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บทน�ำ

ไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

หน้าศาลสูงอากาศร้อนไปด้วยเปลวแดด ท้องฟ้าสีครามไม่มี

เมฆสักก้อน แต่อากาศร้อนถึงขนาดนั้นก็ไม่ท�าให้ฝูงนักข่าวที่มารอ

สมัภาษณ์ทนายจ�าเลยชื่อดงัท้อถอยไปได้ 

แมทธวิ เวสต์ เดนิออกมาจากห้องพจิารณาคดด้ีวยใบหน้าหล่อ

เหลาแต่เรียบเฉย หลังศาลตัดสินให้แอนโทนี่ ลูกความมาเฟียอิตาลี

ของเขา แพ้คดกีรรโชกทรพัย์และตั้งตนเป็นมาเฟีย

แมทธิวเดินผ่านสายตาอาฆาตจากบรรดาพี่น้องของแอนโทนี่

ออกจากห้องพจิารณาคดไีปแบบมนึๆ หลงัจากนี้เขาคงต้องงดเข้าร้าน

อาหารอิตาลีสักพักใหญ่ๆ เพราะถ้าเข้าไปอาจจะไม่ได้กินแค่อาหาร 

อาจมีจานหลักเป็นรองเท้าหรือขนมหวานเป็นลูกปืนตบท้ายมาให้อิ่ม

ท้องนานขึ้นกว่าเดมิ มนัช่วยไม่ได้ที่ต้องงดกนิของโปรดสกัพกั เพราะ

แอนโทนี่เป็นเจ้าของร้านอาหารอิตาลีชื่อดังที่สุดในฟลอริดา ดังจน

สามารถเปิดร้านให้ญาตพิี่น้องช่วยกนับรหิารอกีกว่าสบิสาขา 

แน่นอนคนอิตาลีรักพี่น้องพอๆ กับรักการท�าอาหาร ใครท�า 

พี่น้องคนอติาลเีจบ็ต้องเจบ็กว่า และตอนนี้เขาน่าจะเป็นหวัข้อสนทนา

บนโต๊ะมื้อค�่าของคนอติาลคีรึ่งฟลอรดิาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้
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“คณุเวสต์จะกลบัออฟฟิศเลยไหมครบั” 

ไมค์ โรดเิกรส ผูช่้วยทนายหนุม่บราซลิกล้ามแน่น ผมใส่เจลจน

เรยีบกรบิ รบัแฟ้มคดจีากเจ้านายมาถอืไว้

“ก็ดีเหมือนกันนะคุณโรดิเกรส ฉันว่าจะกลับไปตั้งหลักสัก

หน่อย” 

แมทธวิหยดุยนืหน้ากระจกบานสงูรมิผนงัก่อนถงึหน้าประตศูาล 

เขาขยับเนกไทให้เข้าที่แล้วดึงเสื้อสูทแบรนด์ดังให้กระชับตัว ดวงตา 

สนี�้าตาลเข้มเรยีบเฉยเมื่อมองตวัเองในกระจก

“ไปกนัเถอะไมค์ ฝูงแร้งรอจกิซากความพ่ายแพ้ของเราอยู่หน้า

ประตูศาลแล้ว” 

ชายหนุ่มยิ้มมมุปากแล้วเดนิก้าวขายาวๆ ไปที่หน้าประตู และ

เมื่อพ้นประตูศาล ฝูงนกัข่าวที่รออยู่หน้าบนัไดกก็รูเข้ามา เบยีดเสยีด

กันเพื่อยื่นไมค์ของช่องตัวเองมาจ่อให้ใกล้ที่สุดจนแทบจะทิ่มปากเขา 

กล้องโทรทศัน์ถูกยกขึ้นพร้อมๆ กนัแล้วทกุตวักจ็่อมาที่หน้าเขา

“คุณเวสต์คิดยังไงกับการตัดสินของลูกขุนครับ” นักข่าวจาก

โทรทศัน์ช่องดงัตะโกนผ่านหวัใครหลายคน

“คุณเวสต์คิดว่าการตัดสินในวันนี้จะท�าให้ปัญหาการชิงพื้นที่

ของมาเฟียอติาลกีบัมาเฟียรสัเซยีรนุแรงขึ้นไหมคะ” 

“ขอทางหน่อยครับ คุณเวสต์ไม่มีอะไรจะพูด ทุกอย่างเป็นไป

ตามที่ศาลตดัสนิ เราจะไม่ละเมดิอ�านาจศาล” ไมค์ดนันกัข่าวที่ยนืออ

ปิดทางอยู่ออกอย่างยากล�าบาก 

แมทธิวได้แต่อมยิ้มแล้วเดินแหวกฝูงนักข่าวลงมาจากบันได 

ก่อนพุ่งตรงไปที่รถออดี้เอสแปดสีด�าสนิทที่คนขับรถจอดรออยู่ริม 

บาทวถิ ีและเมื่อเขาปิดประตูรถ ความเงยีบกก็ลบัมาอกีครั้ง

“ไมค์ เดี๋ยวถงึออฟฟิศแล้วสั่งพซิซามาเลี้ยงทกุคนนะ กนิกนัให้

จกุตายไปเลย” 
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ติ๊ด! ติ๊ด! เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้นทนัททีี่รถเคลื่อนตวัออกไป 

แมทธวิมองชื่อบนหน้าจอแล้วยิ้มมมุปาก

“ไงเพื่อน แพ้ได้ไงวะ ไม่สมกบัเป็นคณุเวสต์เลย” 

เสยีงจากปลายสายท�าเอาเขาอยากต่อยหน้าไอ้เพื่อนรกัสกัหมดั 

ระบายแค้นในอกให้มนัเบาลงบ้าง

“แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะไอ้คณุเดวดิ” แมทธวิมองสาวๆ ที่

สวมชดุบกินิเีดนิอยู่บนถนนเลยีบชายหาดด้วยสายตาว่างเปล่า

“ไหนว่าลูกขุนเอนมาทางนาย หรือมีใครเล่นตุกติก” เดวิดยก

แก้วเครื่องดื่มสฟี้าใสขึ้นจบิอย่างสบายๆ 

“ลูกขนุกเ็ป็นแบบนี้แหละ อย่าไปใส่ใจเลย เจอน�้าตาเข้าหน่อย

กเ็อนแล้ว ดรามากนัทั้งนั้น”

“ท�าไมพูดเหมอืนยอมรบัความพ่ายแพ้อย่างนั้นวะแมท”

“นายลมืไปหรอืเปล่าว่างานของฉนัคอืยนือยูข้่างฝ่ายแพ้อยูแ่ล้ว

เพื่อน แค่นี้ก่อนนะเดฟ คนืนี้เจอกนัที่ร้านเดมิ” 

แมทธิววางสายเพื่อนรักแล้วถอนหายใจเบาๆ เขามองออกไป

นอกหน้าต่างรถคันหรู เห็นสาวๆ สวมบิกินีเดินเต็มหาด ใช่...

มหาวิทยาลัยปิดเทอมใหญ่แล้ว หาดไมอามีก็จะกลับมาครึกครื้นอีก

ครั้ง เตม็ไปด้วยหนุ่มหล่อและสาวสวยที่เดนิอวดหุ่นกนัว่อนไปทั้งหาด 

แล้วสิ่งที่ตามมากค็อืคดขี่มขนื ชงิทรพัย์ ทะเลาะววิาท หงึหวง ฆ่ากนั

ตาย จนควิว่าความคดเีฮงซวยพวกนี้ของเขาแน่นไปถงึสิ้นปีเลย 

แต่นั่นกท็�าเงนิให้ส�านกังานทนายความของเขาเป็นกอบเป็นก�า

จากการเป็นทนายจ�าเลย เขาไม่ได้คิดปกป้องคนผิดให้ลอยนวล แต่

คิดสูบเงินจากคนผิดที่อยากหลุดคดีต่างหาก ไม่มีใครอยากติดคุก  

โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งพ่อแม่ 

ทุ่มเงนิไม่อั้นให้เขาสู้ตายเพื่อลูกจะได้ไม่มปีระวตัติดิตวั 

‘แพ้ก็รวย ชนะยิ่งรวยกว่า’ คือนโยบายของเขา ซึ่งทนาย 
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ทุกคนในบริษัทต้องจ�าใส่ใจไว้ให้ดี ผิดจากนี้คือท�างานด้วยกันไม่ได้ 

ทนายของเขาต้องฉลาด ปลิ้นปล้อน กะล่อน และดรามาชนดิที่ฮอลล-ี

วูดต้องเรียกตัวไปแคสติง แอกติงยามอยู่หน้าบัลลังก์ต้องมาเต็ม ยิ่ง

ลูกขนุเป็นพวกดรามายิ่งต้องจดัให้หนกั เกรี้ยวกราดเพื่อชกัจูง ร้องไห้

เหมือนลูกความเป็นพี่น้องคลานตามกันมาก็ต้องท�า แม้จะรู้อยู่แก่ใจ

ว่าลูกความตวัเองผดิ แต่เพื่อเงนิต้องท�าให้ได้ 

แมทธวิไม่สนใจชื่อเสยีงด้านลบ หรอืถูกมองด้วยสายตาเหยยีด

หยามจากฝ่ายโจทก์ว่าก�าลังปกป้องคนเลว เขาก็แค่ท�าหน้าที่ของ 

ตวัเอง สู้กนัตามพยานหลกัฐานที่ม ีแพ้กค็อืแพ้ ชนะกถ็อืว่าก�าไร ถ้า

เขาสืบแล้วลูกความของตนเป็นฝ่ายถูกจะสู้เต็มที่ เขาจะไม่ยอมให้ 

คนดตี้องตดิคกุโดยไม่ได้ท�าความผดิ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เมษามาถึงบ้านเกือบสามทุ่ม หลังจากประชุมเรื่องคดีล่อซื้อ

โคเคนเสรจ็ เธอจอดรถแล้วเดนิไปปิดประตรูั้วบ้าน ลากร่างหวิโซขึ้นไป

อาบน�้าที่ชั้นบน ก่อนลงมาที่ครวั เปิดตูเ้ยน็แล้วคุย้หาของกนิที่น่าจะมี

อะไรเหลอือยู่บ้าง ตอนนี้เธอหวิ และพร้อมที่จะหลบัได้ทกุนาท ีสดุท้าย

เมื่อในตูเ้ยน็ไม่มอีะไรนอกจากโยเกร์ิตหมดอายกุบัน�้าเปล่า เธอจงึเสยีบ

ปลั๊กกาต้มน�้าไฟฟ้าแล้วหยบิโจ๊กคปัมาแกะแบบเซง็ๆ 

“ถ้าเจ้ธนัวาอยู่คงได้กนิอะไรดีๆ  กว่านี้” 

เมษาบ่นเบาๆ เมื่อคิดถึงพี่ชายตัวแสบที่เห็นแก่การมีผัว เลย

กล้าทิ้งน้องสาวไว้คนเดยีว แล้วหนไีปแต่งงานมผีวัฝรั่งเป็นตวัเป็นตน

ที่เยอรมน ีแถมตอนนี้ยงัเปิดร้านเบเกอรเีลก็ๆ ด้วยกนัอกี ในขณะที่เธอ

อายุจะแตะเลขสามในอีกเดือนสองเดือนยังไม่มีแม้แต่ปลายผมของ

เนื้อคู่มาปรากฏให้เหน็ 

เสยีงรถมาจอดที่หน้าบ้าน เมษารบีถอดปลั๊กกาต้มน�้าไฟฟ้าแล้ว
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เดนิไปหยบิปืนที่ซ่อนเอาไว้ในลิ้นชกัในครวั ตอนนี้เธอต้องระวงัตวัทกุ

นาที ตั้งแต่เธอไปถล่มงานปาร์ตียาไอซ์ของลูกชายนักการเมืองชื่อดัง

จนลงหนงัสอืพมิพ์อยูส่องสปัดาห์ หญงิสาวจงึกลายเป็นบคุคลที่น่าจะ

ได้กินบุฟเฟต์ลูกตะกั่วฟรีแบบไม่อั้นจากไอ้ตัวพ่อที่เป็นนักการเมือง 

ชื่อดงั 

“ไอซ์ นี่อาเอง” เสยีงคุ้นหูดงัขึ้นที่หน้าประตู 

เมษารบีเปิดประตเูมื่อคนที่มาคอืพลต�ารวจตรมีาโนช ผูเ้ป็นนาย

และอาแท้ๆ ของเธอเอง

“คณุอามอีะไรด่วนหรอืคะ” หญงิสาวปลดเซฟตปีืนในมอืทนัที

“ฉนัมเีรื่องด่วน รอไม่ได้ ไอซ์รบีไปเกบ็ของเดี๋ยวนี้ ฉนัซื้อตั๋วไป

เยอรมนัให้แกแล้ว เครื่องออกตหีนึ่ง” ผู้การมาโนชส่งตั๋วเครื่องบนิให้

เมษา

“ท�าไมคะ เกดิอะไรขึ้น ท�าไมไอซ์ต้องไปเยอรมนัตอนนี้”

“มนัจะให้มอืปืนรบัจ้างเล่นแกตอนรุง่เช้า ตอนนี้ลกูน้องอาก�าลงั

หาตวัมอืปืนอยู่ ไอซ์เชื่ออา หลบไปเยอรมนัสกัพกั แล้วอาจะส่งข่าวไป

ถ้าสถานการณ์มนัดกีว่านี้ รบีไปเกบ็ของ เอาที่จ�าเป็นพอ”

“แต่...” เมษามองตั๋วเครื่องบนิในมอืแล้วไม่เข้าใจ 

“ไอซ์ นี่เป็นค�าสั่ง! หลบไปก่อน เกบ็เนื้อเกบ็ตวัให้ด ีไปอยูเ่งยีบๆ 

กบัไอ้ธนัวาสกัพกั ที่นี่อนัตรายเกนิไป ฉนัปล่อยให้แกอยูค่นเดยีวไม่ได้ 

เข้าใจไหม!” 

“ค่ะ” เมื่อผู้เป็นนาย ครู และอาแท้ๆ พูดเสียงแข็ง เมษาจึง 

พยกัหน้าแล้ววิ่งขึ้นชั้นบนไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เกบ็เอกสารและของจ�าเป็น

ลงกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ ไม่ถงึสบิห้านาทเีธอกพ็ร้อมเดนิทางที่ไม่รูว้นั

กลบัแล้ว

ผู้การมาโนชยื่นซองเอกสารสีขาวประทับตราส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาตใิห้เธอ
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“นี่เป็นเอกสารลบัที่สถานทูตเยอรมนัออกให้ใช้แทนวซีา แกถอื

เอกสารนี้ไปยื่นที่ช่องตรวจคนเข้าเมืองเยอรมัน ตอนนี้เลขพาสปอร์ต

กบัชื่อแกเข้าระบบของเขาแล้ว ไม่ต้องห่วงบ้าน เดี๋ยวฉนัจะมาดูให้แก

เอง” 

เมษาพยกัหน้าแล้วเดนิตามมาโนชออกจากบ้านไปขึ้นรถต�ารวจ

ที่จอดรออยู่

“ฉนัจะไปส่งที่สนามบนิ” 

“ขอบคุณมากนะคะ” หญิงสาวส่งกุญแจบ้านให้เขาแล้วถอน

หายใจเบาๆ 

“คดิซะว่าไปพกัร้อนกแ็ล้วกนันะไอซ์”

ผู้การมาโนชให้ลูกน้องออกรถทันที เขาจะไม่ยอมเสี่ยงอีกแล้ว 

เมษาเป็นหลานสาวคนเดียวของเขา ไม่นับธันวาที่เกิดมาเป็นหลาน

ชาย แต่ขอเปลี่ยนเป็นหลานสาวเอาตอนหลัง เขาเสีย ‘พี่มนัส’ ไป

เพราะคดเีกี่ยวกบันกัการเมอืงคนหนึ่ง เขาจะไม่ยอมเสยีหลานสาวไป

อกีคน 

เขารู้อยู่แล้วว่าสองพ่อลูกนี่ต้องเอาคนืเธอแน่ เพราะการบกุจบั

คราวนี้ได้หลกัฐานเป็นของกลางวางเกลื่อน ไอ้ตวัลูกยงัเมายาไม่มสีติ

อยู่เลย นักข่าวตามไปถ่ายรูปมือเป็นระวิง เพราะคนที่ร่วมงานปาร์ตี

ยาครั้งนี้มแีต่ลูกไฮโซทั้งนั้น ชื่อร้อยต�ารวจเอกเมษา รงัสยิาพฒัน์ ดงั

กระฉ่อนในคืนเดียว เนื่องจากสื่อเล่นข่าวนี้อย่างหนัก และนั่นท�าให้

หลานของเขามอีนัตราย 
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1

“ยนิดีต้อนรบัครบัคณุเวสต์” บอดกีาร์ดผวิสร่ีางยกัษ์ทีส่วม

ชุดสูทสีด�าเดินมาเปิดประตูรถออดี้เอสแปดสีด�า หลังจากจอดหน้า

เมมเบอร์คลบักลางเมอืงไมอามี

“เดฟมาหรอืยงั” แมทธวิยื่นทปิให้เขา

“มาแล้วครบัคณุเวสต์”

แมทธิวเดินผ่านประตูกระจกสีด�าสนิทเข้ามาคนเดียว แสงไฟ 

เสยีงเพลงดงักระหึ่มเหมอืนทกุคนืที่เขามาที่นี่ สาวๆ ไฮโซคุน้หน้าหลาย

คนเดนิมาทอดสายตาให้และส่งยิ้มหวานชวนให้ลิ้มลอง แต่ ‘คณุเวสต์’ 

กลบัเดนิตรงไปที่ห้องรบัรองส่วนตวัซึ่ง ‘ไอ้เดฟ’ เพื่อนซี้ของเขานั่งเป็น 

‘มหาราชา’ อยู่ท่ามกลางสาวบาร์หกคน

“มาแล้วเหรอครับคุณเวสต์” เดวิดทักยิ้มๆ แล้วพยักพเยิดให้

สาวผมสนี�้าตาลทองซึ่งสวมชดุรดัรปูอวดหุน่สดุเอก็ซ์สองคนเดนิไปนั่ง

ข้างๆ เพื่อนซี้ของเขา ที่ท�าหน้าเหมอืนใครบงัคบัให้มาเที่ยวทั้งๆ ที่เป็น

คนเอ่ยปากชวนเขาเอง

แมทธวิรบัแก้วเหล้าจากสาวน้อยหนึ่งในหกคนมาจบิ ในขณะที่

สองสาวซุกเข้ามาเกาะแขนทั้งสองข้างของเขาทันที โดยที่ชายหนุ่ม 

ไม่ได้เชื้อเชญิ แต่กไ็ม่ใช่เรื่องแปลกอะไร สาวบาร์ที่คลบัส่วนตวันี้รู้จกั 
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‘คณุเวสต์’ ดทีกุคน ทนายหนุ่มหล่อ รวย เซก็ซี่ ขี้เล่น ไม่หวงตวั ที่

ส�าคญัยงัไม่ม ี‘คณุนายเวสต์’ เป็นตวัเป็นตน สาวๆ ที่นี่ล้วนอยากจะ

ลองชมิ ‘คณุเวสต์’ ดูสกัครั้ง  แต่เขาไม่เคยพาใครออกไป แค่มาเที่ยว 

นั่งดื่มเหล้า ฟังเพลงกับเพื่อน นั่งให้สาวๆ ลวนลามเล่นแล้วก็กลับ  

โดยไม่สนใจจะหิ้วสาวบาร์ขึ้นรถไปด้วยนอกจากพวกสาวไฮโซด้วยกนั

“เครยีดอะไรวะแมท” เดวดิถามขึ้นเมื่อเพื่อนซี้เอาแต่นั่งมองแก้ว

เหล้าในมอืโดยไม่พูดอะไรสกัค�า

“เบื่อ” แมทธวิยิ้มมมุปาก

“เบื่อกห็าใครไปแก้เบื่อส ิสาวๆ หกคนนี้แก้เบื่อได้ดนีะ”

“ฉนัเบื่องาน” 

“ฮะ!” เดวิดแทบส�าลักเหล้า นี่เพื่อนซี้เบื่องานที่ท�ารายได ้

เป็นกอบเป็นก�ามากกว่าบรษิทัขายเรอืยอช์ตของเขาไม่รู้กี่เท่า

“เดี๋ยวนะไอ้แมท” ชายหนุ่มวางแก้วเหล้าลงแล้วโบกมือไล่ให้

สาวๆ ทั้งหกคนออกไปจากห้อง ไม่ได้การแล้ว นี่เพื่อนบ้าของเขามนั

เป็นอะไร 

“เล่าให้ฉนัฟังได้ไหม” เดวดิถามทนัทเีมื่ออยู่กนัตามล�าพงั

แมทธิวมองไปนอกห้องรับรองแล้วรู ้สึกว่าคืนนี้มันวุ ่นวาย 

หนวกหูอย่างบอกไม่ถูก แสงสีจากโชว์บนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจกลับ

ท�าให้ปวดหวัยิ่งกว่าเดมิ ทั้งๆ ที่เมื่อคนืก่อนเขากเ็พิ่งมาที่นี่ คนืนั้นยงั

ไม่รู้สกึอะไรแบบนี้เลย มหิน�าซ�้ายงัเมาสดุเหวี่ยงอยู่กบัผู้หญงิคนหนึ่ง 

แล้วเดนิออกจากห้องเธอในตอนเช้าแบบแฮงก์ๆ โดยไม่รูว่้าเธอชื่ออะไร

ด้วยซ�้า

“ฉนัไม่รู้ว่าตวัเองเป็นอะไรว่ะเดฟ ตั้งแต่ออกจากห้องพจิารณา

คดีมันเหมือนมีอะไรคาใจ ศาลตัดสินไปแล้ว แต่ฉันรู้สึกเหมือนมัน 

ไม่จบ นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไร พอกลับบริษัทก็เจอลูกน้องมาปรึกษา

เรื่องลูกความอกีสามคด ีปวดหวัเป็นบ้า ฉนัเบื่อไมอาม ีเบื่องาน เบื่อ
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ความวุน่วาย ชวีติที่นี่มนัซ�้าซาก ทกุวนัเหมอืนเดมิ ตื่นเช้ามาเข้าบรษิทั 

ว่าความ ประชุม กินข้าว ไปศาล ตกเย็นกินเหล้า อึ๊บหญิง นอน  

ฉนัเบื่อวงจรนี้ว่ะเดฟ” 

“วกิฤตวิยักลางคนหรอืเปล่าวะแมท ผูช้ายกม็ฮีอร์โมนแปรปรวน

นะโว้ย”

“อาจจะใช่” แมทธวิแค่นหวัเราะ

“ถ้านายคดิว่าชวีติมนัซ�้าซากกล็องหาอะไรใหม่ๆ ท�าดูส ิ เลี้ยง

หมาไหม ผู้หญงิชอบผู้ชายรกัสตัว์”

“ไม่ ฉนัเกลยีดหมา”

“งั้นหาแฟน”

“ฉนัเบื่อผู้หญงิ”

“งั้นลองผู้ชาย”

“ไอ้เดฟ!!” 

“โอเคเพื่อน ถ้าเบื่อขนาดนี้กไ็ปเที่ยวส ิ ไปขบัรถเล่นไกลๆ ถ้า 

ที่นี่มันวุ่นวายเกินไปก็ไปหาที่เงียบๆ บางทีถ้านายได้อยู่กับตัวเอง 

สกัพกั นายอาจจะรู้ว่าตวัเองต้องการอะไร หรอืถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนก็

ไปหาพ่อกับแม่ก็ได้ แล้วค่อยกลับมาท�างาน นายท�างานตลอดเวลา

มาสามปีแบตคงอ่อนแล้ว ไปชาร์จแบตบ้าง สมองจะได้โล่งๆ”

“ไปชาร์จแบตเหรอ” แมทธวิหนัไปมองหน้าเพื่อน

“ใช่ ไปชาร์จแบต ไปพกัร้อน หยดุคดิเรื่องงานสกัอาทติย์ อยาก

ท�าอะไรกท็�า อยากไปไหนกไ็ป ไปหาแรงบนัดาลใจใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ 

ที่ไม่ใช่ลูกความดูบ้าง ลองดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหม ฉันจ�าได้ว่านายเคย

อยากเขยีนหนงัสอืกฎหมายสกัเล่มไม่ใช่เหรอ ลองหาที่เงยีบๆ แล้วเริ่ม

ต้นเขยีนหนงัสอืดูกไ็ด้”

แมทธิวมองผู้คนมากมายที่เต้นร�ากันอย่างสนุกสนานกับดีเจ 

เพลงแรปที่สวมหวัแมวยกัษ์อยูด้่านนอกแล้วรูส้กึว่า ไมอามวีุน่วายจน
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เขาลืมความตั้งใจเดิมที่คิดจะเขียนหนังสือไปสนิท เขาคงอยู่ที่นี่นาน

เกนิไปแล้ว บางทถี้าเขาได้อยู่ในที่เงยีบๆ เสยีบ้างคงดขีึ้น 

“ขอบใจมากนะเดฟ บางทรี่างกายฉนัอาจจะต้องพกัร้อนอย่าง

ที่นายว่าจรงิๆ” 

กลิ่นขนมปังอบหอมฉุยลอยขึ้นมาปลุกเมษาที่ก�าลังหลับ

สนทิให้ลกุขึ้นจากเตยีงทนัทเีหมอืนโดนอาคม เธอหยบิโทรศพัท์มอืถอื

มาดูเวลาซึ่งเพิ่งตีห้าเท่านั้นเอง แต่เสียงคนท�างานซึ่งดังอยู่ที่ชั้นล่าง

และกลิ่นขนมปังหอมกรุ่นมแีรงมหาศาล ดงึให้เธอวิ่งไปแปรงฟันแล้ว

เดนิลงมาที่ชั้นหนึ่ง ซึ่งธนัวากบัเอด็ดี้เปิดเป็นร้านขนมปังโฮมเมดเลก็ๆ 

กนัสองคน

“ตื่นแล้วเหรอยะ” ธันวาหันไปมองเมื่อได้ยินเสียงคนเดินลง

บนัได ไม่บอกกร็ู้ว่าน้องสาวสดุที่รกัคนเดยีวตื่นแล้ว

“หอมจงัเลยเจ้ กนิได้ปะ” เมษาเดนิไปจุ๊บแก้มพี่ชายแล้วมอง

ขนมปังที่เพิ่งอบเสรจ็ใหม่ๆ จากเตา

“กนิซ ิไปชงกาแฟมาให้ฉนักบัผวัด้วย” 

หญิงสาวเดินลิ่วๆ ไปที่หน้าร้าน เธอเปิดเครื่องชงกาแฟแล้ว

จัดการชงกาแฟสดตามสูตรที่ธันวาสอนอย่างคล่องแคล่ว ก่อนยกไป

เสริ์ฟให้ ‘พี่ชาย’ กบั ‘พี่เขย’ ที่ก�าลงัจดัขนมปังลงถาด

“เป็นไง ใช้ได้ไหม” เมษาลุ้นด้วยใจระทกึเมื่อทั้งสองคนเริ่มชมิ

กาแฟฝีมอืเธอ

“ได้นะ ผมให้ผ่านส�าหรบัการชงเองครั้งแรก” เอด็ดี้ยกนิ้วโป้งให้

“แบบนี้ไอซ์กช็่วยหน้าร้านได้แล้วส”ิ เมษายิ้มแก้มแทบปริ

“ถ้าเอ็ดดี้ให้ผ่านฉันก็โอเค ถ้าอย่างนั้นวันนี้แกช่วยจัดขนมปัง

ใส่ถุงก่อน พูดภาษาเยอรมันไม่ได้อย่าเพิ่งรับออร์เดอร์เลย เดี๋ยวจะ

ซวย” 
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“เย้! ดจีงัเลย เค้าอยากช่วย ไม่อยากอยู่ว่างๆ อะ” 

“ฉนัไม่ให้แกอยู่ว่างๆ หรอก นบัจากวนัพรุ่งนี้ฉนัจะสอนแกท�า

ขนมปัง”

“เอาๆ เค้าอยากเรยีน สอนวนันี้เลยกไ็ด้” 

“เออ เดี๋ยวจะสอนให้ งั้นเริ่มต้นที่แกไปช่วยพี่เขยจดัขนมปังลง

ถาดก่อน ร้านจะเปิดแล้ว”

“ค่ะเจ้” เมษารบีหยบิที่คบีกบัถาดมาจดัขนมตามที่เอด็ดี้สอน

ธันวาจิบกาแฟ นั่งอมยิ้มมองน้องสาวคนเดียวที่กุลีกุจอช่วย 

เอด็ดี้จดัขนมปังลงถาดแล้วสบายใจขึ้นอย่างบอกไม่ถกู หลงัจากเครยีด

จนนอนไม่หลบัเมื่ออามาโนชโทรศพัท์ทางไกลมาหาด่วนเรื่องหญงิสาว

จะถูกลอบฆ่า ธันวาตัดสินใจให้เมษาหนีมาอยู่กับเขา เพราะจะ

ปลอดภยัที่สดุ อย่างน้อยๆ กจ็นกว่าอามาโนชจะจดัการพวกมนัได้

หลงัจากนดัเวลาเดนิทางกบัอามาโนชแล้ว เขากบัเอด็ดี้ปิดร้าน

แล้วรีบขับรถไปดึสเซิลดอร์ฟ ซึ่งต้องใช้เวลาถึงหกชั่วโมงกว่าจะถึง  

พวกเขาเปิดห้องโรงแรมเล็กๆ เพื่อนอนรอน้องสาวตัวดีที่จะบินมาถึง

สนามบนินานาชาตดิสึเซลิดอร์ฟในตอนเยน็ 

วนิาททีี่เขาเหน็เมษาเดนิลากกระเป๋าใบเลก็ออกมาจากช่องทาง

ส�าหรบัผูโ้ดยสารขาออกแล้ววิ่งเข้ามากอดเขาไว้แน่น ท�าให้เขารูส้กึว่า

ความทุกข์ ความกังวลหายไปหมด เมื่อได้น้องสาวคนเดียวมาอยู่ใน

อ้อมแขนล�่าๆ ของเขาด้วยความปลอดภยั

หกโมงเช้า เมษาอาบน�้าเสร็จก็วิ่งลงมาหน้าร้าน คว้า 

ผ้ากันเปื้อนสีด�ามาคาดทับเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วมายืนรอลูกค้าคนแรกที่

จะมาตอนหกโมงสิบห้านาที ร้านขนมปังของธันวากับเอ็ดดี้เป็นร้าน

เล็กๆ กลางเมืองในย่านชนบทเก่าแก่ของเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการ

ถูกระเบดิสมยัสงครามโลกครั้งที่ 2
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เอด็ดี้ตดัสนิใจปรบัปรงุชั้นหนึ่งของบ้านสี่ชั้นสไตล์บารอคสขีาว 

หลังคาทรงสูงสีแดง ให้กลายเป็นร้านกาแฟกับขนมปังโฮมเมดตาม 

ไอเดยีของธนัวา เพราะบ้านหลงันี้ตั้งอยูใ่นย่านเมอืงเก่าแถมยงัอยูใ่กล้

สถานีรถไฟและป้ายรถเมล์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย จึงมี

ผูค้นและนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโบสถ์เก่ากบัเมอืงสไตล์บารอคเก่าแก่

ที่มอีายหุลายร้อยปี ท�าให้ขายขนมปังกบักาแฟได้ทั้งวนั 

เมษายอมรบัว่าเธอตื่นเต้นมากเมื่อได้มาอยูท่ี่นี่ ตื่นเต้นเมื่อเหน็

โลกใหม่ที่ต่างจากโลกใบเดมิของเธอแบบสดุขั้ว ทั้งเมอืงเงยีบสงบและ

สวยเหมอืนรูปถ่ายจากโปสต์การ์ด ได้อยู่ในบ้านสวยสไตล์โบราณที่มี

กลิ่นขนมปังหอมๆ และกลิ่นเมล็ดกาแฟคั่วใหม่ๆ หอมตลบอบอวล 

ทั้งวนั ช่วยให้จติใจที่เคยว้าวุ่นสงบลงได้มาก 

วนันี้เป็นวนัแรกที่เธอไม่ต้องไปวิ่งไล่จบัผูร้้าย ไม่ต้องวางแผนล่อ

ซื้อ ไม่ต้องเข้าประชมุเรื่องคด ีไม่ต้องไปให้ปากค�าที่ศาล และไม่ต้อง

พกปืนตลอดเวลา ช่างเป็นพกัร้อนที่น่ารื่นรมย์อะไรอย่างนี้

“เป็นไง เหนื่อยไหม ไปพักก่อนก็ได้นะไอซ์” เอ็ดดี้ถาม

น้องเมยีที่ก�าลงัเกบ็แก้วกาแฟไปไว้ในอ่างล้างจาน 

ตั้งแต่เปิดร้านมาเขายงัไม่เหน็เมษาหยดุมอืเลย เดี๋ยวชงกาแฟ 

เดี๋ยวจัดขนมปังใส่ถุงให้ธันวา เดี๋ยวมาช่วยเขาท�าขนมปัง พอลูกค้า 

ลุกออกจากโต๊ะ เธอก็เดินเข้าไปท�าความสะอาดเพื่อรอลูกค้าคนใหม่

ทนัท ีจนนี่บ่ายสองโมงแล้วเธอกย็งัไม่หยดุพกั

“ไม่เหนื่อยหรอก สนกุมากกว่า วนันี้ลูกค้าเยอะจรงิๆ นะ”

“ช่วงนี้ดอกไม้ก�าลังบาน อากาศก�าลังดี คนเลยมาเที่ยวเยอะ 

วนัอาทติย์ร้านหยดุ เธอลองขี่จกัรยานไปเที่ยวทุง่ดอกลาเวนเดอร์ส ิป่ัน

ข้ามสะพานตรงประตูเมอืงออกไปไม่ไกลหรอก”

“จรงิเหรอ ถ้างั้นวนัอาทติย์ไอซ์ขอยมืจกัรยานไปเที่ยวหน่อยนะ 
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อยากเหน็ดอกลาเวนเดอร์จรงิๆ สกัท”ี

“ได้เลย ปั่นไปส�ารวจให้ทั่วเมืองเลยก็ได้นะ เผื่อจะเจอหนุ่ม 

เยอรมนัหล่อๆ ถูกใจสกัคน เธอจะได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกนั” เอด็ดี้หวัเราะ

ลั่น 

“เป็นความคดิที่ดมีากพี่เขย ถ้าได้แต่งงานนะ เค้าจะปิดต�าบล

เลี้ยงเลย” เมษาหวัเราะคกิๆ แล้วหยบิขนมปังที่เอด็ดี้เพิ่งอบเสรจ็ใหม่ๆ 

มาจดัลงถาดเตรยีมขายในช่วงบ่าย

ตอนเย็นเมษาหิ้วถังน�้าออกไปรดน�้าดอกไม้ในกระถาง 

หน้าร้าน เธอเห็นนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับขึ้นรถโคชกันแล้ว ผู้คน

เริ่มบางตาลง จะมกีแ็ต่คนเพิ่งเลกิงานซึ่งลงมาจากรถไฟเป็นกลุม่ท้ายๆ 

ที่มาซื้อขนมปังกลับบ้าน เธอหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเมืองเก่า

เก็บเอาไว้ โดยต้องห้ามใจไม่ให้อัปรูปขึ้นเฟซบุ๊กเพื่อความปลอดภัย

ของตวัเองกบัธนัวา จรงิๆ การหลบมาอยู่กบัพี่กด็เีหมอืนกนั ได้ท�าอะไร

ที่แปลกไปจากเดมิบ้าง แม้จะคดิถงึงาน ไหนจะคดทีี่ค้างอยู่ แต่เวลา

นี้เธอต้องหยุดทุกอย่างตามค�าสั่งของอามาโนช ที่ห้ามแม้กระทั่งอัป 

เฟซบุ๊กหรอืเชก็อนิ

“ไอซ์ รดน�้าเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเถอะ เอ็ดดี้ท�าอาหารเย็นเสร็จ

แล้ว” ธนัวาเปิดประตูร้านไปเรยีกน้องที่ยนืถ่ายรูปอยู่

“ค่ะเจ้” เมษาหิ้วถังน�้าเดินตามพี่ชายเข้าบ้านทันที จะว่าไป 

วนันี้เธอยงัไม่ได้กนิข้าวเลยนี่ กนิแต่ขนมปังทั้งวนัเลย 

โต๊ะอาหารเลก็ๆ ในครัวครึกคร้ืนขึน้กว่าทกุวนัเมือ่สมาชกิ

ในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เมษาสาวเส้นสปาเกตตีใส่ปากอย่าง

หวิโหย แล้วจิ้มสเต๊กหมูชิ้นใหญ่ตามไปอกี โดยมตีาคมกรบิของธนัวา

มองด้วยความระอา
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“นี่นงัไอซ์ กนิช้าๆ กไ็ด้ เจ้อายผวั” 

“ก็มันอร่อยนี่ ไม่น่าเชื่อเลย เอ็ดดี้ท�าอาหารอร่อยมากอะเจ้  

ถ้าเค้ามแีฟนนะ เค้าอยากได้แบบนี้อะ เจ้หาให้หน่อยด ิเพื่อนเอด็ดี้มี

ยงัโสดไหม”

“ก่อนจะหาแฟน เจ้ว่าแกปรบัปรงุนสิยัตวัเองก่อนดไีหม ผู้ชาย

เขาไม่ชอบหรอกนะ ถึกๆ แบบแกน่ะ ท�าตัวเป็นแบบหญิงๆ หน่อย 

เรยีบร้อย แบ๊วๆ น่ารกัๆ อะ ท�าเป็นไหม” 

“เอด็ดี้ ผู้ชายไม่ชอบผู้หญงิแบบไอซ์เหรอ” เมษาเงยหน้าถาม

พี่เขยฝรั่งรูปหล่อที่นั่งกนิสเต๊กหมูอยู่ตรงหน้า

“ไม่รู้ส ิผมไม่ได้ชอบผู้หญงินี่” 

“จบกนั ไม่น่าถามเลย” หญงิสาววางส้อมลงทนัท ีเธอมองหน้า

พี่ชายหล่อล�่าของตนกบัสามฝีรั่งหล่อเท่ของนางแล้วถอนหายใจปลงๆ 

ธนัวาเป็นผูช้าย แต่กลบัมสีามหีล่อ เอาใจเก่ง ท�าอาหารกอ็ร่อย 

แล้วยงัรกัพี่ชายเธออย่างเปิดเผย ยดือกสามศอกรบัความเป็นเกย์อย่าง

เตม็ตวั ในขณะที่เธอเป็นผู้หญงิแท้ๆ กลบัไม่มใีครมาจบีเลย จนอายุ

จะสามสบิอยู่แล้ว แม้แต่ในกองปราบกไ็ม่มตี�ารวจคนไหนมาจบี แต่ละ

คนเหน็เธอเป็นแค่เพื่อน ทั้งๆ ที่เธออยากมโีมเมนต์เพื่อนสนทิคดิไม่ซื่อ

กบัเขาบ้าง แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่มใีครมาจบีเธอ 

‘โธ่...ความยุติธรรมของสาวงามอยู่ที่ไหนนนน...เค้าอยากมี 

แฟนนนน...’

“เชื่อเจ้เถอะไอซ์ ถ้าแกอยากมีแฟน แกต้องเปลี่ยนสันดาน 

ตัวเอง แกอยู่กับพวกผู้ชายมานานจนนิสัยใจคอจะกลายเป็นผู้ชาย 

อยูแ่ล้ว เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการกนิแบบกลุสตรก่ีอนไหม ถ้าพ่อกบัแม่ยงั

อยู่แล้วเหน็แกกนิแบบนี้ เจ้ว่าแกโดนหวายลงหลงัแน่ๆ” 
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แมทธวิมาถงึบริษัทตัง้แต่เช้า เขาสัง่ให้ไมค์ไปเรยีกทกุคน

มาที่ห้องประชุมใหญ่ภายในสิบห้านาที ไม่เว้นแม้แต่แม่บ้านก็ให้มา

เข้าประชมุด้วย

ไม่ถงึสบิห้านาททีกุคนในบรษิทักเ็ข้ามานั่งพร้อมหน้ากนัในห้อง

ประชมุ โดย ‘คณุเวสต์’ เดนิเข้ามาเป็นคนสดุท้าย

“มากันครบแล้วนะ ฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบ ฉันจะไป

พกัร้อน” แมทธวิพูดด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

“คณุเวสต์จะไปกี่วนัครบั” ไมค์ ทนายฝึกหดัถามเป็นคนแรก

“ยังไม่มีก�าหนดกลับ อาจจะหนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน ถ้า 

ยืดเยื้อก็อาจจะสามเดือน ช่วงที่ฉันไม่อยู่ทุกคนท�างานไปตามปกต ิ 

ส่งรายงานให้ฉันทางอีเมล และคนเดียวที่จะโทร. หาฉันได้คือไมค์ 

เอาละ จบการประชมุแค่นี้” 

ทกุคนมอง ‘คณุเวสต์’ เดนิหน้านิ่งออกไปแล้วได้แต่มองหน้ากนั

ด้วยความงงกบัการประชมุซึ่งสั้นที่สดุเท่าที่เคยมมีา  

“นี่มันเรื่องอะไรกัน อยู่ๆ คุณเวสต์ก็จะไปพักร้อนเนี่ยนะ”  

แม่บ้านสาวใหญ่พูดเบาๆ กบัฝ่ายบญัช ี

“นั่นส ิหรอืว่าเขาป่วย” จะไม่ให้พวกเธอสงสยัได้อย่างไร ในเมื่อ

สามปีที่ผ่านมาชายหนุ่มไม่เคยหยดุงานแม้แต่วนัเดยีว ไม่เคยมคี�าว่า 

‘พกัร้อน’ ออกจากปากเรยีวน่าจูบของเขา แม้แต่วนัครสิต์มาสยงัปิด

บรษิทัสองสปัดาห์ให้ทกุคนได้อยู่กบัครอบครวั ในขณะที่เขาไปหาพ่อ

กบัแม่แค่วนัเดยีวในวนัครสิต์มาสอฟี แล้วกลบัมานั่งท�างานต่อคนเดยีว

ตลอดช่วงวนัหยดุครสิต์มาส

“คุณเวสต์จะไปที่ไหนครับ” ไมค์เดินตามเจ้านายเข้ามาที ่

ห้องท�างาน

“ยงัไม่รู ้อาจจะไปฝรั่งเศส หรอือาจจะไปมลัดฟี” แมทธวิยนืพงิ
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โต๊ะท�างานแล้วมองออกไปนอกกระจก ปล่อยสายตาไปยังท้องทะเล 

สคีรามที่อยู่อกีฟากของถนน “ไมค์ ฉนัไม่เอามอืถอืไปนะ ถ้าฉนัไปอยู่

ที่ไหนแล้วจะส่งเบอร์มอืถอืใหม่มาให้ทางอเีมล”

ไมค์มองแผ่นหลงัของผูเ้ป็นเจ้านายและเป็นครกูฎหมายของเขา

แล้วรูส้กึถงึความอมึครมึ อกีฝ่ายคงมเีรื่องไม่สบายใจมากและคงอยาก

อยู่คนเดยีวจรงิๆ ถงึได้เอาเรื่องพกัร้อนมาอ้าง

“คุณเวสต์ครับ เวลาที่ผมไม่สบายใจ ผมจะไปหาพ่อกับแม่ที่

บ้าน อาหารฝีมือพ่อกับแม่ถึงจะไม่อร่อยเท่าเชฟดัง แต่มันท�าให้เรา

สบายใจขึ้นจรงิๆ นะครบั” 

“ขอบใจนะไมค์” แมทธวิยิ้มมมุปากแล้วมองเรอืใบสขีาวที่ลอย

เคว้งคว้างอยู่ล�าเดยีวกลางทะเลสคีรามตรงหน้า

“ผมจะรออีเมลนะครับ” ไมค์เดินออกไปจากห้องของเจ้านาย

แล้วปิดประตูอย่างเงยีบเชยีบ

แมทธิวหยิบโทรศัพท์มือถือมากดโทร. ไปที่บ้านพ่อ ใจเขาแค่

อยากจะโทร. บอกพ่อกับแม่ว่าจะไปพักร้อน อาจติดต่อไม่ได้สักพัก  

ไม่ได้ตั้งใจจะโทร. ไปท�าให้พวกท่านไม่สบายใจเรื่องความเครียดของ

เขา แต่พอได้คยุกบัแม่แล้วเขากต็้องรบีคว้ากญุแจรถและขบัไปที่บ้าน

พ่อกบัแม่ทนัที
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เมษาตืน่ตัง้แต่ตสีีล่งมาช่วยธนัวากับเอด็ดีน้วดแป้งขนมปัง 

สามวันแล้วที่เธอมาอยู่เยอรมนี และเป็นสามวันที่เธอมีความสุขขึ้น

มากจรงิๆ รอบตวัเธอมแีต่คนยิ้ม คนมคีวามสขุ 

“ยิ้มอะไรยะ” ธันวามองหน้าน้องสาวที่ก�าลังปั้นแป้งเป็นก้อน

เลก็ๆ ให้ได้น�้าหนกัตามที่เขาสอน สามวนัมานี้เมษาเก่งขึ้นมาก หวัไว 

สอนอะไรกเ็รยีนรูไ้ด้เรว็ ตอนนี้เขาปล่อยให้เธอชงกาแฟสดขายให้ลกูค้า

ได้แล้ว เรื่องภาษาองักฤษเขาไม่ห่วง จะมกีแ็ต่เรื่องภาษาเยอรมนัที่ยงั

ตดิๆ ขดัๆ อยูบ้่าง และดเูหมอืนลกูค้าประจ�าเริ่มจะจ�าเมษาได้บ้างแล้ว 

แรกๆ ธนัวากห็่วง ไม่กล้าให้เมษาออกมาเจอลูกค้า เพราะรู้ถงึ

ความใจร้อนและความกวนประสาทของน้องสาวเป็นอย่างดี แต่พอ 

ให้เธอลองบรกิารลูกค้ากก็ลายเป็นว่าหญงิสาวท�าได้ด ีเมษายิ้มตลอด

เวลา พดูจารื่นห ูโดยเฉพาะกบัเดก็และคนแก่เธอจะเตม็ใจบรกิารอย่าง

เตม็ที่ แต่ถ้าเจอพวกแขกอพยพจบัมอืถอืแขน ‘เจ้าไอซ์’ กจ็ะกลบัเข้า

ร่างต�ารวจกองปราบทนัท ีจนพวกแขกขยาด ไม่ค่อยกล้าเข้ามาที่ร้าน

“คนมคีวามสขุจะยิ้มไม่ได้เหรอเจ้” 

“เออ มคีวามสขุกด็แีล้ว พรุ่งนี้วนัอาทติย์เจ้จะพาไปเกบ็เบอร์รี

ป่า สนมะ”
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“สน! ไปๆ เค้าอยากกนิเบอร์รสีดๆ” 

ธนัวากบัเอด็ดี้มองสหีน้าตื่นเต้นสดุขดีของเมษาแล้วหวัเราะก๊าก 

ความวุ่นวายเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อร้านเปิดตอนหกโมงเช้า 

ผู้คนมายนืรอซื้อขนมปังกบักาแฟที่ร้านจนควิยาวเหยยีดแม้จะเป็นวนั

หยุด คิวรอกาแฟยาวกว่ายี่สิบคิว เมษาหยิบขนมปังใส่ถุงพร้อมกับ

เขยีนชื่อคนสั่งเอาไว้บนถงุ ธนัวาชงกาแฟ เอด็ดี้คดิเงนิ ทมีเวริ์กเลก็ๆ 

ช่วยกนัมอืเป็นระวงิ ท�าให้ความวุ่นวายในตอนเช้าผ่านไปได้ ก่อนจะ

เจอมรสุมอีกรอบเมื่อทัวร์ลงในตอนสายและจะยาวไปตลอดทั้งบ่าย 

จนสี่โมงเยน็ถงึได้เวลาปิดร้าน

ใกล้สี่โมงเย็นเมษาเดินถือถังน�้าออกมารดดอกไม้ในกระถาง

หน้าร้านเหมอืนเคย รู้สกึหวัใจฟูเมื่อเหน็มนัออกดอกบานเตม็กระถาง 

นับตั้งแต่เธอเป็นต�ารวจก็ไม่เคยปลูกต้นไม้ดอกไม้อีกเลย บ้านเธอเท

พื้นปูนหมด ไร้พื้นดนิที่จะให้หญ้าแม้แต่ต้นเดยีวงอกขึ้นมา แต่พอมา

อยู่ที่นี่ ทกุบ้านมแีต่ดอกไม้ มองไปทางไหนกม็แีต่ดอกไม้ที่ท�าให้เมอืง

สขีาวโบราณๆ สดใสดูมชีวีติชวีา

“ร้านปิดหรอืยงัครบั” 

เสียงนุ่มๆ ของใครสักคนดึงเธอให้เงยหน้าขึ้นมาจากกระถาง

ดอกไม้ตรงหน้า

คนหรอืนี่! ท�าไม...หล่อขนาดนี้วะ 

เมษามองผูช้ายตวัสงูที่ยนืค้อมศรีษะคยุกบัเธอแล้วหน้าร้อนโดย

ไม่มสีาเหต ุเธอลกุขึ้นยนืทนัทแีล้วปัดเศษดนิในมอืทิ้ง “ใกล้แล้วค่ะ” 

“ยงัมขีนมปังเหลอืไหม”

“มคี่ะ แต่ไม่มาก ลองเข้าไปดูก่อนกไ็ด้” 

ผู้ชายคนนั้นเปิดประตูร้านเข้าไปทันที เมษารีบเดินมาเกาะ

หน้าต่างหน้าร้านแล้วแอบดูเขาเหมาขนมปังไปจนหมดพร้อมกาแฟ
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แก้วโต

“หล่อมาก ลูกผวัใครวะเนี่ย”  

หญงิสาวถอยออกมาจากหน้าต่างเมื่อเขาเปิดประตแูล้วเดนิไป

ขึ้นรถบเีอม็ดบัเบลิยูสดี�าที่จอดอยู่อกีฟากถนน ก่อนวิ่งเข้าไปในร้าน

“เจ้! เหน็ไหม คนนั้นๆ ใครๆ บ้านอยู่แถวนี้เปล่าเจ้!” เมษาพูด

ละล�่าละลกัแทบไม่เป็นค�า ใจเต้นตกึๆ จนแทบทะลอุอกจากอก 

“อะไรนงัไอซ์ แหกปากซะ คนไหน” ธนัวาดงึถาดขนมปังเปล่า

ออกจากตู้

“คนเมื่อกี้ไง ที่เพิ่งเหมาขนมออกไปอะ อีเจ้ท�าไมความจ�าสั้น

อย่างนี้นะ” 

“อ้อ...ถามท�าไม” ธนัวาหรี่ตามองน้องสาวตวัดทีี่ตอนนี้หน้าแดง

แล้วตายงัเป็นประกายวิ้งๆ อกี

“เค้าอยากรู้อะ เจ้เคยเหน็เขามาก่อนไหม”

“ไม่เคยนะ เพิ่งเหน็วนันี้ แต่ไม่น่าใช่คนแถวนี้หรอก เพราะเขา

เพิ่งถามหาซูเปอร์มาร์เกต” 

“เหรอ ว้า...อดเลย” เมษาหน้าจ๋อยลงทนัท ีก่อนเดนิคอตกไป

นั่งบนเก้าอี้ข้างประตู “ในรอบร้อยปีเค้าจะเจอคนหล่อถูกใจสักหน  

ยงัจะวดือกี”

ธันวามองน้องสาวแล้วกลอกตาขึ้นมองบน ก่อนเอาถาดใส่

ขนมปังเข้าไปข้างใน และส่งเสียงลอยตามลมไปเยาะเย้ยน้องสาวให้

เจบ็ใจยิ่งขึ้นไปอกี

“ทั้งหล่อทั้งดดูขีนาดนี้ แกภาวนาไว้เถอะ ขอให้เขาเป็นชายแท้” 

แมทธิวขับรถออกจากเมืองมาตามถนนสีด�าที่ตัดผ่าน 

ทุ่งดอกแรป ซึ่งออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งไปทั้งเนินเขาเหมือนใคร

เอาพรมสีเหลืองสดมาปูทับเอาไว้ เขาขับรถมาตามแผนที่ซึ่งแม่เขียน
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ให้คร่าวๆ เพียงไม่นานก็ถึงหมู่บ้านเล็กๆ ก่อนจะจอดรถถามถึงบ้าน

หลังที่เขาก�าลังตามหาจากคนที่ก�าลังเดินออกก�าลังกายอยู่ จากนั้น

ชายหนุม่กข็บัรถมาตามถนนสองเลนในหมูบ้่าน ก่อนจะจอดรถที่หน้า

บ้านสองชั้นครึ่งสขีาวหลงัคาสูงสนี�้าตาลของยาย 

เขาลงจากรถแล้วเดนิไปดรูอบๆ ชกัแปลกใจเมื่อสนามหญ้าหน้า

บ้านเรียบกริบ มีดอกไม้บานเป็นหย่อมๆ สภาพบ้านไม่โทรมเลย 

เหมอืนมคีนดแูลอยูต่ลอด และระหว่างที่เขาก�าลงัเดนิดบู้านอยูน่ั้นกม็ี

ลงุคนหนึ่งเดนิออกมาจากบ้านหลงัตรงข้าม

“มาพบใครครับ” ชายคนหนึ่งที่แมทธิวดูแล้วน่าจะอายุรุ่นราว

คราวเดยีวกบัแม่เขาเดนิมาถาม

“ผม แมทธวิ เวสต์ มาดูบ้านคณุยายครบั” 

“อ้อ...แม่เราโทร. มาแล้ว รอเดี๋ยวนะ ฉนัจะไปเอากญุแจให้” 

ชายคนนั้นหนัหลงัให้ชายหนุ่มแล้วเดนิกลบัเข้าไปในบ้าน ก่อน

จะเดนิออกมาอกีครั้งพร้อมกญุแจ เขาเดนิน�าแมทธวิไปที่บ้าน จากนั้น

กไ็ขกญุแจให้แล้วเข้าไปข้างใน

แมทธวิมองบ้านของยายอย่างทึ่งๆ บ้านหลงันี้ปิดอยูเ่กอืบยี่สบิ

ปี แต่ท�าไมทกุอย่างยงัอยูใ่นสภาพดมีาก และภายในบ้านกส็ะอาดมาก 

ไม่มกีลิ่นอบัเลย ผดิกบัที่เขาคดิไว้ว่าอาจจะต้องท�าความสะอาดทั้งคนื 

“บ้านสะอาดมากเลยครบั มใีครมาท�าความสะอาดให้หรอืครบั”

“ฉนัให้คนมาท�าความสะอาดทกุสปัดาห์ เอ้านี่กญุแจ จะกลบั

เมื่อไหร่กเ็อากญุแจไปคนืฉนัที่บ้านกแ็ล้วกนั” 

“เดี๋ยวครบั คณุลงุชื่ออะไรครบั” แมทธวิรบีดงึมอือกีฝ่ายไว้เมื่อ

เขาหนัหลงักลบั

“เรยีกพอลกไ็ด้ ฉนัเป็นเพื่อนแม่เธอ ขาดเหลอือะไรกไ็ปหาฉนั

ที่บ้านกแ็ล้วกนั” พอลเดนิออกไปจากบ้านแล้วปิดประตูให้

แมทธิวมองไปรอบๆ บ้านยายแล้วอมยิ้ม เขาเคยมาที่นี่ตอน
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เดก็ๆ แต่หลงัจากที่ยายเสยีชวีติ พ่อกบัแม่กย้็ายไปอยูท่ี่ฟลอรดิา และ

พวกเรากไ็ม่ได้กลบัมาที่นี่อกีเลย จนเขาโทรศพัท์ไปคยุกบัแม่ว่าจะไป

หาที่เงยีบๆ เพื่อเขยีนหนงัสอื ท่านจงึแนะน�าให้มาที่เยอรมน ี เพื่อจะ

ได้มาดูบ้านให้แม่ด้วย

ชายหนุม่เปิดหน้าต่างทกุบานแล้วขนกระเป๋ากบัของกนิที่ซื้อมา

จากซเูปอร์มาร์เกตลงจากรถ พบว่าใครสกัคนปทูี่นอนรอไว้ในห้องนอน

ใหญ่ เขาดงึผ้าห่มมาดมกไ็ด้กลิ่นหอมอ่อนๆ เหมอืนเพิ่งผ่านการซกัมา 

แม้กระทั่งผ้าม่านกข็าวสะอาดไม่มฝีุ่นเกาะ 

เขาเดนิไปนั่งบนโซฟาตวัยาวแล้วหยบิกาแฟกบัขนมปังที่ซื้อมา

จากในเมอืงมานั่งกนิเงยีบๆ 

นี่เขาคดิถกูแล้วใช่ไหมที่เดนิทางมาไกลถงึเยอรมน ีที่นี่ช่างเงยีบ

สมใจเขาจรงิๆ แม้จะไม่แน่ใจว่าการหลบมาพกัร้อนมนัเป็นวธิกีารแก้

ปัญหาที่ถูกต้องหรือเปล่า แต่ไหนๆ ก็มาแล้ว เขาน่าจะลองดูสักตั้ง  

ถ้ามนัแย่นกักแ็ค่กลบัเรว็กว่าก�าหนด... 

แมทธิวปรายตามองแฟ้มคดีของแอนโทนี่บนโต๊ะเล็กๆ หน้า

โทรทัศน์แล้วถอนหายใจเบาๆ เขาไม่เข้าใจว่าจะเอามันมาด้วยท�าไม 

ทั้งๆ ที่สู้คดีกันมาจนสิ้นสุดที่ศาลสูงแล้ว แต่สุดท้ายก็หยิบมาด้วย 

เพราะแพ้ครั้งไหนกไ็ม่คาใจเท่าครั้งนี้จรงิๆ 

เมษาตืน่ตัง้แต่หกโมงเช้าในวันอาทิตย์กลางฤดรู้อนทีแ่สน

เงยีบเหงา ร้านรวงปิดเกอืบหมดทั้งเมอืง ตลาดเลก็ๆ ที่มแีผงขายผกั

ผลไม้สดจากสวนในตอนเช้าของทุกวันปิดเงียบ มีเพียงร้านไส้กรอก

แสนอร่อยที่เจ้าของร้านเป็นลุงผู้มีโครงร่างคล้ายซานตาคลอสยังเปิด

ขายให้คนที่มาโบสถ์ในวนัอาทติย์ได้ซื้อรบัประทาน 

แม้เช้าวนันี้จะดูเงยีบเหงาไปบ้าง แต่นี่ถอืเป็นโอกาสดทีี่เธอจะ

ได้ป่ันจกัรยานส�ารวจเมอืงแบบสบายๆ เธอคว้าจกัรยานของเอด็ดี้ สวม
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หมวกกนักระแทก สวมเสื้อแจก็เกต และหยบิแก้วกาแฟกบัขนมปังใส่

ตะกร้าหน้ารถเอาไว้เป็นเสบยีง เอด็ดี้บอกว่าแค่ข้ามสะพานหนิโบราณ

ตรงประตเูมอืงเก่าออกไป ป่ันไปสกัหน่อยกเ็จอทุง่ดอกลาเวนเดอร์แล้ว

เมษาป่ันจกัรยานมาตามถนนแบบสบายๆ เช้าอย่างนี้ไม่ค่อยมี

รถ จะมีก็แต่ผู้คนที่ออกมาวิ่งกัน เธอปั่นชมเมืองไปเรื่อยๆ จนมาถึง

สะพานหินยุคโบราณซึ่งสร้างคร่อมคูเมืองที่ขุดไว้เพื่อป้องกันข้าศึก 

เข้าโจมตี น�้าในคูใสมากจนมองเห็นก้อนหินใต้น�้าได้อย่างชัดเจน  

เป็ดแมนดารนิยี่สบิกว่าตวัออกมาไซ้ขนเล่นน�้ากนัอย่างเพลดิเพลนิ 

เธอปั่นจักรยานข้ามสะพานไปตามถนนที่สองข้างทางมีต้น

แอปเปิลกบัต้นเชอร์รขีึ้นเรยีงเป็นแถวขนานไปดรู่มรื่นมาก เพยีงไม่นาน

ก็เห็นพรมดอกแรปสีเหลืองสดปูบนเนินเขาที่กว้างใหญ่จนสุดสายตา 

เมษาไม่รอช้า เธอจอดจกัรยานแล้วยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูป 

‘ให้ตายเถอะ ปั่นจักรยานออกมาจากเมืองแค่สี่กิโลก็เจอทุ่ง

ดอกไม้แล้ว ฉนัรกัพกัร้อนครั้งนี้จรงิๆ’ 

เธอเดนิไปดงึดอกแรปมาดมแล้วท�าหน้าเบ้ทนัที

“แหวะ ไม่เหน็มกีลิ่นเลย” 

ครอบครัวเยอรมันสามคนปั่นจักรยานผ่านมา และส่งเสียง

ทกัทายเธอก่อนปั่นเลยไป 

“อ้าว ไปซะแล้ว ว่าจะถามทางหน่อย แล้วไอ้ทุง่ดอกลาเวนเดอร์

มนัอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ย” 

เมษาคว้าจักรยานแล้วปั่นตามถนนเลียบทุ่งดอกแรปไปเรื่อยๆ 

ลมเยน็ๆ พดัผ่านร่างกายไม่ท�าให้เหนื่อยแม้จะป่ันมาเกอืบสบิกโิลแล้ว 

มแีต่จะตื่นตาตื่นใจเมื่อเหน็ทวิทศัน์สองข้างทางมากขึ้นเท่านั้น เธอยก

โทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายวิดีโอไปด้วยและปั่นจักรยานไปด้วยโดยไม่ได้ดู

ทาง ก่อนไถลลงไปในทุ่งดอกแรป

โครม! รถจักรยานพุ่งเข้าไปในทุ่งดอกแรป ล้อรถตกลงไปใน 
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ร่องน�้าแห้งข้างทาง คนกบัรถกระเดน็ไปคนละทาง

“บ้าเอ๊ย! แม่งงงง” เมษาสบถดังลั่นทุ่งด้วยความโกรธตัวเอง 

เธอยกรถขึ้นมาจากร่องน�้าแล้วยิ่งโมโหตวัเองหนกัขึ้น เมื่อล้อหน้าบดิ

คดจนปั่นต่อไม่ได้

“ท�าไมเราควายอย่างนี้วะ แล้วจะกลับยงัไงวะเนี่ย ไอ้ไอซ์เอ๊ย 

เรื่องโง่นี่ฉลาดจรงิๆ” 

หญงิสาวเดนิไปหยบิแก้วกาแฟกบัถงุใส่ขนมปังที่กระเดน็ตกอยู่

ข้างทางขึ้นมาใส่ตะกร้าหน้ารถไว้เหมือนเดิมแล้วหยิบขวดน�้ามาดื่ม 

ก่อนมองไปรอบๆ ตวักเ็หน็แค่ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกก�าลงัอยู่ไม่ไกล 

“เดนิสนิงัไอซ์” เมษาเขน็รถจกัรยานล้อเบี้ยวย้อนกลบัทางเดมิ 

ดูท่าทุ่งดอกลาเวนเดอร์คงต้องเก็บเอาไว้สัปดาห์หน้า วันนี้ได้ถ่ายรูป

ทุ่งดอกแรปกบัเส้นทางสายแอปเปิลกถ็อืว่าคุ้มแล้ว แต่ระยะทางที่ปั่น

มากับขากลับที่ต้องเข็นไอ้จักรยานล้อเบี้ยวไปด้วยนี่เริ่มเป็นเรื่องใหญ่

ส�าหรบัเธอ เพราะล้อมนัตดิกบัซุ้มล้อจนเขน็ไม่ค่อยจะไป

“นี่คุณ” หญิงสาวหันไปทันทีที่ได้ยินเสียงใครสักคนเรียกอยู่ 

ข้างหลงั แล้วหวัใจกแ็ทบหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อเหน็หน้าเขาเตม็ตา

‘กรี๊ดดดด ผู้ชายหล่อคนนั้นนนน’

“นี่มอืถอืของคณุหรอืเปล่า” แมทธวิยื่นโทรศพัท์มอืถอืให้เธอ

“ใช่ค่ะ” เฮ้ย! นี่เธอท�าโทรศพัท์มอืถอืตกเหรอ

“ขอบคณุมากนะคะ มนัคงตกตอนที่รถล้ม” เมษารบัโทรศพัท์

มาใส่กระเป๋าไว้ โดยที่หวัใจเริ่มเต้นไม่เป็นจงัหวะ 

ผู้ชายคนนี้สูงดจีงั หุ่นดี๊ด ีเวลาเหงื่อออกเซก็ซี่เป็นบ้า 

“ผมเหน็ตั้งแต่ตอนคณุล้มแล้วละ แล้วนี่รถเป็นอะไร” แมทธวิ

มองรถจกัรยานสภาพเลอะดนิ

“ล้อมนัเบี้ยวแล้วค่ะ ปั่นต่อไม่ได้”

“ไหนดูซ”ิ แมทธวิย่อตวัลงมองล้อหน้าจกัรยานที่บดิเบี้ยว
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“อมื...เบี้ยวมากนะ แต่ซ่อมได้ นี่คณุจะเขน็กลบัไปที่ร้านเหรอ 

ไกลนะ” 

“นี่คุณจ�าฉันได้เหรอ” เมษาแทบกรี๊ด เธออยากให้เขาตอบว่า 

‘ผมไม่เคยลมืคณุ’ จรงิๆ

“จ�าได้ส ิคณุอยู่ที่ร้านขนมปังในเมอืง เอางี้ ถ้าเดนิย้อนไปทาง

ที่ผมวิ่งมา พอสดุทุ่งดอกแรปนั้นกจ็ะเจอหมู่บ้านที่ผมอยู่ มนัใกล้กว่า

ที่คณุจะเดนิเขน็รถกลบัทางเดมิที่คณุมา เดี๋ยวผมเอารถไปส่งที่ร้านให้” 

คุณพระช่วย! เขาชวนเธอไปบ้าน แล้วจะขับรถไปส่งเธออีก 

‘กามเทพท�างานแล้วไอ้ไอซ์ คดิซ ิตอบยงัไงด’ี

“เอ่อ...รบกวนคณุหรอืเปล่าคะ” 

‘ตอบไปอย่างนี้เขาจะคดิว่าแกเล่นตวัหรอืเปล่าวะ’

“ไม่หรอก ผมจะเข้าไปในเมอืงอยู่แล้ว มานี่มา ผมจูงจกัรยาน

ให้” แมทธวิดงึรถจกัรยานมาจงูเองแล้วเดนิน�าเธอย้อนไปทางเดมิที่เขา

วิ่งออกก�าลงัมา

‘ตายแล้ว! สภุาพบรุษุจรงิๆ ลูกผวัใครกนัหนอ หล่ออย่างนี้คง

มแีฟนแล้วแน่เลย บางทอีาจมลีูกแล้ว หรอือาจจะเป็นเกย์อย่างเอด็ดี้

กไ็ด้ แต่เราอย่าเพิ่งคดิในแง่ร้าย ผูช้ายหล่อในโลกนี้ไม่ได้เป็นเกย์ทกุคน’ 

“คณุชื่ออะไรคะ” ในที่สดุความอยากรู้กช็นะทกุสิ่ง 

“แมทธวิ เวสต์ คณุเรยีกผมว่าแมทกไ็ด้ แล้วคณุล่ะ ชื่ออะไร”

“ชื่อเมษาค่ะ คณุเรยีกว่าไอซ์กไ็ด้ ง่ายด”ี เมษารู้สกึว่าการเดนิ

ข้างๆ ผูช้ายหล่อและเซก็ซี่ท่ามกลางทุง่ดอกไม้มนัท�าให้เลอืดในร่างกาย

เธอสูบฉดีแรงดจีงั ส่วนมอืไม้ทั้งสองข้างท�าไมมนัถงึได้เกะกะนกักไ็ม่รู้ 

“คุณมาจากที่ไหน” แมทธิวหันไปถามผู้หญิงตัวเล็กหน้าจืดที่

เดนิอยู่ข้างๆ 

“มาจากเมืองไทยค่ะ” เมษาพยายามปรับเสียงให้อ่อนนุ่มลง  

ไม่ให้ดดุนัโหวกเหวกเหมอืนตอนบกุจบัผู้ร้าย



KATEZILLA  31   

“แล้วมาท�าอะไรที่นี่ หรอืว่ามแีฟนเป็นคนเยอรมนั” แมทธวิถาม

ยิ้มๆ 

“เปล่าค่ะ ยังไม่มีแฟน พอดีได้พักร้อนก็เลยมาเยี่ยมพี่ชายค่ะ 

เขาแต่งงานกับคนเยอรมันแล้วมาเปิดร้านขนมปังที่คุณไปซื้อเมื่อวาน

นี้ไงคะ” 

‘อุย๊...ตายแล้ว นี่ฉนัไม่ได้ออกตวัแรงไปใช่ไหม ที่ฉนัเพิ่งบอกเขา

ไปว่ายงัโสด และนั่นหมายความว่าจบีได้นะ แต่ท�าไมเขาท�าหน้าเฉยๆ 

กบัค�าว่าไม่มแีฟนของฉนันกัล่ะ โธ่...เหน็ลางว่าจะวดือกีแล้วไอซ์’

“แล้วอยู่เมอืงไทยท�างานอะไรครบั” 

“เอ่อ...ท�างาน...งาน...ร้านดอกไม้ค่ะ” เมษาตดัสนิใจโกหกเขา

ไปอย่างนั้น เพราะคงไม่จ�าเป็นที่จะต้องให้เขารู้ว่าเธอเป็นใคร แล้วมา

ท�าอะไรที่นี่  

“แล้วคณุแมทท�างานอะไรคะ” หญงิสาวขอถามบ้าง โอกาสที่

จะได้ท�าความรู้จกัสดุหล่อมาถงึแล้ว

“ผม...เป็น...นักเขียนน่ะ” แมทธิวก็ตอบไปอย่างนั้นแหละ แต่

คนที่เดนิข้างๆ กลบัตาโต

“เป็นนกัเขยีนเหรอคะ ออกมากี่เล่มแล้วคะ ชื่ออะไร ไอซ์จะซื้อ

มาอ่านบ้าง แล้วเขยีนหนงัสอืแนวไหนคะ”

แมทธวิอมยิ้มเมื่อเจอค�าถามรวัเป็นชดุ ‘แม่คณุเอ๊ย จะถามอะไร

นกัหนาวะ ถามมากขนาดนี้ท�าไมไม่เป็นทนายนะ’

“เอ่อ...แนว...นยิายสบืสวน แนวกฎหมาย แนวทนายน่ะครบั” 

“คุณชอบแนวนี้เหรอคะ” เมษาใจเต้นตึกๆ ถ้าเขาชอบแนวนี้ 

แสดงว่าคงคุ้นเคยกับผู้คนในวงการนี้หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นต�ารวจ

อย่างเธออาจจะไม่ใช่ของแปลกส�าหรบัเขา มลีุ้น!

“ครับ ผมชอบแนวตื่นเต้น ซับซ้อน แล้วไอซ์ชอบอ่านหนังสือ

แนวไหนครบั”
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“ไอซ์ชอบอ่านแนวสบื...เอ๊ย! แนวรกัโรแมนตกิค่ะ” เมษาเบรก

ตัวเองแทบไม่ทัน...อีเจ้ธันวาบอกว่าต้องท�าตัวให้เรียบร้อย มุ้งมิ้ง  

ฟรุง้ฟริ้ง แล้วผูช้ายจะชอบ เอาวะ ลองแอ๊บหวานดสูกัทอีาจจะได้สอย

ฝรั่งกลบัเมอืงไทย

“แล้ววันนี้ท�าไมขี่จักรยานมาไกลจัง มาปิกนิกคนเดียวเหรอ” 

แมทธวิมองแก้วเกบ็ความร้อนกบัขนมปังในตะกร้าหน้ารถของเธอ

“ไอซ์อยากเหน็ทุง่ดอกลาเวนเดอร์ แต่ป่ันมาตั้งไกลกห็าไม่เจอ” 

เมษายิ้มแห้งๆ เมื่อนกึถงึความโง่ของตวัเอง

“เลยไปอกีนดิเดยีวกถ็งึแล้ว อยากเหน็ไหมล่ะ ผมพาไปดู” 

‘กรี๊ดดดด...เขาชวนฉันไปดูดอกไม้ ว้ายยยย...เดี๋ยวนะ ต้อง 

เล่นตวับ้างไรบ้าง จะได้ดูดขีึ้นมาหน่อย’ 

“ไม่ดกีว่าค่ะ ไอซ์อยากรบีกลบับ้าน พี่ชายจะพาไปเกบ็เบอร์ร ี

อาทิตย์หน้าค่อยปั่นจักรยานมาใหม่ก็ได้” เมษากัดฟันตอบทั้งๆ ที่

อยากไปกบัเขาใจจะขาด แต่เธอยงัไม่รู้จกัเขาดพีอ เกดิตานี่เป็นพวก

โรคจติเธอไม่ซวยเหรอ

แมทธิวปรายตามองผู้หญิงหน้าจืดที่เดินอยู ่ข้างๆ แล้วยิ้ม 

มมุปาก ไม่บ่อยนกัหรอกที่จะมผู้ีหญงิปฏเิสธเขา ถ้าเป็นที่ไมอาม ีลอง 

‘คณุเวสต์’ ออกปากชวนแบบนี้คงไม่มสีาวคนไหนทิ้งโอกาสที่จะได้อยู่

กบัเขาสองคน 

‘ห!ึ สวยกไ็ม่สวย แล้วยงัจะเล่นตวัอกี จะว่าไปถงึเธอจะจดืชดื

ไปหน่อย แต่กน็่ารกัแบบสาวเอเชยี ผมด�ารวบหางม้าไว้ง่ายๆ สดัส่วน

ก.็..อมื...ใส่เสื้อแจก็เกตอยู่ เดาไม่ออกเลยแฮะ แต่ที่แน่ๆ ห่างไกลค�า

ว่าอึ๋มไปพอสมควร’

เอาเถอะ ไม่ไปกด็ ีเขากถ็ามไปอย่างนั้นแหละ ไม่ได้คดิอะไรกบั

ผูห้ญงิจดืๆ อย่างเธอสกัหน่อย ล�าพงัเขาเองกม็เีรื่องให้ปวดหวัมากพอ

อยู่แล้ว
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ธันวายนืเท้าเอวหน้าบึง้อยูห่น้าร้าน เมือ่เหน็น้องสาวตวัดี

ลงจากรถบีเอ็มดับเบิลยูสีด�า เขาจ�าหน้าคนขับได้ ไอ้หมอนี่คือคนที่

น้องเขากรี๊ดแทบเป็นแทบตายเมื่อวานนี้ แล้วนี่น้องสาวตัวดีท�าอีท่า

ไหนถงึได้ไปนั่งรถมากบัเขาได้

“ไปไหนมา” ธนัวาถามด้วยภาษาไทย

“ไปขี่จักรยานเล่นมา” เมษาตอบแล้วหันไปมองผู้ชายในฝันที่

ก�าลังยกรถจักรยานล้อเบี้ยวของพี่เขยเธอออกมาจากหลังรถยนต์ 

คนัหรู “แมทคะ นี่พี่ชายของไอซ์ ชื่อธนัวาค่ะ” 

“ยนิดทีี่รู้จกัครบั ผมชื่อแมทธวิ พอดไีปเจอไอซ์และรถจกัรยาน

พงัอยู่กลางทางเลยพามาส่งให้” แมทธวิยื่นมอืไปจบักบัพี่ชายไว้เครา

ของเมษาเบาๆ

“ขอบคณุมากนะครบั รบกวนคณุแมทธวิจรงิๆ รบีไปไหนไหม

ครับ ผมขอเลี้ยงกาแฟขอบคุณที่ช่วยพาไอซ์มาส่ง” ธันวาถามแล้ว

ปรายตามองน้องสาวที่ยนือมยิ้มอยู่ข้างๆ

“ไม่รบีครบั เช้าๆ อย่างนี้ได้กาแฟสกัแก้วกด็เีหมอืนกนั” 

“ไอซ์ คาปูชโินแก้วใหญ่ให้คณุแมทธวิเรว็ๆ เอาขนมปังใส่ถงุมา

ให้เขาด้วย”



34  พักร้อน...ซ่อนกลรัก

“ค่ะเจ้” เมษาวิ่งปรู๊ดเข้าไปในร้านทนัท ีไม่ถงึสบินาทเีธอกเ็ดนิ

ถอืแก้วกาแฟพร้อมขนมปังร้อนๆ ใส่ถงุออกมาจากร้านพร้อมด้วยพี่เขย

ฝรั่งตวัสูงที่เดนิตามมาดูสภาพรถจกัรยาน

“ขอบคณุนะคะแมทที่ช่วย” เมษายื่นแก้วกาแฟให้เขา และยิ้ม

หวานชนดิที่เธอมั่นใจว่าหวานที่สดุในชวีติ

แมทธิวมองผู้ชายตัวสูงหน้าตาดีสองคนยืนขนาบผู้หญิงหน้า

แปลกที่เขาเจอโดยบงัเอญิแล้วคดิว่า ผู้ชายสองคนนี้ก�าลงัแสดงความ 

‘หวง’ ยายหน้าจดืคนนี้อยู่หรอืเปล่า

“ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อน ขอบคุณมากนะครับส�าหรับ

กาแฟและขนมปัง” 

แมทธิวเดินไปขึ้นรถแล้วดึงที่วางแก้วออกมาเพื่อจะวางแก้ว

กาแฟ แล้วเขากเ็พิ่งเหน็ว่าบนแก้วมคี�าว่า ‘ขอบคณุ’ กบัรปูหวัใจเลก็ๆ 

สองดวงที่เขยีนด้วยปากกาง่ายๆ รอยยิ้มจงึปรากฏขึ้นที่มมุปากได้รูป

“ยายจดืเอ๊ย” 

“มานีเ่ลยไอซ์ เล่ามาด่วน ยงัไงๆ” ธนัวาเดนิตามน้องสาว

ตวัดทีี่เดนิหนเีข้าบ้าน หลงัจากแอบหนอีอกไปปั่นจกัรยานคนเดยีว

“กไ็ม่มอีะไรหรอกเจ้ เค้าไปขี่จกัรยานแล้วโง่ท�ารถล้ม แมทเขา

วิ่งออกก�าลงัอยู่แถวนั้นเลยมาช่วย แล้วกพ็ามาส่ง แค่นั้นเอง” 

“ไม่ใช่แกล้งล้มเพราะเหน็เขาอยู่แถวนั้นใช่ไหม”

“เค้าไม่ได้แผนสูงขนาดนั้นนะอเีจ้”

“ฉนัจะไปรูเ้หรอ เหน็เมื่อวานกรี๊ดๆ พอมาวนันี้นั่งรถเขามาแล้ว”

“โน...โน...ไม่ใช่แค่นั่งรถย่ะ ไปบ้านเขามาแล้วด้วย แถมได้เดนิ

คยุกนักะหนงุกะหนงิมุง้มิ้งท่ามกลางทุง่ดอกไม้ เจ้คอืมนัโรแมนตกิมาก 

ตั้งแต่เกดิมาเค้าไม่เคยท�าอะไรแบบนี้เลยอะ” 

เมษายกมอืขึ้นจบัแก้มตวัเองที่ก�าลงัร้อนผ่าว นี่เธอเป็นบ้าอะไร 
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แค่พูดถงึเขาท�าไมแก้มต้องร้อนวาบๆ ด้วย

“ไอ้ฟีลมุ้งมิ้งนี่คอืเขาไม่รู้ว่าแกเป็นต�ารวจใช่ไหม”

“ไม่รู้หรอก เจ้อย่าบอกเขานะ เดี๋ยวผูช้ายตกใจ ถงึเขาจะล�่ากว่า

เจ้ แต่จรงิๆ แล้วเขาดูบอบบางและอ่อนไหวง่ายกว่าเจ้อกี”

“แล้วถ้าเขามารู้ทหีลงัว่าแกโกหก แกว่าเขาจะตกใจไหม”

“ไม่รู้สเิจ้” เมษาหน้าจ๋อยลงทนัท ี

“ก่อนจะชอบเขา เจ้ว่าแกเช็กให้ดีก่อนดีกว่านะ ว่าฮีโสดหรือ

เปล่า ผู้ชายสมัยนี้มันรอบจัด แล้วเราเป็นคนเอเชีย ฝรั่งมันคิดไม่ดี

ตั้งแต่เห็นหน้าแล้ว ไปอาบน�้าได้แล้ว จะได้ลงมากินข้าว สภาพแก 

ตอนนี้เหมอืนเพิ่งไปฟัดกบัหมามาเลย”

แมทธิวหยิบแฟ้มสรุปคดีของแอนโทนี่กับแก้วกาแฟออก

มานั่งบนเก้าอี้ไม้ในสวนหลงับ้าน เขาเหยยีดขายาวๆ แล้วเอนหลงันั่ง

มองทวิทศัน์หลงับ้านที่เป็นทุ่งหญ้าสเีขยีวกว้างสดุสายตาเงยีบๆ และ

หยบิแฟ้มสรปุคดมีาอ่านอย่างละเอยีดอกีครั้ง 

“แค่คดีทวงหนี้ท�าไมผู้พิพากษาเควินถึงให้แอนโทนี่ติดคุกนาน

ถงึสบิปีนะ” คิ้วเข้มสนี�้าตาลขมวดมุ่น

เขาไม่ปฏเิสธว่าแอนโทนี่สมควรตดิคกุ ไอ้บ้านี่ตั้งตวัเป็นมาเฟีย

ขาใหญ่มาตั้งนานแล้ว ร้านอาหารของแอนโทนี่นอกจากจะมีอาหาร

อิตาลีแสนอร่อยแล้ว ยังมีสาวๆ สวยๆ เอาไว้เสิร์ฟเป็นอาหารหวาน

ยามค�่าคนืให้ลูกค้าประจ�าอกีด้วย เครอืข่าย ‘อาหารหวาน’ ของแอน-

โทนี่แผ่ไปทั่วฟลอริดาพอๆ กับการขยายสาขาของร้านอาหาร เท่าที่

เขารู้ ลูกค้า ‘อาหารหวาน’ มแีต่ระดบัพรเีมยีมเท่านั้น และเขาเชื่อว่า

แอนโทนี่มีรายชื่อลูกค้าเหล่านั้นอยู่ในมือ แต่ไม่แน่ใจว่ารายชื่อเหล่า

นั้นจะเกี่ยวพนักบัการตดิคกุของแอนโทนี่ด้วยหรอืเปล่า

แมทธิวนั่งอ่านแฟ้มคดีของแอนโทนี่จนจบแล้วถอนหายใจยาว 
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คดมีปัีญหาจรงิๆ ที่นา่สงสยัคอืค�าตดัสนิของเควนิที่ใหแ้อนโทนี่ตดิคกุ

นานถงึสบิปี เขารู้จกัผู้พพิากษาเควนิพอสมควร ชายคนนั้นท�างานด ี

ซื่อตรงจนได้รบัการเสนอชื่อให้ลงเลอืกตั้งเป็นหวัหน้าผูพ้พิากษาของรฐั 

แต่คดีมาถึงศาลสูงแล้ว หมดสิทธิ์อุทธรณ์ ถ้ายังพอมีทางอื่นคือเขา 

จะต้องหาเรื่องมาเปิดคดใีหม่ แต่แอนโทนี่จะเอาด้วยหรอืเปล่า

ชายหนุ่มเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วหยิบแลปทอปออกมานั่ง 

ที่เดมิ และพมิพ์ข้อสงสยัในคดแีอนโทนี่ลงไป 

ในเมื่อคดสีิ้นสดุแล้ว ท�าอะไรไม่ได้ ลองออกพอ็กเกตบุ๊กเล่นๆ 

ดูแล้วกนั...

สามวันแล้วท่ีแมทธิวเก็บตัวอยู่ในบ้าน เอาแต่นั่งเขียน 

ต้นฉบบัพอ็กเกตบุ๊กคดแีอนโทนี่จนแทบไม่ได้เหน็เดอืนเหน็ตะวนั เมื่อ

ร่างกายเริ่มเรยีกร้องหากาแฟและของกนิ เขาจงึเดนิไปเปิดตู้เยน็แล้ว

พบว่าของสดที่ซื้อมาจะหมดแล้ว และวนัพรุ่งนี้กเ็ป็นวนัหยดุเทศกาล

ของเยอรมนี ร้านค้าจะปิดหมด ถ้าไม่ออกไปซื้อวันนี้ พรุ่งนี้เห็นทีได้

ออกไปหาของป่ากนิแน่ 

เขาเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์กับกุญแจรถแล้วขับเข้าเมือง 

อกีครั้ง

เสยีงคนเปิดประตรู้านดงึให้เมษาหนัไปมอง ก่อนยิม้แก้ม

แทบแตกเมื่อเหน็ว่าใครเดนิเข้ามา

“แมท” หญงิสาวดใีจสดุขดี หลงัจากไม่ได้เจอเขามาสามวนั

“คาปูชโินแก้วใหญ่ครบั แล้วกข็นมปัง” 

แมทธิวยิ้มให้ยายหน้าจืดที่ยืนยิ้มหวานอยู่หลังเคาน์เตอร์คน

เดยีว

“วันนี้เข้าเมืองหรือคะ” เขาจะรู้ไหมนะว่าเธอรอเจอทุกวัน รอ
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ตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิด แม้แต่เวลาที่ออกมารดน�้าต้นไม้หน้าร้าน  

เธอกอ้็อยอิ่งอยูเ่ป็นนานสองนาน คอยมองรถบเีอม็ดบัเบลิยสูดี�าที่อาจ

จะมาจอดแวะซื้อกาแฟ แต่กไ็ร้วี่แวว

“ครบั เข้ามาซื้อของกนิไปตนุไว้หน่อย แล้วนี่เอารถจกัรยานไป

ซ่อมหรอืยงั” 

“ซ่อมแล้วค่ะ วนัพรุง่นี้จะขี่ไปถ่ายรปูทุง่ดอกลาเวนเดอร์ ไปด้วย

กนัไหม” เมษาพูดออกไปแล้วกต็กใจสดุขดี คดิไม่ถงึว่าตวัเองจะกล้า

ชวนเขาก่อน ยิ่งเห็นเขาเลิกคิ้วสีน�้าตาลขึ้นแล้วมองหน้าเธองงๆ เธอ

ยิ่งอาย

“เอ่อ...ยะ...อย่าเข้าใจผดินะ” หญงิสาวพูดละล�่าละลกัแล้วรบี

ชงกาแฟมอืไม้สั่น

“เข้าใจผิดว่าอะไร” แมทธิวถามหน้านิ่งเฉย แต่ในใจเขาข�า 

ยายหน้าจืดแทบตาย ตอนนี้ใบหน้าที่เคยจืดชืดไร้เครื่องส�าอางกลาย

เป็นสแีดงแล้ว

“ที่ฉนัชวนเพราะไม่รู้ทางกแ็ค่นั้น” เมษาพูดได้ไม่เตม็เสยีง ยิ่ง

เหน็ตาคมๆ ของเขามองเธอไม่กะพรบิ หน้าเธอกย็ิ่งร้อนแทบระเบดิ

ก็แค่นั้น? ถ้าแค่นั้นจริงๆ แล้วท�าไมยายจืดต้องหน้าแดงด้วย  

เขากไ็ม่ได้คดิว่าเธอจะชวนไปเดตสกัหน่อย ท�าไมต้องอายมากขนาด

นั้น ยายจดืนี่ท�าตวัน่าสงสยัจรงิๆ

“ไปกไ็ด้ ผมว่างๆ อยู่ อยากหาที่เงยีบๆ เขยีนหนงัสอืด้วย”

“หา! คณุจะไปกบัฉนัจรงิๆ เหรอ”

“ใช่ ผมเขยีนหนงัสอือยู่ที่บ้านมาสามวนัแล้ว เริ่มจะเบื่อๆ อยาก

เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เอางี้ คณุไปถ่ายรูป ผมไปเขยีนหนงัสอื แล้ว

เราเอาของกนิไปด้วยดไีหม”

“ดคี่ะ งั้นฉนัเอากาแฟกบัของกนิไปเอง”

“โอเค งั้นเจด็โมงเช้าผมมารบัคณุที่ร้าน แล้วเราไปปิกนกิกนั” 
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“แล้ว...แฟนคุณจะไม่ว่าเอาเหรอ ไปกับฉันสองคน” เมษา

ยอมรบัว่าเธอลุ้นระทกึยิ่งกว่าเค้นค�าสารภาพจากผู้ร้าย

แมทธิวมองหน้าจืดๆ ที่ฉายแววอยากรู้อยากเห็นของเธอแล้ว

อยากจะข�า โธ่เอ๊ย...ยายจดืท�าเป็นถามถงึแฟนเขา นี่คงอยากรู้ว่าเขา

โสดหรอืเปล่า อ่อนจรงิๆ

“ผมไม่มแีฟน” 

“เจ้! อเีจ้!!” เมษาตะโกนลัน่ร้านด้วยความดใีจสุดขีด เธอ

วิ่งจากหน้าเคาน์เตอร์มาที่ห้องอบขนมปังหลงัร้าน

“อะไรนงัไอซ์ แหกปากอกีแล้ว เจ้บอกให้ท�าตวัเรยีบร้อยๆ ไง” 

ธนัวาถอนหายใจด้วยความเออืมระอา ในขณะที่เอด็ดี้ได้แต่หวัเราะ 

“เจ้ พรุ่งนี้แมทชวนเค้าไปปิกนกิ เจ้เค้าจะท�ายงัไงด”ี 

“น�้าหน้าอย่างแกน่ะเหรอแมทจะชวนไปปิกนิก แกวางแผน

หลอกอะไรเขา บอกเจ้มาดีๆ ” 

“ไม่ได้วางแผนเลย เค้าแค่ชวนแมทไปดูดอกลาเวนเดอร์ แต่ 

แมทบอกว่าไปปิกนกิเลยแล้วกนั เพราะเขาอยากหาที่เขยีนหนงัสอื” 

“โธ่เอ๊ย ฉนักน็กึว่าเขาชวนแกไปเดต ไร้สาระจรงิๆ ไปเฝ้าหน้า

ร้านไป๊” ธนัวาเทแป้งลงในอ่างผสมอย่างเซง็ๆ

“ไม่ไป! เจ้ต้องช่วยเค้า พรุง่นี้เป็นครั้งแรกที่เค้าจะได้ไปเที่ยวกบั

ผูช้ายที่เค้าชอบสองต่อสอง แล้วเค้าไม่อยากวดื เจ้สอนมารยาหญงิให้

เค้าหน่อย ท�าไงให้ผู้ชายประทบัใจ เจ้มผีวัแล้วต้องรูว้ธิ ีสอนเค้าหน่อย”

“มารยาหญิงมันยากเกินไปส�าหรับแกนะ ฉันว่าแค่แกหุบปาก

ให้สนทิกน่็าจะพอแล้ว แมทเขาเป็นนกัเขยีน เขาน่าจะชอบความเงยีบ

สงบ แกควรพูดให้น้อย ท�าตวัอยู่ในความสงบน่ะ ท�าได้ไหม”

“แค่นี้เองเหรอ ท�าได้ๆ แล้วไปปิกนกิต้องแต่งตวัไงอะ” 

“จะใส่อะไรกใ็ส่ไปเถอะ ให้เขาถอดง่ายๆ กพ็อแลว้ อ้อ...ถ้าเขา
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คดิจะถอดนะ” 

“อเีจ้! นี่น้องนะ”

“ไอซ์ เจ้จะบอกอะไรใหน้ะ เวลาฝรั่งเขาชวนกนัไปเที่ยวสองคน

แบบนี้ อย่างน้อยๆ ต้องได้จูบ แกระวงัตวัไว้ให้ดเีถอะ ถ้าเขารู้ว่าแก

ชอบเขา แกโดนม้วฟแน่”  

“บ้าเหรอ แค่ไปเที่ยวกนัท�าไมต้องจูบ ถ้ามนัจูบ ฉนัต่อยจรงิๆ 

ด้วย” เมษาเดนิหน้าคว�่ากลบัไปที่หน้าร้าน 

‘ไอ้พี่บ้า ยังไม่ทันไรก็แช่งน้องสารพัด ใครจะยอมเสียจูบแรก

ง่ายๆ ฝันไปเถอะ’ 

“ให้มนัแน่เถอะ ฉนัจะคอยดู” ธนัวาหวัเราะคกิๆ มองตามหลงั

น้องสาวที่เดนิหน้าบูดย�่าเท้าโครมๆ หนไีปหน้าร้านอย่างข�าๆ 

เมษาไม่เคยตืน่เต้นมากขนาดนี ้นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ธอจะได้

ไปเที่ยวกบัผู้ชายตามล�าพงั แม้จะไม่ใช่การเดตอย่างที่ฝัน แต่ส�าหรบั

เธอนี่คอือะไรที่ใกล้เคยีงค�าว่าเดตมากที่สดุแล้ว

ธันวาถือตะกร้าปิกนิกแล้วจูงมือน้องสาวออกมาส่งให้แมทธิว 

ด้วยตวัเอง เมื่อได้ยนิเสยีงรถจอดที่หน้าร้านตอนเจด็โมงตรง

“ผมจะพาไอซ์มาส่งก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับ” แมทธิวรับ

ตะกร้าปิกนกิใบเขื่องมาถอืไว้

“พระอาทิตย์ตกในหน้าร้อนคือห้าทุ่มนะแมท ผมให้แค่หกโมง

เยน็ ไอซ์ต้องถงึบ้าน” 

เมษาปรายตามองพี่ชายกบัพี่เขยแล้วอมยิ้มข�าๆ ตกลงว่า ‘อเีจ้’ 

หวงน้องจริงๆ หรือก�าลังสร้างภาพว่าหวงน้องสาวผู้บอบบางต่อหน้า

แมทธวิกนัแน่

“ครบั หกโมงเยน็ผมมาส่งให้” 

ธนัวามองตามรถบเีอม็ดบัเบลิยูแล้วถอนหายใจเบาๆ “เริ่มต้น
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กโ็กหกแล้ว นงัไอซ์เอ๊ย แกจะไปรอดเหรอ” 

“บางทถ้ีาแมทรู้เหตผุลว่าท�าไมไอซ์ต้องโกหก เขาอาจจะยกโทษ

ให้กไ็ด้ ถ้าเขาชอบไอซ์จรงิๆ” 

“ดูธันวาเขาห่วงคุณมากนะ” แมทธิวหันไปพูดกับยาย 

หน้าจดืที่นั่งเชก็กล้องอยู่ข้างๆ ขณะขบัรถออกจากเมอืง

“เรามกีนัแค่สองคน เขากต็้องห่วงเป็นธรรมดาค่ะ” 

“ถ้าอย่างนั้นท�าไมเขาถงึมาตั้งรกรากที่นี่ล่ะ ท�าไมเขาไม่อยู่กบั

คณุที่เมอืงไทย”

เมษากลนืน�้าลายเอื๊อกเมื่อเจอค�าถามนี้ แล้วเธอจะตอบเขาได้

อย่างไรล่ะว่าอเีจ้เหน็แก่การมผีวัมากกว่าน้องถกึๆ อย่างเธอ

“ถงึเขาจะมาอยูท่ี่นี่ แต่เรากว็ดิโีอคอลกนัทกุวนันะคะ อกีอย่าง

ที่เมอืงไทยญาติๆ  มเียอะ ไม่น่าห่วงหรอกค่ะ”

หญงิสาวเหน็หน้าเขาเหมอืนสงสยัอะไรเกี่ยวกบัเธอ เหน็ทตี้อง

รบีเปลี่ยนเรื่อง

“ที่นี่สวยจงัเลยนะ คณุอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอคะ”

“ผมไม่ได้อยูท่ี่นี่ ผมแค่มาดบู้านให้แม่ ถ้าเขยีนหนงัสอืเสรจ็ผม

กจ็ะกลบัอเมรกิา” 

“เหมอืนฉนัเลย ถ้าหมดพกัร้อนฉนักต็้องกลบัเมอืงไทยเหมอืน

กนั” 

แมทธวิหนัไปมองหน้าจดืๆ ที่ดูจะจ๋อยลงนดิหน่อย “ถ้ามเีวลา

น้อยกถ็่ายรูปไปเยอะๆ ส ิอยากถ่ายรูปตรงไหนกบ็อกผมได้ ผมจอด

ให้”

แชะ! เสยีงชตัเตอร์กล้องในมอืเธอลั่น 

แมทธิวหันไปมองก็เห็นยายหน้าจืดยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเขา

แบบไม่บอกไม่กล่าวให้ตั้งตวั
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“ฉนัขอถ่ายรปูคณุเป็นรปูแรกแล้วกนั จะเกบ็เอาไว้เป็นที่ระทกึ” 

“เป็นที่ระทึกก็ยังดี แต่อย่าให้รู้ว่าเอาไปนอนฝันนะ” แมทธิว

หยอกเธอเล่นข�าๆ ไม่คดิว่าคนฟังจะหน้าแดง 

“บ้าสิ ใครจะฝันถึงคุณ” เมษาอายสุดขีด หันหน้าหนีออกไป

นอกรถทนัท ี

เกลยีดคนรู้ทนัจรงิๆ

เมษามองสองข้างทางทีเ่ตม็ไปด้วยทุง่ดอกไม้สเีหลอืง แล้ว

จู่ๆ พรมสเีหลอืงกเ็ปลี่ยนเป็นพรมสมี่วงปูลาดไปบนเนนิเขาตรงหน้า

“แมท! นั่นทุ่งดอกลาเวนเดอร์ใช่ไหม”

“ใช่ มนัอยู่หลงัหมูบ้่านผมไปแค่กโิลเดยีว” แมทธวิขบัรถไปตาม

ถนนลาดยาง ก่อนจะเลี้ยวเข้าถนนดินอัดแน่นแล้วไปจอดริมแม่น�้า 

สายเลก็ๆ ที่ไหลผ่านหลงัหมู่บ้าน

“สวยมากเลย” เมษารีบเปิดประตูรถลงมา เธอมองทุ่งดอก

ลาเวนเดอร์ที่ปลูกอยู่อกีฟากของแม่น�้า โดยมสีะพานหนิโบราณเลก็ๆ 

ทอดข้ามไป ตอนนี้สม่ีวงกบัสเีหลอืง สคีูต่รงข้ามก�าลงัท�าให้เธอตาพร่า 

ไหนจะท้องฟ้าสฟ้ีาจดัไร้ก้อนเมฆนั่นอกี ยิ่งท�าให้ภาพตรงหน้าสวยจดั

ยิ่งขึ้น

“จากมุมนี้คุณจะเห็นทั้งไร่ดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ไร่ดอกแรปที่

ชาวไร่เขาปลูกตดิกนั” แมทธวิยกตะกร้าปิกนกิออกมา

“ขอบคุณมากนะแมทที่พามา ฉันไม่เคยเห็นไร่ดอกไม้สวยๆ 

แบบนี้เลย” เมษามองหน้าหล่อๆ ตาเป็นประกาย 

“เอาละ ก่อนที่คณุจะไปถ่ายรูป เรามาหาที่นั่งกนัก่อนดกีว่า” 

ว่าแล้วแมทธวิกถ็อืแผ่นพลาสตกิรองนั่งเนื้อหนาขนาดใหญ่เดนิ

ไปดูตามรมิตลิ่ง ก่อนจะปูลงใกล้ๆ ต้นแอปเปิลยกัษ์ และเดนิกลบัไป

ที่รถ ยกโต๊ะเล็กๆ กับตะกร้าปิกนิกขึ้นมา โดยที่เมษาหิ้วกระเป๋า 
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แลปทอปให้เขา

“คุณไปถ่ายรูปเถอะ ผมจะนั่งท�างานอยู่ที่นี่แหละ” ชายหนุ่ม

กางโต๊ะเลก็ๆ ลงบนแผ่นพลาสตกิแล้วดงึแลปทอปออกมาวาง

“ไอซ์ไปถ่ายรูปละนะ ถ้าคณุหวิกท็านได้เลย ไม่ต้องรอ” 

เธอควา้หมวกแก๊ปมาสวม คว้ากล้องแล้วเดนิลิ่วๆ เลาะไปตาม

รมิแม่น�้าที่ใสจนมองเหน็ก้อนหนิก้นแม่น�้า โดยไม่รู้ว่าแมทธวิมองตาม

หลงัเธอไป จนหญงิสาวเดนิข้ามสะพานหนิไปฝ่ังตรงข้าม ก่อนจะหาย

ไปในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

“ได้ออกจากบ้านบ้างก็ดี” แมทธิวมองทุ่งดอกไม้ตรงหน้าแล้ว

อมยิ้ม 

อย่าว่าแต่เมษาที่ไม่เคยเหน็ทุ่งดอกไม้สวยๆ แบบนี้ ตั้งแต่เปิด

บรษิทัทนายเขากไ็ม่เคยเหน็อะไรที่เจรญิหเูจรญิตามากไปกว่าสาวสวย

สวมชดุบกินิรีมิหาด แต่นานวนัเข้าความสวยของสาวๆ พวกนั้นกลบั

กลายเป็นความชินชา ความน่าตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวที่ท�าหัวใจเขา

สั่นไหวได้คอื วนิาทรีอฟังผู้พพิากษาตดัสนิคดลีูกความของเขา

แมทธวิเทกาแฟหอมๆ ใส่แก้ว หยบิแซนด์วชิคู่ใหญ่มากนิแล้ว

นั่งพิมพ์ต้นฉบับไปเงียบๆ โดยมีสายลมเย็นหอบกลิ่นดอกไม้ลอยมา

เป็นระยะพาให้หลงลมืเวลา 

เขาเงยหน้าขึ้นมาบดิเอวคลายความเมื่อยขบ และมองซ้ายมอง

ขวาหายายหน้าจดืที่ไม่รู้ว่าไปถ่ายรูปอยู่ตรงไหน 

“จะเที่ยงอยู่แล้ว หายไปไหนของเขา” แมทธวิลกุขึ้นยนื ตาคม

กวาดมองไปทั่วทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่แสนกว้างใหญ่แล้วใจคอไม่ค่อย

ดเีมื่อไม่เหน็ยายหน้าจดื 

เขาตัดสินใจเดินเลาะริมแม่น�้าแล้ววิ่งข้ามสะพานหินไปยังทุ่ง

ดอกลาเวนเดอร์ กวาดตามองไปทั่วเนนิสมี่วงที่กว้างใหญ่สดุสายตาก็

ไม่เหน็เธอ
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“ไอซ์!” แมทธวิตะโกนเรยีกหญงิสาว แต่ไม่มเีสยีงตอบ 

เขามองไปรอบๆ เป็นห่วงเธออย่างบอกไม่ถูก เมษาเพิ่งมาอยู่ 

ที่นี่ เธออาจหลงทาง หรอือาจจะเจอคนไม่ดเีข้า นกึถงึตรงนี้แล้วเขาก็

ไม่อยากจะคดิต่อ แต่เขารู้สกึถงึความกลวัที่คบืคลานเข้ามาในใจ 

“ไอซ์! อยูท่ี่ไหน!!” แมทธวิก�ามอืแน่นเมื่อไม่มเีสยีงตอบกลบัมา 

บ้าเอ๊ย...เขาไม่น่าปล่อยให้เธอไปคนเดยีวเลย ถ้าเธอหายไปหรอื

เป็นอะไรไป เขาจะบอกพี่ชายเธอว่าอย่างไร 

“ไอซ์! ได้ยนิเสยีงผมไหม ไอซ์!!” แมทธวิกดักรามกรอด ร้อนรน

ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมีแต่เสียงลมตอบกลับมาจากทุ่งดอกไม้ที่

กว้างใหญ่  

เมษาไปไหน เธอเดินไปไกลแค่ไหนถึงไม่ได้ยินเสียงเขา ต้น

ลาเวนเดอร์สูงแค่หวัเข่า ต่อให้เธอหกล้มอยู่กบัพื้นเขากต็้องเหน็

“แมท” เสยีงหวานดงัแว่วตามลมมาจากทุง่ดอกแรปที่อยูต่ดิกนั 

แมทธิวหันขวับทันที แล้วเขาก็เห็นยายหน้าจืดโบกมือให้ก่อน

จะปีนรั้วไม้ข้ามกลบัมาที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

ชายหนุ่มไม่อยากยอมรับเลยว่าเขาโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อ

เหน็รอยยิ้มบนหน้าจดืๆ ของเธออกีครั้ง
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4

“ไปไหนมา” แมทธิวถามน�้าเสียงราบเรียบ กัดกรามแน่น

ด้วยความโมโห ใจนึกอยากจะตียายตัวดีตรงหน้าจริงๆ ข้อหาท�าให้

เขาห่วงมากขนาดนี้

“ข้ามไปไร่โน้นมา นี่ๆ ไอซ์เจอเบอร์รีป่าสีด�า หวานมากเลย  

ลองกนิดูส”ิ 

เมษากางหมวกแก๊ปออกให้เขาดูเบอร์รีป่าสีด�าลูกโตที่เธอเก็บ

มา แถมยงัมดีอกลาเวนเดอร์ที่เธอแอบเดด็มาอกีเตม็ก�ามอื 

แต่นั่นไม่ท�าให้แมทธวิคลายความโมโห เขาคว้าข้อมอืเลก็แล้ว

จูงเธอเดนิออกจากทุ่งดอกไม้ทนัที

“นี่ๆ  เป็นอะไรคะ” เมษาเดนิตามคนหน้าหงกิมาเรื่อยๆ โดยที่

เขาไม่มวีี่แววว่าจะปล่อยมอืเธอ

‘ตาบ้า ถามกไ็ม่ตอบ แต่มอืเขาอุ่นดจีงัเลย แล้วยงันุ่มมากอกี

ด้วย คิๆ  ได้จบัมอืเขาแหละ ดใีจจงั’  

“ไปล้างมือซะ จะได้มากินขนมปัง” แมทธิวปล่อยมือคนหน้า

ระรื่นเมื่อมาถงึต้นแอปเปิลยกัษ์ 

เมษาวางของในมือลงแล้วเดินไปที่สะพานไม้เล็กๆ ซึ่งทอดตัว

ลงไปในแม่น�้า เธอย่อตวัลงวกัน�้าใสเยน็ล้างหน้าล้างมอืแล้วเดนิกลบั
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มาที่ต้นแอปเปิล นั่งลงข้างๆ คนหน้าเรยีบเฉยที่เหมอืนจะโมโหเธออยู่

“เป็นอะไรเหรอ” หญงิสาวหยบิขวดน�้ามาดื่มแล้วหยบิแซนด์วชิ

มากนิด้วยความหวิ โดยไม่รู้ตวัว่าคนข้างๆ ถอนหายใจหลายครั้ง

“เปล่า” แมทธวินั่งก้มหน้าก้มตาพมิพ์ต้นฉบบัอกีครั้ง ทั้งๆ ที่

สมาธแิตกกระเจงิไปหมดแล้วเมื่อไม่เหน็เธออยู่ในสายตา

เมษาถอดรองเท้าออกแล้วเอนตัวลงนอนหนุนหมอนใบใหญ่ที่

เขาเอามาจากบ้าน จากนั้นก็หยิบกล้องมาเช็กรูปแล้วปรายตามอง

ผู้ชายหน้านิ่งที่เอาแต่นั่งพมิพ์โดยไม่สนใจจะพูดอะไรกบัเธอ 

‘โกรธอะไรหรือเปล่าฟระ ขืนปล่อยให้โกรธเราอาจจะวืดได้  

ง้อหน่อยดกีว่า’

เมษาเอี้ยวตัวไปหยิบกล่องคุกกี้ในตะกร้ามาวางไว้ให้เขาแล้ว 

รนิกาแฟเตมิในแก้วให้อกี ก่อนจะเอนตวัลงนอนเงยีบๆ รอดูปฏกิริยิา

ตอบกลบัจากคนหน้าบูดข้างๆ 

“ขอบคณุนะ” 

เสียงนุ่มๆ และรอยยิ้มมุมปากของเขาท�าเอาเธอเขินตัวแทบ

ระเบดิ

‘อยู่ในความสงบไว้ไอซ์ เขาเป็นนักเขียน เขาชอบความสงบ  

และความสงบท�าให้เขาดสูขุมุ ดเูยอืกเยน็ นุม่ลกึ ผู้ชายแบบนี้ถกูสเปก 

ฉานนนน’ 

เมษาคว้าหนงัสอืนยิายหวานเลี่ยนของธนัวามานอนอ่านเงยีบๆ 

อยู่ข้างๆ แมทธวิ สร้างภาพให้สมกบัที่โกหกเขาว่าเธอเป็นสาวกนยิาย

รกัโรแมนตกิทั้งๆ ที่อ่านแล้วโคตรจะง่วงเลย 

ลมเย็นๆ กลางฤดูร้อนหอบกลิ่นดอกไม้ลอยมาเป็นระยะ นก 

ตัวเล็กๆ ก�าลังร้องเพลงหรือด่ากันอยู่ก็ไม่รู้บนกิ่งแอปเปิล เธอวาง

หนงัสอืลงข้างตวัด้วยไม่ไหวจะถ่างตาสร้างภาพอกีต่อไปแล้ว ขอหลบั

ไปพร้อมกบักลิ่นดอกไม้ที่ลอยมากแ็ล้วกนั
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แมทธวิปรายตามองยายหน้าจดืที่นอนหลบัอย่างแสนสบายอยู่

ข้างเขาแล้วหวัเราะเบาๆ เขาดงึหนงัสอืนยิายเล่มหนาออกจากมอืเธอ 

นิ้วเรยีวเกลี่ยผมยุง่ๆ ของเธอให้พ้นหน้าผาก มองขนตายาวงอนที่ไม่มี

มาสคารา จมูกโด่งนิดๆ ที่ดูก็รู้ว่าธรรมชาติ ริมฝีปากแดงเรื่อโดยไม่

ต้องแต้มลปิกลอส แก้มนวลที่เขามกัจะเหน็แดงเรื่อเปน็ระยะๆ โดยไม่

ต้องง้อบลัชออน หน้าอกอวบซุกซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวที่เขาไม่

แน่ใจว่าถ้าถอดออกแล้วจะมีขนาดเท่านี้หรือว่าเหลือเพียงครึ่งเดียว

เพราะอกีครึ่งคอืฟองน�้า กางเกงยนีเข้ารปูอวดส่วนโค้งส่วนเว้าของเอว

บางและสะโพก จะว่าไปยายจืดนี่ก็เซ็กซี่ทีเดียว แต่ก็คงสู้สาวฮอตที่

เซาท์บชีไม่ได้ 

เขาเอนตวัลงนอนหนนุหมอนใบเดยีวกบัเธอ หยบิเอกสารคดขีอง

แอนโทนี่มานอนอ่านเงียบๆ ไม่บ่อยนักหรอกที่เขาจะปล่อยให้ผู้หญิง

ที่นอนอยู่ข้างตวัหลบัอย่างเป็นสขุโดยมเีสื้อผ้าอยู่บนตวัครบทกุชิ้น 

เมษาลืมตาขึ้นช้าๆ เมื่อได้ยินเสียงลมหายใจอยู่ใกล้เธอ

มาก หญงิสาวหนัไปมองข้างตวัแล้วกต็กใจเมื่อเหน็แมทธวินอนอยูใ่กล้

มากจนจมูกของเขาแทบจะทิ่มแก้มเธออยู่แล้ว 

หญิงสาวลุกพรวดทันที และยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อเขาจับมือเธอ

ไว้ทั้งๆ ที่หลับ เธอรีบแกะมือชายหนุ่มออกแล้วลุกขึ้นยืน ก้มมอง 

ตัวเอง เมื่อเห็นทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมก็ถอนหายใจด้วยความ 

โล่งอก

เมษาเดินหนีไปที่สะพานไม้เล็กๆ ถอดรองเท้าออก พับขา

กางเกง แล้วนั่งแกว่งเท้าเล่นในน�้าเยน็ๆ หญงิสาวมองทวิทศัน์ตรงหน้า 

และถอนหายใจเบาๆ เมื่อนึกถึงอามาโนชที่โทร. มาส่งข่าวเรื่องคดี 

ตอนที่เธอถ่ายรูปอยู่ในทุ่งดอกแรป

สองพ่อลูกนั่นไม่ปล่อยพวกเธอจรงิๆ ตวัลูกน่ะไม่เท่าไร แต่ตวั
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พ่อนี่ส ิกล้าส่งคนไปยงิขู่ลูกน้องเธอถงึแฟลตต�ารวจ แม้จะเป็นแค่การ

ยงิขู่ แต่เหน็ทจีะปล่อยไว้ไม่ได้ 

“นั่งท�าอะไร” 

เสยีงนุม่คุน้หทู�าเอาเมษาต้องรบีปรบัสหีน้าและแววตาแขง็กร้าว

ให้อ่อนละมนุลง

“นั่งดูววิค่ะ ไม่เขยีนหนงัสอืแล้วเหรอ” 

“ไม่เขียนแล้ว วันนี้เขียนได้เยอะพอแล้ว” แมทธิวนั่งลงข้างๆ 

เธอ เขาถอดรองเท้าออกแล้วนั่งห้อยขาแกว่งเท้าเล่นในน�้าอย่างสบายๆ

“ถ้าเขยีนเสรจ็แล้วขอไอซ์อ่านได้ไหม”

“ได้ส ิแต่มนัจะน่าเบื่อส�าหรบัคณุหรอืเปล่า มแีต่คด ีมแีต่เรื่อง

กฎหมาย”

“ไม่หรอกค่ะ น่าสนกุดอีอก ไอซ์เป็นแฟนซรีส์ีพวกคดปีรศินานะ” 

“นั่นมนัหนงั แต่ของผมนี่วเิคราะห์คดจีรงิๆ”

“นั่นยิ่งน่าสนกุใหญ่เลย เล่าให้ฟังคร่าวๆ ก่อนได้ไหมคะ” 

แมทธิวหัวเราะเบาๆ แล้วมองไปที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ตรงหน้า 

ผู้หญิงหลายคนที่เคยร่วมเตียงกับเขา ไม่มีใครถามถึงงานที่เขาท�า 

สกัคน ทกุคนสนใจแค่ตวัเขา เงนิในกระเป๋า รวมถงึหาวธิมีดัใจเขาให้

อยู่กับพวกเธอนานๆ แต่ยายจืดนี่กลับสนใจงานที่เขาก�าลังโกหกเธอ

มากกว่า 

เขาไม่ใช่เดก็หนุม่ๆ แล้ว ผ่านผู้หญงิมากม็าก ท�าไมจะดไูม่ออก

ว่ายายจืดนี่แอบชอบเขา แล้วที่ชวนเธอมาปิกนิกก็แค่อยากจะดูท่าที

ของเธอว่าพร้อมจะ ‘อ่อย’ เขาแค่ไหน เผื่อว่าคนืนี้เขาอาจจะมเีพื่อน

นอนแก้เซง็บ้างหลงัจากไม่ได้นอนกบัใครมาเกอืบสปัดาห์ แต่พอมาถงึ

นอกจากยายจดืจะไม่มทีท่ีาว่าจะอ่อยแล้ว เธอกลบัปล่อยให้เขาท�างาน 

ส่วนตัวเองก็ไปเที่ยวเล่นถ่ายรูปหน้าตาเฉย กลับมากินแล้วก็หลับ  

เขาแกล้งนอนจบัมอืกแ็กะออก จนแมทธวิชกัจะงงกบัท่าทขีองเธอแล้ว
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“เล่าให้ฟังหน่อยนะ” 

เสยีงออดอ้อนของเธอท�าเขากลั้นหวัเราะไม่อยู่

“ไม่เล่า นี่เป็นความลบัทางธรุกจินะคณุผู้หญงิ”

“ไม่เล่ากอ็ย่าเล่า” 

แมทธิวมองหน้าจืดๆ ที่เหมือนจะงอนเขาแล้วเขยิบเข้าไปนั่ง

ใกล้ๆ เธอ 

“งอนอะไร” ชายหนุม่ถามเบาๆ เพราะไม่บ่อยนกัหรอกที่เขาจะ

โดนผู้หญงิงอน

“ไม่ได้งอน” เมษาหน้าร้อนเมื่อเขาเขยบิเข้ามานั่งจนชดิ

“ไม่ได้งอนแล้วท�าไมท�าหน้าแบบนี้” แมทธวิขยบัเข้าไปใกล้เธอ

อกีจนไหล่เกยไหล่ เขาเริ่มรูส้กึว่าการแกล้งผูห้ญงิให้หน้าแดงนี่มนัสนกุ

จรงิๆ

“ถอยไปนั่งห่างๆ ได้ไหม” เมษาจะทนไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ร่างกาย

เธอสั่นสะท้านร้อนวบูวาบ ยิ่งเขาเข้ามาใกล้มากเท่าไรเธอยิ่งสั่น น�้าใน

แม่น�้าที่ว่าเยน็ยงัสู้มอืเธอไม่ได้

“ไม่งอนกไ็ม่งอน งั้นเราไปพายเรอืเล่นกนัไหม” แมทธวิยอมถอย

ออกมานดิหน่อย น่าแปลกที่เขาชกัจะชอบแก้มแดงๆ ของเธอขึ้นทกุที

“ไปส”ิ เมษาตอบเขาไปอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ไม่ได้ชื่นชอบการพาย

เรอืสกัเท่าไร แต่เพราะน�้าเสยีงนุม่ๆ ของเขาที่พดูอยูใ่กล้หเูธอมากท�าให้

หัวใจหญิงสาวเต้นเร็วขึ้น เธอควรท�าอะไรสักอย่างให้หัวใจดวงน้อย

เต้นช้าลงบ้าง

แมทธวิลกุขึ้นยนืแล้วดงึมอืเลก็ให้เธอเดนิตามมา ใต้สะพานหนิ

มเีรอืเก่าล�าหนึ่งจอดอยู่ ดูจากสภาพแล้วยงัดมีาก

“คณุพายเรอืเป็นหรอืเปล่า” เมษาถามเพื่อความแน่ใจ 

“พอได้” แมทธวิตอบหน้านิ่ง 

หญงิสาวรูส้กึว่าค�าว่า ‘พอได้’ ของเขาดไูม่ค่อยปลอดภยัส�าหรบั
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เธอเลย แต่โอกาสที่จะได้พายเรอืเล่นกบัเขาท่ามกลางบรรยากาศสดุ

โรแมนตกิ เป็นช่วงเวลาดีๆ  ที่เธอไม่อยากพลาด เพราะนี่อาจเป็นครั้ง

เดยีวในชวีติของเธอเลยกไ็ด้

เธอก้าวลงเรือล�าเล็กโดยมีแมทธิวจับมือไว้ตลอด เมื่อคน 

ตวัใหญ่ก้าวขายาวๆ ลงมา เรอืล�าเลก็กด็เูหมอืนจะโอดครวญนดิหน่อย 

“มนัจะไหวเหรอแมท” เมษามองเรอืที่จมลงจนกราบเรอืเริ่มจะ

ปริ่มน�้าตามน�้าหนกั

“น่าจะไหวนะ” แมทธิวหยิบไม้พายมาดันเรือล�าเล็กออกจาก

ตลิ่งไปช้าๆ “กลวัเหรอ” เขามองหน้าจดืที่เริ่มซดีลงๆ ยามที่เรอืออก

มากลางแม่น�้า

“ไม่กลวั แต่ไม่อยากเปียก” เมษาตอบตามตรง ตอนนี้เธอเริ่ม

ใจคอไม่ดี เมื่อน�้าปริ่มกราบเรือจนน่าหวาดเสียว แม้แม่น�้าสายนี้จะ

เป็นแค่แม่น�้าสายเล็กๆ ไม่กว้างเท่าไร มองด้วยสายตาก็ไม่น่าจะลึก

เพราะเธอเหน็ก้อนหนิที่ก้นแม่น�้าได้อย่างชดัเจน 

เธอว่ายน�้าเป็น แต่ไม่อยากเปียกต่อหน้าเขา บรรยากาศโรแมน-

ติกอย่างนี้เธออยาก ‘สวยและดูดี’ เหมือนนางเอกหนังยุคแปดศูนย์  

ที่มกัสวมชดุกระโปรงลายดอกไม้แสนหวาน ผมม้วนเป็นลอนฉดีสเปรย์

จนแขง็ แม้โดนพายฤุดรู้อนถล่มใส่ผมกไ็ม่กระเซงิ และป้องกนัฝ้าแดด

ขึ้นหน้าด้วยหมวกสานปีกกว้าง นั่งเอนกายเลก็น้อยพอสวยๆ แล้วส่ง

ยิ้มหวานสดุขดีให้พระเอกรูปหล่อกล้ามใหญ่ที่ก�าลงัพายเรอืให้นั่ง 

ไม่ใช่สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงยนี รองเท้าผ้าใบ แถมยงัต้องลุน้ระทกึ

อกีว่าน�้าจะเข้ามาในเรอืตอนไหน หรอืมนัใกล้จะจมหรอืยงั

“น�้าใสจังเลยนะ ผิดกับแม่น�้าที่เมืองไทยเลย ที่โน่นน�้าเป็นสี

น�้าตาล ไม่ใสแบบนี้” เมษาท�าใจดสู้ีน�้า ทั้งๆ ที่ตอนนี้เธอนั่งตวัเกรง็จน

ตะครวิจะกนิอยู่แล้ว ยิ่งเขาพายเรอืช้าลงเท่าไร เธอยิ่งหนาวๆ ร้อนๆ 

“น�้ามาจากหมิะบนเทอืกเขาแอลป์น่ะ เลยทั้งใส ทั้งเยน็” 
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“เอาไว้ถ้าคุณมีโอกาสไปเที่ยวเมืองไทย ฉันจะพาคุณนั่งเรือ

หางยาวเที่ยวแม่น�้าเจ้าพระยาบ้าง” 

“เรอืหางยาวเป็นยงัไง”

“มนักค็อืสปีดโบตแบบไทยๆ น่ะค่ะ รบัรองสนกุจนลมืไม่ลง” 

“เอาส ิถ้ามเีวลาผมไปแน่ คณุต้องพาผมเที่ยวด้วย” 

“ได้เลย” เมษายกัคิ้วข้างหนึ่งให้เขาแล้วยิ้ม 

‘หึๆ  มาเมื่อไหร่แม่จะควงเดนิอวดทั้งกรมเลย’ 

แมทธวิพายเรอืเลาะตลิ่งเข้ามาใกล้ต้นเชอร์รขีนาดใหญ่ที่ล�าต้น

เอนตัวลงมาในแม่น�้า นกตัวเล็กๆ เจ้าถิ่นส่งเสียงเจื้อยแจ้วขณะกิน

บฟุเฟต์เชอร์รฟีร ี

“กนิเชอร์รไีหม” 

“กนิค่ะ” 

แมทธวิพายเรอืเข้าไปใกล้ต้นเชอร์ร ีเมษาดงึกิ่งเอาไว้แล้วเอื้อม

มอืไปเกบ็เชอร์รสีแีดงสดลูกโตที่ออกเตม็ต้นมาใส่ในเรอื

“นี่คณุรู้ไหม ที่เมอืงไทยเชอร์รแีพงมากนะ มาที่นี่ไอซ์จะขอกนิ

ให้สะใจเลย”

“มนิ่า ผมเหน็คณุเกบ็แต่เบอร์ร ี เชอร์ร ี มานี่มา ผมช่วยดงึกิ่ง

ให้” แมทธวิโน้มตวัไปดงึกิ่งเชอร์รใีห้เธอ เมื่อน�้าหนกัตวัเอนมาข้างเดยีว 

เรอืล�าเลก็จงึโคลงตามแล้วพลกิทนัที

ตูม! เสยีงน�้ากระจาย 

เมษาจมลงไปในน�้า ก่อนจะตั้งหลกัแล้วดนัตวัขึ้นมา เธอรบีคว้า

กิ่งเชอร์รเีอาไว้แล้วมองหาพ่อตวัดทีี่ไม่รู้ว่าหายไปไหน

“แมท!” หญงิสาวตะโกนลั่นท้องน�้า

แมทธวิโผล่พรวดขึ้นมาจากน�้า เมื่อเหน็สภาพเธอกบัเขาที่เปียก

ไปทั้งตวักห็วัเราะดงัลั่น

“เยน็ดไีหม” เขาข�าเมื่อเหน็หน้าหงกิๆ ของเธอ
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“คนบ้า หวัเราะอะไร หนาวจะตาย” เมษาตนี�้าใส่เขาพลางท�า

หน้าหงกิ เธอกอดตวัเองไว้แน่นเพราะน�้าเยน็จนขนลกุ

แมทธิวลอยเข้าไปใกล้หญิงสาวแล้วพุ่งเข้ารวบเอวบางเอาไว้ 

ดนัเธอเข้าไปใต้ต้นเชอร์รี

“นี่ ปล่อยนะ!” เมษาดันหน้าอกเขาไว้ เขินจนตัวแทบระเบิด

เมื่อจู่ๆ กโ็ดนกอด

“หนาวไม่ใช่เหรอ” แมทธิวมองริมฝีปากอิ่มที่สั่นเพราะความ

หนาวตรงหน้าแล้วอยากจูบเธอจนบอกไม่ถูก เขาขยับเข้าไปใกล้จน

จมูกสมัผสักนั

“อย่า...” หญงิสาวก้มหน้าหนลีงซบอกเขา ใช่...เธอหนาว แต่

รมิฝีปากของเขาที่อยูใ่กล้รมิฝีปากเธอมากและอ้อมแขนแขง็แรงที่กอด

เธออยู่ท�าให้หนาวยิ่งกว่าแช่อยู่ในน�้าเยน็ๆ

“ท�าไม” ชายหนุม่กระซบิกบัรมิฝีปากเธอ นกึแคลงใจ ดแูล้วเธอ

กช็อบเขา แต่ท�าไมไม่ให้จูบ

“ฉนัไม่เคยจูบกบัใคร” 

แมทธวิขมวดคิ้วมุน่ ก่อนเชยคางเธอขึ้นแล้วมองดวงตาด�าขลบั

ด้วยความสงสยั เขาได้ยนิไม่ผดิใช่ไหมที่ว่าเธอไม่เคยจูบกบัใคร เพราะ

นั่นอาจหมายถงึเธอไม่เคยผ่านมอืใครด้วยหรอืเปล่า

“รอคนที่ใช่เหรอ”

“ใช่ ไอซ์รอคนที่ใช่ จะเกบ็จูบแรกไว้ให้เขา”

แมทธิวมองหน้าแดงๆ ตรงหน้าแล้วชักจะมึนกับความคิดของ

เธอ...ไอ้คนที่ชอบกบัคนที่ใช่ มนัไม่ใช่คนเดยีวกนัเหรอ

“ผมไม่เข้าใจ ในเมื่อคณุชอบผม แล้วผมไม่ใช่ผูช้ายคนนั้นเหรอ

ไอซ์”

“ใครบอกว่าฉนัชอบคณุ” เมษาก้มหน้างดุลงกบัอกเขา ‘ตาบ้า

เอ๊ย รู้ได้ยงัไงฟระ แล้วฉนัจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ย’ 
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“ไม่เห็นต้องมีใครบอก ผมไม่ใช่เด็กผู้ชายอายุสิบห้าสิบหกนะ

ไอซ์ ท�าไมจะดูไม่ออกว่าคณุคดิยงัไงกบัผม” 

ชายหนุ่มประคองแก้มแดงก�่าเอาไว้เมื่อเธอไม่ยอมสบตาเขา 

อาการแบบนี้ยายจดืก�าลงัจ�านนด้วยหลกัฐาน เหลอืแค่ค�ารบัสารภาพ

เท่านั้น

“คณุชอบผมใช่ไหมไอซ์” 

แมทธิวจ้องมองดวงตาด�าขลับ รอคอยค�ารับสารภาพว่า ‘ใช่’ 

จากปากเธอ เว้นแต่ว่าถ้าเธอไม่ยอมรบัสารภาพ เขากม็วีธิเีค้นหาความ

จรงิในแบบ แมทธวิ เวสต์

เมษามองผูช้ายตรงหน้าด้วยใจเต้นระทกึ เธอยอมรบัว่าชอบเขา 

และตอนนี้เขากร็ู้แล้ว แต่ที่เธอไม่รู้คอืเขาคดิอย่างไรกบัเธอ 

เธอค่อนข้างมั่นใจว่า เขาไม่ได้ชอบเธอ

“ฉนัชอบคณุกจ็รงิ แต่ไม่รู้ว่าคณุคอืคนคนนั้นหรอืเปล่า เพราะ

ฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้ชอบฉันก็อย่ามาฉกฉวยแบบนี้ เพราะฉัน

ก�าลงัรอผู้ชายคนนั้นอยู่”

แมทธวิรั้งเอวบางมากอดให้แน่นขึ้นอกี เขาหมั่นไส้ยายหน้าจดื

นัก อยู่ในอ้อมแขนของ แมทธิว เวสต์ ยังจะกล้าพูดว่ารอผู้ชายอื่น  

ยายนี่ชกัจะพูดจาเอาแต่ใจตวัเองเกนิไปแล้ว 

เขารั้งต้นคอเธอเข้ามาใกล้ ไล้นิ้วโป้งไปตามเรียวปากสั่นระริก

เบาๆ แล้วกดลงไป ดวงตาสีน�้าตาลจับจ้องใบหน้าแดงก�่าไม่กะพริบ 

เขาอยากจูบเธอให้ละลาย จูบให้ขาดใจตายอยู่ในอ้อมแขนเขา อยาก

จะสั่งสอนคนปากดีที่กล้าพูดว่ารอผู ้ชายคนอื่นทั้งๆ ที่ตัวเองเพิ่ง

สารภาพว่าชอบเขาอยู่  

ในเมื่อเธอรอคนที่ใช่ เขากจ็ะท�าให้เธอรู้ว่าเขานี่แหละคอืผู้ชาย

คนนั้น!

“ผมอยากจะรู้ว่าผมคือคนที่ใช่ส�าหรับคุณหรือเปล่า” แมทธิว 
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กดรมิฝีปากลงบนนิ้วโป้งทั้งสองข้างซึ่งอยู่บนเรยีวปากเธอทนัท ี

“นี่คณุ!” เมษาเบกิตาโพลง ตกใจสดุขดีเมื่อเกอืบโดนเขาขโมย

จูบโดยไม่ทันตั้งตัว เธอดันไหล่เขาออก แต่กลับถูกกอดแน่นจนเรือน

ร่างบอบบางแนบชดิกบัร่างกายของเขาทกุสดัส่วน 

“จ�าไว้นะไอซ์ จูบแรกของคณุต้องเป็นของผมเท่านั้น” 

หญงิสาวสบตากบัเขาแล้วหวัใจสั่นอย่างรนุแรง เธอไม่เคยหวั่น

ไหวเพราะการมองตาผู้ชายคนไหนมากเท่าดวงตาสนี�้าตาลคู่นี้ ค�าพูด

เอาแต่ใจของเขาช่างท้าทาย อวดดี และคนอย่างเมษาก็ชอบเรื่อง

ท้าทายเป็นชวีติจติใจ

“ถ้าคณุอยากได้ กต็้องพสิูจน์ว่าคณุเป็นคนคนนั้น” 

แมทธิวยิ้มมุมปากเมื่อได้ยินค�าพูดท้าทายจากผู้หญิงจืดชืดที่

ท�าให้เลือดในกายเขาเดือดพล่านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ตอนนี้เขา

อยากจะกลับเข้าร่างทนายจริงๆ และจะก�าราบคนในอ้อมแขนให้อยู่

หมัด จะให้ผู้หญิงอย่างเธอลืมไอ้สุภาพบุรุษนักเขียนจอมปลอมคนนี้ 

เมื่อได้ลิ้มรสผู้ชายอย่าง แมทธวิ เวสต์ ตวัจรงิ 

‘ยายหน้าจดื สวยกไ็ม่สวย อึ๋มกไ็ม่อึ๋ม ตวัเท่าลูกแมวแล้วยงัจะ

กล้าท้าทายคนอย่างแมทธวิ อกีไม่นานหรอก จูบแรกของเธอต้องเป็น

ของฉนั และคนอย่างฉนัจะไม่หยดุแค่จูบแน่’

“ผมจะท�าให้คณุรู้ว่าผมคอืคนคนนั้น”

“แมท...นี่คุณ?” เมษามองตาแมทธิวแล้วใจสั่น ขนลุกเกรียว  

นี่เขาพดูอะไร หมายความว่าอย่างไรที่ว่าจะเป็นคนคนนั้น หมายความ

ว่าเขาจะคบกบัเธอใช่ไหม จรงิด.ิ..เอ๊ะ! แต่ท�าไมรู้สกึเหมอืนเขาอยาก

เอาชนะมากกว่า 

เมษาขึ้นจากเรือล�าเล็กแล้วเดินตามคนตัวใหญ่มาที่ต้น

แอปเปิลยกัษ์รมิน�้าในสภาพเปียกทั้งคู่ เธอกอดตวัเองไว้แน่น ปากสั่น
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กกึๆ เมื่อร่างกายปะทะกบัสายลมที่พดัผ่าน

แมทธวิวิ่งไปที่รถแล้วหยบิเสื้อแจก็เกตเนื้อหนาของเขามา 

“ใส่ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไม่สบาย” เขารีบสวมเสื้อให้เธอ เพราะ 

เสื้อเชิ้ตสขีาวเปียกน�้าบางจนเหน็รูปร่างเพรยีวบาง

“กลับเลยเหรอคะ” เมษามองเขาเก็บข้าวของใส่ในรถอย่าง

รวดเรว็

“ใช่ แต่เดี๋ยวไปท�าตวัให้แห้งที่บ้านผมก่อน ถ้าคณุกลบับ้านใน

สภาพนี้ ผมได้ตอบค�าถามธนัวาไม่จบแน่” 

แมทธวิเกบ็ของใส่รถจนหมดแล้วเดนิไปหาหญงิสาว จบัผมด�า

ยาวที่เปียกลู่ออกให้พ้นหน้าผากเธอ

“อกีอย่าง ผมสญัญากบัธนัวาไว้ว่าจะไปส่งคณุตอนหกโมงเยน็ 

ถ้าผิดค�าพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่พาคุณมาเที่ยว ต่อไปเขาคงไม่ให้คุณ 

ออกมากบัผมอกีแน่ๆ” 

เมษาพยกัหน้า ตกลงว่าเธอเป็นต�ารวจอายจุะสามสบิหรอืเป็น

นกัเรยีนมธัยมที่เพิ่งอายสุบิแปดกนัแน่


