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“ใจหายเหมือนกันนะที่นายลาออก” 

นิคาโอพูดขึ้นหลังจากไมลีย์มาขอลาออกจากการเป็นมือขวา

และเลขาฯ ส่วนตวั เพราะต้องดูแลรฮิานน่า แฟนสาวที่บดิาตดิคกุอยู่

“ฉันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะนิค ฉันก็ยังอยู่ที่อิตาลีเหมือนเดิม 

แค่เปลี่ยนที่ทำางานใหม่แค่นั้นเอง” เขาต้องดูแลบริษัทของอาร์มันโด้

ต่อ แม้จะไม่อยากทำา ทว่ากเ็หน็ใจรฮิานน่าที่ไม่ถนดัในด้านนี้

“ฉันต้องขอโทษครอบครัวคุณด้วยนะคะ กับสิ่งที่พ่อฉันทำา  

คณุจะโกรธหรอืแค้นเรา ฉนักเ็ข้าใจ” หญงิสาวหนัไปพูดกบัทกุคนใน

ตระกูลคงิส์ตนัที่ให้เกยีรตเิธอได้เข้าพบ

“เรื่องมนัผ่านไปแล้วลูก หนูเองกเ็ป็นคงิส์ตนัคนหนึ่งเหมอืนกนั 

มขี่าวดเีมื่อไหร่รบีบอกแม่เลยนะจ๊ะ”

“ค่ะมาดาม” หญงิสาวยิ้มเขนิ ก่อนจะเปลี่ยนสรรพนามใหม่เมื่อ

มาดามอารนี่าทำาสายตาขู่ “ค่ะคณุแม่”

“ไมลีย์ก็ดูแลน้องดีๆ นะลูก มีปัญหาอะไรบอกแม่กับพ่อได้

เสมอ”

“ครับมาดาม” ไม่ว่าจะนานแค่ไหนท่านทั้งสองก็ยังเอ็นดูเขา

และน้องชายไม่เสื่อมคลาย ตลอดจนเขามีครอบครัวเป็นของตัวเอง 

บทน�ำ
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ท่านกย็งัคอยห่วงหาอยู่เสมอ แล้วมหีรอืที่เขาจะทรยศผู้มพีระคณุได้

“แล้วน้องดาล่ะ” มาดามถามถึงเด็กหญิงตัวน้อยอีกคน ซึ่ง

อนาคตอาจจะได้มาเป็นหลานสะใภ้ 

“สงสยัไปหาว่าที่สามใีนอนาคตมั้งครบั” นคิาโอล้อ ก่อนจะถูก

ภรรยาหยกิแขนเข้าให้

“น้องดาเป็นผู้หญงินะคะนคิ”

“แกคงไปหาซโีน่ค่ะ เพราะแกคงไม่ได้อยู่ที่อติาลอีกีนาน” 

ริฮานน่าพูดถึงน้องสาวที่ขอไปอยู่ที่อื่น แม้จะไม่เห็นด้วย ทว่า

เมื่อเป็นความต้องการของน้อง เธอก็ไม่อยากขัด ชีวิตน้องดาอยู่กับ

ความทกุข์มานาน เธออยากให้น้องได้เลอืกทางเดนิชวีติของตวัเองบ้าง 

คนเป็นพี่กไ็ด้แต่ห่วงอยู่ห่างๆ ต่อไป

“หมายความว่ายงัไงคะ” นริดาถามอย่างไม่เข้าใจ

“น้องดาขอไปอยู่ที่ไทยกบัญาตขิองแม่ค่ะ”

“แกคงเลอืกดแีล้ว”

ทางด้านซีโน่เมื่อรู้ว่าครอบครัวแคสเซียสมาที่บ้านก็ปลีก

ตัวมาอยู่ที่สวนหลังบ้านเพราะไม่อยากเจอเด็กโกหก ทั้งที่รู ้ว่าเขา 

ไม่ชอบแคสเซียส แต่เธอก็ยังเข้าหาเขาโดยไม่บอกว่าตัวเองเป็นใคร 

แม้เรื่องราวทกุอย่างจะเคลยีร์กนัจนจบ ทว่าเรื่องโกหกที่เดก็หญงิสร้าง

ไว้ไม่ได้ลบเลอืนไปด้วย

“ไม่รู้จะมาทำาไม” ซโีน่พูดกบัตวัเองเมื่อนกึถงึคนตวัเลก็

“น้องดามาลาพี่ภทัรค่ะ” 

เสียงเด็กหญิงที่ดังขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยทำาให้เด็กหนุ่มถึงกับ

สะดุ้ง ไม่คดิว่าแค่บ่นถงึจะมาทั้งเสยีงและตวัแบบนี้

“เรื่องของเธอ ไม่เกี่ยวกบัฉนั” ซโีน่ว่าอย่างไม่สนใจ ไม่แม้แต่

จะมองไปที่อีกฝ่ายที่ยืนตัวเล็กลีบอยู่ข้างๆ “จะไปไหนมาไหนก็เรื่อง
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ของเธอ ไม่ต้องมาบอก เพราะมนัไม่เกี่ยวข้องกบัฉนั”

“น้องดายังยืนยันคำาเดิมว่าจะกลับมาเป็นเจ้าสาวของพี่ภัทร” 

เดก็หญงิพูดซำ้ากบัที่เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่บนเรอืสำาราญ

“ห ึอย่ามาตลก ฉนัไม่ชอบคนโกหกแบบเธอ ไม่ว่ายงัไงกไ็ม่มี

วนัชอบ” เดก็หนุ่มยำ้าชดัเจน “เธอจะไปไหนกร็บีๆ ไปเถอะ ฉนัอยาก

อยู่คนเดยีว”

“ขอให้พี่ภทัรโชคดคี่ะ หวงัว่าวนัหนึ่งเราคงพบกนั” 

เดก็หญงิพดูเพยีงเท่านั้นกว็ิ่งกลบัทางเดมิทั้งนำ้าตา แม้จะถกูพดู

ถากถางใส่ แต่กด็ใีจที่อย่างน้อยพี่ภทัรกย็งัยอมคยุกบัเดก็โกหกเช่นเธอ

‘สกัวนัเราคงได้พบกนันะคะพี่ภทัร’

ทางด้านซีโน่ก็รู้สกึผดิไม่น้อยท่ีทำาร้ายจติใจเดก็หญงิตวัผอม

ไป ก่อนจะสะดดุกบัประโยคหนึ่งที่น้องดาพูดเมื่อครู่ 

‘หวงัว่าวนัหนึ่งเราคงพบกนั’

“เธอไม่ได้แค่จะกลบับ้านเหรอ” เดก็หนุม่วเิคราะห์ก่อนจะรบีวิ่ง

ไปที่บ้านหลงัใหญ่ เพื่อถามไถ่เดก็หญงิให้เข้าใจ

“รบีร้อนอะไรภทัร” นริดาถามเมื่อเหน็ลูกชายวิ่งกระหดืกระหอบ

มา

“น้องดากลบัแล้วหรอืฮะ” 

“กลบัแล้วลูก คงไปสนามบนิเลย” 

“ไปสนามบนิ? หมายความว่ายงัไงครบั เธอไม่ได้แค่จะกลบับ้าน

เหรอฮะ”

“น้องดาจะไปอยู่ที่อื่น แต่แม่คงบอกภัทรไม่ได้หรอกว่าที่ไหน 

เพราะน้องดาแกขอไว้” แม้อยากจะบอกว่าน้องดาย้ายไปอยู่ที่ไหน 

แต่เพราะรบัปากเดก็หญงิไว้แล้ว นริดาจงึได้แต่จำาใจต้องปิด

“ทำาไมเธอถงึใจร้ายแบบนี้นะ” เดก็หนุม่ว่าก่อนจะรบีวิ่งออกจาก
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บ้านไปตามถนน เพราะคดิว่ารถของเดก็หญงิคงไปได้ไม่ไกล

“ภทัรจะไปไหนลูก”

“ภัทรจะไปถามน้องดา” เด็กหนุ่มตะโกนตอบมารดาก่อนจะ

ออกแรงวิ่งต่อไป

“รถมกีไ็ม่ยอมขบั เสอืกวิ่งตามรถ เออด ีลูกกูมนัฉลาดจรงิๆ”

ไม่มใีครรูว่้าเดก็หนุม่จะวิ่งตามทนัรถของน้องดาหรอืไม่ แต่หลงั

จากซีโน่กลับถึงบ้านก็ไม่ยอมพูดจาเป็นสัปดาห์ กว่าจะกลับมาร่าเริง

อกีครั้งกใ็ช้เวลาอยู่สกัพกั แต่หลงัจากนั้นกไ็ม่พูดถงึน้องดาอกีเลย

สิบห้าปีผ่านไป

“กูอยู่สนามบนิแล้วเนี่ย มงึอยู่ไหนซนี่อน” 

โลเวลคยุโทรศพัท์กบัน้องชายด้วยความไม่สบอารมณ์เท่าไร ก็

เพราะเจ้าตัวบอกว่ามาถึงโรมตั้งแต่ชั่วโมงก่อน ทว่าก็ยังไม่เห็นโผล่

หวัออกมาเสยีที

“มงึจะรบีไปไหนวะพี่ซนี กูกก็ำาลงัรบีอยู่นี่ไง” ซนี่อนวยัสบิหกปี

ตอบกลบัขณะกำาลงัมองหาพี่ชาย “ถ้ากูขบัรถเองได้ กูคงไม่ให้มงึมา

รบัหรอกน่าไอ้พี่ซนี”

“มงึอย่ามวัพูดมากไอ้ซนี่อน กูรอมงึอยู่”

“ทำาไมมงึไม่ให้แด๊ดมารบั หรอืคนที่บ้านมารบัวะ” คนเป็นน้อง

ถามอย่างไม่เข้าใจ พยายามวิ่งแทรกคนอื่นให้เร็วทันใจพี่ชาย หรือ

บางทเีขาอาจจะบอกมนัเผื่อเวลาเกนิไป ทำาให้พ่อหนุ่มรปูงามอารมณ์

เสยี

“แล้วทำาไมมงึไม่นั่งแทก็ซี่กลบัเอง” 

“กก็ูไม่อยากนั่ง ใครจะทำาไม” ซนี่อนตอบรวนๆ 

“กูรออยู่ที่ทางออกแล้วกนั ชกัช้าเสยีเวลากูทำางาน” คนเป็นพี่

ว่าก่อนจะหมุนตัวเดินไปยังประตูทางออกเพื่อรอน้องชาย พลันก็ชน
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กบัผู้โดยสารที่พลกุพล่านเข้าจนได้ 

“ขอโทษครบั/ขอโทษค่ะ” 

ทั้งสองเอ่ยออกมาพร้อมกัน ก่อนคนที่เป็นสุภาพบุรุษจะช่วย

พยงุสภุาพสตรขีึ้นยนื เพราะทั้งสองล้มกองอยู่ที่พื้นด้วยกนัทั้งคู่ 

“เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั”

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคณุมาก” หญงิสาวรบีตอบแล้วแกะมอืชาย

แปลกหน้าออกอย่างไม่ให้เสยีมารยาท ซึ่งดูเหมอืนว่าอกีฝ่ายจะรู้ตวั

“ขอโทษครบั ผมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกนิ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ต้องขอบคณุคณุมากกว่า” 

หลังจากเก็บของที่ตกเรียบร้อยก็เงยหน้าขึ้นมองคู่กรณี ไม่คิด

ว่าการกลับมาอิตาลีในรอบสิบห้าปีจะซวยตั้งแต่วันแรกที่เหยียบ

ประเทศ

โลเวลมองสาวร่างเล็กตรงหน้าด้วยความตะลึง เขาไม่เจอคน

สวยถูกใจมานานเท่าไรแล้วนะ แม้คนตรงหน้าจะตัวเล็ก ทว่าก็มี

สัดส่วนที่ผู้ชายชอบ โดยเฉพาะหน้าอกหน้าใจที่ดันเสื้อกล้ามตัวสวย

ของเธอขึ้นมาจนแทบทะล ุทว่าเขากไ็ม่ได้มองจนทำาให้สาวเจ้ารู้ตวั

“ยินดีต้อนรับสู่ประเทศอิตาลีนะครับ” ชายหนุ่มเริ่มชวนคุย 

ความไม่สบอารมณ์น้องชายเมื่อครู่หายเป็นปลดิทิ้ง แต่เจ้าเดก็แสบก็

ยงัคงเป็นตวัขดัลาภอยู่เสมอ

“ไอ้พี่ซนีกลบับ้านกนัเถอะ น้องหวิมากเลยตอนนี้ คดิถงึแม่ฝัน 

คดิถงึแด๊ดที่สดุเลย” เดก็หนุม่รวัคำาพดูใส่เมื่อเหน็พี่ชายยนือยู ่โดยไม่รู้

ว่าเขากำาลงัจบีสาว “อ้าว คยุกบัใครอยู่เนี่ย”

“ฉันขอตัวก่อนนะคะ” หญิงสาวพูดเพียงเท่านั้นก็เดินจากไป 

โดยไม่สนใจชายหนุ่มที่อยากสานสมัพนัธ์ต่อ

“มงึช้าขนาดนี้ น่าจะช้าอกีสกัสบินาทนีะซนี่อน”

“มงึกำาลงัจบีสาว?” 
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ซน่ีอนถามพี่ชายอย่างไม่เชื่อหู คนอย่างพี่ชายเขาน่ะหรอืจบีสาว 

คนอย่างมนัแค่เหน็ว่าเป็นผู้หญงิกล็ากขึ้นเตยีงได้หมด ไม่ต้องมาเสยี

เวลาจบีแบบนี้หรอก เพราะพวกเธอเหล่านั้นยอมมนัตั้งแต่สบตาแล้ว

“ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกู เพราะตอนนี้กูต้องจัดการที่มึงหลอก

ให้กูมารบัก่อนเวลา”

“ซน่ีอนไม่คดิว่าพี่ซนีจะคดิถงึน้องจนรบีมาขนาดนี้” คนเป็นน้อง

แก้ตวัอย่างน่าสงสาร “เค้าไม่ได้ตั้งใจทำาให้ตวัเองเสยีงานนะ”

“มงึรอเคลยีร์กบักูที่บ้านเลยซนี่อน”

“ที่กูมาสายใช่ไหม”

“ที่มงึทำาให้กูไม่ได้เบอร์เขาไง”

“ไอ้นี่สนใจผู้หญงิมากกว่าน้องเหรอ”

“อย่ามาพูดมาก รบีตามมาเลยนะ...”

เสียงของสองพี่น้องดังขึ้นเรื่อยๆ จนเงียบไปตามระยะทางที่ 

ทั้งคู่เดินไกลออกไป คนที่แอบอยู่ตรงเสาจึงเดินออกมามองแผ่นหลัง

ของผู้ชายที่แสนคดิถงึ

“น้องดากลับมาแล้วนะคะพี่ภัทร แล้วเจอกันค่ะ พี่ภัทรของ 

น้องดา...”
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ภายในห้องทำางานหรบูนตกึแฝดคงิส์ตนั กรุป๊ ประเทศอติาลี 

มีชายหนุ่มหน้าหวานสองสัญชาตินั่งทำาหน้าเครียดอยู่เพราะกอง

เอกสารมากมายที่อยูต่รงหน้า และไม่มทีท่ีาว่ากองเหล่านั้นจะลดน้อย

ลงไป มแีต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่มแีค่บนโต๊ะ แต่บนพื้นกม็เีอกสารกอง

จนเตม็พื้นที่ ทั้งที่อ่านแล้วและยงัไม่ได้อ่าน

“ทำาไมซนีต้องมาทำาอะไรแบบนี้เนี่ย” คนหน้าเครยีดถามพี่เลี้ยง

จำาเป็นอย่างไม่เข้าใจ เปิดเอกสารตรงหน้าดกูถ็อนหายใจออกมา ก่อน

จะปิดแฟ้มแล้วเกบ็มนัไว้ที่เดมิ

“เพราะเป็นคำาสั่งของนายใหญ่ไงครบั” 

ไมเคิลวัยห้าสิบตอบคนขี้สงสัย ไม่ได้สงสารนายน้อยของตนที่

บดันี้โตเป็นหนุ่มหล่อเตม็ตวัแต่อย่างใด ออกจะถูกใจด้วยซำ้าเมื่อหนุ่ม

เจ้าสำาราญถูกบงัคบัให้มาทำางานนั่งโต๊ะแบบนี้

“ไหนแด๊ดบอกให้ซีนมาทำางานไงครับ แต่ทำาไมเอาเอกสาร

มากมายมาให้อ่านแบบนี้” ชายหนุ่มชี้ไปที่กองเอกสารทั้งบนโต๊ะและ

บนพื้นด้วยท่าทางแขยง เหมอืนแผ่นกระดาษเหล่านั้นเป็นสิ่งที่รงัเกยีจ

ยิ่ง

“ก่อนจะทำางานได้นายน้อยต้องอ่านทั้งหมดนี้ให้เข้าใจ” ไมเคลิ

1
ชีวิตคุณชายมาเฟีย
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ชี้ไปยงับรเิวณรอบห้องที่มกีองเอกสารวางอยู่

“แต่ซนีไม่อยากอ่าน” ชายหนุม่กอดอก ไม่สนใจสิ่งที่คนเป็นลงุ

กำาลังบอก ก่อนจะชี้ทางเลือกให้ “ซีนว่าลุงไปทำางานกับแด๊ดเหมือน

เดิมเถอะ ไม่ก็เกษียณตัวเองไปอยู่บ้านกับคุณปู่คุณย่าดีกว่านะ หา

เมยีสาวๆ สวยๆ สกัคนคอยปรนนบิตัริบัใช้ แบบนี้ดจูะดกีว่าอกีนะฮะ”

ไมเคลิส่ายหวัให้หลานชาย ‘ซโีน่’ หรอื ‘โลเวล ณภทัร เบคเคต็ต์ 

คงิส์ตนั’ เป็นชายหนุม่ที่เขาดแูลมาตั้งแต่เจ้าตวัยงัเป็นเดก็น้อยมาตาม 

หาพ่อถึงอิตาลีเพียงลำาพัง แม้ว่าจะถูกคนเป็นพ่อไล่ก็แล้ว ด่าก็แล้ว 

แต่โลเวลในตอนนั้นกลบัไม่ย่อท้อ ทำาทกุสิ่งให้นคิาโอคนเป็นพ่อยอมรบั 

กว่าจะผ่านวนัเวลานั้นมาได้ ชายหนุม่กผ่็านอะไรมาหลายอย่างทั้งสขุ

และทกุข์ 

โลเวลเป็นลูกชายคนโตของนิคาโอและนิรดา ทุกคนจึงหวังพึ่ง

ชายหนุม่คนนี้ยามเขาโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวัและพร้อมจะสบืทอดกจิการ

หลายหมื่นล้านของตระกลู ทว่าคนที่ถกูตั้งความหวงักลบัมานั่งหน้างอ

อยู่ตรงหน้ากองเอกสารในตอนนี้ 

หากไม่ถูกคนเป็นพ่อบงัคบัและยื่นคำาขาด หากไม่มาทำางานจะ

ถกูตดัชื่อออกจากกองมรดกทนัท ีหากไม่เป็นเช่นนั้นโลเวลคงไม่มานั่ง

อยู่ตรงนี้

“นายน้อยจะให้ผมรายงานคณุพ่อรเึปล่าครบั ว่าวนันี้ลูกชายที่

น่ารกัเรยีนรู้งานไปถงึไหนแล้ว” ไมเคลิพูดด้วยนำ้าเสยีงปกต ิแต่คนฟัง

รู้ดวี่าพี่เลี้ยงกำาลงัขู่ และรู้เสยีด้วยว่าเขาต้องยอมจำานนแต่โดยดี

“ซีนรู้ว่าซีนต้องทำางาน แต่ซีนก็บอกไว้แล้วนี่ว่ารออายุสามสิบ

ก่อน” ชายหนุ่มหันมาต่อรองเมื่อค้านไปก็ไม่เป็นผล บางทีการเอา 

นำ้าเยน็เข้าลูบอาจจะได้ผลมากกว่า

“อกีแค่ปีเดยีวนายน้อยกจ็ะสามสบิแล้ว”

“อกีตั้งหนึ่งปีสามเดอืนกบัสบิสองวนัต่างหากล่ะ” โลเวลแก้ให้ 
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“ไม่เห็นต้องรีบไปไหนเลย แด๊ดก็ยังไม่แก่พอจะทำางานไม่ไหวเสีย

ที่ไหน” 

คนไม่อยากทำางานหาข้อแก้ตัวมากมายมาอ้าง แต่ไมเคิลกลับ

ไม่คล้อยตาม

“แล้วระหว่างนี้นายน้อยจะทำาอะไรครบั”

“กท็ำางานของซนีไงลงุ ซนีมงีานประจำาของตวัเองนะจะบอกให้” 

ชายหนุ่มปลื้มปริ่มเมื่อพูดถึงงานที่ตนเองกำาลังทำาอยู่ แถมรายได้ยัง

มากเสยีด้วย

“โกงบ่อนพ่อตวัเอง และอกีหลายๆ บ่อนทั่วโลก นี่หรอืครบังาน

ประจำาของนายน้อย” ไมเคิลพูดอย่างรู ้ทัน สีหน้าเรียบนิ่งทำาให้ 

นายน้อยไม่กล้าเถยีงสู ้“หรอืว่าไปแข่งรถผดิกฎหมายกบัพวกค้ายาล่ะ

ครบั ทั้งที่สนามถูกกฎหมายของตวัเองกม็”ี 

“เอาซะพูดไม่ออกเลยไอ้ซนี” คนถูกรู้ทนัพูดกบัตวัเอง

“ผมรูว่้างานประจำาของนายน้อยมเียอะ คงไม่ต้องให้ผมไล่เรยีง

ทกุงานหรอกใช่ไหมครบั” ไมเคลิเลกิคิ้วถาม

“นั่นมนัรายได้หลกัซนีเลยนะ”

“ที่นี่กร็ายได้ดเีหมอืนกนัครบั มากกว่างานของนายน้อยหลาย

เท่านกั”

“แต่เป็นเงนิแด๊ดนี่ ซนีอยากหาเงนิด้วยตวัเองมากกว่า” 

โลเวลแสดงอุดมการณ์ของตัวเองชัดเจน และตั้งมั่นไว้ว่าจะ

ดำาเนินการตามอุดมการณ์นี้จวบจนอายุสามสิบอย่างที่เรียนบิดา

มารดาไว้

“ตอนนี้นคิาโอกแ็ก่แล้ว นายน้อยควรจะช่วยแด๊ดทำางานได้แล้ว

นะครับ” ไมเคิลแนะนำา แต่ก็ต้องยกมือกุมขมับเมื่อสิ่งที่เขาพูดไม่ได้

เข้าหูคนฟังแต่อย่างใด

“ลุงไปว่าแด๊ดแก่ระวังจะโดนไล่เตะเอานะ รายนั้นยิ่งไม่เคย
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ยอมรบัว่าตวัเองแก่ด้วยส”ิ ชายหนุม่บอกนำ้าเสยีงจรงิจงั เพราะคนเป็น

พ่อไม่เคยยอมรบัว่าตวัเองแก่ แม้วยัจะล่วงเลยไปสี่สบิกว่าแล้วกเ็ถอะ

“ช่างนคิาโอเถอะ มาที่เรื่องนายดกีว่านะซนี”

คำาว่า ‘นายน้อย’ หายไปแล้ว นั่นหมายความว่าไมเคลิเอาจรงิ

เสยีแล้ว คนถูกคมุความประพฤตจิงึได้แต่กลอกตามองบน เพราะไม่

สามารถปฏเิสธหรอืหาข้อโต้แย้งได้อกีแล้ว

“ซีนยอมแล้วครับ ว่าซีนจะเป็นทายาทสืบทอดกิจการของ

ครอบครวั จะไม่ทำาให้แด๊ดและทกุคนผดิหวงั” ชายหนุ่มกดัฟันพูดใน

ท้ายประโยค “ลงุจะมาเป็นพี่เลี้ยงสอนงานซนีใช่ไหมฮะ”

เพราะไมเคิลเป็นอดีตเลขาฯ ของนิคาโอผู้เป็นพ่อและยังเป็น 

ลกูบญุธรรมของนคิาซโิอปู่ของเขา ชายหนุม่จงึคดิว่าคนเป็นลงุต้องเข้า

มาช่วยสอนงานเขาเป็นแน่แท้ คิดแล้วก็อนาถใจยิ่งนักเมื่อต้องมานั่ง

โต๊ะทำางานแบบนี้

“นายน้อยไม่ต้องซาบซึ้งใจขนาดนั้นหรอกครบั”

“ซาบซึ้งมากๆ เลยละ” ชายหนุ่มประชด

“ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ผมแค่คอยดูแลอยู่ห่างๆ ส่วนคนที่จะ

สอนงานนายน้อยน่ะอกีคน” 

“ใครหรอืครบั” โลเวลยิ้มออกมาอย่างมคีวามหวงั เพราะอย่าง

น้อยกไ็ม่ใช่ไมเคลิผูเ้คร่งในกฎระเบยีบคนนี้ ถงึขนาดสอนงานเขาได้คง

เก่งพอตวั “เก่งมากจนลงุไว้ใจเลยเหรอ”

“ผมเทรนเขามาเองกับมือ” ไมเคิลยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ 

เพราะคนคนนี้ถอืว่าเป็นตวัแทนของเขาทกุอย่าง ไม่เคยผดิหวงักบัศษิย์

คนนี้สกัครั้ง “เขาเป็นได้ทั้งเลขาฯ และบอดกีาร์ดที่จะดูแลนายน้อย”

“คนเดยีวครบครนัว่างั้นเถอะ” พดูถงึสรรพคณุขนาดนี้ชกัอยาก

เหน็ตวัจรงิ คงมอีะไรดไีม่น้อย ไมเคลิถงึได้การนัตดี้วยตวัเองแบบนี้

“หนึ่งในความภาคภูมใิจของผมกเ็ขานี่แหละ”
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“ทำาไมซีนไม่เคยรู ้จักเขา” โลเวลแปลกใจ ถึงขนาดไมเคิล 

ออกปากชื่นชมแบบนี้ แต่เขากลบัไม่เคยเจอ

“ถ้านายน้อยสนใจเข้ามาบรษิทัสกันดิคงได้เจอแล้วครบั” ไมเคลิ 

อดจะแขวะไม่ได้ เหลือบมองนาฬิกาข้อมือก็ร้อนใจ เพราะเลยเวลา 

นดักบัเลขาฯ คนใหม่ของนายน้อยมาหลายนาทแีล้ว

“แล้วไหนล่ะครบั ศษิย์รกัของลงุ” โลเวลมองหาคนที่ว่านั่น

“เอ่อ...” กเ็พราะเหตนุี้แหละที่ทำาให้เขากงัวลเมื่อคนที่นดัไว้ยงั

มาไม่ถึงเสียที ทว่ายังไม่ทันได้เอ่ยอะไรออกไป คนที่กำาลังรออยู่ก็

ปรากฏกายขึ้นราวกบันกรู้

“ขอโทษนะครับ พอดีหาที่จอดรถยากมากเลยสายไปหน่อย” 

คนมาใหม่ค้อมศรีษะให้เจ้านายทั้งสอง ก่อนจะยนืตวัตรงถ่างขาเท่ากบั

ช่วงไหล่และประสานมอืไว้ข้างหน้าหลวมๆ 

“นี่ใครฮะ” 

โลเวลมองคนมาใหม่สลบักบัไมเคลิ เพราะอยู่ๆ  ชายผู้นี้กเ็ข้ามา

เสยีเฉยๆ ทว่าไม่ต้องรอให้ไมเคลิอธบิายเมื่อคนมาใหม่แนะนำาตวัเอง

เสรจ็สรรพ

“ผม ‘โคลด์ เทรย์เวอร์’ จะมาเป็นเลขาฯ นายน้อยและควบ

ตำาแหน่งบอดกีาร์ดส่วนตวัด้วยครบั” 

โลเวลสำารวจคนที่จะมาเป็นเลขาฯ ควบตำาแหน่งบอดีการ์ด 

ส่วนตวัด้วยความพงึพอใจพอประมาณ รปูร่างชายหนุ่มสมบกุสมบนั

เหมาะดีกับหน้าที่ หน้าตาก็ถือว่าใช้ได้ แต่ก็ยังน้อยกว่าเขาอยู่พอ

สมควร ถอืว่างานดพีอตวั

“วันแรกก็สายเลยนะครับลุง ศิษย์รักลุงเนี่ย” โลเวลหันไป 

เล่นงานไมเคลิบ้างเพราะโฆษณาชายหนุม่ผู้นี้ไว้เยอะ ซึ่งคนเป็นลงุได้แต่

ยิ้มแหยส่งให้ และไม่ลมืส่งสายตาคาดโทษไปให้ศษิย์รกั

“ส่วนนาย” โลเวลชี้ไปที่คนมาใหม่ แสดงสีหน้าจริงจัง “อย่า



18   คุณชายมาเฟีย...ที่รัก

เรยีกฉนัว่านายน้อย เพราะฉนัอยูใ่นวยัเจรญิพนัธุแ์ล้ว เรยีกฉนัว่าโลเวล 

หรอืเรยีกซนีอย่างที่พ่อฉนัเรยีกกไ็ด้ ดูดกีว่านายน้อยเยอะ”

“แต่ไมเคิลก็ยังเรียกคุณว่านายน้อยนะครับ ผมเองก็ควรเรียก

คณุว่านายน้อยเหมอืนกนั” 

“แกจะสงสัยอะไรมากมายวะ ให้เรียกอะไรก็เรียกไปเถอะ”  

ชายหนุ่มทำาเสียงจึ๊กจั๊ก ตกลงใครเป็นเจ้านายมันกันแน่ ชักไม่แน่ใจ 

“หรอืแกอยากตกงานวะโคลด์”

“ครับคุณโลเวล” โคลด์ตอบรับแต่โดยดี เกือบหลุดยิ้มเมื่อ 

เจ้านายคนใหม่สะดดุกองเอกสารระหว่างเดนิตรงมาหาเขา ทว่ากต้็องรบี

กระแอมเกบ็เสยีงไว้เมื่อไมเคลิส่งสายตาห้ามปราม

“สกัวนัฉนัคงล้มหวัฟาดพื้นตาย” คนเดนิสะดดุระบายอารมณ์

กบักองเอกสาร “น่าขายหน้าชะมดั ถ้าแกยงัไม่หยดุขำา ฉนัไล่แกออก

แน่โคลด์”

คนถูกขู่รบีทำาหน้าขรมึทนัท ีวาดภาพไว้ว่าเจ้านายหนุ่มคนใหม่

ต้องโหด ดบิ เถื่อน เหมอืนคนเป็นพ่อ ทว่าสิ่งที่เขาเหน็ตรงหน้ากลบั

ไม่เข้าเค้าลกูชายมาเฟียแม้แต่นดิเดยีว ดเูหมอืนเดก็หนุม่วยัคกึคะนอง

เสยีมากกว่า

“ถ้าอย่างนั้นก็รีบอ่านให้เสร็จนะครับ มีอะไรปรึกษาโคลด์ได้

เลย” ไมเคลิบอกก่อนจะขอตวักลบัไปทำางานของตวัเอง แม้จะอยู่ใน

วัยเลยเกษียณแล้ว แต่เขาก็ยังอยากทำางาน ดีกว่าอยู่บ้านเบื่อๆ ไป

วนัๆ

“คณุโลเวลมอีะไรให้ผมรบัใช้ครบั” โคลด์มองเจ้านายหนุม่ด้วย

ความแปลกใจ เพราะโลเวลเอาแต่เดนิกอดอกรอบตวัเขา แตะนั่นจิ้มนี่

จนสดุท้ายเขากส็ะดุ้งเมื่อโดนบบีเข้าที่ก้น

“เฮ้ย! ทำาอะไรวะคณุซนี” เลขาฯ สะดุ้งเมื่อถูกประชดิตวัจาก

ทางด้านหลงั มองเจ้านายหนุ่มด้วยท่าทหีวาดๆ ข่าวทกุสำานกัทกุช่อง
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ทางต่างบอกว่าคนตรงหน้าคือแคซาโนวาตัวพ่อ เพราะเล่นเปลี่ยน 

ผู้หญิงไม่ซำ้าหน้าในแต่ละวัน แต่การกระทำาเมื่อครู่เริ่มทำาให้เขาคิดว่า

แท้จริงแล้วสิ่งที่แสดงออกต่อหน้าสื่ออาจจะเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริง

กไ็ด้ ทว่าความคดิทกุอย่างต้องยตุเิมื่อคนเป็นนายอธบิาย

“แค่พสิจูน์ดวู่านายแมนจรงิหรอืเปล่า เกดิวนัดคีนืดทีนต่อเสน่ห์

อนัมากล้นจนเกนิพอดขีองฉนัไม่ไหว ปลกุปลำา้ฉนัทำาสามขีึ้นมาฉนัจะ

ทำายงัไง ฉนัยงัอยากมเีมยีอยู่นะเว้ย”

“แต่ไม่ต้องบีบจริงจังขนาดนั้นก็ได้มั้งครับ” ชายหนุ่มแย้ง ยัง

รู้สึกเสียวสันหลังอยู่เลย แม้ว่าคนลงมือจะยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าเขา

ตอนนี้กต็าม ก่อนจะยนืยนัอกีฝ่ายด้วยนำ้าเสยีงจรงิจงัปนประชด “และ

คณุไม่ต้องกลวัว่าจะตกเป็นสามผีมหรอกครบั ผมยงัชอบผู้หญงิอยู่”

“พูดไปก้นนายนี่ก็แข็งใช้ได้เลยนะ” โลเวลทำาท่าประกอบจน 

โคลด์ขนลกุซู ่“ฉนัล้อเล่นเว้ย แกนี่ตวัใหญ่ซะเปล่า โอ๋ๆ ขวญัเอ๊ยขวญั

มา” ชายหนุ่มลูบหลงัเลขาฯ คนใหม่อย่างปลอบโยนปนขำา

“ก้นคณุซนีกเ็ด้งดนีะครบั” โคลด์เอื้อมมอืไปบบีก้นเจ้านายคนื

บ้าง ก่อนปล่อยมอืออกแล้วยนืนิ่งเช่นเดมิ ส่งสายตาบอกว่าทใีครทมีนั

กแ็ล้วกนั ทว่ากลบัผดิคาดเมื่อคดิว่าเจ้านายหนุม่จะโวย หรอืคาดโทษ

เพราะเขาเป็นเพียงลูกน้องที่ริอ่านแกล้งคนเป็นนาย แต่ชายหนุ่มทำา

เพยีงพยกัหน้าเหน็ด้วยกบัคำาพูดของเขาเสยีนี่

“ใช่ไหมล่ะ ไม่อยากจะพดูว่าฉนัน่ะสมบรูณ์แบบทกุสดัส่วนเชยีว

ละ” โลเวลอวดอ้าง แต่เขาไม่ได้เป็นคนพูดเองเสยีเมื่อไร เพราะใครๆ 

ต่างกพ็ดูเป็นเสยีงเดยีวกนั โดยเฉพาะพวกผูห้ญงิที่เคยร่วมเตยีงกนัมา 

ไม่มีใครที่จะพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดี ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ได้รับฉายา 

‘คุณชายมาเฟีย’ ผู้เพียบพร้อมหรอก และเพราะโลเวลเกิดมาเพียบ

พร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือชาติตระกูล ทำาให้เขาได้รับ

สมญานามนี้ไปครองจากสื่อหลายๆ สำานกั
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“ครบั ผมไม่ปฏเิสธ” 

แค่รูปลักษณ์ภายนอกของเจ้านายหนุ่มก็คงไม่มีใครกล้าเถียง 

แม้รูปหน้าจะหวานซึ่งได้รบัมรดกมาจากมารดาที่เป็นสาวเอเชีย ทว่า

โลเวลกย็งัค่อนไปทางผูเ้ป็นพ่อที่มเีชื้อสายทางตะวนัตกเตม็ตวั เมื่อทกุ

องค์ประกอบรวมกนัคงไม่มใีครกล้าปฏเิสธชายหนุม่ผูน้ี้ได้ เพราะสาวๆ 

ต่างจ้องกนัตาเป็นมนั

“พูดแล้วก็ขอพิสูจน์ก้นนายอีกครั้งนะโคลด์” โลเวลไม่ได้พูด

เปล่า ชายหนุ่มกระโดดเข้าหาเลขาฯ คนใหม่อย่างนกึถูกชะตา ก่อน

จะคว้าหมบัเข้าที่ก้นแขง็ของอกีฝ่าย แต่ดูเหมอืนว่าลูกน้องคนใหม่ของ

เขาจะไม่ได้เกรงกลวับารมคีณุชายมาเฟียสกัเท่าไร เมื่อโคลด์เองกเ็อื้อม

มอืมาบบีก้นเขาคนืเช่นกนั

“คดิว่าทำาได้ฝ่ายเดยีวหรอืไง”

“นายนี่หุ่นใช้ได้เลยนะ”

“คดิอะไรกบัผมหรอืเปล่าเนี่ย”

“คดิว่านายกห็ล่อใช้ได้เลยนะ”

“หยึ ขนลกุ”

พวกเขายังยื้อแย่งเพื่อจะสัมผัสก้นของอีกฝ่าย ภาพที่เห็นคือ

สองหนุม่หน้าตาดรีปูร่างใกล้เคยีงกนั ยนืกอดกนัโดยมอืของแต่ละฝ่าย

เอื้อมไปสัมผัสก้นของอีกคน และภาพนั้นเองที่ทำาให้คนมาใหม่ต้อง

กะพรบิตาอยู่หลายท ีสิ่งที่เหน็อยู่ตรงหน้าเป็นภาพของคนจรงิๆ หรอื

แค่ตาฝาดไป

“เอ่อ...ฉนัมาขดัจงัหวะอะไรแกหรอืเปล่าวะซนี” ชายหนุ่มผู้มา

ใหม่เอ่ยถามเพื่อนรัก แต่ตายังจ้องไปที่มือของเพื่อนซึ่งตะปบอยู่บน

สะโพกหนุ่มหล่ออกีคนอยู่ “ถ้าแกไม่สะดวก ฉนัมาใหม่กไ็ด้นะ”

‘โดมนิกิ ฮาเกน’ เตรยีมจะเดนิออกจากห้องเพื่อน แต่กถ็กูโลเวล

ห้ามไว้เสยีก่อน
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“แกจะรบีไปไหนวะดอม ลมืรไึงว่าเรามนีดักนิกนัเยน็นี้” 

โลเวลปล่อยโคลด์ให้เป็นอสิระ เดนิมาโอบบ่าเพื่อนพาไปนั่งบน

โซฟารับแขกภายในห้อง ซึ่งแทบหาที่นั่งไม่ได้เพราะทั้งโต๊ะและโซฟา

ถูกจบัจองด้วยเอกสาร

“แกเปลี่ยนรสนยิมตั้งแต่เมื่อไหร่วะซนี” โดมนิกิมองเพื่อนสลบั

กบัหนุม่คูข่าด้วยความสงสยั “นี่แกทิ้งนมขาวๆ อวบๆ มาชอบนมลำ่าๆ 

แบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย”

“ฉนัยงัชอบผู้หญงิเว้ย” คนถูกเข้าใจผดิแก้ตวั

“แต่ที่ฉนัเหน็มนัไม่ใช่” โดมนิกิเองกเ็ถยีงขาดใจ

“แค่เจ้านายลูกน้องเล่นกันน่า ใช่ไหมโคลด์” โลเวลหันไปขอ 

ตวัช่วยยนืยนั แต่กลายเป็นช่วยให้เข้าใจผดิยิ่งกว่าเดมิเสยีนี่

“ไม่รู้สคิรบั” โคลด์ไหวไหล่ไม่รู้ไม่ชี้

“คอยดเูถอะ ฉนัจะให้ไมเคลิหกัเงนิเดอืนแก” เมื่ออกีฝ่ายยงัรวน

อยู่เขาจงึเอาเรื่องเงนิเข้าขู่ แม้ตวัเองจะเป็นฝ่ายเริ่มกเ็ถอะ 

“ผมรบัเงนิเดอืนจากนายใหญ่” 

“ฉนัจะฟ้องแด๊ด”

“ผมกจ็ะฟ้องเหมอืนกนัว่าคณุโลเวลจะโดดงาน ไม่ตั้งใจทำางาน 

เอาแต่แกล้งคนอื่น แถมยงัข่มขู่ทำาร้ายทั้งร่างกายและจติใจ ซึ่งมนัผดิ

กฎหมายนะครบั”

“ตกลงแกเป็นเจ้านายฉนั หรอืฉนัเป็นเจ้านายแกวะ ไม่มคีวาม

เกรงกลวักนัสกันดิ”

“ไม่ใช่ทั้งสองอย่างครบั” โคลด์ตอบนำ้าเสยีงปกต ิก่อนจะขยาย

ความ “ผมเป็นลูกน้องของนายใหญ่ครบั เพราะฉะนั้นคณุโลเวลเองก็

ไม่ใช่เจ้านายโดยตรงของผม และผมกไ็ม่ใช่ลูกน้องโดยตรงของคณุ”

“ฉันว่าแกกับลูกน้องคนใหม่เข้ากันได้ดีใช้ได้” โดมินิกยิ้มขัน  

ไม่บ่อยนกัที่จะเหน็คนกล้ารวนใส่คณุชายมาเฟียแห่งคงิส์ตนั กรุป๊ ดทู่า
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คนที่นคิาโอเลอืกมาคมุเจ้าลูกชายตวัแสบจะทำางานคุ้มค่าจ้างไม่เบา

“เข้ากันได้ดีกับผีน่ะสิ” โลเวลสะบัดหน้าหนี “เสียดายที่เรา

อตุส่าห์ชื่นชม”

“งานนี้แกกระดกิตวัยากแน่ พ่อแกเล่นส่งคนมาคมุขนาดนี้” 

โดมินิกพอจะเดาอนาคตของเพื่อนออก สิ่งที่เคยทำาด้วยกันใน

ช่วงที่ผ่านมาเส้นทางคงไม่ค่อยอำานวยสกัเท่าไรแล้ว

“แล้วยงัไงวะ” โลเวลไม่ใส่ใจ 

การที่เขายอมมาทำางานนั่งโต๊ะก็ถือว่าทำาตามคำาขอแล้ว แต่ก ็

ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เคยทำามาแต่ครั้งก่อนๆ จะเลกิละไป หากเรารูจ้กั

แบ่งเวลาที่มใีห้เป็น 

“ฉันว่าแกคงไม่ได้มาหาฉันก่อนเวลาเป็นชั่วโมงเพราะคิดถึง

เพื่อนหรอกใช่ไหม”

“ของมาถงึแล้วนะเว้ย” โดมนิกิไม่ปฏเิสธว่าการที่บกุมาถงึห้อง

ทำางานเพื่อนในเวลางานและก่อนเวลานัดเป็นชั่วโมงแบบนี้เพราะมี

เรื่องสำาคญั 

“เฮนเนสซยี์ เวนอม จที”ี

“ถูกต้องนะคร้าบ” 

สองหนุม่แทก็มอืกนัด้วยความถกูใจ ก่อนจะส่งยิ้มให้กนัตาเป็น

ประกายเมื่อรู้ความคดิของอกีฝ่ายด ีรถรุน่นี้ถอืว่าผลติสูท้่องตลาดน้อย

มาก แต่โดมนิกิกส็ามารถสรรหามาจนได้

“แกหามาได้ไงวะ” ชายหนุ่มถามด้วยความตื่นเต้น เรยีกได้ว่า

รถรุ่นนี้เป็นความใฝ่ฝันของคนชอบความเร็วที่อยากได้มาครอบครอง 

และตอนนี้สิ่งที่หวงักเ็ป็นจรงิ

“แกลมืแล้วเหรอว่าเพื่อนแกทำาธรุกจิอะไร” 

“ลมืไปว่าบ้านแกขายรถ” ชายหนุ่มพยกัหน้าเข้าใจ “คนืนี้เรา

ไปลองเลยไหมดอม เดี๋ยวใช้สนามที่บ้านฉนัได้เลย” 



อริมา   23

“ยงัก่อนเพื่อน อย่าลมืว่าคนืนี้เรามนีดัไปส่องสาว”

“แล้วตอนนี้เฮนเนสซขีองฉนัอยู่ที่ไหนวะ”

“โกดงับ้านฉนั” 

โดมนิกิส่ายหวั ตาของเพื่อนเขาเป็นประกายยามพูดถงึเรื่องรถ 

โลเวลเป็นพวกชอบความเร็ว การสะสมรถสมรรถนะสูงก็เป็นอีกหนึ่ง

ในกิจกรรมที่ชายหนุ่มชื่นชอบเป็นพิเศษ และอาจจะเป็นไปตาม

กรรมพันธุ์เพราะนิคาโอเองก็ชอบกิจกรรมนี้ไม่แพ้กัน ทว่ารถที่เจ้าตัว

ใช้งานจริงๆ กลับไม่ใช่รถหรูที่สะสมไว้ในโกดัง เป็นเพียงรถสัญชาติ

เยอรมนัราคาไม่ถงึแสนยูโร 

“เราไปดูกันเลยไหม อยากลูบอยากสัมผัสจะแย่อยู่แล้ว” คน 

ตื่นเต้นทำาท่าทางประกอบคำาพดู ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่

เมื่อได้ยนิคำาพูดของเลขาฯ คนใหม่

“เหลืออีกสามชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาเลิกงาน ฉะนั้นตอนนี้คุณ

โลเวลกท็ำางานไปก่อนนะครบั” โคลด์ส่งยิ้มอ่อนให้ ก่อนจะกลบัมานิ่ง

ขรมึเช่นเดมิ

“ถ้าฉนัจะไปใครกห็้ามฉนัไม่ได้หรอกโคลด์” ชายหนุ่มไม่สนใจ

คำาสั่งแกมบังคับของเลขาฯ หนุ่ม “ไปกันเถอะดอม ฉันอยากเจอลูก

ฉนัแล้วว่ะ รบัรองว่าคนืนี้ไม่พลาดนดัของเราแน่นอน”

“ก็ได้วะ” โดมินิกลุกขึ้น ไม่ลืมตบบ่าโคลด์ด้วยความเข้าใจ 

“ทำางานกับไอ้คุณชายต้องทำาใจหน่อยนะ เรื่องเอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง  

หวัดื้อไม่ฟังใครเป็นที่สอง ส่วนอย่างที่สามสี่จะค่อยๆ ตามมาเอง”

“ผมลาออกตอนนี้ยงัทนัไหม” 

โดมนิกิไม่ตอบ แต่เดนิตามเพื่อนซึ่งล่วงหน้าออกไปก่อนแล้ว

“เราไปรอที่สนามเลย ฉันให้คนขนไปรอแล้ว” ชายหนุ่มชู

โทรศพัท์ขึ้นให้เหน็คนที่ตนเพิ่งคยุด้วยเมื่อครู่นี้

“ไม่มใีครรูใ้จฉนัเท่าแกแล้วว่ะดอม” โลเวลยิ้มปลาบปลื้ม เพราะ
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โดมินิกถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทและรู้ใจเขาเป็นที่สุด และยังชอบอะไร 

เหมอืนๆ กนั โดยเฉพาะงานประจำาที่พวกเขาเข้าขากนัเป็นอย่างดี

“ฉันไม่ขออะไรแกมากหรอกซีน” ชายหนุ่มอีกคนยิ้มกรุ้มกริ่ม 

เมื่อโลเวลเหน็รอยยิ้มนั้นกท็ำาหน้าเบื่อหน่าย เพราะความต้องการของ

โดมนิกิมอียู่แค่ไม่กี่เรื่อง

“ยายซันเพิ่งอยู่เกรดสิบ โดมินิกเพื่อนรัก ซึ่งก็คืออายุสิบห้าปี 

แกกำาลงัคดิจะพรากผู้เยาว์”  

‘ซนั’ หรอื ‘อลนีา’ น้องสาวคนเลก็ของโลเวล รายนั้นเรยีกได้ว่า

ได้มารดามาเต็มๆ แม้จะเป็นลูกครึ่ง ทว่าก็ค่อนไปทางเอเชียเสีย

มากกว่า ซึ่งมนัดนัไปตรงกบัความชอบของเพื่อนรกัเขาเสยีนี่ แม้อลนีา

จะมีอายุเพียงสิบห้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเผยความสวยออกมา

ตั้งแต่ยงัเป็นสาวไม่เตม็ตวัด้วยซำ้า

“ฉันยังไม่ทำาอะไรซันนี่หรอกน่า ขอแค่แกอย่าขวางตอนฉันจะ

รกุกแ็ค่นั้น”

“ฉันจะดีใจหรือสงสารน้องสาวฉันดีวะดอม ที่เสือผู้หญิงอย่าง

แกคดิจะจรงิจงักบัน้องสาวฉนัเนี่ย” 

โลเวลพูดอย่างเหนื่อยหน่าย คิดว่าโดมินิกแค่ถูกใจในความ 

น่ารกัของอลนีา แต่ผ่านมาสามปีแล้วเพื่อนเขากย็งัทำาตวัเป็นโลลคิอน

ไม่หาย แถมดูท่าจะไม่มทีางหายจากอาการนี้ง่ายๆ

“ซนันี่เรยีนจบเมื่อไหร่ แกเตรยีมรบัขวญัน้องเขยได้เลยเพื่อน”

“แกพดูแบบนี้หมายความว่ายงัไงวะ” โลเวลพดูนำ้าเสยีงหาเรื่อง 

เพราะความหมายของโดมินิกคล้ายจะจับน้องสาวเขาทำาเมียทันทีที่ 

ยายอลนีาเรยีนจบปรญิญาตรอีย่างนั้นแหละ

“ฉนัจะจบัน้องแกทำาเมยีทนัททีี่ซนันี่เรยีนจบ” อกีฝ่ายบอกในสิ่ง

ที่ตนเองตั้งใจ โดยไม่เกรงใจว่าคนตรงหน้าที่เขายืนคุยด้วยในตอนนี้

คอืพี่ชายแท้ๆ ของผู้หญงิที่ตนหมายปอง
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เขาตกหลุมความน่ารักของอลีนาทันทีในวันที่เห็นเธอไปเชียร์ 

พี่ชายข้างสนามแข่งรถ ตอนนั้นเดก็หญงิมวียัแค่สบิสองปี ทว่าเขากลบั

ไม่เคยลมืรอยยิ้มสดใสที่เธอมอบให้เขาในวนันั้นเลย 

เคยสงสัยว่าทำาไมคนหนุ่มวัยฉกรรจ์เช่นเขาถึงได้หลงเสน่ห์ไม่

ประสาของเดก็หญงิได้ แต่ผ่านมาสามปีแล้วกไ็ม่สามารถตดัเธอไปจาก

สมองส่วนลกึได้ 

กาลเวลาเปลี่ยนไป ความสวยความน่ารกัของอลนีากลบัยิ่งเพิ่ม

ขึ้น จนเขามั่นใจว่าตัวเองคงเป็นพวกโลลิคอนอย่างที่เพื่อนกล่าวหา

แน่ๆ และตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าคนที่เหมาะจะยืนเคียงข้างเขาคือ 

น้องสาวของเพื่อนคนนี้ไม่มทีางพลาด

“แกคิดว่าพี่ชายอย่างฉันจะยอมเหรอฮะ” โลเวลส่งสายตา 

ไม่เป็นมติรไปให้

“ถ้าไม่บอกว่าแกคอืซนีเพื่อนฉนั ฉนัคงคดิว่าแกคอืเจ้าออพตมิสั

หรอืไม่กป็๋าไซแน่ๆ ยิ่งไอ้ท่าขู่ฟ่ออยู่เนี่ย ไซบเีรยีนฮสักชีดัๆ”

“ไอ้โลลคิอนเอ๊ย” 

แม้จะเป็นเพื่อนรกัที่รู้ใจกนัเกอืบทกุเรื่อง คอยช่วยเหลอืกนัยาม

อีกฝ่ายเจอปัญหา แต่เมื่อพูดถึงเรื่องอลีนาเขาก็พร้อมเป็นศัตรูกับ 

โดมนิกิทนัทไีม่ว่าจะกรณใีดๆ ยิ่งฝ่ายนั้นตั้งมั่นจะจบัน้องสาวเขาทำาเมยี

ทนัททีี่เรยีนจบด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องคยุกนั ใครยอมยกให้กบ้็าเตม็ทนแล้ว  

“ลฟิต์มาแล้วครบั” 

“เฮ้ย!” 

“มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย”

สองหนุ่มตกใจเลก็น้อยเมื่อถูกขดัความคดิเสยีเฉยๆ แถมโคลด์

ที่หุ่นลำ่าบึ้กยังใช้วิชาตัวเบาเดินตามมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ รู้ตัวอีกที

คอืเลขาฯ เตอืนว่าลฟิต์มาถงึแล้ว

“นายไม่ต้องตามมาหรอกโคลด์ ฉนัมธีรุะกบัเพื่อน” โลเวลบอก
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ขณะเดนิเข้าไปในลฟิต์ แต่กด็ูเหมอืนจะไม่เข้าหูเจ้าของชื่อ

“งานของผมคือติดตามคุณโลเวลไปทุกที่ครับ” ชายหนุ่มบอก

หน้าที่ตวัเอง เดนิตามเข้าไปในลฟิต์ก่อนกดปิดโดยไม่ให้เจ้านายปฏเิสธ

ได้อกี

“แกมาเป็นเลขาฯ หรือมาเป็นเงาตามตัวฉันกันแน่วะ” รู้ว่า

ปฏิเสธโคลด์ไม่ได้ และเจ้าตัวคงไม่ยอมให้หน้าที่ตัวเองบกพร่องแน่ 

ทว่าการได้แขวะอกีฝ่ายกท็ำาให้อารมณ์ดไีม่น้อย

“ลืมบอดีการ์ดส่วนตัวอีกอย่างด้วยนะครับ” คนถูกแขวะไม่

สนใจ

“ว่าแต่ซนันี่ของฉนักลบัมาจากเมอืงไทยยงัวะซนี” 

คนถูกตราหน้าว่าเป็นโลลคิอนยงัไม่จบเรื่องที่คยุค้างกนัไว้ก่อน

หน้านี้ โดมินิกไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร เพราะคนเดียวที่

เขาสนใจคอือลนีาเท่านั้น

“ยงั” คนถูกถามไม่เตม็ใจตอบสกัเท่าไร 

“ทำาไมยงัไม่กลบัวะ ไหนแกบอกว่าเจ้าซมีนักลบัมาแล้วนี่ ทำาไม

ซนันี่ของฉนัถงึยงัไม่กลบั” 

คนขี้สงสัยพูดถึง ‘ซีน่อน อลาโน่’ น้องชายของเพื่อน เพราะ 

อลีนาเดินทางไปเมืองไทยพร้อมกับซีน่อน แต่ตอนนี้หนุ่มวัยสิบหกป ี

กลบัมาถงึอติาลแีล้ว ทว่าแม่นางฟ้าน้อยของเขากลบัไม่ได้เดนิทางมา

ด้วย

“แกนี่เป็นเอามากนะ โดมนิกิ ฮาเกน” โลเวลส่ายหวั “แกจะ

สามสิบแล้วนะดอม น้องฉันเพิ่งสิบห้า แกไม่คิดว่าน้องฉันเด็กเกิน 

ไปสำาหรบัแกหรอืไง”

“อกีหกปีน้องแกเรยีนจบ เท่ากบัว่าซนันี่อายยุี่สบิเอด็ ส่วนฉนั

อายสุามสบิห้าไม่ขาดไม่เกนิ ไม่เหน็ว่าจะเป็นปัญหาตรงไหน” ชายหนุม่

แจกแจงให้คนที่พยายามขดัขวางฟัง
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“ถ้ายายซันมันยอม ฉันจะไปทำาอะไรได้วะ” โลเวลรู้ดีว่าเรื่อง

แบบนี้มนัห้ามกนัไม่ได้ อยู่ที่ความพอใจของคนสองคน พี่ชายเช่นเขา

คงได้แต่มองอยู่ห่างๆ ด้วยความเป็นห่วง “ถ้าแกคิดว่ารับมือยาย 

ตวัแสบของบ้านได้กล็องดูแล้วกนั”

“แกไม่รู้เหรอ ฉนัอยากปราบพยศน้องสาวแกจะตาย” คนได้รบั

ไฟเขยีวยิ้ม ก่อนจะวกกลบัมายงัเรื่องที่สงสยัอกีครั้ง “ตกลงทำาไมซนันี่

ถงึยงัไม่กลบัอติาล”ี

“ตดิใจหนุ่มอยู่ที่เมอืงไทยมั้ง”

“ไอ้ซนี!” 

“กม็นัจรงินี่หว่า รายนั้นชอบประเทศไทยจะตาย ขอแด๊ดอยู่ว่า

อยากย้ายไปเรยีนเมอืงไทย”

“พ่อแกก็ยอมเหรอวะ” อีกฝ่ายทำาหน้าสลด ถ้านิคาโอยอม

ตามใจลูกสาว เขาคงไม่ได้เหน็หน้าหวานอกีหลายปี ก่อนจะยิ้มได้เมื่อ

ได้ยนิคำาตอบเพื่อน

“แกคดิว่าพ่อฉนัจะยอมเหรอ ลกูรกัอยูไ่กลสายตาแบบนั้นคงได้

เป็นบ้ากนัพอด”ี 

ด้วยความที่อลีนาเป็นผู้หญิง แถมยังเป็นนางฟ้าตัวน้อยของ

บ้าน ทกุคนจงึเป็นห่วงมากกว่าใครเพื่อน แม้อยากไปอยูท่ี่ประเทศไทย

แค่ไหน แต่นคิาโอคงไม่ยอมปล่อยง่ายๆ

“ฉนัรกัว่าที่พ่อตาฉนักต็รงนี้แหละ”

“แกนั่นแหละตวัด ีเตรยีมรบัมอืคณุพ่อมาเฟียให้ดเีถอะ รายนั้น

หวงอลนีายงักบัอะไรด”ี

“ไม่ต้องห่วงเพื่อนรัก คนนี้รักจริงหวังแต่ง แม้ต้องพยายาม 

แค่ไหน ฉนักส็ู้ไม่ถอยโว้ย” 

“ให้มนัจรงิเถอะ” 

โลเวลอดจะดูแคลนเพื่อนไม่ได้ ไม่ใช่ดูถูกความรักของอีกฝ่าย 
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แต่คนมากรกัอย่างโดมนิกิหรอืจะยอมหยดุอยูท่ี่ใครง่ายๆ เพราะเพื่อน

หนุ่มก็ไม่ต่างจากเขาเท่าใดนัก ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องยึดติดกับใครคนใด

คนหนึ่งย่อมดกีว่าเป็นไหนๆ

ชายหนุม่นกึไปถงึน้องสาว ได้แต่หวงัว่าอลนีาจะมองข้ามความ

สมบูรณ์แบบของโดมินิกไป เห็นมันเป็นเพียงเพื่อนสนิทพี่ชายคงจะดี

ไม่น้อย เขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อใครสักคนที่ปาก

บอกว่ารักได้หรือไม่ หากคำาตอบคือไม่ได้ คนที่จะเสียใจอาจเป็น 

น้องสาวที่เขารกัที่สดุกไ็ด้ 

ทว่าจังหวะที่เดินออกมาจากลิฟต์ กลับมีใบหน้าใครบางคนที่

คุ้นตาผ่านสายตาไปเข้าลฟิต์ตวัข้างๆ แถมกลิ่นที่ผ่านจมูกไปเมื่อครู่ก็

บอกเขาว่าไม่ผดิตวัแน่

โลเวลไม่ปล่อยให้ตัวเองสงสัยนาน วิ่งไปกดปุ่มเปิดลิฟต์ตัว 

เมื่อครูใ่ห้เปิดออก ทว่าไม่ทนัเสยีแล้วเมื่อลฟิต์โดยสารขึ้นไปยงัชั้นต่อไป

เรยีบร้อย

“มอีะไรหรอืเปล่าครบัคณุโลเวล” โคลด์เข้ามาถาม เพราะอยู่ๆ 

เจ้านายหนุ่มกว็ิ่งไปกดเปิดลฟิต์ตวัข้างๆ  

“นั่นสซินี แกเป็นอะไร”

“เปล่า ไม่มอีะไร” โลเวลปฏเิสธ แต่กค็ดิว่าตวัเองไม่ได้ตาฝาด

แน่ที่เห็นผู้หญิงคนนั้น คนที่เขาเจอในสนามบินตอนไปรับอลาโน่เมื่อ

วนัก่อน 

เขาไม่รู้ว่าทำาไมถึงได้จำาหน้าหญิงสาวได้แม่นทั้งที่เพิ่งเจอกัน 

ครั้งแรก ไม่ใช่แค่ใบหน้าหวานตดิตาของเธอ แต่กลิ่นกายหอมกรุน่ของ

เจ้าหล่อนกย็งัตดิอยูท่ี่ปลายจมกูเขา ทว่าหากเป็นเธอจรงิดั่งที่คดิ แล้ว

เหตุใดสาวเจ้าถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้ คิงส์ตัน กรุ๊ปไม่ใช่ที่ที่ใครจะ

เข้าออกกนัได้ง่ายๆ

“ทำาเอาซะฉนันกึว่าแกเหน็เมยีตวัเองพาชู้ขึ้นโรงแรม”
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“ฉนัยงัไม่มเีมยี และไม่คดิจะมใีนเวลาอนัใกล้นี้” ชายหนุม่บอก

เพื่อนนำ้าเสยีงจรงิจงั สลดัศรีษะไล่สิ่งที่สงสยัเกี่ยวกบัหญงิสาวปรศินา

ทิ้งไป ก่อนเดินไปยังหน้าตึกที่มีเจ้าหน้าที่นำารถมาจอดคอยอยู่ ซึ่ง

หน้าที่ขบัคงไม่พ้นโคลด์ผู้ตดิตามชนดิเงาเขายงัต้องชดิซ้าย

“ทำาไมฉนัอยากมเีมยีใจจะขาด” 

“ไอ้โลลิคอน” โลเวลพูดจบก็กระแทกประตูปิดด้วยความไม่

พอใจเพื่อน ก่อนที่จะวกกลบัไปคดิเรื่องของหญงิสาวอกีครั้ง 

ทางด้านหญงิสาวปริศนาท่ีโลเวลเอ่ยถงึยกมอืทาบหน้าอก

ตวัเองแล้วปล่อยลมออกจากปากด้วยความโล่งอก ไม่คดิว่าการเข้ามา

หาพี่สาวต่างมารดาซึ่งมธีรุะอยู่ที่คงิส์ตนั กรุ๊ปในวนันี้จะเจอแจก็พอต

เข้าอย่างจงั 

ความบงัเอญิเกดิขึ้นได้กบัทกุคน ไม่เลอืกเวลาและสถานที่ และ

มนักเ็กดิขึ้นกบัเธอถงึสองครั้งสองครา รอบแรกที่สนามบนิ รอบที่สอง

คอืที่แห่งนี้ ทว่าเธอกส็ามารถเอาตวัรอดได้อย่างเฉยีดฉวิ

“น้องดายังไม่พร้อมเจอพี่ภัทรตอนนี้” หญิงสาวเอ่ยบอกคนที่

อยู่ในใจเธอมาแสนนาน แม้ว่าชายหนุ่มจะไม่มีโอกาสได้ยิน ก่อนที่ 

รมิฝีปากบางจะค่อยๆ แย้มยิ้มออกมาอย่างนกึสนกุ “แต่อกีไม่นานหรอก

ค่ะ พี่ภัทรจะได้เห็นหน้าน้องดาทุกวัน แม้มันจะเป็นสิ่งที่พี่ภัทรไม่

ต้องการกต็าม”

น้องดาที่เคยอ่อนแอ น้องดาที่เคยยอมแพ้ไม่มีอีกต่อไปแล้ว 

เพราะน้องดาคนนี้กำาลงัมาทำาตามสญัญา

‘ถ้าพี่ยงัไม่มแีฟน โตขึ้นเราแต่งงานกนันะ’ 

‘น้องดาสญัญาว่าจะสวย และเป็นเจ้าสาวของพี่ภทัร’
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เสียงเพลงยอดฮิตดังกระหึ่มคลับหรูไม่ได้ทำาให้หญิงสาว

ลกูครึ่งไทย-อติาลหียดุจมอยูก่บัความคดิมากมายภายในหวั อติาลเีป็น

ประเทศของพ่อผู้ให้กำาเนดิ ผู้ที่เธอทั้งรกัและไม่อยากเข้าใกล้พอๆ กนั 

เขาเป็นผู้ชายที่มองลูกสาวเช่นเธอเป็นเพียงสินค้าชนิดหนึ่ง ไม่มี

ประโยชน์อะไรให้คนเป็นพ่อต้องภาคภูมใิจ 

‘อาร์มนัโด้ แคสเซยีส’ ไม่ใช่คนด ี ไม่เช่นนั้นคงไม่ตดิคกุจนตวั

ตาย แม้ไม่ใช่คนดีและไม่ได้ทำาหน้าที่พ่อเช่นครอบครัวอื่น แต่เธอก็

ปฏเิสธไม่ได้ว่ารกัท่านไม่แพ้ลูกคนไหน 

สองปีแล้วที่อาร์มนัโด้จากไป แต่ความเศร้าเสยีใจยงัเกาะกนิอยู่

ในใจทกุครั้งที่มาประเทศบ้านเกดิของคนเป็นพ่อ ‘อัยรดา’ เลอืกกลบั

บ้านเกดิของมารดาทนัททีี่เรื่องวุ่นวายจบสิ้น 

แม้ว่าพี่สาวต่างมารดาจะอยากให้อยู่ที่นี่ต่อ แต่ก็ขัดไม่ได้เมื่อ

ทกุอย่างเป็นความต้องการของเธอ และเพราะเขาคนนั้นเกลยีดเธอจน

ไม่อยากมองหน้า การกลบัไปอยู่ในที่ของตวัเองย่อมเป็นทางเลอืกที่ดี

ที่สดุ

การกลับมาประเทศที่เธอทั้งรักและเกลียดอีกครั้งไม่ใช่แค่ครบ

รอบวันตายของบิดา แต่เธอกลับมาทำาตามสัญญาที่เคยให้ไว้แก่ใคร

2
นางฟ้าสนามบิน
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คนหนึ่ง เวลาที่ล่วงเลยมานาน หวงัว่าความเกลยีดที่มอียู่ในใจของเขา

จะลดลงไปด้วย

“เลกิเศร้าได้แล้วอยัรดา” 

หญงิสาวบอกตวัเอง ลบรอยยิ้มเศร้านั้นทิ้งไป เหลอืแค่รอยยิ้ม

สดใสที่แม่เธอมักบอกเสมอว่าทำาให้โลกนี้สดใสขึ้น นั่งมองเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตรงหน้าที่หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้มีปริมาณเท่าไร หนึ่ง

ชั่วโมงผ่านไปกย็งัมปีรมิาณเท่าเดมิ 

“ไม่น่าสั่งมาให้เปลอืงเงนิเลย” 

ครอบครวัฝ่ังบดิารำ่ารวยมหาศาล ทว่าแท้จรงิแล้วเธอกเ็ป็นเพยีง

ลกูแม่บ้านคนหนึ่ง ฐานะฝ่ังมารดากไ็ม่ได้รำ่ารวยเงนิทอง ประกอบเพยีง

อาชีพทำาสวนอยู่ในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย การใช้เงินทุกบาท 

ทกุสตางค์ย่อมมคี่าสำาหรบัเธอเสมอ

เธอเลอืกมาไนต์คลบัแห่งนี้เพราะคดิว่าเสยีงดงัๆ ผูค้นมากมาย

จะทำาให้เลิกจมดิ่งกับอดีตได้ ทว่าความจริงแล้วกลับไม่ใช่แบบนั้น 

ไม่ว่าจะอยูท่ี่ใดเธอกย็งัคงคดิถงึเรื่องราวเหล่านั้นอยูเ่สมอยามกลบัมา

ที่นี่

“เธอควรจะกลับเสียทีอัยรดา” หญิงสาวบอกตัวเอง ก่อนเดิน

ตรงไปยงัทางออก ซึ่งแม้จะมคีนเดนิออกมามากมาย ทว่าจำานวนคน

เดนิเข้ากม็ากไม่แพ้กนั

ถึงจะเติบโตที่ประเทศไทย แต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศเกิดและ

ทกุๆ ปีกม็กัมาอยู่กบัพี่สาวในช่วงปิดเทอม การไปไหนมาไหนคนเดยีว

จงึไม่เป็นปัญหาต่อคนสองประเทศเช่นเธอ

อัยรดาเดินออกจากคลับตรงไปยังรถที่จอดอยู่ด้านนอก แต่

สายตากด็นัเหลอืบเหน็ใครคนหนึ่งที่เดนิมาพร้อมกบัเพื่อนชายอกีสอง

คน หญงิสาวเร่งฝีเท้าแต่กไ็ม่ทำาให้เกดิพริธุ ก่อนจะเข้าไปหลบที่มมุเสา

ต้นหนึ่งอย่างเฉยีดฉวิ
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“มอีะไรหรอืเปล่าวะซนี แกเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่บรษิทัแล้วนะ” 

โดมนิกิอดเอ่ยปากถามไม่ได้ เพราะอาการเพื่อนเขาเหมอืนเหน็

เมยีพาชูม้าเที่ยวกำาเรบิขึ้นอกีครั้ง หลงัจากเป็นแบบนี้เมื่อตอนออกจาก

บรษิทัมา ทว่าไอ้คนปากแขง็กต็อบเพยีงว่าไม่มอีะไร แต่ไอ้ท่าทางของ

มนับอกชดัๆ เลยว่ามแีน่ๆ

“นั่นสคิรบั คณุโลเวลเหน็อะไรหรอืครบั” 

โคลด์เองกส็งสยัเช่นเดยีวกบัโดมนิกิ ขนาดตอนนี้เจ้านายหนุ่ม

ยงัเดนิหาบางอย่างอยู่เลย ทั้งที่เมื่อครู่กเ็ดนิมาด้วยกนัดีๆ  อยู่ แต่พอ

จะเข้าไปในคลบักลบัเดนิออกมาตามหาอะไรบางอย่างเหมอืนทำาของ

หาย

“ไม่มอีะไรหรอก” ชายหนุ่มส่ายหน้าให้ความบ้าของตวัเอง 

ตอนอยู่ที่บริษัทเขาคิดเป็นตุเป็นตะว่าตัวเองเจอผู้หญิงคนนั้น 

และเขากค็ดิว่าเพิ่งเหน็เธอเดนิสวนออกมาจากไนต์คลบัเมื่อครู ่แต่มนั

จะเป็นไปได้หรือ หญิงสาวจะอยู่ในสถานที่เดียวกันกับเขาได้ถึงสอง

ครั้งสองคราเลยหรอื

บางทสีิ่งที่เขาคดิว่าเหน็อาจจะเป็นแค่จติใต้สำานกึที่อยากพบเธอ

อกีครั้ง จนกลายเป็นภาพหลอนขึ้นมา และไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรอื

ทำาอะไรอยู่กจ็ะเหน็ภาพเธอวนเวยีนอยู่ใกล้ๆ

“ฉนัคงตาฝาดไป” ไม่ใช่แค่บอกเพื่อน แต่เขากำาลงับอกตวัเอง

ด้วยว่าภาพที่เหน็มนักแ็ค่ภาพหลอนเท่านั้น

“ตาฝาดเหน็เมยีพาชู้มาเที่ยวหรอืไง” โดมนิกิแขวะ

“เมยีแกน่ะสพิาชู้มาเที่ยว” คนถูกแขวะตอบกลบั ทว่ากไ็ม่สบ

อารมณ์เมื่อเพื่อนตวัดตีรีวนใส่

“ซนันี่ยงัไม่กลบัมาจากไทยนี่หว่า คงไม่มเีวลาพาชูม้าเที่ยวแบบ

นี้”

“ยายซนัไม่ใช่เมยีแกโว้ย” คนหวงน้องบอกจบกเ็ดนิเข้าไปด้าน
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ใน ก่อนที่เขาจะหมั่นไส้เพื่อนจนบบีคอให้มนัตายๆ ไปเสยีก่อน

“ถกูของคณุโลเวลครบั คณุหนูไม่ใช่เมยีของคณุโดมนิกิ” โคลด์

ยำ้า ก่อนเดนิตามผู้เป็นนายเข้าไป

“ทั้งน้องของแกไอ้ซนี แล้วกค็ณุหนขูองแกไอ้โคลด์ สดุท้ายกเ็ป็น

เมยีฉนัโว้ย”

“ผมกำาลังจะออกไปทำางานครับคุณโคลด์...ครับ ผมจะรีบ

ออกไปเดี๋ยวนี้แหละครบั...สวสัดคีรบัคณุโคลด์” 

โลเวลตดัสายเลขาฯ หนุ่มที่โทร. มาปลกุตั้งแต่เช้า เพื่อให้เขา

ออกไปทำางานให้ทนัเวลา เท่านั้นยงัไม่พอ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกน้อง 

ผู้ตั้งใจทำางานอย่างเคร่งครัดก็โทร. มาเร่งอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่า 

หากออกสายกว่านี้แม้แต่นาทเีดยีวรถจะตดิและอาจจะมาทำางานสาย 

ซึ่งจะต้องรายงานนายใหญ่ให้ทราบต่อไป

“ตกลงมันเป็นลูกน้องหรือเจ้าของบริษัทกันแน่วะ โทร. จิกยิ่ง

กว่าเมยีซะอกี” ชายหนุม่สบถใส่โทรศพัท์มอืถอืแล้วเกบ็เข้ากระเป๋าเสื้อ 

เปิดประตูเดินออกไปจากห้องโดยไม่เร่งรีบตามคำาเตือนของเลขาฯ 

หนุ่ม 

โลเวลแปลกใจเมื่อเห็นประตูห้องตรงข้ามซึ่งรู้มาว่ายังไม่มีคน

เช่าปิดพร้อมๆ กบัที่เขาเปิดประตูออกจากห้อง แต่ที่น่าแปลกกว่านั้น

คอื เขาคดิว่าตวัเองเหน็ภาพหลอนอกีครั้ง ภาพของหญงิสาวที่เขาเหน็

ในสนามบนิวนันั้น

“มนัจะเป็นไปได้ยงัไงวะซนี” 

ชายหนุม่บอกตวัเอง ภาพที่เหน็คงเป็นภาพหลอนเช่นครั้งก่อนๆ 

และเขาควรจะชินกับอาการนี้เสียที เพราะตั้งแต่พบหญิงสาวครั้งนั้น  

ทกุคนืเขากฝ็ันถงึเธอ แถมตอนตื่นกย็งัเหน็ภาพเธอปรากฏอยู่รอบตวั 

จนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจรงิหรอืแค่คดิไปเอง 
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“แกท่าจะเป็นเอามากนะซนี” 

คนเป็นเอามากยนืมองบานประตูตรงหน้า ก่อนจะตดัใจเดนิไป

ยงัลฟิต์เพื่อออกไปทำางาน ถ้าขนืช้ากว่านี้โคลด์คงได้มาตามถงึที่นี่ และ

เขารู้ว่าคนอย่างมนัทำาจรงิแน่

ทางด้านอัยรดากำาลังจะออกไปข้างนอก แต่ต้องรีบปิด

ประตกูลบัเช่นเดมิ เนื่องจากประตหู้องฝ่ังตรงข้ามเกดิเปิดขึ้นมาพร้อม

กันพอดิบพอดี ก่อนจะค่อยๆ แง้มประตูเปิดอีกครั้งเมื่อเห็นผ่านทาง 

จอมอนเิตอร์ว่าคนหน้าห้องเดนิจากไปแล้ว

หญิงสาวถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ใครจะคิดว่าโลเวลจะ

เปิดประตมูาพร้อมกบัเธอ ก่อนจะมองหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืเมื่อมสีาย

เข้ามา

“ว่ายงัไงเดม่อน...ฉนักำาลงัจะออกไป” 

อัยรดาบอกคนที่มีศักดิ์เป็นหลาน ทว่าคนเป็นหลานคนนี้กลับ

มองเธอเป็นน้องสาวเขาเสียมากกว่า ทั้งที่เจ้าตัวมีอายุแค่สิบหกป ี

ด้วยซำ้า 

หากไปไหนมาไหนด้วยกันคงไม่แปลกที่คนจะมองว่าเธอเป็น

น้องสาวหรอืแฟนสาวของเดม่อน รายนั้นตวัสงูใหญ่เกนิกว่าวยัรุน่ทั่วไป 

ส่วนเธอแม้จะมอีายถุงึยี่สบิห้าปีแล้ว ทว่าเชื้อสายเอเชยีของฝ่ังมารดา

กม็มีากกว่าฝรั่งยโุรปของบดิา จงึตวัเลก็และดูเดก็กว่าอายจุรงิ 

“ฉันอยู่ที่นี่ก็สบายดี นายไม่ต้องห่วงหรอก” อัยรดายิ้ม ดูท่า 

เดม่อนจะเป็นห่วงการเป็นอยู่ของเธอไม่น้อย 

การเลือกอยู่อะพาร์ตเมนต์ของพี่สาวแทนการกลับไปอยู่ที่บ้าน

กไ็ม่ลำาบากมากนกั และเธอชอบที่จะอยู่ที่นี่มากกว่าบ้านหลงัใหญ่นั้น 

คงเพราะบ้านหลงันั้นมคีวามทรงจำาเกี่ยวกบัแม่มากมาย การเดนิกลบั

เข้าไปอีกครั้งจึงเหมือนรื้อความทรงจำาในอดีตกลับมา พานทำาให้เธอ
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เสยีนำ้าตาทกุทไีป

เธอเองกเ็พิ่งรู้เมื่อครู่นี้ว่าโลเวลอาศยัอยู่ที่นี่เช่นกนั จากที่ได้รบั

การบอกเล่ามาจากพี่สาว ชายหนุ่มเป็นพวกไม่อยู่ติดบ้าน เขาจะ

เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยตามความพอใจ หรอืตามที่อยูข่องคูข่าสาวที่กำาลงั

ควงอยู่ แต่กไ็ม่รูว่้าควรจะดใีจหรอืเสยีใจดทีี่ตอนนี้โลเวลพอใจที่จะอยู่

ในอะพาร์ตเมนต์เดยีวกนักบัเธอ

“ฉนัจะวางสายแล้วนะ แล้วเจอกนั” อยัรดากดตดัสาย นกึถงึ

เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นถึงสามครั้งสี่คราก็ยิ้มขัน การมาอิตาลีครั้งนี้คง 

มเีรื่องให้สนกุอกีเยอะ

หญิงสาวเดินตรงไปยังลิฟต์โดยไม่ได้รีบร้อนมากนัก ใบหน้า

เป้ือนไปด้วยรอยยิ้มหวาน หวงัว่าวนันี้จะเป็นวนัที่ดขีองเธอ ทว่าจงัหวะ

ที่เลี้ยวตรงมมุทางเดนิเพื่อไปรอลฟิต์กต็้องตกใจจนเผลอปล่อยกญุแจ

รถร่วงตกพื้นเพราะได้ยนิเสยีงทุ้มที่เอ่ยทกั

“เจอกนัอกีแล้วนะครบั”

“อุ๊ย! แม่ร่วง” อยัรดาอทุานออกมาด้วยความตกใจ รบีก้มเกบ็

กญุแจขึ้นมาเหมอืนคนทำาอะไรไม่ถูก ก่อนจะพยายามตั้งสตใิห้รบัมอื

กบัสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้

ชายร่างสูงที่ยืนพิงผนังขยับตัวยืนตรง มองหน้าหวานที่ติดตา

ตรงึใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้ากนั 

โลเวลยงัคงเชื่อว่าเขาไม่ได้ตาฝาด และมั่นใจว่าคนที่อยู่ในห้อง

ฝ่ังตรงข้ามจงใจปิดประตทูนัททีี่เหน็หน้าเขา ทว่ากย็งัไม่มั่นใจเตม็ร้อย

ว่าจะเป็นผูห้ญงิคนเดยีวกบัที่เขาเจอหรอืเปล่า จงึแสร้งเดนิให้พ้นรศัมี

ห้องมาก่อน และมาดกัรออยู่ตรงมมุที่ต้องเดนิผ่านเพื่อไปรอลฟิต์

ชายหนุม่ตดัสนิใจไม่พลาดนกั เพราะหลงัจากนั้นไม่นานเจ้าของ

ห้องฝ่ังตรงข้ามกป็รากฏกายขึ้นพร้อมกบัเสยีงหวัใจที่เต้นกระหนำ่าด้วย

ความดใีจ 
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“เอ่อ...เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืคะ” อยัรดาแสร้งทำาเป็นจำาเขา

ไม่ได้ เมื่อสถานการณ์ที่พยายามหลกีเลี่ยงมาตลอดหลกีเลี่ยงไม่ได้อกี

แล้ว คงต้องเดนิตามเกมของเขาไป และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ไปก่อน

“นี่คุณจำาผมไม่ได้เหรอ” โลเวลเสียเซลฟ์เล็กน้อยเมื่อไม่เป็นที่

จดจำาของหญิงสาว ก่อนจะเงยหน้ายิ้มสู้ อยากได้ก็ต้องหน้าด้านสู้

หน่อยแล้วกนั

“ฉันขอโทษค่ะที่จำาคุณไม่ได้” หญิงสาวแสดงสีหน้ารู้สึกผิด  

ยิ่งเหน็คนมั่นใจในตวัเองหน้าเสยีกพ็อใจ โลเวลไม่เคยเป็นฝ่ายวิ่งตาม

ใคร เพราะผู้หญงิส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายไล่ล่าเขาเอง อยากรู้นกัว่าการ

ล่าเหยื่อของชายหนุ่มจะน่าสนใจแค่ไหน 

ใช่ว่าดูไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรจากเธอ เพราะสายตาที่เปิด

เผยออกมาอย่างโจ่งแจ้งนั่นเอง แต่ก็ถือว่าเจ๊ากันเพราะเธอก็มีบาง

อย่างที่ต้องการจากเขาเช่นกนั

“ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับ” ชายหนุ่มส่งยิ้มให้บ่งบอก

ว่าไม่เป็นไร “ถึงวันนี้คุณจะจำาผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ผมเชื่อว่าหลัง

จากนี้ไปคณุจะไม่มวีนัลมืผมได้”

“ดูคณุมั่นใจนะคะ”

“ผมมั่นใจในสิ่งที่มนักำาลังจะเกิดเสมอครบั” ชายหนุ่มพูดด้วย

ความมั่นใจ ก่อนจะเอ่ยแนะนำาตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำาต่อหน้าสตรี 

คนไหน เพราะพวกเธอเหล่านั้นต่างกร็ู้จกัเขาด ี“ผมโลเวลครบั”

อัยรดายิ้มรับ ก่อนแนะนำาตัวกลับโดยไม่ให้เสียมารยาท “ฉัน

อยัย์ อยัรดาค่ะ”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบั” ชายหนุ่มยื่นมอืไปตรงหน้า 

“เช่นกนัค่ะ” หญงิสาวเอื้อมไปจบัมอืหนาที่ยื่นค้างรออยู่ ก่อน

จะชกัมอืกลบัทนัทเีมื่อมอืสมัผสักนั
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“คณุมาเที่ยวโรมหรอืครบั” ชายหนุ่มชวนคยุระหว่างเดนิไปยนื

รอหน้าลฟิต์ แม้หญงิสาวจะไว้ท่าทปีระมาณหนึ่ง แต่กไ็ม่ได้ดูเหมือน

จะเข้าไม่ถงึเสยีทเีดยีว เรยีกได้ว่าหญงิสาวรูจ้กัวางตวัเป็น เพื่อที่จะให้

เสอือย่างเขาคลั่งจนพร้อมกระโจนใส่

“กด้็วยค่ะ” อยัรดาตอบแค่นั้น ไม่ได้ขยายความต่อ เธอรูว่้าเวลา

ไหนควรพูด เวลาไหนควรเล่นตัว หรือเวลาไหนควรใช้มารยาหญิง 

เนื่องจากได้รับการเทรนมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญและรู้จักชายตรง

หน้าดี

“ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหรืออยากมีไกด์ส่วนตัวก็เรียก

ผมได้นะครบั” 

ชายหนุม่ผายมอืให้หญงิสาวเข้าไปด้านในก่อนเมื่อลฟิต์มาพอด ี

รู้สึกทำาตัวไม่ถูกเช่นกันเพราะไม่เคยมีใครหมางเมินใส่เช่นนี้ ถามคำา 

ตอบคำา แถมยงัไม่คดิขยายความเสยีด้วย

“ขอบคุณสำาหรับนำา้ใจนะคะ” หญิงสาวค้อมศีรษะลงเล็กน้อย 

ส่งยิ้มให้เขาแล้วยนืนิ่งมองตวัเลขที่นบัถอยหลงัลงเรื่อยๆ จนถงึที่หมาย 

ก่อนเอ่ยลา “ดฉินัขอตวัก่อนนะคะ”

“เชญิครบั” 

ชายหนุม่มองคนร่างบางที่เดนิตรงไปยงัรถของตวัเองซึ่งจอดอยู่

หน้าอะพาร์ตเมนต์ ก่อนขับออกไปโดยไม่ทิ้งสายตาหรือแม้แต่เบอร์

โทรศพัท์ไว้ให้ดูต่างหน้า ช่างผดิไปจากผู้หญงิที่เคยพบเจอ

“ปกติต้องได้เบอร์แล้วนี่หว่า แต่ก็นั่นแหละ นี่มันไม่ปกตินี่”  

ชายหนุ่มปลอบใจตวัเอง เพราะถงึยงัไงหญงิสาวกห็นเีขาไม่พ้นหรอก 

เพราะรู้ทั้งชื่อและที่อยู่ขนาดนี้ 

โลเวลเตรยีมจะเดนิไปที่รถเช่นกนั แต่กต็้องตกใจเมื่อมชีายคน

หนึ่งเดนิมาขวางหน้าไว้

“เฮ้ย! มาได้ไงวะเนี่ย”
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“คณุสายไปสบิห้านาทนีะครบัคณุโลเวล” 

“มัวแต่คุยกับนางฟ้าอยู่” ชายหนุ่มบอกอย่างไม่ใส่ใจ โยน

กญุแจรถให้ลกูน้องหนุม่ เมื่อมาแล้วกท็ำาตวัให้เป็นประโยชน์เสยีหน่อย 

เขาจะได้นั่งนกึแผนการทำาความรู้จกันางฟ้า

“แฮงเอาต์จากเมื่อคนืยงัไม่หายเหรอครบั” โคลด์คว้ากญุแจรถ

มาถอืไว้ เดนิตรงไปยงัรถเจ้านายที่จอดอยู่ไม่ไกล

“แกไม่เหน็ผู้หญงิที่ลงมาพร้อมฉนัเมื่อกี้เหรอ” โลเวลถามขณะ

เข้าไปนั่งในรถเรยีบร้อย 

สารถจีำาเป็นเดนิเข้ามานั่งประจำาที่ตวัเองแล้วออกรถ มองกระจก

หลงัยงัเหน็ผู้เป็นนายทำาท่าเคลิ้มไม่หายจงึถามว่า “เธอสวยขนาดนั้น

เลยเหรอครบั”

“ตั้งแต่เจอเธอที่สนามบนิ ฉนักไ็ม่เคยลมืหน้าหวานๆ ของเธอ

เลย”

“แสดงว่าสวย” โคลด์สรปุให้ตวัเอง

“ไม่ใช่สวยธรรมดา แต่สวยมาก”

“แล้วยงัไงครบั”

“ฉนัอยากได้”

“ให้ผมไปบอกเธอให้ไหม” เลขาฯ หนุ่มเสนอให้อย่างมนีำ้าใจ 

“ระดบัฉนัไม่ต้องถงึมอืนายหรอกโคลด์ งานนี้ฉนัลยุเองเว้ย”

“งั้นกแ็สดงว่าได้เบอร์มาแล้ว”

“ยงัไม่ได้ขอ”

“แสดงว่าผู้หญงิเขาไม่ค่อยจะสนใจคณุเท่าไหร่นะครบั” โคลด์

วเิคราะห์ 

ระดับโลเวลเจ้าของฉายาคุณชายมาเฟียให้ความสนใจเธอ

ขนาดนี้ ทว่าเจ้าหล่อนกลบัไม่แม้แต่จะให้ช่องทางการตดิต่อไว้ ฉะนั้น

จงึคดิได้สองทางคอื หญงิสาวฉลาดเลอืก และโลเวลไม่น่าสนใจพอ 
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“แกดูถูกฉนัเกนิไปแล้ว โคลด์ เทรย์เวอร์” 

“ผมพูดความจริงนะครับ จากที่ผ่านมาผู้หญิงที่คุณแสดงท่าที

สนใจ มใีครบ้างที่จะปฏเิสธคณุ” ชายหนุ่มยกตวัอย่าง และคำาตอบที่

ได้กไ็ม่ต่างจากที่คดิไว้สกัเท่าไร

“ไม่ม”ี

“นั่นไงครบั แต่ผู้หญงิคนนี้เธอฉลาดเลอืก”

“ผู้หญงิเขาแค่ไว้ท่าทหีรอก เดี๋ยวหยอดอกีหน่อยขี้คร้านจะตดิ

ฉนัแจ” 

ชายหนุ่มยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่เคยเจอ อาจจะมีเล่น

ตัวในช่วงแรก แต่สายตาพวกหล่อนก็บอกชัดว่าเตรียมจะกระโจนใส่

เขาเช่นกนั แค่เล่นตวัเพื่ออปัราคาทั้งนั้น แม้ผู้หญงิที่เขาเจอคนนี้จะให้

ความรู้สกึแปลกไป แต่เขาเชื่อว่าเธอเองกพ็งึใจเขาไม่น้อยเช่นกนั

“ขอให้คณุโลเวลสมหวงัครบั”

“ขอบคณุ” ชายหนุ่มบอกเสยีงสะบดั 

คำาอวยพรของโคลด์นั้นมันคือคำาท้าทายดีๆ นี่เอง เฮอะ...ถึง 

ลกูน้องหนุม่ไม่ท้าเขากพ็ร้อมเข้าพุง่ชนอยู่แล้ว กด็ผูลลพัธ์ที่เขาจะได้ส ิ 

ทั้งขาว สวย เอกซ์ อึ๋ม เรยีกได้ว่าสวรรค์ของผู้ชายชดัๆ

“ว่าแต่ทำาไมนายถงึมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้า”

“ผมยงัไม่ได้บอกคณุโลเวลหรอืครบัว่าผมอยู่ที่นี่” 

“นี่กะจะเป็นเงาตามตัวจริงๆ เลยใช่ไหม” โลเวลทำาหน้าเซ็ง  

ไม่คดิว่าคนเป็นพ่อจะทำากนัถงึขนาดนี้ คนเป็นลกูเช่นเขาจะทำาอะไรได้

นอกจากต้องทำาใจยอมรบั 

คฤหาสน์แคสเซียส

“สวัสดีค่ะมาดาม” อัยรดายกมือไหว้มาดามคิงส์ตัน หรือ  

‘นริดา ณชิกลุ’ มารดาของผู้ชายที่เธอเพิ่งเจอไปก่อนหน้านี้ และยิ้มให้
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เมื่อท่านกางแขนออกรออ้อมกอดจากเธอ ซึ่งหญิงสาวก็ไม่ปล่อยให้

ท่านรอนาน เข้าไปสวมกอดท่านด้วยความรกัและเคารพไม่แพ้คนเป็น

พี่ 

มาดามนิรดาอายุไล่เลี่ยกับริฮานน่าพี่สาวเธอ แถมทั้งสองยัง

เป็นสะใภ้ของบ้านคงิส์ตนัไม่ต่างกนั ทกุครั้งที่มาเยี่ยมเยยีนพี่สาวกม็กั

มีท่านเป็นแขกของที่บ้านอยู่เสมอ ความรักที่นิรดามอบให้อบอุ่นเช่น

เดียวกับความรักของมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเองก็

รู้สกึอบอุ่นและอุ่นใจทกุครั้งที่ได้รบัอ้อมกอดนี้

“แม่ไม่ได้เจอน้องดานานแค่ไหนแล้วนะ” นริดาเอ่ยถามทั้งที่ยงั

ไม่ยอมปล่อยให้คนรุ่นลูกได้เป็นอสิระ 

“เกอืบหกเดอืนค่ะ” 

“ดูสิ ไม่เจอกันนาน หนูดูคลำ้าขึ้นรึเปล่า” นิรดาดันคนตัวเล็ก

ออก สำารวจร่างบางพร้อมลบูสมัผสัผวิเนยีนที่ดคูลำ้าแดดลงไปกว่าครั้ง

ก่อนที่เจอกนั

นิรดาพบหญิงสาวตรงหน้าเมื่อหลายปีก่อน คราแรกเพราะ

สงสารเดก็หญงิตวัเลก็ที่สญูเสยีแม่ไปคนหนึ่งแล้วคนเป็นพ่อยงัต้องมา

ติดคุก แม้อาร์มันโด้จะเคยทำาไม่ดีกับเธอและครอบครัวไว้ ทว่าเด็ก

หญงิอยัรดาในตอนนั้นช่างน่าสงสารนกั 

เวลาผ่านไปความสงสารที่มีก็กลายเป็นความรักเสมือนแม่คน

หนึ่งที่มีต่อลูก ยิ่งรู้ว่าเด็กหญิงผอมแห้งในวันนั้นเติบโตเป็นสาวสวย

สะพรั่งในวันนี้และรู้สึกเช่นไรกับลูกชายคนโตของเธอก็ยิ่งรักหญิงสาว

มากขึ้น หวงัว่าความน่ารกัในตวัอยัรดาจะทำาให้โลเวลหลงรกัได้ไม่ยาก

“ก่อนมาน้องดาช่วยคุณตาลงผลไม้มาค่ะ เลยคลำ้าแดดไป

หน่อย” หญงิสาวเล่าให้ฟังด้วยความสนกุ 

ปกตอิยัรดาอาศยัอยูท่ี่กรงุเทพฯ เพราะต้องเรยีนหนงัสอื แต่ยาม

ว่างหญงิสาวกม็กัขบัรถไปยงับ้านสวนที่อยู่ห่างจากเมอืงหลวงไม่มาก 
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และเมื่อได้ไปเยอืนกร็ู้สกึสนกุไปกบัมนัได้ทกุครั้ง 

แม้คนเป็นแม่จะอายุสั้น ทว่าคุณตาคุณยายของเธอก็ยังคง 

แขง็แรงด ี สวนผลไม้ที่มเีกอืบร้อยไร่ท่านทั้งสองกด็แูลด้วยตวัเองพร้อม 

กบัคนงานจำานวนหนึ่ง

“เดี๋ยววนัหลงัเราไปสปากนันะคะ” 

“ได้ค่ะมาดาม” อยัรดายิ้มรบั

“บอกแล้วไงให้เรยีกแม่ เดก็คนนี้นี่” นริดาเอด็คนไม่เคยทำาตาม

เสียงเขียว ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงอบอุ่นตามมา “เรียกแม่ฝันแบบที่ 

พี่ภทัรเรยีกสลิูก”

“ค่ะแม่ฝัน” อยัรดาทำาตามอย่างว่าง่าย รู้สกึขอบคณุผู้หญงิตรง

หน้าไม่น้อยที่เอน็ดเูธอเหมอืนลกูสาวคนหนึ่ง รวมถงึพี่สาวต่างมารดา

ที่ไม่เคยมองเธอเป็นน้อง แต่กลบัมองเธอเหมอืนลูกสาว

“สองแม่ลูกทางนั้นน่ะ มาทานข้าวกนัได้แล้ว” 

ริฮานน่าที่ลงมือทำาอาหารต้อนรับน้องสาวเพียงคนเดียวด้วย 

ตวัเองกวกัมอืเรยีก เมื่อสองหนุม่ใหญ่นคิาโอกบัไมลย์ีนั่งคอยท่าอยูท่ี่โต๊ะ

เรยีบร้อย

“ไปทานข้าวกนัเถอะลูก” นริดาจูงมอือยัรดาเดนิเข้าไปด้านใน

ห้องอาหาร ตลอดทางเดนิสองสาวต่างวยักม็เีรื่องราวมากมายระหว่าง

ที่ไม่ได้เจอกนัมาเล่าสู่กนัฟัง จนคนที่เหน็ภาพความน่ารกัแบบนี้อดแซว็

ไม่ได้

“ตั้งแต่มาถงึคณุยงัไม่สนใจผมเลยนะที่รกั” 

นคิาโอโอดใส่ภรรยา ตั้งแต่มาถงึบ้านแคสเซยีสเธอกเ็อาแต่ขลกุ

อยู่กับริฮานน่า ปล่อยให้เขานั่งอยู่กับไมลีย์โดยไม่คิดจะสนใจ มันก็ 

ไม่ได้น่าเบื่อหรอกที่ต้องนั่งคุยกับพี่ชายซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกัน 

ทว่าการไม่มีร่างนุ่มนิ่มคอยวนเวียนอยู่ข้างกายก็ทำาให้เหมือนขาด 

บางอย่างไป
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“ฉันสนใจคุณตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะนิค” นิรดาหันไปตอบสาม ี

ก่อนจะหันมาคุยกับหญิงสาวรุ่นลูกที่เธอมีเรื่องมากมายอยากถามไถ่ 

“น้องดาเจอพี่ภทัรหรอืยงัลูก”

“ยงัเลยค่ะ” หญงิสาวปด เพราะหากตอบว่าเจอกนัแล้ว แถม

โลเวลยงัจำาเธอไม่ได้ คงมคีำาถามอกีมากมายตามมา ไม่ใช่แค่จากนริดา 

ทว่าจากทกุคนบนโต๊ะอาหารต่างหาก 

“ให้แม่นัดพี่ภัทรให้ไหม เราจะได้ทำาความรู้จักกันไว้” นิรดา

ออกตวัเตม็ที่ 

เธอพร้อมทำาทกุอย่างให้ได้อยัรดามาเป็นลูกสะใภ้ หากลูกชาย

ตวัแสบของเธอได้เจอน้องดา ความแรดเรื่องผู้หญงิที่มอียู่ในตวัโลเวล

อาจจะลดลงไปบ้าง 

ไม่รู้เพราะนิสัยส่วนตัวหรือได้คนเป็นพ่อมาเต็มๆ โลเวลถึงเจ้า

สำาราญยิ่งนกั ไม่มวีนัไหนที่ชายหนุ่มจะไม่ตกเป็นข่าวกบัผู้หญงิ 

“พี่เขาคงไม่อยากเจอน้องดาหรอกค่ะ” หญงิสาวบอกเสยีงเศร้า 

ทกุคนในที่นี้กร็ูว่้าโลเวลไม่ชอบหน้าเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หาก

มเีธออยู่ที่ใดเขากม็กัหลกีเลี่ยงเสมอ เช่นวนันี้...

“วันนี้พี่เขาติดงานเลยไม่ว่างมา น้องดาอย่าเสียใจเลยนะลูก” 

นริดาแก้ตวัแทนลกูชาย ทั้งที่ความจรงิโลเวลไม่ได้ตดิงานหรอืธรุะอะไร 

ทว่าชายหนุ่มมกัมขี้ออ้างที่จะไม่มาบ้านหลงันี้เสมอ

“น้องดาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ เราทานข้าวกนัดกีว่านะคะ” 

อยัรดายิ้มร่าเรงิ ไม่ให้ทกุคนต้องเป็นห่วง รู้ว่าชายหนุ่มไม่ได้มี

งานอะไรอย่างที่มารดาเขาต้องการช่วย ทว่ากไ็ม่แปลกใจนกัที่เขาจะ

ไม่ยอมมาที่นี่ เพราะทกุคนรูด้ว่ีาโลเวลไม่เคยให้อภยักบัสิ่งที่อาร์มนัโด้

ทำาไว้ แม้ตอนนี้ชายคนนั้นจะลาจากโลกไปแล้วกต็าม  

“นั่นสทิี่รกั อย่าเพิ่งชวนน้องดาคยุส ิอย่าลมืว่าวนันี้คณุมเีวลา

ทั้งวนั”



อริมา   43

“กไ็ด้ค่ะ” อยัรดายิ้มให้ทกุคน ลงมอืจดัการกบัอาหารน่ากนิตรง

หน้า ทว่าก็ต้องตกใจเมื่อถูกสวมกอดจากด้านหลังอย่างไม่ทันตั้งตัว 

และรู้ได้ทนัทวี่าเจ้าของอ้อมกอดนี้เป็นใคร 

“เดม่อนคดิถงึอยัย์ที่สดุเลย” 

“ปล่อยน้องดาก่อนเถอะเจ้าเดม่อน ก่อนที่น้าเราจะสำาลักข้าว

เสยีก่อน” 

ไมลีย์เอ่ยเตือนลูกชายวัยสิบหกที่โผล่พรวดเข้ามากอดอัยรดา

จนทำาให้หญงิสาวตกใจเกอืบสำาลกั

คนถูกปรามยอมทำาตามแต่โดยดี ทิ้งตัวนั่งลงข้างคนเป็นน้าที่

เขามองว่าเป็นน้องสาวคนเล็กเสียมากกว่า เพราะอัยรดาดูบอบบาง 

ยิ่งนกั และเขากพ็ร้อมจะปกป้องเธอ

“ทำาไมอัยย์มาถึงแล้วไม่ขึ้นไปเรียกเค้าล่ะ” เดม่อนมักเรียก 

หญงิสาวด้วยชื่อใหม่ ไม่เหมอืนกบัคนอื่นที่ยงัเรยีกว่าน้องดาตดิปาก 

“แม่ก็ให้คนไปเรียกแล้วนี่” ริฮานน่าส่ายหัวให้ลูกชายที่วันนี้ 

แต่งตวันานเป็นพเิศษ

“พอลลี่ไปเรียกลงมาทานข้าว แต่ไม่ได้บอกว่าอัยย์มาแล้วเสีย

หน่อย” 

“ถ้าอย่างนั้นกท็านข้าวกนัเถอะ ฉนัหวิจนแสบท้องไปหมดแล้ว

เนี่ย” อยัรดาบอก 

“ถ้าอย่างนั้นก็ทานกันเถอะ” เด็กหนุ่มกระตือรือร้นเพราะไม่

อยากให้น้าสาวทนหิว ก่อนจะชวนคุยต่อเมื่อเห็นหญิงสาวเริ่มกิน  

“วนันี้เราไปเที่ยวกนันะอยัย์”

“เสยีใจจ้ะเดม่อน เพราะวนันี้แม่ฝันจองตวัน้องดาแล้ว” นริดา

บอกอย่างผู้เหนอืกว่า “มาทหีลงักร็อควิไปนะคะหนุ่มน้อย หรอืจะให้

แม่ฝันเรยีกเจ้าซนี่อนให้” เธอเสนอทางเลอืกให้ ทว่าอกีฝ่ายกลบัส่าย

หน้า
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“ผมขออยู่กบัแม่ฝันกบัอยัย์ดกีว่า”

“แต่วนันี้มเีทสรถมาใหม่ที่สนามนะเดม่อน ลกูไม่อยากไปเหรอ” 

นริดาเอาเรื่องที่เดก็หนุ่มชอบมาล่อ แต่เดม่อนกย็งัส่ายหวัเหมอืนเดมิ

“ผมไปเทสวนัหลงักไ็ด้ อยากอยู่กบัอยัย์มากกว่า”

“งั้นกต็ามใจ แต่อย่ามาบ่นว่าเบื่อกแ็ล้วกนั เพราะผูห้ญงิเขาจะ

คยุกนั” 

“ไม่มปีัญหาครบั”

“เรานี่ทำาตวัเหมอืนน้องดาเป็นแฟนเข้าทกุทแีล้วนะเจ้าเดม่อน” 

ริฮานน่าเอ่ยแซ็วอย่างไม่จริงจังนัก เพราะลูกชายเธอติดน้าสาวแจ  

ทุกครั้งที่อัยรดากลับมาเยี่ยมเยียนก็จะมีเดม่อนเป็นองครักษ์ตามติด 

ไปทกุฝีก้าว

“มี้คิดมากไปแล้ว ผมแค่กลัวว่าอัยย์จะเหงา เพราะไม่มีเพื่อน

อยู่ที่นี่ต่างหาก” เดม่อนรีบแก้ตัว มือที่บีบกันแน่นอยู่ใต้โต๊ะค่อยๆ 

คลายออก เมื่อทกุคนส่ายหน้าอย่างไม่ตดิใจอะไร

“เราก็อย่าหวงน้องดามากไป เดี๋ยวจะไม่มีใครกล้ามาจีบ  

ไม่อยากอุ้มหลานรไึง”

“ไม่อยากฮะ” เดม่อนตอบโดยไม่ต้องคดิ ก่อนจะตกัอาหารไทย

ที่มารดารำ่าเรยีนมาจากแม่ฝันใส่จานอยัรดาด้วยความใส่ใจ “กนิเยอะๆ 

นะอยัย์ จะได้โตไวๆ”

“นายนั่นแหละที่ควรกินเยอะๆ” อัยรดาตักกับข้าวใส่จานของ 

เดม่อนบ้าง 

“ทั้งสองคนนั่นแหละที่ควรจะกนิเยอะๆ” 

ริฮานน่าห้ามทัพของทั้งสองที่แย่งกันตักอาหารใส่จานของอีก

ฝ่าย ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีๆ ทั้งสองก็ยังเล่นกันเหมือนตอนเด็กไม่มี

เปลี่ยน 

น้องสาวที่เธอเป็นห่วงโตขึ้นเป็นสาวสวยสะพรั่งไม่แพ้คนแม่ 
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ทว่าแววตาเศร้าสร้อยที่ไม่ว่ากี่ครั้งที่เจอกไ็ม่เคยจางหาย ได้แต่หวงัว่า

สกัวนัน้องสาวคนนี้จะใช้ชวีติโดยไม่ยดึตดิกบัอดตีอกี 

และคนคนเดยีวที่สามารถช่วยอยัรดาได้คอืผู้ชายที่อยู่ในใจเธอ

มาตลอดสิบกว่าปี หวังว่าเวลาที่ผ่านมานานจะทำาให้โลเวลลืมความ

แค้นในใจไปเสยีท ี อยัรดาเองกจ็ะได้ปลดปล่อยตวัเองจากความแค้น

นั้นด้วย




