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“ขอบใจ ไปได้แล้ว”

ประโยคนั้นผ่านออกมาจากริมฝีปากหยักสวยของชายหนุ่ม 

เรอืนร่างสงูสง่า ที่เอนกายพงิพนกัเก้าอี้ท�างานตวัหรภูายในห้องท�างาน

กว้างขวางของรองประธานกรรมการบริหารเดรอสซีกรุ๊ป กลุ่มธุรกิจ 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งอติาลี

ดวงตาสสีนมิของเขาถอดแบบมาจากบดิา ดวงตาที่สงบนิ่งตดิ

แววเย็นชาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดกันมาของสายเลือดเดรอสซี

ยามนี้ดูเคร่งขรึมกว่าเดิม และหากสังเกตให้ลึกลงไปก็ราวกับจะเห็น

เปลวเพลงิที่ก�าลงัลกุโรจน์อยูใ่นดวงตาคูน่ั้น ซึ่งเกดิจากความไม่พอใจ

ต่อรายงานที่เพิ่งได้รบัเมื่อสกัครู่

ชายหนุม่วางมอืลงบนโต๊ะท�างาน มอืที่เล่าลอืกนัว่าเฉยีบคมที่สดุ 

ในเรื่องการต่อสู้ ไม่แพ้ความเฉียบแหลมของสมองที่ใช้ต่อกรในเกม

ธรุกจิ มอืที่ว่ากนัว่ากมุชะตาของคนกว่าครึ่งค่อนประเทศไว้ด้วยปีกอนั

ยิ่งใหญ่ของเดรอสซทีี่ครอบคลมุธรุกจิแทบจะทกุแขนงในอติาล ีก่อนจะ 

เคาะปลายนิ้วชี้เป็นจงัหวะช้าๆ อย่างที่เจ้าตวัชอบท�ายามใช้ความคดิ 

ดวงตาคูค่มที่แสนลกึลบัพริ้มหลบัลงเมื่อคดิถงึใครคนหนึ่งที่อยู่

ไกลอีกซีกโลก ใครคนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ไกลหัวใจของเขาเลยแม้เพียง 

บทน�ำ
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สกัวนั

‘ปีกของเราไม่ได้มีเอาไว้บินหรอกนะนางฟ้า มันมีไว้ประดับ

ร่างกายแสนสวยเท่านั้นละ มีไว้เพียงแค่ให้พี่ชื่นชม พี่จะเป็นคน 

เดด็ปีกนั่นเอง หากเราคดิจะใช้มนัโผบนิไปจากพี่’

ค�าคาดโทษค�ารามก้องอยู่ในใจ ซึ่งคนที่อยูไ่กลอกีซกีโลกคงไม่มี

โอกาสได้รับรู้ ดวงตาคู่คมอันแสนเจิดจ้าลืมขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับ 

วลีที่คล้ายจะข่มขวัญที่เปล่งออกมาจากริมฝีปากหยักสวยของพญา 

เหยี่ยวแห่งเดรอสซี

“พี่จะท�าให้เรารู้จักกับ เฟอร์นันโด เดรอสซี ให้ลึกซึ้งถึงแก่น 

เลยเชยีวละนางฟ้า!”

พอเอ่ยประโยคนั้นจบ เฟอร์นนัโดกล็กุพรวดขึ้นจากเก้าอี้โดยแรง 

ท่าทางขุ่นมวั ผดิกบัความเยอืกเยน็ที่ทกุคนเหน็จนชนิตาอย่างสิ้นเชงิ 

บ่งบอกให้รู้ว่าเรื่องที่เพิ่งได้รบัรูเ้มื่อสกัครูน่ั้นมอีทิธพิลต่อจติใจของเขา

มากเพียงใด ชายหนุ่มสืบเท้าตรงไปที่ประตูและออกจากบริษัทก่อน

เวลาเลกิงาน ซึ่งถอืว่าผดิปกตวิสิยัเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีค�าสั่งใดก่อนจากไป ซึ่งนั่นยิ่งสร้างความงุนงงให้แก่เลขา- 

นุการสาวใหญ่ที่รับใช้ใกล้ชิดมาตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาบริหารงานแทน

บิดามากยิ่งขึ้นไปอีก จนอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าอะไรคือสาเหตุให้คน 

ที่มีตารางชีวิตแบบที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่คลาดเคลื่อนอย่างเจ้านาย 

ของเธอ มีท่าทางคล้ายกับระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดทุกอย่างให้ 

เป็นจณุเช่นนั้นได้

เฟอร์นันโดก้าวขึ้นไปนั่งในรถยนต์คันหรู ปิดเปลือกตาลงทันที

ที่พลขบัออกรถ ปล่อยความคดิล่องลอยไปถงึใครคนหนึ่งที่คดิถงึอย่าง

สุดหัวใจ หวนคิดถึงวันที่ได้พบกันครั้งแรกที่เกิดความรู้สึกของการ 

เป็นเจ้าข้าวเจ้าของใครสกัคน ความผูกพนัลกึซึ้งแนบแน่น รวมไปถงึ 

ความรกัใคร่อย่างไม่คดิจะไถ่ถอนหวัใจไปจากใครคนนั้นเลย...
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“ฮอว์ค”

เสยีงเรยีกของมารดาซึ่งดงัขึ้นทนัททีี่ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านท�าให้ 

เฟอร์นนัโด เดรอสซ ีถงึกบัเลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ เพราะปกตมิารดา

ของเขามีบุคลิกนุ่มนวลอ่อนหวาน แต่น�้าเสียงเมื่อสักครู่เต็มไปด้วย

ความตื่นเต้นจนสังเกตได้ไม่ยากนัก เขาสืบเท้าเข้าไปหาสตรีผู้เป็น 

สดุที่รกัของทกุคนในครอบครวัพร้อมกบัส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยน

ศิรวัสสามองบุตรชายที่ก�าลังเดินตรงมาหาแล้วยิ้มนิดๆ แม้จะ

มีวัยเพียงแค่สิบสามปี แต่ดูเหมือนว่าเฟอร์นันโดจะซึมซับบุคลิกของ

คนเป็นพ่อไปไม่ใช่น้อย ใบหน้าคมคายของเขาสงบนิ่ง ดวงตาสสีนมิ

อันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายตระกูลเดรอสซีฉายแววลุ่มลึกสุดจะ 

หยั่งถึง ไม่ผิดกับฟรานเชสโกผู้เป็นบิดาเลยแม้แต่น้อย สุขุมและสง่า

งามทั้งที่เป็นเพยีงแค่เดก็ชาย ช่างผดิกบัเดก็วยัเดยีวกนัลบิลบั แม้จะ

ภาคภูมิใจ แต่เธอก็อดห่วงไม่ได้ว่าบุตรชายเพียงคนเดียวจะใช้ชีวิต

อย่างเคร่งเครยีดเกนิไป

เฟอร์นันโดจุมพิตแก้มมารดาเบาๆ อย่างที่ชอบท�าเป็นประจ�า 

ก่อนจะนั่งลงข้างๆ “ตื่นเต้นเรื่องอะไรอยู่เหรอครบัแม่”

“ฮอว์ครู้ได้ยังไงว่าแม่ตื่นเต้น” ศิรวัสสาถามบุตรชาย ก่อนจะ

1
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พยกัหน้ากบัตวัเองเบาๆ พลางคดิว่าขณะที่คนอื่นมกัเดาความคดิของ

พวกเขาไม่ออก แต่ดเูหมอืนว่าผูช้ายตระกลูนี้จะอ่านใจคนอื่นได้อย่าง

ทะลปุรโุปร่ง

“กเ็สยีงใสออกขนาดนี้ จะไม่ให้คดิว่าแม่ก�าลงัตื่นเต้นได้ยงัไงล่ะ

ครบั” เฟอร์นนัโดเอ่ยเรยีบๆ แต่มองผูเ้ป็นแม่ราวกบัจะล้อเลยีน “ตกลง

มเีรื่องอะไรเหรอครบั”

“พรุ่งนี้พวกเราจะไปเมืองไทยกัน” ศิรวัสสาตอบอย่างกระตือ- 

รอืร้น

“เมอืงไทย?” เฟอร์นนัโดทวนค�าพลางเลกิคิ้ว จรงิอยูท่ี่ครอบครวั

ของเขาเดนิทางไปเมอืงไทยทกุปี เพราะที่นั่นคอืแผ่นดนิเกดิของผู้เป็น

มารดา แต่กม็กัจะเป็นช่วงเทศกาล หรอืไม่กว็นัครบรอบการจากไปของ

คนในครอบครวัฝั่งมารดา ซึ่งเท่าที่เขาจ�าได้กไ็ม่ใช่ช่วงนี้

“ใช่จ้ะ อาเหมยีวคลอดแล้ว พวกเราจะไปเยี่ยมครอบครวัอามาร์ค 

กนัจ้ะ” ศริวสัสาตอบยิ้มๆ

เฟอร์นันโดยิ้มเช่นกัน พอจะเข้าใจแล้วว่าท�าไมมารดาถึงได้ 

ตื่นเต้นนกั อาเหมยีว หรอืวฬิาร์ คอืภรรยาของ มาร์คสั เลตอิาร์น ีอดตี

บอดกีาร์ดคู่ใจของบดิาเขานั่นเอง

เขาได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันและมิตรภาพระหว่าง 

ผู้เป็นพ่อกับสองบอดีการ์ด อันประกอบด้วยริคาร์โดกับมาร์คัสอยู ่

บ่อยครั้ง ท�าให้ทราบว่าทั้งสามคนรกัใคร่ผกูพนัชนดิที่เรยีกว่าตายแทน

กนัได้ ปัจจบุนัรคิาร์โดยงัท�างานอยู่กบับดิาของเขาที่อติาล ีแต่มาร์คสั

ลงหลกัปักฐานอยูท่ี่เมอืงไทยเพราะสมรสกบัสตรชีาวไทย และรบัหน้าที่

ดูแลกจิการในภาคพื้นเอเชยีของเดรอสซี

วฬิาร์เคยเป็นเพื่อนบ้านกบัศริวสัสามาก่อน พอเธอแต่งงานกบั

มาร์คสัที่เป็นคนสนทิของฟรานเชสโก กเ็ลยยิ่งท�าให้ความสมัพนัธ์ของ

ทั้งสองคนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พอทราบข่าวว่าวิฬาร์คลอดบุตร จึงเป็น
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ธรรมดาที่ศริวสัสาจะตื่นเต้น 

แต่จะว่าไปแล้วทุกคนล้วนยินดีกับครอบครัวเลติอาร์นีทั้งนั้น 

เพราะทราบดว่ีาพวกเขารอคอยทายาทคนนี้อย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจาก

มาร์คัสกับวิฬาร์แต่งงานกันมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่มีลูกสักที ทั้งคู่

แต่งงานกันก่อนริคาร์โดกับพริสซิลลาด้วยซ�้าไป แต่ริคาร์โดกลับมีลูก

ก่อน เรียกว่าไล่หลังฟรานเชสโกไม่นานนัก ซานติโนซึ่งเป็นบุตรชาย

ของรคิาร์โดมวียัไล่เลี่ยกบัเฟอร์นนัโด และเป็นเพื่อนรกักนัเหมอืนอย่าง

บดิาของพวกเขา ในขณะที่มาร์คสัล้าหลงัคนอื่นๆ ไปนานทเีดยีว กว่า

เขาจะมีลูกคนแรก เฟอร์นันโดซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ก็อายุสิบสามปีเข้าไป

แล้ว ห่างกนัเกนิรอบเลยทเีดยีว ทกุคนจงึยนิดกีบัข่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง

“อามาร์คได้ลูกชายหรอืลูกสาวครบั”

“ลกูสาวจ้ะ ดจีงัเลย จนูจะได้มเีพื่อนผูห้ญงิบ้าง เหน็น้องบ่นอยู่

ว่าฮอว์คกบัซานไม่ค่อยยอมเล่นด้วย” ศริวสัสาเอ่ยถงึ จูเลยีต เดรอสซ ี

บตุรสาวคนเลก็ของตนที่ชอบมาโอดครวญอยูเ่สมอว่าพี่ชายทั้งสองคน

ไม่ยอมเล่นด้วย

เฟอร์นนัโดหวัเราะเบาๆ เมื่อรูว่้าน้องสาวแอบมาฟ้องมารดา เขา

อายสุบิสามปี ส่วนซานตโินอายสุบิเอด็ปี แถมยงัเป็นเดก็ผูช้ายเหมอืน

กนั ความสนใจในเรื่องต่างๆ จงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แต่จูเลยีต

เพิ่งอายสุี่ขวบ แล้วจะให้พวกเขาเล่นอะไรกบัเธอล่ะ จงึเอ่ยกบัมารดา

กลั้วหวัเราะ

“ตอนที่ผมไม่ยอมเล่นตุ๊กตาด้วย กน็กึอยู่เหมอืนกนัว่าเดี๋ยวจูน

ต้องมาฟ้องแม่แน่ๆ”

“แหม...กน็้องเหงานี่จ๊ะ” ศริวสัสาอดแก้ตวัให้ลูกสาวไม่ได้

“ผมทราบครับ แต่ให้ไปเล่นกับเด็กๆ คนอื่น น้องก็ไม่ยอมไป 

โธ่...แม่ครบั ผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา” เฟอร์นนัโดโอดครวญบ้าง

“แม่กไ็ม่รู้จะท�ายงัไง จูนไม่ชอบเล่นกบัคนอื่นเลย เจ้าตวัเขาว่า 
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อยากจะเล่นแต่กับพี่ฮอว์คกับพี่ซานแค่สองคน” ศิรวัสสาเอ่ยอย่าง

อ่อนใจ เพราะลูกสาวไม่ชอบเล่นกบับรรดาลูกคนงานในบ้าน เธอรู้ว่า

ไม่ใช่เพราะความถอืตวั แต่เพราะจเูลยีตอยากเข้ากลุม่กบัผูเ้ป็นพี่ชาย

ต่างหากล่ะ

“ผมทราบครบั เหน็บงัคบัให้ซานเล่นด้วยบ่อยๆ รายนั้นกต็ามใจ 

กนัเหลอืเกนิ” เฟอร์นนัโดเอ่ยอย่างอ่อนใจพอกนั ความเคร่งขรมึของ

เขาท�าให้จเูลยีตไม่ค่อยกล้าตอแยเท่าไร กเ็ลยหนัไปตอแยซานตโินแทน 

รายนั้นกไ็ม่ค่อยกล้าขดัใจ 

เฟอร์นันโดคิดถึงภาพเพื่อนรุ่นน้องที่นั่งเล่นตุ๊กตาเป็นเพื่อน 

น้องสาวตวัเองแล้วกอ็ดยิ้มไม่ได้ ไม่รู้ว่าซานตโินทนได้อย่างไร เดก็หนุม่

คิดแบบข�าๆ โดยไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งตนเองจะสนุกกับการเล่นหัวและ

ตามอกตามใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยิ่งกว่าที่ซานติโนตามใจจูเลียตเสีย

อกี

“ถ้าอามาร์คกลบัมาอยูอ่ติาลกีด็สี ิลกูสาวอามาร์คจะได้มาเป็น

เพื่อนเล่นกบัจูน” ศริวสัสาเอ่ยอย่างมคีวามหวงั

“ได้อย่างนั้นกด็สีคิรบั แต่ผมว่าคงยากหน่อย อามาร์คคงไม่ไว้ใจ

ใครเท่าตวัเองหรอกครบั คงกลวัพ่อจะเหนื่อย ถงึได้ยอมไปอยูไ่กลบ้าน

แบบนั้น” เฟอร์นนัโดคดิว่าตวัเองเดาความคดิของมาร์คสัออก ฝ่ายนั้น

คงไม่วางใจให้คนอื่นดูแลงานแทน อะไรที่จะแบ่งเบาภาระของบิดา 

ของเขาได้ ฝ่ายนั้นไม่เคยดูดาย ความสมัพนัธ์ระหว่างบดิาของเขากบั

อดตีบอดกีาร์ดทั้งสองนั้นเกนิกว่าค�าว่าเจ้านายกบัลูกน้อง ทั้งหมดคอื

เพื่อนตายของกนัและกนั 

แม้จะคิดอย่างนั้น แต่พอเห็นมารดาหน้าม่อยก็อดปลอบใจ 

ไม่ได้ “เอาไว้พอไปถงึแล้ว เราลองชวนอามาร์คกบัอาเหมยีวดอูกีทกีไ็ด้

ครบั”

ตอนที่เอ่ยเช่นนั้น เฟอร์นนัโดไม่ได้คดิอะไรมากไปกว่าอยากให้
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มารดาสบายใจ ไม่เคยคิดเลยว่าในภายภาคหน้า คนที่อยากจะให้

ครอบครวัเลตอิาร์นย้ีายกลบัมาอยู่ที่อติาลยีิ่งกว่าใครกค็อืตวัเขานั่นเอง

เมือ่ครอบครวัเดรอสซเีดนิทำงถงึเมอืงไทย พวกเขำกต็รง

ดิ่งไปที่โรงพยาบาลที่วฬิาร์พกัฟื้นอยู่เป็นล�าดบัแรก แทนที่จะเดนิทาง

ไปยังบ้านพัก ทั้งที่พวกเขาใช้เวลาเดินทางมานานพอสมควรและ

อ่อนเพลยีไม่น้อย

“ขอบคณุมากครบัเจ้านาย” มาร์คสัรบีเดนิเข้าไปค้อมศรีษะให้

คนที่เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนรกัด้วยความปลาบปลื้มใจที่อกีฝ่ายเดนิ

ทางไกลครึ่งค่อนโลกเพื่อมาแสดงความยนิดกีบัตนและภรรยา 

“ยนิดดี้วยนะมาร์ค” ฟรานเชสโกเอ่ยพลางตบไหล่ลูกน้องคู่ใจ

หนกัๆ เขารู้ดว่ีามาร์คสัรอลกูคนนี้มานานเหลอืเกนิ ทั้งคูส่บตากนัด้วย

ความรูใ้จ แม้จะอยูห่่างไกลกนันานกว่าสบิปี นบัตั้งแต่มาร์คสัตดัสนิใจ 

ลงหลักปักฐานที่เมืองไทย แต่มิตรภาพของพวกเขาไม่เคยจืดจางลง 

แต่อย่างใด ฟรานเชสโกพาครอบครัวมาเมืองไทยทุกปี มาร์คัสเองก็ 

พาภรรยาบนิกลบัไปเยี่ยมครอบครวัที่อติาลทีกุปีเช่นกนั ท�าให้ปีหนึ่งๆ 

พวกเขามโีอกาสพบกนัหลายหนพอควร

ศริวสัสาตรงดิ่งไปหาวฬิาร์ทนัท ีความที่เคยเป็นพยาบาล แถม

ยังมีประสบการณ์มีบุตรมาก่อน เธอจึงให้ค�าแนะน�าต่างๆ แก่วิฬาร์

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ทารกตวัอ้วนกลมเป็นศนูย์รวมความสนใจของทกุคน บรรยากาศ 

เตม็ไปด้วยความแจ่มใสเบกิบานอย่างเหน็ได้ชดั

เด็กชายเฟอร์นันโดเดินเลี่ยงไปยังเตียงของทารกตัวจ้อยเมื่อ

พวกผูใ้หญ่มวัแต่สนทนากนั ดวงตาสสีนมิจบัจ้องร่างกระจ้อยร่อยด้วย

ความสนใจ แก้มยุ้ยๆ สีชมพูนั้นท�าให้เด็กชายรู้สึกเอ็นดูอยู่ไม่น้อย  

อดไม่ได้ที่จะใช้ปลายนิ้วเขี่ยแก้มนุ่มของเด็กน้อยไปมา ชอบใจกับ
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สมัผสัอ่อนละมนุที่ได้รบัจนยิ้มกว้างอย่างที่ไม่ได้ท�าบ่อยนกั พลนัชะงกั

การกระท�าของตนเองลง เมื่อได้ยนิเสยีงของใครคนหนึ่งดงัขึ้น

“นายน้อย” มาร์คัสเรียกบุตรชายของเจ้านายด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยน แต่แฝงแววจงรกัภกัดไีม่ผดิกบัที่รู้สกึต่อฟรานเชสโก

“อามาร์ค น้องน่ารกัมากเลยครบั” เฟอร์นนัโดเอ่ยกบับดิาของ

เดก็น้อยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“ขอบคณุครบั ผมดใีจที่นายน้อยเอน็ดูแองเจลา”

“แองเจลา?” เฟอร์นนัโดทวนค�าเบาๆ

“ครบั แองเจลา ชื่อของน้องยงัไงล่ะครบั แองเจลา วรีนิทร์ เลต-ิ

อาร์น”ี มาร์คสัเอ่ยยิ้มๆ ทอดสายตามองลูกสาวตวัน้อยอย่างแสนรกั

“แองเจลา...นางฟ้า” เฟอร์นนัโดพมึพ�าเบาๆ

“ใช่ครบั นางฟ้า แองจี้เป็นนางฟ้าของครอบครวัผม” มาร์คสั

อธบิายด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

“น้องก็เป็นนางฟ้าของผมเหมือนกัน” เด็กชายเฟอร์นันโดเอ่ย

เสยีงใส ผดิบคุลกิที่เคยเป็น ดวงตาพราวพร่างด้วยความชอบใจอย่าง

ที่ไม่ได้ปรากฏบ่อยนกั

มาร์คัสคุกเข่าลงตรงหน้านายน้อยแห่งเดรอสซี มองใบหน้าที่

ถอดแบบเจ้านายของเขามาแทบทุกกระเบียดนิ้วอย่างแสนภักดี โดย

มคีนอื่นๆ จบัตามองการสนทนาของทั้งคู่ด้วยความสนใจ

“ผมไม่มลีกูชายไว้คอยรบัใช้นายน้อยอย่างที่ผมเคยรบัใช้คณุพ่อ 

ของคณุ แต่ถ้าหากนายน้อยคดิว่าแองจี้เป็นนางฟ้าของนายน้อยเช่นกนั 

ผมก็จะภาวนาให้เขาเป็นนางฟ้าที่น�าโชคดีมาสู่นายน้อย แองเจลา  

วรีนิทร์ เลตอิาร์น ีจะซื่อสตัย์ภกัดตี่อนายน้อยไปตลอดชวีติ” 

มาร์คสัเอ่ยอย่างหนกัแน่น ไม่ได้คดิอะไรไปไกลกว่าต้องการให้

บตุรสาวภกัดต่ีอคนในตระกูลเดรอสซเีหมอืนกบัตนเอง โดยไม่รูเ้ลยว่า

ค�าพูดของเขาในวันนี้ จะเป็นเหมือนสิ่งที่พันธนาการสองชีวิตเข้าไว้ 
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ด้วยกนัอย่างไม่มวีนัจะแยกห่าง

ค�าพูดของมาร์คัสท�าให้เด็กชายเฟอร์นันโดหันกลับไปมองร่าง

เล็กจ้อยนั้นอีกครั้ง และคราวนี้ก็เป็นการจับจ้องแบบไม่วางตาเลย 

ทเีดยีว ก่อนจะพมึพ�าออกมาเบาๆ “นางฟ้าเป็นของผมงั้นเหรอ ดจีงั...”

ค�าพูดของเขาท�าให้บรรดาผู้ใหญ่ยิ้มบ้าง หัวเราะบ้าง เพราะ

ต่างคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่ความคิดของเด็กน้อยไร้เดียงสา ไม่มีใคร 

คาดคิดว่าความรู้สึกของเฟอร์นันโดไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนับตั้งแต ่

วนันั้นเป็นต้นมา เขาคดิว่าอกีฝ่ายเป็นนางฟ้าของเขาไปจนตลอดชวีติ 

เดก็ชายเดนิกลบัไปที่เตยีงของทารกน้อยอกีครั้ง คราวนี้ดวงตา

สสีนมิมองร่างเลก็จ้อยตาเขมง็ แล้วค่อยๆ เอื้อมมอืไปจบัมอืเลก็ๆ ที่

ก�าแน่นของทารกน้อยเบาๆ ก่อนจะค่อยๆ คลี่มอืน้อยข้างนั้นออกแล้ว

สอดนิ้วชี้ของตนเองเข้าไป พอมอืของอกีฝ่ายก�ารอบนิ้วของตนเองไว้ก็

ยิ้มด้วยความพอใจ ชะโงกหน้าไปกระซิบเสียงแผ่วที่ใบหูของนางฟ้า

ตวัน้อยราวกบัจะบอกให้รูว่้าเธอกบัเขามพีนัธสญัญาใดต่อกนั และเธอ

คอืของของใคร

“วรีนิทร์...น้องว ีนางฟ้าของพี่”

คนอื่นๆ มองเขาก้มหน้าลงไปกระซบิกระซาบกบัทารกน้อยแล้ว

พากนัอมยิ้มเอน็ดู ไม่มใีครรู้ว่าเฟอร์นนัโดเอ่ยอะไรออกไป เพราะเขา

พดูเสยีงเบามาก ได้แต่เดากนัไปเองว่าอาจจะปลอบประโลมให้เดก็น้อย 

หลบัสบายกเ็ป็นได้

ครอบครัวเดรอสซีขอตัวกลับที่พักเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควร

แล้ว ต่างคดิว่าควรให้เวลาวฬิาร์ได้พกัผ่อนบ้าง รวมถงึพวกเขาเองก็

อ่อนเพลยีจากการเดนิทางอยู่ไม่น้อย ศริวสัสาอุม้ลกูสาวเดนิตามสามี

ออกไป ตอนนั้นไม่มีใครสังเกตเลยว่าก่อนจะก้าวผ่านประตูออกไป 

เฟอร์นนัโดหนัไปมองทารกร่างจ้อยอกีครั้งพร้อมกบัพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“แล้วพบกนันะนางฟ้า”
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เฟอร์นันโดทอดสำยตำมองร่ำงเล็กจ้อยที่วิ่งเข้ำมำหำ 

พลางยิ้มด้วยความพอใจ แม้ปีหนึ่งๆ เขากบันางฟ้าตวัน้อยจะพบกนั

แทบนับครั้งได้ แต่วีรินทร์กลับไม่เคยกลัวเขาเลย พอมาถึงเธอก็โผ

เข้าหา ปากเลก็ๆ กเ็รยีกหานายน้อยเสยีงแจ๋ว เขาย่อกายลงพร้อมกบั

เปิดอ้อมแขนรบัคนที่โผเข้ามาหาพร้อมทั้งส่งยิ้มน้อยๆ ให้

“สวสัดนีางฟ้า” เดก็หนุ่มทกัทายคนในอ้อมแขน

“นายน้อย” เดก็หญงิวรีนิทร์ซบหน้าลงกบัซอกคอคนตวัโตที่ใจดี

กบัเธอยิ่งกว่าใคร

“สวสัดคีรบัอามาร์ค อาเหมยีว” เฟอร์นนัโดเอ่ยทกัทายผู้สูงวยั 

อยากจะยกมอืไหว้อกีฝ่ายตามธรรมเนยีมไทยแบบที่มารดาเคยสอนไว้ 

แต่ก็ไม่อาจท�าได้ เพราะคนตัวเล็กกอดคอไว้แน่น เขาเองก็ไม่คิดจะ 

วางเธอลงแต่อย่างใด

บรรดาผู้ใหญ่สบตากันด้วยความพิศวง ต่างก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า

ท�าไมสายใยผูกพันระหว่างเฟอร์นันโดกับวีรินทร์ถึงได้แนบแน่น ทั้งๆ 

ที่เขาและเธอไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนัก แต่ทั้งคู่กลับคุ้นเคยกันจนน่า

ประหลาดใจ โดยเฉพาะความอ่อนโยนและเอาใจใส่ที่เฟอร์นนัโดปฏบิตัิ

ตอ่วรีนิทร์แบบที่ไม่เคยท�าต่อคนอื่นนอกจากมารดาและน้องสาว แถม 

ดูๆ ไปแล้วยังคล้ายกับว่าเขาเอ็นดูวีรินทร์เสียยิ่งกว่าจูเลียตที่เป็น 

น้องสาวแท้ๆ เสยีอกี 

พื้นฐานนิสัยของเฟอร์นันโดเป็นอย่างไรทุกคนย่อมรู้ดี กระทั่ง

จะยิ้มกย็งัยาก แต่วรีนิทร์กลบัได้รบัรอยยิ้มที่หาได้ยากยิ่งของฝ่ายนั้น

อยู่เสมอ

“สวสัดคีรบันายน้อย แองจี้มาหาพ่อเถอะลกู อย่ากวนนายน้อย

เลย” มาร์คสัทกัทายกลบั ก่อนจะหนัไปเอ่ยกบับตุรสาว เพราะเกรงใจ

เจ้านายน้อยของตน

เด็กหญิงวีรินทร์ส่ายหน้าปฏิเสธอย่างว่องไว รีบซุกหน้าลงกับ
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บ่าแขง็แรงของคนที่โอบอุ้มตวัเองไว้ทนัท ีแม้จะยงัเดก็ แต่เธอกส็มัผสั

ถงึความอบอุ่นของอ้อมแขนนี้ได้เป็นอย่างด ีเวลาที่อยู่กบันายน้อยจะ

ไม่มใีครกล้าขดัใจเธอรวมถงึตวัเขาเองด้วย ท�าให้เธอชอบใจยิ่งนกั

มาร์คัสหันไปสบตากับภรรยาด้วยความอ่อนใจ เพราะนี่ไม่ใช่

ครั้งแรกที่บตุรสาวของพวกเขาท�าแบบนี้ ความสขุมุเยอืกเยน็ของเฟอร์-

นันโดท�าให้ใครๆ มักจะเกรงใจระคนเกรงขามเด็กหนุ่มผู้นี้ทั้งนั้น แต่ 

วีรินทร์ไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย นอกจากไม่กลัวแล้ว ยังชอบอยู่ใกล้ๆ 

ฝ่ายนั้นมากอีกด้วย เขาหันไปสบตาผู้เป็นนายเหนือหัวอย่างฟราน- 

เชสโก ก็พบว่าอีกฝ่ายพยักหน้าให้ ราวกับจะบอกว่าไม่ต้องเกรงอก

เกรงใจหรอืคดิมาก

เฟอร์นนัโดไม่สนใจความคดิของคนรอบข้าง เพราะก�าลงัพอใจ

อย่างยิ่งยวดต่อปฏิกิริยาของเด็กน้อยในอ้อมแขน เธอคือนางฟ้าของ

เขา อยูก่บัเขากส็มควรแล้ว เขาคดิเช่นนี้มาตลอดตั้งแต่วนัที่วรีนิทร์เกดิ 

และบดิาของเธอได้เอ่ยปากว่าเธอคอืนางฟ้าของเขา จงึรบีเอ่ยให้มาร์คสั 

คลายกังวล “ไม่เป็นไรหรอกครับอามาร์ค เขาไม่ได้กวนผมหรอก  

จรงิไหมนางฟ้า”

เดก็หญงิวรีนิทร์พยกัหน้าหงกึๆ ทั้งที่ไม่เข้าใจอะไรนกั แต่เพราะ

นี่คอืนายน้อย เขาว่าอย่างไร เธอกม็กัจะเออออตามไปด้วย

การตอบรับอย่างว่องไวของเธอท�าให้เด็กหนุ่มพอใจยิ่งขึ้น จึง

มอบรางวลัที่ไม่เคยมอบให้ใครมาก่อนแก่นางฟ้าของตนอย่างไม่ลงัเล 

“ไปเล่นด้วยกนัไหม”

วรีนิทร์ยิ้มแป้นพร้อมกบัพยกัหน้ารบัอกีครั้ง

ค�าชกัชวนของเขาท�าให้ฟรานเชสโกกบัศริวสัสาหนัไปสบตาแล้ว

เลกิคิ้วให้กนัด้วยความแปลกใจ เฟอร์นนัโดบ่นให้พวกเขาฟังเป็นประจ�า 

ว่าเบื่อที่จะเล่นตุ๊กตากบัจูเลยีต แล้วบตุรชายของพวกเขาจะเล่นอะไร

กบัเดก็ผู้หญงิอย่างวรีนิทร์ ถงึจะไม่เบื่ออย่างที่เบื่อน้องสาวกนัล่ะ
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ความคดิของเฟอร์นนัโดจดจ่ออยูแ่ต่กบัคนในอ้อมแขนจนไม่ทนั

ได้สนใจว่าตัวเองสร้างความแปลกใจให้คนอื่นๆ มากแค่ไหน รู้แค่ว่า

นางฟ้าตวัน้อยพอใจที่จะอยูก่บัเขาเช่นกนั จงึหนัไปเอ่ยขอตวักบัทกุคน 

“ผมจะพาน้องไปเล่นที่รงันะครบั แล้วเดี๋ยวจะพามากนิข้าว ขอตวัก่อน

นะครบั”

เดก็หนุ่มเอ่ยจบกอ็ุ้มนางฟ้าตวัน้อยลิ่วๆ ไป ทิ้งให้คนอื่นๆ มอง

ตามแล้วคดิกนัไปต่างๆ นานา

มาร์คัสกับวิฬาร์สบตากันด้วยความเกรงใจผู้เป็นนาย ส่วน 

คนเป็นนายอย่างฟรานเชสโกกบัศริวสัสาสบตากนัด้วยความแปลกใจ

อีกครั้ง เพราะ ‘รัง’ ของเฟอร์นันโดไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะเปิดโอกาส 

ให้คนอื่นไปยุ่มย่ามเสียเมื่อไร แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ประหลาดใจได้

อย่างไรกนั

“เอาละ ปล่อยเดก็ๆ เขาไปเล่นกนัเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก 

พวกเราก็ไปคุยกันตามประสาคนแก่ก็แล้วกัน เดินทางเป็นยังไงบ้าง

มาร์ค” ฟรานเชสโกเก็บความสงสัยต่อพฤติกรรมของบุตรชายไว้ 

ก่อน หนัไปชวนลูกน้องสนทนาเกี่ยวกบัการเดนิทางและงานในหน้าที่

รบัผดิชอบของอกีฝ่าย 

“สวยจังๆ นำยน้อยขำ ที่นี่สวยมำก แองจี้ชอบที่สุด”  

เดก็หญงิวรีนิทร์ส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดชอบใจเมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆ 

ทวิทศัน์เบื้องล่างอย่างไม่นกึกลวัสกันดิว่าขณะนี้อยูส่งูจากพื้นดนิมาก

พอสมควร เธอรู้แต่ว่าเมื่ออยู่กบันายน้อย เธอไม่จ�าเป็นต้องกลวัอะไร

ทั้งนั้น

ความจริงเด็กหญิงวัยสี่ขวบอย่างวีรินทร์ควรจะท�าให้หนุ่มน้อย

วัยสิบเจ็ดปีอย่างเฟอร์นันโดเบื่อหรือร�าคาญเหมือนเช่นที่รู้สึกกับเด็ก

คนอื่นๆ ทว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ ดวงตาสีสนิมที่ฉายแววเยือกเย็นอยู่ 
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เป็นนิตย์กลับทอประกายอ่อนโยนยามทอดมองร่างเล็กจ้อยในชุด

กระโปรงน่ารักที่เสริมให้เธอดูคล้ายนางฟ้าตัวน้อยเข้าไปกันใหญ่ 

แน่นอนว่าเขาย่อมไม่เบื่อหน่ายหรอืร�าคาญเพราะเธอไม่ใช่คนอื่น เธอ

เป็นนางฟ้าของเขา ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องปฏิบัติต่อเธอเช่นที่ท�าต่อ 

คนอื่น

“มานี่สิ” เฟอร์นันโดเรียกเด็กหญิงที่ก�าลังเกาะขอบหน้าต่าง

ชะเง้อชะแง้มองออกไปด้วยท่าทตีื่นเต้น 

วรีนิทร์หนัมายิ้มแป้นแล้น ร่างกลมป้อมวิ่งกลบัมาหาคนตวัโตที่ 

นั่งขดัสมาธอิยูก่บัพื้นไม้ขดัเงามนัวบั เดก็หญงิส่งยิ้มไร้เดยีงสา ดวงตา

สีน�้าตาลแวววาวเจิดจ้าเพราะชอบอกชอบใจ เสียงเล็กๆ สอบถาม

เจ้าของอาณาจกัรด้วยความตื่นเต้น “นี่บ้านนายน้อยเหรอคะ”

เฟอร์นันโดอมยิ้ม กวาดสายตามองไปรอบๆ กระท่อมขนาด

กะทัดรัดที่บิดาสร้างไว้ให้บนต้นไม้ใหญ่หลังคฤหาสน์เดรอสซี ตามที่

เขาขอเป็นรางวลัเมื่อท�าคะแนนสอบได้สงูสดุในสายชั้นตอนอายสุบิเอด็

ขวบ ก่อนหนัมาตอบเดก็น้อย “ที่นี่เป็นรงัของพี่”

“รัง?” เด็กหญิงวีรินทร์ทวนค�าพร้อมทั้งเอียงคอมองคนตัวโต

ด้วยความฉงน สอบถามตามความเข้าใจอนัไร้เดยีงสา “นายน้อยเป็น

นกเหรอคะ”

เฟอร์นันโดระเบิดเสียงหัวเราะชอบใจอย่างที่ไม่ค่อยได้ท�าบ่อย

นกั ดวงตาคมทอดมองน้องน้อยอย่างอ่อนโยนกว่าเดมิ นานมากแล้ว

ที่เขาไม่ได้หวัเราะจนเตม็เสยีงเช่นนี้ การเป็นบตุรชายคนโตของ ฟราน- 

เชสโก เดรอสซี ท�าให้เขาถูกคาดหวังจากคนรอบข้างมากมายเหลือ

เกิน บิดาของเขายอดเยี่ยมในทุกเรื่องจนพลอยท�าให้ใครต่อใครต่าง

คาดหวงัว่าเขาจะท�าได้ดไีม่แพ้ท่าน 

เขาเองกไ็ม่ปรารถนาให้ทกุคนผดิหวงัจงึคร�่าเคร่งต่อการใช้ชวีติ

ทั้งการเรียนและการฝึกปรือในเรื่องอื่นๆ บิดามารดาไม่ได้กดดัน แต่
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เป็นเขาที่บอกตวัเองว่ามภีาระอะไรรออยูเ่บื้องหน้า จนแทบจะหาเวลา

ผ่อนคลายเช่นเดก็วยัเดยีวกนัไม่ได้

มือแข็งแรงคว้าเอาร่างเล็กจ้อยตรงหน้าที่ยืนท�าคิ้วขมวดด้วย

ความสงสัยมาวางลงบนตักกว้าง จมูกโด่งเป็นสันหอมลงที่แก้มยุ้ย 

ก่อนจะกระซบิกลั้วหวัเราะแนบใบหเูลก็ “ใครๆ กบ็อกว่าพี่เป็นเหยี่ยว”

“เหยี่ยว?” เดก็หญงิวรีนิทร์เงยหน้าขึ้นถามเจ้าของตกักว้างด้วย

ความงนุงงแกมตื่นเต้น

เฟอร์นันโดยิ้มใส่ดวงตาไร้เดียงสาอีกครั้ง แล้วหยิบโทรศัพท์ที่

วางอยู่ไม่ไกลนักขึ้นมาค้นหารูปภาพที่บันทึกไว้แล้วเปิดให้น้องน้อยดู 

“นี่ไงเหยี่ยว ใครๆ ก็บอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของพี่ ปีกของพี่เป็น 

แบบนี้”

“สวยจัง ปีกของนายน้อยสวยมาก” เด็กหญิงวีรินทร์พึมพ�า 

ดวงตากลมโตจบัจ้องไปที่ภาพในโทรศพัท์

“รู้ไหมว่าเราเองก็มีปีกนะ” เฟอร์นันโดบอกยิ้มๆ พร้อมทั้งลูบ

ศรีษะเลก็ด้วยความเอน็ดู

“จรงิเหรอคะ แองจี้กม็ปีีกเหรอ” เดก็น้อยสอบถามด้วยความ

ตื่นเต้น เรื่องนี้ไม่มใีครบอกกบัเธอมาก่อนเลย

“ใช่จ้ะ วกีม็ปีีกเหมอืนกบัพี่นี่แหละ”

“จรงิเหรอคะ แต่แองจี้ไม่ได้เป็นเหยี่ยวนี่นา”

“มสี ิแองเจลาคอืนางฟ้า นางฟ้ากต็้องมปีีกจรงิไหม”

“แต่เมื่อกี้นายน้อยบอกว่า ‘ว’ี มปีีก ไม่ใช่แองจี้นี่คะ” เดก็น้อย

ซกัถามอย่างเฉลยีวฉลาด

คราวนี้มือแข็งแกร่งของหนุ่มน้อยเฟอร์นันโดอุ้มร่างเล็กจ้อยไป

วางไว้บนต้นขาข้างหนึ่งพร้อมกบัหมนุให้หนัมาเผชญิหน้ากนั แทนการ

นั่งตักพิงหลังกับอกกว้างอย่างทีแรก เชยคางเล็กๆ ขึ้นเพื่อให้เธอได้

สบตากบัเขาพร้อมทั้งเอ่ยสอน “เราชื่อว”ี
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ใบหน้าเลก็ๆ ส่ายไปมาทั้งที่มอืเขายงัแตะปลายคางอยู่ พร้อม

ทั้งรบีปฏเิสธ “แองจี้ชื่อแองจี้”

“เราจะชื่อแองจี้ส�าหรบัคนอื่น แต่ส�าหรบัพี่ เราชื่อว ีจ�าไว้นะ” 

เฟอร์นนัโดย�้ากบัเดก็น้อยอกีครั้ง

“อยูก่บันายน้อยแองจี้ชื่อว”ี วรีนิทร์ทวนค�า ประสานสายตากบั

คนตวัโตราวกบัถูกสะกด

“อยู่กบัพี่ฮอว์คเราชื่อว.ี..วกีบัพี่ฮอว์ค” เฟอร์นนัโดสอนอกี

“วกีบัพี่ฮอว์ค” เดก็หญงิวรีนิทร์ทวนค�าของเดก็หนุม่อกีครั้งอย่าง

ว่าง่าย

“ใช่ เก่งมาก พี่ฮอว์คกบัน้องว ีเรามปีีกเหมอืนกนั เราจะบนิไป

ด้วยกนั ชอบไหม นี่ไงปีกของว”ี เฟอร์นนัโดเอ่ยพร้อมกบัยิ้มให้เดก็น้อย 

อย่างที่ไม่เคยยิ้มให้ใคร ค้นหาภาพปีกของนางฟ้ามาให้น้องน้อยด ูสลบั

ไปมากบัภาพพญาเหยี่ยวที่ถลาเล่นลม เฝ้าย�้าให้เธอฟังอกีหลายครั้ง

ราวกบัจะตอกย�้าลงไปในสมองน้อยๆ นั่น

ดังนั้นไม่นานนักร่างเล็กจ้อยก็ผวาเข้ากอดต้นคอแข็งแรงของ  

‘พี่ฮอว์ค’ ซึ่งโอบอุ้มเอาใจเธออยู่นานสองนานอย่างไว้เนื้อเชื่อใจ ปาก

เลก็ๆ กพ็ร�่าพูดจ๋อยๆ ตามที่ได้รบัการสั่งสอนมา “เรามปีีกๆ วจีะบนิ

ไปพร้อมพี่ฮอว์ค”

“เก่งมาก” เฟอร์นนัโดเอ่ยชมพร้อมกบัจมุพติแก้มยุย้ด้วยความ

เอน็ด ู“เอาละ ไปกนิข้าวกนัดกีว่า”  เขาเอ่ยพลางลกุขึ้นเมื่อพบว่าใกล้

ถึงเวลาอาหารเย็นแล้ว อุ้มนางฟ้าตัวน้อยเดินออกจากรังของตัวเอง

เพื่อกลบัไปสมทบกบัทกุคนอกีครั้ง

บรรยำกำศบนโต๊ะอำหำรอบอุ่นเบิกบำนดังเช่นทุกครั้งที่

พวกเขาได้มารวมตวักนั ความแจ่มใสไร้เดยีงสาของวรีนิทร์ยงัคงท�าให้

ทกุคนผ่อนคลายได้เช่นเคย 
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รอยยิ้มบางๆ บนใบหน้าคมคายของบุตรชายคนโตยิ่งท�าให้ 

ฟรานเชสโกและศริวสัสาเอน็ดเูดก็น้อยเพิ่มขึ้นไปอกี อดคดิไม่ได้ว่าเธอ

ช่างท�าให้บรรยากาศโดยรอบแจ่มใสขึ้นเป็นกอง โดยเฉพาะศิรวัสสา

ซึ่งเป็นห่วงเรื่องการใช้ชวีติที่เคร่งเครยีดเกนิวยัของบตุรชาย พอเหน็ว่า

วรีนิทร์มกัจะท�าให้เฟอร์นนัโดดผู่อนคลายและสดใสทกุครั้งที่ได้พบกนั 

กย็ิ่งท�าให้เฝ้ารอคอยวนัที่สองครอบครวัจะได้พบปะกนัอยู่เสมอ

ซึ่งก็ไม่ต่างจากคนที่เธอก�าลังนึกเป็นห่วงอยู่เลยสักนิด เฟอร์- 

นนัโดเองกร็อคอยโอกาสที่จะได้พบกบันางฟ้าตวัน้อยของเขาอยูเ่สมอ 

อย่างน้อยกเ็พื่อส�ารวจว่าเธออยู่ดมีสีขุหรอืไม่ อะไรที่เป็นของเขาต้อง

ได้รับการดูแลที่ดีเสมอ ไม่มีใครคาดคิดเลยว่า ท่าทางเอ็นดูที่เฟอร์- 

นนัโดมตี่อวรีนิทร์นั้นแฝงความรู้สกึเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยู่ด้วย เพราะ

ไม่คดิว่าเดก็หนุ่มจะยดึมั่นในถ้อยค�าของมาร์คสัถงึเพยีงนั้น ไม่มใีครรู้

เลยว่านบัจากวนันั้นเขากม็องว่าเธอคอืสมบตัขิองเขามาตลอด

“วีไปก่อนนะคะพี่ฮอว์ค” วีรินทร์เอ่ยลาเด็กหนุ่มด้วยท่าทาง

อาลยัอาวรณ์เมื่อถงึเวลากลบับ้าน ใช้สรรพนามแทนตวัเขาและตวัเอง

ตามที่อกีฝ่ายสั่งสอนมาตลอดช่วงบ่ายอย่างไม่ตดิขดั

ทว่าค�าว่า ‘ว’ี กบั ‘พี่ฮอว์ค’ ที่เธอใช้กลบัท�าให้ทกุคนหนัไปมอง

ทั้งคู่เป็นตาเดยีวกนั นอกจากจูเลยีตแล้วไม่เคยมใีครเรยีกเฟอร์นนัโด

อย่างนั้นอีกเลย เช่นเดียวกับที่ไม่เคยได้ยินวีรินทร์แทนตัวเองว่าวี 

มาก่อน ทกุคนเรยีกเธอว่าแองจี้ และเจ้าตวักเ็รยีกแทนตวัเองอย่างนั้น 

มาโดยตลอด 

แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น ทั้งคู่หายไปด้วยกันตลอดบ่าย พอกลับ

มาอกีทกีด็เูหมอืนจะมเีรื่องพเิศษระหว่างกนัอย่างที่ใครๆ ไม่อาจเข้าใจ

เพิ่มขึ้นมาอกีเรื่องหนึ่งแล้ว

เฟอร์นนัโดไม่สนใจสายตาแปลกใจของคนอื่นๆ ตามเคย เรื่องนี้ 

เป็นเรื่องระหว่างเขากบัวรีนิทร์ คนอื่นๆ ไม่จ�าเป็นต้องรู้หรอืเข้าใจแต่
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อย่างใด ขอเพียงแค่เจ้าตัวรู้และท�าตามค�าสั่งของเขาก็เพียงพอแล้ว 

เดก็หนุ่มคดิพลางหนัไปเอ่ยกบัเดก็น้อยที่บอกลาตนเองบ้าง “แล้วพบ

กนันะนางฟ้า”

“ค่ะ แล้วพบกนั” เดก็น้อยเอ่ยเสยีงใส ส่งยิ้มกระจ่างราวกบัแสง

ตะวนัให้อกีฝ่าย

มุมปากของเฟอร์นันโดโค้งขึ้น เมื่อมองรอยยิ้มของคนตัวเล็ก 

พลางคิดว่าคงเป็นเพราะวีรินทร์เป็นนางฟ้า รอยยิ้มของเธอถึงท�าให ้

ทกุอย่างดูสดใสเหลอืเกนิ
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เฟอร์นันโดจ�ำไม่ได้ว่ำตัวเองช�ำเลืองมองนำฬิกำที่แขวน

อยู่บนผนงัเป็นรอบที่เท่าไรแล้ว มองและลอบถอนหายใจ เพราะรู้สกึ

ว่ามนัเดนิช้ากว่าทกุวนั ตั้งแต่เข้ามาช่วยงานของครอบครวัแบบเตม็ตวั 

เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันดูเหมือนว่าจะน้อยเกินไป กิจการมากมาย

หลายแขนงของเดรอสซีท�าให้เวลาทุกนาทีมีค่าต่อเขาเป็นอย่างมาก 

แต่คงไม่ใช่ส�าหรบัวนันี้ วนัที่รู้ว่าจะได้พบกบันางฟ้า 

ชายหนุ่มถอนหายใจอีกครั้งเมื่อนึกถึงเสียงใสๆ ที่ได้ยินผ่าน

โทรศพัท์เมื่อช่วงสาย

‘พี่ฮอว์ค วมีาถงึแล้วนะคะ’

เขาจ�าได้ว่าตัวเองยิ้มเมื่อได้ยินประโยคนั้น ก่อนจะสอบถาม 

อกีฝ่ายบ้าง ‘การเดนิทางเรยีบร้อยดใีช่ไหม’

‘เรยีบร้อยดค่ีะ รอบนี้วมีเีวลาอยูท่ี่นี่หลายวนัเลยด้วย’ สาวน้อย

เอ่ยเสยีงใส

‘อ้อ จรงิส ิเราปิดเทอมแล้วนี่นา’ เฟอร์นนัโดพมึพ�าเบาๆ เขาจ�า

ทกุอย่างเกี่ยวกบัเธอได้อย่างแม่นย�า 

เปิดเทอมคราวนี้วรีนิทร์กจ็ะขึ้นชั้นมธัยมปลายปีสดุท้ายแล้ว อกี

แค่ปีเดียวก็จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่ง 

2
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แต่ความสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขากย็งัคงเหมอืนเดมิ วรีนิทร์ยงัคงพเิศษ

เหนอืคนอื่นเสมอ ยงัคงเป็นนางฟ้าที่น่ารกัของเขา เป็นสมบตัชิิ้นน้อยๆ 

ของเขาเหมอืนเคย

‘ตอนนี้พี่ฮอว์คอยูท่ี่ท�างานใช่ไหมคะ’ วรีนิทร์ถามขึ้น แต่กไ็ม่ได้

รอให้อีกฝ่ายตอบ เพราะสามารถคาดเดาค�าตอบได้เองจากความ 

คุน้เคย ตารางชวีติของเฟอร์นนัโดไม่ค่อยมอีะไรคลาดเคลื่อนเท่าไรนกั 

ในเมื่อนี่เป็นวันท�างาน ก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเขาคงอยู่ที่บริษัท ‘ถ้า

อย่างนั้นวีจะไปรอพี่ฮอว์คที่บ้านนะคะ จะได้ไปทักทายสวัสดีคุณป้า

ก่อน’

‘อืม...ก็ดีเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปรอพี่ที่บ้านก็แล้วกัน’ 

เฟอร์นันโดรับค�า เห็นด้วยว่าวีรินทร์ควรไปทักทายท�าความเคารพ

มารดาของเขาให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะเมื่อเขากลับถึงบ้าน เวลา

ของเธอก็จะได้เป็นของเขาคนเดียวเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตลอด 

‘แล้วพบกนันะนางฟ้า’ เอ่ยด้วยประโยคเดมิที่พดูมาแล้วนบัครั้งไม่ถ้วน

‘ค่ะ แล้วพบกัน’ นางฟ้าของเฟอร์นันโดก็รับปากด้วยประโยค

เดมิไม่มผีดิเพี้ยน

เพราะเหตนุี้เองที่ท�าให้พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซต้ีองมานั่งช�าเลอืง 

มองนาฬิกาครั้งแล้วครั้งเล่า เกือบๆ จะเรียกได้ว่ากระวนกระวาย 

เสยีด้วยซ�้าไป เนื่องจากไม่อยากให้ใครบางคนต้องรอนาน

เฟอร์นันโดกวำดตำมองไปรอบบริเวณทันทีที่ก้ำวเท้ำเข้ำ 

ไปในบ้าน แม้จะไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา แต่คนเป็นแม่ ซึ่งนั่งอยู่ที่ห้อง

โถงกร็ู้ดวี่าเขาก�าลงัมองหาใคร จงึเอ่ยขึ้นมาอย่างรู้ใจ

“ไปรออยู่ที่โน่นแล้วจ้ะ”

เฟอร์นันโดสืบเท้าเข้าไปหามารดา พอไปถึงก็โน้มกายลงไป 

หอมแก้มอกีฝ่าย ก่อนจะนั่งลงข้างๆ โดยที่ยงัไม่เอ่ยอะไรออกมา
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ความเงียบขรึมของบุตรชายเป็นสิ่งที่ศิรวัสสาคุ้นเคยดี จึงเป็น

ฝ่ายย�้าอกีครั้ง “น้องไปรอที่กระท่อมแล้วจ้ะ”

“ไปนานหรือยังครับ” เฟอร์นันโดถามเสียงนุ่ม ไม่จ�าเป็นต้อง

ขยายความ แต่ทั้งคูก่ท็ราบดว่ีา ‘น้อง’ ที่ก�าลงัเอ่ยถงึนั้นไม่ได้หมายถงึ

จูเลยีต

“สักพักใหญ่แล้วจ้ะ เห็นว่าจะไปอ่านหนังสือรออยู่ที่นั่น มา

ตั้งแต่เที่ยง คงไม่รู้จะหาเรื่องไหนมาคุยกับแม่แล้วกระมัง” ศิรวัสสา

เอ่ยกลั้วหัวเราะ ไม่นึกต�าหนิวีรินทร์แต่อย่างใด ฝ่ายนั้นอายุเพียงแค่

สบิเจด็ปี จะให้คยุกบัผู้ใหญ่ทั้งวนักค็งจะไม่ไหว ดงันั้นเมื่อทกัทายพูด

คยุกนัพอสมควรแล้ว เธอจงึอนญุาตให้สาวน้อยไปพกัผ่อนตามสบาย 

และที่ประจ�าของวรีนิทร์กค็อืบ้านบนต้นไม้ของเฟอร์นนัโดนั่นเอง

เมื่อเติบโตขึ้นเฟอร์นันโดก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นน้อยลง แต่ทุกครั้งที่ 

วรีนิทร์เดนิทางมาอติาล ี ‘รงั’ กย็งัเป็นที่โปรดของพวกเขาอยู่เหมอืน

เดมิ พวกเขามกัจะใช้เวลาส่วนตวัด้วยกนัที่นั่นเสมอ เรื่องนี้ทกุคนต่าง

ทราบดี

“คงเพราะตอนที่โทร. คุยกันเมื่อคราวก่อน ผมบอกไปว่าได้

หนงัสอืที่เขาอยากได้มาแล้ว คงจะรบีไปดูนั่นแหละครบั” เฟอร์นนัโด

เอ่ยเสยีงอ่อน เมื่อรู้ว่าวรีนิทร์จะท�ากจิกรรมอะไรระหว่างที่รอเขา “งั้น

ผมขอตวัไปดนู้องหน่อยนะครบั ไม่รูว่้ามใีครหาอะไรไปให้วรีองท้องบ้าง

หรือยัง เวลาอ่านหนังสือขึ้นมาเขาจะลืมเรื่องอื่นไปหมด บางทีก็ไม ่

กนิข้าวกนิปลาเอาดื้อๆ เลยกม็”ี

“แม่ถามแล้ว แต่เจ้าตวัเขาบอกว่ายงัไม่หวิ กเ็หมอืนฮอว์คนั่น

แหละลูก” ศิรวัสสาเอ่ยกลั้วหัวเราะ เฟอร์นันโดเป็นนักอ่านตัวยง  

ดังนั้นกิจกรรมที่เขาท�าบ่อยที่สุดก็คือการอ่าน วีรินทร์จึงซึมซับความ

ชอบนี้ไปโดยปรยิาย หลายครั้งที่วรีนิทร์เดนิทางมาที่นี่ และเธอจะเหน็

สองคนนี้นั่งอ่านหนงัสอือยู่เงยีบๆ ได้เป็นวนัๆ
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เฟอร์นันโดยิ้ม เมื่อถูกผู้เป็นแม่กระเซ้า เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ 

เสยีด้วย แต่กลบัไม่รูส้กึว่าตวัเองน่าเป็นห่วงตรงไหน แต่พอเป็นวรีนิทร์ 

ท�าไมเขาถงึคดิว่าการละเลยไม่กนิอาหารเป็นเรื่องน่าห่วงกไ็ม่ทราบได้ 

จึงแก้ตัวไปข้างๆ คูๆ “ผมโตแล้วนี่ครับแม่ อดข้าวสักมื้อก็ไม่เป็นไร

หรอก แต่วยีงัเดก็”

“ลูกพูดเหมือนกับว่าแองจี้ยังเป็นเด็กอายุห้าขวบ” ศิรวัสสา 

กระเซ้ายิ้มๆ ก่อนจะเอ่ยต่อเมื่อเห็นลูกชายเลิกคิ้วขึ้นนิดๆ “ฮอว์ค 

ลมืไปหรอืเปล่าว่าน้องอายสุบิเจด็ย่างสบิแปดแล้ว”

เฟอร์นนัโดนิ่งไปครู่หนึ่ง อาจเป็นเพราะเขากบัวรีนิทร์ได้พบกนั

ทุกปี ปีหนึ่งก็หลายหนพอควร จึงได้เห็นเธอเติบโตตามวัยขึ้นเรื่อยๆ 

จนไม่รูส้กึแปลกตาหรอืชวนให้สะดดุคดิว่าอกีฝ่ายไม่ใช่เดก็หญงิตวัน้อย 

ในวันวานอีกแล้ว เพราะในความคิดของเขาเธอก็คือนางฟ้าของเขา

เหมือนเดิม จึงเอ่ยกับมารดาอย่างหนักแน่น “แต่ส�าหรับผม เขายัง

เหมอืนเดมิทกุอย่าง”

ศิรวัสสายิ้มนิดๆ เมื่อได้ยินค�าพูดของบุตรชาย พลางคิดว่า 

เฟอร์นันโดคงจะรู้สึกต่อวีรินทร์ดังเช่นที่รู้สึกกับจูเลียตกระมัง เพราะ

เขามกัจะพูดกบัคนเป็นน้องสาวอยู่เสมอว่าไม่รู้จกัโต

“งั้นผมขอตัวก่อนนะครับแม่” เฟอร์นันโดเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่า

มารดาไม่มอีะไรจะสนทนากบัตนเองอกี

“ไปเถอะจ้ะ น้องรอนานแล้ว”

พอได้ยนิค�าอนญุาต ชายหนุม่กส่็งยิ้มให้มารดาอกีครั้ง ก่อนจะ

ส่งสัญญาณให้คนสนิทน�ากระเป๋าเอกสารขึ้นไปเก็บให้ที่ห้องท�างาน 

ส่วนตวัเองกต็รงไปยงัรงัที่รู้ว่ามนีางฟ้าก�าลงัรออยู่

ภำพทีเ่หน็อยูต่รงหน้ำเมือ่เปิดประตกูระท่อมหลังน้อย ซ่ึง 

เป็นอาณาจกัรส่วนตวัเข้าไป ท�าให้จงัหวะฝีเท้าของเฟอร์นนัโดชะงกัลง 
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แล้วเพิ่มความระมดัระวงัในการปิดประตูมากขึ้นกว่าเดมิอกีด้วย ราว 

กบักลวัว่าเสยีงต่างๆ จะไปรบกวนห้วงนทิราของคนตวัเลก็ 

ชายหนุ่มส่ายหน้านดิๆ เมื่อเหน็ท่านอนของอกีฝ่าย ที่ดูอย่างไร

กไ็ม่น่าจะสบายตวันกั วรีนิทร์นั่งพงิผนงั เหยยีดขาทั้งสองข้างราบไป

กบัพื้น ศรีษะเลก็ที่ปกคลมุด้วยเส้นผมสนี�้าตาลนุม่สลวยเอยีงนดิๆ จน

น่าเป็นห่วงว่าหากปล่อยให้อยู่ท่านั้นนานไป เจ้าตวัอาจจะเมื่อยไม่น้อย

ตอนตื่นขึ้นมา มอืเรยีวของเธอจบัหนงัสอืเล่มหนึ่งซึ่งวางเอยีงกระเท่เร่ 

อยู่บนตกั คาดว่าน่าจะผลอ็ยหลบัไประหว่างอ่านหนงัสอืนั่นเอง

ชายหนุม่พยายามระวงัเสยีงฝีเท้าให้เบาที่สดุเมื่อก้าวเข้าไปใกล้

กว่าเดมิ ก่อนจะคกุเข่าลงข้างๆ คนตวัเลก็ที่นั่งหลบัอยู่ แล้วมองเธอ

นิ่งนานยิ่งกว่าทกุครั้งที่ผ่านมา

‘ฮอว์คลมืไปหรอืเปล่าว่าน้องอายสุบิเจด็ย่างสบิแปดแล้ว’

ถ้อยค�าของมารดาผ่านเข้ามาในห้วงคิด ส่งผลให้เฟอร์นันโด 

มองส�ารวจนางฟ้าของตนเองในมุมมองที่ต่างจากเคย ดวงตาคู่คม

ค่อยๆ ไล่มองวงหน้าเนียนกระจ่างอย่างละเอียดถี่ถ้วน นิทรารมณ ์

ของวรีนิทร์เปิดโอกาสให้เขาสามารถส�ารวจเธอได้อย่างอสิระ มมุปาก

หยักสวยของชายหนุ่มยกโค้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองขนตายาวงอนที่

ประดบัอยูบ่นเปลอืกตาที่เวลานี้พริ้มหลบั ซ่อนดวงตากลมโตสนี�้าตาล

ที่เขาจ�าได้ขึ้นใจเอาไว้ภายใน หัวใจคล้ายจะเต้นเป็นจังหวะที่ต่าง 

จากเดิมเมื่อมองพวงแก้มเนียนใสที่อิ่มเอิบด้วยเลือดฝาดแห่งวัยสาว 

และกลบีปากอิ่มเตม็สรีะเรื่อที่เผยอขึ้นน้อยๆ 

ดวงตาสสีนมิที่เคยฉายแววเยน็ชาอยูเ่ป็นนติย์เปลี่ยนเป็นลุม่ลกึ 

พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซีหยุดสายตาไว้ตรงจุดนั้นนิ่งนานราวกับถูก

สะกด มองราวกบันั่นคอืภกัษาหารที่ต้องการโฉบมากลนืกนิให้สมใจ

ความรู้สึกลึกล�้าบางอย่างก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เฟอร์- 

นนัโดไม่เคยคาดคดิมาก่อน จรงิอยู่ที่ว่าเขาให้ความส�าคญักบัวรีนิทร์
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เหนือกว่าคนอื่นเสมอมา แต่ก็เป็นเพราะว่าเธอคือนางฟ้าและเป็น

สมบตัขิองเขา แต่อาการใจเต้นแรงราวกบัค้นพบสิ่งล�้าค่าที่เฝ้าตามหา 

รวมถึงอารมณ์ปรารถนาเฉกเช่นชายหนุ่มที่มีต่อหญิงสาวนั้นไม่เคย

ปรากฏมาก่อน อาจจะเป็นเพราะถกูมารดากระตุน้เตอืนให้รูว่้านางฟ้า

ตวัเลก็ๆ ที่เคยโอบอุม้เอาใจก�าลงัเตบิโตเป็นสาวน้อยแสนงดงามกเ็ป็น

ได้ ที่ท�าให้เขาเริ่มสงัเกตว่าเธอไม่ใช่นางฟ้าตวัน้อยๆ แบบเดมิอกีแล้ว

แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร ตอนนี้มนัเกดิขึ้นแล้ว และคนอย่าง

เขาก็รู้จักตัวเองดีพอที่จะรู้ว่า อารมณ์ปรารถนาที่มีต่อวีรินทร์จะต้อง

แตกต่างจากอารมณ์ปรารถนาที่มต่ีอผูห้ญงิอื่นที่เคยผ่านเข้ามาในชวีติ

อย่างแน่นอน เพราะมันจะไม่ใช่เพียงแค่การปลดเปลื้องอารมณ์ของ

ผู้ชายแบบที่ผ่านๆ มา แต่จะบวกความผูกพนัที่มตี่อกนัเข้าไปด้วย 

ความรู้สึกแปลกใหม่ที่จู่โจมหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัวท�าให้ชาย

หนุม่ถงึกบัสดูลมหายใจลกึเพื่อตั้งสต ิแต่กไ็ม่ได้ตระหนกต่อสิ่งที่ตนเอง

รู้สึกต่อวีรินทร์แต่อย่างใด เธอเป็นของเขามาโดยตลอด หากจะเพิ่ม

ความเสน่หาแบบหญิงชายเข้าไปด้วยก็ไม่เห็นจะมีอะไรให้กังวล แต่

กลับท�าให้เขารู้สึกพอใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อคิดว่าตัวเองจะได้ครอบ

ครองเธออย่างหมดจดทกุวถิทีาง

อาการสัปหงกของวีรินทร์ท�าให้เฟอร์นันโดหลุดออกจากภวังค์

ความคดิ เขามองคนที่หลบัอยูต่รงหน้าด้วยแววตาลกึซึ้งดื่มด�่าเกนิกว่า

ที่เคยใช้มองใคร พลางคิดว่าถ้ายังปล่อยให้นั่งสัปหงกอย่างนี้ต่อไป 

นางฟ้าของเขาคงจะไม่ค่อยสบายตัวนัก จึงเอื้อมมือไปหยิบหนังสือ

ออกจากมอืเธออย่างแผ่วเบาที่สดุ ก่อนจะขยบัไปนั่งเหยยีดขาพงิผนงั

คล้ายกบัท่าที่วรีนิทร์นั่ง ค่อยๆ ประคองสาวน้อยให้นอนราบลง เพราะ

อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายตัวขึ้น วางศีรษะเล็กไว้บนตักกว้างอย่าง

ทะนถุนอม ตกัของพญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซไีม่เคยให้สทิธิ์ใครหนนุนอน

มาก่อน
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วีรินทร์ถอนหายใจลึกทั้งที่ยังหลับเมื่อร่างกายอยู่ในท่าที่ผ่อน

คลายกว่าเดมิ ความเคยชนิท�าให้พลกิกายนอนตะแคงโดยอตัโนมตัิ

เฟอร์นนัโดก้มลงมองคนที่พลกิกายเข้าหาเขาแล้วเลกิคิ้ว ซกีหน้า

งดงามของวีรินทร์ปรากฏแก่สายตาเด่นชัดยิ่งขึ้น ตอนนี้แทบจะเรียก

ได้ว่าจมูกโด่งเล็กน่ารักของเธอจดชิดหน้าท้องแข็งแกร่งของเขาเลย 

ด้วยซ�้าไป สาวน้อยขยบัยกุยกิ คล้ายต้องการหาต�าแหน่งที่สบายเนื้อ

สบายตวัที่สดุ ท�าเอาชายหนุม่ต้องเอื้อมมอืไปลูบศรีษะเลก็เบาๆ คล้าย

ปลอบโยนและกล่อมให้เธอสงบลง

สมัผสัอ่อนโยนท�าให้วรีนิทร์จมลงไปในห้วงนทิราล�้าลกึกว่าเดมิ 

กลิ่นอายชายชาตรีที่อบอุ่นระคนทรงพลังที่แผ่ออกมาจากคนตัวโต

ท�าให้เธอซกุใบหน้าเข้าหาแนบชดิยิ่งขึ้น

กริยิาซกุตวัเข้าหาของอกีฝ่ายท�าให้เฟอร์นนัโดอมยิ้มด้วยความ

พอใจ มอืแกร่งยงัคงลูบไล้ศรีษะเลก็เป็นระยะเมื่อรู้สกึว่าเธอพอใจกบั

สมัผสันั้น และเขาเองกช็อบสมัผสัละมนุจากเส้นผมนุ่มสลวยของเธอ

เช่นกนั ชายหนุ่มเอื้อมมอืไปหยบิหนงัสอืเล่มเดมิที่วางไว้ไม่ไกลนกัขึ้น

มาอ่านเพื่อรอเวลาให้เธอตื่น มอืข้างหนึ่งถอืหนงัสอื ส่วนอกีข้างกล็บูไล้

สอดไซ้พวงผมนุ่มไปพลางๆ ใช้สมัผัสนั้นกล่อมอารมณ์ทั้งของตนเอง

และนางฟ้าตวัน้อยให้อ่อนละมนุไปพร้อมๆ กนั บรรยากาศอบอุน่อ่อน

หวานทั้งที่ไม่มบีทสนทนาใดๆ สกัค�า

ความสขุสงบที่โอบล้อมท�าให้เฟอร์นนัโดไม่คดิจะปลกุคนตวัเลก็

แต่อย่างใด เพราะคิดว่าวีรินทร์คงเหน็ดเหนื่อยต่อการเดินทางไม่ใช่

น้อย ควรรอให้เธอตื่นเองน่าจะดกีว่า เขาเองก็มหีนงัสอือ่านฆ่าเวลา 

ที่ส�าคญั การรอวรีนิทร์ไม่เคยเป็นเรื่องที่เขาเบื่อหน่าย ยิ่งมคีวามเสน่หา

มาเพิ่มเตมิ ความผูกพนั การรอคอยกย็ิ่งมคีวามหมายกว่าเดมิ เพราะ

มนัไม่ใช่เพยีงแค่การรอคอยที่จะได้พบปะพดูคยุเล่นหวักนัอย่างที่ผ่าน

มา แต่เป็นการรอคอยที่จะมอีนาคตร่วมกบัเธอ
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วีรินทร์สูดลมหำยใจลึกเพื่อไล่ควำมงัวเงีย ก่อนจะลืมตำ 

ด้วยความรู้สกึที่สดชื่นขึ้น การเดนิทางท�าให้อ่อนเพลยีอยู่ไม่น้อย ท�า 

เอาเธอถงึกบัเผลอหลบัระหว่างอ่านหนงัสอืรอเฟอร์นนัโดเลยทเีดยีว

‘หนงัสอื?’

สาวน้อยอุทานในใจเมื่อนึกขึ้นมาได้ รีบขยับมือเพื่อส�ารวจหา

หนังสือที่อ่านค้างอยู่โดยอัตโนมัติ แต่ก็พบว่ามือของตัวเองว่างเปล่า 

เธอกะพรบิตาถีๆ่  เพื่อทบทวนว่าตวัเองเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไปหรอื

ไม่ พลนัสายตากก็วาดไปพบหนงัสอืเล่มนั้นจนได้ มนัลอยอยูต่รงหน้า

เธอนี่เอง และถูกกางออกโดยคนตวัโตที่ก�าลงัก้มหน้าลงมามองเธอ

“ตื่นแล้วเหรอ”

เสยีงทุม้ที่ดงัขึ้นรวมถงึใบหน้าคมคายที่ปรากฏอยูใ่นคลองจกัษ ุ

ท�าให้วีรินทร์ถึงกับเบิกตากว้าง จากมุมมองนี้ท�าให้เพิ่งรู้สึกว่าตัวเอง

ไม่ได้นั่งอยู่อย่างที่เข้าใจแต่แรก แต่ก�าลงันอนอยู่ต่างหากล่ะ แถมยงั

นอนหนุนตักเฟอร์นันโดอีกด้วย! แต่ที่ท�าให้หัวใจเธอเต้นไม่เป็นส�่า  

น่าจะเป็นเพราะแววตาของคนที่ก�าลังก้มหน้าลงมามองเธอมากกว่า 

ดวงตาสีสนิมที่คุ้นเคยกลับแฝงแววบางอย่างที่ไม่เคยคุ้น รู้แต่ว่ามัน

ท�าให้วางตัวแทบไม่ถูก ราวกับถูกสะกดด้วยเวทมนตร์จากดวงตา 

คมกล้า

เธอพยายามดบัความว้าวุน่ของตวัเองด้วยการรบีลกุขึ้นยนือย่าง

ว่องไวเพื่อออกจากความใกล้ชดิที่ชวนให้ใจสั่น คดิว่าการท�าอย่างนั้น

น่าจะช่วยท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น ทว่าการลุกพรวดพราดแบบทันที

ทันใดกลับท�าให้หน้ามืดไปวูบหนึ่งเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน 

ท�าเอาซวนเซไปแบบยั้งไม่อยู่ 

ยงัไม่ทนัหายตกใจเรื่องที่ตวัเองหน้ามดื หวัใจดวงน้อยกก็ระตกุ

วบูซ�้าอกี เมื่อท่อนแขนแขง็แกร่งตวดัร่างเธอเข้าไปแนบชดิอกีครั้ง แถม

ยงัแนบสนทิยิ่งกว่าเมื่อครู่อกีด้วย
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“เป็นอะไรหรอืเปล่าว”ี เฟอร์นนัโดถามเสยีงนุ่ม

“มะ...ไม่เป็นไรค่ะ”

“แต่เมื่อกี้เราเซ เหมอืนจะล้มเลย”

“คงเพราะรบีลกุเรว็ไปหน่อยค่ะ กเ็ลยหน้ามดืนดิหน่อย” สาว

น้อยอ้อมแอ้มตอบแบบไม่สบตา

เฟอร์นันโดมองคนที่เอาแต่ก้มหน้าไม่ยอมสบตาเขาอย่างเคย 

แล้วขมวดคิ้วด้วยความสงสยั ก่อนจะกระชบัวงแขนแน่นกว่าเดมิ “แล้ว

เราจะรบีร้อนลกุไปไหนกนั หอื?”

“คอื...วกีลวัพี่ฮอว์คเมื่อยน่ะค่ะ” วรีนิทร์ตอบเสยีงแผ่ว ทั้งๆ ที่

ปกตแิล้วเธอเป็นคนพดูจาฉะฉานอยูเ่สมอ โดยเฉพาะกบัเฟอร์นนัโดที่

คุน้เคยกนัเป็นอย่างด ีแต่ให้ตายกไ็ม่กล้าตอบเขาตามตรงว่าความใกล้

ชดิเมื่อสกัครู่ท�าให้เธอใจสั่นจนท�าอะไรไม่ถกู และที่ส�าคญักค็อืแววตา

แปลกๆ ของเขานั่นละที่เป็นสาเหตใุหญ่

“พี่ไม่เมื่อยหรอก แล้วนี่เราโอเคหรอืยงั ยงัรู้สกึหน้ามดือยู่หรอื

เปล่า”

“ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะ พี่ฮอว์ค...เอ่อ...พี่ฮอว์คปล่อยวีเถอะค่ะ”  

วีรินทร์เอ่ยไม่เต็มเสียงนัก กลัวเขาจะจับได้ว่าตัวเองก�าลังประหม่า

อย่างที่ไม่เคยเป็นกับเขามาก่อน เฟอร์นันโดจะคิดอย่างไรถ้ารู้ว่าเธอ

ก�าลงัคดิอะไรอยู่ เขาอาจจะคดิว่าเธอเหลวไหลกไ็ด้ที่รู้สกึเขนิอายเขา

ราวกบัหญงิสาวเขนิอายชายหนุ่ม แต่เธอกร็ู้สกึอย่างนั้นจรงิๆ

เฟอร์นนัโดมองแก้มเนยีนใสซบัสรีะเรื่อที่เจ้าตวัพยายามซ่อนมนั

ด้วยการก้มหน้าบ้าง เบอืนหน้าไปด้านข้างบ้างด้วยความรูส้กึหวานล�้า

ไปทั้งหัวใจ ทุกอย่างฟ้องชัดว่าคนในอ้อมแขนเขาก�าลังรู้สึกอย่างไร  

วรีนิทร์สนทิสนมกบัเขามานาน แต่ไม่เคยมอีาการเช่นนี้มาก่อน บางที

อาจเป็นเพราะเธอรับรู้ได้ว่าอ้อมแขนเขาที่โอบกอด สายตาที่เขามอง 

และความรูส้กึที่เขาสื่อไปถงึเธอมนัต่างไปจากเดมิ ถงึได้มอีาการเช่นนี้ 
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สีระเรื่อบนแก้มสาวช่างยั่วใจจนชายหนุ่มอดใจไม่ไหวจนต้อง

ยื่นมือไปสัมผัสอย่างทะนุถนอม ส่วนแขนอีกข้างก็ยังโอบรัดร่างน้อย

ไว้ไม่ปล่อย

“แก้มเราแดง ร้อนด้วย เป็นอะไรไป” เขาถามพลางดันมือที่

ประคองแก้มนวล กึ่งบงัคบัให้เธอเงยหน้าขึ้นสบตา

ดวงตากลมโตสนี�้าตาลของวรีนิทร์ไหวระรกิเมื่อมองสบกบัดวงตา 

สสีนมิคมกล้า หวัใจดวงน้อยเต้นระรวัจนแอบกลวัว่าอกีฝ่ายจะได้ยนิ 

เธอกเ็หมอืนกบัคนอื่นๆ ที่คดิว่าดวงตาของเฟอร์นนัโดนั้นเหมอืนกบัจะ

มองทะลหุวัใจและความคดิของคนอื่นได้ กลวัเหลอืเกนิว่าเขาจะอ่าน

ความคิดเหลวไหลของเธอออก เสียงที่ตอบค�าถามของเขาจึงสั่นไหว

พอๆ กบัแววตา “ปะ...เปล่าค่ะ ไม่ได้เป็นอะไร”

เฟอร์นนัโดมองพวงแก้มแดงก�่าพร้อมกบัสดบัเสยีงตะกกุตะกกั

ของคนตวัเลก็ด้วยความเอน็ด ูถงึนางฟ้าของเขาจะปฏเิสธ แต่เขากลบั

ไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียว แววตาอ่อนเดียงสาที่ไม่ประสาต่อการซ่อนเร้น

อารมณ์ตอบค�าถามของเขาได้ชดัเจนยิ่งกว่า ภาษาพดูอาจโกหกบดิเบอืน 

ได้ แต่ภาษากายไม่เป็นอย่างนั้น 

บางทวีรีนิทร์คงก�าลงัตระหนกต่อรูปแบบความสมัพนัธ์ที่ไม่เคย

คาดคิดมาก่อน เช่นเดียวกับที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้ ทว่าประสบการณ์

ชวีติที่มากกว่าท�าให้เขาท�าความเข้าใจมนัได้อย่างรวดเรว็ แต่วยัเพยีง

สบิเจด็ปีคงท�าให้สาวน้อยของเขารบัมอืได้ไม่ดนีกัที่อยู่ๆ สายตาที่เขา

ใช้มองเธอกเ็ปลี่ยนไป

เมื่อคดิถงึวยัอนัน้อยนดิของอกีฝ่าย พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซกี็

ถอนหายใจลกึ ก่อนจะคลายอ้อมแขนอย่างไม่เตม็ใจนกั แต่ทกุอย่าง

ย่อมมหี้วงเวลาของมนั เขาคงต้องรอไปก่อน 

“ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว เหนื่อยมากสิถึงหลับปุ๋ยแบบนี้ พี่เข้ามา

เรายงัไม่รู้สกึตวัเลย”
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ทันทีที่อีกฝ่ายคลายอ้อมแขน วีรินทร์ก็ขยับถอยหลังออกห่าง

ทนัท ีพยายามจะหาเรื่องชวนสนทนา เพื่อไม่ให้เขารูส้กึว่าเธอมอีาการ

ผดิปกติ

“แล้วพี่ฮอว์คมานานหรือยังคะ” สาวน้อยเอ่ยถามเสียงแผ่ว 

แก้มร้อนขึ้นมาอีกเมื่อนึกถึงความใกล้ชิดระหว่างเขากับเธอเมื่อสักครู่ 

ใจจรงิอยากจะรู้ว่าตวัเองนอนหนนุตกัเขานานแค่ไหนแล้วต่างหาก

“นานพอจะเหน็ว่าเราสปัหงกเป็นรอบที่ล้านนั่นแหละ”

“แล้วท�าไมถงึไม่ปลกุวลี่ะคะ ไม่เหน็ต้องนั่งรอแบบนี้เลย”

“พี่รอได้” เฟอร์นนัโดเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย แต่แววตาล�้า

ลึกราวกับต้องการสื่อให้รู้ว่าการรอคอยที่เอ่ยออกมาเมื่อสักครู่ ไม่ใช่

เพยีงแค่การรอคอยให้เธอตื่นเท่านั้น

แววตาแบบนั้นท�าให้สาวน้อยรู้สกึสะบดัร้อนสะบดัหนาวขึ้นมา

อีกครั้ง ว่ากันว่าดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คนที่พูดน้อยอย่างเฟอร์นันโดที่สามารถใช้แววตาแทนค�าพูดได้เป็น

อย่างด ีเธอเคยเหน็ผูท้ี่อยูภ่ายใต้การปกครองของเดรอสซทีี่ตวัสั่นเพยีง

แค่สบสายตาเยน็เยอืกของเขา ตอนนี้เธอเองกก็�าลงัสั่น แต่ไม่ใช่เพราะ

เขาส่งสายตาเยือกเย็นให้แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะแววตาที่เธอสาน

สบมนักลบัแฝงความเร่าร้อนแปลกๆ ระคนกบัความมุ่งมาดปรารถนา

จะครอบครอง 

เธอตคีวามได้แบบนั้น กเ็ลยไม่แน่ใจนกัว่าตวัเองเข้าใจถูกต้อง

หรอืไม่ ส่งผลให้ว้าวุ่นใจไม่น้อย รู้สกึราวกบัมอืไม้เกะกะไปหมด ไม่รู้

จะวางมนัลงตรงไหนดี

กริยิาแบบนั้นท�าให้เฟอร์นนัโดยิ้มออกมาอกีครั้ง ทกุสิ่งที่วรีนิทร์

แสดงออกล้วนท�าให้มั่นใจได้ว่าเธอรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขาต้องการสื่อ

ไปถงึ เท่านี้กน็บัว่าคบืหน้าไปอกีก้าวแล้ว อย่างน้อยที่สดุกค็วรให้เธอ

รู้ว่า เขาไม่ได้คดิว่าเธอเป็นแค่นางฟ้าตวัน้อยแบบเดมิอกีต่อไป 
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“พี่รอได้ แต่เรากไ็ม่ควรให้พี่รอนาน จรงิไหม”

วีรินทร์ถึงกับกลืนน�้าลายอึกใหญ่ ก่อนจะสบตาเขาแบบกล้าๆ 

กลวัๆ “ขอโทษค่ะ วหีลบัเพลนิไปหน่อย”

“พี่ไม่ได้หมายถงึเรื่องที่เรานอนหลบั พี่หมายถงึอย่าให้พี่รอนาน”

“เอ่อ...คือ...” สาวน้อยถึงกับพูดไม่ออก เพราะไม่แน่ใจนักว่า 

อกีฝ่ายหมายถงึอะไร

“อะไรที่ควรท�ากร็บีท�าซะ รู้ไหม เมื่อตอนนี้หน้าที่ของเราคอืการ

เรยีน กร็บีเรยีนให้จบ”

“เอ่อ...ค่ะ” วีรินทร์ได้แต่พยักหน้ารับเบาๆ ไม่รู้ว่าเรื่องมันวก

กลับมาที่การเรียนของเธอได้อย่างไร ปกติเฟอร์นันโดไม่ค่อยพูดเรื่อง

จุกจิกพวกนี้กับเธอนัก เพราะที่ผ่านๆ มาเธอก็เล่าเรื่องที่โรงเรียนให ้

อกีฝ่ายฟังบ่อยๆ อยูแ่ล้ว เขาจงึทราบดว่ีาการเรยีนของเธออยูใ่นเกณฑ์

ด ีและไม่มปีัญหาแต่อย่างใด จงึไม่ค่อยก�าชบัเรื่องนี้เท่าไรนกั แต่ไม่รู้

ท�าไมวนันี้จู่ๆ ถงึเกดิอยากก�าชบัก�าชาให้เธอตั้งใจเรยีนขึ้นมา

เฟอร์นนัโดยิ้มด้วยความพอใจเมื่ออกีฝ่ายรบัปาก แม้จะค่อนข้าง 

แน่ใจว่าวรีนิทร์ไม่ใช่เดก็เหลวไหล แต่เขากอ็ยากจะให้เธอเรยีนจบเรว็

ที่สดุอยู่ด ี“ดแีล้ว ปีนี้ ม. ปลายปีสดุท้ายแล้วนี่นา วสีนใจจะมาเรยีน

มหาวทิยาลยัที่นี่ไหม”

“อะไรนะคะ!”

“พี่อยากให้วมีาเรยีนต่อที่นี่”

“ท�าไมอยู่ๆ ถงึอยากให้วมีาเรยีนที่นี่ล่ะคะ” สาวน้อยสอบถาม

ด้วยความงนุงง เพราะไม่เคยคยุเรื่องพวกนี้มาก่อน

เฟอร์นันโดถอนหายใจลึก รู้ดีว่าวีรินทร์คงจะงุนงงอยู่ไม่น้อยที่

อยู่ๆ เขาก็เสนอเรื่องนี้ขึ้นมา แต่เมื่อแน่ใจความรู้สึกของตนเองแล้ว  

คนอย่างเขาย่อมไม่รรีอที่จะปูทางให้แก่สตรทีี่หมายใจจะให้เป็นคูช่วีติ

อย่างแน่นอน เมื่อความรูส้กึก้าวไปไกลกว่าค�าว่าเอื้อเอน็ด ูกป็รารถนา
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จะประคบัประคองเธอไว้ในฝ่ามอืตลอดเวลา 

จะช้าหรือเร็ววีรินทร์ก็ต้องมาเป็นภรรยาของเขา ก็ไม่สู้ให้มา

ท�าความคุ้นเคยกับชีวิตที่นี่ไม่ดีกว่าหรือ เธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลามา

ปรับตัวอีก พอเรียนจบมหาวิทยาลัยก็จะได้แต่งงานกันทันที หรือถ้า

เธอและคนในครอบครวัทั้งสองฝ่ายไม่มปัีญหาอะไร จะแต่งงานกนัเสยี

ตั้งแต่ตอนเรยีนมหาวทิยาลยัเลยเขากพ็ร้อมทกุเมื่อ

พอคดิมาถงึตรงนี้ พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซกีถ็งึกบัถอนหายใจ

ยาวอีกครั้ง เพราะความหวังที่จะได้ครอบครองวีรินทร์ก่อนเรียนจบ

คงจะริบหรี่เต็มทน แค่จะควักตัวออกมาจากอกครอบครัวเธอก็ไม่ใช่

เรื่องง่ายแล้ว 

ครอบครวัเขาเองกร็กัวรีนิทร์ไม่ต่างจากบตุรสาว คงจะไม่เหน็ดี

เหน็งามไปด้วยเป็นแน่ ต่อให้เขายนืยนัความรูส้กึของตนเองว่าแน่นอน

มั่นคงเพียงใด อีกหลายฝ่ายก็คงจะอยากให้เธอได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่

เตม็ตวัเสยีก่อน ดงันั้นเมื่อยงัครอบครองไม่ได้ กอ็ยากให้อยู่ใกล้หูใกล้

ตากย็งัด ีระหว่างที่รอให้วรีนิทร์เรยีนจบ ระยะเวลาคงนานพอที่จะท�า

ให้ทกุๆ คนเข้าใจและยอมรบัสถานะที่เปลี่ยนไประหว่างเขากบัเธอได้

อย่างแน่นอน ชายหนุ่มคิดค�านวณทุกอย่างด้วยความรอบคอบตาม

นสิยัประจ�าตวั

“มอีะไรหรอืเปล่าคะพี่ฮอว์ค” วรีนิทร์ถามอกีครั้ง เมื่อเขาไม่ตอบ

ค�าถามของเธอ เอาแต่ถอนหายใจอยู่หลายครั้ง

“วนัเกดิเราไม่ได้ตรงกบัช่วงปิดเทอมที่เมอืงไทยใช่ไหม”

สาวน้อยกะพรบิตาปรบิๆ เพราะนอกจากเฟอร์นนัโดจะไม่ตอบ

ค�าถามของเธอเลยสกัข้อแล้ว ยงัย้อนกลบัมาเป็นฝ่ายตั้งค�าถามกบัเธอ

อีก แต่ความเคารพและเชื่อฟังอีกฝ่ายมาตลอดท�าให้เธอตอบค�าถาม

ของเขาแต่โดยด ีทั้งที่แน่ใจว่าเขาจ�าวนัเกดิเธอได้ เพราะได้รบัของขวญั

จากเขาอยู่ทกุปี มนัคล้ายกบัว่าเขาถามเพื่อย�้าให้แน่ใจมากกว่า “ใช่
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ค่ะ ไม่ตรงหรอก วนัเกดิวอียู่ในช่วงเทอมแรกค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นมาหาพี่ทนัททีี่ปิดเทอมเลยได้ไหม พี่จะจดัการเรื่อง

การเดนิทางให้ ปีนี้วมีาฉลองวนัเกดิอายสุบิแปดกบัพี่นะ ย้อนหลงัไป

บ้างกไ็ม่เป็นไรหรอก”

“ท�าไมล่ะคะ มันจะสิ้นเปลืองเกินไปนะคะ มีอะไรหรือเปล่า” 

แม้ปกติเธอจะเชื่อฟังอีกฝ่ายมาตลอด แต่ครั้งนี้มันออกจะสิ้นเปลือง

เกนิไปจนอดสงสยัไม่ได้

“ที่นี่อายุสิบแปดถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว แถมปีนี้วีก็จะจบ

มธัยมแล้วด้วย นี่ยงัไม่ถอืว่าเป็นโอกาสพเิศษอกีเหรอ พี่อยากให้วมีา

ฉลองวนัที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่กบัพี่ที่นี่ได้ไหม”

“อ๋อ...” สาวน้อยลากเสียงเป็นเชิงรับรู้ ว่าเหตุใดเขาถึงคิดว่า 

วนัเกดิเธอปีนี้ต่างจากทกุปี ก่อนจะตอบเขายิ้มๆ ท่าทคีล้ายกบัวยัรุ่น

ทั่วไปที่อยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆ “แต่ที่เมืองไทยก็ยังถือว่าวีเป็นเด็ก 

อยู่นะคะ ต้องอายยุี่สบิปีโน่นแน่ะค่ะ ถงึจะถอืว่าบรรลนุติภิาวะ”

ดวงตาของเฟอร์นันโดลุ่มลึกกว่าเดิมเมื่อมองกลีบปากอิ่มที่คลี่

ออกอย่างงดงามเมื่อคนตวัเลก็แย้มยิ้ม ชายหนุ่มสูดลมหายใจลกึเพื่อ

ระงับความรู้สึกบางอย่างที่พลุ่งพล่านขึ้นมาจนแทบควบคุมไม่ได้ ที่

ผ่านมาความรู้สึกของเขาที่มีต่อวีรินทร์ไม่ได้วูบวาบหวือหวา แต่มัน

เหมือนกับน�้าที่หยดลงไปในภาชนะทีละหยดๆ ผ่านเวลาช้านานจน

กระทั่งถงึวนัหนึ่งที่มนัเตม็เปี่ยม แล้วหลงัจากนั้นกล็้นบ่าออกมาแบบ

ห้ามไม่อยู่ 

น�้าหยดเลก็ๆ นั่นคอืความรกัความผกูพนัที่สั่งสมมา ส่วนภาชนะ

ที่ว่ากค็อืหวัใจของเขานี่เอง ที่ตอนนี้อาบล้นด้วยความรกัความเสน่หา

ที่แทบไม่อยากจะเชื่อว่ามากมายถงึเพยีงนี้ ราวกบัว่าเธอเกดิมาเพื่อให้

เขารกัอย่างแท้จรงิ

“ดูเหมอืนเราอยากจะบรรลนุติภิาวะเรว็ๆ”
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“แหม...ใครๆ ก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละค่ะ” สาวน้อย

เอ่ยอย่างร่าเริงเหมือนอย่างเด็กทั่วไปที่มักคิดว่าการบรรลุนิติภาวะจะ

ท�าให้ตวัเองกลายเป็นผู้ใหญ่ และท�าอะไรได้อย่างอสิระ

“ก็ใช่ว่าจะท�าไม่ได้นี่” ชายหนุ่มเอ่ยยิ้มๆ ความจริงแล้วคนที่

อยากให้วีรินทร์บรรลุนิติภาวะโดยเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นเขานี่ละ ไม่ใช่

ใครอื่น

“เอ๊ะ ได้เหรอคะ” วรีนิทร์ถามอย่างกระตอืรอืร้น เธอรู้อยู่หรอก

ว่าอทิธพิลของเดรอสซกีว้างไกลมาก แต่ไม่คดิว่าจะจดัการได้แม้กระทั่ง

เรื่องแบบนี้ อกีอย่าง เธอรู้ว่าเฟอร์นนัโดไม่ชอบใช้อทิธพิลพร�่าเพรื่อ จงึ

อดหยั่งเชิงไม่ได้ “อย่าบอกนะคะว่าพี่ฮอว์คคิดจะใช้อิทธิพลจัดการ

เรื่องนี้ให้ว”ี

“เปล่าเลยนางฟ้า เรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้อิทธิพลอะไรหรอก” 

พญาเหยี่ยวเอ่ยกลั้วหวัเราะ มองคนตวัเลก็ด้วยดวงตาพราวระยบั

“อ้าว งั้นเหรอคะ แล้วท�ายงัไงล่ะคะ”

“เคยได้ยนิค�าว่าบรรลนุติภิาวะโดยการสมรสไหม ถ้าเราต้องการ 

พี่กพ็ร้อมจะท�าให้เราเป็นผู้ใหญ่ทนัท ีวรีนิทร์”

ดวงตากลมโตของวีรินทร์เบิกกว้างขึ้นทันทีที่ชายหนุ่มพูดจบ 

พอๆ กบัแก้มเนยีนใสที่กลายเป็นสแีดงราวกบัลูกต�าลงึสกุ ไม่คาดคดิ

ว่าค�าตอบของเขาจะออกมาในรูปนี้ ถงึเธอจะคดิอยากเป็นผู้ใหญ่ แต่

การบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสอะไรนั่นมันอยู่ห่างไกลความคิดของ

เธอเหลอืเกนิ ไม่เคยคดิด้วยว่าวนัหนึ่งจะมคีนมาพดูเรื่องการสมรสกบั

เดก็ที่อายแุค่สบิเจด็ปีอย่างเธอ แถมยงัขนัอาสาจะท�าให้เธอเป็นผู้ใหญ่

อกีด้วย เขาบอกว่าพร้อม แล้วเธอล่ะพร้อมไหม 

สาวน้อยได้แต่ถามตัวเองด้วยหัวใจที่เต้นโครมคราม ก่อนจะ 

หวัเราะแหะๆ เป็นการกลบเกลื่อน “ยะ...อย่าล้อเล่นแบบนี้สคิะ”

“เราเหน็พี่เป็นคนชอบล้อเล่นงั้นเหรอ” เฟอร์นนัโดถามเรยีบๆ
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วรีนิทร์ถงึกบัพูดไม่ออก ใครๆ กร็ู้ว่าเฟอร์นนัโดไม่ใช่คนช่างพูด 

แล้วเขาจะมาเจื้อยแจ้วล้อเล่นได้อย่างไร แต่จะให้เธอคิดว่าเขาพูด 

เรื่องนี้อย่างจรงิจงัเธอกไ็ม่กล้าคดิแบบนั้นเหมอืนกนั กเ็ลยได้แต่อกึอกั 

ไม่รู้ว่าควรตอบเขาอย่างไร

เฟอร์นันโดมองท่าทางกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของสาวน้อยแล้ว

กไ็ด้แต่ถอนหายใจ ประสบการณ์ชวีติของคนตรงหน้ายงัน้อยนดิเหลอื

เกิน เขาจะไล่ต้อนเธอเหมือนพวกคู่แข่งในเกมธุรกิจไม่ได้ เธอไม่ใช ่

คู่แข่ง แต่เป็นคู่ชวีติ สิ่งที่เขาต้องท�าไม่ใช่ไล่ต้อน แต่ต้องตะล่อมอย่าง

ละมนุละม่อมต่างหาก 

“เอาละ พักเรื่องนี้ไว้ก่อน เอาเรื่องที่พี่ชวนเรามาฉลองวันเกิด 

ที่นี่ก่อนดกีว่า ตกลงจะว่ายงัไง”

วรีนิทร์ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เมื่อไม่ต้องสนทนาเรื่องน่า

อดึอดัต่อ “วคีงต้องขออนญุาตพ่อกบัแม่ก่อนค่ะ พี่ฮอว์คกร็ู้ว่าพ่อกบั

แม่ไม่ค่อยชอบให้วไีปไหน” สาวน้อยตอบเสยีงอ่อย

“เดี๋ยวพี่จะขออนญุาตอามาร์คกบัอาเหมยีวให้ กอ็ย่างที่พี่บอก

ไปเมื่อกี้ว่าปีนี้ค่อนข้างพเิศษ วกี�าลงัจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ จะว่า

ไปกเ็ป็นการฝึกทั้งวแีล้วกค็รอบครวัด้วยว่าต่อไปอาจจะต้องมกีารห่าง

กนับ้าง กถ็อืซะว่าเริ่มฝึกซะตั้งแต่ครั้งนี้เลย”

“ห่างกนั? จะห่างไปไหนคะ” วรีนิทร์ถามเสยีงหลง เธอไม่เคย

คดิเรื่องอยู่ห่างจากครอบครวัเลยสกันดิ

“ไม่มีใครย�่าอยู่กับที่หรอกนะนางฟ้า ต่างคนก็มีเส้นทางชีวิต 

ที่ต้องเดนิทั้งนั้น”

“แต่ว่า...” วรีนิทร์พยายามแย้ง แต่กถ็ูกอกีฝ่ายตดับทเสยีก่อน

“กเ็หมอืนกบัที่พ่อของวตีดัสนิใจไปปักหลกัที่เมอืงไทยนั่นแหละ 

เหมอืนกนั”

วีรินทร์มองชายหนุ่มด้วยแววตาสับสน ยอมรับว่าวันนี้ตัวเอง 
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ปั่นป่วนเป็นพิเศษ เหมือนกับว่าเฟอร์นันโดพยายามกดดันให้เธอคิด

และเข้าใจอะไรต่อมอิะไรเยอะไปหมด

ท่าทีของคนตัวเล็กท�าให้เฟอร์นันโดลอบถอนหายใจอีกครั้ง 

ความที่ตวัเขาเองมคีวามคดิโตกว่าอายมุาแต่ไหนแต่ไร จงึท�าให้คดิและ

ตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วเสมอ ในวัยสิบเจ็ดปีเท่าวีรินทร์เขาเริ่มต้น

ท�าอะไรต่อมิอะไรที่เด็กวัยเดียวกันไม่เคยท�าตั้งมากมายหลายอย่าง 

จนลมืคดิไปว่าอกีฝ่ายไม่ใช่แบบเดยีวกนั 

วรีนิทร์เปรยีบเหมอืนแก้วตาดวงใจของครอบครวัเลตอิาร์น ีถงึ

แม้ต่อมามาร์คัสกับวิฬาร์จะมีบุตรชายเพิ่มอีกหนึ่งคน แต่การรอคอย

การถือก�าเนิดของวีรินทร์มาเนิ่นนานท�าให้ครอบครัวเลติอาร์นีเคยชิน

ที่จะประคบประหงมเธอยิ่งกว่าอะไร และเขาเองกไ็ม่โทษฝ่ายนั้น เพราะ

ตวัเองกย็กให้วรีนิทร์เป็นคนพเิศษกว่าใครเสมอมาเช่นกนั ทั้งที่ตอนนั้น

ยงัไม่มคีวามคดิในเชงิชู้สาวกบัเธอด้วยซ�้า

“อย่าท�าหน้าแบบนั้น พี่แค่ยกตัวอย่าง ไม่ใช่ว่าจะให้เราจาก

ครอบครวัมาวนันี้ซะที่ไหน” ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกบัยื่นมอืไปลูบศรีษะ

เลก็เบาๆ

วรีนิทร์ถอนหายใจด้วยความโล่งอก พยกัหน้ารบัอย่างว่าง่าย

“เอาไว้พี่จะคุยกับอามาร์คเอง วีเตรียมตัวไว้ได้เลย เราต้อง 

ได้ฉลองด้วยกนัแน่ๆ”

“ค่ะ” วรีนิทร์รบัค�าด้วยน�้าเสยีงที่สดใสขึ้น ที่จรงิเธอกช็อบช่วง

เวลาที่ได้อยู่กบัเฟอร์นนัโดอยู่แล้ว

เฟอร์นันโดยิ้มอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกลับมาสดใสเหมือน

เก่า เขาไม่อยากให้เธอเครียดหรือประหม่าเวลาที่อยู่ด้วยกัน “พี่มี 

ของขวญัพเิศษจะให้วดี้วยนะ”

“จรงิเหรอคะ อะไรเหรอ” สาวน้อยสอบถามด้วยความตื่นเต้น

“ยงับอกไม่ได้”
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สาวน้อยย่นจมกูด้วยความขดัใจ “ถ้าเป็นความลบัแล้วมายั่วให้

อยากรู้ท�าไมล่ะคะ”

“ไม่ใช่ความลับ แต่ยังบอกไม่ได้” พญาเหยี่ยวเอ่ยยิ้มๆ มอง 

คนแสนงอนด้วยความเอ็นดู นอกจากจูเลียตแล้ว ไม่เคยมีใครกล้า

แสดงกริยิากระเง้ากระงอดใส่เขาแบบนี้หรอก เขาไม่เคยให้สทิธิ์ผูห้ญงิ 

คนไหนท�าแบบนั้น แต่วรีนิทร์กอ็ยู่เหนอืทกุกฎเกณฑ์มานานแล้ว

“มนักเ็หมอืนกนันั่นแหละค่ะ”

“วีจะได้ค�าตอบของทุกค�าถามในวันนี้ รวมถึงค�าตอบของทุก 

สิ่งที่เราสงสัย แต่ไม่กล้าถามพี่ในวันที่เราอายุสิบแปดอย่างแน่นอน  

ทกุอย่างมห้ีวงเวลาของมนันะนางฟ้า เราน่ะยงัไม่พร้อมที่จะรูท้กุอย่าง

ตอนนี้หรอก จรงิไหม เชื่อเถอะว่าพี่อยากเฉลยใจจะขาด”

ค�าว่า ‘ใจจะขาด’ รวมถงึแววตาของคนพูดท�าให้วรีนิทร์เชื่อว่า

เฟอร์นนัโดคงอยากจะบอกทกุอย่างกบัเธอในวนันี้จรงิๆ นั่นละ แต่คน

อย่างเขาคงประเมินแล้วว่าเธอต่างหากที่ไม่พร้อมจะฟังทุกอย่างใน 

วนันี้ ทกุอย่างล้วนมหี้วงเวลาที่เหมาะสมของมนัอย่างที่เขาว่า

แม้จะพยายามท�าความเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแล้ว แต่ก็ยังไม่วาย

เอ่ยด้วยน�้าเสียงแง่งอน “งั้นวีก็จะรอให้พี่ฮอว์คเฉลยความลับอย่าง 

ใจจดใจจ่อ”

“คงไม่เท่าพี่หรอกนางฟ้า” เฟอร์นนัโดเอ่ยยิ้มๆ เขาต่างหากที่

จดจ่อรอให้เธอพร้อมฟังความในใจ

“งั้นกถ็อืว่าเรารอด้วยกนักแ็ล้วกนันะคะ”

ประโยคนั้นเรียกรอยยิ้มจากเฟอร์นันโดได้มากกว่าเดิม เพราะ

ในความรู้สึกของเขามันช่างฟังดูดีเหลือเกิน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ 

เฝ้ารอ แต่เป็นการรอคอยร่วมกนั จงึเอ่ยกบัคนตวัเลก็อย่างแสนอ่อนโยน 

“โอเค รอด้วยกนั”

บุรุษหนุ่มร่างสูงสง่าวัยสามสิบปีเต็มก้มลงมองสาวน้อยวัยสิบ-
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เจด็ปีที่ยนืเงยหน้าขึ้นมองเขาเช่นกนั ทั้งคูส่บตากนันิ่งนานยิ่งกว่าทกุครั้ง 

ที่ผ่านมา ราวกบัจะประทบัทกุค�าพูดของอกีฝ่ายเข้าไปในความทรงจ�า

ให้ล�้าลกึที่สดุ ต่างรู้สกึราวกบัว่าพนัธสญัญาระหว่างกนัได้เกดิขึ้นแล้ว 

พนัธะแห่งการรอคอย

ดวงตาใสกระจ่างราวกับตากวางของคนตรงหน้าท�าให้เฟอร์- 

นันโดถึงกับสูดลมหายใจลึก ความไว้เนื้อเชื่อใจที่แฝงการรอคอยของ

น้องน้อยแทบจะท�าให้เขาหมดความยั้งคดิ ร�่าร�่าจะคว้าเธอเข้ามากอด

แล้วมอบสัมผัสแห่งความปรารถนาให้เสียเดี๋ยวนี้ อยากจะเผยความ

ในใจออกไปให้เธอรู้ชดัแจ้ง แต่กไ็ด้แต่ข่มใจลงอย่างยากเยน็

“เอาละ แม่เองก็คงจะรอพวกเราอยู่เหมือนกัน ไปกินข้าวกัน 

ดกีว่า หวิหรอืยงั แม่บอกว่าก่อนวมีาที่นี่ แม่ชวนกนิอะไรรองท้องก่อน 

แต่วีก็ไม่กินไม่ใช่เหรอ” เฟอร์นันโดพยายามเบี่ยงความสนใจของ 

ตวัเองไปยงัเรื่องอื่นบ้าง ไม่ใช่คดิแต่จะท�ามดิมีริ้ายนางฟ้าเพยีงอย่าง

เดยีว

“ตอนนั้นเพลยีๆ ค่ะ กเ็ลยไม่ค่อยหวิ แต่ตอนนี้เริ่มหวิแล้ว”

“งั้นไปบ้านกนั ใกล้มื้อค�่าพอด ีแม่คงสั่งคนเตรยีมไว้เรยีบร้อย

แล้วละ หวิมากไหม”

“นดิหน่อยค่ะ”

ชายหนุม่พยกัหน้าเป็นเชงิรบัรู ้ก่อนจะเดนิน�าออกจากกระท่อม 

เขาปีนลงบนัไดไปก่อน และยนืรอจนกระทั่งวรีนิทร์ปีนตามลงไปยนืที่

พื้นเรยีบร้อยแล้ว จงึเดนิเคยีงกนัตรงไปยงัคฤหาสน์เดรอสซี
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ศิรวัสสำและฟรำนเชสโกยิ้มรับเมือ่เห็นสองหนุ่มสำวเดิน 

ตามกันเข้ามา และเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงก็เป็นคนเอ่ยขึ้นก่อน “แม่

ก�าลงัให้คนไปตามอยู่พอดเีลย”

วรีนิทร์ตรงเข้าไปท�าความเคารพฟรานเชสโกก่อน เพราะเพิ่งได้

พบหน้ากัน เนื่องจากอีกฝ่ายอยู่ที่บริษัทเช่นเดียวกับเฟอร์นันโดตอน 

ที่เธอมาถงึที่นี่เมื่อช่วงบ่าย

“สวสัดค่ีะคณุลงุ” เธอกบัซานตโินเรยีกฟรานเชสโกและศริวสัสา 

ว่าลงุและป้าตามที่อกีฝ่ายต้องการ แทนค�าว่าท่านประธานและนายหญงิ 

เหมอืนคนอื่นๆ

“สวสัดจี้ะแองจี้” ฟรานเชสโกทกัทายพร้อมทั้งยิ้มให้ด้วยความ

ปรานี

“ขอโทษนะคะที่ไม่ได้เข้าไปทกัทายคณุลงุที่บรษิทั” วรีนิทร์เอ่ย

ขออภัย เพราะตามธรรมเนียมแล้ว คนแรกที่เธอควรเข้าไปท�าความ

เคารพกค็อืฟรานเชสโก ที่เป็นผูก้มุอ�านาจสงูสดุของเดรอสซ ีแม้เธอจะ

ไม่ใช่พนกังานของบรษิทั แต่กไ็ม่อาจปฏเิสธได้ว่าชายผูน้ี้คอืผูม้บีญุคณุ

สงูสดุของครอบครวัเธอ บดิาของเธอพร�่าสอนให้เธอและน้องชายจดจ�า

ใส่ใจไว้อยู่เสมอ

3
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“ไม่เป็นไรหรอก จะไปที่บรษิทัท�าไมกนั มแีต่พ่อเรานั่นแหละที่

ยงัท�าตวัเคร่งธรรมเนยีมแบบนั้นอยู ่ไม่ต้องไปใส่ใจหรอก มาที่บ้านน่ะ

ดแีล้ว จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนป้าเขา พ่อเราเขาบอกลงุแล้วละว่าเรามา

ที่นี่” ฟรานเชสโกเอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล ไม่อยากให้อกีฝ่ายกงัวลกบั

เรื่องเลก็น้อยแบบนั้น

“จูนล่ะครบั” เฟอร์นนัโดถามขึ้นเมื่อเหน็ว่าวรีนิทร์ทกัทายบดิา

ของเขาเรยีบร้อยแล้ว

“วันนี้น้องขออนุญาตค้างกับเพื่อนจ้ะ เห็นว่าจะช่วยกันท�า

รายงาน” ศริวสัสาเป็นคนตอบค�าถามของบตุรชาย

เฟอร์นันโดพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ จูเลียตเป็นนักศึกษาแพทย์ 

ท�าให้เรยีนหนกัพอดู ส่งผลให้กลบับ้านไม่เป็นเวลาอยู่หลายครั้ง 

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ม่ต้องรอแล้วใช่ไหมครบั งั้นสั่งให้คนตั้งโต๊ะเลย

กแ็ล้วกนันะครบั วหีวิแล้ว” ชายหนุม่เอ่ยขึ้นเมื่อรูว่้าไม่ต้องรอน้องสาว

แล้ว

“ได้สลิูก” ศริวสัสาตอบ ก่อนจะหนัไปสั่งการสาวใช้ เสรจ็แล้ว

กห็นัไปถามวรีนิทร์ด้วยความกงัวล “ตายแล้ว แองจี้หวิมากหรอืเปล่า

ลูก”

“นดิหน่อยค่ะ พี่ฮอว์คเขาตื่นเต้นไปเอง ดูส ิพูดซะคณุป้าตกใจ

เลย”

สมาชกิบ้านเดรอสซอีมยิ้มกนัโดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะคนเป็น

แม่อย่างศริวสัสาที่คดิว่าดแีล้วที่วรีนิทร์ท�าให้เฟอร์นนัโดตื่นเต้นซะบ้าง 

ไม่ใช่ราบเรียบจนเดาอารมณ์ไม่ถูก มีเพียงสาวน้อยคนนี้เท่านั้นละที่

ท�าให้บุตรชายของเธอแสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมาชัดเจนที่สุด แล้ว

อย่างนี้จะไม่ให้เธอเอน็ดูวรีนิทร์เป็นพเิศษได้อย่างไร

“งั้นก็ไปกินข้าวกันเถอะไป” ฟรานเชสโกเอ่ยพลางลุกขึ้นและ

เดนิน�าทกุคนไปยงัโต๊ะอาหาร
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บรรยากาศบนโต๊ะอาหารอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนอย่างทุกครั้งที่

วรีนิทร์มาร่วมโต๊ะด้วย แต่ถงึกระนั้นสองสามภีรรยากย็งัสงัเกตเหน็ว่า

เธอดจูะพดูน้อยกว่าทกุคราว ปกตแิล้ววรีนิทร์จะช่างพดูช่างคยุ เพราะ

นานๆ ครั้งจะได้พบกนัสกัหน จงึมกัมเีรื่องมาเล่า รวมถงึซกัถามโน่นนี่

กบัเฟอร์นนัโดอยู่เรื่อย 

แต่ครั้งนี้พวกเขากลับสังเกตเห็นว่าวีรินทร์ไม่ค่อยกล้าคุยกับ

เฟอร์นนัโดนกั แต่กลบัแอบมองบตุรชายของพวกเขาอยู่เป็นระยะ จงึ

สนันษิฐานไปว่าอาจจะมอีะไรขดัใจกนักเ็ป็นได้ แต่กไ็ม่ได้ซกัถามอะไร 

เพราะคิดว่าเฟอร์นันโดคงจัดการได้เอง แต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่ค่อย 

ให้ใครยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของเขากับวีรินทร์อยู่แล้ว ทั้งคู่จึง

ตดัสนิใจว่าจะดูอยู่ห่างๆ

หลงัจำกรบัประทำนอำหำรเรยีบร้อยแล้ว เฟอร์นนัโดกไ็ป 

ส่งวีรินทร์ด้วยตัวเอง และถือโอกาสไปทักทายบุพการีของเธอด้วย  

ชายหนุ่มอยู่สนทนากับมาร์คัสและวิฬาร์สักพักก็ขอตัวกลับ โดยม ี

วรีนิทร์เป็นฝ่ายออกมาส่งเขาที่รถบ้าง

“เรื่องวนัเกดิว ี พี่คยุกบัอามาร์คเรยีบร้อยแล้วนะ” เฟอร์นนัโด

หนัไปเอ่ยกบัสาวน้อยเมื่อเดนิไปถงึรถแล้ว

“แล้วพ่อว่ายงัไงบ้างคะ”

“อามาร์คอนญุาตเรยีบร้อยแล้ว”

“ค่ะ” วรีนิทร์รบัค�าสั้นๆ ไม่ต่างจากที่คาดไว้นกั ถงึแม้ว่าปกติ

แล้วบิดามารดาของเธอไม่ค่อยชอบให้เดินทางไปไหนนัก แต่ลงว่า 

เฟอร์นันโดเอ่ยปากเอง พวกท่านคงไม่ขัดใจเป็นแน่ เรื่องความภักดี

และเกรงอกเกรงใจที่บดิาของเธอมต่ีอครอบครวัเดรอสซ ีเธอย่อมรู้ดว่ีา 

มากเพยีงใด

“พี่จะให้อนัเดรยีนาบนิไปรบั วจีะได้ไม่ต้องเดนิทางคนเดยีว”
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“ไม่ต้องหรอกค่ะ ไม่ต้อง” วรีนิทร์รบีปฏเิสธ

“ท�าไม” เฟอร์นนัโดถามสั้นๆ

“คณุอนัเดรยีนาเธอเป็น...เธอเป็น...” วรีนิทร์ไม่รู้ว่าจะใช้ค�าพูด

อย่างไรดี เธอทราบมาว่าอันเดรียนาคืออดีตเลขานุการของฟราน- 

เชสโกที่ถูกส่งต่อให้มาช่วยงานเฟอร์นันโด ฝ่ายนั้นท�างานกับเดรอส- 

ซกีรุ๊ปมานาน และเป็นที่เกรงอกเกรงใจของพนกังานคนอื่นๆ ไม่น้อย

เลยทเีดยีว จงึไม่กล้ารบกวนให้อกีฝ่ายบนิมารบั

“เป็นคนที่พี่สั่งให้ไปดแูลเราระหว่างเดนิทาง” เฟอร์นนัโดพดูต่อ

เสยีเองเมื่อเหน็ว่าสาวน้อยยงัคงอ�้าอึ้ง

“แต่ว่า...” วรีนิทร์ยงัพยายามแย้งเสยีงอ่อย

“อนัเดรยีนาเป็นคนเก่ง เมื่อก่อนเธอเดนิทางกบัพ่อพี่บ่อยๆ เธอ

จะจัดการเรื่องการเดินทางของวีแทนพี่ได้เป็นอย่างดี พี่ไม่วางใจให้วี

เดนิทางคนเดยีว” เขาหยดุไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อ “หรอืวจีะให้พี่บนิ

ไปรบัด้วยตวัเอง”

“ไม่ค่ะ ไม่!” สาวน้อยรบีละล�่าละลกัปฏเิสธ หากบอกว่าเมื่อครู่

เธอเกรงใจอันเดรียนาแล้ว กับเฟอร์นันโดยิ่งเกรงใจมากกว่าไม่รู้ตั้ง 

กี่เท่า เธอรู้ดวี่าเวลาทกุนาทขีองเขาเป็นเงนิเป็นทองทั้งนั้น

“งั้นกป็ล่อยให้พี่จดัการเรื่องนี้เอง วแีค่เตรยีมตวัเดนิทางกพ็อ”

“ค่ะ ทราบแล้ว”

เฟอร์นันโดมองวงหน้าเนียนกระจ่างของคนตัวเล็กนิ่งนานก่อน

จะถอนหายใจเฮอืกใหญ่ วรีนิทร์อตุส่าห์เดนิทางมาหาทั้งท ีแต่งานของ

เขากย็ุง่มาก จะมเีวลาให้กนักแ็ค่ช่วงหลงัเลกิงานเท่านั้น ซึ่งกไ็ม่ใช่เวลา

ตายตัว บางวันเขาก็มีนัดเจรจาธุรกิจหรืองานเลี้ยงในช่วงค�่า ตอนนี้ 

เขาอยูใ่นช่วงของการเรยีนรูง้านเพื่อสานต่อกจิการจากบดิา ในขณะที่ 

วรีนิทร์อยู่ในวยัเรยีน ยากเหลอืเกนิที่เวลาของพวกเขาจะตรงกนั

“ถอนหายใจท�าไมคะ มปัีญหาอะไรหรอืเปล่า” สาวน้อยสอบถาม 
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ด้วยความเป็นห่วง เธอรู้ดวี่าเฟอร์นนัโดเป็นคนเกบ็อาการเก่ง เพราะ

ฉะนั้นเพยีงแค่การถอนหายใจกถ็อืว่าเป็นการแสดงออกที่มากพอแล้ว

ส�าหรบัผู้ชายคนนี้

“ช่วงนี้งานพี่ยุ่งมาก อาจจะไม่ค่อยได้มาหา”

สหีน้าของวรีนิทร์หมองลงเลก็น้อย แต่เธอกเ็ข้าใจด ีเพราะบดิา

ของเธอเองกเ็ป็นแบบนี้เช่นกนั จะว่าไปแล้ว ภาระของเฟอร์นนัโดนั้น

มากกว่าบดิาของเธอเสยีด้วยซ�้าไป เพราะต้องดูแลกจิการในภาพรวม

ทั้งหมด จงึรบีพยกัหน้าและรบัรองอย่างแขง็ขนั “ไม่เป็นไรค่ะ วเีข้าใจ”

“ขอบใจนะที่เข้าใจ แต่มนัจะเป็นอย่างนี้อกีไม่นานหรอก อย่า

ลมืที่พี่บอกล่ะ รบีตั้งใจเรยีน แล้วทกุอย่างจะดขีึ้นเอง” เฟอร์นนัโดเอ่ย

พลางคดิว่ายิ่งวรีนิทร์พ้นสภาพนกัเรยีนเมื่อไร ปัญหาพวกนี้กจ็ะยิ่งหมด

ไปเรว็เท่านั้น

วรีนิทร์พยกัหน้ารบัไปตามเรื่อง ถงึแม้จะไม่ค่อยเข้าใจนกัว่าการ

เรียนของเธอจะช่วยแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้อย่างไร แต่ในเมื่อเฟอร์นันโด

บอกว่าได้ มนักค็งเป็นอย่างนั้นกระมงั

“พี่กลบัก่อนนะ”

“ค่ะ ขบัรถระวงัด้วยนะคะ ความจรงิพี่ฮอว์คไม่น่าล�าบากมาส่ง

วเีลย ให้คนขบัรถมาส่งกไ็ด้ พี่จะได้พกัผ่อนบ้าง” สาวน้อยเอ่ยเสยีง

ค่อยด้วยความเกรงใจ

“พี่ไม่คิดสักนิดว่าเป็นเรื่องล�าบาก พี่อยากใช้เวลากับเราให้

มากกว่านี้ด้วยซ�้า”

ประโยคเรียบง่าย แต่กลับท�าให้แก้มของสาวน้อยซับสีระเรื่อ 

อีกครั้ง เธอไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันว่าท�าไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้  

ทั้งที่เมื่อก่อนเธอไม่เคยรู้สกึแปลกๆ อย่างนี้มาก่อนเลย คงเป็นเพราะ

แววตาที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่ายกระมังที่พลอยท�าให้ความรู้สึกของเธอ

เปลี่ยนไปด้วย
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เมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายเงยีบไป เฟอร์นนัโดกย็�้าอกีครั้ง “พี่จะพยายาม 

เคลยีร์งาน เรามาคราวหน้าจะได้มเีวลาให้กนัมากกว่านี้ โอเคไหม”

“ค่ะ” สาวน้อยรบัค�าสั้นๆ

“พี่ไปนะ”

“ค่ะ ขบัรถดีๆ  นะคะ”

เฟอร์นนัโดมองคนตวัเลก็นิ่งนาน ก่อนจะตดัใจก้าวขึ้นไปประจ�า

ที่คนขบัแล้วขบัรถยนต์คนัหรอูอกไป ชายหนุม่ช�าเลอืงมองกระจกส่อง

หลงัแล้วพบว่า นางฟ้าของเขายงัยนืนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกบัต้องการมอง

ส่งเขาจนสดุสายตา ภาพที่เหน็ท�าให้พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซยีิ้มออก

มาด้วยความชื่นใจ เขาสดูลมหายใจลกึแล้วเริ่มนบัถอยหลงัรอคอยวนั

ที่จะได้พบกนัอกีครั้ง ถงึเวลานั้นวรีนิทร์คงโตขึ้นมาอกีขั้นหนึ่ง โตพอที่

เขาจะบอกเธอได้ตรงๆ กระมงัว่ารู้สกึเช่นไร

วรีนิทร์มองตามรถยนต์คนัโก้ของเฟอร์นนัโดจนกระทั่งมนัลบัไป

จากสายตาจงึกลบัเข้าบ้าน ตลอดทางที่เดนิตรงไปยงัห้องของตวัเองก็

อดไม่ได้ที่จะทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆ ระหว่างตัวเองกับผู้ชายที่เพิ่ง

จากไป โดยเฉพาะสิ่งที่เกดิขึ้นในวนันี้ที่ดเูหมอืนจะปลกุอารมณ์ลกึลบั

บางอย่างให้ตื่นขึ้น 

สาวน้อยคดิถงึค�าพดูของเขาที่บอกว่าการพบกนัครั้งหน้าถอืเป็น

โอกาสพิเศษแล้วก็อดตื่นเต้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าการได้พบกับเฟอร์นันโด

ถอืว่าเป็นความพเิศษส�าหรบัเธออยู่แล้ว แต่เมื่ออกีฝ่ายย�้าว่าครั้งนี้จะ

พเิศษยิ่งกว่าทกุครั้งกอ็ดคาดหวงัและรอคอยไม่ได้

กเ็ลยกลายเป็นว่าทั้งเขาและเธอต่างรอคอยการได้พบกนัอกีครั้ง

อย่างใจจดใจจ่อด้วยกนัทั้งคู่

ร่ำงแน่งน้อยที่เดินออกมำจำกส่วนของผู้โดยสำรขำเข้ำ 

พร้อมๆ กับเลขานุการสาวใหญ่ของตนเองท�าให้เฟอร์นันโดถึงกับสูด
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ลมหายใจลึกด้วยความโล่งอก ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนและเดินตรงไปหา

ด้วยย่างก้าวที่มั่นคงตามบุคลิก ความโดดเด่นทั้งหน้าตาและรูปร่าง 

รวมถึงความมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของเขา ส่งผลให้

สายตาหลายคู่จบัจ้องตรงมาที่พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซเีป็นตาเดยีวกนั 

ทว่าดวงตาคมกรบิสสีนมิของเขากลบัมองไปยงัร่างแน่งน้อยของวรีนิทร์

แบบไม่ว่อกแว่กเลยสักนิด ราวกับว่าสายตาของเขามีไว้เพื่อมองเธอ

เพยีงคนเดยีว

วีรินทร์ยอมรับว่าหัวใจตัวเองสั่นระทึกไปหมดตอนที่เห็นร่าง 

สูงสง่าเดนิตรงเข้ามาหา ตั้งแต่จ�าความได้ เธอเดนิทางมาที่นี่หลายครั้ง

เพราะเป็นแผ่นดนิเกดิของบดิา แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เฟอร์นนัโดมารบัเธอ

ด้วยตวัเองถงึสนามบนิ ราวกบัต้องการตอกย�้าว่านี่คอืโอกาสพเิศษตาม

ที่เคยบอกไว้จริงๆ สาวน้อยคิดพลางมองดูคนตัวโตเดินตรงเข้ามา

เรื่อยๆ จนกระทั่งเขามาหยดุอยู่ตรงหน้าเธอ

ไม่เพียงแค่วีรินทร์เท่านั้นที่แปลกใจ แม้แต่เลขานุการอย่าง 

อันเดรียนาเองก็แปลกใจไปไม่น้อยกว่ากัน ตารางงานของผู้เป็นนาย

แน่นมากเพยีงไหน เธอเองย่อมรูด้กีว่าใคร และเธอยงัรูด้้วยว่าเฟอร์นนัโด 

พยายามท�าทกุวธิเีพื่อเคลยีร์เวลาให้ว่างเพื่อที่จะได้ใช้เวลากบัสาวน้อย

ที่เธอมีหน้าที่ไปรับมาคนนี้อย่างเต็มที่ แถมวันนี้ยังเดินทางมารับถึง

สนามบนิด้วยตวัเองอกีด้วย 

ทกุอย่างล้วนตอกย�้าให้เธอตระหนกัถงึความส�าคญัของอกีฝ่าย

ที่มต่ีอเจ้านายของเธอ โดยที่เขาไม่ต้องเอื้อนเอ่ยออกมาแม้แต่ค�าเดยีว 

ดงันั้นแม้ว่าโดยมารยาทแล้วเธอควรจะเอ่ยทกัทายผู้เป็นนายก่อน แต่

อนัเดรยีนากย็งัไม่กล้าเอ่ยค�าใดออกมา เพราะคดิว่าเขาคงไม่ได้อยาก

ฟังค�าทกัทายของเธอมากไปกว่าของวรีนิทร์อย่างแน่นอน

“สวสัดนีางฟ้า” เฟอร์นนัโดทกัทายเสยีงนุ่ม

ใบหน้านางฟ้าของเฟอร์นันโดแดงก�่า จริงอยู่ที่ว่าเขาเรียกเธอ
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อย่างนี้มาตั้งแต่เดก็ และเธอกค็่อนข้างชนิพอสมควร แต่พอเขาเรยีก

ต่อหน้าคนอื่นกรู้็สกึอายนดิๆ เช่นกนั เพราะรูด้ว่ีาคณุสมบตัขิองตวัเอง

ไม่ได้เลอเลิศถึงเพียงนั้น จึงอดอายอันเดรียนาไม่ได้ เสียงที่ทักทาย

ตอบกเ็ลยอ่อนเบาด้วยความไม่มั่นใจ “สวสัดคี่ะพี่ฮอว์ค”

ดวงตาของอนัเดรยีนาเบกิกว้างขึ้นเมื่อได้ยนิสรรพนามที่วรีนิทร์

ใช้เรยีกเจ้านายของเธอ นอกจากจเูลยีตแล้ว เธอไม่เคยได้ยนิใครเรยีก

เฟอร์นนัโดอย่างนี้อกีเลย แม้กระทั่งญาติๆ  คนอื่นกย็งัไม่ได้รบัสทิธิ์นี้ 

เลขานกุารสาวใหญ่จงึระมดัระวงัท่าททีี่มตี่อวรีนิทร์มากยิ่งขึ้นไปอกี

น�้าเสียงแผ่วเบาของคนตัวเล็กท�าให้เฟอร์นันโดแปลกใจ แต่ก็

คดิว่าเธออาจอ่อนล้าจากการเดนิทาง “วเีหนื่อยเหรอ โอเคหรอืเปล่า” 

ก่อนจะหนัไปสอบถามกบัคนของตวัเอง “ทกุอย่างเรยีบร้อยใช่ไหม”

“เอ่อ...เรียบร้อยค่ะนายน้อย” อันเดรียนาตอบแบบไม่ค่อย

ฉะฉานนกั เธอคดิว่าทกุอย่างเรยีบร้อยด ีแต่การซกัไซ้ไล่เลยีงราวกบั

เฟอร์นนัโดกงัวลว่าทกุอย่างจะยงัไม่ดพีอส�าหรบัสาวน้อยคนนี้ต่างหาก 

ที่ท�าให้เธอไม่มั่นใจอย่างเคย

คิ้วเข้มของเฟอร์นันโดเริ่มขมวด นั่นก็เพียงพอที่จะท�าให้เลขา- 

นกุารสาวใหญ่หายใจไม่ทั่วท้องได้แล้ว

“ทกุอย่างเรยีบร้อยดค่ีะ” วรีนิทร์เป็นคนตอบค�าถามนั้นเสยีเอง

อันเดรียนาลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอก เพราะคิ้วของ 

เฟอร์นนัโดคลายออกทนัททีี่ได้ยนิค�ารบัรองของวรีนิทร์ เหน็ได้ชดัยิ่งขึ้น 

ว่าความรู้สึกของวีรินทร์เป็นตัวแปรส�าคัญต่ออารมณ์ของเฟอร์นันโด 

อนัเดรยีนาเริ่มวเิคราะห์เหตกุารณ์ตรงหน้าอย่างจรงิจงั 

การที่เธอก้าวขึ้นมาถงึต�าแหน่งเลขานกุารของฟรานเชสโก จน

กระทั่งถูกส่งต่อมาช่วยเฟอร์นันโดที่ก�าลังเรียนรู้งานเพื่อก้าวขึ้นสู่ 

ผู้บรหิารสูงสดุแทนบดิาของเขานั้น ไม่ใช่เพราะฝีมอืในการท�างานอนั

ฉกาจฉกรรจ์เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเพราะปฏภิาณไหวพรบิที่เฉยีบไว
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ต่อเรื่องต่างๆ รอบตวัด้วย เธอจงึรบีจดัล�าดบัความส�าคญัของสาวน้อย

คนนี้ไว้ในล�าดบัต้นๆ ทนัท ี

“ขอบคณุคณุอนัเดรยีนามากนะคะ รบกวนคณุมากจรงิๆ”

เสยีงใสๆ ของวรีนิทร์ดงัขึ้น ส่งผลให้อนัเดรยีนาที่ก�าลงัประมวล

ผลต่างๆ หลดุจากภวงัค์ เธอหนัไปส่งยิ้มให้อกีฝ่ายเหมอืนอย่างที่ท�า

ตลอดการเดินทางร่วมกัน แต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมที่มากขึ้น  

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เป็นหน้าที่ของดฉินัอยู่แล้ว”

“ครั้งนี้รบกวนคณุมากจรงิๆ ครบั แต่นอกจากคณุ ผมกไ็ม่ไว้ใจ

ให้คนอื่นไปรับวี ขอบคุณมากครับ ผมจะไม่ลืมน�้าใจในครั้งนี้เลย”  

เฟอร์นนัโดเอ่ยขึ้นบ้าง เพราะจะว่าไป นี่กถ็อืเป็นงานที่นอกเหนอืจาก

หน้าที่ปกตขิองอกีฝ่าย

ถ้อยค�าในเชิงซาบซึ้งบุญคุณเช่นนี้ท�าให้อันเดรียนาปลาบปลื้ม

ไม่น้อย เธอท�างานให้เดรอสซมีานานจนรู้ดว่ีาคนในตระกลูนี้ตอบแทน

บุญคุณและความแค้นที่ได้รับจากบุคคลอื่นคืนหลายเท่าเสมอ การ 

เดนิทางไปรบัวรีนิทร์ที่เธอคดิว่าไม่ใช่งานที่ยากล�าบากอะไรเลยนี้ กลบั

มนี�้าหนกัในใจของเฟอร์นนัโดแบบไม่ธรรมดาเลยจรงิๆ 

แต่ที่เธอก�าลงันกึแปลกใจกลบัเป็นการเรยีกขานกนัของสองคนนี้ 

ต่างหาก เมื่อกี้เธอแปลกใจไปรอบหนึ่งแล้วที่ได้ยินวีรินทร์เรียกเฟอร์- 

นนัโดว่า ‘พี่ฮอว์ค’ มาตอนนี้กลบัได้ยนิเฟอร์นนัโดเรยีกวรีนิทร์ว่า ‘ว’ี 

ไม่ใช่ ‘แองจี้’ เหมอืนที่คนอื่นๆ เรยีกกย็ิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ ในขณะ

ที่เฟอร์นันโดกับวีรินทร์กลับเฉยๆ คล้ายกับว่าคุ้นชินกับการเรียกขาน

กันที่แตกต่างจากคนอื่นๆ อยู่แล้ว ราวกับว่ามันคือความพิเศษของ 

พวกเขาทั้งคู่ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องให้คนอื่นๆ มารบัรู้ด้วยแต่อย่างใด

“จดัการเรื่องกระเป๋าเรยีบร้อยแล้วใช่ไหม” เฟอร์นนัโดถามพลาง

มองสมัภาระของทั้งคู่

สองสาวต่างวัยพยักหน้าและตอบรับโดยพร้อมเพรียงกัน เป็น
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สญัญาณว่าพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายจากสนามบนิแล้ว

“ผมให้คนมารบัคณุเรยีบร้อยแล้วนะครบัอนัเดรยีนา เดี๋ยวเขา

จะพาคณุไปส่งที่พกัเอง” เฟอร์นนัโดเอ่ยกบัเลขานกุาร ก่อนจะหนัไป

หาวรีนิทร์บ้าง “วมีากบัพี่”

อนัเดรยีนามองหนึ่งในบอดกีาร์ดของเจ้านายที่ตวัเองคุน้หน้าดี

ซึ่งยนือยู่ไม่ไกลนกั เข้าใจได้ทนัทวี่าฝ่ายนั้นคงได้รบัหน้าที่ให้ไปส่งเธอ 

จงึหนัไปขอตวั “ถ้าอย่างนั้นดฉินัไปก่อนนะคะนายน้อย ลานะคะคณุ

แองจี้ หวงัว่าคงจะได้พบกนัอกี”

“สวสัดคี่ะ หวงัว่าจะได้พบกนัอกีเช่นกนั แล้วกข็อบคณุอกีครั้ง

นะคะ” วีรินทร์เอ่ยลาบ้าง ก่อนจะมองอีกฝ่ายลากกระเป๋าไปอย่าง

กระฉบักระเฉงด้วยสายตาชื่นชม

“มองอะไร” เฟอร์นนัโดถามขึ้นเมื่อเหน็ว่าเธอยงัมองตามเลขาฯ 

ของเขาไม่วางตา

“มองคณุอนัเดรยีนาค่ะ เธอเก่งจงัเลยนะคะ”

“ใช่ เธอเป็นผู้หญงิเก่ง”

ค�าชมสั้นๆ ของเฟอร์นันโดท�าให้วีรินทร์มั่นใจในความเก่งกาจ

ของสตรทีี่เพิ่งจากไปมากยิ่งขึ้น เพราะรู้ดวี่าเขาไม่ใช่คนที่เอ่ยปากชม

ใครพร�่าเพรื่อ “วจีะเก่งแบบเธอให้ได้เลย”

“หอื? เราว่าไงนะ”

“วจีะเป็นผู้หญงิเก่งแบบคณุอนัเดรยีนาให้ได้เลยค่ะ แล้วต่อไป

กจ็ะไปเป็นเลขาฯ ของพ่อ จะได้ช่วยแบ่งเบางานให้พ่อไงคะ” สาวน้อย

เอ่ยถงึเป้าหมายชวีติด้วยน�้าเสยีงสดใส

เฟอร์นันโดมองรอยยิ้มสดใสและดวงตาสุกสกาวของคนตรง

หน้า ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น “ของพี่ต่างหาก”

“อะไรนะคะ” สาวน้อยถามแบบงงๆ เมื่ออยู่ๆ เขากเ็อ่ยออกมา

แบบไม่มปีี่มขีลุ่ย ไม่รู้ว่าหมายถงึเรื่องอะไร



ยามาระตี  53

“วเีป็นของพี่ ถ้าอยากเป็นเลขาฯ กต็้องเป็นเลขาฯ ของพี่ ไม่ใช่

ของคนอื่น”

“แต่ว่า...” สาวน้อยพยายามแย้ง บดิาของเธอจะถอืว่าเป็นคน

อื่นได้อย่างไรกนัเล่า แต่ยงัไม่ทนัได้เอ่ยอะไรกถ็กูอกีฝ่ายตดับทเสยีก่อน

“ของพี่! อย่าดื้อ”

คนดื้อได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ แต่ความที่เชื่อฟังกนัมาตลอดชวีติ

ท�าให้เถียงไม่ออก ได้แต่บอกตัวเองว่าเอาไว้ค่อยตกลงกันอีกที ถึง 

เฟอร์นันโดจะดุ แต่จะว่าไปแล้วก็ใจอ่อนกับเธออยู่บ่อยๆ ไม่แน่ว่า 

เรื่องนี้อาจจะพอต่อรองกนัได้

สาวน้อยคดิไปตามประสา โดยไม่รู้ว่าเฟอร์นนัโดอาจจะใจอ่อน

และยอมตามใจเธอหลายเรื่อง แต่เขาไม่คิดจะยอมต่อรองเรื่องที่เธอ

จะเป็นของคนอื่นอย่างแน่นอน

“เอาละ ไปกันเถอะ” ชายหนุ่มเอ่ยชวนพร้อมกับเอื้อมมือไป

จดัการลากกระเป๋าของเธอ แขนอกีข้างโอบรอบไหล่มนราวกบัจะกระตุน้ 

ให้ออกเดนิ

“ปล่อยเถอะค่ะ” สาวน้อยอ้อมแอ้มบอก

“ท�าไม” คนตัวโตถาม แต่กลับไม่ยอมปล่อย โอบเธอเดินไป

เรื่อยๆ อย่างมั่นคง

วรีนิทร์เขนิจนรูส้กึว่ามอืไม้เกะกะไปหมด หวัใจกเ็ต้นโครมคราม

จนกลวัว่าเขาจะได้ยนิและรูว่้าเธอก�าลงัคดิเหลวไหลอะไรอยู ่“วโีตแล้ว 

พี่ฮอว์คไม่ต้องคอยจูงหรือประคองหรอกค่ะ ไม่ซนจนวิ่งหกล้มแล้ว

ด้วย”

พญาเหยี่ยวหวัเราะในล�าคอ ก่อนจะเอ่ยเสยีงเรยีบ “พี่รู้ว่าเรา

โตแล้ว”

ค�าตอบของเขาท�าให้วรีนิทร์แหงนหน้าขึ้นไปมองด้วยความฉงน 

ดวงตากลมโตมองเขาราวกบัจะใช้แทนค�าถาม  เมื่อรูว่้าเธอโตแล้ว จะ
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มาคอยจบัจูงโอบประคองไปท�าไม

เฟอร์นนัโดเข้าใจค�าถามจากแววตาคูง่ามได้เป็นอย่างดจีงึตอบ

เสียงเรียบ “เพราะรู้ว่าเราโตแล้ว พี่ถึงได้ท�าแบบที่ก�าลังท�าอยู่ไงล่ะ  

ไปเถอะ อย่าเพิ่งสงสัยอะไรเลย พี่บอกแล้วไงว่าเราจะได้ค�าตอบ 

ทกุอย่างตอนอายสุบิแปด”

“วกีส็บิแปดแล้วนี่คะ”

“งั้นวกีจ็ะได้รู้วนันี้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ โอเคไหม”

วรีนิทร์ท�าหน้ายูเ่มื่ออกีฝ่ายชอบท�าอะไรเป็นปรศินาอยูเ่รื่อย แต่

กย็อมพยกัหน้าและเดนิตามแรงโอบของเขาไปแต่โดยดี

สาวน้อยกวาดตามองไปรอบๆ แล้วก้มหน้างุด เพราะตอนนี้

สายตาของผู้คนจับจ้องมาที่เธอกับเฟอร์นันโดเต็มไปหมด เหลือบตา 

มองคนตวัโตที่โอบตวัเองอยูก่พ็บว่าเขาดจูะไม่สนใจสายตาใครสกันดิ 

ในขณะที่เธอแทบวางตัวไม่ถูกเลยจริงๆ เธอเดินตามเขาไปเรื่อยๆ 

ความคิดวนเวียนวุ่นวายจนไม่ได้สังเกตอะไรมากนัก มารู้ตัวอีกทีก็ 

ตอนที่พบว่าเขาพาเธอไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นตา “นี่เราจะไปไหนกัน

เหรอคะ”

“พี่อยากให้วไีปที่ที่หนึ่งกบัพี่หน่อย”

“ที่ไหนคะ”

“เดี๋ยวกร็ู้เอง”

สาวน้อยถอนหายใจเฮอืกใหญ่ เพราะไม่ว่าจะถามอะไรกไ็ด้แต่

ค�าตอบท�านองนี้อยู่เรื่อย

เฟอร์นนัโดช�าเลอืงมองคนที่ถอนหายใจเสยีงดงั แถมยงัมสีหีน้า

คล้ายก�าลงัแง่งอน แล้วเอื้อมมอืไปลูบศรีษะเบาๆ ราวกบัอยากเอาใจ 

เขารู้ดีว่าวีรินทร์เหมือนเจ้าหญิงน้อยๆ ของครอบครัวมาตลอด โดย

มากแล้วจะได้ทกุอย่างดั่งใจเสมอ กเ็ลยตดินสิยัเอาแต่ใจอยูพ่อสมควร 

บางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตัวเองเป็นอย่างนั้น เพราะเธอไม่ได้
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แสดงออกมากจนถึงขั้นที่ใครจะต�าหนิติเตียนแต่อย่างใด แต่เขาก็อด

ปรามไว้ไม่ได้ 

“เราน่ะต้องหดัใจเยน็บ้างรู้ไหม”

“แหม...กพ็ี่ฮอว์คได้แต่ให้รอตลอดเลย” สาวน้อยตอบหน้ามุ่ย

“แล้วยงัไงล่ะ ทนไม่ไหวเหรอ”

“มนักไ็ม่ถงึกบัทนไม่ไหวหรอกค่ะ แต่กไ็ม่มใีครชอบการรอคอย

หรอกจรงิไหมคะ”

“ใช่ ไม่มใีครชอบการรอคอยหรอก แต่บางครั้งเรากต็้องอดทน

กบัมนัให้ได้ อกีอย่าง...”

ประโยคที่ขาดหายไปเฉยๆ ของอีกฝ่าย ท�าให้วีรินทร์อดซักไซ้

ไม่ได้ “อกีอย่างอะไรคะ”

“พี่อยากจะบอกเราว่า คนที่ซาบซึ้งว่าการรอคอยมนัทรมานมาก

แค่ไหน น่าจะเป็นพี่นี่แหละ ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก”

“พี่ฮอว์คน่ะเหรอคะ” วรีนิทร์ถามเสยีงสงูเหมอืนไม่อยากจะเชื่อ

“ใช่ พี่นี่แหละ”

“อย่างพี่ฮอว์คเนี่ยนะ ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะ”

“ท�าไมล่ะ อย่างพี่มนัเป็นยงัไง”

“ก็...ใครๆ ก็รู้ว่าพี่ฮอว์คน่ะระดับไหนแล้ว” สาวน้อยชะงักไป 

เลก็น้อย ก่อนจะอ้อมแอ้มต่อแบบไม่เตม็เสยีงนกั เพราะไม่แน่ใจว่าการ

พดูแบบนี้จะถอืว่าเป็นการล่วงเกนิเขาหรอืเปล่า “ไม่มใีครไม่รู้หรอกค่ะ

ว่าพี่มเีงนิและอทิธพิลมากขนาดไหน แล้ววกีเ็คยได้ยนิบ่อยๆ ด้วยว่า 

ไม่มปัีญหาอะไรที่เงนิแก้ไขไม่ได้ด้วย แล้วอย่างนี้จะไม่ให้วแีปลกใจได้

ยงัไงล่ะคะ”

“ก็เพราะคนที่พูดอย่างนั้นไม่รู้จริงน่ะสิ เชื่อพี่เถอะว่าปัญหา 

บางอย่าง เงนิและอทิธพิลช่วยอะไรไม่ได้หรอก อะไรที่จ�าเป็นต้องรอก็

ยงัต้องรออยูว่นัยงัค�่า เพราะอย่างนั้นพี่ถงึบอกให้เราใจเยน็สกันดิไงล่ะ 
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ถ้าหงดุหงดิขึ้นมากข็อให้นกึว่ายงัมพีี่ที่ทรมานกว่าเรากแ็ล้วกนั”

น�้าเสยีงทุม้นุม่ของคนเป็นพี่ท�าให้หน้าที่มุย่อยูเ่มื่อกี้คลายลงใน

ทนัท ี“ขอโทษนะคะที่วใีช้อารมณ์มากไปหน่อย”

เฟอร์นันโดอมยิ้มนิดๆ และเอื้อมมือไปลูบศีรษะคนตัวเล็ก 

อกีครั้ง พลางคดิว่ากเ็พราะนางฟ้าของเขาเป็นอย่างนี้ไงล่ะ เขาถงึรกั

ใคร่เอน็ดมูาตลอด วรีนิทร์ไม่เคยเอาแต่ใจจนน่าเกลยีด ไม่เคยเหลงิไป

กบัการตามใจของใครต่อใครจนน่าเออืมระอาแต่อย่างใด ไม่อย่างนั้น

จะผูกใจคนอย่างเขาได้มั่นคงถงึเพยีงนี้หรอื

ค�าพูดที่เฟอร์นันโดสั่งสอนท�าให้วีรินทร์บอกตัวเองให้นิ่งเข้าไว้ 

ในเมื่อแม้กระทั่งคนอย่างเฟอร์นันโดยังต้องอดทนรอคอย แล้วท�าไม

เธอจะทนบ้างไม่ได้ สาวน้อยคดิพลางสงบใจรอคอยโดยไม่ทรุนทรุาย 

กระวนกระวายแบบเมื่อสักครู่ ถูกของเฟอร์นันโดที่ว่าทุกอย่างย่อมมี

ห้วงเวลาของมนั

“เอำละ ถึงแล้ว ไม่ต้องรอนำนอย่ำงที่คิดจริงไหม” เฟอร์- 

นนัโดหนัไปเอ่ยกบัคนที่นั่งอยู่ที่เบาะข้างๆ เมื่อน�ารถไปจอดยงัอาคาร

แห่งหนึ่งเรยีบร้อยแล้ว

วรีนิทร์แหงนมองอาคารสงูลบิผ่านกระจกหน้ารถ ชนดิที่เรยีกว่า

คอตั้งบ่าด้วยความสงสยั เพราะไม่รู้ว่าเฟอร์นนัโดพาเธอมาที่นี่ท�าไม

“เอาละ ลงไปก่อนกแ็ล้วกนั ค�าตอบทกุอย่างอยู่ที่นี่แล้ว เมื่อกี้

ยงัใจร้อนอยากรู้อยูเ่ลยไม่ใช่หรอืไง” ชายหนุม่เอ่ยยิ้มๆ เมื่อเหน็อาการ

ชะเง้อชะแง้ของคนตวัเลก็

ค�ากระเซ้าของอกีฝ่ายท�าให้วรีนิทร์ได้สต ิจรงิสนิะ จะมามวัชะแง้

มองอยู่ในรถท�าไมกัน ควรจะลงไปดูให้ชัดๆ ไม่ดีกว่าหรือไงกัน ยิ่ง 

เฟอร์นันโดบอกว่าค�าเฉลยทุกอย่างอยู่ที่นี่ ก็ยิ่งกระตุ้นความสนใจ 

ของเธอได้มากกว่าเดมิ จงึรบีเปิดประตูรถแล้วก้าวลงไปทนัที
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เฟอร์นันโดก้าวตามลงไปบ้าง ชายหนุ่มจัดการล็อกรถจน

เรียบร้อยแล้วหันไปชักชวนคนที่ยังกวาดตามองไปรอบๆ ด้วยความ

อยากรู้อยากเห็นอีกครั้ง “ไปกันเถอะวี” ไม่เพียงแค่เอ่ยชวน แต่ยัง 

ยื่นมอืไปตรงหน้าสาวน้อยอกีด้วย

วรีนิทร์มองมอืที่ยื่นมารอของอกีฝ่าย ก่อนจะเลื่อนสายตาขึ้นไป

สบตากับเจ้าของมือข้างนั้นราวกับก�าลังชั่งใจ กระแสบางอย่างที่เขา

ส่งผ่านมากับแววตาคู่นั้นท�าให้เธออดคิดไม่ได้ว่าการวางมือตัวเองลง

ไปในมอืของเฟอร์นนัโดครั้งนี้ไม่เหมอืนทกุครั้งที่ผ่านมา คล้ายกบัเขา

มคีวามคาดหวงัและรอคอยอะไรบางอย่างที่มากกว่าการจบัจงูกนัแบบ

เมื่อก่อน ท�าให้อดลงัเลไม่ได้

“มากบัพี่” เฟอร์นนัโดกระตุน้ซ�้าเมื่อเหน็ท่าทางลงัเลของสาวน้อย

น�้าเสียงเข้มลึกคล้ายค�าสั่งท�าให้เธอวางมือลงไปในที่สุด การ

รีรอคงยิ่งท�าให้ดูพิลึกไปกันใหญ่ ในเมื่อนี่ไม่ใช่การจับมือกันครั้งแรก

ของเขากบัเธอเสยีหน่อย

เฟอร์นันโดยิ้มด้วยความพอใจเมื่ออีกฝ่ายวางมือลงในมือเขา

อย่างว่าง่าย ส�าหรบัเขาแล้ว มอืน้อยๆ ที่เธอวางลงมา หมายถงึความ

ไว้เนื้อเชื่อใจที่วีรินทร์มีให้ จึงกุมมือน้อยด้วยความทะนุถนอม จับจูง

นางฟ้าไปฟังค�าเฉลยของสิ่งที่เธอรบเร้าอยากรู้ หวังเพียงแต่ว่าคน 

ตัวเล็กที่ก�าลังเดินตามเขาต้อยๆ อยู่นี้จะไม่ตกอกตกใจจนเกินไปที่ 

ได้รู้ความในใจของเขา

พนกังานที่ประจ�าอยู่ที่เคาน์เตอร์แทบจะอ้าปากค้างเมื่อเหน็ว่า

ใครเดินจูงสาวน้อยหน้าหวานคนหนึ่งผ่านบริเวณที่ตนเองประจ�าการ

อยู่ อาคารแห่งนี้เป็นที่พักสุดหรูของผู้มีอันจะกินล�าดับต้นๆ ของ

ประเทศนี้ บ้างกซ็ื้อไว้เพื่อสะสมและประดบับารม ีความหรูหรามรีะดบั

นั้นไม่ต้องพูดถึง สนนราคาห้องหนึ่งนั้น ตลอดชีวิตของคนธรรมดา

สามญัทั่วไปอาจไม่กล้าคดิฝันถงึเงนิจ�านวนนี้เลยกว็่าได้
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พนกังานทกุคนของที่นี่ทราบดว่ีาชั้นสงูสดุทั้งชั้นเป็นของทายาท

คนโตของเดรอสซีกรุ๊ปแต่เพียงผู้เดียว เฟอร์นันโดแวะมาพักที่นี่บ่อย

ครั้ง ทว่านอกจากมาดามเดรอสซผีูเ้ป็นมารดาและจเูลยีตผูเ้ป็นน้องสาว 

ซึ่งนานทีปีหนจะแวะมาสักครั้งแล้ว ก็ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมีโอกาส

เหยยีบย่างขึ้นไปที่นั่นเลยสกัครั้ง 

ว่ากันว่าพญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซีหวงแหนความเป็นส่วนตัวยิ่ง

นกั ดงันั้นเมื่อได้เหน็แววตาและกริยิาประคบัประคองที่เขาแสดงออก

ต่อสตรีที่จับจูงมา จึงเรียกความสนใจจากพนักงานประจ�าเคาน์เตอร์

ได้เป็นอย่างยิ่ง  แต่การอบรมที่เข้มงวดเพราะต้องบรกิารลูกค้าระดบั

วไีอพที�าให้ส�ารวมกริยิาได้ดพีอควร แต่ถงึกระนั้นกม็ั่นใจว่าตนเองคง

ไม่สามารถลืมใบหน้าของสาวน้อยคนนี้ได้อย่างแน่นอน ได้แต่ลอบ

ช�าเลอืงมองตามหลงัไปอย่างอยากรู้อยากเหน็

เฟอร์นันโดพาสาวน้อยขึ้นลิฟต์ตรงไปยังจุดหมายด้วยกิริยา

เรยีบเรื่อย ผดิกบัความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่ตั้งใจมาเนิ่นนาน

“เราจะไปไหนเหรอคะ” วีรินทร์ถามขึ้นเมื่อเข้ามาอยู่ในลิฟต์

เรยีบร้อยแล้ว

แทนที่จะตอบค�าถามของเธอ เฟอร์นนัโดกลบัเป็นฝ่ายตั้งค�าถาม

บ้าง “ววี่าที่นี่ดูเป็นยงัไงบ้าง”

วรีนิทร์รบีประมวลภาพที่ตวัเองสงัเกตได้ตั้งแต่ก้าวลงมาจากรถ 

เรื่อยมาจนกระทั่งถงึในลฟิต์ ก่อนจะตอบค�าถามของอกีฝ่าย “กส็วยดี

ค่ะ ดูหรูมากเลย”

ยังไม่ทันได้สนทนากันต่อ ลิฟต์ก็เปิดออกเมื่อมาถึงจุดหมาย 

เฟอร์นนัโดจงูสาวน้อยออกจากลฟิต์แล้วพาเดนิตรงไปยงัห้องห้องหนึ่ง 

เปิดประตูออกแล้วพาเธอก้าวเข้าไปข้างใน

ดวงตาของวรีนิทร์เบกิกว้างขึ้นเมื่อส�ารวจไปรอบๆ ทกุสิ่งทกุอย่าง 

ในห้องนี้ช่างเหมาะเจาะลงตวั ไม่ว่าจะเป็นสสีนั เครื่องเรอืน การจดัวาง 
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มนัดูเหมาะสมไปหมด “ห้องใครคะ สวยจงัเลยค่ะ” 

ค�าถามด้วยความตื่นเต้นระคนชื่นชมของคนตัวเล็กท�าให ้

รมิฝีปากของคนตวัโตยกโค้งเป็นรอยยิ้มด้วยความยนิดทีี่ความพยายาม

ของตัวเองให้ผลเป็นที่น่าพอใจ เขาจดจ�าอุปนิสัยและรสนิยมของ 

วรีนิทร์ได้ทกุอย่าง และถ่ายทอดให้มณัฑนากรเข้าใจแบบไม่มตีกหล่น 

แก้ไขไปหลายครั้งกว่าจะได้อย่างที่เป็นอยู่นี้ ดวงตาเป็นประกายและ

รอยยิ้มชื่นชมของเธอท�าให้เขารู้สกึว่าทกุอย่างช่างคุ้มค่า

“ตกลง เรามาที่นี่ท�าไมคะ” วรีนิทร์ซกัอกีเมื่อคลายความตื่นเต้น

เกี่ยวกบัการตกแต่งห้องในแบบที่ตนเองชื่นชอบลงแล้ว

“พี่ว่าเราไปนั่งพกัสกัหน่อยดไีหม มาเหนื่อยๆ” เฟอร์นนัโดเอ่ย

ไปอกีทาง

วรีนิทร์ก�าลงัจะขยบัปากซกัไซ้เอาค�าตอบเมื่อเฟอร์นนัโดเอาแต่

เลี่ยงไม่ให้ความกระจ่างใดๆ เลย พลนักน็กึถงึสิ่งที่เขาเพิ่งสั่งสอนไป

หยกๆ ขึ้นมาได้ จงึห้ามตวัเองไว้ได้ทนั เธอชื่นชมความสขุมุและสง่า

งามของเขาอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นก็ควรจะท�าให้ได้อย่างอีกฝ่ายบ้าง 

อย่างน้อยสกัเสี้ยวหนึ่งกย็งัด ี เธอเชื่อว่าสมยัที่เฟอร์นนัโดอายเุท่าเธอ 

คงจะไม่มนีสิยัเซ้าซี้หรอืช่างซกัเป็นแน่

เฟอร์นนัโดมองคนที่อ้าปากเหมอืนจะพดูอะไรสกัอย่าง แต่แล้ว

กเ็ปลี่ยนใจเงยีบไปเสยีอย่างนั้นด้วยความเอน็ดู เขามองทะลถุงึความ

คิดเรียบง่ายของวีรินทร์ได้เป็นอย่างดี จึงอดชื่นชมไม่ได้ที่เธอปฏิบัติ

ตามสิ่งที่เขาสอนอย่างว่าง่าย ชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกเมื่อนึกถึง 

จดุประสงค์ที่แท้จรงิของตนเอง พลางทอดสายตามองคนตรงหน้าด้วย

แววตาล�้าลกึเกนิกว่าที่ใครจะหยั่งถงึ

วีรินทร์คงไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาก�าลังฝึกฝนเธอ วัยเพียงเท่านี้ไม่

แปลกเลยที่เธอจะเลอืดร้อน คดิเรว็ ท�าเรว็ไปเสยีทกุอย่าง แต่เขาก�าลงั

ฝึกให้เธอรู้จกัอดทนและรอคอย ระยะเวลาและความห่างไกลช่างเป็น
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อะไรที่น่ากลัวเหลือเกินหากหัวใจไม่หนักแน่นพอ เขากลัวเธอจะ 

หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าตามวยั 

ความสดใสน่ารกัของเธอท�าให้เขามั่นใจว่าต้องมอีกีหลายคนที่

พยายามพาตัวเข้ามาใกล้ชิด ในขณะที่เขาไม่สามารถท�าแบบนั้นได้ 

ตราบใดที่ภาระหน้าที่บงัคบัให้ต้องอยูห่่างไกลกนัอย่างนี้ เขาจงึต้องการ 

ฝึกฝนให้เธอค่อยๆ ซึมซับและคุ้นชินกับการรอคอยจนไม่รู้สึกว่ามัน 

เป็นเรื่องที่ทรมานหรอืน่าเบื่อจนเกนิไป ค�าว่ารกัแท้แพ้ใกล้ชดิท�าให้เขา

กลวัพอสมควร จงึจ�าเป็นต้องฝึกเธออย่างนี้

“เอ่อ...งั้นวีขอเดินดูรอบๆ หน่อยได้ไหมคะ ที่นี่ตกแต่งถูกใจวี

มากเลยค่ะ” วรีนิทร์อ้อมแอ้มถาม เพราะคนที่เมื่อสกัครู่ชกัชวนเธอไป

นั่งพกั ตอนนี้กลบัเอาแต่ยนืมองหน้าเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก 

“ได้ส ิดเีหมอืนกนั” เฟอร์นนัโดเอ่ยพลางโอบไหล่คนตวัเลก็เดนิ

ส�ารวจไปรอบๆ “มตีรงไหนที่วไีม่ชอบบ้างหรอืเปล่า”

“ไม่เลยค่ะ ที่นี่วเิศษมาก” วรีนิทร์เอ่ยชื่นชมพร้อมกบักวาดตา

มองไปรอบๆ อกีครั้ง

ท่าทางพออกพอใจแกมชื่นชมที่อีกฝ่ายแสดงออกท�าให้เฟอร์- 

นันโดอมยิ้มด้วยความพอใจ ความพยายามทั้งหลายที่ทุ่มเทลงไปจะ

มค่ีาอะไรถ้าวรีนิทร์ไม่พงึพอใจ ดวงตาเป็นประกายของคนตวัเลก็ท�าให้

หวัใจของเขาอ่อนละมนุไปหมด แม้จะพอใจในความกระตอืรอืร้นของ

เธอที่มตี่อสิ่งที่เขาวางแผนตระเตรยีมไว้ให้ แต่กย็งัอดห่วงว่าคนที่เพิ่ง

เดนิทางไกลข้ามซกีโลกจะอ่อนเพลยีไม่ได้

“พี่ว่าวีไปนั่งพักสักหน่อยดีกว่า มานี่มา” ชายหนุ่มเอ่ยพลาง

จงูมอืเธอเดนิตรงไปที่โซฟาตวัโต กดไหล่มนเป็นเชงิบงัคบัให้นั่งลง ก่อน

จะเลี่ยงไปหาเครื่องดื่มมาวางไว้ให้ตรงหน้า

วรีนิทร์มองคนตวัโตที่เคลื่อนไหวไปมาในห้องเหมอืนคุน้เคยกบั

ทกุอย่างที่นี่ด้วยแววตาแปลกๆ เธอแทบไม่เคยเหน็เฟอร์นนัโดในลกัษณะ 
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นี้มาก่อน แบบที่ดูผ่อนคลาย คล้ายๆ ชายหนุ่มทั่วๆ ไป ตามปกตแิล้ว

เวลาอยู่ที่คฤหาสน์เดรอสซี เฟอร์นันโดจะดูเคร่งขรึมและทรงอ�านาจ 

อาจจะเรียกว่าถอดแบบมาจากฟรานเชสโกเลยก็ว่าได้ เพียงเขาขยับ

ตวันดิหน่อยหรอืปรายตามองอะไรสกัอย่างกม็กัจะมคีนเข้ามาถามแล้ว

ว่าต้องการอะไร การยกเครื่องดื่มมารบัรองใครสกัคนอาจจะเป็นเรื่อง

ธรรมดาของคนอื่น แต่ไม่ใช่ภาพที่จะหาดูได้ง่ายๆ จากเฟอร์นนัโดเลย

ราวกบัรูส้กึว่าถกูจบัจ้อง เพราะทนัททีี่นั่งลงที่โซฟาอกีตวั เฟอร์-

นันโดก็หันไปสบตากับคนที่มองเขาตาแป๋วอยู่พร้อมกับตั้งค�าถาม 

“ท�าไมถงึมองพี่แบบนั้น”

“คอืว่า...คอื...มนัอบอุ่นน่ะค่ะ”

“หือ? เราหมายถึงอะไร อากาศ?” ชายหนุ่มถามด้วยความ

แปลกใจ บางทีวีรินทร์อาจจะรู้สึกว่าข้างในนี้อุ่นกว่าข้างนอกกระมัง 

แม้จะมสีายเลอืดของชาวตะวนัตกอยูใ่นกายครึ่งหนึ่ง แต่เธอกเ็กดิและ

เตบิโตที่ตะวนัออก เขารูด้ว่ีาวรีนิทร์ไม่คุน้ชนิกบัอากาศหนาวสกัเท่าไร

“คือ...ไม่ใช่อากาศค่ะ วีหมายถึงพี่ฮอว์คนั่นแหละ” วีรินทร์ 

อ้อมแอ้มตอบ

“พี่?” คราวนี้พญาเหยี่ยวแห่งเดรอสซีถึงกับเลิกคิ้วด้วยความ

แปลกใจ ไม่เคยมใีครบอกเลยว่าเขาเป็นคนอบอุ่น ส่วนใหญ่คนอื่นๆ 

มกัจะท�าท่าเหมอืนหนาวด้วยซ�้าไปเวลาที่เผชญิหน้ากบัเขา วรีนิทร์ถอื

เป็นคนแรกเลยเชยีวละที่พูดแบบนี้

“ค่ะ วหีมายถงึพี่ฮอว์คนั่นแหละ”

“ยงัไง ไหนเราลองอธบิายมาซ”ิ

“วกีไ็ม่รู้จะอธบิายยงัไง อาจจะเป็นเพราะที่นี่มั้งคะ” สาวน้อย

เอ่ยพลางกวาดสายตาไปรอบๆ

เฟอร์นนัโดมองตามสายตาของสาวน้อย แต่กย็งัไม่แน่ใจนกัว่า

อกีฝ่ายหมายถงึอะไร จงึรอให้เธออธบิายเพิ่มเตมิ
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“วรีูส้กึว่าเวลาอยูท่ี่นี่พี่ฮอว์คดผู่อนคลาย ดไูม่เหมอืน เฟอร์นนัโด 

เดรอสซี แต่ดูเหมือนพี่ฮอว์ค เอ่อ...ฟังเข้าใจหรือเปล่าคะ วีไม่รู้จะ

อธิบายยังไงดีค่ะ” วีรินทร์เอ่ยพลางหัวเราะแหะๆ กลัวว่าอีกฝ่ายจะ 

คดิว่าเธอพูดจาเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่อง

แววตาของเฟอร์นนัโดอ่อนแสงลงเมื่อเข้าใจว่าสาวน้อยต้องการ

สื่ออะไร แน่นอนว่า ‘เฟอร์นนัโด เดรอสซ’ี กบั ‘พี่ฮอว์ค’ ย่อมให้ความ

รูส้กึที่แตกต่างกนัอย่างแน่นอน เฟอร์นนัโดหรอืนายน้อย คอืตวัตนของ

เขาในสายตาคนอื่น ในขณะที่พี่ฮอว์คเป็นตัวตนอีกด้านที่เขาไม่เคย

เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เหน็นอกจากคนที่สนทิชดิเชื้อกนัจรงิๆ หากคน

อย่างเขาจะมีความอบอุ่นอ่อนโยนอยู่บ้าง ความอบอุ่นนั้นก็เป็นของ 

วรีนิทร์แต่เพยีงผู้เดยีว

“แล้ว...เราชอบไหม”

“ชะ...ชอบอะไรคะ” สาวน้อยเอ่ยถามตะกกุตะกกั รู้สกึเหมอืน

กบัว่าแทบจะไม่กล้าสบดวงตาคมกล้าที่มองมาตรงๆ

“ชอบพี่...” 

ประโยคสั้นๆ นั้นส่งผลให้ดวงตากลมโตของวรีนิทร์เบกิกว้างขึ้น

โดยไม่รู้ตัว หัวใจเต้นระทึกด้วยความว้าวุ่น ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะ

ได้ยินอะไรท�านองนี้จากอีกฝ่าย เธอยังเรียบเรียงความคิดไม่ทันเสร็จ 

เฟอร์นนัโดกเ็อ่ยต่อไปอกี 

“ที่เป็นแบบนี้ แบบพี่ฮอว์ค”

วรีนิทร์ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจเพื่อคลายความตื่นเต้น ที่แท้เขาก็

แค่อยากรู้ว่าเธอชอบที่เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเท่านั้นเอง แต่ก็ตอบ 

ตัวเองไม่ได้เช่นกันว่าแท้ที่จริงแล้วอาการวาบลึกในหัวใจเมื่อสักครู่  

เป็นเพราะว่าโล่งอกหรือผิดหวังกันแน่ แต่ก็ตอบค�าถามตามที่ใจคิด 

“ทุกครั้งที่มองนายน้อยเฟอร์นันโด วีรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลจากเขา

มากค่ะ วิ่งตามเท่าไรกไ็ม่ทนั วชีอบเวลาที่พี่ฮอว์คอยู่ที่นี่ มนัเหมอืน
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กบัว่าพี่อยู่ใกล้ๆ เอื้อมถงึ จบัต้องได้ ไม่จ�าเป็นต้องวิ่งไล่ตาม”

“พี่ดใีจนะที่เราชอบที่นี่”

“ห้องนี้เป็นของพี่ฮอว์คใช่ไหมคะ” ท่าทคีุน้เคยของเขาท�าให้เธอ

สนันษิฐานแบบนั้น

“ก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียว ห้องนี้ไม่ใช่ของพี่คนเดียวหรอก” 

ชายหนุ่มปฏเิสธ

“หมายความว่ายงัไงคะ” สาวน้อยถามด้วยความสงสยั ลกัษณะ 

นิสัยของเฟอร์นันโดไม่ใช่คนที่จะแชร์ห้องพักกับใคร หรือว่าเจ้าของ 

อกีคนจะเป็นจูเลยีต เธอสนันษิฐานไปตามที่พอจะนกึออก

“จ�าได้หรอืเปล่า ที่พี่บอกว่าทกุเรื่องที่วข้ีองใจหรอืสงสยั ค�าตอบ

ทกุอย่างพี่มใีห้วใีนวนันี้”

“จ�าได้ค่ะ”

“พร้อมที่จะฟังแล้วใช่ไหม”

“พร้อมค่ะ”

เฟอร์นนัโดจ้องลกึลงไปในดวงตาคูง่ามของคนตรงหน้า เขามอง

เหน็ความคาดหวงัรอคอย เหน็ความไว้เนื้อเชื่อใจที่สั่งสมมาตามกาล

เวลา เหน็ความผูกพนัที่มตี่อกนัมาเนิ่นนาน สิ่งเหล่านี้เขาไม่มรี่วมกบั

ผู้หญงิคนอื่น มเีพยีงวรีนิทร์แค่คนเดยีว ทั้งเมื่อก่อน ตอนนี้ และต่อไป

ในภายภาคหน้า เขามั่นใจว่าจะเป็นเช่นนั้นแน่นอน 

ชายหนุ่มคิดพลางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าด้านในเสื้อสูทเพื่อ

หยบิบางสิ่งออกมา มองของในมอือยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตา

กบัเธออย่างแน่วแน่ยิ่งกว่าครั้งใดในชวีติ


