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เสียงเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ดังกึกก้องผับหรูย่าน

สถานบนัเทงิชื่อดงัแห่งหนึ่ง ที่ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นเิจอร์โทนสดี�า

สนทิ ตดักบัแสงไฟหลากสทีี่ส่องวบิวบัไปทั่ว โดดเด่นด้วยโคมไฟระย้า

ขนาดใหญ่ซึ่งห้อยอยู่ตรงกลางบาร์ เกิดประกายระยิบระยับยาม

กระทบกับแสงไฟ ชวนมองไม่น้อยไปกว่าบรรดาผีเสื้อราตรีนับร้อยที่

ก�าลงัโยกย้ายส่วนสดัไปตามจงัหวะเพลงอย่างสนกุสนาน ซึ่งสามารถ

ดงึดดูความสนใจของชายหนุม่หลายคนให้เข้าไปตดิกบัได้อย่างไม่ยาก

เย็น ผิดกันกับชายร่างสูงกว่าร้อยแปดสิบเซนติเมตรที่เลือกนั่งอยู่

บรเิวณหน้าเคาน์เตอร์บาร์ จบิเครื่องดื่มรสอ่อนอยู่เพยีงล�าพงั และไม่

ยอมรับไมตรีจากสาวสวยมากหน้าหลายตาที่เพียรทิ้งสายตายั่วยวน

มาให้สกัคน

มือใหญ่ทว่าเรียวยาวได้รูปยกแก้วบรรจุน�้าสีอ�าพันที่ถืออยู่ชูให้

สาวสวยคนหนึ่งที่ส่งยิ้มหวานหยดพร้อมกับสายตาทอดไมตรีมาให้ 

แล้วยกขึ้นจบิตามมารยาท ไม่ได้คดิสานสมัพนัธ์มากไปกว่านั้น ซึ่งนั่น

ท�าให้หญิงสาวที่พยายามทอดสะพาน ได้แต่ทิ้งสายตามองเขาด้วย 

แววตาแสนเสยีดายที่ไม่มใีครดงึความสนใจไปจากเขาได้สกัคน 

นอกจากหญิงสาวเรือนร่างอ้อนแอ้นในชุดเดรสสั้นรัดรูปสีแดง

บทนำ�
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เพลิงที่ก�าลังยืนยักย้ายส่ายสะโพกไปตามเสียงเพลงแสนเร้าใจอย่าง

เมามนัคนนั้น

ลลสิ หรอื ลลสิา อคัรวรา คอือดตีคู่หมั้นสาวที่เขาไม่เคยคดิจะ

ไยดี จนท�าให้สถานะคู่หมั้นหมายที่เริ่มต้นจากการเห็นดีเห็นงามของ

ผูใ้หญ่และความเตม็ใจของหญงิสาวเพยีงคนเดยีวสิ้นสดุลง เมื่อลลสิา

ตัดสินใจเอ่ยปากยุติความสัมพันธ์กับเขาด้วยตัวเอง หลังจากที่หญิง

สาวพยายามตามตื๊อ ร้องขอความรกัจากเขามาตลอดหลายปี แต่เขา

กลับไม่เคยมีใจให้และมองว่าการกระท�าของหญิงสาวที่คอยตามหึง

หวงและร้องถามความรกัจากเขาเป็นเรื่องงี่เง่าที่แสนไร้สาระ เขาจงึไม่

เคยพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันเลยสักนิด ด้วยเพราะไม่

เคยต้องการในสิ่งที่ผู้ใหญ่ยดัเยยีดให้ ออกจะร�าคาญด้วยซ�้า

แต่แล้วเขาก็รู้สึกสับสน เมื่อได้เห็นใบหน้าสะสวยของคู่หมั้น 

สาวต้องเปรอะเปื้อนไปด้วยหยดน�้าตา ยามต้องถอดแหวนเพชรเม็ด

งามออกจากนิ้วเรยีวส่งคนืให้เขา พร้อมตดัความสมัพนัธ์ด้วยเสยีงสั่น

เครอื

‘ฉันคืนอิสระให้คุณแล้ว ขอโทษส�าหรับทุกอย่างที่ผ่านมา 

ขอโทษนะ’

เขายงัจ�าได้ดว่ีาวนิาทนีั้นรูส้กึอย่างไร มนัเจบ็ร้าวไปหมดเหมอืน

ถูกมอืที่มองไม่เหน็เอื้อมมาบดิหวัใจให้หลดุออกจากขั้ว ลมหายใจขาด

ห้วงจนเขายังกลัวว่าตัวเองจะช็อก แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้นอกเสียจาก

ยอมรับ และได้แต่มองตามหลังอดีตคู่หมั้นหมาดๆ ไปจนลับสายตา 

ซึ่งปฏิกิริยาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่ค่อนข้างรุนแรงนั้นท�าให้เขาต้อง

ค้นหาค�าตอบให้ตวัเอง

หลังจากที่เลิกรากัน ชายหนุ่มได้ข่าวว่าหญิงสาวเข้าไปเรียนรู้

งานในโรงแรมของตวัเองเตม็ตวั ส่วนตวัเขาเองตดัสนิใจไปเรยีนต่อต่าง

ประเทศในคณะบริหารธุรกิจตามค�าสั่งของบิดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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แทนที่จะเรยีนต่อคณะในฝันอย่างวศิวกรรมศาสตร์ดงัที่ตั้งใจไว้แต่แรก 

เนื่องจากเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียว จึงจ�าเป็นต้องสานต่อกิจการ

โรงแรมของตระกูลที่สืบทอดกันมา โดยลลิสาเป็นหนึ่งเหตุผลที่ท�าให้

เขาตัดสินใจไปจากเมืองไทยชั่วคราว เพราะเขาไม่อยากรับรู้ว่าหญิง

สาวเสยีใจแค่ไหนกบัความสมัพนัธ์ที่ต้องจบลง หลงัจากที่เธอปักใจรกั

เขามานานหลายปี และเขาอยากไปหาค�าตอบให้ตัวเองว่าท�าไมต้อง

รูส้กึเจบ็ปวดมากมายขนาดนั้น กบัอแีค่เหน็ความเสยีใจของลลสิา ทั้งๆ 

ที่เขาควรจะรู้สกึดใีจที่หลดุพ้นจากวงโคจรของหญงิสาวมาได้

ชายหนุ่มจงึเริ่มค้นหาค�าตอบให้ตวัเอง ด้วยการทดลองบรหิาร

เสน่ห์ที่มอียู่เหลอืล้น เลอืกคบสาวสวยต่างสญัชาตไิปทั่วตลอดสองปี

แรกของการเรียนต่อปริญญาโท ทั้งเกาหลี ฮ่องกง และออสเตรเลีย 

โดยคบหากับสาวแคนาดาตาสีฟ้าได้นานที่สุดนับห้าเดือน ก่อนจะ

เลิกรากันไปอย่างกะทันหันแบบไร้เยื่อใย โดยมีข่าวคราวการคบหา 

ผู้ชายของลลสิาเป็นต้นเหต ุซึ่งนั่นท�าให้ความรู้สกึที่เขาคดิว่าไม่มทีาง

เป็นไปได้มาตลอดชดัเจนขึ้น เขาหงึหวงเธอ

ดวงตาคมเจิดจ้าของร่างสูงใหญ่ยังไม่ละไปจากเรือนร่าง

อ้อนแอ้น ยังคงจับจ้องลูกไก่ตัวน้อยที่เคยอยู่ในก�ามือด้วยความรู้สึก

หลากหลาย เขากลับมาจากเรียนต่อต่างประเทศและเข้ารับต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารต่อจากบิดาทันทีได้ร่วมเดือนแล้ว โดยมี

โอกาสได้เจอลลิสาอย่างจริงจังเมื่อครั้งงานเลี้ยงรับต�าแหน่ง แต่ดู

เหมือนว่าหญิงสาวจะจงใจลืมเลือนเรื่องราวระหว่างกันและมองเขา

เป็นเพยีงอากาศธาตทุี่ไร้ตวัตนไปเสยีแล้ว ถงึได้มองเมนิ ท�าเหมอืนไม่

เคยรู้จักกันแบบนั้น และกลายเป็นเขาที่รู้สึกร้อนรนกับความมึนตึง 

เฉยชา จนต้องผนัตวัจากอดตีผู้ถูกล่ามาเป็นผู้ล่าเสยีเอง

มือใหญ่วางแก้วน�้าสีอ�าพันที่ถือคลึงอยู่ในมือลงบนเคาน์เตอร์ 

เมื่อเหน็ชายหนุ่มท่าทางส�าอางซึ่งยนือยู่กลางฟลอร์เต้นร�า ใกล้ๆ กนั
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กบัลลสิาที่ก�าลงัยนืเต้นโงนเงนหนัมาพยกัหน้าให้สญัญาณ เขาจงึหนั

ไปจ่ายเงินกับบาร์เทนเดอร์ ก่อนหยัดตัวลงจากเก้าอี้ยืนเต็มความสูง 

แล้วเดินตรงดิ่งไปยังหญิงสาวที่ยังคงชูแก้วแอลกอฮอล์ในมือขึ้นเหนือ

ศรีษะและเต้นไปมาอย่างไม่รูช้ะตากรรม เขามองเธอด้วยแววตาหมาย

มั่น

ทนีี้ละ ลลสิา อคัรวรา จะได้รู้แจ้งสกัทวี่า ธติ ิวรรกัษ์ธกิลุ กลบั

มาแล้ว

และกลบัมาเพื่อเป็นผู้ล่าที่ต้องชนะเท่านั้น!
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แสงแดดอุน่ๆ ของเช้าวนัใหม่ส่องผ่านผ้าม่านผนืใหญ่เข้า

มาภายในห้องนอนกว้างบนเพนต์เฮาส์หรูหรา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดตกึสูง

ชั้นที่สี่สิบของโรงแรมเดอะแกรนด์วรรักษ์ กลืนกินความมืดมิดยาม 

รุ่งสางให้เลอืนหาย เผยให้เหน็ภาพของสองหนุ่มสาวที่ก�าลงันอนกอด

ก่ายกันอยู่บนเตียงนอนสปริงเตียงใหญ่ ความเย็นจัดจากเครื่องปรับ

อากาศราคาแพงโลมไล้แผ่วเบาไปยงัผวิกายเปลอืยเปล่าบรเิวณหวัไหล่

ขาวเนยีนที่โผล่พ้นจากผ้าห่มนวมหนานุ่ม ส่งผลให้ร่างแบบบางเบยีด

กระแซะเข้าหาเรอืนร่างก�าย�าแขง็แกร่งอย่างต้องการความอบอุน่ ขณะ

ที่ใบหน้าปราศจากเครื่องส�าอางแย้มยิ้มน้อยๆ เหมือนก�าลังตกอยู่ใน

ห้วงภวงัค์อนัแสนสขุ

อุ่นจงั...

ในม่านหมอกสขีาวเลอืนราง ลลสิาก�าลงันั่งขดัสมาธอิยูบ่นเตยีง

นอนสีหวาน สองแขนเล็กโอบกอดตุ๊กตาหมีสีน�้าตาลตัวใหญ่เอาไว้

อย่างหวงแหน แล้วเกลือกกลั้วใบหน้าเข้ากับขนนุ่มนิ่มอย่างแสนรัก 

จมูกโด่งเชิดรั้นก้มสูดดมกลิ่นหอมสะอาดเข้าปอดอย่างชื่นอกชื่นใจ 

ขณะที่แขนสั้นๆ ของเจ้าหมตีวัใหญ่งอกยาว แล้วโอบกอดตอบเธอเอา

ไว้ทั้งตัวเพื่อให้ความอบอุ่น ท�าเอาคนถูกกอดหัวเราะคิกคักชอบใจ 

1
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ก่อนสติอันน้อยนิดจะท�าให้เธอหยุดชะงักกึก เธอไม่ชอบตุ๊กตาหมีนี่ 

ออกไปนะ!

ลลิสาลืมตาโพลงขึ้นมาอย่างตกใจยามนึกถึงสาเหตุ หยีตาสู้

แสงแดดจ้าที่ส่องลอดเข้ามา ท�าให้ต้องหลับตาลงแล้วค่อยๆ เปิด

เปลือกตาขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆ และสิ่งแรกที่เห็นคือเพดานห้องสีเทา

อ่อนแปลกตา ก่อนค�าถามแรกจะผุดเข้ามาในสมองทันทีพร้อมกับ

ความรู้สึกปวดหัวจี๊ด เมื่อความทรงจ�าเลือนรางแจ้งเตือนว่าสถานที่ 

สดุท้ายของเธอเมื่อค�่าคนืที่ผ่านมาคอืผบัหรแูห่งหนึ่งย่านสถานบนัเทงิ

ชื่อดงั 

แล้วที่นี่...ที่ไหนกนั!

คิ้วสวยที่ถูกกันแต่งอย่างดีขมวดมุ่นอย่างสงสัย พลันภาพ

เหตุการณ์มากมายก็ประดังประเดเข้ามาพร้อมกัน แต่ไม่ทันที่เธอจะ

ได้ตั้งค�าถามกบัตวัเอง เสยีงทุม้ห้าวกด็งัขึ้นข้างขมบัพร้อมกบัท่อนแขน

ใหญ่ที่วางพาดอยู่บนหน้าท้องแบนราบที่เลื่อนเข้าโอบกระชบัรอบเอว

แบบบางแล้วดงึเธอเข้าหาล�าตวัร้อนผ่าวด้วยท่าทสีนทิสนมชดิเชื้อ

“ตื่นแล้วหรอื” 

เสยีงใคร ลลสิาแทบชอ็ก เกรง็ตวัแขง็ทื่อ รู้สกึเหมอืนลมหายใจ

ขาดห้วง คล้ายจะหยดุเต้นอย่างไรอย่างนั้น เมื่อได้ยนิค�าทกัทายหวาน

หูดังขึ้นจากคนข้างกายที่ก�าลังลูบปลายนิ้วอุ่นร้อนไปบนสีข้างเปลือย

เปล่าของเธอไปมา ตอกย�้าให้ลลสิารูว่้าไม่ได้ฝันไป และเธอก�าลงันอน

อยู่บนเตยีงกบัผู้ชายที่ไหนไม่รู้!

“อรณุสวสัดิ์ครบัคนสวย” เสยีงห้าวกระซบิทกัทายซ�้า ชายหนุ่ม 

กดปลายจมูกโด่งเป็นสันลงบนกลุ่มผมนุ่มของเธอด้วยกิริยาอ่อนโยน 

ดึงความสนใจจากลลิสาให้หันขวับไปมอง ก่อนที่ดวงตากลมโตส ี

อลัมอนด์จะเบกิกว้างอย่างตกใจ ยามเหน็ใบหน้าของชายหนุม่ข้างกาย

เตม็ตา
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“คุณ!” เสียงอุทานอย่างตกใจของลลิสามีความดังเพียง 

เสียงกระซิบ ขณะมองสบดวงตาคม ฉายแวววาววับของคนเคยคุ้น 

ที่ยกมือขึ้นเท้าศีรษะและก้มมองลงมาในระยะประชิดด้วยหัวใจที่ 

เต้นไม่เป็นส�่า

“ฉะ...ฉนัมาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไงคะ” หญงิสาวหนัมองบรรยากาศรอบ

ตวัเลิ่กลั่กแล้วเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงตระหนก ก่อนผดุลกุขึ้นนั่ง กระถด

กายหนีด้วยความตกใจสุดขีด โดยไม่ลืมที่จะยึดผ้าห่มนวมสีขาว

สะอาดไว้กบัตวั ด้วยเพราะมลีางสงัหรณ์แปลกๆ และทนัททีี่ลลสิาแง้ม

ผ้าห่มออกเพื่อแอบดูเนื้อตัวของตัวเอง ใบหน้าขาวใสก็ซีดเผือด เธอ

ไม่มเีสื้อผ้าตดิกายแม้สกัชิ้น มเีพยีงรอยจ�้าแดงสเีข้มบ้างอ่อนบ้างเตม็

ตัวไปหมด ซึ่งเธอไม่ได้อ่อนเดียงสาขนาดที่จะไม่รู้ว่ารอยพวกนั้นคือ

อะไร...คสิมาร์ก

“คณุถามแบบนี้ เหมอืนจ�าเรื่องราวระหว่างเราไม่ได้เลยนะครบั” 

ธิติที่ชันแขนขึ้นเท้าหมอน เงยหน้ามองหญิงสาวที่กระถดตัวหนีไปนั่ง

อกีฟากของเตยีง แล้วเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย 

“ระ...เราเหรอ” 

“คณุท�าเหมอืนไม่รู้ว่าเมื่อคนืเกดิอะไรขึ้นบ้าง”

“ฉัน...” ลลิสาเม้มปากแน่น กลั้นความรู้สึกมากมายที่ถาโถม

เข้ามาในความคดิ ก่อนกระถดตวัออกห่างอกีคบื เมื่อคนที่มบีอ็กเซอร์

เพยีงตวัเดยีวปกปิดกายขยบัลกุขึ้นนั่ง อวดแผ่นอกกว้างและหน้าท้อง

ที่แน่นหนั่นไปด้วยกล้ามเนื้อแขง็แรง แม้จะไม่ชดัเจนดั่งคนที่ออกก�าลงั

กายเป็นนิตย์ แต่ก็ท�าให้ลลิสาหน้าร้อนผะผ่าวได้ ยามเผลอมอง

ร่างกายกึ่งเปลอืยของเขา เพราะธติคินตรงหน้าเธอตอนนี้ดูโตขึ้นจาก

รุ่นน้องหนุ่มที่เธอปักใจรกัเมื่อหลายปีที่แล้วมากนกั

“อกึอกัแบบนี้ ตกลงว่าคณุจ�าความรูส้กึทะนถุนอมจากผมไม่ได้

จรงิๆ สนิะ”
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“ทะนถุนอม?”

“ก็ตอนที่เราเป็นของกันและกันไง” ธิติพูดออกมาหน้าตาเฉย

เหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไป แล้วก็ลอบยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าของคู่สนทนา

ซดีเผอืดคล้ายจะชอ็ก “อย่าบอกนะว่าคณุจ�าไม่ได้เลยว่าผมอ่อนโยน

กบัคณุแค่ไหน ทั้งที่ผมอดทนอดกลั้นเสยีขนาดนั้น”

“ไม่...” ลลิสายกมือขึ้นกุมขมับ เมื่ออาการปวดหัวจี๊ดแล่นขึ้น

มาอกีระลอก “ฉะ...ฉนัว่ามนัต้องมอีะไรผดิพลาด”

ธติเิหลอืบมองใบหน้าสวยใสของอดตีคูห่มั้น ก่อนตอบด้วยค�าพดู

ที่ไม่ต่างอะไรจากมีด “ถ้าจะมีอะไรผิดพลาดก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละ 

เพราะเมื่อคนืผมไม่ได้ป้องกนั”

“คณุว่าไงนะคะ!” 

“ก็คุณรุกผมก่อน ผมเลยเตรียมตัวไม่ทันสักอย่าง ซึ่งผมไม่ใช่

เพลย์บอยที่ต้องพกคอนดอมตดิตวัเสยีด้วยส”ิ

“ฉนัเนี่ยนะคะ รกุคณุก่อน!” หญงิสาวร้องถามอย่างแปลกใจ 

รู้สึกร้อนวูบวาบไปหมดทั้งหน้าด้วยความรู้สึกมากมายที่หลั่งไหลเข้า

มาดั่งพายุ เพราะท่าทีของธิติบ่งบอกว่าเธอเป็นฝ่ายกระท�าเขาก่อน 

แต่...เธอที่เป็นผู้หญงิตวัเลก็ๆ เนี่ยนะ!

“ใช่ส ิคณุเป็นคนคมุเกมตลอดเลย”

“ไม่จรงิ...”

“ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองนึกดูดีๆ สิครับ ว่าใคร...เป็นคนจู่โจมใคร 

กนัแน่”  ธติเิว้นวรรคเพื่อจงใจกระตุน้ความคดิ ขณะที่สายตาจ้องมอง

ใบหน้าไร้สีเลือดของลลิสาที่จมอยู่กับความคิดมากมายอย่างเป็นต่อ 

แม้ภาพลักษณ์ภายนอกของหญิงสาวจะดูเหมือนนางแมวป่าแสน

ร้ายกาจ แต่ธติริู้ว่าภายในของลลสิาเป็นแค่ลูกไก่ตวัน้อยๆ เท่านั้น

“คณุเป็นคนปลดกระดมุเสื้อผมด้วยตวัเอง จ�าได้ไหม” ชายหนุม่

พดูกระตุน้ซ�้า ท�าเอาลลสิาสะดุง้เฮอืก เมื่อภาพใบหน้าคมสนัที่นอนจม
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กบัเตยีงโดยมมีอืเลก็ของเธอวางแนบอยูบ่นแผ่นอกกว้างเอาไว้วาบเข้า

มาในสมองส่วนความทรงจ�า แม้จะเลอืนราง แต่ค�าพูดประท้วงที่แวบ

เข้ามาด้วยนั้นท�าให้หญงิสาวคดิหนกั

‘ลลสิ นี่มนัไม่ถูกต้องนะครบั’

นี่เธอ...รกุเขาก่อนจรงิๆ ใช่ไหม

“ผมพยายามห้ามแล้ว แต่คณุกไ็ม่ยอม”

“แต่...แต่ฉนัจ�าอะไรไม่ได้เลยนะ”

“กเ็มื่อคนืคณุเมามาก ผมถงึได้เสยีใจอยู่นี่ไงครบัที่คณุจ�าเรื่อง

ของเราไม่ได้เลย” ธติติหีน้าเศร้าได้อย่างสมบทบาท ขณะที่ลลสิายกมอื

ขึ้นกุมศีรษะที่ปวดจี๊ด ด้วยเพราะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขากล่าวอ้าง แต่

กระนั้นเธอกจ็�าอะไรไม่ได้เลย หญงิสาวจ�าได้เพยีงแค่ตอนที่เจอเพื่อน

สาวคนหนึ่งในผับ จึงตัดสินใจนั่งดื่มด้วยกัน ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะขอตัว

กลบัไปก่อนตอนที่เธอเริ่มกรึ่มๆ ได้ที่ ลลสิาจ�าได้ว่าหลงัจากนั้นเธอนั่ง

ดื่มอยูเ่พยีงล�าพงั ก่อนที่ผูช้ายคนหนึ่งจะก้าวเข้ามาชวนให้เธอดื่มและ

ออกไปเต้นด้วยกนั แล้วหลงัจากนั้นเธอกจ็�าอะไรไม่ได้เลย

ซึ่งเหตุผลที่เธอหวนกลับไปเข้าสถานที่อโคจรก็เป็นเพราะการ 

กลบัมาของเขานั่นละ

“คณุ...ไปเจอฉนัที่ไหน”

“ลานจอดรถที่ผบั ผมเหน็ผู้ชายคนหนึ่งก�าลงัจะลากคณุขึ้นรถ

จงึเข้าไปช่วย แล้วคณุกก็อดรดัผมไว้ไม่ยอมปล่อย” ธติโิกหกหน้าตาย 

แล้วกน็กึนบัถอืความกะล่อนของตวัเองที่สร้างเรื่องขึ้นมาเป็นตเุป็นตะ

ได้อย่างแนบเนยีน แต่มนักย็งัไม่สามารถท�าให้ลลสิาเชื่อได้อย่างสนทิ

ใจนกัหรอก เหน็ได้จากท่าทลีงัเลนั่น

“ที่จรงิ...” หญงิสาวกดัรมิฝีปากอิ่มของตวัเองด้วยท่าทคีรุ่นคดิ 

ขณะที่ดวงตาไหวระริกอย่างพยายามนึกถึงเรื่องราวเมื่อค�่าคืนที่ผ่าน

มา โดยที่ไม่รู้เลยว่าอาการเผลอไผลของตัวเองท�าคนมองใจกระตุก...
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น่าฟัดชะมดั...

“ที่จรงิฉนัไม่ค่อยคออ่อน แต่ท�าไมเมื่อคนืถงึเมาได้กไ็ม่รู”้ หญงิ

สาวพึมพ�าอย่างไม่อยากจะยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัก ขณะที่

ธิติท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่เอ่ยถามถึงสาเหตุเพราะไม่อยากฟื้นฝอยหา

ตะเขบ็ให้เข้าเนื้อตวัเอง เขาจะไม่พดูหรอืถามอะไรที่จะเป็นการชี้โพรง-

ให้กระรอกตวัน้อยจ�าเรื่องราวทกุอย่างได้แม้แต่นดิ ผู้ล่าอย่างเขาจะท�า

แค่ยดัเยยีดความคดิให้อกีฝ่ายเท่านั้น

“แล้วเราจะท�ายงัไงกนัด”ี 

“คะ?” ลลิสาช้อนสายตาขึ้นมองเขาอย่างตกใจ มือเล็กที่ก�า

ผ้าห่มแน่นสั่นระริก ยามอดีตคนเคยคุ้นหยิบยื่นการตัดสินใจมาให้ 

ขณะที่ความคิดมากมายวิ่งวนอยู่ในหัว ทั้งร�่าร้องให้เขารับผิดชอบดั่ง

สาวน้อยแรกแย้มและปฏเิสธอย่างสิ้นเยื่อใย โดยมเีหตกุารณ์เมื่อครั้ง

อดีตคอยย�้าเตือนว่าครั้งหนึ่ง เธอเคยวิ่งตามเขาจนดูเหมือนผู้หญิง 

ไร้ค่าแค่ไหน และนั่นท�าให้เธอตดัสนิใจเลอืกความคดิอย่างหลงัอย่างไม่

ลงัเล 

“กไ็ม่เหน็ต้องท�าอะไร” ลลสิากดัรมิฝีปากก่อนตอบอย่างตดัสนิ-

ใจ “กต็่างคนต่างอยู่เหมอืนเดมิ”

“ว่าไงนะ”

“คณุวางใจได้ ฉนัไม่เรยีกร้องให้คณุมารบัผดิชอบเหมอืนผูห้ญงิ

ในละครหรอกค่ะ”

“ทั้งที่คณุเป็นของผมแล้วเนี่ยนะ” ธติหินัขวบัไปมองอกีฝ่ายด้วย

สายตาเอาเรื่อง อารมณ์พุง่ปรี๊ดยามได้ยนิความคดิแบบโลกเสรจ๋ีาจาก

ปากของหญงิสาว เพราะไม่คาดคดิว่าจะได้รบัค�าตอบแบบนี้

“ใช่ เราเองไม่ได้รักกัน และมันก็เป็นเพียงความผิดพลาด ให้

มนัเป็นแบบนี้น่าจะดทีี่สดุ”

“นี่คุณเป็นผู้หญิงนะ ท�าไมพูดจาเหมือนเรื่องที่ผ่านมาไม่มีค่า
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อะไรเลย” ธติโิวยอย่างอดรนทนไม่ไหว เมื่อเหน็ท่าทสีงบนิ่งจนเกนิไป

ของลลสิา อย่างน้อยเธอกต้็องร้องไห้ฟมูฟายเรยีกร้องความรบัผดิชอบ

จากเขาส ิไม่ใช่มาเสนอทางออกที่ท�าให้เขาเกอืบชอ็กแบบนี้ 

“กถ็กูแล้วนี่ มนัไม่ได้มค่ีาอะไรสกัหน่อย” ลลสิาปดออกไปด้วย

ใบหน้าเฉยชา ทั้งที่ภายในหวิวไหวไปหมดยามนึกถึงความบริสุทธิ์ที่

เสยีให้เขาไป อดตีคู่หมั้นที่ไม่แม้แต่จะชายตาแลเธอเลย

“แต่ผมเป็นผู้ชายพอ และพร้อมจะรับผิดชอบการกระท�าของ 

ตวัเองที่เกดิจากคณุ” ธติดิงึดนั เขาจะไม่ยอมเดนิตามเส้นทางที่ลลสิา

เลือกแน่ ในเมื่อการตัดสินใจครั้งนี้เขาวางเดิมพันไว้สูงมากแบบที่ไม่

เคยให้ใครมาก่อน ดังนั้นอย่าหวังว่าเขาจะยอมรามือกับการกระท�า 

ครั้งนี้ง่ายๆ เขาจะคว้าลูกไก่ที่เคยอยู่ในก�ามอืกลบัคนืมา

“ขอบคณุนะคะ แต่ฉนัไม่ต้องการความรบัผดิชอบใดๆ ทั้งนั้น” 

ลลสิาเอ่ยเสยีงเข้มขึ้น ก่อนก้าวลงจากเตยีงนอน โดยใช้ผ้าห่มนวมที่

กระชับอยู่พันกายเปลือยเปล่าไว้ลวกๆ หน้าร้อนผ่าวเมื่อเห็นรอยจ�้า

แดงกระจายอยู่ทั่วเนนิอกขาวผ่องของตวัเอง 

ขณะที่ธิติขบกรามแน่นกับค�าปฏิเสธทันควันอย่างไม่ลังเลนั่น 

แล้วกพ็ลนันกึถงึสาเหตจุนต้องแค่นเสยีงถามออกมาอย่างไม่พอใจ

“ดงึดนัปฏเิสธผมขนาดนี้ เพราะกลวัว่าใครจะไม่พอใจหรอืไง”

“ว่าไงนะคะ” 

“ไอ้ไฮโซหน้าจืดที่ควงกันไปกินข้าวบ่อยๆ นั่นไง หรือว่าไอ้

เจ้าของโรงแรมหน้าหยกนั่นกนัล่ะ กลวัมนัจะรู้เหรอว่าคณุเป็นของผม

แล้วน่ะ” 

ลลิสากะพริบตาปริบอย่างแปลกใจที่ธิติรู้ทุกความเคลื่อนไหว

ของเธอ ทั้งที่เขาเพิ่งจะกลบัมาอยู่เมอืงไทยได้ไม่เท่าไร แถมน�้าเสยีงที่

ใช้พูดยังออกแนวกระแนะกระแหนไม่พอใจชัดเจน ซึ่งหากเป็นลลิสา

คนเก่าคงดใีจจนเนื้อเต้นที่เขาพดูเหมอืนหงึหวงเธอแบบนี้ แต่ไม่ใช่กบั
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ลลิสาคนใหม่แน่นอน ดังนั้นค�าพูดคล้ายยอมรับที่ออกจากปากเธอ

ประโยคต่อมาถงึกบัท�าให้ธติชิกัสหีน้า

“ใช่ค่ะ ฉนัไม่อยากท�าให้พวกเขารู้สกึไม่สบายใจ”

“ถ้างั้นกข็อโทษเถอะ ผมเป็นสภุาพบรุษุมากพอที่ไม่จะทิ้งขว้าง

การกระท�าของตวัเอง”

“หมายความว่ายงัไง” ลลสิาร้องถามเสยีงเบา เมื่อธติดิูเหมอืน

จะไม่ฟังความต้องการของเธอเลย

“ผมจะรบัผดิชอบคณุ”

“ไม่ต้อง!” ลลสิาปฏเิสธทนัทอีย่างไร้เยื่อใย เธอไม่อยากให้เขา

ต้องมารับผิดชอบเธอเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ 

และเธอไม่อยากเข้าใกล้เขาเกนิความจ�าเป็น เพราะรูด้ว่ีาก�าแพงที่เพยีร

สร้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่เลิกรากันไม่แข็งแรงนัก แค่เจอกันตอน

ท�างานกน็่าจะเพยีงพอแล้ว

“ขอร้องเถอะค่ะ ให้เรื่องทุกอย่างมันจบแค่ในห้องนี้ดีกว่า ฉัน

ไม่อยากให้เราต้องมาข้องเกี่ยวกนัเพราะความผดิพลาดที่เกดิขึ้น อย่า

เอาอนาคตของคณุมาทิ้งที่ฉนัเพราะความไม่ตั้งใจเลย อกีอย่างฉนัเอง

กจ็�าไม่ได้เลยว่าเมื่อคนืเกดิอะไรขึ้นบ้าง ดงันั้นอย่าเกบ็มนัมาใส่ใจเลย

นะคะ”

ธติมิองหน้าคนพดูด้วยดวงตาคมปลาบไม่พอใจ ก่อนดงึดนัเอ่ย

แย้ง

“แต่ผมเป็นคนแรกของคณุ”

“ถ้าคุณต้องรับผิดชอบฉันเพราะค�าว่าคนแรก ป่านนี้คุณคงมี 

ผู้หญงิในสต๊อกเป็นโหลแล้วมั้งคะ” ลลสิาอดแขวะเหตผุลแสนน�้าเน่า

ของธิติอย่างเสียไม่ได้ ด้วยเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแรกของเธอแค่

คนเดยีว ท�าเอาหนุ่มเจ้าส�าราญสะอกึ

“คณุช่วยลมืมนัไปได้ไหมคะ” 
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“พูดง่ายดนีี่” ธติเิอ่ยเสยีงหยนักบัค�าร้องขอทื่อๆ ชกัจะโมโหกบั

ท่าทไีม่อนิงัขงัขอบของลลสิา

“ถอืว่าฉนัขอร้องเถอะนะ”

“ความคิดคุณนี่ง่ายกว่าผู้หญิงบางคนที่ผมเคยนอนด้วยอีกนะ 

ไม่ร้องไห้ ไม่เสยีใจ ไม่อาลยัอาวรณ์สกัอย่าง ทั้งที่คณุเสยีความบรสิทุธิ์

ให้ผมแล้ว”

ลลสิาเม้มปากแน่น นี่เขาก�าลงักล่าวหาว่าเธอ ‘ง่าย’ งั้นหรอื

“ก็ฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณนี่ เลยไม่รู้ว่าจะท�าให้เรื่องมัน

ยุ่งยากไปท�าไม”

“งั้นถ้าผมต้องการอะไรจากคุณ ผมก็ต้องท�าให้เรื่องมันยาก 

งั้นสิ” ธิติถามเล่นลิ้น ก่อนก้าวลงจากเตียง ลุกขึ้นยืนเต็มความสูง 

ประจันหน้ากับหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นน้อยๆ อยู่อีกฟากหนึ่งของเตียง  

ซึ่งพอมองออกว่าเหตกุารณ์ครั้งนี้มนัจะไม่จบลงง่ายๆ อย่างที่เธออยาก

ให้เป็น

“กลิ่นหอมจากตัวคุณมันยากจะลืมเหลือเกิน ขอผมคิดดูก่อน

ว่าจะเอายงัไง” เขาบอกอย่างดื้อด้าน ก่อนเดนิอาดๆ ไปที่ตูเ้สื้อผ้าหลงั

ใหญ่ เปิดออกแล้วหยิบกางเกงผ้าทรงกระบอกและเสื้อเชิ้ตสีอ่อน 

ออกมา

“แค่ลมืมนัไปกจ็บแล้ว”

“แต่ผมไม่อยากลืม” เขาตอบแล้ววางเสื้อผ้าส�าหรับผู้หญิงลง

ตรงหน้าเธอ 

ขณะที่ลลสิาครางเรยีกชื่อเขาเสยีงเบาอย่างไม่เข้าใจ เพราะธติิ

ควรผลกัไสเธอไป ไม่ใช่กั๊กไว้แบบนี้

“คณุธติ!ิ”

“ไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ เดี๋ยวผมไปส่ง ส่วนเรื่องนั้นไว้คยุ

กนัอกีท”ี
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“เราควรคุยให้จบวันนี้ และมันไม่ควรมีค�าว่าอีกทีหรืออีกครั้ง

อะไรทั้งนั้น”

“แต่ผมไม่มอีารมณ์จะคยุ”

ลลสิาถอนหายใจเฮอืกใหญ่อย่างอ่อนใจในความดื้อดงึอย่างไร้

เหตุผลของเขา รู้ดีว่าเขาจะท�าอย่างที่พูดจริงๆ นั่นคือการไม่คุยอะไร

ต่อทั้งนั้น หญงิสาวขยบัตวัแล้วหนัไปมองรอบห้องนอนกว้างขวางของ

อดตีคู่หมั้นอย่างส�ารวจ

“ที่นี่โรงแรมคณุเหรอ”

“อืม เพนต์เฮาส์ของผมเอง” ธิติตอบ ดวงตาคมจดจ้องอยู่ที่

ใบหน้าใสของลลสิา “ท�าไม”

“งั้นคณุกต็้องมลีฟิต์ส่วนตวัลงไปที่ลานจอดรถใช่ไหม”

“นี่กลัวการเดินข้างผมขนาดนั้นเลยเหรอ” ธิติเอ่ยถามด้วย 

น�้าเสยีงตดิจะไม่พอใจ ยามเหน็ท่าทขีองอกีฝ่าย แล้วกย็ิ่งอารมณ์เสยีขึ้น

ไปอกี เมื่อลลสิายอมรบัออกมาตรงๆ

“ค่ะ ฉนัไม่อยากให้ใครนนิทา”

“งั้นกว็างใจเถอะ ผมจะไปส่งคณุ โดยที่พนกังานในโรงแรมนี้จะ

ไม่เหน็คณุสกัคน” เขาบอกปัดด้วยน�้าเสยีงห้วนจดัจนลลสิาต้องกะพรบิ

ตาปรบิอย่างหวาดๆ ก่อนเอื้อมมอืไปหยบิเสื้อผ้ามากอดไว้แล้วเดนิผ่าน

ธิติที่หยิบบุหรี่จากซองขึ้นมาคาบ ตรงเข้าห้องน�้าไปด้วยหัวใจที่เต้น 

ไม่เป็นส�่ากบัภาพลกัษณ์แบดบอยที่ได้เหน็

ธติดิูโตขึ้นจากวนัวานมากจรงิๆ

หญงิสาวร่างบางปิดประตหู้องน�้าด้วยมอืที่สั่นน้อยๆ พร้อมวาง

เสื้อผ้าลงบนเคาน์เตอร์ใกล้กันกับอ่างล้างหน้า ก่อนปลดผ้าห่มนวม

หนานุ่มออกจากตัว แล้วก็ต้องเบิกตากว้างอย่างตกใจ ยามเห็นร่าง

เปลือยเปล่าของตัวเองที่สะท้อนจากกระจกบานใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วย

รอยรักสีชมพูเข้มมากมาย ทั้งเนินอกอวบอิ่ม หน้าท้องแบนราบและ
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ต้นขาอ่อนใกล้จุดอ่อนไหว ที่ใกล้มากเสียจนเธอหน้าร้อนผะผ่าวยาม

นกึถงึเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น

นี่เธอตกเป็นของธติแิล้วจรงิๆ น่ะเหรอ!

ธิติละสายตาจากสาวร่างบางที่เดินหายเข้าไปในห้องน�้า

พลางดงึบหุรี่ออกจากปาก ขณะทอดสายตามองไปยงัยอดตกึสงูใหญ่

ที่ตั้งเรยีงรายห้อมล้อมอยู่ตรงหน้าด้วยแววตาครุ่นคดิ พลนัเหตกุารณ์

ที่ท�าให้เขาตัดสินใจเดินหน้าเต็มตัวเมื่อค�่าคืนที่ผ่านมาก็แวบกลับเข้า

มาในความคดิ

‘นี่ใคร’ เสยีงอู้อี้ร้องถาม ยามที่ธติวิางร่างแบบบางลงบนเตยีง

นอนนุม่ หลงัจากรบัอกีฝ่ายมาจากมอืผูว่้าจ้าง แล้วพาตรงมายงัเพนต์-

เฮาส์ส่วนตวับนชั้นที่สี่สบิของโรงแรมเดอะแกรนด์วรรกัษ์ของตวัเอง

‘ผมเอง’ เสียงห้าวเอ่ยตอบ มือใหญ่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการปลด

ซปิด้านหลงัของชดุเดรสสแีดงเพลงิที่ลลสิาสวมใส่

‘ไปป์เหรอ’

‘อมื’ เขารบัค�าก่อนที่หญงิสาวจะยกมอืออกมาแตะใบหน้าของ

เขาเบาๆ พร้อมกบัหยาดน�้าตาที่เอ่อคลอนยัน์ตาสวย พร้อมด้วยแววตา

ฉายความรวดร้าวลกึๆ ในใจ

‘คนใจร้าย’

‘หอื ใครใจร้าย’

‘ไปป์ไง ไปป์ใจร้าย ไปป์ไม่รกัลลสิ’

‘ผมขอโทษที่เคยไม่รกั...ได้ไหม’ ธติติอบ ดวงตาคมจดจ้องอยู่

ที่ใบหน้าสวย 

หญิงสาวนอนเม้มปากแน่นอย่างดื้อดึงคล้ายจะไม่ยอมให้อภัย

ง่ายๆ 

‘ผมจะไม่ท�าให้ลลสิเสยีใจอกี ยกโทษให้ผมเถอะนะ’
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‘จรงินะ จะไม่ท�าให้ลลสิเสยีใจอกีนะ’ หญงิสาวร้องถาม ดวงตา

สวยฉ�่าปรอืเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์วาวขึ้นอย่างยนิดี

‘ครบั จะไม่ท�าให้เสยีใจอกี’

‘จะไม่ทิ้งลลสิอกีใช่ไหมคะ จะไม่ใจร้ายอกีใช่ไหม’

‘ครบั ไม่ทิ้ง จะไม่ทิ้งอกี’ เขาตอบแล้วแทบกลั้นหายใจ ยามที่

ปลดชุดเดรสสั้นออกจากลาดไหล่บอบบางได้ส�าเร็จจนเหลือเพียง 

ชั้นในไร้สายสเีนื้อที่ปกปิดโนมเนื้ออิ่มเตม็เอาไว้ 

ร่างแบบบางราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบตรงหน้าท�าเอาธิติ

อดใจไม่อยู ่จนต้องหยดัตวัขึ้นจบูหวัไหล่มนเพื่อลดความรู้สกึปรารถนา

ของตวัเอง กดแช่นิ่งนานอยู่อย่างนั้นก่อนผละออกอย่างอ้อยอิ่ง

‘ลลสิยงัรกัผมอยู่ไหม ยงัรกักนัอยู่หรอืเปล่า’

ชายหนุ่มร้องถาม แล้วจ้องเข้าไปในดวงตาสวยของหญงิสาวที่

มีสติเหลือน้อยเต็มทีอย่างคาดคั้นเอาค�าตอบ อยากรู้ว่าหญิงสาวจะ

ตอบว่าอย่างไร เพราะเขาว่ากนัว่าคนเมามกัจะพูดความจรงิเสมอ

‘ว่าไงครบั ยงัรกัผมอยู่หรอืเปล่า ตอบให้ผมชื่นใจหน่อยได้ไหม’ 

ชายหนุ่มกระซิบถามเสียงพร่าพร้อมกับก้มหน้าต�่าลงหาคนตัวเล็ก 

เกลี่ยปลายจมูกโด่งลงคลอเคลยีไปทั่วกรอบหน้าสวย ก่อนหยดุสายตา

อยู่ที่ดวงตากลมโตของคนใต้ร่าง

‘รกั ลลสิรกัไปป์’

‘ดจีงั’ ธติพิมึพ�าอย่างพงึพอใจ ก่อนจบัร่างบางพลกิขึ้นนั่งเหนอื

หน้าท้องแกร่งของตวัเองที่ทอดตวันอนแทนที่หญงิสาว จนคนเมาหวดี

ร้องเบาๆ อย่างตกใจ ขณะที่ชายหนุ่มหายใจหอบแรงยามพิศความ

ขาวอวบละลานตาของคนเหนอืร่าง ธติเิอื้อมไปดงึมอืเลก็ของลลสิาให้

วางแนบลงบนอกกว้างของตวัเอง แล้วเริ่มปฏบิตักิารร้ายของผูล่้าอย่าง

แท้จรงิ

‘ลลสิปลดกระดมุเสื้อให้ผมหน่อยสคิรบั ร้อนจงั’ ธติอิ้อนเสยีง
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หวาน ก่อนที่มือเล็กของคนเมาจะเริ่มไต่ยุกยิกไปบนอกกว้างของเขา 

แล้วช่วยปลดเมด็กระดมุออกจากรงัดมุอย่างว่าง่าย ซึ่งมนัเข้าทางตาม

แผนการที่เขาวางไว้ทกุอย่างเลย...

แกร๊ก

เสียงลูกบิดประตูภายในห้องนอนดังขึ้น เรียกให้ร่างสูงที่ยืน

เปลือยแผ่นอกอยู่ริมระเบียงขยับตัว แล้วกดบุหรี่ที่สูบไปได้เพียงนิด

เดียวลงบนถาดรองที่วางอยู่ใกล้มือ ก่อนเบนสายตาหันกลับไปจ้อง

มองร่างแบบบางในชุดเสื้อผ้าตัวหลวมโพรกที่เดินไปมาภายในห้อง

นอนกว้างขวางด้วยแววตาหมายมั่น

ลกูไก่ตวัน้อยอย่างลลสิา จะไม่มวีนัหลดุรอดไปจากเงื้อมมอืของ

เขาได้อกีเป็นครั้งที่สองแน่นอน!

เพนต์เฮาส์หรูหราของธติิต้ังอยู่ชัน้บนสุดของโรงแรมเดอะ-

แกรนด์วรรกัษ์ มขีนาดใหญ่และกว้างขวาง เพราะใช้พื้นที่ทั้งหมดกว่า

สามร้อยห้าสิบตารางเมตรในการก่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งภายใน

ตกแต่งพร้อมสรรพไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครนั ทั้งห้องนอน

กว้างขวาง ห้องน�้าหรหูรา ห้องครวั ห้องรบัแขก ห้องท�างานเลก็ๆ แบบ

เทกววิบนชั้นสองของห้อง และสระว่ายน�้าแบบเปิดที่สามารถมองเหน็

ทิวทัศน์ของยอดตึกสูงระฟ้ากลางกรุงได้แบบมุมกว้าง ซึ่งลลิสาก�าลัง

นั่งมองอยู่ในขณะนี้

ดวงตากลมโตหลงัม่านขนตายาวจดจ้องอยู่ที่ผนืน�้าสฟ้ีาภายใน

สระด้วยอาการคิดไม่ตกกับท่าทีสุภาพบุรุษจ๋าของธิติที่รีบยืดอกขอ 

รบัผดิชอบในเวลาที่เธอไม่ต้องการมนัอกีแล้ว 

นกึแปลกใจ เขาเคยทิ้งขว้าง ไม่สนใจไยดเีธอมาก่อน แล้วอะไร

ท�าให้เขาดงึดนัอยากรบัผิดชอบเธอนกั

แปลก...
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“ดื่มนี่หน่อยสิ” ลลิสาสะดุ้งเมื่อจู่ๆ เจ้าของบ้านก็เดินเข้ามา

อย่างไม่ให้สุ้มให้เสียง เรียกให้เธอหันไปมองแก้วกระเบื้องลายสวยที่

ถูกยื่นมาตรงหน้า ขมวดคิ้วมุ่นอย่างแปลกใจ

“ดื่มเสียหน่อย มันจะท�าให้อาการปวดหัวของคุณดีขึ้น” ธิติที่

อาบน�้าแต่งตัวใหม่แล้วเอ่ยบอก พร้อมกับวางแก้วลงบนโต๊ะไม้หวาย

ถกัตวัเลก็ เมื่อลลสิาไม่ยอมยื่นมอืมารบัเสยีที

“แต่ฉันไม่ได้ปวดหัวสักหน่อย” หญิงสาวตอบเสียงห้วน ไม่

ยอมรบัน�้าใจจากเขาง่ายๆ

“ปวดหรอืไม่ปวดกต็้องดื่ม ผมท�ามาให้แล้ว อย่าดูถูกน�้าใจกนั

หน่อยเลย” ธติบิอกแล้วเลื่อนแก้วกระเบื้องเข้าไปใกล้หญงิสาวอีกนดิ 

ขณะที่ลลสิาถอนหายใจแล้วชะโงกหน้าไปมอง “อะไร” ลลสิา

เอ่ยถาม มองกลุ่มควันสีขาวที่ลอยอยู่เหนือแก้วอย่างไม่ไว้ใจ เพราะ

ยังติดใจในค�าพูดของธิติที่บอกว่าเธอเป็นคนรุกเขาก่อน แต่เธอที่ถูก

กล่าวหากลบัจ�าอะไรไม่ได้เลยสกันดิ เหตกุารณ์เมื่อค�่าคนืที่ผ่านมาต้อง

มบีางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

“ท�าไม กลวัว่าผมจะวางยาคณุหรอืไง”

ลลสิาเม้มปากเมื่อถกูรูท้นั แต่ไม่ได้เอ่ยตอบอะไร ขณะที่ธติขิยบั

เลื่อนแก้วอกีนดิพร้อมกบัอธบิายสั้นๆ

“น�้าขงิร้อนๆ น่ะ แก้แฮงก์ เมื่อคนืคณุดื่มไปตั้งเยอะ”

“ขอบคณุ” หญงิสาวพมึพ�าขอบคณุสั้นๆ ก่อนเอื้อมมอืไปหยบิ

แก้วลายสวยที่บรรจนุ�้าขงิสอี่อนๆ มคีวนัลอยฉยุขึ้นจบิ ความอุ่นร้อน

ที่แล่นผ่านล�าคอท�าให้ลลิสารู้สึกดีขึ้นทันทีจนต้องจิบซ�้าอย่างพอใจ 

พลางมองตามหลังธิติที่เดินกลับเข้าไปในห้องครัว ก่อนที่เขาจะเดิน

กลบัออกมาอกีครั้งพร้อมกบัจานเปลใบใหญ่และแก้วมกัในมอื

“ดขีึ้นไหม” เสยีงห้าวเอ่ยถามเมื่อเหน็ว่าหญงิสาวก�าลงัใช้สอง

มอืประคองแก้วน�้าขงิร้อนๆ เอาไว้ ก่อนทรดุนั่งลงบนเก้าอี้หวายเนื้อดี
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ตวัยาวข้างๆ กนั แล้ววางจานบรรจอุาหารแบบอเมรกินัร้อนๆ ลงบน

โต๊ะกลาง

“อมื” ลลสิาตอบเสยีงอบุอบิ วางแก้วเปล่าในมอืลง 

ขณะที่ชายหนุม่รบีเลื่อนจานเปลมาให้ทนัทแีล้วบอก “กนินี่ก่อน

ส”ิ

ลลิสาก้มมองอาหารในจาน ทั้งไส้กรอกร้อนๆ ไข่ดาวสีสวย 

เบคอน พร้อมด้วยสลัดผักสดกรอบตรงหน้าด้วยแววตาอาวรณ์อยู่ 

แวบหนึ่ง ก่อนตดัใจเอ่ยปฏเิสธแม้จะน่ารบัประทานจนน�้าลายสอ เพราะ

ไม่อยากอยูใ่กล้ชดิธติเิกนิจ�าเป็น หลงัจากเพิ่งผ่านพ้นเหตกุารณ์หวาม

ไหวมาหมาดๆ ภายนอกเธออาจดูเหมอืนไม่ใส่ใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้น แต่ก็

อดยอมรบัไม่ได้ว่าภายในนั้นค่อนข้างอ่อนไหวเหลือเกนิ

“ขอบคณุมาก แต่ฉนัยงัไม่หวิ”

“กินให้หมดก่อนผมถึงจะไปส่ง” ธิติบอกแกมสั่งก่อนยกแก้ว

กาแฟในมอืขึ้นดื่ม พร้อมหนัไปทอดสายตามองยอดตกึสูงตรงหน้า ท�า

เป็นไม่สนใจท่าทพียศของลลสิา

“ฉนัอยากกลบัแล้ว”

“นี่มันสิบโมงครึ่งแล้ว กินรองท้องเสียหน่อย เดี๋ยวก็เป็นโรค

กระเพาะไปหรอก”

“แต่นี่มนัไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งทานข้าวด้วยกนัแบบนี้นะ”

“แล้วมนัต้องเป็นยงัไงล่ะ”

ลลิสาเงียบแล้วเอ่ยตอบเขาในใจ เธอต้องกลับบ้านทันทีที่ตื่น

นอนและไม่มาเจอหน้าเขาอีก ไม่ใช่มานั่งพูดคุยเหมือนเหตุการณ์ 

ลกึซึ้งที่เกดิขึ้นเป็นเรื่องปกตแิบบนี้ ทั้งที่เธอเพิ่งจะเสยีความบรสิทุธิ์ให้

เขาไป

“มนัผดิตั้งแต่ตอนที่คณุตื่นมาแล้วไม่ร้องไห้โวยวายแล้วลลสิ” 

ลลสิาขมวดคิ้วยุ่ง เมื่อจู่ๆ กถ็ูกโบ้ยความผดิมาให้เสยีเฉยๆ
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“ถ้าคุณร้องไห้โวยวายออกมาบ้างสักนิดเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆ 

ผมอาจจะร�าคาญจนไม่อยากจะรบัผดิชอบคณุกไ็ด้ แต่นี่คณุกลบัเงยีบ 

ซ�้ายงับอกให้ผมลมืเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นง่ายๆ อกี ในเมื่อคณุไม่ปกต ิผม

ก็จะไม่ปกติบ้าง” ธิติพูดยาวพลางลอบมองสีหน้าจืดเจื่อนของหญิง

สาวอย่างสมใจ 

ขณะที่ความคดิมากมายวิ่งวุ่นในหวัของลลสิาปนเปกนัไปหมด 

นี่เธอท�าผิดขั้นตอนไปงั้นหรือ พอคิดได้ดังนั้นหญิงสาวก็พลันรีบกลับ

ค�าที่เคยพูดไปทนัท ีเพราะวาดหวงัให้ทกุอย่างเป็นไปตามปากของธิติ

ที่พูดปาวๆ โดยที่ไม่รู ้ว่ามันเป็นไปตามแผนของคนขี้แกล้งซึ่งนึก

กระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ

“ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบฉันสิ เพราะฉันเป็นของ

คณุแล้วนี่ เราจะต้องแต่งงานและอยู่ด้วยกนัไปตลอดชวีติ”

“ใช่ มนัต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว”

“เอ๊ะ!” หญงิสาวชกัสหีน้าอย่างงนุงง ขณะที่ธติมิองหญงิสาว

ด้วยแววตาระอากึ่งขบขนั

“ผมแค่พูดให้ฟัง ไม่ได้หมายความว่าให้คุณท�าตามแล้วจะได้

ผลสกัหน่อย”

“นี่คณุ!” ธติยิกัไหล่อย่างไม่ยี่หระกบัท่าทกีรุ่นโกรธของอกีฝ่าย

พลางเหลอืบมองอกีฝ่ายด้วยแววตาอ่อนแสงลง นี่ลลสิาอายมุากกว่า

เขาจรงิๆ น่ะเหรอ ท�าไมถงึตามเขาไม่ทนัสกัอย่าง

“ตกลงว่าคณุจะไม่ไปส่งฉนัจรงิๆ ใช่ไหม”

“ไปครบั แต่คณุต้องกนิอาหารเช้าก่อน”

“งั้นฉนัจะนั่งแทก็ซี่กลบัเอง” ลลสิาผดุลกุขึ้นอย่างดื้อดงึ ก่อน

ถูกธติคิว้าข้อมอืไว้ ดงึรั้งจะให้นั่งลงตามเดมิ แต่หญงิสาวขนืตวัไว้ แล้ว

ชกัสหีน้าใส่อย่างไม่ชอบใจ

“ปล่อย!”



ลานีน   27

“กนิก่อน ถ้าไม่อยากให้ใครต่อใครรู้ว่าคณุพกัอยูท่ี่นี่กบัผม...ทั้ง

คนื”

“กฉ็นับอกแล้วไงว่าไม่หวิ” หญงิสาวบอกก่อนที่เสยีงร้องเลก็ๆ 

จะดงัขึ้นประจานตวัเองให้ได้ขายขี้หน้า โอ๊ย! ท�าไมกระเพาะเจ้ากรรม

ถงึต้องมาร้องตอนนี้ด้วยนะ

“ไหนว่าไม่หวิ แล้วนั่นเสยีงอะไร”

“...”

“นั่งลง แล้วกินให้หมด” ธิติบอกแกมบังคับแล้วดึงข้อมือ 

หญงิสาวให้ทรดุนั่งลงตามเดมิพร้อมกบัเลื่อนจานอาหารไปให้อกีครั้ง

“กนิเองได้ไหมหรอืจะต้องให้ป้อน”

ลลิสาเม้มปากแน่น เพราะรู้สึกว่าก�าลังจะพ่ายแพ้ให้แก่ท่าที

บงการของธติิ

“ว่าไงล่ะ” 

หญงิสาวถอนหายใจยาวก่อนบอกเสยีงเบา “มนัเยอะไป ฉนักนิ

ไม่หมดหรอก”

“กนิน้อยถงึได้ผอมแห้งแบบนี้ไง กนิให้หมด กนิหมดเมื่อไหร่ ผม

จะไปส่ง” 

หญงิสาวมองปรมิาณอาหารตรงหน้าอย่างหนกัใจแล้วบ่นอบุ

“ขนืกนิหมดนี่คงได้ท้องแตกตายกนัพอด”ี

“งั้นกก็นิด้วยกนั กนิให้หมดก่อนถงึจะได้กลบับ้าน อยากกลบั

นกัไม่ใช่เหรอ” เขาบอกแกมบงัคบัพร้อมกบัขยบัตวัหนัหน้าเข้าหาเธอ 

ก่อนหยบิมดีและส้อมไปถอืไว้ แล้วยื่นช้อนให้ลลสิาที่เอื้อมมอืออกมา

รบัอย่างเสยีไม่ได้

“ลองชมิสลดัส ิผมท�าอร่อยนะ” พ่อครวัหนุม่คะยั้นคะยอ พร้อม

กบัใช้มดีหั่นไส้กรอกเป็นชิ้นพอดคี�าไว้ให้ ขณะที่หญงิสาวตกัสลดัสสีวย

เข้าปากเคี้ยวตามค�าเชิญชวนก่อนตักซ�้าอย่างถูกปาก จนพ่อครัว
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กติตมิศกัดิ์อดเอ่ยปากแซวไม่ได้

“อร่อยละส”ิ

ลลสิาไม่ตอบให้เสยีฟอร์ม หญงิสาวตหีน้านิ่งนั่งกนิอาหารที่ธติิ

ตกัมาให้อย่างเงยีบๆ อยู่รมิสระว่ายน�้าที่มองจากตรงนี้จะเหน็ยอดตกึ

สูงระฟ้า

สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ระหว่างเขากับเธอก็ผิดแผน ผิดขั้นตอน

ไปหมด

รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์สี่สีด�าแล่นฉิวออกจากโรงแรม

เดอะแกรนด์วรรักษ์ในตอนเกือบบ่ายโมง เคลื่อนตัวไปบนท้องถนน

ท่ามกลางแสงแดดร้อนเปรี้ยง มุ่งหน้าตรงไปยงับ้านอคัรวรา ซึ่งตั้งอยู่

ภายในโครงการบ้านจัดสรรคีตะแลนด์ หนึ่งในธุรกิจของตระกูลเมธ-

ตระกูลทวีกรุ๊ป ที่มีคีริน ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ผู้ซึ่งเป็นรุ่นพี่ตอนเรียน

มหาวิทยาลัยของธิตินั่งเก้าอี้บริหารงานในเครือทั้งหมด ทั้งโครงการ

บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมหรู และรับออกแบบ

ก่อสร้างอาคารครบวงจร

มอืใหญ่ของธติเิอื้อมไปกดเครื่องเล่น ก่อนท่วงท�านองเพลงแว่ว

หวานแบบสากลจะดังขึ้นกลบความเงียบงันภายในห้องโดยสารที่

ด�าเนนิมาได้ร่วมยี่สบินาทแีล้ว ตั้งแต่ล้อรถยนต์คนัหรูเคลื่อนออกจาก

ลานจอด

“คุณจะบอกพ่อแม่คุณว่าอย่างไรกับเรื่องของเรา ให้ผมลงไป

กราบเรยีนท่านให้ไหม”

“ไม่ต้อง” ลลสิาที่นั่งเฉยมาตลอดปฏเิสธทนัควนั “ฉนัไม่อยาก

ให้ท่านรบัรู้เรื่องนี้ และอีกอย่างฉันก็แจ้งความประสงค์กับคุณไปแล้ว

อย่างชดัเจนว่าไม่ต้องการความรบัผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งฉนักย็งัยนืยนั

แบบนั้น”
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“ครับ ผมเองก็บอกคุณไปแล้วเหมือนกันว่าจะรับผิดชอบทุก

อย่างให้สมศกัดิ์ศร”ี

“ทั้งที่ฉนัไม่ได้ต้องการเนี่ยนะ” ลลสิาแหวเสยีงสูงอย่างไม่พอใจ

กับท่าทีพูดไม่รู้เรื่องของธิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุการณ์ที่คาดไว้ เขา

ควรจะผลกัไสเธอส ิไม่ใช่พยายามยดือกรบัผดิชอบแบบนี้

“คุณควรจะลืมมันแล้วท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะดีกว่านะ 

เก็บความเป็นสุภาพบุรุษของคุณไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นในสต๊อกของ

คณุดกีว่า อย่ามาใช้มนักบัฉนัเลย”

ธิติซึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถคิ้วกระตุก แล้วหันขวับไปมอง

สหีน้าเอาเรื่องของลลสิาเตม็ตาตอนที่จอดรอสญัญาณไฟที่สี่แยกแห่ง

หนึ่ง

“ผมไม่ชอบประโยคที่ดูเหมือนไม่แคร์เรื่องพรหมจรรย์ของคุณ

เลยจรงิๆ นะลลสิา อย่าท�าเหมอืนเป็นคนเจนจดัเรื่องเสรภีาพทางเซก็ซ์

จนไม่นกึแคร์อะไรทั้งที่ยงัเวอร์จนิไปหน่อยเลย อย่าท�าให้ผมโมโห”

“งั้นฉนัคงต้องมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งกบัผูช้ายคนที่สอง สาม และ

สี่สนิะถงึจะพูดแบบนี้ได้”

“นี่อยากตายคาอกผมเหรอ” ธิติย้อนถามกึ่งข่มขู่ทื่อๆ ท�าเอา 

ลลสิาหบุปากฉบัแล้วนกึบรภิาษเขาในใจว่าปากร้าย ก่อนจะเชดิหน้า

นิ่งแล้วนั่งเงยีบไปตลอดทาง 

จนกระทั่งบเีอม็ดบัเบลิยคูนังามจอดเทยีบหน้าบ้านกึ่งคฤหาสน์

หลงังามของตระกลูอคัรวรา ลลสิาที่หน้าตาบึ้งจดัรบีปลดเขม็ขดันริภยั

ออกจากตัวอย่างรวดเร็วก่อนหันไปมองหน้าสารถีหนุ่ม แล้วบอกย�้า

ความประสงค์เดมิ

“ฉนัขอย�้าอกีครั้งนะคณุธติ ิว่าอย่าท�าเรื่องเลก็ให้เป็นเรื่องใหญ่ 

อย่าเอาชวีติคณุมาผกูตดิกบัฉนักบัอแีค่ค�าว่ารบัผดิชอบ ถอืว่าฉนัขอละ 

เลกิแล้วต่อกนัเถอะ” ลลสิาพูดจบแล้วกเ็ปิดประตลูงรถไปโดยไม่รอฟัง
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ค�าตอบรับหรือดูปฏิกิริยาจากธิติเลยสักนิด และทันทีที่หญิงสาวปิด

ประตแูละยนืหยดับนพื้นได้ รถยนต์คนัหรูกก็ระชากตวัออกไปอย่างแรง

ตามอารมณ์ของคนเป็นเจ้าของ 

ท�าเอาลลิสาได้แต่ทอดมองตามท้ายรถคันหรูไปอย่างหนักใจ 

เธอจะท�าอย่างไรกบัเหตกุารณ์นี้ดี
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ร่างแบบบางในชุดเดรสส้ันสีหวานที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้

ภายในร้านอาหารหรูหราบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมชื่อดัง หยัดตัวขึ้น

นั่งหลังตรงยามเห็นร่างสูงของคนที่เฝ้ารอในชุดนักศึกษาสวมทับด้วย

เสื้อชอปสีกรมท่าที่เดินดุ่มเข้ามาทรุดนั่งลงบนเก้าอี้ตัวตรงข้ามด้วย

ใบหน้าเรยีบเฉยตดิจะเยน็ชา

สดุท้ายเวลาสี่สบิห้านาทขีองเธอที่ทนนั่งรอกไ็ม่สูญเปล่า เพราะ

หากว่าคนืนี้เขาไม่มาตามนดั เธอเองกไ็ม่รูว่้าจะมคีวามกล้าเหมอืนครั้ง

นี้หรอืเปล่า

‘ไปป์มาเหนื่อยๆ ดื่มอะไรก่อนไหม น�้าอดัลมเยน็ๆ หรอืมอ็กเทล 

ด’ี

‘รบีพูดธรุะของคณุมาดกีว่า ผมมเีวลาไม่มากนกั’

‘แต่ลลสิสั่งอาหารไปแล้ว ไปป์จะไม่รอทานด้วยกนัก่อนเหรอ’

‘ผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้น’ เขาตอบเสียงห้วนพลางพลิก

นาฬิกาข้อมอืขึ้นดเูวลาด้วยท่าทเีป็นกงัวล ท�าเอาลลสิาที่นั่งรอมานาน

หน้าจดืเจื่อน ไม่ว่าอย่างไรเธอกไ็ม่เคยมคีวามส�าคญัในสายตาของเขา

เลย แม้จะพยายามแค่ไหนกต็าม เป็นนางเอกกแ็ล้ว เป็นนางร้ายกแ็ล้ว 

ธิติก็ไม่เคยสนใจ เธอคงเป็นได้แค่ผู้หญิงเอาแต่ใจที่น�าความร�าคาญ

2
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มาให้เขาเท่านั้น

‘ผมมเีวลาให้คณุสบินาท ีมอีะไรกร็บีพดู ผมมงีานเยอะแยะต้อง

ท�า ไม่มเีวลามานั่งฟังคณุพล่ามอยู่หรอกนะ’

ใบหน้าสวยหวานของคนฟังก้มต�่า ซ่อนร่องรอยความรวดร้าว

ไว้ในดวงตาคู่สวย แต่เพียงแวบเดียวลลิสาก็เชิดหน้าขึ้นตั้งตรงอย่าง

พยายามเดด็เดี่ยว ไม่ว่าอย่างไรทกุอย่างกต็้องจบสิ้นภายในวนันี้

‘การมาพบฉนั คงท�าให้คณุเสยีเวลามากเลยสนิะคะ’

‘เหลอืเวลาอกีเจด็นาท ีถ้าคณุไม่พดู ผมจะกลบัแล้ว’ เสยีงห้าว

เอ่ยย�้าด้วยท่าทีร�าคาญใจ ไม่แม้แต่จะสังเกตเห็นท่าทีแปลกไปของ 

คูห่มั้นสาวที่โอนอ่อนให้เขากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่สิ่งที่เขาเหน็มาตลอด 

คอืความร้ายกาจและแสนเอาแต่ใจที่ท�าให้เขานกึขยาด

‘งั้นฉนัเข้าเรื่องเลยนะคะ...คณุอยากจะถอนหมั้นไหม’ 

ดวงตาคมตวดัมามอง มมุปากกระตกุยิ้มเยาะคล้ายค�าถามของ

เธอช่างไร้สาระ

‘อย่าถามอะไรในสิ่งที่มนัเป็นไปไม่ได้หน่อยเลย’

‘ท�าไมล่ะคะ’

‘คุณถามเหมือนไม่รู้ว่าทั้งพ่อแม่คุณและพ่อแม่ผมยินดีกับการ

หมั้นระหว่างคณุกบัผมแค่ไหน พวกท่านคงยอมให้ผมถอนหมั้นง่ายๆ 

หรอกนะ’

ลลสิาเม้มปากแน่น ผู้ใหญ่ทกุคนรวมทั้งเธอยนิดกีบัการผูกมดั

เขา คงมธีติเิพยีงคนเดยีวที่ไม่ยนิดยีนิร้ายกบัการหมั้นหมายครั้งนี้เลย 

เขาคงรู้สกึว่าถูกบงัคบัมาตลอดสนิะ

‘แล้วถ้าเป็นฉนัล่ะ...’ 

ธติชิ้อนตาขึ้นมองคนพูด

‘เป็นฉันที่บอกถอนหมั้นคุณเอง พวกท่านน่าจะเข้าใจ ในเมื่อ

การหมั้นหมายที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของฉันแต่แรก หากฉัน
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จะขอยกเลกิ พวกท่านคงไม่ว่าอะไร’

‘...’

ลลิสากะพริบตาปริบๆ ไล่น�้าตา ก่อนรูดเอาแหวนเพชรเรียบๆ 

ทว่าน�้างามออกจากนิ้วนางข้างซ้ายด้วยความรูส้กึวบูโหวงในอก ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาเธอผูกมดัเขาด้วยค�าว่าคูห่มั้นมาตลอด แต่วนันี้เธอ

จะคนืทกุสิ่งทกุอย่างให้เขาด้วยตวัเอง เพราะไม่ว่าอย่างไรเธอกเ็ป็นได้

แค่ผู้หญงิน่าร�าคาญที่ตามตื๊อ ร้องขอความรกัจากเขาอย่างไร้ศกัดิ์ศรี

เท่านั้น

‘ฉันคืนอิสระให้คุณแล้ว ขอโทษส�าหรับทุกอย่างที่ผ่านมา 

ขอโทษนะ’ หญงิสาววางแหวนหมั้นลงตรงหน้าธติ ิแล้วรบีชกัมอืกลบั

อย่างรวดเร็ว กลัวว่ามันจะสั่นเทาเป็นการประจานความอ่อนแอของ

ตัวเองต่อหน้าเขา ก่อนรีบฝืนพูดประโยคต่อมาเพื่อให้ความสัมพันธ์

ครั้งนี้สิ้นสดุลงอย่างสมบูรณ์

‘ฉนัขอถอนหมั้น ขอให้คณุมคีวามสขุกบัชวีติที่ไม่มฉีนันะคะ’

“โอ๊ยตาย อกอีแป้นจะแตก น่ีแกเสร็จอดีตคู่หมั้นวัยละ-

อ่อนที่มีโพรไฟล์หรูเลิศไปแล้วจริงๆ น่ะเหรอ ก็ไหนว่าเกลียดกันเข้า

กระดกูด�าไงล่ะยะ” เพื่อนสาวคนสนทิอย่างเนตรกมลยกมอืขึ้นทาบอก

ด้วยท่าทตีกอกตกใจ หลงัจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของลลสิา

ที่นั่งท�าหน้ากระอักกระอ่วนใจอยู่ตรงข้ามอย่างคิดไม่ตก ทั้งคู่ก�าลัง 

นั่งคุยกันอยู่ตรงโซฟารับแขกภายในร้านเสื้อผ้าดีไซน์เก๋ไก๋ของเจ้าตัว 

หลงัจากที่ผู้บรหิารสาวอย่างลลสิาขบัรถมาหาถงึที่

“ฉนัไม่แน่ใจ แถมจ�าอะไรไม่ค่อยได้เลย”

“กถ้็าตวัแกมรีอยมากมายอย่างที่บอกจรงิ กค็งไม่เหลอืหรอกย่ะ 

แกเองกอ็อกจะสวย เอกซ์ เซก็ซี่ซะขนาดนี้ คณุไปป์เขาคงไม่ทนนอน

มองแกเฉยๆ หรอก”
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“แต่อย่างน้อยฉันก็น่าจะจ�าอะไรได้บ้างสิ แกก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คน

เมาแล้วไร้สต”ิ ลลสิาเถยีงอย่างไม่ยอมแพ้ แม้จะไม่เตม็เสยีงเท่าไรนกั 

เนื่องจากยังจ�าความรู้สึกเสียดเสียวช่วงกลางล�าตัวเมื่อค�่าคืนนั้นได้ด ี

ไหนจะรอยสแีดงคล�้าเปรอะกางเกงชั้นในที่เป็นหลกัฐานชั้นดว่ีาเธอตก

เป็นของเขานั่นด้วย

“แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกไม่เคยเมานะยะ” เนตรกมลแย้ง 

เพราะเคยเห็นลลิสาเมาแอ๋และสลบเหมือดข้ามคืนมาแล้วเมื่อครั้ง

เลกิรากบัธติิ

“แต่ฉนัจ�าได้ว่าเมื่อคนืไม่ได้แตะมาร์ตนิหีรอืจนิโทนกิที่ฉนัมกัจะ

แพ้เลยนะ”

“โอ๊ย อย่างอื่นมันก็ท�าให้เมาได้ไหมยะถ้าดื่มเยอะๆ น่ะ” 

ดไีซเนอร์สาวค้อนปะหลบัปะเหลอืกใส่เพื่อน “นี่แกจะบอกว่าคณุไปป์

มอมเหล้าแกหรอืไง”

ลลิสากัดปากอย่างคิดไม่ตก “ฉันว่าเหตุการณ์มันดูไม่ชอบมา

พากล จู่ๆ ฉนักต็ื่นมาบนเตยีงเดยีวกบัเขา แล้วกจ็�าอะไรไม่ได้”

“แล้วเขาจะไปมอมเหล้าแกตอนไหนยะ”

“กน็ั่นน่ะส”ิ ลลสิาพูดอย่างอ่อนใจ เพราะจ�าได้ว่าคนืนั้นเธอไม่

ได้เจอธติเิลย

“แกอาจจะเมามากๆ แล้วเขาเองก็กรึ่มๆ เรื่องมันเลยออกมา

แบบนี้ แกน่ะคดิมากไปเอง เขาอาจจะเข้าไปช่วยแกจากไอ้ชั่วนั่นจรงิๆ 

กไ็ด้”

“แต่ฉนัไม่รู้สกึว่าถูกใครลากหรอืบงัคบัอะไรเลยนะอาย”

“กแ็กเมาจะไปรูเ้รื่องได้ยงัไงยะ” เนตรกมลแหวใส่เพื่อนที่ยงัคง

ดงึดนัใส่ความธติ ิ“ดเูหมอืนว่าแกจะพยายามยดัเยยีดความผดิให้คณุ

ไปป์เหลอืเกนินะลลสิ”

“กม็นัแปลกๆ นี่ ท่าทขีองเขากแ็ปลกด้วย ดงึดนัจะรบัผดิชอบ
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ฉนัให้ได้ ทั้งที่ควรจะผลกัไสมากกว่าไหม”

“เอ้า กเ็ขาเป็นสภุาพบรุษุ”

“แต่ฉนัไม่ต้องการ” ลลสิาหน้ายุง่ คดิไม่ตกว่าเขาจะรบัผดิชอบ

เธอไปท�าไม 

“เขาเองกแ็สดงท่าทตี่อต้านแกมาตลอดเวลาที่หมั้นกนั จู่ๆ เขา

จะเอาห่วงไปผกูคอตวัเองอกีรอบท�าไมยะ ทั้งที่หลดุออกมาจากวงโคจร

ของแกได้แล้วแท้ๆ”

“ใช่ไหมล่ะ เขาควรจะรับข้อเสนอของฉันแล้วปล่อยให้มันเป็น

แค่ความสมัพนัธ์ชั่วข้ามคนืส ิแต่นี่อะไร เหมอืนคนพูดไม่รู้เรื่อง”

เนตรกมลท�าท่าครุน่คดิ “งั้นเป็นไปได้ไหมว่าคณุไปป์อาจจะเพิ่ง

รูใ้จตวัเอง เลยคดิกลบัมาหาแก แต่กลวัว่าจะช้าเกนิแกงเพราะแกก�าลงั

มีข่าวกับไฮโซหนุ่มหล่อพ่อรวย เลยจัดการรวบหัวรวบหางแกให้เป็น

ของเขาตดัหน้าคณุเจตน์ซะก่อน” เนตรกมลหมายถงึชายหนุม่ ทายาท

เจ้าของร้านเพชรชื่อดังที่เข้ามาเกาะแกะลลิสา จนนักข่าวสายบันเทิง

เล่นข่าวว่าทั้งคู่ก�าลงัคบหากนัอยู่ในขณะนี้

“เพ้อเจ้อน่า” ลลสิาท�าหน้ายุง่ ไม่เหน็ด้วยกบัค�าคาดการณ์ของ

เนตรกมล แต่กระนั้นกค็ดิไม่ตกว่าธติยินืกรานจะรบัผดิชอบเธอไปเพื่อ

อะไร ในเมื่อเหตุการณ์ครั้งเก่าก่อนท�าให้สองครอบครัวเกือบเข้าหน้า

กนัไม่ตดิไปครั้งหนึ่งแล้ว

“เอ้า ไม่แน่นะยะ เขาอาจจะเพิ่งรู้ตวัว่ารกัแกจรงิๆ กไ็ด้”

“คนอย่างธิติน่ะเหรอ ไม่มีทางซะหรอก” ลลิสาสวนเพื่อนทัน

ควนั เพราะยงัจ�าสายตาฉายแววร�าคาญของอดตีคู่หมั้นได้ด ี ธติไิม่มี

วันหวนกลับมาหาเธอได้ ในเมื่อเธอท�านิสัยเสียใส่เขาเสียขนาดนั้น  

ทั้งวนีเหวี่ยงใส่ผู้หญงิที่เขาชอบ  ตามหงึหวงเขาอย่างไร้เหตผุลไม่ผดิ

จากนางร้ายในละครหลงัข่าว และอกีอย่างที่ส�าคญั ธติไิม่ได้มจีติคดิ

พศิวาสเธอ
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“เขาขยาดผู้หญงิอย่างฉนัจะตายไป”

“แกพูดเหมือนประชดเลยนะยะ” เนตรกมลจับผิด เมื่อได้ยิน 

น�้าเสียงติดแววเยาะหยันของเพื่อนยามเอ่ยถึงธิติ ขณะที่ลลิสารีบ

ปฏเิสธ

“ท�าไมฉนัต้องประชดด้วย”

“เพราะว่าแกยงัลมืเขาไม่สนทิน่ะส”ิ 

ลลสิาท�าหน้าเบื่อเมื่อได้ยนิค�าพดูของเพื่อน “เรื่องมนัผ่านไปตั้ง

นานแล้ว ฉนัลมืไปหมดแล้ว”

“จะให้ฉันเชื่อเหรอ แกเคยหลงเขาจะตาย” เพื่อนสาวตั้งข้อ

สงสยั ด้วยเพราะรู้ดว่ีาลลสิามรีกัฝังใจกบัชายหนุม่รุน่น้องอย่างธติมิาก

แค่ไหน แต่ดเูหมอืนฝ่ายชายจะไม่ได้คดิแบบเดยีวกนั ตลอดระยะเวลา

ที่หมั้นหมายกนัชายหนุ่มจงึไม่ท�าดกีบัเพื่อนของเธอนกั

“แกจะเชื่อหรอืไม่เชื่อกแ็ล้วแต่แกเลยอาย แต่ฉนัลมืทกุอย่างไป

แล้วจรงิๆ” เอ่ยตอบเสยีงหนกัแน่น ซึ่งขดักบัความรูส้กึอ่อนไหวภายใน

ที่เธอพยายามขดุหลมุฝังมนัให้อยู่ลกึสดุใจ 

“เออลืมก็ลืมย่ะ” เนตรกมลท�าเสียงกึ่งร�าคาญใจ “แล้วตกลง 

ไม่ว่าอย่างไรแกก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสนจะเป็นสุภาพบุรุษ

จากเขาใช่ไหม” 

“ออื ฉนัไม่อยากให้เรื่องมนัจบแบบเดมิ”

“แล้วเขาได้ตดิต่อแกมาอกีหรอืเปล่าล่ะ” 

ลลิสาส่ายหน้า เพราะหลังจากคืนนั้นธิติก็หายหน้าไปเลย 

“เปล่า”

“ถ้างั้นแกกว็างใจเหอะ นี่กผ่็านมาตั้งสองอาทติย์แล้ว ถ้าหากว่า

เขาจะรบัผดิชอบแกอย่างที่บอกจรงิๆ เขาคงไม่ปล่อยให้เนิ่นนานขนาด

นี้หรอก”

“ฉนักห็วงัว่าอย่างนั้น” หญงิสาวพมึพ�า ไพล่นกึถงึท่าทเีกรี้ยว-
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กราดยามที่เธอปฏเิสธความรบัผดิชอบจากเขาได้ตดิตา เพราะดเูหมอืน

ว่าธติจิะไม่พอใจเอาเสยีเลยกบัข้อเสนอที่เธอหยบิยื่นให้ จนเธอกลวัใจ

เหลอืเกนิว่าเขาจะโผล่มาหาเธอที่บ้านในเช้าวนัรุง่ขึ้น แต่เขากไ็ม่ได้มา

อย่างที่เธอกงัวล 

ถงึวนันี้กค็รบสองสปัดาห์เตม็แล้ว ลลสิาจงึบอกตวัเองว่าคดิมาก

เกนิไป เขาอาจจะแค่หลดุปากออกมาเท่านั้น และป่านนี้คงก�าลงักลวั

ว่าเธอจะยอมรบัข้อเสนอละมั้ง ถงึได้ท�าเนยีนๆ เงยีบหายไปแบบนี้

“วางใจเถอะย่ะ ไม่งั้นป่านนี้เขากต้็องโผล่หน้ามาให้แกเหน็บ้าง

แล้วส ิไม่ใช่เงยีบหายไปเลยแบบนี้” เนตรกมลปลอบเพื่อนให้คลายใจ 

ก่อนจะเปรยขึ้น “ว่าแต่...”

“อะไร” ลลสิาหนัไปมองเพื่อนที่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ด้วยใบหน้า

กรุ้มกริ่มอย่างไม่ไว้ใจ ดวงตารเีรยีวชั้นเดยีวหรี่ลง ดูมลีบัลมคมใน

“หุ่นอดตีคู่หมั้นแกแซ่บมากไหมอ้ะ”

“ถามอะไรของแกเนี่ย”

“กฟ็ังจากสิ่งที่แกเล่าแล้ว เช้านั้นแกต้องตื่นมาเจอเขาในสภาพ

กึ่งเปลอืยแน่ๆ ซกิซ์แพก็คงแน่นน่าดูเลยสนิะ ใช่มะ”

“นี่!” 

เนตรกมลหวัเราะลั่นเมื่อถกูเพื่อนถลงึตาใส่ ก่อนหนัไปทางประตู

กระจกหน้าร้านซึ่งถูกลูกค้าผลักเข้ามาจนกระดิ่งที่ห้อยอยู่ส่งเสียงดัง

กรุ๊งกริ๊งบอกสญัญาณ

“เดี๋ยวฉันออกไปต้อนรับลูกค้าก่อนนะ แกนั่งจิบกาแฟรอไป

พลางๆ ก่อน เดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไรอร่อยๆ กนิกนั”

“ออื” ลลสิาพยกัหน้าให้เพื่อนแล้วยกแก้วกาแฟขึ้นจบิ มองตาม

หลังอีกฝ่ายที่รีบเดินดิ่งเข้าไปต้อนรับลูกค้าด้วยมาดเจ้าของร้านแสน

มาดมั่น พลนัค�าถามเรื่องหุน่ของธติจิากเนตรกมลกแ็วบกลบัเข้ามาใน

ความคดิพร้อมภาพประกอบแน่นหนั่นชวนให้ใบหน้าร้อนวบูวาบ เพราะ
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ธติไิม่ใช่แค่เดก็หนุ่มนกัศกึษาหุ่นเก้งก้างอย่างวนัวานอกีต่อไปแล้ว

รถยนต์สปอร์ตคันหรูท่ีแล่นมาด้วยความเร็วสูงเลี้ยวผ่าน

ประตูรั้วอัลลอยเข้ามาจอดสนิทหน้าเชิงบันไดมุกของบ้านวรรักษ์ธิกุล 

มสีาวใช้วยัรุน่รบีวิ่งตงึๆ ออกมายนืรอต้อนรบัด้วยใบหน้าเกลื่อนไปด้วย

รอยยิ้มดใีจ ก่อนประตูรถยนต์ด้านข้างคนขบัจะเปิดออกพร้อมกบัร่าง

สงูใหญ่ในชดุล�าลองที่ก้าวลงมายนืเตม็ความสงู มถีงุกระดาษสนี�้าตาล

สกรนีชื่อร้านขนมชื่อดงัถอืไว้เตม็สองมอื

ธติใิช้แขนดนัประตรูถให้ปิดลง แล้วเดนิอ้อมมาหยดุยนืตรงหน้า

เดก็สาว

“สวสัดค่ีะคณุไปป์” เสยีงเลก็ๆ ร้องทกัทายพร้อมกบักระพุม่มอื

ไหว้ชายหนุม่อย่างนอบน้อม ขณะที่ธติยิิ้มเอน็ดแูล้วยื่นถงุขนมมากมาย

ไปให้

“พายกบัครวัซองต์ พี่จ�าได้ว่าเราชอบ”

“คณุไปป์ซื้อมาฝากหนูหรอืคะ”

“อมื รบัไปส”ิ

“ขอบคุณนะคะ” อีกฝ่ายยิ้มกว้างรับค�าพร้อมกับรับถุงขนมไป

เปิดดูอย่างดีใจ เห็นได้จากประกายตาแววระยับยามก้มมองถุงขนม

มากมายนั่น

“แล้วนี่แม่อยูไ่หน” ธติลิะสายตาจากภาพตรงหน้า หนัไปชะเง้อ

คอมองหาคนเป็นมารดา สาวน้อยที่ยนือยู่จงึรบีรายงานอย่างรวดเรว็

“คณุผู้หญงิก�าลงัท�าอาหารกลางวนัอยู่ในห้องครวัค่ะ ส่วนคณุ

ผู้ชายนั่งท�างานอยู่ในห้องหนงัสอืค่ะ”

ธติพิยกัหน้ารบัฟัง

“คณุไปป์จะให้หนูไปเรยีนท่านให้ไหมคะ”

“ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวพี่จัดการเอง เราจะไปท�าอะไรก็ไปเถอะ” 
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ธติบิอกปัด มองเดก็สาวที่เอาแต่กอดถงุขนมด้วยท่าทดีใีจ จนอดเอื้อม

มอืไปยผีมอกีฝ่ายเบาๆ อย่างเอน็ดูไม่ได้

“ชอบจงัเลยน้า ขนมเนี่ย” 

สาวใช้วยัใสฉกียิ้มกว้างก่อนเอ่ยบอกเสยีงสดใส “กม็นัอร่อยนี่

คะ หนูชอบกนิอะไรหวานๆ”

“กนิของหวานมากๆ ระวงัเถอจะฟันผ”ุ ธติแิซวยิ้มๆ มองเดก็

สาวที่เชดิหน้าฉกียิ้มกว้างจนตาหยใีห้เขาด้วยประกายตาอบอุน่ ก่อให้

เกดิรอยยิ้มหวานบนใบหน้าคนถูกมอง

“ถ้าคณุไปป์ไม่มอีะไรแล้ว งั้นหนขูอตวัเอาขนมไปแบ่งให้ลงุกบั

ป้าก่อนนะคะ”

“ไปเถอะ” ธติพิยกัหน้าอนญุาต ก่อนคนตวัเลก็จะวิ่งแจ้นสวน

ออกไปที่ป้อมยามเพื่อน�าขนมไปให้ผู้เป็นลุง ซึ่งก�าลังตัดหญ้าอยู่ที่

สนามหน้าบ้าน เขาจึงดึงสายตาหันกลับมามองบ้านหลังใหญ่โตของ

ตัวเองที่ไม่ค่อยได้กลับมาพ�านักบ่อยนักอย่างหมายมาด แล้วเดินขึ้น

บนัไดตรงไปยงัห้องครวัอย่างรวดเรว็ 

ร่างสูงใหญ่เดนิสวนกบัสาวใช้ที่เดนิถอืถาดอาหารเตรยีมจดัขึ้น

โต๊ะ ตามกลิ่นหอมของพรกิแกงเผด็เข้าไปยงัห้องครวั ทนัได้เหน็คนเป็น

มารดาก�าลังยืนก�ากับสาวใช้อีกกลุ่มให้โขลกพริกแกงสีส้มแดงในครก

หนิใบโตจนเสยีงดงัลั่นไปทั่วทั้งบ้าน

ธติหิลดุยิ้มให้แก่ภาพแสนคุน้เคย ก่อนเดนิดิ่งเข้าไปสวมกอดแม่

ครวัใหญ่จากทางด้านหลงั แล้วก้มลงกดปลายจมูกโด่งเป็นสนัเข้ากบั

ซกีแก้มอิ่มของคนเป็นมารดาฟอดใหญ่

“ท�าอะไรอยู่ครบัแม่ กลิ่นฮ้อมหอม น่ากนิจงั”

แม่ครวัใหญ่แห่งบ้านวรรกัษ์ธกิลุหนัขวบัมามองเจ้าของอ้อมแขน

ใหญ่แล้วร้องทกัอย่างแปลกใจ

“ลมอะไรหอบมาถึงนี่จ๊ะคุณผู้บริหารใหญ่ แม่นึกว่าจะลืมทาง
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กลบับ้านไปแล้วซะอกี”

“กล็มคดิถงึหอบมาน่ะซคิรบั คดิถึ้ง คดิถงึ” เสยีงห้าวร้องบอก

ออดอ้อน แล้วก้มลงหอมแก้มวยิะดาอกีฟอดด้วยท่าทปีระจบประแจง

เพื่อลดทอนความผดิของตวัเองที่หายหน้าหายตาจากบ้านไปเสยีนาน 

เพราะหลงักลบัมาจากต่างประเทศ ธติกิใ็ช้เพนต์เฮาส์ส่วนตวัเป็นที่พกั

ถาวร จะกลบัมานอนบ้านในช่วงวนัหยดุยาวเท่านั้น

“แล้ววนันี้ว่างหรอืไงถงึแวะมาหาแม่ได้น่ะ”

“ว่างครบั เพิ่งปิดจ๊อบไปหนึ่งงาน” ธติเิอ่ยตอบ แต่บอกไม่หมด

หรอกว่าการกลับมาบ้านในวันนี้ เขามีแผนการบางอย่างที่จะต้องมา

จดัการท�าให้ส�าเรจ็ หลงัจากปล่อยให้เรื่องราวเงยีบไปนาน เนื่องจาก

เขาตดิพนังานหลายอย่าง ป่านนี้ลลสิาคงคดิว่าเขาถอดใจไปแล้วแน่ๆ

“งั้นดเีลย แม่ก�าลงัจะท�าครองแครงสดใส่เผอืกพอด ีอยูท่านด้วย

กนัก่อนส”ิ

“ได้สคิรบั ว่าแต่มแีกงจดืสาหร่ายใส่เต้าหู้ไข่ของผมขึ้นโต๊ะบ้าง

หรอืเปล่าน้า”

“ไม่มใีนรายการจ้ะ แต่เดี๋ยวแม่ท�าให้ได้” วยิะดาเอ่ยบอกเอาใจ 

ก่อนผละออกจากอ้อมแขนใหญ่ของลูกชาย แล้วหันไปกวาดตามอง

ใบหน้าอกีฝ่ายอย่างส�ารวจ เหน็ใบหน้าคมคายซูบซดีลงจงึเอ่ยทกั

“ไปป์ดูผอมลงนะลูก ทานข้าวบ้างหรอืเปล่าฮ”ึ เอ่ยถามพลาง

ยกมอืขึ้นจบัใบหน้าคมสนัอย่างห่วงใย ขณะที่ธติยิิ้มบางๆ ให้แก่ความ

เอื้อเอน็ดูที่มารดามอบให้

“งานยุ่งน่ะครบัแม่ ผมเลยไม่ค่อยได้หาอะไรทานนกั”

“ดูแลตวัเองหน่อยสจิ๊ะ ดูสขิอบตาด�าคล�้าเชยีว”

“ดีจะตาย แม่จะได้มีลูกเป็นหมีแพนดาไงครับ” ธิติเย้าด้วย 

น�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ ท�าเอาสาวใช้ที่ยนือยูใ่กล้ๆ หลดุหวัเราะคกิ ขณะที่

วยิะดามองอกีฝ่ายด้วยสายตาเป็นกงัวล
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“ไม่ต้องมาท�าเป็นตลกเลย ถ้าคราวหน้าเรายงัดแูลตวัเองได้ไม่ด ี

แม่จะหาคนไปช่วยดูแลแล้วนะ ลูกสาวคุณพิมานก�าลังหน้าตาน่ารัก

เชยีว เพิ่งเรยีนจบเอกคหกรรมมาหมาดๆ ด้วย”

“แม่อยากให้ผมกนิเดก็เหรอ”

“ยี่สบิเอด็แล้วจ้ะ ไม่เดก็แล้ว หน้าตากส็วยหวาน น่ารกัเชยีว” 

วยิะดาบอกเสยีงหวานกึ่งเชยีร์ “สนใจไหม เดี๋ยวแม่นดัน้องให้”

ธติสิ่ายหน้า

“ยงัไม่รบกวนแม่ดกีว่าครบั เดี๋ยวผมลองหาเองก่อน”

“ท�างานหนกัแบบนี้จะไปหาสาวๆ ที่ไหนจ๊ะ”

“อมื กพ็อมอียูบ้่างนะครบั” ชายหนุม่ตอบพร้อมยิ้มกรุม้กริ่มจน

วยิะดาหรี่ตามองอย่างจบัผดิ

“แน้ พูดแบบนี้แปลว่ามสีาวในดวงใจแล้วสทิ่า”

“กม็องๆ ไว้คนหนึ่งครบั” เขาตอบตามตรง แต่ไม่ได้บอกมารดา

ว่าสาวที่เขามองคืออดีตคู่หมั้นที่เคยมีเรื่องมีราวเสียจนเกือบเข้าหน้า

กนัไม่ตดิอย่างลลสิา “ก�าลงัดูๆ กนัอยู่”

“จรงิหรอืลูก” วยิะดาอทุานอย่างดใีจ เพราะหลงัจากที่ลูกชาย

เลิกรากับลลิสาไป ธิติก็ยังไม่มีคนรักเป็นตัวเป็นตนสักที มีแต่คู่ควง 

ชั่วครั้งชั่วคราวที่คบกนัแป๊บๆ กเ็ลกิรากนั “ว่างๆ กพ็ามาให้แม่กบัพ่อ

ท�าความรู้จกับ้างสจิ๊ะ ลูกเต้าเหล่าใครกนันะ”

“ได้สคิรบั แต่ขอให้ผมแน่ใจกว่านี้อกีนดิ ไม่พลาดพามาแนะน�า

กบัแม่และพ่อแน่นอน” เอ่ยบอกพลางยกนิ้วโป้งกบันิ้วชี้ขึ้นจบีประกอบ

ท่าทาง

“อย่าช้านกันะ แม่แก่แล้ว” 

“ครบัผม” คนตวัโตรบัค�าแล้วก้มลงหอมแก้มมารดาซ�้าๆ อย่าง

คิดถึงจับใจ ท�าเอาบรรดาสาวใช้ที่ยืนมองอยู่อดยิ้มตามไปกับท่าทาง

น่ารกัของสองแม่ลูกไม่ได้
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“ไปป์ออกไปนั่งรอข้างนอกดีกว่าลูก เดี๋ยวแม่ยกขนมไปให้ 

ปล่อยให้เดก็ๆ ท�าครวักนั”

“ได้ครบัแม่” ธติริบัค�าก่อนจะเดนิออกมานั่งรอมารดาที่ห้องนั่ง

เล่นอย่างว่าง่าย พร้อมกับควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อสายหาเพื่อน

สนทิ รออยู่ชั่วครู่ปลายสายจงึกดรบัด้วยน�้าเสยีงงวัเงยี

“ว่างาย”

“นี่อย่าบอกนะว่ามงึเพิ่งตื่น” ธติริ้องถามเพื่อนเสยีงหลง พลาง

ดงึโทรศพัท์มอืถอืออกเพื่อดเูวลาบนหน้าจอ “นี่จะเที่ยงแล้วนะเว้ย มงึ

จะนอนกนิบ้านกนิเมอืงไปถงึไหน”

“กูมาฮนันมีูน” 

“มงึแต่งงานมาสองปีแล้วยงัจะฮนันมีูนอกีหรอืวะ ฮนันมีูนรอบ

ที่ร้อยหรอืไง”

“รอบที่หนึ่งร้อยยี่สบิต่างหาก” เสยีงเพื่อนแย้งมาตามสาย จน

ธติอิดแขวะไม่ได้

“ฮันนีมูนมาเป็นร้อยรอบ แต่ยังไม่มีลูกสักทีนี่นะ มีน�้ายาหรือ

เปล่า”

“นี่มงึจะโทร. มากวนตนีกูเฉยๆ เหรอไงไอ้ไปป์ กูตาสว่างเลย

เนี่ย” 

ธติหิวัเราะลั่นอย่างชอบใจเมื่อกวนปลายสายให้อารมณ์เสยีได้

“มงึมอีะไร”

“กูมเีรื่องให้ช่วยหน่อย”

“ด่ากูแล้วกข็อให้กูช่วยเนี่ยนะ ไอ้เวร” 

ผูบ้รหิารหนุม่ยงัคงหวัเราะอย่างไม่ถอืสา พออกีฝ่ายด่าจบกร้็อง

ถาม “ว่าแต่มอีะไร”

“อกีห้านาท ีช่วยโทร. หากหูน่อย พอสายตดัมงึกว็างเลย ไม่ต้อง

โทร. อกี”
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“มีแผนชั่วอะไรอีกล่ะ” นภดลร้องถามอย่างรู้ทันท�าเอาคนเจ้า

แผนการกระตกุยิ้ม

“กูกช็ั่วพอกบัมงึนั่นแหละ อย่าลมืโทร. มานะเว้ย”

“เออๆ” 

พอเพื่อนรบัค�าดงันั้น ธติจิงึกดวางสายโดยไม่ลมืที่จะวางสมาร์ต-

โฟนราคาแพงลงบนโต๊ะเล็กกลางห้องเป็นกับดักเพื่อด�าเนินการตาม

แผนที่วางไว้แต่แรก แล้วเดินไปนั่งขัดสมาธิบนพื้นพรมนุ่มเท้า แสร้ง

หยบิเอาอลับมัรูปในตูโ้ชว์ออกมาเปิดด ูไม่นานนกัวยิะดา ซึ่งเป็นหมาก

ตวัแรกบนกระดานกเ็ดนิออกมาจากห้องครวั

“ขนมอาลัวหอมหวานกับน�้าใบเตยเย็นๆ มาแล้วจ้า” เสียง

หวานๆ ของคนเป็นมารดาเอ่ยบอกขณะเดนิเอาจานขนมและแก้วทรง

สูงออกมาเสิร์ฟลงบนโต๊ะด้วยตัวเองพร้อมกับทรุดนั่งลงบนโซฟาตัว

ใหญ่ มองดลูกูชายที่ก�าลงัเปิดอลับมัรปูในมอือย่างสนอกสนใจจงึร้อง

ถาม

“ดูอะไรอยู่หรอืลูก”

“ผมก�าลังหารูปสมัยมหา’ลัยให้ไอ้ดลมันอยู่น่ะครับแม่ มันจะ

เอาไปก๊อบป้ี พอดว่ีามนัท�าหายน่ะครบั” ธติโิกหกค�าโตพลางเปิดอลับมั

หารูปเพื่อนเป็นการใหญ่

“แล้วเจอไหมจ๊ะ”

“ยงัเลยครบั” เขาเอ่ยตอบพลางเหลอืบมองโทรศพัท์มอืถอืที่ยงั

คงวางอยู่นิ่งๆ ด้วยความรู้สกึกระวนกระวาย แต่แล้วมนักส็่งเสยีงดงั

ขึ้นอย่างทนัท่วงทจีนเขาถงึกบัต้องตะโกนร้องดงัลั่นในใจ

“ไปป์ มสีายเข้าน่ะลูก” 

“สงสัยจะเป็นไอ้ดลน่ะครับ รบกวนแม่รับสายให้ผมที ผมเปิด

เจอรปูสมยัมหา’ลยัพอดเีลย” เขาเอ่ยตอบพร้อมกบัท�าทเีป็นยุง่วุน่วาย

กบัการค้นหารูปถ่าย ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีวกนักบัที่สายเรยีกเข้าหยดุลง
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ตอนที่วยิะดาหยบิสมาร์ตโฟนของเขาไปถอืไว้อย่างพอดบิพอดี

“เอ้า สายหลดุไปซะแล้ว”

“เดี๋ยวมนัคงโทร. เข้ามาใหม่เองแหละครบั” เขาตอบเสยีงเรยีบ

เรื่อย ขณะเงี่ยหูฟังปฏิกิริยาจากคนเป็นมารดาที่คาดว่าน่าจะได้เห็น

กบัดกัที่เขาขดุวางไว้แล้ว ก่อนเสยีงเรยีบๆ ไร้แววอ่อนหวานจะดงัขึ้น

อย่างเอาเรื่อง

“ไปป์!”

“ครบั” ธติขิานรบัโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองคู่สนทนา แสร้งท�าเป็น

ไม่รู้เรื่องรู้ราว 

“ผู้หญงิคนที่ลูกบอกว่าดูๆ กนัอยู่นี่หมายถงึหนูลลสิหรอืเปล่า”

“แม่ว่าไงนะครับ!” ชายหนุ่มท�าทีตกใจ รีบปิดอัลบัมรูปในมือ

แล้วหนัไปมองหน้ามารดาที่จ้องมองอย่างเอาเรื่อง

“แม่ถามว่าผู้หญิงที่ลูกบอกว่าก�าลังคบหาดูใจอยู่คือหนูลลิสา

งั้นเหรอ”

“คือผม...” ธิติท�าท่าทีอึกอักตามแผน แววตาขุ่นเคืองฉาบทับ

นยัน์ตาแสนใจดขีองมารดา “แม่ฟังผมก่อนนะครบั”

“รูปนี่หมายความว่ายังไง” วิยะดาเอ่ยถามพลางยื่นโทรศัพท์ 

มอืถอืที่หน้าจอมรูีปลูกชายก�าลงันอนตระกองกอดลลสิาไว้ในอ้อมแขน

อยูบ่นเตยีงนอนใหญ่ให้ธติ ิซึ่งคนอาบน�้าร้อนมาก่อนมองปราดเดยีวก็

รู้ว่าสองเรอืนร่างภายใต้ผ้าห่มนวมผนืเดยีวกนันั้นมสีภาพอย่างไร

“ตอบแม่มาสไิปป์ รูปเรากบัหนูลลสินี่หมายความว่ายงัไง”

“แม่ครบั คอืผม...” ธติอิกึอกั ไม่สามารถให้ค�าตอบที่ดแีก่มารดา

ได้ 

นั่นยิ่งท�าให้วิยะดาโกรธ หน้าตาแดงก�่าไปหมดจากอารมณ์

ร้อนๆ ที่พุ่งพรวดขึ้นมา ก่อนผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว มือนุ่มก�า

โทรศพัท์มอืถอืของลูกชายไว้แน่นก่อนเอ่ยสั่งแกมบงัคบั
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“ตามแม่ไปที่ห้องท�างานของพ่อเดี๋ยวนี้!”

เสยีงแขง็ๆ เอ่ยสั่งก่อนจะสะบดัหน้าเดนิน�าออกไป โดยมธีติทิี่

แสร้งท�าหน้าสลดมองตามแผ่นหลงัของมารดาที่ก้าวฉบัๆ เดนิขึ้นบนัได

ตรงไปยงัห้องท�างานของบดิาจนลบัตา ก่อนใบหน้าคมสนัจะค่อยๆ ผดุ

รอยยิ้มสมใจ

สดุท้ายทกุอย่างกเ็ป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ธติใินชดุสทูสนี�า้เงนิเข้มก้าวลงมาจากรถสปอร์ตคนัหร ูซึง่

เลี้ยวเข้าจอดตรงที่ประจ�าบนลานจอดรถชั้นห้าของโรงแรมเดอะ- 

แกรนด์วรรักษ์ด้วยท่วงท่ามาดมั่น ใบหน้าคมสันที่เคยเคร่งเครียด

เพราะมงีานล้นมอืดูผ่อนคลายกว่าที่เคย  เขาเดนิตรงไปที่ลฟิต์ไปยงั

ออฟฟิศประจ�าโรงแรมเดอะแกรนด์วรรกัษ์

วนันี้เป็นวนัศกุร์ธติยิงัคงต้องเข้าบรษิทัเพื่อตรวจเอกสารและเซน็

อนมุตัมิอบหมายงานที่แต่ละแผนกยื่นเสนอ รวมไปถงึการไต่ถามความ

คืบหน้าของโพรเจกต์งานชิ้นส�าคัญอย่าง วรวรารีสอร์ต ที่มีแพลน

ก่อสร้างรีสอร์ตสไตล์ยูโรเปียนคันทรีบนที่ดินราคาแพงลิบลิ่วย่าน

เศรษฐกจิใจกลางเมอืง โดยมโีรงแรมวราเรสซเิดนซ์ ซึ่งมลีลสิานั่งเก้าอี้

ผู้บรหิารเป็นผู้ร่วมลงทนุ

ติ๊ง!

เสียงลิฟต์โดยสารตัวใหญ่ดังขึ้นส่งสัญญาณเมื่อเคลื่อนมาถึง

ชั้นที่ต้องการ ชายหนุ่มก้าวออกจากลิฟต์แล้วเดินดุ่มตรงไปยังห้อง

ท�างานที่อยู่ด้านในสดุ ใบหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ด ีท�าเอาเหล่าพนกังาน

ใต้บังคับบัญชาหลายต่อหลายคนที่เดินผ่านเหลียวมองตามแผ่นหลัง

กว้างของเจ้านายอย่างแปลกใจ โดยเฉพาะพนกังานคนล่าสดุที่ถงึกบั

3
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หยดุชะงกักกึแล้วหนัขวบัมาหรี่ตามอง ขณะที่ธติกิห็ยดุเอ่ยทกัเช่นกนั

“อรณุสวสัดิ์ครบัคณุศจ ีวนันี้ชดุสวยดนีะครบั”

“คะ?” อกีฝ่ายอทุานเสยีงหลงอย่างตกใจพลางเหลยีวมองรอบ

ตวัเลิ่กลั่ก พอเหน็ว่าไม่มใีครนอกจากตวัเองกจ็ิ้มนิ้วเข้าหาอก แล้วร้อง

ถามกลบัอย่างงนุงง

“บอส...ทกัศจหีรอืคะ”

“ครบั” ธติริบัค�าเสยีงกลั้วหวัเราะ มองหน้าเลขานกุารสาวใหญ่

ที่ท�างานให้เดอะแกรนด์วรรกัษ์มานาน ตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาฝึกงาน

เป็นพนกังานเขน็กระเป๋าช่วงมธัยมปลาย รวมๆ กเ็ป็นเวลาสบิกว่าปี

แล้ว

“วนันี้บอสมาแปลก ดูอารมณ์ดพีกิลนะคะ” 

ชายหนุ่มหัวเราะ ขบขันกับค�าเปรียบเปรยที่อีกฝ่ายใช้อธิบาย

อาการของเขา ‘พิกล’ ดูเหมือนจะไม่ได้เอาไว้ใช้กับคนปกติสัก 

เท่าไร

“เพิ่งรู้นะครบัว่าการที่ผมอารมณ์ดนีี่ไม่ใช่เรื่องปกต”ิ

“แหม แกล้งถามหรอืไงคะ” คนเป็นลกูน้องค่อนขอดพลางท�าตา

ปะหลบัปะเหลอืกมองเจ้านายที่ดูเหมอืนจะไม่รู้ตวัเอาเสยีเลย 

ขณะที่ธติหิลดุหวัเราะ “ท�าไมครบั ผมดูอารมณ์เสยีตลอดเลย

เหรอ”

“กไ็ม่เชงิหรอกค่ะ ส่วนใหญ่บอสชอบท�าหน้านิ่งๆ มนัเลยท�าให้

บอสดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา แต่วันนี้กลับเดินยิ้มมาแต่ไกล

สามารถมองเหน็ได้ในระยะสบิเมตร ศจกีเ็ลยแปลกใจนดิหน่อย”

“นี่หน้าตาผมดูออกว่าอารมณ์ดีขนาดนั้นเลยหรือครับ” ธิติซัก

ถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ไม่ถอืสากบัการซกัไซ้จากอกีฝ่าย

“กใ็ช่น่ะสคิะ ไม่อย่างนั้นศจไีม่ตกใจขนาดนี้หรอกค่ะ แถมบอส

ยงัเอ่ยทกัศจก่ีอนอกีด้วยทั้งที่ปกตแิค่พยกัหน้ารบัเพยีงอย่างเดยีว แบบ
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นี้แปลว่าต้องมเีรื่องดแีน่ๆ เลย”

“ผมกว็่าตวัเองปกตนิะ” เขายิ้มบางๆ ก่อนเอ่ยบอก

“งั้นถ้าหากว่าคุณศจีหายตกใจเมื่อไหร่ ผมขอกาแฟใส่น�้าตาล

สองช้อนแก้วหนึ่งนะครบั”

“คะ? น�้าตาลสองช้อนหรอืคะ” เลขานกุารสาวใหญ่แต่ยงัโสด

สนทิยกมอืขึ้นทาบอกด้วยท่าทตีกใจ “ยิ่งบอสสั่งแบบนี้ ศจกีย็ิ่งอยาก

รู้ว่าเรื่องอะไรถึงได้ท�าให้บอสเป็นแบบนี้ ปกติศจีเห็นดื่มแต่กาแฟด�า

ขมๆ”

“เอ้า ร่างกายผมจะต้องการความหวานบ้างไม่ได้หรอืครบั”

“ได้ค่า แต่มนัแปลกๆ” 

ธติหิวัเราะอารมณ์ดเีมื่อเหน็ท่าทขีองเลขานกุารสาวที่ท�าหน้านิ่ว-

คิ้วขมวด อยากรู้เรื่องราวของเขาเสียมากมาย เขาจึงเฉไฉไปเรื่อง 

อื่น

“ผมไปเซน็เอกสารก่อนดกีว่าครบั เหน็ว่ากองรออยู่หลายแฟ้ม

เลย”

“แหม พอถกูศจซีกัเข้าหน่อยกเ็ปลี่ยนเรื่องเลยนะคะ” หญงิสาว

เอ่ยกระแนะกระแหนพร้อมกบัท�าตาค้อนขวบัอย่างไม่จรงิจงันกั

“ทมีสถาปนกิของวราเรสซเิดนซ์ส่งแปลนงานมาหรอืยงัครบั”

“ยงัเลยค่ะ บอสจะให้ศจสี่งอเีมลทวงถามไหมคะ”

“ก�าหนดส่งงานเขาเมื่อไหร่นะครบั” ธติเิอ่ยถามอย่างครุ่นคดิ

“อกีหนึ่งสปัดาห์ค่ะ”

“งั้นไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมาก” ธิติบอก โดยไม่ลืมก�าชับ

เลขานกุารส่วนตวัอกีครั้ง 

“คณุศจอีย่าลมืกาแฟด�า น�้าตาลสองช้อนของผมด้วยนะครบั”

“ได้ค่า” อีกฝ่ายรับค�าแข็งขัน แต่ไม่วายพึมพ�าตั้งข้อสังเกต 

“แหม ศจลีะอยากรู้จงัเลยว่าบอสอารมณ์ดแีบบนี้ได้เพราะใคร”
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ธติยิิ้มให้แก่ค�าคาดเดาของลูกน้องสาว ก่อนเดนิออกมาโดยไม่

ได้พูดอะไร พลนัเรื่องราวที่เขาคาดว่าเป็นสาเหตทุี่ท�าให้เขาอารมณ์ดี

กก็ลบัเข้ามาในความคดิ

‘พ่อจะไม่ถามแกหรอกนะว่านี่มนัเรื่องอะไร แต่พ่ออยากรูว่้าแก

จะแก้ปัญหานี้อย่างไรมากกว่า’ เสียงเข้มๆ ของเดชาเอ่ยถามหลังดู 

รูปถ่ายของเขากบัลลสิาในสมาร์ตโฟนที่วยิะดายื่นส่งให้ 

ก่อนธิติซึ่งแสร้งยืนท�าหน้าสลดจะรีบตกปากรับค�าด้วยกิริยา

คล้ายจ�ายอม

‘ผมยนิดรีบัผดิชอบครบัพ่อ’

‘รบัผดิชอบ!’ มารดาอทุานเสยีงดงัลั่น ‘รบัผดิชอบอดตีคูห่มั้นที่

ลูกไม่เคยไยดีแถมยังคอยแต่ผลักไสจนหนูลลิสต้องถอนหมั้นน่ะเหรอ 

มันไม่ดูแปลกๆ ไปหน่อยหรือไง’ วิยะดาค้านข้อเสนอของเขาแบบ 

หวัชนฝา ดไูด้จากใบหน้านิ่งจดัที่หากจบัเขาฟาดก้นได้แบบเดก็ๆ คงท�า

ไปแล้ว แต่ธิติก็เอาน�้าเย็นเข้าลูบโดยการยืนยันจะรับผิดชอบแบบ 

หวัชนฝาเช่นเดยีวกนั

‘ผมยอมรบัผดิทกุอย่างครบัแม่’

‘แต่แม่ว่ามนัดูจะสายไปหน่อย หนูลลสิเขามคีนที่คบหาพูดคยุ

กนัอยู่แล้ว’ วยิะดายงัคงไม่เหน็ด้วย เนื่องจากพอได้ยนิข่าวคราวของ

ลลสิาแว่วเข้าหอูยูบ้่างว่าหญงิสาวก�าลงัคบกบัทายาทเจ้าของร้านเพชร

แห่งหนึ่ง

‘ผมรู้ครบั แต่ถ้าแม่อยากให้ผมเฉยๆ กบัเหตกุารณ์ครั้งนี้ กไ็ด้

นะครบั’

‘ได้ยังไงกัน เรามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหนูลลิสไปแล้ว’ วิยะดา

โวยวาย 

ขณะที่ธตินิกึขนัในใจ เขาถนดัเรื่องป่ันหวัให้มารดาสบัสนนกัละ

‘อ้าว แล้วคณุจะให้ลูกท�ายงัไง มนัจะรบัผดิชอบกไ็ม่เอา พอมนั
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จะท�าเป็นไม่สนใจ คุณก็ไม่เอาอีก’ เดชาเอ่ยถามคนเป็นภรรยาเสียง

เรยีบเรื่อย พลางมองหน้าลกูชายอย่างรูท้นัเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เหน็

แววตาของลกูชายกล่าวขอบคณุอยูใ่นใจ เพราะถ้าขนืพดูออกมาโต้งๆ 

คงได้ถูกวยิะดาวนีอกีรอบแน่

‘ผมพร้อมจะท�าทุกอย่างตามที่แม่ต้องการ ถ้าแม่อยากให้ผม 

รบัผดิชอบ ผมกย็นิด ีแต่ถ้าแม่ไม่อยากให้ผมไปยุ่งเกี่ยวกบัลลสิ ผมก็

ท�าให้ได้ครบั’

‘แล้วแบบนั้นจะมองหน้ากนัตดิได้ยงัไง ไปป์กรู้็ว่าครอบครวัของ

เราสนทิกนั ขนืไปป์ไม่รบัผดิชอบ แม่คงมองหน้าคณุอลสิาไม่สนทิใจ 

โอ๊ย แม่ละปวดหวักบัเราจรงิๆ เลย’

‘ผมขอโทษครบัแม่’ ธติกิระพุม่มอืขึ้นไหว้มารดา ดวงตาคมหม่น

แสงลงอย่างส�านกึผดิ ในขณะที่เดชาจบัตามองการกระท�าของลกูชาย

อย่างนกึหมั่นไส้ เพราะรูด้ว่ีานั่นเป็นเพยีงมารยาชายที่อกีฝ่ายสร้างขึ้น

เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น

‘แล้วเรื่องมนัเป็นมายงัไงล่ะ ท�าไมหนลูลสิถงึไปอยูท่ี่ห้องแกได้’ 

เขาเหลอืบตาขึ้นมองบดิาที่เอ่ยถามแล้วเอ่ยตอบเสยีงหนกัแน่น 

ทั้งที่รู้ว่าท่านไม่เชื่อค�าพูดของเขาแม้สักนิด ‘เราบังเอิญเจอกันที่ผับ  

ผมเห็นเขาถูกผู้ชายที่ไหนไม่รู้ลากขึ้นรถจึงเข้าไปช่วย แล้วพาไปนอน

พกัที่โรงแรม เราต่างเมากนัทั้งคู่ ภาพเลยออกมาอย่างที่เหน็ครบัพ่อ’ 

จดัฉาก...เขารู้ว่าบดิาต้องคดิแบบนั้น

‘ถ้าทุกอย่างมันเป็นอย่างภาพที่ออกมาจริง งั้นแกก็ต้องรับผิด

ชอบการกระท�าของตวัเอง ใช่ไหมคณุ’ เดชาโยนหนิถามทางอย่างขอ

ความคดิเหน็กึ่งบงัคบัอยู่กลายๆ 

ภรรยาที่มีสีหน้าหนักอกหนักใจและมองไม่เห็นหนทางจะท�า

อย่างไรได้จงึกระแทกเสยีงตอบอย่างขุ่นเคอืงใจ

‘มนักต้็องเป็นแบบนั้นแหละค่ะ!’ วยิะดาตอบด้วยใบหน้าบึ้งตงึ 
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ด้วยเพราะกงัวลกบัเหตกุารณ์ที่จะเกดิขึ้น ‘แต่คงต้องไปเสี่ยงเอาอีกที

ว่าทางฝ่ายหญิงเขาจะว่าอย่างไร ลูกชายเราเคยท�าร้ายจิตใจลูกสาว

เขาเสยีขนาดนั้น’

‘นี่ตกลงว่าคณุจะเข้าไปสู่ขอหนูลลสิให้ไปป์ใช่ไหม’

‘ค่ะ’

เยส! ธิติอุทานดังลั่นอยู่ในใจ เมื่อหมากทุกตัวบนกระดาน

เคลื่อนไปตามทางที่วางไว้แทบทุกอย่าง แล้วทีนี้ลลิสาก็จะได้รู ้ว่า 

คนอย่างเขา ‘เจ้าเล่ห์’ ได้มากกว่าที่อกีฝ่ายคดิเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ 

ซึ่งนั่นกค็อืตวัเธอ

แสงแดดอุ่นร้อนในยามสายที่ส่องลอดเข้ามาทางบาน

หน้าต่างต้องกระทบกบัเรอืนร่างแบบบางในชดุอยู่บ้านสบายๆ อย่าง

เสื้อยดืและกางเกงยนีขาสั้นตวัเลก็ ลลสิาก�าลงันั่งเซน็เอกสารอยูท่ี่โต๊ะ

เขยีนหนงัสอืรมิหน้าต่างด้วยท่าทคีร�่าเคร่งทั้งที่เป็นวนัหยดุสดุสปัดาห์ 

อันที่จริงเธอควรได้พักผ่อน แต่เนื่องด้วยโพรเจกต์งานชิ้นส�าคัญที่รอ

อยู่ ท�าให้เธอนิ่งดูดายไม่ได้

หญงิสาววางปากกาในมอืลงแล้วหนัไปเปิดอ่านเอกสารปึกใหญ่

ที่เลขานุการสาวจัดการพิมพ์มาให้พลางกดเมาส์ดูแปลนงานจากทีม

สถาปนกิบนจอคอมพวิเตอร์พกพาตรงหน้า เพื่อศกึษารายละเอยีดของ

งานอย่างตั้งอกตั้งใจ เนื่องจากเธอต้องลงมาดูแลงานนี้ด้วยตัวเอง 

เพราะเป็นโพรเจกต์ร่วมลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี และด้วยความไม่

ถนดัท�าให้ผูบ้รหิารสาวต้องพยายามมากขึ้น โดยการอ่านทวนเอกสาร

ซ�้าไปซ�้ามาจนกว่าจะเข้าใจ

ครดื

ลลิสาละสายตาจากร่างตรงหน้าหันไปมองโทรศัพท์มือถือที่

ก�าลังสั่นอยู่ใต้กองเอกสาร มือเล็กหยิบแฟ้มงานที่กองทับถมกันออก 
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ก่อนตัดสินใจกดรับสายเมื่อเห็นว่าเป็นสายเรียกเข้าจากคนคุ้นเคย

อย่างราเชนทร์ ผูบ้รหิารโรงแรมหนุ่มมากประสบการณ์ ซึ่งเป็นลกูชาย

เพื่อนร่วมธุรกิจของบิดาที่มีอายุมากกว่าเธอเกือบสามปี เขาเป็นคน

เก่งที่คอยให้ค�าปรึกษาเรื่องงานกับเธอเรื่อยๆ ลลิสาจึงนับถือเขาเช่น 

พี่ชายคนหนึ่ง แม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดกับเธอเช่นน้องสาวก็ตาม แต่ดีที่

ราเชนทร์วางตัวดี ไม่ได้รุกหนักอย่างไฮโซหนุ่มที่ตามเกาะแกะเธอจน

เป็นข่าวครกึโครม ลลสิาจงึวางใจและคบหากบัเขาอย่างไม่รู้สกึอดึอดั

มากนกั

“สวสัดคี่ะคณุเชนทร์ โทร. หาลลสิมอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“นี่ถ้าไม่มธีรุะ ผมคงโทร. หาคณุลลสิไม่ได้ใช่ไหม” ปลายสาย

ท�าน�้าเสยีงกระเง้ากระงอดน้อยใจอย่างไม่จรงิจงันกั เมื่อถกูเธอทกัเสยี

เป็นทางการ

“ได้สคิะ แต่ทกุครั้งที่คณุเชนทร์โทร. มากเ็พราะเรื่องงานตลอด 

ลลสิกเ็ลยนกึว่าครั้งนี้จะเป็นเรื่องงานด้วย เลยถามออกไปแบบนั้น”

“อ่า จรงิด้วยสคิรบั ผมกล็มืไปเลยแฮะ” ลลสิายิ้ม เมื่อได้ยนิ 

น�้าเสยีงรู้สกึผดิจากเขา “ว่าแต่วนันี้คณุลลสิยุ่งหรอืเปล่าครบั” 

“นดิหน่อยค่ะ คณุเชนทร์มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“ผมว่าจะชวนคุณลลิสมาดินเนอร์ด้วยกันเย็นนี้น่ะครับ พอด ี

วนันี้ที่โรงแรมมโีชว์พแุฟนซนีานาชาต”ิ

“น่าเสียดายจัง พอดีลลิสต้องเตรียมเอกสารเข้าประชุมน่ะค่ะ 

เป็นครั้งหน้าได้ไหม” ลลสิาบอกอย่างรกัษาน�้าใจ ขณะที่ปลายสายรบี

รบัค�าอย่างไม่เซ้าซี้

“ได้สคิรบั แต่คณุลลสิรบัปากแล้ว ครั้งหน้าห้ามเบี้ยวนะครบั”

“ค่ะ ไม่เบี้ยวแน่นอน” ลลสิารบัค�าเสยีงใส ก่อนที่ชายหนุ่มจะ

ชวนเธอคุยต่ออีกชั่วครู่แล้วกดวางสายไปเพราะมีประชุมพนักงาน

ประจ�าสปัดาห์ หญงิสาวจงึหนักลบัมาอ่านเอกสารสลบักบัดูภาพร่าง
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โครงสร้างรสีอร์ตบนหน้าจอคอมพวิเตอร์อกีครั้ง ท่ามกลางเขม็นาฬิกา

ชี้บอกเวลาที่ค่อยๆ เคลื่อนผ่านไปรอบแล้วรอบเล่า

ก๊อกๆ 

เสยีงเคาะประตเูบาๆ ดงัขึ้นเรยีกให้ลลสิาละสายตาจากงาน ก้ม

มองนาฬิกาดิจิทัลตรงมุมจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา

ตรง ก่อนเอนตวัพงิพนกัเก้าอี้อย่างเหนื่อยล้า

“ลลสิ นี่แม่เองนะลูก ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมจ๊ะ” เสยีงอลสิาดงั

ขึ้นหลังประตูไม้บานใหญ่ เรียกให้คนเป็นบุตรสาวหมุนเก้าอี้ที่นั่งอยู่

หนัไปมอง ก่อนส่งเสยีงตอบรบัออกไป

“ได้ค่ะแม่ เข้ามาได้เลยค่ะ” ลลสิาบอก ก่อนประตูห้องนอนจะ

เปิดออก เผยให้เหน็ร่างเลก็ของคนเป็นมารดาเดนิน�าสาวใช้ที่ถอืถาด

ใส่ของว่างตามมาเสริ์ฟ

“เป็นไงบ้าง ท�างานเหนื่อยไหมลูก” เสียงนุ่มเอ่ยถามอย่าง

ห่วงใย ขณะที่ลลสิายกแขนขึ้นโอบรอบเอวมารดา แล้วซกุใบหน้าเข้า

กบัล�าตวัอกีฝ่ายอย่างออดอ้อน

“นดิหน่อยค่ะแม่ แต่พอเหน็หน้าแม่ปุ๊บกห็ายเหนื่อยเลย”

“แหม ขี้อ้อนจรงินะ” อลสิาย่นจมูกใส่บตุรสาวพร้อมกบัยกมอื

ขึ้นลูบศรีษะอกีฝ่ายอย่างเอน็ดู

“แม่เอาขนมกับน�้าผลไม้มาให้น่ะ ทานรองท้องสักหน่อยจะได้

มีแรงท�างานต่อ” อลิสาเอ่ยบอกพลางหันไปพยักหน้าให้สาวใช้ วาง

ถาดขนมลงบนโต๊ะเลก็ใกล้ๆ 

หญงิสาวจงึคลายอ้อมแขนออกแล้วหนัไปหยบิคกุกี้เมด็มะม่วง- 

หมิพานต์ใส่ปากเคี้ยวก่อนชมเปาะ

“หอื อร่อยจงัเลยค่ะ”

“ถ้าอร่อยก็กินเยอะๆ เลยจ้ะ แม่ท�าใส่ขวดโหลไว้ให้อีกเยอะ

เลย” อลสิาบอกเอาใจ เพราะรูว่้าลกูสาวชอบรบัประทานขนมคกุกี้เป็น
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ของว่าง แต่กนิเยอะเท่าไรกไ็ม่ยกัอ้วน

“แล้วนี่ลกูจะลงไปทานข้าวกลางวนัข้างล่างพร้อมแม่กบัพ่อไหม 

หรอืจะให้แจ่มยกขึ้นมาให้ข้างบน”

“ให้แจ่มยกมาให้ดกีว่าค่ะ หนูไม่แน่ใจว่างานจะเสรจ็กี่โมง”

“ได้จ้ะ งั้นเดี๋ยวแม่ท�าไข่ตุ๋นใส่แคร์รอตให้นะ” อลสิาบอกอย่าง

ใจด ีมองลูกสาวที่หยบิขนมเข้าปากชิ้นแล้วชิ้นเล่าอย่างเอน็ดู

“ขอบคณุนะคะแม่”

“จ้ะ เออ แม่ว่าจะถาม”

“ถามอะไรคะ” ลลสิาเลกิคิ้วสูงมองหน้ามารดา

“กข่็าวคราวตาธรรศน่ะส ิพี่เขาได้โทร. หาลกูบ้างหรอืเปล่า เงยีบ

หายไปเลย” 

“ไม่ได้โทร. นะคะ แต่น่าจะยุ่งเรื่องงานนั่นแหละค่ะ เพราะ 

ลลสิจ�าได้ว่าครั้งล่าสดุที่คยุกนั พี่ธรรศบอกว่าจะมกีองถ่ายภาพยนตร์

จากต่างประเทศมาเข้าพกัและขอใช้สถานที่ในโรงแรมถ่ายท�าภาพยนตร์ 

ด้วย สงสยัจะยุง่น่ะค่ะ” ลลสิาตอบให้มารดาคลายกงัวล หลงัจ�าได้รางๆ 

ว่าพี่ชาย วัยสามสิบสี่ปี ผู้ซึ่งนั่งเก้าอี้ผู้บริหารโรงแรมวราเรสซิเดนซ์

สาขาภูเกต็เคยเปรยเอาไว้ ครั้งที่กลบัมาพกัผ่อนเมื่อเดอืนที่แล้ว

“งั้นกค็งยุง่จรงิๆ แต่กน่็าจบัมาตก้ีนเสยีให้เขด็ ชอบเงยีบไปเฉยๆ 

แบบนี้ พานท�าให้แม่เป็นห่วง”

ลลสิาหวัเราะอย่างนกึขนั ขณะมองใบหน้าเข่นเขี้ยวจรงิจงัของ

มารดา “แม่จะตพีี่ธรรศที่อายสุามสบิกว่านี่นะคะ”

“ใช่ ตหีมดนั่นแหละ เพราะต่อให้ลูกจะโตแค่ไหนกย็งัเป็นเดก็

ในสายตาแม่อยู่ด”ี 

“งั้นตใีห้แรงๆ เลยนะคะแม่ โทษฐานที่หายไปเป็นเดอืน” ลลสิา

ยิ้มตาหยอีย่างนกึสนกุ เมื่อคดิภาพพี่ชายตวัสงูถูกมารดาฟาดก้นแรงๆ 

จนร้องโอดโอยเหมอืนเมื่อครั้งที่แย่งของเล่นกบัเธอตอนเดก็
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“ได้สจ๊ิะ” อลสิารบัค�าก่อนบอก “งั้นลลสิท�างานต่อเถอะลกู แม่

ไม่กวนแล้ว” 

“ค่ะ” ลลิสายิ้มหวานให้มารดา พร้อมกับที่โทรศัพท์มือถือซึ่ง

วางอยู่สั่นครืดขึ้นมาอีกครั้ง หญิงสาวจึงเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาดู 

แล้วกข็มวดคิ้วมุน่มองตวัเลขสบิหลกัที่โชว์อยูบ่นหน้าจออย่างแปลกใจ

เพราะไม่คุ้นเคยจึงยังลังเลไม่ยอมกดรับ จนอลิสาที่ก�าลังจะเดินออก

ไปต้องร้องทกัท้วง เมื่อเหน็ลูกสาวเอาแต่นั่งนิ่ง มองโทรศพัท์มอืถอืใน

มอื

“ลลสิ มสีายเข้าน่ะลูก ไม่รบัหรอืไง”

“เบอร์แปลกน่ะค่ะแม่ ไม่คุ้นเลย”

“ลูกน้องเราหรอืเปล่า ดูสยิงัไม่กดวางเลย สงสยัจะมธีรุะ หรอื

เป็นพี่ชายเรา” 

“ไม่แน่ใจสคิะ” หญงิสาวตอบก่อนจะยอมกดรบัสาย เมื่อสาย

เรยีกเข้าสั่นซ�้าอกีครั้งอย่างไม่มทีท่ีาว่าจะยอมกดวางง่ายๆ ลลสิากรอก

เสยีงลงไปอย่างสภุาพ แล้วรอฟังปลายสายอย่างใจจดใจจ่อ

“สวสัดคี่ะ ลลสิาพูดค่ะ”

“คดิถงึจงั”

“คะ?” หญงิสาวอทุานอย่างแปลกใจ ท�าเอามารดาที่ก�าลงัจะ

เปิดประตูเดนิออกไปหนัขวบัมาเลกิคิ้วมอง

“ไม่ได้เจอกนัแค่ไม่กี่วนั ลมืสามตีวัเองได้ยงัไง”

“นี่คณุ!” ลลสิาแหวทนัททีี่จ�าเสยีงปลายสายได้ ก่อนจะลดเสยีง

พดูลง กลวัว่ามารดาที่ยนืรรีอจะเดนิย้อนกลบัเข้ามาซกัถาม “คณุอย่า

มาพูดจาพล่อยๆ แถวนี้นะ”

“สามคีดิถงึภรรยาเป็นการพูดจาพล่อยๆ ตรงไหน” ปลายสาย

ยยีวน 

ขณะที่ลลิสาหันไปมองประตูที่ปิดลงอย่างคนมีชนักติดหลัง 
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ก่อนจะกรอกเสยีงห้วนลงไป

“ถ้าคณุจะโทร. มาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้แล้วละก ็ฉนัขอ

วางสายนะ”

“ลองวางดูสิ ผมจะไปบอกคิดถึงคุณถึงบ้านเลยคอยดู” ธิติขู่

และลลสิารู้ว่าเขาจะท�าจรงิๆ หากเธอกดวาง

“แล้วคณุโทร. หาฉนัท�าไม มอีะไรหรอืเปล่า”

“พูดจาห้วนจงัเลยนะครบั นี่อยากให้ผมไปหาจรงิๆ ใช่ไหม” 

ลลสิาเม้มปากแน่น ก่อนจะเอ่ยถามอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงอ่อนลง

อย่างชดัเจน ท�าไมเธอต้องมาถูกเขาไล่บี้แบบนี้ด้วยนะ

“โทร. มามอีะไรหรอืคะ” เธอกดัฟันพูด ไม่อยากญาตดิกีบัคน

ที่ท�าร้ายจติใจกนัสกันดิ

“พูดแบบนี้ค่อยฟังรื่นหูหน่อย”

ลลิสาท�าหน้ายุ่งใส่โทรศัพท์มือถืออย่างไม่สามารถท�าอะไรได้

มากไปกว่านั้น ยามได้ยินปลายสายเอ่ยชมอย่างพึงพอใจ ผิดกันกับ

ตวัเธอลบิลบั เธอจ�าใจพูดต่างหาก

“ตกลงคณุโทร. มาเพื่อที่จะกวนประสาทฉนัแค่นี้หรอื...คะ”

“กวนประสาทที่ไหน กบ็อกว่าคดิถงึไง คดิถงึเมยี” ธติบิอกเสยีง

หวาน 

ลลิสาไม่รู้สึกอินไปกับค�าพูดของเขาสักนิด แม้จะมีอาการใจ

กระตุกเพราะไม่เคยคุ้นกับค�าพวกนั้นไปบ้างก็ตาม แต่ก็แค่แวบเดียว

เท่านั้น ก่อนจะตอกกลบัไปอย่างไม่ยอมตกเป็นลูกไล่ของเขาอกีง่ายๆ 

“นอนด้วยกนัแค่ครั้งเดยีว เรยีกว่าเมยีได้แล้วเหรอ”

“คณุเมาจะตาย รูไ้ด้ไงว่าครั้งเดยีว” ธติสิวนกลบัท�าเอาคนถาม

ถึงกับอึ้งไป เธอแค่จะตอบโต้เขาบ้าง แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นการพูด 

เข้าตวัเองแบบนี้

“นี่! ถ้าคณุจะโทร. มาเพื่อพดูแต่เรื่องแบบนี้ ฉนัจะวางสายจรงิๆ 



ลานีน   57

แล้วนะ” ลลิสาพูดเสียงแข็ง แต่ดูเหมือนธิติจะไม่สนใจกลับเอ่ยแจ้ง

ความประสงค์ของตัวเองต่อ โดยไม่รับรู้ถึงความรู้สึกกระอักกระอ่วน

ใจของเธอเพราะค�าพูดห่ามๆ จากปากตวัเองสกันดิ

“ผมจองตั๋วดนิเนอร์บนเรอืส�าราญเอาไว้ ออกมานั่งกนิข้าวเป็น

เพื่อนหน่อยส”ิ

“ฉนัไม่ว่างค่ะ มงีานต้องท�าเยอะแยะ” ลลสิาปฏเิสธทนัควนัโดย

ไม่หยดุคดิแม้สกัวนิาทเีดยีว

“งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปรบัที่บ้าน”

“เอ๊ะ! คณุนี่ยงัไง ฉนับอกว่ามงีานต้องท�านะ”

“ตอนนี้คณุกท็�างานไปส ิผมจะเข้าไปรบัตอนเยน็”

“ฉนัไม่ว่างค่ะ ไม่ว่าจะตอนนี้หรอืตอนไหนทั้งนั้น” ลลสิากดัฟัน

พดูอย่างพยายามระงบัอารมณ์ เกลยีดความหน้ามนึของธติสิดุใจ เธอ

อุตส่าห์ดีใจเรื่องที่เขาหายหน้าไปแล้วแท้ๆ แต่กลับต้องมากังวลใจ

เพราะการกลบัมาอย่างกะทนัหนัของเขาอกีครั้ง “คณุไปชวนผู้หญงิใน

สต๊อกของคณุดกีว่านะ อย่าเสยีเวลากบัฉนัเลย”

“ผมไม่เคยคดิว่าการโทร. มาคยุกบัคณุจะเป็นการเสยีเวลาเลย

สกันดิ ผมมเีวลาให้คณุเสมอ”

“แต่ฉนัไม่ต้องการนี่คะ เกบ็เวลาของคณุไปยุ่งกบัผู้หญงิคนอื่น

ได้ไหม”

“สงสยัว่าคณุจะลมืที่ผมบอกไปอย่างนะลลสิ” 

ลลสิาเม้มปากแน่น กงัวลทกุครั้งที่ได้ยนิค�าพูดท�านองนี้จากธติ ิ

พลางเงี่ยหูฟังค�าพูดของเขาอย่างใจจดใจจ่อ “ยิ่งคณุพยายามเฟดตวั

ออกห่างจากผมเท่าไหร่ ผมกจ็ะยิ่งเข้าหาคณุมากขึ้นเท่านั้น”

“ผมอยากกนิข้าวกบัคณุ เยน็นี้เจอกนัตอนสบิแปดนาฬิกาที่...” 

ชายหนุม่บอกสถานที่เสรจ็สรรพด้วยท่าทไีม่ทกุข์ร้อน เป็นลลสิาเสยีอกี

ที่กระวนกระวาย
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“ฉนัไม่ว่าง”

“ถ้าไม่อยากให้เรื่องของเราเลยเถดิกอ็ย่าขดัใจผมนกั ถ้าท�าให้

ผมไม่พอใจ ผมอาจจะเอาเรื่องของเราไปบอกพ่อแม่คณุกไ็ด้”

“นี่คณุขู่ฉนัเหรอ”

“มนัอาจจะเป็นแค่การขู่เฉยๆ หรอือาจจะเป็นเรื่องจรงิกไ็ด้ ขึ้น

อยู่กับการตัดสินใจของคุณ” ลลิสากลอกตาอย่างคิดไม่ตก นี่เธอมา

ถงึจดุที่ต้องวิ่งหนคีนที่ตวัเองเคยวิ่งตามได้อย่างไร 

“แต่เราไม่ควรเจอกนัอกี”

“แต่ผมอยากเจอคณุนี่ จะท�ายงัไงดลี่ะ” 

ค�าตอบแสนกวนและแสนเอาแต่ใจของธติทิ�าลลสิาอยากจะกรี๊ด

ให้ลั่นห้อง 

“แต่ถ้าคณุไม่ว่างออกมาเจอผมจรงิๆ เดี๋ยวผมไปหากไ็ด้นะ”

“ฉนัว่าเรื่องของเรามนัควรจะจบไปตั้งแต่วนันั้นแล้วนะ”

“ผมต้องเข้าประชมุแล้วละ” ปลายสายเปลี่ยนเรื่องคยุกะทนัหนั 

ท�าเหมอืนไม่ได้ยนิค�าพูดของเธอเลย

“นี่คณุฟังฉนับ้างหรอืเปล่า”

“ตกลงว่าเยน็นี้เจอกนันะครบั”

“นี่!” ลลิสาขึ้นเสียง เตรียมจะวีนใส่เขาเต็มที่เพราะหมดสิ้น

ความอดทน แต่ดเูหมอืนธติจิะรูท้นั เขาถงึได้กดวางสายอย่างทนัท่วงท ี

ไม่รอฟังค�าบริภาษจากหญิงสาวที่ท�าได้แค่นั่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน มอง

หน้าจอโทรศัพท์มือถือในมืออย่างขัดอกขัดใจที่ไม่สามารถเอ่ยปฏิเสธ

หรอืคดัค้านอะไรได้เลย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะยอมตกเป็น

เบี้ยล่างของเขาเพยีงฝ่ายเดยีว

มือเรียวกดปุ่มปิดเครื่องแล้วเก็บใส่ลิ้นชักก่อนคว้าแฟ้มงานขึ้น

มาเปิดอ่านแล้วเริ่มต้นท�างานอีกครั้ง วาดหวังให้ความยุ่งจากกอง

เอกสารช่วยลบเลือนความกังวลใจกับค�าพูดกึ่งขู่จากธิติ รวมไปถึง
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ความรู้สกึแปลกๆ ที่พยายามซกุซ่อนไว้นั่นด้วย 

เธอเองกอ็ยากจะลองดเูหมอืนกนัว่าถ้าเธอไม่ไปตามนดัของเขา 

จะเกดิอะไรขึ้น!

 


