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“พระเจ้า! วันนี้ฝนฟ้าน่าจะตกหนัก เจอเพื่อนรักในรอบ

สามเดอืน”

โทนี่ วลิล์ เอ่ยขึ้นมาด้วยนำ้าเสยีงล้อเลยีน เมื่อเหน็ว่าเพื่อนหนุม่

อย่าง คาร์ล เบอร์ตนั เดนิเข้ามาในคฤหาสน์หลงังามของตระกูลโคลล์ 

ด้วยสหีน้าท่าทางยุ่งๆ พอสมควร

“จรงิด้วย วนันี้คนอย่าง คาร์ล เบอร์ตนั มเีวลามาที่นี่ได้ นบัว่า

เป็นเกยีรตขิองฉนัสนิะ” เคลวนิ โคลล์ เจ้าของคฤหาสน์หลงังามพูด

เสริมอีกคน สร้างความขบขันให้จันทร์เจ้าขา ภรรยาสุดที่รักของเขา 

ซึ่งหวัเราะออกมาอย่างเสยีไม่ได้ ก่อนจะหนัไปมองอดตีบอดกีาร์ดของ

สามดี้วยสายตายนิดทีี่มโีอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากนัอกีครั้ง

“โธ่คณุเคลวนิ อย่าพูดประชดกนัแบบนี้สคิรบั นานๆ จะได้เจอ

กนัสกัครั้ง” 

คาร์ล เบอร์ตัน เจ้าของธุรกิจสายการบินยักษ์ใหญ่วัยสามสิบ

ห้าปีบ่นอบุอบิ ที่โดนล้อจากอดตีเจ้านายหนุม่ที่เขาทั้งรกัและเคารพมา

ตลอด แม้ฐานะเจ้านายกบับอดกีาร์ดในอดตีจะเปลี่ยนไป ทว่าคาร์ล

กย็งันบัถอืเคลวนิกบัจนัทร์เจ้าขา ประดจุเจ้านายหนุม่และเจ้านายสาว

ของตัวเองเช่นเดิม เช่นเดียวกับโทนี่เพื่อนรัก ที่ถึงแม้จะลาออกจาก
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ตำาแหน่งบอดกีาร์ดของเคลวนิไปเช่นเดยีวกนั แต่โทนี่เองกย็งัไปมาหาสู่

กนัอยู่เสมอ ราวกบัเป็นครอบครวัเดยีวกนั

จะมีก็แต่คาร์ลนี่ละที่ไม่ค่อยจะมีเวลา เพราะชายหนุ่มมีหน้าที่

การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย เนื่องจากธุรกิจของปู่ที่ทิ้งไว้ให ้

ค่อนข้างมปีัญหาหลายอย่าง และกว่าที่คาร์ลจะบรหิารให้มนัลงตวัได้ 

กใ็ช้ระยะเวลาไปถงึหลายปีเลยทเีดยีว

“นั่นสคิะ จนัทร์ว่าอย่าล้อคาร์ลเล่นเลย นี่คงจะงานหนกัจรงิๆ 

ถงึได้ปลกีตวัมาหาพวกเราไม่ได้ วนันี้ได้เจอกนักน็บัว่าเป็นเรื่องที่ดนีะคะ 

จันทร์ว่าเรามาฉลองกันดีกว่า นานๆ จะมากันครบแบบนี้” จันทร์-

เจ้าขาเสนอ พร้อมกับลุกขึ้นไปเตรียมไวน์ดีๆ มาให้สามหนุ่มทันท ี

เนื่องจากดใีจที่ทกุคนกลบัมารวมตวักนัอกีครั้ง หลงัจากที่ห่างหายกนั

ไปทำาธรุกจิของตวัเอง

“คุณจันทร์ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนาย” คาร์ลกล่าวกับ

เจ้านายเก่าด้วยนำ้าเสยีงชื่นชม แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร จนัทร์เจ้าขา

ภรรยาของเคลวินก็ยังสวยสะพรั่งไม่สร่างซา แถมดูท่าจะสวยขึ้น 

กว่าเดมิด้วยซำ้า ทั้งที่มลีูกชายหญงิอย่างละคนให้เคลวนิได้ชื่นชมแล้ว

“จันทร์เขาเป็นคนสวย แถมยังเป็นแม่และเมียที่น่ารักมากๆ  

ฉนัเองกรู้็สกึโชคดเีหลอืเกนิที่ได้เขามาอยูข้่างกาย ว่าแต่พวกนายสองคน

เถอะ เมื่อไหร่จะหาน้องสะใภ้มาให้ฉนัสกัท ีนี่รอจนจะแก่แล้วนะคาร์ล 

โทนี่”

คำาถามของเคลวินทำาให้คาร์ลได้แต่ทำาหน้าเรียบเฉย เพราะไม่

เคยคิดเรื่องแต่งงานและมีครอบครัวแม้เพียงนิดเดียว นอกจากงานที่

มากมายของตนเอง

“ผมรอให้คาร์ลแต่งก่อนครับเจ้านาย” โทนี่รีบออกตัวก่อน 

พร้อมกบัโยนภาระให้เพื่อนรกัเอาดื้อๆ

“อ้าว ไหงงั้นวะโทนี่” คาร์ลหนัไปถามเพื่อนรกัด้วยสหีน้างนุงง 
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“กฉ็นัยงัไม่เจอคนที่ถกูใจ จะให้ฉนัสละโสดง่ายๆ ได้ยงัไงกนัล่ะ 

แกมแีกกแ็ต่งไปก่อนสวิะคาร์ล”

เคลวนิหวัเราะออกมาเบาๆ เมื่อเหน็อดตีบอดกีาร์ดหนุม่ทั้งสอง

ของเขากำาลงัถกเถยีงกนัเรื่องการสละโสด ราวกบัมนัเป็นเรื่องร้ายแรง

ที่สดุของชวีติไปเสยีอย่างนั้น

“ฉันยังไม่มี แกเอาอะไรมาพูด” คาร์ลปฏิเสธออกมาด้วย 

นำ้าเสยีงหงดุหงดิ ชวีติของเขามแีต่งานและงาน จะเอาเวลาที่ไหนไปจบี

สาวกนัล่ะ แค่เวลาผ่อนคลายกบัสาวๆ สกัคนยงัไม่มเีลย

“ใครจะไปรู้ล่ะ เหน็แกเงยีบไปหลายปี ฉนักน็กึว่าแกแอบมเีมยี

มลีกูไปแล้วส”ิ โทนี่หวัเราะเบาๆ พร้อมกบัลอบมองใบหน้าของเพื่อนรกั

อย่างคาร์ลด้วยสหีน้าครุ่นคดิ

“เหมอืนแกไง กฉ็นัยงัไม่เจอคนที่ถูกใจ” คาร์ลย้อนเพื่อนหนุ่ม

“แล้วไอ้คนที่ไปทำาสนธสิญัญากบัเขาเอาไว้ล่ะ ลมืไปแล้วเรอะ”

คำาถามของโทนี่ทำาให้คาร์ลถึงกับเงียบไปทันที พร้อมกับนึกถึง

ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราของใครบางคนที่เขาจากมาเป็นเวลาถึงห้าปี

เลยทเีดยีว

“จรงิส ิอาทติย์ที่แล้วฉนัไปเที่ยวกบัลูกค้าที่สงิคโปร์มา ขากลบั

เลยแวะที่ประเทศไทยด้วย และกม็ขีองมาฝากแกด้วยนะคาร์ล” โทนี่

พูดจบก็เดินไปเปิดกระเป๋าของตัวเองที่ถือมาทันที เพราะในนั้นมีของ

ที่เขาซื้อมาฝากเคลวนิกบัจนัทร์เจ้าขารวมอยู่ด้วย

เคลวินมองโทนี่ด้วยสายตาประหลาดใจ เพราะของฝากจาก

เมอืงไทยของคาร์ลที่โทนี่ว่า กลบัเป็นซองกระดาษสชีมพหูวานจ๋อยและ

มกีลิ่นหอม แต่คนที่งงมากกว่าเคลวนิกลบัเป็นคาร์ล เพราะเพยีงโทนี่

ยื่นซองนั้นให้แก่เพื่อนรกัไป มนษุย์เยน็ชาอย่างคาร์ลกถ็งึกบัขมวดคิ้ว

เข้มเข้าหากนัทนัที

“อะไร” คาร์ลถามออกไป พร้อมกบัรบัมาด้วยอาการงนุงง
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“การ์ดเชิญ” โทนี่ตอบสั้นๆ พลางหันไปยิ้มกับเคลวินด้วย 

รอยยิ้มมเีลศนยั

“เชญิใคร” คาร์ลงงหนกั

“เชญิแกสถิามได้ ฉนักไ็ด้นะ คณุเคลวนิกบัคณุจนัทร์กไ็ด้ด้วย” 

โทนี่ตอบด้วยนำ้าเสยีงยนิดปีรดีา

“เชิญไปไหน เนื่องในโอกาสอะไรกัน” เคลวินถามด้วยความ

สงสยั ก่อนจะหยบิการ์ดเชญิที่โทนี่ยื่นมาให้ ไปเปิดอ่านด้วยความรู้สกึ

ตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย

“การ์ดแต่งงานครับนาย” โทนี่ตอบสั้นๆ พร้อมกับหันไปมอง

หน้าเพื่อนสนทิของตน ซึ่งตอนนี้ยงันั่งทำาหน้างงๆ อยู่เช่นเดมิ

“ใครแต่งงาน” คาร์ลถามทนัท ีพร้อมกบัจงัหวะหวัใจที่เต้นเรว็

ขึ้นจนผดิปกต ิ

“ยายกระต่ายน้อยตวัเลก็ของฉนัไง แกจำาไม่ได้เหรอคาร์ล ที่เมื่อ

ก่อนนี้วิ่งตามแกต้อยๆ ไง”

พระเจ้า! คาร์ลแทบล้มทั้งยืน กระต่ายน้อยอย่างนั้นหรือ...ไม่

จรงิ! เป็นไปไม่ได้ กระต่ายน้อยตวันั้นจะแต่งงานกบัคนอื่นได้อย่างไร 

ในเมื่อเธอ...

ชายหนุ่มผู้แสนเย็นชาถึงกับบดกรามเข้าหากันแน่น พร้อมกับ

ขยำาซองสีชมพูในมืออย่างเผลอตัว แววตาดุดันดูน่ากลัวราวกับเป็น

คนละคนเลยทเีดยีว

โทนี่มองอาการเพื่อนหนุ่มแล้วถอนหายใจ จนป่านนี้แล้วคาร์ล

ก็ยังเก็บงำาความรู้สึกของตัวเองเอาไว้อีก ทั้งที่มันสมควรแก่เวลาที่จะ

ทำาตามเสยีงเรยีกร้องของหวัใจตวัเองได้แล้ว

เคลวินอ่านรายละเอียดในการ์ดแล้วเลิกคิ้วทันที ก่อนจะมอง

หน้าโทนี่ด้วยความขบขัน งานนี้จันทร์เจ้าขาภรรยาของเขาคงจะดีใจ

ไม่น้อยเลยทเีดยีว ที่จะได้กลบัเมอืงไทยไปร่วมงานมงคลของคนสำาคญั
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ในชวีติเธอ

“นับว่าเป็นข่าวดีสินะเนี่ย ก็ดีเหมือนกัน จันทร์เขาก็บ่นๆ ว่า

อยากพาลกูๆ กลบัเมอืงไทยไปเยี่ยมครอบครวับ่อยๆ ถอืโอกาสนี้กลบั

ไปเลยกแ็ล้วกนั วนังานนี่อกีสองเดอืนใช่ไหมโทนี่” เคลวนิหนัไปถาม

โทนี่ 

“ครบั อกีสองเดอืน” โทนี่ตอบอดตีเจ้านาย แต่สายตายงัคงมอง

ไปยงัเพื่อนหนุม่อย่างจบัสงัเกต ว่าอกีฝ่ายจะมท่ีาทอีย่างไรบ้างกบัข่าว

การแต่งงานของตตญิาภา หรอืกระต่ายน้อยจอมซนที่เคยวิ่งตามคาร์ล

ในสมยัอดตี

“อมื...ยงัพอมเีวลาเคลยีร์งานทนั” เคลวนิคาดไว้อย่างนั้น เขา

คงต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนไปเมืองไทย และจะถือ

โอกาสนี้พาครอบครวัไปพกัผ่อนที่นั่นเสยีเลย

“แกรีบเคลียร์งานเลยนะคาร์ล จะได้ไปพร้อมกัน” โทนี่หันมา

คยุกบัเพื่อนหนุ่ม ซึ่งตอนนี้เอาแต่นั่งเงยีบจนเขาเดาใจไม่ออกเอาเสยี

เลย

“ไม่ละ ฉนัจะไปก่อน” จู่ๆ คาร์ลกด็ดีตวัลกุจากโซฟาราคาแพง

ทนัท ี

ทำาเอาโทนี่ถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจ ในขณะที่เคลวินเองก็

งนุงงในอาการนั้นของคาร์ลไม่น้อย

“อะไรของแกวะ” โทนี่แกล้งถาม ทั้งที่รู้คำาตอบอยู่แล้ว

“ยายนั่นไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับใคร” คาร์ลสบถออกมาอย่าง 

หวัเสยี ก่อนจะจำ้าอ้าวออกไปจากคฤหาสน์หลงังามของเคลวนิด้วยใบหน้า

ดุดัน โดยเหวี่ยงซองสีชมพูที่ไม่ทันได้เปิดดูนั้นทิ้งไว้ที่พื้นอย่างไม่ไยด ี

สร้างความแปลกใจและสงสยัให้แก่จนัทร์เจ้าขา ที่กำาลงัถอืถาดไวน์เข้า

มาหาทกุคนที่โซฟารบัแขกเป็นอย่างมาก

“เกดิอะไรขึ้นคะทกุคน แล้วนั่นคาร์ลจะไปไหน ทำาไมถงึได้ทำาท่า
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เหมอืนจะไปฆ่าใครเสยีอย่างนั้น”

เคลวินกับโทนี่หัวเราะออกมาโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเจอ

คำาถามนั้นของจนัทร์เจ้าขา เพราะใครจะคดิว่าคนเฉยชาอย่างคาร์ลจะ

มอีารมณ์เดอืดๆ แบบนี้กบัเขากเ็ป็นด้วย

เคลวนิยื่นการ์ดแต่งงานให้ภรรยาอ่าน ก่อนที่จนัทร์เจ้าขาจะกรดี

ร้องออกมาด้วยความดีใจอย่างสุดขีด เมื่อรู้ว่าพี่ชายสุดที่รักของเธอ

กำาลงัจะแต่งงานในอกีสองเดอืนข้างหน้า

“ข่าวดีจังเลยค่ะ ในที่สุดพี่กรก็ยอมสละโสดเสียที นี่จันทร์คง

ต้องกลับไปขอบคุณน้องไหมสินะคะ ที่ทำาให้คนอย่างพี่กรคุกเข่าขอ

แต่งงานได้” จนัทร์เจ้าขาบอกออกมาด้วยความดใีจ ก่อนจะเข้าไปกอด

สามแีล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เมื่อพลากรพี่ชายต่างมารดาของเธอ กำาลงั

จะเข้าพธิวีวิาห์กบัม่านไหม ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเคลวนินั่นเอง

“ครบัฮนันี่ ข่าวดทีี่สดุ ผมเองกจ็ะได้หมดห่วงเสยีท ีน้องไหมกบั

ป้าเภตราจะได้มีคนดีๆ อย่างนายกรคอยดูแล” เคลวินรู้สึกโล่งใจ 

เพราะเขาเองกห็่วงญาตผิู้น้องกบัผู้เป็นป้าที่อยู่เมอืงไทยไม่น้อย

“เอ...ว่าแต่คาร์ลไม่พอใจอะไรหรือคะ ถึงได้ทำาหน้าดุเดินออก

ไปเหมอืนโมโหใครอย่างนั้น” จนัทร์เจ้าขายงัไม่หายสงสยั ในเมื่อมเีรื่อง

ดีๆ  แบบนี้เกดิขึ้น คาร์ลกน็่าจะร่วมแสดงความยนิดไีปด้วยไม่ใช่หรอื 

แล้วนี่มนัเกดิอะไรกนั ทำาไมคาร์ลถงึได้หน้าบึ้งออกไปอย่างนั้น

“ไม่พอใจที่จะมีคนแต่งงานครับคุณจันทร์” โทนี่บอกด้วย 

นำ้าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“อ้าว...ทำาไมล่ะคะ ทำาไมคาร์ลถงึจะไม่พอใจ” จนัทร์เจ้าขายิ่ง

งงหนกั ก่อนจะหนัมาสบตาสามเีหมอืนต้องการคำาอธบิาย

“จะพอใจได้ยังไง ก็โทนี่มันดันบอกคาร์ลไปว่าการ์ดแต่งงานนี่

เป็นของกระต่าย หมอนั่นกข็องขึ้นส ิคราวนี้กร็บีลกุพรวดพราดออกไป

แบบฉดุไม่อยู่กนัเลย” เคลวนิหวัเราะเบาๆ อดขำากบัความใจร้อนของ
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อดีตบอดีการ์ดคู่ใจไม่ได้ ปกติคาร์ลเป็นผู้ชายที่ใจเย็นและรอบคอบ 

กบัทกุอย่างเสมอ ทว่าคราวนี้คาร์ลกลบัพลาดง่ายๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

“แล้วกนั คาร์ลไม่ได้เปิดอ่านชื่อหรอกหรอืคะ”

“เข้าใจคำาว่าโมโหหึงไหมล่ะจันทร์ แค่ได้ยินว่าสาวจะแต่งงาน 

หมอนั่นมนักจ็ะคลั่งตายอยู่แล้ว จะไปทนัเปิดอ่านได้ยงัไง”

คำาตอบของสามทีำาให้จนัทร์เจ้าขาอ้าปากค้าง ก่อนจะกลายเป็น

ความวติกขึ้นมาทนัท ีเมื่อคดิว่าคาร์ลจะทำาอย่างไรต่อไปเกี่ยวกบัเรื่อง

ที่ตวัเองเข้าใจผดิ

“ผมคดิว่าพรุ่งนี้คาร์ลคงถงึประเทศไทยแน่” โทนี่วเิคราะห์ด้วย

รอยยิ้มขบขนั

“แน่ละ เจ้าของสายการบนินี่นะ อยากจะบนิเมื่อไหร่กบ็นิได้เลย 

เครื่องบนิส่วนตวักม็ตีั้งเยอะตั้งแยะ” เคลวนิเหน็ด้วย พร้อมกบัอดที่จะ

หวัเราะออกมาอกีครั้งไม่ได้

“ยุ่งแล้วสิ จันทร์ชักเป็นห่วงน้องสาวแล้วละค่ะ” จันทร์เจ้าขา

รู้สกึไม่สบายใจ เพราะเป้าหมายของคาร์ลคอืกระต่าย น้องสาวที่เธอ

รบัอปุการะมาตลอดห้าปี หลงัจากพ่อแม่ของเธอเสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตุ

พร้อมกนัทั้งคู่

“จนัทร์จ๋า เรื่องแบบนี้เราคงเข้าไปยุง่ไม่ได้นะที่รกั” เคลวนิเตอืน

สติภรรยา เพราะรู้ว่าจันทร์เจ้าขาเป็นห่วงน้องสาวบุญธรรมคนนี้มาก

แค่ไหน 

“แต่คาร์ล...” จันทร์เจ้าขาไม่สบายใจ เพราะทั้งคาร์ลและ

กระต่ายต่างกไ็ม่เกี่ยวข้องกนั นบัตั้งแต่วนัที่คาร์ลลาออกจากการเป็น

บอดีการ์ดของเคลวินเมื่อห้าปีก่อนแล้ว ตั้งแต่ตอนที่กระต่ายยังเรียน

ชั้นมธัยมปลายอยู่เลย

“คาร์ลมสีทิธิ์นะจนัทร์” เคลวนิเตอืนสตภิรรยา

“ใช่ครบั อย่างน้อยกใ็ห้คาร์ลกบัตวัเลก็ได้มโีอกาสตดัสนิใจอะไร
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กันเอง ผมอยู่กับคาร์ลมันมานาน ผมรู้ว่ามันไม่เคยมีใครอยู่ในหัวใจ 

นอกจากยายกระต่ายตัวเล็กของพวกเราคนเดียว แต่ที่มันตัดสินใจ 

ไม่เข้าไปวุน่วายหลงัจากกลบัมาเมื่อห้าปีก่อน กเ็พราะมนัมเีหตผุลของ

มนั”

โทนี่เชื่ออย่างนั้น เขาเพยีงแต่ช่วยกระตุน้ให้เพื่อนรกัตดัสนิใจทำา

อะไรให้ไวขึ้นเท่านั้นเอง หลงัจากนี้คาร์ลจะทำาอย่างไรต่อไป กแ็ล้วแต่

คาร์ลจะตดัสนิใจเอง โทนี่เองกไ็ม่คดิว่าคาร์ลจะสตหิลดุขนาดนี้ หมอ

นั่นมวัแต่โกรธจนไม่สนใจการ์ดแต่งงานใบนี้เลย เพยีงเท่านี้กน่็าจะเป็น

เครื่องยนืยนัได้ดแีล้วว่าคาร์ลรู้สกึเช่นไรกบัยายตวัเลก็ของเขา

‘สญัญากบัฉันนะกระต่าย ว่าอย่าให้ใครมาทำาอะไรแบบนี้

กบัเธออกี แค่ฉนัคนเดยีว ฉนัคนเดยีวเท่านั้นที่มสีทิธิ์ จำาเอาไว้...อย่า

ให้ใครหน้าไหนมาแตะเธอได้เดด็ขาด เข้าใจไหม’

คำาสั่งของบรุษุร่างสงูใหญ่ที่ยนือยูต่รงหน้า ทำาให้สาวน้อยยกมอื

ขึ้นปาดนำ้าตา พร้อมกบัจ้องมองแผ่นหลงัของเขา ที่ค่อยๆ จากเธอไป 

และหายวบัไปกบัสายหมอกที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศจนมดืมัว

‘หนูสญัญา...อย่าลมืหนูนะคะ ยงัไงกห็้ามลมืหนูเดด็ขาด’

เสยีงของสาวน้อยเลด็ลอดออกมาจากรมิฝีปากแผ่วเบาๆ ก่อน

จะรู้สกึปวดหนบึไปทั้งหวัใจ เพยีงแค่คดิว่าเธอคงไม่มโีอกาสที่จะได้พบ

เขาอกีต่อไปแล้ว

“คณุต่ายคะ คณุต่าย สายแล้วนะคะ”

เสยีงเรยีกของแอนนา ปลกุให้คนที่กำาลงันอนหลบัทั้งนำ้าตาสะดุง้

ตื่นขึ้นมาทันที พร้อมกับหันซ้ายหันขวาด้วยอาการงัวเงีย เนื่องจาก 

เมื่อคนืนี้เธออยู่ช่วยพนกังานทำาขนมสูตรใหม่จนถงึตสีอง

หญงิสาวนามกระต่าย หรอื ตตญิาภา สทุธารตัน์ ยกมอืขึ้นแตะ

ที่แก้มขาวนวลผ่องของตัวเองเบาๆ ก่อนจะอุทานออกมาเมื่อพบว่า 
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ตวัเองร้องไห้และนำ้าตาไหลออกมาจรงิๆ ไม่ใช่เพยีงในความฝันเท่านั้น

“ได้เวลาเปิดร้านแล้วหรอืคะ” กระต่ายเอ่ยถามแอนนาเสยีงแหบ 

ก่อนจะจดัผมเผ้าของตวัเองให้เข้าที่ แล้วยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นมาดู

“ค่ะ พี่ว่าคณุต่ายกลบัไปพกัผ่อนที่บ้านดกีว่านะคะ ทางนี้เดี๋ยว

พี่กบัเดก็ๆ จะดูแลเอง”

แอนนาบอกสาวรุ่นน้องด้วยความเป็นห่วง เนื่องจากเมื่อคืนนี้

กระต่ายอยูท่ำาขนมที่ร้านจนถงึดกึดื่น กว่าจะได้นอนพกัผ่อนกเ็กอืบเช้า

เข้าไปแล้ว แต่ยังดีที่ร้านขนมหวานแห่งนี้มีห้องพักสำาหรับพนักงาน

รองรบัอยู่ถงึสองห้อง ทำาให้หญงิสาวไม่ต้องเดนิทางดกึๆ ให้อนัตราย

“กด็เีหมอืนกนัค่ะ ต่ายเองกเ็พลยีๆ เหมอืนจะไม่สบาย”

“งั้นก็รีบกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะ ไม่ต้องห่วงทางนี้หรอก ถ้ามี

ปัญหาอะไร พี่จะรบีโทร. รายงานทนัทเีลย” แอนนาบอกให้หญงิสาว

สบายใจ เพราะงานดูแลร้านขนมไทยแห่งนี้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยอย่าง

เธออยู่แล้ว

“ขอบคณุพี่แอนค่ะ งั้นต่ายกลบับ้านก่อนนะคะ เดี๋ยวบ่ายๆ จะ

แวะมาอกีท”ี กระต่ายหนัไปบอกแอนนา ก่อนจะคว้ากระเป๋าสะพาย

ขึ้นมาคล้องไหล่ แล้วเดนิออกจากร้านไปด้วยท่าทางอ่อนเพลยี

รถเก๋งคนัเลก็ทะยานออกจากร้านขนมในเวลาต่อมา ก่อนจะมุง่

หน้าไปยงับ้านสวนหลงังามของเธอ ซึ่งตั้งอยูห่่างจากร้านประมาณสบิ

กโิลเมตร

‘รอรักขนมหวาน’ เป็นร้านเล็กๆ ที่มีพนักงานทั้งหมดหกคน 

ภายใต้การดูแลของกระต่ายซึ่งเป็นเจ้าของแต่เพยีงผูเ้ดยีว หญงิสาวเปิด

ร้านขนมหวานแห่งนี้หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยได้ไม่นาน 

เนื่องจากมีเงินเหลือจากทุนการศึกษาที่เธอได้รับจากผู้มีอุปการคุณ 

คนหนึ่ง

จันทร์เจ้าขา โคลล์ พี่สาวคนสนิทที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ใน
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หมู่บ้านด้วยกนั เป็นผูร้บัอปุการะกระต่ายตั้งแต่เธออายเุพยีงสบิแปดปี 

หลังจากที่บิดามารดาของเธอเสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยอุบัติเหต ุ

ทางรถยนต์ 

จนัทร์เจ้าขาอยู่ต่างประเทศกบัสาม ีนานๆ ครั้งที่ทั้งคู่จะได้พบ

กนัสกัครั้งหนึ่ง แต่ถงึกระนั้นกระต่ายกร็ายงานความเป็นไปของตนให้

พี่สาวคนสนิทคนนี้รับฟังอยู่เสมอ เนื่องจากเธอเป็นญาติที่กระต่าย

เหลอือยู่เพยีงคนเดยีวเท่านั้น

หลงัจากที่เธอเรยีนจบมหาวทิยาลยั จนัทร์เจ้าขากซ็ื้อรถให้เธอ

ใช้หนึ่งคนั พร้อมกบัคำาถามว่าอยากจะทำาอะไรต่อ และพอเธอบอกว่า

อยากทำาร้านขนมไทย พี่สาวอย่างจันทร์เจ้าขาก็ส่งคนมาจัดการให ้

ทกุอย่าง แล้วปล่อยให้เธอดูแลและรบัผดิชอบในนามเจ้าของแต่เพยีง

ผู้เดยีว

กระต่ายทิ้งตัวลงบนเตียงนอนของตัวเองด้วยความอ่อนเพลีย 

ช่วงนี้ขนมที่ร้านของเธอขายดเีป็นพเิศษ ทำาให้เธอต้องอยู่ช่วยพนกังาน

ทำาขนมจนถึงดึกดื่นทุกวัน ทำาให้ร่างกายค่อนข้างเหนื่อยล้ามากกว่า

ปกติ

ห้าปีแล้วสนิะที่เธอใช้ชวีติแบบนี้มาเพยีงลำาพงั ตั้งแต่บดิามารดา

จากไป กระต่ายกอ็ยู่ในบ้านหลงันี้อย่างเดยีวดายมาตลอด ไม่ว่าเธอ

จะหนัไปทางไหนกม็แีต่ความว่างเปล่า มแีต่ความเหงาอยูข้่างกายเป็น

เพื่อน ไม่ว่ายามหลบัหรอืยามตื่น

แม้แต่คนบางคน...กระต่ายสลดัศรีษะของตวัเองเพื่อขบัไล่ภาพ

บางอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวทันที ไม่มีประโยชน์อะไรที่เธอจะไปคิดถึง

วนัเก่าๆ เพราะถงึอย่างไรมนักไ็ม่มวีนัหวนกลบัมาได้อกี

พรุ่งนี้ยงัมเีหมอืนเดมิ พรุ่งนี้อาจจะดขีึ้น กระต่ายเชื่ออย่างนั้น 

แม้ในแต่ละวันจะใช้ชีวิตไปอย่างไม่มีจุดหมายก็ตาม อย่างน้อยเธอก็

ยงัโชคดกีว่าคนอื่นๆ อกีหลายคนที่ไม่มโีอกาสได้รบัสิ่งดีๆ  อย่างที่เธอ
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ได้รบั

หญงิสาวหลบัตาลงช้าๆ พร้อมกบัภาวนาว่าอย่าให้ตวัเองฝันถงึ

ใครคนนั้นอกี สดุท้าย...ความเมื่อยล้าจากการทำางานกท็ำาให้เธอหลบั

ไปในที่สุด ท่ามกลางความเงียบสงบในบ้านเล็กๆ หลังงามที่อบอวล

ไปด้วยกลิ่นอายธรรมชาติ

“มาแล้วหรือครับ” 

เสียงทักทายจากบุรุษที่คุ้นเคยกันดี ทำาให้กระต่ายยิ้มออกมา

หลังจากที่เปิดประตูเข้ามาในร้าน ปกติแล้วตรีภพจะแวะมาอุดหนุน

ขนมของร้านประมาณสองทุม่หลงัเลกิงาน แต่ในวนันี้เขามาตั้งแต่หวัคำ่า 

ทำาให้กระต่ายค่อนข้างแปลกใจไม่น้อย

“ทำาไมวนันี้มาเรว็จงัคะ”

“วนันี้เคลยีร์งานเสรจ็เรยีบร้อยแล้วครบั เลยแวะมารบัขนมที่สั่ง

เอาไว้ก่อน อกีอย่างผมมเีรื่องอยากจะรบกวนคณุต่ายด้วย”

ตรีภพ นักธุรกิจหนุ่มอนาคตไกลวัยยี่สิบเจ็ดปียิ้มให้กระต่าย 

เกือบปีแล้วที่เขาแวะเวียนมาที่ร้านขนมแห่งนี้เกือบทุกวัน เพราะรู้สึก

ถูกชะตากบัสาวสวยเจ้าของร้านอย่างกระต่าย

“มอีะไรให้ฉนัช่วยหรอืคะ” กระต่ายรบีวางกระเป๋าลงทนัท ีก่อน

จะเดินมานั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามชายหนุ่ม ซึ่งนั่งมองเธอด้วยประกายตา 

วบัวาว จนหญงิสาวรู้สกึอดึอดัอย่างบอกไม่ถูก เนื่องจากรู้ว่าอกีฝ่าย

คดิอย่างไรกบัเธอ

“คนืพรุง่นี้จะมงีานแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ของผมที่โรงแรม 

น่ะครบั เลยอยากจะชวนคณุต่ายไปด้วย”

“คะ?...” กระต่ายทำาหน้าตกใจ เพราะไม่คดิว่าตรภีพจะชวนเธอ

ไปงานของบรษิทัด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ชายหนุม่กร็กัษาระยะห่างระหว่าง

กนัได้เป็นอย่างด ีแต่วนันี้ตรภีพมาแปลกกว่าปกติ
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“ไปเปิดหูเปิดตาด้วยกนันะครบั เพื่อนๆ ผมเองกอ็ยากเจอคณุ

ต่ายด้วย”

“อยากเจอฉนันี่นะคะ” กระต่ายเลกิคิ้วแปลกใจ เมื่ออกีฝ่ายบอก

ว่าเพื่อนของเขาอยากเจอเธอ เพราะถึงแม้ว่าเธอจะสนิทกับตรีภพมา

ได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตาม ทว่าก็ไม่เคยไปไหนมาไหนกับตรีภพเป็นการ

ส่วนตวั หรอืพบเจอเพื่อนๆ ของเขามาก่อน

“ครบั เราสองคนเป็นเพื่อนกนัมานาน ผมอยากให้คณุต่ายได้

รู้จักกับเพื่อนๆ ของผมบ้าง อีกอย่างงานนี้ก็เป็นงานสำาคัญของผม  

ผมกอ็ยากให้คนสำาคญัอย่างคณุต่ายไปร่วมแสดงความยนิดดี้วย”

คนสำาคัญอย่างนั้นเหรอ กระต่ายกลืนนำ้าลายลงคอ ไม่รู้จะ

บอกปัดออกไป หรือว่าจะตอบรับคำาชวนของเขาดี เธอไม่ได้รังเกียจ

เขาหรอก เพยีงแต่ไม่อยากเข้าไปในโลกของตรภีพมากไปกว่านี้

“คอืฉนั...”

“นะครบั นานๆ จะมโีอกาสดีๆ  แบบนี้สกัท”ี ตรภีพคะยั้นคะยอ 

พร้อมกบัพยายามลุ้นให้หญงิสาวใจอ่อนยอมไปกบัเขาสกัครั้ง

“มนัจะดเีหรอคะ ฉนัเองกไ็ม่รู้จกัใคร” 

“ดีสิครับ นะครับคุณต่าย แค่ไปกับผม คุณต่ายก็ไม่ต้องห่วง

อะไรเลย”

เจอลูกตื๊อของตรีภพเข้าไป กระต่ายก็ถึงกับพูดไม่ออกไปเลย 

ทีเดียว งานนี้เห็นทีว่าคงปฏิเสธไม่ได้แล้วสินะ เพราะทั้งสายตาทั้ง 

นำ้าเสยีงเว้าวอนของเขาทำาให้กระต่ายอ่อนใจ จนไม่กล้าที่จะหยบิยื่นความ

ผดิหวงัให้แก่เขา

“กไ็ด้ค่ะ พรุ่งนี้ฉนัจะไปกบัคณุ” หญงิสาวตอบออกไปในที่สดุ

“โอ...ขอบคณุครบัคณุต่าย” ตรภีพอทุานออกมาด้วยความยนิดี 

ก่อนจะเผลอยื่นมือมากุมมือเล็กของฝ่ายตรงข้ามทันที เนื่องจากทน

เกบ็อาการตื่นเต้นไม่ไหว
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กระต่ายยิ้มแหยๆ ก่อนจะค่อยๆ ดึงมือตัวเองออกมาจากการ

เกาะกุมนั้นอย่างรักษามารยาท เธอไม่ได้รังเกียจเขา ทว่าก็ไม่อาจ

ปล่อยให้อกีฝ่ายทำาอะไรที่ดูเกนิกว่าคำาว่าเพื่อนได้

ตรภีพยิ้มหวาน พร้อมกบัลอบมองใบหน้าเนยีนใสของกระต่าย

ด้วยหัวใจที่พองโต ในที่สุดเธอก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทำาคะแนนบ้าง

เสยีท ีหลงัจากที่เขาเพยีรทำาความดแีละเอาใจใส่เธอข้างเดยีวมาตลอด 

กระต่ายเป็นคนน่ารกั เธอยิ้มง่ายและอธัยาศยัดตี่อคนรอบข้าง 

อีกทั้งยังทำาขนมอร่อยถูกปากคนในครอบครัวเขามากทีเดียว จึงไม่

แปลกอะไรที่ครอบครวัของเขาจะเหน็ดเีหน็งามกบัการที่เขามาตามจบี

เธอจนถึงทุกวันนี้ นั่นก็เพราะทุกคนมีความหวังว่าสักวันหญิงสาวจะ

ยอมใจอ่อน และยอมตกลงปลงใจกบัลกูชายเพยีงคนเดยีวของตระกูล

“พรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆ รอได้เลยนะครับ สองทุ่มผมจะไปรับที่

บ้าน”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ คณุภพมารบัที่ร้านนี่เลยดกีว่า เดี๋ยวฉนัจะรอ

คุณที่นี่นะคะ” กระต่ายรีบค้านขึ้นมาทันที เพราะไม่อยากให้ตรีภพ 

ก้าวลำ้าความสมัพนัธ์มากไปกว่านี้

ที่เธอยอมไปกบัเขากเ็พราะเกรงใจ อย่างน้อยเธอกค็วรไปแสดง

ความยนิดกีบัเขาในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง อกีอย่างเธอเองกอ็ยากเปิดหู

เปิดตาบ้าง อย่างน้อยกไ็ม่ต้องกลบัไปนอนเหงาที่บ้านตามลำาพงัไปคนื

หนึ่งละ

“เอาอย่างนั้นก็ได้ครับ เป็นอันว่าพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณต่ายที่

ร้านสองทุ่มตรงนะครบั”

“ค่ะ” หญงิสาวตอบสั้นๆ พร้อมกบัเบอืนหน้าหนสีายตาหวาน

ฉำ่ามคีวามหมายของตรภีพทนัท ี

ทำาไมนะ ทำาไมเธอถึงไม่เคยหวั่นไหวกับสายตาคู่นี้ของตรีภพ

เลย ทั้งที่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง ซึ่งเอาอกเอาใจและคอยเป็นห่วง 



20   เจ้าสาวยอดรัก

เป็นใยเธอมาตลอด

แต่ถ้าหากเป็นสายตาคู่นั้น ไม่ส.ิ..กระต่ายสลดัความคดินี้ออก

ไปจากสมองแทบจะทันที ก่อนจะหันไปคุยกับตรีภพเพื่อกลบเกลื่อน

ความเจบ็ปวดที่ไม่เคยลบเลอืนไปจากใจ

บางที...ตรีภพอาจทำาให้เธอลืมบางอย่างที่คั่งค้างในหัวใจได้ 

เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะออกงานคู่กับเขาในคืนพรุ่งนี้ มันก็ดูไม่

เลวร้ายเท่าที่ควรหรอก

แสงแฟลชและแสงไฟทำาเอากระต่ายแทบเป็นลม ทว่าเธอ

กพ็ยายามฝืนยิ้มให้แก่ครอบครวัของตรภีพ และบรรดาเพื่อนๆ ของเขา

ที่กรูกันเข้ามาทักทายเธอ พร้อมกับล้อตรีภพว่ามากับคนรู้ใจที่ทุกคน

อยากเจอมานาน

วนันี้กระต่ายมาในชดุราตรสีขีาวสั้นเหนอืเข่ากบัรองเท้าส้นสงูที่

เธอไม่ค่อยได้ใช้งานมานาน ทำาให้เกิดอาการเมื่อยขาอยู่ไม่น้อยเลย 

ทีเดียว และเมื่อตรีภพขอตัวไปรับรองแขกที่มาในงาน กระต่ายก็ถือ

โอกาสเดนิหนอีอกมาด้านนอกทนัท ีพร้อมกบัเดนิหน้ายุ่งไปนั่งที่เก้าอี้

ตวัสวยในมมุที่ลบัตาคน 

เมื่อยขาจัง หญิงสาวแอบบ่นในใจ ไม่รู้ว่าเธอคิดผิดหรือคิด

ถูกกันแน่ที่มากับตรีภพในคืนนี้ เพราะดูแล้วโลกของไฮโซอย่างเขา  

มนัช่างแตกต่างจากโลกใบเลก็ๆ ของเธอเหลอืเกนิ

“ชะ...ช่วยด้วย” 

เสียงร้องอันแผ่วเบาของใครบางคนในบริเวณใกล้นั้น ทำาให้

กระต่ายถงึกบัตวัแขง็ไปแทบทนัท ีก่อนที่จะเหลยีวมองไปรอบๆ กาย

ด้วยสหีน้าตื่นตระหนกระคนสงสยั

เสยีงใคร...หญงิสาวถามตวัเอง  หวัใจเต้นแรงผดิปกต ิก่อนจะ

เงี่ยหูฟังว่าเสียงปริศนานั่นดังมาจากที่ใดกันแน่ ทว่าเสียงนั้นก็เงียบ
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หายไปราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

กระต่ายขมวดคิ้วเข้าหากนัทนัท ีก่อนจะมองหาเจ้าหน้าที่รกัษา

ความปลอดภัยของโรงแรมด้านหน้า ทว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นกลับยืนทำา

เฉยเหมอืนไม่ได้ยนิอะไร ก่อนที่เขาจะวิ่งออกไปโบกรถให้แก่แขกและ

ลูกค้าที่ขบัเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้

หรือว่าจะหูฝาดไปนะ กระต่ายถามตัวเองด้วยความไม่แน่ใจ 

สดุท้ายความสงสยักท็ำาให้เธอตดัสนิใจลกุจากเก้าอี้ แล้วเดนิไปยงัซอก

ตวัอาคารด้านข้าง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบรเิวณที่เธอนั่งเท่าใดนกั

เธอได้ยนิเสยีงมาจากทางนี้นี่นา กระต่ายยงัเชื่อสญัชาตญาณ

ตวัเอง แม้ตรงนี้จะค่อนข้างมดืสลวัพอสมควร ทว่าแสงไฟจากด้านหน้า

บริเวณลานจอดรถก็พอจะสะท้อนให้เธอมองเห็นอะไรได้ชัดเจนพอ

สมควร

หลอดไฟตรงนี้น่าจะเสยี หญงิสาวสนันษิฐานอย่างนั้น เพราะ

เธอเหน็ว่ามหีลอดไฟตดิตั้งอยูบ่รเิวณนี้ถงึสองดวงด้วยกนั ทว่ากไ็ร้แสง

สว่างด้วยกนัทั้งสองดวง

“ปล่อยฉนั! ไอ้เลว”

เสยีงของใครบางคนคำาราม ทำาให้กระต่ายถงึกบัชะงกัฝีเท้าลง

ทันที พร้อมกับจ้องมองไปยังภาพเบื้องหน้าด้วยสายตาตื่นตระหนก

และตกใจสดุขดี

คณุพระช่วย! 

กระต่ายอทุานในใจด้วยความตื่นกลวั ยกมอืขึ้นปิดปากตวัเอง

ไม่ให้เปล่งเสยีงออกไป ชายชราคนหนึ่งกำาลงัทรดุตวัลงบนพื้นด้วยร่าง

ที่มีเลือดท่วมตัว ในขณะที่ชายฉกรรจ์อีกคนหนึ่ง กำาลังดึงมีดปลาย

แหลมออกจากร่างของชายชราผู้นั้นด้วยความรวดเร็ว แล้วจ้วงแทง

กลบัเข้าไปอกีครั้ง จนชายชราคนนั้นแน่นิ่งไปในที่สดุ

กระต่ายตัวสั่นระริก สั่งตัวเองให้รีบออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด 
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พร้อมกบัไปตามคนมาช่วยชายชราคนนั้น ไม่อย่างนั้นแล้วเขาอาจจะ

ไม่รอดกไ็ด้

กระต่ายค่อยๆ ถอยออกมาด้วยความหวาดหวั่น พร้อมกบัทำา

ทุกอย่างให้เงียบที่สุด เพราะไม่อย่างนั้นแล้วฆาตกรอาจจะหันมาทำา

อนัตรายเธออกีคนกเ็ป็นได้

ทว่าความโชคร้ายก็มาเยือนกระต่ายจนได้ เพราะจู่ๆ เท้าของ

เธอกเ็ผลอไปสะดดุกบักล่องกระดาษกล่องหนึ่งที่วางเกะกะอยู่จนเกดิ

เสยีงดงั

“นั่นใคร!”

กระต่ายหน้าซดีเผอืด ก่อนจะหนัไปมองชายฉกรรจ์คนนั้นด้วย

สายตาตื่นกลวั และแน่นอนว่าชายผูน้ั้นกห็นัมามองที่เธออย่างรวดเรว็

เช่นกนั

วิ่งส.ิ..

กระต่ายบอกตวัเอง ก่อนจะหนัหลงัแล้ววิ่งออกจากตรงนั้นโดย

ไม่กล้าหันกลับไปมองเบื้องหลังอีกเลย หารู้ไม่ว่าชายฉกรรจ์ผู้ก่อเหตุ

คนนั้น กำาลงัยนืมองเธอที่วิ่งเข้าไปในงานด้วยสายตาโหดเหี้ยม 

“อะไรนะคะ! ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ”

กระต่ายแทบไม่เชื่อหูตัวเอง เมื่อตรีภพกลับเข้ามาบอกเธอว่า

บรเิวณที่เธอเหน็เหตกุารณ์เมื่อสามสบินาทกี่อน ไม่มรี่องรอยของการ

ต่อสู้ หรอืมใีครถูกทำาร้ายด้วยมดีปลายแหลมอย่างที่เธอบอกเขาเลย

“ครบั ไม่มรีอยเลอืด ไม่มรี่องรอยการต่อสู้ และกไ็ม่มแีม้แต่เงา

ชายชราคนที่คณุต่ายบอกว่าถูกทำาร้ายในบรเิวณที่เกดิเหตเุลยนะครบั”

ตรีภพอธิบาย เพราะหลังจากที่กระต่ายวิ่งเข้ามาบอกเขาว่ามี

คนถูกทำาร้ายที่ซอกตกึในมมุหนึ่งของโรงแรม เขากร็บีโทร. แจ้งตำารวจ

ให้รีบมาตรวจสอบทันที พร้อมกับพาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



โอบขวัญ   23

เข้าไปยงัที่เกดิเหต ุแต่กไ็ม่มอีะไรเกดิขึ้นอย่างที่กระต่ายบอกเลยสกันดิ

“มนัจะเป็นไปได้ยงัไงกนัคะ ในเมื่อฉนัเหน็ชดัๆ เตม็สองตา ว่า

มคีนถูกทำาร้ายตรงนั้น” กระต่ายยนืยนัเสยีงหนกัแน่น เพราะเธอมั่นใจ

ว่าสิ่งที่เหน็คอืความจรงิ เป็นไปไม่ได้ที่ตรภีพหรอืตำารวจจะบอกว่ามนั

ไม่มอีะไรเกดิขึ้น

มนัต้องมอีะไรผดิพลาดส ิกระต่ายเชื่ออย่างนั้น ไม่มทีางที่เธอ

จะตาฝาดหรอืเข้าใจผดิอย่างแน่นอน อกีอย่างเธอจำาฆาตกรคนนั้นได้

แม่นเลย

มนัเหน็หน้าเธอ เช่นเดยีวกบัที่เธอเหน็หน้ามนั...

“ไม่มอีะไรเกดิขึ้นจรงิๆ ครบัคณุต่าย ผมว่าที่คณุต่ายเหน็มนั...”

“จะบอกว่าฉันตาฝาด หรือเข้าใจผิดไปอย่างนั้นหรือคะ” 

กระต่ายทำาเสยีงขึ้นจมกู บ่งบอกความไม่พอใจสดุฤทธิ์ที่ตรภีพเองกไ็ม่

เชื่อเธอเหมอืนกนั

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะครบั เพยีงแต่...”

“กล้องวงจรปิดล่ะคะ เราสามารถขอทางโรงแรมดูได้นี่นา” 

กระต่ายบอกเหมอืนนกึขึ้นได้ ทว่าตรภีพกลบัส่ายหน้า แล้วมองมาที่

เธอเหมอืนลำาบากใจ

“ตำารวจเชก็แล้วครบั แต่ไม่มอีะไร ผมว่าคณุต่ายอาจจะตาฝาด 

หรอืเข้าใจผดิไปเองนั่นแหละครบั”

“แต่ว่า...”

“คณุต่าย” ตรภีพเดนิเข้ามายนืตรงหน้าหญงิสาว พร้อมกบัถอื

โอกาสฉวยมือเล็กขึ้นมาจับแล้วบีบเบาๆ ราวกับกำาลังปลอบให้เธอ

ใจเย็นลง “จะอะไรก็แล้วแต่ ผมไม่อยากให้คุณต่ายเข้าไปยุ่งด้วย 

ทั้งนั้น ช่างมนัเถอะนะครบั”

“แต่...” กระต่ายไม่ชอบใจ ในเมื่อเธอเหน็ชดัเตม็สองตา และ

ยงัจำาหน้าผู้ชายคนนั้นได้แม่นขนาดนี้ ตรภีพกบัตำารวจยงับอกว่าไม่มี
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อะไรอย่างนั้นเหรอ บ้าจริง...มันไม่ยุติธรรมกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย 

คนนั้นสกันดิ

“ไม่มแีต่ทั้งนั้นครบัคณุต่าย ลมืมนัไปให้หมดนะครบั”

สายตาเว้าวอนของตรีภพทำาให้หญิงสาวพ่นลมหายใจออกมา 

ก่อนจะดึงมือเล็กออกจากการเกาะกุมของอีกฝ่ายด้วยสีหน้าที่ดู

หงดุหงดิเลก็น้อย

“ผมว่าวันนี้คุณต่ายคงเหนื่อยมากแล้ว กลับไปพักผ่อนที่บ้าน

ก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะขับรถไปส่ง” ตรีภพบอกอย่างอ่อนใจ 

รู้ดวี่ากระต่ายคงไม่ยอมลมืเรื่องนี้ง่ายๆ

เธอวิ่งเข้าไปบอกเรื่องนี้กบัเขาในงานด้วยสหีน้าตื่นตกใจ พร้อม

กบัยนืยนัว่าเธอไม่ได้ตาฝาดและสร้างเรื่องโกหกนี้ขึ้นมาเอง แต่ในเมื่อ

ตำารวจตรวจสอบและยืนยันแล้วว่ามันไม่มีอะไร กระต่ายเองก็ได้แต่

แปลกใจและสบัสนไม่น้อยเลย

“อย่าเลยค่ะ ฉนักลบัเองได้ คณุไปดแูลงานของคณุต่อเถอะค่ะ” 

กระต่ายปฏเิสธทนัท ีในตอนนี้เธอยอมรบัว่าทั้งมนึทั้งงงจนทำาอะไรไม่

ถูกไปหมดแล้ว จงึอยากอยู่คนเดยีวมากกว่า

“ผมเป็นห่วงนะครับ” ตรีภพบอกราวกับว่า รู้สึกผิดที่ตัวเอง

เป็นต้นเหตุให้หญิงสาวต้องมาพบกับเหตุการณ์แปลกๆ ในคืนนี้  

ถ้าเขาไม่ชวนเธอมา กระต่ายกค็งไม่ต้องเจอกบัเรื่องบ้าๆ ที่หาคำาตอบ

ไม่ได้อย่างนี้แน่นอน

“ขอบคุณค่ะ แต่ฉันดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้ว คุณภพไม่ต้อง 

เป็นห่วงนะคะ”

พูดจบกระต่ายกเ็ดนิหนอีอกไปจากโรงแรมทนัท ีปล่อยให้ตรภีพ

ได้แต่มองตามไปด้วยสายตาเป็นห่วง เขารู้ว่ากระต่ายเก่งและเอาตัว

รอดได้เสมอ และด้วยสาเหตุนี้เอง ที่ทำาให้เขาสนใจเธอเข้าอย่างจัง 

หลงัจากได้พบและพูดคยุกนัที่ร้านรอรกัขนมหวานอยู่เสมอ
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น่ารกั อ่อนหวาน แถมยงัเก่งสารพดั ยนืหยดัได้ด้วยตวัเองตาม

ลำาพังมาตลอด สักวันตรีภพจะทำาให้เธอใจอ่อน ยอมให้เขาเข้าไปใน

โลกส่วนตัวของเธอมากขึ้น สักวัน...เขาจะเป็นเจ้าของหัวใจหยิ่งๆ 

ดวงนี้ของกระต่ายให้ได้



26   เจ้าสาวยอดรัก

กระต่ายกลับมาถึงบ้านสวนในเวลาเกือบเที่ยงคืน เพราะ

มวัแวะเข้าไปดูความเรยีบร้อยที่ร้านขนมก่อน และพอเหน็ว่าขนมบาง

อย่างหมดเกลี้ยงไปทั้งชั้น เธอกเ็ลยอยู่ช่วยแอนนาและพนกังานเตรยีม

ของและวตัถดุบิที่จะทำาและวางขายในวนัพรุง่นี้ต่อไป ขนมทกุอย่างใน

ร้านของเธอจงึสดใหม่ เป็นที่ถกูใจของลกูค้าที่แวะเวยีนมาอดุหนนุเป็น

ประจำาทกุวนั

กระต่ายจัดร้านด้านหน้าให้เป็นที่นั่งเล่นเกือบสิบโต๊ะ สำาหรับ

ลูกค้าที่เข้ามาคุยธุรกิจ หรือพักผ่อนกัน เพราะนอกจากลูกค้าจะสั่ง

ขนมหวานเป็นของว่างแล้ว ก็ยังสั่งชา กาแฟ และนำ้าผลไม้ปั่นเพื่อ

สขุภาพของทางร้านอกีด้วย ทำาให้บรรยากาศของร้านรอรกัขนมหวาน

ค่อนข้างครกึครื้นพอสมควร

กระต่ายปิดรั้วบ้านหลงัลงจากรถด้วยความอ่อนเพลยี ความจรงิ

เธอชินแล้วกับการทำางานจนดึกดื่นแบบนี้ แต่เป็นเพราะวันนี้เธอต้อง

เจอกับเรื่องแปลกๆ และน่าตื่นเต้นมาหมาดๆ จึงทำาให้สมองครุ่นคิด

ถงึมนัด้วยความกงัวลตลอดเวลา

หญงิสาวมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาด วิ่งหนคีนร้ายออกมาแทบไม่ทนั

อย่างนั้น คงไม่เรียกว่าเข้าใจผิดไปเองอย่างแน่นอน ทำาไมตรีภพกับ

2
คุณนายเบอร์ตัน
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ตำารวจถงึไม่เชื่อเธอกนันะ

เธอไม่ได้ตกใจกลัวจนเกิดภาพหลอนไปเองหรอก หากมีอาวุธ

หรือปืนสักกระบอกป้องกันตัวเองในตอนนั้น รับรองว่ากระต่ายจะไม่

วิ่งหนมีนัแน่

เฮ้อ...ยิ่งคดิยิ่งงง หญงิสาวส่ายหน้าแล้วถอนหายใจ สลดัเรื่องราว

อันน่าปวดหัวทิ้งไปจากสมองชั่วคราว ก่อนจะเดินเข้าห้องนอนเพื่อ 

อาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า และพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากอาการเมื่อยล้า

มาเกอืบทั้งวนั พรุ่งนี้เธอจะตื่นสายๆ หน่อย แล้วค่อยออกไปดูที่ร้าน

ความเหนื่อยและความง่วงงุน ทำาให้กระต่ายหลับไปโดย

ง่ายดายเหมือนทุกคืน เธอมักใช้วิธีนี้เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่าง

เตม็ที่ในแต่ละวนั ไม่อย่างนั้นแล้ว ความรูส้กึบางอย่างที่คั่งค้างอยูใ่นใจ

ของเธอมาตลอดหลายปี จะทำาให้เธอฟุ้งซ่านและนอนไม่หลบัเหมือน

ที่เคยเป็นมา

“กระต่ายน้อยของฉนั”

นำ้าเสยีงทรงพลงัที่ดงัแว่วเข้ามาในโสตประสาท ทำาให้กระต่าย

ขยบัตวัเบาๆ ด้วยความขี้เกยีจ แต่กย็งัหลบัตาอยูอ่ย่างนั้นเพราะความ

งวัเงยี

“ยายเดก็บ้า”

เสยีงกระซบิต่อว่าข้างหูทำาให้กระต่ายขมวดคิ้วงนุงง เธอฝันอกี

แล้วเหรอ หญงิสาวถามตวัเองในใจ ร่างกายเธอเหนื่อยล้าถงึขนาดนี้

แล้ว ยงัจะฝันถงึเขาคนนั้นอกีหรอื

ใช่เขาแน่ กระต่ายจำาเสียงของเขาได้ ต่อให้เขาคนนั้นจากไป

นานแค่ไหนก็ตาม แต่เขาจะตามมาหลอกหลอนเธอทุกคืนทำาไม  

ในเมื่อเขาตดัใจที่จะลมืเธอไปจากชวีติของเขาแล้ว

เคราสากๆ ทิ่มลงบนแก้มนวลเบาๆ จนรูส้กึจกัจี้ไปหมด กระต่าย

ครางอู้อี้แล้วเบี่ยงใบหน้าหนีทันที ฝันคราวนี้เธอสัมผัสตัวเขาได้ด้วย
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หรอื ดจีงั...ฝันของเธอววิฒันาการไปอกีขั้นหนึ่งแล้วอย่างนั้นเหรอ

“อื้อ...” กระต่ายครางในลำาคออย่างรำาคาญใจ รู้สึกว่าหนวด

เครานั่นจะทิ่มตำาลงไปทุกส่วนบนใบหน้าของเธอมากจนเกินไปแล้ว  

ซึ่งมนัรบกวนการนอนของเธอเป็นอย่างมาก

“อุย๊!” หญงิสาวอทุานออกมาด้วยความตกใจ เมื่อใบหูของเธอ

โดนขบแรงๆ จากรมิฝีปากร้อนระอจุนเธอขนลกุไปหมด

“แรบบิตน้อย” เสียงเรียกนั้นยังดังอยู่ข้างหูเธอ กระต่ายถอน

หายใจเบาๆ ก่อนจะค่อยๆ ลมืตาตื่นขึ้นมามองเจ้าของเสยีงในความ

สลวัของแสงไฟจากหวัเตยีง

“มากวนกนัอยู่ได้ทกุวนั ทำาไมไม่ไปให้พ้นจากชวีติหนเูสยีทคีะ” 

กระต่ายเอ่ยถามด้วยนำ้าเสียงหงุดหงิด พร้อมกับจ้องมองเจ้าของ

นยัน์ตาสนีำ้าตาลอ่อนด้วยความเหลอือด

บุรุษที่โผล่มาเยี่ยมเธอในฝันเอียงคอมองแล้วทำาหน้านิ่ง แต่

ปลายนิ้วของเขากลบัลากไล้ไปมาบนแก้มเนยีนของเธอ แล้ววกลงไป

ยงัรมิฝีปากอิ่มแผ่วเบา

“หนูเกลยีดคณุ อย่ามาให้เหน็หน้าอกีได้ไหมคะ” กระต่ายบอก

เขาเสียงขุ่น ก่อนจะหลับตาลงทันทีเมื่ออีกฝ่ายก้มลงมาหาที่ปากอิ่ม 

แล้วหลังจากนั้นก็กดริมฝีปากหยักหนาลงบนกลีบปากของเธออย่าง

แผ่วเบา

อะไรกนั วนันี้ทำาไมเขาถงึ...

กระต่ายใจเต้นขึ้นมาไม่เป็นจังหวะ สัมผัสแบบนี้เธอเคยได้รับ

จากเขาเมื่อห้าปีที่แล้ว แต่ว่า...วนันี้เธอไม่ได้คดิถงึเขามากขนาดนี้เสยี

หน่อย อย่างน้อยกไ็ม่ได้คดิถงึจูบสั่งลาในครั้งนั้นสกันดิเลย

กระต่ายเผยอปากให้เขาอย่างลืมตัว ในเมื่อนี่มันคือความฝัน 

แล้วทำาไมเธอจะปล่อยให้ทกุอย่างเป็นไปตามบทบาทของมนัไม่ได้ล่ะ

หญิงสาวปล่อยให้อีกฝ่ายรุกรานอย่างเต็มอกเต็มใจ หากสิ่งนี้
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มนัจะช่วยให้เธอหลบัอย่างสบายขึ้นได้ กระต่ายกจ็ะปล่อยให้มนัเป็น

ไปตามครรลองของมนั

“คดิถงึเธอ” เสยีงทุม้คุน้หกูระซบิบอกอยูข้่างพวงแก้ม หลงัจาก

ที่ถอนจูบออกไป

“เพื่ออะไรกันคะ” กระต่ายถามออกไปอย่างรู้สึกขำา ฝันครั้งนี้

จรงิจงักว่าทกุคนืที่ผ่านมา หญงิสาวสมัผสัตวัเขาได้ และเขา...กส็มัผสั

เธอได้เหมอืนกนั

หรือว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่กระต่ายจะฝันถึงเขาหรือเปล่านะ 

หญิงสาวถามตัวเองในใจ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี เพราะเธอเองก็ไม่

อยากนอนฝันถงึเขาไปตลอดอย่างนี้อกีแล้ว พอกนัที

ร่างสูงใหญ่ขึ้นมาก่ายเกยเธอจนรู้สึกหนักอึ้งไปทั้งร่าง แบบนี้

เรียกว่าผีอำาหรือเปล่านะ หญิงสาวเคยได้ยินมา เพียงแต่ผีที่ว่ามัน

มหีน้าตาเหมอืนใครบางคนที่เธอรู้จกัเท่านั้นเอง คงจะเป็นอย่างนั้นแน่ 

เพราะเธอไม่มเีรี่ยวแรงที่จะขยบัหนเีลย

“อย่ามายุ่งกบัหนูนะ ไปให้พ้น” หญงิสาวตวาดใส่ผหีื่นบนร่าง 

แต่กลบัถูกปิดปากด้วยรมิฝีปากหยกัหนาอกีครั้ง ทำาให้เธอไม่สามารถ

ส่งเสยีงไล่ได้อกี มหินำาซำ้า ยงัถูกผหีน้าตาดจีูบอย่างดูดดื่มจนหายใจ

หายคอแทบไม่ทนั

ตื่นสิกระต่าย หญิงสาวเตือนตัวเองด้วยหัวใจที่เต้นรัว ความ

หวานลำ้าที่ได้รบัจากคนในความฝันกำาลงัทำาให้เธอไม่เป็นตวัของตวัเอง 

แถมยังรู้สึกซาบซ่านและหวั่นไหวกับจุมพิตดูดดื่มนั่นจนต้องยกแขน

โอบรอบคออกีฝ่ายเอาไว้อย่างลมืตวั

รู้สึกดีจัง กระต่ายหลับตาพริ้มและยิ้มน้อยๆ ในความมืดสลัว 

ชายในฝันปั่นป่วนร่างกายเธอจนตื่นเพริดไปหมด แต่กลับรู้สึกอบอุ่น

อย่างแปลกประหลาด ราวกับมันคือสิ่งที่เธอต้องการและรอคอยมา

ตลอดอย่างนั้น
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ฝ่ามอืร้อนผะผ่าวเลื่อนสำารวจเธอไปทั้งตวั กระต่ายสะดุ้งโหยง 

เมื่อมนัมาหยดุอยู่ที่ความอ่อนนุม่ของเธอแล้วบบีเคล้นเบาๆ หญงิสาว

ครางเสียงกระเส่าออกมาอย่างลืมตัวเมื่อถูกรุกไล้เขตหวงห้าม ซึ่งมี

เพยีงชดุนอนเบาบางเพยีงชิ้นเดยีวเท่านั้นที่ปกปิดอยู ่เนื่องจากเธอง่วง

นอนจนขี้เกยีจหยบิชั้นในมาสวมใส่ก่อนนอน

“คุณคาร์ล” กระต่ายเรียกชื่อคนในความฝันเสียงแผ่วเบา 

จิตสำานึกของเธอมันมีแต่เขาเต็มไปหมด และไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไป

นานเท่าไร หัวใจของเธอก็ไม่เคยลบเขาออกไปได้เลย ตรงกันข้าม  

มนักลบัเด่นชดัขึ้นเรื่อยๆ จนเธอเกบ็มาฝันถงึแทบทกุคนืเลยทีเดยีว

คาร์ล เบอร์ตนั วนันี้กระต่ายมเีขาอยูใ่นอ้อมกอดแล้ว แม้จะเป็น

เพียงแค่ความฝัน แต่เธอก็มีความสุขเหลือเกิน จนไม่อยากตื่นขึ้นมา

พบกบัความว่างเปล่าอกีเลย

“กระต่ายน้อยของฉนั”

เสียงหวานที่กระซิบข้างหูแผ่วเบาทำาให้กระต่ายอารมณ์เตลิด 

แม้กระทั่งชดุนอนบางเบาถูกรั้งออกไปจากกาย หญงิสาวกลบัไม่รู้สกึ

เขนิอายหรอืตกใจแต่อย่างใดเลย

หากเธอจะรักเขาได้ในฝัน กระต่ายก็พร้อมจะรัก หากเขา

สามารถกอดเธอแนบกายพร้อมกบัมอบลมหายใจอุน่ๆ ได้ เธอกพ็ร้อม

จะให้เขากอด ขอเพยีงเศษเสี้ยวนาทนีี้ มนัทำาให้เธอมคีวามสขุกเ็พยีงพอ

“คุณคาร์ล” หญิงสาวพรำ่าเรียกชื่อเขาอยู่อย่างนั้น พร้อมกับ

ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความหวามไหวนั้นอย่างสุขหัวใจ และไม่ว่า

เขาจะชกันำาเธอไปในทศิทางใด กระต่ายกพ็ร้อมจะก้าวไปกบัเขาทกุที่

อย่างเตม็ใจ

เธอขอแค่นี้ก็พอแล้ว หญิงสาวบอกตัวเองในใจ ก่อนจะโอบ 

กอดร่างใหญ่ที่เคลื่อนไหวบนร่างเอาไว้แน่น พร้อมกบัส่งเสยีงครางออก

มาเป็นระยะ เพื่อปลดปล่อยความเสียวซ่านจากสัมผัสรักของคนใน
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ความฝัน ราตรนีี้จะอกียาวนานแค่ไหนกระต่ายไม่รู ้ รูแ้ต่เพยีงว่าตอนนี้

บนเตยีงนี้ จะมแีค่เธอกบัเขาเพยีงเท่านั้น

นกกระจิบที่ส่งเสียงร้องในตอนเช้าของวัน ทำาให้กระต่าย

ต้องพลิกตัวไปมาด้วยความรำาคาญอย่างเสียไม่ได้ นกพวกนี้ชอบมา

ปลกุเธอแต่เช้าทกุวนั จนกลายเป็นกจิวตัรประจำาวนัของพวกมนัไปแล้ว 

ทว่าสำาหรบัเธอในวนันี้กลบัไม่ใช่เลยสกันดิ

เมื่อวานเธอนอนดึก แถมยังฝันหวานทั้งคืนจนไม่อยากตื่น 

อกีเลย แต่สดุท้ายแล้วมนักแ็ค่ความฝัน ที่เธอจะต้องตื่นขึ้นมาพบกบั

ความจรงิเหมอืนทกุวนั มเีพยีงความว่างเปล่าและเงยีบสงบ

กระต่ายถอนหายใจยาวๆ แล้วตื่นขึ้นมานั่งบนเตยีง เช้านี้ของ

เธอทำาไมมนัถงึได้อดิโรยและหมดแรงอย่างนี้นะ หญงิสาวบ่นอบุในใจ 

ก่อนจะขยี้ตาเบาๆ แล้วมองไปรอบๆ ห้องด้วยความรู้สกึเหนื่อยล้าจน

ไม่อยากลกุไปไหนเลย

เอ๋...กระต่ายขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความแปลกใจ เมื่อเห็นว่า

ชดุนอนของตนหล่นไปกองอยู่บนพื้นห้องตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่รู้

คณุพระ! นี่หมายความว่า...

กระต่ายก้มลงสำารวจร่างกายตัวเองทันที ก่อนจะอ้าปากค้าง

ด้วยความตกใจเมื่อพบว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของตนเปลือยเปล่าล่อนจ้อน 

หาได้มอีะไรตดิตวัสกัชิ้นไม่

เกดิอะไรขึ้น หญงิสาวถามตวัเองในใจ ปกตเิธอไม่เคยนอนดิ้น

จนเสื้อผ้าหลุดออกจากร่างกายอย่างนี้มาก่อนเลย แล้วทำาไมชุดนอน

ของเธอถงึได้หลดุไปกองอยู่บนพื้นห้องได้เล่า

กระต่ายกลืนนำ้าลายลงคอ ก่อนจะก้มลงสำารวจตัวเองอีกครั้ง

ด้วยความหวาดหวั่นใจ แต่สิ่งที่ทำาให้เธอตกใจมากกว่าชดุนอนที่หลดุ

ร่วงไปหลายสิบเท่า กลับเป็นร่องรอยบางอย่างที่ทำาเอาเธอแทบเป็น
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ลมไปเลยทเีดยีว

คุณพระช่วย! นี่มันรอยอะไรกัน กระต่ายยกมือขึ้นปิดปาก 

ตวัเองด้วยความตกใจสดุขดี เมื่อเหน็รอยชำ้าเป็นจำ้าๆ อยู่บนทรวงอก

เต่งตงึ รวมถงึต้นแขนและหวัไหล่ และอาจจะอกีหลายที่ที่เธอมองไม่

เหน็อกีกไ็ด้

นี่มันหมายความว่าอย่างไรกัน กระต่ายแทบอยากเป็นลม 

รอยชำ้าพวกนี้มาจากที่ไหน มาได้อย่างไร และใครเป็นคนทิ้งเอาไว้บนตวั

เธอแบบนี้ 

โอย...อยากจะบ้าตาย

“อรณุสวสัดิ์ คณุนายเบอร์ตนั”

นำ้าเสียงคุ้นหูของใครบางคนกล่าวทักทาย ทำาให้เจ้าของบ้าน

อย่างกระต่ายถงึกบัหนัขวบัไปมองที่หน้าประตหู้องนำ้าด้วยความตกใจ

ทนัท ีก่อนที่จะเบกิตาโพลงราวกบัเหน็ผอีย่างไรอย่างนั้น

“คะ...คุณ” กระต่ายเสียงสั่น เนื้อตัวชาดิกจนไม่สามารถขยับ

หรอืทำาสิ่งใดได้ สิ่งที่ทำาให้เธอตกใจและชอ็กไม่ใช่การถูกบกุรกุห้องนอน 

แต่เป็นใบหน้าของผู้บุกรุกในชุดคลุมสีขาวสะอาดตาที่ยืนกอดอก 

ส่งสายตามองเธอด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์นั่นต่างหาก

“ลกุไหวหรอืเปล่า”

นำ้าเสยีงเยาะหยนัและคำาถามมเีลศนยั บวกกบัสายตากรุม้กริ่ม

ของผู้มาเยอืน ทำาให้กระต่ายรบีเรยีกสตขิองตวัเองกลบัมาโดยไว ก่อน

จะจ้องมองเขากลบัไปด้วยสายตาตื่นตระหนก ทั้งตกใจทั้งงนุงงจนทำา

อะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ

“คณุคาร์ล” กระต่ายไม่อยากจะเชื่อสายตาตวัเอง บรุษุตรงหน้า

ของเธอเป็น คาร์ล เบอร์ตนั จรงิๆ ด้วย เขาตวัเป็นๆ ไม่ใช่แค่เธอตาฝาด

หรอืคดิไปเอง

“ดใีจจงั จำาฉนัได้ด้วย” อกีฝ่ายบอกเหมอืนประชด ก่อนจะกวาด
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สายตามองความอวบอิ่มเย้ายวนตรงหน้าด้วยความพึงพอใจอยู่ลึกๆ 

แม้จะได้เชยชมมนัมาแล้วกต็าม แต่ความงดงามนั้นกไ็ม่ทำาให้เขารูส้กึ

อิ่มเอมได้เลย

“คะ...คณุ มาได้ยงัไงคะ แล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วคณุ...”

“มาตั้งแต่เมื่อคนืแล้ว”

“คะ?...” กระต่ายผงะ ก่อนจะนกึทบทวนเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นใน

ความฝันของตวัเองทนัที

เขามาตั้งแต่เมื่อคนือย่างนั้นเหรอ คณุพระช่วย! ถ้าอย่างนั้นเมื่อ

คนืนี้ที่เธอฝัน มนักไ็ม่ใช่ความฝันแล้วส ิไม่นะ! ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม

“ถ้าอย่างนั้นเมื่อคนืนี้” กระต่ายเหงื่อตก รมิฝีปากสาวสั่นระรกิ

ขึ้นมาทนัททีนัใด

“เธอกอดฉันไม่ปล่อยเลย แถมยังลวนลามฉันไปทั้งเนื้อทั้งตัว

ด้วย” 

“หา! ว่าไงนะคะ หนูนี่นะ” กระต่ายไม่อยากจะเชื่อ เธอน่ะหรอื

ลวนลามเขา ไม่จรงิ...เป็นไปไม่ได้ เรื่องอะไรที่เธอจะต้องลวนลามเขา

ด้วย ไม่มทีางหรอก 

“หนนูั่นแหละ จะใครกนั ไม่เชื่อกล็องดเูนื้อตวัฉนัได้ มแีต่รอยเลบ็

เธอไปหมด” 

คาร์ล เบอร์ตนั ก้าวมาหาเธอที่เตยีงทนัท ีพร้อมกบักระโดดขึ้น

เตียงก่อนที่อีกฝ่ายจะขยับหนีไปเสียก่อน ส่งผลให้คนตัวเล็กถึงกับ 

กรดีร้องออกมาด้วยความตกใจที่โดนเขารั้งเข้าไปหาอ้อมอก

“ปล่อยนะ ปล่อยหน”ู กระต่ายตวาดใส่เขาเสยีงขุน่ ความน้อย-

เนื้อตำ่าใจที่ถูกเขาทิ้งไปทำาให้เธอไม่อาจญาติดีกับเขาได้อย่างสนิทใจ 

ตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นความเจ็บปวดจนไม่อยากเข้าใกล้เขา

แม้แต่นดิเดยีว

“เรื่องอะไรล่ะ เธอได้ฉันแล้วคิดจะเฉดหัวทิ้งอย่างนั้นเหรอ
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กระต่าย”

คำาถามนั้นของเขาทำาให้กระต่ายแทบอยากจะกรีดร้องออกมา

ดงัๆ เธอไปกระทำาชำาเราเขาตอนไหนกนัเล่า ไม่รู้เรื่องสกัหน่อย คาร์ล

เอาอะไรมาพูด

“คณุพูดอะไร หนูไม่รู้เรื่อง” กระต่ายปฏเิสธ พร้อมกบัพยายาม

ดิ้นให้พ้นจากการเกาะกุมของเขาให้ได้ ทว่าคาร์ลเองก็ไม่ยอมปล่อย

เธอง่ายๆ เช่นกนั ยิ่งเธอดิ้นแรงมากแค่ไหน เขากย็ิ่งกอดเธอแน่นมาก

ขึ้นเท่านั้น

“เรื่องของเธอกบัฉนัไง เราได้เสยีเป็นผวัเมยีกนัแล้วนะกระต่าย”

ว่าไงนะ! เราได้เสยีเป็นผวัเมยีกนัแล้ว อย่างนั้นเหรอ...กระต่าย

อยากจะเอาหัวโขกพื้นตาย ดูเหมือนว่าเวลาห้าปีจะทำาให้ภาษาไทย

ของ คาร์ล เบอร์ตนั ผดิเพี้ยนไปอย่างมากเลยทเีดยีว มนัช่างหยาบคาย

อะไรเช่นนี้

“ไม่จรงิ คณุโกหกหนู” หญงิสาวส่ายหน้าไม่ยอมรบั

“ไม่จริงได้ยังไง ดูนี่สิ ดูรอยพวกนี้ ฉันเป็นคนทำาเองทั้งหมด

แหละ”

คาร์ลจิ้มนิ้วไปยงัรอยรกัที่เขาฝากเอาไว้บนร่างกายของเธอแล้ว

ยิ้มอย่างภาคภมูใิจ เพราะมนัเป็นหลกัฐานสำาคญัที่แสดงถงึความเป็น

เจ้าของตวัเธอได้อย่างดทีเีดยีว

กระต่ายหน้าแดง ก่อนจะก้มลงมองร่างเปล่าเปลอืยของตวัเอง

ดว้ยหวัใจที่เต้นถี่ ทรวงอกสาวทั้งสองข้างของเธอมตีำาหนเิป็นรอยแดง

จำ้าๆ ชดัเจน จนไม่อาจปฏเิสธได้ว่าเมื่อคนืนี้ไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ที่คอก็มีนะ ถ้าส่องกระจกก็จะเห็นชัดเลย” คาร์ลบอกด้วย 

นำ้าเสียงตื่นเต้น ราวกับกำาลังแกล้งปั่นหัวให้เธอสติแตกกับทุกอย่างที่

เกดิขึ้นอย่างไรอย่างนั้น

“คนเลว คณุนี่มนั…” 
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กระต่ายไม่รู้จะด่าเขาว่าอย่างไร หญงิสาวเอื้อมมอืไปดงึผ้าห่ม

ขึ้นมาคลมุร่างของตนให้พ้นสายตาเขาทนัท ีทว่ากลบัถกูอกีฝ่ายรั้งออก

แล้วเหวี่ยงทิ้งไปอย่างไม่ไยด ีพร้อมกบักดร่างเปล่าเปลอืยลงบนที่นอน

อย่างรวดเรว็

“อย่านะ อย่ามาแตะหนู” กระต่ายเสยีงสั่น รู้สกึผดิหวงัในตวั

บุรุษต่างถิ่นคนนี้จนไม่อยากจะมองหน้าเขาอีกต่อไป คาร์ลในอดีตที่

เธอรู้จกัไม่ใช่คนหยาบคายตำา่ช้าแบบนี้ เขาคนนั้นไม่ใช่คนฉวยโอกาส

กบัผู้หญงิที่ไม่มทีางสู้อย่างเธอแน่นอน

“ทำาไมจะแตะไม่ได้ ในเมื่อเธอเป็นของฉัน” อีกฝ่ายเค้นเสียง

ออกมาด้วยความโกรธไม่แพ้กัน ข่าวดีเรื่องเธอกับผู้ชายคนนั้นทำาให้

เขาผดิหวงั เสยีใจ และกลายเป็นความโกรธจนไม่สามารถทนเหน็เธอ

มคีวามสขุกบัชายคนอื่นได้

“หนูไม่ใช่ของคณุ” กระต่ายตะโกนใส่หน้าเขาด้วยความคบัแค้น

ใจ ห้าปีที่จากไปมันทำาให้ผู้ชายที่แสนดีคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้

มากมายขนาดนี้เชยีวหรอื ไม่อยากจะเชื่อเลยจรงิๆ

“เธอเป็นของฉนักระต่าย ถงึยงัไงเธอกห็นคีวามจรงิข้อนี้ไปไม่ได้

หรอกนะ” 

กระต่ายสะอื้นเบาๆ ความสาวที่เธอทะนุถนอมมาตลอดยี่สิบ

สามปี กลบัถูกทำาลายลงด้วยมอืของผูช้ายที่เธอเฝ้ารอเขามาตลอดห้าปี

ด้วยความกกัขฬะอย่างนี้หรอื ช่างน่าสมเพชเสยีจรงิ

เสียงสะอื้นของคนใต้ร่างทำาให้คาร์ลหัวใจกระตุก ก่อนจะรีบ

ปล่อยมือออกจากข้อมือเล็กของเธอเหมือนรู้สึกตัว เขาไม่ได้ตั้งใจจะ

ทำาให้เธอเจบ็สกันดิ เพยีงแต่โมโหกบัเรื่องที่เกดิขึ้นจนเผลอตวัไปเท่านั้น

“ฉันขอโทษ” คาร์ลเอ่ยออกมาอย่างรู้สึกผิด ก่อนจะยื่นมือไป

แตะที่แก้มเนยีนใสของเธออย่างห่วงหา ทว่ากลบัถกูปัดทิ้งออกไปด้วย

ความฉนุเฉยีวของเจ้าตวัอย่างไม่ไยดี
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“อย่ามายุ่งกับหนู ไปให้พ้น” กระต่ายตะคอกใส่เขาเต็มเสียง 

ก่อนจะลุกจากเตียงแล้ววิ่งหนีเข้าห้องนำ้าไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้คาร์ล

ได้แต่มองตามร่างงามของเธอไปด้วยความปวดร้าวในอก

กระต่ายรังเกียจเขา ตอนนี้เธอเกลียดและขยะแขยงเขาจนไม่

อยากเข้าใกล้แล้วอย่างนั้นใช่ไหม ชายหนุ่มวัยสามสิบห้าถามตัวเอง

ในใจ ก่อนจะถอนหายใจแล้วทิ้งตวัลงนอนบนเตยีงใหญ่ด้วยความรูส้กึ

เจบ็ปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เขาไม่อยากเสยีเธอไป แค่รูว่้าเธอกำาลงัจะแต่งงานกบัชายคนอื่น 

ใจก็ร้อนรุ่มเป็นไฟจนไม่อาจนิ่งเฉยได้อีก กระต่ายเป็นของเขา และ 

จะเป็นของเขาคนเดยีว ใครหน้าไหนกไ็ม่มสีทิธิ์ได้ตวัเธอไปทั้งนั้น คาร์ล

สญัญากบัตวัเอง

ตอนนี้กระต่ายน้อยของเขาคงโกรธและเกลียดเขามาก แต่นับ

จากนี้ไป คาร์ลจะเริ่มต้นไล่ล่าคว้าหวัใจเธอคนืมา ทกุสิ่งทกุอย่างที่เคย

เป็นของเขาเมื่อห้าปีก่อนจะต้องเป็นของเขาตลอดไป 

ตตญิาภา สทุธารตัน์ จะต้องเป็นผู้หญงิของเขาแต่เพยีงผู้เดยีว 

ต่อให้ต้องใช้เล่ห์กล หรอือบุายใดๆ คาร์ลกพ็ร้อมจะยอมงดัมนัออกมา

ใช้ทุกทาง เพราะคนอย่าง คาร์ล เบอร์ตัน ไม่มีคำาว่าพ่ายแพ้อยู่ใน

พจนานกุรมอย่างแน่นอน

“ถ้าคิดจะขังตัวเองอยู่ในห้องนำ้าแบบนั้น ฉันขอเตือนว่า

เธอคดิผดินะกระต่าย” 

เสียงของคาร์ลที่ดังมาจากหน้าประตูห้องนำา้ ทำาให้กระต่ายถึง

กับทำาหน้างอขึ้นมาทันที ก่อนจะเปิดประตูห้องนำ้าออกไปเต็มแรง 

หวงัว่ามนัจะไปกระแทกหน้าคนที่ยนืพูดพรำ่าอยู่ให้หน้าหงายได้บ้าง

แต่กเ็ปล่าเลย คาร์ลถอยไปยนืห่างจากประต ูราวกบัรูว่้าเธอจะ

วางแผนทำาร้ายเขาเสยีอย่างนั้น แถมยงัส่งสายตาหื่นกามมองเธอตั้งแต่
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หวัจดเท้า ทำาเอาเธอร้อนๆ หนาวๆ ไปหมด

“บอกมาว่าคุณทำาอะไรหนู” หญิงสาวตวาดใส่เขาเสียงดังลั่น 

ดวงตากลมโตบวมชำ้าจากการร้องไห้มาหยกๆ

“ทำาเมยี” อกีฝ่ายตอบสั้น แต่นำ้าเสยีงหนกัแน่น

“ไม่จรงิ หนูสำารวจดูตวัเองแล้ว หนูไม่รู้สกึอะไรเลย แล้วก.็..ไม่

เจ็บสักนิด” บอกไปหน้าแดงไป แต่กระต่ายก็มั่นใจว่าตัวเองยัง

ปลอดภัยอยู่ ไม่ได้สูญเสียความสาวให้เขาอย่างที่อีกฝ่ายกำาลังโมเม

อยู่สกันดิ

“ทำาไมถงึคดิว่ามนัจะเจบ็” คาร์ลยกมอืขึ้นกอดอก แล้วเพ่งมอง

เธอด้วยรอยยิ้มขบขนั

“ก.็..ครั้งแรกมนัต้องเจบ็ไม่ใช่เหรอคะ ใครๆ เขากบ็อกอย่างนั้น” 

กระต่ายเถียงด้วยใบหน้าแดงกำ่า พร้อมกับกระชับผ้าเช็ดตัวเพียงผืน

เดยีวบนร่างด้วยหวัใจตุ๊มๆ ต้อมๆ

ทำาไมนะ ทำาไมครั้งแรกที่เธอได้เจอกับเขาในรอบห้าปี เธอจะ

ต้องมาอยู่ในสภาพล่อแหลมแบบนี้ด้วย เมื่อตอนที่วิ่งเข้าห้องนำ้าไปก็

ดนัลมืหยบิเสื้อผ้าเข้าไปอกี มนัน่าโมโหตวัเองนกัเชยีว

“ครั้งแรกเหรอ” คาร์ลทวนคำานั้นเบาๆ ก่อนจะมองสาวน้อยใน

อดตีของเขาด้วยหวัใจที่พองโตคบัอก เธอบอกว่าครั้งแรกอย่างนั้นเหรอ 

ถ้าอย่างนั้น...กระต่ายน้อยของเขาก็ยังเก็บรักษาพรหมจรรย์เอาไว้ 

เป็นอย่างดสีนิะ

พระเจ้า!...หมายความว่าเขาจะได้เป็นคนแรกของเธอ ไม่สิ...

ไม่ใช่แค่คนแรก แต่จะเป็นคนเดียวและคนสุดท้ายที่จะได้ครอบครอง

เธอด้วย

“กใ็ช่น่ะสคิะ เขาบอกว่าครั้งแรกยงัไงกต้็องเจบ็ แต่นี่หนไูม่รูส้กึ

อะไรเลย หมายความว่าเมื่อคนืเราไม่ได้มอีะไรกนั อย่ามาหลอกอำาหนู

ซะให้ยาก” 
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“กฉ็นัทะนถุนอมเธอ ค่อยๆ ทำาแบบเบาๆ แล้วมนัจะไปเจบ็ได้

ยงัไง” คาร์ลเถยีงด้วยสหีน้าจรงิจงั 

“ถ้าอย่างนั้นของคณุกค็ง...ไม่เท่าไหร่ หนูถงึไม่รู้สกึ”

พระเจ้า! คาร์ลรู้สึกเหมือนถูกต่อยที่หน้าจนเห็นดาวล้านดวง 

เมื่อถูกอีกฝ่ายสบประมาทในเรื่องที่ผู้ชายทั้งโลกไม่มีทางยอมรับได้

แน่นอน

ของเขานี่นะไม่เท่าไร ใช่ที่ไหนกนัล่ะ หนอ็ย...ยายกระต่ายน้อย

ปากด ีมากล่าวหาเขาทั้งที่ยงัไม่เคยเหน็แบบนี้นี่นะ มนัจะมากเกนิไป

แล้ว เดี๋ยวเถอะ! เดี๋ยวได้รู้กนั

“งั้น...มนัต้องถอดพสิูจน์ให้รู้ว่า แค่ไหน...สนิะ”

“จะทำาอะไร นี่! ถอยไปเลยนะคณุคาร์ล” กระต่ายตกใจ เมื่อ

จู่ๆ  ร่างสูงใหญ่ของคาร์ลกเ็ดนิเข้ามาหาเธอด้วยแววตาถมงึทงึดนู่ากลวั 

หญิงสาวถอยกรูดหันซ้ายแลขวาทันที พร้อมกับก้าวขาขยับหนีด้วย

ความหวาดหวั่นในอก

“จะหนไีปไหนเล่า” คาร์ลตามไปคว้าเอวบางของเธอเอาไว้ด้วย

แขนข้างเดียว ก่อนจะรั้งร่างเล็กเข้ามาปะทะกับอกแข็งแกร่งของตน

ทนัที

“กรี๊ด! ปล่อยหนูนะ คนบ้า” กระต่ายทบุอกเขารวัๆ พร้อมกบั

ขนืตวัหนจีากอ้อมกอดของคนฉวยโอกาสด้วยความเจบ็ชำ้านำ้าใจ

ครั้งหนึ่ง เธอเคยโหยหาอ้อมกอดนี้จนแทบขาดใจ แต่ในวนันั้น

กระต่ายกลบัไม่มเีขาข้างกาย ไม่มแีม้ความเหน็ใจจากคนที่เธอคดิถงึ

เขาตลอดห้าปีสกันดิ กระต่ายเกลยีดเขา และจะไม่มทีางโหยหาอ้อม

กอดนี้อีกต่อไป ตอนนี้เธออยู่คนเดียวได้ และจะไม่ร้องขออะไรจาก

ผู้ชายคนนี้อกีแล้ว

“ไม่ปล่อย! จากวนันี้ไปฉนัจะไม่ปล่อยเธอไปไหนแล้วกระต่าย” 

“คณุไม่มสีทิธิ์” กระต่ายตะโกนใส่หน้าเขา 
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“ทำาไมถงึจะไม่ม”ี คาร์ลเองกเ็สยีงดงัใส่เธอเหมอืนกนั ดเูหมอืน

ว่าสาวน้อยในอดีตของเขาจะกล้าแกร่งขึ้นมาก แม้กระทั่งแววตา 

ไร้เดยีงสาที่เคยจ้องเขาตลอดเวลาเมื่อห้าปีก่อน

“เราไม่ได้เป็นอะไรกนั และหนู...กไ็ม่ใช่ของคณุ”

“เธอเป็นของฉนักระต่าย จะต้องให้บอกอกีกี่ครั้งกนั”

“ไม่ค่ะ หนู...”

“อย่ามาปฏเิสธฉนั ทั้งๆ ที่เนื้อตวัของเธอมแีต่รอยรกัของฉนัเตม็

ไปหมดแบบนี้” คาร์ลเอานิ้วจิ้มตรงนั้นทตีรงนี้ท ีเพื่อให้เธอเหน็ว่าเขา

จบัจองเป็นเจ้าของพื้นที่บนตวัเธอหมดแล้ว ใครหน้าไหนกอ็ย่ามาแตะ

โดยเดด็ขาด

“คดิว่าแค่นี้จะทำาให้หนูยอมลงให้คณุง่ายๆ หรอืคะ” หญงิสาว

ย้อนถามเขาเสยีงขุน่ นกึไม่ถงึว่าอกีฝ่ายจะกลบัมาหาเธออกีครั้งโดยที่

ไม่ทันตั้งตัว แถมยังเปิดฉากการพบกันครั้งแรกด้วยการกระทำาอันน่า

รงัเกยีจถงึเพยีงนี้

“มนัคงไม่ยากสำาหรบัฉนัแน่นอน ฉนัมั่นใจ”

“อะไรทำาให้คณุมั่นใจขนาดนั้น” หญงิสาวแค่นเสยีงถามเขาแล้ว

มองอีกฝ่ายด้วยสายตาหมั่นไส้ คาร์ลคิดว่าตัวเองเป็นใคร ถึงจะมา

กำาหนดชวีติเธอง่ายๆ แบบนี้

เขาหายออกไปจากชีวิตเธอถึงห้าปี โดยไม่ส่งข่าวคราวหรือ

ตดิต่อกลบัมาเลย คดิหรอืว่ากระต่ายจะไม่เจบ็ ไม่แค้นเคอืงใดๆ

“เธอเป็นของฉัน” อีกฝ่ายยำ้าประโยคเดิมด้วยนำ้าเสียงจริงจัง 

พร้อมกับกระชับร่างเล็กเข้ามากอดเอาไว้แน่นเพื่อแสดงความเป็น

เจ้าของ โดยไม่สนใจว่าเจ้าตวัจะขดัขนืเช่นไร

“กลบัมาที่นี่ทำาไมคะ กลบัมาอกีทำาไม” กระต่ายเงยหน้าขึ้นถาม

เขาด้วยเสยีงเครอื ดวงตากลมโตคลอไปด้วยนำ้าตาที่ใกล้จะหยดแหมะ

ลงทกุที
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“กระต่าย” คาร์ลเรยีกเธอเสยีงแผ่ว รูส้กึเจบ็หวัใจที่เหน็อกีฝ่าย

ต้องร้องไห้เพราะตวัเองอกีครั้ง

เขามาที่นี่ทำาไมอย่างนั้นหรอื หนุม่วยัสามสบิห้าทวนคำาถามนั้น

ในใจ ตั้งแต่เหน็การ์ดสชีมพใูบนั้นที่โทนี่หยบิยื่นให้ หวัใจของชายหนุม่

กร้็อนรุม่ไปหมด จนในที่สดุกอ็ดทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ กระต่ายน้อย

ของเขาจะแต่งงานกบัคนอื่นได้อย่างไร คาร์ลไม่มวีนัยอมเดด็ขาด

“ฉนัขอโทษ ห้าปีที่ผ่านมาฉนั...”

“ไม่ต้องขอโทษค่ะ เพราะระหว่างเรามันไม่เหลืออะไรต่อกัน

แล้ว” กระต่ายบอกเขาด้วยนำ้าเสยีงเยน็ชา

“แต่เธอรกัฉนั เราจะไม่มอีะไรต่อกนัได้ยงัไง” คาร์ลเถยีงขึ้นมา

ทนัท ีเมื่อได้ยนิอกีฝ่ายพดูเหมอืนตดัเยื่อใยไมตร ีซึ่งเขาทนฟังไม่ได้เลย

“หนูไม่ได้รักคุณแล้ว เวลาตั้งห้าปี ใครจะไปรอกัน” กระต่าย

บอกเขาด้วยแววตาเฉยชา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอรอเขามาตลอด แต่

สิ่งที่ได้รบัคอืความเงยีบงนั เพราะฉะนั้นจงึไม่มคีวามจำาเป็นใดๆ ที่เธอ

จะต้องโหยหาเขาอกี

“ไม่ได้! เธอต้องรกัฉนัสกิระต่าย รกัฉนัคนเดยีว” 

“ไม่รัก! ไม่รักอีกแล้ว ไม่สิ หนูไม่เคยรักคุณเลยต่างหาก” 

กระต่ายตะโกนใส่หน้าเขา ทั้งโกรธทั้งแค้นจนไม่อยากจะมองหน้าเขา

อกีแล้ว

คนใจร้าย เขากลับมาทำาไม แค่นี้เขายังทำาให้เธอเจ็บชำ้าไม่พอ

หรอือย่างไรกนั

คาร์ลหน้าเสยีไปแทบทนัท ีเมื่อได้ยนิอกีฝ่ายบอกว่าไม่รกั ความ

รู้สึกอยากเอาชนะถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมา

ก่อน เพยีงแค่ได้ยนิประโยคตดัรอนความสมัพนัธ์

“พดูอย่างนี้ได้ไง ถ้าไม่รกัแล้ววนันั้นจะมาหอมแก้มฉนัทำาไมกนั 

หา!” คาร์ลตะคอกใส่หูเธอด้วยความโมโห
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กระต่ายหน้าแดง เมื่อหวนนึกถึงการกระทำาอันอาจหาญของ 

ตวัเองเมื่อห้าปีก่อน วนันั้นเธอเป็นฝ่ายหอมแก้มเขาก่อนกจ็รงิ แต่หลงั

จากนั้นเพยีงไม่นาน คาร์ลกเ็อาคนืเธอด้วยการจูบมดัจำาไปแล้วนี่

และไอ้จูบบ้าๆ ของเขานี่ละ ที่ทำาให้เธอไม่สามารถมองผู้ชาย

คนไหนได้อกีเลยมาตลอดห้าปี

“แล้วคณุมาจูบหนูทำาไม ถ้าไม่คดิจะรบัผดิชอบกนัตั้งแต่แรก”

“มนักแ็ค่จูบ” คาร์ลโพล่งออกมาเหมอืนต้องการเอาชนะ

“กเ็หมอืนกนัไงคะ มนักแ็ค่หอมแก้ม แค่นั้นแก้มสากๆ ของคณุ

มนัคงไม่สกึหรอหรอก” กระต่ายเองกอ็ยากเอาชนะเช่นกนั เขาประชด

มาเธอกป็ระชดกลบั อยากจะรู้นกัว่าเขาจะรู้สกึผดิในสิ่งที่ทำากบัเธอได้

บ้างไหม

คาร์ลไม่เปลี่ยนไปเลย เขายังชอบแสดงอาการเฉยชาเช่นเดิม 

แต่แววตาอนัแสนอบอุน่ที่เธอเคยเหน็เมื่อห้าปีก่อนแปรเปลี่ยนเป็นดดุนั

และแขง็กร้าวขึ้นจนเธอหวาดกลวัอย่างบอกไม่ถูก

“แต่ว่าตอนนี้เนื้อตัวของเธอมันสึกหรอเพราะฉันไปหมดแล้ว” 

คนเอาแต่ใจบอกด้วยนำ้าเสยีงยยีวน พร้อมกบัสายตาวบัวาวที่ไล่สำารวจ

ร่างกายเธอตั้งแต่หวัจดเท้า ทำาเอากระต่ายร้อนๆ หนาวๆ ไปหมด

“ไม่จรงิ” หญงิสาวปฏเิสธเสยีงสั่น

“จรงิ นี่จะปฏเิสธผวัไปถงึไหนกนันะทูนหวั” คาร์ลแกล้งหยอด

เสยีงหวาน พร้อมกบัเชยคางมนขึ้นมาสบตาด้วยหวัใจที่ขุ่นเคอืง ทว่า

รมิฝีปากกลบัเหยยีดยิ้มเพราะต้องการที่จะเอาชนะเธอ

“บ้า! ใครผวั อย่ามาหยาบคายแถวนี้นะ” หญงิสาวแหวใส่เขา

เสียงขุ่น ก่อนจะขยับถอยหนีให้พ้นจากการคุกคามของอีกฝ่ายด้วย 

ใจตุ๊มๆ ต้อมๆ

“เขาบอกว่าถ้าสาวไทยเสียตัวให้ใครไปแล้ว ก็จะตกเป็นของ 

คนนั้นไปตลอดชวีติ”
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“นั่นมนัในอดตีค่ะ สมยันี้อะไรๆ มนักเ็ปลี่ยนไปแล้ว ไม่ว่าหญงิ

หรือชายต่างก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ถึงหนูจะมีใครคนอื่นอีกหลังจากนี้ 

คณุกไ็ม่มสีทิธิ์มาห้าม”

คาร์ลตาลุกวาวทันที เมื่อได้ยินคนตัวเล็กบอกจะมีคนอื่น หึ...

ข้ามศพ คาร์ล เบอร์ตนั ไปก่อนเถอะ เธอถงึจะทำาแบบนั้นได้ ตราบใด

ที่เขายงัอยู่ ไอ้ผู้ชายหน้าไหนกไ็ม่มสีทิธิ์มาแตะต้องตวัเธอทั้งนั้น

“พูดอย่างนี้หมายความว่าจะมีผัวใหม่อย่างนั้นเหรอ” คาร์ล

เอยีงคอมองเธอด้วยสายตาที่กระต่ายเดาไม่ออก 

“หนูจะมใีครกไ็ด้ ไม่เกี่ยวกบัคณุ” 

“พระเจ้า! ผัวเก่ายังไม่ทันตาย ริอยากจะหาผัวใหม่แล้วอย่าง

นั้นเหรอ”

“กรี๊ด อีตาบ้า! หยุดพูดจาหยาบคายเดี๋ยวนี้นะคะ” กระต่าย

ถลนัเข้าไปปิดปากเขาด้วยฝ่ามอื ทว่าอกีฝ่ายกลบัเบี่ยงหน้าหน ีไม่ยอม

ให้เธอได้ทำาตามใจง่ายๆ มิหนำาซำ้า...ยังเป็นฝ่ายถูกเขาปิดปากด้วย 

รมิฝีปากร้อนรุ่มของเขาเสยีเอง

กระต่ายได้แต่อึกอักอยู่ในลำาคอ วงแขนกว้างโอบรัดเธอเข้าไป

ในอ้อมอกจนแน่นไร้ทางหนี คาร์ลบดจูบรุนแรงด้วยความโกรธปน

ปรารถนา ห้าปีที่ผ่านมาเขาทนได้อย่างไรกนั ทำาไมเขาถงึได้โง่เง่าอย่าง

นั้นนะ

ปลายลิ้นสอดแทรกเข้าไปในโพรงปากฉำ่าหวานอย่างเอาแต่ใจ 

รสชาติหอมหวานแปลกใหม่ทำาให้คาร์ลแทบคลั่งจนหายใจติดขัด 

กระต่ายเองกไ็ม่ต่างกนั สมัผสัเรยีกร้องอนับ้าคลั่งที่แสนอ่อนหวานของ

คาร์ล กำาลงัทำาให้เธอหวัหมนุและไม่เป็นตวัของตวัเองเอาเสยีเลย

ปลายเลบ็ยาวจกิลงบนแผ่นหลงัของคาร์ล เพื่อปลดปล่อยความ

ปั่นป่วนในช่องท้อง ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่รู้สึกรู้สากับมันเลยแม้แต่น้อย 

เพราะสิ่งเดยีวที่ทำาให้ชายหนุ่มสนใจได้ในตอนนี้ คอืโพรงปากอวบอิ่ม
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แสนหวานที่เขาต้องดื่มชมิจนกว่าจะพงึพอใจ

“ไม่ค่ะ อย่า...” กระต่ายเปล่งเสียงห้ามปรามทันที เมื่อจู่ๆ  

อกีฝ่ายกถ็อนรมิฝีปากออกมา แล้วผลกัเธอให้นอนหงายลงบนที่นอน

“ทำาไม รงัเกยีจฉนันกัหรอืไง”

เมื่อก่อนอาจจะไม่ แต่ตอนนี้...กระต่ายเองกช็กัไม่แน่ใจเหมอืน

กัน คาร์ลทิ้งเธอไปถึงห้าปีเต็ม จู่ๆ เขาก็กลับมาวุ่นวายกับเธอแบบ 

ถงึเนื้อถงึตวั ทั้งที่เมื่อก่อนกร็กัษาระยะห่างมาตลอด จะมกีแ็ต่เธอนี่ละ 

ที่เป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนอยู่ตลอด

“ค่ะ รังเกียจ” ไม่รู้ทำาไมกระต่ายถึงตอบเขาไปอย่างนั้น อาจ

เป็นเพราะคำาตอบนั้นมันอยู่ในใจของเธอในขณะนี้ก็เป็นได้ และมันก็

เป็นผลให้คนตวัใหญ่อย่างคาร์ลถงึกบัผงะไปแทบทนัท ีก่อนจะค่อยๆ 

ถอยห่างเธอออกไปทลีะนดิ

กระต่ายมองแผ่นหลงัคุน้เคยของเขาด้วยความรูส้กึสบัสนในใจ 

คาร์ลกำาลงัคดิอะไรอยูเ่ธอไม่อาจเดาใจได้ เขาอาจโกรธเธอและจากไป

ในอกีไม่ช้า หรอืไม่ก.็..ไม่รู้ส ิเธอไม่รู้ใจเขาในตอนนี้สกันดิ

“แต่งตวัแล้วออกไปคยุกนัข้างนอก”

“หนูไม่มอีะไรจะคยุกบัคณุ” หญงิสาวย้อนออกไปทนัที

“แต่ฉนัม ีเพราะฉะนั้นเธอรบีแต่งตวัให้เรยีบร้อยเสยีทกีระต่าย”

“แล้วทำาไมหนูต้องฟังคุณด้วย” กระต่ายหน้างอ นี่เธอตกเป็น

เบี้ยล่างของเขาตั้งแต่เมื่อไรกันนะ ทำาไมเขาถึงต้องออกคำาสั่งกับเธอ

แบบนี้ด้วย

“ถ้าไม่อยากถกูชวนทำาเรื่องผวัเมยีอกีรอบ กท็ำาตามที่ฉนัสั่งเถอะ

กระต่าย” คาร์ลหนัมาบอกเป็นครั้งสดุท้าย ก่อนจะเดนิออกจากห้อง

ไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยตามแบบฉบับของเขา ทิ้งให้กระต่ายได้แต่นั่ง

มองตามแผ่นหลงัของเขาไปด้วยความงนุงง

คยุเรื่องอะไร หญงิสาวถามตวัเองในใจ ยอมรบัว่าในตอนนี้เธอ
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ตื่นเต้นจนทำาอะไรไม่ถูกไปหมดแล้ว อยู่ดีๆ  คาร์ล เบอร์ตนั กโ็ผล่ขึ้น

มานอนกบัเธอบนเตยีงในบ้าน มนัช่างเป็นเหตกุารณ์ที่เธอเองกค็าดไม่

ถงึมาก่อนเลยในชวีติ

คาร์ลจะเอาอย่างไรกับเธอ แล้วเธอล่ะจะเอาอย่างไรกับเขา 

โอย...แค่คดิกป็วดหวัไปหมดแล้ว เมื่อคนืเพิ่งจะเจอเรื่องบ้าๆ ที่งานเปิด

ตัวสินค้าของตรีภพมา วันนี้เธอยังจะต้องมาต่อสู้กับโจรปล้นสวาท

อย่าง คาร์ล เบอร์ตนั อกี

ให้ตายเถอะ! นี่มนัวนัโลกาวนิาศของเธออย่างนั้นหรอื




