
บทนำ�
ชีวติของตวัประกอบท่ีพลกิจากหน้ามอืเป็นหลงัฝ่าเท้า

ปึง!

แรงกระชากอนัป่าเถื่อนส่งผลให้บานหน้าต่างที่ลงกลอนอย่างแน่นหนา

เปิดออกอย่างแรง สายลมพดัหวนยามค�่าคนืชวนให้กายบางซึ่งนอนอยูบ่นเตยีง

รู้สกึตวัตื่น ทว่าไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะลมืตาขึ้นมา

ซุนมี่มี่หมกตัวอยู่ในเรือนนางก�านัลมายาวนานกว่าหกทิวาหกราตร ี

อาหารและน�้าแทบมไิด้แตะต้องจนร่างกายอ่อนแรง จ�าได้ว่าก่อนที่ลี่ฮวา สหาย

สนิทจะจากไปเมื่อตอนหัวค�่า ได้บอกกับนางว่าวันนี้ที่วังพิชิตบูรพามีจัดงาน

เลี้ยงรับขวัญท่านหญิงซึ่งมีอายุครบหนึ่งเดือน วันนี้ตั้งแต่รุ่งเช้ามีแขกเหรื่อ 

ทั้งหลายหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทศิ เหน็ว่าแม้แต่ฮ่องเต้เองยงัมรีาชโองการ

ส่งองค์ชายมาเพื่อร่วมแสดงความยนิดอีย่างใกล้ชดิ

ส่วนนางน่ะหรือ... หกวันก่อนหน้านี้ถูกคนรักซึ่งเป็นคนเลี้ยงม้าหนุ่ม

ในวงัพชิติบูรพาที่เตบิโตมาด้วยกนัสลดัรกั ด้วยเหตุผลว่านางอ้วนอปัลกัษณ์

จนกระทั่งหมาตาบอดยงัมเิหลยีวแล

ฮอืๆ... เพยีงแค่นกึถงึใบหน้าของอกีฝ่าย กช็อกช�้า ระทม ขมขื่น หยาด

น�้าตาไหลรนิอาบแก้มนวลเนยีนทั้งที่ยงัหลบัตา สะอื้นไห้อย่างเงยีบงนั
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นางก�านัลสาวมัวแต่จมอยู่ในห้วงความเจ็บปวด จนมิทันสังเกตว่าเงา

ร่างสีด�าได้แทรกกายผ่านหน้าต่างบานดังกล่าวแล้วมุ่งมายังเตียงเล็ก ใบหน้า

ซกีล่างของเขาถูกบดบงัด้วยผนืผ้าสดี�า เผยให้เหน็ดวงตาคู่คมสดี�าสนทิซึ่งเจอื

แววเคร่งเครียด ก่อนที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นตกตะลึงเมื่อสบเข้ากับร่างที่

ก�าลงันอนร้องไห้อย่างน่าสงสาร

ผวิกายของนางขาวผ่องอมชมพ ูรมิฝีปากรูปกระจบัอวบอิ่มน่าลิ้มลอง

แม้จะซดีไปบ้าง พวงแก้มที่อาบไปด้วยหยาดน�้าตาเป่ียมไปด้วยเสน่ห์น่าปกป้อง 

คิ้วโก่งเรียวดั่งคันศรและแผงขนตายาวงอนท�าเอาบุรุษผู้พบพานสตรีมามาก

ถงึกบัลมหายใจสะดุด

เขาเคยมาที่วังพิชิตบูรพาหลายครั้งในรอบสองเดือนที่ผ่านมานั้น 

ลกัลอบเขา้มายามวกิาลกห็ลายหน แต่กไ็ม่เคยมสีกัครั้งที่เขาจะมโีอกาสได้พบ

โฉมสะคราญที่ท�าให้แทบหลงลมืตวัตนเยี่ยงนี้

ไม่น่าเชื่อว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ท่านอ๋องจะซกุซ่อนบปุผางามดอกนี้

ไว้ในวงัได้อย่างมดิชดิ...

นยัน์ตาของผู้คดิพร่างพราวระยบิระยบั มทินัไรกห็รี่ตาลงเมื่อรบัรู้ถงึ

เสยีงฝีเท้ามากมายที่ก�าลงัเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกที

‘ถูกตามตวัพบจนได้’

ร่างค่อนข้างบางกว่าบุรุษทั่วไปในชุดสีรัตติกาลคิดพลางพุ่งตรงไปยัง

เตียงเล็ก พริบตาเดียวก็คร่อมหญิงสาวไว้ใต้ร่าง เสียงหัวเราะในล�าคอดัง

สะท้อนไปมาอยู่ในห้องเลก็ ปลกุผูท้ี่ก�าลงัเศร้าสร้อยให้ฝืนลมืตาขึ้นมาในความ

มดืมดิ

ซุนมี่มี่เบกิตาโตจนแทบถลนออกจากเบ้าเมื่อพบกบัแขกผู้ไม่ได้รบัเชญิ 

นางอ้าปากเตรยีมจะส่งเสยีงกรดีร้องให้คนช่วย ทว่าชายหนุ่มลงมอืฉบัไวกว่า

“ชู่ๆ” นิ้วหยาบกร้านสัมผัสลงบนกลีบปากบาง ส่วนมืออีกข้างก็ตรึง 

ข้อมอืเรยีวสองข้างไว้เหนอืศรีษะ เมื่อสบกบัแววตาดั่งอสูรจบัจ้องเหยื่อ หวัใจ

ของสาวน้อยกเ็ต้นระทกึด้วยความหวาดกลวัระคนขดัเขนิ “เงยีบเสยี มเิช่นนั้น
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ข้าคงมอิาจรบัประกนัความปลอดภยัของรมิฝีปากที่งดงามของเจ้าได้”

‘งดงาม?’

หญงิสาวทวนในใจเสยีงหลงพลางกะพรบิตาถี่ สบิเจด็ปีที่เกดิมา นาง

ไม่เคยได้ยนิค�าว่า ‘งดงาม’ ออกจากปากผู้ใด อย่าว่าแต่บุรุษเลย แม้กระทั่ง

สตรทีี่สนทิสนมกนักย็งัไม่เคย มแีต่ค�าว่า ‘อ้วนอปัลกัษณ์’ ไม่ก ็‘สตรหีมูตอน’ 

มาโดยตลอด

ความมึนงงสับสนส่งผลให้ท่าทีขัดขืนในทีแรกสงบลงได้บ้าง แต่มันก็

แค่ครู่เดยีวเมื่อร่างบางเริ่มสั่นเทาราวกบัลูกนกเสยีขวญั

“เจ้าเป็นใคร… ต้องการอะไร...” นางกระซบิถามแผ่วเบา โดยที่นิ้วหยาบ

กร้านยงัแนบอยู่บนรมิฝีปากของตน

“ข้ารึ...” เสียงนุ่มทุ้มเหนือร่างเจือความขบขันอยู่หลายส่วน แต่ถึง

กระนั้นกโ็อ้เอ้มยิอมตอบ ยิ่งเหน็คนใต้ร่างร้อนใจและหวาดกลวักย็ิ่งรูส้กึสนุก 

คนอะไรช่างน่ากลั่นแกล้งเสยีเหลอืเกนิ “เจ้าชื่ออะไร”

ซุนมี่มี่ส่ายหน้ารัว ยามปกติก็พอมีแรงสู้ได้บ้างเพราะถูกใช้ให้ยก 

ของหนกัเป็นประจ�า ทว่ายามนี้ไม่ได้กนิข้าวเตม็อิ่มมาหลายมื้อ จงึมอิาจดิ้นให้

หลุดออกจากพนัธนาการของบุรุษแปลกหน้าผู้นี้ได้

เขาแต่งกายเยี่ยงนี้ ย่อมเป็นคนร้ายมากกว่าคนดี

“ปล่อยข้าไปเถดิ” นางขอร้องเสยีงสั่น พบวา่อกีฝ่ายก�าลงัเบนสายตาไป

ยงัหน้าต่างที่เปิดอยู่

“ข้าต้องไปแล้ว” เขากล่าวอย่างแสนเสียดาย คลายข้อมือทั้งสองของ

หญงิสาวให้เป็นอสิระ ก่อนที่ใบหน้าจะโฉบลงมาโดยที่นางมทินัตั้งตวั

ซุนมี่มี่ตาเหลือกโตเมื่อสัมผัสได้ถึงริมฝีปากอุ่นร้อนภายใต้ผ้าผืนบาง 

ที่แนบลงบนกลบีปากของตนเอง

นางโดนขโมยจุมพติไปแล้ว!

“ไว้ข้าจะมาใหม่” เจ้าของเงาร่างสีด�ากล่าวจบก็พุ่งหายออกไปทางช่อง

หน้าต่าง หลงเหลือเพียงสายลมหวีดหวิวยามราตรีพร้อมกับกลิ่นชื้นอ่อนๆ 
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ของน�้าค้างบนใบหญ้า มีเพียงความปวดที่ข้อมือเท่านั้นที่ตอกย�้าว่าสิ่งที่เพิ่ง 

เกดิขึ้นเมื่อครู่เป็นความจรงิ มใิช่ภาพหลอนหรอืภาพฝันที่นางคดิไปเอง

ร่างบางผุดกายลุกขึ้นนั่งบนเตยีง มองซ้ายแลขวาพยายามตั้งสต ิก่อน

จะตัดสินใจได้ว่านางควรจะออกไปตามหาลี่ฮวาเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคนร้าย

แฝงกายเข้ามาในวงัพชิติบูรพา

...ทว่ายังมิทันได้ท�าดั่งใจหวัง ประตูห้องนอนของนางก็ถูกเตะโครม 

เข้าอย่างแรง พร้อมกบัฝีเท้ามากมายวิ่งกรูกนัเข้ามาในห้อง

ซุนมี่มี่ร่างกายแข็งทื่อกลายเป็นเสาหินทันทีเมื่อมองเห็นผู้ที่ยืนอยู่หน้า

สุดในกลุ่มผู้ที่บุกเข้ามาอย่างเตม็ตา

รูปร่างสูงโปร่งองอาจเยี่ยงนี้...

แต่งกายด้วยชุดสคีรามขลบิเงนิเยี่ยงนี้...

มปี้ายหยกขาวแสดงฐานะห้อยอยู่ข้างเอวเยี่ยงนี้...

ย่อมเป็นผู้ใดไปมิได้นอกจากเยว่หมิง... ท่านอ๋องน้อยเพียงคนเดียว 

แห่งวงัพชิติบูรพา!

เยว่หมงิจ้องมองโฉมสะคราญบนเตยีงอยูค่รูห่นึ่ง เขาตระหนกัดว่ีาห้อง

นี้เป็นห้องของนางก�านลัซุนมี่มี่ ทว่าสตรทีี่นั่งอยู่บนเตยีงนั้นไม่ใช่ เพยีงเท่านั้น

กม็ากพอที่จะท�าให้ใบหน้าของเขาแดงก�่าไปด้วยเปลวเพลงิแห่งโทสะ “เจ้าเป็น

ใคร!”

พวกมนัส่งสายลบัมาคราวนี้ คดิจะใช้แผนหญงิงาม... ชั่วช้า ไม่รู้จกั 

ฟ้าสูงแผ่นดนิต�่า!

“ท่านอ๋องน้อย...” ซุนมี่มี่ตกใจจนน�้าตาไหลพราก หลายวันมานี้นาง

ร้องไห้เสยีจนดวงตาปูดโปน ดวงตาแสบร้อนไปหมด “เป็นข้าน้อย...”

“ขา้ไม่รูจ้กัเจ้า!” ท่านอ๋องน้อยแห่งวงัพชิติบรูพาตวาดเสยีงเหี้ยม พลาง

หันไปสั่งการทหารกล้าทั้งหลาย “พวกเจ้าจับตัวนางไปขังคุก ครั้งนี้ข้าต้องรู ้

ให้ได้ว่ามนัผู้ใดกนัที่กล้าส่งสายลบัอ่อนหดัเข้ามาในวงัพชิติบูรพา!”

“พ่ะย่ะค่ะ!”
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ทหารทั้งหลายพากนักรูเข้ามาดงึร่างอนัปวกเปียกในชุดนอนนางก�านลั

ลงมาจากเตยีง ทกุอย่างเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็เสยีจนซุนมี่มี่ท�าใจไม่ทนั กว่านาง

จะรู้ตวัอกีครั้งกย็ามที่ถุงเท้าลากครูดไปตามพื้น มุ่งตรงไปยงัคุกใต้ดนิอนัน่า

สะพรงึกลวั

นางเป็นนางก�านลัในวงัพชิติบูรพาแห่งนี้แท้ๆ แล้วเหตุใด...เหตุใดท่าน

อ๋องน้อยที่นางคอยปรนนบิตัดิูแลมาตลอดชวีติกลบัจ�านางไม่ได้!



หนึ่ง
ข้าน้อยคือซุนมี่มี่

ที่ผ่านมาซนุมี่มี่เป็นเพยีงบ่าวไพร่ไร้ความโดดเด่น จงึไม่แปลกที่จะไม่

เคยได้รับการดูแลที่ดีนัก แต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นสตรีที่ไม่เคยถูกปรนนิบัติ

อย่างป่าเถื่อนและรุนแรงมาก่อน

...แล้วไอ้การที่ถกูน�าตวัมาผูกล่ามใส่เก้าอี้ไว้กลางคกุใต้ดนิแห่งวงัพชิติ

บูรพาเช่นนี้ มนัไม่ถอืว่าข้ามขั้นความโหดร้ายเกนิไปหน่อยหรอื!

หญิงสาวยามนี้สวมเสื้อผ้าเนื้อบาง เหงื่อไคลไหลชโลมกาย ขณะที่

ใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ตัวสั่นดั่งลูกนกเสียขวัญ แลดู 

น่าสงสารยิ่งนกั

รอบกายนางมีทหารร่างก�าย�ากว่าสิบนายในชุดเกราะเต็มยศ มือขวา

แนบลงบนด้ามดาบที่ห้อยอยู่ข้างกาย ขณะที่มอืซ้ายถอืคบเพลงิส่องแสงสสี้ม 

กลิ่นอายคุกคามกดดันแผ่มาจากทั่วทุกสารทิศ ทุกสายตาล้วนพุ่งเป้ามายัง

อสิตรรี่างบาง

“เจ้าเป็นใคร!” เสียงทรงอ�านาจของชายหนุ่มในชุดสีครามดังสะท้อน

ก้องไปมา ชวนขนหวัลุกเสยีจนร่างเลก็หลบัตาปี๋ รบีร้องบอกออกไป

“ข้าน้อยคอืซุนมี่มี่”
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ท่านอ๋องน้อยพระพักตร์ด�าคล�้า ซุนมี่มี่เป็นสตรีร่างอวบอ้วนที่เติบโต

มาพร้อมกัน นางถือสิทธิ์อันใดมาใช้ชื่อคนของต�าหนักอิงหย่ง ถือสิทธิ์อันใด

มาใช้ชื่อคนของเขา!

“ใครส่งเจ้ามา!” เสยีงเข้มแผ่ค�ารามด้วยแรงโทสะ ดงักกึก้องยิ่งกว่าเก่า 

ก่อนหน้านี้มคีนร้ายลอบเข้าวงัพชิติบรูพาอยูห่ลายครั้ง ที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคย

รู้ว่าอีกฝ่ายมาด้วยจุดประสงค์อันใดเพราะไม่เคยจับได้ ในเมื่อคืนนี้จับคน 

มาได้ กย็่อมต้องใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า

“ข้าน้อยคอืซุนมี่มี่”

คราวนี้มใิช่พระพกัตร์ที่ด�าทะมนึเท่านั้น พระเนตรยงัถลงึจ้องจนแทบ

ถลนออกจากเบ้า ทหารทั้งหลายต่างเกรง็สหีน้าดุดนัเคร่งขรมึ ภายในใจเตม็

ไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัย นักโทษหญิงผู้นี้อ้างตัวว่าเป็นนางก�านัลของ

ต�าหนักอิงหย่ง แต่มีหรือที่พวกเขาจะไม่เคยเห็นสาวงามผู้นี้เข้านอกออกใน 

วงัพชิติบูรพาแห่งนี้แม้แต่หนเดยีว

เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นคนในที่ค่อนข้างเก็บตัว? ไม่มีทาง ฟังเช่นไร 

กแ็ปลกพกิล น่าสงสยัเกนิไป...

“ด”ี

สรุเสยีงเยน็ยะเยอืกชวนขนลุกส่งผลให้ผูฟั้งทั้งหลายเผลอกลั้นหายใจ

ด้วยความหวาดกลวั แต่เดมิท่านอ๋องน้อยมใิช่ผู้ที่ชอบส่งเสยีงดงัหรอืโวยวาย 

ที่ผ่านมาแทบไม่ทรงเอ่ยปากหรอืเสวนากบับ่าวผู้น้อย

คราวนี้ซุนมี่มี่จงึหวาดกลวัถงึขดีสุด

โฉมสะคราญร่างน้อยน�้าตารินอาบแก้มนวล ร่างกายทั้งเหนื่อยทั้งล้า 

นยัน์ตาหวานซึ้งช้อนมองบุรุษผู้ทระนงอย่างน่าสงสาร “ท่านอ๋องน้อย ข้าน้อย

คอืซุนมี่มี่ นางก�านลัของต�าหนกัองิหย่ง ต�าหนกัของท่านอ๋องน้อยเองเจ้าค่ะ”

ร่างสูงโปร่งสาวเท้าเข้ามาใกล้นางมากขึ้น กลิ่นอายสูงศกัดิ์คุกคาม ส่ง

ผลใหผู้ท้ี่เกดิมาเป็นบ่าวรบีก้มศรีษะมองต�่าตามความเคยชนิ นางสมัผสัได้ถงึ

ลมหายใจร้อนผ่าวที่เป่ารดลงบนศีรษะ ก่อนจะตามมาด้วยเสียงทุ้มแหบ 
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ที่กระซบิลงที่ข้างหู

“ดูท่าข้าคงต้องตดันิ้วของเจ้าแล้วกระมงั”

เพราะทรงเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นสตรีจึงมิอยากลงไม้ลงมือ แต่ในเมื่อนาง

ปากแขง็และพูดจาโกหกเยี่ยงนี้... เหน็ทหีากไม่ลงมอืทรมานกค็งมไิด้ค�าตอบ

ซนุมี่มี่สะดุง้สุดตวัก่อนจะเบ้หน้าเมื่อแรงรดัจากโซ่ตรวนบาดเข้าผวิเนื้อ

บางจนเกดิรอยช�้า ก่อนหน้านี้อกหกัจนจติใจหมองเศร้ายงัพอวา่ มายามนี้นาง

ซึ่งตลอดชีวิตท�างานให้แก่วังพิชิตบูรพาด้วยความจงรักภักดี แต่กลับถูก 

กล่าวหาว่าเป็นคนร้าย แถมยงัจะโดนตดันิ้ว

สวรรค์ช่างไม่ยุตธิรรมกบันางเอาเสยีเลย!

ไม่ได้การ ในเมื่อถงึขั้นนี้ นางต้องพยายามท�าทุกวถิทีางเพื่อให้ทุกคนรู้

ว่านางคอืนางก�านลัแห่งวงัพชิติบูรพาจรงิๆ

“ท่านอ๋องน้อย” นางละล�่าละลกัตะโกนเสยีงดงัเกนิความเหมาะสมด้วย

ความลืมตัว “ที่พระกรรณข้างซ้ายมีรอยแผลเป็นเนื่องจากถูกมีดแกะสลัก 

บาดในวัยเก้าชันษา มิโปรดเสวยวานโต้ว1 แต่มิยินยอมแจ้งห้องเครื่อง 

เนื่องจากเกรงว่าจะเสยีพระพกัตร์ ครั้งหนึ่งในวยัสบิสองชนัษา ยงัให้ข้าน้อย

ปีนไปเกบ็ดอกเหมยเพื่อน�าไปมอบให้องค์หญงิอวี้หราน แล้วกย็งัม.ี..”

เยว่หมิงถอนกายออกห่างสตรีพูดมาก ก่อนจะยกมือห้ามด้วยสีหน้า

ถมงึทงึ “พอ!”

ซนุมี่มี่ปิดปากเงยีบ ลอบมองร่างสงูโปร่งที่ก�าลงัใช้มอืนวดคลงึระหว่าง

คิ้วด้วยสหีน้าคาดหวงั หวงัว่าท่านอ๋องน้อยจะทรงเชื่อเสยีทว่ีานางคอืนางก�านลั

ที่เตบิโตขึ้นมาในต�าหนกัของอกีฝ่าย

เงียบสนิท... ทุกอย่างเงียบมากเสียจนหญิงสาวได้ยินเสียงหัวใจที่เต้น

กระหน�่ารวัราวกบัลั่นกลองของตนเอง ทกุลมหายใจที่ผ่านพ้นเตม็ไปด้วยความ

ลุ้นระทกึ มอิาจหยั่งรู้ได้เลยว่าท่านอ๋องน้อยทรงครุ่นคดิสิ่งใดอยู่

1 วานโต้ว ( ) แปลว่า ถั่วลนัเตา
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โครก...

ทหารทั้งหลายรีบหันมามองหน้ากันเลิ่กลั่กเมื่อได้ยินเสียงค�าราม

ประหลาดนั้น

โครก...

มีครั้งแรกแล้วก็ย่อมมีครั้งที่สอง และคราวนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือมันมา

จากผู้ที่ถูกโซ่ล่ามตดิเก้าอี้กลางห้องขงั

ซนุมี่มี่ไม่ได้กนิข้าวเตม็อิ่มมาหกวนั ครั้นต้องใช้ความคดิหรอืใช้พลงังาน

มากหน่อยก็หิวจนหน้ามืดตาลาย เยว่หมิงซึ่งก�าลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่

ในใจพลนับงัเกดิความคดิบางอย่าง

‘สตรงีดงามผู้นี้จะใช่นางก�านลัตวัอ้วนกลมแน่หรอื’

ชายหนุม่จบัจ้องดวงตาปดูโปนที่มเีค้าความคุน้เคยอยูบ้่างเลก็น้อย จาก

นั้นจึงหันไปสั่งการทหารทั้งมวลด้วยน�้าเสียงอันน่าเกรงขาม “พวกเจ้าออกไป

ให้หมด น�าส�ารบัอาหารมาที่นี่หนึ่งชุด”

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทั้งหลายหนัมามองหน้ากนั แม้จะสงสยัแต่กม็กิล้าเอ่ย

ปากถาม การให้นกัโทษกนิข้าวดูจะไม่ใช่วธิกีารทรมาน ทว่าต่อให้ในใจอยาก

จะเอ่ยแจ้ง สิ่งเดยีวที่ท�าได้คอืก้มหน้ารบัค�าสั่งเพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น

“พ่ะย่ะค่ะ”

ทหารกล้าแห่งวังพิชิตบูรพากว่าสิบนายแขวนคบเพลิงไว้ตามมุมเสา 

จากนั้นกพ็ากนัล่าถอยออกมาจากคุกใต้ดนิอย่างเงยีบเชยีบ

“ท่านอ๋องน้อยมโิปรดเสวยวานโต้ว...” ทหารนายหนึ่งเอ่ยขึ้น

“ใช่ ท่านอ๋องน้อยมโิปรดวานโต้ว...”

พวกเขาพากันบ่นงึมง�าก่อนจะย�้ากับตนเองให้ไปบอกห้องเครื่องว่า  

ต่อไปนี้ที่ต�าหนกัองิหย่งจะต้องไม่มวีานโต้วปะปนอยูใ่นเครื่องเสวยเป็นอนัขาด

นอกจากวงัพชิติบรูพาจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามที่สดุในฤดใูบไม้ร่วง

แล้ว ยงัมเีรื่องอาหารรสเลศิของห้องเครื่องที่แม้แต่องค์จกัรพรรดเิองยงัทรง
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ชมเชยอย่างออกหน้า

สาเหตนุั้นเป็นเพราะพระชายาเป็นท่านหญงิชนเผ่าไป๋จากหยุนหนานซึ่ง

ค่อนข้างจุกจกิเรื่องส�ารบัอาหาร ดงันั้นเมื่อแต่งงานมาอยู่เมอืงหลวง จงึได้ให้

ครอบครวัของคนครวัทางฝั่งนั้นย้ายมาพ�านกัที่วงัพชิติบูรพาแห่งนี้ด้วย

กลิ่นหอมกรุ่นชวนน�้าลายสอตลบอบอวลอยู่ในคุกใต้ดิน ทว่าช่างน่า

สงสารนกัที่สตรผีู้หวิโหยจนท้องร้องจ๊อกๆ กลบัไม่มโีอกาสได้ลิ้มรสมนั

ซุนมี่มี่สูดน�้าลายที่ก�าลังจะไหลกลับเข้าปากขณะที่กะพริบตาถี่ๆ จ้อง

มองชามข้าวขนาดกลางบรรจุขาหมูของโปรดด้วยหัวใจอันสั่นสะท้าน ความ

หวิโหยท�าเอานางหน้ามดืตาลาย

ท่านอ๋องน้อยทรงพระทยัร้ายเกนิไปแล้ว!

เจ้าของร่างสงูโปร่งในสุดสคีรามนั่งบนเก้าอี้ตรงกนัข้าม มอืหนึ่งถอืชาม

ข้าว อกีมอืหนึ่งถอืตะเกยีบพร้อมกบัลงมอืคบีอาหารเข้าปากด้วยสหีน้าเรยีบเฉย 

แม้จะถูกดวงตาหวานจ้องมองตาละห้อยกต็ามที

“หากเจ้ายอมสารภาพออกมาตามตรง ข้ากจ็ะให้เจ้ากนิข้าว” เยว่หมงิ

เอ่ยพลางส่งขาหมูเข้าปากเคี้ยวยั่วผู้ที่ถูกโซ่ล่ามพนัธนาการเอาไว้

“ทะ...ทา่นอ๋องน้อย” ซุนมี่มี่กลนืน�้าลายเอื๊อก “ข้าน้อยบอกท่านไปหมด

แล้ว ข้าน้อยคอืซุนมี่มี่จรงิๆ เพคะ”

“หากเจ้าคือซุนมี่มี่จริง” เยว่หมิงลดตะเกียบในมือพลางเอ่ยเสียงขรึม 

“เหตุใดเจ้าจงึได้เปลี่ยนไปมากมายถงึเพยีงนี้”

หญิงสาวสะดุ้งอีกหน ก่อนจะเผยสีหน้าอึดอัดเมื่อโซ่ตรวนเสียดส ี

บาดผวิอกีระลอก

“ไยจงึตกใจ” ท่านอ๋องน้อยทรงหรี่พระเนตรอย่างจบัผดิ

“ขะ...ข้าน้อยเพยีงคาดไม่ถงึว่าท่านอ๋องน้อยจะทรงสงัเกตว่าก่อนหน้านี้

ข้าน้อยเป็นเช่นไร”

นางก�านัลในต�าหนักอิงหย่งมีมากกว่ายี่สิบคน ส่วนใหญ่ล้วนรูปโฉม 

โดดเด่นตราตรงึใจ ด้วยเหตนุี้ซนุมี่มี่จงึไม่เคยคาดคดิว่าสตรอ้ีวนหมูตอนเยี่ยง
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นางจะอยู่ในสายพระเนตร

ในใจลึกๆ ก็รู้สึกดีใจขึ้นมาวูบหนึ่ง ก่อนจะจางหายไปในเวลาต่อมา 

เมื่อระลกึได้ว่านางมกัจะถูกอกีฝ่ายรงัแกและใช้งานหนกัมาตั้งแต่เดก็

สหีน้าของชายหนุม่แปรเปลี่ยนไปเลก็น้อย แต่เพยีงพรบิตาเดยีวกก็ลบั

มาเรียบเฉยดังเดิม นัยน์ตาสีเข้มเฉียบคมมากขึ้น “ซุนมี่มี่ท�างานรับใช้อยู่ที่

ต�าหนักอิงหย่งมาสิบสามปี หากข้าจ�าคนที่เข้าออกต�าหนักของตนเองไม่ได ้

กค็งจะโง่งมเกนิไปกระมงั”

“เป็นเพราะว่าข้าน้อย...อดข้าวอดน�้า”

“อดข้าวอดน�้า?” เยว่หมงิทวนด้วยสหีน้าไม่เชื่อ “เหตุใดจงึต้องอด โดน

ท�าโทษร”ึ

“ท่านอ๋องน้อยตรัสเช่นนี้หมายความว่าทรงเชื่อแล้วใช่ไหมเพคะว่า 

ข้าน้อยคอืซนุมี่มี่ตวัจรงิ” ดวงหน้างดงามของนางก�านลัสาวมคีวามหวงัวาดผ่าน

ท่านอ๋องน้อยทรงคีบอาหารใส่พระโอษฐ์ต่อ คล้ายต้องการกดดันคน

หวิข้าวให้ทรมาน “นั่นกข็ึ้นอยู่กบัเจ้าว่าสามารถท�าให้ข้าเชื่อได้หรอืไม่”

“ข้าน้อย...” นางเม้มริมฝีปากซีดขาว กลิ่นหอมยั่วยวนส่งผลให้เสียง

ท้องร้องประท้วงอกีครั้ง

โครก...

เพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นไปจากตรงนี้และได้กินข้าว นางจึงต้องกลืน

ศกัดิ์ศรอีนัน้อยนดิของตนเอง พร้อมกบัเอ่ยปากพูดความจรงิไปในที่สุด

“ข้าน้อยถูกสลดัรกัเพคะ”

ครั้นผู้ที่ก�าลังสอบปากค�าได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับส�าลักข้าวที่กินเข้าไป 

“แคก็ๆๆ”

เยว่หมิงวางชามข้าวลงบนพื้นก่อนจะยกมือขึ้นมาทุบอก โชคดียิ่งนัก 

ที่ทหารเตรียมน�้ามาให้ด้วยจึงดื่มเข้าไปเพื่อกลืนข้าวที่ติดคอลงไปได้อย่าง 

ทนัท่วงที

‘ตั้งแต่เมื่อใดกนัที่ซุนมี่มี่มคีนรกั?’
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ชายหนุม่ตั้งข้อสงสยัขึ้นมาทนัควนั หากหญงิสาวตรงหน้าอ้างตวัว่าเป็น

ซุนมี่มี่หลังจากที่ลดน�้าหนักจนงามเพียงนี้ มีคนรักก็คงมิใช่เรื่องแปลก ทว่า

ก่อนหน้านี้...

“ผู้ใด?”

ดูท่าจุดประสงค์แรกที่จะสบืสวนได้แปรเปลี่ยนไปเป็นที่เรยีบร้อย

เมื่อซุนมี่มี่นึกถึงใบหน้าของคนเลี้ยงม้าที่หลงรักมาหลายปีก็เริ่มน�้าตา

คลอเบ้า ดวงตาแสบร้อนจากการร้องไห้มาหลายคืนท�าให้นางกะพริบตาถี่  

แลดูเป็นภาพที่น่าสงสารและน่าเวทนายิ่งนัก “เขา...มีนามว่าตงซือ เป็นคน 

เลี้ยงม้าในวงัพชิติบูรพาแห่งนี้เพคะ”

ไม่รูเ้พราะเหตใุดเจ้าของร่างสูงโปร่งจงึได้ลอบถอนหายใจออกมาอย่าง

โล่งอก อาจเป็นเพราะอย่างน้อยซุนมี่มี่ที่เคยอวบอ้วนกไ็ม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกบั

บุรุษมยีศศกัดิ์คนใด จนอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ในภายภาคหน้า

ประเดี๋ยวก่อน เช่นนี้กห็มายความว่าเขาเชื่อว่านางคอื ‘ซุนมี่มี่’ จรงิๆ 

น่ะหรอื?

“ซุนมี่มี่” พระพกัตร์ของท่านอ๋องน้อยกลบัมาเคร่งขรมึจรงิจงั

“เพคะ” นางพยายามกลั้นน�้าตาเพราะเกรงกลัวต่ออาญา นางมิอาจ 

คาดเดาอารมณ์ของผู้เป็นนายได้เลย

“ข้าเหน็คนร้ายเข้าไปในห้องของเจ้า เจ้ารู้จกัเขาหรอืไม่”

ซุนมี่มี่รบีส่ายหน้าทนัท ี“ไม่รู้จกัเพคะ”

พอกล่าวถงึบรุษุในชดุด�าผูน้ั้นขึ้นมา ใบหน้าขาวซดีกพ็ลนัแดงก�่าขึ้นมา

ด้วยความอบัอาย

เจ้าคนแปลกหน้าผู้นั้นกล้าขโมยจุมพติแรกของนางไป!

นางก�านัลผู้ต�่าต้อยรู้สึกราวกับถูกพรากบางสิ่งที่บริสุทธิ์และส�าคัญ 

เท่าชีวิตไปอย่างมิอาจหวนคืน อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้

ร่างกายที่อ่อนล้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งทรุดหนัก นางรู้สึกเหมือนศีรษะของ

ตนเองล่องลอยสูงขึ้น ภาพเบื้องหน้าคล้ายถูกน�้านมสาดเข้าใส่จนกลายเป็น 
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สขีาว

ร่างในอาภรณ์สีครามล�้าค่าผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ตามสัญชาตญาณ เมื่อ

พบว่าหญิงสาวเป็นลมคอพับทั้งที่ยังถูกล่ามอยู่บนเก้าอี้ เมื่ออีกฝ่ายมิได้สต ิ

จงึฉวยโอกาสพนิจิมองใบหน้าของนางอย่างละเอยีดดูอกีครั้ง

หากซุนมี่มี่ไม่มแีก้มใหญ่เท่าฝ่ามอื ใบหน้ากอ็าจจะเรยีวยาวเป็นทรงไข่

เยี่ยงนี้

หากซุนมี่มี่ไม่มีแก้มใหญ่เท่าฝ่ามือ ดวงตากลมโตหวานซึ้งก็คงจะ 

กลมโตเยี่ยงนี้

หากซุนมี่มี่ไม่มีแก้มใหญ่เท่าฝ่ามือ ริมฝีปากที่ไม่ถูกบีบก็คงอวบอิ่ม 

เป็นรูปกระจบัเยี่ยงนี้

“ตงซือ...เช่นนั้นหรือ” เสียงนุ่มทุ้มพึมพ�าแผ่วเบา ก่อนที่เยว่หมิงจะ

จดัการปลดโซ่พนัธนาการออกจากร่างบอบบางให้เป็นอสิระ

วันนี้แม้ไม่ได้ความมากนัก แต่หลังจากนี้เขาคงต้องจับตาดูนางให้ด ี 

ไม่ว่าอย่างไรนางกม็โีอกาสได้ใกล้ชดิกบัคนร้าย อาจมคีวามเป็นไปได้สูงว่ามนั

อาจจะลกัลอบแอบมาพบนางอกี

...ซุนมี่มี่อ้วนกลมคงปลอดภัยจากภัยคุกคามเหล่านี้ แต่ซุนมี่มี่ใน

ปัจจุบนัคงรงัแต่จะดงึดูดสารพดับุคคลเข้ามาหาตนเองอย่างมอิาจหลกีเลี่ยง



สอง
ท่านอ๋องน้อยประสงค์จะทรงม้า

ดวงสุริยันสาดแสงอบอุ่นยามเช้าตรู่ มาพร้อมกับเสียงร้องขันของไก่

นอกก�าแพงวงั ปลุกให้ชายหนุ่มร่างก�าย�าตื่นขึ้นมาจากการหลบัใหล

ตงซือลุกขึ้นจากเตียงตามความเคยชิน วักน�้าเย็นจัดที่ตักใส่ถังรอไว้

ตั้งแต่เมื่อวานขึ้นล้างหน้า ครั้นรู้สกึสดชื่นกผ็ลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรบีมุ่งหน้า

ไปยงัคอกม้าซึ่งเป็นกจิวตัรประจ�าวนัของตน

ตลอดสองข้างทางไม่มผีูค้นเดนิสวนผ่านมา เนื่องจากเรอืนนอนของเขา

อยู่ฝั่งทศิใต้สุดของวงัพชิติบูรพา ทว่าหลายปีมานี้มกัจะมนีางก�านลัอ้วนกลม

คนหนึ่งรอคอยมาพบหน้าเขาทุกเช้าหรอืทุกครั้งที่มโีอกาส

...ทว่านับตั้งแต่เขาสลัดรักพร้อมกับเรียกนางว่า ‘อ้วนอัปลักษณ์’ ไป

เมื่อครั้งก่อน ตลอดแปดวนัที่ผ่านมานี้ซุนมี่มี่กม็ไิด้แวะเวยีนมากวนใจเขาอกี

มนักค็วรจะเป็นเช่นนั้นอยูแ่ล้ว ในเมื่อเขาเองกอ็บัอายที่ต้องมาถูกสหาย

หยอกล้อว่าคบหาดูใจอยู่กบัแม่หมู

แรกๆ เขากท็นได้อยู่หรอก แต่นานๆ เข้ากท็นไม่ไหว

เขาเกิดมาฐานะต�่าต้อย หน้าตาก็ธรรมดา เพียงแค่มีสตรีคนหนึ่งมา

ชอบพอกท็�าให้เขารู้สกึเป็นคนส�าคญัและมคีวามสุขมาก ซุนมี่มี่เอง...นอกจาก
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ตวัอ้วนกลมแล้ว กค็่อนข้างอ่อนโยนและหวัอ่อน มกัจะคอยไล่ตามและเอาใจ

เขาอยู่เสมอ

เมื่ออยู่กับคนอื่นเขาอาจไร้ค่า แต่พออยู่กับนางแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมี

คุณค่าขึ้นมา

แต่หลงัจากนี้...คงไม่มอีกีแล้วสนิะ

“ตงซอื”

ตงซือได้ยินเสียงสตรีเรียกขานจากด้านหลังก็ดีใจรีบหันกลับไป แต่ 

เมื่อพบว่าผู้มาใหม่คอืนางก�านลันามลี่ฮวา กร็บีปรบัเปลี่ยนสหีน้าให้เรยีบเฉย

อย่างรวดเรว็ “แม่นางลี่”

ลี่ฮวามอีายพุอๆ กบัซนุมี่มี่ รปูร่างเลก็และผอมแห้ง อายนุ้อยกว่าตงซอื

สองปี แต่กม็กัจะแสดงสหีน้าไม่ชอบใจเขาอยู่เป็นนจิ

“ท่านอ๋องน้อยมรีบัสั่ง ต้นยามเซนิ2 มพีระประสงค์จะทรงม้าชมรอบ

เมอืง”

“รบัทราบแล้ว” แววตาของผู้ฟังวูบไหวเลก็น้อย เดมิทเีขาคดิว่าอกีฝ่าย

จะมาต่อว่าเขาเรื่องที่สลัดรักซุนมี่มี่เสียอีก “ขอบคุณแม่นางลี่ที่สละเวลามา 

บอกข้าด้วยตนเอง”

ต่อให้นางก�านัลคือสาวใช้ ทว่าต�าแหน่งของนางก็สูงกว่าคนเลี้ยงม้า 

เยี่ยงเขา การแสดงท่าทอี่อนน้อมและเกรงใจจงึเป็นเรื่องที่พงึกระท�า

ลี่ฮวามองสหีน้าเอื่อยเฉื่อยของเขากย็ิ่งอารมณ์ไม่ด ีนางเป็นสหายสนทิ

ของซุนมี่มี่จึงทราบเรื่องราวทั้งหมดมาโดยตลอด บุรุษไร้ค่าเยี่ยงนี้มิคู่ควร 

กบัความรกัที่ผ่านมาของซุนมี่มี่แม้แต่น้อย!

“อ้อ!” นางส่งเสยีงดงัแสร้งท�าเป็นว่าเพิ่งนกึเรื่องส�าคญับางอย่างขึ้นมา

ได้ “นอกจากนี้จะมีนางก�านัลติดตามไปด้วยหนึ่งคน” ทั้งสีหน้าและน�้าเสียง 

ของลี่ฮวาแสดงออกอย่างชดัเจนว่าก�าลงัจกิกดัเขาอย่างเตม็ที่

2 ยามเซนิ คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 น. – 16.59 น.



22
หนึ่งเข็มเห็นโลหิต

ตงซอืสงัหรณ์ใจแปลกๆ จงึรบีเอ่ยปากถาม “ผู้ใด?”

ลี่ฮวายกมอืกอดอกพลางเชดิหน้าขึ้น “กม็ี่เอ๋อร์อย่างไรเล่า”

ปกตซินุมี่มี่เคยมโีอกาสได้ตดิตามเสดจ็ท่านอ๋องน้อยเสยีที่ไหนกนั หรอื

ว่านางจะถูกท่านอ๋องน้อยลงโทษให้วิ่งตามอาชา?

“มี่... แม่นางซุนเป็นเช่นไรบ้าง”

ผู้เป็นสหายของคนที่เขาถามถึงใช้สายตาจิกมองจนเขาแทบจะทะลุ 

เป็นรูอยู่รอมร่อ “กส็บายด ีเจ้าถามถงึนางท�าไม เป็นห่วงร?ึ”

“ข้า...ข้าเปล่า” เขาตอบเสยีงแผ่ว ใบหน้าเตม็ไปด้วยความอบัอายและ

ส�านกึผดิปะปนกนัจนแทบแยกไม่ออก

“ดแีล้ว เจ้าไม่ควรเป็นห่วงนาง” ลี่ฮวายกมอืขึ้นมาปิดปากพลางหวัเราะ

ร่วน “เวลานี้มี่เอ๋อร์กลายเป็นนางก�านัลคนโปรดของท่านอ๋องน้อยไปแล้ว  

ดงันั้นเจ้าไม่ควรจะหาเรื่องท�าให้ตนเองอายุสั้นหรอกจรงิไหม”

ตงซอืนิ่งค้างประหนึ่งเสาหนิผุพงัใกล้ล้ม เมื่อครู่นี้เขาฟังผดิไปหรอืไม่ 

“ไม่จรงิน่า...” หรอืว่าแท้จรงิแล้วท่านอ๋องน้อยจะทรงเบื่อหญงิงามแล้วหนัมา 

ทอดพระเนตรสตรตีวัอ้วนแทนกนัแน่

“จะเชื่อหรอืไม่ เจ้ากร็อดูเอาเองกแ็ล้วกนั” นางก�านลัในชุดสชีมพูอ่อน

แขวนป้ายไม้สีเงินคาดด้วยหมึกด�าสองขีด แสดงถึงสังกัดต�าหนักอิงหย่งก็ 

หมุนกายเดนิจากไปอย่างเรงิร่า

เมื่อครู่นี้สหีน้าตกตะลงึของเจ้าคนเลี้ยงม้าท�าให้นางสะใจยิ่งนกั

เจ้าคนแซ่ตงตาถั่วไม่รู้จกัคุณค่าของมี่เอ๋อร์... คอยดเูถดิ หากเขาได้เหน็

มี่เอ๋อร์ในรูปโฉมที่เปลี่ยนไปคงได้กระอกัเลอืดตายเพราะความเสยีดาย!

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าต�าหนักกวงหรงซึ่งเป็นต�าหนักของท่านอ๋องเยว่

และพระชายาตั้งอยู่ทางทศิเหนอื ส่วนต�าหนกัองิหย่งตั้งอยู่ทางทศิตะวนัออก 

ห่างไกลจากกันพอสมควรเนื่องจากเจ้าของต�าหนักโปรดปรานความเป็น 

ส่วนตวั
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ต�าหนกัซึ่งเป็นที่ประทบัของท่านอ๋องน้อยแบ่งออกเป็นห้าส่วน ด้านหลงั

ต�าหนกัเป็นลานฝึกยุทธ์ ส่วนด้านในมหี้องโถงใหญ่ส�าหรบัรบัแขก ห้องเสวย 

ห้องบรรทม และห้องอกัษร

สถานที่แห่งนี้ซุนมี่มี่เข้านอกออกในตั้งแต่จ�าความได้ นางรู้ทุกซอก 

ทุกมุม แม้แต่ต�าแหน่งรอยขีดข่วนบนเสาทุกต้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า... 

นางจะคุ้นเคยกบัผู้เป็นเจ้าของต�าหนกัแห่งนี้ถงึขั้นแค่มองหน้ากร็ู้ใจ

หลงัจากหญงิสาวฟ้ืนคนืสตใินเรอืนของตนเอง กเ็ผลอคดิไปว่าสิ่งที่เกดิ

ขึ้นทั้งหมดอาจเป็นเพยีงความฝัน แต่เมื่อถกูลี่ฮวาสวดเข้าหนึ่งชดุเรื่องที่ปล่อย

ให้คนร้ายบกุเข้ามาในเรอืนนอนจนถกูท่านอ๋องน้อยเข้าพระทยัผดิจนจบัตดิคกุ

แล้ว นางกเ็ข้าใจในทนัทวี่าเรื่องทั้งหมดนั้นเกดิขึ้นจรงิ

เมื่อกลบัมากนิข้าวกนิน�้าจนร่างกายกลบัมาแขง็แรงดงัเดมิ นางกเ็อื้อม

มือไปหยิบคันฉ่องส่องใบหน้าที่ผอมซูบของตนเองอย่างตกใจ ร่างกายนี้ราว 

กบัว่าไม่ใช่ตวันางอย่างไรอย่างนั้น

ลี่ฮวามุ่งหน้าไปยังต�าหนักอิงหย่งตั้งแต่เช้า ต่อมาไม่นานนางเองก็ถูก

นางก�านลัคนอื่นมาเรยีกโดยอ้างว่าเป็นพระประสงค์ของท่านอ๋องน้อย

“ท่านอ๋องน้อย น�้าชาเพคะ” ร่างในชุดสชีมพูอ่อนสาวเท้าเข้ามาภายใน

ห้องอกัษร มอืที่ผอมเรยีวกว่าเดมิประคบัประคองถาดน�้าชาอย่างระมดัระวงั 

ร่างที่ผอมลงส่งผลให้รู้สึกว่าสามารถขยับกายเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าเมื่อ

ก่อน แต่ในขณะเดียวกันนางก็ยังรู้สึกแปลกๆ หวิวๆ เป็นบางครั้งกับการ

เปลี่ยนแปลงอนัรวดเรว็โดยมทินัได้ตั้งตวั

“อืม” เยว่หมิงขานรับสั้นๆ หนหนึ่งโดยไม่แม้แต่จะปรายตามามอง 

นาง

ซุนมี่มี่วางถาดน�้าชาบนโต๊ะกลมกลางห้อง เสรจ็แล้วกถ็อยกายเตรยีม

จะเดนิออกจากห้องอกัษร

“จะไปไหน”

เสยีงทุม้เข้มรั้งมาจากด้านหลงั ซุนมี่มี่ที่แทบสะดดุล้มรบีหมนุกายกลบั
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ไปพร้อมกบัค้อมศรีษะลงต�่า “ออกไปเฝ้าด้านนอกเพคะ”

“ซุนมี่มี่” น�้าเสยีงของชายหนุ่มยงัคงราบเรยีบเช่นเคย

“พะ...เพคะ” ซนุมี่มี่ขานรบัเสยีงสั่นเนื่องจากคาดเดาอารมณ์ของอกีฝ่าย

มไิด้แม้แต่น้อย

“ข้ายังไม่ได้สั่งให้เจ้าไป” เขาเว้นจังหวะก่อนจะตวัดสายตาคมดุจพญา

เหยี่ยวมายงันาง “หรอืเจ้ามเีหตุผลดีๆ  ที่จะออกไปจากห้องนี้?”

“ทูลท่านอ๋องน้อย” นางละล�่าละลกัตอบอย่างลนลาน “ข้าน้อยเกรงว่า

หากอยู่ในห้องอาจจะท�าให้ท่านอ๋องน้อยทรงเสยีสมาธ.ิ..”

“อยูต่อ่” เยว่หมงิกล่าวเพยีงค�าเดยีวกก้็มหนา้ตวดัพูก่นัในมอืต่อ สมาธิ

ทุกอย่างจดจ่ออยู่กบังานตรงหน้า ประหนึ่งว่าการรั้งนางไว้เป็นเรื่องที่สมควร

ท�าอยู่แล้ว

ที่ผ่านมาซุนมี่มี่ประจ�าอยู่แต่หน้าต�าหนักและคอยเข้ามาช่วยท�าความ

สะอาดเวลาที่ท่านอ๋องน้อยมไิด้ประทบัในต�าหนกัมาโดยตลอด ดงันั้นการที่มี

รับสั่งให้นางประจ�าการอยู่ในห้องอักษรกับอีกฝ่ายตามล�าพังจึงสร้างความ

ประหลาดใจให้ไม่น้อย

ครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ บางทีผู้เป็นนายอาจมีเรื่องค้างคาใจเกี่ยวกับนาง 

จงึได้รั้งตวัไว้กเ็ป็นได้

นางก�านลัสาวหยุดยนือยู่ใกล้ประตูหน้าห้อง คอยแล้วคอยเล่า ชะเง้อ

แล้วชะเง้อเล่า แต่จนแล้วจนรอดท่านผู้สูงศักดิ์ก็ยังมิมีค�าพูดใดเอื้อนเอ่ย 

ออกจากปากเสยีที

แต่ถ้าจะให้เอ่ยปากถาม... นางกไ็ม่กล้า

‘ฮอืๆ... อยากออกไปจากที่นี่เหลอืเกนิ’

ซุนมี่มี่พยายามคิดหาตัวช่วย ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่มาถึงนางยัง 

ไม่พบลี่ฮวาเลย ไม่รู้ว่าป่านนี้จะรอนางอยู่ข้างนอกหรอืไม่

“ท่าน...”

นางก�านัลสาวพูดมิทันจบประโยคก็ต้องรีบปิดปากเงียบเมื่อสายตา
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คมกรบิคู่นั้นตวดัมาทางตน

“อยากจะพูดอะไร”

คราวนี้หญิงสาวแทบกัดลิ้นตนเอง เมื่อมิอาจทนต่อแววตากดดันได้ 

กจ็�าต้องพูดออกไปในที่สุด “ท่านอ๋องน้อยทรงรั้งข้าน้อยไว้ มทิราบว่ามสีิ่งใด

ให้ข้าน้อยรบัใช้หรอืเพคะ”

พอถามเสรจ็กไ็ด้แต่ท่องสวดภาวนาอยู่ในใจ หวงัว่าที่ผ่านมาบุญกุศล

ที่นางท�ามาจะมากพอ ไม่ท�าให้ท่านอ๋องน้อยทรงเรียกทหารมาจับนางลากเข้า

คุกอกีเป็นคราที่สอง

ชายหนุ่มผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนจะสาวเท้ามุ ่งตรงมาหานางอย่าง 

เชื่องช้า ซนุมี่มี่หวัใจหล่นวูบ ตกใจถอยร่นจนแผ่นหลงัชดิเข้ากบัผนงั นางเกรง็

ร่างเมื่อเผชญิกบัร่างสงูโปร่งที่ยนืประชดิอยูด้่านหน้า รบัรูถ้งึสายตาที่จ้องมอง

มาอย่างแน่วแน่คล้ายก�าลงัตั้งมั่นบางสิ่งอยู่ในใจ

“ไม่ได้...” เสยีงทุ้มเข้มทรงอ�านาจพมึพ�าอยู่เหนอืศรีษะ “ต้องงดงามให้

มากกว่านี้”

นางก�านัลสาวได้ฟังเช่นนั้นก็เผยสีหน้ามึนงง ท่านอ๋องน้อยตรัสอันใด 

นางมเิหน็จะเข้าใจเลย

ความอบอุ่นที่ถอยห่างออกไปท�าให้หญิงสาวลอบถอนหายใจอย่าง 

โล่งอก แต่ดูเหมอืนว่าอกีฝ่ายจะไม่ปล่อยให้นางมเีวลาได้พกัใจมากนกั

“พวกเจ้าที่อยู่ด้านนอกเข้ามาให้หมด!”

ซุนมี่มี่กะพรบิตาปรบิๆ เมื่อรู้สกึว่าสถานการณ์เช่นนี้คุ้นตาอยู่ไม่น้อย 

แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดมิคอืบดันี้ผู้ที่วิ่งเข้ามามใิช่บรุษุร่างก�าย�าในชดุทหารกล้า 

หากเป็นนางก�านลัประมาณแปดคนซึ่งนางค่อนข้างคุน้เคยเป็นอย่างดเีนื่องจาก

ท�างานด้วยกนัมานาน พวกนางต่างพากนัยนืเรยีงแถวหน้ากระดานพลางจ้อง

มองนางด้วยแววตาจรงิจงัดงัที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

แน่นอนว่าร่างบางกวาดตามองหาสหายคนสนิทอย่างลี่ฮวาเป็นอันดับ

แรก แล้วกต็้องใจแป้วเมื่อพบว่าคนที่นกึถงึมไิด้อยู่ในกลุ่มนางก�านลัเหล่านี้
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“น�าตวัซนุมี่มี่ไปแต่งตวัเสยีใหม่ นางต้องตดิตามข้าไปชมเมอืง จะปล่อย

ให้ขายหน้าไม่ได้”

สิ้นค�าตรสัของผูเ้ป็นนายสงูสดุ ผูท้ี่ก�าลงัเซื่องซมึเนื่องจากไม่เหน็เงาร่าง

ของลี่ฮวากส็ะดุ้งเฮอืก ตามมาด้วยอาการเสยีวสนัหลงัวาบอย่างรุนแรง

หมายความว่าอย่างไรเรื่องที่นางจะต้องติดตามท่านอ๋องน้อยไปเที่ยว

ชมเมอืง... นางมเิหน็จะทราบเรื่องมาก่อน!

ไวเท่าความคดิ โฉมสะคราญกเ็ตรยีมจะเอ่ยปากโต้แย้ง แต่กช็้าไปเสยี

แล้วเมื่อนางก�านลัทั้งหลายต่างย่อกายค�านบักนัอย่างขะมกัเขม้น

“เพคะ ท่านอ๋องน้อย”

รับค�าสั่งเสร็จก็เดินมุ่งหน้าเข้ามารุมจับแขนของนางเอาไว้ทั้งสองข้าง 

หญิงงามตกใจอ้าปากค้าง ภายในเวลาเพียงสามวันนางก็ถูกคนของท่านอ๋อง

น้อยลากตวัออกไปตามใจถงึสองครั้งสองหน!

ก่อนหน้านี้ซนุมี่มี่ไม่เคยมโีอกาสได้ปรนนบิตัริบัใช้พระชายาหรอืสตรี

สงูศกัดิ์คนอื่นๆ แต่กพ็อได้ยนิจากปากนางก�านลัคนอื่นมาบ้างถงึระยะเวลาอนั

ยาวนานในการเตรยีมตวั เดมิทนีางกเ็ชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จนกระทั่งได้มาพสิจูน์

ด้วยตนเองในวนันี้

ตัดเล็บมือ ตัดเล็บเท้า พอกตัวอาบน�้า ขัดผิว นวดน�้ามัน เกล้าผม 

เสยีบปิ่น ประทนิโฉม แต่งตวั ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ดูเป็นเรื่องที่ต้องเสยีเวลา

ท�าอยู่ครึ่งค่อนวนั กว่านางที่ถูกจบัดงึไปทางโน้นททีางนี้ทจีะได้หยุดพกักใ็กล้

ล่วงเข้ายามเซนิเข้าไปแล้ว

บัดนี้ถึงแม้ว่าซุนมี่มี่จะยังแต่งกายด้วยชุดนางก�านัลสีชมพูอ่อน ห้อย

ประดับป้ายไม้ด�าคาดขีดขาวสองขีด ทว่าการขัดสีฉวีวรรณและแต่งเติมกว่า

ครึ่งค่อนวนักท็�าให้นางดูเปล่งประกายเจดิจรสัไม่ธรรมดา

คิ้วดกด�าโก่งเรยีวถกูกนัให้เป็นทรง เสรมิให้โครงหน้ารปูไข่ยิ่งโดดเด่น 

ริมฝีปากอวบอิ่มรูปกระจับถูกแต่งแต้มด้วยชาดสีแดง ขับให้ผิวขาวผ่องซึ่ง
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นวดน�้ามนัมาจนนุ่มดูสว่างมากขึ้น เรอืนผมด�าขลบัที่มกัจะเกลา้เป็นมวยอย่าง

เรียบร้อยถูกเปลี่ยนกลายเป็นมวยเล็กสองข้างแล้วปล่อยชายที่เหลือถักเป็น

เปียเล็กสองเส้น เมื่อประดับมวยเหล่านั้นด้วยปิ่นดอกไม้เล็กๆ ยิ่งท�าให้ด ู

น่ารกัสมกบัสตรวียัสบิเจด็

การแปลงโฉมครั้งนี้ท�าเอาซุนมี่มี่ยืนอึ้งอยู่หน้าคันฉ่องนานสองนาน  

ไม่ว่าอย่างไรกท็�าใจเดนิออกไปพบท่านอ๋องน้อยมไิด้เสยีที

“มี่เอ๋อร์ รออนัใดอยู่เล่า” นางก�านลัคนแรกเดนิมาทางด้านหลงั

“ข้า...ข้าคดิว่า...” ซุนมี่มี่กล่าวได้เพยีงเท่านั้นกเ็งยีบไป

“คดิว่าอนัใด” นางก�านลัอกีคนเดนิมาเท้าสะเอวถาม

ในเมื่อถูกถามย�้า หญิงสาวก็กลั้นใจตอบออกไปตรงๆ “ข้าคิดว่าข้า 

ไม่ควรไปชมเมอืงกบัท่านอ๋องน้อย”

ทั้งสองหนัมามองหน้ากนัอย่างสงสยั “ไยเจ้าจงึคดิเช่นนั้น”

“ขา้...ไม่ชนิ” ว่าแล้วคนพดูกถ็อนหายใจออกมาทหีนึ่ง “ข้าไม่ชนิกบัการ

อยู่ใกล้ชดิท่านอ๋องน้อย แล้วกไ็ม่ชนิกบัการที่เหน็ตนเองเป็นเช่นนี้”

“เจ้าจะคิดมากไปไย” คนหนึ่งคลี่ยิ้มให้นาง “เจ้าก็คือเจ้า อีกอย่าง...  

หากเจ้ามไิด้ส่องคนัฉ่องนี้กไ็ม่ต้องเหน็ตนเองแล้ว”

“แต่ว่าข้า...” หญิงสาวถูกผู้คนตราหน้าว่าอัปลักษณ์มาชั่วชีวิต มิอาจ

ปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอันฉับพลันเช่นนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่แปลก 

ที่นางจะเกดิความสบัสนและไม่มั่นใจในตวัเอง

“หากเจ้าสามารถผ่านพ้นวนันี้ไปได้ เชื่อข้าเถดิว่าชวีติของเจ้าจะเปลี่ยน

ไปในทางที่ดขีึ้น”

ซุนมี่มี่ตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้ เมื่อแต่งกายใหม่ตามพระประสงค ์

เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กค็วรจะกลบัไปรายงานตวัตามความถูกต้อง

จริงสินะ ไม่แน่ว่าชีวิตของนางอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

กเ็ป็นได้

เมื่อเหน็ว่าโฉมสะคราญเริ่มคล้อยตาม การเร่งเร้าจงึมมีาอกีระลอก
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“ไปเถิดมี่เอ๋อร์” นางก�านัลทั้งหลายต่างรบเร้ากันอย่างกระตือรือร้น  

“ไปเรว็เข้า บ่าวที่ดจีะปล่อยให้เจ้านายรอได้อย่างไรกนั”

ผู้ฟังเม้มปากชั่งใจอยู่นานก่อนจะตดัสนิใจได้ในที่สุด “อมื เช่นนั้นข้าไป

ละ”

นางกล่าวจบกห็มุนกายเดนิมุ่งหน้าออกไปจากเรอืนนางก�านลั ก่อนจะ

ประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้ที่นางควรจะไปพบที่ต�าหนกักลบัยนืรอตรงหน้าเรอืน

อยู่ก่อนแล้ว...



ส�ม
มองดูให้ดี

ตกึตกั... ตกึตกั...

ซุนมี่มี่เผลอหลบสายตาของร่างสูงโปร่งด้วยความประหม่า พยายาม

ปรบัอารมณ์ของตนเองให้สงบนิ่งโดยการสูดหายใจเข้าออกช้าๆ

เมื่อครู่นี้นางยงัมทินัเตรยีมใจ นกึไม่ถงึว่าทนัททีี่ก้าวเท้าออกจากเรอืน

กป็ะเข้ากบัท่านอ๋องน้อยเข้าพอดี

ฝ่ายชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่เช่นนั้น หญิงสาวเองก็ก้มหน้างุดด้วยความ

ประหม่า เหตุนี้จงึมอิาจรู้ได้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัจ้องมองตนด้วยสายตาเช่นไร

คนทั้งสองคล้ายตกอยู่ในภวังค์ของตัวเอง นางก�านัลน้อยใหญ่พากัน

ชะเง้อคอออกมาจากเรือนนางก�านัล ต่างพากันกระซิบกระซาบแล้วหัวเราะ 

คกิคกั

แหม...กค็วามงามของมี่เอ๋อร์เล่นเอาคนนิ่งๆ อย่างท่านอ๋องน้อยถงึกบั

มาดหลุดได้นี่ไม่ธรรมดาจรงิๆ

“ดูส ิท่านอ๋องน้อยตกตะลงึไปเลย เหน็หรอืไม่”

“ชู่ๆ ประเดี๋ยวท่านอ๋องน้อยกท็รงได้ยนิเข้าหรอก”

“ไยมี่เอ๋อร์จงึไม่เงยหน้าเสยีทเีล่า!”
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พวกนางพูดคุยกันมิทันไร ก็ต้องรีบหนีกลับเข้าไปในเรือนแทบไม่ทัน

เมื่อเยว่หมงิเบนสายตาคมกรบิมายงัพวกตน

ครั้นมิเห็นเงาร่างของนางก�านัลเหล่านั้นแล้ว ท่านอ๋องน้อยก็ตรัสกับ 

คนที่เอาแต่ก้มหน้าหลบพระพกัตร์ “ตามข้ามา”

“เพคะ” ซุนมี่มี่ขานรับ รีบก้าวเท้าเร็วตามคนขายาวซึ่งเดินน�าไปก่อน 

สกัพกัหนึ่งแล้ว

ตลอดสองข้างทางพวกนางพบเจอข้ารับใช้บ้างประปราย พวกเขาต่าง

พากันท�าความเคารพท่านอ๋องน้อย ก่อนจะเหลียวมองตามหลังนางอย่างไม่

เกรงใจชนิดที่คอแทบเคล็ด หลงคิดไปว่าเทพธิดาที่ไหนจ�าแลงกายลงมาหรือ

ไม่ เหตุใดพวกเขาจงึไม่เคยรู้มาก่อนว่ามนีางก�านลัรูปงามเพยีงนี้อยู่ในวงัพชิติ

บูรพา

คนมองต่างพากนัตั้งข้อสงสยั ส่วนซุนมี่มี่ที่หน้าแดงสลบัขาวกก็้มหน้า

ลงต�่ายิ่งกว่าเดมิ

เมื่อก่อนผูค้นมกัจะมองนางด้วยแววตาขบขนัไม่กเ็บื่อหน่าย นางอยาก

หลบหนจีากสายตาเหล่านั้นจงึมกัจะก้มหน้ามองพื้น และครั้งนี้กเ็ช่นเดยีวกนั

“ซุนมี่มี่”

เสียงเรียกจากผู้ที่เดินน�าอยู่ด้านหน้าดังท�าลายความเงียบอันน่าอึดอัด 

ดงึดูดความสนใจของซุนมี่มี่ให้กลบัมายงัปัจจุบนัอกีครั้ง

“เพคะ ท่านอ๋องน้อย”

“เงยหน้าขึ้นส”ิ

ไม่มกีระแสกดดนัหรอืบงัคบัอยู่ในน�้าเสยีงให้น่าหวั่นใจ แต่ถงึกระนั้น

หญงิสาวกย็งัคงอยู่ในอริยิาบถเดมิ

แม้การฟังค�าสั่งเจ้านายถือเป็นสิ่งที่บ่าวต้องปฏิบัติตามเป็นอันดับต้นๆ 

กเ็ถอะ แต่ถงึอย่างไรนางกย็งัท�าใจไม่ได้อยู่ดี

ไม่อยาก...ทนเห็นผู้คนมองนางด้วยแววตาที่คล้ายก�าลังประเมินและ

ตดัสนิอกีต่อไปแล้ว
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เยว่หมิงตัดสินใจหันหลังกลับมา ครั้นเห็นว่าร่างบางสั่นเทาก็เจตนา 

ทอดถอนหายใจออกมาเสยีงดงั “ข้าสั่งให้เจ้าเงยหน้าขึ้นมา”

คราวนี้ได้ผล ดวงหน้างามพริ้มที่ไร้ความมั่นใจเงยขึ้น ใช้นยัน์ตาคู่หวาน

สบตาเขา

“ขะ...ข้าน้อยสมควรตาย ท�าให้ท่านอ๋องน้อยกริ้ว” ซุนมี่มี่กล่าวอย่าง

ลนลาน จะก้มหน้าลงก็ไม่กล้า สุดท้ายจึงท�าได้เพียงเม้มริมฝีปากมองเขาอยู่

เช่นนั้น

“เจ้าเป็นมนุษย์ มสีองตา สองมอื สองเท้า เหมอืนกบัคนอื่น เจ้ามใิช่

นกัโทษ มใิช่คนบาป ยดือกเชดิหน้าเข้าไว้... ไม่มเีหตุผลอนัใดที่จะต้องหลบ

หน้า” ชายหนุ่มกล่าวต�าหน ิ“ที่ส�าคญั... เจ้ายงัเป็นนางก�านลัในต�าหนกัของข้า 

หรอืเจ้าอยากท�าให้ข้าขายหน้า?”

“มิกล้าเพคะ!” นางเอ่ยพลางท�าตาเหลือก “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

ท่านอ๋องน้อยมิเคยรังเกียจข้าน้อย เพียงเท่านั้นก็เป็นพระเมตตาอย่างล้นพ้น 

ข้าน้อยผิดไปแล้ว ต่อไปจะไม่ท�าให้ท่านอ๋องน้อยต้องขายพระพักตร์เป็น 

อนัขาด”

ค�าพูดที่เตม็ไปด้วยความจรงิใจไร้การเสแสร้งส่งผลให้มุมปากของคน

ยิ้มยากหยักยกขึ้นมานิดหนึ่ง ทว่าพริบตาเดียวมันก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว

ราวกบัไม่เคยเกดิขึ้น

แต่มีหรือที่มันจะรอดพ้นสายตาของบ่าวผู้ถูกสั่งให้เงยหน้าสบตาเขา 

ไปได้

ซุนมี่มี่แทบลืมเลือนไปแล้วว่ามีบุรุษยิ้มให้นางเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อใด 

แม้แต่ตงซือที่นางคบหาดูใจกันมาหลายเดือน... นางก็ยังไม่เคยเห็นเขายิ้ม 

เช่นนี้เลยสกัครา

...ท่านอ๋องน้อยทรงเป็นบุรุษที่มรีอยยิ้มงดงามชวนมองยิ่งนกั

หญงิสาวครุน่คดิอย่างเผลอไผล ก่อนจะรบีก้าวตามร่างสงูโปร่งซึ่งเดนิ

น�าไปอกีครั้ง นางตามเขาเพยีงไม่กี่ก้าวกม็าถงึที่หมาย พอกวาดตามองดรูอบๆ 
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สถานที่อนัคุ้นเคยซึ่งก่อนหน้านี้ไปมาหาสู่อยู่บ่อยครั้งกถ็งึกบัชะงกั นางมวัแต่

ก้มหน้าเดนิตามท่านอ๋องน้อยจนไม่รู้เลยว่าทรงพานางมายงัคอกม้าฝั่งทศิใต้!

คอกม้าแห่งนี้เป็นจดุที่นางพบพานบรุษุซึ่งเป็นรกัแรก ที่นี่มคีวามทรงจ�า

มากมายที่ยามนี้ยงับบีคั้นอกข้างซ้ายให้รู้สกึปวดร้าว

ตงซอื... ย่อมต้องอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน

ไวเท่าความคดิ กห็นัหลงัเตรยีมสาวเท้าเรว็เลี่ยงออกไปอกีทางหนึ่ง ทว่า

กไ็ม่ทนัเสยีแล้วเมื่อเสยีงทุ้มห้าวที่นางเคยลุ่มหลงดงัแว่วมาแต่ไกล

“คารวะท่านอ๋องน้อย”

นัยน์ตาคู่งามของซุนมี่มี่สั่นไหวดั่งผืนน�้าที่โดนระลอกคลื่นโถมเข้าใส่  

ขาทั้งสองก้าวไม่ออกคล้ายถูกตะปูตอกตรงึไว้ที่พื้น กลิ่นสาบของสตัว์ลอยเข้า

มาแตะจมกู บรรยากาศอนัคุน้เคยตอกย�้าให้นางนกึถงึความบอบช�้าในวนัวาน 

วนัที่เขาสลดัรกันางทิ้งอย่างไม่สนใจไยดี

ในวนันั้นอากาศกด็ดีงัเช่นวนันี้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้ก้อนเมฆสขีาว ลม

พดัเยน็สบายชวนให้รู้สกึปลอดโปร่ง ทว่ามนักลบัเป็นความทรงจ�าอนัโหดร้าย

ที่นางไม่มวีนัลมืไปตลอดชวีติ

“มี่มี่ ข้าไม่สามารถรบัรกัของเจ้าได้” เสยีงของผู้ที่ตนเฝ้ารกัเฝ้าเอาใจ

ประดุจมีดเล่มใหญ่กรีดแทงเข้าที่อก สีหน้าของเขาเฉื่อยชาไร้ความรู้สึกถึง

แม้ว่าสตรรี่างใหญ่เบื้องหน้าจะดวงตาแดงก�่าใกล้ร้องไห้ออกมาอยู่รอมร่อ

“อาซอื เพราะเหตุใดกนั...” นางยื้อแขนของเขาเอาไว้อย่างไม่เข้าใจ รมิ

ฝีปากสั่นเทาอย่างน่าสงสาร เมื่อวานนี้เขายงัดูปกตดิอียู่เลย หรอืว่าเขาโกรธ

อันใดนางจึงเผลอพูดค�านี้ออกมา “ข้า...ข้าท�าอันใดให้เจ้าไม่พอใจใช่หรือไม่ 

บอกข้ามาเถดิ ข้าจะปรบัปรุงตวั”

“ไม่” เขาส่ายหน้าด้วยสหีน้าร�าคาญใจ เพยีงแค่นกึถงึค�าหยอกล้อของ

สหายเกี่ยวกับหญิงสาว ก็ยิ่งท�าให้อับอายและหงุดหงิดจนใกล้จะหมดความ

อดทนเตม็ท ี“เจ้าปรบัปรุงตวัไม่ได้หรอก”
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“ท�าไม...”

“เพราะ...”

“อาซอื...” ซุนมี่มี่ร้องไห้ออกมาในที่สุด เหตุใดอกีฝ่ายจงึได้เยน็ชากบั

นางเพยีงนี้ ที่ผ่านมานางดกีบัเขาไม่พอ ปรนนบิตัดิแูลเขาไม่ดพีอหรอือย่างไร!

ยามคบกนัทแีรกหวานชื่นตรงึใจ ยามสะบั้นรกักลบัฝืดขมไร้อาลยั

ตงซอื...เจ้าช่างแล้งน�้าใจยิ่งนกั!

พอถูกยื้อไว้มากเข้า ตงซือใช้แรงแกะมือของ ‘อดีต’ คนที่คบหาดูใจ

ออกจากตนพร้อมกับตะโกนออกไปเสียงดังเพื่อให้ทุกอย่างจบลง “เพราะข้า 

มอิาจท�าใจรกัคนอ้วนอปัลกัษณ์ได้อย่างไรเล่า!”

“ตามสบายเถดิ”

ซุนมี่มี่ดงึตนเองออกจากห้วงคดิเมื่อได้ยนิสุรเสยีงของผู้เป็นนาย ขณะ

ที่ตงซอืยนืขึ้น จากนั้นกม็องเลยสตรผีูม้แีผ่นหลงับางอรชรอ้อนแอ้นไปยงัความ

ว่างเปล่าทางด้านหลงั

ลี่ฮวาบอกเขาว่าซุนมี่มี่จะเป็นผู้ตดิตามเจ้าต�าหนกัองิหย่ง หรอืว่าบางที

ท่านอ๋องน้อยอาจเปลี่ยนพระทัยพานางก�านัลคนใหม่มาแทน ไม่ก็ลี่ฮวาตั้งใจ

แกล้งหลอกอ�าให้เขาตกใจไปอย่างนั้นเอง

ฮ!ึ มนักส็มควรอยู่หรอก... ผู้ใดกนัเล่าจะพาสตรอี้วนหมูตอนออกไป

ข้างนอก มหีวงัได้อบัอายขายขี้หน้าผู้อื่นแย่!

“ไปตามตงซอืมาพบข้า”

ค�าสั่งของผู้เป็นนายท�าเอาผู้ที่ก�าลังหัวเราะเยาะนางก�านัลสาวอยู่ในใจ 

ถงึกบัสะอกึ รบีประสานมอืไว้เบื้องหน้าแล้วค้อมศรีษะอย่างนอบน้อม “เรยีน

ท่านอ๋องน้อย ข้าน้อยคอืตงซอืพ่ะย่ะค่ะ”

“เจ้า?” เสยีงของชายหนุ่มผู้สูงศกัดิ์สูงกว่าเดมิเลก็น้อย ครั้นใช้สายตา

ประเมนิอกีฝ่ายเสรจ็กเ็ค้นหวัเราะในล�าคอออกมาค�าหนึ่ง เล่นเอาหนุม่เลี้ยงม้า

ถงึกบัขนลุกซู่โดยมทิราบสาเหตุ
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ร่างกายดูก�าย�าแข็งแรงก็จริงอยู่หรอก แต่ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทาง

เหยาะแหยะ เรื่อยไปยงัชาตติระกูลและหน้าตา ตงซอืผู้นี้ดูไม่ต่างจากต้นหญ้า

รมิทาง สมควรแล้วหรอืที่ซุนมี่มี่ถงึกบัร้องไห้ทกุข์ตรม อดข้าวอดน�้ามาหลาย

ทวิาราตร?ี

บุรุษผู้นี้ตาบอดที่ทอดทิ้งซุนมี่มี่ ซุนมี่มี่เองก็ตาบอดที่มาหลงรักบุรุษ 

ไร้น�้ายาคนนี้

“วันนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยดี” เยว่หมิงเอ่ยพลางยกมือไพล่หลัง ท่วงท่าสง่า

งามแม้กระทั่งจงัหวะการหมนุกายหนัไปยงันางก�านลัซึ่งยนืหนัหลงัอยู่ด้านหลงั 

“ดงันั้น ‘นาง’ จะท�าหน้าที่ส่งสารจากข้าไปให้เจ้า”

ซุนมี่มี่ตกใจรีบหันขวับกลับมายังท่านอ๋องน้อย จะทรงรู้สึกไม่ค่อยดี

ได้อย่างไรในเมื่อก่อนหน้านี้ยังก้าวพระบาทฉับๆ น�านางมาจากบริเวณทิศ 

ตะวนัออกมายงัทศิใต้ของวงัพชิติบูรพาได้

หญิงสาวไม่มีโอกาสแม้แต่จะปริปากพูด สายพระเนตรของท่านอ๋อง

น้อยถือเป็นการสั่งอยู่กลายๆ ว่าให้เดินเข้าไปหา ผู้เป็นบ่าวพยายามควบคุม

ร่างกายมใิหส้ั่น นางจบัจ้องดวงหน้าคมคายเพื่อหลบเลี่ยงการมองอดตีคนรกั

ก่อนจะเริ่มขยบัตวั

ฝ่ายตงซือ... ครั้นเห็นนางก�านัลร่างบางผู้นั้นหันหน้ามาก็ตกตะลึงจน

ลมืหายใจ

สาบานได้ว่าตั้งแต่เกดิมา... เขาไม่เคยมวีาสนาได้พานพบสตรทีี่งดงาม

ปานเทพธดิาเช่นนี้มาก่อน

สายตาประหม่าดูไม่มั่นใจในตัวเองนั้นยิ่งพินิจเท่าไรก็น่าปกป้อง ทว่า

เวลาเดียวกันก็ให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด ราวกับเคยพานพบที่ใด 

มาก่อน ถงึอยากเอ่ยถาม แต่อยู่ต่อหน้าท่านอ๋องน้อยแล้ว เขาย่อมไม่กล้า

เพียงมีโอกาสได้ยลโฉมใกล้ๆ ก็ถือว่าสวรรค์เมตตา ดังนั้นเขามิควร 

จะเหมิเกรมิ...คดิอยากแนะน�าตวักบับุปผางามที่อยู่ไกลเกนิเอื้อม

บุรุษกส็ง่างามองอาจ สตรกีร็ูปงามโดดเด่น
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อา...แน่นอนว่าการได้มาเป็นนางก�านัลผู้ติดตามนั้นคู่ควรมากกว่า 

ซุนมี่มี่เป็นไหนๆ

ในขณะที่คนเลี้ยงม้าแห่งวังพิชิตบูรพาก�าลังนึกชื่นชมอยู่ในใจนั้นเอง 

ท่านอ๋องน้อยก็ผินพระพักตร์ไปยังผู้ติดตามข้างพระวรกาย พระโอษฐ์ขยับ

เพื่อเรยีกชื่อนางก�านลัสาว

“ซุนมี่มี่”

ตงซือหันขวับไปทางซ้ายและขวาเพื่อมองหาเจ้าของร่างอ้วนกลมอัน 

คุ้นเคย แต่จนแล้วจนรอดผู้ที่ยนือยู่บรเิวณนี้กม็เีพยีงท่านอ๋องน้อย เขา และ

สาวงามผู้นี้เท่านั้น

“เพ...คะท่านอ๋องน้อย”

คราวนี้ผู้ที่ก�าลงัมองหาอดตีคนรกัหนัหน้ากลบัมายงัผู้พูด ดวงตาเบกิ

กว้างเท่าไข่ห่าน ส่วนปากก็อ้ากว้างอย่างเสียมารยาทชนิดที่ว่าฝูงแมลงวัน

สามารถบนิเข้าออกได้อย่างสะดวกสบาย

มะ...มนัคอืเสยีงของซุนมี่มี่!

สาวงามนางนี้คอืซุนมี่มี่เช่นนั้นหรอื!

นี่มนัเรื่องตลกร้ายอนัใดกนั เป็นไปได้อย่างไร!

ตงซอืยนือ้าปากอยู่เช่นนั้นคล้ายกบัคนสตหิลุด กลายเป็นภาพที่น่าขนั

เหลอืจะกล่าว

ฝ่ายซุนมี่มี่หาได้สนใจปฏกิริยิาของตงซอืไม่ เนื่องจากมวัแต่เพ่งสมาธิ

ไปยงัชายหนุม่ร่างสูงโปร่งซึ่งโน้มกายลงมาป้องปากกระซบิเพื่อถ่ายทอดค�าสั่ง

กบันาง

นางก�านัลสาวพยักหน้ารับก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆ มือเรียวบางข้าง 

ล�าตัวก�าแน่นเข้าหากัน หัวใจของนางบีบแน่นจนรู้สึกด้านชา ไม่ว่าอย่างไร...

นางกต็้องท�าตามค�าสั่งของท่านอ๋องน้อย

ลมหายใจของโฉมสะคราญติดขัดทันทีเมื่อสบตากับชายหนุ่มซึ่งก�าลัง

ยนือ้าปากค้าง นยัน์ตาจบัจ้องนางอย่างเหลอืเชื่อและมนึงง
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ทวา่น่าแปลกนกั... ความเศร้าโศกเสยีใจที่นางครุน่คดิในคราแรกกลบั

ไม่รุนแรงถงึเพยีงนั้น

การร้องไห้เป็นเวลาหลายคนืตดิต่อกนัเปรยีบเสมอืนการเยยีวยาอย่าง

หนึ่ง ยามนี้เมื่อถกูตอกย�้าด้วยความจรงิที่ว่าเขาตดัอาลยัรกันางอย่างแล้งน�้าใจ 

ก็ยิ่งท�าให้ความรู้สึกรักอันแรงกล้าก่อนหน้านี้พลันเหือดแห้ง ราวกับน�้าค้าง 

ที่ระเหยยามถูกแสงอาทติย์แผดเผา

ซุนมี่มี่นัยน์ตาสงบนิ่งกว่าเดิม พยายามนึกแต่กลับไม่สามารถค้น 

ค�าตอบได้ว่ายามนั้นนางหลงรกับุรุษผู้นี้เพราะอะไร

คล้ายกับว่าความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยมีอยู่ถูกยกออกไปอย่างง่ายดาย  

ในเมื่อไม่มวีาสนาได้ครองคู่ นางกไ็ม่อยากค�านงึถงึความทรงจ�าแย่ๆ ที่เคยมี

ให้กนัไปตลอดชวีติ

ถือเสียว่าความรักที่ล้มเหลวเป็นดั่งแบบทดสอบบทหนึ่งที่สวรรค์

ประทานมาให้เรยีนรู้และจดจ�า

ครั้นโฉมสะคราญตัดสินใจได้ดังนั้นก็คลี่ยิ้มกว้างพร้อมกับสาวเท้า

เข้าไปใกล้เขามากขึ้น “อาซอื ท่านอ๋องน้อยตรสัว่าวนันี้อยากทรงม้าฉายหง”

ฉายหงเป็นอาชาตวัโปรดของท่านอ๋องน้อย นบัเป็นยอดอาชาที่สง่างาม

หาจบัตวัได้ยาก มหิน�าซ�้ายงัเป็นอาชาพระราชทานจากองค์จกัรพรรดิ

ดูท่าค�าพูดของซุนมี่มี่หาได้ผ่านเข้าหูของตงซอืไม่ หนุ่มเลี้ยงม้าหุบปาก

ที่อ้าอยู่ก่อนจะสะดุ้งอย่างตกใจเมื่อนางก�านลัสาวก้าวเข้ามาหาด้วยรอยยิ้ม ทว่า

เขาไม่เพยีงไม่รบัไมตรจีติ แต่ยงัก้าวถอยไปด้านหลงัอย่างลมืตวั

...หญงิสาวเบื้องหน้าเขายามนี้เปล่งประกายเจดิจรสัดั่งอญัมณลี�้าค่า

สวรรค์! หากเขารู้ว่านางผอมแล้วจะงามถงึเพยีงนี้ เขากค็งไม่...

ตงซอืส่ายหน้าระรวั นางเป็นคนของท่านอ๋องน้อย หรอืว่าแท้จรงิแล้ว

นางจะมาที่นี่เพื่อแก้แค้นเขา!

“อาซอื...” นางก�านลัสาวเหน็อกีฝ่ายประเดี๋ยวกห็น้าซดี ประเดี๋ยวกห็น้า

เขยีว กอ็ดรู้สกึเป็นห่วงในฐานะคนรู้จกัไม่ได้ “อาซอื เจ้าไม่สบายหรอื”
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“จะ...เจ้า!” เขาชี้นิ้วอนัสั่นเทามาที่นาง

“เจ้าคงตกใจสนิะที่ข้าเปลี่ยนไปมากถงึเพยีงนี้” ซนุมี่มี่หลบุตามองต�่าอยู่

ครู่หนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงค�าสั่งสอนของท่านอ๋องน้อย 

ขึ้นมาได้

นางไม่ควรจะก้มหน้าให้ผู้ใด มิเช่นนั้นจะท�าให้ท่านอ๋องน้อยต้องเสีย

เกยีรตเิอาได้

“นกึไม่ถงึว่าต่อให้ข้าเปลี่ยนไป เจ้ากย็งัแสดงท่าทรีงัเกยีจข้าไม่เปลี่ยน” 

หญงิสาวมสีหีน้าเสยีใจอย่างสดุซึ้ง “แต่ถงึเป็นเช่นนั้นกช่็วยอดทนหน่อย ข้ากบั

เจ้าล้วนเป็นบ่าวไพร่ในวังพิชิตบูรพา ดังนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะไม่น�าเรื่องส่วนตัว

มาเกี่ยวข้องในขณะที่ก�าลงัรบัใช้นาย”

“มะ...ไม่ใช่” หนุ่มเลี้ยงม้ารบีร้องขึ้นมาด้วยน�้าเสยีงตะกุกตะกกั ความ

ปรารถนาดีในน�้าเสียงของนางที่มีให้เขายังเหมือนดั่งเช่นวันวานไม่ผิดเพี้ยน  

“มี่มี่ ที่ผ่านมานั้นข้า...”

ตุบ!

ชายหนุ่มร่างสนัทดัเผลอสะดุดขาตนเองจนล้มตงึลงกบัพื้น

“อาซอื เป็นอะไรหรอืไม่”

โฉมสะคราญเข้ามายื่นมอืส่งให้เขาหวงัช่วยพยุงให้ลกุขึ้น ตงซอืไม่รอช้า

รบีเอื้อมมอืหมายจะสมัผสัอย่างไม่ลงัเล

ทว่าหนุ่มเลี้ยงม้าเผลอหลงลืมไปเสียสนิทว่ายามนี้ทั้งเขาและนางอยู่ 

ต่อหน้าพระพกัตร์ของท่านอ๋องน้อย

เพยีะ!

ร่างก�าย�าที่ล้มอยูบ่นพื้นตกตะลงึเมื่อจู่ๆ  มอืของตนเองถกูแส้อนัไร้ที่มา

ฟาดใส่เข้าอย่างจงั!

ความอุน่ขมุหนึ่งที่แนบสมัผสัใกล้กบัแผ่นหลงั ส่งผลให้หญงิสาวชกัมอื

กลับแล้วรีบหันไปมองด้วยความตกใจ เมื่อเห็นแผงอกกว้างใต้อาภรณ์เนื้อดี 

กร็บีเงยหน้าขึ้น ดวงตาคู่หวานสบเข้ากบัดวงตาคูค่มของผูท้ี่ยนืซ้อนอยูด้่านหลงั
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ตั้งแต่เมื่อใดกม็อิาจทราบได้

ทว่าซุนมี่มี่มนึงงได้มทินัไร กต็้องหน้าแดงดุจผลท้อเมื่อเพิ่งระลกึได้ว่า

นางกบัอกีฝ่ายมคีวามใกล้ชดิอนัเกนิงามมากเพยีงไร

ท่านอ๋องน้อยขึ้นท�าเนยีบหนึ่งในห้าหนุ่มรูปงามแห่งเมอืงหลวง ก่อนหน้า

นี้หญงิสาวยอมรบัว่าเขาหล่อเหลาน่าเกรงขามอยูแ่ล้ว แต่เมื่อมาเทยีบกบัตงซอื

ในระยะประชดิ กย็ิ่งตอกย�้าความแตกต่างและห่างชั้นกนัอย่างเหน็ได้ชดั

ทั้งๆ ที่กายของนางกบัเขามไิด้สมัผสักนั แต่หญงิงามด้อยประสบการณ์

กลบัเขนิอายถงึขั้นพูดไม่ออก

ท่านอ๋องน้อยเบนพระเนตรออกจากใบหน้าผุดผ่องแต่งแต้มด้วยเครื่อง

ประทินโฉม พระพักตร์เรียบเฉยไม่แปรเปลี่ยน ขณะที่ตรัสด้วยสุรเสียง 

ราบเรียบไร้อารมณ์ “ตงซือ ดูท่าเจ้าจะคลุกคลีอยู่แต่กับม้ามากเกินไปจน

หลงลมืกฎ เลอะเลอืนจนไม่รู้หรอืว่าผู้ใดควรยุ่ง ผู้ใดไม่ควรยุ่ง”

ตงซือซึ่งก�าลังจะรับไมตรีจิตของซุนมี่มี่เม้มริมฝีปากแน่นเพื่อระงับ

ความเจบ็ปวด บนมอืกร้านมโีลหติไหลซมึออกมา รบีคกุเข่าพร้อมกบัโขกศรีษะ

ลงบนพื้นซ�้าแล้วซ�้าเล่า

“ข้าน้อยสมควรตาย ข้าน้อยสมควรตาย”

ท่านอ๋องน้อยประทบัอยู่เบื้องหลงันางก�านลัสาว การกระท�าของตงซอื

ในยามนี้จึงมิต่างจากก�าลังคุกเข่าขอขมาซุนมี่มี่ ความอัปยศอดสูในครานี้ 

ช่างหนกัหนาสาหสัจนแทบอยากแทรกแผ่นดนิหนี

จริงดังที่ลี่ฮวากล่าว ซุนมี่มี่คือนางก�านัลคนโปรดของท่านอ๋องน้อย  

ไพร่ชั้นต�่าเช่นเขาไม่มสีทิธิ์แตะต้อง!

เยว่หมงิจ้องมองหนุ่มเลี้ยงม้าอย่างเยน็ชา กระชบัแส้ในมอืก่อนจะก้าว

อ้อมร่างบอบบางมายืนอยู่เบื้องหน้าบุรุษร่างสันทัด ตงซือลอบกลืนน�้าลาย 

ขณะที่ตวัสั่นเทาด้วยความหวาดกลวั อกีเพยีงก้าวเดยีวพระบาทของท่านอ๋อง

น้อยกจ็ะประทบัลงบนมอืที่บาดเจบ็ของเขา

“ไปให้พ้นหน้าข้าเสยี”
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สิ้นเสยีงราบเรยีบไร้อารมณ์ของร่างสูงโปร่ง ตงซอืกร็บีโขกศรีษะแล้ว

คลานหนีไปอย่างรีบร้อน ท่าทีตื่นตระหนกและหวาดกลัวส่งผลให้ซุนมี่มี่ 

มองตามด้วยความสงสาร ตั้งแต่รู้จกักนัมา นางมเิคยเหน็อกีฝ่ายกระท�าตวัไร้

ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายมาก่อน เขาเคยเป็นผู้ที่น่าเกรงขามในความทรงจ�าของ

นางมากแท้ๆ

ทว่าต่อจากนี้เป็นต้นไป... เขาจะกลายเป็นสายลมที่พัดผ่านมาแล้ว 

ผ่านไปเท่านั้น

ไร้รูปร่าง ไร้กลิ่น ไร้เสยีง และไร้ซึ่งน�้าหนกัในหวัใจของนางอกีต่อไป



สี่
บุรุษผู้นั้น

ท้ายที่สุดแล้ว ความตั้งใจที่จะทรงม้าชมเมืองของท่านอ๋องน้อยก็เป็น

อนัถูกยกเลกิไปโดยปรยิาย

หลังจากเหตุการณ์ที่คอกม้าฝั่งทิศใต้ของวังพิชิตบูรพาคลี่คลายลง  

ท่านอ๋องน้อยกม็รีบัสั่งให้เดนิทางกลบัต�าหนกัองิหย่งทนัที

ซุนมี่มี่เหม่อมองผืนนภาสีฟ้าครามที่บัดนี้เริ่มแต่งแต้มด้วยสีชมพูและ

สแีสด ชื่นชมความงามของมนัอยู่พกัหนึ่งก่อนจะคลี่ยิ้มบางเบา ทุกข์ตรมมา

หลายวันนางก็เพิ่งมีเวลาได้พินิจดูท้องฟ้า ยามนี้นางรู้สึกปลอดโปร่งและ

อารมณ์ดยีิ่งนกั

นางก�านลัสาวครุ่นคดิถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อครู่

หากนางไม่คดิเข้าข้างตนเองจนเกนิไปแล้วละก.็.. ดทู่าวนันี้ที่นางถกูจบั

แต่งองค์ทรงเครื่องให้งดงาม กเ็พื่อไปปรากฏตวัต่อหน้าตงซอื ซึ่งเรื่องนี้น่าจะ

เป็นพระประสงค์ของท่านอ๋องน้อย

หญิงสาวรู้สึกถึงความตื้นตันที่เอ่อท้น ดวงตากลมโตละจากผืนนภา

เบื้องบนมายงัแผน่หลงักว้างของชายหนุ่มซึ่งเดนิน�าอยูเ่บื้องหน้า อาภรณ์สงูค่า

สีครามตัดกับผืนหญ้าและหินปูทางเดินดูโดดเด่น เพียงแค่แผ่นหลังยังแผ่ 
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กลิ่นอายสงูศกัดิ์ราวกบัอยูค่นละโลก นางลงัเลอยู่นานสองนานกว่าจะตดัสนิใจ

เอ่ยถ้อยค�าที่อยู่ในใจออกไป

“ขอบพระทยัเพคะ ท่านอ๋องน้อย”

เจ้าของร่างสูงโปร่งชะงกัฝีเท้า เมื่อถูกซุนมี่มี่มองออกกไ็ม่คดิบ่ายเบี่ยง 

ใบหน้าคมคายหนัเสี้ยวหน้ากลบัมา “ข้าไม่ชอบให้ผู้ใดมารงัแกคนของข้า”

ซุนมี่มี่รู้สึกแปลกๆ เมื่อถูกแสดงความเป็นเจ้าของ ใบหน้าที่ร้อนวูบ 

ส่งผลให้เจ้าตวัรบีเบนสายตาไปทางอื่น “คน...ของท่าน?”

“เจ้าท�างานรบัใช้ข้าที่ต�าหนกัองิหย่งมาเกอืบชั่วชวีติ หากมผีูใ้ดกล้ารงัแก

เจ้ากเ็ท่ากบัรงัแกข้าด้วย ในอดตีเจ้าไม่ยอมเอ่ยปากพดูเรื่องนี้กบัข้ากไ็ม่เป็นไร 

แต่ต่อจากนี้หากมผีู้ใดกล้ารงัแกหรอืขดัใจเจ้า กม็าบอกข้าได้ทนัท”ี

“เพคะ ขอบพระทยัที่ท่านอ๋องน้อยทรงเมตตาต่อพวกข้าน้อย” ผู้เป็น

บ่าวรบีย่อกายรบัค�าด้วยความรู้สกึที่เปลี่ยนไปจากเดมิเลก็น้อย นางเข้าใจมา

โดยตลอดว่าท่านอ๋องน้อยทรงเป็นบุรุษที่ค่อนข้างห่างเหินกับบ่าวไพร่ ทว่า 

วนันี้... นางได้เปิดหูเปิดตาแล้ว

“มนัถอืเป็นสทิธิ์อนัชอบธรรมของข้ารบัใช้อยู่แล้ว เจ้ามริู้หรอื?” ท่าน

อ๋องน้อยตรัสเสียงขรึมก่อนจะเคลื่อนพระพักตร์ไปยังโขกหินก้อนใหญ่ข้าง 

กอไผ่เขยีวสด “นางก�านลัเหล่านั้นเอง...กอ็ยากจะช่วยเจ้าแก้แค้นตงซอืเช่นกนั”

สิ้นค�าบอกกล่าวของผู้เป็นนาย ซุนมี่มี่ก็หมุนกายหันไปยังทิศทางด้าน

หลงัตน เมื่อเหน็ลี่ฮวากบันางก�านลัที่เตบิโตและท�างานร่วมกนัมายนือยู่ ความ

ตกใจในคราแรกกผ็นัเปลี่ยนเป็นความซาบซึ้ง

แท้จริงแล้วนางมีคนที่รักและปรารถนาดีต่อนางอยู่มากมาย... แต่ที่

ผ่านมานางกลบัโศกเศร้าแล้วเอาแต่ท�าร้ายตวัเองจนท�าให้พวกเขาต้องเป็นห่วง

หญงิสาวตื้นตนัจนพูดอะไรไม่ออก สุดท้ายอารมณ์ดงักล่าวกก็ลั่นกรอง

ออกมาเป็นหยาดน�้าตา

ลี่ฮวากับนางก�านัลสาวทั้งปวงหันมามองหน้ากันเล็กน้อย เมื่อเห็น 

เยว่หมงิเดนิล่วงหนา้จากไปจงึพากนัวิ่งเขา้มาปลอบคนร้องไห้ เมื่อครู่นี้ยงัเหน็
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พูดคุยอยู่กบัท่านอ๋องน้อยอยู่ดีๆ  หรอืว่าจะทรงกลั่นแกล้งซุนมี่มี่เข้าให้แล้ว?

“มี่เอ๋อร์ ไยจงึร้องไห้เล่า” คนใกล้ตวัถามอย่างเป็นห่วง ก่อนจะท�าหน้า

เหลอหลาทนัทเีมื่อมนักลบัท�าให้ซุนมี่มี่สะอื้นหนกัมากกว่าเดมิ

นี่สนิะที่เขาเรยีกว่ายิ่งปลอบกย็ิ่งร้อง...

ผูท้ี่ร้องไห้ราวกบัเดก็ขี้แยพยายามอย่างยิ่งที่จะเอ่ยปากบอกความในใจ

ให้พวกเขาฟัง ใช้วธิสีูดหายใจเข้าออกอย่างตดิขดัเข้าช่วย

“ขะ...ขอบคุณและขอ...โทษ” เสียงหวานที่เปล่งออกไปขาดๆ หายๆ  

แต่กฟ็ังได้ความอยู่บ้าง

ลี่ฮวาได้ฟังเช่นนั้นก็เข้าใจได้ในที่สุด เช่นนั้นก็หมายความว่าสามารถ

จดัการเจ้าคนชั่วช้าตงซอืให้รู้ส�านกึได้แล้ว!

“พวกเราเตบิโตมาด้วยกนั รกักนัเหมอืนพี่น้อง มี่เอ๋อร์... เจ้าอย่าคดิ

เด็ดขาดนะว่าไม่มีผู้ใดต้องการเจ้า” นางคลี่ยิ้มอ่อนโยนพร้อมกับอ้าแขน

สวมกอดคนร�่าไห้

เมื่อนางก�านลัที่เหลอืได้ฟังเช่นนั้นกเ็ริ่มปะตดิปะต่อเรื่องราวได้ แต่ละ

คนพากันเข้ามาโอบกอดซ้อนเรียงกันไปเรื่อยๆ โดยมีซุนมี่มี่อยู่กึ่งกลาง 

มิตรภาพที่มีให้ยิ่งนานวันก็เบ่งบานงดงามดั่งบุปผา เหนียวแน่นดั่งใยไหม 

ถกัทอ

แน่นอนว่านอกจากซุนมี่มี่ต้องขอบคุณมิตรสหายใกล้ชิดเหล่านี้ ก็ยัง 

มคีนส�าคญัอกีคนหนึ่งที่นางต้องขอบคุณ

เพราะว่าเป็นท่านอ๋องน้อยที่ทรงท�าให้นางรูว่้านางมไิด้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

และต่อสู้กบัความเจบ็ปวดนี้เพยีงล�าพงั...

แปะ แปะ แปะ

จู่ๆ  กม็เีสยีงปรบมอืไม่ทราบที่มาดงัแทรกขดัจงัหวะ บรรยากาศซาบซึ้ง

ถูกท�าลายลงโดยพลนั

หญิงสาวซึ่งก�าลังร้องไห้ราวกับเด็กน้อยในอ้อมกอดของสหายรีบผละ

ตัวออกมายืนตรง พยายามใช้ชายแขนเสื้อปาดน�้าตาที่เปรอะเปื้อน ทว่าคน 
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รอบกายต่างถลงึตาห้ามเอาไว้ทนั

กว่าจะใช้เครื่องประทนิโฉมแต่งแต้มให้ซนุมี่มี่งดงามโดดเด่นถงึเพยีงนี้

กนิเวลาไปเกอืบชั่วยาม หากจะปาดทิ้งเยี่ยงนี้ กเ็ท่ากบัว่าเวลาที่พวกนางเสยีไป

ช่างไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อย

ซนุมี่มี่กลนืน�้าลายเอื๊อกก่อนจะลดมอืลงแต่โดยด ีนยัน์ตาที่ยงัหลงเหลอื

สแีดงจางๆ จากการร้องไห้พยายามสอดส่องหาที่มาของเสยีงเมื่อครู่ มทินัไร

เสยีงกรดีร้องระงมรอบข้างกท็�าเอาเจ้าตวัเบ้หน้าแล้วรบียกมอืขึ้นมาปิดหู

ผูท้ี่อยูห่่างจากพวกนางไปประมาณสบิห้าก้าวคอืชายหนุม่อายปุระมาณ

ยี่สบิปี สวมอาภรณ์สเีทาเข้มไร้ลวดลายทว่ากลบัเสรมิให้เจ้าตวัดูน่าเกรงขาม

และลึกลับไปในคราวเดียวกัน ร่างหนาสมส่วนซึ่งมีกล้ามเนื้ออย่างพอเหมาะ

นั้นสามารถดูออกแม้จะซ่อนอยู่ใต้เนื้อผ้าที่ปิดคลุมอยู่ทั้งตวั ใบหน้าเรยีวขาว

ผ่องราวกบัหยกแกะสลกัยิ่งโดดเด่นเมื่อเจ้าตวัรวบผมเกล้าเป็นทรงหางม้า ที่

มุมปากประดบัด้วยรอยยิ้มเลก็ๆ เผยให้เหน็รอยบุ๋มที่ข้างแก้ม อนัเป็นเสน่ห์

เฉพาะตวัที่สาวน้อยสาวใหญ่พากนัอ่อนระทวยเพยีงแค่สบตา

เขาคอื ‘ลั่วผ’ี บุตรชายคนโตของท่านเสนาบดฝี่ายกลาโหม สหายคน

สนทิของท่านอ๋องน้อย

“คะ...คารวะคุณชายลั่ว!” ลี่ฮวารีบท�าความเคารพอย่างลนลานและ

ประหม่า ท�าเอานางก�านลัสาวที่เหลอืรบีท�าตาม

ซุนมี่มี่แอบเหลือบมองสีหน้าเคลิ้มฝันของสหาย ลี่ฮวาแอบปลื้มลั่วผี 

มานานแล้วแต่กไ็ม่เคยมโีอกาสได้เข้าใกล้มากนกัเพราะเกรงกลวับารมขีองท่าน

อ๋องนอ้ย วนันี้ชายหนุม่กลบัมาปรากฏตวัที่นี่ตามล�าพงั ช่างนบัเป็นวาสนาของ

อกีฝ่ายยิ่งแล้ว

ส่วนอดตีนางก�านลัร่างอ้วนนั้นกลบัตรงกนัข้าม นอกจากนางจะไม่ปลื้ม

บุรุษหน้าหยกผู้นี้แล้ว ยงัหลบเลี่ยงอกีฝ่ายทุกครั้งที่มโีอกาส สาเหตุนั้นกเ็ป็น

เพราะว่า... น้องสาวของลั่วผซีึ่งมนีามว่าลั่วเจนิ เคยหวัเราะเหยยีดยามนางว่า 

‘วงัพชิติบูรพารบัหมูก�าพร้ามาเลี้ยง’
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ดังนั้นหากเลือกได้ ซุนมี่มี่จะพยายามหาวิธีหลบเลี่ยงคนจากสกุลลั่ว 

ทุกครั้งที่มโีอกาส แต่ดูท่าครานี้คงจะเลี่ยงมไิด้เสยีแล้ว

“พวกเจ้าตามสบายเถดิ” ลั่วผกีวาดตามองเหล่านางก�านลัสาว “เมื่อครู่

นี้ข้าเห็นท่านอ๋องน้อยอยู่ไกลๆ เลยตั้งใจจะเข้ามาทัก แต่ครั้นมาถึงคนกลับ 

ไม่อยู่ เหลอืแต่ภาพมติรภาพของพวกเจ้าให้ชมแทน”

“อา...” คนฟังต่างเขินอายหน้าแดงซ่านอย่างไร้เดียงสา ผิดกับซุนมี่มี่ 

ที่ก้มหน้าหลบด้วยปฏกิริยิาไม่ยนิดยีนิร้าย

‘ขอร้องละ ช่วยไปเสียทีเถิด!’ นางหลับตาปี๋พร้อมกับอธิษฐานซ�้าไป 

ซ�้ามาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ทว่าเมื่อรบัรู้ถงึความนุ่มหอมที่ปัดผ่านแก้มนวล กถ็งึ

กบัลมืตาโพล่งขึ้นมาด้วยความตกใจ

“รบัไปส”ิ ชายหนุ่มซึ่งควรจะยนืห่างออกไปไกลโข กลบัยนืประชดิอยู่

เบื้องหน้าพร้อมกบัยื่นผ้าเชด็หน้าผนืบางมาให้อย่างมไีมตรจีติ “นางก�านลัน้อย 

สตรยี่อมเหมาะกบัรอยยิ้มมากกว่าน�้าตา”

ซุนมี่มี่ท�าตัวไม่ถูก พอได้สติก็รีบรับผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นมาอย่างอดเสีย

มไิด้ ทั้งกระอกักระอ่วนและอบัอายอย่างที่สุด

ชั่วขณะหนึ่ง... นางกลับนึกถึงบุรุษชุดด�าที่บุกเข้ามาในเรือนนอนของ

นางในค�่าคนืนั้น

แต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อผู้บกุรุกควรจะเป็นคนร้าย มใิช่สหายสนทิ

ของท่านอ๋องน้อยที่เป็นแขกประจ�าของวงัพชิติบรูพามายาวนานกว่าสบิปีเช่นนี้!

ในระหว่างที่นางก�านัลสาวก�าลังตกอยู่ในห้วงสับสนไม่แน่ใจอยู่นั้น  

ลี่ฮวากเ็บนสายตามายงัซุนมี่มี่

ฝ่ังหนึ่งนางกป็ลาบปลื้มดใีจกบัการปรากฏตวัของลั่วผ ีอกีฝ่ังหนึ่งกน็กึ

เป็นห่วงสหายคนสนทิซึ่งมปีูมหลงัไม่ค่อยดเีกี่ยวกบัคนสกุลลั่ว

และไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือว่ายามนี้ ซุนมี่มี่ก็ยังเป็นคนขลาดกลัว  

ไร้ซึ่งความมั่นใจในตนเองอยู่วนัยงัค�่า

ที่ส�าคัญ... สมองของนางท�างานค่อนข้างช้า มิอาจเรียกได้ว่าโง่ แต่ก ็
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มอิาจเรยีกได้ว่าฉลาดแพรวพราว เป็นเพราะตั้งแต่เดก็ถูกกลั่นแกล้งด่าทอว่า

รปูร่างอปัลกัษณ์จงึสญูเสยีความมั่นใจ ทว่าจติใจกเ็ข้มแขง็พอที่จะมชีวีติอยู่ได้ 

ท่ามกลางค�าสบประมาทล้อเลยีนเหล่านั้น ที่ผ่านมานางมกัจะท�าตวัจดืชดืและ

หวัออ่นเปน็ชา้งเท้าหลงัมาโดยตลอด พอกลายมาเป็นจดุสนใจจงึลนลานท�าตวั

ไม่ถูก

แต่กน็ะ... จะว่าไปแล้วกด็ูมเีสน่ห์ไปอกีแบบ

อมื...คงเรยีกได้ว่ามเีสน่ห์แบบป�้าๆ เป๋อๆ

“มี่เอ๋อร์”

เสยีงเรยีกของลี่ฮวาปลกุให้ ‘ผู้มเีสน่ห์แบบป�า้ๆ เป๋อๆ’ ตื่นจากห้วงภวงัค์ 

ผนิหน้าหนจีากร่างหนาเบื้องหน้าไปยงัผู้เรยีก

“เจ้ามใิช่ว่าต้องรบีไปต�าหนกัองิหย่งหรอกหรอื”

แววตาของหญิงงามแปรเปลี่ยนเป็นมึนงง ก่อนที่มันจะถูกแทนที่ด้วย

ความซาบซึ้งในเวลาต่อมา

ซุนมี่มี่ใจชื้นยิ่งนกั ที่แท้ลี่ฮวาก�าลงัเปิดทางให้นางไปจากที่นี่!

“จรงิด้วย ข้าต้องไปแล้ว” ซนุมี่มี่ตอบรบัก่อนจะสาวเท้าถอยไปด้านหลงั

ประมาณสามเก้า ย่อตัวลงเพื่อร�่าลาคุณชายใหญ่แห่งตระกูลลั่ว “เช่นนั้น 

ข้าน้อยขอละ...”

“ช่างประจวบเหมาะเสยีเหลอืเกนิ” ลั่วผขีดัค�าพูดของนางด้วยรอยยิ้ม

พมิพ์ใจ “ข้าเองกก็�าลงัจะไปที่ต�าหนกัองิหย่งเช่นเดยีวกนั”

“กะ...เกรงว่าคงไม่ได้เจ้าค่ะ” ซนุมี่มี่รบีปฏเิสธออกไป ก่อนจะหน้าถอดสี

เมื่อนึกขึ้นได้ว่าบ่าวผู้ต�่าต้อยเช่นนางก�าลังสั่งห้ามมิให้พระสหายเข้าไปพบ 

ท่านอ๋องน้อย

ลั่วผไีม่ถอืสาเอาความ ทั้งยงัหวัเราะอย่างอารมณ์ด ีสาวเท้าเข้าไปใกล้

หญงิสาวด้วยแววตาสงสยัใคร่รู้ “นางก�านลัน้อย เหตุใดจงึไปมไิด้?”

ดวงตาของผูถ้กูถามกลอกไปมาจนน่าเวยีนหวั ทว่าสตปัิญญาอนัต�่าต้อย

ท�าให้มสิามารถครุ่นคดิข้ออ้างออกมาได้ทนัท ี“พะ...เพราะว่า...”
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“เพราะว่า?” คิ้วเข้มของลั่วผเีลกิขึ้น แม้ใบหน้าจะประดบัด้วยรอยยิ้ม

และดูไม่เร่งเร้า ทว่าทุกองค์ประกอบในร่างกายกลับท�าให้ซุนมี่มี่รู้สึกเหมือน

ถูกเข็มเล็กๆ จ่ออยู่ที่ล�าคอ ไม่ว่าอย่างไรก็มิอาจสลัดภาพของโจรใจทราม 

ซึ่งขโมยจุมพติของนางในค�่าคนืนั้นไปได้

หากเหตุผลที่นางกล่าวออกไปไม่ดีพอ เกรงว่าคงมิแคล้วถูกท�าโทษ  

หรอือาจจะแย่กว่านั้น...

“ขะ...ข้าน้อยหมายถึงตนเองเจ้าค่ะ” ซุนมี่มี่พูดไปเหงื่อแตกไป เผลอ 

ก�าผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นขึ้นเพื่อระบายความอึดอัดที่ได้รับจากคนตรงข้าม  

“ข้าน้อยคงมอิาจไปที่ต�าหนกัองิหย่งได้แล้ว”

นางพูดเสรจ็กล็อบกลนืน�้าลายเอื๊อกใหญ่ ต่อให้เขาใช่โจรร้ายกม็อิยาก

เข้าใกล้ มิใช่โจรร้ายก็มิอยากเข้าใกล้ แต่จะท�าเช่นไรจึงจะร�่าลาจากอีกฝ่าย 

โดยไม่ถอืว่าเป็นการเสยีมารยาทดเีล่า?

“นบัว่าน่าเสยีดายเหลอืเกนิ” น�้าเสยีงของชายหนุ่มแสดงความเสยีดาย

ออกมาอย่างเหน็ได้ชดั

“จะ...เจ้าค่ะ” นางก�านัลสาวตอบรับเสียงสั่นก่อนจะรีบย่อกายร�่าลา  

นกึไม่ถงึว่าพอหนัหลงัไปจะเหน็เงาร่างอนัคุ้นเคยของผูเ้ป็นนายยนืมองอยูม่ไิกล

‘มใิช่ว่าท่านอ๋องน้อยทรงกลบัไปแล้วหรอกร’ึ

ซุนมี่มี่และนางก�านลัคนอื่นๆ รบีท�าความเคารพ

“คารวะท่านอ๋องน้อย”

เยว่หมิงพยักหน้าทีหนึ่งก่อนจะลากสายตาจากซุนมี่มี่ไปยังแขกผู้มา

เยอืน “เหตุใดไม่มาพบข้าที่เรอืน”

ลั่วผยีกัไหล่เลก็น้อย “กว็่าจะไปอยู่”

พวกเขาทั้งสองขึ้นชื่อว่าเป็นบุรุษรูปงามหนึ่งในห้าแห่งเมอืงหลวง ครั้น

มารวมตวัอยูด้่วยกนักย็ิ่งเจดิจรสั คนหนึ่งนิ่งขรมึ อกีคนยิ้มแย้ม ไม่ว่าจะมอง

ไปทางใดกเ็จรญิหูเจรญิตาด้วยกนัทั้งสิ้น

เหล่านางก�านลัวยัสาวแรกรุ่นมองซ้ายเหลยีวขวา พากนัท�าสหีน้าเคลิ้ม
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ฝัน ซุนมี่มี่ฉวยโอกาสนั้นเก็บผ้าเช็ดหน้าเข้าอกเสื้อก่อนจะล่าถอยกลับเข้าไป

ยนืในกลุ่มนางก�านลัด้วยกนั ดูท่าวนันี้ท่านอ๋องน้อยจะมติั้งพระทยัจะทรงม้า

ชมเมอืงตั้งแต่แรก เพราะได้ทรงนดัหมายกบัพระสหายเอาไว้แล้ว

“พวกเจ้าไปเสยี”

“เพคะ” หญิงสาวทั้งหลายต่างพากันเตรียมตัวเพื่อแยกย้ายกลับไปท�า

หน้าที่ของตน

“ซุนมี่มี่” เสยีงเรยีกของเยว่หมงิท�าเอาบ่าวไพร่ต่างชะงกักนัเป็นแถบ

โฉมสะคราญก้มหน้าลง “เพคะ ท่านอ๋องน้อย”

“คอยตดิตามอยู่ในระยะยี่สบิเก้า หากมอีะไรจะได้เรยีกใช้ได้”

ซุนมี่มี่ได้ฟังแล้วถงึกบัน�้าตาตกใน

เป็นนางอกีแล้วหรอื!

ตดัพ้อในใจมากเท่าไร สุดท้ายกต็้องก้มหน้ารบัชะตากรรม ซุนมี่มี่ท�า

ตามรบัสั่งของท่านอ๋องน้อย ตดิตามคนทั้งสองซึ่งเดนิชมอทุยานยามเยน็อย่าง

เอื่อยเฉื่อย ดวงตะวนัใกล้ลบัขอบฟ้าเหน็แสงดาวดวงแรกอยูร่บิหรี่ เป็นเพราะ

เว้นระยะห่างออกมาพอสมควร นางจงึไม่ได้ยนิสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกนั

ลั่วผเีดนิน�าหน้าอย่างไม่ถอืเรื่องยศศกัดิ์ตามพระประสงค์ของท่านอ๋อง

น้อย ครั้นเบนสายตากลบัมาจากรงันกบนต้นไม้ กเ็ปิดประเดน็โดยมใิห้เป็นการ

เสยีเวลา “ศกึที่ฉหีนาน ดูท่าฝ่าบาทจะมพีระประสงค์ให้เจ้าเป็นคนน�าทพั”

“เจ้า...” เยว่หมิงยังไม่มีโอกาสได้พูดจบก็ถูกอีกฝ่ายเอ่ยแทรกขึ้นมา

อย่างรู้ทนั

“จะให้ข้าวานท่านพ่อช่วยทูลค้านให้ใช่หรอืไม่”

เยว่หมงิพยกัหน้าอย่างไม่อดิออด เขาไม่ชอบการท�าศกึสงคราม ไม่ชอบ

การเข่นฆ่าผู้คน แว่นแคว้นยิ่งใหญ่ย่อมมีแม่ทัพนายกองมากมายมหาศาล  

มเิหน็มคีวามจ�าเป็นจะต้องเรยีกให้เขาไป

“หึๆ เจ้าช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลย” ลั่วผีหัวเราะให้แก่ความไร้เดียงสา

ของท่านอ๋องน้อยแห่งวงัพชิติบูรพา
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ความจริงจะบอกว่าเยว่หมิงไร้เดียงสาก็คงไม่ถูก ชายหนุ่มผู้นี้ตั้งแต่ 

เดก็จนโตกม็ชิอบคบค้าสมาคมหรอืข้องแวะกบัผู้อื่นนกั การแก่งแย่งและคาน

อ�านาจในเมอืงหลวงเหมอืนจะใกล้แต่กไ็กลตวั เรื่องนี้หากจะโทษกค็งต้องโทษ

ท่านอ๋องกับพระชายาด้วยที่หละหลวมผ่อนปรน มิยอมสั่งสอนตักเตือน 

บุตรชายเพยีงคนเดยีวให้รู้ถงึความน่ากลวัของภยัเหล่านี้

โบราณว่ายิ่งสงูกย็ิ่งหนาว เกดิเป็นพยคัฆ์แต่ถ้าไร้เขี้ยวเลบ็กไ็ม่ต่างจาก

แมวตัวหนึ่ง งานนี้ดูท่าคงมีคนไปเป่าหู หรือไม่ท่านอ๋องก็ทรงกระท�าบางสิ่ง 

ให้เบื้องสูงมพิอใจเข้าเสยีกระมงั

ท่านอ๋องน้อยทอดพระเนตรชายหนุ่มซึ่งก�าลังส่ายหน้าน้อยๆ ก็ตรัส

ถามออกมาค�าหนึ่ง “จะช่วยหรอืไม่ช่วย”

“แหมๆ” ลั่วผหีวัเราะ “ช่างใจร้อนเหลอืเกนิ”

บุตรชายของท่านเสนาบดีเงียบเสียงลงอีกครั้งคล้ายต้องการถ่วงเวลา 

ทว่าเมื่อหันไปเห็นซุนมี่มี่ยืนรออยู่ใกล้ๆ ก็บังเกิดความคิดบางอย่าง มิรอช้า 

รบีชี้นิ้วไปยงัร่างงาม

“หากเจ้าแย่งชงิผ้าเชด็หน้าที่ซุกซ่อนอยูใ่นตวันางออกมาได้ ข้ากจ็ะช่วย”

เยว่หมงิเบนสายตาไปยงัทศิทางดงักล่าว เหน็หญงิสาวในชดุสชีมพตูกใจ

ตื่นกก็ดหวัคิ้วเข้าหากนั

ลั่วผเีล่นอะไรแผลงๆ...

บ่นอยู่ในใจมทินัไรกถ็ูกเสยีงของอกีฝ่ายท�าลายสมาธไิปอกีครา

“อ้อ ต้องแย่งมาให้ได้ก่อนข้านะ”

ร่างหนาพูดเสร็จก็เคลื่อนไหวทันที วิชาตัวเบาอันล�้าเลิศถูกดึงออกมา

ขณะที่เจ้าตวัดดีกายขึ้นไปในอากาศ ท่านอ๋องน้อยทรงเคลื่อนไหวพระวรกาย

ช้ากว่าครึ่งก้าว ชายเสื้อสคีรามขยบัไหวคล้ายเต้นร�าก่อนจะหมุนเกลยีวดั่งพายุ 

แต่ถงึอย่างไรกม็อิาจตามลั่วผไีด้ทนั

บุตรชายของท่านเสนาบดีเข้าถึงตัวซุนมี่มี่เป็นคนแรก หญิงสาวเผลอ

ส่งเสียงร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อมือใหญ่สัมผัสลงบนหน้าท้อง เมื่อครู่นี้ 
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ชายหนุม่ทั้งสองอยูไ่กลพอสมควรจงึไม่ได้ยนิเรื่องที่พวกเขาพดูคุยกนั แต่นี่...

นางก�าลงัถูกบุรุษผู้นี้ลวนลาม!

ซนุมี่มี่ตวัสั่นเทาก่อนจะรบีใช้มอืผลกัมอืใหญ่กร้านออกราวกบัต้องของ

ร้อน นางหนัหลงัพร้อมออกตวัวิ่ง แต่กต็้องชะงกัอกีหนเมื่อร่างของผู้เป็นนาย

ตีลังกาหมุนตลบพร้อมกับทิ้งตัวลงบนพื้นอย่างงามสง่า ขวางทางหน้ามิให้ 

หลบหนี

นัยน์ตาดั่งกวางน้อยเสียขวัญที่ช้อนมองเยว่หมิงนั้นสั่นไหวอย่างน่า

สงสาร ท่านอ๋องน้อยพระพักตร์นิ่งเฉยมิแปรเปลี่ยน ผายพระหัตถ์ออกมา

เบื้องหน้า

“ผ้าเชด็หน้า”

นางก�านลัสาวมสีหีน้ามนึงง “เพคะ?”

“นางก�านัลน้อย” ผู้ที่ขัดจังหวะจากด้านหลังจะเป็นใครไปมิได้อีก 

นอกจากลั่วผ ี“ข้ามาขอรบัผ้าเชด็หน้า ‘ของข้า’ คนื”

ซนุมี่มี่เริ่มนกึออกจงึหนัหลงักลบัไป พบว่าบรุษุในชดุสเีทาเข้มเองกผ็าย

มอืออกมาเบื้องหน้านางในลกัษณะเดยีวกบัท่านอ๋องน้อยเช่นกนั

พวกเขา... อยากได้ผ้าเชด็หน้าด้วยกนัทั้งคู่หรอื?

ผู้คิดกะพริบตาปริบๆ อย่างมึนงง ล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อแล้วหยิบ 

ผ้าสขีาวผนืบางที่ยบัยู่ยี่ออกมา เมื่อได้เหน็ของแล้วกเ็ผยสหีน้าล�าบากใจขึ้นมา

ฉบัพลนั

ฝ่ายหนึ่งก็เจ้านาย อีกฝ่ายหนึ่งก็เจ้าของผ้าเช็ดหน้าตัวจริง เช่นนี้แล้ว

นางควรจะตดัสนิใจ... มอบผ้าเชด็นี้ผนืนี้ให้ผู้ใดดเีล่า!


