บทนำ�

เสียงเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ดังกึกก้องผับหรูย่าน
สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์โทนสีดำ�
สนิท ตัดกับแสงไฟหลากสีทสี่ อ่ งวิบวับไปทัว่ โดดเด่นด้วยโคมไฟระย้า
ขนาดใหญ่ซึ่งห้อยอยู่ตรงกลางบาร์ เกิดประกายระยิบระยับยาม
กระทบกับแสงไฟ ชวนมองไม่น้อยไปกว่าบรรดาผีเสื้อราตรีนับร้อยที่
ก�ำลังโยกย้ายส่วนสัดไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนาน ซึง่ สามารถ
ดึงดูดความสนใจของชายหนุม่ หลายคนให้เข้าไปติดกับได้อย่างไม่ยาก
เย็น ผิดกันกับชายร่างสูงกว่าร้อยแปดสิบเซนติเมตรที่เลือกนั่งอยู่
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์บาร์ จิบเครื่องดื่มรสอ่อนอยู่เพียงล�ำพัง และไม่
ยอมรับไมตรีจากสาวสวยมากหน้าหลายตาที่เพียรทิ้งสายตายั่วยวน
มาให้สักคน
มือใหญ่ทว่าเรียวยาวได้รูปยกแก้วบรรจุนำ�้ สีอ�ำพันที่ถืออยู่ชูให้
สาวสวยคนหนึ่งที่ส่งยิ้มหวานหยดพร้อมกับสายตาทอดไมตรีมาให้
แล้วยกขึน้ จิบตามมารยาท ไม่ได้คดิ สานสัมพันธ์มากไปกว่านัน้ ซึง่ นัน่
ท�ำให้หญิงสาวที่พยายามทอดสะพาน ได้แต่ทิ้งสายตามองเขาด้วย
แววตาแสนเสียดายที่ไม่มีใครดึงความสนใจไปจากเขาได้สักคน
นอกจากหญิงสาวเรือนร่างอ้อนแอ้นในชุดเดรสสั้นรัดรูปสีแดง
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เพลิงที่ก�ำลังยืนยักย้ายส่ายสะโพกไปตามเสียงเพลงแสนเร้าใจอย่าง
เมามันคนนั้น
ลลิส หรือ ลลิสา อัครวรา คืออดีตคู่หมั้นสาวที่เขาไม่เคยคิดจะ
ไยดี จนท�ำให้สถานะคู่หมั้นหมายที่เริ่มต้นจากการเห็นดีเห็นงามของ
ผูใ้ หญ่และความเต็มใจของหญิงสาวเพียงคนเดียวสิน้ สุดลง เมือ่ ลลิสา
ตัดสินใจเอ่ยปากยุติความสัมพันธ์กับเขาด้วยตัวเอง หลังจากที่หญิง
สาวพยายามตามตื๊อ ร้องขอความรักจากเขามาตลอดหลายปี แต่เขา
กลับไม่เคยมีใจให้และมองว่าการกระท�ำของหญิงสาวที่คอยตามหึง
หวงและร้องถามความรักจากเขาเป็นเรือ่ งงีเ่ ง่าทีแ่ สนไร้สาระ เขาจึงไม่
เคยพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันเลยสักนิด ด้วยเพราะไม่
เคยต้องการในสิ่งที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้ ออกจะร�ำคาญด้วยซ�ำ้
แต่แล้วเขาก็รู้สึกสับสน เมื่อได้เห็นใบหน้าสะสวยของคู่หมั้น
สาวต้องเปรอะเปื้อนไปด้วยหยดน�ำ้ ตา ยามต้องถอดแหวนเพชรเม็ด
งามออกจากนิว้ เรียวส่งคืนให้เขา พร้อมตัดความสัมพันธ์ด้วยเสียงสัน่
เครือ
‘ฉั น คื น อิ ส ระให้ คุ ณ แล้ ว ขอโทษส�ำ หรั บ ทุ ก อย่ า งที่ ผ ่ า นมา
ขอโทษนะ’
เขายังจ�ำได้ดวี า่ วินาทีนนั้ รูส้ กึ อย่างไร มันเจ็บร้าวไปหมดเหมือน
ถูกมือทีม่ องไม่เห็นเอือ้ มมาบิดหัวใจให้หลุดออกจากขัว้ ลมหายใจขาด
ห้วงจนเขายังกลัวว่าตัวเองจะช็อก แต่ก็ท�ำอะไรไม่ได้นอกเสียจาก
ยอมรับ และได้แต่มองตามหลังอดีตคู่หมั้นหมาดๆ ไปจนลับสายตา
ซึ่งปฏิกิริยาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่ค่อนข้างรุนแรงนั้นท�ำให้เขาต้อง
ค้นหาค�ำตอบให้ตัวเอง
หลังจากที่เลิกรากัน ชายหนุ่มได้ข่าวว่าหญิงสาวเข้าไปเรียนรู้
งานในโรงแรมของตัวเองเต็มตัว ส่วนตัวเขาเองตัดสินใจไปเรียนต่อต่าง
ประเทศในคณะบริหารธุรกิจตามค�ำสั่งของบิดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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แทนทีจ่ ะเรียนต่อคณะในฝันอย่างวิศวกรรมศาสตร์ดงั ทีต่ งั้ ใจไว้แต่แรก
เนื่องจากเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียว จึงจ�ำเป็นต้องสานต่อกิจการ
โรงแรมของตระกูลที่สืบทอดกันมา โดยลลิสาเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำ� ให้
เขาตัดสินใจไปจากเมืองไทยชั่วคราว เพราะเขาไม่อยากรับรู้ว่าหญิง
สาวเสียใจแค่ไหนกับความสัมพันธ์ทตี่ อ้ งจบลง หลังจากทีเ่ ธอปักใจรัก
เขามานานหลายปี และเขาอยากไปหาค�ำตอบให้ตัวเองว่าท�ำไมต้อง
รูส้ กึ เจ็บปวดมากมายขนาดนัน้ กับอีแค่เห็นความเสียใจของลลิสา ทัง้ ๆ
ที่เขาควรจะรู้สกึ ดีใจที่หลุดพ้นจากวงโคจรของหญิงสาวมาได้
ชายหนุ่มจึงเริ่มค้นหาค�ำตอบให้ตวั เอง ด้วยการทดลองบริหาร
เสน่ห์ท่มี ีอยู่เหลือล้น เลือกคบสาวสวยต่างสัญชาติไปทั่วตลอดสองปี
แรกของการเรียนต่อปริญญาโท ทั้งเกาหลี ฮ่องกง และออสเตรเลีย
โดยคบหากับสาวแคนาดาตาสีฟ้าได้นานที่สุดนับห้าเดือน ก่อนจะ
เลิกรากันไปอย่างกะทันหันแบบไร้เยื่อใย โดยมีข่าวคราวการคบหา
ผู้ชายของลลิสาเป็นต้นเหตุ ซึ่งนั่นท�ำให้ความรู้สึกที่เขาคิดว่าไม่มีทาง
เป็นไปได้มาตลอดชัดเจนขึ้น เขาหึงหวงเธอ
ดวงตาคมเจิ ด จ้ า ของร่ า งสู ง ใหญ่ ยั ง ไม่ ล ะไปจากเรื อ นร่ า ง
อ้อนแอ้น ยังคงจับจ้องลูกไก่ตัวน้อยที่เคยอยู่ในก�ำมือด้วยความรู้สึก
หลากหลาย เขากลับมาจากเรียนต่อต่างประเทศและเข้ารับต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารต่อจากบิดาทันทีได้ร่วมเดือนแล้ว โดยมี
โอกาสได้เจอลลิสาอย่างจริงจังเมื่อครั้งงานเลี้ยงรับต�ำแหน่ง แต่ดู
เหมือนว่าหญิงสาวจะจงใจลืมเลือนเรื่องราวระหว่างกันและมองเขา
เป็นเพียงอากาศธาตุทไี่ ร้ตวั ตนไปเสียแล้ว ถึงได้มองเมิน ท�ำเหมือนไม่
เคยรู้จักกันแบบนั้น และกลายเป็นเขาที่รู้สึกร้อนรนกับความมึนตึง
เฉยชา จนต้องผันตัวจากอดีตผู้ถูกล่ามาเป็นผู้ล่าเสียเอง
มือใหญ่วางแก้วน�้ำสีอ�ำพันที่ถือคลึงอยู่ในมือลงบนเคาน์เตอร์
เมื่อเห็นชายหนุ่มท่าทางส�ำอางซึ่งยืนอยู่กลางฟลอร์เต้นร�ำ ใกล้ๆ กัน
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กับลลิสาที่ก�ำลังยืนเต้นโงนเงนหันมาพยักหน้าให้สัญญาณ เขาจึงหัน
ไปจ่ายเงินกับบาร์เทนเดอร์ ก่อนหยัดตัวลงจากเก้าอี้ยืนเต็มความสูง
แล้วเดินตรงดิ่งไปยังหญิงสาวที่ยังคงชูแก้วแอลกอฮอล์ในมือขึ้นเหนือ
ศีรษะและเต้นไปมาอย่างไม่รชู้ ะตากรรม เขามองเธอด้วยแววตาหมาย
มั่น
ทีนี้ละ ลลิสา อัครวรา จะได้รู้แจ้งสักทีว่า ธิติ วรรักษ์ธิกุล กลับ
มาแล้ว
และกลับมาเพื่อเป็นผู้ล่าที่ต้องชนะเท่านั้น!
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แสงแดดอุน
่ ๆ ของเช้าวันใหม่สอ่ งผ่านผ้าม่านผืนใหญ่เข้า
มาภายในห้องนอนกว้างบนเพนต์เฮาส์หรูหรา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดตึกสูง
ชั้นที่สี่สิบของโรงแรมเดอะแกรนด์วรรักษ์ กลืนกินความมืดมิดยาม
รุ่งสางให้เลือนหาย เผยให้เห็นภาพของสองหนุ่มสาวที่กำ� ลังนอนกอด
ก่ายกันอยู่บนเตียงนอนสปริงเตียงใหญ่ ความเย็นจัดจากเครื่องปรับ
อากาศราคาแพงโลมไล้แผ่วเบาไปยังผิวกายเปลือยเปล่าบริเวณหัวไหล่
ขาวเนียนที่โผล่พ้นจากผ้าห่มนวมหนานุ่ม ส่งผลให้ร่างแบบบางเบียด
กระแซะเข้าหาเรือนร่างก�ำย�ำแข็งแกร่งอย่างต้องการความอบอุน่ ขณะ
ที่ใบหน้าปราศจากเครื่องส�ำอางแย้มยิ้มน้อยๆ เหมือนก�ำลังตกอยู่ใน
ห้วงภวังค์อันแสนสุข
อุ่นจัง...
ในม่านหมอกสีขาวเลือนราง ลลิสาก�ำลังนัง่ ขัดสมาธิอยูบ่ นเตียง
นอนสีหวาน สองแขนเล็กโอบกอดตุ๊กตาหมีสีน�้ำตาลตัวใหญ่เอาไว้
อย่างหวงแหน แล้วเกลือกกลั้วใบหน้าเข้ากับขนนุ่มนิ่มอย่างแสนรัก
จมูกโด่งเชิดรั้นก้มสูดดมกลิ่นหอมสะอาดเข้าปอดอย่างชื่นอกชื่นใจ
ขณะทีแ่ ขนสัน้ ๆ ของเจ้าหมีตวั ใหญ่งอกยาว แล้วโอบกอดตอบเธอเอา
ไว้ทั้งตัวเพื่อให้ความอบอุ่น ท�ำเอาคนถูกกอดหัวเราะคิกคักชอบใจ
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ก่อนสติอันน้อยนิดจะท�ำให้เธอหยุดชะงักกึก เธอไม่ชอบตุ๊กตาหมีนี่
ออกไปนะ!
ลลิสาลืมตาโพลงขึ้นมาอย่างตกใจยามนึกถึงสาเหตุ หยีตาสู้
แสงแดดจ้าที่ส่องลอดเข้ามา ท�ำให้ต้องหลับตาลงแล้วค่อยๆ เปิด
เปลือกตาขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆ และสิ่งแรกที่เห็นคือเพดานห้องสีเทา
อ่อนแปลกตา ก่อนค�ำถามแรกจะผุดเข้ามาในสมองทันทีพร้อมกับ
ความรู้สึกปวดหัวจี๊ด เมื่อความทรงจ�ำเลือนรางแจ้งเตือนว่าสถานที่
สุดท้ายของเธอเมือ่ ค�ำ่ คืนทีผ่ า่ นมาคือผับหรูแห่งหนึง่ ย่านสถานบันเทิง
ชื่อดัง
แล้วที่น่.ี ..ที่ไหนกัน!
คิ้วสวยที่ถูกกันแต่งอย่างดีขมวดมุ่นอย่างสงสัย พลันภาพ
เหตุการณ์มากมายก็ประดังประเดเข้ามาพร้อมกัน แต่ไม่ทันที่เธอจะ
ได้ตงั้ ค�ำถามกับตัวเอง เสียงทุม้ ห้าวก็ดงั ขึน้ ข้างขมับพร้อมกับท่อนแขน
ใหญ่ที่วางพาดอยู่บนหน้าท้องแบนราบที่เลื่อนเข้าโอบกระชับรอบเอว
แบบบางแล้วดึงเธอเข้าหาล�ำตัวร้อนผ่าวด้วยท่าทีสนิทสนมชิดเชื้อ
“ตื่นแล้วหรือ”
เสียงใคร ลลิสาแทบช็อก เกร็งตัวแข็งทือ่ รู้สกึ เหมือนลมหายใจ
ขาดห้วง คล้ายจะหยุดเต้นอย่างไรอย่างนัน้ เมือ่ ได้ยนิ ค�ำทักทายหวาน
หูดังขึ้นจากคนข้างกายที่ก�ำลังลูบปลายนิ้วอุ่นร้อนไปบนสีข้างเปลือย
เปล่าของเธอไปมา ตอกย�ำ้ ให้ลลิสารูว้ า่ ไม่ได้ฝนั ไป และเธอก�ำลังนอน
อยู่บนเตียงกับผู้ชายที่ไหนไม่รู้!
“อรุณสวัสดิค์ รับคนสวย” เสียงห้าวกระซิบทักทายซ�ำ้ ชายหน่มุ
กดปลายจมูกโด่งเป็นสันลงบนกลุ่มผมนุ่มของเธอด้วยกิริยาอ่อนโยน
ดึงความสนใจจากลลิสาให้หันขวับไปมอง ก่อนที่ดวงตากลมโตสี
อัลมอนด์จะเบิกกว้างอย่างตกใจ ยามเห็นใบหน้าของชายหนุม่ ข้างกาย
เต็มตา
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“คุ ณ !” เสี ย งอุ ท านอย่ า งตกใจของลลิ ส ามี ค วามดั ง เพี ย ง
เสียงกระซิบ ขณะมองสบดวงตาคม ฉายแวววาววับของคนเคยคุ้น
ที่ยกมือขึ้นเท้าศีรษะและก้มมองลงมาในระยะประชิดด้วยหัวใจที่
เต้นไม่เป็นส�่ำ
“ฉะ...ฉันมาอยูท่ นี่ ไี่ ด้ยงั ไงคะ” หญิงสาวหันมองบรรยากาศรอบ
ตัวเลิ่กลั่กแล้วเอ่ยถามด้วยน�้ำเสียงตระหนก ก่อนผุดลุกขึ้นนั่ง กระถด
กายหนีด้วยความตกใจสุดขีด โดยไม่ลืมที่จะยึดผ้าห่มนวมสีขาว
สะอาดไว้กบั ตัว ด้วยเพราะมีลางสังหรณ์แปลกๆ และทันทีทลี่ ลิสาแง้ม
ผ้าห่มออกเพื่อแอบดูเนื้อตัวของตัวเอง ใบหน้าขาวใสก็ซีดเผือด เธอ
ไม่มีเสื้อผ้าติดกายแม้สักชิ้น มีเพียงรอยจ�ำ้ แดงสีเข้มบ้างอ่อนบ้างเต็ม
ตัวไปหมด ซึ่งเธอไม่ได้อ่อนเดียงสาขนาดที่จะไม่รู้ว่ารอยพวกนั้นคือ
อะไร...คิสมาร์ก
“คุณถามแบบนี้ เหมือนจ�ำเรือ่ งราวระหว่างเราไม่ได้เลยนะครับ”
ธิติที่ชันแขนขึ้นเท้าหมอน เงยหน้ามองหญิงสาวที่กระถดตัวหนีไปนั่ง
อีกฟากของเตียง แล้วเอ่ยถามด้วยน�้ำเสียงเรียบเรื่อย
“ระ...เราเหรอ”
“คุณท�ำเหมือนไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้าง”
“ฉัน...” ลลิสาเม้มปากแน่น กลั้นความรู้สึกมากมายที่ถาโถม
เข้ามาในความคิด ก่อนกระถดตัวออกห่างอีกคืบ เมือ่ คนทีม่ บี อ็ กเซอร์
เพียงตัวเดียวปกปิดกายขยับลุกขึน้ นัง่ อวดแผ่นอกกว้างและหน้าท้อง
ทีแ่ น่นหนัน่ ไปด้วยกล้ามเนือ้ แข็งแรง แม้จะไม่ชดั เจนดัง่ คนทีอ่ อกก�ำลัง
กายเป็นนิตย์ แต่ก็ท�ำให้ลลิสาหน้าร้อนผะผ่าวได้ ยามเผลอมอง
ร่างกายกึ่งเปลือยของเขา เพราะธิตคิ นตรงหน้าเธอตอนนี้ดูโตขึ้นจาก
รุ่นน้องหนุ่มที่เธอปักใจรักเมื่อหลายปีที่แล้วมากนัก
“อึกอักแบบนี้ ตกลงว่าคุณจ�ำความรูส้ กึ ทะนุถนอมจากผมไม่ได้
จริงๆ สินะ”
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“ทะนุถนอม?”
“ก็ตอนที่เราเป็นของกันและกันไง” ธิติพูดออกมาหน้าตาเฉย
เหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไป แล้วก็ลอบยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าของคู่สนทนา
ซีดเผือดคล้ายจะช็อก “อย่าบอกนะว่าคุณจ�ำไม่ได้เลยว่าผมอ่อนโยน
กับคุณแค่ไหน ทั้งที่ผมอดทนอดกลั้นเสียขนาดนั้น”
“ไม่...” ลลิสายกมือขึ้นกุมขมับ เมื่ออาการปวดหัวจี๊ดแล่นขึ้น
มาอีกระลอก “ฉะ...ฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาด”
ธิตเิ หลือบมองใบหน้าสวยใสของอดีตคูห่ มัน้ ก่อนตอบด้วยค�ำพูด
ที่ไม่ต่างอะไรจากมีด “ถ้าจะมีอะไรผิดพลาดก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละ
เพราะเมื่อคืนผมไม่ได้ป้องกัน”
“คุณว่าไงนะคะ!”
“ก็คุณรุกผมก่อน ผมเลยเตรียมตัวไม่ทันสักอย่าง ซึ่งผมไม่ใช่
เพลย์บอยที่ต้องพกคอนดอมติดตัวเสียด้วยสิ”
“ฉันเนี่ยนะคะ รุกคุณก่อน!” หญิงสาวร้องถามอย่างแปลกใจ
รู้สึกร้อนวูบวาบไปหมดทั้งหน้าด้วยความรู้สึกมากมายที่หลั่งไหลเข้า
มาดั่งพายุ เพราะท่าทีของธิติบ่งบอกว่าเธอเป็นฝ่ายกระท�ำเขาก่อน
แต่...เธอที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ เนี่ยนะ!
“ใช่สิ คุณเป็นคนคุมเกมตลอดเลย”
“ไม่จริง...”
“ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองนึกดูดีๆ สิครับ ว่าใคร...เป็นคนจู่โจมใคร
กันแน่” ธิตเิ ว้นวรรคเพือ่ จงใจกระตุน้ ความคิด ขณะทีส่ ายตาจ้องมอง
ใบหน้าไร้สีเลือดของลลิสาที่จมอยู่กับความคิดมากมายอย่างเป็นต่อ
แม้ภาพลักษณ์ภายนอกของหญิงสาวจะดูเหมือนนางแมวป่าแสน
ร้ายกาจ แต่ธติ ิรู้ว่าภายในของลลิสาเป็นแค่ลูกไก่ตัวน้อยๆ เท่านั้น
“คุณเป็นคนปลดกระดุมเสือ้ ผมด้วยตัวเอง จ�ำได้ไหม” ชายหนุม่
พูดกระตุน้ ซ�ำ้ ท�ำเอาลลิสาสะดุง้ เฮือก เมือ่ ภาพใบหน้าคมสันทีน่ อนจม
14 ใจแค้น แสนรัก

กับเตียงโดยมีมอื เล็กของเธอวางแนบอยูบ่ นแผ่นอกกว้างเอาไว้วาบเข้า
มาในสมองส่วนความทรงจ�ำ แม้จะเลือนราง แต่คำ� พูดประท้วงที่แวบ
เข้ามาด้วยนั้นท�ำให้หญิงสาวคิดหนัก
‘ลลิส นี่มันไม่ถูกต้องนะครับ’
นี่เธอ...รุกเขาก่อนจริงๆ ใช่ไหม
“ผมพยายามห้ามแล้ว แต่คุณก็ไม่ยอม”
“แต่...แต่ฉนั จ�ำอะไรไม่ได้เลยนะ”
“ก็เมื่อคืนคุณเมามาก ผมถึงได้เสียใจอยู่นี่ไงครับที่คุณจ�ำเรื่อง
ของเราไม่ได้เลย” ธิตติ หี น้าเศร้าได้อย่างสมบทบาท ขณะทีล่ ลิสายกมือ
ขึ้นกุมศีรษะที่ปวดจี๊ด ด้วยเพราะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขากล่าวอ้าง แต่
กระนั้นเธอก็จ�ำอะไรไม่ได้เลย หญิงสาวจ�ำได้เพียงแค่ตอนที่เจอเพื่อน
สาวคนหนึ่งในผับ จึงตัดสินใจนั่งดื่มด้วยกัน ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะขอตัว
กลับไปก่อนตอนทีเ่ ธอเริม่ กรึม่ ๆ ได้ที่ ลลิสาจ�ำได้ว่าหลังจากนัน้ เธอนัง่
ดืม่ อยูเ่ พียงล�ำพัง ก่อนทีผ่ ชู้ ายคนหนึง่ จะก้าวเข้ามาชวนให้เธอดืม่ และ
ออกไปเต้นด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นเธอก็จ�ำอะไรไม่ได้เลย
ซึ่งเหตุผลที่เธอหวนกลับไปเข้าสถานที่อโคจรก็เป็นเพราะการ
กลับมาของเขานั่นละ
“คุณ...ไปเจอฉันที่ไหน”
“ลานจอดรถที่ผับ ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งก�ำลังจะลากคุณขึ้นรถ
จึงเข้าไปช่วย แล้วคุณก็กอดรัดผมไว้ไม่ยอมปล่อย” ธิตโิ กหกหน้าตาย
แล้วก็นกึ นับถือความกะล่อนของตัวเองทีส่ ร้างเรือ่ งขึน้ มาเป็นตุเป็นตะ
ได้อย่างแนบเนียน แต่มันก็ยังไม่สามารถท�ำให้ลลิสาเชื่อได้อย่างสนิท
ใจนักหรอก เห็นได้จากท่าทีลังเลนั่น
“ที่จริง...” หญิงสาวกัดริมฝีปากอิ่มของตัวเองด้วยท่าทีครุ่นคิด
ขณะที่ดวงตาไหวระริกอย่างพยายามนึกถึงเรื่องราวเมื่อค�ำ่ คืนที่ผ่าน
มา โดยที่ไม่รู้เลยว่าอาการเผลอไผลของตัวเองท�ำคนมองใจกระตุก...
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น่าฟัดชะมัด...
“ทีจ่ ริงฉันไม่คอ่ ยคออ่อน แต่ท�ำไมเมือ่ คืนถึงเมาได้กไ็ ม่ร”ู้ หญิง
สาวพึมพ�ำอย่างไม่อยากจะยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนัก ขณะที่
ธิติท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่เอ่ยถามถึงสาเหตุเพราะไม่อยากฟื้นฝอยหา
ตะเข็บให้เข้าเนือ้ ตัวเอง เขาจะไม่พดู หรือถามอะไรทีจ่ ะเป็นการชีโ้ พรงให้กระรอกตัวน้อยจ�ำเรือ่ งราวทุกอย่างได้แม้แต่นดิ ผูล้ า่ อย่างเขาจะท�ำ
แค่ยัดเยียดความคิดให้อีกฝ่ายเท่านั้น
“แล้วเราจะท�ำยังไงกันดี”
“คะ?” ลลิสาช้อนสายตาขึ้นมองเขาอย่างตกใจ มือเล็กที่กำ�
ผ้าห่มแน่นสั่นระริก ยามอดีตคนเคยคุ้นหยิบยื่นการตัดสินใจมาให้
ขณะที่ความคิดมากมายวิ่งวนอยู่ในหัว ทั้งร�่ำร้องให้เขารับผิดชอบดั่ง
สาวน้อยแรกแย้มและปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อใย โดยมีเหตุการณ์เมื่อครั้ง
อดีตคอยย�้ำเตือนว่าครั้งหนึ่ง เธอเคยวิ่งตามเขาจนดูเหมือนผู้หญิง
ไร้คา่ แค่ไหน และนัน่ ท�ำให้เธอตัดสินใจเลือกความคิดอย่างหลังอย่างไม่
ลังเล
“ก็ไม่เห็นต้องท�ำอะไร” ลลิสากัดริมฝีปากก่อนตอบอย่างตัดสินใจ “ก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิม”
“ว่าไงนะ”
“คุณวางใจได้ ฉันไม่เรียกร้องให้คณ
ุ มารับผิดชอบเหมือนผูห้ ญิง
ในละครหรอกค่ะ”
“ทัง้ ทีค่ ณ
ุ เป็นของผมแล้วเนีย่ นะ” ธิตหิ นั ขวับไปมองอีกฝ่ายด้วย
สายตาเอาเรือ่ ง อารมณ์พงุ่ ปรีด๊ ยามได้ยนิ ความคิดแบบโลกเสรีจา๋ จาก
ปากของหญิงสาว เพราะไม่คาดคิดว่าจะได้รับค�ำตอบแบบนี้
“ใช่ เราเองไม่ได้รักกัน และมันก็เป็นเพียงความผิดพลาด ให้
มันเป็นแบบนี้น่าจะดีท่สี ุด”
“นี่คุณเป็นผู้หญิงนะ ท�ำไมพูดจาเหมือนเรื่องที่ผ่านมาไม่มีค่า
16 ใจแค้น แสนรัก

อะไรเลย” ธิติโวยอย่างอดรนทนไม่ไหว เมื่อเห็นท่าทีสงบนิ่งจนเกินไป
ของลลิสา อย่างน้อยเธอก็ตอ้ งร้องไห้ฟมู ฟายเรียกร้องความรับผิดชอบ
จากเขาสิ ไม่ใช่มาเสนอทางออกที่ท�ำให้เขาเกือบช็อกแบบนี้
“ก็ถกู แล้วนี่ มันไม่ได้มคี า่ อะไรสักหน่อย” ลลิสาปดออกไปด้วย
ใบหน้าเฉยชา ทั้งที่ภายในหวิวไหวไปหมดยามนึกถึงความบริสุทธิ์ที่
เสียให้เขาไป อดีตคู่หมั้นที่ไม่แม้แต่จะชายตาแลเธอเลย
“แต่ผมเป็นผู้ชายพอ และพร้อมจะรับผิดชอบการกระท�ำของ
ตัวเองทีเ่ กิดจากคุณ” ธิตดิ งึ ดัน เขาจะไม่ยอมเดินตามเส้นทางทีล่ ลิสา
เลือกแน่ ในเมื่อการตัดสินใจครั้งนี้เขาวางเดิมพันไว้สูงมากแบบที่ไม่
เคยให้ใครมาก่อน ดังนั้นอย่าหวังว่าเขาจะยอมรามือกับการกระท�ำ
ครั้งนี้ง่ายๆ เขาจะคว้าลูกไก่ที่เคยอยู่ในก�ำมือกลับคืนมา
“ขอบคุณนะคะ แต่ฉันไม่ต้องการความรับผิดชอบใดๆ ทั้งนั้น”
ลลิสาเอ่ยเสียงเข้มขึ้น ก่อนก้าวลงจากเตียงนอน โดยใช้ผ้าห่มนวมที่
กระชับอยู่พันกายเปลือยเปล่าไว้ลวกๆ หน้าร้อนผ่าวเมื่อเห็นรอยจ�้ำ
แดงกระจายอยู่ทั่วเนินอกขาวผ่องของตัวเอง
ขณะที่ธิติขบกรามแน่นกับค�ำปฏิเสธทันควันอย่างไม่ลังเลนั่น
แล้วก็พลันนึกถึงสาเหตุจนต้องแค่นเสียงถามออกมาอย่างไม่พอใจ
“ดึงดันปฏิเสธผมขนาดนี้ เพราะกลัวว่าใครจะไม่พอใจหรือไง”
“ว่าไงนะคะ”
“ไอ้ไฮโซหน้าจืดที่ควงกันไปกินข้าวบ่อยๆ นั่นไง หรือว่าไอ้
เจ้าของโรงแรมหน้าหยกนั่นกันล่ะ กลัวมันจะรู้เหรอว่าคุณเป็นของผม
แล้วน่ะ”
ลลิสากะพริบตาปริบอย่างแปลกใจที่ธิติรู้ทุกความเคลื่อนไหว
ของเธอ ทั้งที่เขาเพิ่งจะกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่เท่าไร แถมน�ำ้ เสียงที่
ใช้พูดยังออกแนวกระแนะกระแหนไม่พอใจชัดเจน ซึ่งหากเป็นลลิสา
คนเก่าคงดีใจจนเนือ้ เต้นทีเ่ ขาพูดเหมือนหึงหวงเธอแบบนี้ แต่ไม่ใช่กบั
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ลลิสาคนใหม่แน่นอน ดังนั้นค�ำพูดคล้ายยอมรับที่ออกจากปากเธอ
ประโยคต่อมาถึงกับท�ำให้ธิตชิ ักสีหน้า
“ใช่ค่ะ ฉันไม่อยากท�ำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจ”
“ถ้างัน้ ก็ขอโทษเถอะ ผมเป็นสุภาพบุรษุ มากพอทีไ่ ม่จะทิง้ ขว้าง
การกระท�ำของตัวเอง”
“หมายความว่ายังไง” ลลิสาร้องถามเสียงเบา เมื่อธิติดูเหมือน
จะไม่ฟังความต้องการของเธอเลย
“ผมจะรับผิดชอบคุณ”
“ไม่ต้อง!” ลลิสาปฏิเสธทันทีอย่างไร้เยื่อใย เธอไม่อยากให้เขา
ต้องมารับผิดชอบเธอเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ
และเธอไม่อยากเข้าใกล้เขาเกินความจ�ำเป็น เพราะรูด้ วี า่ ก�ำแพงทีเ่ พียร
สร้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่เลิกรากันไม่แข็งแรงนัก แค่เจอกันตอน
ท�ำงานก็น่าจะเพียงพอแล้ว
“ขอร้องเถอะค่ะ ให้เรื่องทุกอย่างมันจบแค่ในห้องนี้ดีกว่า ฉัน
ไม่อยากให้เราต้องมาข้องเกีย่ วกันเพราะความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ อย่า
เอาอนาคตของคุณมาทิง้ ทีฉ่ นั เพราะความไม่ตงั้ ใจเลย อีกอย่างฉันเอง
ก็จำ� ไม่ได้เลยว่าเมือ่ คืนเกิดอะไรขึน้ บ้าง ดังนัน้ อย่าเก็บมันมาใส่ใจเลย
นะคะ”
ธิตมิ องหน้าคนพูดด้วยดวงตาคมปลาบไม่พอใจ ก่อนดึงดันเอ่ย
แย้ง
“แต่ผมเป็นคนแรกของคุณ”
“ถ้าคุณต้องรับผิดชอบฉันเพราะค�ำว่าคนแรก ป่านนี้คุณคงมี
ผู้หญิงในสต๊อกเป็นโหลแล้วมั้งคะ” ลลิสาอดแขวะเหตุผลแสนน�ำ้ เน่า
ของธิติอย่างเสียไม่ได้ ด้วยเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแรกของเธอแค่
คนเดียว ท�ำเอาหนุ่มเจ้าส�ำราญสะอึก
“คุณช่วยลืมมันไปได้ไหมคะ”
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“พูดง่ายดีน”ี่ ธิตเิ อ่ยเสียงหยันกับค�ำร้องขอทือ่ ๆ ชักจะโมโหกับ
ท่าทีไม่อนิ ังขังขอบของลลิสา
“ถือว่าฉันขอร้องเถอะนะ”
“ความคิดคุณนี่ง่ายกว่าผู้หญิงบางคนที่ผมเคยนอนด้วยอีกนะ
ไม่รอ้ งไห้ ไม่เสียใจ ไม่อาลัยอาวรณ์สกั อย่าง ทัง้ ทีค่ ณ
ุ เสียความบริสทุ ธิ์
ให้ผมแล้ว”
ลลิสาเม้มปากแน่น นี่เขาก�ำลังกล่าวหาว่าเธอ ‘ง่าย’ งั้นหรือ
“ก็ฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณนี่ เลยไม่รู้ว่าจะท�ำให้เรื่องมัน
ยุ่งยากไปท�ำไม”
“งั้นถ้าผมต้องการอะไรจากคุณ ผมก็ต้องท�ำให้เรื่องมันยาก
งั้นสิ” ธิติถามเล่นลิ้น ก่อนก้าวลงจากเตียง ลุกขึ้นยืนเต็มความสูง
ประจันหน้ากับหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นน้อยๆ อยู่อีกฟากหนึ่งของเตียง
ซึง่ พอมองออกว่าเหตุการณ์ครัง้ นีม้ นั จะไม่จบลงง่ายๆ อย่างทีเ่ ธออยาก
ให้เป็น
“กลิ่นหอมจากตัวคุณมันยากจะลืมเหลือเกิน ขอผมคิดดูก่อน
ว่าจะเอายังไง” เขาบอกอย่างดือ้ ด้าน ก่อนเดินอาดๆ ไปทีต่ เู้ สือ้ ผ้าหลัง
ใหญ่ เปิดออกแล้วหยิบกางเกงผ้าทรงกระบอกและเสื้อเชิ้ตสีอ่อน
ออกมา
“แค่ลืมมันไปก็จบแล้ว”
“แต่ผมไม่อยากลืม” เขาตอบแล้ววางเสื้อผ้าส�ำหรับผู้หญิงลง
ตรงหน้าเธอ
ขณะทีล่ ลิสาครางเรียกชือ่ เขาเสียงเบาอย่างไม่เข้าใจ เพราะธิติ
ควรผลักไสเธอไป ไม่ใช่กั๊กไว้แบบนี้
“คุณธิติ!”
“ไปอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ เดี๋ยวผมไปส่ง ส่วนเรื่องนั้นไว้คุย
กันอีกที”
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“เราควรคุยให้จบวันนี้ และมันไม่ควรมีคำ� ว่าอีกทีหรืออีกครั้ง
อะไรทั้งนั้น”
“แต่ผมไม่มอี ารมณ์จะคุย”
ลลิสาถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างอ่อนใจในความดือ้ ดึงอย่างไร้
เหตุผลของเขา รู้ดีว่าเขาจะท�ำอย่างที่พูดจริงๆ นั่นคือการไม่คุยอะไร
ต่อทัง้ นัน้ หญิงสาวขยับตัวแล้วหันไปมองรอบห้องนอนกว้างขวางของ
อดีตคู่หมั้นอย่างส�ำรวจ
“ที่นี่โรงแรมคุณเหรอ”
“อืม เพนต์เฮาส์ของผมเอง” ธิติตอบ ดวงตาคมจดจ้องอยู่ที่
ใบหน้าใสของลลิสา “ท�ำไม”
“งั้นคุณก็ต้องมีลิฟต์ส่วนตัวลงไปที่ลานจอดรถใช่ไหม”
“นี่กลัวการเดินข้างผมขนาดนั้นเลยเหรอ” ธิติเอ่ยถามด้วย
น�ำ้ เสียงติดจะไม่พอใจ ยามเห็นท่าทีของอีกฝ่าย แล้วก็ยงิ่ อารมณ์เสียขึน้
ไปอีก เมื่อลลิสายอมรับออกมาตรงๆ
“ค่ะ ฉันไม่อยากให้ใครนินทา”
“งัน้ ก็วางใจเถอะ ผมจะไปส่งคุณ โดยทีพ่ นักงานในโรงแรมนีจ้ ะ
ไม่เห็นคุณสักคน” เขาบอกปัดด้วยน�ำ้ เสียงห้วนจัดจนลลิสาต้องกะพริบ
ตาปริบอย่างหวาดๆ ก่อนเอือ้ มมือไปหยิบเสือ้ ผ้ามากอดไว้แล้วเดินผ่าน
ธิติที่หยิบบุหรี่จากซองขึ้นมาคาบ ตรงเข้าห้องน�้ำไปด้วยหัวใจที่เต้น
ไม่เป็นส�่ำกับภาพลักษณ์แบดบอยที่ได้เห็น
ธิติดูโตขึ้นจากวันวานมากจริงๆ
หญิงสาวร่างบางปิดประตูห้องน�ำ้ ด้วยมือทีส่ นั่ น้อยๆ พร้อมวาง
เสื้อผ้าลงบนเคาน์เตอร์ใกล้กันกับอ่างล้างหน้า ก่อนปลดผ้าห่มนวม
หนานุ่มออกจากตัว แล้วก็ต้องเบิกตากว้างอย่างตกใจ ยามเห็นร่าง
เปลือยเปล่าของตัวเองที่สะท้อนจากกระจกบานใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วย
รอยรักสีชมพูเข้มมากมาย ทั้งเนินอกอวบอิ่ม หน้าท้องแบนราบและ
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ต้นขาอ่อนใกล้จุดอ่อนไหว ที่ใกล้มากเสียจนเธอหน้าร้อนผะผ่าวยาม
นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เธอตกเป็นของธิติแล้วจริงๆ น่ะเหรอ!
ธิติละสายตาจากสาวร่างบางที่เดินหายเข้าไปในห้องน�้ำ
พลางดึงบุหรีอ่ อกจากปาก ขณะทอดสายตามองไปยังยอดตึกสูงใหญ่
ที่ตั้งเรียงรายห้อมล้อมอยู่ตรงหน้าด้วยแววตาครุ่นคิด พลันเหตุการณ์
ที่ท�ำให้เขาตัดสินใจเดินหน้าเต็มตัวเมื่อค�่ำคืนที่ผ่านมาก็แวบกลับเข้า
มาในความคิด
‘นี่ใคร’ เสียงอู้อี้ร้องถาม ยามที่ธิติวางร่างแบบบางลงบนเตียง
นอนนุม่ หลังจากรับอีกฝ่ายมาจากมือผูว้ า่ จ้าง แล้วพาตรงมายังเพนต์เฮาส์ส่วนตัวบนชั้นที่สี่สิบของโรงแรมเดอะแกรนด์วรรักษ์ของตัวเอง
‘ผมเอง’ เสียงห้าวเอ่ยตอบ มือใหญ่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการปลด
ซิปด้านหลังของชุดเดรสสีแดงเพลิงที่ลลิสาสวมใส่
‘ไปป์เหรอ’
‘อืม’ เขารับค�ำก่อนทีห่ ญิงสาวจะยกมือออกมาแตะใบหน้าของ
เขาเบาๆ พร้อมกับหยาดน�ำ้ ตาทีเ่ อ่อคลอนัยน์ตาสวย พร้อมด้วยแววตา
ฉายความรวดร้าวลึกๆ ในใจ
‘คนใจร้าย’
‘หือ ใครใจร้าย’
‘ไปป์ไง ไปป์ใจร้าย ไปป์ไม่รักลลิส’
‘ผมขอโทษที่เคยไม่รัก...ได้ไหม’ ธิติตอบ ดวงตาคมจดจ้องอยู่
ที่ใบหน้าสวย
หญิงสาวนอนเม้มปากแน่นอย่างดื้อดึงคล้ายจะไม่ยอมให้อภัย
ง่ายๆ
‘ผมจะไม่ท�ำให้ลลิสเสียใจอีก ยกโทษให้ผมเถอะนะ’
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‘จริงนะ จะไม่ทำ� ให้ลลิสเสียใจอีกนะ’ หญิงสาวร้องถาม ดวงตา
สวยฉ�่ำปรือเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์วาวขึ้นอย่างยินดี
‘ครับ จะไม่ท�ำให้เสียใจอีก’
‘จะไม่ท้งิ ลลิสอีกใช่ไหมคะ จะไม่ใจร้ายอีกใช่ไหม’
‘ครับ ไม่ทิ้ง จะไม่ทิ้งอีก’ เขาตอบแล้วแทบกลั้นหายใจ ยามที่
ปลดชุดเดรสสั้นออกจากลาดไหล่บอบบางได้ส�ำเร็จจนเหลือเพียง
ชั้นในไร้สายสีเนื้อที่ปกปิดโนมเนื้ออิ่มเต็มเอาไว้
ร่างแบบบางราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบตรงหน้าท�ำเอาธิติ
อดใจไม่อยู่ จนต้องหยัดตัวขึน้ จูบหัวไหล่มนเพือ่ ลดความรูส้ กึ ปรารถนา
ของตัวเอง กดแช่นิ่งนานอยู่อย่างนั้นก่อนผละออกอย่างอ้อยอิ่ง
‘ลลิสยังรักผมอยู่ไหม ยังรักกันอยู่หรือเปล่า’
ชายหนุ่มร้องถาม แล้วจ้องเข้าไปในดวงตาสวยของหญิงสาวที่
มีสติเหลือน้อยเต็มทีอย่างคาดคั้นเอาค�ำตอบ อยากรู้ว่าหญิงสาวจะ
ตอบว่าอย่างไร เพราะเขาว่ากันว่าคนเมามักจะพูดความจริงเสมอ
‘ว่าไงครับ ยังรักผมอยูห่ รือเปล่า ตอบให้ผมชืน่ ใจหน่อยได้ไหม’
ชายหนุ่มกระซิบถามเสียงพร่าพร้อมกับก้มหน้าต�่ ำลงหาคนตัวเล็ก
เกลีย่ ปลายจมูกโด่งลงคลอเคลียไปทัว่ กรอบหน้าสวย ก่อนหยุดสายตา
อยู่ที่ดวงตากลมโตของคนใต้ร่าง
‘รัก ลลิสรักไปป์’
‘ดีจงั ’ ธิตพิ มึ พ�ำอย่างพึงพอใจ ก่อนจับร่างบางพลิกขึน้ นัง่ เหนือ
หน้าท้องแกร่งของตัวเองทีท่ อดตัวนอนแทนทีห่ ญิงสาว จนคนเมาหวีด
ร้องเบาๆ อย่างตกใจ ขณะที่ชายหนุ่มหายใจหอบแรงยามพิศความ
ขาวอวบละลานตาของคนเหนือร่าง ธิตเิ อือ้ มไปดึงมือเล็กของลลิสาให้
วางแนบลงบนอกกว้างของตัวเอง แล้วเริม่ ปฏิบตั กิ ารร้ายของผูล้ า่ อย่าง
แท้จริง
‘ลลิสปลดกระดุมเสื้อให้ผมหน่อยสิครับ ร้อนจัง’ ธิติอ้อนเสียง
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หวาน ก่อนที่มือเล็กของคนเมาจะเริ่มไต่ยุกยิกไปบนอกกว้างของเขา
แล้วช่วยปลดเม็ดกระดุมออกจากรังดุมอย่างว่าง่าย ซึง่ มันเข้าทางตาม
แผนการที่เขาวางไว้ทุกอย่างเลย...
แกร๊ก
เสียงลูกบิดประตูภายในห้องนอนดังขึ้น เรียกให้ร่างสูงที่ยืน
เปลือยแผ่นอกอยู่ริมระเบียงขยับตัว แล้วกดบุหรี่ที่สูบไปได้เพียงนิด
เดียวลงบนถาดรองที่วางอยู่ใกล้มือ ก่อนเบนสายตาหันกลับไปจ้อง
มองร่างแบบบางในชุดเสื้อผ้าตัวหลวมโพรกที่เดินไปมาภายในห้อง
นอนกว้างขวางด้วยแววตาหมายมั่น
ลูกไก่ตวั น้อยอย่างลลิสา จะไม่มวี นั หลุดรอดไปจากเงือ้ มมือของ
เขาได้อีกเป็นครั้งที่สองแน่นอน!
เพนต์เฮาส์หรูหราของธิตติ งั้ อยูช่ นั้ บนสุดของโรงแรมเดอะแกรนด์วรรักษ์ มีขนาดใหญ่และกว้างขวาง เพราะใช้พื้นที่ทั้งหมดกว่า
สามร้อยห้าสิบตารางเมตรในการก่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งภายใน
ตกแต่งพร้อมสรรพไปด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ ห้องนอน
กว้างขวาง ห้องน�ำ้ หรูหรา ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องท�ำงานเล็กๆ แบบ
เทกวิวบนชัน้ สองของห้อง และสระว่ายน�้ำแบบเปิดทีส่ ามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของยอดตึกสูงระฟ้ากลางกรุงได้แบบมุมกว้าง ซึ่งลลิสาก�ำลัง
นั่งมองอยู่ในขณะนี้
ดวงตากลมโตหลังม่านขนตายาวจดจ้องอยูท่ ผี่ นื น�ำ้ สีฟา้ ภายใน
สระด้วยอาการคิดไม่ตกกับท่าทีสุภาพบุรุษจ๋าของธิติที่รีบยืดอกขอ
รับผิดชอบในเวลาที่เธอไม่ต้องการมันอีกแล้ว
นึกแปลกใจ เขาเคยทิง้ ขว้าง ไม่สนใจไยดีเธอมาก่อน แล้วอะไร
ท�ำให้เขาดึงดันอยากรับผิดชอบเธอนัก
แปลก...
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“ดื่มนี่หน่อยสิ” ลลิสาสะดุ้งเมื่อจู่ๆ เจ้าของบ้านก็เดินเข้ามา
อย่างไม่ให้สุ้มให้เสียง เรียกให้เธอหันไปมองแก้วกระเบื้องลายสวยที่
ถูกยื่นมาตรงหน้า ขมวดคิ้วมุ่นอย่างแปลกใจ
“ดื่มเสียหน่อย มันจะท�ำให้อาการปวดหัวของคุณดีขึ้น” ธิติที่
อาบน�้ำแต่งตัวใหม่แล้วเอ่ยบอก พร้อมกับวางแก้วลงบนโต๊ะไม้หวาย
ถักตัวเล็ก เมื่อลลิสาไม่ยอมยื่นมือมารับเสียที
“แต่ฉันไม่ได้ปวดหัวสักหน่อย” หญิงสาวตอบเสียงห้วน ไม่
ยอมรับน�้ำใจจากเขาง่ายๆ
“ปวดหรือไม่ปวดก็ต้องดื่ม ผมท�ำมาให้แล้ว อย่าดูถูกน�้ำใจกัน
หน่อยเลย” ธิติบอกแล้วเลื่อนแก้วกระเบื้องเข้าไปใกล้หญิงสาวอีกนิด
ขณะที่ลลิสาถอนหายใจแล้วชะโงกหน้าไปมอง “อะไร” ลลิสา
เอ่ยถาม มองกลุ่มควันสีขาวที่ลอยอยู่เหนือแก้วอย่างไม่ไว้ใจ เพราะ
ยังติดใจในค�ำพูดของธิติที่บอกว่าเธอเป็นคนรุกเขาก่อน แต่เธอที่ถูก
กล่าวหากลับจ�ำอะไรไม่ได้เลยสักนิด เหตุการณ์เมือ่ ค�ำ่ คืนทีผ่ า่ นมาต้อง
มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่ๆ
“ท�ำไม กลัวว่าผมจะวางยาคุณหรือไง”
ลลิสาเม้มปากเมือ่ ถูกรูท้ นั แต่ไม่ได้เอ่ยตอบอะไร ขณะทีธ่ ติ ขิ ยับ
เลื่อนแก้วอีกนิดพร้อมกับอธิบายสั้นๆ
“น�้ำขิงร้อนๆ น่ะ แก้แฮงก์ เมื่อคืนคุณดื่มไปตั้งเยอะ”
“ขอบคุณ” หญิงสาวพึมพ�ำขอบคุณสั้นๆ ก่อนเอื้อมมือไปหยิบ
แก้วลายสวยที่บรรจุน�้ำขิงสีอ่อนๆ มีควันลอยฉุยขึ้นจิบ ความอุ่นร้อน
ที่แล่นผ่านล�ำคอท�ำให้ลลิสารู้สึกดีขึ้นทันทีจนต้องจิบซ�้ำอย่างพอใจ
พลางมองตามหลังธิติที่เดินกลับเข้าไปในห้องครัว ก่อนที่เขาจะเดิน
กลับออกมาอีกครั้งพร้อมกับจานเปลใบใหญ่และแก้วมักในมือ
“ดีขึ้นไหม” เสียงห้าวเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าหญิงสาวก�ำลังใช้สอง
มือประคองแก้วน�ำ้ ขิงร้อนๆ เอาไว้ ก่อนทรุดนั่งลงบนเก้าอี้หวายเนื้อดี
24 ใจแค้น แสนรัก

ตัวยาวข้างๆ กัน แล้ววางจานบรรจุอาหารแบบอเมริกันร้อนๆ ลงบน
โต๊ะกลาง
“อืม” ลลิสาตอบเสียงอุบอิบ วางแก้วเปล่าในมือลง
ขณะทีช่ ายหนุม่ รีบเลือ่ นจานเปลมาให้ทนั ทีแล้วบอก “กินนีก่ อ่ น
สิ”
ลลิสาก้มมองอาหารในจาน ทั้งไส้กรอกร้อนๆ ไข่ดาวสีสวย
เบคอน พร้อมด้วยสลัดผักสดกรอบตรงหน้าด้วยแววตาอาวรณ์อยู่
แวบหนึง่ ก่อนตัดใจเอ่ยปฏิเสธแม้จะน่ารับประทานจนน�ำ้ ลายสอ เพราะ
ไม่อยากอยูใ่ กล้ชดิ ธิตเิ กินจ�ำเป็น หลังจากเพิง่ ผ่านพ้นเหตุการณ์หวาม
ไหวมาหมาดๆ ภายนอกเธออาจดูเหมือนไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ก็
อดยอมรับไม่ได้ว่าภายในนั้นค่อนข้างอ่อนไหวเหลือเกิน
“ขอบคุณมาก แต่ฉันยังไม่หิว”
“กินให้หมดก่อนผมถึงจะไปส่ง” ธิติบอกแกมสั่งก่อนยกแก้ว
กาแฟในมือขึน้ ดืม่ พร้อมหันไปทอดสายตามองยอดตึกสูงตรงหน้า ท�ำ
เป็นไม่สนใจท่าทีพยศของลลิสา
“ฉันอยากกลับแล้ว”
“นี่มันสิบโมงครึ่งแล้ว กินรองท้องเสียหน่อย เดี๋ยวก็เป็นโรค
กระเพาะไปหรอก”
“แต่นี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งทานข้าวด้วยกันแบบนี้นะ”
“แล้วมันต้องเป็นยังไงล่ะ”
ลลิสาเงียบแล้วเอ่ยตอบเขาในใจ เธอต้องกลับบ้านทันทีที่ตื่น
นอนและไม่มาเจอหน้าเขาอีก ไม่ใช่มานั่งพูดคุยเหมือนเหตุการณ์
ลึกซึง้ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งปกติแบบนี้ ทัง้ ทีเ่ ธอเพิง่ จะเสียความบริสทุ ธิใ์ ห้
เขาไป
“มันผิดตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นมาแล้วไม่ร้องไห้โวยวายแล้วลลิส”
ลลิสาขมวดคิ้วยุ่ง เมื่อจู่ๆ ก็ถูกโบ้ยความผิดมาให้เสียเฉยๆ
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“ถ้าคุณร้องไห้โวยวายออกมาบ้างสักนิดเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆ
ผมอาจจะร�ำคาญจนไม่อยากจะรับผิดชอบคุณก็ได้ แต่นคี่ ณ
ุ กลับเงียบ
ซ�ำ้ ยังบอกให้ผมลืมเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ง่ายๆ อีก ในเมือ่ คุณไม่ปกติ ผม
ก็จะไม่ปกติบ้าง” ธิติพูดยาวพลางลอบมองสีหน้าจืดเจื่อนของหญิง
สาวอย่างสมใจ
ขณะทีค่ วามคิดมากมายวิง่ วุ่นในหัวของลลิสาปนเปกันไปหมด
นี่เธอท�ำผิดขั้นตอนไปงั้นหรือ พอคิดได้ดังนั้นหญิงสาวก็พลันรีบกลับ
ค�ำที่เคยพูดไปทันที เพราะวาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามปากของธิติ
ที่พู ด ปาวๆ โดยที่ไ ม่ รู ้ ว ่ า มัน เป็ น ไปตามแผนของคนขี้แ กล้ ง ซึ่ง นึก
กระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ
“ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบฉันสิ เพราะฉันเป็นของ
คุณแล้วนี่ เราจะต้องแต่งงานและอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวติ ”
“ใช่ มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว”
“เอ๊ะ!” หญิงสาวชักสีหน้าอย่างงุนงง ขณะที่ธิติมองหญิงสาว
ด้วยแววตาระอากึ่งขบขัน
“ผมแค่พูดให้ฟัง ไม่ได้หมายความว่าให้คุณท�ำตามแล้วจะได้
ผลสักหน่อย”
“นี่คุณ!” ธิติยักไหล่อย่างไม่ย่หี ระกับท่าทีกรุ่นโกรธของอีกฝ่าย
พลางเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยแววตาอ่อนแสงลง นี่ลลิสาอายุมากกว่า
เขาจริงๆ น่ะเหรอ ท�ำไมถึงตามเขาไม่ทนั สักอย่าง
“ตกลงว่าคุณจะไม่ไปส่งฉันจริงๆ ใช่ไหม”
“ไปครับ แต่คณ
ุ ต้องกินอาหารเช้าก่อน”
“งั้นฉันจะนั่งแท็กซี่กลับเอง” ลลิสาผุดลุกขึ้นอย่างดื้อดึง ก่อน
ถูกธิตคิ ว้าข้อมือไว้ ดึงรัง้ จะให้นงั่ ลงตามเดิม แต่หญิงสาวขืนตัวไว้ แล้ว
ชักสีหน้าใส่อย่างไม่ชอบใจ
“ปล่อย!”
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คืน”

“กินก่อน ถ้าไม่อยากให้ใครต่อใครรูว้ า่ คุณพักอยูท่ นี่ กี่ บั ผม...ทัง้

“ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่หวิ ” หญิงสาวบอกก่อนที่เสียงร้องเล็กๆ
จะดังขึน้ ประจานตัวเองให้ได้ขายขีห้ น้า โอ๊ย! ท�ำไมกระเพาะเจ้ากรรม
ถึงต้องมาร้องตอนนี้ด้วยนะ
“ไหนว่าไม่หวิ แล้วนั่นเสียงอะไร”
“...”
“นั่ ง ลง แล้ ว กิ น ให้ ห มด” ธิ ติ บ อกแกมบั ง คั บ แล้ ว ดึ ง ข้ อ มื อ
หญิงสาวให้ทรุดนั่งลงตามเดิมพร้อมกับเลื่อนจานอาหารไปให้อีกครั้ง
“กินเองได้ไหมหรือจะต้องให้ป้อน”
ลลิสาเม้มปากแน่น เพราะรู้สึกว่าก�ำลังจะพ่ายแพ้ให้แก่ท่าที
บงการของธิติ
“ว่าไงล่ะ”
หญิงสาวถอนหายใจยาวก่อนบอกเสียงเบา “มันเยอะไป ฉันกิน
ไม่หมดหรอก”
“กินน้อยถึงได้ผอมแห้งแบบนีไ้ ง กินให้หมด กินหมดเมือ่ ไหร่ ผม
จะไปส่ง”
หญิงสาวมองปริมาณอาหารตรงหน้าอย่างหนักใจแล้วบ่นอุบ
“ขืนกินหมดนี่คงได้ท้องแตกตายกันพอดี”
“งั้นก็กินด้วยกัน กินให้หมดก่อนถึงจะได้กลับบ้าน อยากกลับ
นักไม่ใช่เหรอ” เขาบอกแกมบังคับพร้อมกับขยับตัวหันหน้าเข้าหาเธอ
ก่อนหยิบมีดและส้อมไปถือไว้ แล้วยื่นช้อนให้ลลิสาที่เอื้อมมือออกมา
รับอย่างเสียไม่ได้
“ลองชิมสลัดสิ ผมท�ำอร่อยนะ” พ่อครัวหนุม่ คะยัน้ คะยอ พร้อม
กับใช้มดี หัน่ ไส้กรอกเป็นชิน้ พอดีคำ� ไว้ให้ ขณะทีห่ ญิงสาวตักสลัดสีสวย
เข้าปากเคี้ยวตามค�ำเชิญชวนก่อนตักซ�้ำอย่างถูกปาก จนพ่อครัว
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กิตติมศักดิ์อดเอ่ยปากแซวไม่ได้
“อร่อยละสิ”
ลลิสาไม่ตอบให้เสียฟอร์ม หญิงสาวตีหน้านิง่ นัง่ กินอาหารทีธ่ ติ ิ
ตักมาให้อย่างเงียบๆ อยู่ริมสระว่ายน�้ำที่มองจากตรงนี้จะเห็นยอดตึก
สูงระฟ้า
สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ระหว่างเขากับเธอก็ผิดแผน ผิดขั้นตอน
ไปหมด
รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์สี่สีด�ำแล่นฉิวออกจากโรงแรม
เดอะแกรนด์วรรักษ์ในตอนเกือบบ่ายโมง เคลื่อนตัวไปบนท้องถนน
ท่ามกลางแสงแดดร้อนเปรี้ยง มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านอัครวรา ซึ่งตั้งอยู่
ภายในโครงการบ้านจัดสรรคีตะแลนด์ หนึ่งในธุรกิจของตระกูลเมธตระกูลทวีกรุ๊ป ที่มีคีริน ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ผู้ซึ่งเป็นรุ่นพี่ตอนเรียน
มหาวิทยาลัยของธิตินั่งเก้าอี้บริหารงานในเครือทั้งหมด ทั้งโครงการ
บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมหรู และรับออกแบบ
ก่อสร้างอาคารครบวงจร
มือใหญ่ของธิตเิ อือ้ มไปกดเครือ่ งเล่น ก่อนท่วงท�ำนองเพลงแว่ว
หวานแบบสากลจะดังขึ้นกลบความเงียบงันภายในห้องโดยสารที่
ด�ำเนินมาได้ร่วมยี่สิบนาทีแล้ว ตั้งแต่ล้อรถยนต์คนั หรูเคลื่อนออกจาก
ลานจอด
“คุณจะบอกพ่อแม่คุณว่าอย่างไรกับเรื่องของเรา ให้ผมลงไป
กราบเรียนท่านให้ไหม”
“ไม่ต้อง” ลลิสาที่นั่งเฉยมาตลอดปฏิเสธทันควัน “ฉันไม่อยาก
ให้ท่านรับรู้เรื่องนี้ และอีกอย่างฉันก็แจ้งความประสงค์กับคุณไปแล้ว
อย่างชัดเจนว่าไม่ตอ้ งการความรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ซึง่ ฉันก็ยงั ยืนยัน
แบบนั้น”
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“ครับ ผมเองก็บอกคุณไปแล้วเหมือนกันว่าจะรับผิดชอบทุก
อย่างให้สมศักดิ์ศรี”
“ทัง้ ทีฉ่ นั ไม่ได้ตอ้ งการเนีย่ นะ” ลลิสาแหวเสียงสูงอย่างไม่พอใจ
กับท่าทีพูดไม่รู้เรื่องของธิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุการณ์ที่คาดไว้ เขา
ควรจะผลักไสเธอสิ ไม่ใช่พยายามยืดอกรับผิดชอบแบบนี้
“คุณควรจะลืมมันแล้วท�ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะดีกว่านะ
เก็บความเป็นสุภาพบุรุษของคุณไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นในสต๊อกของ
คุณดีกว่า อย่ามาใช้มนั กับฉันเลย”
ธิติซึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถคิ้วกระตุก แล้วหันขวับไปมอง
สีหน้าเอาเรือ่ งของลลิสาเต็มตาตอนทีจ่ อดรอสัญญาณไฟทีส่ แี่ ยกแห่ง
หนึ่ง
“ผมไม่ชอบประโยคที่ดูเหมือนไม่แคร์เรื่องพรหมจรรย์ของคุณ
เลยจริงๆ นะลลิสา อย่าท�ำเหมือนเป็นคนเจนจัดเรือ่ งเสรีภาพทางเซ็กซ์
จนไม่นกึ แคร์อะไรทั้งที่ยังเวอร์จินไปหน่อยเลย อย่าท�ำให้ผมโมโห”
“งัน้ ฉันคงต้องมีความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ กับผูช้ ายคนทีส่ อง สาม และ
สี่สินะถึงจะพูดแบบนี้ได้”
“นี่อยากตายคาอกผมเหรอ” ธิติย้อนถามกึ่งข่มขู่ทื่อๆ ท�ำเอา
ลลิสาหุบปากฉับแล้วนึกบริภาษเขาในใจว่าปากร้าย ก่อนจะเชิดหน้า
นิ่งแล้วนั่งเงียบไปตลอดทาง
จนกระทัง่ บีเอ็มดับเบิลยูคนั งามจอดเทียบหน้าบ้านกึง่ คฤหาสน์
หลังงามของตระกูลอัครวรา ลลิสาทีห่ น้าตาบึง้ จัดรีบปลดเข็มขัดนิรภัย
ออกจากตัวอย่างรวดเร็วก่อนหันไปมองหน้าสารถีหนุ่ม แล้วบอกย�ำ้
ความประสงค์เดิม
“ฉันขอย�ำ้ อีกครัง้ นะคุณธิติ ว่าอย่าท�ำเรือ่ งเล็กให้เป็นเรือ่ งใหญ่
อย่าเอาชีวติ คุณมาผูกติดกับฉันกับอีแค่คำ� ว่ารับผิดชอบ ถือว่าฉันขอละ
เลิกแล้วต่อกันเถอะ” ลลิสาพูดจบแล้วก็เปิดประตูลงรถไปโดยไม่รอฟัง
ลานีน 29

ค�ำตอบรับหรือดูปฏิกิริยาจากธิติเลยสักนิด และทันทีที่หญิงสาวปิด
ประตูและยืนหยัดบนพืน้ ได้ รถยนต์คนั หรูกก็ ระชากตัวออกไปอย่างแรง
ตามอารมณ์ของคนเป็นเจ้าของ
ท�ำเอาลลิสาได้แต่ทอดมองตามท้ายรถคันหรูไปอย่างหนักใจ
เธอจะท�ำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ดี

30 ใจแค้น แสนรัก

2

ร่างแบบบางในชุดเดรสสั้นสีหวานที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้
ภายในร้านอาหารหรูหราบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมชื่อดัง หยัดตัวขึ้น
นั่งหลังตรงยามเห็นร่างสูงของคนที่เฝ้ารอในชุดนักศึกษาสวมทับด้วย
เสื้อชอปสีกรมท่าที่เดินดุ่มเข้ามาทรุดนั่งลงบนเก้าอี้ตัวตรงข้ามด้วย
ใบหน้าเรียบเฉยติดจะเย็นชา
สุดท้ายเวลาสีส่ บิ ห้านาทีของเธอทีท่ นนัง่ รอก็ไม่สญ
ู เปล่า เพราะ
หากว่าคืนนีเ้ ขาไม่มาตามนัด เธอเองก็ไม่รวู้ า่ จะมีความกล้าเหมือนครัง้
นี้หรือเปล่า
‘ไปป์มาเหนือ่ ยๆ ดืม่ อะไรก่อนไหม น�ำ้ อัดลมเย็นๆ หรือม็อกเทล
ดี’
‘รีบพูดธุระของคุณมาดีกว่า ผมมีเวลาไม่มากนัก’
‘แต่ลลิสสั่งอาหารไปแล้ว ไปป์จะไม่รอทานด้วยกันก่อนเหรอ’
‘ผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้น’ เขาตอบเสียงห้วนพลางพลิก
นาฬิกาข้อมือขึน้ ดูเวลาด้วยท่าทีเป็นกังวล ท�ำเอาลลิสาทีน่ งั่ รอมานาน
หน้าจืดเจือ่ น ไม่วา่ อย่างไรเธอก็ไม่เคยมีความส�ำคัญในสายตาของเขา
เลย แม้จะพยายามแค่ไหนก็ตาม เป็นนางเอกก็แล้ว เป็นนางร้ายก็แล้ว
ธิติก็ไม่เคยสนใจ เธอคงเป็นได้แค่ผู้หญิงเอาแต่ใจที่นำ� ความร�ำคาญ
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มาให้เขาเท่านั้น
‘ผมมีเวลาให้คณ
ุ สิบนาที มีอะไรก็รบี พูด ผมมีงานเยอะแยะต้อง
ท�ำ ไม่มเี วลามานั่งฟังคุณพล่ามอยู่หรอกนะ’
ใบหน้าสวยหวานของคนฟังก้มต�่ำ ซ่อนร่องรอยความรวดร้าว
ไว้ในดวงตาคู่สวย แต่เพียงแวบเดียวลลิสาก็เชิดหน้าขึ้นตั้งตรงอย่าง
พยายามเด็ดเดี่ยว ไม่ว่าอย่างไรทุกอย่างก็ต้องจบสิ้นภายในวันนี้
‘การมาพบฉัน คงท�ำให้คุณเสียเวลามากเลยสินะคะ’
‘เหลือเวลาอีกเจ็ดนาที ถ้าคุณไม่พดู ผมจะกลับแล้ว’ เสียงห้าว
เอ่ยย�้ำด้วยท่าทีร�ำคาญใจ ไม่แม้แต่จะสังเกตเห็นท่าทีแปลกไปของ
คูห่ มัน้ สาวทีโ่ อนอ่อนให้เขากว่าทีค่ วรจะเป็น ทัง้ ทีส่ งิ่ ทีเ่ ขาเห็นมาตลอด
คือความร้ายกาจและแสนเอาแต่ใจที่ทำ� ให้เขานึกขยาด
‘งั้นฉันเข้าเรื่องเลยนะคะ...คุณอยากจะถอนหมั้นไหม’
ดวงตาคมตวัดมามอง มุมปากกระตุกยิม้ เยาะคล้ายค�ำถามของ
เธอช่างไร้สาระ
‘อย่าถามอะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลย’
‘ท�ำไมล่ะคะ’
‘คุณถามเหมือนไม่รู้ว่าทั้งพ่อแม่คุณและพ่อแม่ผมยินดีกับการ
หมั้นระหว่างคุณกับผมแค่ไหน พวกท่านคงยอมให้ผมถอนหมั้นง่ายๆ
หรอกนะ’
ลลิสาเม้มปากแน่น ผู้ใหญ่ทกุ คนรวมทั้งเธอยินดีกับการผูกมัด
เขา คงมีธิติเพียงคนเดียวที่ไม่ยินดียินร้ายกับการหมั้นหมายครั้งนี้เลย
เขาคงรู้สกึ ว่าถูกบังคับมาตลอดสินะ
‘แล้วถ้าเป็นฉันล่ะ...’
ธิติช้อนตาขึ้นมองคนพูด
‘เป็นฉันที่บอกถอนหมั้นคุณเอง พวกท่านน่าจะเข้าใจ ในเมื่อ
การหมั้นหมายที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของฉันแต่แรก หากฉัน
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จะขอยกเลิก พวกท่านคงไม่ว่าอะไร’
‘...’
ลลิสากะพริบตาปริบๆ ไล่น้�ำตา ก่อนรูดเอาแหวนเพชรเรียบๆ
ทว่าน�ำ้ งามออกจากนิว้ นางข้างซ้ายด้วยความรูส้ กึ วูบโหวงในอก ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาเธอผูกมัดเขาด้วยค�ำว่าคูห่ มัน้ มาตลอด แต่วนั นีเ้ ธอ
จะคืนทุกสิง่ ทุกอย่างให้เขาด้วยตัวเอง เพราะไม่วา่ อย่างไรเธอก็เป็นได้
แค่ผู้หญิงน่าร�ำคาญที่ตามตื๊อ ร้องขอความรักจากเขาอย่างไร้ศักดิ์ศรี
เท่านั้น
‘ฉั น คื น อิ ส ระให้ คุ ณ แล้ ว ขอโทษส�ำ หรั บ ทุ ก อย่ า งที่ ผ ่ า นมา
ขอโทษนะ’ หญิงสาววางแหวนหมั้นลงตรงหน้าธิติ แล้วรีบชักมือกลับ
อย่างรวดเร็ว กลัวว่ามันจะสั่นเทาเป็นการประจานความอ่อนแอของ
ตัวเองต่อหน้าเขา ก่อนรีบฝืนพูดประโยคต่อมาเพื่อให้ความสัมพันธ์
ครั้งนี้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์
‘ฉันขอถอนหมั้น ขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตที่ไม่มีฉันนะคะ’
“โอ๊ยตาย อกอีแป้นจะแตก นี่แกเสร็จอดีตคู่หมั้นวัยละอ่อนที่มีโพรไฟล์หรูเลิศไปแล้วจริงๆ น่ะเหรอ ก็ไหนว่าเกลียดกันเข้า
กระดูกด�ำไงล่ะยะ” เพือ่ นสาวคนสนิทอย่างเนตรกมลยกมือขึน้ ทาบอก
ด้วยท่าทีตกอกตกใจ หลังจากได้ฟงั เรือ่ งราวทัง้ หมดจากปากของลลิสา
ที่นั่งท�ำหน้ากระอักกระอ่วนใจอยู่ตรงข้ามอย่างคิดไม่ตก ทั้งคู่ก�ำลัง
นั่งคุยกันอยู่ตรงโซฟารับแขกภายในร้านเสื้อผ้าดีไซน์เก๋ไก๋ของเจ้าตัว
หลังจากที่ผู้บริหารสาวอย่างลลิสาขับรถมาหาถึงที่
“ฉันไม่แน่ใจ แถมจ�ำอะไรไม่ค่อยได้เลย”
“ก็ถา้ ตัวแกมีรอยมากมายอย่างทีบ่ อกจริง ก็คงไม่เหลือหรอกย่ะ
แกเองก็ออกจะสวย เอกซ์ เซ็กซี่ซะขนาดนี้ คุณไปป์เขาคงไม่ทนนอน
มองแกเฉยๆ หรอก”
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“แต่อย่างน้อยฉันก็น่าจะจ�ำอะไรได้บ้างสิ แกก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คน
เมาแล้วไร้สติ” ลลิสาเถียงอย่างไม่ยอมแพ้ แม้จะไม่เต็มเสียงเท่าไรนัก
เนื่องจากยังจ�ำความรู้สึกเสียดเสียวช่วงกลางล�ำตัวเมื่อค�่ำคืนนั้นได้ดี
ไหนจะรอยสีแดงคล�ำ้ เปรอะกางเกงชัน้ ในทีเ่ ป็นหลักฐานชัน้ ดีวา่ เธอตก
เป็นของเขานั่นด้วย
“แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกไม่เคยเมานะยะ” เนตรกมลแย้ง
เพราะเคยเห็นลลิสาเมาแอ๋และสลบเหมือดข้ามคืนมาแล้วเมื่อครั้ง
เลิกรากับธิติ
“แต่ฉนั จ�ำได้วา่ เมือ่ คืนไม่ได้แตะมาร์ตนิ หี รือจินโทนิกทีฉ่ นั มักจะ
แพ้เลยนะ”
“โอ๊ย อย่างอื่นมันก็ท� ำให้เมาได้ไหมยะถ้าดื่มเยอะๆ น่ะ”
ดีไซเนอร์สาวค้อนปะหลับปะเหลือกใส่เพือ่ น “นีแ่ กจะบอกว่าคุณไปป์
มอมเหล้าแกหรือไง”
ลลิสากัดปากอย่างคิดไม่ตก “ฉันว่าเหตุการณ์มันดูไม่ชอบมา
พากล จู่ๆ ฉันก็ตื่นมาบนเตียงเดียวกับเขา แล้วก็จ�ำอะไรไม่ได้”
“แล้วเขาจะไปมอมเหล้าแกตอนไหนยะ”
“ก็นั่นน่ะสิ” ลลิสาพูดอย่างอ่อนใจ เพราะจ�ำได้ว่าคืนนั้นเธอไม่
ได้เจอธิติเลย
“แกอาจจะเมามากๆ แล้วเขาเองก็กรึ่มๆ เรื่องมันเลยออกมา
แบบนี้ แกน่ะคิดมากไปเอง เขาอาจจะเข้าไปช่วยแกจากไอ้ชวั่ นัน่ จริงๆ
ก็ได้”
“แต่ฉันไม่รู้สกึ ว่าถูกใครลากหรือบังคับอะไรเลยนะอาย”
“ก็แกเมาจะไปรู้เรือ่ งได้ยงั ไงยะ” เนตรกมลแหวใส่เพือ่ นทีย่ งั คง
ดึงดันใส่ความธิติ “ดูเหมือนว่าแกจะพยายามยัดเยียดความผิดให้คณ
ุ
ไปป์เหลือเกินนะลลิส”
“ก็มันแปลกๆ นี่ ท่าทีของเขาก็แปลกด้วย ดึงดันจะรับผิดชอบ
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ฉันให้ได้ ทั้งที่ควรจะผลักไสมากกว่าไหม”
“เอ้า ก็เขาเป็นสุภาพบุรุษ”
“แต่ฉนั ไม่ตอ้ งการ” ลลิสาหน้ายุง่ คิดไม่ตกว่าเขาจะรับผิดชอบ
เธอไปท�ำไม
“เขาเองก็แสดงท่าทีต่อต้านแกมาตลอดเวลาที่หมั้นกัน จู่ๆ เขา
จะเอาห่วงไปผูกคอตัวเองอีกรอบท�ำไมยะ ทัง้ ทีห่ ลุดออกมาจากวงโคจร
ของแกได้แล้วแท้ๆ”
“ใช่ไหมล่ะ เขาควรจะรับข้อเสนอของฉันแล้วปล่อยให้มันเป็น
แค่ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนสิ แต่น่อี ะไร เหมือนคนพูดไม่รู้เรื่อง”
เนตรกมลท�ำท่าครุน่ คิด “งัน้ เป็นไปได้ไหมว่าคุณไปป์อาจจะเพิง่
รูใ้ จตัวเอง เลยคิดกลับมาหาแก แต่กลัวว่าจะช้าเกินแกงเพราะแกก�ำลัง
มีข่าวกับไฮโซหนุ่มหล่อพ่อรวย เลยจัดการรวบหัวรวบหางแกให้เป็น
ของเขาตัดหน้าคุณเจตน์ซะก่อน” เนตรกมลหมายถึงชายหนุม่ ทายาท
เจ้าของร้านเพชรชื่อดังที่เข้ามาเกาะแกะลลิสา จนนักข่าวสายบันเทิง
เล่นข่าวว่าทั้งคู่ก�ำลังคบหากันอยู่ในขณะนี้
“เพ้อเจ้อน่า” ลลิสาท�ำหน้ายุง่ ไม่เห็นด้วยกับค�ำคาดการณ์ของ
เนตรกมล แต่กระนัน้ ก็คดิ ไม่ตกว่าธิตยิ นื กรานจะรับผิดชอบเธอไปเพือ่
อะไร ในเมื่อเหตุการณ์ครั้งเก่าก่อนท�ำให้สองครอบครัวเกือบเข้าหน้า
กันไม่ติดไปครั้งหนึ่งแล้ว
“เอ้า ไม่แน่นะยะ เขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่ารักแกจริงๆ ก็ได้”
“คนอย่างธิติน่ะเหรอ ไม่มีทางซะหรอก” ลลิสาสวนเพื่อนทัน
ควัน เพราะยังจ�ำสายตาฉายแววร�ำคาญของอดีตคู่หมั้นได้ดี ธิติไม่มี
วันหวนกลับมาหาเธอได้ ในเมื่อเธอท�ำนิสัยเสียใส่เขาเสียขนาดนั้น
ทั้งวีนเหวี่ยงใส่ผู้หญิงที่เขาชอบ ตามหึงหวงเขาอย่างไร้เหตุผลไม่ผิด
จากนางร้ายในละครหลังข่าว และอีกอย่างที่สำ� คัญ ธิติไม่ได้มีจิตคิด
พิศวาสเธอ
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“เขาขยาดผู้หญิงอย่างฉันจะตายไป”
“แกพูดเหมือนประชดเลยนะยะ” เนตรกมลจับผิด เมื่อได้ยิน
น�้ำเสียงติดแววเยาะหยันของเพื่อนยามเอ่ยถึงธิติ ขณะที่ลลิสารีบ
ปฏิเสธ
“ท�ำไมฉันต้องประชดด้วย”
“เพราะว่าแกยังลืมเขาไม่สนิทน่ะสิ”
ลลิสาท�ำหน้าเบือ่ เมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดของเพือ่ น “เรือ่ งมันผ่านไปตัง้
นานแล้ว ฉันลืมไปหมดแล้ว”
“จะให้ฉันเชื่อเหรอ แกเคยหลงเขาจะตาย” เพื่อนสาวตั้งข้อ
สงสัย ด้วยเพราะรูด้ วี า่ ลลิสามีรกั ฝังใจกับชายหนุม่ รุน่ น้องอย่างธิตมิ าก
แค่ไหน แต่ดเู หมือนฝ่ายชายจะไม่ได้คดิ แบบเดียวกัน ตลอดระยะเวลา
ที่หมั้นหมายกันชายหนุ่มจึงไม่ท�ำดีกับเพื่อนของเธอนัก
“แกจะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ก็แล้วแต่แกเลยอาย แต่ฉนั ลืมทุกอย่างไป
แล้วจริงๆ” เอ่ยตอบเสียงหนักแน่น ซึง่ ขัดกับความรูส้ กึ อ่อนไหวภายใน
ที่เธอพยายามขุดหลุมฝังมันให้อยู่ลึกสุดใจ
“เออลืมก็ลืมย่ะ” เนตรกมลท�ำเสียงกึ่งร�ำคาญใจ “แล้วตกลง
ไม่ว่าอย่างไรแกก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบที่แสนจะเป็นสุภาพบุรุษ
จากเขาใช่ไหม”
“อือ ฉันไม่อยากให้เรื่องมันจบแบบเดิม”
“แล้วเขาได้ตดิ ต่อแกมาอีกหรือเปล่าล่ะ”
ลลิสาส่ายหน้า เพราะหลังจากคืนนั้นธิติก็หายหน้าไปเลย
“เปล่า”
“ถ้างัน้ แกก็วางใจเหอะ นีก่ ผ็ า่ นมาตัง้ สองอาทิตย์แล้ว ถ้าหากว่า
เขาจะรับผิดชอบแกอย่างทีบ่ อกจริงๆ เขาคงไม่ปล่อยให้เนิน่ นานขนาด
นี้หรอก”
“ฉันก็หวังว่าอย่างนั้น” หญิงสาวพึมพ�ำ ไพล่นึกถึงท่าทีเกรี้ยว36 ใจแค้น แสนรัก

กราดยามทีเ่ ธอปฏิเสธความรับผิดชอบจากเขาได้ตดิ ตา เพราะดูเหมือน
ว่าธิตจิ ะไม่พอใจเอาเสียเลยกับข้อเสนอทีเ่ ธอหยิบยืน่ ให้ จนเธอกลัวใจ
เหลือเกินว่าเขาจะโผล่มาหาเธอทีบ่ า้ นในเช้าวันรุง่ ขึน้ แต่เขาก็ไม่ได้มา
อย่างที่เธอกังวล
ถึงวันนีก้ ค็ รบสองสัปดาห์เต็มแล้ว ลลิสาจึงบอกตัวเองว่าคิดมาก
เกินไป เขาอาจจะแค่หลุดปากออกมาเท่านั้น และป่านนี้คงก�ำลังกลัว
ว่าเธอจะยอมรับข้อเสนอละมั้ง ถึงได้ท�ำเนียนๆ เงียบหายไปแบบนี้
“วางใจเถอะย่ะ ไม่งนั้ ป่านนีเ้ ขาก็ตอ้ งโผล่หน้ามาให้แกเห็นบ้าง
แล้วสิ ไม่ใช่เงียบหายไปเลยแบบนี”้ เนตรกมลปลอบเพือ่ นให้คลายใจ
ก่อนจะเปรยขึ้น “ว่าแต่...”
“อะไร” ลลิสาหันไปมองเพื่อนที่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ด้วยใบหน้า
กรุ้มกริ่มอย่างไม่ไว้ใจ ดวงตารีเรียวชั้นเดียวหรี่ลง ดูมีลับลมคมใน
“หุ่นอดีตคู่หมั้นแกแซ่บมากไหมอ้ะ”
“ถามอะไรของแกเนี่ย”
“ก็ฟังจากสิง่ ทีแ่ กเล่าแล้ว เช้านัน้ แกต้องตืน่ มาเจอเขาในสภาพ
กึ่งเปลือยแน่ๆ ซิกซ์แพ็กคงแน่นน่าดูเลยสินะ ใช่มะ”
“นี่!”
เนตรกมลหัวเราะลัน่ เมือ่ ถูกเพือ่ นถลึงตาใส่ ก่อนหันไปทางประตู
กระจกหน้าร้านซึ่งถูกลูกค้าผลักเข้ามาจนกระดิ่งที่ห้อยอยู่ส่งเสียงดัง
กรุ๊งกริ๊งบอกสัญญาณ
“เดี๋ยวฉันออกไปต้อนรับลูกค้าก่อนนะ แกนั่งจิบกาแฟรอไป
พลางๆ ก่อน เดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไรอร่อยๆ กินกัน”
“อือ” ลลิสาพยักหน้าให้เพือ่ นแล้วยกแก้วกาแฟขึน้ จิบ มองตาม
หลังอีกฝ่ายที่รีบเดินดิ่งเข้าไปต้อนรับลูกค้าด้วยมาดเจ้าของร้านแสน
มาดมัน่ พลันค�ำถามเรือ่ งหุน่ ของธิตจิ ากเนตรกมลก็แวบกลับเข้ามาใน
ความคิดพร้อมภาพประกอบแน่นหนัน่ ชวนให้ใบหน้าร้อนวูบวาบ เพราะ
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ธิติไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มนักศึกษาหุ่นเก้งก้างอย่างวันวานอีกต่อไปแล้ว
รถยนต์สปอร์ตคันหรูที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงเลี้ยวผ่าน
ประตูรั้วอัลลอยเข้ามาจอดสนิทหน้าเชิงบันไดมุกของบ้านวรรักษ์ธิกุล
มีสาวใช้วยั รุน่ รีบวิง่ ตึงๆ ออกมายืนรอต้อนรับด้วยใบหน้าเกลือ่ นไปด้วย
รอยยิม้ ดีใจ ก่อนประตูรถยนต์ด้านข้างคนขับจะเปิดออกพร้อมกับร่าง
สูงใหญ่ในชุดล�ำลองทีก่ า้ วลงมายืนเต็มความสูง มีถงุ กระดาษสีน�้ำตาล
สกรีนชื่อร้านขนมชื่อดังถือไว้เต็มสองมือ
ธิตใิ ช้แขนดันประตูรถให้ปดิ ลง แล้วเดินอ้อมมาหยุดยืนตรงหน้า
เด็กสาว
“สวัสดีคะ่ คุณไปป์” เสียงเล็กๆ ร้องทักทายพร้อมกับกระพุม่ มือ
ไหว้ชายหนุม่ อย่างนอบน้อม ขณะทีธ่ ติ ยิ มิ้ เอ็นดูแล้วยืน่ ถุงขนมมากมาย
ไปให้
“พายกับครัวซองต์ พี่จ�ำได้ว่าเราชอบ”
“คุณไปป์ซื้อมาฝากหนูหรือคะ”
“อืม รับไปสิ”
“ขอบคุณนะคะ” อีกฝ่ายยิ้มกว้างรับค�ำพร้อมกับรับถุงขนมไป
เปิดดูอย่างดีใจ เห็นได้จากประกายตาแววระยับยามก้มมองถุงขนม
มากมายนั่น
“แล้วนีแ่ ม่อยูไ่ หน” ธิตลิ ะสายตาจากภาพตรงหน้า หันไปชะเง้อ
คอมองหาคนเป็นมารดา สาวน้อยที่ยนื อยู่จึงรีบรายงานอย่างรวดเร็ว
“คุณผู้หญิงก�ำลังท�ำอาหารกลางวันอยู่ในห้องครัวค่ะ ส่วนคุณ
ผู้ชายนั่งท�ำงานอยู่ในห้องหนังสือค่ะ”
ธิติพยักหน้ารับฟัง
“คุณไปป์จะให้หนูไปเรียนท่านให้ไหมคะ”
“ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวพี่จัดการเอง เราจะไปท�ำอะไรก็ไปเถอะ”
38 ใจแค้น แสนรัก

ธิตบิ อกปัด มองเด็กสาวทีเ่ อาแต่กอดถุงขนมด้วยท่าทีดใี จ จนอดเอือ้ ม
มือไปยีผมอีกฝ่ายเบาๆ อย่างเอ็นดูไม่ได้
“ชอบจังเลยน้า ขนมเนี่ย”
สาวใช้วยั ใสฉีกยิ้มกว้างก่อนเอ่ยบอกเสียงสดใส “ก็มันอร่อยนี่
คะ หนูชอบกินอะไรหวานๆ”
“กินของหวานมากๆ ระวังเถอจะฟันผุ” ธิตแิ ซวยิ้มๆ มองเด็ก
สาวทีเ่ ชิดหน้าฉีกยิม้ กว้างจนตาหยีให้เขาด้วยประกายตาอบอุน่ ก่อให้
เกิดรอยยิ้มหวานบนใบหน้าคนถูกมอง
“ถ้าคุณไปป์ไม่มอี ะไรแล้ว งัน้ หนูขอตัวเอาขนมไปแบ่งให้ลงุ กับ
ป้าก่อนนะคะ”
“ไปเถอะ” ธิติพยักหน้าอนุญาต ก่อนคนตัวเล็กจะวิ่งแจ้นสวน
ออกไปที่ป้อมยามเพื่อน�ำขนมไปให้ผู้เป็นลุง ซึ่งก�ำลังตัดหญ้าอยู่ที่
สนามหน้าบ้าน เขาจึงดึงสายตาหันกลับมามองบ้านหลังใหญ่โตของ
ตัวเองที่ไม่ค่อยได้กลับมาพ�ำนักบ่อยนักอย่างหมายมาด แล้วเดินขึ้น
บันไดตรงไปยังห้องครัวอย่างรวดเร็ว
ร่างสูงใหญ่เดินสวนกับสาวใช้ทเี่ ดินถือถาดอาหารเตรียมจัดขึน้
โต๊ะ ตามกลิน่ หอมของพริกแกงเผ็ดเข้าไปยังห้องครัว ทันได้เห็นคนเป็น
มารดาก�ำลังยืนก�ำกับสาวใช้อีกกลุ่มให้โขลกพริกแกงสีส้มแดงในครก
หินใบโตจนเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งบ้าน
ธิตหิ ลุดยิม้ ให้แก่ภาพแสนคุน้ เคย ก่อนเดินดิง่ เข้าไปสวมกอดแม่
ครัวใหญ่จากทางด้านหลัง แล้วก้มลงกดปลายจมูกโด่งเป็นสันเข้ากับ
ซีกแก้มอิ่มของคนเป็นมารดาฟอดใหญ่
“ท�ำอะไรอยู่ครับแม่ กลิ่นฮ้อมหอม น่ากินจัง”
แม่ครัวใหญ่แห่งบ้านวรรักษ์ธกิ ลุ หันขวับมามองเจ้าของอ้อมแขน
ใหญ่แล้วร้องทักอย่างแปลกใจ
“ลมอะไรหอบมาถึงนี่จ๊ะคุณผู้บริหารใหญ่ แม่นึกว่าจะลืมทาง
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กลับบ้านไปแล้วซะอีก”
“ก็ลมคิดถึงหอบมาน่ะซิครับ คิดถึ้ง คิดถึง” เสียงห้าวร้องบอก
ออดอ้อน แล้วก้มลงหอมแก้มวิยะดาอีกฟอดด้วยท่าทีประจบประแจง
เพือ่ ลดทอนความผิดของตัวเองทีห่ ายหน้าหายตาจากบ้านไปเสียนาน
เพราะหลังกลับมาจากต่างประเทศ ธิตกิ ใ็ ช้เพนต์เฮาส์สว่ นตัวเป็นทีพ่ กั
ถาวร จะกลับมานอนบ้านในช่วงวันหยุดยาวเท่านั้น
“แล้ววันนี้ว่างหรือไงถึงแวะมาหาแม่ได้น่ะ”
“ว่างครับ เพิง่ ปิดจ๊อบไปหนึง่ งาน” ธิตเิ อ่ยตอบ แต่บอกไม่หมด
หรอกว่าการกลับมาบ้านในวันนี้ เขามีแผนการบางอย่างที่จะต้องมา
จัดการท�ำให้ส�ำเร็จ หลังจากปล่อยให้เรื่องราวเงียบไปนาน เนื่องจาก
เขาติดพันงานหลายอย่าง ป่านนีล้ ลิสาคงคิดว่าเขาถอดใจไปแล้วแน่ๆ
“งัน้ ดีเลย แม่กำ� ลังจะท�ำครองแครงสดใส่เผือกพอดี อยูท่ านด้วย
กันก่อนสิ”
“ได้สิครับ ว่าแต่มีแกงจืดสาหร่ายใส่เต้าหู้ไข่ของผมขึ้นโต๊ะบ้าง
หรือเปล่าน้า”
“ไม่มใี นรายการจ้ะ แต่เดีย๋ วแม่ท�ำให้ได้” วิยะดาเอ่ยบอกเอาใจ
ก่อนผละออกจากอ้อมแขนใหญ่ของลูกชาย แล้วหันไปกวาดตามอง
ใบหน้าอีกฝ่ายอย่างส�ำรวจ เห็นใบหน้าคมคายซูบซีดลงจึงเอ่ยทัก
“ไปป์ดูผอมลงนะลูก ทานข้าวบ้างหรือเปล่าฮึ” เอ่ยถามพลาง
ยกมือขึน้ จับใบหน้าคมสันอย่างห่วงใย ขณะทีธ่ ติ ยิ มิ้ บางๆ ให้แก่ความ
เอื้อเอ็นดูท่มี ารดามอบให้
“งานยุ่งน่ะครับแม่ ผมเลยไม่ค่อยได้หาอะไรทานนัก”
“ดูแลตัวเองหน่อยสิจ๊ะ ดูสขิ อบตาด�ำคล�้ำเชียว”
“ดีจะตาย แม่จะได้มีลูกเป็นหมีแพนดาไงครับ” ธิติเย้าด้วย
น�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะ ท�ำเอาสาวใช้ทยี่ นื อยูใ่ กล้ๆ หลุดหัวเราะคิก ขณะที่
วิยะดามองอีกฝ่ายด้วยสายตาเป็นกังวล
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“ไม่ตอ้ งมาท�ำเป็นตลกเลย ถ้าคราวหน้าเรายังดูแลตัวเองได้ไม่ดี
แม่จะหาคนไปช่วยดูแลแล้วนะ ลูกสาวคุณพิมานก�ำลังหน้าตาน่ารัก
เชียว เพิ่งเรียนจบเอกคหกรรมมาหมาดๆ ด้วย”
“แม่อยากให้ผมกินเด็กเหรอ”
“ยี่สิบเอ็ดแล้วจ้ะ ไม่เด็กแล้ว หน้าตาก็สวยหวาน น่ารักเชียว”
วิยะดาบอกเสียงหวานกึ่งเชียร์ “สนใจไหม เดี๋ยวแม่นัดน้องให้”
ธิติส่ายหน้า
“ยังไม่รบกวนแม่ดีกว่าครับ เดี๋ยวผมลองหาเองก่อน”
“ท�ำงานหนักแบบนี้จะไปหาสาวๆ ที่ไหนจ๊ะ”
“อืม ก็พอมีอยูบ่ า้ งนะครับ” ชายหนุม่ ตอบพร้อมยิม้ กรุม้ กริม่ จน
วิยะดาหรี่ตามองอย่างจับผิด
“แน้ พูดแบบนี้แปลว่ามีสาวในดวงใจแล้วสิท่า”
“ก็มองๆ ไว้คนหนึง่ ครับ” เขาตอบตามตรง แต่ไม่ได้บอกมารดา
ว่าสาวที่เขามองคืออดีตคู่หมั้นที่เคยมีเรื่องมีราวเสียจนเกือบเข้าหน้า
กันไม่ติดอย่างลลิสา “ก�ำลังดูๆ กันอยู่”
“จริงหรือลูก” วิยะดาอุทานอย่างดีใจ เพราะหลังจากที่ลูกชาย
เลิกรากับลลิสาไป ธิติก็ยังไม่มีคนรักเป็นตัวเป็นตนสักที มีแต่คู่ควง
ชั่วครั้งชั่วคราวที่คบกันแป๊บๆ ก็เลิกรากัน “ว่างๆ ก็พามาให้แม่กับพ่อ
ท�ำความรู้จกั บ้างสิจ๊ะ ลูกเต้าเหล่าใครกันนะ”
“ได้สคิ รับ แต่ขอให้ผมแน่ใจกว่านีอ้ กี นิด ไม่พลาดพามาแนะน�ำ
กับแม่และพ่อแน่นอน” เอ่ยบอกพลางยกนิว้ โป้งกับนิว้ ชีข้ นึ้ จีบประกอบ
ท่าทาง
“อย่าช้านักนะ แม่แก่แล้ว”
“ครับผม” คนตัวโตรับค�ำแล้วก้มลงหอมแก้มมารดาซ�ำ้ ๆ อย่าง
คิดถึงจับใจ ท�ำเอาบรรดาสาวใช้ที่ยืนมองอยู่อดยิ้มตามไปกับท่าทาง
น่ารักของสองแม่ลูกไม่ได้
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“ไปป์ออกไปนั่งรอข้างนอกดีกว่าลูก เดี๋ยวแม่ยกขนมไปให้
ปล่อยให้เด็กๆ ท�ำครัวกัน”
“ได้ครับแม่” ธิติรับค�ำก่อนจะเดินออกมานั่งรอมารดาที่ห้องนั่ง
เล่นอย่างว่าง่าย พร้อมกับควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อสายหาเพื่อน
สนิท รออยู่ช่วั ครู่ปลายสายจึงกดรับด้วยน�้ำเสียงงัวเงีย
“ว่างาย”
“นี่อย่าบอกนะว่ามึงเพิ่งตื่น” ธิติร้องถามเพื่อนเสียงหลง พลาง
ดึงโทรศัพท์มอื ถือออกเพือ่ ดูเวลาบนหน้าจอ “นีจ่ ะเทีย่ งแล้วนะเว้ย มึง
จะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหน”
“กูมาฮันนีมูน”
“มึงแต่งงานมาสองปีแล้วยังจะฮันนีมูนอีกหรือวะ ฮันนีมูนรอบ
ที่ร้อยหรือไง”
“รอบที่หนึ่งร้อยยี่สิบต่างหาก” เสียงเพื่อนแย้งมาตามสาย จน
ธิติอดแขวะไม่ได้
“ฮันนีมูนมาเป็นร้อยรอบ แต่ยังไม่มีลูกสักทีนี่นะ มีน�้ำยาหรือ
เปล่า”
“นี่มึงจะโทร. มากวนตีนกูเฉยๆ เหรอไงไอ้ไปป์ กูตาสว่างเลย
เนี่ย”
ธิติหัวเราะลั่นอย่างชอบใจเมื่อกวนปลายสายให้อารมณ์เสียได้
“มึงมีอะไร”
“กูมีเรื่องให้ช่วยหน่อย”
“ด่ากูแล้วก็ขอให้กูช่วยเนี่ยนะ ไอ้เวร”
ผูบ้ ริหารหนุม่ ยังคงหัวเราะอย่างไม่ถอื สา พออีกฝ่ายด่าจบก็รอ้ ง
ถาม “ว่าแต่มอี ะไร”
“อีกห้านาที ช่วยโทร. หากูหน่อย พอสายตัดมึงก็วางเลย ไม่ตอ้ ง
โทร. อีก”
42 ใจแค้น แสนรัก

“มีแผนชั่วอะไรอีกล่ะ” นภดลร้องถามอย่างรู้ทันท�ำเอาคนเจ้า
แผนการกระตุกยิ้ม
“กูก็ชั่วพอกับมึงนั่นแหละ อย่าลืมโทร. มานะเว้ย”
“เออๆ”
พอเพือ่ นรับค�ำดังนัน้ ธิตจิ งึ กดวางสายโดยไม่ลมื ทีจ่ ะวางสมาร์ตโฟนราคาแพงลงบนโต๊ะเล็กกลางห้องเป็นกับดักเพื่อด�ำเนินการตาม
แผนที่วางไว้แต่แรก แล้วเดินไปนั่งขัดสมาธิบนพื้นพรมนุ่มเท้า แสร้ง
หยิบเอาอัลบัมรูปในตูโ้ ชว์ออกมาเปิดดู ไม่นานนักวิยะดา ซึง่ เป็นหมาก
ตัวแรกบนกระดานก็เดินออกมาจากห้องครัว
“ขนมอาลัวหอมหวานกับน�้ำใบเตยเย็นๆ มาแล้วจ้า” เสียง
หวานๆ ของคนเป็นมารดาเอ่ยบอกขณะเดินเอาจานขนมและแก้วทรง
สูงออกมาเสิร์ฟลงบนโต๊ะด้วยตัวเองพร้อมกับทรุดนั่งลงบนโซฟาตัว
ใหญ่ มองดูลกู ชายทีก่ ำ� ลังเปิดอัลบัมรูปในมืออย่างสนอกสนใจจึงร้อง
ถาม
“ดูอะไรอยู่หรือลูก”
“ผมก�ำลังหารูปสมัยมหา’ลัยให้ไอ้ดลมันอยู่น่ะครับแม่ มันจะ
เอาไปก๊อบปี้ พอดีวา่ มันท�ำหายน่ะครับ” ธิตโิ กหกค�ำโตพลางเปิดอัลบัม
หารูปเพื่อนเป็นการใหญ่
“แล้วเจอไหมจ๊ะ”
“ยังเลยครับ” เขาเอ่ยตอบพลางเหลือบมองโทรศัพท์มอื ถือทีย่ งั
คงวางอยู่น่งิ ๆ ด้วยความรู้สึกกระวนกระวาย แต่แล้วมันก็ส่งเสียงดัง
ขึ้นอย่างทันท่วงทีจนเขาถึงกับต้องตะโกนร้องดังลั่นในใจ
“ไปป์ มีสายเข้าน่ะลูก”
“สงสัยจะเป็นไอ้ดลน่ะครับ รบกวนแม่รับสายให้ผมที ผมเปิด
เจอรูปสมัยมหา’ลัยพอดีเลย” เขาเอ่ยตอบพร้อมกับท�ำทีเป็นยุง่ วุน่ วาย
กับการค้นหารูปถ่าย ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สายเรียกเข้าหยุดลง
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ตอนที่วิยะดาหยิบสมาร์ตโฟนของเขาไปถือไว้อย่างพอดิบพอดี
“เอ้า สายหลุดไปซะแล้ว”
“เดีย๋ วมันคงโทร. เข้ามาใหม่เองแหละครับ” เขาตอบเสียงเรียบ
เรื่อย ขณะเงี่ยหูฟังปฏิกิริยาจากคนเป็นมารดาที่คาดว่าน่าจะได้เห็น
กับดักที่เขาขุดวางไว้แล้ว ก่อนเสียงเรียบๆ ไร้แววอ่อนหวานจะดังขึ้น
อย่างเอาเรื่อง
“ไปป์!”
“ครับ” ธิตขิ านรับโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองคู่สนทนา แสร้งท�ำเป็น
ไม่รู้เรื่องรู้ราว
“ผู้หญิงคนที่ลูกบอกว่าดูๆ กันอยู่นี่หมายถึงหนูลลิสหรือเปล่า”
“แม่ว่าไงนะครับ!” ชายหนุ่มท�ำทีตกใจ รีบปิดอัลบัมรูปในมือ
แล้วหันไปมองหน้ามารดาที่จ้องมองอย่างเอาเรื่อง
“แม่ถามว่าผู้หญิงที่ลูกบอกว่าก�ำลังคบหาดูใจอยู่คือหนูลลิสา
งั้นเหรอ”
“คือผม...” ธิติท�ำท่าทีอึกอักตามแผน แววตาขุ่นเคืองฉาบทับ
นัยน์ตาแสนใจดีของมารดา “แม่ฟังผมก่อนนะครับ”
“รูปนี่หมายความว่ายังไง” วิยะดาเอ่ยถามพลางยื่นโทรศัพท์
มือถือทีห่ น้าจอมีรปู ลูกชายก�ำลังนอนตระกองกอดลลิสาไว้ในอ้อมแขน
อยูบ่ นเตียงนอนใหญ่ให้ธติ ิ ซึง่ คนอาบน�ำ้ ร้อนมาก่อนมองปราดเดียวก็
รู้ว่าสองเรือนร่างภายใต้ผ้าห่มนวมผืนเดียวกันนั้นมีสภาพอย่างไร
“ตอบแม่มาสิไปป์ รูปเรากับหนูลลิสนี่หมายความว่ายังไง”
“แม่ครับ คือผม...” ธิตอิ กึ อัก ไม่สามารถให้คำ� ตอบทีด่ แี ก่มารดา
ได้
นั่นยิ่งท�ำให้วิยะดาโกรธ หน้าตาแดงก�่ำไปหมดจากอารมณ์
ร้อนๆ ที่พุ่งพรวดขึ้นมา ก่อนผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว มือนุ่มก�ำ
โทรศัพท์มอื ถือของลูกชายไว้แน่นก่อนเอ่ยสั่งแกมบังคับ
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“ตามแม่ไปที่ห้องท�ำงานของพ่อเดี๋ยวนี้!”
เสียงแข็งๆ เอ่ยสั่งก่อนจะสะบัดหน้าเดินน�ำออกไป โดยมีธิติที่
แสร้งท�ำหน้าสลดมองตามแผ่นหลังของมารดาทีก่ า้ วฉับๆ เดินขึน้ บันได
ตรงไปยังห้องท�ำงานของบิดาจนลับตา ก่อนใบหน้าคมสันจะค่อยๆ ผุด
รอยยิ้มสมใจ
สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ธิตใิ นชุดสูทสีนำ�้ เงินเข้มก้าวลงมาจากรถสปอร์ตคันหรู ซึง่
เลี้ยวเข้าจอดตรงที่ประจ�ำบนลานจอดรถชั้นห้าของโรงแรมเดอะแกรนด์วรรักษ์ด้วยท่วงท่ามาดมั่น ใบหน้าคมสันที่เคยเคร่งเครียด
เพราะมีงานล้นมือดูผ่อนคลายกว่าที่เคย เขาเดินตรงไปที่ลิฟต์ไปยัง
ออฟฟิศประจ�ำโรงแรมเดอะแกรนด์วรรักษ์
วันนีเ้ ป็นวันศุกร์ธติ ยิ งั คงต้องเข้าบริษทั เพือ่ ตรวจเอกสารและเซ็น
อนุมตั มิ อบหมายงานทีแ่ ต่ละแผนกยืน่ เสนอ รวมไปถึงการไต่ถามความ
คืบหน้าของโพรเจกต์งานชิ้นส�ำคัญอย่าง วรวรารีสอร์ต ที่มีแพลน
ก่อสร้างรีสอร์ตสไตล์ยูโรเปียนคันทรีบนที่ดินราคาแพงลิบลิ่วย่าน
เศรษฐกิจใจกลางเมือง โดยมีโรงแรมวราเรสซิเดนซ์ ซึง่ มีลลิสานัง่ เก้าอี้
ผู้บริหารเป็นผู้ร่วมลงทุน
ติ๊ง!
เสียงลิฟต์โดยสารตัวใหญ่ดังขึ้นส่งสัญญาณเมื่อเคลื่อนมาถึง
ชั้นที่ต้องการ ชายหนุ่มก้าวออกจากลิฟต์แล้วเดินดุ่มตรงไปยังห้อง
ท�ำงานที่อยู่ด้านในสุด ใบหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดี ท�ำเอาเหล่าพนักงาน
ใต้บังคับบัญชาหลายต่อหลายคนที่เดินผ่านเหลียวมองตามแผ่นหลัง
กว้างของเจ้านายอย่างแปลกใจ โดยเฉพาะพนักงานคนล่าสุดที่ถึงกับ
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หยุดชะงักกึกแล้วหันขวับมาหรี่ตามอง ขณะที่ธิติก็หยุดเอ่ยทักเช่นกัน
“อรุณสวัสดิ์ครับคุณศจี วันนี้ชุดสวยดีนะครับ”
“คะ?” อีกฝ่ายอุทานเสียงหลงอย่างตกใจพลางเหลียวมองรอบ
ตัวเลิก่ ลัก่ พอเห็นว่าไม่มใี ครนอกจากตัวเองก็จมิ้ นิว้ เข้าหาอก แล้วร้อง
ถามกลับอย่างงุนงง
“บอส...ทักศจีหรือคะ”
“ครับ” ธิตริ บั ค�ำเสียงกลัว้ หัวเราะ มองหน้าเลขานุการสาวใหญ่
ที่ท�ำงานให้เดอะแกรนด์วรรักษ์มานาน ตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาฝึกงาน
เป็นพนักงานเข็นกระเป๋าช่วงมัธยมปลาย รวมๆ ก็เป็นเวลาสิบกว่าปี
แล้ว
“วันนี้บอสมาแปลก ดูอารมณ์ดีพิกลนะคะ”
ชายหนุ่มหัวเราะ ขบขันกับค�ำเปรียบเปรยที่อีกฝ่ายใช้อธิบาย
อาการของเขา ‘พิ ก ล’ ดู เ หมื อ นจะไม่ ไ ด้ เ อาไว้ ใ ช้ กั บ คนปกติ สั ก
เท่าไร
“เพิ่งรู้นะครับว่าการที่ผมอารมณ์ดีนี่ไม่ใช่เรื่องปกติ”
“แหม แกล้งถามหรือไงคะ” คนเป็นลูกน้องค่อนขอดพลางท�ำตา
ปะหลับปะเหลือกมองเจ้านายที่ดูเหมือนจะไม่รู้ตัวเอาเสียเลย
ขณะที่ธติ ิหลุดหัวเราะ “ท�ำไมครับ ผมดูอารมณ์เสียตลอดเลย
เหรอ”
“ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ ส่วนใหญ่บอสชอบท�ำหน้านิง่ ๆ มันเลยท�ำให้
บอสดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา แต่วันนี้กลับเดินยิ้มมาแต่ไกล
สามารถมองเห็นได้ในระยะสิบเมตร ศจีก็เลยแปลกใจนิดหน่อย”
“นี่หน้าตาผมดูออกว่าอารมณ์ดีขนาดนั้นเลยหรือครับ” ธิติซัก
ถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ไม่ถือสากับการซักไซ้จากอีกฝ่าย
“ก็ใช่นะ่ สิคะ ไม่อย่างนัน้ ศจีไม่ตกใจขนาดนีห้ รอกค่ะ แถมบอส
ยังเอ่ยทักศจีกอ่ นอีกด้วยทัง้ ทีป่ กติแค่พยักหน้ารับเพียงอย่างเดียว แบบ
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นี้แปลว่าต้องมีเรื่องดีแน่ๆ เลย”
“ผมก็ว่าตัวเองปกตินะ” เขายิ้มบางๆ ก่อนเอ่ยบอก
“งั้นถ้าหากว่าคุณศจีหายตกใจเมื่อไหร่ ผมขอกาแฟใส่น�้ำตาล
สองช้อนแก้วหนึ่งนะครับ”
“คะ? น�ำ้ ตาลสองช้อนหรือคะ” เลขานุการสาวใหญ่แต่ยังโสด
สนิทยกมือขึ้นทาบอกด้วยท่าทีตกใจ “ยิ่งบอสสั่งแบบนี้ ศจีก็ยิ่งอยาก
รู้ว่าเรื่องอะไรถึงได้ท�ำให้บอสเป็นแบบนี้ ปกติศจีเห็นดื่มแต่กาแฟด�ำ
ขมๆ”
“เอ้า ร่างกายผมจะต้องการความหวานบ้างไม่ได้หรือครับ”
“ได้ค่า แต่มนั แปลกๆ”
ธิตหิ วั เราะอารมณ์ดเี มือ่ เห็นท่าทีของเลขานุการสาวทีท่ ำ� หน้านิว่ คิ้วขมวด อยากรู้เรื่องราวของเขาเสียมากมาย เขาจึงเฉไฉไปเรื่อง
อื่น
“ผมไปเซ็นเอกสารก่อนดีกว่าครับ เห็นว่ากองรออยู่หลายแฟ้ม
เลย”
“แหม พอถูกศจีซกั เข้าหน่อยก็เปลีย่ นเรือ่ งเลยนะคะ” หญิงสาว
เอ่ยกระแนะกระแหนพร้อมกับท�ำตาค้อนขวับอย่างไม่จริงจังนัก
“ทีมสถาปนิกของวราเรสซิเดนซ์ส่งแปลนงานมาหรือยังครับ”
“ยังเลยค่ะ บอสจะให้ศจีส่งอีเมลทวงถามไหมคะ”
“ก�ำหนดส่งงานเขาเมื่อไหร่นะครับ” ธิตเิ อ่ยถามอย่างครุ่นคิด
“อีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะ”
“งั้นไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมาก” ธิติบอก โดยไม่ลืมก�ำชับ
เลขานุการส่วนตัวอีกครั้ง
“คุณศจีอย่าลืมกาแฟด�ำ น�ำ้ ตาลสองช้อนของผมด้วยนะครับ”
“ได้ค่า” อีกฝ่ายรับค�ำแข็งขัน แต่ไม่วายพึมพ�ำตั้งข้อสังเกต
“แหม ศจีละอยากรู้จังเลยว่าบอสอารมณ์ดีแบบนี้ได้เพราะใคร”
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ธิติยิ้มให้แก่ค�ำคาดเดาของลูกน้องสาว ก่อนเดินออกมาโดยไม่
ได้พูดอะไร พลันเรื่องราวที่เขาคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำ� ให้เขาอารมณ์ดี
ก็กลับเข้ามาในความคิด
‘พ่อจะไม่ถามแกหรอกนะว่านีม่ นั เรือ่ งอะไร แต่พ่ออยากรู้ว่าแก
จะแก้ปัญหานี้อย่างไรมากกว่า’ เสียงเข้มๆ ของเดชาเอ่ยถามหลังดู
รูปถ่ายของเขากับลลิสาในสมาร์ตโฟนที่วิยะดายื่นส่งให้
ก่อนธิติซึ่งแสร้งยืนท�ำหน้าสลดจะรีบตกปากรับค�ำด้วยกิริยา
คล้ายจ�ำยอม
‘ผมยินดีรับผิดชอบครับพ่อ’
‘รับผิดชอบ!’ มารดาอุทานเสียงดังลัน่ ‘รับผิดชอบอดีตคูห่ มัน้ ที่
ลูกไม่เคยไยดีแถมยังคอยแต่ผลักไสจนหนูลลิสต้องถอนหมั้นน่ะเหรอ
มันไม่ดูแปลกๆ ไปหน่อยหรือไง’ วิยะดาค้านข้อเสนอของเขาแบบ
หัวชนฝา ดูได้จากใบหน้านิง่ จัดทีห่ ากจับเขาฟาดก้นได้แบบเด็กๆ คงท�ำ
ไปแล้ว แต่ธิติก็เอาน�้ำเย็นเข้าลูบโดยการยืนยันจะรับผิดชอบแบบ
หัวชนฝาเช่นเดียวกัน
‘ผมยอมรับผิดทุกอย่างครับแม่’
‘แต่แม่ว่ามันดูจะสายไปหน่อย หนูลลิสเขามีคนที่คบหาพูดคุย
กันอยู่แล้ว’ วิยะดายังคงไม่เห็นด้วย เนื่องจากพอได้ยินข่าวคราวของ
ลลิสาแว่วเข้าหูอยูบ่ า้ งว่าหญิงสาวก�ำลังคบกับทายาทเจ้าของร้านเพชร
แห่งหนึ่ง
‘ผมรู้ครับ แต่ถ้าแม่อยากให้ผมเฉยๆ กับเหตุการณ์ครั้งนี้ ก็ได้
นะครับ’
‘ได้ยังไงกัน เรามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหนูลลิสไปแล้ว’ วิยะดา
โวยวาย
ขณะทีธ่ ติ นิ กึ ขันในใจ เขาถนัดเรือ่ งปัน่ หัวให้มารดาสับสนนักละ
‘อ้าว แล้วคุณจะให้ลกู ท�ำยังไง มันจะรับผิดชอบก็ไม่เอา พอมัน
ลานีน 49

จะท�ำเป็นไม่สนใจ คุณก็ไม่เอาอีก’ เดชาเอ่ยถามคนเป็นภรรยาเสียง
เรียบเรือ่ ย พลางมองหน้าลูกชายอย่างรูท้ นั เล่หเ์ หลีย่ มแพรวพราว เห็น
แววตาของลูกชายกล่าวขอบคุณอยูใ่ นใจ เพราะถ้าขืนพูดออกมาโต้งๆ
คงได้ถูกวิยะดาวีนอีกรอบแน่
‘ผมพร้อมจะท�ำทุกอย่างตามที่แม่ต้องการ ถ้าแม่อยากให้ผม
รับผิดชอบ ผมก็ยินดี แต่ถ้าแม่ไม่อยากให้ผมไปยุ่งเกี่ยวกับลลิส ผมก็
ท�ำให้ได้ครับ’
‘แล้วแบบนัน้ จะมองหน้ากันติดได้ยงั ไง ไปป์กร็ วู้ า่ ครอบครัวของ
เราสนิทกัน ขืนไปป์ไม่รับผิดชอบ แม่คงมองหน้าคุณอลิสาไม่สนิทใจ
โอ๊ย แม่ละปวดหัวกับเราจริงๆ เลย’
‘ผมขอโทษครับแม่’ ธิตกิ ระพุม่ มือขึน้ ไหว้มารดา ดวงตาคมหม่น
แสงลงอย่างส�ำนึกผิด ในขณะทีเ่ ดชาจับตามองการกระท�ำของลูกชาย
อย่างนึกหมัน่ ไส้ เพราะรูด้ วี า่ นัน่ เป็นเพียงมารยาชายทีอ่ กี ฝ่ายสร้างขึน้
เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น
‘แล้วเรือ่ งมันเป็นมายังไงล่ะ ท�ำไมหนูลลิสถึงไปอยูท่ หี่ อ้ งแกได้’
เขาเหลือบตาขึน้ มองบิดาทีเ่ อ่ยถามแล้วเอ่ยตอบเสียงหนักแน่น
ทั้งที่รู้ว่าท่านไม่เชื่อค�ำพูดของเขาแม้สักนิด ‘เราบังเอิญเจอกันที่ผับ
ผมเห็นเขาถูกผู้ชายที่ไหนไม่รู้ลากขึ้นรถจึงเข้าไปช่วย แล้วพาไปนอน
พักที่โรงแรม เราต่างเมากันทั้งคู่ ภาพเลยออกมาอย่างที่เห็นครับพ่อ’
จัดฉาก...เขารู้ว่าบิดาต้องคิดแบบนั้น
‘ถ้าทุกอย่างมันเป็นอย่างภาพที่ออกมาจริง งั้นแกก็ต้องรับผิด
ชอบการกระท�ำของตัวเอง ใช่ไหมคุณ’ เดชาโยนหินถามทางอย่างขอ
ความคิดเห็นกึ่งบังคับอยู่กลายๆ
ภรรยาที่มีสีหน้าหนักอกหนักใจและมองไม่เห็นหนทางจะท�ำ
อย่างไรได้จงึ กระแทกเสียงตอบอย่างขุ่นเคืองใจ
‘มันก็ต้องเป็นแบบนัน้ แหละค่ะ!’ วิยะดาตอบด้วยใบหน้าบึง้ ตึง
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ด้วยเพราะกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ‘แต่คงต้องไปเสี่ยงเอาอีกที
ว่าทางฝ่ายหญิงเขาจะว่าอย่างไร ลูกชายเราเคยท�ำร้ายจิตใจลูกสาว
เขาเสียขนาดนั้น’
‘นี่ตกลงว่าคุณจะเข้าไปสู่ขอหนูลลิสให้ไปป์ใช่ไหม’
‘ค่ะ’
เยส! ธิติอุทานดังลั่นอยู่ในใจ เมื่อหมากทุกตัวบนกระดาน
เคลื่อนไปตามทางที่วางไว้แทบทุกอย่าง แล้วทีน้ีลลิสาก็จะได้รู้ว่า
คนอย่างเขา ‘เจ้าเล่ห’์ ได้มากกว่าทีอ่ กี ฝ่ายคิดเพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ซึ่งนั่นก็คือตัวเธอ
แสงแดดอุ่นร้อนในยามสายที่ส่องลอดเข้ามาทางบาน
หน้าต่างต้องกระทบกับเรือนร่างแบบบางในชุดอยู่บ้านสบายๆ อย่าง
เสือ้ ยืดและกางเกงยีนขาสัน้ ตัวเล็ก ลลิสาก�ำลังนัง่ เซ็นเอกสารอยูท่ โี่ ต๊ะ
เขียนหนังสือริมหน้าต่างด้วยท่าทีคร�ำ่ เคร่งทัง้ ทีเ่ ป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
อันที่จริงเธอควรได้พักผ่อน แต่เนื่องด้วยโพรเจกต์งานชิ้นส�ำคัญที่รอ
อยู่ ท�ำให้เธอนิ่งดูดายไม่ได้
หญิงสาววางปากกาในมือลงแล้วหันไปเปิดอ่านเอกสารปึกใหญ่
ที่เลขานุการสาวจัดการพิมพ์มาให้พลางกดเมาส์ดูแปลนงานจากทีม
สถาปนิกบนจอคอมพิวเตอร์พกพาตรงหน้า เพือ่ ศึกษารายละเอียดของ
งานอย่างตั้งอกตั้งใจ เนื่องจากเธอต้องลงมาดูแลงานนี้ด้วยตัวเอง
เพราะเป็นโพรเจกต์ร่วมลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี และด้วยความไม่
ถนัดท�ำให้ผบู้ ริหารสาวต้องพยายามมากขึน้ โดยการอ่านทวนเอกสาร
ซ�้ำไปซ�้ำมาจนกว่าจะเข้าใจ
ครืด
ลลิสาละสายตาจากร่างตรงหน้าหันไปมองโทรศัพท์มือถือที่
ก�ำลังสั่นอยู่ใต้กองเอกสาร มือเล็กหยิบแฟ้มงานที่กองทับถมกันออก
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ก่อนตัดสินใจกดรับสายเมื่อเห็นว่าเป็นสายเรียกเข้าจากคนคุ้นเคย
อย่างราเชนทร์ ผู้บริหารโรงแรมหนุ่มมากประสบการณ์ ซึง่ เป็นลูกชาย
เพื่อนร่วมธุรกิจของบิดาที่มีอายุมากกว่าเธอเกือบสามปี เขาเป็นคน
เก่งที่คอยให้ค�ำปรึกษาเรื่องงานกับเธอเรื่อยๆ ลลิสาจึงนับถือเขาเช่น
พี่ชายคนหนึ่ง แม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดกับเธอเช่นน้องสาวก็ตาม แต่ดีที่
ราเชนทร์วางตัวดี ไม่ได้รุกหนักอย่างไฮโซหนุ่มที่ตามเกาะแกะเธอจน
เป็นข่าวครึกโครม ลลิสาจึงวางใจและคบหากับเขาอย่างไม่ร้สู กึ อึดอัด
มากนัก
“สวัสดีค่ะคุณเชนทร์ โทร. หาลลิสมีอะไรหรือเปล่าคะ”
“นี่ถ้าไม่มธี ุระ ผมคงโทร. หาคุณลลิสไม่ได้ใช่ไหม” ปลายสาย
ท�ำน�ำ้ เสียงกระเง้ากระงอดน้อยใจอย่างไม่จริงจังนัก เมือ่ ถูกเธอทักเสีย
เป็นทางการ
“ได้สิคะ แต่ทุกครั้งที่คุณเชนทร์โทร. มาก็เพราะเรื่องงานตลอด
ลลิสก็เลยนึกว่าครั้งนี้จะเป็นเรื่องงานด้วย เลยถามออกไปแบบนั้น”
“อ่า จริงด้วยสิครับ ผมก็ลืมไปเลยแฮะ” ลลิสายิ้ม เมื่อได้ยิน
น�้ำเสียงรู้สกึ ผิดจากเขา “ว่าแต่วันนี้คุณลลิสยุ่งหรือเปล่าครับ”
“นิดหน่อยค่ะ คุณเชนทร์มีอะไรหรือเปล่าคะ”
“ผมว่าจะชวนคุณลลิสมาดินเนอร์ด้วยกันเย็นนี้น่ะครับ พอดี
วันนี้ท่โี รงแรมมีโชว์พแุ ฟนซีนานาชาติ”
“น่าเสียดายจัง พอดีลลิสต้องเตรียมเอกสารเข้าประชุมน่ะค่ะ
เป็นครัง้ หน้าได้ไหม” ลลิสาบอกอย่างรักษาน�ำ้ ใจ ขณะทีป่ ลายสายรีบ
รับค�ำอย่างไม่เซ้าซี้
“ได้สิครับ แต่คณ
ุ ลลิสรับปากแล้ว ครั้งหน้าห้ามเบี้ยวนะครับ”
“ค่ะ ไม่เบี้ยวแน่นอน” ลลิสารับค�ำเสียงใส ก่อนที่ชายหนุ่มจะ
ชวนเธอคุยต่ออีกชั่วครู่แล้วกดวางสายไปเพราะมีประชุมพนักงาน
ประจ�ำสัปดาห์ หญิงสาวจึงหันกลับมาอ่านเอกสารสลับกับดูภาพร่าง
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โครงสร้างรีสอร์ตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อกี ครัง้ ท่ามกลางเข็มนาฬิกา
ชี้บอกเวลาที่ค่อยๆ เคลื่อนผ่านไปรอบแล้วรอบเล่า
ก๊อกๆ
เสียงเคาะประตูเบาๆ ดังขึน้ เรียกให้ลลิสาละสายตาจากงาน ก้ม
มองนาฬิกาดิจิทัลตรงมุมจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา
ตรง ก่อนเอนตัวพิงพนักเก้าอี้อย่างเหนื่อยล้า
“ลลิส นี่แม่เองนะลูก ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมจ๊ะ” เสียงอลิสาดัง
ขึ้นหลังประตูไม้บานใหญ่ เรียกให้คนเป็นบุตรสาวหมุนเก้าอี้ที่นั่งอยู่
หันไปมอง ก่อนส่งเสียงตอบรับออกไป
“ได้ค่ะแม่ เข้ามาได้เลยค่ะ” ลลิสาบอก ก่อนประตูห้องนอนจะ
เปิดออก เผยให้เห็นร่างเล็กของคนเป็นมารดาเดินน�ำสาวใช้ที่ถือถาด
ใส่ของว่างตามมาเสิร์ฟ
“เป็นไงบ้าง ท�ำงานเหนื่อยไหมลูก” เสียงนุ่มเอ่ยถามอย่าง
ห่วงใย ขณะที่ลลิสายกแขนขึ้นโอบรอบเอวมารดา แล้วซุกใบหน้าเข้า
กับล�ำตัวอีกฝ่ายอย่างออดอ้อน
“นิดหน่อยค่ะแม่ แต่พอเห็นหน้าแม่ปุ๊บก็หายเหนื่อยเลย”
“แหม ขี้อ้อนจริงนะ” อลิสาย่นจมูกใส่บุตรสาวพร้อมกับยกมือ
ขึ้นลูบศีรษะอีกฝ่ายอย่างเอ็นดู
“แม่เอาขนมกับน�้ำผลไม้มาให้น่ะ ทานรองท้องสักหน่อยจะได้
มีแรงท�ำงานต่อ” อลิสาเอ่ยบอกพลางหันไปพยักหน้าให้สาวใช้ วาง
ถาดขนมลงบนโต๊ะเล็กใกล้ๆ
หญิงสาวจึงคลายอ้อมแขนออกแล้วหันไปหยิบคุกกีเ้ ม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ปากเคี้ยวก่อนชมเปาะ
“หือ อร่อยจังเลยค่ะ”
“ถ้าอร่อยก็กินเยอะๆ เลยจ้ะ แม่ท�ำใส่ขวดโหลไว้ให้อีกเยอะ
เลย” อลิสาบอกเอาใจ เพราะรูว้ า่ ลูกสาวชอบรับประทานขนมคุกกีเ้ ป็น
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ของว่าง แต่กนิ เยอะเท่าไรก็ไม่ยักอ้วน
“แล้วนีล่ กู จะลงไปทานข้าวกลางวันข้างล่างพร้อมแม่กบั พ่อไหม
หรือจะให้แจ่มยกขึ้นมาให้ข้างบน”
“ให้แจ่มยกมาให้ดีกว่าค่ะ หนูไม่แน่ใจว่างานจะเสร็จกี่โมง”
“ได้จ้ะ งั้นเดี๋ยวแม่ท�ำไข่ตุ๋นใส่แคร์รอตให้นะ” อลิสาบอกอย่าง
ใจดี มองลูกสาวที่หยิบขนมเข้าปากชิ้นแล้วชิ้นเล่าอย่างเอ็นดู
“ขอบคุณนะคะแม่”
“จ้ะ เออ แม่ว่าจะถาม”
“ถามอะไรคะ” ลลิสาเลิกคิ้วสูงมองหน้ามารดา
“ก็ขา่ วคราวตาธรรศน่ะสิ พีเ่ ขาได้โทร. หาลูกบ้างหรือเปล่า เงียบ
หายไปเลย”
“ไม่ได้โทร. นะคะ แต่น่าจะยุ่งเรื่องงานนั่นแหละค่ะ เพราะ
ลลิสจ�ำได้ว่าครัง้ ล่าสุดทีค่ ยุ กัน พีธ่ รรศบอกว่าจะมีกองถ่ายภาพยนตร์
จากต่างประเทศมาเข้าพักและขอใช้สถานทีใ่ นโรงแรมถ่ายท�ำภาพยนตร์
ด้วย สงสัยจะยุง่ น่ะค่ะ” ลลิสาตอบให้มารดาคลายกังวล หลังจ�ำได้รางๆ
ว่าพี่ชาย วัยสามสิบสี่ปี ผู้ซึ่งนั่งเก้าอี้ผู้บริหารโรงแรมวราเรสซิเดนซ์
สาขาภูเก็ตเคยเปรยเอาไว้ ครั้งที่กลับมาพักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้ว
“งัน้ ก็คงยุง่ จริงๆ แต่กน็ า่ จับมาตีกน้ เสียให้เข็ด ชอบเงียบไปเฉยๆ
แบบนี้ พานท�ำให้แม่เป็นห่วง”
ลลิสาหัวเราะอย่างนึกขัน ขณะมองใบหน้าเข่นเขี้ยวจริงจังของ
มารดา “แม่จะตีพี่ธรรศที่อายุสามสิบกว่านี่นะคะ”
“ใช่ ตีหมดนั่นแหละ เพราะต่อให้ลูกจะโตแค่ไหนก็ยังเป็นเด็ก
ในสายตาแม่อยู่ดี”
“งัน้ ตีให้แรงๆ เลยนะคะแม่ โทษฐานทีห่ ายไปเป็นเดือน” ลลิสา
ยิม้ ตาหยีอย่างนึกสนุก เมือ่ คิดภาพพีช่ ายตัวสูงถูกมารดาฟาดก้นแรงๆ
จนร้องโอดโอยเหมือนเมื่อครั้งที่แย่งของเล่นกับเธอตอนเด็ก
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“ได้สจิ ะ๊ ” อลิสารับค�ำก่อนบอก “งัน้ ลลิสท�ำงานต่อเถอะลูก แม่
ไม่กวนแล้ว”
“ค่ะ” ลลิสายิ้มหวานให้มารดา พร้อมกับที่โทรศัพท์มือถือซึ่ง
วางอยู่สั่นครืดขึ้นมาอีกครั้ง หญิงสาวจึงเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาดู
แล้วก็ขมวดคิว้ มุน่ มองตัวเลขสิบหลักทีโ่ ชว์อยูบ่ นหน้าจออย่างแปลกใจ
เพราะไม่คุ้นเคยจึงยังลังเลไม่ยอมกดรับ จนอลิสาที่ก�ำลังจะเดินออก
ไปต้องร้องทักท้วง เมื่อเห็นลูกสาวเอาแต่นั่งนิ่ง มองโทรศัพท์มือถือใน
มือ
“ลลิส มีสายเข้าน่ะลูก ไม่รบั หรือไง”
“เบอร์แปลกน่ะค่ะแม่ ไม่คุ้นเลย”
“ลูกน้องเราหรือเปล่า ดูสิยังไม่กดวางเลย สงสัยจะมีธุระ หรือ
เป็นพี่ชายเรา”
“ไม่แน่ใจสิคะ” หญิงสาวตอบก่อนจะยอมกดรับสาย เมื่อสาย
เรียกเข้าสัน่ ซ�ำ้ อีกครัง้ อย่างไม่มที ที า่ ว่าจะยอมกดวางง่ายๆ ลลิสากรอก
เสียงลงไปอย่างสุภาพ แล้วรอฟังปลายสายอย่างใจจดใจจ่อ
“สวัสดีค่ะ ลลิสาพูดค่ะ”
“คิดถึงจัง”
“คะ?” หญิงสาวอุทานอย่างแปลกใจ ท�ำเอามารดาที่กำ� ลังจะ
เปิดประตูเดินออกไปหันขวับมาเลิกคิ้วมอง
“ไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วนั ลืมสามีตัวเองได้ยังไง”
“นีค่ ณ
ุ !” ลลิสาแหวทันทีทจี่ ำ� เสียงปลายสายได้ ก่อนจะลดเสียง
พูดลง กลัวว่ามารดาทีย่ นื รีรอจะเดินย้อนกลับเข้ามาซักถาม “คุณอย่า
มาพูดจาพล่อยๆ แถวนี้นะ”
“สามีคิดถึงภรรยาเป็นการพูดจาพล่อยๆ ตรงไหน” ปลายสาย
ยียวน
ขณะที่ลลิสาหันไปมองประตูที่ปิดลงอย่างคนมีชนักติดหลัง
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ก่อนจะกรอกเสียงห้วนลงไป
“ถ้าคุณจะโทร. มาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้แล้วละก็ ฉันขอ
วางสายนะ”
“ลองวางดูสิ ผมจะไปบอกคิดถึงคุณถึงบ้านเลยคอยดู” ธิติขู่
และลลิสารู้ว่าเขาจะท�ำจริงๆ หากเธอกดวาง
“แล้วคุณโทร. หาฉันท�ำไม มีอะไรหรือเปล่า”
“พูดจาห้วนจังเลยนะครับ นี่อยากให้ผมไปหาจริงๆ ใช่ไหม”
ลลิสาเม้มปากแน่น ก่อนจะเอ่ยถามอีกครัง้ ด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนลง
อย่างชัดเจน ท�ำไมเธอต้องมาถูกเขาไล่บี้แบบนี้ด้วยนะ
“โทร. มามีอะไรหรือคะ” เธอกัดฟันพูด ไม่อยากญาติดีกับคน
ที่ท�ำร้ายจิตใจกันสักนิด
“พูดแบบนี้ค่อยฟังรื่นหูหน่อย”
ลลิสาท�ำหน้ายุ่งใส่โทรศัพท์มือถืออย่างไม่สามารถท�ำอะไรได้
มากไปกว่านั้น ยามได้ยินปลายสายเอ่ยชมอย่างพึงพอใจ ผิดกันกับ
ตัวเธอลิบลับ เธอจ�ำใจพูดต่างหาก
“ตกลงคุณโทร. มาเพื่อที่จะกวนประสาทฉันแค่นี้หรือ...คะ”
“กวนประสาททีไ่ หน ก็บอกว่าคิดถึงไง คิดถึงเมีย” ธิตบิ อกเสียง
หวาน
ลลิสาไม่รู้สึกอินไปกับค�ำพูดของเขาสักนิด แม้จะมีอาการใจ
กระตุกเพราะไม่เคยคุ้นกับค�ำพวกนั้นไปบ้างก็ตาม แต่ก็แค่แวบเดียว
เท่านั้น ก่อนจะตอกกลับไปอย่างไม่ยอมตกเป็นลูกไล่ของเขาอีกง่ายๆ
“นอนด้วยกันแค่ครั้งเดียว เรียกว่าเมียได้แล้วเหรอ”
“คุณเมาจะตาย รูไ้ ด้ไงว่าครัง้ เดียว” ธิตสิ วนกลับท�ำเอาคนถาม
ถึงกับอึ้งไป เธอแค่จะตอบโต้เขาบ้าง แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นการพูด
เข้าตัวเองแบบนี้
“นี!่ ถ้าคุณจะโทร. มาเพือ่ พูดแต่เรือ่ งแบบนี้ ฉันจะวางสายจริงๆ
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แล้วนะ” ลลิสาพูดเสียงแข็ง แต่ดูเหมือนธิติจะไม่สนใจกลับเอ่ยแจ้ง
ความประสงค์ของตัวเองต่อ โดยไม่รับรู้ถึงความรู้สึกกระอักกระอ่วน
ใจของเธอเพราะค�ำพูดห่ามๆ จากปากตัวเองสักนิด
“ผมจองตัว๋ ดินเนอร์บนเรือส�ำราญเอาไว้ ออกมานัง่ กินข้าวเป็น
เพื่อนหน่อยสิ”
“ฉันไม่วา่ งค่ะ มีงานต้องท�ำเยอะแยะ” ลลิสาปฏิเสธทันควันโดย
ไม่หยุดคิดแม้สักวินาทีเดียว
“งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปรับที่บ้าน”
“เอ๊ะ! คุณนี่ยังไง ฉันบอกว่ามีงานต้องท�ำนะ”
“ตอนนี้คณ
ุ ก็ท�ำงานไปสิ ผมจะเข้าไปรับตอนเย็น”
“ฉันไม่วา่ งค่ะ ไม่วา่ จะตอนนีห้ รือตอนไหนทัง้ นัน้ ” ลลิสากัดฟัน
พูดอย่างพยายามระงับอารมณ์ เกลียดความหน้ามึนของธิตสิ ดุ ใจ เธอ
อุตส่าห์ดีใจเรื่องที่เขาหายหน้าไปแล้วแท้ๆ แต่กลับต้องมากังวลใจ
เพราะการกลับมาอย่างกะทันหันของเขาอีกครัง้ “คุณไปชวนผูห้ ญิงใน
สต๊อกของคุณดีกว่านะ อย่าเสียเวลากับฉันเลย”
“ผมไม่เคยคิดว่าการโทร. มาคุยกับคุณจะเป็นการเสียเวลาเลย
สักนิด ผมมีเวลาให้คุณเสมอ”
“แต่ฉันไม่ต้องการนี่คะ เก็บเวลาของคุณไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่น
ได้ไหม”
“สงสัยว่าคุณจะลืมที่ผมบอกไปอย่างนะลลิส”
ลลิสาเม้มปากแน่น กังวลทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ ค�ำพูดท�ำนองนีจ้ ากธิติ
พลางเงี่ยหูฟังค�ำพูดของเขาอย่างใจจดใจจ่อ “ยิ่งคุณพยายามเฟดตัว
ออกห่างจากผมเท่าไหร่ ผมก็จะยิ่งเข้าหาคุณมากขึ้นเท่านั้น”
“ผมอยากกินข้าวกับคุณ เย็นนีเ้ จอกันตอนสิบแปดนาฬิกาที.่ ..”
ชายหนุม่ บอกสถานทีเ่ สร็จสรรพด้วยท่าทีไม่ทกุ ข์รอ้ น เป็นลลิสาเสียอีก
ที่กระวนกระวาย
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“ฉันไม่ว่าง”
“ถ้าไม่อยากให้เรื่องของเราเลยเถิดก็อย่าขัดใจผมนัก ถ้าท�ำให้
ผมไม่พอใจ ผมอาจจะเอาเรื่องของเราไปบอกพ่อแม่คุณก็ได้”
“นี่คุณขู่ฉนั เหรอ”
“มันอาจจะเป็นแค่การขู่เฉยๆ หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ ขึ้น
อยู่กับการตัดสินใจของคุณ” ลลิสากลอกตาอย่างคิดไม่ตก นี่เธอมา
ถึงจุดที่ต้องวิ่งหนีคนที่ตัวเองเคยวิ่งตามได้อย่างไร
“แต่เราไม่ควรเจอกันอีก”
“แต่ผมอยากเจอคุณนี่ จะท�ำยังไงดีล่ะ”
ค�ำตอบแสนกวนและแสนเอาแต่ใจของธิตทิ ำ� ลลิสาอยากจะกรีด๊
ให้ลั่นห้อง
“แต่ถ้าคุณไม่ว่างออกมาเจอผมจริงๆ เดี๋ยวผมไปหาก็ได้นะ”
“ฉันว่าเรื่องของเรามันควรจะจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วนะ”
“ผมต้องเข้าประชุมแล้วละ” ปลายสายเปลีย่ นเรือ่ งคุยกะทันหัน
ท�ำเหมือนไม่ได้ยินค�ำพูดของเธอเลย
“นี่คุณฟังฉันบ้างหรือเปล่า”
“ตกลงว่าเย็นนี้เจอกันนะครับ”
“นี่!” ลลิสาขึ้นเสียง เตรียมจะวีนใส่เขาเต็มที่เพราะหมดสิ้น
ความอดทน แต่ดเู หมือนธิตจิ ะรูท้ นั เขาถึงได้กดวางสายอย่างทันท่วงที
ไม่รอฟังค�ำบริภาษจากหญิงสาวที่ท�ำได้แค่นั่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน มอง
หน้าจอโทรศัพท์มือถือในมืออย่างขัดอกขัดใจที่ไม่สามารถเอ่ยปฏิเสธ
หรือคัดค้านอะไรได้เลย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะยอมตกเป็น
เบี้ยล่างของเขาเพียงฝ่ายเดียว
มือเรียวกดปุ่มปิดเครื่องแล้วเก็บใส่ลิ้นชักก่อนคว้าแฟ้มงานขึ้น
มาเปิดอ่านแล้วเริ่มต้นท�ำงานอีกครั้ง วาดหวังให้ความยุ่งจากกอง
เอกสารช่วยลบเลือนความกังวลใจกับค�ำพูดกึ่งขู่จากธิติ รวมไปถึง
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ความรู้สกึ แปลกๆ ที่พยายามซุกซ่อนไว้นั่นด้วย
เธอเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าถ้าเธอไม่ไปตามนัดของเขา
จะเกิดอะไรขึ้น!
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