึ้นไปมองยงัชั้นสองของตวับ้าน เพราะไม่แนใ่จว่าไดท้�าพริธุ

อะไรให้แม่บุญธรรมสงสยับ้างหรอืไม่

“ยงัไงเรื่องนี้เราจะให้แม่ฟ้ารูไ้ม่ได้” พี่ชายคนโตของบ้านก�าชบัอกีครั้ง

“ผมจะระวงัอย่างเตม็ที่ครบั”

“แล้วนี่น้าเวย์ไปไหนคะ น้าเวย์รู้หรอืยงัว่าพี่วนิถูกลอบยงิ” พาขวญั

ถามถึงสมาชิกในบ้านอีกคน น้าชายคนที่สองที่ปกติจะท�างานเป็นทหารอยู ่

ที่จงัหวดัเชยีงราย แต่ตอนนี้เป็นช่วงพกัจงึกลบัมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพฯ

“น้าอยู่นี่ครบั” 

เจ้าตัวตอบก่อนที่จะโผล่หน้ามาให้เห็น ในมือของเวหาคือกุญแจรถ
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ซึ่งเตรยีมจะออกตามหาคนที่หายไป

“พร้อมแล้วใช่ไหม งั้นไปกนั” เศรษฐวฒัน์นั่นเองที่เป็นคนสั่งให้เวหา

น�ารถออก เพราะทนรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านไม่ไหว...เมื่อเหน็น้องชายพยกัหน้า 

หนุ่มร่างสูงก�าย�ากเ็ดนิน�าไปยงับนัได ซึ่งเวหากเ็ดนิตามไปทนัที

การไม่ถูกชวนท�าให้ทั้งปุษยะและพาขวัญรู้ทันทีว่าตัวเองถูกทิ้งให้ 

รออยู่ที่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความทรมานเพราะความห่วงใย 

จงึร้องขอตามไปด้วย

“ผมไปด้วย/พาไปด้วยค่ะ” สองเสยีงประสานกนัโดยไม่ได้นดัหมาย

เวหาเข้าใจความทุกข์ร้อนของทุกคน โดยเฉพาะพาขวัญที่สนิทกับ 

มาวนิมากกว่าใคร แต่การไปด้วยกนัทั้งหมดเป็นอะไรที่ไม่ควรท�าจงึปราม

“อย่าดีกว่าครับ น้าไปกับพี่วัฒน์แค่สองคนพอ คุณพากับนายปุษ 

อยู่รอที่นี่เถอะ”

“น้าๆ ทิ้งพาอีกแล้ว พอมีเหตุการณ์ส�าคัญทุกคนก็ทิ้งพาทุกที”  

พาขวญัร้องออกมาอย่างน้อยใจ เหตุการณ์นี้มกัเกดิขึ้นเป็นประจ�า เพราะ

เธอเป็นผู้หญิง น้าๆ ผู้ชายจึงมักไม่ค่อยหนีบเธอไปไหนมาไหน ซึ่งเธอ 

ไม่ชอบการถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้เลย

เหมือนเวหาจะเข้าใจว่าหลานสาวคิดอะไรอยู่ จึงหันมายิ้มให้อย่าง 

อ่อนโยน

“ไม่ใช่เพราะคณุพาเป็นผูห้ญงิ แต่เพราะหากเราไปกนัทั้งหมด แม่ฟ้า

จะสงสยัเอา”

มันเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นทีเดียว แต่ความห่วงใยก็ยังไม่ลดลงแต่

ประการใด เธอจงึต่อรอง “งั้นถ้าได้ข่าวพี่วนิยงัไงต้องรบีโทร. มา อย่าให้ 

พากบัน้าปุษต้องรอนาน สญัญานะคะ”

“ครับ น้าเอาเกียรติของรบพิเศษเป็นประกัน ฝากแม่ฟ้าด้วยนะ 

นายปุษ” ประโยคหลงัเวหาหนัไปสั่งความกบัน้องชายคนเลก็

เวหาเดินตามเศรษฐวัฒน์ที่เดินน�าออกมาก่อนเพื่อไปขึ้นรถที่จอด
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เตรียมไว้หน้าบ้าน แต่ยังไม่ทันไปถึงก็ต้องชะงักกะทันหัน แล้วร้องอุทาน 

ขึ้นมาพร้อมกนัเมื่อคนที่คดิว่าหลบัไปแล้วยนืขวางทางอยู่

“แม่ฟ้า”

สองคนสบตากนัเลิ่กลั่ก เช่นเดยีวกบัอกีสองคนที่เดนิมา ครั้นจะชิ่ง

หนตีอนนี้กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว สุดท้ายทกุคนจงึได้แต่ยนืนิ่งเป็นรปูป้ัน บ้างกก้็ม

หน้า บ้างก็เสมองไปทางอื่น แต่ไม่มีใครกล้ามองหน้าท่านผู้หญิงคคนางค์ 

อคัรวรกุล ผู้เป็นเจ้าของวงัวงศ์วรสิแห่งนี้สกัคน

“เกดิอะไรขึ้นหรอืวฒัน์” 

เมื่อไม่มีใครพูดอะไร ท่านผู้หญิงคคนางค์ก็เป็นคนถามขึ้นมาก่อน 

โดยเจาะจงไปยงับุตรชายบุญธรรมที่มอีายุมากที่สุด

“ไม่มีอะไรครับ” เศรษฐวัฒน์รีบตอบ แม้จะรู้สึกผิด แต่เขาคิดว่า

ครั้งนี้มันจ�าเป็นจริงๆ ปีนี้แม่ฟ้าก�าลังจะย่างเข้าเจ็ดสิบ สุขภาพของท่าน 

เริ่มแย่ตามอายุ ดังนั้นเขาจึงอยากเลี่ยงสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจท่าน  

โดยเฉพาะเรื่องส�าคญัอย่างเรื่องความเป็นความตายของคนในครอบครวั

“จรงิเหรอ แล้วนี่มารวมกลุ่มกนัท�าไม วนิก่อเรื่องอกีหรอืเปล่า”

ทุกคนสะดุ้ง มองหน้ากนัไปมา และเป็นนกัการทูตสาวที่พยายามจะ

เบี่ยงประเดน็ “เอ่อ...คอื...คอืพี่วนิรถเสยีค่ะ เลยให้น้าวฒัน์กบัน้าเวย์ไปรบั”

สายตาคมของท่านผูห้ญงิคคนางค์มองผ่านหลานสาวในไส้ไป แล้วไป

หยุดยังชายหนุ่มคนสุดท้ายที่ยังคงก้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไร “ว่าไงปุษ  

บอกแม่ซวิ่าเกดิอะไรขึ้น”

ปุษยะเงยหน้าขึ้นตามสัญชาตญาณ ดวงตาเบิกกว้าง เพราะเขา 

โกหกไม่เก่งเอาเสียเลย และทุกครั้งที่โกหกจะต้องถูกจับได้ ซึ่งแน่นอนว่า 

แม่บุญธรรมก�าลงัใช้จุดอ่อนนี้ของเขาเพื่อบบีหาความจรงิ

“นายวนิ...เอ่อ...เอ่อ...” 

“วนิหายไปใช่ไหม” 

คราวนี้น�้าเสียงของท่านผู้หญิงคคนางค์เข้มขึ้น ซึ่งทุกคนก็รู้แล้วว่า
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ไม่อาจปิดบงัท่านได้อกีต่อไป เมื่อมาถงึขนาดนี้แล้ว เวหาเป็นคนแรกที่กล้า

เงยหน้าขึ้นมาสบตาแล้วสารภาพความจรงิออกไป 

“เราก�าลงัจะออกไปตามหาครบั แม่ฟ้าไม่ต้องห่วง ยงัไงวนิกม็ดี�าเกงิ 

ผมมั่นใจคนของผมคนนี้ว่าจะดูแลวนิได้ด”ี

“ตกลงเป็นเรื่องจรงิใช่ไหมที่ว่าวนิถูกดกัยงิกลางทาง”

ค�าถามนั้นท�าให้ทกุคนรูว่้าท่านผูห้ญงิคคนางค์ทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว 

ไม่จ�าเป็นต้องอธบิายอะไรอกี

“คุณยายคะ พี่วนิจะต้องปลอดภยัค่ะ”

“แล้วมใีครตดิต่อมาหรอืยงั”

คราวนี้ทุกคนพร้อมใจกนัเงยีบ และความเงยีบนั้นคอืค�าตอบ

ท่านผู้หญงิคคนางค์หน้าซดีเผอืด ก่อนครางออกมาเสยีงเบา 

“โธ่...วนิ” 

แม้จะผดิสงัเกตและรบัรู้มาบ้างว่ามาวนิหายไป แต่กย็งัหวงัว่าเขาจะ

ไม่ได้รบัอนัตรายอะไร ทว่าเมื่อเหน็ท่าทางขงึขงัจรงิจงัของทกุคนกร็ูท้นัทวีา่

สิ่งที่เฝ้าภาวนาไม่ได้ผล ร่างท้วมเซไปหลายก้าว แต่โชคดีที่ปุษยะและ 

พาขวญัสงัเกตเหน็จงึมาประคองได้ทนั

“คุณยายคะ คุณยาย” พาขวญัร้องเรยีกอย่างตระหนก เมื่อเหน็ว่า

ท่านผู้หญงิคคนางค์ก�าลงัจะหมดสตลิง

“พาแม่ฟ้าเข้าไปก่อน” แม้จะตกใจแต่เศรษฐวัฒน์ก็ยังคงมีสติดียิ่ง 

เขารบีบอกน้องชายคนเลก็ ส่วนตวัเองกก็ุลกีุจอไปเลื่อนเก้าอี้ที่วางขวางอยู่

เพื่อเปิดทางให้น้องชายพาแม่บุญธรรมเข้าไปพกัผ่อนในบ้าน

ปุษยะท�าตามที่พี่ชายบอกทันที อุ้มแม่บุญธรรมเอาไว้ในอ้อมแขน 

ทว่าก่อนที่เขาจะก้าวเดิน เปลือกตายับย่นของท่านผู้หญิงคคนางค์กลับ 

เปิดขึ้น มองตรงไปยงัเศรษฐวฒัน์และเวหาอย่างขอร้อง

“แม่ไม่เป็นอะไร วฒัน์ เวย์ ไปตามวนิ ตามให้เจอนะลูก”

สองหนุ่มมองหน้ากนั ทั้งคู่มรี่องรอยความลงัเลอยู่แวบหนึ่ง เพราะ
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เป็นห่วงทางนี้ไม่แพ้กนั แต่เมื่อหนัไปมองพาขวญักบัปษุยะกค็ดิว่าทั้งคูน่่าจะ

จดัการได้ จงึรบัค�า

“ครบัแม่ฟ้า ผมสญัญาว่าจะพาน้องกลบัมาอย่างปลอดภยั”

“รบีไปเถอะ ไปเรว็ๆ”

“งั้นฝากทางนี้ด้วยนะคณุพา นายปษุ” เศรษฐวฒัน์กลา่วทิ้งท้ายก่อน

จะเดนิหายไปกบัพร้อมกบัเวหาในความมดื 

ความมืดรอบตัวช่างน่ากลัวเหลือเกิน มาวินรู้สึกเคว้งคว้างยามต้อง
อยู่ในสถานที่แห่งนี้ตามล�าพงั เขาจงึมองไปรอบๆ เพื่อหาทางออก แต่ถงึจะ

พยายามเพ่งมองแต่กไ็ม่อาจมองเหน็อะไรได้เลย

“คุณ!”

เสยีงใคร...มาวนิถามขึ้นในใจ เขาไม่คุ้นกบัเสยีงหวานแว่วนี้มาก่อน

“ตื่นส ิตื่น”

เสียงนั้นบอกให้เขาตื่น ตื่นจากอะไร ในเมื่อตอนนี้เขาไม่ได้หลับ  

แต่แล้วเขากร็ูส้กึเหมอืนตวัเองถกูกระชากอย่างแรง แสงสว่างเจดิจ้ากพ็ุง่เข้า

มาจนท�าให้เขาตาพร่าไปหมด ในความพร่าเลอืนนั้นเขาเหน็ดวงหน้าของใคร

บางคนเรอืงรองอยู่ในความมดื เหมอืนกบัพระจนัทร์ในคนืฟ้าไร้ดาว

“ใคร” เสยีงที่ถามไปเบาราวกบัเสยีงกระซบิ เพราะตอนนี้เรี่ยวแรง

ที่หมดไปยงัไม่กลบัคนื

“คุณเป็นอะไรหรอืเปล่า ลุกไหวไหม”

เจ้าของเสียงถามออกมาอย่างร้อนรนพร้อมกับช่วยพยุงเขาให้นั่ง 

ตวัตรง

อาการปวดแปลบไปทั้งตัวท�าให้มาวินต้องนิ่วหน้า เขายังงุนงง จน

กระทั่งปะติดปะต่อเรื่องราวได้ส�าเร็จ และรู้ตัวว่าตนเองถูกนักฆ่าท�าร้าย 

ความคิดนั้นท�าให้เขาผวาก่อนที่จะหันหน้าไปมองคนที่ช่วยพยุงเขาเอาไว้  

ซึ่งเมื่อเหน็กท็�าให้เขาถงึกบัตะลงึไปทนัที
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แสงจากจันทร์กระจ่างบนท้องฟ้าทอลงมาให้เห็นว่าคนตรงหน้าเป็น 

ผู้หญิง ดวงหน้ารูปไข่มีเครื่องประกอบที่ลงตัว คิ้วโก่งดุจคันศรอยู่เหนือ

ดวงตาพราวระยบั แก้มทั้งสองข้างแดงปลั่งแม้ในยามที่ไร้เครื่องส�าอาง จมูก

โด่งเชดิขึ้นน้อยๆ อย่างน่ารกั รบักบัรมิฝีปากสเีชอร์ร ี ยิ่งเธอสวมฮูดสดี�า

คลุมศรีษะยิ่งท�าให้ใบหน้าเธอผ่องลออคล้ายกบัมรีศัมบีางอย่างมาอาบทา

เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงท�าหน้าที่ยมทูตก็ได้ แถมเป็นยมทูตที่สวยเอามากๆ 

ด้วย

ยมทูต...มาวนิขนลุกซู่ นี่เขาคงตายแล้วจรงิๆ ใช่ไหม หวัใจของเขา

เหมอืนปลดิปลวิลอยไปในอากาศเมื่อได้รบัการยนืยนัจากสิ่งที่เหน็

“เราต้องรบีไปกนัแล้ว”

แต่เขายงัไม่อยากไป ยงัอาวรณ์การมชีวีติและครอบครวัอยู่

“ไม่มีเวลาให้ท�าใจบ้างเลยเหรอ ผมต้องจากกับทุกคนไปชั่วนิรันดร์

นะ ขอผมดงูานศพตวัเองก่อนได้ไหมว่าพี่น้องท�าตามที่ผมสั่งเสยีเอาไวห้รอื

เปล่า” มาวนิต่อรอง ส่วนสิ่งที่เขาสั่งเสยีกค็อื หากเขาตาย ห้ามทุกคนร้องไห้ 

และให้ท�าศาลาไว้ศพเป็นแคตวอล์กแล้วหานางแบบมาเดินหลังพระสวด 

ทุกคนื

โธ่...ความจริงเขาพูดเล่นหรอก ใครจะไปรู้ว่าจะต้องมาตายก่อน 

คนอื่นจรงิๆ ไม่อย่างนั้นเขาคงจะสั่งว่าให้หาผู้หญงิพรหมจรรย์สกัโขยงมา

ฝังในหลุมของเขา เหมือนพวกฟาโรห์ที่นิยมฝังทรัพย์สมบัติเพื่อน�าไปใช้ 

ในโลกหลงัความตาย อย่างน้อยกจ็ะได้ไม่เหงายามเมื่อไม่มพีี่น้องข้างกาย 

“คุณพูดอะไรของคุณ งานศพอะไรกนั”

เธอเป็นยมทูต คงไม่เข้าใจพิธีกรรมของมนุษย์ และความจริงเธอ 

กไ็ม่จ�าเป็นต้องเข้าใจ แต่เพราะอยากถ่วงเวลามาวนิจงึยอมอธบิาย 

“งานศพกค็อื งานที่คนเป็นจดัให้คนตายเพื่อล�่าลากนัเป็นครั้งสดุท้าย 

ผมยังไม่ได้ลาใครเลย นะคนสวย ขอผมอยู่ต่ออีกสักเจ็ดวัน แล้วเรามา 

เจอกนัที่นี่ รบัรองเลยว่าผมไม่หนไีปไหนแน่”
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“คุณก�าลงัเพ้อเจ้ออะไร” 

น�้าเสียงเธอดูหงุดหงิด อาจจะเพราะอยากท�างานให้เสร็จเร็วๆ แต่

ตราบใดที่ยงัมโีอกาสคนอย่างมาวนิกจ็ะไม่มวีนัยอมแพ้ 

“คุณเป็นยมทูตที่หน้าตาน่ารัก ก็ต้องมีเมตตาด้วยสิ มันถึงจะครบ

สูตร ปล่อยผมไว้อกีเจด็วนันะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเดนิทางต่อไปด้วยกนั” 

เขาออดอ้อนด้วยสายตาพิฆาตนารีที่ผู้หญิงคนไหนเห็นก็ต้องยอม

พ่ายแพ้เสมอ พร้อมกันนั้นยังเอามือเธอมากุมเพื่อหวังให้เธอเห็นใจ...ทว่า

นอกจากจะไม่ส�าเร็จแล้ว ยังท�าให้เธอโกรธอีกด้วย ยมทูตสาวสะบัดมือ 

อย่างแรง พร้อมทั้งตะโกนใส่หน้าเขาด้วยเสยีงอนัดงั 

“ปล่อยนะ! ฉนัไม่ชอบ!” 

แรงสะบดันั้นท�าให้คนที่เพิ่งมเีรี่ยวแรงถงึกบักระเดน็ไปวดัพื้นอกีรอบ 

“เจบ็นะ พูดดีๆ  กนักไ็ด้ ไม่เหน็ต้องรุนแรงกนัเลยนี่นา ไม่ยกัรู้ว่า

เป็นพวกซาดสิม์” มาวนิตดัพ้อ แต่แล้วเขาพยายามยนัตวัลุกขึ้นกต็้องชะงกั

กบัความรู้สกึเจบ็ที่เกดิขึ้น

เมื่อสกัครู่มนัยงัไม่ชดั ชายหนุ่มจงึลงทุนตบหน้าตวัเองอย่างแรง 

เผยีะ!

“อูย” มาวนิร้องออกมาเบาๆ...เจบ็จรงิไม่มสีแตนด์อนิ “ผมเจบ็ด้วย

แหละคุณยมทูต ท�าไมตายแล้วยงัเจบ็”

“ใครตาย”

“กผ็มไง ผมถูกมนัซ้อมจนตาย” มาวนิชี้ไปยงัใครอกีคนที่นอนคว�่า

หน้าอยู่ไม่ห่างเขานัก ซึ่งก็คือคนที่หมายเอาชีวิตเขานั่นเอง “เอ๊ะ ท�าไม 

หมอนั่นไปนอนตรงนั้นได้”

ชายหนุม่ขยบัเข้าไปใกล้ แล้วสิ่งที่เขาเหน็คอืท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่เป้ือน

เลอืดแดงฉาน เขาผงะถอยกลบัมาแทบจะทนัท ีเพราะไม่ถกูกบัอาวธุทกุชนดิ

มาแต่ไหนแต่ไร

“ฝีมอืคุณเหรอ” เขากระซบิถามด้วยน�้าเสยีงค่อนข้างสั่น
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หญงิสาวไม่ตอบ เธอเบอืนหน้าไปทางอื่น แต่นั่นกเ็พยีงพอให้มาวนิ

ได้รบัรู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

“งั้นหมายความว่าผมยังไม่ตายเหรอ” มาวินรีบเอามืออังลมหายใจ

ตวัเอง แล้วกส็มัผสัได้ถงึลมอุ่นๆ ก่อนที่จะได้รบัค�ายนืยนัจากเธอ

“กใ็ช่น่ะส ิคุณยงัไม่ตาย”

“แล้วเมื่อกี้ที่ผมเหน็ตวัเองเลอืดท่วมตวั มนั...มนัคอือะไร”

ภาพหลอน...มาวินตอบตัวเองในใจ โรคที่เขาเป็นอยู่ก�าเริบขึ้นมา  

จงึท�าให้ทุกอย่างดูเลวร้ายกว่าความเป็นจรงิ เมื่อส�ารวจร่างกายตวัเอง เขา

ถูกท�าร้ายก็จริง แต่ไม่มีส่วนไหนได้รับอันตรายถึงเลือดตกยางออก แต่ 

ที่หนกัที่สุดน่าจะเป็นส่วนล�าคอที่ยงัรู้สกึปวดแปลบเมื่อหนัไปหนัมา แสดง

ว่าฝ่ายนั้นต้องการฆ่าเขาด้วยการบบีคอจรงิๆ 

มนัคอืการตายแล้วเกดิใหม่ มาวนิไม่รูว่้าจะสรรหาค�าไหนมาขอบคุณ

สวรรค์ที่ประทานโอกาสให้เขาอีกครั้ง และคนที่ให้ชีวิตใหม่แก่เขาก็คือ 

ผู้หญงิที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งตอนนี้เธอมสีหีน้างวยงง

มาวินยิ้มกว้างสุดชีวิตเมื่อรู้ว่าตัวเองยังมีลมหายใจ แต่รอยยิ้มของ

เขากอ็ยูไ่ด้ไม่นานเมื่อเหน็คนถูกตสีลบเริ่มขยบั และนั่นกเ็ป็นเหตใุห้หญงิสาว

หนัมาฉวยข้อมอืเขาแล้วออกวิ่งทนัที

กว่ายี่สบินาททีี่วิ่งมาอย่างไม่รู้ทศิรู้ทาง มาวนินกึทึ่งหญงิสาวที่ออกแรง 
ฉุดเขา เธอแรงดีไม่มีตก ยังคงรักษาระดับความเร็วคงที่ ผิดกับเขาที่ 

ตอนนี้ขาเกอืบจะก้าวไม่ออกเพราะหมดแรง ในที่สุดเขากห็ยุดเอาเสยีดื้อๆ 

เมื่อเหน็ว่าไม่มใีครตามมา

“ผมไม่ไหวแล้วคุณ พกักนัก่อนเถอะ” มาวนิกล่าวละล�่าละลกัเพราะ

อาการหอบแฮกเนื่องจากต้องวิ่งมาเป็นเวลานาน

“เราต้องไปต่อ” 

เธอยืนยัน และออกแรงฉุดเขาอีกครั้ง แต่ขาของเขามันยอมแพ้ 
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นอกจากจะไม่ยอมก้าวแล้วมันยังล้าจนรับน�้าหนักไม่ไหว มาวินจึงทรุดนั่ง

ลงกับพื้นดิน และสิ่งนั้นก็ท�าให้คนที่พาเขาหนีถึงกับหันมามองด้วยความ 

ไม่พอใจ 

“อยากตายหรอืไง ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้”

เขายงัไม่อยากตาย แต่ถ้าวิ่งต่อได้ตายจรงิแน่ จงึส่ายหน้าและไม่ยอม

ลุกขึ้นตามที่บอก

“ตกลงจะไม่ไปต่อใช่ไหม งั้นแยกทางกนัตรงนี้” หญงิสาวปล่อยมอื

จากเขา พร้อมจะก้าวจากไปอย่างที่บอก และเมื่อมาวินเห็นว่าตัวเองก�าลัง 

จะถูกทิ้งกร็บีเอามอืคว้าขากางเกงเธอไว้ แล้วส่งสายตาของความเหน็ใจ 

“ดะ...เดี๋ยว แค่บอกว่าขอพกั ไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปต่อ” 

“กพ็กัไปส ิฉนัจะไปแล้ว”

ไม่มีง้อกันเลย...จะว่าไปนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกผู ้หญิงทิ้งไว้ 

กลางทาง เขาจงึยนืคว้างเหมอืนหมาหลงทศิ ส่วนเธอนั้นกย็งัตั้งหน้าตั้งตา

เดนิจากไป ไม่อาลยัอาวรณ์เขาเลยแม้แต่นดิเดยีว

เมื่อรู้ว่าถูกทิ้งจริงๆ มาวินก็รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปดักหน้า ยกแขนขึ้น

ขวางและมองเธออย่างไม่เข้าใจ 

“คุณจะทิ้งผมลงจรงิๆ เหรอ อุตส่าห์เสี่ยงตายช่วยไว้แท้ๆ” 

“กช็่วยแล้ว รอดแล้ว ตอนนี้กท็างใครทางมนั”

“เยน็ชาชะมดั” มาวนิบ่นออกมาเบาๆ เมื่อเหน็ว่าเธอไม่แยแสเขาจรงิๆ 

คราวนี้เธอยอมหยดุแล้วหนัมามองเขาด้วยสายตาจรงิจงั “นี่คณุ ฉนั

จะบอกอะไรให้นะ คนตามฆ่าคุณมันยังคงตามฆ่าคุณอยู่ และฉันก็ยัง 

ไม่อยากตาย ส่วนทางเดยีวที่ฉนัจะรอดคอืไปจากที่นี่ให้เรว็ที่สุด”

“ผมกย็งัไม่อยากตาย แต่ผมเหนื่อย ขอพกัเดี๋ยวเดยีวเท่านั้น” มาวนิ

พยายามบอกเหตุผลอกีครั้ง 

“งั้นคุณกพ็กัไป เราแยกกนัตรงนี้ คุณกไ็ปตามทางของคุณ ฉนักไ็ป

ตามทางของฉนั” 
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“ไม่ ผมไม่ยอมแยกจากคุณเด็ดขาด” แม้จะถูกผลักไส แต่ตอนนี้ 

มาวนิเลอืกเชื่อค�าโบราณ คนเดยีวหวัหาย สองคนเพื่อนตาย แม้ว่าจะเพิ่ง

เจอเธอ แต่เขากร็ูส้กึถกูอกถกูใจเธออย่างบอกไม่ถกู จงึคว้าหมบัเข้าที่ข้อมอื

เลก็ๆ นั่นเพื่อยนืยนัว่าเขาจะตดิตามเธอไปทุกแห่งหน

การกระท�าอันถือวิสาสะของเขาท�าให้คนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นมองด้วย

ดวงตาลุกวาบ เอ่ยสั่งด้วยเสยีงห้าวดุดนั

“ปล่อยมอืฉนัเดี๋ยวนี้นะ!”

แม้จะเกรงๆ เพราะไม่เคยได้รับสายตาแบบนี้จากผู้หญิงคนไหนมา

ก่อน แต่เขากย็งัท�าใจดสีู้เสอื ต่อปากต่อค�า “ไม่ปล่อย ถ้าปล่อยคุณกเ็ดนิ

หนผีมไปอกีน่ะส ิไม่มทีางหรอก”

เธอพยายามสะบัดมือให้พ้นการเกาะกุม แต่ยิ่งเธอสะบัด เขายิ่ง 

จบัมอืเธอแน่น ในสถานการณ์อย่างนี้เขาไม่ควรอยูค่นเดยีว และเมื่อสวรรค์

ประทานสาวสวยมาอยู่เป็นเพื่อน การปล่อยเธอให้หลุดไปนับว่าเป็นอะไร 

ที่โง่เหลอืเกนิ

“ถ้าไม่ปล่อยคุณตายแน่” เธอขู่ ดวงตาขงึขงัยิ่งกว่าเดมิ

“ผม...ไม่...ปล่อย” มาวนิกล่าวย�้าทลีะค�า 

เมื่อได้ยนิเช่นนั้นใบหน้าภายใต้ฮูดสดี�ากแ็ดงก�่าไปถงึใบหู แต่ก่อนที่

เธอจะท�าอะไรเขา มาวนิกไ็ด้ยนิเสยีงบางอย่างแทรกความเงยีบเข้ามา และ

ดูเหมือนว่าเธอจะได้ยินเหมือนกัน เพราะเธอหยุดสะบัดมือแล้วเปลี่ยนมา

ยนืนิ่งสหีน้าเครยีดขรมึแทน

“คุณว่าจะใช่พวกมันไหม” เขากระซิบถาม ถือโอกาสเบียดเนื้อตัว

เข้าหาเธอซึ่งมนักท็�าให้ใจที่เริ่มสั่นจากโรคประจ�าตวัสงบลงอย่างไม่น่าเชื่อ

“กไ็ม่รู้ แต่เรากไ็ม่ควรยนืเป็นเป้าล่อกระสุนใคร”

“งั้นหลงัพุ่มไม้นั่น” มาวนิเสนอ เพราะเหน็ว่ามนัเป็นที่เดยีวที่จะช่วย

อ�าพรางทั้งเขาและเธอได้มดิ

ไม่ต้องรอให้บอกซ�้า ทั้งคู่ต่างกว็ิ่งไปยงัพุ่มไม้ที่ว่า พยายามเกบ็เนื้อ
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เกบ็ตวัให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะมองผ่านระหว่างกิ่งว่าใครกนัที่ตดิตามมา

ร่างสองร่างเบยีดกนัจนแทบจะกลนืเป็นเนื้อเดยีว สายตาของทั้งคูจ่บั

จ้องอยู่ที่กลุ่มชายชุดด�าสามคน และคนที่เดินน�าหน้าก็คือคนที่เพิ่งถูกไม้

ฟาดหวั และถงึตอนนี้มนักย็งัเอามอืกมุบาดแผลอยู ่ดแูล้วคงได้รบับาดเจบ็

ไม่น้อย

ท่าทางมุ่งมั่นของพวกมันท�าให้มาวินต้องตั้งค�าถามในใจ เขาไปท�า

ระย�าต�าบอนกบัใครที่ไหน ท�าไมถงึได้อาฆาตแค้นถงึขั้นตามล่ากนัไม่เลกิ

ไม่เคย เขาไม่เคยท�าร้ายใคร และหากอยากได้ค�าตอบเขาก็คงต้อง 

มชีวีติต่อเพื่อสบืให้รู้ความจรงิในข้อนี้

“มนัหายหวัไปไหนวะ พวกมงึต้องตามให้เจอ ทั้งมนัแล้วกค็นที่บงัอาจ

ช่วยมนั”

ท่าทางอาฆาตของคนพูดท�าให้มาวินอดมองคนที่นั่งเบียดเขาไม่ได้ 

การช่วยเหลอืเขาอาจจะน�าภยัมาสู่เธอ และตอนนี้เขาคงต้องขอบคุณความ

มดืของป่าที่ช่วยอ�าพราง ส่วนสิ่งเดยีวที่ท�าได้ตอนนี้กค็อืการภาวนาให้พวก

มนัผ่านไปโดยไม่รู้ว่าเขาและเธออยู่ตรงนี้

แต่ทนัททีี่เขาก้มหน้าลง แสงจนัทร์กระจ่างสะท้อนภาพความสวยงาม

ที่เขาแทบจะต้องกลั้นหายใจ นอกจากเธอเป็นคนที่มีดวงตาสวยแล้ว พอ

มองใกล้ๆ ก็พบว่าริมฝีปากบางนั้นดูอ่อนหวาน และวูบหนึ่งเขาคิดว่ามัน 

น่าลิ้มลอง 

“มองอะไร”

เสียงห้วนๆ ของเธอดึงสติของเขาให้กลับมาอีกครั้ง มาวินรีบกลืน

น�้าลายลงคอ บอกไม่ถูกเหมอืนกนัว่าในสถานการณ์ที่อนัตรายอย่างนี้ท�าไม

ใจของเขาถงึคดิเผลอไผลไปเรื่องอื่นได้ จงึเสแก้ตวัไปตามสภาพ

“กม็องคนร้ายแล้วใจมนัเต้นไม่เป็นจงัหวะ กเ็ลยมองอย่างอื่น”

ใบหน้าของเธอแดงก�่า ถลงึตามองเขาอย่างดุเดอืด

“อย่างอื่นที่ว่าต้องไม่ใช่หน้าฉนั”
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มาวินยังคงยิ้ม ผู้หญิงคนนี้แม้จะดุก็ยังสวย แต่เพื่อไม่ให้ความ

สมัพนัธ์มนัแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่เพราะเขายงัต้องพึ่งพาเธอจงึยอมลงให้ก่อน

“โอเค ผมขอโทษ คราวหน้าจะมองหูคุณแทน”

“ไอ้บ้า!” เธอตวาดก่อนที่จะผลกัเขาล้มจ�้าเบ้า 

มาวนิงงว่าเธอโกรธอะไร ชายหนุ่มยนัตวัลุกขึ้น แล้วกวาดตามองไป

รอบๆ ไม่พบคนร้ายป้วนเปี้ยนอยู่อกี มนัไปตั้งแต่เมื่อไหร่ท�าไมเขาไม่ยกัรู้ 

“พวกมันไปแล้วเหรอ” เขาหันไปถามคนข้างๆ แต่กลับพบความ 

ว่างเปล่า จงึหนัไปด้านหลงักพ็บว่าหญงิสาวก�าลงัเดนิหนเีขาอกีแล้ว...นี่เธอ

จะทิ้งเขาอกีแล้วใช่ไหม เมนิเสยีเถอะ เพราะถ้าเขายอมให้เธอทิ้งกเ็สยีประวตัิ

แคซาโนวาฆ่าไม่ตายกนัพอดี

มาวนิลุกขึ้น แล้วรบีวิ่งตามไป

“คุณ รอผมด้วย”



มาวินมาหยุดอยู่ตรงหน้าสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นลานหินกว้าง
คล้ายจุดชมวิวในแหล่งท่องเที่ยว โดยรอบมีเต็นท์ปลูกไว้หลายหลัง และ 

น่าจะเป็นเต็นท์ส่วนบุคคล เพราะว่ามีขนาดและลวดลายไม่เหมือนกันเลย

แม้แต่หลงัเดยีว

“คุณพาผมมาท�าไมที่นี่” มาวินถาม เขาคาดการณ์ไว้ว่าเธอน่าจะพา

เขาไปในที่ชุมชน

“ฉนัไม่ได้พาคุณมา แต่คุณตามมาเอง” เธอตอบอย่างเยน็ชา ซึ่งเป็น

ลกัษณะคงเส้นคงวาตั้งแต่ได้พบกนั

“อ้าว...เหรอ” มาวนิยิ้มแห้งๆ ออกไป 

“โทร. ให้คนของคุณมารบัซะ”

“โทรศพัท์ผมตกอยู่ในป่า” มาวนิล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วดงึมนัออก

มาเพื่อพสิูจน์ให้เธอได้เหน็

เธอท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในล�าคอคล้ายร�าคาญใจ แต่กย็งัมนี�้าใจยื่นโทรศพัท์

ของตวัเองมาให้ แต่เขากย็งัปฏเิสธที่รบั

๒
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“ผมยงักลบัไปตอนนี้ไม่ได้”

“ท�าไม” เธอถามกลบั เสยีงไม่พอใจอย่างเหน็ได้ชดั

“พวกมันอาจจะดักฟังโทรศัพท์อยู่ แล้วคราวนี้คุณก็จะซวยไปด้วย 

งั้นเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน ผมขอพักกับคุณนะ” มาวินกล่าว

พร้อมส่งสายตากรุ้มกริ่มให้อีกฝ่าย เขาว่าน�้าหยดลงหินทุกวันหินมันยัง

กร่อน แล้วรูปหล่ออย่างเขาขยนัหยอดบ่อยๆ น่าจะได้ผลบ้างละ

เธอมีปฏิกิริยาตอบกลับทันที ใบหน้านวลที่สะท้อนแสงจันทร์แดง

ปลั่ง ก่อนจะแหวออกมา “อยากตายใช่ไหม!”

“ผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะรอด แต่ถ้าต้องตายด้วยน�้ามือผู้หญิง

สวยๆ อย่างคุณผมกย็อม”

คราวนี้หญิงสาวไม่โต้เถียง แต่หยิบกระป๋องที่ตกอยู่บนพื้นเขวี้ยง 

มาทางเขาทนัท ีชายหนุม่กระโดดหลบได้แบบเฉยีดฉวิ แต่ไม่วายรูส้กึถงึแรง

ลมที่ปะทะวูบเข้าที่ใบหน้า กระป๋องปลวิไปถูกต้นไม้ ก่อให้เกดิเสยีงดงัก้อง

ในยามวกิาล 

ชายหนุ่มใจหายวูบ ผู้หญิงคนนี้จริงจังกว่าที่เขาคิดเอาไว้มาก เธอ 

ไม่มที่าทางสนใจหรอืหลงเสน่ห์เขาเหมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ เลย แต่กลบักนั

เขาเกดิสนใจเธอขึ้นมา ตั้งแต่จ�าความได้เขายงัไม่เคยมผีู้หญงิสไตล์ ดุ ห้าว

อยู่ในคอลเล็กชัน ดังนั้นเขาจึงมองว่าเธอเป็นไอเท็มที่ควรแก่การสะสม  

ทว่าก่อนที่เขาจะได้พดูจายยีวนกวนประสาทเธออกีครั้ง ซปิเตน็ท์ขนาดใหญ่

ที่หญงิสาวยนือยู่ใกล้ๆ กเ็ลื่อนลง สญัชาตญาณท�าให้มาวนิจ้องไปยงัเตน็ท์

หลงันั้นด้วยความอยากรู้

แม้แสงจะน้อยแต่มาวนิกร็ู้ว่าคนที่โผล่มานั้นเป็นผู้หญงิ อายุอานาม

น่าจะอยู่ในช่วงสามสบิห้าถงึสี่สบิ ผวิขาว คิ้วสวย ตาคม อกีทั้งหุ่นยงัเซยีะ

จนเขาเกอืบจะน�้าลายหก

ชายหนุม่ยิ้มแต้ตามประสาหนุม่เจ้าส�าราญ ที่นี่มแีต่สาวสวย ช่างเป็น

สถานที่ที่อศัจรรย์อะไรอย่างนี้ คดิไม่ผดิเลยที่ตามเธอมา...แต่เขากย็ิ้มค้าง
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เมื่อเหน็ว่าในมอืของอกีฝ่ายมอีาวุธปืนอยู่ในลกัษณะพร้อมใช้งาน

พับผ่าเถอะ เขาไม่ถูกกับของพวกนี้เลยจริงๆ...มาวินหลับหูหลับตา

กระโดดไปหลบหลงัหญงิสาวที่เคยช่วยชวีติเขาไว้ทนัท ีเพราะเป็นที่พึ่งเดยีว

ในยามนี้

เสยีงหวัเราะจากคนมาใหม่ดงัขึ้น และนั่นกเ็ป็นเหตุให้เขาต้องเงยหน้า

ขึ้นมองผู้หญงิที่เล่นกบัปืน

“กลวัเหรอพ่อหนุ่ม แหม...กช็่วยไม่ได้นะ มผีู้ชายมาเยี่ยมบ้านดกึๆ 

ดื่นๆ ก็ต้องระวังตัวกันหน่อย ขอโทษแล้วกัน” สาวหุ่นเซียะกล่าวด้วย 

รอยยิ้ม ก่อนจะลดปืนแต่กย็งัไม่ยอมวางลง

แม้จะเคอืง แต่กถ็อืว่าไม่ใช่ศตัร.ู..มาวนิยดืตวัขึ้น ยนืตวัตรงแล้วมอง

ไปรอบๆ นอกจากผู้หญงิคนนี้กไ็ม่มใีครโผล่มาอกีเลย จงึถอนหายใจออก

มาอย่างโล่งอก เขาถอยห่างจากผูห้ญงิที่ตวัเองใช้เป็นโล่ก�าบงั รูส้กึเสยีฟอร์ม

นดิๆ อยู่เหมอืนกนั

“จนัทร์ไปไหนมา นี่คดิว่าถ้าอกีครึ่งชั่วโมงยงัไม่กลบัมา เจ้ว่าจะออก

ไปตาม”

ค�าทกัทายนั้นท�าให้มาวนิหกูระดกิ หนัไปมองเจ้าของชื่อแล้วยิ้มพราย 

“ชื่อจนัทร์เหรอเรา เหมาะนะนี่ สวยหวาน แต่วนันี้สงสยัถกูราหอูม เหน็หน้า

หุบตลอดเวลา”

พิมพ์จันทร์ปรายตามองคนที่แซ็วอย่างไม่พอใจ แล้วเปลี่ยนเป็น

เฉยเมยเหมือนเขาเป็นอากาศธาตุ หันไปตอบค�าถามพี่สาวต่างสายเลือด 

“จนัทร์นอนไม่หลบั เลยไปเดนิเล่นมา ขอโทษนะเจ้ที่ท�าให้เป็นห่วง”

“อืม ไม่เป็นไร เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนหลายนัด ไม่เกี่ยวกับจันทร์ 

ใช่ไหม”

“เอ่อ...” 

พมิพ์จนัทร์อกึอกั แต่ยงัไม่ทนัได้ตอบออกไป ชายหนุ่มตรงหน้ากท็�า

หน้าแป้นแล้นเสนอตวัตอบค�าถามแทน
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“พวกนั้นต้องการจะฆ่าผมครบั แต่เธอช่วยเอาไว้”

“นี่คุณ ไม่พูดมนัจะตายไหม” พมิพ์จนัทร์กดัฟันพูด เธอไม่อยากให้

ฉววีรรณรู้เรื่อง เพราะอกีฝ่ายต้องเป็นห่วงเธอแน่ๆ 

เป็นจริงอย่างที่พิมพ์จันทร์คิด ฉวีวรรณหน้าเผือดสีไป ปรี่เข้ามา

ประชดิตวัแล้วมองส�ารวจตรวจตรา “แล้วได้รบับาดเจบ็อะไรหรอืเปล่า”

“ไม่ค่ะเจ้ จนัทร์ไม่เป็นไรเลย”

“ค่อยโล่งอก” และเมื่อเหน็ว่าพมิพ์จนัทร์ปลอดภยั ฉววีรรณจงึหนั

มาสนใจชายหนุ่มที่ลูกน้องพามา ยามเพ่งมองใบหน้ากร็ู้สกึคุ้นตาเหลอืเกนิ 

“ฉนัชื่อฉววีรรณ ส่วนนั่นพมิพ์จนัทร์ คณุคงรูจ้กัแล้ว แล้วคณุล่ะ ชื่ออะไร”

“ผมชื่อ มาวนิ วชัรวบิูรณ์ หรอืจะเรยีกวนิกไ็ด้ฮะ”

“มาวนิ วชัรวบิูรณ์ เอ...ชื่อนี้มนัคุ้นๆ นะ” ฉววีรรณขมวดคิ้ว เริ่ม

เรียบเรียงล�าดับความคิดในสมอง และเมื่อนึกออกก็ร้องอุทานออกมา  

“มาวนิ วชัรวบิูรณ์ ที่เป็นแฟนกระแต ณฐัวรนิทร์ หรอืเปล่า” ฉววีรรณ

หมายถึงนางเอกสาวชื่อดังที่ตอนนี้กระแสเริ่มซา แต่ก็หันมาเอาดีในด้าน 

การเป็นนางแบบเซก็ซี่แทน 

ชื่อของบุคคลที่สามที่ถูกน�ามาอ้างอิง ท�าให้รอยยิ้มบนใบหน้าของ 

มาวินเจื่อนลงไปเล็กน้อย เขาลอบมองปฏิกิริยาของสาวตรงหน้า ซึ่งเธอ 

กท็�าหน้านิ่งเหมอืนไม่สนใจ

“เป็นอดตีแฟนครบั เราเลกิกนัมาเกอืบปีแล้ว และตอนนี้โสด” มาวนิ

จงใจย�้าค�าสุดท้าย หวังว่ามันจะกระแทกรูหูใครเข้า แต่คนที่เขาอยากให้

ได้ยินก็ยังคงยืนเฉยเหมือนเดิม ผิดกับฉวีวรรณที่กระโจนพรวดเดียวเข้า

มาประชดิตวั

มาวนิผวาเพราะอกีฝ่ายยงัไม่ยอมวางปืนลง และตอนนี้โลหะสดี�านั้น

ก�าลงัเสยีดสอียู่กบัต้นแขนเขาอย่างน่าหวาดเสยีว “พี่สาวครบั ผมว่าวางปืน

ลงก่อนดกีว่าไหมครบั”

“อ๋อ ปืนนี่เหรอ...ของเดก็เล่นน่ะ ไม่ใช่ของจรงิหรอก แต่วางกไ็ด้”
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ฉววีรรณหนัไปเอาปืนยดัใส่มอืของเพยีงจนัทร์ แล้วหนัมาส�ารวจแขก

ต่อ “ไหนๆ มาให้ดใูกล้ๆ ซ ิที่เขาว่าหล่อขนาดซเูปอร์สตาร์ยงัชดิซ้ายเลยมนั

จริงแค่ไหน” นอกจากจะใช้ตาส�ารวจแล้ว มือของฉวีวรรณยังอยู่ไม่สุข  

ลูบไล้ใบหน้าหนุ่มหล่อ แล้วจบลงด้วยการบบีจมูกเขา ก่อนหวัเราะคกิคกั

ในล�าคอ “หล่อธรรมชาติซะด้วย ไม่มีศัลยกรรมเลย เมื่อกี้บอกว่าโสด 

ใช่ไหม เจ้กโ็สดเหมอืนกนั”

สายตาโลมเลยีมอย่างโจ่งแจ้งเช่นนั้นท�าให้มาวนิผวา จนต้องถอยห่าง

ออกมาแล้วไปหลบหลงัเพยีงจนัทร์เหมอืนเดมิ

“เจ้ เราต้องเอาเขาไปส่งบ้าน” พมิพ์จนัทร์เอ่ยขึ้นเมื่อเหน็ว่าฉววีรรณ

ดูชื่นชอบมาวนิอย่างออกนอกหน้า

“บอกแล้วไงว่าผมจะค้างกบัคณุ” มาวนิกล่าวทะลกุลางปล้องเมื่อเหน็

ว่าเธอก�าลงัจะขบัไสไล่ส่งเขาอกีแล้ว 

ค�าพูดสองแง่สองง่ามนั้นท�าให้พมิพ์จนัทร์หนัไปถลงึตาใส่เขาอกีครั้ง 

แต่สิ่งที่ได้รบักลบัมาคอืรอยยิ้มยยีวน ไม่มสีะทกสะท้านสกันดิเดยีว หน�าซ�้า

เขายงัหนัไปออดอ้อนฉววีรรณแทน

“เจ้ครบั สถานการณ์ของผมไม่ค่อยดเีลย พวกคนร้ายอาจจะดกัอยู่

ข้างทางก็เป็นได้ ผมขอค้างที่นี่ได้ไหม รับรองว่าผมจะท�าตัวดีๆ ว่านอน 

สอนง่าย นะครบั นะๆ”

ฉวีวรรณนิ่งคิด ใจโอนเอียงไปข้างมาวินกว่าครึ่ง จึงหันไปปรึกษา 

กึ่งขอร้องแทนชายหนุ่มอกีแรง

“ที่เขาพูดกถ็ูกนะจนัทร์ คนที่ไปส่งกอ็าจจะเป็นอนัตรายถ้าเกดิพวก

คนร้ายดกัอยู่กลางทางจรงิๆ เจ้ว่าเมื่อจนัทร์ช่วยแล้วกค็วรช่วยให้ตลอด”

“แต่ว่า...” พมิพ์จนัทร์ลงัเล

มาวนิเองกช็กัเหลอือด ตั้งแต่กลบัมาจากองักฤษ สาวน้อยสาวใหญ่

อยากจะค้างกับเขาทั้งนั้น แล้วเธอเป็นใคร ปฏิเสธเขาครั้งแล้วครั้งเล่า  

จงึเอ่ยปากถามไปตรงๆ “ท�าไม คุณกลวัอะไร กลวัหลงเสน่ห์ผมหรอืไง”
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พมิพ์จนัทร์หนัขวบั ตอนนี้เธอชกัเกบ็อารมณ์หมั่นไส้ที่มต่ีอเขาไม่อยู่

แล้ว

“ฉนั...ไม่...ม.ี..วนั...หลง...เสน่ห์...คน...อย่าง...คุณ”

“งั้นท�าไม”

พิมพ์จันทร์หันไปมองเขาอย่างจริงจัง ความจริงเธอไม่อยากพูด  

แต่เมื่อเขาถามหาเหตุผลเธอกจ็ะตอบ “คุณไม่รู้จรงิๆ เหรอว่าฉนักลวัอะไร 

ถ้างั้นฉนัจะบอกให้ ฉนักลวัคนร้ายจะตามมา แล้วถ้าพวกมนัท�าร้ายคนที่นี่ 

ฉนัคงรบัผดิชอบไม่ไหว ทนีี้เข้าใจหรอืยงัว่าท�าไมฉนัอยากให้คุณไปๆ ซะ”

คราวนี้รอยยิ้มร่าเรงิบนใบหน้ามาวนิหายไป รูส้กึหน้าชากบัประโยค

ที่ตรงไปตรงมาของเธอ แต่สุดท้ายชายหนุ่มกพ็ยกัหน้าช้าๆ อย่างจ�านน...

มนักจ็รงิอย่างที่เธอพูด คนร้ายที่หมายเอาชวีติของเขาไม่ใช่มอืปืนกระจอก 

และตอนนี้เธอน่าจะรู้สกึเสยีใจที่ช่วยชวีติเขาเอาไว้ 

แม้เขาจะไม่อยากอยู่คนเดยีว แต่กไ็ม่อยากท�าให้ใครเดอืดร้อนเหมอืน 

กนั

“โอเค ผมเข้าใจแล้ว ผมมนัตวัอนัตราย น่ารงัเกยีจ งั้นเดี๋ยวผมจะ

ไปเดี๋ยวนี้ แต่ยงัไงกข็อบคุณมากที่ช่วยผมไว้” มาวนิกล่าวจากใจจรงิ ก่อน

ที่จะหันหลังก้าวกลับไปยังทิศทางที่เดินจากมา ดูเหมือนว่าค�่าคืนนี้คงเป็น

ค�่าคนืที่ยาวนานและน่ากลวัไม่น้อยของเขา

ฉวีวรรณมองตามชายหนุ่มที่เดินห่างออกไปด้วยสายตาเป็นห่วง  
นบัว่าเขาใจนกัเลงอยูเ่หมอืนกนัที่ยอมจากไปแม้จะไม่รูว่้าตวัเองต้องพบเจอ

กับอันตรายอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอก็รู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลย 

และคดิวา่พมิพ์จนัทร์เองกน่็าจะรูส้กึเช่นเดยีวกนั แมส้ายตาจะไมไ่ด้จบัจ้อง

ผู้ที่เดนิจากไป แต่สหีน้าและท่าทางบอกว่าก�าลงักงัวลใจ 

“จนัทร์ จะปล่อยให้เขาไปจรงิๆ เหรอ” ฉววีรรณถามเพื่อให้พมิพ์-

จนัทร์ได้ทบทวนหวัใจตวัเองอกีครั้ง
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หญิงสาวเอาแต่ก้มหน้าก้มตา และตอบเสียงเบา “จันทร์เป็นห่วง 

พวกเรา ไม่อยากให้พวกเราเดอืดร้อน” 

ฉวีวรรณมองไปยังเต็นท์ด้านหลัง ‘พวกเรา’ ของเธอก็คือ เหล่า 

นกัแสดงแทนควิบู๊ที่ช่วงนี้อยู่ระหว่างพกักองถ่ายละคร จงึออกมาตั้งเตน็ท์

สงัสรรค์กนั ทกุคนมพีื้นฐานและมฝีีไม้ลายมอืในการต่อสู ้แม้จะไม่ได้ฉกาจ

ฉกรรจ์นักเพราะเน้นในเรื่องการแสดง แต่ฉวีวรรณก็เชื่อว่าทุกคนเอาตัว

รอดได้ 

“พวกเราไม่ใช่คนขี้ขลาดไม่ใช่เหรอ แล้วถ้าพรุง่นี้เกดิมข่ีาวว่าเขาตาย

ขึ้นมา จนัทร์จะรู้สกึยงัไง”

รู้สึกผิด...นั่นคือค�าตอบที่ผุดขึ้นมาในใจ แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ลังเล 

เธอไม่อยากให้ใครเดอืดร้อนเพราะการกระท�าอนัวู่วามของเธอ

ฉววีรรณจงึเอามอืขึ้นมาแตะบ่า “ลมืคตปิระจ�าใจของเราแล้วเหรอ”

“ไม่ค่ะ จันทร์ไม่เคยลืม ความดีและการให้โอกาส คือสิ่งที่เจ้บอก

จนัทร์เสมอ”

“งั้นรออะไรล่ะ ไปตามเขากลบัมาส ิเดี๋ยวเขาหลงป่าแล้วจะยุ่งไปกนั

ใหญ่”

“ค่ะ” พิมพ์จันทร์ขานรับ แล้ววิ่งไปในทิศทางที่ชายหนุ่มเพิ่งจากไป

เมื่อครู่ หวงัว่าเธอจะตามเขาทนัก่อนที่จะถูกเสอืคาบไปกนิเสยีก่อน 

ความมืดและลมเย็นๆ ท�าให้มาวินต้องกอดตัวเอง ยอมรับเลยว่า 
ตอนนี้เขากลัว ถ้ารู้มาก่อนว่าจะต้องติดอยู่ในป่าคนเดียวอย่างนี้ เขาคง

ติดตามเวหาไปฝึกวิชาทหารสักครั้ง เพื่อเรียนรู้ว่าจะมีชีวิตรอดอย่างไร

ท่ามกลางต้นไม้ที่ไร้ปากไร้เสยีง แค่จะบอกเขาว่าทางออกอยูไ่หนยงัท�าไม่ได้ 

“หนโีจรส�าเรจ็แล้วจะมาตายเพราะเสอืไหมนี่” มาวนิอดไม่ได้ที่จะบ่น

ออกมา มองไปรอบๆ อย่างระแวดระวัง แล้วท่ามกลางความเงียบเขาก ็

ได้ยนิเสยีงสวบสาบมาจากข้างหลงั มาวนิตวัแขง็ทื่อ อยากตบปากตวัเองนกั
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ที่พูดถงึเสอืเมื่ออยู่ในป่าทั้งที่โบราณได้ห้ามเอาไว้แล้ว

เสียงนั้นดังใกล้เข้ามา และยิ่งใกล้ หัวใจของเขาก็เหมือนจะหล่นไป

อยู่ที่ตาตุ่ม ชายหนุ่มพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อตั้งสติ แต่ถึงจะ

พยายามอย่างไร ในหวักม็แีต่เรื่องร้ายๆ โดยเฉพาะเมื่อนกึถงึหน้าหนึ่งของ

หนงัสอืพมิพ์ฉบบัพรุ่งนี้ที่อาจพาดหวัข่าวว่า 

‘มาวนิ วชัรวบิูรณ์ ถูกเสอืจบักนิกลางป่า ฉกีทึ้งจนร่างเละ สิ้นลาย

แคซาโนวาฆ่าไม่ตาย’

ไม่ ถ้าต้องตาย อยากตายแบบหล่อเหลา ไม่ใช่เหลอืเพยีงก้อนเนื้อ

เละๆ ที่ไม่มใีครจ�าได้ ทว่าก่อนที่จนิตนาการของเขาจะไปไกลว่านั้นกไ็ด้ยนิ

เสยีงเรยีกเบาๆ ดงัจากเบื้องหลงั 

“คุณ”

ใครเรียกเขา มาวินหันกลับไปมองทันที แล้วสิ่งที่เห็นท�าให้เขาต้อง

ผงะ ท่ามกลางความมดืมร่ีางหนึ่งโผล่ออกมา เป็นผู้หญงิรูปร่างสงูโปร่งตาม

มาตรฐานนางแบบ ผมยาวสยายพลิ้วไปกับสายลมยามราตรี เสมือนเทพ ี

ที่สงิสถติอยู่ในพงไพร 

อาจจะเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความกลัว...มาวินจึงเขม้นมองอย่าง

ตั้งใจมากขึ้น 

ทวา่เมื่อร่างนั้นเดนิเข้ามาใกล้ เขากเ็หน็หน้าเธอได้ชดัเจนขึ้น ซึ่งไมใ่ช่

ใครที่ไหน คือคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้นั่นเอง เพียงแต่ตอนนี้เธอเอาฮูดที่ 

คลุมศรีษะออก จงึท�าให้ใบหน้าหวานชวนมองขึ้นไปอกี

“คุณตามผมมาเหรอ” มาวนิถามหลงัจากที่หายตกตะลงึ บอกตรงๆ 

เลยว่าตั้งแต่เจอหน้าผู้หญิงคนนี้ เขายังเดาใจเธอไม่ถูกเลยสักที ดังนั้น 

การที่ได้เจอเธอที่นี่อาจจะเป็นการบงัเอญิอกีครั้งกเ็ป็นได้

“ใช่ ฉนัตามคุณมา”

สิ่งที่เธอยอมรบัท�าให้เขาประหลาดใจไม่น้อย แต่กต็้องประหลาดใจ

ยิ่งกว่าเมื่อได้ยนิประโยคถดัมา
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“ฉนัมาตามให้คุณไปพกักบัฉนั ไม่ใช่ส ิพวกฉนั”

ชั่ววบูหนึ่งมาวนิสมัผสัได้ว่าเธอเขนิเมื่อพดูผดิ และนั่นเกอืบท�าให้เขา

หลุดปากแซว แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกว่าเขาไม่ควรพูดจากวน

โมโห ท�าให้เธอระคายหูหรือระคายใจ เพราะผู้หญิงคนนี้พร้อมเปลี่ยนใจ

และทอดทิ้งเขาได้ทุกเมื่อ

มาวินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าคืนนี้เขาจะไม่ต้องอยู่คนเดียว

กลางป่ารกที่มองไปทางไหนกม็แีต่ต้นไม้ แต่ถงึอย่างนั้นก่อนที่เขาจะตามเธอ

ไปกม็คี�าถามหนึ่งที่อยากได้ยนิค�าตอบจากปากเธอ

“คุณไม่กลัวผมท�าพวกคุณเดือดร้อนเหรอ คุณก็เห็นนี่ว่าคนที่ตาม 

ฆ่าผมมนัน่ากลวัแค่ไหน”

“กลัวสิ แต่ฉันกลัวคุณจะตายกลางทางมากกว่า ไม่ว่าอย่างไรฉันก็

อยากให้คุณได้กลบัไปหาครอบครวัของคุณ”

เมื่อกลา่วจบเธอกห็นัหลงักลบั ท�าเหมอืนไม่ไยดเีช่นทกุครั้ง แต่กลบั

ท�าให้หวัใจของนกัธุรกจิหนุ่มเต้นตูมตามอย่างไม่รู้สาเหตุ

พระจันทร์ดวงโตตอนนี้ลอยมาค่อนฟ้า เป็นสัญญาณว่าเวลาได้ล่วง
เลยเที่ยงคืนมานานแล้ว เมื่อถูกบังคับให้กลับมายังห้องนอน ท่านผู้หญิง

คคนางค์กย็งัไม่อาจข่มตาหลบัได้ เพราะความเป็นห่วงเป็นใยที่มต่ีอบตุรชาย

บุญธรรมคนสุดท้าย โดยเฉพาะเวลานี้ทุกคนต่างพากนัเงยีบ ไม่มขี่าวคราว

จากเศรษฐวฒัน์และเวหาเลย

มือเหี่ยวย่นเอื้อมไปหยิบรูปรวมครอบครัวที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียง

มานั่งมอง รปูนี้ถ่ายเมื่อปีก่อนหลงัจากที่ปษุยะและมาวนิกลบัมาจากองักฤษ

พร้อมกับปริญญาโทคนละใบจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัย

ชื่อดงัของโลก ซึ่งแน่นอนว่าท�าให้คนเป็นแม่ภาคภมูใิจเหลอืเกนิ แม้ว่ามาวนิ

จะใช้เวลาเรยีนไปทั้งหมดสามปี แต่ถงึอย่างนั้นกย็งัอุตส่าห์ส�าเรจ็กลบัมา

ในรปูมสีมาชกิของวงัวงศ์วรสิอยูก่นัพร้อมหน้า โดยเจ้าของดวงหน้า
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แบบชายไทยแท้ ผิวขาวเหลืองในเครื่องแบบต�ารวจที่ยืนอยู่ริมสุดทางขวา

คือบุตรชายบุญธรรมคนโต ร้อยต�ารวจเอก เศรษฐวัฒน์ อัครวัฒน์  

นายต�ารวจปราบปรามยาเสพติดมือฉกาจที่จับกุมผู้ร้ายส�าคัญมาได้แล้ว

หลายคดี แต่ก็คงเก่งแค่เรื่องงานเพราะยังโสดสนิท ตั้งแต่แตกหนุ่มก็ยัง 

ไม่เคยพาสาวคนไหนมาให้ดูตวั จนกระทั่งบดันี้อายุอานามกเ็ข้าเลขสาม

ตรงกลางคือ นายแพทย์เกษมสานติ์ ผู้เป็นลูกเขย ยืนเคียงกับ 

พานิดาซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆ เพียงคนเดียวของตน ทั้งเกษมสานติ์ 

และพานดิานั้นต่างกเ็หมาะสมกนัดงักิ่งทองใบหยก ทั้งคูม่หีนา้ที่การงานที่ด ี

มหีน้ามตีาในสงัคม มคีุณงามความดตี่อประเทศมากมาย

ถัดมาเป็นเวหา บุตรชายบุญธรรมคนที่สองที่อายุก็ไม่น้อยแล้ว 

เช่นกนั เวหาย่างเข้ายี่สบิแปดปีนี้ หน่วยก้านก�าย�า ผวิคล�้ากว่าใครทั้งหมด 

เวหาเป็นทหารหน่วยรบพเิศษซึ่งเป็นอาชพีที่เหมาะสมกบับุคลกิ เพราะเป็น

คนที่ชอบท�ามากกว่าพูด ค่อนข้างขรมึ และขงึขงักว่าคนอื่น พี่น้องในบ้าน

จงึเกรงอกเกรงใจ ไม่เว้นแม้แต่เศรษฐวฒัน์ที่เวหาพูดอะไรกต็้องฟัง 

สายตาของท่านผู้หญิงคคนางค์เลื่อนมายังผู้ที่คุกเข่าอยู่หน้าเก้าอี้ 

ที่ท่านนั่ง ที่มองเห็นก่อนใครก็คือคนที่ชอบท�าหน้าเรียบเฉยแต่มีแววตา

อบอุ่นเสมอ ซึ่งกค็อืปุษยะ บุตรชายบุญธรรมคนที่สามที่รบัมาเลี้ยงดู ปีนี้

ปุษยะยี่สิบหก อายุน้อยกว่าใครทั้งหมดในบรรดาลูกบุญธรรมทั้งสี่คน  

แต่ความคดิความอ่านกลบัเป็นผูใ้หญ่ ดไีม่ดอีาจจะโตกว่าเศรษฐวฒัน์ผูเ้ป็น

พี่ใหญ่ตวัจรงิเสยีด้วยซ�้า

ถดัมาคอืพาขวญั หลานสาวแท้ๆ ที่เกดิจากพานดิาและเกษมสานติ์ 

หญิงสาวอายุยี่สิบห้าปีนี้ หน้าตาน่ารักถอดแบบผู้เป็นแม่และพ่อมาอย่าง 

ละครึ่ง ผวิขาว แก้มใส และตาสดี�าราวกบัถ่านคอืจุดเด่นบนใบหน้า และ

แม้จะไม่ได้เจรญิรอยตามพ่อแม่ แต่กเ็จรญิรอยตามผูเ้ป็นตา เป็นนกัการทตู 

ฝีปากฉกาจจนได้ฉายาว่าเจ้าหญงิแห่งวงการทูตของประเทศไทย

แล้วสายตาของท่านก็หยุดลงที่ใบหน้าของสมาชิกคนสุดท้าย มาวิน 
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วัชรวิบูรณ์ ลูกบุญธรรมที่ได้มาอย่างไม่ตั้งใจ แต่กระนั้นก็รักชายหนุ่ม 

ไม่แพ้ใครเลย...ถ้าพาขวญัเปรยีบเสมอืนเจ้าหญงิของบ้าน มาวนิกค็อืเจ้าชาย 

ชายหนุ่มบอบบางกว่าใครในบรรดาลูกชายบุญธรรมทั้งสี่ เพราะถูกเลี้ยงดู

ไม่ต่างจากไข่ในหนิ บ้านของมาวนิร�่ารวยเข้าขั้นมหาเศรษฐ ีท�าธุรกจิเพชร

มาตั้งแต่รุ่นตาจนบดันี้ตกมาเป็นของชายหนุ่ม ดงันั้นวนัๆ มาวนิจงึต้องอยู่

แต่ในห้องแอร์ ผวิที่ขาวอยูเ่ดมิไม่เคยต้องแดด เมื่อถ่ายรูปออกมาจงึเหมอืน

ลอยออกมาข้างนอก 

ในรูปมาวินยิ้มแป้น ราวกับว่าเขากุมโลกทั้งใบเอาไว้ในมือได้ แต่

ท่านผู้หญงิรู้ดวี่านั่นเป็นเพยีงเกราะป้องกนั เพราะมาวนินั้นมจีติใจที่เปราะ

บางอย่างเหลอืเกนิ 

“แม่ฟ้าครบั ทานยาสกัหน่อยนะครบั”

เสยีงของปุษยะท�าให้ท่านผู้หญงิคคนางค์ต้องละสายตาจากรูป แล้ว

หนัไปมองชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาแทน

“วฒัน์กบัเวย์โทร. กลบัมาบ้างหรอืยงัปุษ”

“ยงัครบั” ปุษยะตอบเสยีงเบา ก่อนจะทรุดกายนั่งข้างเตยีงแล้ววาง

ถาดยาลง กุมมือแม่บุญธรรมแทน “แม่ฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ  

ยงัไงนายวนิกต็้องปลอดภยั”

“ไม่รู้สิปุษ แม่กลัว ทุกครั้งที่หลับตา ภาพที่เจอวินครั้งแรกมันก็ 

โผล่มา”

ปุษยะรู้ดีว่าภาพที่ท่านผู้หญิงคคนางค์กล่าวถึงนั้นคือภาพอะไร 

เพราะภาพนั้นยงัคงตดิตาเขาอยู่เหมอืนกนั

แม้ภายนอกมาวินจะดูเป็นหนุ่มเจ้าส�าราญ ร�่ารวยมีมรดกพันล้าน 

แต่ความจริงแล้วทุกอย่างคือหน้ากากที่ฝ่ายนั้นสร้างขึ้นมา เพื่อลืมเลือน

ความทรงจ�าอนัเลวร้ายในอดตี

ชวีติของมาวนิไม่ได้โรยด้วยกลบีกหุลาบแม้ว่าจะมพีร้อมทกุอย่าง แต่

มีจุดด่างพร้อยทางอารมณ์อันเกิดจากโรคประจ�าตัวที่ทุกคนในครอบครัว
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ต้องช่วยเยียวยา นั่นคือ สภาวะป่วยทางใจหลังประสบเหตุรุนแรงในชีวิต 

(Post-Traumatic Stress Disorder) ในวยัหกขวบ มาวนิถูกท�าร้ายจน

เกอืบตายด้วยน�้ามอืของคนร้ายที่จติใจเลวทรามยิ่งกว่าสตัว์นรก

วนันั้นเขาเหน็ร่างเลก็ๆ ของมาวนิเตม็ไปด้วยเลอืด ใบหน้าบวมบูด

จนแทบดูไม่ออกว่าเป็นหน้าคน แผลจากการถูกท�าร้ายเต็มตัว แขนขา 

บิดเบี้ยวผิดรูปเพราะกระดูกหัก และที่ส�าคัญคือหน้าอกนั้นยุบ ทุกครั้งที่

หายใจกจ็ะมเีลอืดทะลกัออกมาจากจมูก

ตอนนั้นทุกคนคิดว่ามาวินตายแน่ แม้แต่แพทย์ก็บอกว่ามาวินมี

โอกาสรอดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะมีภาวะของเหลวคั่งในเยื่อหุ้มหัวใจจาก

การถูกท�าร้าย จ�าเป็นต้องผ่าตัดหัวใจเพื่อระบายออกมา ทว่าการผ่าตัดนี้

เสี่ยง ร่างกายของมาวนิบอบช�้าอย่างหนกั แพทย์ไม่อาจรบัประกนัได้ว่าอะไร

จะเกดิขึ้น

มารสิาแม่ของมาวนิร้องไห้จนน�้าตาแทบจะเป็นสายเลอืด แต่วทิย์...

พ่อของมาวนิกลบัเข้มแขง็และมสีต ิเขาปรกึษากบัเกษมสานติ์ถงึรายละเอยีด

การรักษา และตัดสินใจที่จะเสี่ยงเอาลูกชายเข้าผ่าตัด วิทย์ทุ่มเทเงินทอง

และทุกอย่างเพื่อต่อชวีติลูกชาย ซึ่งสุดท้ายแพทย์กท็�าส�าเรจ็ ยื้อชวีติมาวนิ

เอาไว้ได้ โดยใช้เวลารกัษาอยู่หลายเดอืน

ทว่าเรื่องยงัไม่จบแค่นั้น แม้ปัญหาทางร่างกายจะหมดไป แต่ปัญหา

ทางด้านจิตใจยังคงเหลืออยู่ เมื่อมาวินฟื้น เด็กชายก็ไม่พูดไม่จา ไม่กิน 

เอาแต่ผวาร้องไห้ หลายครั้งที่วิ่งเตลิดออกจากบ้านจนมีครั้งหนึ่งมาถึงวัง

วงศ์วรสิแห่งนี้ และโชคดทีี่ได้เจอกบัแม่ฟ้าหรอืท่านผู้หญงิคคนางค์อกีครั้ง

เพราะเห็นสภาพมาวินในวันที่ถูกส่งไปโรงพยาบาล ท�าให้ท่านเข้าใจ 

อกีทั้งในบ้านมเีดก็สามคนที่มทีี่มาแตกต่างกนั ท�าให้ท่านรบัมอืกบัภาวะจติใจ

ที่เตม็ไปด้วยความหวาดกลวัของมาวนิได้ ไปๆ มาๆ มาวนิกก็ลายเป็นสมาชกิ

ของบ้านอกีคน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบยีนรบัเป็นลกูบุญธรรมอย่างเศรษฐ- 

วฒัน์ เวหา และเขา แต่ทุกคนทั้งในและนอกวงักร็ู้ว่า มาวนิ วชัรวบิูรณ์  
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นั้นมฐีานะเป็นลูกคนที่ห้าของท่านผู้หญงิคคนางค์ อคัรวรกุล

ภาพความหลงัในครั้งวนัวานจางไป ปษุยะเงยหน้าขึ้นมองท่านผูห้ญงิ

คคนางค์อีกครั้ง แม้เขาจะกังวล แต่ลางสังหรณ์บางอย่างบอกว่าพี่ชาย

บุญธรรมของเขาคนนี้ตอนนี้ยงัปลอดภยัดี

“แม่ฟ้าครบั เชื่อผมนะครบั นายวนิจะต้องกลบับ้าน เขาบอกผมเสมอ

ว่าบ้านเขาคอืที่นี่”

“ขอบใจนะปุษ ขอบใจที่ปลอบใจแม่ แล้วบ้านโน้นรู้หรอืยงั”

บ้านโน้นที่ว่ากค็อืบ้านจรงิๆ ของมาวนิ คฤหาสน์หลงัใหญ่ที่มอีาณาเขต 

ตดิกนั ที่ตอนนี้มเีพยีงมารสิา แม่แท้ๆ ของมาวนิอาศยัอยู่กบัคนรบัใช้

“ยงัหรอกครบั เกรงว่าหากคุณมารสิารู้จะยิ่งวุ่นวาย”

ท่านผู้หญิงคคนางค์พยักหน้าเห็นด้วยกับปุษยะ เพราะรู้ดีว่านิสัย 

ของมารสิานั้นเป็นอย่างไร หากรู้ว่ามาวนิได้รบัอนัตราย คนืนี้อาจจะมคีน

ป่วยอกีคนหรอือกีหลายคน

“ยงัไงกโ็ผล่หน้าไปมองๆ บ้าง เผื่อเขาต้องการความช่วยเหลอือะไร” 

“ครบั”

“ไหน เอายามาให้แม่ใช่ไหม เอามาส”ิ

ปุษยะเอื้อมมือไปหยิบแก้วยาส่งให้ท่านผู้หญิงคคนางค์ มันเป็น 

ยาคลายความวติกกงัวลอ่อนๆ ที่นายแพทย์เกษมสานติ์จดัให้หลงัจากรู้ว่า

เกดิเรื่องกบัมาวนิ เนื่องจากต้องการให้ท่านผู้หญงิคคนางค์ได้พกัผ่อนบ้าง 

หลงัจากที่ตกอยู่ในภาวะกงัวลมายาวนานหลายชั่วโมงแล้ว

หลงัจากกนิยา ท่านผูห้ญงิคคนางค์กผ่็อนกายลง แต่ยงัไม่ทนัหลบัตา 

กไ็ด้ยนิเสยีงของหลานสาวร้องดงัมาก่อนที่เจ้าตวัจะปรากฏตวัให้เหน็

“คุณยายขา น้าวฒัน์โทร. มาแล้วค่ะ”

ท่านผู้หญิงคคนางค์ยันตัวขึ้นนั่งอีกครั้ง โดยมีปุษยะช่วยเหลือและ

ร้องถามไปในขณะเดยีวกนั 

“ว่าไงบ้างหนูพา เจอวินแล้วใช่ไหมลูก” เสียงที่ถามออกไปของ
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ท่านผู้หญงิเตม็เปี่ยมไปด้วยความหวงั 

“ยังค่ะ แต่น้าวัฒน์บอกว่าเจอร่องรอยของพี่วินแล้ว คาดว่าน่าจะ

ปลอดภยัค่ะ”

ข้อความนั้นท�าให้ผูสู้งวยัโล่งอก และรูส้กึขอบคณุสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ที่ช่วย

ให้มาวนิรอดปลอดภยัในครั้งนี้

“คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง”

“ทีนี้คุณยายวางใจได้แล้วนะคะ พี่วินของเรายังเป็นแมวเก้าชีวิต

เหมอืนเดมิ”

ท่านผู้หญงิคคนางค์พยกัหน้า ใบหน้าคลายกงัวลลงอย่างเหน็ได้ชดั 

หญงิสาวจงึแทรกกายมานั่งตรงเตยีงแล้วเงยหน้าพูดกบัน้าบุญธรรม

“งั้นเดี๋ยวให้น้าปุษไปนอนนะคะ คนืนี้พาจะเป็นคนดูแลคุณยายเอง”

ท่านผู้หญิงคคนางค์พยักหน้ารับข้อเสนอของหลานสาว ก่อนจะหัน

ไปยิ้มอ่อนๆ ให้ลูกชายบุญธรรม “ได้ ขอบใจนะหนูพา ขอบใจนะปุษ”

“ครับ” ปุษยะขานรับก่อนจะเก็บแก้วยาบนหัวเตียงแล้วเดินออกไป

ด้วยใจที่เบาขึ้น และคิดว่าบางทีหากมาวินกลับมาบ้านคราวนี้ เขาอาจ 

จะต้องลากอีกฝ่ายมาใส่บาตรบ้าง อย่างน้อยก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร  

เรื่องราวร้ายๆ จะได้ลดลงบ้าง



เมื่อรับมาเป็นแขกแล้วก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่อ ฉวีวรรณท�าหน้าที่ 
เจ้าบ้านที่ดไีปยมืเสื้อผ้าของเพื่อนร่วมคาราวานมาให้ เพราะเหน็ว่าชุดเก่าของ

มาวินเปรอะเปื้อนด้วยคราบดินและทราย แต่สุดท้ายก็ตกเป็นภาระของ 

พิมพ์จันทร์ที่ต้องน�าไปให้เขา ฉวีวรรณบอกว่ามาวินอยู่ที่บ่อน�้าด้านล่าง  

พมิพ์จนัทร์จงึเดนิทอดน่องอย่างไม่รบีร้อนนกั 

ระหว่างลงเนนิ สายตาของเธอกไ็ปสะดดุกบัพระจนัทร์ดวงโตกึ่งกลาง

ท้องฟ้า วันนี้ฟ้าโปร่ง ไร้เมฆ ดวงดาวรอบๆ ต่างหรี่แสง ดวงจันทร์จึง 

เจดิจรสัยิ่งกว่าใคร

‘พระจนัทร์เป็นราชนิขีองท้องฟ้า รูไ้หมจ๊ะลกู’ แม่ของเธอเคยบอกไว้

อย่างนั้น

ความทรงจ�าแต่หนหลังย้อนมาราวกับภาพยนตร์ที่ฉายซ�้าแต่เรื่อง

เดมิๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตกุารณ์ตอนเดก็ เป็นช่วงเวลาที่มคีณุค่าและน่าจดจ�า

มากที่สุดของเธอ เธอยังจ�าได้ถึงบรรยากาศต่างจังหวัดที่เต็มไปด้วยทุ่งนา 

หมูบ้่านแสนสงบ ทกุคนท�ามาหากนิกนัด้วยอาชพีสจุรติ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และ

๓
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ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั มนัเหมอืนโลกแห่งความฝันที่หาได้ยากยิ่งในปัจจบุนั

พิมพ์จันทร์ยังจ�าโรงเรียนประถมที่พ่อกับแม่เป็นครูอยู่ที่นั่นได้ 

เพราะเงนิเดอืนไม่ได้มากมายพ่อกบัแม่จงึอาศยัอยูท่ี่บ้านพกัครู แลกกบัการ

ดูแลความเรยีบร้อยของโรงเรยีน ยามว่างกใ็ช้พื้นที่รอบบ้านปลูกผกั เลี้ยง

ปลา พอค�่ากม็านอนดูท้องฟ้านอกระเบยีง พูดคุยกนัตามประสาพ่อแม่ลูก 

ในความรู้สกึของเธอตอนนั้นโลกใบนี้ช่างน่าอยู่และงดงามเหลอืเกนิ

แต่ความสุขกอ็ยูก่บัเธอได้ไม่นาน วนัหนึ่งในหน้าฝนกม็คีนมาแจ้งเธอ

ว่าพ่อกบัแม่ประสบอุบตัเิหตรุถตกเขาหลงัจากที่ท่านเดนิทางไปซื้อยาให้เธอ

ในเมอืง แม่เสยีชวีติในที่เกดิเหตุ พ่อเสยีชวีติที่โรงพยาบาล เธอกบัน้องสาว

ที่ห่างกันห้าปีกลายเป็นเด็กก�าพร้าในเวลานั้นเอง ตอนนั้นเธออายุเพียง 

สิบสี่ เป็นเพียงเยาวชน เมื่อพ่อแม่ตายเธอก็จ�าต้องมีผู้ปกครอง ซึ่งเหลือ

ญาตเิพยีงคนเดยีวนั่นกค็อืน้าสาว ศาลจงึสั่งให้เธอทั้งสองไปอยู่ภายใต้การ

ดูแลของน้าคนนี้ แล้วกเ็หมอืนฝันร้ายซ�้าซาก น้าสาวยื่นเรื่องเป็นผู้จดัการ

มรดกก่อนที่จะเชดิเงนิหนแีล้วไม่ดูด�าดูดเีธอสองพี่น้องเลย

เมื่อไร้บุพการี เด็กหญิงสองคนเหมือนไร้ที่พึ่ง พิมพ์จันทร์จึงต้อง

ออกจากโรงเรยีนหลงัจากจบมธัยมปลายเพื่อหางานท�าและส่งน้องเข้าเรยีน 

แล้วเธอก็ได้พบว่าโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดเลยแม้แต่นิดเดียว 

เธอกบัน้องสาวพลดัพรากจากกนัด้วยเหตุบางประการ ดงันั้นทุกครั้งที่เหน็

พระจนัทร์ เธอจงึอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากอธษิฐานขอพร

จนัทร์เอ๋ยจนัทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมอืน้องข้า

ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง 

ขอเตยีงตั่งให้น้องข้านอน ขอละครให้น้องข้าดู 

ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถดิ ขอยายเกดิเลี้ยงตวัข้าเอง

 



46  l  พ ร ะ จั น ท ร์ ก ล า ง ใ จ

มาวนิไม่คดิเลยว่า ในชวีตินี้เขาจะตอ้งมายนืนุง่ลมห่มฟ้าอาบน�้ากลาง
แสงจนัทร์ และที่ส�าคญัที่นี่ไม่มห้ีองน�้า มเีพยีงบ่อน�้าเก่าๆ ที่ต้องใช้ถงัตกัน�้า

ขึ้นมาเพื่ออาบ ชายหนุม่ถอดเสื้อผ้าที่เป้ือนแขวนไว้กบัต้นไม้ที่อยูใ่กล้ๆ เหลอื

เพยีงกางเกงใน ก่อนที่จะหย่อนถงัลงในบ่อ

โห...ล�าบากกว่านี้มอีกีไหม มหาเศรษฐหีนุ่มอดบ่นในใจไม่ได้

แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกดีที่มีชีวิตอยู่เพื่อเผชิญความยากล�าบาก 

จะว่าไปกเ็หมอืนปาฏหิารยิ์ ถ้าเธอไม่ช่วย เขาคงกลายเป็นผเีฝ้าป่าไปแล้ว

ลมหนาวพดักรมูาท�าให้เขาต้องห่อเนื้อตวั นี่ถ้าไม่เป้ือนดนิเป้ือนโคลน

ไปทั้งตวั สาบานเลยว่าน�้าสกัหยดกจ็ะไม่ให้สมัผสัร่างกาย...มาวนิตกัน�้าจาก

บ่อขึ้นมาอย่างทุลักทุเล เพราะไม่ช�านาญเขาจึงท�าน�้าหกไปเกือบครึ่ง แต่ก็ 

ไม่อนาทรร้อนใจอะไรนกั เขาต้องการแค่ล้างหน้าล้างตวั ดงันั้นน�้าแค่นี้ถอืว่า

เหลอืเฟือ 

ระหว่างที่เขาก�าลงัใช้ขันใบเล็กตักน�้าขึ้นจากถังก็มองเห็นใครบางคน

บนเนนิ และสิ่งที่เหน็นั้นกท็�าเอาขนัน�้าพลาสตกิใบเลก็ที่ถอือยู่เกอืบหลุดมอื 

ภาพตรงหน้าเหมือนภาพวาดจากจิตรกรฝีมือเยี่ยม หากเขาไม่เคย

เหน็หญงิสาวที่ก�าลงัยนืพนมมอืสงบนิ่งอยู่กลางแสงจนัทร์คนนี้มาก่อน เขา

จะฟันธงทนัทวี่าเจอดเีข้าให้แล้ว อาจจะเป็นภูต เป็นพราย หรอืกลลวงของ

พระจันทร์...ความจริงเขาไม่ควรจะตกอยู่ในอาการอย่างนี้ เพราะส�าหรับ

เขานั้นผู้หญงิสวยมใีห้เหน็อยู่ดาษดื่น เขาเป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆ ในประเทศ

นี้ล้วนหวงัแต่จะเข้าหา แต่แปลกที่หวัใจของเขากลบัเต้นโครมครามยามเมื่อ

เห็นเธอยืนอยู่ใต้แสงจันทร์เช่นนี้ และอดคิดไม่ได้ว่าคงไม่มีใครที่เข้ากับ

แสงจนัทร์ได้ดกีว่าเธออกีแล้ว

เสยีงยุงที่ดงัขึ้นข้างหู แดรก็ควิลาตวัน้อยพวกนี้ตั้งใจจะสูบเลอืดเขา

ให้หมดตวั และนั่นท�าให้เขาโกรธจงึเผลอตบเตม็แรงทั้งที่ยงัจบัจ้องเทพกีลาง

แสงจนัทร์บนเนนิ ซึ่งกท็�าให้เขาพลาดกลายเป็นตบหน้าตวัเองจนหน้าหนั

“โอ๊ยเจบ็” จอมโวยแห่งวงัวงศ์วรสิร้องออกมาเสยีงดงั กว่าจะรูต้วัว่า
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ส่งเสียงรบกวนหญิงสาวบนเนินก็สายไปเสียแล้ว เพราะตอนนี้เธอเลิก 

พนมมอืและก�าลงัมองมายงัเขาเหมอืนเหน็ตวัประหลาด

สายตาสองคูส่บกนัในระยะไกล ภายใต้แสงจนัทร์กระจ่างท�าให้มาวนิ 

มองเห็นใบหน้าตื่นตระหนกของเธอแดงระเรื่อ ดูทั้งน่ารักน่าข�าในเวลา

เดยีวกนั และอยากถามเธอเหลอืเกนิว่าตกใจอะไรขนาดนั้นล่ะแม่คุณ

แล้วเขาก็ได้รับการเฉลยในเวลาต่อมา จากประโยคตวาดแหวเสียง

ดงัที่ออกจากปากเธอ

“ท�าอะไรของคุณ ท�าไมท�าตวัน่าเกลยีดอย่างนี้” 

อ้อ...เธอตกใจเขานั่นเอง และนอกจากตะโกนแล้วเธอยังหันหลังให้

เขาอกี มาวนิได้แต่งง และได้แต่ถามตวัเองว่าอะไรคอืน่าเกลยีด...ชายหนุ่ม

ก้มมองตวัเองแล้วขมวดคิ้ว เพราะไม่เหน็ว่าจะมอีะไรเหมอืนอย่างที่เธอพูด

สกันดิ ผวิของเขาขาวจดัจนผู้หญงิบางคนยงัอาย และยิ่งยามมหียดน�้าเกาะ

พราวอย่างนี้ ก็เชื่อว่าต้องเซ็กซี่ขึ้นอีกหลายเท่า เนื้อตัวแม้จะไม่มีกล้ามโต

เป็นก้ามปแูบบ วนิ ดเีซล แต่กเ็หน็ลอนซกิซ์แพก็ชดัเจนจากการเข้ายมิ ท่อน

แขนและท่อนขากล็�่าสนัแบบนกัร้องเกาหล ีหุ่นแบบนี้ส ิขยี้ใจสาวของจรงิ 

“คุณพูดผดิหรอืเปล่า ไหนชี้แจงซ ิ อะไรน่าเกลยีด” เขาตะโกนถาม

กลบั จู่ๆ เธอจะมาใส่ความร่างกายเขา เรื่องอะไรจะยอม

“ยงัจะมาพูดอกี ที่นี่มนัที่โล่ง แล้วกย็งัเป็นที่สาธารณะ คุณจะมานุ่ง

ลมห่มฟ้าเหมอืนที่บ้านคุณไม่ได้หรอกนะ”

มาวินรู้ทันที เธอก�าลังอายนั่นเอง จะว่าไปเขาไม่ได้เปลือยหมด 

สกัหน่อย ยงัเหลอืกางเกงในอกีตวัซึ่งเขากเ็คยเปลอืยแบบนี้ท่ามกลางสาวๆ 

นบัร้อยตอนลงสระว่ายน�้า แต่กไ็ม่มใีครหนัหน้าหนเีหมอืนเธอสกัคน

เขาไม่อยากให้เธอพลาดของดีที่นานๆ จะมีที จึงวิ่งมาจากบ่อน�้า  

แล้วมายนืตรงหน้าเธอ 

“ผมไม่ได้นุ่งลมห่มฟ้านะ คุณดูดีๆ  ส”ิ มาวนิถามไป ตั้งใจจะกวน-

ประสาทให้เธอได้อายมากขึ้นไปอีก เผื่อเมื่อจากกันไปแล้วเธอจะได้คิดถึง
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เขาบ้าง

“ออกไปห่างๆ ฉนั” เธอไล่ทั้งที่ยงัหลบัตาปี๋

แต่คนอย่างเขาหรือ หน้าทนยิ่งกว่ากระเบื้องตราช้าง ยิ่งเหน็ว่าเธอ

ไม่ชอบเขากย็ิ่งอยากแกล้ง

“ท�าไม คุณกลัวอะไรผม กลัวผมจะปล�้าคุณเหรอ หรือว่ากลัวว่า 

คุณเองนั่นแหละที่จะอดใจไม่ไหวแล้วไล่ปล�้าผมแทน” 

“ฉนัไม่มวีนัท�าอย่างนั้น”

“งั้นก็พิสูจน์สิ มองผม มองเรือนร่างของผม แล้วบอกผมว่าคุณ 

ไม่คดิอะไร ไม่หวั่นไหวไปกบัมนัเลย” เขายั่วเย้า เพราะตามสถติ ิ ผู้หญงิ

ร้อยทั้งร้อยเมื่อเหน็เขาในสภาพนี้มกัจะยอมพลกีายให้เขาเชยชมโดยไม่ต้อง

ร้องขอ

ได้ผล เธอรับค�าท้า ยอมลืมตา มองเขาตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า  

ซึ่งยิ่งเธอมองแก้มของเธอกย็ิ่งแดงจนเหมอืนกบัจะสกุในเดี๋ยวนั้น มาวนิยิ้ม

ระรื่น...ต้องอย่างนี้สิ แม้เธอจะมีความรู้สึกช้าไปหน่อย แต่อย่างน้อยเธอ 

กร็ูส้กึและยอมรบัในเสน่ห์ของเขา จะว่าไปการมคี�่าคนืเร่าร้อนในป่ากถ็อืวา่

ไม่เลว หลงัจากหนภียัมากค็งให้ความรู้สกึตื่นเต้นที่แตกต่าง ดไีม่ดเีขาอาจ

จะไม่ลมืค�่าคนืนี้ไปตลอดชวีติ...ว้าว ช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าประทบัใจ 

ทว่าสิ่งที่มาวินคิดไม่ใช่สิ่งที่พิมพ์จันทร์คิด ในขณะที่มาวินไม่ทัน 

ตั้งตวั หมดัลุน่ๆ กซ็ดัเข้าที่ปลายคางอย่างพอดบิพอด ีและนั่นกท็�าให้เขาลง

ไปนอนวดัพื้นพร้อมกบัเสื้อผ้าที่เธอเตรยีมมาให้เขาถูกปาลงมาบนตวั

“ฉนัคดิแค่ฉนัสมเพชคนอย่างคุณ ไอ้คนลามก!”

นั่นคือเสียงที่เขาได้ยินในขณะที่เห็นดาวเต็มฟ้า...ผู้หญิงคนนี้ขาโหด

ของจรงิ และสงสยัเธอจะตายด้านในเรื่องอย่างว่า แต่เธอกท็�าให้เขารู้สกึถงึ

ความท้าทาย 
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หลงัจากที่ล้างเนื้อล้างตวัรอบสองเรยีบร้อยแล้ว มาวนิกเ็ดนิออกมา
ด้านนอก ตรงกลางลานในเวลานี้มีกองไฟขนาดย่อมจุดอยู่ เขารีบเดินไป

ตรงนั้นเพื่อให้ตวัเองอบอุ่น เพราะเสื้อผ้าที่ได้มาสวมใส่เป็นเสื้อกล้ามสขีาว

และกางเกงผ้าบางๆ ที่ใช้เชือกผูกเอว ซึ่งไม่เหมาะกับอากาศตอนนี้สัก 

นดิเดยีว

นี่เป็นครั้งแรกอกีเหมอืนกนัที่เขาใส่เสื้อผ้าของคนที่ไม่รู้จกั แต่มนัก็

ไม่ท�าให้เขารู้สกึขดัเขนิอะไรมากนกั เพราะเมื่อครั้งยงัเป็นเดก็เขาเคยเวยีน

ใส่เสื้อผ้าของพีๆ่  ทกุคนในวนัที่ต้องค้างบ้านแม่ฟ้า ซึ่งจะว่าไปมนักไ็ม่ได้ต่าง

กนัสกัเท่าไรเลย

ลมพัดกรูมา ชายหนุ่มได้แต่ห่อเนื้อห่อตัว ไม่แน่ใจว่าความหนาว 

มผีลต่อความเจบ็ปวดหรอืเปล่า แต่ตอนนี้เขารูส้กึระบมไปทั้งตวั โดยเฉพาะ

ที่ปลายคางที่เพิ่งโดนต่อยไปหมาดๆ ผู้หญิงอะไรหมัดหนักชะมัดยาด  

ไม่เหมาะกบัมอืเลก็ๆ นั่นเลยสกันดิ

เมื่อเดนิเข้าไปใกล้ เขากพ็บว่ามใีครบางคนนั่งอยู่ก่อนแล้ว และใคร

คนนั้นกค็อืคนที่ซดัเขาจนหมอบเมื่อกี้นั่นเอง

“นั่งด้วยคนได้ไหม” เขาเอ่ยขออนญุาต รูส้กึเกรงเธอขึ้นมาอย่างบอก

ไม่ถูก

เธอปรายตามองเขาอย่างเย็นชา แต่สุดท้ายก็ยอมพยักหน้า มาวิน 

อดไม่ได้ที่จะเหล่มอง รู้สึกว่าก�าลังถูกท้าทาย...เย็นได้เย็นไป อยากลองดู

เหมอืนกนัว่าเขาจะทลายน�้าแขง็ในใจของเธอลงได้หรอืเปล่า

“จรงิส ิผมยงัไม่ได้ขอบคุณคุณเลย”

“ไม่ต้องขอบคุณ แค่พรุ่งนี้คุณรบีไปซะกพ็อ”

ดเูหมอืนเธอจะโกรธเรื่องเมื่อครู ่ไม่ยกัรูว่้าเธอเป็นคนเจ้าคดิเจ้าแค้น 

แต่เขาไม่สน และสมัผสัได้ว่าเธอไม่ได้รงัเกยีจเดยีดฉนัท์อะไร เพยีงแต่อาจ

จะไม่พอใจที่เขาท�าเจ้าชู้ไก่แจ้ใส่...กช็่วยไม่ได้ เธออยากสวยชวนมองท�าไม

“ไล่กนัจรงิเชยีว ไม่อยากให้อยู่แล้วตามกลบัมาท�าไม”
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“เพราะฉนัคดิผดิ คุณอยากจะไปตอนนี้กไ็ด้นะ รบัรองว่าฉนัจะไม่มี

ทางตามคุณกลบัมาอกีแน่”

“ไปให้โง่สิ ในป่านั่นน่ากลัวจะตาย” มาวินปฏิเสธ ก่อนที่จะมองไป

รอบๆ เตน็ท์หลงัอื่นกย็งัปิดสนทิ ไม่มใีครสนใจการมาของเขาเลย “พวกคณุ

มาท�าอะไรกนัที่นี่”

“ไม่ใช่เรื่องของคุณ”

คดิอยู่แล้วว่าค�าตอบจะออกมาแบบนี้ แต่คนอย่างเขา ฮะ...ฮ่า เรื่อง

กวนประสาท เรื่องตื๊อ ไม่เคยเป็นสองรองใคร จงึถามต่อ “แล้วพวกคุณ

เป็นคนที่ไหน ท�างานอะไร แล้วมกีนักี่คน”

“คุณต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ด้วยเหรอ ฉนัว่าเราแค่บงัเอญิผ่านมาเจอกนั

เท่านั้นเอง ไม่จ�าเป็นต้องรู้จกักนัละเอยีดลออขนาดนั้นเลย”

แน่นอนว่าเขาไม่น�าพาต่ออาการโกรธของเธอ ยิ่งเธอปฏเิสธ เขากย็ิ่ง

อยากเอาชนะ จงึส่งยิ้มหวานและหาวธิสีบืต่อไป

“ผมอยากส่งของตอบแทนพวกคณุ ไม่อยากถกูมองว่าเป็นคนเนรคณุ

คน” มาวินเอาของเข้าล่อ ผู้หญิงที่ผ่านมาของเขา ร้อยทั้งร้อยเมื่อได้ยิน 

ค�านี้กจ็ะท�าในสิ่งที่เขาต้องการอย่างไม่บดิพลิ้ว

“เกบ็ของของคุณไว้เถอะ ที่ฉนัช่วยไม่ได้หวงัสิ่งตอบแทน”

“แต่คนอื่นอาจจะอยากได้”

“ไม่มใีครอยากได้ของของคณุทั้งนั้น” เธอตอบกลบัมาด้วยเสยีงห้วน

ยิ่งกว่าเก่า และเป็นอกีครั้งที่มาวนิต้องยอมลงให้ เขาจงึยกมอืขึ้นอย่างยอม

จ�านน

“โอเค ไม่รูจ้กักไ็ม่รูจ้กั แต่ถามหน่อยส ิท�าไมเมื่อกี้คุณถงึได้ตดัสนิใจ 

ชว่ยผม ทั้งที่ความจรงิคณุอาจจะถูกท�าร้ายจนตายกไ็ด้” นี่คอืสิ่งที่เขาอยาก

รู้จริงๆ การช่วยเหลือของเธอในวันนี้ถือว่าเป็นการเอาตัวเข้าเสี่ยง ซึ่งเขา 

ไม่เหน็ว่าเธอจะมคีวามจ�าเป็นใดต้องยื่นมอืเข้ามายุง่ ปล่อยให้เขาตายไปเสยี

เธอกไ็ม่เดอืดร้อน
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คนถูกถามนิ่งไปอึดใจหนึ่ง ก่อนที่จะตอบออกมาด้วยเสียงอันเบา 

“ไม่รู้ส ิฉนัเองกท็�าไปโดยไม่รู้ตวัเหมอืนกนั”

“แล้วถ้าย้อนเวลากลบัไปได้ คุณจะยงัช่วยผมอยู่หรอืเปล่า”

“ไม่” เธอตอบเสยีงเบาเหมอืนเดมิ

“โกหก” ที่เขารู้เพราะเหน็ดวงตาเธอวูบไหว และนั่นกย็ิ่งท�าให้เขาซึ้ง

น�้าใจ เธอกลา้หาญ กล้าเอาตวัเข้าเสี่ยงช่วยคนที่ไม่รูจ้กั จะมผีูห้ญงิสกักี่คน

บนโลกใบนี้ที่กล้าท�าอย่างเธอ

พิมพ์จันทร์ถอนหายใจเบาๆ อย่างยอมจ�านน “นี่คงเป็นครั้งเดียว 

ที่ฉนัจะช่วยคุณ เอาเป็นว่าคราวหน้ากร็ะวงัตวัละกนั หวิหรอืเปล่า”

มาวินรู้ว่าเธอตั้งใจจะเปลี่ยนเรื่อง และเขาคิดว่าการพูดคุยถึงเรื่อง

เหตุการณ์ในวันนี้ควรยุติลงได้แล้ว เพราะมันไม่ได้ส่งผลดีต่อเขาเลย  

เพราะตอนนี้โรคของเขาเหมอืนจะส�าแดงอาการ เหงื่อมากมายผุดขึ้นที่ไรผม

เพยีงแค่นกึถงึหน้ามอืปืนคนนั้นแค่แวบเดยีว

“กน็ดิหน่อย มอีะไรให้กนิบ้างล่ะ”

“มมีาม่าถ้วย คุณกนิได้หรอืเปล่า”

“ไม่รู้ส ิไม่เคยกนิ แต่ถ้าคนอื่นกนิได้ผมกน็่าจะกนิได้มั้ง” เขาตอบไป

ตามตรง เพราะไอ้ที่ต้องมานอนกลางดนิกนิกลางทรายอย่างนี้คณุชายมาวนิ

ไม่เคยท�า แต่กใ็ช่ว่าจะท�าไม่ได้

เธอไม่พดูอะไรต่อ หยบิเอาบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูปแบบถ้วยขึ้นมา จดัการ

เปิดฝาแล้วเตมิน�้าร้อนจากกาที่แขวนอยู่เหนอืกองไฟลงไปแล้วส่งให้เขา

“รอก่อนสกัสามนาท ีแล้วค่อยเปิดกนิ”

มาวินท�าตามค�าแนะน�าของหญิงสาว พอครบสามนาทีเขาก็หยิบมัน

ขึ้นมาเปิดฝาออก เมื่อลองยกซดน�้าซปุชมิดกูป็รากฏว่ามนัอร่อยไม่หยอกจงึ

หันไปชวนเธอกินด้วยกัน แต่ยังไม่ทันได้กล่าวอะไร เขากลับเห็นดวงตาที่ 

สุกสกาวสดใสเต็มไปด้วยความหม่นหมอง เธอก�าลังเหม่อลอย มองไป 

ข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย สีหน้าบ่งบอกว่ามีทุกข์ในใจอย่างมากมาย และ 
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นั่นท�าให้เขาอยากรูเ้หลอืเกนิว่าอะไรที่ท�าให้ผูห้ญงิสวยสะพรั่งดั่งพระจนัทร์

วนัเพญ็ต้องตกอยูใ่นสภาพอย่างนี้ และรูด้ว่ีาถ้าเขาถามไปตรงๆ แน่นอนวา่

เธอจะไม่ตอบ เขาจงึให้เธออยูใ่นโลกส่วนตวัของเธอต่อไป ส่วนเขากเ็ฝ้ามอง

เธออย่างเงยีบๆ ด้วยความเพลนิใจ

“คุณผู้หญงิขา คุณผู้หญงิ” 
เสียงอันตระหนกตกตื่นของสาวใช้ประจ�าตัวเป็นผลให้ร่างของหญิง

วัยกลางคนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงหลุยส์ภายในห้องนอนขนาดใหญ่ 

ตามล�าพังขยับตัว แต่กระนั้นก็ยังไม่ลืมตาขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองฝันอยู่  

จนกระทั่งถูกเขย่าขานั่นแหละถงึรู้ว่าถูกปลุกจรงิๆ จงึฝืนลมืตาขึ้นมาอย่าง

เสยีไม่ได้ 

ทว่าเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างยังเห็นพระจันทร์ลอยเด่น ความ 

ไม่พอใจกพ็ุ่งปรี๊ด ตวาดแว้ดใส่คนปลุกทนัที

“นงัแจ่ม เป็นบ้าอะไร มาปลกุฉนัท�าไม รูไ้หมว่าตอนนี้มนักี่โมงกี่ยาม

กนั”

“ตสีี่ค่ะคุณผู้หญงิ” สาวใช้ที่ยนือยู่ข้างเตยีงตอบกลบัอย่างใสซื่อ ซึ่ง

เป็นเอกลกัษณะประจ�าตวัของคนสนทิคณุผูห้ญงิแห่งบ้านวชัรวบูิรณ์ แต่นั่น

ไม่ได้ท�าให้ได้รบัค�าชมเหมอืนทกุครั้งว่า ‘แสนรู’้ กลายเป็นถกูตวาดลั่นแทน 

“ตสีี่! แกปลกุฉนัขึ้นมาท�าไมตอนตสีี่ บ้าหรอืไง หรอือยากถกูไล่ออก” 

มารสิาโวยวายทนัทเีมื่อรูว่้าถกูปลกุก่อนเวลาหลายชั่วโมง...เมื่อคนืกว่าจะได้

กลับบ้านก็ดึก และการนอนไม่พอก็เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ผิวหย่อนคล้อย 

ใบหน้าหมองคล�้า เกดิรอยย่นก่อนวยัซึ่งเป็นสิ่งที่เธอกลวัเหลอืเกนิ

“คอืแจ่มขอโทษค่ะที่มาปลุกคุณผู้หญงิ มเีรื่องใหญ่ที่คุณผู้หญงิต้อง

ทราบจรงิๆ นะคะ” สาวใช้บอกละล�่าละลกั แม้จะกลวั แต่คดิว่าบอกตอนนี้ 

น่าจะดกีว่าบอกตอนเช้า เพราะอาจจะถูกไล่ออกจรงิๆ ที่อมพะน�าเรื่องราว

ส�าคญัเอาไว้
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“เรื่องอะไร ท�าไม ท่านผู้หญิงบ้านโน้นตายแล้วเหรอ” มาริสาเดา  

นั่นคอืสิ่งที่เธอปรารถนา เพราะว่าเธอชงิชงัฝ่ายนั้นจนเข้ากระดูกด�า

“เปล่าค่ะ ท่านผู้หญงิยงัแขง็แรงด”ี

มาริสาตีหน้าเซ็งทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้น “แล้วเรื่องอะไร ถ้าไม่ใหญ่

จรงิละน่าดู”

“เรื่องของคุณวนิค่ะ”

เมื่อได้ยนิชื่อลูกชายคนเดยีว รมิฝีปากของมารสิากเ็หยยีดออกด้วย

ความน้อยใจ เพราะแต่ไหนแต่ไรเธอไม่เคยมีความส�าคัญส�าหรับลูกเลย  

ผดิกบัแม่อุปโลกน์ที่อยู่บ้านข้างๆ ที่มอีะไรมาวนิมกัจะวิ่งแจ้นไปหาฝ่ายนั้น

อยู่เสมอ แต่ถงึอย่างนั้นกอ็ดสนใจไม่ได้ เพราะอย่างไรกเ็ป็นลูกในไส้

“ท�าไม มันไปก่อเรื่องอะไรอีก ความจริงแกไม่ต้องมาบอกฉันก็ได้  

ไปบอกยายท่านผู้หญิงโน่น เพราะมันไม่เห็นหัวฉันมานานแล้ว” มาริสา 

ประชดประชนัตามนสิยัคนพาล ใบหน้าเชดิขึ้นน้อยๆ ขณะรอฟังรายงาน

“ท่านผู้หญงิทราบแล้วค่ะว่าคณุวนิถกูดกัยงิกลางทาง” สาวใช้ผูไ้ม่เคย

รู้เท่าทนัอารมณ์นายตอบสิ่งที่เพิ่งรู้มา 

หากเป็นปกตมิารสิาคงเขกกะโหลกแจ่มสกัครั้ง เพื่อให้ฉลาดเฉลยีว

และรูว่้าอะไรควรตอบหรอืไม่ควรตอบ แต่ข่าวที่ได้ยนิท�าให้หวัใจคนเป็นแม่

เหมือนตกลงสู่หุบเหว หายง่วงงุนเป็นปลิดทิ้ง แล้วหันมาจ้องหน้าสาวใช ้

อย่างจรงิจงั 

“แกว่า...ว่าอะไรนะ” มารสิาขยบัตวัเข้ามาใกล้สาวใช้ “บอกมาซวิ่าแก

พูดเรื่องบ้าอะไร”

“คือแจ่มเห็นบ้านโน้นดึกแล้วยังเปิดไฟสว่าง คุณเวย์กับคุณวัฒน์ก็

ออกไปตั้งแต่หัวค�่า ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา แจ่มเลยไปสืบดูตามค�าสั่งของ 

คุณผู้หญิงที่ให้จับตาดูบ้านโน้นเอาไว้ นังพลอยเงินเผลอหลุดปากมาว่า 

คุณวนิถูกดกัยงิกลางทาง ตอนนี้ยงัหาตวัไม่เจอเลยค่ะ”

ข่าวนี้เชื่อถอืได้ พลอยเงนิ สาวใช้ต่างด้าวแห่งวงัวงศ์วรสิเป็นแฟนคลบั 
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ตวัยงของทั้งสี่หนุ่ม ไม่มทีางที่จะพูดอะไรร้ายๆ เกี่ยวกบัมาวนิเป็นอนัขาด

หากว่าเรื่องนั้นมนัไม่จรงิ

มารสิารู้สกึหววิๆ ในอก แม้จะโกรธ จะเคอืง จะน้อยใจ อย่างไร 

มาวินก็ยังเป็นลูก เธอก็เหมือนกับแม่ทุกคนที่เมื่อรู้ว่าลูกตกอยู่ในอันตราย

กไ็ม่อาจนิ่งนอนใจ...ร้อนรนเหมอืนมไีฟเผาอยู่ในทรวง

“แกพูดจรงิหรอืแจ่ม”

“จรงิค่ะ ได้ยนิมาเตม็สองหูเลย”

“แกบอกว่าวินถูกยิงตั้งแต่หัวค�่า แล้วท�าไมไม่มีใครบอกฉันเลย  

เหน็ฉนัเป็นหวัหลกัหวัตอใช่ไหม นี่ฉนัเป็นแม่แท้ๆ ของตาวนินะ!” มารสิา

โวยวาย ตวัดสายตามองตึกโบราณด้านข้างที่ห่างกันเพียงแค่รั้วกั้น รู้สึก

โกรธจนตวัสั่นที่เป็นแม่แท้ๆ กลบัรู้เรื่องเป็นคนสุดท้าย ก่อนจะก้าวลงจาก

เตยีงอย่างรวดเรว็ คว้าเอาเสื้อคลุมมาสวมแล้วเดนิออกไป

“คุณผู้หญงิจะไปไหนคะ” แจ่มร้องถาม 

“ไปคยุกบัยายท่านผูห้ญงิบ้านโน้นน่ะส ิกล้าดยีงัไงถงึได้ปิดบงัเรื่องนี้

กับฉัน แล้วลูกฉันเป็นตายร้ายดียังไงท�าไมไม่มีใครมาแจ้ง นี่คงตั้งใจจะ

กดีกนัฉนักบัลูกแล้วเอาความดเีข้าตวัไปคนเดยีวสนิะ”

“รอแจ่มด้วยค่ะ แจ่มไปด้วย” สาวใช้กระวกีระวาดตามไป ทั้งตกใจ

ทั้งนกึหวั่น เพราะรู้กนัอยู่ว่ามารสิาชอบท�าอะไรอย่างไม่ยั้งคดิ และการบุก

ไปวงัวงศ์วรสิตอนตสีี่กไ็ม่ใช่สิ่งที่ควรท�า


