บทน�ำ
“ใจหายเหมือนกันนะที่นายลาออก”
นิคาโอพูดขึ้นหลังจากไมลีย์มาขอลาออกจากการเป็นมือขวา
และเลขาฯ ส่วนตัว เพราะต้องดูแลริฮานน่า แฟนสาวที่บิดาติดคุกอยู่
“ฉันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะนิค ฉันก็ยังอยู่ที่อิตาลีเหมือนเดิม
แค่เปลี่ยนที่ท�ำงานใหม่แค่นั้นเอง” เขาต้องดูแลบริษัทของอาร์มันโด้
ต่อ แม้จะไม่อยากท�ำ ทว่าก็เห็นใจริฮานน่าที่ไม่ถนัดในด้านนี้
“ฉันต้องขอโทษครอบครัวคุณด้วยนะคะ กับสิ่งที่พ่อฉันท�ำ
คุณจะโกรธหรือแค้นเรา ฉันก็เข้าใจ” หญิงสาวหันไปพูดกับทุกคนใน
ตระกูลคิงส์ตนั ที่ให้เกียรติเธอได้เข้าพบ
“เรื่องมันผ่านไปแล้วลูก หนูเองก็เป็นคิงส์ตันคนหนึ่งเหมือนกัน
มีข่าวดีเมื่อไหร่รีบบอกแม่เลยนะจ๊ะ”
“ค่ะมาดาม” หญิงสาวยิม้ เขิน ก่อนจะเปลีย่ นสรรพนามใหม่เมือ่
มาดามอารีน่าท�ำสายตาขู่ “ค่ะคุณแม่”
“ไมลีย์ก็ดูแลน้องดีๆ นะลูก มีปัญหาอะไรบอกแม่กับพ่อได้
เสมอ”
“ครับมาดาม” ไม่ว่าจะนานแค่ไหนท่านทั้งสองก็ยังเอ็นดูเขา
และน้องชายไม่เสื่อมคลาย ตลอดจนเขามีครอบครัวเป็นของตัวเอง
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ท่านก็ยังคอยห่วงหาอยู่เสมอ แล้วมีหรือที่เขาจะทรยศผู้มีพระคุณได้
“แล้วน้องดาล่ะ” มาดามถามถึงเด็กหญิงตัวน้อยอีกคน ซึ่ง
อนาคตอาจจะได้มาเป็นหลานสะใภ้
“สงสัยไปหาว่าที่สามีในอนาคตมั้งครับ” นิคาโอล้อ ก่อนจะถูก
ภรรยาหยิกแขนเข้าให้
“น้องดาเป็นผู้หญิงนะคะนิค”
“แกคงไปหาซีโน่ค่ะ เพราะแกคงไม่ได้อยู่ที่อิตาลีอีกนาน”
ริฮานน่าพูดถึงน้องสาวที่ขอไปอยู่ที่อื่น แม้จะไม่เห็นด้วย ทว่า
เมื่อเป็นความต้องการของน้อง เธอก็ไม่อยากขัด ชีวิตน้องดาอยู่กับ
ความทุกข์มานาน เธออยากให้นอ้ งได้เลือกทางเดินชีวติ ของตัวเองบ้าง
คนเป็นพี่กไ็ ด้แต่ห่วงอยู่ห่างๆ ต่อไป
“หมายความว่ายังไงคะ” นิรดาถามอย่างไม่เข้าใจ
“น้องดาขอไปอยู่ที่ไทยกับญาติของแม่ค่ะ”
“แกคงเลือกดีแล้ว”
ทางด้านซีโน่เมื่อรู้ว่าครอบครัวแคสเซียสมาที่บ้านก็ปลีก
ตัวมาอยู่ที่สวนหลังบ้านเพราะไม่อยากเจอเด็กโกหก ทั้งที่รู้ว่าเขา
ไม่ชอบแคสเซียส แต่เธอก็ยังเข้าหาเขาโดยไม่บอกว่าตัวเองเป็นใคร
แม้เรือ่ งราวทุกอย่างจะเคลียร์กนั จนจบ ทว่าเรือ่ งโกหกทีเ่ ด็กหญิงสร้าง
ไว้ไม่ได้ลบเลือนไปด้วย
“ไม่รู้จะมาท�ำไม” ซีโน่พูดกับตัวเองเมื่อนึกถึงคนตัวเล็ก
“น้องดามาลาพี่ภัทรค่ะ”
เสียงเด็กหญิงที่ดังขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยท�ำให้เด็กหนุ่มถึงกับ
สะดุ้ง ไม่คดิ ว่าแค่บ่นถึงจะมาทั้งเสียงและตัวแบบนี้
“เรื่องของเธอ ไม่เกี่ยวกับฉัน” ซีโน่ว่าอย่างไม่สนใจ ไม่แม้แต่
จะมองไปที่อีกฝ่ายที่ยืนตัวเล็กลีบอยู่ข้างๆ “จะไปไหนมาไหนก็เรื่อง
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ของเธอ ไม่ต้องมาบอก เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับฉัน”
“น้องดายังยืนยันค�ำเดิมว่าจะกลับมาเป็นเจ้าสาวของพี่ภัทร”
เด็กหญิงพูดซ�้ำกับที่เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่บนเรือส�ำราญ
“หึ อย่ามาตลก ฉันไม่ชอบคนโกหกแบบเธอ ไม่ว่ายังไงก็ไม่มี
วันชอบ” เด็กหนุ่มย�้ำชัดเจน “เธอจะไปไหนก็รีบๆ ไปเถอะ ฉันอยาก
อยู่คนเดียว”
“ขอให้พี่ภทั รโชคดีค่ะ หวังว่าวันหนึ่งเราคงพบกัน”
เด็กหญิงพูดเพียงเท่านัน้ ก็วงิ่ กลับทางเดิมทัง้ น�ำ้ ตา แม้จะถูกพูด
ถากถางใส่ แต่กด็ ใี จทีอ่ ย่างน้อยพีภ่ ทั รก็ยงั ยอมคุยกับเด็กโกหกเช่นเธอ
‘สักวันเราคงได้พบกันนะคะพี่ภัทร’
ทางด้านซีโน่กร็ สู้ กึ ผิดไม่นอ้ ยทีท่ �ำร้ายจิตใจเด็กหญิงตัวผอม
ไป ก่อนจะสะดุดกับประโยคหนึ่งที่น้องดาพูดเมื่อครู่
‘หวังว่าวันหนึ่งเราคงพบกัน’
“เธอไม่ได้แค่จะกลับบ้านเหรอ” เด็กหนุม่ วิเคราะห์กอ่ นจะรีบวิง่
ไปที่บ้านหลังใหญ่ เพื่อถามไถ่เด็กหญิงให้เข้าใจ
“รีบร้อนอะไรภัทร” นิรดาถามเมือ่ เห็นลูกชายวิง่ กระหืดกระหอบ
มา
“น้องดากลับแล้วหรือฮะ”
“กลับแล้วลูก คงไปสนามบินเลย”
“ไปสนามบิน? หมายความว่ายังไงครับ เธอไม่ได้แค่จะกลับบ้าน
เหรอฮะ”
“น้องดาจะไปอยู่ที่อื่น แต่แม่คงบอกภัทรไม่ได้หรอกว่าที่ไหน
เพราะน้องดาแกขอไว้” แม้อยากจะบอกว่าน้องดาย้ายไปอยู่ที่ไหน
แต่เพราะรับปากเด็กหญิงไว้แล้ว นิรดาจึงได้แต่จ�ำใจต้องปิด
“ท�ำไมเธอถึงใจร้ายแบบนีน้ ะ” เด็กหนุม่ ว่าก่อนจะรีบวิง่ ออกจาก
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บ้านไปตามถนน เพราะคิดว่ารถของเด็กหญิงคงไปได้ไม่ไกล
“ภัทรจะไปไหนลูก”
“ภัทรจะไปถามน้องดา” เด็กหนุ่มตะโกนตอบมารดาก่อนจะ
ออกแรงวิ่งต่อไป
“รถมีก็ไม่ยอมขับ เสือกวิ่งตามรถ เออดี ลูกกูมันฉลาดจริงๆ”
ไม่มใี ครรูว้ า่ เด็กหนุม่ จะวิง่ ตามทันรถของน้องดาหรือไม่ แต่หลัง
จากซีโน่กลับถึงบ้านก็ไม่ยอมพูดจาเป็นสัปดาห์ กว่าจะกลับมาร่าเริง
อีกครั้งก็ใช้เวลาอยู่สักพัก แต่หลังจากนั้นก็ไม่พูดถึงน้องดาอีกเลย
สิบห้าปีผ่านไป
“กูอยู่สนามบินแล้วเนี่ย มึงอยู่ไหนซีน่อน”
โลเวลคุยโทรศัพท์กับน้องชายด้วยความไม่สบอารมณ์เท่าไร ก็
เพราะเจ้าตัวบอกว่ามาถึงโรมตั้งแต่ชั่วโมงก่อน ทว่าก็ยังไม่เห็นโผล่
หัวออกมาเสียที
“มึงจะรีบไปไหนวะพี่ซีน กูก็ก�ำลังรีบอยู่นี่ไง” ซีน่อนวัยสิบหกปี
ตอบกลับขณะก�ำลังมองหาพี่ชาย “ถ้ากูขับรถเองได้ กูคงไม่ให้มึงมา
รับหรอกน่าไอ้พี่ซีน”
“มึงอย่ามัวพูดมากไอ้ซนี ่อน กูรอมึงอยู่”
“ท�ำไมมึงไม่ให้แด๊ดมารับ หรือคนที่บ้านมารับวะ” คนเป็นน้อง
ถามอย่างไม่เข้าใจ พยายามวิ่งแทรกคนอื่นให้เร็วทันใจพี่ชาย หรือ
บางทีเขาอาจจะบอกมันเผือ่ เวลาเกินไป ท�ำให้พ่อหนุ่มรูปงามอารมณ์
เสีย
“แล้วท�ำไมมึงไม่นั่งแท็กซี่กลับเอง”
“ก็กูไม่อยากนั่ง ใครจะท�ำไม” ซีน่อนตอบรวนๆ
“กูรออยู่ที่ทางออกแล้วกัน ชักช้าเสียเวลากูท�ำงาน” คนเป็นพี่
ว่าก่อนจะหมุนตัวเดินไปยังประตูทางออกเพื่อรอน้องชาย พลันก็ชน
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กับผู้โดยสารที่พลุกพล่านเข้าจนได้
“ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะ”
ทั้งสองเอ่ยออกมาพร้อมกัน ก่อนคนที่เป็นสุภาพบุรุษจะช่วย
พยุงสุภาพสตรีขึ้นยืน เพราะทั้งสองล้มกองอยู่ที่พื้นด้วยกันทั้งคู่
“เป็นอะไรหรือเปล่าครับ”
“ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณมาก” หญิงสาวรีบตอบแล้วแกะมือชาย
แปลกหน้าออกอย่างไม่ให้เสียมารยาท ซึ่งดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะรู้ตัว
“ขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกิน”
“ไม่เป็นไรค่ะ ต้องขอบคุณคุณมากกว่า”
หลังจากเก็บของที่ตกเรียบร้อยก็เงยหน้าขึ้นมองคู่กรณี ไม่คิด
ว่ า การกลับ มาอิต าลีใ นรอบสิบ ห้ า ปี จ ะซวยตั้ง แต่ วัน แรกที่เ หยีย บ
ประเทศ
โลเวลมองสาวร่างเล็กตรงหน้าด้วยความตะลึง เขาไม่เจอคน
สวยถูกใจมานานเท่าไรแล้วนะ แม้คนตรงหน้าจะตัวเล็ก ทว่าก็มี
สัดส่วนที่ผู้ชายชอบ โดยเฉพาะหน้าอกหน้าใจที่ดันเสื้อกล้ามตัวสวย
ของเธอขึ้นมาจนแทบทะลุ ทว่าเขาก็ไม่ได้มองจนท�ำให้สาวเจ้ารู้ตัว
“ยินดีต้อนรับสู่ประเทศอิตาลีนะครับ” ชายหนุ่มเริ่มชวนคุย
ความไม่สบอารมณ์น้องชายเมื่อครู่หายเป็นปลิดทิ้ง แต่เจ้าเด็กแสบก็
ยังคงเป็นตัวขัดลาภอยู่เสมอ
“ไอ้พี่ซีนกลับบ้านกันเถอะ น้องหิวมากเลยตอนนี้ คิดถึงแม่ฝัน
คิดถึงแด๊ดทีส่ ดุ เลย” เด็กหนุม่ รัวค�ำพูดใส่เมือ่ เห็นพีช่ ายยืนอยู่ โดยไม่รู้
ว่าเขาก�ำลังจีบสาว “อ้าว คุยกับใครอยู่เนี่ย”
“ฉันขอตัวก่อนนะคะ” หญิงสาวพูดเพียงเท่านั้นก็เดินจากไป
โดยไม่สนใจชายหนุ่มที่อยากสานสัมพันธ์ต่อ
“มึงช้าขนาดนี้ น่าจะช้าอีกสักสิบนาทีนะซีน่อน”
“มึงก�ำลังจีบสาว?”
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ซีนอ่ นถามพีช่ ายอย่างไม่เชือ่ หู คนอย่างพีช่ ายเขาน่ะหรือจีบสาว
คนอย่างมันแค่เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็ลากขึ้นเตียงได้หมด ไม่ต้องมาเสีย
เวลาจีบแบบนี้หรอก เพราะพวกเธอเหล่านั้นยอมมันตั้งแต่สบตาแล้ว
“ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกู เพราะตอนนี้กูต้องจัดการที่มึงหลอก
ให้กูมารับก่อนเวลา”
“ซีนอ่ นไม่คดิ ว่าพีซ่ นี จะคิดถึงน้องจนรีบมาขนาดนี”้ คนเป็นน้อง
แก้ตัวอย่างน่าสงสาร “เค้าไม่ได้ต้งั ใจท�ำให้ตัวเองเสียงานนะ”
“มึงรอเคลียร์กับกูที่บ้านเลยซีน่อน”
“ที่กูมาสายใช่ไหม”
“ที่มึงท�ำให้กูไม่ได้เบอร์เขาไง”
“ไอ้นี่สนใจผู้หญิงมากกว่าน้องเหรอ”
“อย่ามาพูดมาก รีบตามมาเลยนะ...”
เสียงของสองพี่น้องดังขึ้นเรื่อยๆ จนเงียบไปตามระยะทางที่
ทั้งคู่เดินไกลออกไป คนที่แอบอยู่ตรงเสาจึงเดินออกมามองแผ่นหลัง
ของผู้ชายที่แสนคิดถึง
“น้องดากลับมาแล้วนะคะพี่ภัทร แล้วเจอกันค่ะ พี่ภัทรของ
น้องดา...”
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ภายในห้องท�ำงานหรูบนตึกแฝดคิงส์ตนั กรุป๊ ประเทศอิตาลี
มีชายหนุ่มหน้าหวานสองสัญชาตินั่งท�ำหน้าเครียดอยู่เพราะกอง
เอกสารมากมายทีอ่ ยูต่ รงหน้า และไม่มที ที า่ ว่ากองเหล่านัน้ จะลดน้อย
ลงไป มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่มีแค่บนโต๊ะ แต่บนพื้นก็มีเอกสารกอง
จนเต็มพื้นที่ ทั้งที่อ่านแล้วและยังไม่ได้อ่าน
“ท�ำไมซีนต้องมาท�ำอะไรแบบนีเ้ นีย่ ” คนหน้าเครียดถามพีเ่ ลีย้ ง
จ�ำเป็นอย่างไม่เข้าใจ เปิดเอกสารตรงหน้าดูกถ็ อนหายใจออกมา ก่อน
จะปิดแฟ้มแล้วเก็บมันไว้ที่เดิม
“เพราะเป็นค�ำสั่งของนายใหญ่ไงครับ”
ไมเคิลวัยห้าสิบตอบคนขี้สงสัย ไม่ได้สงสารนายน้อยของตนที่
บัดนี้โตเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวแต่อย่างใด ออกจะถูกใจด้วยซ�้ำเมื่อหนุ่ม
เจ้าส�ำราญถูกบังคับให้มาท�ำงานนั่งโต๊ะแบบนี้
“ไหนแด๊ดบอกให้ซีนมาท�ำงานไงครับ แต่ท�ำไมเอาเอกสาร
มากมายมาให้อ่านแบบนี้” ชายหนุ่มชี้ไปที่กองเอกสารทั้งบนโต๊ะและ
บนพืน้ ด้วยท่าทางแขยง เหมือนแผ่นกระดาษเหล่านัน้ เป็นสิง่ ทีร่ งั เกียจ
ยิ่ง
“ก่อนจะท�ำงานได้นายน้อยต้องอ่านทัง้ หมดนีใ้ ห้เข้าใจ” ไมเคิล
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ชี้ไปยังบริเวณรอบห้องที่มีกองเอกสารวางอยู่
“แต่ซนี ไม่อยากอ่าน” ชายหนุ่มกอดอก ไม่สนใจสิง่ ทีค่ นเป็นลุง
ก�ำลังบอก ก่อนจะชี้ทางเลือกให้ “ซีนว่าลุงไปท�ำงานกับแด๊ดเหมือน
เดิมเถอะ ไม่ก็เกษียณตัวเองไปอยู่บ้านกับคุณปู่คุณย่าดีกว่านะ หา
เมียสาวๆ สวยๆ สักคนคอยปรนนิบตั ริ บั ใช้ แบบนีด้ จู ะดีกว่าอีกนะฮะ”
ไมเคิลส่ายหัวให้หลานชาย ‘ซีโน่’ หรือ ‘โลเวล ณภัทร เบคเค็ตต์
คิงส์ตนั ’ เป็นชายหนุม่ ทีเ่ ขาดูแลมาตัง้ แต่เจ้าตัวยังเป็นเด็กน้อยมาตาม
หาพ่อถึงอิตาลีเพียงล�ำพัง แม้ว่าจะถูกคนเป็นพ่อไล่ก็แล้ว ด่าก็แล้ว
แต่โลเวลในตอนนัน้ กลับไม่ยอ่ ท้อ ท�ำทุกสิง่ ให้นคิ าโอคนเป็นพ่อยอมรับ
กว่าจะผ่านวันเวลานัน้ มาได้ ชายหนุม่ ก็ผา่ นอะไรมาหลายอย่างทัง้ สุข
และทุกข์
โลเวลเป็นลูกชายคนโตของนิคาโอและนิรดา ทุกคนจึงหวังพึ่ง
ชายหนุม่ คนนีย้ ามเขาโตเป็นผูใ้ หญ่เต็มตัวและพร้อมจะสืบทอดกิจการ
หลายหมืน่ ล้านของตระกูล ทว่าคนทีถ่ กู ตัง้ ความหวังกลับมานัง่ หน้างอ
อยู่ตรงหน้ากองเอกสารในตอนนี้
หากไม่ถูกคนเป็นพ่อบังคับและยื่นค�ำขาด หากไม่มาท�ำงานจะ
ถูกตัดชือ่ ออกจากกองมรดกทันที หากไม่เป็นเช่นนัน้ โลเวลคงไม่มานัง่
อยู่ตรงนี้
“นายน้อยจะให้ผมรายงานคุณพ่อรึเปล่าครับ ว่าวันนี้ลูกชายที่
น่ารักเรียนรู้งานไปถึงไหนแล้ว” ไมเคิลพูดด้วยน�้ำเสียงปกติ แต่คนฟัง
รู้ดีว่าพี่เลี้ยงก�ำลังขู่ และรู้เสียด้วยว่าเขาต้องยอมจ�ำนนแต่โดยดี
“ซีนรู้ว่าซีนต้องท�ำงาน แต่ซีนก็บอกไว้แล้วนี่ว่ารออายุสามสิบ
ก่อน” ชายหนุ่มหันมาต่อรองเมื่อค้านไปก็ไม่เป็นผล บางทีการเอา
น�้ำเย็นเข้าลูบอาจจะได้ผลมากกว่า
“อีกแค่ปีเดียวนายน้อยก็จะสามสิบแล้ว”
“อีกตั้งหนึ่งปีสามเดือนกับสิบสองวันต่างหากล่ะ” โลเวลแก้ให้
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“ไม่เห็นต้องรีบไปไหนเลย แด๊ดก็ยังไม่แก่พอจะท�ำงานไม่ไหวเสีย
ที่ไหน”
คนไม่อยากท�ำงานหาข้อแก้ตัวมากมายมาอ้าง แต่ไมเคิลกลับ
ไม่คล้อยตาม
“แล้วระหว่างนี้นายน้อยจะท�ำอะไรครับ”
“ก็ท�ำงานของซีนไงลุง ซีนมีงานประจ�ำของตัวเองนะจะบอกให้”
ชายหนุ่มปลื้มปริ่มเมื่อพูดถึงงานที่ตนเองก�ำลังท�ำอยู่ แถมรายได้ยัง
มากเสียด้วย
“โกงบ่อนพ่อตัวเอง และอีกหลายๆ บ่อนทัว่ โลก นีห่ รือครับงาน
ประจ�ำของนายน้อย” ไมเคิลพูดอย่างรู้ทัน สีหน้าเรียบนิ่งท�ำให้
นายน้อยไม่กล้าเถียงสู้ “หรือว่าไปแข่งรถผิดกฎหมายกับพวกค้ายาล่ะ
ครับ ทั้งที่สนามถูกกฎหมายของตัวเองก็มี”
“เอาซะพูดไม่ออกเลยไอ้ซีน” คนถูกรู้ทันพูดกับตัวเอง
“ผมรูว้ า่ งานประจ�ำของนายน้อยมีเยอะ คงไม่ตอ้ งให้ผมไล่เรียง
ทุกงานหรอกใช่ไหมครับ” ไมเคิลเลิกคิ้วถาม
“นั่นมันรายได้หลักซีนเลยนะ”
“ที่นี่ก็รายได้ดเี หมือนกันครับ มากกว่างานของนายน้อยหลาย
เท่านัก”
“แต่เป็นเงินแด๊ดนี่ ซีนอยากหาเงินด้วยตัวเองมากกว่า”
โลเวลแสดงอุดมการณ์ของตัวเองชัดเจน และตั้งมั่นไว้ว่าจะ
ด�ำเนินการตามอุดมการณ์นี้จวบจนอายุสามสิบอย่างที่เรียนบิดา
มารดาไว้
“ตอนนีน้ คิ าโอก็แก่แล้ว นายน้อยควรจะช่วยแด๊ดท�ำงานได้แล้ว
นะครับ” ไมเคิลแนะน�ำ แต่ก็ต้องยกมือกุมขมับเมื่อสิ่งที่เขาพูดไม่ได้
เข้าหูคนฟังแต่อย่างใด
“ลุงไปว่าแด๊ดแก่ระวังจะโดนไล่เตะเอานะ รายนั้นยิ่งไม่เคย
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ยอมรับว่าตัวเองแก่ดว้ ยสิ” ชายหนุม่ บอกน�ำ้ เสียงจริงจัง เพราะคนเป็น
พ่อไม่เคยยอมรับว่าตัวเองแก่ แม้วยั จะล่วงเลยไปสีส่ บิ กว่าแล้วก็เถอะ
“ช่างนิคาโอเถอะ มาที่เรื่องนายดีกว่านะซีน”
ค�ำว่า ‘นายน้อย’ หายไปแล้ว นั่นหมายความว่าไมเคิลเอาจริง
เสียแล้ว คนถูกคุมความประพฤติจึงได้แต่กลอกตามองบน เพราะไม่
สามารถปฏิเสธหรือหาข้อโต้แย้งได้อีกแล้ว
“ซีนยอมแล้วครับ ว่าซีนจะเป็นทายาทสืบทอดกิจการของ
ครอบครัว จะไม่ท�ำให้แด๊ดและทุกคนผิดหวัง” ชายหนุ่มกัดฟันพูดใน
ท้ายประโยค “ลุงจะมาเป็นพี่เลี้ยงสอนงานซีนใช่ไหมฮะ”
เพราะไมเคิลเป็นอดีตเลขาฯ ของนิคาโอผู้เป็นพ่อและยังเป็น
ลูกบุญธรรมของนิคาซิโอปูข่ องเขา ชายหนุม่ จึงคิดว่าคนเป็นลุงต้องเข้า
มาช่วยสอนงานเขาเป็นแน่แท้ คิดแล้วก็อนาถใจยิ่งนักเมื่อต้องมานั่ง
โต๊ะท�ำงานแบบนี้
“นายน้อยไม่ต้องซาบซึ้งใจขนาดนั้นหรอกครับ”
“ซาบซึ้งมากๆ เลยละ” ชายหนุ่มประชด
“ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ผมแค่คอยดูแลอยู่ห่างๆ ส่วนคนที่จะ
สอนงานนายน้อยน่ะอีกคน”
“ใครหรือครับ” โลเวลยิ้มออกมาอย่างมีความหวัง เพราะอย่าง
น้อยก็ไม่ใช่ไมเคิลผูเ้ คร่งในกฎระเบียบคนนี้ ถึงขนาดสอนงานเขาได้คง
เก่งพอตัว “เก่งมากจนลุงไว้ใจเลยเหรอ”
“ผมเทรนเขามาเองกับมือ” ไมเคิลยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
เพราะคนคนนีถ้ อื ว่าเป็นตัวแทนของเขาทุกอย่าง ไม่เคยผิดหวังกับศิษย์
คนนี้สักครั้ง “เขาเป็นได้ทั้งเลขาฯ และบอดีการ์ดที่จะดูแลนายน้อย”
“คนเดียวครบครันว่างัน้ เถอะ” พูดถึงสรรพคุณขนาดนีช้ กั อยาก
เห็นตัวจริง คงมีอะไรดีไม่น้อย ไมเคิลถึงได้การันตีด้วยตัวเองแบบนี้
“หนึ่งในความภาคภูมิใจของผมก็เขานี่แหละ”
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“ท�ำไมซีนไม่เคยรู้จักเขา” โลเวลแปลกใจ ถึงขนาดไมเคิล
ออกปากชื่นชมแบบนี้ แต่เขากลับไม่เคยเจอ
“ถ้านายน้อยสนใจเข้ามาบริษทั สักนิดคงได้เจอแล้วครับ” ไมเคิล
อดจะแขวะไม่ได้ เหลือบมองนาฬิกาข้อมือก็ร้อนใจ เพราะเลยเวลา
นัดกับเลขาฯ คนใหม่ของนายน้อยมาหลายนาทีแล้ว
“แล้วไหนล่ะครับ ศิษย์รักของลุง” โลเวลมองหาคนที่ว่านั่น
“เอ่อ...” ก็เพราะเหตุนี้แหละที่ท�ำให้เขากังวลเมื่อคนที่นัดไว้ยัง
มาไม่ถึงเสียที ทว่ายังไม่ทันได้เอ่ยอะไรออกไป คนที่ก�ำลังรออยู่ก็
ปรากฏกายขึ้นราวกับนกรู้
“ขอโทษนะครับ พอดีหาที่จอดรถยากมากเลยสายไปหน่อย”
คนมาใหม่คอ้ มศีรษะให้เจ้านายทัง้ สอง ก่อนจะยืนตัวตรงถ่างขาเท่ากับ
ช่วงไหล่และประสานมือไว้ข้างหน้าหลวมๆ
“นี่ใครฮะ”
โลเวลมองคนมาใหม่สลับกับไมเคิล เพราะอยูๆ่ ชายผูน้ กี้ เ็ ข้ามา
เสียเฉยๆ ทว่าไม่ต้องรอให้ไมเคิลอธิบายเมื่อคนมาใหม่แนะน�ำตัวเอง
เสร็จสรรพ
“ผม ‘โคลด์ เทรย์เวอร์’ จะมาเป็นเลขาฯ นายน้อยและควบ
ต�ำแหน่งบอดีการ์ดส่วนตัวด้วยครับ”
โลเวลส�ำรวจคนที่จะมาเป็นเลขาฯ ควบต�ำแหน่งบอดีการ์ด
ส่วนตัวด้วยความพึงพอใจพอประมาณ รูปร่างชายหนุ่มสมบุกสมบัน
เหมาะดีกับหน้าที่ หน้าตาก็ถือว่าใช้ได้ แต่ก็ยังน้อยกว่าเขาอยู่พอ
สมควร ถือว่างานดีพอตัว
“วันแรกก็สายเลยนะครับลุง ศิษย์รักลุงเนี่ย” โลเวลหันไป
เล่นงานไมเคิลบ้างเพราะโฆษณาชายหนุม่ ผูน้ ไี้ ว้เยอะ ซึง่ คนเป็นลุงได้แต่
ยิ้มแหยส่งให้ และไม่ลืมส่งสายตาคาดโทษไปให้ศิษย์รัก
“ส่วนนาย” โลเวลชี้ไปที่คนมาใหม่ แสดงสีหน้าจริงจัง “อย่า
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เรียกฉันว่านายน้อย เพราะฉันอยูใ่ นวัยเจริญพันธุแ์ ล้ว เรียกฉันว่าโลเวล
หรือเรียกซีนอย่างที่พ่อฉันเรียกก็ได้ ดูดีกว่านายน้อยเยอะ”
“แต่ไมเคิลก็ยังเรียกคุณว่านายน้อยนะครับ ผมเองก็ควรเรียก
คุณว่านายน้อยเหมือนกัน”
“แกจะสงสัยอะไรมากมายวะ ให้เรียกอะไรก็เรียกไปเถอะ”
ชายหนุ่มท�ำเสียงจึ๊กจั๊ก ตกลงใครเป็นเจ้านายมันกันแน่ ชักไม่แน่ใจ
“หรือแกอยากตกงานวะโคลด์”
“ครับคุณโลเวล” โคลด์ตอบรับแต่โดยดี เกือบหลุดยิ้มเมื่อ
เจ้านายคนใหม่สะดุดกองเอกสารระหว่างเดินตรงมาหาเขา ทว่าก็ตอ้ งรีบ
กระแอมเก็บเสียงไว้เมื่อไมเคิลส่งสายตาห้ามปราม
“สักวันฉันคงล้มหัวฟาดพื้นตาย” คนเดินสะดุดระบายอารมณ์
กับกองเอกสาร “น่าขายหน้าชะมัด ถ้าแกยังไม่หยุดข�ำ ฉันไล่แกออก
แน่โคลด์”
คนถูกขู่รบี ท�ำหน้าขรึมทันที วาดภาพไว้ว่าเจ้านายหนุ่มคนใหม่
ต้องโหด ดิบ เถื่อน เหมือนคนเป็นพ่อ ทว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ากลับ
ไม่เข้าเค้าลูกชายมาเฟียแม้แต่นดิ เดียว ดูเหมือนเด็กหนุม่ วัยคึกคะนอง
เสียมากกว่า
“ถ้าอย่างนั้นก็รีบอ่านให้เสร็จนะครับ มีอะไรปรึกษาโคลด์ได้
เลย” ไมเคิลบอกก่อนจะขอตัวกลับไปท�ำงานของตัวเอง แม้จะอยู่ใน
วัยเลยเกษียณแล้ว แต่เขาก็ยังอยากท�ำงาน ดีกว่าอยู่บ้านเบื่อๆ ไป
วันๆ
“คุณโลเวลมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ” โคลด์มองเจ้านายหนุม่ ด้วย
ความแปลกใจ เพราะโลเวลเอาแต่เดินกอดอกรอบตัวเขา แตะนัน่ จิม้ นี่
จนสุดท้ายเขาก็สะดุ้งเมื่อโดนบีบเข้าที่ก้น
“เฮ้ย! ท�ำอะไรวะคุณซีน” เลขาฯ สะดุ้งเมื่อถูกประชิดตัวจาก
ทางด้านหลัง มองเจ้านายหนุ่มด้วยท่าทีหวาดๆ ข่าวทุกส�ำนักทุกช่อง
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ทางต่างบอกว่าคนตรงหน้าคือแคซาโนวาตัวพ่อ เพราะเล่นเปลี่ยน
ผู้หญิงไม่ซ�้ำหน้าในแต่ละวัน แต่การกระท�ำเมื่อครู่เริ่มท�ำให้เขาคิดว่า
แท้จริงแล้วสิ่งที่แสดงออกต่อหน้าสื่ออาจจะเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริง
ก็ได้ ทว่าความคิดทุกอย่างต้องยุติเมื่อคนเป็นนายอธิบาย
“แค่พสิ จู น์ดวู า่ นายแมนจริงหรือเปล่า เกิดวันดีคนื ดีทนต่อเสน่ห์
อันมากล้นจนเกินพอดีของฉันไม่ไหว ปลุกปล�้ำฉันท�ำสามีขนึ้ มาฉันจะ
ท�ำยังไง ฉันยังอยากมีเมียอยู่นะเว้ย”
“แต่ไม่ต้องบีบจริงจังขนาดนั้นก็ได้มั้งครับ” ชายหนุ่มแย้ง ยัง
รู้สึกเสียวสันหลังอยู่เลย แม้ว่าคนลงมือจะยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าเขา
ตอนนีก้ ต็ าม ก่อนจะยืนยันอีกฝ่ายด้วยน�ำ้ เสียงจริงจังปนประชด “และ
คุณไม่ต้องกลัวว่าจะตกเป็นสามีผมหรอกครับ ผมยังชอบผู้หญิงอยู่”
“พูดไปก้นนายนี่ก็แข็งใช้ได้เลยนะ” โลเวลท�ำท่าประกอบจน
โคลด์ขนลุกซู่ “ฉันล้อเล่นเว้ย แกนีต่ วั ใหญ่ซะเปล่า โอ๋ๆ ขวัญเอ๊ยขวัญ
มา” ชายหนุ่มลูบหลังเลขาฯ คนใหม่อย่างปลอบโยนปนข�ำ
“ก้นคุณซีนก็เด้งดีนะครับ” โคลด์เอื้อมมือไปบีบก้นเจ้านายคืน
บ้าง ก่อนปล่อยมือออกแล้วยืนนิง่ เช่นเดิม ส่งสายตาบอกว่าทีใครทีมนั
ก็แล้วกัน ทว่ากลับผิดคาดเมือ่ คิดว่าเจ้านายหนุม่ จะโวย หรือคาดโทษ
เพราะเขาเป็นเพียงลูกน้องที่ริอ่านแกล้งคนเป็นนาย แต่ชายหนุ่มท�ำ
เพียงพยักหน้าเห็นด้วยกับค�ำพูดของเขาเสียนี่
“ใช่ไหมล่ะ ไม่อยากจะพูดว่าฉันน่ะสมบูรณ์แบบทุกสัดส่วนเชียว
ละ” โลเวลอวดอ้าง แต่เขาไม่ได้เป็นคนพูดเองเสียเมื่อไร เพราะใครๆ
ต่างก็พดู เป็นเสียงเดียวกัน โดยเฉพาะพวกผูห้ ญิงทีเ่ คยร่วมเตียงกันมา
ไม่มีใครที่จะพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดี ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ได้รับฉายา
‘คุณชายมาเฟีย’ ผู้เพียบพร้อมหรอก และเพราะโลเวลเกิดมาเพียบ
พร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือชาติตระกูล ท�ำให้เขาได้รับ
สมญานามนี้ไปครองจากสื่อหลายๆ ส�ำนัก
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“ครับ ผมไม่ปฏิเสธ”
แค่รูปลักษณ์ภายนอกของเจ้านายหนุ่มก็คงไม่มีใครกล้าเถียง
แม้รูปหน้าจะหวานซึ่งได้รับมรดกมาจากมารดาที่เป็นสาวเอเชีย ทว่า
โลเวลก็ยงั ค่อนไปทางผูเ้ ป็นพ่อทีม่ เี ชือ้ สายทางตะวันตกเต็มตัว เมือ่ ทุก
องค์ประกอบรวมกันคงไม่มใี ครกล้าปฏิเสธชายหนุม่ ผูน้ ไี้ ด้ เพราะสาวๆ
ต่างจ้องกันตาเป็นมัน
“พูดแล้วก็ขอพิสูจน์ก้นนายอีกครั้งนะโคลด์” โลเวลไม่ได้พูด
เปล่า ชายหนุ่มกระโดดเข้าหาเลขาฯ คนใหม่อย่างนึกถูกชะตา ก่อน
จะคว้าหมับเข้าทีก่ น้ แข็งของอีกฝ่าย แต่ดเู หมือนว่าลูกน้องคนใหม่ของ
เขาจะไม่ได้เกรงกลัวบารมีคณ
ุ ชายมาเฟียสักเท่าไร เมือ่ โคลด์เองก็เอือ้ ม
มือมาบีบก้นเขาคืนเช่นกัน
“คิดว่าท�ำได้ฝ่ายเดียวหรือไง”
“นายนี่หุ่นใช้ได้เลยนะ”
“คิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ย”
“คิดว่านายก็หล่อใช้ได้เลยนะ”
“หึย ขนลุก”
พวกเขายังยื้อแย่งเพื่อจะสัมผัสก้นของอีกฝ่าย ภาพที่เห็นคือ
สองหนุม่ หน้าตาดีรปู ร่างใกล้เคียงกัน ยืนกอดกันโดยมือของแต่ละฝ่าย
เอื้อมไปสัมผัสก้นของอีกคน และภาพนั้นเองที่ท�ำให้คนมาใหม่ต้อง
กะพริบตาอยู่หลายที สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นภาพของคนจริงๆ หรือ
แค่ตาฝาดไป
“เอ่อ...ฉันมาขัดจังหวะอะไรแกหรือเปล่าวะซีน” ชายหนุ่มผู้มา
ใหม่เอ่ยถามเพื่อนรัก แต่ตายังจ้องไปที่มือของเพื่อนซึ่งตะปบอยู่บน
สะโพกหนุ่มหล่ออีกคนอยู่ “ถ้าแกไม่สะดวก ฉันมาใหม่ก็ได้นะ”
‘โดมินกิ ฮาเกน’ เตรียมจะเดินออกจากห้องเพือ่ น แต่กถ็ กู โลเวล
ห้ามไว้เสียก่อน
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“แกจะรีบไปไหนวะดอม ลืมรึไงว่าเรามีนัดกินกันเย็นนี้”
โลเวลปล่อยโคลด์ให้เป็นอิสระ เดินมาโอบบ่าเพือ่ นพาไปนัง่ บน
โซฟารับแขกภายในห้อง ซึ่งแทบหาที่นั่งไม่ได้เพราะทั้งโต๊ะและโซฟา
ถูกจับจองด้วยเอกสาร
“แกเปลี่ยนรสนิยมตั้งแต่เมื่อไหร่วะซีน” โดมินิกมองเพื่อนสลับ
กับหนุ่มคู่ขาด้วยความสงสัย “นีแ่ กทิง้ นมขาวๆ อวบๆ มาชอบนมล�ำ่ ๆ
แบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย”
“ฉันยังชอบผู้หญิงเว้ย” คนถูกเข้าใจผิดแก้ตัว
“แต่ที่ฉันเห็นมันไม่ใช่” โดมินิกเองก็เถียงขาดใจ
“แค่เจ้านายลูกน้องเล่นกันน่า ใช่ไหมโคลด์” โลเวลหันไปขอ
ตัวช่วยยืนยัน แต่กลายเป็นช่วยให้เข้าใจผิดยิ่งกว่าเดิมเสียนี่
“ไม่รู้สิครับ” โคลด์ไหวไหล่ไม่รู้ไม่ชี้
“คอยดูเถอะ ฉันจะให้ไมเคิลหักเงินเดือนแก” เมือ่ อีกฝ่ายยังรวน
อยู่เขาจึงเอาเรื่องเงินเข้าขู่ แม้ตัวเองจะเป็นฝ่ายเริ่มก็เถอะ
“ผมรับเงินเดือนจากนายใหญ่”
“ฉันจะฟ้องแด๊ด”
“ผมก็จะฟ้องเหมือนกันว่าคุณโลเวลจะโดดงาน ไม่ตงั้ ใจท�ำงาน
เอาแต่แกล้งคนอื่น แถมยังข่มขู่ท�ำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งมันผิด
กฎหมายนะครับ”
“ตกลงแกเป็นเจ้านายฉัน หรือฉันเป็นเจ้านายแกวะ ไม่มีความ
เกรงกลัวกันสักนิด”
“ไม่ใช่ทงั้ สองอย่างครับ” โคลด์ตอบน�ำ้ เสียงปกติ ก่อนจะขยาย
ความ “ผมเป็นลูกน้องของนายใหญ่ครับ เพราะฉะนั้นคุณโลเวลเองก็
ไม่ใช่เจ้านายโดยตรงของผม และผมก็ไม่ใช่ลูกน้องโดยตรงของคุณ”
“ฉันว่าแกกับลูกน้องคนใหม่เข้ากันได้ดีใช้ได้” โดมินิกยิ้มขัน
ไม่บอ่ ยนักทีจ่ ะเห็นคนกล้ารวนใส่คณ
ุ ชายมาเฟียแห่งคิงส์ตนั กรุป๊ ดูท่า
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คนที่นิคาโอเลือกมาคุมเจ้าลูกชายตัวแสบจะท�ำงานคุ้มค่าจ้างไม่เบา
“เข้ากันได้ดีกับผีน่ะสิ” โลเวลสะบัดหน้าหนี “เสียดายที่เรา
อุตส่าห์ช่นื ชม”
“งานนี้แกกระดิกตัวยากแน่ พ่อแกเล่นส่งคนมาคุมขนาดนี้”
โดมินิกพอจะเดาอนาคตของเพื่อนออก สิ่งที่เคยท�ำด้วยกันใน
ช่วงที่ผ่านมาเส้นทางคงไม่ค่อยอ�ำนวยสักเท่าไรแล้ว
“แล้วยังไงวะ” โลเวลไม่ใส่ใจ
การที่เขายอมมาท�ำงานนั่งโต๊ะก็ถือว่าท�ำตามค�ำขอแล้ว แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าสิง่ ทีเ่ คยท�ำมาแต่ครัง้ ก่อนๆ จะเลิกละไป หากเรารูจ้ กั
แบ่งเวลาที่มีให้เป็น
“ฉันว่าแกคงไม่ได้มาหาฉันก่อนเวลาเป็นชั่วโมงเพราะคิดถึง
เพื่อนหรอกใช่ไหม”
“ของมาถึงแล้วนะเว้ย” โดมินิกไม่ปฏิเสธว่าการที่บุกมาถึงห้อง
ท�ำงานเพื่อนในเวลางานและก่อนเวลานัดเป็นชั่วโมงแบบนี้เพราะมี
เรื่องส�ำคัญ
“เฮนเนสซีย์ เวนอม จีท”ี
“ถูกต้องนะคร้าบ”
สองหนุม่ แท็กมือกันด้วยความถูกใจ ก่อนจะส่งยิม้ ให้กนั ตาเป็น
ประกายเมือ่ รูค้ วามคิดของอีกฝ่ายดี รถรุน่ นีถ้ อื ว่าผลิตสูท่ อ้ งตลาดน้อย
มาก แต่โดมินิกก็สามารถสรรหามาจนได้
“แกหามาได้ไงวะ” ชายหนุ่มถามด้วยความตื่นเต้น เรียกได้ว่า
รถรุ่นนี้เป็นความใฝ่ฝันของคนชอบความเร็วที่อยากได้มาครอบครอง
และตอนนี้สิ่งที่หวังก็เป็นจริง
“แกลืมแล้วเหรอว่าเพื่อนแกท�ำธุรกิจอะไร”
“ลืมไปว่าบ้านแกขายรถ” ชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ “คืนนี้เรา
ไปลองเลยไหมดอม เดี๋ยวใช้สนามที่บ้านฉันได้เลย”
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“ยังก่อนเพื่อน อย่าลืมว่าคืนนี้เรามีนดั ไปส่องสาว”
“แล้วตอนนี้เฮนเนสซีของฉันอยู่ที่ไหนวะ”
“โกดังบ้านฉัน”
โดมินิกส่ายหัว ตาของเพื่อนเขาเป็นประกายยามพูดถึงเรื่องรถ
โลเวลเป็นพวกชอบความเร็ว การสะสมรถสมรรถนะสูงก็เป็นอีกหนึ่ง
ในกิ จ กรรมที่ ช ายหนุ ่ ม ชื่ น ชอบเป็ น พิ เ ศษ และอาจจะเป็ น ไปตาม
กรรมพันธุ์เพราะนิคาโอเองก็ชอบกิจกรรมนี้ไม่แพ้กัน ทว่ารถที่เจ้าตัว
ใช้งานจริงๆ กลับไม่ใช่รถหรูที่สะสมไว้ในโกดัง เป็นเพียงรถสัญชาติ
เยอรมันราคาไม่ถึงแสนยูโร
“เราไปดูกันเลยไหม อยากลูบอยากสัมผัสจะแย่อยู่แล้ว” คน
ตืน่ เต้นท�ำท่าทางประกอบค�ำพูด ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
เมื่อได้ยินค�ำพูดของเลขาฯ คนใหม่
“เหลืออีกสามชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเลิกงาน ฉะนั้นตอนนี้คุณ
โลเวลก็ท�ำงานไปก่อนนะครับ” โคลด์ส่งยิ้มอ่อนให้ ก่อนจะกลับมานิ่ง
ขรึมเช่นเดิม
“ถ้าฉันจะไปใครก็ห้ามฉันไม่ได้หรอกโคลด์” ชายหนุ่มไม่สนใจ
ค�ำสั่งแกมบังคับของเลขาฯ หนุ่ม “ไปกันเถอะดอม ฉันอยากเจอลูก
ฉันแล้วว่ะ รับรองว่าคืนนี้ไม่พลาดนัดของเราแน่นอน”
“ก็ได้วะ” โดมินิกลุกขึ้น ไม่ลืมตบบ่าโคลด์ด้วยความเข้าใจ
“ท�ำงานกับไอ้คุณชายต้องท�ำใจหน่อยนะ เรื่องเอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง
หัวดื้อไม่ฟังใครเป็นที่สอง ส่วนอย่างที่สามสี่จะค่อยๆ ตามมาเอง”
“ผมลาออกตอนนี้ยังทันไหม”
โดมินิกไม่ตอบ แต่เดินตามเพื่อนซึ่งล่วงหน้าออกไปก่อนแล้ว
“เราไปรอที่สนามเลย ฉันให้คนขนไปรอแล้ว” ชายหนุ่มชู
โทรศัพท์ข้นึ ให้เห็นคนที่ตนเพิ่งคุยด้วยเมื่อครู่นี้
“ไม่มใี ครรูใ้ จฉันเท่าแกแล้วว่ะดอม” โลเวลยิม้ ปลาบปลืม้ เพราะ
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โดมินิกถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทและรู้ใจเขาเป็นที่สุด และยังชอบอะไร
เหมือนๆ กัน โดยเฉพาะงานประจ�ำที่พวกเขาเข้าขากันเป็นอย่างดี
“ฉันไม่ขออะไรแกมากหรอกซีน” ชายหนุ่มอีกคนยิ้มกรุ้มกริ่ม
เมื่อโลเวลเห็นรอยยิ้มนั้นก็ท�ำหน้าเบื่อหน่าย เพราะความต้องการของ
โดมินิกมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่อง
“ยายซันเพิ่งอยู่เกรดสิบ โดมินิกเพื่อนรัก ซึ่งก็คืออายุสิบห้าปี
แกก�ำลังคิดจะพรากผู้เยาว์”
‘ซัน’ หรือ ‘อลีนา’ น้องสาวคนเล็กของโลเวล รายนัน้ เรียกได้ว่า
ได้มารดามาเต็มๆ แม้จะเป็นลูกครึ่ง ทว่าก็ค่อนไปทางเอเชียเสีย
มากกว่า ซึง่ มันดันไปตรงกับความชอบของเพือ่ นรักเขาเสียนี่ แม้อลีนา
จะมีอายุเพียงสิบห้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเผยความสวยออกมา
ตั้งแต่ยังเป็นสาวไม่เต็มตัวด้วยซ�้ำ
“ฉันยังไม่ท�ำอะไรซันนี่หรอกน่า ขอแค่แกอย่าขวางตอนฉันจะ
รุกก็แค่น้นั ”
“ฉันจะดีใจหรือสงสารน้องสาวฉันดีวะดอม ที่เสือผู้หญิงอย่าง
แกคิดจะจริงจังกับน้องสาวฉันเนี่ย”
โลเวลพูดอย่างเหนื่อยหน่าย คิดว่าโดมินิกแค่ถูกใจในความ
น่ารักของอลีนา แต่ผา่ นมาสามปีแล้วเพือ่ นเขาก็ยงั ท�ำตัวเป็นโลลิคอน
ไม่หาย แถมดูท่าจะไม่มีทางหายจากอาการนี้ง่ายๆ
“ซันนี่เรียนจบเมื่อไหร่ แกเตรียมรับขวัญน้องเขยได้เลยเพื่อน”
“แกพูดแบบนีห้ มายความว่ายังไงวะ” โลเวลพูดน�ำ้ เสียงหาเรือ่ ง
เพราะความหมายของโดมินิกคล้ายจะจับน้องสาวเขาท�ำเมียทันทีที่
ยายอลีนาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนั้นแหละ
“ฉันจะจับน้องแกท�ำเมียทันทีทซี่ นั นีเ่ รียนจบ” อีกฝ่ายบอกในสิง่
ที่ตนเองตั้งใจ โดยไม่เกรงใจว่าคนตรงหน้าที่เขายืนคุยด้วยในตอนนี้
คือพี่ชายแท้ๆ ของผู้หญิงที่ตนหมายปอง
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เขาตกหลุมความน่ารักของอลีนาทันทีในวันที่เห็นเธอไปเชียร์
พีช่ ายข้างสนามแข่งรถ ตอนนัน้ เด็กหญิงมีวยั แค่สบิ สองปี ทว่าเขากลับ
ไม่เคยลืมรอยยิ้มสดใสที่เธอมอบให้เขาในวันนั้นเลย
เคยสงสัยว่าท�ำไมคนหนุ่มวัยฉกรรจ์เช่นเขาถึงได้หลงเสน่ห์ไม่
ประสาของเด็กหญิงได้ แต่ผา่ นมาสามปีแล้วก็ไม่สามารถตัดเธอไปจาก
สมองส่วนลึกได้
กาลเวลาเปลีย่ นไป ความสวยความน่ารักของอลีนากลับยิง่ เพิม่
ขึ้น จนเขามั่นใจว่าตัวเองคงเป็นพวกโลลิคอนอย่างที่เพื่อนกล่าวหา
แน่ๆ และตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าคนที่เหมาะจะยืนเคียงข้างเขาคือ
น้องสาวของเพื่อนคนนี้ไม่มีทางพลาด
“แกคิดว่าพี่ชายอย่างฉันจะยอมเหรอฮะ” โลเวลส่งสายตา
ไม่เป็นมิตรไปให้
“ถ้าไม่บอกว่าแกคือซีนเพือ่ นฉัน ฉันคงคิดว่าแกคือเจ้าออพติมสั
หรือไม่กป็ ๋าไซแน่ๆ ยิ่งไอ้ท่าขู่ฟ่ออยู่เนี่ย ไซบีเรียนฮัสกีชัดๆ”
“ไอ้โลลิคอนเอ๊ย”
แม้จะเป็นเพือ่ นรักทีร่ ใู้ จกันเกือบทุกเรือ่ ง คอยช่วยเหลือกันยาม
อีกฝ่ายเจอปัญหา แต่เมื่อพูดถึงเรื่องอลีนาเขาก็พร้อมเป็นศัตรูกับ
โดมินกิ ทันทีไม่วา่ จะกรณีใดๆ ยิง่ ฝ่ายนัน้ ตัง้ มัน่ จะจับน้องสาวเขาท�ำเมีย
ทันทีทเี่ รียนจบด้วยแล้วยิง่ ไม่ตอ้ งคุยกัน ใครยอมยกให้กบ็ า้ เต็มทนแล้ว
“ลิฟต์มาแล้วครับ”
“เฮ้ย!”
“มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย”
สองหนุ่มตกใจเล็กน้อยเมื่อถูกขัดความคิดเสียเฉยๆ แถมโคลด์
ที่หุ่นล�่ำบึ้กยังใช้วิชาตัวเบาเดินตามมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ รู้ตัวอีกที
คือเลขาฯ เตือนว่าลิฟต์มาถึงแล้ว
“นายไม่ตอ้ งตามมาหรอกโคลด์ ฉันมีธรุ ะกับเพือ่ น” โลเวลบอก
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ขณะเดินเข้าไปในลิฟต์ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เข้าหูเจ้าของชื่อ
“งานของผมคือติดตามคุณโลเวลไปทุกที่ครับ” ชายหนุ่มบอก
หน้าทีต่ วั เอง เดินตามเข้าไปในลิฟต์กอ่ นกดปิดโดยไม่ให้เจ้านายปฏิเสธ
ได้อีก
“แกมาเป็นเลขาฯ หรือมาเป็นเงาตามตัวฉันกันแน่วะ” รู้ว่า
ปฏิเสธโคลด์ไม่ได้ และเจ้าตัวคงไม่ยอมให้หน้าที่ตัวเองบกพร่องแน่
ทว่าการได้แขวะอีกฝ่ายก็ท�ำให้อารมณ์ดีไม่น้อย
“ลืมบอดีการ์ดส่วนตัวอีกอย่างด้วยนะครับ” คนถูกแขวะไม่
สนใจ
“ว่าแต่ซนั นี่ของฉันกลับมาจากเมืองไทยยังวะซีน”
คนถูกตราหน้าว่าเป็นโลลิคอนยังไม่จบเรือ่ งทีค่ ยุ ค้างกันไว้ก่อน
หน้านี้ โดมินิกไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร เพราะคนเดียวที่
เขาสนใจคืออลีนาเท่านั้น
“ยัง” คนถูกถามไม่เต็มใจตอบสักเท่าไร
“ท�ำไมยังไม่กลับวะ ไหนแกบอกว่าเจ้าซีมนั กลับมาแล้วนี่ ท�ำไม
ซันนี่ของฉันถึงยังไม่กลับ”
คนขี้สงสัยพูดถึง ‘ซีน่อน อลาโน่’ น้องชายของเพื่อน เพราะ
อลีนาเดินทางไปเมืองไทยพร้อมกับซีน่อน แต่ตอนนี้หนุ่มวัยสิบหกปี
กลับมาถึงอิตาลีแล้ว ทว่าแม่นางฟ้าน้อยของเขากลับไม่ได้เดินทางมา
ด้วย
“แกนี่เป็นเอามากนะ โดมินิก ฮาเกน” โลเวลส่ายหัว “แกจะ
สามสิบแล้วนะดอม น้องฉันเพิ่งสิบห้า แกไม่คิดว่าน้องฉันเด็กเกิน
ไปส�ำหรับแกหรือไง”
“อีกหกปีน้องแกเรียนจบ เท่ากับว่าซันนี่อายุยี่สิบเอ็ด ส่วนฉัน
อายุสามสิบห้าไม่ขาดไม่เกิน ไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาตรงไหน” ชายหนุม่
แจกแจงให้คนที่พยายามขัดขวางฟัง
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“ถ้ายายซันมันยอม ฉันจะไปท�ำอะไรได้วะ” โลเวลรู้ดีว่าเรื่อง
แบบนี้มันห้ามกันไม่ได้ อยู่ที่ความพอใจของคนสองคน พี่ชายเช่นเขา
คงได้แต่มองอยู่ห่างๆ ด้วยความเป็นห่วง “ถ้าแกคิดว่ารับมือยาย
ตัวแสบของบ้านได้ก็ลองดูแล้วกัน”
“แกไม่รเู้ หรอ ฉันอยากปราบพยศน้องสาวแกจะตาย” คนได้รบั
ไฟเขียวยิม้ ก่อนจะวกกลับมายังเรือ่ งทีส่ งสัยอีกครัง้ “ตกลงท�ำไมซันนี่
ถึงยังไม่กลับอิตาลี”
“ติดใจหนุ่มอยู่ที่เมืองไทยมั้ง”
“ไอ้ซีน!”
“ก็มันจริงนี่หว่า รายนั้นชอบประเทศไทยจะตาย ขอแด๊ดอยู่ว่า
อยากย้ายไปเรียนเมืองไทย”
“พ่อแกก็ยอมเหรอวะ” อีกฝ่ายท�ำหน้าสลด ถ้านิคาโอยอม
ตามใจลูกสาว เขาคงไม่ได้เห็นหน้าหวานอีกหลายปี ก่อนจะยิม้ ได้เมือ่
ได้ยินค�ำตอบเพื่อน
“แกคิดว่าพ่อฉันจะยอมเหรอ ลูกรักอยูไ่ กลสายตาแบบนัน้ คงได้
เป็นบ้ากันพอดี”
ด้วยความที่อลีนาเป็นผู้หญิง แถมยังเป็นนางฟ้าตัวน้อยของ
บ้าน ทุกคนจึงเป็นห่วงมากกว่าใครเพือ่ น แม้อยากไปอยูท่ ปี่ ระเทศไทย
แค่ไหน แต่นคิ าโอคงไม่ยอมปล่อยง่ายๆ
“ฉันรักว่าที่พ่อตาฉันก็ตรงนี้แหละ”
“แกนัน่ แหละตัวดี เตรียมรับมือคุณพ่อมาเฟียให้ดเี ถอะ รายนัน้
หวงอลีนายังกับอะไรดี”
“ไม่ต้องห่วงเพื่อนรัก คนนี้รักจริงหวังแต่ง แม้ต้องพยายาม
แค่ไหน ฉันก็สู้ไม่ถอยโว้ย”
“ให้มันจริงเถอะ”
โลเวลอดจะดูแคลนเพื่อนไม่ได้ ไม่ใช่ดูถูกความรักของอีกฝ่าย
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แต่คนมากรักอย่างโดมินกิ หรือจะยอมหยุดอยู่ทใี่ ครง่ายๆ เพราะเพือ่ น
หนุ่มก็ไม่ต่างจากเขาเท่าใดนัก ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องยึดติดกับใครคนใด
คนหนึ่งย่อมดีกว่าเป็นไหนๆ
ชายหนุม่ นึกไปถึงน้องสาว ได้แต่หวังว่าอลีนาจะมองข้ามความ
สมบูรณ์แบบของโดมินิกไป เห็นมันเป็นเพียงเพื่อนสนิทพี่ชายคงจะดี
ไม่น้อย เขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อใครสักคนที่ปาก
บอกว่ารักได้หรือไม่ หากค�ำตอบคือไม่ได้ คนที่จะเสียใจอาจเป็น
น้องสาวที่เขารักที่สุดก็ได้
ทว่าจังหวะที่เดินออกมาจากลิฟต์ กลับมีใบหน้าใครบางคนที่
คุ้นตาผ่านสายตาไปเข้าลิฟต์ตัวข้างๆ แถมกลิ่นที่ผ่านจมูกไปเมื่อครู่ก็
บอกเขาว่าไม่ผดิ ตัวแน่
โลเวลไม่ปล่อยให้ตัวเองสงสัยนาน วิ่งไปกดปุ่มเปิดลิฟต์ตัว
เมือ่ ครูใ่ ห้เปิดออก ทว่าไม่ทนั เสียแล้วเมือ่ ลิฟต์โดยสารขึน้ ไปยังชัน้ ต่อไป
เรียบร้อย
“มีอะไรหรือเปล่าครับคุณโลเวล” โคลด์เข้ามาถาม เพราะอยู่ๆ
เจ้านายหนุ่มก็วิ่งไปกดเปิดลิฟต์ตัวข้างๆ
“นั่นสิซีน แกเป็นอะไร”
“เปล่า ไม่มีอะไร” โลเวลปฏิเสธ แต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาด
แน่ที่เห็นผู้หญิงคนนั้น คนที่เขาเจอในสนามบินตอนไปรับอลาโน่เมื่อ
วันก่อน
เขาไม่รู้ว่าท�ำไมถึงได้จ�ำหน้าหญิงสาวได้แม่นทั้งที่เพิ่งเจอกัน
ครัง้ แรก ไม่ใช่แค่ใบหน้าหวานติดตาของเธอ แต่กลิน่ กายหอมกรุน่ ของ
เจ้าหล่อนก็ยงั ติดอยูท่ ปี่ ลายจมูกเขา ทว่าหากเป็นเธอจริงดัง่ ทีค่ ดิ แล้ว
เหตุใดสาวเจ้าถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้ คิงส์ตัน กรุ๊ปไม่ใช่ที่ที่ใครจะ
เข้าออกกันได้ง่ายๆ
“ท�ำเอาซะฉันนึกว่าแกเห็นเมียตัวเองพาชู้ขึ้นโรงแรม”
28 คุณชายมาเฟีย...ที่รัก

“ฉันยังไม่มเี มีย และไม่คดิ จะมีในเวลาอันใกล้น”ี้ ชายหนุม่ บอก
เพื่อนน�้ำเสียงจริงจัง สลัดศีรษะไล่สิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับหญิงสาวปริศนา
ทิ้งไป ก่อนเดินไปยังหน้าตึกที่มีเจ้าหน้าที่น�ำรถมาจอดคอยอยู่ ซึ่ง
หน้าที่ขับคงไม่พ้นโคลด์ผู้ติดตามชนิดเงาเขายังต้องชิดซ้าย
“ท�ำไมฉันอยากมีเมียใจจะขาด”
“ไอ้โลลิคอน” โลเวลพูดจบก็กระแทกประตูปิดด้วยความไม่
พอใจเพื่อน ก่อนที่จะวกกลับไปคิดเรื่องของหญิงสาวอีกครั้ง
ทางด้านหญิงสาวปริศนาทีโ่ ลเวลเอ่ยถึงยกมือทาบหน้าอก
ตัวเองแล้วปล่อยลมออกจากปากด้วยความโล่งอก ไม่คดิ ว่าการเข้ามา
หาพี่สาวต่างมารดาซึ่งมีธุระอยู่ที่คิงส์ตัน กรุ๊ปในวันนี้จะเจอแจ็กพอต
เข้าอย่างจัง
ความบังเอิญเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ไม่เลือกเวลาและสถานที่ และ
มันก็เกิดขึ้นกับเธอถึงสองครั้งสองครา รอบแรกที่สนามบิน รอบที่สอง
คือที่แห่งนี้ ทว่าเธอก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างเฉียดฉิว
“น้องดายังไม่พร้อมเจอพี่ภัทรตอนนี้” หญิงสาวเอ่ยบอกคนที่
อยู่ในใจเธอมาแสนนาน แม้ว่าชายหนุ่มจะไม่มีโอกาสได้ยิน ก่อนที่
ริมฝีปากบางจะค่อยๆ แย้มยิม้ ออกมาอย่างนึกสนุก “แต่อกี ไม่นานหรอก
ค่ะ พี่ภัทรจะได้เห็นหน้าน้องดาทุกวัน แม้มันจะเป็นสิ่งที่พี่ภัทรไม่
ต้องการก็ตาม”
น้องดาที่เคยอ่อนแอ น้องดาที่เคยยอมแพ้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว
เพราะน้องดาคนนี้ก�ำลังมาท�ำตามสัญญา
‘ถ้าพี่ยังไม่มแี ฟน โตขึ้นเราแต่งงานกันนะ’
‘น้องดาสัญญาว่าจะสวย และเป็นเจ้าสาวของพี่ภัทร’
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นางฟ้าสนามบิน

เสียงเพลงยอดฮิตดังกระหึ่มคลับหรูไม่ได้ท�ำให้หญิงสาว
ลูกครึง่ ไทย-อิตาลีหยุดจมอยูก่ บั ความคิดมากมายภายในหัว อิตาลีเป็น
ประเทศของพ่อผู้ให้ก�ำเนิด ผู้ที่เธอทั้งรักและไม่อยากเข้าใกล้พอๆ กัน
เขาเป็นผู้ชายที่มองลูกสาวเช่นเธอเป็นเพียงสินค้าชนิดหนึ่ง ไม่มี
ประโยชน์อะไรให้คนเป็นพ่อต้องภาคภูมิใจ
‘อาร์มันโด้ แคสเซียส’ ไม่ใช่คนดี ไม่เช่นนั้นคงไม่ติดคุกจนตัว
ตาย แม้ไม่ใช่คนดีและไม่ได้ท�ำหน้าที่พ่อเช่นครอบครัวอื่น แต่เธอก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักท่านไม่แพ้ลูกคนไหน
สองปีแล้วทีอ่ าร์มนั โด้จากไป แต่ความเศร้าเสียใจยังเกาะกินอยู่
ในใจทุกครั้งที่มาประเทศบ้านเกิดของคนเป็นพ่อ ‘อัยรดา’ เลือกกลับ
บ้านเกิดของมารดาทันทีที่เรื่องวุ่นวายจบสิ้น
แม้ว่าพี่สาวต่างมารดาจะอยากให้อยู่ที่นี่ต่อ แต่ก็ขัดไม่ได้เมื่อ
ทุกอย่างเป็นความต้องการของเธอ และเพราะเขาคนนัน้ เกลียดเธอจน
ไม่อยากมองหน้า การกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองย่อมเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุด
การกลับมาประเทศที่เธอทั้งรักและเกลียดอีกครั้งไม่ใช่แค่ครบ
รอบวันตายของบิดา แต่เธอกลับมาท�ำตามสัญญาที่เคยให้ไว้แก่ใคร
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คนหนึง่ เวลาทีล่ ว่ งเลยมานาน หวังว่าความเกลียดทีม่ อี ยูใ่ นใจของเขา
จะลดลงไปด้วย
“เลิกเศร้าได้แล้วอัยรดา”
หญิงสาวบอกตัวเอง ลบรอยยิ้มเศร้านั้นทิ้งไป เหลือแค่รอยยิ้ม
สดใสที่แม่เธอมักบอกเสมอว่าท�ำให้โลกนี้สดใสขึ้น นั่งมองเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตรงหน้าที่หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้มีปริมาณเท่าไร หนึ่ง
ชั่วโมงผ่านไปก็ยังมีปริมาณเท่าเดิม
“ไม่น่าสั่งมาให้เปลืองเงินเลย”
ครอบครัวฝัง่ บิดาร�ำ่ รวยมหาศาล ทว่าแท้จริงแล้วเธอก็เป็นเพียง
ลูกแม่บา้ นคนหนึง่ ฐานะฝัง่ มารดาก็ไม่ได้รำ�่ รวยเงินทอง ประกอบเพียง
อาชีพท�ำสวนอยู่ในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย การใช้เงินทุกบาท
ทุกสตางค์ย่อมมีค่าส�ำหรับเธอเสมอ
เธอเลือกมาไนต์คลับแห่งนีเ้ พราะคิดว่าเสียงดังๆ ผูค้ นมากมาย
จะท�ำให้เลิกจมดิ่งกับอดีตได้ ทว่าความจริงแล้วกลับไม่ใช่แบบนั้น
ไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ดเธอก็ยงั คงคิดถึงเรือ่ งราวเหล่านัน้ อยูเ่ สมอยามกลับมา
ที่นี่
“เธอควรจะกลับเสียทีอัยรดา” หญิงสาวบอกตัวเอง ก่อนเดิน
ตรงไปยังทางออก ซึ่งแม้จะมีคนเดินออกมามากมาย ทว่าจ�ำนวนคน
เดินเข้าก็มากไม่แพ้กนั
ถึงจะเติบโตที่ประเทศไทย แต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศเกิดและ
ทุกๆ ปีกม็ กั มาอยูก่ บั พีส่ าวในช่วงปิดเทอม การไปไหนมาไหนคนเดียว
จึงไม่เป็นปัญหาต่อคนสองประเทศเช่นเธอ
อัยรดาเดินออกจากคลับตรงไปยังรถที่จอดอยู่ด้านนอก แต่
สายตาก็ดนั เหลือบเห็นใครคนหนึง่ ทีเ่ ดินมาพร้อมกับเพือ่ นชายอีกสอง
คน หญิงสาวเร่งฝีเท้าแต่กไ็ ม่ท�ำให้เกิดพิรธุ ก่อนจะเข้าไปหลบทีม่ มุ เสา
ต้นหนึ่งอย่างเฉียดฉิว
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“มีอะไรหรือเปล่าวะซีน แกเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่บริษัทแล้วนะ”
โดมินกิ อดเอ่ยปากถามไม่ได้ เพราะอาการเพือ่ นเขาเหมือนเห็น
เมียพาชูม้ าเทีย่ วก�ำเริบขึน้ อีกครัง้ หลังจากเป็นแบบนีเ้ มือ่ ตอนออกจาก
บริษทั มา ทว่าไอ้คนปากแข็งก็ตอบเพียงว่าไม่มอี ะไร แต่ไอ้ทา่ ทางของ
มันบอกชัดๆ เลยว่ามีแน่ๆ
“นั่นสิครับ คุณโลเวลเห็นอะไรหรือครับ”
โคลด์เองก็สงสัยเช่นเดียวกับโดมินิก ขนาดตอนนี้เจ้านายหนุ่ม
ยังเดินหาบางอย่างอยู่เลย ทั้งที่เมื่อครู่ก็เดินมาด้วยกันดีๆ อยู่ แต่พอ
จะเข้าไปในคลับกลับเดินออกมาตามหาอะไรบางอย่างเหมือนท�ำของ
หาย
“ไม่มีอะไรหรอก” ชายหนุ่มส่ายหน้าให้ความบ้าของตัวเอง
ตอนอยู่ที่บริษัทเขาคิดเป็นตุเป็นตะว่าตัวเองเจอผู้หญิงคนนั้น
และเขาก็คดิ ว่าเพิง่ เห็นเธอเดินสวนออกมาจากไนต์คลับเมือ่ ครู่ แต่มนั
จะเป็นไปได้หรือ หญิงสาวจะอยู่ในสถานที่เดียวกันกับเขาได้ถึงสอง
ครั้งสองคราเลยหรือ
บางทีสงิ่ ทีเ่ ขาคิดว่าเห็นอาจจะเป็นแค่จติ ใต้ส�ำนึกทีอ่ ยากพบเธอ
อีกครั้ง จนกลายเป็นภาพหลอนขึ้นมา และไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือ
ท�ำอะไรอยู่กจ็ ะเห็นภาพเธอวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
“ฉันคงตาฝาดไป” ไม่ใช่แค่บอกเพื่อน แต่เขาก�ำลังบอกตัวเอง
ด้วยว่าภาพที่เห็นมันก็แค่ภาพหลอนเท่านั้น
“ตาฝาดเห็นเมียพาชู้มาเที่ยวหรือไง” โดมินิกแขวะ
“เมียแกน่ะสิพาชู้มาเที่ยว” คนถูกแขวะตอบกลับ ทว่าก็ไม่สบ
อารมณ์เมื่อเพื่อนตัวดีตีรวนใส่
“ซันนีย่ งั ไม่กลับมาจากไทยนีห่ ว่า คงไม่มเี วลาพาชูม้ าเทีย่ วแบบ
นี้”
“ยายซันไม่ใช่เมียแกโว้ย” คนหวงน้องบอกจบก็เดินเข้าไปด้าน
32 คุณชายมาเฟีย...ที่รัก

ใน ก่อนที่เขาจะหมั่นไส้เพื่อนจนบีบคอให้มันตายๆ ไปเสียก่อน
“ถูกของคุณโลเวลครับ คุณหนูไม่ใช่เมียของคุณโดมินกิ ” โคลด์
ย�้ำ ก่อนเดินตามผู้เป็นนายเข้าไป
“ทัง้ น้องของแกไอ้ซนี แล้วก็คณ
ุ หนูของแกไอ้โคลด์ สุดท้ายก็เป็น
เมียฉันโว้ย”
“ผมก�ำลังจะออกไปท�ำงานครับคุณโคลด์...ครับ ผมจะรีบ
ออกไปเดี๋ยวนี้แหละครับ...สวัสดีครับคุณโคลด์”
โลเวลตัดสายเลขาฯ หนุ่มที่โทร. มาปลุกตั้งแต่เช้า เพื่อให้เขา
ออกไปท�ำงานให้ทันเวลา เท่านั้นยังไม่พอ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกน้อง
ผู้ตั้งใจท�ำงานอย่างเคร่งครัดก็โทร. มาเร่งอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่า
หากออกสายกว่านีแ้ ม้แต่นาทีเดียวรถจะติดและอาจจะมาท�ำงานสาย
ซึ่งจะต้องรายงานนายใหญ่ให้ทราบต่อไป
“ตกลงมันเป็นลูกน้องหรือเจ้าของบริษัทกันแน่วะ โทร. จิกยิ่ง
กว่าเมียซะอีก” ชายหนุม่ สบถใส่โทรศัพท์มอื ถือแล้วเก็บเข้ากระเป๋าเสือ้
เปิดประตูเดินออกไปจากห้องโดยไม่เร่งรีบตามค�ำเตือนของเลขาฯ
หนุ่ม
โลเวลแปลกใจเมื่อเห็นประตูห้องตรงข้ามซึ่งรู้มาว่ายังไม่มีคน
เช่าปิดพร้อมๆ กับที่เขาเปิดประตูออกจากห้อง แต่ที่น่าแปลกกว่านั้น
คือ เขาคิดว่าตัวเองเห็นภาพหลอนอีกครัง้ ภาพของหญิงสาวทีเ่ ขาเห็น
ในสนามบินวันนั้น
“มันจะเป็นไปได้ยังไงวะซีน”
ชายหนุม่ บอกตัวเอง ภาพทีเ่ ห็นคงเป็นภาพหลอนเช่นครัง้ ก่อนๆ
และเขาควรจะชินกับอาการนี้เสียที เพราะตั้งแต่พบหญิงสาวครั้งนั้น
ทุกคืนเขาก็ฝันถึงเธอ แถมตอนตื่นก็ยังเห็นภาพเธอปรากฏอยู่รอบตัว
จนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือแค่คิดไปเอง
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“แกท่าจะเป็นเอามากนะซีน”
คนเป็นเอามากยืนมองบานประตูตรงหน้า ก่อนจะตัดใจเดินไป
ยังลิฟต์เพือ่ ออกไปท�ำงาน ถ้าขืนช้ากว่านีโ้ คลด์คงได้มาตามถึงทีน่ ี่ และ
เขารู้ว่าคนอย่างมันท�ำจริงแน่
ทางด้านอัยรดาก�ำลังจะออกไปข้างนอก แต่ต้องรีบปิด
ประตูกลับเช่นเดิม เนือ่ งจากประตูหอ้ งฝัง่ ตรงข้ามเกิดเปิดขึน้ มาพร้อม
กันพอดิบพอดี ก่อนจะค่อยๆ แง้มประตูเปิดอีกครั้งเมื่อเห็นผ่านทาง
จอมอนิเตอร์ว่าคนหน้าห้องเดินจากไปแล้ว
หญิงสาวถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ใครจะคิดว่าโลเวลจะ
เปิดประตูมาพร้อมกับเธอ ก่อนจะมองหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือเมือ่ มีสาย
เข้ามา
“ว่ายังไงเดม่อน...ฉันก�ำลังจะออกไป”
อัยรดาบอกคนที่มีศักดิ์เป็นหลาน ทว่าคนเป็นหลานคนนี้กลับ
มองเธอเป็นน้องสาวเขาเสียมากกว่า ทั้งที่เจ้าตัวมีอายุแค่สิบหกปี
ด้วยซ�้ำ
หากไปไหนมาไหนด้วยกันคงไม่แปลกที่คนจะมองว่าเธอเป็น
น้องสาวหรือแฟนสาวของเดม่อน รายนัน้ ตัวสูงใหญ่เกินกว่าวัยรุน่ ทัว่ ไป
ส่วนเธอแม้จะมีอายุถงึ ยีส่ บิ ห้าปีแล้ว ทว่าเชือ้ สายเอเชียของฝั่งมารดา
ก็มีมากกว่าฝรั่งยุโรปของบิดา จึงตัวเล็กและดูเด็กกว่าอายุจริง
“ฉันอยู่ที่นี่ก็สบายดี นายไม่ต้องห่วงหรอก” อัยรดายิ้ม ดูท่า
เดม่อนจะเป็นห่วงการเป็นอยู่ของเธอไม่น้อย
การเลือกอยู่อะพาร์ตเมนต์ของพี่สาวแทนการกลับไปอยู่ที่บ้าน
ก็ไม่ล�ำบากมากนัก และเธอชอบทีจ่ ะอยู่ทนี่ มี่ ากกว่าบ้านหลังใหญ่นนั้
คงเพราะบ้านหลังนัน้ มีความทรงจ�ำเกีย่ วกับแม่มากมาย การเดินกลับ
เข้าไปอีกครั้งจึงเหมือนรื้อความทรงจ�ำในอดีตกลับมา พานท�ำให้เธอ
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เสียน�้ำตาทุกทีไป
เธอเองก็เพิ่งรู้เมื่อครู่นี้ว่าโลเวลอาศัยอยู่ที่นี่เช่นกัน จากที่ได้รับ
การบอกเล่ามาจากพี่สาว ชายหนุ่มเป็นพวกไม่อยู่ติดบ้าน เขาจะ
เปลีย่ นทีอ่ ยูไ่ ปเรือ่ ยตามความพอใจ หรือตามทีอ่ ยูข่ องคูข่ าสาวทีก่ �ำลัง
ควงอยู่ แต่กไ็ ม่ร้วู ่าควรจะดีใจหรือเสียใจดีทตี่ อนนีโ้ ลเวลพอใจทีจ่ ะอยู่
ในอะพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเธอ
“ฉันจะวางสายแล้วนะ แล้วเจอกัน” อัยรดากดตัดสาย นึกถึง
เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นถึงสามครั้งสี่คราก็ยิ้มขัน การมาอิตาลีครั้งนี้คง
มีเรื่องให้สนุกอีกเยอะ
หญิงสาวเดินตรงไปยังลิฟต์โดยไม่ได้รีบร้อนมากนัก ใบหน้า
เปือ้ นไปด้วยรอยยิม้ หวาน หวังว่าวันนีจ้ ะเป็นวันทีด่ ขี องเธอ ทว่าจังหวะ
ทีเ่ ลีย้ วตรงมุมทางเดินเพือ่ ไปรอลิฟต์กต็ ้องตกใจจนเผลอปล่อยกุญแจ
รถร่วงตกพื้นเพราะได้ยินเสียงทุ้มที่เอ่ยทัก
“เจอกันอีกแล้วนะครับ”
“อุ๊ย! แม่ร่วง” อัยรดาอุทานออกมาด้วยความตกใจ รีบก้มเก็บ
กุญแจขึ้นมาเหมือนคนท�ำอะไรไม่ถูก ก่อนจะพยายามตั้งสติให้รับมือ
กับสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้
ชายร่างสูงที่ยืนพิงผนังขยับตัวยืนตรง มองหน้าหวานที่ติดตา
ตรึงใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้ากัน
โลเวลยังคงเชือ่ ว่าเขาไม่ได้ตาฝาด และมัน่ ใจว่าคนทีอ่ ยู่ในห้อง
ฝัง่ ตรงข้ามจงใจปิดประตูทนั ทีทเี่ ห็นหน้าเขา ทว่าก็ยงั ไม่มนั่ ใจเต็มร้อย
ว่าจะเป็นผูห้ ญิงคนเดียวกับทีเ่ ขาเจอหรือเปล่า จึงแสร้งเดินให้พน้ รัศมี
ห้องมาก่อน และมาดักรออยู่ตรงมุมที่ต้องเดินผ่านเพื่อไปรอลิฟต์
ชายหนุม่ ตัดสินใจไม่พลาดนัก เพราะหลังจากนัน้ ไม่นานเจ้าของ
ห้องฝัง่ ตรงข้ามก็ปรากฏกายขึน้ พร้อมกับเสียงหัวใจทีเ่ ต้นกระหน�ำ่ ด้วย
ความดีใจ
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“เอ่อ...เราเคยเจอกันมาก่อนหรือคะ” อัยรดาแสร้งท�ำเป็นจ�ำเขา
ไม่ได้ เมือ่ สถานการณ์ทพี่ ยายามหลีกเลีย่ งมาตลอดหลีกเลีย่ งไม่ได้อกี
แล้ว คงต้องเดินตามเกมของเขาไป และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ไปก่อน
“นี่คุณจ�ำผมไม่ได้เหรอ” โลเวลเสียเซลฟ์เล็กน้อยเมื่อไม่เป็นที่
จดจ�ำของหญิงสาว ก่อนจะเงยหน้ายิ้มสู้ อยากได้ก็ต้องหน้าด้านสู้
หน่อยแล้วกัน
“ฉันขอโทษค่ะที่จ�ำคุณไม่ได้” หญิงสาวแสดงสีหน้ารู้สึกผิด
ยิง่ เห็นคนมัน่ ใจในตัวเองหน้าเสียก็พอใจ โลเวลไม่เคยเป็นฝ่ายวิง่ ตาม
ใคร เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายไล่ล่าเขาเอง อยากรู้นักว่าการ
ล่าเหยื่อของชายหนุ่มจะน่าสนใจแค่ไหน
ใช่ว่าดูไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรจากเธอ เพราะสายตาที่เปิด
เผยออกมาอย่างโจ่งแจ้งนั่นเอง แต่ก็ถือว่าเจ๊ากันเพราะเธอก็มีบาง
อย่างที่ต้องการจากเขาเช่นกัน
“ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับ” ชายหนุ่มส่งยิ้มให้บ่งบอก
ว่าไม่เป็นไร “ถึงวันนี้คุณจะจ�ำผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ผมเชื่อว่าหลัง
จากนี้ไปคุณจะไม่มีวันลืมผมได้”
“ดูคุณมั่นใจนะคะ”
“ผมมั่นใจในสิ่งที่มันก�ำลังจะเกิดเสมอครับ” ชายหนุ่มพูดด้วย
ความมั่นใจ ก่อนจะเอ่ยแนะน�ำตัวเองอย่างที่ไม่เคยท�ำต่อหน้าสตรี
คนไหน เพราะพวกเธอเหล่านั้นต่างก็รู้จักเขาดี “ผมโลเวลครับ”
อัยรดายิ้มรับ ก่อนแนะน�ำตัวกลับโดยไม่ให้เสียมารยาท “ฉัน
อัยย์ อัยรดาค่ะ”
“ยินดีท่ไี ด้รู้จักนะครับ” ชายหนุ่มยื่นมือไปตรงหน้า
“เช่นกันค่ะ” หญิงสาวเอื้อมไปจับมือหนาที่ยื่นค้างรออยู่ ก่อน
จะชักมือกลับทันทีเมื่อมือสัมผัสกัน
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“คุณมาเที่ยวโรมหรือครับ” ชายหนุ่มชวนคุยระหว่างเดินไปยืน
รอหน้าลิฟต์ แม้หญิงสาวจะไว้ท่าทีประมาณหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ดูเหมือน
จะเข้าไม่ถงึ เสียทีเดียว เรียกได้ว่าหญิงสาวรู้จกั วางตัวเป็น เพือ่ ทีจ่ ะให้
เสืออย่างเขาคลั่งจนพร้อมกระโจนใส่
“ก็ดว้ ยค่ะ” อัยรดาตอบแค่นนั้ ไม่ได้ขยายความต่อ เธอรูว้ า่ เวลา
ไหนควรพูด เวลาไหนควรเล่นตัว หรือเวลาไหนควรใช้มารยาหญิง
เนื่องจากได้รับการเทรนมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญและรู้จักชายตรง
หน้าดี
“ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหรืออยากมีไกด์ส่วนตัวก็เรียก
ผมได้นะครับ”
ชายหนุม่ ผายมือให้หญิงสาวเข้าไปด้านในก่อนเมือ่ ลิฟต์มาพอดี
รู้สึกท�ำตัวไม่ถูกเช่นกันเพราะไม่เคยมีใครหมางเมินใส่เช่นนี้ ถามค�ำ
ตอบค�ำ แถมยังไม่คิดขยายความเสียด้วย
“ขอบคุณส�ำหรับน�้ำใจนะคะ” หญิงสาวค้อมศีรษะลงเล็กน้อย
ส่งยิม้ ให้เขาแล้วยืนนิง่ มองตัวเลขทีน่ บั ถอยหลังลงเรือ่ ยๆ จนถึงทีห่ มาย
ก่อนเอ่ยลา “ดิฉันขอตัวก่อนนะคะ”
“เชิญครับ”
ชายหนุม่ มองคนร่างบางทีเ่ ดินตรงไปยังรถของตัวเองซึง่ จอดอยู่
หน้าอะพาร์ตเมนต์ ก่อนขับออกไปโดยไม่ท้ิงสายตาหรือแม้แต่เบอร์
โทรศัพท์ไว้ให้ดูต่างหน้า ช่างผิดไปจากผู้หญิงที่เคยพบเจอ
“ปกติต้องได้เบอร์แล้วนี่หว่า แต่ก็นั่นแหละ นี่มันไม่ปกตินี่”
ชายหนุ่มปลอบใจตัวเอง เพราะถึงยังไงหญิงสาวก็หนีเขาไม่พ้นหรอก
เพราะรู้ท้งั ชื่อและที่อยู่ขนาดนี้
โลเวลเตรียมจะเดินไปที่รถเช่นกัน แต่ก็ต้องตกใจเมื่อมีชายคน
หนึ่งเดินมาขวางหน้าไว้
“เฮ้ย! มาได้ไงวะเนี่ย”
อริมา 37

“คุณสายไปสิบห้านาทีนะครับคุณโลเวล”
“มัวแต่คุยกับนางฟ้าอยู่” ชายหนุ่มบอกอย่างไม่ใส่ใจ โยน
กุญแจรถให้ลกู น้องหนุม่ เมือ่ มาแล้วก็ท�ำตัวให้เป็นประโยชน์เสียหน่อย
เขาจะได้น่งั นึกแผนการท�ำความรู้จักนางฟ้า
“แฮงเอาต์จากเมือ่ คืนยังไม่หายเหรอครับ” โคลด์คว้ากุญแจรถ
มาถือไว้ เดินตรงไปยังรถเจ้านายที่จอดอยู่ไม่ไกล
“แกไม่เห็นผู้หญิงที่ลงมาพร้อมฉันเมื่อกี้เหรอ” โลเวลถามขณะ
เข้าไปนั่งในรถเรียบร้อย
สารถีจ�ำเป็นเดินเข้ามานัง่ ประจ�ำทีต่ วั เองแล้วออกรถ มองกระจก
หลังยังเห็นผู้เป็นนายท�ำท่าเคลิ้มไม่หายจึงถามว่า “เธอสวยขนาดนั้น
เลยเหรอครับ”
“ตั้งแต่เจอเธอที่สนามบิน ฉันก็ไม่เคยลืมหน้าหวานๆ ของเธอ
เลย”
“แสดงว่าสวย” โคลด์สรุปให้ตัวเอง
“ไม่ใช่สวยธรรมดา แต่สวยมาก”
“แล้วยังไงครับ”
“ฉันอยากได้”
“ให้ผมไปบอกเธอให้ไหม” เลขาฯ หนุ่มเสนอให้อย่างมีน้ำ� ใจ
“ระดับฉันไม่ต้องถึงมือนายหรอกโคลด์ งานนี้ฉันลุยเองเว้ย”
“งั้นก็แสดงว่าได้เบอร์มาแล้ว”
“ยังไม่ได้ขอ”
“แสดงว่าผู้หญิงเขาไม่ค่อยจะสนใจคุณเท่าไหร่นะครับ” โคลด์
วิเคราะห์
ระดับโลเวลเจ้าของฉายาคุณชายมาเฟียให้ความสนใจเธอ
ขนาดนี้ ทว่าเจ้าหล่อนกลับไม่แม้แต่จะให้ช่องทางการติดต่อไว้ ฉะนัน้
จึงคิดได้สองทางคือ หญิงสาวฉลาดเลือก และโลเวลไม่น่าสนใจพอ
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“แกดูถูกฉันเกินไปแล้ว โคลด์ เทรย์เวอร์”
“ผมพูดความจริงนะครับ จากที่ผ่านมาผู้หญิงที่คุณแสดงท่าที
สนใจ มีใครบ้างที่จะปฏิเสธคุณ” ชายหนุ่มยกตัวอย่าง และค�ำตอบที่
ได้ก็ไม่ต่างจากที่คดิ ไว้สักเท่าไร
“ไม่มี”
“นั่นไงครับ แต่ผู้หญิงคนนี้เธอฉลาดเลือก”
“ผู้หญิงเขาแค่ไว้ท่าทีหรอก เดี๋ยวหยอดอีกหน่อยขี้คร้านจะติด
ฉันแจ”
ชายหนุ่มยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่เคยเจอ อาจจะมีเล่น
ตัวในช่วงแรก แต่สายตาพวกหล่อนก็บอกชัดว่าเตรียมจะกระโจนใส่
เขาเช่นกัน แค่เล่นตัวเพือ่ อัปราคาทัง้ นัน้ แม้ผหู้ ญิงทีเ่ ขาเจอคนนีจ้ ะให้
ความรู้สกึ แปลกไป แต่เขาเชื่อว่าเธอเองก็พึงใจเขาไม่น้อยเช่นกัน
“ขอให้คุณโลเวลสมหวังครับ”
“ขอบคุณ” ชายหนุ่มบอกเสียงสะบัด
ค�ำอวยพรของโคลด์นั้นมันคือค�ำท้าทายดีๆ นี่เอง เฮอะ...ถึง
ลูกน้องหนุม่ ไม่ทา้ เขาก็พร้อมเข้าพุง่ ชนอยูแ่ ล้ว ก็ดผู ลลัพธ์ทเี่ ขาจะได้สิ
ทั้งขาว สวย เอกซ์ อึ๋ม เรียกได้ว่าสวรรค์ของผู้ชายชัดๆ
“ว่าแต่ท�ำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้า”
“ผมยังไม่ได้บอกคุณโลเวลหรือครับว่าผมอยู่ท่นี ี่”
“นี่กะจะเป็นเงาตามตัวจริงๆ เลยใช่ไหม” โลเวลท�ำหน้าเซ็ง
ไม่คดิ ว่าคนเป็นพ่อจะท�ำกันถึงขนาดนี้ คนเป็นลูกเช่นเขาจะท�ำอะไรได้
นอกจากต้องท�ำใจยอมรับ
คฤหาสน์แคสเซียส
“สวัสดีค่ะมาดาม” อัยรดายกมือไหว้มาดามคิงส์ตัน หรือ
‘นิรดา ณิชกุล’ มารดาของผูช้ ายทีเ่ ธอเพิง่ เจอไปก่อนหน้านี้ และยิม้ ให้
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เมื่อท่านกางแขนออกรออ้อมกอดจากเธอ ซึ่งหญิงสาวก็ไม่ปล่อยให้
ท่านรอนาน เข้าไปสวมกอดท่านด้วยความรักและเคารพไม่แพ้คนเป็น
พี่
มาดามนิรดาอายุไล่เลี่ยกับริฮานน่าพี่สาวเธอ แถมทั้งสองยัง
เป็นสะใภ้ของบ้านคิงส์ตนั ไม่ตา่ งกัน ทุกครัง้ ทีม่ าเยีย่ มเยียนพีส่ าวก็มกั
มีท่านเป็นแขกของที่บ้านอยู่เสมอ ความรักที่นิรดามอบให้อบอุ่นเช่น
เดียวกับความรักของมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเองก็
รู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจทุกครั้งที่ได้รับอ้อมกอดนี้
“แม่ไม่ได้เจอน้องดานานแค่ไหนแล้วนะ” นิรดาเอ่ยถามทัง้ ทีย่ งั
ไม่ยอมปล่อยให้คนรุ่นลูกได้เป็นอิสระ
“เกือบหกเดือนค่ะ”
“ดูสิ ไม่เจอกันนาน หนูดูคล�้ำขึ้นรึเปล่า” นิรดาดันคนตัวเล็ก
ออก ส�ำรวจร่างบางพร้อมลูบสัมผัสผิวเนียนทีด่ คู ล�ำ้ แดดลงไปกว่าครัง้
ก่อนที่เจอกัน
นิรดาพบหญิงสาวตรงหน้าเมื่อหลายปีก่อน คราแรกเพราะ
สงสารเด็กหญิงตัวเล็กทีส่ ญ
ู เสียแม่ไปคนหนึง่ แล้วคนเป็นพ่อยังต้องมา
ติดคุก แม้อาร์มันโด้จะเคยท�ำไม่ดีกับเธอและครอบครัวไว้ ทว่าเด็ก
หญิงอัยรดาในตอนนั้นช่างน่าสงสารนัก
เวลาผ่านไปความสงสารที่มีก็กลายเป็นความรักเสมือนแม่คน
หนึ่งที่มีต่อลูก ยิ่งรู้ว่าเด็กหญิงผอมแห้งในวันนั้นเติบโตเป็นสาวสวย
สะพรั่งในวันนี้และรู้สึกเช่นไรกับลูกชายคนโตของเธอก็ยิ่งรักหญิงสาว
มากขึน้ หวังว่าความน่ารักในตัวอัยรดาจะท�ำให้โลเวลหลงรักได้ไม่ยาก
“ก่อนมาน้องดาช่วยคุณตาลงผลไม้มาค่ะ เลยคล�้ำแดดไป
หน่อย” หญิงสาวเล่าให้ฟังด้วยความสนุก
ปกติอยั รดาอาศัยอยูท่ กี่ รุงเทพฯ เพราะต้องเรียนหนังสือ แต่ยาม
ว่างหญิงสาวก็มกั ขับรถไปยังบ้านสวนทีอ่ ยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่มาก
40 คุณชายมาเฟีย...ที่รัก

และเมื่อได้ไปเยือนก็รู้สึกสนุกไปกับมันได้ทุกครั้ง
แม้คนเป็นแม่จะอายุสั้น ทว่าคุณตาคุณยายของเธอก็ยังคง
แข็งแรงดี สวนผลไม้ทมี่ เี กือบร้อยไร่ทา่ นทัง้ สองก็ดแู ลด้วยตัวเองพร้อม
กับคนงานจ�ำนวนหนึ่ง
“เดี๋ยววันหลังเราไปสปากันนะคะ”
“ได้ค่ะมาดาม” อัยรดายิ้มรับ
“บอกแล้วไงให้เรียกแม่ เด็กคนนีน้ ”ี่ นิรดาเอ็ดคนไม่เคยท�ำตาม
เสียงเขียว ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงอบอุ่นตามมา “เรียกแม่ฝันแบบที่
พี่ภัทรเรียกสิลูก”
“ค่ะแม่ฝนั ” อัยรดาท�ำตามอย่างว่าง่าย รูส้ กึ ขอบคุณผูห้ ญิงตรง
หน้าไม่น้อยทีเ่ อ็นดูเธอเหมือนลูกสาวคนหนึง่ รวมถึงพีส่ าวต่างมารดา
ที่ไม่เคยมองเธอเป็นน้อง แต่กลับมองเธอเหมือนลูกสาว
“สองแม่ลูกทางนั้นน่ะ มาทานข้าวกันได้แล้ว”
ริฮานน่าที่ลงมือท�ำอาหารต้อนรับน้องสาวเพียงคนเดียวด้วย
ตัวเองกวักมือเรียก เมือ่ สองหนุม่ ใหญ่นคิ าโอกับไมลียน์ งั่ คอยท่าอยูท่ โี่ ต๊ะ
เรียบร้อย
“ไปทานข้าวกันเถอะลูก” นิรดาจูงมืออัยรดาเดินเข้าไปด้านใน
ห้องอาหาร ตลอดทางเดินสองสาวต่างวัยก็มเี รือ่ งราวมากมายระหว่าง
ทีไ่ ม่ได้เจอกันมาเล่าสูก่ นั ฟัง จนคนทีเ่ ห็นภาพความน่ารักแบบนีอ้ ดแซ็ว
ไม่ได้
“ตั้งแต่มาถึงคุณยังไม่สนใจผมเลยนะที่รัก”
นิคาโอโอดใส่ภรรยา ตัง้ แต่มาถึงบ้านแคสเซียสเธอก็เอาแต่ขลุก
อยู่กับริฮานน่า ปล่อยให้เขานั่งอยู่กับไมลีย์โดยไม่คิดจะสนใจ มันก็
ไม่ได้น่าเบื่อหรอกที่ต้องนั่งคุยกับพี่ชายซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกัน
ทว่าการไม่มีร่างนุ่มนิ่มคอยวนเวียนอยู่ข้างกายก็ท�ำให้เหมือนขาด
บางอย่างไป
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“ฉันสนใจคุณตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะนิค” นิรดาหันไปตอบสามี
ก่อนจะหันมาคุยกับหญิงสาวรุ่นลูกที่เธอมีเรื่องมากมายอยากถามไถ่
“น้องดาเจอพี่ภัทรหรือยังลูก”
“ยังเลยค่ะ” หญิงสาวปด เพราะหากตอบว่าเจอกันแล้ว แถม
โลเวลยังจ�ำเธอไม่ได้ คงมีค�ำถามอีกมากมายตามมา ไม่ใช่แค่จากนิรดา
ทว่าจากทุกคนบนโต๊ะอาหารต่างหาก
“ให้แม่นัดพี่ภัทรให้ไหม เราจะได้ท�ำความรู้จักกันไว้” นิรดา
ออกตัวเต็มที่
เธอพร้อมท�ำทุกอย่างให้ได้อัยรดามาเป็นลูกสะใภ้ หากลูกชาย
ตัวแสบของเธอได้เจอน้องดา ความแรดเรื่องผู้หญิงที่มีอยู่ในตัวโลเวล
อาจจะลดลงไปบ้าง
ไม่รู้เพราะนิสัยส่วนตัวหรือได้คนเป็นพ่อมาเต็มๆ โลเวลถึงเจ้า
ส�ำราญยิ่งนัก ไม่มีวันไหนที่ชายหนุ่มจะไม่ตกเป็นข่าวกับผู้หญิง
“พีเ่ ขาคงไม่อยากเจอน้องดาหรอกค่ะ” หญิงสาวบอกเสียงเศร้า
ทุกคนในทีน่ กี้ ร็ ้วู ่าโลเวลไม่ชอบหน้าเธอมาตัง้ แต่ไหนแต่ไร หาก
มีเธออยู่ที่ใดเขาก็มักหลีกเลี่ยงเสมอ เช่นวันนี้...
“วันนี้พี่เขาติดงานเลยไม่ว่างมา น้องดาอย่าเสียใจเลยนะลูก”
นิรดาแก้ตวั แทนลูกชาย ทัง้ ทีค่ วามจริงโลเวลไม่ได้ตดิ งานหรือธุระอะไร
ทว่าชายหนุ่มมักมีข้ออ้างที่จะไม่มาบ้านหลังนี้เสมอ
“น้องดาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ เราทานข้าวกันดีกว่านะคะ”
อัยรดายิ้มร่าเริง ไม่ให้ทกุ คนต้องเป็นห่วง รู้ว่าชายหนุ่มไม่ได้มี
งานอะไรอย่างที่มารดาเขาต้องการช่วย ทว่าก็ไม่แปลกใจนักที่เขาจะ
ไม่ยอมมาทีน่ ี่ เพราะทุกคนรูด้ วี า่ โลเวลไม่เคยให้อภัยกับสิง่ ทีอ่ าร์มนั โด้
ท�ำไว้ แม้ตอนนี้ชายคนนั้นจะลาจากโลกไปแล้วก็ตาม
“นั่นสิท่รี ัก อย่าเพิ่งชวนน้องดาคุยสิ อย่าลืมว่าวันนี้คุณมีเวลา
ทั้งวัน”
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“ก็ได้คะ่ ” อัยรดายิม้ ให้ทกุ คน ลงมือจัดการกับอาหารน่ากินตรง
หน้า ทว่าก็ต้องตกใจเมื่อถูกสวมกอดจากด้านหลังอย่างไม่ทันตั้งตัว
และรู้ได้ทนั ทีว่าเจ้าของอ้อมกอดนี้เป็นใคร
“เดม่อนคิดถึงอัยย์ที่สุดเลย”
“ปล่อยน้องดาก่อนเถอะเจ้าเดม่อน ก่อนที่น้าเราจะส�ำลักข้าว
เสียก่อน”
ไมลีย์เอ่ยเตือนลูกชายวัยสิบหกที่โผล่พรวดเข้ามากอดอัยรดา
จนท�ำให้หญิงสาวตกใจเกือบส�ำลัก
คนถูกปรามยอมท�ำตามแต่โดยดี ทิ้งตัวนั่งลงข้างคนเป็นน้าที่
เขามองว่าเป็นน้องสาวคนเล็กเสียมากกว่า เพราะอัยรดาดูบอบบาง
ยิ่งนัก และเขาก็พร้อมจะปกป้องเธอ
“ท�ำไมอัยย์มาถึงแล้วไม่ขึ้นไปเรียกเค้าล่ะ” เดม่อนมักเรียก
หญิงสาวด้วยชื่อใหม่ ไม่เหมือนกับคนอื่นที่ยังเรียกว่าน้องดาติดปาก
“แม่ก็ให้คนไปเรียกแล้วนี่” ริฮานน่าส่ายหัวให้ลูกชายที่วันนี้
แต่งตัวนานเป็นพิเศษ
“พอลลี่ไปเรียกลงมาทานข้าว แต่ไม่ได้บอกว่าอัยย์มาแล้วเสีย
หน่อย”
“ถ้าอย่างนั้นก็ทานข้าวกันเถอะ ฉันหิวจนแสบท้องไปหมดแล้ว
เนี่ย” อัยรดาบอก
“ถ้าอย่างนั้นก็ทานกันเถอะ” เด็กหนุ่มกระตือรือร้นเพราะไม่
อยากให้น้าสาวทนหิว ก่อนจะชวนคุยต่อเมื่อเห็นหญิงสาวเริ่มกิน
“วันนี้เราไปเที่ยวกันนะอัยย์”
“เสียใจจ้ะเดม่อน เพราะวันนี้แม่ฝันจองตัวน้องดาแล้ว” นิรดา
บอกอย่างผู้เหนือกว่า “มาทีหลังก็รอคิวไปนะคะหนุ่มน้อย หรือจะให้
แม่ฝันเรียกเจ้าซีน่อนให้” เธอเสนอทางเลือกให้ ทว่าอีกฝ่ายกลับส่าย
หน้า
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“ผมขออยู่กบั แม่ฝันกับอัยย์ดีกว่า”
“แต่วนั นีม้ เี ทสรถมาใหม่ทสี่ นามนะเดม่อน ลูกไม่อยากไปเหรอ”
นิรดาเอาเรื่องที่เด็กหนุ่มชอบมาล่อ แต่เดม่อนก็ยังส่ายหัวเหมือนเดิม
“ผมไปเทสวันหลังก็ได้ อยากอยู่กับอัยย์มากกว่า”
“งัน้ ก็ตามใจ แต่อย่ามาบ่นว่าเบือ่ ก็แล้วกัน เพราะผูห้ ญิงเขาจะ
คุยกัน”
“ไม่มีปัญหาครับ”
“เรานีท่ �ำตัวเหมือนน้องดาเป็นแฟนเข้าทุกทีแล้วนะเจ้าเดม่อน”
ริฮานน่าเอ่ยแซ็วอย่างไม่จริงจังนัก เพราะลูกชายเธอติดน้าสาวแจ
ทุกครั้งที่อัยรดากลับมาเยี่ยมเยียนก็จะมีเดม่อนเป็นองครักษ์ตามติด
ไปทุกฝีก้าว
“มี้คิดมากไปแล้ว ผมแค่กลัวว่าอัยย์จะเหงา เพราะไม่มีเพื่อน
อยู่ที่นี่ต่างหาก” เดม่อนรีบแก้ตัว มือที่บีบกันแน่นอยู่ใต้โต๊ะค่อยๆ
คลายออก เมื่อทุกคนส่ายหน้าอย่างไม่ติดใจอะไร
“เราก็ อ ย่ า หวงน้ อ งดามากไป เดี๋ ย วจะไม่ มี ใ ครกล้ า มาจี บ
ไม่อยากอุ้มหลานรึไง”
“ไม่อยากฮะ” เดม่อนตอบโดยไม่ตอ้ งคิด ก่อนจะตักอาหารไทย
ทีม่ ารดาร�ำ่ เรียนมาจากแม่ฝนั ใส่จานอัยรดาด้วยความใส่ใจ “กินเยอะๆ
นะอัยย์ จะได้โตไวๆ”
“นายนั่นแหละที่ควรกินเยอะๆ” อัยรดาตักกับข้าวใส่จานของ
เดม่อนบ้าง
“ทั้งสองคนนั่นแหละที่ควรจะกินเยอะๆ”
ริฮานน่าห้ามทัพของทั้งสองที่แย่งกันตักอาหารใส่จานของอีก
ฝ่าย ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีๆ ทั้งสองก็ยังเล่นกันเหมือนตอนเด็กไม่มี
เปลี่ยน
น้องสาวที่เธอเป็นห่วงโตขึ้นเป็นสาวสวยสะพรั่งไม่แพ้คนแม่
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ทว่าแววตาเศร้าสร้อยที่ไม่ว่ากี่ครั้งที่เจอก็ไม่เคยจางหาย ได้แต่หวังว่า
สักวันน้องสาวคนนี้จะใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดกับอดีตอีก
และคนคนเดียวทีส่ ามารถช่วยอัยรดาได้คอื ผู้ชายทีอ่ ยู่ในใจเธอ
มาตลอดสิบกว่าปี หวังว่าเวลาที่ผ่านมานานจะท�ำให้โลเวลลืมความ
แค้นในใจไปเสียที อัยรดาเองก็จะได้ปลดปล่อยตัวเองจากความแค้น
นั้นด้วย
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