
๑

“แกจะปล่อยให้แม่นั่นอยู่กบัพ่อแกแบบนี้น่ะเหรอ”
รชยาถามไปยงัคนที่ยงัมแีก่ใจตกัอาหารตรงหน้าใส่ปากจนแก้มตุย่ แต่

ถึงจะกินเก่งแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกับรูปร่างแม้แต่น้อย ท�าให้มอง 

เพื่อนซี้ทไีรกไ็ด้แต่ทอดถอนใจกบัตวัเอง

เนื่องจากมีบิดาเชื้อสายชาวจีน ท�าให้หญิงสาวมีผิวขาวจัด ผมยาว 

สีด�าที่ได้รับการดูแลอย่างดีเหยียดตรงเงางามราวกับเส้นไหม เครื่องหน้า 

เหมาะเจาะจิ้มลิ้ม ดูสวยหวาน น่ารกั ยิ่งอยูใ่นเครื่องแบบนกัศกึษา เสื้อไซซ์เลก็

จนรดัรงึทรวดทรงชวนใจหาย กระโปรงทรงเอที่สงูเลยเข่าขึ้นไปหลายนิ้วไม่พอ 

ยงัมรีอยแหวกเผยต้นขาขาวเนยีน ตั้งแต่รู้จกักนัมา ไม่มเีสยีละที่รชยาจะเคย

เหน็หนุ่มๆ คนไหนไม่มองตามหญงิสาวจนคอเคลด็

กจ็นกว่าจะมคีนได้เหน็ตวัตนแท้จรงินั่นแหละ เพราะส�าหรบัรชยาแล้ว 

‘น้องมิ้นท์’ หรอืมนิตราไม่ใช่นางฟ้าตวัน้อยๆ อย่างที่ใครเข้าใจ แต่เป็นนางมาร

น้อยมากกว่า

“ฉนัไม่ได้เปิดโอกาส แต่ฉนัจงใจให้สองคนนั้นตายใจต่างหาก”

“แกแน่ใจเหรอว่าถ้าจบัได้คาหนงัคาเขาจรงิ พ่อแกจะยอมเลกิกบัแม่นั่น 

อีกอย่างให้ฉันเดานะ คุณป้ายังไม่รู้เรื่องใช่ไหม” รชยาถาม ระยะหลังมานี้ 
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เพื่อนสาวมักจะระบายปัญหาในครอบครัวให้ฟังเสมอ หลังจากเริ่มระแคะ

ระคายว่าผู้เป็นพ่อซุกเมยีน้อยไว้

ถงึมนิตราจะมหีนุ่มๆ แวะเวยีนเข้ามาส่งขนมจบีไม่ขาด จนเหมอืนเป็น

คนผ่านเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ มากมาย อะไรๆ ที่หนุ่มๆ สาวๆ ยุคใหม่ท�ากนักเ็หน็

เป็นเรื่องปกต ิแต่เอาเข้าจรงิๆ มนิตรากลบัหวัโบราณกว่านั้น เธอสนุกกบัการ

คบหาหนุ่มๆ กจ็รงิ แต่ไม่เคยคดิปล่อยตวัปล่อยใจกบัใครง่ายๆ และหากจะ

คบกันก็ต้องมีแค่เธอคนเดียว ถ้าจับได้ว่ามีคบซ้อนหรือแอบไปลักกินที่ไหน 

จบัได้เมื่อไหร่องค์นางมารน้อยได้ประทบัทรงแน่ 

“ฉนักอ็ยากบอก แต่กส็งสารแม่”

ยิ่งพอทบทวนความสมัพนัธ์ระหว่างทั้งคู ่ใช่ว่ามนิตราจะไม่เหน็รอยร้าว

ระหว่างพ่อแม่เลย อดิรุจผู้เป็นพ่อแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการใดๆ แต่ก็มี

ต�าแหน่งหน้าที่มั่นคงในบริษัทระดับแนวหน้า ส่วนอนงค์อรผู้เป็นแม่ก็เป็น

ทนายความท�างานด้านกฎหมายมาหลายปี กน่็าจะพอการนัตไีด้ดว่ีาเป็นผูห้ญงิ

เก่งคนหนึ่ง แต่สุดท้าย ‘หน้าที่การงาน’ นี่กระมังที่ท�าให้ชีวิตคู่ห่างเหินและ

จืดชืดลงเรื่อยๆ มินตราจึงไม่แปลกใจที่พ่อจะออกไปเกเรข้างนอก แถมคน

เป็นเมยีกม็วัแต่บ้างานจนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

แตถ่งึมนิตรากบัพ่อจะสนทิกนัแค่ไหน หรอืห่างเหนิกบัแม่เพยีงใด นั่น

ไม่ใช่เหตุผลที่มินตราจะแสร้งท�าเป็นไม่รู ้ไม่เห็นการกระท�าของพ่อ จะว่า 

เพราะเธอเป็นผู้หญิงเลยค่อนข้างเห็นใจผู้หญิงด้วยกัน งานนี้มินตราเลยขอ

เลอืกข้างแม่แทน 

“แล้วแกพอรู้หรอืยงัว่าผู้หญงิคนนั้นเป็นใคร”

“ยงัไม่รู ้แต่เป็นคนในที่ท�างานของพ่อแน่ ตอนนี้ฉนัก�าลงัรอสายรายงาน

อยู่”

“นี่ขนาดมสีายเชยีวหรอืยายมิ้นท์” รชยาไม่รูจ้ะขนัหรอืทึ่งด ีปกตเิพื่อน

สาวนสิยัขี้เบื่อ อดทนกบัอะไรได้ไม่นาน ไอ้จะให้มานั่งวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน 

แม่คุณโบกมอืลาอย่างเดยีว ยกเว้นกแ็ต่เรื่องไหนที่ตั้งใจจะท�าให้ได้จรงิๆ เธอ

เป็นต้องนั่งทึ่งกบัความพยายามของแม่คุณเสมอ 
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“แน่สิ แกคอยดูก็แล้วกัน ว่าแต่คืนนี้ไปเที่ยวไหม ฉันไม่อยากไป 

คนเดยีว พี่กนัต์บอกว่ามผีบัเปิดใหม่ อยากชวนฉนัไปด้วย” 

“นายกนัต์ธรอะไรนั่นน่ะเหรอ” รชยาทบทวนครู่หนึ่งกจ็�าได้ทนัทเีพราะ

รายนี้ประวตัไิม่ค่อยดนีกั เธอเคยเตอืนให้เพื่อนสาวเลกิคบหาหลายครั้ง หลงัๆ 

พอไม่ได้ยนิมนิตราเอ่ยถงึอกี เธอกน็กึว่าเลกิตดิต่อไปแล้ว “ฉนัว่าแกอย่าเอา

ตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตานี่นักเลย ก็รู้ๆ ว่าหวังเคลมแก ไปท�าตัวสนิทสนม 

แถมไปไหนมาไหนด้วย เดี๋ยวกค็ดิว่าแกให้ท่า”

ค�าพูดตรงไปตรงมา หากเป็นคนอื่นมินตราคงชักสีหน้าใส่ แต่เพราะ

เป็นรชยาหญงิสาวถงึเพยีงพยกัหน้ารบัฟังแต่โดยดี

ขณะที่สองสาวยังพูดคุยกันต่อไป มินตราไม่รู ้สึกเลยว่าตนเองอยู่ 

ภายใต้สายตาของใครบางคน สายตาที่มองประเมินนวลเนื้อของเธอไม่ได้

ปกปิดความสนใจ แต่พอประตูร้านเปิดออกโดยมีชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ ่

ผวิเข้มเดนิเข้ามา ความสนใจของเขาจงึค่อยละไปจากเธอ

ภูรมิองไปรอบร้านครูห่นึ่ง กระทั่งสบเข้ากบัชายที่นั่งอยูโ่ต๊ะฝ่ังขวามอื 
ฝ่ายนั้นยกมอืขึ้นทกัทายพอเป็นพธิ ี ขณะที่เขายิ้มกว้างรบัพลางเดนิตรงไปยงั

โต๊ะที่พี่ชายนั่งอยู่ 

“รอนานไหมครบัพี่ภูม”ิ ภูรยิิ้มแย้มทกัทายขณะนั่งลงเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

เห็นว่าบนโต๊ะมีจานอาหารประเภทของกินเล่นสองอย่างซึ่งถูกกวาดเรียบ 

เหลอืแค่ผกัรองจาน กบัเบยีร์ที่เจ้าตวัดื่มไปเลก็น้อย ยิ่งพอเหน็สหีน้าอดิโรย

แบบคนอดนอน ใต้ตาคล�้ากบัหนวดเคราที่ไม่ได้โกน ท�าให้คนเป็นน้องชายถาม

ยิ้มๆ “นี่ได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่าครับ หรือถูกพิมประกายรบเร้าเสียจน

ไม่มเีวลาพกัผ่อน”

ค�าพูดส่อความหมายไปถึงแม่ม่ายสาวสวย ท�าให้สีหน้าคนเป็นพี่ชาย 

ยิ่งดูหงุดหงดิเพิ่มขึ้น

“มะเหงกนี่ จะให้บอกกี่ครั้งว่าฉันเลิกสนใจแม่นั่นไปนานแล้ว ที่มานี่ 

กเ็พราะมาคุยเรื่องงาน”
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“กเ็หน็ๆ อยู่ว่าพมิไม่ได้หวงัแค่จะเป็นหุน้ส่วน แต่ยงัอยากเป็นอย่างอื่น

ด้วย ผมว่าเขากไ็ม่เลวนะ ทั้งสวย เก่ง แถมยงัสาว ถงึเคยแต่งงานมาแล้วก ็

ไม่ได้เสยีหายอะไร ส่วนเรื่องในอดตีคนเรามนักผ็ดิพลาดกนัได้น่า”

“ขนืแกพูดอกีโดนเตะแน่” 

แทนที่จะกลวัค�าขู่ ภูรกิลบัหวัเราะชอบใจ ในบรรดาพี่น้องสี่คนโดยมี

ภูมิเป็นพี่ใหญ่ ภูมิสนิทสนมกับภูริมากที่สุด เพราะหลังจากพ่อแม่เสียชีวิต

กะทนัหนัตั้งแต่ภมูอิายยุงัไม่ถงึสบิแปด ชายหนุ่มกจ็�าต้องหยดุเรยีน ออกมาท�า

สวนผลไม้และไร่ซึ่งเป็นสมบตัทิี่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ เดก็หนุม่เพยีงคนเดยีวปากกดั

ตนีถบี เลี้ยงดนู้องๆ สามคนโดยไม่เคยปรปิากบ่น แมจ้ะมญีาติๆ  หวงัดขีอรบั

น้องๆ ไปเลี้ยงดู ภูมกิย็งัตั้งมั่นเดด็เดี่ยวที่จะเลี้ยงน้องด้วยตวัเอง ความยาก

ล�าบากยิ่งท�าใหภ้รูเิทดิทนูบชูาพี่ชายไม่ต่างกบัพ่อ หลงัผ่านพ้นเหตกุารณ์ร้ายๆ 

มากมายจนวันนี้สี่พี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่และหน้าที่การงานมั่นคง...หาก 

ไม่นบันายตะวนั ภูมกิแ็ทบไม่มอีะไรให้ต้องห่วงอกีนอกจากเรื่องของตวัเอง 

พิมประกายก็ใช่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แม้ในอดีตทั้งคู่เคยคบหากัน

มาก่อน ทว่าตอนนั้นกเ็ป็นแค่เดก็วยัรุ่น และหลงัจากบดิามารดาของพวกเขา

จากไป ทั้งภูมิกับพิมประกายก็เลิกรากันไปด้วย ภูริมารู้ข่าวหญิงสาวอีกท ี

ก็ตอนเธอแต่งงานกับเจ้าสัวใหญ่จนเป็นข่าวเกรียวกราว ผ่านไปไม่ถึงสิบปี 

พอเจ้าสัวจากไปกะทันหัน พิมประกายก็ได้รับทรัพย์สินมากมาย ทั้งที่ดิน 

ตกึแถว เงนิสด หุ้นในบรษิทั และธุรกจิที่ท�าอยู่ บวกกบัความสวยความสาว

ด้วยแล้ว คงเรียกได้ว่าพิมประกายเป็นแม่ม่ายเนื้อทองที่ใครๆ ก็ปรารถนา 

พอทั้งคู่ได้กลบัมาพบกนัอกี พมิประกายจงึชกัชวนพี่ชายเขาร่วมท�าธุรกจิด้วย

กนั และดูเหมอืนเจ้าหล่อนจะพยายามกลบัมาสานสมัพนัธ์เก่าก่อนต่อ...ตดิก็

แต่ว่าภูมไิม่แสดงทที่าอะไรเลย 

“แล้วนารเีป็นยงัไงบ้าง” 

ภูมเิปลี่ยนเรื่อง เพราะปล่อยให้ภูรเิอ่ยถงึสถานะความเป็นโสดของเขา

เมื่อไหร่ พนนัได้เลยว่าต้องยาวแน่นอน และเช่นเดมิเมื่อเขาถามถงึน้องสะใภ้

ที่ก�าลังตั้งครรภ์ได้สี่เดือน คนเป็นน้องชายจะต้องยิ้มจนตาหยี และรอยยิ้ม
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แบบนี้กระมงัที่พอจะท�าให้คนแยกเขากบัภูรอิอก 

ความเหมือนของทั้งคู่ไม่ได้หมายถึงหน้าตา ภูมิมีใบหน้าเข้ม คิ้วหนา 

ตาด�าคมล้อมรอบด้วยขนตายาวงอน จมูกโด่งรับกับริมฝีปากบาง แต่เมื่อ 

น�ามาประกอบกันแล้วกลับได้ใบหน้าในระดับพื้นๆ ออกจะกระด้างและดุดัน

เกนิไปด้วยซ�้า แต่สิ่งที่ท�าให้ภูมโิดดเด่นคอืความเยอืกเยน็และอ�านาจในแววตา 

ขณะที่ภรูมิใีบหน้าอ่อนเยาว์กว่า ยิ้มและหวัเราะง่าย ทว่าโครงร่างใหญ่โตล�่าสนั

ของทั้งคู่ต่างหากที่เหมอืนกนัจนถ้าไม่เหน็ใบหน้ากจ็ะมคีนจ�าสลบักนัเสมอ  

“ดคีรบั แขง็แรงทั้งแม่ทั้งลูก ว่าแต่ที่บ้านเป็นยงัไงบ้าง ตะวนัมนัช่วย-

เหลอือะไรพี่บ้างหรอืเปล่า อนัที่จรงิแค่ลงมากรุงเทพฯ คราวนี้ พี่ให้ตะวนัมา

แทนกไ็ด้”

“ไม่ละ กลวัจะเป็นการปล่อยเสอืเข้าป่า” พอพดูถงึน้องชายคนเลก็ ชาย

หนุ่มกท็�าท่าอ่อนใจทนัท ี 

“มนัคงไม่ได้ขุดเรื่องเก่าๆ มาพูดให้พี่ล�าบากใจอกีใช่ไหมครบั”

อาการไหวไหล่ของพี่ชายยิ่งท�าให้ภรูแิน่ใจว่าเดาถกู หลงัจากเขาตดัสนิใจ

แต่งงานกบันาร ีพี่ชายกย็กที่ดนิในจงัหวดัระยองส่วนหนึ่งให้ โดยบอกว่าเป็น

ที่ดนิที่พ่อกบัแม่ตั้งใจจะมอบให้อยู่แล้ว นอกจากนี้กย็งัมเีงนิอกีก้อน บอกว่า

เป็นของขวัญแต่งงานให้เขาไปท�าทุน ภูริไม่ได้ร�่าเรียนสูงอะไรนัก เพราะท�า 

ไร่สวนช่วยพี่ชายมาตั้งแต่เด็ก เขาจึงตั้งใจท�าสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์อย่างที่

เคยท�าตอ่ไป ไม่ต้องใหญ่โตมากมาย ขอแค่พอเลี้ยงตวัเองและลกูเมยีได้กพ็อ 

แต่พอตะวนัรู้เรื่องเข้ากโ็กรธปึงปังกล่าวหาว่าพี่ชายล�าเอยีง

‘อะไรกนั ท�าไมพี่ดนิได้แต่ผมไม่เหน็ได้อะไรเลย’

‘ท�าไมแกจะไม่ได้ สองสามปีมานี่ ฉนัให้เงนิแกไปลงทนุเท่าไหร่ แล้วเจ๊ง

ไปเท่าไหร่ แกเคยนบัครั้งไหม’ 

ภูมไิม่ชอบพูดอะไรยดืยาว แต่ย�้าตรงจุดถงึความล้มเหลวของน้องชาย 

ท�าตะวนัยิ่งเสยีหน้า 

‘ผมกบ็อกพี่แล้วไงว่าผมโดนโกง อกีอย่างเงนิที่พี่ให้ผมกแ็ค่หยบิมอื ขอ

แต่ละครั้งก็ยากเย็นจนแทบลงไปก้มกราบ มันเทียบไม่ได้กับที่ดินไร่สวนที่
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ระยองเลยสกันดิ ที่ตรงนั้นขายได้อย่างน้อยๆ กเ็ป็นสบิๆ ล้าน นี่ยงัไม่ล�าเอยีง

อกีหรอื พี่คงตั้งใจขงัผมไว้ในไร่นี่ใช่ไหม อ้อ ใช่ส ิผมลมืไปว่าพี่ดนิเป็นน้องรกั 

ส่วนผมมนัแค่กาฝาก’

เพราะแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับน้องชายคนเล็กจึงย�่าแย่มา

ตลอด แต่ถ้าพดูจรงิๆ เขาคดิว่าการที่ตะวนัคอยแต่จะหาเรื่องเขาไม่ใช่แค่เพราะ

คดิไปเองว่าเขาเป็นน้องรกัเท่านั้น แต่เพราะปัญหาคาราคาซงัในอดตีมากกว่า 

“เอาเถอะ แค่มนัไม่ก่อปัญหาให้พี่เพิ่มแค่นั้นกเ็ดชะบุญแล้ว”

“กไ็ม่แน่” ภมูพิมึพ�าพลางส่ายหน้า “แกจ�าบวัเงนิลกูสาวลงุเจตน์ได้ไหม”

“ท�าไมหรือครับ” ภูรินึกภาพเด็กหญิงสองคนที่ชื่อบัวเงินกับบัวทอง 

สองพี่น้องเป็นลูกสาวหวัหน้าคนงานในไร่ ผ่านไปหลายปีป่านนี้คงเป็นสาวกนั

แล้ว...เดี๋ยวนะ ภูรเิบกิตาโต “อย่าบอกนะ ไอ้ตะวนัมนั...”

“กน็ั่นแหละ” ภูมสิรุปง่ายๆ 

“บวัเงนิอายุเท่าไหร่กนัครบัพี่ แล้วพี่ไม่เตอืนมนับ้างเหรอ”

“สบิแปดแล้ว ฉนัเตอืนมนัจนปากจะฉกีถงึหู แต่กน็ะ ทางผู้หญงิเอง 

กด็ูจะรู้เหน็เป็นใจ” 

ภูริฟังแล้วก็ส่ายหน้า “ผมว่าพี่ส่งมันมาให้ผมเถอะ เดี๋ยวผมช่วย

ดดัสนัดานมนัเอง”

“ดดัมากเดี๋ยวมนักห็กั” ภูมเิตอืน แต่คนเป็นน้องกลบัยิ้มเยน็

“อย่างตะวันมันเป็นแค่ไม้เลื้อย จับดัดยังไงมันก็ไม่หักหรอกครับ  

ทุกวันนี้มันรู้แกวหมดแล้วว่าพี่ไม่กล้าท�าอะไรมัน ดูอย่างคราวนารีนั่นปะไร  

พอเกดิเรื่องพี่กย็งัมแีก่ใจปกป้องมนั” 

พอกล่าวถึงชนวนเหตุที่ท�าให้ภูริกับตะวันกินแหนงแคลงใจกันมา 

หลายปี ความเงยีบชวนอดึอดักแ็ทรกเข้ามาระหว่างสองพี่น้องทนัท ีภมูจิงึต้อง

โบกมอืให้จบเรื่องเพยีงเท่านี้

“เรื่องตะวนัช่างมนัเถอะ แล้วแกล่ะ จะกลบัระยองเมื่อไหร่”

“คงเย็นนี้แหละครับ จริงๆ ก็อยากอยู่ต่อสักวัน แต่เป็นห่วงนาร ี 

รายนั้นอยู่เฉยๆ ไม่เป็น นี่ขนาดผมไม่อยู่ คนงานยงัโทร. มาฟ้องว่าขบัรถไป
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ส่งผลไม้ในเมอืงหน้าตาเฉย ห้ามยงัไงกไ็ม่ฟัง”

“เลอืดชาวไร่ในตวันารกีแ็รงพอๆ กบัพวกเรานี่แหละ เสยีแต่เขาก�าพร้า 

ไม่มสีมบตัอิะไรที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ พอมอีะไรเป็นของตวัเอง เลยตั้งใจรกัษาดแูล

อย่างด ีผูห้ญงิขยนัขนัแขง็แบบนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆ ดกีว่าแม่พวกผูห้ญงิที่นาย

ตะวนัพามา ท�าอะไรไม่เป็นสกัอย่างนอกจากนั่งสวยไปวนัๆ”

“โห นี่ถ้าน้องสะใภ้พี่มาได้ยนิคงตวัลอย ผมถามจรงิๆ นะ พี่ไม่คดิเรื่อง

แต่งงานจรงิๆ หรอื ปีนี้กส็ามสบิแปดเข้าไปแล้ว แกร่วอยู่แบบนี้ไม่เหงาบ้าง

หรอืครบั”

พอวกเข้าเรื่องเดิม ภูมิก็อดที่จะกลอกตาไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากม ี

แต่งานที่ท�าทุกวันนี้ก็แทบไม่มีเวลาไปแลสาวที่ไหน และเขาไม่อยากแต่งงาน 

เพยีงเพราะ ‘ถงึเวลาต้องแต่งงาน’ เท่านั้น หากเขาจะแต่ง เขาจะแต่งกบัคนที่

เขารักและพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาจริงๆ ไม่ใช่ผู้หญิงที่คว้ามาเป็น 

แม่พนัธุ์เฉยๆ

เสยีงขยบัเก้าอี้ดงัมาจากโต๊ะสองสาวนกัศกึษาท�าให้ภมูอิดที่จะมองตาม

แม่สาวผิวขาวผมยาวนั่นไม่ได้ เจ้าหล่อนก้มลงหยิบกระเป๋าขึ้นสะพายไหล่ 

จงัหวะที่ก้มลง รอยแยกระหว่างกระดมุของเสื้อตวัน้อยรดัรปูเผยให้สองพี่น้อง

เหน็เนนิอกอวบอิ่มขาวผ่องกบัขอบบราเซยีร์ลูกไม้สชีมพู

พอได้ยนิเสยีงสูดลมหายใจลกึของพี่ชาย ภูรกิอ็ดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้

“แหม ไม่ยกัรู้พี่ชอบแบบนี้ด้วย”

ภูมไิหวไหล่ไม่สนใจค�าแซว็ แถมตอบกลบัอย่างไม่ยี่หระ 

“กข็องฟร ีมใีห้ดูท�าไมจะไม่ดู”

‘สายข่าว’ ของมนิตรารายงานว่า
‘อาทติย์หน้าคุณรุจจะลงไปภูเกต็ค่ะ ป้าแน่ใจวา่ต้องนดัเจอกนัทางโน้น

แน่นอน’ 

สายข่าวหรือก็คือป้าแจ่มจรัส พนักงานท�าความสะอาดในบริษัท 

อดิรุจรายงาน หลังจากที่เห็นมินตราเข้าๆ ออกๆ บริษัทบ่อยๆ ทั้งคู่จึงเริ่ม
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สานสัมพันธ์กันอย่างลับๆ ยิ่งพอมินตราแย้มว่ากลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องพ่อ คุณ

แม่บ้านกต็าโตรบีอาสาสบืข่าวให้โดยไม่ต้องร้องขอ

‘ป้าแน่ใจนะคะ’

‘แน่ใจสจิ๊ะ นี่ป้าแอบได้ยนิคุณรุจสั่งให้เลขาฯ จองตั๋วไปสองที่นั่ง ทั้งๆ 

ที่ตอนแรกบอกว่าจะไปคนเดยีว’

ได้ยนิค�ายนืยนัแบบนั้นอารมณ์มนิตรากเ็ดอืดขึ้นมาทนัท ีอนัที่จรงิการ

จะหาตวัผูห้ญงิคนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แค่ยดึโทรศพัท์ของพ่อ ซกัถามคนที่บรษิทั 

หลุมด�าแห่งความลับก็จะถูกเปิดเผย แต่...ไม่ แบบนั้นมันง่ายไป ไม่สะใจ  

อกีอย่างเธอไม่อยากฉกีหน้าพ่อต่อหน้าคนอื่นๆ ดงันั้น เริ่มต้นเธอคดิว่าควร

ใช้ไม้อ่อนก่อน แต่ถ้าพ่อไม่ยอมง่ายๆ กค็่อยจดัการขั้นเดด็ขาด 

หลงัจากเฝ้ารออย่างอดทน ในที่สุดวนัที่รอคอยกม็าถงึ เมื่อพ่อบอกว่า

ทางบริษัทส่งไปประชุมที่ภูเก็ตสามวันสองคืน มินตราก็แสร้งไม่สนใจอะไร

มากกว่าของฝาก ก่อนตบท้ายด้วยการบอกว่าขากลับเธอจะไปรับที่สนามบิน 

และ...ปิ๊งป่อง! พ่อปฏเิสธเป็นพลัวนัว่าไม่เป็นไร จะนั่งแทก็ซี่กลบัเอง ท�าให้

มนิตราตหีน้าเศร้าแล้วตดัใจไปในที่สุด...ซะเมื่อไหร่ล่ะ! 

อนงค์อรคงระแคะระคายว่าลูกสาววางแผนอะไรอยู่ จงึได้แต่เตอืนว่า

“ไม่ว่ามิ้นท์ตั้งใจจะท�าอะไร คิดให้รอบคอบให้ดีก่อนท�า ไม่งั้นมิ้นท ์

นั่นแหละจะเสยีใจ ปัญหาบางอย่างมิ้นท์กเ็ดก็เกนิกว่าที่จะเข้าใจ”

“แม่คะ มิ้นท์โตแล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้ว”

อนงค์อรเงียบไปครู่หนึ่ง สีหน้าสงบเยือกเย็น จากนั้นจึงพยักหน้ารับ

ช้าๆ “งั้นกต็ามใจ ถ้ามิ้นท์มั่นใจว่าตวัเองเป็นผูใ้หญ่แล้ว แม่กจ็ะไม่ห้าม แต่เมื่อ

เจอปัญหา แม่หวงัว่ามิ้นท์จะแก้ปัญหาแบบที่ผู้ใหญ่ท�า ไม่ประชดประชนัแบบ

เดก็ๆ”

แม่นั่นแหละไม่เข้าใจอะไรเลย! นอกจากไม่เข้าใจ แม่ควรขอบคุณเธอ

ด้วยซ�้าที่ช่วยจับตัวนังมารร้ายให้ ทั้งๆ ที่แม่เป็นเมีย ควรรู้จักพ่อดีที่สุดว่า

แอบไปซุกไปซ่อนอะไรไว้หรอืเปล่า แต่นี่กลบัไม่สนใจอะไรเลย 

เมื่อยังเชื่อมั่นเช่นนั้นมินตราจึงจัดแจงโทรศัพท์ไปสอบถามพนักงานที่
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บรษิทัของบดิาถงึก�าหนดการเที่ยวบนิจากภเูกต็ที่จะมาถงึ และเมื่อถงึเวลาหญงิ

สาวกจ็ดัการนดัแนะกบัรชยาเพื่อไปดกัรอ

“แกเอาจริงเหรอ” รชยาถามเป็นครั้งที่ร้อยแล้วกระมัง ขณะที่เพื่อน

สาวชะเง้อชะแง้รอผู้โดยสารขาออก “ฉันว่าแกเสียเที่ยวแล้ว ขนาดฉันกับม้า

ตั้งใจจะมารบัอาเฮยี นดักนัไว้เสยีดบิดยีงัหากนัไม่เจอ”

“เรื่องอะไรฉนัจะไปยนืมองหาให้โง่”

พอผู้โดยสารเริ่มทยอยออกมา หญิงสาวก็จัดการกดเบอร์โทรศัพท์  

ครู่หนึ่งปลายสายก็กดรับ พอได้ยินเสียงอดิรุจ มินตรารีบปรับน�้าเสียงให้

ร่าเรงิแจ่มใส

“พ่อขา เซอร์ไพรส์! มาถงึหรอืยงัคะ”

“มิ้นท์หรอืลูก” สุ้มเสยีงของอดริุจค่อนข้างแปลกใจ “ถงึแล้วจ้ะ เพิ่งถงึ

สนามบนิเมื่อครู่ เอาไว้เจอกนัที่บ้านนะลูก พ่อมขีองฝากมาให้เยอะแยะเชยีว”

“จรงิหรอืคะ งั้นให้มิ้นท์ไปรบัไหมคะ”

“อย่าเลย เดี๋ยวพ่อเรยีกแทก็ซี่กลบัเอง แค่นี้นะลูก”

“ไม่ล�าบากเลยค้า” หญงิสาวเน้นเสยีงสุดแสนจะจรงิใจ “พอดมีิ้นท์ผ่าน

มาแถวนี้ อกีสบินาทเีจอกนันะคะพ่อขา”

“มิ้นท์ มิ้นท์!” อดริุจรบีเรยีกลูกสาว “ไม่ต้องหรอกลูก คอื เอ่อ พ่อมา

กับน้องที่บริษัท มากันหลายคน ยังไงก็นั่งรถกลับพร้อมกันไม่ได้ พ่อเป็น

หวัหน้ายงัไงกต็้องแวะไปส่งลูกน้องก่อน”

“เหรอคะ” มนิตราท�าเสยีงเศร้าทนัท ี งมึง�าว่าแย่จงั จากนั้นกแ็สร้งท�า

เสยีงออดอ้อนฉอเลาะลื่นไหลต่อว่า “พี่กนัต์ขา คุณพ่อบอกไม่ต้องไปรบัแล้ว

ละค่ะ งั้นเราไปเที่ยวกนัต่อนะคะ แหม อย่าสคิะคนบ้า มอืไม้อยู่ไม่สุข น่าตี

นกัเชยีว”

ขณะที่รชยาท�าหน้าหลอนขึ้นเรื่อยๆ พลางนึกสงสัยว่าถ้าแม่นี่เรียน 

สถาปัตย์ท่าจะรุ่งแน่ๆ

“มิ้นท์ นั่นหนูอยู่กับใคร” พอเสียงของพ่อเปลี่ยนไป มินตราก็รีบ 

ตหีน้าซื่อแม้ไม่อยู่ต่อหน้ากต็าม 
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“อ๋อ พี่กนัต์ไงคะ รุ่นพี่ที่มหา’ลยั แต่พ่อคงไม่รูจ้กัหรอก งั้นถ้าพ่อไม่ให้

ไปรบั กไ็ว้เจอกนัที่บ้านนะคะ แต่มิ้นท์คงกลบัดกึหน่อย”

“เดี๋ยว! งั้น...มิ้นท์มารบัพ่อกไ็ด้” อดริุจกล่าวอย่างจ�าใจ ก่อนจะเสรมิ

อกีว่า “แต่มพีี่อกีคนที่ต้องไปส่งด้วยนะ”

“ไม่มปีัญหาค่ะ” 

หลงัจากแจ้งจุดนดัพบกนัเรยีบร้อย มนิตรากห็นัมาเร่งเพื่อนยกิๆ ถงึ

ตอนนี้รชยาแทบอยากยกมอืขึ้นไหว้ท่วมหวั

“สาธุ บาปกรรมแท้ๆ”

“พูดมากน่า รบีๆ ไปเลยนะ ฉนัอยากเหน็หน้าแม่นั่นจะแย่แล้ว”

อดริจุยนืรอด้วยความกระวนกระวายใจ พอเหน็ลกูสาวเดนิเข้ามากบั
รชยาที่ยกมือขึ้นไหว้พร้อมยิ้มฝืดๆ อดิรุจก็รู้ทันทีว่างานนี้โดนลูกสาวเล่น 

เข้าให้แล้ว

“ไหนล่ะรุน่พี่ของมิ้นท์” ถามพลางจ้องลูกสาวอย่างเอาเรื่อง แต่นอกจาก

ไม่สะทกสะท้าน ยงัตหีน้าซื่อแถมตอบคล่องปร๋อ

“กลบัไปแล้วค่ะ แล้วพ่อล่ะคะ เหน็ว่ามคีนมาด้วยหลายคน หายไปไหน

หมด” 

สหีน้าของผู้เป็นพ่อเผอืดไปเลก็น้อย แต่เพราะยงัโกรธอยู่เลยไม่อยาก

เสยีเวลาต่อล้อต่อเถยีง 

“งั้นกก็ลบักนัเถอะ แต่เดี๋ยวพ่อต้องแวะไปส่งพี่เขาก่อน”

มินตรามองหญิงสาวเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆ อดิรุจ ดูแล้วอาย ุ

น่าจะสกัยี่สบิห้า หน้าตากง็ั้นๆ แต่เพราะเครื่องส�าอางท�าให้รูปหน้าพื้นๆ ถูก

ขบัจนโดดเด่น แต่จากสหีน้าบูดบึ้งเวลานี้ ดูท่าการปรากฏตวัของเธอจะท�าให้

เจ้าหล่อนไม่สบอารมณ์นกั 

“ไม่เป็นไรค่ะ พี่รุจกลับพร้อมลูกเถอะ โฉมนั่งแท็กซี่กลับเองได้” ถึง

พูดแบบนั้น แต่หญงิสาวกห็าได้ปกปิดน�้าเสยีงน้อยอกน้อยใจ

“คณุป้าอย่าเกรงใจเลยค่ะ” มนิตราเอ่ยเสยีงใส “ไปด้วยกนัไม่ได้ล�าบาก
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เสยีหน่อย คนกนัเอง พ่อมิ้นท์ใจด ีอย่าว่าแต่ค่าแทก็ซี่เลยค่ะ อย่างอื่นกจ่็ายได้”

เท่านั้นล�าคอขาวๆ ของคนเป็น ‘ป้า’ เหยยีดแขง็ทนัท ี

“พี่ชื่อโฉมฉายค่ะ น้องมิ้นท์เรยีกพี่โฉมกไ็ด้ ไม่ต้องเรยีกคุณป้าหรอก

ค่ะ พี่ยงัไม่แก่เท่าคุณแม่หนู”

“ตายจริง รู้จักชื่อมิ้นท์ด้วย” มินตราท�าหน้าแปลกใจ ก่อนยกมือขึ้น

กราบขออภัยราวกับนางงามสามสิบสามเวที “มิ้นท์ต้องกราบขอโทษพี่โฉม

จริงๆ นะคะ” ค�าพูดเธอแสนหวาน แต่สายตาทิ่มแทง “มิ้นท์คงดูผิดไปเอง 

จริงๆ พี่โฉมทั้งสวยทั้งสาว แต่คงเพราะสองสามวันมานี้หักโหมท�างาน 

ทั้งกลางวนักลางคนื หน้าถงึได้หมองคล�้าเหมอืนโดนของเข้า” 

“เอ๊ะ นี่เธอ!” 

ในที่สุดกม็คีนปรี๊ดแตกจนได้ ซึ่งมนิตรารอคอยอยู่แล้ว จะได้ไม่ต้อง

แสร้งเล่นละคร ในเมื่อรู้แก่ใจกนัด ีแต่โฉมฉายไม่โง่ หล่อนจะสู้ซึ่งๆ หน้าไป

ท�าไมในเมื่อมคีนสนบัสนุนหล่อนอยู่แล้ว 

“พี่รจุดสู ิลกูสาวของพี่รุจเสยีมารยาทกบัโฉมแบบนี้ สงสยัแม่คงไม่เคย

สั่งเคยสอน”

“แม่ฉนัสั่งสอนดยี่ะ” เสยีงแจ๋วๆ ดงัตอบกลบัทนัท ี “สอนดมีากด้วย 

ตวัอย่างเช่น อย่าคดิชั่วมั่วกบัผวัชาวบ้าน!”

“นงัเดก็ผนีี่!”

“กค็งดกีว่าเปรตชอบปีนต้นงิ้วละย่ะ!” 

มินตราเชิดอกขึ้นสู้ ท�าให้อดิรุจเห็นท่าไม่ดีเพราะเสียงถกเถียงเริ่มดัง

จนคนเข้าออกต่างหนัมองมา เขารบีเข้าไปขวางหญงิสาวทั้งสองที่ยงัจ้องตากนั

เหมอืนอยากกนิเลอืดกนิเนื้อ ส่วนรชยาได้แต่ยนืเงอะงะไม่รู้จะท�าอย่างไรดี

“พอๆ มิ้นท์กลบับ้านเดี๋ยวนี้ นี่คอืค�าสั่ง!”

“มิ้นท์ไม่กลบั! จะกลบักต็่อเมื่อพ่อกลบักบัมิ้นท์เท่านั้น!”

“มิ้นท์ พ่อขอละ กลบัไปซะ เอาไว้คยุกนัที่บ้าน” อดริจุชกัเริ่มจนปัญญา

เพราะรู้ฤทธิ์ลูกสาวด ีแต่ยิ่งเขาแสดงท่าทางปกป้องโฉมฉายมากเท่าไหร่ กย็ิ่ง

เหมอืนเอาน�้ามนัราดลงกองไฟที่ชื่อมนิตราดีๆ  นี่เอง 
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“พ่อท�าแบบนี้กบัมิ้นท์กบัแม่ได้ยงัไง ถ้าแม่รู้ แม่จะเสยีใจแค่ไหนพ่อคดิ

บ้างไหม” ยิ่งพูดดวงตาหญิงสาวก็ยิ่งร้อนผ่าว เธอเสียใจและผิดหวังจริงๆ  

ไม่ใช่ผดิหวงัแค่การที่พ่อนอกใจแม่ แต่รสนยิมเลอืกผู้หญงิของพ่อช่างต�่าสิ้นดี

“ตอนนี้มิ้นท์ชกัพูดไม่รู้เรื่องแล้ว กลบัไปซะ”

“ได้ พ่อไล่มิ้นท์ใช่ไหม มิ้นท์จะไปฟ้องแม่ มิ้นท์จะเล่าให้แม่ฟังทั้งหมด” 

หญงิสาวเริ่มสะอื้นจรงิๆ

พอเหน็ว่าฝ่ายลกูสาวจดัการพ่อเสยีอยูห่มดั หวัใจโฉมฉายกย็ิ่งร้อนรุม่ 

ผู้ชายนะผู้ชาย ปากบอกว่ารกัๆ สญัญงิสญัญาได้ทุกอย่าง แต่สุดท้ายกเ็ลอืก

ลูกเมยีอยู่ด ีเหน็เธอเป็นแค่ของเล่นไว้รองรบัอารมณ์ ไม่มทีางเสยีหรอก เรื่อง

แบบนี้จะไม่เกดิขึ้นกบัคนอย่างนงัโฉมฉายเดด็ขาด!

“ถ้าพี่จะกลบักก็ลบัไปเถอะค่ะ เชญิกลบัไปหาลกูเมยีพี่ จากนี้ไปโฉมจะ

ไม่มากวนใจพี่อกี”

“โธ่ โฉม” อดิรุจเรียกหญิงสาวที่ลากกระเป๋าแล้วกระแทกเท้าหนีไป 

สุดท้ายเขาก็หันกลับมาพูดกับลูกอย่างโกรธๆ “มิ้นท์กลับบ้านไปซะ เรื่องนี้ 

เราจะคุยกนัทหีลงั”

“พ่อ! นั่นพ่อจะไปไหน พ่อทิ้งมิ้นท์แบบนี้ได้ยงัไง มิ้นท์ไม่ยอม!” 

มนิตราคดิไม่ถงึจรงิๆ เมื่อเหน็ผู้เป็นพ่อรบีเดนิตามหญงิสาวอกีคนไป 

พอไปถึงตัวก็รีบคว้าข้อมืออีกฝ่ายไว้ แม้จะถูกสะบัดทิ้งถึงสองครั้งสองคราก็

ยงัไม่ยอมแพ้ อดริุจโอบไหล่ปลอบโยนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเรยีกแทก็ซี่แล้วหาย

ลบัไปพร้อมกนั เป็นภาพบาดตาบาดใจจนมนิตราน�้าตาปริ่ม

“มิ้นท์ แกไม่เป็นไรนะ” รชยาแตะไหล่เพื่อนสาวด้วยความเป็นห่วง เมื่อ

บัดนี้น�้าตาไหลนองสองแก้มเพื่อนโดยไม่มีการเสแสร้งอีก แต่เพียงครู่หนึ่ง 

คนอย่างมนิตรากส็ลดัความโศกเศร้าทิ้ง ยกมอืขึ้นเชด็น�้าตาอย่างรวดเรว็ 

เกลยีด เกลยีด เกลยีด! มนิตรากรดีร้องอยู่ในใจ เกลยีดพวกผู้ชาย

มกัมากหลายใจ ไร้ความซื่อสตัย์

“ฉนัไม่เป็นไร แค่นี้ไม่ตายหรอก หรอืถ้าจะมใีครตาย คนคนนั้นกไ็ม่มี

วนัเป็นฉนั!”
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รชยายงัคงอ่านหนงัสอืจนดกึดื่น แต่กค็อยมองไปที่เตยีงเป็นระยะ 
เพราะเธอไม่ได้อยู่คนเดยีว แต่มใีครอกีคนยดึเตยีงครึ่งหนึ่งไว้ด้วย

“นี่สามวันแล้วนะ เมื่อไหร่แกจะกลับบ้าน ป่านนี้คุณลุงกับคุณป้า 

เป็นห่วงแย่แล้ว” รชยาเตอืนอย่างอ่อนใจ และยิ่งอ่อนใจมากขึ้นเมื่อคนที่นอน

อ่านนติยสารอยู่บนเตยีงพลกิตวัหน ีไม่ยอมรบัฟัง 

เนื่องจากเป็นเด็กต่างจังหวัดต้องเข้ามาเรียนในเมืองใหญ่ รชยาจึงเช่า

หอพกัอยู่ และเมื่อไหร่กต็ามที่เกดิปัญหา มนิตรากม็กัจะมาใช้ห้องของเธอเป็น

แหล่งกบดานวางแผนชั่วร้าย...หรอืไม่กม็าหลบเลยีแผลใจ 

“ถามจรงิ นี่แกบอกเรื่อง...เอ่อ เรื่องนั้นกบัคุณป้าจรงิๆ เหรอ”

มนิตราผ่อนลมหายใจยดืยาวก่อนลุกขึ้นนั่งกอดเข่า 

หลังจากเหตุการณ์วันนั้น มินตราก็ได้คุยกับพ่ออีกครั้ง แน่นอนว่า 

หญงิสาวยงัยื่นค�าขาดเดมิ นั่นคอืหากพ่อไม่เลกิยุ่งเกี่ยวกบัผู้หญงิคนนั้น เธอ

จะฟ้องแม่ ตั้งแต่เลก็จนโตพ่อคอืผู้น�า คอืแบบอย่าง เป็นธรรมดาที่หญงิสาว

จะท�าใจไม่ได้เมื่อสดุท้ายพ่อกแ็ค่ผูช้ายธรรมดาๆ คนหนึ่ง มรีกั โลภ หลง และ

เห็นแก่ตัว แถมความเห็นแก่ตัวของพ่อก�าลังกัดกร่อนรากฐานที่เรียกว่า 

‘ครอบครวั’ อยู่ ความรู้สกึผดิหวงัของมนิตราที่มตี่อพ่อเวลานี้จงึยิ่งเลวร้าย
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พ่ออ้อนวอนขอร้องไม่ให้บอกเรื่องที่แอบคบหากับโฉมฉายแก่แม่ ยก

เหตผุลสารพดั แต่ฟังแล้วกเ็ป็นเพยีงแค่ข้ออ้างของผู้ชายที่ก�าลงัมวัเมา แต่พอ

เธอดื้อดึง พ่อก็เริ่มเอาแม่มาอ้างบ้าง บอกว่าถ้าแม่รู้เรื่องจะต้องเสียใจ และ 

ส่งผลต่อทั้งคู่ถงึขั้นหย่าร้าง

หย่า...

ค�าสั้นๆ แต่กลับมีน�้าหนักดุจหินก้อนใหญ่ ท�าให้มินตราอยู่ในสภาพ 

น�้าท่วมปาก โกรธเคอืงพ่อและเจบ็ใจแทนแม่แต่กท็�าอะไรไม่ได้ ยิ่งพ่อบอกว่า

จะเลกิกบัผู้หญงิคนนั้น ‘แบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป’ เท่านั้นมนิตรากห็มดสิ้น

ความอดทน เธอร้องกรี๊ดๆ ใส่หน้าพ่อแล้วเปิดหนมีาอยู่กบัรชยาที่นี่ 

“ฉนัยอมรบัว่าเป็นคนเจ้าคดิเจ้าแค้น ยิ่งถูกหลอกยิ่งแค้นหนกั แต่จะ

ให้เดนิเข้าไปบอกแม่หน้าตาเฉยว่าแม่จ๋า พ่อมเีมยีน้อยจ้ะ ฉนัท�าไม่ได้หรอก”

“นี่ถามจรงิๆ นะ แกห่วงแม่ หรอืว่าห่วงพ่อ”

“ทั้งสองคนนั่นแหละ” มินตราตอบ “ตั้งแต่เด็กจนโต พ่อกับแม่ฉัน 

ไม่เคยมเีรื่องทะเลาะกนัเลยนะ และฉนัแน่ใจว่าพ่อไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้เสเพล แต่

แกดูส ิจู่ๆ นงัเมยีน้อยนั่นงอกขึ้นมาจากไหนกไ็ม่รู้ เป็นแก แกท�าใจได้ไหม”

“อมื” รชยาใช้ปากกาเคาะปลายคางอย่างใช้ความคดิ “แกว่าเป็นไปได้

ไหม บางทคีุณลุงกบัคุณป้าอาจมปีัญหากนัมานานแล้ว แต่ปิดบงัไม่ให้แกรู้” 

“นั่นพ่อแม่ฉนันะยะ อยูบ้่านหลงัเดยีวกนั เจอหน้ากนัทกุวนั ถ้ามปัีญหา

จรงิฉนักต็้องสงัเกตเหน็ส”ิ

รชยาท�าเสียงเฮอะ ถ้าคนอื่นพูดเธอคงเชื่อ แต่ส�าหรับมินตราคงต้อง

ยกไว้อีกกรณี ถึงเธอจะรักใคร่ในความตรงไปตรงมาของเพื่อนสาว รักก็รัก 

เกลยีดกเ็กลยีด ใครแรงมากแ็รงกลบั และด้วยข้อด ี (อนัน้อยนดิ) นี้เอง ที่

ท�าให้หญิงสาวมีทั้งคนรักและคนเกลียด ส่วนหนึ่งก็เพราะอยู่ในครอบครัวที่

พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างตามใจ หญิงสาวจึงเป็นคนที่ให้ความส�าคัญแก่ตัวเองเป็น

อนัดบัแรก จนบางครั้งกล็ะเลยที่จะสนใจปัญหาของคนอื่น 

“แล้วแกมาอยู่กบัฉนัแบบนี้ คุณป้าไม่ว่าเหรอ”

“กแ็ค่บอกว่ามานอนค้างอ่านหนงัสอื แม่กไ็ม่เหน็ว่าอะไร”
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“สรุปว่าแกไม่บอกแม่ ปล่อยให้เรื่องเงยีบๆ ไปสนิะ ฉนัว่าแบบนั้นกด็ี

เหมือนกัน ผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วยังไงลูกเมียก็ต้องมาก่อน ฉันว่าเดี๋ยว 

คุณลุงคงคดิได้ คนเราต้องเคยท�าอะไรผดิพลาดกนับ้างแหละน่า”

“นี่พดูอะไรของเธอ” มนิตราจปุากใส่เพื่อน “คนอย่างฉนัเนี่ยนะจะยอม

ให้ยายโฉมสะพรึงนั่นลอยหน้าลอยตาไปได้ง่ายๆ ตราบใดที่พ่อยังไม่ยอม

ตัดขาดกับแม่นั่น ฉันก็จะไม่ยอมรามือเหมือนกัน ยิ่งท�างานบริษัทเดียวกัน

แบบนี้ไว้ใจได้ซะที่ไหน” 

“แล้วแกจะท�ายงัไง จะตามคุมความประพฤตคิุณลุงทุกฝีก้าวเหรอ” 

“โอ๊ย ฉนัไม่ว่างมากขนาดนั้นหรอก แต่รู้ไหม ก�าแพงมหีู ประตูมตีา  

ยิ่งที่ไหนมีเรื่องชาวบ้านให้เมาท์นะ ไม่ต้องออกแรงไล่หา เดี๋ยวข่าวก็ลอยมา 

ถงึหู” หญงิสาวยิ้มอย่างมั่นใจ

“อ๋อ” รชยาลากเสยีงอย่างอ่อนใจ “สายสบืของแกอกีละส”ิ

‘สายข่าว’ ของมนิตราโทร. มารายงานความคบืหน้า โฉมฉายท�างาน
อยู่ฝ่ายบัญชี เพิ่งท�างานได้ประมาณปีเศษในบริษัท ไม่ใช่ผู้หญิงสวยหรือมี

ความโดดเด่นอะไรนัก เพื่อนสนิทก็มีน้อย ครอบครัวเห็นว่ามีแค่แม่ ต้อง

ท�างานพึ่งตวัเองมาตั้งแต่เป็นวยัรุ่น ฟังแล้วกค็ล้ายๆ อนงค์อร 

แม่ของมนิตราหลงัสิ้นตายายตั้งแต่แม่ยงัอายุไม่ถงึสบิห้า ป้ากจ็�าใจรบั

ไปเลี้ยงดู แต่เพราะครอบครัวป้าเองก็เป็นครอบครัวใหญ่ มีลูกหลานหลาย

คน แม่จึงต้องท�าทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระ...แต่อย่างน้อยแม่ก็รักดี ท�ามา 

หาเลี้ยงตวัเอง ร�่าเรยีนจนจบ มหีน้าที่การงานมั่นคง อาจเพราะต้องพึ่งตวัเอง

มาตลอด อนงค์อรเลยไม่ใช่ผู้หญงิประเภทที่จะยอมอ่อนข้อหรอืร้องขอความ

ช่วยเหลอืจากใครง่ายๆ ต่อให้คนคนนั้นเป็นสามกีต็าม 

“นอกจากเรื่องประจ�าวนัที่ท�างานแล้ว ป้าไม่มอีะไรที่เดด็กว่านี้เลยหรอื

คะ” มินตราถามอย่างหมดอารมณ์นิดๆ เพราะคาดหวังว่าจะได้อะไรที่เป็น

ประโยชน์กว่านั้น

“แหม นี่ป้านะคะ ท�าไมอดตีแม่นั่นป้าจะไม่รู้” 
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“อดตีหรอืคะ”

“หนมูิ้นทร์ูแ้ล้วเหยยีบไว้เลยนะคะ เรื่องนี้รู้กนัแค่ไม่กี่คน ขนาดคณุรจุ

กไ็ม่แน่ว่ารู้เบื้องหลงัแม่นี่หรอืเปล่า” ถงึจะบอกแบบนั้น แต่สุ้มเสยีงคนเล่าดู

ภูมอิกภูมใิจที่เป็น ‘แค่ไม่กี่คน’ นั่นเหลอืเกนิ “ตอนที่แม่นี่เข้ามาท�างานใหม่ๆ 

ป้าบงัเอญิไปเจอแม่โฉมเขาทะเลาะกบัผู้ชายที่ไหนไม่รู้หลงัเลกิงาน อู๊ย ลงไม้

ลงมอืตบตเีลอืดตกยางออกเลยค่า ป้างี้ต้องตะโกนเรยีกยามให้มาช่วย ไอ้ผูช้าย

มนัถงึได้หนไีป”

“เขามเีรื่องอะไรกนัหรอืคะ” หญงิสาวยดืตวัขึ้นด้วยความสนใจ

“ตาบรรยง คนที่เป็นยามน่ะค่ะ ตานี่เขาเป็นคนบ้านเดยีวกนักบัแม่โฉม 

เป็นคนแนะน�าให้มาสมัครงานที่นี่เอง ตายงเล่าว่าผู้ชายนั่นเป็นผัวเก่า แต่จะ

เรียกว่าผัวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ เขาไม่ได้ตบแต่งแต่หนีตามกันมา ผู้ชายมัน

อนัธพาล ตดิยา งานการไม่ท�า สุดท้ายกไ็ปไม่รอด พอผู้หญงิตตีวัออกหาก

ก็...” ป้าแจ่มจรัสถอนใจ “ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ จะว่าชีวิตแม่โฉม 

น่าสงสารกน็่าสงสารอยู่นะคะ ผดิพลาดตั้งแต่อายุน้อยเพราะไม่มคีนดีๆ  ชี้น�า 

พอเริ่มจะตั้งหลกัได้ กเ็พิ่งรู้ตวัว่าไปคว้าแมงดามาท�าผวั”

“แล้วไงคะ เพราะชวีติตวัเองน่าสงสาร เลยจะท�าเลวยงัไงกไ็ด้งั้นเหรอ 

แล้วผูช้ายบนโลกเป็นล้านๆ คน ถงึจ�านวนจะน้อยกว่าผูห้ญงิ กย็งัไม่ใช่เหตผุล

ที่เขาควรมายุ่งกบัผู้ชายที่มคีรอบครวัแล้วอยู่ด”ี

“แหม ป้าไม่ได้เข้าข้างแม่โฉมหรอกนะคะ” อกีฝ่ายรบีปฏเิสธ “ยงัไงป้า

กอ็ยู่ข้างหนูกบัคุณอรอยู่แล้ว ว่าแต่จะให้ป้าช่วยอะไรอกีไหมจ๊ะ”

“ป้าช่วยดูพฤติกรรมสองคนนั้นให้มิ้นท์ไปเรื่อยๆ ก็แล้วกันค่ะ พ่อ

สญัญากบัมิ้นท์แล้วว่าจะเลกิกบัแม่นั่น มิ้นท์อยากแน่ใจว่าพ่อท�าตามที่พดูจรงิๆ 

อ้อ ไม่ต้องห่วงนะคะ มิ้นท์ไม่ให้ป้าเหนื่อยเปล่าแน่ หรอืถ้าป้าสบืได้อะไรดีๆ  

กใ็ห้รบีบอกมิ้นท์ มิ้นท์จะเพิ่มค่าเหนื่อยให้”

เท่านั่นแหละสายข่าวของเธอก็รีบรับค�าอย่างกระตือรือร้น ก่อนที่จะ 

วางสายไป  

มินตราเริ่มมาดักรอพ่อที่บริษัทแทบทุกวัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยกับ
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ที่ท�างานใกล้กนั แม้ช่วงแรกๆ อดริุจไม่ได้ออกปากอะไร แต่พอนานเข้ากเ็ริ่ม

แสดงอาการไม่พอใจ บางทกีบ็อกปัด ไม่สะดวกต้องไปธุระ มนิตราเลยถาม

ตรงๆ ไม่อ้อมค้อม 

“พ่อจะไปกบัแม่นั่นละส”ิ 

เท่านั้นคนเป็นพ่อกเ็อะอะโวยวาย หาว่าเธอจบัผดิ ไม่เชื่อใจพ่อตวัเอง 

ขนาดอนงค์อรยงัไม่เหน็ตามจกิทุกฝีก้าว มนิตราเลยสวนกลบัไปนิ่มๆ อกีว่า 

“เพราะมิ้นท์รู้ว่าแม่จะไม่ท�า แม่รู้หน้าที่และขอบเขตของตวัเอง วางตวั

เป็นเมยีที่เชื่อใจสาม ีพ่อคดิดูกแ็ล้วกนัจนป่านนี้แม่กย็งัเชื่อใจไม่เคยสงสยัพ่อ

สกันดิ แล้วพ่อล่ะ รู้ไหมว่าหน้าที่คนเป็นสามทีี่ดคีวรท�าอะไรบ้าง” 

“มิ้นท์” อดิรุจท�าเสียงฮึดฮัดไม่พอใจ “ไหนเราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่

หรอืลูก มิ้นท์อยากเหน็พ่อกบัแม่ทะเลาะกนัเพราะเรื่องเลก็ๆ แค่นี้น่ะเหรอ”

“เลก็ๆ!” หญงิสาวแหว “นี่พ่อคดิว่ามนัเป็นเรื่องเลก็ตรงไหนกนัคะ”

“พ่อแค่อยากขอเวลา” แม้จะไม่พอใจ แต่อดริุจกย็งัรกัลูกสาวเกนิกว่า

จะไม่แยแสได้ เขาเคยเป็นพ่อที่ดแีสนดใีนสายตาลูกเสมอ แต่ตอนนี้มนิตรา

มองเขาไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว 

“เวลาๆ พ่อย�้าอยู่แบบนี้ จะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงจะพอ กับอีแค ่

ไม่ต้องตดิต่อ ไม่ต้องยุ่งเกี่ยว แค่นี้พ่อท�าไม่ได้เหรอคะ ไม่ใช่ว่ามิ้นท์ไม่เข้าใจ

พ่อ ไม่เข้าใจผู้ชายค่อนโลกที่อยากได้ผู้หญงิมาบ�ารุงบ�าเรอตวัเองหรอกนะคะ 

แต่มิ้นท์อยากให้พ่อคดิถงึหวัอกมิ้นท์กบัแม่บ้าง ถ้าแม่มผีูช้ายอื่นบ้าง ถ้าลกูเขย

ของพ่อท�าแบบนี้กบัมิ้นท์บ้าง พ่อจะยอมไหม ทนได้ไหม หรอืพ่อจะบอกว่ามนั

เป็นเรื่องธรรมดา ใครๆ เขากท็�ากนัเหรอคะ” 

พอโดนถามเข้าแบบนี้ อดริุจกจ็นค�าแก้ตวั

“พ่อรู้ว่าท�าให้มิ้นท์ผดิหวงั แต่...” ผูเ้ป็นพ่ออ�้าอึ้ง “โฉมเขาน่าสงสารนะ

ลกู”

“ตรงไหนคะที่น่าสงสาร ถ้าพ่อสงสารแม่นั่น แล้วสงสารมิ้นท์บ้างไหม 

ไม่รู้ละ พ่อต้องสญัญากบัมิ้นท์ ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ พ่อต้องเลกิยุ่งเกี่ยวกบัแม่นั่น

เดด็ขาด!”
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อดริุจถอนใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบ “เอาละๆ พ่อจะพยายาม”

“ไม่ค่ะ ไม่จะพยายาม แต่ต้องท�าให้ได้ พ่อสญัญาสคิะ สญัญาลกูผูช้าย

กบัมิ้นท์เดี๋ยวนี้”

เมื่อไม่อาจทนเสยีงรบเร้าและอยากยตุบิทสนทนาให้จบๆ ไปเสยี อดริจุ 

จงึต้องจ�าใจรบัปากอย่างเลี่ยงไม่ได้

“เอาละ พ่อสญัญา พ่อจะเลกิกบัโฉมฉาย คราวนี้มิ้นท์พอใจแล้วใช่ไหม”

“หวงัว่าพ่อจะไม่ท�าให้มิ้นท์ผดิหวงักบัค�าสญัญาวนันี้ เพราะมิ้นท์เกลยีด

คนหลอกลวง!”

หลงัจากนั้นอดริจุกย็งัท�างานหนกัเช่นเดมิ แต่มนิตราแน่ใจวา่ผูเ้ป็นพ่อ

เริ่มท�าตามสญัญาจรงิ เพราะป้าแจ่มจรสัรายงานสถานการณ์เสยีไม่ขาด เดมิที

เมื่ออยู่ในบริษัทอดิรุจก็แสร้งท�าเป็นไม่สนใจโฉมฉายอยู่แล้ว แต่มาระยะนี้

โฉมฉายที่ปกตมิกัวางท่าสงบเสงี่ยมชกัเริ่มเหวี่ยงวนีใส่คนไม่เลอืกหน้า ซึ่งไม่ใช่

เรื่องปกตแิน่นอน เมื่อได้ฟังดงันั้นมนิตราจงึค่อยวางใจ

อนงค์อรตื่นแต่เช้า แต่งชดุกระโปรงสคีรมีกึ่งสทูทะมดัทะแมง ผมเกล้า
เกบ็เรยีบร้อย เตรยีมออกไปท�างานแม้จะเป็นวนัหยุดของคนทั่วไป เนื่องจาก

สามต้ีองเดนิทางไปตดิต่อธรุะของทางบรษิทั ท�าให้เช้านี้เธอไม่ได้เตรยีมอาหาร

เช้าอะไรเป็นพิเศษ เพราะกว่าลูกสาวจะตื่นลงมากินข้าวก็คงรวมเป็นมื้อเที่ยง

ไปเลย เธอจงึเพยีงทิ้งโน้ตไว้ว่าให้อุน่อาหารที่เตรยีมไว้ในตูเ้ยน็กนิเอง หลงัจาก

ตรวจเชก็ว่าทุกอย่างเรยีบร้อยดแีล้วจงึออกจากบ้าน 

ขณะที่ดนัรั้วหน้าบ้านให้เปิดออก เตรยีมถอยรถ กลิ่นไม่พงึประสงค์ก็

โชยมาจากที่ใดสักแห่ง หญิงวัยกลางคนท�าหน้านิ่วกับกลิ่นเหม็นเกินจะทน 

กวาดสายตามองถนนหน้าบ้านก็ไม่เห็นวี่แววใดๆ กระทั่งหันกลับมาที่รั้วบ้าน

อกีครั้ง หวัใจอนงค์อรแทบร่วงลงไปอยู่ตาตุ่ม เมื่อเหน็ว่าสิ่งใดวางอยู่หน้ารั้ว 

เธอกรดีร้องด้วยความตกใจ!
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มินตราส่งยาดมให้ผู้เป็นแม่ ใช้นิตยสารพัดวีอยู่นานกระทั่งใบหน้า
ขาวซีดค่อยกลับมามีสีเลือด หน้าบ้านเธอยังมีเสียงวุ่นวาย ส่วนพวกไทยมุง

หรอืเพื่อนบ้านมุงซากนัไปแล้ว ครู่หนึ่งยามประจ�าหมู่บ้านจงึโผล่หน้าเข้ามา 

“ผมให้คนเอาซากหมาเน่าไปทิ้งแล้วนะครบั อ้อ ไม่ต้องห่วง ถ่ายรูปไว้

เป็นหลักฐานเรียบร้อย พร้อมแจ้งความได้เลย ส่วนหน้าบ้านฉีดน�้าท�าความ

สะอาดแล้ว ตอนนี้หน้าบ้านปิ๊งเหมอืนเดมิเลยครบั”

“ปิ๊งบ้านพี่น่ะสิ” มินตราแว้ดใส่ เพราะรู้จักกันมานานเลยด่าได้อย่าง 

ไม่เกรงใจ “แล้วนี่พี่ดูแลยงัไง ปล่อยให้มคีนเข้ามาท�าเรื่องแบบนี้ได้”

“โธ่ พี่เป็นยาม เข้างานเป็นกะ จะคอยนั่งดูหน้าบ้านทกุหลงัว่าเกดิอะไรขึ้น

กค็งไม่ไหว” เจ้าตวับ่นอุบอบิ

“อ๋อ งานคงหนกัมากสนิะ ถ้างั้นลาออกไปเลยไหม” 

“เอาน่ามิ้นท์ จะเอะอะอะไรนักหนา” อนงค์อรปราม ก่อนจะหันไป

ขอบคุณยามที่ช่วยเหลอืจดัการให้ 

แม้ว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าจะท�าให้เธอตกใจเสยีจนแทบวูบ ซากสุนขัที่คง

ถูกรถชนมาหลายวันจนเน่าเฟะถูกทิ้งไว้หน้าบ้านด้วยสภาพน่าเวทนา แต่ที่ 

ท�าให้เธอตกใจยิ่งกว่าคือข้อความที่เขียนใส่กระดาษทิ้งไว้ใต้ซากสุนัข ซึ่งเป็น

ชื่อของเธอ ราวกบัจะสาปแช่งให้สภาพเธอไม่ต่างกนั 

ใช่ว่าเธอจะไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกัน การข่มขู่มีบ้างเพราะเธอ 

เป็นทนายความ คดีบางคดีมักจะน�าปัญหาจุกจิกมาให้ ทว่าครั้งนี้อนงค์อร 

นกึไม่ออกจรงิๆ ว่าตวัเองไปก่อปัญหาอะไรให้ใคร 

“แม่คะ มิ้นท์ว่าแม่พักเถอะ เดี๋ยวมิ้นท์จะออกไปแจ้งความ ยังไงลง

บันทึกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมิ้นท์จะไปขอดูกล้องวงจรปิด อยากเห็นหน้าคนที่มัน

ท�านกั” หญงิสาวพูดอย่างเจบ็แค้น

“มิ้นท์จะไปแจ้งเอาความกับใครล่ะลูก” อนงค์อรส่ายหน้า “ก็แค่ข่มขู่ 

เราเองกไ็ม่ได้เป็นอะไร”

“แม่คะ นี่มนัไม่ใช่ข่มขู่ธรรมดานะคะ นี่มนัคุกคาม หมายเอาชวีติ”

“ถงึจบัคนร้ายได้จรงิกค็งจบแค่นั่งไกล่เกลี่ย” 
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“กน็ั่นแหละค่ะ” มนิตรายงัฮดึฮดัไม่ยอมแพ้ “ถ้าทิ้งจดหมายเฉยๆ มิ้นท์

อาจคดิได้ว่ามนัขู่ผดิบ้าน แต่นี่มนัเขยีนชื่อแม่ แสดงว่ามนัเจาะจง มนัตั้งใจ 

ครั้งนี้มนัขู่แล้วครั้งหน้าล่ะ มิ้นท์ไม่ยอมหรอกนะ ยงัไงกจ็ะแจ้งความ บ้านเรา

ไม่เคยมปีัญหากบัใคร...”

จู่ๆ ค�าพูดของหญงิสาวกช็ะงกั เช่นเดยีวกบัท่าทขีองอนงค์อรที่คล้าย

จะรู้ตวัเช่นกนัว่าลูกสาวสงสยัอะไร 

“แม่สายมากแล้ว วนันี้มนีดัไปบ้านลูกความรายหนึ่ง”

“แม่รู้ใช่ไหมคะว่าใครท�า” 

อนงค์อรแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยนิ เธอหยบิกระเป๋าเอกสารแล้วเดนิตรงไป

ที่รถ 

“ถ้ามิ้นท์ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียว จะชวนหนูรชมาอยู่เป็นเพื่อนก็ได้  

แล้วแม่จะรบีกลบั” ผู้เป็นแม่ตดับทด้วยการเข้าไปนั่งในรถแล้วขบัออกไปอย่าง

รวดเรว็

ทนัททีี่พ้นจากเขตหมู่บ้าน อนงค์อรชะลอรถ หยบิโทรศพัท์ขึ้นมาโทร. 

ออก เพยีงไม่นานอดริุจกร็บัสาย

“มอีะไรหรอืคุณอร”

อนงค์อรสูดลมหายใจลกึ ก่อนจะเล่าเหตุการณ์เมื่อครู่ให้สามฟีัง และ

เข้าเรื่องอย่างไม่อ้อมค้อม

“ฉนัไม่ถอืนะคะ ไม่ว่าคุณจะไปท�าอะไรข้างนอก ฉนัเลกิถอืสามานาน

แล้ว แต่คุณจ�าได้ไหม ถ้าปัญหาที่คุณออกไปท�าข้างนอกตามมาถึงบ้าน ฉัน 

ไม่ยอมแน่”

“เรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณ” อดิรุจแบ่งรับแบ่งสู้ ส่วนหนึ่งเพราะ

เกรงใจภรรยา อนงค์อรไม่ใช่แม่บ้านที่วนัๆ จะหมกตวัอยู่แต่ก้นครวั เธอเป็น

ผูห้ญงิเก่ง การศกึษาสงู ฉลาดและเยอืกเยน็จนบางครั้งเขายงัเกรงใจ ไม่มทีาง

ที่เรื่องแค่นี้เธอจะคาดเดาไม่ได้ และความสัมพันธ์ง่อนแง่นของทั้งคู่ก็เป็น

ประเดน็เดยีวที่ท�าให้เกดิปัญหาเสมอ 

“ค่ะ ฉันจะถือว่าครั้งนี้เป็นการเข้าใจผิด แต่ถ้ามีอีกครั้ง อีกแค่ครั้ง
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เดยีว...” อนงค์อรขู่เสยีงเยน็ “คุณจะได้รู้ว่าฉนัท�าอะไรได้บ้าง”

“คุณจะท�าอะไร จะหย่ากบัผมหรอื” อดริุจย้อนภรรยาอย่างร้อนตวั

“ฉนัยงัไม่หย่ากบัคุณหรอกค่ะ ยงัไม่ถงึเวลา”

“อ๋อ งั้นคงรอเวลาอยู่สินะ คนอย่างคุณถ้าจะไปมันก็ต้องสง่าอย่าง 

นางหงส์ ให้คนได้ลือตามว่าผัวมันโง่เองที่ดึงเมียดีแสนดีแบบนั้นไว้ไม่ได้  

ยายมิ้นท์รู้เข้าแกคงภูมใิจในตวัแม่เหลอืเกนิ”  

แม้จะพูดไปเช่นนั้น แต่อดริุจไม่เคยคดิอยากหย่ากบัอนงค์อร เธอเป็น

คู่ชีวิตที่เขาภูมิใจ เมื่อไหร่ที่เอ่ยถึงภรรยาผู้มีความสามารถทุกคนก็จะพากัน

ทึ่ง ส�าหรับอดิรุจ อนงค์อรมีค่าเท่ากับเพชรแท้ที่ทั้งสวยทั้งมีราคา เมื่อได ้

ครอบครองก็ต่างเป็นที่อิจฉาของผู้พบเห็น แม้ชีวิตรักของทั้งสองจะลุ่มๆ 

ดอนๆ อยู่ด้วยกนัอย่างจดืชดื เยน็ชาราวกบัไม่ใช่ผวัเมยีกนั นี่ถ้าเขาไปเล่าให้

ใครฟังคงถูกหวัร่อ ว่าเขาไม่เคยหลบันอนกบัอนงค์อรมาจะร่วมสบิปีแล้ว 

จุดเริ่มต้นของรอยร้าวระหว่างทั้งคู่ เริ่มตั้งแต่อนงค์อรตั้งครรภ์มนิตรา 

เขาเองกเ็ป็นผูช้ายที่มคีวามต้องการ ยิ่งท�างานหนกั สะสมความเครยีดมากมาย 

เขากอ็ยากระบายออกไป สมยัหนุ่มๆ กท็�าแบบที่ผู้ชายอื่นๆ ท�า ออกไปเที่ยว

ตามประสา แม้แรกๆ อนงค์อรจะไม่พอใจ แต่เธอกย็อมรบัถงึความไม่พร้อม

ของตนจงึปล่อยให้เขาท�าตามใจ เพยีงแต่ต้องไม่มกีารผูกพนั จบแล้วกจ็บไป 

กระทั่งคลอดลูกสาว ไม่กี่ปีต่อมา อนงค์อรก็ต้องผ่าตัดตัดปีกมดลูก 

แม้ยังมีโอกาสที่จะสามารถมีลูกด้วยกันได้อีก แต่ชีวิตคู่ก็ยังสะดุดเป็นพักๆ 

หน้าที่การงานของเขาเวลานั้นยังไม่มั่นคงนัก อดิรุจต้องท�างานหาเลี้ยง

ครอบครวั รบัผดิชอบหลายทางอย่างหนกั และเริ่มรู้สกึว่าความสุขที่อนงค์อร

อนุญาตยงัไม่เพยีงพอ ยิ่งหน้าที่การงานเริ่มเดนิหน้ามั่นคง สาวน้อยสาวใหญ่

หมนุเวยีนเข้ามาในชวีติไม่ขาด แน่นอนว่าในด้านคณุสมบตัไิม่มใีครสูอ้นงค์อร

ได้ แต่ในเรื่องของการเอาอกเอาใจ อนงค์อรกส็ู้ผู้หญงิพวกนั้นไม่ได้เช่นกนั 

ดังนั้นเมื่อภรรยาเริ่มระแคะระคายว่าเขาจะไม่อยู่ในกฎที่เธอก�าหนด  

ผู้หญิงเก่งอย่างอนงค์อรจะแคร์เขาไปท�าไม เธอมีทางไปและอาจไปได้ดีกว่า 

เขา เพราะเธอเองกส็าว ต่อให้เป็นแม่ม่ายกค็งมคีนอยากเริ่มต้นชวีติด้วย ซึ่ง
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อดริุจยอมไม่ได้ นั่นเมยีเขา ลูกเขา เรื่องอะไรจะยกให้คนอื่น เขาไม่อยากเสยี

เธอไป แต่ขณะเดยีวกนักก็ลวัที่จะเสยีความสขุส่วนตวัไปด้วย ดงันั้นจงึต้องหา

ทางสร้างข้อแม้ด้วยการเอาอกเอาใจลูกสาวเพยีงคนเดยีว ด้วยหวงัว่าหากลูก

รักเขามากๆ วันหน้าอนงค์อรคิดหย่าร้าง แม้เธอจะมีสิทธิ์ในตัวลูกมากกว่า  

แต่ตราบใดที่มนิตรายงัรกัเทดิทูนบูชาเขา ลูกจะกลายเป็นโซ่ที่ล่ามอนงค์อรให้

อยู่กบัเขาตลอดไป

“อย่าคดิว่าเอายายมิ้นท์มาอ้างแล้วฉนัจะไม่กล้า” อนงค์อรเอ่ยเสยีงเยน็ 

“ผมยงัไม่ได้พูด” อกีฝ่ายเฉไฉ 

“แต่คุณกค็ดิ คดิอยู่ตลอดเวลา คุณบอกว่าลูกนสิยัเสยี ค่ะ ฉนัรู้ว่าแก

นสิยัเสยีเหมอืนใคร”

“นี่คณุอร ถ้าจะโทร. มาเหนบ็แนมว่าผมเลี้ยงลกูไม่ด ีงั้นกจ็บแค่นี้เถอะ 

และไม่ว่าผมจะเลี้ยงลกูยงัไง คณุรูแ้ค่ยายมิ้นท์รกัผม และผมมปัีญญาหาเลี้ยง

ลูกให้อยู่อย่างสุขสบายได้ ต่อให้ไม่มคีุณกต็าม!”

มือที่ก�าโทรศัพท์ของอนงค์อรก�าแน่นขึ้น ลมหายใจติดขัด ร่างกาย 

สั่นเทิ้ม เธอเสยีใจจรงิๆ ผู้ชายที่เธอรกั คนที่เธอมอบความเชื่อมั่นศรทัธาให้ 

เหน็เขามคี่าเสยีมากมาย แต่ส�าหรบัเขาแล้ว เธอมนัไม่มคี่าอะไรเลย นอกจาก

เครื่องประดบัที่เขาอยากเกบ็ไว้โอ้อวดให้คนเหน็ว่าตวัเองมดีกีว่าคนอื่น กลาย

เป็นของตายที่เขาเกบ็ไว้ ขณะที่ออกไประเรงิรื่นกบัหญงิมากหน้าหลายตานอก

บ้าน

“งั้นคุณก็พยายามประคองความรักของคุณให้ตลอดรอดฝั่งเถอะ แต่

เมื่อไหร่ที่ยายมิ้นท์ได้เหน็ธาตุแท้ของคุณ วนันั้นจะเป็นทขีองฉนับ้าง!”



๓

นอกจากอดิรุจแล้ว คนที่มินตราต้องคอยประกบก็คืออนงค์อร 
เพราะอยากแน่ใจว่าเหตุการณ์ข่มขู่จะไม่เกดิขึ้นซ�้าสอง แต่ที่น่าเจบ็ใจกค็อื ทั้ง

พ่อและแม่จงใจปิดปากเงยีบไม่ยอมพูดถงึเรื่องนี้อกี จากที่มนิตราเฉยๆ กบั

ความสมัพนัธ์เยน็ชดืของทั้งคู ่ตอนนี้เธออยากรู้จรงิๆ ว่าทั้งพ่อและแม่มปัีญหา

อะไรกนั 

วันนี้มินตรานั่งแท็กซี่จากมหาวิทยาลัย โดยตั้งใจจะไปหาอนงค์อรที่

ส�านกังานทนายความศรนัย์ เพราะอยากชวนแม่ไปกนิข้าวเพื่อผ่อนคลายบ้าง 

เธอเบื่อบรรยากาศโต๊ะอาหารที่บ้าน ที่พ่อแม่เอาแต่ก้มหน้ากินข้าวเงียบๆ  

ไม่พดูไม่จากัน ท�าให้รสชาติอาหารสุดฝืดเฝื่อน กระเดือกยังไม่อิ่มก็ต้องวาง

ช้อนหนขีึ้นห้อง

ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหญงิสาวกม็าถงึส�านกังานทนาย ที่นี่เป็นตกึออฟฟิศ

ขนาดสี่ชั้น ค่อนข้างใหญ่โตทีเดียว คนที่เป็นเจ้าของและเป็นเจ้านายของแม ่

คือนายศรันย์ มินตรารู้แค่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนคณะเดียวกันกับแม่สมัย

มหาวทิยาลยั ก่อนจะชกัชวนแม่และคนรู้จกัมาท�างานด้วยกนั เธอเคยพบ ‘ลุง

ศรนัย์’ ไม่กี่ครั้ง ทว่าวนันี้เมื่อเข้าไปในตวัอาคาร คนแรกที่มนิตราได้พบกค็อื

ตวัศรนัย์นี่แหละ ดูเหมอืนเขาก�าลงัจะออกจากออฟฟิศพอด ีชายวยักลางคน
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ผมสดีอกเลา ผวิขาว ใบหน้าสะอาดเกลี้ยงเกลา ความภูมฐิาน และบรรยากาศ

สบายๆ รอบตัวเขายังคงเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเสมอ จนถ้าไปพบ 

ข้างนอกมนิตราคงคดิว่าเขาเป็นเซลส์แมนมากกว่าทนายความ

“สวสัดค่ีะคณุลงุ” มนิตรายกมอืไหว้ผูส้งูวยักว่าพร้อมส่งยิ้มให้ ฝ่ายนั้น

รบัไหว้และดูแปลกใจที่เหน็เธอเช่นกนั 

“มาหาคุณอรหรอืลูก” ฝ่ายนั้นทกัทายอย่างใจดเีช่นเคย

“ค่ะ มาชวนแม่ไปทานข้าว ตั้งใจจะแวะไปซื้อของเข้าบ้านด้วย มิ้นท์เลอืก

ไม่เก่ง ซื้อเองทไีรโดนแม่ดุประจ�าว่าเลอืกแต่ของไม่จ�าเป็น แล้วนี่คณุแม่อยูไ่หน

คะนี่”

อกีฝ่ายอกึอกัเลก็น้อย ก่อนส่งสายตาไปยงัส่วนที่แยกเป็นห้องรบัรอง 

“ตอนแรกกว็า่จะกลบัพร้อมคุณอร แต่เมื่อกี้มแีขกมาขอพบ เขาเลยให้ลงุกลบั

ก่อน”

“ลูกความเหรอคะ”

“ลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ไม่น่าจะใช่นะ เพราะรายนี้เขามาขอพบ 

คุณอรแบบเจาะจง ดูแปลกๆ ท่าทางไม่เหมอืนคนมปีัญหามาปรกึษา” 

มินตราชะโงกหน้ามองผ่านประตูห้องรับรองซึ่งมีช่องกระจกใส ท�าให้

เหน็ว่าอนงค์อรนั่งที่โซฟาด้านในกบัผู้หญงิคนหนึ่ง แต่ถงึมองเหน็แค่ด้านหลงั

มนิตรากจ็�าได้ทนัทวี่าอกีฝ่ายเป็นใคร 

อนงค์อรยังคงรักษาสีหน้าสงบเยือกเย็นไม่ต่างกับเวลาที่คุยกับคนที่ 
เข้ามาปรกึษาปัญหาทกุข์ร้อน อย่างน้อยการท�างานที่ต้องอยูก่บัคนซึ่งมแีต่เรื่อง

ร้อนใจกท็�าให้เธอสามารถใจเยน็ได้เสมอ แต่ครั้งนี้แม้ภายนอกจะยงัสงบ ทว่า

ภายในกลับร้อนรุ่มรวดร้าว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอต้องเจอสถานการณ์เช่นนี้ 

ก่อนหน้านั้นแม้สามีจะออกไปท�าอะไรข้างนอก แม้บางครั้งเธอจะบังเอิญพบ

เขาอยู่กับผู้หญิงอื่น หรือเสียงซุบซิบนินทาที่ผู้คนน�ามาให้ อนงค์อรก็ได้แต่

ปล่อยวาง ให้ค�าพูดทุกอย่างลอยผ่านไปดุจสายลม ตราบใดที่อดิรุจไม่น�า 

ผู้หญิงเหล่านั้นเข้ามายุ่งกับครอบครัว ไม่ยกย่องหรือเชิดชูออกหน้า เธอก็
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พร้อมสงบเสงี่ยมไม่รู้ไม่เหน็ 

แต่ครั้งนี้มันเกินไปกว่าที่เธอคาดคิดนัก แค่เพียงระยะเวลาไม่เท่าไหร่ 

อนงค์อรไม่คิดเลยว่าสามีจะผูกพันกับหญิงสาวตรงหน้ามากขนาดที่ผู้หญิง 

คนนั้นกล้าเข้ามาบอกกล่าวตรงๆ ว่าตนเป็นใคร และต้องการอะไร

“ฉันว่าคนที่คุณสมควรไปบอกควรเป็นคุณรุจมากกว่า หากเขาอยาก

หย่า คนที่ตดัสนิใจกค็วรเป็นเขา ไม่ใช่ฉนั”

“พี่รุจจะท�าแบบนั้นได้ยงัไงล่ะคะ” โฉมฉายเสยีงอ่อน แต่สายตาที่มอง

อีกฝ่ายทั้งทิ่มแทงทั้งเย้ยหยัน “ก็มีเมียเป็นทนายความเสียแบบนี้ หากหย่า 

ไม่ต้องถูกฟ้องร้องหรือ พี่รุจเขาสงสารโฉม กลัวโฉมจะถูกลากเข้ามาวุ่นวาย

ด้วย เพราะแบบนี้เรื่องมันถึงได้คาราคาซัง คุณพี่ก็ไม่ได้จะขี้ริ้วขี้เหร่ ฐานะ

การงานก็มั่นคง หย่ากับพี่รุจแล้วไปหาคนอื่นก็ยังทัน แต่พี่รุจนี่สิคะต้องทน

ทรมานอยู่กบัเมยีที่หมดรกัแล้ว ครั้นจะทิ้งขว้างคนเขากจ็ะได้ตราหน้าว่าไม่ใช่

ลูกผู้ชาย โฉมถึงต้องแบกหน้ามาขอร้องให้คุณพี่ปล่อยพี่รุจไปเสีย ถือว่า 

ชาตนิี้คงท�าบุญกนัมาแค่นี้”

โฉมฉายขยับยิ้มเมื่อได้ยินเสียงสูดลมหายใจลึก สะใจเป็นยิ่งนัก 

ที่ได้เหน็หน้านงัเมยีทนายหดเหลอืแค่สองนิ้ว เธอกแ็ค่นั่งรอเงยีบๆ ปล่อยให้

บ้านใหญ่ลกุเป็นไฟ ผูห้ญงิคนไหนๆ อย่างไรกไ็ม่ต่างกนั ถูกเมยีน้อยมาหยาม

ถงึที่ ถ้ายอมได้กค็งโง่เป็นควายแล้ว

อันที่จริงเธอก็ไม่อยากใช้วิธีนี้ ถ้าไม่เพราะนังลูกสาวตัวดีนั่น อดิรุจ 

เริ่มไม่มเีวลาให้เธอ ไม่สนใจไยดดีงัแต่ก่อน โทร. ไป ส่งข้อความไปกไ็ม่เคย

ตอบรบั บางครั้งเธอพยายามเข้าไปเคลยีร์ปัญหาตรงๆ เขากย็งับอกปัด โกรธ

ปึงปังใส่เธออกี 

‘โฉมอย่าเพิ่งกวนใจพี่ตอนนี้ได้ไหม ช่วงนี้พี่ท�างานยุง่ ทั้งเรื่องงาน เรื่อง

ที่บ้าน ยงัต้องให้พี่มาปวดหวัเรื่องโฉมอกีหรอื’

‘แล้วมนัเป็นความผดิของโฉมหรอืคะ พี่รจุขออะไรไว้โฉมเคยขดัใจไหม 

ต่อหน้าคนอื่นพี่บอกไม่ให้พูดเรื่องของเรา โฉมกท็น แต่นี่พี่เมนิใส่โฉมแบบนี้ 

ตกลงเราจะจบกนัใช่ไหม’
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‘โฉมกเ็หน็ยายมิ้นท์ตามพี่แจ พี่มลูีกสาวคนเดยีว พี่ไม่อยากให้ลกูเสยีใจ 

ยิ่งโฉมไปหาเรื่องระรานคุณอรเธออกี ตอนนี้ยายมิ้นท์แทบไม่มองหน้าพี่ด้วย

ซ�้า พี่เตอืนโฉมแล้วใช่ไหม ถ้าจะคบกบัพี่กห้็ามยุง่กบัลูกเมยีพี่ คุณอรเขาไม่ใช่

ผู้หญิงที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ เผลอๆ จะลุกขึ้นมาฟ้องหย่าพี่รวมถึงโฉมด้วย 

คราวนี้ได้ซวยกนัแน่’

‘โฉมไม่สนหรอกค่ะ อยากฟ้องก็ฟ้องเลย แต่ถ้าพี่ทิ้งโฉมละก็เราได้

เห็นดีกันแน่ โฉมจะประกาศให้คนรู้กันไปเลยว่าโฉมเองก็เป็นเมียพี่ จะมา 

ทิ้งขว้างกนัไม่ได้!’

ถึงจะขู่คนหน้าบางอย่างอดิรุจหรือก่อกวนนังเมียทนายส�าเร็จก็ยังไม่

หน�าใจ โฉมฉายถึงต้องใช้วิธีเร่งรัดให้รีบหย่าเสีย เธอไม่สนหรอกต่อให้ถูก 

ตราหน้าว่าเป็นมือที่สาม ท�าครอบครัวคนอื่นบ้านแตก ก็ตบมือข้างเดียวมัน

ดงัเสยีที่ไหน ในเมื่อผู้ชายเป็นฝ่ายเข้ามายุ่งกบัเธอก่อน จะเป็นความผดิของ

เธอฝ่ายเดยีวได้อย่างไร ชวีติที่ผ่านมาโฉมฉายต้องพึ่งพาตวัเอง ไม่เคยมใีคร

สงสารเหน็ใจ และความสงสารเหน็ใจกไ็ม่เคยท�าให้เธอพ้นจากความทุกข์ยาก

ด้วย ตอนนี้เธอต้องการเพยีงความมั่นคงในชวีติ และอดริุจนี่แหละที่สามารถ

มอบให้เธอได้ ดงันั้นไม่ว่าจะท�าอย่างไรเธอกต็้องได้เขามาครอบครอง

“โฉมอยากให้คุณพี่เป็นคนบอกพี่รุจเอง บอกว่าตัวเองต้องการหย่า  

พี่รุจจะได้ไม่ต้องอยู่กบัความรู้สกึผดิ และถอืว่าพี่ไปด้วยความเตม็ใจของพี่”

“ฉันยังยืนยันค�าเดิม” อนงค์อรเอ่ย “หากจะมีการหย่า คุณรุจต้อง 

เอ่ยปากเอง”

“เอ๊ะ คุณพี่โง่หรือแกล้งโง่กันแน่คะ พี่รุจเขารักโฉม แล้วสุภาพบุรุษ

อย่างพี่รุจเขาไม่พูดให้เมียเสียหน้าหรอกค่ะ ท�าไมคะ ผู้หญิงเก่งอย่างคุณพี่ 

ไม่ได้หน้าหรอกหรอืที่สลดัผวัห่วยๆ ได้ก่อน คนเขาจะได้ลอืว่าเก่งจรงิ ต่อให้

ไม่มีผัวเลี้ยงก็อยู่ได้ จะทนเป็นหมาหัวเน่าไปท�าไม ลูกเต้าพี่ก็มี อย่างน้อย 

แก่ไปกม็คีนเลี้ยงด ูส่วนคณุรจุ โฉมจะดแูลเอง อ๋อ หรอืคณุพี่อยากได้เงนิเพื่อ

จะหย่า ถ้าอย่างนั้นโฉมจะบอกคุณรุจให้กไ็ด้”

พูดจบไม่ทนัไร เสยีงหวานๆ แต่เดด็ขาดกด็งัแทรกขึ้นมา 
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“จะไม่มีการหย่าอะไรทั้งนั้น หรือถ้าจะมีใครไป คนคนนั้นก็เป็นเธอ 

ไม่ใช่แม่ฉนั!”

ทนัททีี่ร่างบางเดนิเข้ามาในห้อง โฉมฉายกเ็ด้งตวัลุกขึ้นทนัท ีหน้าเสยี

ไปเลก็น้อย บ้าจรงิ! ล�าพงัแม่มนัเธอไม่กลวัแม้แต่น้อย ยกเว้นนงัอสรพษินี่ 

เหน็ๆ อยู่มนัร้ายกว่าแม่หลายเท่า 

“มิ้นท์” อนงค์อรรีบเข้ามาขวางลูกสาว เมื่อเห็นสายตาที่มองโฉมฉาย

ราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ

“มาที่นี่ท�าไม!” มนิตราเค้นเสยีง แต่พอทางโฉมฉายตั้งสตไิด้กเ็ชดิหน้า

สู้เช่นกนั

“ฉนัแค่เป็นตวัแทนพี่รุจมาพูดกบัแม่ของเธอเท่านั้น”

“พูดแทนพ่อ หรอืพูดแทนตวัเองกนัแน่ ครั้งก่อนฉนัเหน็แก่หน้าพ่อถงึ

ไม่ตบหล่อนจนไปกองอยูข้่างถนน แต่ดูท่าหนงัหน้าหนาอย่างกบัรองเท้าส้นตกึ

แบบนี้ แค่ตบคงไม่รู้สกึหรอกมั้ง” 

“มิ้นท์อย่าลูก” อนงค์อรยึดตัวลูกสาวแน่นเมื่อคิดจะตรงเข้าไปหา 

อกีฝ่าย “อย่าไปท�าเขา ปล่อยเขาไปเถอะ”

“แม่อย่ามาห้ามมิ้นท์นะ มันเป็นใคร กล้าดียังไงมาหาเรื่องแม่ถึงที่นี่  

ต่อให้แม่ยอม มิ้นท์กไ็ม่ยอม!”

“ฉนัเองกเ็ป็นเมยีของพี่รุจเหมอืนกนั ฉนัควรได้รบัความยุตธิรรม แก

กบัแม่แกนั่นแหละที่ควรส�านกึตวัเอง จะตกกระป๋องอยู่แล้วยงัไม่เจยีมตวัอกี” 

“โอ๊ย โลกนี้มนัเป็นอะไรกนัไปหมด สมัภเวสมีนัถงึได้เยอะนกั” มนิตรา

หัวเราะแต่ไม่มีอารมณ์ขบขันแม้แต่น้อย “คอยแต่จ้องจะเกาะขอส่วนบุญ 

คนโน้นคนนี้ คนประเภทเธอเนี่ยน่าจะรบีๆ ลงนรกไปชดใช้กรรมเสยี เพราะ

อยู่ไปก็รังแต่จะสร้างบาปสร้างกรรมเพิ่ม แค่ศีลข้อสามยังรักษาไม่ได้ ยังจะ

มาดิ้นพราดเรยีกร้องความยุตธิรรม บอกตรงๆ นะ เหน็แล้วฉนัสงัเวช!”  

“อีเด็กบ้า แกด่าฉันเรอะ!” โฉมฉายตาลุกวาว เงื้อฝ่ามือขึ้นหมายตบ 

อกีฝ่าย แต่เอาเข้าจรงิพอหญงิสาวอายุน้อยกว่าเงื้อมอืขึ้นรอท่า เธอกลบัชะงกั

ไปเอง ไม่คดิว่ามนัจะกล้าสู้ทั้งๆ ที่อยู่ต่อหน้าแม่มนั 
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“เอาซี้ อยากตบฉนัเหรอ มาเลย คนแบบหล่อนเค้นหายางอายคงไม่ม ี

มนัต้องเค้นเอาเลอืดปากออกนี่แหละถงึจะเหมาะ” มนิตราสวนก่อนที่อกีฝ่าย

จะพูดจบ “ฉันไม่เหมอืนแม่หรอกนะ ใครท�าฉนัเจบ็ ฉนัจะท�าให้มนัเจบ็กว่า

ร้อยเท่าพนัเท่า ใครท�าลายครอบครวัฉนั กอ็ย่าหวงัจะได้อยู่อย่างสงบสุขเลย 

อยากได้ผวัคนอื่นเขานกัใช่ไหม ด๊าย ฉนัจะให้ทั้งผวัทั้งหมายศาลเอาไปนอน

กอดเล่น!”

“แกไม่กล้าหรอก” พอเหน็อกีฝ่ายเอาจรงิ โฉมฉายกช็กัลงัเล 

“ท�าไมฉนัจะไม่กล้า ถ้าคนอย่างหล่อนยงักล้ามาประกาศตวัเป็นเมยีน้อย

ชาวบ้านไม่รู้จักอาย ท�าไมเมียที่อยู่กินอย่างถูกต้องอย่างแม่ฉันต้องอายด้วย 

แต่กอ็ย่างว่าละนะ ก�าพดืคนเรามนัไม่เหมอืนกนั” 

โฉมฉายแทบดิ้นพราดด้วยความเจบ็แค้น ไม่คดิว่าทุกอย่างจะออกมา

เช่นนี้ ที่ส�าคญัแค้นนงัลูกสาวปากกรรไกรนี่นกั นี่น่ะหรอืลูกสาวที่อดริุจชื่นชม

นกัหนาว่าน่ารกั ดแีสนดรีาวนางฟ้า นางมารสไิม่ว่า! 

“ฉนัว่าเธอกลบัไปเถอะ” อนงค์อรตดับท ตอนแรกเธอคดิจะปล่อยให้

อกีฝ่ายพูดจนพอใจแล้วไปเอง แต่เมื่อลูกสาวอยู่ด้วย อนงค์อรจะไม่ยอมให้

ลูกมาทนรับรู้เรื่องเหม็นคาวของพ่อมากไปกว่านี้อีก “เธออยากได้อะไร หวัง

อะไรกไ็ปบอกคนที่เขาอุม้ชเูลี้ยงดเูธอโน่น และไม่ว่าเขาจะให้เธอได้แค่ไหน นั่น

ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันและลูก ในเมื่อเธอเลือกจะเป็นของเล่นให้เขา ก็อย่า

โทษคนอื่นในเรื่องโชควาสนา แต่จงโทษตวัเองที่พอใจจะเป็นแบบนี้”

“ปากดีไปเถอะ! ผัวคนเดียวยังเอาไม่อยู่อย่าริอ่านมาสั่งสอนคนอย่าง

ฉัน ถ้าที่บ้านมันมีข้าวให้กินอิ่ม เขาจะมาหาฉันท�าไม แต่นี่คงเพราะทนนัง 

ปลาตายอย่างเธอไม่ไหวมากกว่า รูไ้หม อยูก่บัฉนัเขาพดูถงึเธอยงัไง เขาว่าเธอ

มนัดแีต่กดหวัผวัให้ต�่าท�าตวัเองให้สงู กแ็ค่หวงัลบปมด้อยทั้งนั้น ถ้าไม่เหน็แก่

ลูก ป่านนี้เขาเลกิกบัเธอไปนานแล้ว แต่กไ็ม่แน่หรอกนะ ทั้งแม่กบัลูกสนัดาน 

พอๆ กันแบบนี้” สายตาชิงชังมองไปยังมินตรา กวาดมองตั้งแต่ศีรษะจด 

ปลายเท้าแล้วแบะปากเยาะเย้ย “โหงวเฮ้งอย่างเธอ ชาตนิี้คงมผีู้ชายดีๆ  อยาก

เอาไปท�าเมยีหรอกนะ แต่ถ้าเป็นเมยีน้อยเมยีเกบ็พวกเสี่ยตณัหากลบั รายได้
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อาจดพีอเลี้ยงดูแม่เธอตอนแก่กไ็ด้”

มินตราโกรธจนแทบพุ่งเข้าไปบีบคออีกฝ่ายอยู่รอมร่อ หากไม่เพราะ

สุ้มเสยีงเยน็ๆ ของอนงค์อร

“พดูจบแล้วใช่ไหม” อนงค์อรถาม สหีน้าเยน็ชาจบัใจ ดเูหมอืนว่าค�าพดู

สุดท้ายของโฉมฉายจะสามารถกะเทาะความอดทนของอนงค์อรจนแตกร้าว 

เพยีงแต่เธอไม่ได้เต้นเร่าหรอืกรดีร้องอย่างที่หวงัจะได้เหน็ ซ�้านยัน์ตาคมปลาบ

ก็ทั้งน่ากลัวและทรงอ�านาจจนคนมองชักร้อนๆ หนาวๆ “รู้ไหม การที่เธอ

อตุส่าหล์ดตวัลงไปเป็นที่ระบายความใคร่ให้สามฉีนั ยิ่งต้องขอบคณุ เพยีงแต่

อยากเตือนให้เธอใช้สมองมากกว่านี้ คิดถึงอนาคต คิดถึงเกียรติความเป็น 

ลูกผู้หญิงของตัวเองบ้าง ไม่ใช่วันๆ เอาแต่อวดอ้าง ปลาบปลื้มนักหนาว่า 

ตวัเองเก่งเรื่องแย่งผู้ชาย ใครได้ยนิเข้าจะได้หวัเราะเยาะเอา ไม่ละอายตวัเอง 

กอ็ายแทนพ่อแม่ที่ท�าให้เธอเป็นตวัเป็นตนขึ้นมาบ้าง” 

โฉมฉายร้องกรี๊ดราวกับโดนราดด้วยน�้ากรด คราวนี้เจ้าหล่อนถลา

เข้าไปหาอนงค์อร ตบหน้าอกีฝ่ายที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเสยีเต็มแรง ฝ่ามือกระทบ

เนื้อดงัเผยีะ! พร้อมกบัชี้หน้าตะคอกด่าอย่างเกรี้ยวกราด 

“มงึไม่รู้จกัก ูมงึอย่ามาสอนก ูกขูอสาปแช่งให้มงึกบัลกูมงึพนิาศอแีก่!” 

ไม่ทนัขาดค�า บางอย่างกพ็ุง่เข้ามาชนโฉมฉายจนเซถอยหลงั พอเงยหน้า

ขึ้น ฝ่ามอืที่หนกัหน่วงไม่น้อยกว่ากนักต็บมาที่แก้มของเธอดงัฉาด โฉมฉายเซ

เกอืบล้ม ยกมอืขึ้นกุมแก้มที่เจบ็ชา พอเงยหน้าขึ้นกเ็หน็หญงิสาวอายุน้อยยนื

อยู่ตรงหน้า ใบหน้าแดงจัดด้วยความโกรธ หลังมือที่เงื้อค้างสะบัดตบแก้ม 

อกีข้าง  

“กล้าท�าร้ายแม่ฉันเรอะ แกไม่ตายดีแน่!” พูดจบมินตราก็พุ่งเข้าใส่

โฉมฉายที่ก�าลังตกตะลึง พอสองร่างล้มลงไปกับพื้น มินตราก็ลุกขึ้นคร่อม  

ทั้งจกิทั้งตบไม่ยั้งมอื ไม่สนใจเสยีงร้องห้ามตกอกตกใจของผู้เป็นแม่ 

นี่มนัเวรกรรมอะไรของเขาหนอ...
อดิรุจได้แต่ร�าพึงกับตัวเองหลังจากศรันย์เจ้านายของภรรยาโทร. ไป
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หาที่ท�างาน บอกว่าภรรยากับลูกสาวเขามีปัญหาตอนนี้อยู่ที่โรงพัก หัวใจเขา

ถงึกบัหล่นวบู เมื่อคดิว่ามเีรื่องร้ายเกดิกบัลกูเมยี แต่ศรนัย์ไม่ได้อธบิายสาเหตุ 

บอกว่าไปถงึกร็ู้เอง เขาจงึรบีไปยงัสน. ที่อกีฝ่ายบอก พอไปถงึคนที่ถลาเข้ามา

หาเขาเป็นคนแรกกลับไม่ใช่ใครอื่น โฉมฉายนั่นเอง ใบหน้านวลเต็มไปด้วย

รอยแตกช�้า แก้มบวม ปากเจ่อ ส่วนลูกเมยีนั้นนั่งหน้าสลอนไม่บาดเจบ็อะไร 

นอกจากสหีน้าบึ้งตงึที่ท�าให้อดริุจกลนืน�้าลายฝืดคอ

โฉมฉายฟ้องพลางร้องไห้สะอึกสะอื้น บอกว่าตั้งใจเข้าไปตกลงกับ 

อนงค์อรดีๆ แต่อีกฝ่ายไม่ฟัง พูดจาหาเรื่องดูถูกเหยียดหยามตนที่เป็นน้อย 

ส่วนลกูสาวกช่็วยแม่ตบตเีธอจนหวัร้างข้างแตก แม้จะตกใจที่โฉมฉายท�าอะไร

โง่ๆ ด้วยการไปปรากฏตัวต่อหน้าภรรยา แต่เพราะสภาพที่เห็นว่าเป็นฝ่าย 

ถูกกระท�ามากกว่า กท็�าให้อดริุจย่อมสงสารเหน็ใจ 

“มอีะไรท�าไมไม่พูดกนัดีๆ  หอื ท�าไมถงึต้องลงไม้ลงมอืกนัแบบนี้ พ่อ

ไม่คดิเลยนะว่าลูกสาวของพ่อจะเป็นพวกชอบใช้ก�าลงั ไร้เหตุผล”

แต่พอเขาออกตวัปกป้อง ลูกสาวกเ็ถยีงคอเป็นเอน็กลบัทนัที

“แค่ตอแหลไม่กี่ค�า พ่อกเ็ชื่อมนัแล้วหรอืคะ แสดงว่าที่พ่อเอานงันี่มา

เป็นนางบ�าเรอทั้งๆ ที่มแีม่อยูท่ั้งหมดไม่ผดิใช่ไหม ปล่อยให้มนัมาเหยยีดหยาม

น�้าใจแม่ถงึที่ท�างาน ร้องปาวๆ ว่าเป็นเมยีน้อยพ่อกไ็ม่ผดิใช่ไหม แล้วที่ส�าคญั

มนัต่างหากที่ท�าร้ายแม่ก่อน แทนที่จะถามสกัค�าพ่อกลบัหลบัหูหลบัตาเชื่อมนั

อกี”

“ไม่จรงินะคะคุณรุจ คุณกเ็หน็ ลูกสาวคุณเกลยีดโฉม ใส่ร้ายโฉม”

ก่อนที่ลูกสาวกับโฉมฉายจะมีเรื่องกันคาโรงพักอีก อดิรุจจึงรีบตัด

ปัญหา แม้จะกระอกักระอ่วนใจเหลอืก�าลงัเมื่อต้องเอ่ยถามภรรยาที่นั่งนิ่ง ไม่รู้

ร้อนรู้หนาวกบัสิ่งที่เกดิขึ้น แต่พอสบตาแดงก�่า นี่เป็นครั้งแรกที่อดริุจรู้ว่าตน

สร้างความเจบ็ช�้าให้ภรรยาแค่ไหน เขารู้สกึผดิ แต่เพราะทฐิแิละกลวัเสยีหน้า 

กลัวเมียจะหัวเราะเยาะที่เขามีปัญญาหาผู้หญิงดีที่สุดได้แค่นี้มานอนกก จึง

วางท่าเยน็ชา แสร้งเมนิเฉยต่อความเจบ็ปวดผดิหวงัของอนงค์อร 

อนงค์อรไม่ต้องการให้เรื่องยดืยาวขายขี้หน้าไปกว่านี้ แค่คนที่ส�านกังาน
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รู้เห็นหลายคนโดยเฉพาะศรันย์ เธอก็อายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้ว  

แต่เพราะเห็นถึงความอาฆาตมาดร้ายของอีกฝ่าย อีกทั้งไม่ใช่ครั้งแรก เรื่อง

ซากสุนัขนั่นก็คงเป็นฝีมือของแม่คนนี้ อนงค์อรจึงขอลงบันทึกประจ�าวันไว้ 

พร้อมเตอืนโฉมฉายว่าหากมาหาเรื่องตนกบัลกูสาวอกี คราวนี้ให้รอหมายศาล

ได้เลย ส่วนสามขีองเธอ อนงค์อรแทบไม่มองหน้า 

มนัเจบ็ปวดเหลอืเกนิเมื่อเหน็ต่อหน้าต่อตาว่าเขาแคร์ผู้หญงิอื่นมากกว่า 

ลมืเลอืนความรกัความผูกพนัที่เคยม ีลมืคู่ทุกข์คู่ยากที่เคยล�าบากด้วยกนัมา 

เพยีงเพราะเธอตอบสนองความใคร่ให้เขาได้ไม่อิ่ม อกคนเป็นเมยีทั้งรวดร้าว

ทั้งอ่อนล้าจนไม่อยากยื้อแย่งอะไรอกี



๔

เมื่อกลับเข้าบ้านอดิรุจก็รู้แน่ว่าอะไรรออยู่ ตอนแรกเขาตั้งใจแค่
พาโฉมฉายไปโรงพยาบาล ตรวจเชก็บาดแผลเสรจ็จงึพาไปส่งบ้านที่เขาเป็นคน

เช่าให้ แต่เพราะหญงิสาวเอาแต่ร้องไห้ ตดัพ้อน้อยใจเขาต่างๆ นานา สุดท้าย

อดิรุจจึงจ�าต้องอยู่เป็นเพื่อน กว่าหญิงสาวจะยอมปล่อยเขากลับบ้านก็เกือบ

เที่ยงคืนแล้ว พอเข้ามาในบ้าน คนแรกที่พบก็คือลูกสาวนั่งกอดอกหน้าตา 

บึ้งตงึรออยู่ ส่วนอนงค์อรคงเข้านอนไปแล้ว

“เอ่อ...แม่ล่ะลูก” 

ลูกสาวแสร้งตะไบเลบ็ไม่สนใจค�าถาม 

“มิ้นท์ นี่พ่อพูดด้วยนะ”

“พ่ออยากรู้กห็าเองสคิะ เมยีตวัเองยงัไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน จะมาถามมิ้นท์

ท�าไม ออ้ สงสยัเมยีที่บ้านมนัของตาย ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยจะอยูจ่ะกนิยงัไง

กไ็ด้กระมงั”

“ท�าไมพดูกบัพ่อแบบนี้ ไม่น่ารกัเลย มอีะไรคยุกนัดีๆ  ท�าไมต้องประชด”

“แล้วพ่อท�าตวัดีๆ  ให้น่าคยุด้วยไหมล่ะคะ แทนที่จะห่วงเมยีตวัเองบ้าง 

พ่อกลบัไปปกป้องนงันั่น ไหนพ่อบอกจะเลกิตดิต่อกบัมนั แต่นี่ถงึขนาดกล้า

มาหาเรื่องแม่ถึงที่ท�างาน แสดงว่าต้องมีคนให้ท้ายแน่ มิ้นท์ผิดหวังจริงๆ  
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คิดว่าพ่อจะดีกว่าผู้ชายอื่น สุดท้ายก็ไม่ต่างกันเลย พอได้ของใหม่สาวกว่า 

สดกว่าก็ลืมคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา มิ้นท์อยากจะรู้นัก ถ้าพ่อไม่มีอะไร

เลย แม่นั่นยงัอยากจะได้อกีหรอืเปล่า”

อดิรุจถึงกับพูดไม่ออก ทั้งอายทั้งเสียหน้า และนึกโทษภรรยาด้วย 

มินตรากล่าวหาเขาให้ท้ายโฉมฉาย แต่ดูสิ อนงค์อรก็คงให้ท้ายลูกไว้มาก  

ไม่งั้นคงไม่กล้าพูดกบัเขาแบบนี้เช่นกนั 

“มิ้นท์ไม่มเีหตุผลเลย ไม่ฟังพ่อกเ็อะอะมะเทิ่งใส่” เขาเอ่ยอย่างน้อยใจ 

“แม่คงพูดอะไรกรอกหูเข้าสทิ่า รู้ๆ อยู่ว่าแม่เขาก�าลงัโกรธ ค�าพูดคนที่ก�าลงั

โมโหมิ้นท์ควรฟังหูไว้หูบ้าง”

มินตรากระแทกตะไบเล็บลงกับโต๊ะก่อนผุดลุกขึ้น จ้องมองบิดาด้วย

ความผดิหวงั แม้แต่ตอนนี้กย็งัไม่มคี�าขอโทษหรอืท่าทใีดที่ว่าส�านกึผดิสกันดิ

ก่อนหน้านี้มนิตราขอให้แม่เอาเรื่องให้ถงึที่สุด เอาให้หลาบจ�า เป็นคดี

ตวัอย่างไปเลยส�าหรบัพวกใฝ่ต�่าอยากเป็นน้อยผวัชาวบ้าน ทั้งพยาน หลกัฐาน 

ทุกอย่างมีพร้อมทั้งหมด แต่แทนที่อนงค์อรจะสนใจกลับบอกให้เธอเลิกพูด 

ท�าให้มนิตราเดอืดยิ่งนกั ไม่ว่าใครกไ็ม่ได้ดั่งใจสกัคน!

‘นี่แม่จะยอมให้มันมาหยามแม่สักกี่ครั้งกันคะ แล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่

หยาม มนัยงัท�าร้ายแม่ด้วย ยงัไงๆ กย็อมไม่ได้’ 

‘จะไปโทษเขาฝ่ายเดยีวกไ็ม่ถูกนี่ลูก เพราะคนของเราเองที่ไปยุ่งกบัเขา

ก่อน’

‘ถ้าแม่จะบอกว่าแม่นั่นแค่หลงผดิไป งั้นมิ้นท์บอกเลยว่าฟังไม่ขึ้น นงันั่น

รู้อยู่เต็มอกว่าพ่อมีครอบครัว แต่ก็ยังเข้ามายุ่ง ผู้หญิงดีๆ เขาไม่ระริกระรี้

อยากได้ผวัคนอื่นหรอกค่ะแม่’

‘แล้วมิ้นท์จะให้แม่ท�ายงัไง ฟ้องหย่ากบัพ่อไปเลยดไีหม’ 

เท่านั้นมนิตรากเ็ป็นฝ่ายพูดอะไรไม่ออกบ้าง ได้แต่อกึอกัขดัใจ

‘ฟ้องแค่นงันั่นกไ็ด้นี่คะแม่’

‘มิ้นทไ์ม่เหน็หรอื พ่อเขาให้ความส�าคญักบัผูห้ญงิคนนั้นแค่ไหน ยิ่งเรา

ไปท�าร้ายเขา คดิหรอืว่าพ่อจะนิ่งดูดาย หากพ่อทนไม่ไหว มิ้นท์คดิเอาเองว่ามี
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โอกาสที่พ่อจะเลอืกเราเท่าไหร่ เลอืกทางนั้นเท่าไหร่’

ดงันั้นเมื่อพดูกบัแม่ไม่ได้ผล สดุท้ายมนิตราเลยมารอสะสางกบัพ่ออยู่

นี่แหละ!

“แม่ไม่ได้พูดอะไรกบัมิ้นท์เลย แต่มิ้นท์มตีา รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ใช่

เด็กสามขวบที่จะมาหลอกได้ นังนั่นมันมีอะไรเหรอคะพ่อถึงได้ติดใจมันนัก  

แค่เซก็ซ์เท่านั้นเหรอ ถามจรงิๆ เถอะ ผู้ชายถ้าไม่มเีซก็ซ์คอืจะตายให้ได้ใช่ไหม”

“มิ้นท์!” อดริุจหน้าแดงก�่า “พูดอะไรออกมารู้ตวัหรอืเปล่า!”

“ท�าไมคะ” หญงิสาวเชดิหน้าไม่สน “มิ้นท์อายยุี่สบิแลว้นะ สขุศกึษากบั

เพศศกึษามิ้นท์เรยีนมาค่ะ ทั้งสตัว์ทั้งมนษุย์สบืพนัธุก์นัยงัไงมิ้นท์รูค่้ะ ท�าไมคะ 

เวลาท�าไม่อายแต่เวลาพูดอายงั้นหรอื” 

“มิ้นท์พูดจาไม่รู้เรื่อง” ผู้เป็นพ่อตดับท “วนันี้พ่อเหนื่อย เอาไว้พรุ่งนี้

เราค่อยคุยกนัเถอะ”

“แหม ท�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ” สุ้มเสียงเธอยิ่งเผ็ดร้อน “คงมีแต่พ่อ 

นั่นแหละที่เหนื่อย คนอื่นเขาคงไม่รู้จกัเหนด็จกัเหนื่อยที่ต้องมาเชด็มาล้างเรื่อง

คาวๆ ของพ่อหรอก”

“ยายมิ้นท์!” คราวนี้ความอดทนของอดิรุจหมดสิ้น แม้จะรักลูกสาว

เพยีงใด แต่ศกัดิ์ศรใีนฐานะหวัหน้าครอบครวักย็งัอยู่เหนอืกว่า “ถ้าไม่รู้อะไร 

หนูก็ควรสงบปากสงบค�าเสีย หน้าที่ของตัวเองมีแค่ร�่าเรียนหนังสือ ไม่ใช่ยุ่ง

เรื่องของผู้ใหญ่”

“ท�าไมจะยุ่งไม่ได้ ในเมื่อพ่อเป็นพ่อของมิ้นท์ แม่ก็เป็นแม่ของมิ้นท์  

ตรงไหนคะที่ไม่ควรยุ่ง”

“งั้นหนรููไ้หม ตั้งแต่ก่อนหนจูะเกดิพ่อผ่านอะไรมาบ้าง พยายามแค่ไหน

เพื่อให้แม่กบัหนูมชีวีติสุขสบาย พ่อเคยบ่นไหม เคยอ้างบุญคุณไหม สิ่งที่พ่อ

ต้องการไม่มอีะไรเลยนอกจากเหน็หนูกบัแม่มคีวามสุข เรื่องของโฉมฉาย พ่อ

ยอมรบัว่าพ่อผดิ ถ้าการเป็นพ่อที่ดคีอืการต้องทนแบกรบัทุกอย่าง พ่อจะไม่มี

แม้แต่โอกาสออกไปหาความสุขความสบายใจให้ตวัเองบ้างหรอื”

“ความสขุความสบายใจของพ่อ กค็อืตณัหาราคะที่ไม่รูจ้กัพอเหรอ” ยิ่ง
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ได้ยินข้อแก้ตัว มินตราก็ยิ่งเดือดจัด เพราะเหนื่อยเลยออกไปมีเซ็กซ์กับ 

ผู้หญงิมากหน้าหลายตาน่ะเหรอ บ้าไปกนัใหญ่แล้ว! “ดนีี่คะ ไว้ถ้าแม่เบื่อพ่อ

มากๆ อยากมผีู้ชายคนอื่นบ้าง บ้านเราคงมคีวามสุขน่าดู มิ้นท์เองกเ็บื่อเตม็ที

ที่ต้องดูพ่อแม่มนึตงึใส่กนัทุกวี่ทุกวนั ถ้ามิ้นท์อยากหาความสบายใจด้วยการ

ออกไปหลบันอนกบัผู้ชายข้างนอกบ้าง กไ็ม่ผดิสนิะคะ ในเมื่อมพี่อท�าให้เหน็

เป็นตวัอย่างแบบนี้”

“มนิตรา!” อดริุจตวาดปัง! “หน้าที่ของหนูคอืเรยีนหนงัสอื ท�าอนาคต

ตัวเองให้ดี อย่าริท�าตัวเหลวไหลเพียงแค่อยากประชดพ่อกับแม่ แล้วพ่อขอ

เตอืนอกีครั้ง อย่ามาพูดจาระรานประชดประชนัใส่พ่อแบบนี้ พ่ออาจไม่ใช่พ่อ

ที่ดี แต่ก็เลี้ยงหนูมาจนโต ให้ทุกอย่างที่หนูต้องการ ไว้หนูอยู่ได้ด้วยตัวเอง  

ไม่ได้แบมอืขอเงนิพ่อแม่ วนันั้นหนูอาจเข้าใจว่าพ่อกบัแม่ล�าบากแค่ไหน”

“อ๋อ แค่นั้นสนิะคะ เพราะยงัหาเลี้ยงปากท้องตวัเองไม่ได้ ดงันั้นพ่อจะ

ท�าตวัเหลวแหลกยงัไงกห้็ามวจิารณ์ กไ็ด้ค่ะ มิ้นท์ผดิเอง หลงคดิว่าขนาดแมว

มันยังแยกออกว่าอันไหนกลิ่นขยะอันไหนกลิ่นปลาย่าง ถ้าคนดีๆ กลับแยก 

ไม่ได้ อยากคว้าขยะเน่าๆ มากนิกต็ามใจ!” 

ฉบัพลนัฝ่ามอืของอดริุจกต็บลงมาที่แก้มซ้ายของมนิตราอย่างจงั อาจ

ไม่ได้แรงมากเพราะเหมือนเขาพลั้งมือเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่ถูกเหยียดหยาม

เท่านั้น หลงัจากสตกิลบัคนืมาใบหน้าของอดริุจกซ็ดีเผอืดด้วยความตกใจ 

มินตราก็ไม่คาดคิดมาก่อน ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยตบตีเธอแม้แต่ 

ครั้งเดยีว ซ�้ายงัคอยปกป้องเธอด้วยซ�้า หญงิสาวยกมอืแตะแก้มตวัเอง หยด

น�้าตาไหลเอ่อออกมาโดยไม่รู้ตวั

“พ่อขอโทษลูก พ่อไม่ได้ตั้งใจ” อดริุจลนลานรบียื่นมอืเข้าไปหา “คนด ี

พ่อขอโทษลูก พ่อขอโทษ”

มินตราไม่ฟัง หญิงสาวผละถอยหนี แล้ววิ่งขึ้นชั้นสองพอดีกับที่ 

อนงค์อรก�าลังลงมาจากบันไดและคงทันเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มินตรา 

ไม่สน เธอวิ่งผ่านแม่ไปอย่างรวดเรว็ น�้าตาไหลไม่ขาดสาย แม้จะคล้อยหลงั

ไปแล้วแต่เสยีงโต้เถยีงของพ่อกบัแม่กย็งัลอยตามมา
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“นี่มนัอะไรกนัคุณรุจ!” 

“ผมไม่ได้ตั้งใจ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปคุยกบัยายมิ้นท์เอง”

“ไม่ ถ้าคุณจะพูดกับแกวันนี้ คุณก็เลือกเอา จะออกจากบ้านไปหา 

นางบ�าเรอของคุณ หรอืไม่กไ็ม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น”

อดริจุรูว่้าตนไม่มทีางเลอืก ไม่ใช่แค่เขาที่มมีนิตราเป็นจดุอ่อน อนงค์อร

เองก็ไม่ต่างกัน เพียงแต่เธอไม่ได้แสดงความรักต่อลูกในรูปแบบของการเอา

อกเอาใจ แต่หากมีอะไรที่กระทบจิตใจลูกสาว อนงค์อรก็พร้อมจะกางปีก

ปกป้องทนัที

“ผมคุยกับโฉมแล้ว เธอฝากขอโทษคุณ บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ ผมเองก็

เสยีใจ ผมไม่คดิว่าโฉมจะกล้า ผมสญัญาคุณอร ผมจะไม่ให้เกดิเรื่องแบบนี้

อกีซ�้าสอง” อดริุจยงัคงพยายามประนปีระนอม แต่เมื่อภรรยายงัเอาแต่เงยีบ 

ยกเว้นแววตาที่ไม่อาจปกปิดความรู้สึกสะเทือนใจได้เขาก็ยิ่งร้อนใจ “คุณอร 

คุณอย่าเอาแต่เงยีบส”ิ

“รู้ไหมคุณรุจ สิ่งที่ฉนัอยากได้ยนิที่สุด ไม่ใช่ค�าขอโทษ คุณจะขอโทษ

ฉันท�าไม สัญญากับฉันไปท�าไม ในเมื่อสุดท้ายคุณไม่คิดจะเลิกรากับผู้หญิง

คนนั้น เอาค�าขอโทษกับสัญญาของคุณคืนไปเถอะ แล้วยืนยันต่อหน้าฉัน 

ค�าเดยีว...คุณจะไม่กลบัไปยุ่งเกี่ยวกบัผู้หญงิคนนั้นอกีใช่ไหม”

คนเป็นสามนีิ่งอึ้งพูดไม่ออก เขายอมรบัว่าหลงใหลโฉมฉาย เจ้าหล่อน

คอืความสดใหม่ที่เตมิเตม็ชวีติแห้งเหี่ยวของเขา ไม่ใช่แค่ความใคร่ที่พร้อมจะ

สนองให้ แต่โฉมฉายนั้นเชดิชู นบัถอืเขา ช่างเอาอกเอาใจ ซึ่งต่างกบัเวลาที่อยู่

กบัอนงค์อร เขามกัรู้สกึเป็นรองเสมอ และบดันี้ความรู้สกึที่ทั้งคู่มตี่อกนัไม่ใช่

จะมาตดัขาดได้ในวนัสองวนั 

“มนัไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะคุณอร อกีอย่างเรื่องของโฉม คุณไม่เหน็

ต้องใส่ใจ อย่างไรเสียผมก็ยกย่องคุณเป็นหนึ่งเสมอ และคุณจะอยู่ในฐานะ

เมียที่ถูกต้องตลอดไป ส่วนโฉมก็อยู่ในที่ของเธอ จะไม่มาระรานคุณอีก...”  

ค�าพูดของเขาขาดหายไปเมื่อเหน็น�้าตาหยดแรกไหลผ่านแก้มของภรรยา เป็น

อกีครั้งที่อดรุิจเจบ็ปวดจนในอกมนัชาไปหมด วนันี้ช่างเป็นวนัที่เลวร้ายส�าหรบั
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เขาเหลอืเกนิ นอกจากน�้าตาของลูกสาวแล้ว เขายงัต้องมาเหน็น�้าตาของคนเป็น

เมยีอกี สบิกวา่ปแีล้วแม้จะมปัีญหากนับ่อยครั้ง แต่ไม่มเีลยสกัครั้งที่อนงค์อร

จะร้องไห้ “โธ่ อย่าร้องไห้สคิุณอร เดี๋ยวยายมิ้นท์มาเหน็กห็าว่าผมรงัแกคุณ

อกี”

พอสามคีดิจะอ้าแขนปลอบ อนงค์อรกลบัถอยห่าง เธอทนให้อ้อมแขน

ที่เผื่อแผ่ให้ผู้หญงิอื่นมาแตะต้องไม่ได้ 

“สรุปว่าไม่ว่าอย่างไรคุณกย็งัเกบ็แม่นั่นไว้”

“ผมกบ็อกแล้ว จากนี้ไปกแ็ค่ต่างคนต่างอยู ่แต่ก่อนคณุกร็บัได้ ไม่เหน็

ว่าอะไร ท�าไมจู่ๆ ต้องมาบงัคบัให้ผมตดัใจ” 

“นั่นเพราะแต่ก่อนฉนัรู้ว่าตวัเองบกพร่อง ไม่พร้อมที่จะให้ความสุขกบั

คุณ” ยิ่งพูดแรงสะอื้นที่หลุดออกมาก็ยิ่งหนักหน่วง เมื่อนึกย้อนกลับไปก ็

สมน�้าหน้าตวัเองนกั ไม่ใช่เธอหรอกหรอืที่เปิดโอกาสให้เขาไปมคีนอื่น “เพราะ

ฉันบอกให้ตัวเองเข้าใจคุณ เข้าใจว่าผู้ชายต้องการอะไร เมื่อคุณขอฉันจึง 

ต้องให้ แต่คณุรูไ้หม มนัไม่ใช่ว่าในใจฉนัจะไม่เจบ็ไม่ปวด แต่เพราะเชื่อว่าเมื่อ

คุณพอ คุณกจ็ะกลบัมา แต่มนัไม่ใช่เลย คุณท�าให้ผู้หญงิคนนั้นมตีวัตน และ

แม่นั่นเพิ่งเข้ามาทวงถามฐานะตวัเองจากฉนั ขอให้ฉนัเป็นฝ่ายหย่าขาดกบัคุณ 

เพราะที่คุณทนอยู่กบัฉนักเ็พราะลูก ทั้งๆ ที่หมดรักฉนัไปนานแล้ว”

“เหลวไหลทั้งเพ ผมไม่เคยพูดแบบนั้น”

“แล้วการกระท�าของคุณตอนนี้ มนัยงัไม่ชดัเจนหรอื”

“พอเถอะคุณอร สดุท้ายมนักว็นอยูแ่ค่นี้ ไว้พรุง่นี้เราค่อยคยุกนั ตอนนี้

ให้ผมไปดูลูกก่อน”

อดริจุเดนิผ่านภรรยาที่มองตามเขาด้วยแววตาตดัพ้อ ทว่ายงัไม่ทนัก้าว

ขึ้นบันไดขั้นแรก เขาก็เห็นว่าลูกสาวเดินย้อนกลับลงมาอีกครั้ง และยิ่งงุนงง 

เมื่อเหน็ลูกสาวถอืกระเป๋าเสื้อผ้าที่เหมอืนจบัทุกอย่างยดัใส่ลวกๆ 

“มิ้นท์ นั่นลูกจะไปไหน” เขารบีถาม แต่ลูกสาวกลบัแทรกตวัผ่านหน้า

ไม่ไยด ีท�าให้อนงค์อรต้องรบีเข้าไปคว้าแขนเรยีวบางไว้แทน

“มิ้นท์ ดกึดื่นแล้วจะไปไหน” 
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“มิ้นท์จะไปค้างกบัรชสกัพกั” หญงิสาวตอบเสยีงห้วน น�้าตายงัไม่แห้ง

จากแก้มนวลเมื่อก้มลงหยบิรองเท้าผ้าใบจากชั้น 

“แล้วท�าไมต้องไปดึกๆ แบบนี้ ไว้พรุ่งนี้เช้าถ้าอยากไปแม่จะไปส่ง” 

เพราะรู้ว่าลูกสาวช่างประชดประชันแค่ไหน อนงค์อรจึงพยายามเอาน�้าเย็น 

เข้าลูบ “กลบัขึ้นไปนอนเถอะ แม่ขอ”

“ใครจะไปข่มตาหลบัได้คะ ในเมื่อที่นี่มนัร้อนเป็นไฟเสยีแบบนี้ มิ้นท์

ไม่อยากอยู่ แม่อยากอยู่กอ็ยู่ไปเถอะ และไม่ต้องห่วง มิ้นท์ไม่แตะรถของพ่อ

กบัแม่หรอก มิ้นท์จะนั่งแทก็ซี่ไป เงนิเกบ็พอม ีคงพออยู่ได้ไม่ล�าบากหรอกค่ะ”

“ยายมิ้นท์ ท�าไมพดูกบัแม่แบบนั้น วนันี้เราท�าตวัไร้เหตผุลและพาลเกนิ

ไปแล้วนะ” อดิรุจรีบคว้ากระเป๋าจากมือลูกสาว แม้ฝ่ายนั้นจะไม่ยอมปล่อย

กต็าม จากที่ตอนแรกตั้งใจจะปรบัความเข้าใจ แต่ดูเหมอืนจะไม่มใีครฟังใคร

เสยีแล้ว “กลบัเข้าห้องไปซะ ถ้าไม่อยากเหน็หน้าพ่อ เดี๋ยวพ่อจะไปเอง”

“มิ้นทไ์ม่บงัอาจไล่พ่อหรอกค่ะ บ้านหลงันี้เป็นบ้านของพ่อนี่ ปลอ่ยค่ะ”

“ไม่ เหน็ทพี่อต้องอบรมเราเสยีบ้าง ไม่งั้นนบัวนัจะยิ่งเกเรไม่รู้จกัที่ต�่า

ที่สูง พ่อบอกให้กลบัขึ้นไปบนห้อง”

เท่านั้นมนิตรากป็ล่อยมอืจากกระเป๋า กระทบืเท้า ร้องกรี๊ดๆ ราวกบั

คนเสยีสต ิไม่สนสหีน้าตกตะลงึของพ่อและแม่ที่ได้แต่ตวัแขง็ทื่อท�าอะไรไม่ถูก

“อยากท�าอะไรกต็ามใจ เพราะจากนี้ไปมิ้นท์จะท�าตามใจตวัเองเหมอืน

กนั!”

มนิตราวิ่งออกจากบ้าน ไม่สนใจเสยีงตะโกนเรยีกร้อนรนตามหลงั ทนัที

ที่ออกมาถงึถนนหน้าหมูบ้่านกพ็อดกีบัแทก็ซี่คนัหนึ่งแล่นผ่านมาจอด หญงิสาว

ไม่รอถามค�าถาม รีบเปิดประตูรถเข้าไปนั่งแล้วบอกให้ออกรถไปทันที จาก

กระจกมองหลังมินตราเห็นพ่อกับแม่ตามออกมาทัน แต่ท�าได้เพียงมองตาม

โดยไม่สามารถท�าอะไรได้ 

“เอ้า แค่นี้คงพอนะ” โฉมฉายส่งเงินจ�านวนหนึ่งให้ชายตรงหน้า  
อกีฝ่ายรบัไปนบัดแูล้วยิ้มกริ่มพอใจ แต่ไม่วายทกัรอยช�้าที่เริ่มจะดขีึ้นเลก็น้อย
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“ไหนได้ยนิว่าไอ้เสี่ยนี่มนัเลี้ยงดูดนีกัหนา แล้วท�าไมหน้าเหมอืนเพิ่งไป

รองบาทาใครมาแบบนั้นล่ะจ๊ะโฉม” ค�าพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน แต่นัยน์ตา

ดูแคลน ยิ่งท�าให้หญงิสาวฉุนกกึมองกลบัอย่างเอาเรื่อง

“หุบปากเถอะพี่ไกร และครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ ฉันให้พี่

มากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ฉันเองก็ล�าบากเหมือนกัน ไม่งั้นฉันไม่บากหน้า 

มาหาพี่ถงึที่นี่หรอก”

“อย่าบอกนะว่าพอผวัใหม่มนัไม่สนใจ กค็ดิถงึผวัเก่าน่ะหอื”

โฉมฉายปัดมอืที่ยื่นเข้ามาทนัท ีแม้จะท�าให้ชายหนุ่มไม่พอใจ แต่เธอก็

ไม่ปกปิดความรังเกียจเดียดฉันท์ ไกรเดชกับเธอคบหากันตั้งแต่วัยรุ่น แต่ 

ใครจะคดิว่านั่นจะเป็นความผดิพลาดใหญ่หลวง แต่ถงึชวีติรกัระหว่างเธอกบั

ไกรเดชจะจบไปแล้ว ไอ้แมงดานี่ก็ยังไม่ยอมปล่อยเธอไปดีๆ ยังตามเกาะ 

สูบเลือดสูบเนื้อเธอ โฉมฉายไม่เคยคิดเลยว่าไอ้คนแบบนี้จะสร้างประโยชน์

อะไรให้ตวัเองได้ กระทั่งตอนนี้...

“สรุปว่าอยากให้พี่ช่วยเหมือนเดิมใช่ไหม พี่ก็เตือนแล้วถ้าอยากจับ 

ไอเ้สี่ยนี่จรงิๆ กใ็ห้จดัการเมยีมนัให้เดด็ขาดไปเลย ถ้าครั้งก่อนขูแ่ลว้มนัไม่จ�า 

เดี๋ยวพี่พาพวกไปกระทบืมนัเลยดไีหม”

“ไม่ได้!” หญงิสาวรบีปฏเิสธ “นงัเมยีมนัไม่ได้ร้ายกาจอะไรหรอก หรอื

ต่อให้คุณรุจหย่า มนักค็งไม่สน”

ที่โฉมฉายมั่นใจกเ็พราะตั้งแต่บุกไปหาอนงค์อร แม้จะถูกอดริุจต�าหนิ

ในความหุนหันพลันแล่น แต่เขาก็ยังติดต่อกับเธอสม�่าเสมอ ไม่มีทีท่าจะ 

ตตีวัออกหากเหมอืนก่อน อดริุจค้างที่ห้องของเธอ บ่นถงึปัญหาที่ภรรยาและ

ลกูสาวคอยแตจ้่องจบัผดิ แค่อ้าปากกม็แีต่ค�าพดูเหนบ็แนมทิ่มแทง ราวกบัวา่

เขาไม่ใช่พ่อ ท�าให้อดริุจยิ่งอยู่ไม่ตดิบ้าน ดูๆ แล้วคงรอแค่ว่าเมื่อไหร่ปัญหาที่

สะสมไว้จะปะทุเท่านั้นเอง

อนัที่จรงิโฉมฉายจะนั่งอยูเ่ฉยๆ ปล่อยให้ความหงึหวงและหวาดระแวง 

ท�าลายนงัสองแม่ลูกนั่นกไ็ด้ แต่มนัง่ายเกนิไป อกีอย่างเธอแน่ใจแล้วว่าศตัรู

ที่แท้จริงไม่ใช่อนงค์อร แต่เป็นนังลูกสาวตัวแสบนั่นต่างหาก ถึงวันหน้า 
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อดิรุจยอมหย่าร้างกับเมียจริง แต่ถ้ายังกระเตงเอานังเด็กตัวแสบนี่มาด้วย 

ชวีติของเธอคงไม่มวีนัสงบสุขแน่ ดงันั้นแทนที่จะปล่อยให้มนัเป็นตวัมาร กส็ู้

จดัการหกัเขี้ยวเลบ็มนัเสยีไม่ดกีว่าหรอื

“คนที่ฉนัอยากให้พี่จดัการเป็นอกีคน” โฉมฉายเอ่ย

“ใคร” ไกรเดชเลกิคิ้วด้วยความสนใจ 

“ลูกสาวคุณรุจ นงันี่มนัเป็นมารหวัใจฉนัเหลอืเกนิ อกีอย่างมนัท�าฉนั

ไว้เจบ็แสบนกั หากไม่เอาคนืไม่เหน็มนัพนิาศไปต่อหน้า ฉนัคงตายตาไม่หลบั

แน่”

คนฟังขบคดิครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มชั่วร้ายจะขยายกว้าง แน่นอนว่าเขา

จ�าได้ เพราะตอนที่โฉมฉายสั่งให้เขาข่มขู่นงัเมยีทนาย เขาแอบเข้าไปดูลาดเลา

บริเวณบ้าน เห็นว่ามีลูกสาวคนหนึ่งอยู่ด้วย ท่าทางคุณหนู ทั้งขาว ทั้งสวย  

รูปร่างอ้อนแอ้นบอบบาง ตรงข้ามกับส่วนสัดที่เอิบอิ่มยวนตา เป็นผู้หญิง

ประเภทที่หมาข้างถนนอย่างเขาคงได้แต่มอง พออดีตคนรักเกริ่นมาแบบนี้ 

ไกรเดชกร็ู้ทนัทวี่าเรื่องไหว้วานคราวนี้คงสนุกถงึอกถงึใจไม่น้อย

“แหม จะให้พี่ฆ่ามนัทิ้งกน็่าเสยีดาย”

“ใครบอกให้ฆ่ามนักนั” โฉมฉายเอ่ยอย่างอาฆาต “ฆ่ามนัน่ะง่ายเกนิไป 

โฉมอยากให้มนัยงัมชีวีติอยู ่อยูก่บัความอปัยศอดสูเหมอืนตายทั้งเป็นแบบนั้น

สะใจกว่า!”

มินตรามาอยู่กับรชยาที่หอพักเกือบสองสัปดาห์แล้ว แรกๆ เธอไป
มหาวทิยาลยัตามปกต ิแต่พอเหน็ว่าพ่อมารอดกัพบ และพยายามโทร. มาเพื่อ

ขอใหเ้ธอกลบับา้น หญงิสาวกเ็ริ่มไม่ใส่ใจจะไปเรยีน ใจหนึ่งกด็ใีจที่พ่อยงัเหน็

ตนส�าคัญ ทั้งสาแก่ใจที่เห็นความร้อนใจของพ่อ แต่...นั่นยังไม่มากพอที่จะ

ท�าให้เธอยอมกลบัไปหรอก ตราบใดที่พ่อยงัไม่ตดัขาดกบัโฉมฉาย มนิตราก็

ไม่คิดจะกลับ หลายครั้งที่พ่อโทร. มาหา ขอร้องให้เธอกลับ พอมินตรายื่น

ค�าขาดออกไป พ่อกม็กัจะอกึอกัไม่ยอมตอบตกลง สดุท้ายหญงิสาวจงึตั้งหน้า

ตั้งตาประชดประชนัต่อไป
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“นี่แกคดิจะอยูท่ี่นี่อกีนานแค่ไหนเนี่ย” นานๆ ทรีชยากย็งัต้องเตอืนสติ

เพื่อนบ้าง “มอีะไรฉนัว่าค่อยๆ คุยกนัดกีว่า แกน่ะมนัดแีต่ใช้อารมณ์ คดิแต่

ว่าตวัเองถูก แต่เรื่องครั้งนี้ฉนัขอไม่เข้าข้างเดด็ขาด”

“อะไรกนั นี่รชจะหกัหลงัฉนัใช่ไหม” หญงิสาวตะบงึตะบอนใส่

“ฉนัว่าที่คุณลุงพูดกถ็ูกนะ บางอย่างให้ผู้ใหญ่เขาตกลงกนัเถอะ ที่เขา

ไม่อยากให้เข้าไปยุง่ กเ็พราะผูใ้หญ่กบัเดก็น่ะวธิคีดิและวฒุภิาวะไม่เหมอืนกนั  

บางอย่างที่เรายอมไม่ได้เดด็ขาด แต่ผู้ใหญ่คุยกนัแล้วเขาอาจไม่ตดิใจ ยอมๆ 

กนัได้”

“ไม่เอาไม่อยากฟัง! อ๋อ เบื่อฉนัเลยคดิจะไล่ใช่ไหมล่ะ”

“ไม่ได้ไล่ แกอยากอยูท่ี่นี่นานแค่ไหนกอ็ยูไ่ป แต่ท�าแบบนี้มนัหนปัีญหา 

แล้วดแูกส ิมหา’ลยักไ็ม่ไป ยายมิ้นท์เอ๊ย ชวีติมนัไม่ง่าย แต่มนักไ็ม่ได้ยากเยน็

อะไรหรอกนะ แต่ละคนก็มีหน้าที่มปีัญหาที่ต้องรับผิดชอบ แต่ดูแกตอนนี้ส ิ

แกไม่เอาอะไรเลยนอกจากเรียกให้คนอื่นมาสนองความพอใจของแก ฉันว่า

พอเถอะ กลบับ้านกลบัช่องไปปรบัความเข้าใจกบัคุณลุงคุณป้าซะ ถ้าสุดท้าย

แล้วอะไรที่มนัยื้อไม่ได้จรงิๆ กป็ล่อยๆ มนัไปเหอะ”

ถึงจะยอมรับว่าที่รชยาพูดมาก็มีส่วนถูก แต่คนที่ถูกเลี้ยงมาอย่าง

ตามใจ อยากได้อะไรต้องได้ อยากให้เป็นอย่างไรแค่ชี้นิ้วก็ต้องเป็นแบบนั้น

สมใจทันทีมีหรือจะยอม และยิ่งเมื่ออดิรุจเริ่มอ่อนใจที่จะตามตัวลูกสาว 

กลับบ้าน การติดต่อจึงห่างหายไป มีแต่อนงค์อรที่ติดต่อมาบ้าง น�ากระเป๋า

เสื้อผ้าและของใช้จ�าเป็นมาให้ แต่ไม่มใีครรบเร้าให้เธอกลบับ้านอกี มนิตราก็

ยิ่งขุ่นเคอืง หญงิสาวเริ่มออกเที่ยวเตร่ แต่ก่อนกนัต์ธรชกัชวนไปไหนเธอมกั

จะบ่ายเบี่ยง แต่ตอนนี้ไม่ว่าชายหนุ่มจะชกัชวนไปที่ใด มนิตรากพ็ร้อมเสมอ 

อย่างน้อยการได้อยูก่บัคนที่ให้ความสนใจ และเฝ้าเอาอกเอาใจกด็กีว่ากลบัไป

อยู่กบัคนที่ไม่สนใจไยดตีวัเอง 

“ป๋าซื้อคอนโดให้พี่สาวพี่ แต่ตอนนี้เจ้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่นั่น 

เลยไม่มคีนอยู ่ถ้าอยูก่บัเพื่อนแล้วไม่สะดวก ยงัไงไปพกัที่คอนโดพี่สาวพี่ก่อน

ก็ได้นะ” ชายหนุ่มเอ่ยแทรกเสียงเพลงภายในคลับที่ชวนมินตรามานั่งดื่ม  



48  l  น�้ า ผึ้ ง ริ น ใ จ

แม้เก้าอี้นวมตัวใหญ่บริเวณที่จัดให้แขกวีไอพีบนชั้นสองจะกว้างขวาง แต ่

ร่างแกร่งกลบัจงใจขยบัเข้าหาร่างบอบบางจนแนบชดิ ท่อนแขนอกีข้างพาดอยู่

เหนอืพนกัโซฟา คอยลบูไล้ไหล่นวลเนยีน หากเป็นเมื่อก่อนมนิตราคงไม่ยอม

ให้เขาใกล้ชิดหรือฉวยโอกาส แต่ตอนนี้ในหัวเธอมีอะไรให้คิดมากมายเกิน 

กว่าจะสนใจอย่างอื่น

“อันที่จริงมิ้นท์ก็ก�าลังมองๆ หอพักอยู่เหมือนกัน แต่คงไม่รบกวน 

พี่กนัต์”

“รบกงรบกวนอะไรกนั” หนุ่มหล่อเอ่ยอย่างใจป�้า “ไม่ใช่คนอื่นคนไกล

เสยีหน่อย หรอืถ้าคดิว่าไกลไป บ้านพี่กย็งัมรีถหลายคนั ว่างๆ มิ้นท์จะเอาไป

ขบักไ็ด้ ป๋าพี่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว” 

มินตรายิ้มมุมปาก แบบนี้เองสินะที่ท�าให้ผู้หญิงบางคนทุ่มเททุกอย่าง

เพื่อจะใหไ้ด้ผูช้ายรวยๆ มาเลี้ยงด ูเพราะไม่ว่าจะเอ่ยปากขออะไรกไ็ด้มางา่ยๆ 

ไม่ต้องล�าบากล�าบน ไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรให้ยุ่งยาก ก็แค่เอาอกเอาใจ 

ออเซาะฉอเลาะ ใช้ร่างกายเข้าแลก ไม่ว่าจะเงินทอง ความสุขความสบายก็ 

เรยีงหน้าเข้ามาให้กอบโกย แต่ตวัผู้ชายเองกไ็ม่ได้โง่ หนุ่มๆ ที่เข้ามาจบีเธอ

ส่วนใหญ่ เมื่อลงทุนกม็กัจะหวงัก�าไรกนัทั้งนั้น กนัต์ธรเองกไ็ม่ต่างกนั 

“พี่กนัต์ไม่กลวัว่าลงทุนกบัมิ้นท์มากๆ แล้วมิ้นท์จะชิ่งหนหีรอื”

“น้องมิ้นท์พูดอะไรแบบนั้น”

“พนนักนัไหมล่ะคะ” นยัน์ตาคู่สวยปรายมอง “ที่พี่กนัต์ตามใจมิ้นท์ ก็

เพราะอยากสร้างข้อแม้ที่จะเรียกร้องอะไรตอบแทนเหมือนกัน แล้วถ้าพี่รู้ว่า

พี่จะไม่ได้อะไรจากมิ้นท์เลย พี่ยงัจะคบกบัมิ้นท์อกีไหม” มนิตรายิ้มขณะที่ชาย

หนุ่มสหีน้าเปลี่ยนเป็นนิ่งขงึ รมิฝีปากปิดเม้ม พอเขาไม่พูดอะไรเธอกเ็อ่ยต่อ

ไปอย่างไม่เจาะจงว่าพดูกบัใคร “ผู้ชายกเ็หมอืนๆ กนัหมด ผูห้ญงิที่เอาไว้สนอง

ตณัหากบัผูห้ญงิที่เอาไว้เป็นแม่ของลกู ยงัไงกไ็ม่มทีางเป็นคนเดยีวกนั ตวัเอง

ออกไปมั่วข้างนอก แต่ถึงเวลากลับมาร้องหาสาวบริสุทธิ์ ตัวเองนอนกับใคร

มากี่คนเอามาอวดอ้างเห็นเป็นเรื่องน่าภูมิใจ แต่พอรู้ว่าผู้หญิงผ่านอะไรมา 

ไม่ต่างกนั กลบัประณามว่าเป็นหญงิแพศยา เฮ้อ โลกนี้มนัไม่ยุตธิรรมจรงิๆ”
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“วนันี้มิ้นท์พูดอะไรแปลกๆ กไ็ม่รู้ ไม่น่าฟังเลย” 

พอชายหนุ่มชกัเริ่มไม่สบอารมณ์ มนิตรากร็บียิ้มหวานเอาใจ 

“มิ้นท์ก็พูดไปแบบนั้นแหละค่ะ อย่าหงุดหงิดนะคะคนดี” พอเธอเริ่ม

เอาอกเอาใจด้วยการยกแก้วเครื่องดื่มจดริมฝีปากเขา คลอเคลียไม่ต่างกับ 

ลูกแมว ขยับเข้าหาจนเรียวขาทั้งสองแทบเกยอยู่บนต้นขาแกร่ง กันต์ธรจึง

ค่อยกลบัมายิ้มแย้มปราศรยักบัเธอดงัเดมิ...เฮ้อ พวกผู้ชาย เหมอืนกนัหมด

จรงิจริ๊ง 

กันต์ธรกระดิกนิ้วสั่งเครื่องดื่มเพิ่ม มินตราเองก็ปล่อยให้ตัวเองดื่ม

มากกว่าที่เคยเช่นกนั ระหว่างที่พนกังานถอืถาดเครื่องดื่มมาเสร์ิฟ มนิตรามอง

ผ่านไปยงัโต๊ะที่อยู่ถดัไป เหน็แขกเพยีงคนเดยีวนั่งอยู่ตรงนั้น แต่ออกจะเป็น

ภาพแปลกประหลาดส�าหรบัที่นี่จนท�าให้เธอต้องมองนานกว่าปกต ิมนิตรามอง

อกีฝ่ายไม่ถนดั แต่เหน็ว่าเขาเป็นชายฉกรรจ์ตวัใหญ่ ไหล่กว้าง แขนเสื้อที่ถูก

พบัขึ้นสูงถงึศอกเผยให้เหน็ล�าแขนใหญ่ก�าย�าแบบคนใช้แรงงาน

ที่นี่ถือว่าเป็นคลับมีระดับแห่งหนึ่ง ค่าบริการต่างๆ จึงสูงตามไปด้วย 

และคนที่สามารถเข้าไปยดึครองโต๊ะวไีอพไีด้คงไม่ใช่คนระดบัใช้แรงงานหาเช้า

กนิค�่าแน่ๆ จงัหวะที่ท่อนแขนของเขายกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจบิ มนิตราเหน็ดวงตา

เป็นประกายคมปลาบมองมาและสบตากบัเธอเข้าพอด ีอะไรบางอย่างในดวงตา

คูน่ั้นท�าให้ขนอ่อนหลงัท้ายทอยของเธอลุกชนั แทบไม่ได้ฟังว่ากนัต์ธรพดูอะไร 

กระทั่งมเีสยีงผู้ชายจากที่ไหนไม่รู้ตะโกนเรยีกชื่อเธอดงัลั่น

“มิ้นท์!”

หญงิสาวสะดุง้โหยง ถอนสายตาจากชายคนนั้น พอหนักลบัมาเลอืดใน

ตัวของเธอก็ราวกับถูกแช่แข็ง เมื่อเห็นชายวัยกลางคนก�าลังเดินขึ้นบันไดที่ 

เชื่อมสูช่ั้นสอง ใบหน้าของเขาบดูบึ้งเครยีดคล�้าเมื่อตรงเข้ามาหา มนิตราถงึกบั

ละล�่าละลกัไม่เป็นค�า

“พ่อ”




