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บทน�ำ

ทางเดินกลางป่าทึบแต่เดิมเป็นเพียงทางรกเรื้อเป็นเวลา

นานหลายสิบปี แต่เมื่อความเจริญเข้ามาถึงก็ถูกแผ้วถางอย่าง

เรยีบร้อย นอกจากใช้เป็นทางสญัจรตลอดจนขนส่งของป่าแล้ว ยงัใช้

เป็นเส้นทางขนเครื่องจกัรสำาหรบัตดัไม้ในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รบั

อนมุตัจิากภาครฐัอกีด้วย

หมู่บ้านเลก็ๆ ตามแนวชายป่าเริ่มคกึคกัเมื่อมถีนนใหญ่ตดัผ่าน 

พื้นที่ด้านนอกติดถนนมีร้านอาหารและของที่ระลึกผุดขึ้นราวดอกเห็ด 

ทั้งรสีอร์ตและการท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์เป็นที่นยิม จนเริ่มมผีู้คนมาใช้

บรกิารกนัหนาแน่น

ไพรงามอยูล่กึเข้ามาในแนวป่า ห่างจากความเจรญิเหล่านั้นพอ

สมควร แม้ว่าอีกไม่นานคงไม่อาจต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

ที่รกุคบืเข้ามาอย่างรวดเรว็ได้ แต่อย่างน้อยตอนนี้พื้นที่ท้ายหมู่บ้านก็

ยงัคงสภาพป่าที่สมบรูณ์ คงวถิชีวีติเรยีบง่ายและนำ้าใสใจจรงิของผูค้น

ไว้ได้

หญงิสาววยัยี่สบิปีในชดุผ้าถงุสเีข้มยาวครึ่งน่องกบัเสื้อแขนยาว

และรองเท้าแตะเดินมาตามทางอย่างไม่เร่งร้อน ใบหน้าใต้ผ้าคลุม

สีนำ้าเงินเข้มนั้นสวยงามได้รูปชนิดที่ว่าหาตัวจับยาก ผิวของหล่อน
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นวลลออ ไม่ใช่ขาวจัดเช่นสาวเมืองกรุงที่ไม่เคยถูกแดดลม แต่ก็ห่าง

ไกลจากความคลำ้าเข้มหยาบกระด้างอย่างสาวชาวบ้านที่ตากแดดหน้า

ดำา ใบหน้านวลปราศจากเครื่องสำาอาง แต่คิ้วโก่งและขนตายาวงอน

กไ็ด้รปูงดงามไม่ต่างจากถกูวาด ดวงตาโตดำาขลบัทอประกายวาววาม

ราวกบัมดีวงดาวแพรวพราวอยู่ในนั้น

“สร้อย เอาอะไรมาให้นายล่ะวันนี้” ชายวัยสี่สิบร้องทักอย่าง 

คุ้นเคย

นายยอดเป็นอดีตทหารพรานที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติ

หน้าที่จนต้องตดัขาซ้ายทิ้งตั้งแต่เข่าลงไป ไหนจะเจบ็ออดแอดด้วยโรค

ปอดทำาให้ทำางานหนกัไม่ใคร่ได้ เจ้าของบรษิทัก่อสร้างที่ใหญ่ที่สดุของ

ไพรงามจงึมอบหน้าที่เฝ้ายาม คอยตรวจตราความเรยีบร้อยที่ปากทาง

เข้าให้แก่เขา ซึ่งก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงนัก เนื่องจากละแวกนี้ไม่เคยมี

อาชญากรรมร้ายแรง ไม่เคยมใีครลกัลอบเข้ามาก่อเหตนุานแล้ว นาย

ยอดจึงไม่มีอะไรทำามากนัก ยามว่างก็หยิบไม้กวาดมาคอยเก็บกวาด

เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นมากองรวมกันไว้ให้เป็นที่เป็นทาง ดูสะอาดตา 

เป็นการฆ่าเวลาให้หมดไปวนัๆ 

“ของกนิทั้งนั้นเลยจ้ะน้ายอด มนีำ้าพรกิ แกง กบัผกัสด จะเอามา

ทำาให้นายกิน นอกนั้นก็เป็นของที่ส่งมาจากกรุงเทพฯ พวกจดหมาย

กบัของฝากนดิๆ หน่อยๆ”

หญงิสาวที่ชื่อสร้อยลดาตอบพร้อมรอยยิ้ม ยามที่เจ้าตวัยิ้มกว้าง 

ริมฝีปากอิ่มแย้มออกจนเห็นฟันขาวสะอาดเรียงเป็นระเบียบสวย ส่ง

ให้ดวงหน้าที่ว่างามยิ่งงดงามเปี่ยมเสน่ห์

“นายคงยงัไม่กลบัเรว็นกั ได้ยนิว่าเครื่องจกัรขดัข้อง เจ้ามติรมนั

มาตามตั้งแต่บ่าย”

“สร้อยรอ” หญงิสาวบอกเสยีงอ่อน สหีน้าสลดลงเลก็น้อย แต่

แล้วใบหน้ากเ็กลื่อนด้วยรอยยิ้ม
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“ถ้านายรู้ว่าสร้อยจะมาคงรบีกลบั”

ใครๆ กร็ู้ว่าสร้อยลดาเป็นคนโปรดของนาย ไม่ใช่คนโปรดแบบ

เอน็ดเูดก็อะไรพวกนั้น แต่แบบไหนนั้นทกุคนกร็ูด้ ีและไม่มใีครปรปิาก

พูด นายเหมทั้งดแุละขี้โมโหจนรู้กนัทั่ว...ใครจะไปกล้า

“ไม่เป็นไรจ้ะ กลบัคำ่าหน่อยกด็ ีสร้อยจะได้มเีวลาเตรยีมอาหาร”

สร้อยลดาเป็นสาวสวยอัธยาศัยดี แถมเก่งการบ้านการเรือน

อย่างหาตวัจบัยาก นี่ถ้าไม่ใช่คนของนายเหมราช คงมคีนมาทาบทาม

สู่ขอไม่เว้นแต่ละวนั แต่กอ็ย่างว่า เรื่องบางเรื่องกเ็ป็นชะตาลขิติ คน

เราจะอยู่เป็นคู่ครองกนัต้องมทีั้งบญุทำากรรมแต่ง มศีลีเสมอกนั 

นายยอดได้แต่ยิ้มนดิๆ หญงิสาวพมึพำาขอตวั คนอายมุากกว่า

จงึหนัมากวาดเศษใบไม้แห้งต่อ
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1

กระท่อมกลางป่าของเหมราชนบัว่าสะดวกสบายทีสุ่ดเท่า

ที่เงินจะเนรมิตได้ แม้ในส่วนของพื้นที่ทำางานนำา้ไฟจะยงัไปไม่ถึง แต่

บรเิวณที่พกัใกล้ลำาธารแห่งนี้กลบัมสีิ่งอำานวยความสะดวกเท่าที่จำาเป็น

อย่างครบถ้วน

สร้อยลดาล้างผักสดในห้องครัวโดยใช้นำ้าที่ต่อมาจากลำาธาร 

หล่อนไม่รู้ว่านายเหมทำาอย่างไรจึงดึงนำ้าจากแหล่งนำ้ามาใช้ประโยชน์

ได้ โดยที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีไม่เคยคิดว่าจะมีทาง

เป็นไปได้

มีตู้แช่เย็นขนาดเล็กสำาหรับเก็บของสดไว้ทำาอาหาร ของที่มี

ประจำาตูไ้ม่เคยขาดคอืเนื้อหม ูเนื้อไก่ และไข่ไก่ นอกจากนั้นยงัมเีครื่อง

ครวัอกีหลายชนดิ ทั้งเครื่องป้ิงขนมปัง เครื่องป่ันนำ้าผลไม้ ทกุสิ่งใช้งาน

ได้โดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ 

วตัถดุบิต่างๆ มมีาเตมิเตม็ตู้อยู่เสมอ ไก่กบัไข่เป็นของสดที่หา

ได้ง่าย ซึ่งคนงานเลี้ยงไว้เป็นอาหารอยู่แล้ว เนื้อหมูได้มาจากหมู่บ้าน 

ส่วนผลไม้ที่มีตลอดปีคือชมพู่ มะละกอ และฝรั่ง ซึ่งนับได้ว่าอุดม

สมบูรณ์

สร้อยลดาลงมือเตรียมอาหาร เครื่องแกงนั้นหล่อนโขลกมา
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พร้อมแล้ว แค่นำามาเป็นส่วนผสมและปรงุรส ยงัมกีุ้งสดผดักบันำ้ามนั-

หอยและถั่วลนัเตา นำ้าพรกิ ผกัลวก หญงิสาวทำางานอย่างเพลดิเพลนิ 

ไม่นานเกนิรออาหารกเ็สรจ็พร้อมรบัประทาน

หล่อนเกบ็กวาดครวัจนสะอาด จากนั้นจงึอาบนำ้าชำาระร่างกาย

และสระผมเสยีด้วยเพราะเหมน็ควนัเอาการอยู ่หญงิสาวนั่งเชด็ผมจน

แห้ง ก่อนเปิดดูโทรทศัน์ที่รบัสญัญาณจากจานดาวเทยีม เกมโชว์จบ

ไปสองรายการแล้วคนที่รอกย็งัไม่มา สดุท้ายจงึเอนตวัลงนอนบนโซฟา

ตวัใหญ่หน้าโทรทศัน์และผลอ็ยหลบัไปในเวลาไม่นาน

หล่อนไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าใด แต่ก็ตกใจตื่นเพราะเสียงรถ

จกัรยานยนต์คนัเก่าและเสยีงเปิดปิดประตูดงัโครมคราม

“นาย” หญงิสาวลกุขึ้นนั่งขยี้ตาและปิดปากหาว 

เหมราชแค่ปรายตามองหล่อนแล้วเดนิผ่านไป

“กนิข้าวมาหรอืยงัจ๊ะนาย”

เป็นอกีครั้งที่คำาตอบคอืความเงยีบ สร้อยลดาลกุเดนิตาม คอย

เกบ็เสื้อผ้าที่เขาเหวี่ยงทิ้ง หล่อนไม่รู้ว่าถ้าไม่มาดูแลบ้านให้นายจะทำา

แบบนี้หรอืเปล่า

ขณะก้าวเท้าเข้าห้องนอนจนไปถงึประตหู้องนำ้า นายถอดเสื้อผ้า

ออกทลีะชิ้นจนร่างกายเปลอืยเปล่า หญงิสาวค้อนตามหลงัเขา และ

ไม่วายหน้าแดงเรื่อ แม้จะไม่ใช่สาวที่ไม่ประสปีระสาเพราะเคย ‘รบัใช้’ 

นายมาหลายครั้ง แต่กย็งัอดใจเต้นไม่ได้

สร้อยลดาไม่เคยมปีระสบการณ์กบัชายอื่น ครั้งแรกของหล่อน

กเ็ป็นของนาย นายเป็นเจ้าของหล่อน และเป็นตลอดมา นายมรีูปร่าง

สงูใหญ่แขง็แรง กล้ามเนื้อแน่นไปทั้งตวั ยกอุม้หล่อนได้สบายๆ ราวกบั

หล่อนคือปุยนุ่น แผ่นหลังที่เห็นไวๆ ก่อนหายลับเข้าห้องนำ้าทำาเอา

หล่อนหายใจไม่ทั่วท้อง ความทรงจำาเกี่ยวกับบทรักของนายร้อนแรง

จนหล่อนใจสั่นด้วยความตื่นเต้น
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หล่อนหอบเสื้อผ้าของนายใส่ตะกร้าผ้า เตรยีมผ้าขนหนผูนืใหม่

กบัชดุนอนที่นายสวมเป็นประจำาไว้รอท่า

“วนันี้ลดาทำาแกงเหด็สามอย่าง มเีหด็โคนด้วยนะ ยงัมถีั่วลนัเตา

ผดักุ้งสดนำ้ามนัหอยของโปรดของนายด้วย”

หล่อนตะโกนแข่งกบัเสยีงนำ้า ห้องนำ้าของนายมฝีักบวัอย่างดทีี่

ปล่อยนำ้ากระจายออกมาเป็นฝอยราวสายฝน แต่นายกไ็ม่ได้อาบแบบ

นั้นบ่อยนกั อย่างวนันี้กต็กัเอาจากโอ่งดนิเผาที่มมุห้อง คงคดิว่าเรว็ด ี

ห้องนำ้าชาวบ้านกม็โีอ่งแบบนี้ใช้กนัทั่วไป

แต่สร้อยลดาไม่เคยเหน็ใครตกแต่งห้องนำ้าได้สวยแปลกตาแบบ

นี้ หลงัคาเปิดโล่งเหน็ดวงจนัทร์ ผนงัห้องกรกุระจกใส ทำาเป็นสวนเลก็ๆ 

ปลกูต้นไม้ไว้ข้างใน ห่างออกไปกเ็ป็นดงกล้วยที่แน่นไปด้วยใบเขยีวสด

ใช้เป็นฉากหลงัแบบธรรมชาต ิแล้วตไีม้ระแนงล้อมรอบไว้เป็นชั้นนอก

สุด ที่มุมหนึ่งตรงข้ามกันคือโอ่งดินเผาใบที่นายกำาลังจ้วงนำ้าอาบอยู่  

สนีำ้าตาลเข้มของมนัตดักบัผนงัสคีรมีของบ้าน ยิ่งทำาให้ภาพของชายหนุม่

รปูร่างสูงใหญ่แขง็แรงกำายำาดูงดงามราวประตมิากรรมชั้นดี

นายอาบนำ้าครู่เดยีวกเ็สรจ็ ตวัเปียกซ่ก เส้นผมเปียกลูแ่นบหน้า 

และเดนิตวัเปล่าตรงมา หล่อนส่งผ้าขนหนูให้สองผนื ผนืใหญ่สำาหรบั

เชด็ตวั และผนืเลก็สำาหรบัเชด็หน้าเชด็ผม

“เครื่องจกัรเป็นไงบ้างจ๊ะ ซ่อมเสรจ็หรอืยงั” สร้อยลดาชวนคยุ 

แต่นายกแ็ค่ปรายตามองเฉยๆ เช่นเคย

“มีจดหมายจากกรุงเทพฯ ด้วยนะจ๊ะ ไปรษณีย์เขาเพิ่งเอามา

ส่ง ลดารบีเอามาให้นายเลย”

“ลดา” ท้ายที่สดุเหมราชกย็อมเอ่ยปาก แต่ด้วยเสยีงห้วนห้าว

คล้ายรำาคาญ

“จ๋า”

“หยดุพูด” เหมราชบอกหน้าตาเฉย 
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หล่อนจงึค้อนให้พร้อมกบัทำาเสยีงในลำาคออย่างแสนงอน 

แล้วเหมราชกด็งึหล่อนเข้าไปหา สร้อยลดาดิ้นรน แต่กถ็ูกนาย

รดัเอาไว้แน่น เขาขมวดผ้าขนหนูทั้งผนืเลก็ผนืใหญ่เป็นก้อนกลมแล้ว

ขว้างทิ้งไป ดงึหล่อนเข้าไปจบู รั้งร่างเลก็บางของสร้อยลดาไปแนบอก

จนเสื้อผ้าของหล่อนเปียกชื้นไปด้วย

เหมราชบดริมฝีปากรุนแรง แต่สร้อยลดาก็ตอบโต้ด้วยความ

ชำานาญ อย่างที่เขาเคยชมว่าหล่อนเป็นนกัเรยีนที่ด ีเรยีนรูไ้ด้เรว็ เพยีง

ไม่นานเหมราชกห็อบหายใจแรง หน้าแดงกำ่า เขาจูบหล่อนจนพอใจจงึ

จับมือหล่อนไปวางไว้ที่กึ่งกลางความเป็นชาย อีกมือก็ยุ่งอยู่กับการ

แกะกระดมุเสื้อหล่อน ขณะเดยีวกนักฮ็ดึฮดัเหมอืนขดัใจ

“อย่าดงึขาดนะ ลดาขี้เกยีจเยบ็อกี กระดมุหายไปเมด็หนึ่งแล้ว 

ต้องเอาของเสื้อเก่ามาตดิ”

เสื้อนอนแบบผ่าหน้าลายการ์ตูนเนื้อผ้านิ่มใส่สบาย เหมาะ

สำาหรบัการทำากจิกรรมรกับนเตยีง ซึ่งเขาแกะกระดมุไล่ระดบัลงไปได้

อย่างต่อเนื่อง แต่กลบัสร้างปัญหาในเวลานี้ กระดมุเมด็เลก็อยู่ในรงัดมุ

แน่น กว่าจะแกะได้ทลีะเมด็กเ็สยีเวลา สดุท้ายเขากย็อมแพ้ แตะบ่า

หล่อนและกดมอืลงไป

สร้อยลดารู้ทันทีว่าเขาต้องการอะไร หล่อนคุกเข่าลงโดยไม่

ปล่อยมือ เมื่อใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกับความเป็นชายของเขาก็ใช้

ปากครอบครองและกวาดลิ้นอย่างรวดเร็วสลับกับรวบดูด แค่จัดการ

เฉพาะบางส่วนเขากค็รางเสยีงดงัลั่นแล้ว

เหมราชไม่เคยชมหล่อนว่าปรนนิบัติได้ดี เขาบอกให้หล่อนทำา 

สร้อยลดากท็ำาตาม จะมกีแ็ต่อาการที่เขาแสดงออกยามเผลอตวัเท่านั้น

ที่ทำาให้เหน็ว่าหล่อนให้ความสขุแก่เขาได้อย่างถงึใจเพยีงใด หล่อนแลบ

ลิ้นนุ่มกวาดไล้ไปมาที่ส่วนหนึ่งของร่างกายชายที่ทำาความสะอาดมา

ใหม่หมาด ตอนนี้หล่อนคุ้นกับมันแล้ว ยังจำาได้ว่าครั้งแรกที่ได้รู้ฤทธิ์
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ของมนั สร้อยลดาถงึกบัใจสั่น ร่างกายสูงใหญ่แขง็แรง ความเป็นชาย

กแ็ขง็แรงไปด้วย ก่อให้เกดิความหวาดหวั่นสำาหรบัสาวน้อยวยัสบิแปด

ที่ไม่เคยมอืชาย ขนาดของมนัว่าน่าหวั่นแล้ว ฤทธิ์เดชในการสร้างความ

สขุแกมทรมานขณะทำารกันั้นยิ่งร้ายกาจกว่า

สร้อยลดาไล้ปลายลิ้นฉำ่าชุ่มไปกับผิวนุ่ม หล่อนจำาได้ดีว่าเขา

โปรดปรานการปรนนิบัติด้วยปลายลิ้นและอุ้งปากมากมายเพียงใด 

หล่อนเพียรทำาตามใจเขา ค่อยๆ เรียนรู้ทีละน้อยจนทำาได้ถูกใจชาย

หนุ่ม

ลำากายแกร่งขณะนี้ขยายเตม็กำามอืหล่อน กลายเป็นท่อนเนื้อที่มี

นำ้าหนกัและขนาดอนัน่าตกใจ แค่นกึว่ามนัต้องการโผนเข้าสูก่ลางกาย

ของหล่อนเพื่อดื่มดำ่ารสชาตดิำาฤษณาอนัร้อนแรง หญงิสาวกส็ั่นไปทั้ง

ตวั

“ลดา” เหมราชพรำ่าบอกกระท่อนกระแท่น กว่าจะหลดุได้แต่ละ

คำากต้็องรวบรวมพลงัใจมากมายคอยกำากบัให้หล่อนปรนนบิตัใินแบบ

ที่เขาชอบ ฝ่ามอืหนาวางบนเรอืนผมนุม่ สอดปลายนิ้วคลงึศรีษะหล่อน

ไปมา หล่อนทำาตามคำาสั่งอย่างน่ารัก ใช้อุ้งปากรวบดูดอย่างแรงจน

เขาสะท้าน ชายหนุ่มเริ่มเคลื่อนสะโพกเข้าออกช้าๆ หญงิสาวห่อปาก

รอท่า โพรงปากร้อนชื้นทั้งดูดและกระตุ้นจนเสยีวปลาบ

“มาเถอะ” จู่ๆ เขากห็ยดุ ไม่ได้ทำาจนเสรจ็สม

สร้อยลดาลกุขึ้นอย่างรูห้น้าที่ รดูกางเกงนอนออกแล้วคลานขึ้น

เตยีง วางมอืลงกบัฟกู เหยยีดแขนแล้วโก้งโค้งอวดสะโพกและบั้นท้าย

งอนงาม ก่อนหันไปยิ้มแย้มเชิญชวนอย่างน่ารัก หล่อนแยกเข่าออก

เล็กน้อย กะขนาดไม่เคยถูกว่าต้องห่างขนาดไหนจนกว่าเขาจะแทรก

ร่างเข้ามา 

เหมราชฉกีซองเครื่องป้องกนัอย่างใจเยน็ สร้อยลดาได้ยนิเสยีง

เขาสูดปากพร้อมกบัหอบหายใจแรง
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“ยายตวัแสบ เธอนี่มนัเหลอืเกนิจรงิๆ”

ครู่หนึ่งโพรงรักร้อนฉำ่าก็ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่คึกแข็ง มัน

คกึคกัและเตม็ไปด้วยชวีติชวีา ไม่เสแสร้งเยน็ชาเหมอืนท่าทางเจ้าของ 

หล่อนลอบยิ้ม รูด้ว่ีาความเป็นชายของเหมราชยนิดเีพยีงใดที่ได้ซกุสอด

ในเรอืนกายสาว เขาอาจปั้นหน้าเคร่ง พูดห้วนเป็นมะนาวไม่มนีำ้า แต่

ความต้องการภายในไม่อาจโกหก และตัวตนของเขายิ่งไม่สามารถ

โกหกได้ ยิ่งมนัขยบัในที่แคบซึ่งนุ่มร้อนและบบีรดัอย่างแรงหล่อนก็ยิ่ง

ดิ้นรนอย่างทรมาน

สร้อยลดาเท้าแขนกบัฟกูหนา โน้มตวัไปด้านหน้าและดนัสะโพก

กลบั สู้กบัท่อนเนื้อที่มชีวีติจติใจ ปากกพ็รำ่าเรยีกเขาไปด้วย

“นายจ๋า...นาย”

เมื่อหล่อนขยับเรือนผมบางส่วนก็หลุดลุ่ยลงมาเคลียไหล่ขาว

ผ่อง สร้อยลดาเหลยีวหลงัไปยิ้มหวาน ช้อนตามองเขา ใต้แสงไฟสว่าง

นวล เรอืนกายผดุผ่องของวยัสาวยั่วเย้างามบาดตา 

เหมราชทำาหน้าเคร่ง เขากระแทกแก่นกายแรงขึ้นอกีจนเสยีงดงั

ลั่นห้อง หญงิสาวหวัเราะอวดฟันขาวสวย หล่อนไม่พูด แต่แกล้งมอง

เขานิ่งอย่างท้าทาย ชายหนุ่มกดักรามกรอดแล้วจบัสะโพกหล่อนเสยี

แน่น กระแทกกายเข้าไปไม่ยั้ง สร้อยลดารูด้พีอๆ กบันายว่ามคีวามสขุ

เพยีงใดกบัการทำารกัในท่านี้

การเคลื่อนไหวในท่วงท่าเร่งร้อนอารมณ์รักยังดำาเนินไปอย่าง 

ต่อเนื่อง เพยีงไม่นานอารมณ์เสน่หากพ็ุ่งแรงจนถงึสวรรค์ ร่างเพรียว

สมส่วนของหญิงสาวทรุดฮวบลงกับฟูก สร้อยลดาอ้าปากหอบคราง

ราวกบัออกกำาลงัมาอย่างหนกั แพขนตากะพรบิถี่ ผมเผ้ารุ่ยร่าย แก้ม

แดงจดั รมิฝีปากยิ่งแดงกำ่า

เหมราชที่ว่าแข็งแกร่งยังถึงกับขาสั่น เนื้อแน่นกลางกายคาย 

พษิร้ายจนอ่อนตวัสงบนิ่ง เขาถอดเครื่องป้องกนัออกแล้วยนืนิ่งสะกด
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ลมหายใจจนเป็นปกติ จากนั้นก็หันกลับเข้าห้องนำ้าไปชำาระกายบาง

ส่วนแล้วกลบัมาแต่งตวัออกไปกนิข้าว ราวกบัไม่มเีรื่องใดเกดิขึ้น

สร้อยลดาแอบย่นจมูกใส่ นึกในใจว่านายทำาเป็นเย็นชา ทั้งที่

เพิ่งปลดปล่อยกบัหล่อนอย่างร้อนแรงมาหมาดๆ แท้ๆ กลบัทำาเหมอืน

หล่อนไม่มตีวัตน อยากรู้เหมอืนกนัว่าจะทำาเยน็ชาไปได้สกักี่นำ้า

หญงิสาวยกัไหล่อย่างขนัๆ ลกุขึ้นทำาความสะอาดร่างกายบ้าง

แล้วจงึตามเขาออกไป

เหมราชตักข้าวเข้าปากช้าๆ ตาจับจ้องที่เอกสารในมือ หู

ฟังข่าวจากโทรทศัน์ โดยมสีร้อยลดาพูดแจ้วๆ อยู่ข้างๆ

“แกงเหด็นี้ลดาปรงุรสให้เผด็หน่อย คงถูกปาก ยงัมนีำ้าพรกิกบั

ผกัลวก ผดัถั่วลนัเตากุ้งสด ของโปรดของนาย”

หล่อนพดูซำ้าเป็นหนสองเขากย็งัไม่เออออด้วยแม้สกัคำา แต่สร้อย-

ลดาชนิเสยีแล้ว หล่อนชนิกบัการพูดคนเดยีวโดยไม่มคีำาตอบ เหมราช

สื่อสารกบัหล่อนผ่านทางอื่นมากกว่า

“นายรบัเบยีร์เยน็ๆ ไหมจ๊ะ ลดาไปรนิให้” 

เขาชะงกัมอืที่กำาลงัตกัข้าวเข้าปาก แต่ไม่ได้ปฏเิสธออกมา นั่น

หมายความว่าตกลง 

สร้อยลดาลกุขึ้นจดัการรนิเครื่องดื่มให้อย่างเอาใจ หล่อนอมยิ้ม

เมื่อเหน็ว่านยัน์ตาดอุ่อนแสงลง และเหน็โอกาสพดูถงึเรื่องที่รบกวนใจ

หล่อนตลอดบ่าย

“นายไม่อ่านจดหมายหรอืจ๊ะ จดหมายจากกรงุเทพฯ”

“ยงัหรอก คงไม่ใช่เรื่องสำาคญัอะไร” เหมราชเบอืนหน้าหน ีเขา

จงึไม่เหน็ใบหน้าที่งองำ้าของสร้อยลดา

หล่อนรู้ดวี่านายแกล้งหล่อน ยิ่งอยากรู้...นายกย็ิ่งทำาเฉย

สร้อยลดาร้อนใจเจียนบ้าเมื่อเห็นซองจดหมายที่มาพร้อมกับ 
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เอกสารอื่นๆ ซึ่งประทับตราต้นทางที่บ้านของนายที่กรุงเทพฯ หล่อน

อยากรู้ว่าคนทางนั้นตดิต่อนายเรื่องอะไร

ไพรงามเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ลึกเข้ามาจากย่านชุมชน การ

ติดต่อกับคนที่นี่มีเพียงช่องทางเดียวคือที่สำานักงานอำานวยการของ

หมู่บ้านซึ่งกค็อืบ้านของผู้ใหญ่บ้านบวร ที่นั่นมโีทรศพัท์แล้ว แต่ที่ไซต์

งานนี้สญัญาณโทรศพัท์มอืถอืไม่สามารถเข้าถงึ ดงันั้นการแจ้งข่าวจงึ

มเีพยีงส่งแฟกซ์หรอืข้อความมาทางอนิเทอร์เนต็ แล้วจงึนำามาแจ้งนาย

ที่ข้างในนี้ นอกนั้นกจ็ะเป็นจดหมายที่ถกูคดัแยกรอให้ไปรบั สร้อยลดา

รบัหน้าที่นั้น นำาจดหมายส่วนตวัเข้ามาส่งให้นาย

ปกตเิอกสารของนายจะมต้ีนทางอยู่ที่สำานกังานใหญ่ของพร้อม-

สนิคอนสตรกัชนัที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพฯ ผู้ส่งข่าวคราวคอืนายพูนผล คน

สนทิของครอบครวัที่ได้รบัความไว้วางใจให้ดแูลทกุเรื่อง ทำาหน้าที่คล้าย

พ่อบ้านของตระกูลใหญ่ แฟกซ์ที่ส่งมาสร้อยลดากไ็ด้อ่านทกุฉบบั แม้แต่

จดหมายบางฉบบันายยงัให้สร้อยลดาอ่านแล้วสรปุความให้นายอกีที

เสยีด้วยซำ้า

แต่จดหมายฉบับนี้ลงที่อยู่เป็นบ้านเลขที่ ซองหรือก็เป็นสีชมพู

หวาน ลายมือที่จ่าหน้าซองเป็นระเบียบสวย สร้อยลดาเดาได้ว่าคน

เขยีนต้องเป็นผู้หญงิ ลายมอืน่ารกัเหมอืนวยัรุ่น

คงไม่ใช่แม่ของนายเขยีนมาหรอกมั้ง

“จดหมายเขียนด้วยลายมือสวยเชียวจ้ะ ปกติคุณพูนผลให้

เลขาฯ พมิพ์จดหมายส่งให้นายนี่นา แล้วนี่กส็่งมาจากบ้านด้วย ไม่ใช่

จากบรษิทั” ความอยากรูท้ำาให้หล่อนยอมเซ้าซี้ดอูกีรอบเผื่อว่านายจะ

ใจอ่อน

“ลดา”

“จ๋า”

“อยากรู้นกั ทำาไมไม่ฉกีอ่านเสยีเลยล่ะ” เหมราชว่าโดยไม่มอง
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หน้าหล่อนอีกเช่นเคย อิ่มข้าวแล้วก็รวบช้อน คว้าแก้วเบียร์ไปนั่งจิบ

หน้าโทรทศัน์ 

สร้อยลดารบีเกบ็ล้างจานชาม ใจกห็าทางที่จะกล่อมนายให้เปิด

จดหมายอ่าน

เหมราชเปิดรายการข่าว เขาชอบดูอยู่แค่สองอย่างคือข่าวกับ

สารคดสีำารวจโลก เบยีร์แก้วนั้นพร่องไปแล้ว แต่เขาไม่ได้เรยีกเตมิอกี 

สร้อยลดากไ็ม่ได้รนิเพิ่ม เขาชอบจบิแค่พอเป็นเครื่องดื่ม ถ้ามสีงัสรรค์

กบัคนงานเท่านั้นหรอกจงึจะกนิได้มาก

หญิงสาวนั่งบนโซฟาตัวใหญ่ เบียดตัวเข้าหาเขาแล้วยกแขน 

แขง็แรงขึ้นมากอด บบีนวดคลายกล้ามเนื้อให้อย่างเอาใจ

“อ่านไหมนาย ลดาเอามาให้”

“ไม่ละ ยงัไม่มอีารมณ์”

“โธ่...กล็ดาอยากรู้”

เขายกรมิฝีปากขึ้นนดิเดยีวเหมอืนฟ้าแลบ แต่ทำาดื้อดงึไม่ยอม 

รับปาก สร้อยลดาไม่ใช่คนเสียมารยาทขนาดแย่งเอาจดหมายมาฉีก

อ่านเอง หล่อนต้องทำาอย่างไรเขาถงึจะยอมอ่าน ไม่อยากคาใจไปจนถงึ

วนัพรุ่งนี้

วธิกีารเอาชนะเขาที่ได้ผลเสมอกม็แีค่อย่างเดยีว...

หญงิสาวแนบหน้ากบัต้นแขนแกร่ง จบูและหอมฟอดๆ ร่างกาย

หลงัอาบนำ้ายงัสะอาดสดชื่น นายตวัหอม ไม่เหมน็เหงื่อไคลคละเคล้า

ด้วยกลิ่นเหล้าเบียร์เหม็นคลุ้งเหมือนคนอื่น ทั้งที่ทำางานกลางแจ้ง

เหมอืนกนั

“ต้องทำายงัไงน้า นายถงึจะยอมอ่านแล้วเล่าให้ลดาฟังบ้าง ลดา

อยากรู้จะตายอยู่แล้ว”

หญิงสาวจูบไล่ขึ้นไปถึงซอกคอและแก้มเขา เบียดตัวขึ้นไปนั่ง

บนตกัชายหนุ่ม เขากอดประคองหล่อนไว้หลวมๆ ตาจ้องจอโทรทศัน์ 
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หล่อนจูบที่ปลายคางเขา มอืกป็ลดกระดมุเสื้ออย่างรวดเรว็ ถอดเสื้อ

นอนตวันอกทิ้งไป เหลอืเพยีงเสื้อสายเดี่ยวที่สวมซ้อนไว้ด้านใน

“ถอดให้ลดาหน่อยส”ิ หล่อนชูมอืขึ้น ทำาเป็นไม่สนใจว่าตาเขา

ไม่มองหล่อนเลย นายชอบทำาเป็นไม่สน แต่ข้างในร้อนเป็นไฟ เป็น

อย่างนี้มาตั้งแต่รู้จกักนัแรกๆ แล้ว

อกตมูตั้งของหล่อนดดีผงึออกมา หญงิสาวซกุตวัเข้าหาแผ่นอก

แกร่ง จูบซอกคอเขาแล้วลูบไล้ตามแนวบ่า ถูไถหน้าอกกบัเสื้อยดืของ

เขา แม้สร้อยลดาจะรูปร่างบอบบาง แต่สูงเพรยีว มสีะโพกกลมกลงึ 

และหน้าอกอวบแน่น บัวคู่งามนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเหมือน

แม่สาวดาวยั่วในปฏิทิน แต่มีเนื้อนุ่มแน่นได้รูปสวย ที่สำาคัญคือผิว

พรรณเรยีบเนยีนไร้ไฝฝ้าราคี

ยิ่งได้กอดจบู หล่อนกย็ิ่งร้อนเช่นเดยีวกบัเขา เหมราชทำาตวัเป็น

เสาหนิที่เยน็ยะเยอืก ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว แต่มนักแ็ค่เปลอืกนอกเท่านั้น 

สร้อยลดารู้จักเขาดีและสนุกกับการยั่วยวนพร้อมกับอุ่นเขาให้ร้อนขึ้น

ทีละนิด หล่อนปัดปลายยอดอกที่ครัดเคร่งด้วยความกระสันผ่านผ้า

เนื้อบาง รูด้ว่ีาเขารบัสมัผสันั้นได้ พร้อมกบัทิ้งรอยจบูตามผวิเนื้อ หล่อน

เม้มงบัเนื้ออ่อน ใช้ฟันขบเบาๆ ลากครูดไปตามซอกคอเขา

เหมราชหายใจแรงขึ้นจนหล่อนสมัผสัได้ เขากอดหล่อนแน่นขึ้น 

บบีเนื้อสะโพกด้วยอุง้มอื สร้อยลดาที่คร่อมอยูต่รงหน้าขาเขาขยบัโยก

ตัวเสียดสีหนักขึ้น นอกจากหน้าอกจะคลึงไปบนกายเขาแล้ว หล่อน

ยงัใช้กลบีแน่นที่เปียกฉำ่าบดขยี้ไปที่เป้ากางเกงซึ่งนูนพองอกีด้วย

หล่อนผละออกเลก็น้อยเพื่อสบตาที่วาวฉำ่า นายไม่ได้ดโูทรทศัน์

แล้ว แต่กำาลังมองหล่อนอย่างกระหาย หญิงสาวยิ้มหวาน แนบริม-

ฝีปากลงไปมอบจูบรสหวานลำ้า นายรวบตัวหล่อนไว้ในอ้อมแขน  

กอดจูบเร่าร้อนรนุแรง กางเกงนอนถูกถอดทิ้ง ตามด้วยชั้นในตวับาง 

สร้อยลดาตวัเปล่าเปลอืยอยู่ในอ้อมกอดของนายที่เสื้อผ้ายงัมตีดิกาย
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ครบถ้วน

“นายจ๋า ลดาร้อน”

เนื้อที่เสียดสีกันทำาให้ตัวรุมร้อนขึ้นมา ไออุ่นจากกายแกร่งยิ่ง

นานยิ่งร้อน อากาศในป่ายามคำ่าเยน็ฉำ่าจนหนาว แต่สร้อยลดาไม่เคย

ต้องหนาวกายหากมนีายอยู่ด้วย

เขาขยับตัวเข้าไปจนพิงกับโซฟาตัวใหญ่ที่สั่งทำามาเป็นพิเศษ

สำาหรบัคนที่มรีปูร่างเกนิมาตรฐานชายไทย สำาหรบัสร้อยลดาแล้วโซฟา

หนงัววัแท้ตวันุ่มนี้กว้างขวางเสยีจนแทบจะใช้เป็นเตยีงนอนได้

เมื่อเขาขยับเข้าไปก็เหลือพื้นที่ให้หล่อนได้คุกเข่าคร่อมอยู่กับ

หน้าตกัเขา ซึ่งหล่อนรู้ดวี่าต้องทำาอย่างไร หญงิสาวคร่อมหน้าตกัเขา

และเกาะพนักโซฟา โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย ป้อนยอดอกตูมถึง

ปากเขาพอดี

เหมราชขยบัตวัยกุยกิ ปากไม่หยดุทำางาน มอืกร็ูดขอบกางเกง

นอนลงล้วงมือเข้าไปพาแก่นกลางกายที่ชูคอขึ้นมารูดรั้ง สร้อยลดา

ป่ายมอืเปะปะไปตามแขนเขา ใจกเ็ต้นรวั

นายพร้อมจะเข้ามาในตวัหล่อนแล้ว

หล่อนแย่งมนัมาเสยีเอง ผละออกเลก็น้อยจนยอดอกหลดุจาก

ปากนาย หญงิสาวที่เอาแต่ใจสาละวนกบัการประคองแก่นกายให้ได้

ตำาแหน่งพอดี

“ใจร้อน” เป็นครั้งแรกที่เหมราชหวัเราะนดิๆ 

สร้อยลดาย่นจมกูให้ “กน็ายช้า ชอบแกล้งลดานี่นา” หล่อนจูบ

เขาอกีครั้งอย่างเอาใจ ก่อนจะกดสะโพกลง

สร้อยลดาชอบเวลานี้ที่สุด ท่อนเนื้อของนายแม้จะร้อนแต่ก็ไม่

ร้อนรนุแรงเท่าในกายหล่อน เมื่อร้อนต่างกนัมนัจงึเหมอืนกบัท่อนหนิ

เยน็ที่สอดลกึเข้ามาในกาย

“ลดาจะกินนายให้หมดเลย” หล่อนกระซิบริมหูเขาพร้อมกับ
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โถมสะโพกเป็นจงัหวะ

หล่อนเรยีนรูจ้ากธรรมชาตแิห่งความกระสนัใคร่ ส่ายสะโพกไป

ทางซ้ายขวาสลับกับขึ้นลงปรนเปรอความต้องการจากส่วนลึกภายใน 

ทั้งคกึคกัและตื่นเต้นเมื่อครั้งนี้ตนเป็นฝ่ายควบคมุเกมรกัทั้งหมดโดยที่

นายไม่อาจขดัขนื เป็นอารมณ์ที่หล่อนโปรดปรานที่สดุ

เหมราชสูดปากและคราง มอืลูบไล้ต้นขาเนยีน เงยหน้าพงิโซฟา

ตัวใหญ่ ปล่อยให้แม่สาวร้อนรักสนุกกับกายเขาโดยไม่ร้องห้ามหรือ

ออกคำาสั่งกบัหล่อน ในเวลาเช่นนี้สร้อยลดามเีสน่ห์เย้ายวนที่สดุ จาก

สาวน้อยที่ตกเป็นทาสปรนเปรอสวาท กลบักลายเป็นนางพญาที่เอาแต่

ใจ ขย่มกายเขาแทบแหลก ให้อารมณ์แตกต่างจากเกมรกัเดมิๆ

“นี่แน่ะ...นี่แน่ะ แกล้งลดาดนีกั คนใจร้าย” หล่อนขมบิแล้วรูด 

เหมราชร้องคำารามแทบคลั่ง ฝ่ามือบีบเกร็งที่ก้นกอยกระสัน

รญัจวนสดุเพดาน

หน้าอกตูมสั่นเป็นจงัหวะ ร่างกายงามตั้งแต่ช่วงอกถงึเอวคอด

และสะโพกกลมกลึงแอ่นโค้งเห็นเส้นสายชดช้อย หล่อนมีลีลารักที่

งดงามไม่แพ้ฝีมอืร่ายรำาที่เป็นหน้าเป็นตา ทำาเขาคลั่งจนลมืตวัอยูห่ลาย

ครั้ง

ก่อนที่จะเสยีหน้าไปกว่านี้ เหมราชที่ใกล้จะถงึสวรรค์อยูร่อมร่อ

กก็ดัฟันคว้าเอวหล่อนไว้ให้หยดุ คว้าเอาร่างงามแล้วดนัให้นอนลงบน

โซฟา 

“นายขี้โกงนี่นา” หล่อนออดอ้อนนำ้าเสียงอ่อนหวาน แต่ก็โอบ

แขนรอบคอเขารั้งให้จูบปาก 

เหมราชยิ้มเช่นเคย เร่งบดขยี้กายสาว เปลี่ยนเสยีงคำารามของ

เขาเป็นเสยีงครางของหล่อนแทน กระทั่งกระตกุเยอืกถงึสวรรค์ไปพร้อม

กนั ธารรกัหลั่งไหลถะถั่งทำาเอาหญงิสาวสะดุ้งวาบ

“นายไม่ได้ป้องกนั”
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“ฉบิหายแล้ว” เหมราชสบถลั่นอย่างหวัเสยี 

แต่หล่อนกลบัหวัเราะคกิ “ลดาระยะปลอดภยั”

ปากหล่อนยิ้ม แต่ใจวูบไป นายไม่อยากมพีนัธะ ระมดัระวงัตวั

ที่สดุเพื่อจะไม่ก่อปัญหา ยกเว้นบางครั้งที่ไม่ทนัตั้งตวัแบบนี้ มนัแสดง

ให้เหน็ว่านายไม่พร้อมจะจรงิจงักบัหล่อน

ในที่สุดสร้อยลดาก็ได้รู้ข้อความในจดหมายนั้น มันมา

พร้อมกบัความกงัวลใจบางอย่างอยู่ลกึๆ แต่หล่อนไม่ได้แสดงออกมา

“ลูกสาวเพื่อนของคณุแม่จะมาพกัที่บ้าน ลดาเตรยีมห้องพกัไว้

ให้ด้วย ประมาณปลายเดอืนนี้”

“อกีสองอาทติย์แน่ะ ทนัถมเถ ว่าแต่จะมากี่คนจ๊ะ ลดาจะได้

เตรยีมเครื่องนอน”

“ผู้หญงิสาม ผู้ชายหนึ่ง รวมสี่คน กบัคนรถอกีคน”

“งั้นเตรยีมห้องนอนใหญ่กบัห้องเดี่ยวอกีสองห้องให้คณุเขาแบ่ง

กนัเองว่าจะพกัยงัไง ส่วนคนรถให้พกัที่บ้านคนงานกค็งได้มั้งจ๊ะ”

บ้านของเหมราชที่หมู่บ้านไพรงามเป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่ 

ออกแบบไว้อย่างสวยงามเช่นเดียวกับบ้านพักตากอากาศของเศรษฐี

ทั่วไปที่มเีครื่องอำานวยความสะดวกพร้อมสรรพ แต่เขาไม่ค่อยอยู ่เลอืก

ที่จะมาอยู่กระท่อมไม้ซุงในป่าที่กันดารมากกว่า นานครั้งเมื่อมีแขก 

หรือต้องคุยเรื่องงานกับนายพูนผลตัวแทนจากครอบครัวจึงจะออกไป

เสยีครั้งหนึ่ง

ก็นับว่าเป็นเรื่องดี สร้อยลดาจะได้เป็นเจ้าของนายคนเดียว  

สาวอื่นอย่าได้หวงัว่าจะได้เข้าใกล้เขา

แต่นี่จะมีสาวเมืองกรุงตั้งสามคนมาหาเขาถึงนี่ สร้อยลดาชัก

ใจคอไม่ดเีสยีแล้ว

“คนที่มาเป็นญาตขิองนายหรอืจ๊ะ อายเุท่านายหรอืเปล่า หรอื
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ว่ารุ่นเดยีวกบัลดา”

“ฉนัรู้จกัแค่คนเดยีวชื่อแพรวรตัน์ เป็นหลานของแม่ครวั จรงิๆ 

เขากอ็ยู่ที่บ้านฉนัละนะ แต่ฉนัไม่ได้สนใจ” เหมราชลูบคางครุ่นคดิ

“แพรวรตัน์อายปุระมาณยี่สบิสี่ ทำางานที่บรษิทัของเราเอง แต่

ก็จำาไม่ได้แล้วว่าตำาแหน่งอะไร หรือคุณแม่จะให้เป็นเลขาฯ ส่วนตัว 

ของท่าน ฉนักไ็ม่รู้” 

คำาตอบของเขาทำาให้หล่อนรู้ว่าไม่ได้สนใจจรงิๆ

เหมราชสนใจเรื่องการบรหิารน้อยมาก เขาเป็นนกัปฏบิตั ิชอบ

ลงมือทำางานคุมคนงานมากกว่านั่งคิดวางแผน ทั้งยังชอบท่องเที่ยว 

งานประเภทนั่งอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานานๆ จึงเป็นเหมือนยาขมสำาหรับ

เขา

“คุณแพรวรัตน์คงรับหน้าที่จัดการทั้งหมด เพราะลงลายเซ็น

กำากบัมาเอง” สร้อยลดาพมึพำา

หล่อนโล่งใจเหมอืนยกภเูขาออกจากอก ที่แท้ลายมอืเลก็ๆ สวย

เป็นระเบยีบเป็นของสาวที่เหมราชรู้จกัแต่ไม่ให้ความสนใจ หล่อนคน

นั้นทำางานให้ที่บ้าน ไม่ใช่แฟนที่ซุกซ่อนเอาไว้ นอกจากนี้ที่หล่อน

สบายใจจนถงึขั้นปลอดโปร่งอกีอย่างคอื เขาส่งจดหมายนั้นให้สร้อย-

ลดาอ่าน หลงัจากกวาดตามองคร่าวๆ จนรูเ้นื้อความข้างในแล้ว ไม่ได้

อ่านทวนซำ้าอย่างสนใจ ตลอดจนไม่ได้ปิดบังหรือถือเป็นความลับ 

อะไร

เนื้อความนั้นเป็นการแจ้งข่าวทั่วไปเรื่องสุขภาพของคุณนาย 

กรองกาญจน์ มารดาของเหมราช มตีอนหนึ่งกล่าวถงึธรุะที่ท่านฝากฝัง

มาเกี่ยวกบัแขกที่จะมาพกั

...ลูกสาวของคุณหญิงปัทมาเพื่อนสนิทของท่านอยากมาเที่ยว

ที่ผางาม และเยี่ยมเพื่อนที่ทำางานอยู่ที่โครงการเกษตรหลวงผางาม 
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คุณท่านกรองกาญจน์จึงแนะนำาให้มาพักที่บ้านพักราวสองถึงสาม 

วัน ท่านขอให้คุณเหมราชช่วยรับรองด้วยค่ะ ตัวดิฉันเองท่านก็สั่งให้

มาด้วย จะได้ประสานเรื่องคนขบัรถ ที่พกั ตลอดจนดูแลเรื่องต่างๆ

ลูกสาวของคุณหญิงปัทมาซึ่งเหมราชเล่าว่าเป็นภริยานาย 

พลเอกที่กำาลงัมอีำานาจในเวลานี้ชื่อปัทมน จะมาเที่ยวใกล้ๆ ไพรงาม

พร้อมเพื่อนชายหญงิอกีสองคน รวมคณะเดนิทางแล้วกเ็ป็นสี่ ดไูปแล้ว

ห้องใหญ่นั้นน่าจะให้ปัทมนกับเพื่อนผู้หญิงพัก ส่วนห้องเดี่ยวก็เป็น

แพรวรตัน์และผู้ชายคนเดยีวในทรปิแยกพกักนัคนละห้อง

“แหม แบบนี้กต้็องมาพกัห้องใหญ่ของนายน่ะส”ิ สร้อยลดาโอด

ห้องนั้นเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้าน เป็นห้องส่วนตวัของเหมราช 

แน่นอนว่าถ้าเขาไปพกัที่บ้านสร้อยลดากต็้องไปพกัด้วย หล่อนคดิเอง

เออเองว่าเป็นห้องหอของหล่อนกับนาย นี่ต้องมีคนอื่นมาใช้ร่วม... 

ไม่ชอบใจเลยจรงิๆ

“ดูด้วยนะ ตามลิ้นชกัหวัเตยีงมถีงุยางทิ้งไว้บ้างหรอืเปล่า”

ครั้งนี้เหมราชพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ แสดงว่าเขาสบายใจ

มาก กแ็น่ละ สร้อยลดาปรนนบิตัเิขาจนครบถ้วนทกุกลเมด็ หวงัเอาใจ

ให้เขาเปิดอ่านจดหมายไวๆ แต่เขากท็ำาโยกโย้ท่ามาก กว่าจะสำาเร็จก็

หมดไปหลายกระบวนท่า ทำาเอาเมื่อยตวัไปหมด

“ลดาไม่ให้นายต้องอายเขาหรอกน่า” หล่อนบอกอย่างแสนงอน

ไม่แค่ที่ห้องนอนหรอก ทกุห้องทั่วบ้านนั่นละมเีครื่องป้องกนัพวก

นั้นซกุซ่อนไว้หลายแห่ง จำาได้ว่าช่วงเดอืนแรกที่ได้ลิ้มรสหวานชื่นของ

ความรกัเสน่หา หล่อนกบัเขาแทบไม่ห่างกนัไปไหน ใช้เวลาคลอเคลยี

หาความสขุร่วมกนัเกอืบทั้งวนั...แทบจะทกุพื้นที่ของบ้านพกัส่วนตวั

ถงึตอนนี้ผ่านมาร่วมสองปีแล้ว ปรารถนาร้อนนั้นกย็งัไม่คลาย

หรอืลดน้อยลง ทกุครั้งที่หล่อนเริ่มเขากต็อบสนองไม่เคยขดั บางครั้ง
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สร้อยลดาคดิว่าเขาเหนื่อยจากงาน แต่เขากลบัเรยีกให้หล่อนปรนนบิตัิ

รบัใช้ แต่กจิกรรมรกักท็ำากนัตามเหมาะควร ไม่กนิจนอิ่มพงุกางเหมอืน

ช่วงแรก อย่างไรก็ตามเครื่องป้องกันเหล่านั้นยังต้องเตรียมให้พร้อม 

พรกัอยู่เสมอ รวมถงึที่บ้านหลงัใหญ่ซึ่งจะใช้ต้อนรบัแขกในครั้งนี้

“มผีู้หญงิมาตั้งสามคนแน่ะ” สร้อยลดาพูดลอยๆ อย่างที่มแีต่

หล่อนเท่านั้นที่เข้าใจความหมาย 

เหมราชแค่หัวเราะในคอ ก่อนลากหล่อนมาซุกอกและหลับไป

ในเวลาไม่นาน

สร้อยลดากอดเขาไว้อย่างหวงแหนยิ่งกว่าครั้งไหน มคีวามกงัวล

ใจอยู่ลกึๆ ที่ไม่สามารถอธบิายได้ หล่อนหวงนาย นายเป็นของหล่อน

มาร่วมสองปี หรอืถ้าจะย้อนไปก่อนหน้านั้นกไ็ม่มหีญงิใดเข้ามาในชวีติ

นายได้อย่างสร้อยลดา

หล่อนไม่อยากให้ผู้หญงิคนไหนมองนายด้วยซำ้า นี่อะไร...จะมา

นอนที่บ้าน นอนทบับนที่ที่นายเคยนอน

คอยดูนะ หล่อนจะบอกป้าจนัทร์ให้หาเครื่องนอนชดุใหม่เอี่ยม

สามชดุสำาหรบัแขกที่จะมาพกั จ้างให้สร้อยลดากไ็ม่ยอมให้ใช้ของนาย

ตลอดสองสัปดาห์ต่อมา สร้อยลดาวุ่นวายกับการจัดบ้าน

รบัรอง แม้จะทำาความสะอาดอยูเ่สมอ แต่ไม่เคยเปิดรบัรองแขกจำานวน

มากพร้อมกนัเช่นนี้ จงึต้องจดัเกบ็กวาดกนัขนานใหญ่ มนีางจนัทร์ซึ่ง

เป็นคนเก่าแก่ที่สร้อยลดานับถือเสมือนญาติมาช่วยทำางาน และยังมี

ขวัญไพร ลูกสาวคนเล็กของนายมิ่งคนสวนกับประไพภรรยาของเขา

มาร่วมด้วย

ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำางาน ห้องนอนใหญ่นั้นปกติสร้อยลดา

ทำาความสะอาดด้วยตนเองจงึรบัหน้าที่จดัเกบ็ให้เรยีบร้อยยิ่งขึ้น รวม

ถงึสอดส่องดูแลว่ามขีองต้องห้ามเผลอวางไว้หรอืไม่
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เป็นเรื่องน่าอายอยู่บ้างที่ต้องทบทวนว่าเคยทำากิจกรรมรักกัน

ที่ไหน เพราะใกล้ๆ นั้นมกัมกีล่องหรอืซองใส่เครื่องป้องกนัซกุอยู่ด้วย

เสมอ เก็บไปเก็บมาก็ได้มาถึงสิบห้ากล่อง ซุกอยู่ตามจุดต่างๆ รอบ

บ้าน หล่อนถงึกบัยิ้มขนั

ห้องนอนอีกสองห้องต้องเปิดทำาความสะอาด นำาฟูกนอนออก

ตากแดดเพราะมกีลิ่นอบัและฝุ่นจบั ฟูกนั้นหนาถงึหกนิ้ว ไส้ในเป็นใย

มะพร้าวซึ่งทั้งหนาและหนัก ต้องช่วยกันยกหามหัวท้ายถึงสี่คนจึงจะ

เรว็ ถ้าออกแรงแค่สองคนกแ็ทบรบันำ้าหนกัไม่ไหว ต้องทั้งลากและดงึ

ไปกบัพื้น ออกจะเป็นเรื่องทลุกัทเุลพอควร จากนั้นกปั็ดกวาดหยากไย่

และถูพื้นจนสะอาดเอี่ยม

ในครัวก็ต้องจัดการทำาความสะอาดเสียใหม่ เตรียมชุดเครื่อง

ครัวและจานชามให้มากกว่าจำานวนแขกที่มาพัก รวมถึงซ่อมก๊อกนำ้า 

ฝักบวั และโถชกัโครกเสยีด้วย แม้ว่าจะไม่ถงึกบัใช้การไม่ได้ แต่กท็ำาให้

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้คล่องจะดกีว่า ไหนจะผ้าขนหนผูนืเลก็ผนืใหญ่

ที่ซักสะอาดและตากแดดจนหอมที่ต้องเตรียมไว้สิบชุดด้วยกัน เพื่อ

ผลดัเปลี่ยนให้แขกได้ใช้ของใหม่ทกุเช้า

เมื่อมีภารกิจมากมายเวลาแต่ละวันจึงผ่านไปรวดเร็ว เผลอ

ไม่ทนัไรกถ็งึวนัที่นดัหมาย แขกแดนไกลเดนิทางมาถงึในเวลาบ่ายแก่

ของวนัศกุร์ รถตู้ขนาดสบิเอด็ที่นั่งแล่นเข้ามาในบรเิวณลานบ้านก่อน

จะจอดสนทิ คนขบัรถวิ่งมาเปิดประต ูแขกของเหมราชทยอยกนัเดนิลง

มา สร้อยลดากบันางจนัทร์รอต้อนรบัอยู่ด้านล่างพร้อมถาดเครื่องดื่ม

จากผลไม้พื้นบ้านใส่นำ้าแข็งทุบเย็นชื่นใจ ส่วนประไพกับขวัญไพร

เตรยีมอาหารว่างและมื้อเยน็อยู่ในครวั

สร้อยลดาพนมมือไหว้ผู้หญิงที่ลงมาเป็นคนแรก หล่อนสวม

เสื้อผ้าแบบทะมัดทะแมงทันสมัย สีผิวออกคลำ้าแทน รูปร่างสูงโครง

ใหญ่ ทั้งคิ้วและดวงตาหลงัแว่นสายตานั้นเข้มด ุรวบผมเรยีบกรบิผูก
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ด้วยผ้าสสีวย ท่าทางเจ้าระเบยีบ เดาได้ไม่ยากว่าเป็นแพรวรตัน์ คน

ประสานงาน

แพรวรัตน์รับไหว้อย่างแกนๆ กวาดตามองรอบๆ แล้วรับแก้ว

เครื่องดื่มมาส่งให้คนที่ลงมาทหีลงัอกีสองคน แล้วจงึยกแก้วของหล่อน

ขึ้นมาจบิ

“คนงานอยูไ่หน ให้มาขนกระเป๋าส ิห้องหบัจดัไว้เรยีบร้อยดหีรอื

เปล่า แขกมาเหนื่อยๆ จะได้พกัผ่อน”

“ห้องจดัไว้เรยีบร้อย เชญิข้างบนเลยค่ะ คณุทิ้งกระเป๋าไว้ได้เลย 

น้ามิ่งกับขวัญไพรจะมายกตามขึ้นไปให้ คุณเขียนชื่อติดไว้ที่กระเป๋า

แล้วใช่ไหมคะ”

“เขียนแล้ว ว่าแต่อ่านหนังสือออกกันหรือเปล่าเธอ” คนตอบ

เป็นหญงิสาวอกีคนที่พูดโพล่งแทรกกลางขึ้นมา

หล่อนรูปร่างอวบอดั แต่เตี้ยกว่าแพรวรตัน์เลก็น้อย ผวิขาวจดั 

แต่ออกซดีอย่างคนไม่ค่อยถกูแดด ผมยาวประบ่าดดัเป็นลอนโต มผี้า

คลมุผมสสีดโพกไว้ หน้าตาจดัว่าสวย แต่แต่งหน้าเข้มและรองพื้นหนา 

จงึไม่รู้ว่าผวิพรรณที่แท้จรงิสวยเนยีนหรอืไม่

ต่างจากหญิงสาวอีกคนที่ตามลงมาท้ายสุด เป็นหญิงสาวรูป

ร่างสงูโปร่ง หน้าตาน่ารกั ผวิพรรณด ีหล่อนเป็นคนเดยีวที่ยิ้มให้สร้อย-

ลดาอย่างเป็นมติร

“อ่านออกค่ะ” สร้อยลดาตอบอย่างไม่ค่อยเข้าใจนกั เกอืบจะ

ย้อนว่า ‘กท็ำาไมจะอ่านไม่ออกล่ะคะ...’ อยูแ่ล้ว แต่ยั้งปากไว้ทนั คดิว่า

คนพูดคงไม่มีเจตนาจะดูถูก เพราะภาพที่ทุกคนเห็นก็ชวนให้คิดไป 

ทางนั้น

ไพรงามเป็นหมู่บ้านเล็กที่อยู่ไกลเมืองขนาดนี้ ตามทางที่ผ่าน

มามแีต่ป่าเขา เพิ่งจะเหน็อาคารบ้านเรอืนทนัสมยับ้างกต็รงถนนใหญ่

ที่เป็นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของตัวจังหวัด ยิ่งเรือน
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รบัรองของเหมราชยิ่งอยู่ลกึเข้ามาเสยีไกลเกอืบตดิแนวป่าทบึ กน็บัว่า

ยังดีที่มีนำ้าไฟใช้สมบูรณ์ สัญญาณโทรศัพท์ก็มี ไม่แปลกที่หล่อนจะ

เข้าใจว่าที่นี่มแีต่ชาวบ้านหูหนาตาเถื่อนไม่รู้หนงัสอื

“คณุเหมอยู่ไหนล่ะ บนเรอืนเหรอ” แพรวรตัน์ถามอกี ไม่สนใจ

ไถ่ถามว่าสร้อยลดากบันางจนัทร์เป็นใคร เพราะไม่คดิว่าสำาคญั

“นายอยู่ที่ไซต์งานค่ะ จะเลกิงานราวหกโมงเยน็ นายบอกว่าจะ

ออกมารบัประทานมื้อคำ่ากบัคณุประมาณหนึ่งทุ่ม”

“อ้าว นกึว่ามารอรบั จะได้ไปหาอะไรกนิกนัในเมอืง” ผูห้ญงิคน

เดิมที่ชอบพูดแทรกโพล่งขึ้นมาอีกครั้ง หล่อนแบะปากอย่างไม่ใคร่

พอใจพร้อมกบัโบกหมวกปีกกว้างในมอืไปมา “แขกสำาคญัมาถงึทั้งท ี

ไม่มาต้อนรบัเหรอ”

คำาถามนั้นสร้อยลดาตอบไม่ได้ คนถามคงไม่รู้จกัเหมราชดพีอ

ถ้ารู้จกัเขาดคีงไม่พูดแบบนี้...

“พกัผ่อนกนัก่อนเถอะ ตรีถยาวๆ มาตั้งหลายชั่วโมง ปัทม์เมื่อย

ตวัเหลอืเกนิ อยากจะแช่นำ้าอุ่นจะแย่แล้ว”

หญิงสาวคนสุดท้ายที่ดูจะอารมณ์ดีกว่าใครเพื่อนเสนอขึ้นด้วย

นำ้าเสียงอ่อนโยน หล่อนมีเสียงกังวานใสน่าฟัง ไม่ขุ่นมัวเหมือนสอง

สาว 

สร้อยลดาเดาจากที่หล่อนเรยีกตวัเองว่า ‘ปัทม์’ จงึคดิว่าน่าจะ

เป็นปัทมน ลูกสาวคณุหญงิปัทมา

“ห้องอาบนำ้าที่ห้องนอนใหญ่มีอ่างอาบนำ้า คุณจะแช่นำ้าอุ่นสัก

นดิหรอืแช่เท้ากไ็ด้นะคะ”

“โอ้โห” ปัทมนได้ฟังก็ห่อปากอุทานอย่างพอใจแกมคาดไม่ถึง 

ก่อนมาคิดว่ามีห้องนำ้าสะอาดให้ใช้ก็นับว่าโชคดีมากแล้ว ถ้าเป็นจริง

ดงัว่ากน็บัว่าสะดวกสบายไม่แพ้ในเมอืง

“เป็นนำ้าแร่หรือเปล่าจ๊ะ ได้ยินว่าที่ไพรงามมีพุนำ้าร้อนตาม
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ธรรมชาตหิลายแห่ง”

“ไม่ใช่ค่ะ ที่เรอืนนี้เป็นนำ้าประปา หมูบ้่านเกบ็ใส่แทงก์นำ้า ใช้ป๊ัม

จ่ายผ่านเครื่องทำานำ้าอุ่น แต่ถ้าคุณอยากแช่นำ้าแร่ เชิญที่โครงการ

นำาร่องของหมู่บ้านค่ะ อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บวร ที่นั่นเรามใีห้บรกิาร เกบ็

ค่าใช้จ่ายเลก็น้อย แต่จดัระบบแช่นำ้าร้อนแบบออนเซน็ของญี่ปุ่น”

คนฟังกรี๊ดกร๊าดด้วยความคาดไม่ถงึ ก่อนมาต่างกค็ดิว่าไพรงาม

คือบ้านป่าเมืองเถื่อน หมู่บ้านเป็นกระต๊อบ จุดตะเกียงเจ้าพายุ ขุด

บ่อนำ้าใช้ แต่เมื่อมาถงึจรงิๆ กลบัเป็นรสีอร์ตชั้นดทีี่ดจูะมคีวามสะดวก

สบายอยู่ไม่น้อย จงึค่อนข้างพอใจกนัถ้วนหน้า

“แหม มั่นใจจงันะ ออนเซน็ของญี่ปุ่น...พูดยงักบัเคยไปงั้นละ” 

สาวแต่งหน้าเข้มคนเดมิยำ้าเสยีงแหลม ครั้งนี้เหน็สหีน้าได้ชดัว่าดแูคลน 

สร้อยลดาได้แต่ยิ้ม ไม่ตอบ หญงิสาวบ้านป่าออกจะหนกัใจกบั

แขกคนนี้อยู่มาก สร้อยลดาไม่เคยสัมผัสคนกรุงมาก่อน เว้นไว้ก็แต่ 

เหมราชคนเดยีว นกึแปลกใจที่คนเพิ่งเคยพบหน้ากลบัไม่ปกปิดอาการ

ไม่ชอบหน้า ใช้ทั้งสายตาและคำาพูดที่ฟังแล้วไม่รื่นห ูจนหล่อนเองวางตวั

ไม่ถูก

สร้อยลดาลอบถอนหายใจยาว ยิ้มอ่อนขณะรบัแก้วนำ้ามะขาม

ป้อมรสชาติเปรี้ยวอมหวานซึ่งหมดเกลี้ยงทุกแก้วคืนจากแขก หล่อน

วางแก้วทั้งหมดไว้ในถาดไม้ที่นางจันทร์ถือมา และเตรียมจะเดินนำา 

ทกุคนไปยงัห้องพกั แต่กลบัถูกขดัขึ้นเสยีก่อน

“เธอไม่ต้องตามขึ้นไปหรอก เรอืนนี้ของคณุเหม เป็นบ้านส่วน

ตัว ไม่ใช่โรงแรมที่จะหาห้องพักไม่เจอ ช่วยจัดการแยกกระเป๋าส่งไป

ตามห้องกแ็ล้วกนั คณุปัทมนพกักบัเพื่อนเธอชื่อคณุพศินภา เธอเรยีก

ท่านว่าคุณปัทม์กับคุณพีช ส่วนฉันเรียกว่าคุณแพรว” แพรวรัตน์

แจกแจงอย่างชดัเจน

“เคน ตื่นได้แล้วเธอ ถงึที่พกัแล้ว ตาบ้านี่ บอกให้ช่วยดูทางก็
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หลับอยู่ได้” พิศนภาหันไปเรียกเพื่อนชายซึ่งเป็นแขกคนสุดท้ายของ

กลุ่ม 

ชายหนุ่มผวิขาวจดั ใบหน้าแป้น ผมเผ้ายุ่งเหยงิจงึเดนิโผเผลง

มาจากรถตู้ เขาปิดปากหาวแล้วสวมแว่นสายตามองซ้ายขวาอย่าง

ตะลงึกบับรรยากาศ แต่กไ็ม่พูดอะไร

“ท่านนี้คณุเคน ฉนักบัคณุเคนจะพกัห้องเดี่ยวกนัคนละห้อง”

แพรวรัตน์สั่งการแล้วก็เดินนำา หล่อนยิ้มกว้างรับหน้าที่จัดการ

ทั้งหมดไว้เสยีเองโดยไม่ให้ความสำาคญัแก่สร้อยลดาอกี 

สร้อยลดาหนัไปยิ้มแห้งๆ ให้นางจนัทร์ ในขณะที่เสยีงแหลมของ

พศินภาลอยมาตามลม

“สะเออะ อวดรู ้ทำาเป็นมาบอกนั่นนี่ คดิว่าตวัเองเป็นใคร ไม่ใช่

เจ้าของบ้านสกัหน่อย เป็นแค่เดก็รบัใช้ในบ้าน”

ในเมือ่แพรวรตัน์บอกว่าจะจดัการทกุอย่างเอง สร้อยลดา

จงึไม่รบกวน หล่อนแยกกระเป๋าเดนิทางแล้วบอกให้ขวญัไพรกับนาย

มิ่งยกไปให้ตามคำาสั่ง จากนั้นกเ็ป็นธรุะพาคนขบัรถที่ทราบว่าชื่อทนิกร 

อายุอานามก็เกือบห้าสิบปีแล้วเข้าที่พัก ระหว่างทางก็ได้โอกาสชวน

คยุไปด้วย

“ผมกไ็ม่อยากมาหรอก ทางไกลคดเคี้ยว ผมตาไม่ค่อยด ีขบัรถ

กลางคืนไม่ค่อยได้ มองไฟท้ายรถคันหน้าเบลอติดกันเป็นแถบ แต่

คณุนายท่านเป็นห่วงคณุหนูปัทม์ กลวัว่าพวกเดก็หนุ่มขบัรถกนัเฟี้ยว

ฟ้าวจะไม่ปลอดภยั ผมเลยต้องมาเอง”

“ลงุขบัรถให้คณุแม่นายเหมหรอืจ๊ะ ท่านสบายดไีหม ห่วงนาย

เหมหรอืเปล่า”

“ผมขบัรถให้คณุท่านมาตั้งแต่ยงัหนุม่ เมยีผมกเ็ป็นแม่ครวัของ

ท่าน อาศยัใบบญุท่านอยูด้่วยกนั สขุภาพท่านแขง็แรงดคีรบั ปีนี้กย่็าง



นันทินี   29

หกสบิสามแล้ว แต่กต็ามประสาคนรวยกนิอยู่ด ี ไม่ทกุข์ร้อนใจ แถม

เป็นอะไรนดิหน่อยท่านกม็หีมอประจำาตวัคอยดูแล ท่านกห็่วงคณุเหม

อยู่ครับ แต่คุณเหมกลับบ้านทีไรก็ทะเลาะกันทุกที คุณเขาชอบแหย่ 

ท่านสั่งให้ทำาอะไรกข็ดัใจไปคนละเรื่องจนท่านไล่ส่ง”

สร้อยลดาหวัเราะคกิ เหมราชชอบกวนอารมณ์จรงิ แถมยงัหน้า

ตายอกีด้วย ยิ่งกบัสร้อยลดาเองที่อยู่ใกล้ชดิกว่าใคร เขายิ่งชอบแกล้ง 

แต่ไม่นกึว่าแม้แต่แม่แท้ๆ กย็งัพลอยถูกเขากวนอารมณ์ ทว่าเท่าที่ฟัง

คนขบัรถอยูร่บัใช้ที่บ้านเขามานานกไ็ม่ได้โกรธเคอืงอะไร ออกไปในทาง

เอน็ดูมากกว่า

“ใช่จ้ะ อยู่ที่นี่กข็ี้โมโหจนเขารู้กนัทั่ว ทำาอะไรไม่ได้ดั่งใจกโ็มโห

อาละวาด” สร้อยลดาเสรมิ

ทินกรอัธยาศัยดีและเป็นคนชอบคุยอยู่มาก ยิ่งมีหญิงสาวมา

ช่วยเสรมิเขายิ่งตดิลม

“นี่ก็เห็นทะเลาะกันเรื่องเดิมๆ มาปีกว่าแล้วครับ เรื่องที่ท่าน

อยากอุ้มหลาน อยากให้คณุเหมมคีรอบครวั แต่แกไม่ยอมสกัท ีท่าน

ลงทนุจดังานเลี้ยงนดัให้เจอกบัลูกสาวเศรษฐ ีคนรำ่ารวย คณุเหมกท็ำา

พงัหมด ถามคำาตอบคำา แกล้งเมาบ้าง มาสาย เบี้ยวไปดื้อๆ เสยีกม็”ี

ลำาคอของสร้อยลดาฝืดเฝ่ือนไปเมื่อพดูมาถงึตรงนี้ พอตระหนกั

ถงึความจรงิที่ว่าครอบครวัของเหมราชกอ็ยากให้เขามคีรอบครวั...แล้ว

สร้อยลดาจะไปอยู่ที่ไหน

“นายเหมกไ็ม่ค่อยกลบับ้านด้วยนะจ๊ะ”

“กถ็งึต้องส่งคณุหนูปัทม์มาที่นี่ยงัไงล่ะ ในเมื่อไม่กลบักส็่งว่าที่

เจ้าสาวมาเสยีเลย” คนขบัรถบอกแล้วหวัเราะในลำาคอ

“คณุปัทม์...เป็น?” คำาถามนี้แทบจะผ่านลำาคอออกมาไม่ได้

“กเ็ป็นคู่หมายของคณุเหมที่ท่านเลอืกมาอย่างไรล่ะแม่หนู อนั

ที่จริงผู ้ใหญ่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว แต่ขัดใจที่คุณเหมไม่ยอมลง
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กรงุเทพฯ สกัท ีท่านอยากให้รูจ้กักนัไว้ หนกูเ็หน็คณุหนปัูทม์แล้วไม่ใช่

หรอื เป็นไงล่ะ สวยสมกนักบัคณุเหมเหมอืนกิ่งทองใบหยกใช่ไหมล่ะ”

“จ้ะ สวยหล่อสมกนั เหมาะสมกนัมากทั้งฐานะและชาตติระกลู” 

ยิ่งนานสร้อยลดายิ่งเสยีงแห้ง

“ว่าแต่หนูอยู่รบัใช้นายเหมมานานแล้วเหรอ อายกุย็งัน้อย ลงุ

เองกเ็พิ่งเคยมาที่นี่ ไม่รู้ว่าแกอยู่ยงัไง”

“สร้อยเกดิที่นี่ โตที่นี่ พ่อเพิ่งเสยีไปเมื่อสองปีก่อน บ้านเรารู้จกั

กบันายเหมมานานแล้ว นายกเ็ลย...ให้รบัใช้มาตลอด”

“ถ้ามโีอกาสกเ็ชยีร์คณุหนูปัทม์ให้นายเขาหน่อยนะ ท่านจะได้

สบายใจ ลงุกไ็ม่ต้องขบัรถเทยีวไปเทยีวมาหลายรอบ” ทนิกรหวัเราะ

อกีอย่างอารมณ์ด ี

แต่หน้าคนฟังแทบจะไม่มสีเีลอืด สร้อยลดาหายใจขดั แน่นใน

อกจนอยากร้องไห้ หล่อนฝืนยิ้มให้ชายสงูวยัและเอ่ยปากลาเมื่อส่งเขา

ถึงที่พัก หล่อนเดินกลับไปที่เรือนใหญ่ ขลุกอยู่ในครัวช่วยประไพทำา

อาหารด้วยอารมณ์หม่นเศร้า จันทร์นั้นอันที่จริงไม่ได้ทำางานรับใช้ที่

บ้านนี้ แต่เมื่อเห็นว่างานยุ่งก็เข้ามาช่วยด้วยอีกคน ส่วนขวัญไพรซึ่ง

อายสุบิสองแล้วคอยรบัใช้แขกอยู่บนเรอืนเพราะคล่องกว่า

“สร้อยไปพักผ่อนก่อนไหม เตรียมงานมาตั้งแต่ไก่โห่ ยังไม่ได้

พกัเลย” นางจนัทร์ว่า 

นางไม่ใคร่พอใจนักเมื่อหญิงสาวต้องมาวิ่งรับใช้คนพวกนี้งกๆ 

ทั้งยังถูกจิกว่าอยู่กลายๆ ทำานองว่าไปเสนอตัวรับใช้เพื่อเอาหน้า ฟัง

แล้วน่าโมโหนกั

ฝ่ายหญงิสาวพอถกูทกัเท่านั้นกเ็หมอืนจะเหนื่อยขึ้นมาทนัควนั 

เหนื่อยทั้งกายและใจ ยิ่งเรื่องที่เพิ่งได้ยินมายิ่งทำาเอาหนักใจอย่าง

มหาศาล ขณะจะตอบกพ็อดกีบัประไพที่กำาลงัเตรยีมอาหารได้ยนิเข้า

จงึเสรมิขึ้นอกีเสยีง
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“อาหารเสรจ็หมดแล้วหนสูร้อย รอให้คณุเขาสั่งตั้งโต๊ะ พี่จดัการ

เองได้ ขวญัมนักอ็ยู่ ไปพกัเถอะจ้ะ”

สร้อยลดานิ่งคดิอยู่อดึใจจงึตอบ “ป้าจนัทร์ช่วยงานไปก่อนเถอะ

จ้ะ สร้อยไปงบีสกัแป๊บ เดี๋ยวมานะจ๊ะ”

สร้อยลดาเดนิกลบับ้าน ท่ีพักของหล่อนปลกูอยูใ่นบรเิวณ

เดยีวกนักบัเรอืนไม้สกัโอ่อ่า แต่อยูเ่ยื้องไปด้านหลงั บ้านไม้หลงันี้มรีปู

ทรงแบบบ้านไทยตามชนบท มสีองชั้น ใต้ถนุสูง ห้องที่ชั้นบนเป็นโถง

กลางและห้องนอน ด้านหลงัต่อเตมิเป็นครวัไทยทนัสมยัพร้อมห้องนำ้า 

ทำาให้โดยรวมแล้วมพีื้นที่กว้างขวางพอควร ทั้งยงัร่มรื่นน่าอยู่อกีด้วย

รอบบ้านมีไม้ยืนต้นแน่นขนัด ลานดินในบริเวณบ้านได้รับการ

ทำาความสะอาดอยู่เสมอจงึดูสบายตา จนัทร์รบัหน้าที่กวาดใบไม้แห้ง

ทกุเช้าพร้อมกบัรดนำ้าต้นไม้ไปด้วย ไม้พุม่รอบตวัเรอืนนอกจากจะเป็น

สวนไม้ดอกไม้ใบหลายชนิดแล้ว ยังมีสวนสมุนไพรนานาชนิดที่ได้รับ

การบำารงุดูแลอย่างดี

สร้อยลดาดึงเอาลูกกุญแจที่ร้อยไว้กับสร้อยคอมาไขกุญแจที่

คล้องหน้าประตูแล้วผลักประตูให้เปิดกว้าง หล่อนเดินผ่านโถงกลาง

อย่างใจลอย ตรงเข้าห้องนอนแล้วทุ่มตวัร้องไห้กบัฟูกกว้าง

วันดีๆ ที่ควรมีความสุขกลับนำามาซึ่งความผิดหวังหลายเรื่อง

ด้วยกนั แม้แพรวรตัน์จะไม่ใช่คนสำาคญัของครอบครวัเหมราช แต่กลบั

แสดงออกถงึความรงัเกยีจอย่างไม่ปิดบงั คนตวัเลก็ตวัน้อยยงัเป็นเสยี

ขนาดนี้ แล้วมารดาของเหมราชล่ะ จะปานใด

ไหนจะปัทมน คู่หมายที่ผู้ใหญ่เตรียมไว้ให้เหมราช ซึ่งทั้งสวย 

น่ารกั กริยิาเรยีบร้อย พูดจาอ่อนหวาน ถ้าปัทมนเป็นคนเจ้าอารมณ์

อย่างพศินภา สร้อยลดาอาจจะตั้งเป็นข้อตติงิมาปลอบใจตวัเองได้บ้าง 

แต่นี่อกีฝ่ายสมบรูณ์พร้อมเสยีขนาดนี้ จะเอาอะไรไปแข่งได้ ยิ่งคดิกย็ิ่ง
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น้อยใจระคนวิตกกังวลจนสับสน ความสาวสดที่เคยมัดใจนายนั้นจะ

ผูกใจเขาได้นานเท่าใด ในเมื่อเป็นเพียงการผูกพันทางกายในระยะ

เวลาสั้นๆ เท่านั้น

หัวใจที่ปวดร้าวแตกสลายของสร้อยลดาล่องลอยไปพร้อมกับ

สตทิี่เริ่มเลอืนราง หล่อนนกึย้อนไปถงึความทรงจำาที่มรี่วมกบัเหมราช 

แม้ว่าจะมคีวามสขุปนเศร้า แต่สร้อยลดากไ็ม่มวีนัลมื




