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ปฐมบท

เสียงเพลงจังหวะร้อนแรงบรรเลงไปอย่างต่อเนื่องพร้อม

กบัการแสดงแสนวาบหววิบนเวท ี แพรพไิลกลนืน�้าลายอกึใหญ่พลาง

ลอบเบอืนหน้าหนคีู่หญงิชายที่ก�าลงัท�าการ ‘โชว์’ อย่างเร่าร้อนตาม

จงัหวะเพลง

เธอจะเรียกสิ่งที่อยู่บนเวทีว่าความอุบาทว์ดีหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ 

เธอไม่อาจเรยีกมนัว่าศลิปะได้เลย และที่ส�าคญั สถานที่แห่งนี้น่ากลวั

เกินไป อาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ หรือแม้กระทั่งสมาชิกที่เข้ามา 

ร่วมสังสรรค์ล้วนอันตรายด้วยกันทั้งหมด เธอไม่กล้าแสดงตัวเป็น 

จดุเด่นมากนกัจงึได้แต่คอยหลบเลี่ยงอยูใ่นมมุมดืเพยีงล�าพงั และคอย

เฝ้าสงัเกตทกุคนที่อยู่ที่นี่

“คุณไม่ควรมาที่นี่” เสียงทุ้มที่ดังขึ้นจากด้านหลังส่งผลให้ 

แพรพิไลสะดุ้งวาบ ครั้นพอหันไปมองก็เห็นเพียงหน้ากากสีด�าที่ทาง

สมาคมบงัคบัให้สวมเท่านั้น แต่รมิฝีปากสเีข้มและเสยีงนั่นช่างคุ้นตา

คุ้นหูเธอเหลอืเกนิ

“คุณ...” แพรพิไลพูดได้เพียงเท่านั้นเพราะไม่กล้าเอ่ยออกไป

ตรงๆ ว่าใช่คนที่ก�าลังสงสัยอยู่หรือเปล่า จะมองรูปร่างของเขาก็ไม่

สามารถมองได้ เพราะชุดคลุมสีด�าซึ่งยาวกรอมเท้ากับหน้ากากนั้น
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ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างไว้จนหมดสิ้น แม้กระทั่งรูปร่างสูงโปร่งของ 

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เธอแสนคุ้นเคย

“ผมไม่รู้ว่าคณุต้องการอะไรกนัแน่ แต่ขอเตอืนเอาไว้อย่างหนึ่ง

ว่าคราวหน้าอย่าให้ผมเจอคุณที่นี่อีก” เสียงนั้นยังคงดังออกมาจาก

บรุษุที่สวมหน้ากากสดี�า แต่กท็�าให้เธอมั่นใจแล้วว่าเขาคอืคนที่เธอคดิ

ไว้จรงิๆ

“แล้วท�าไมคุณถึงมาที่นี่ได้ล่ะ” เธออดถามเขาไม่ได้ ตอนอยู่ 

ที่คลบัเฮราหรอือยู่กบัเธอสองต่อสองเขาดูเจ้าชู้กรุ้มกริ่มและมกัพูดจา

ทีเล่นทีจริงเสมอ ทว่าพอมาเจอกันที่นี่ ทั้งท่าทีและน�้าเสียงกลับดู

เคร่งเครยีดจรงิจงัราวกบัคนละคน

“ผมก็ตามลูกค้าของผมมาน่ะสิ คุณก็รู้ฐานะของผมแล้วไม่ใช่

หรือว่าผมเป็นพวกผู้ชายขายน�้าน่ะ” เขาตอบพลางก้าวเข้ามาชิดจน

ใบหน้าอยู่ห่างกนัแค่คบื 

โชคดีที่มีหน้ากากปิดบังเอาไว้ มิเช่นนั้นเขาคงเห็นใบหน้าตื่น

ตระหนกของเธอเป็นแน่

“การแสดงจบแล้ว อีกสักพักคุณก็ควรกลับได้ละ” ถึงจะพูด

อย่างนั้น แต่มอืของเขากลบัยดึเอวเธอเอาไว้แล้วดนัจนร่างเธอชดิผนงั 

จากนั้นก็บดเบียดร่างของเขาเข้ามาชิดจนเธอรู้สึกได้ถึงสรีระก�าย�า 

ภายใต้ชดุคลมุ

“คณุจะท�าอะไร!” เธอถามเขาเบาๆ พร้อมจบัต้นแขนของเขา

แน่นด้วยความตกใจ

“อยูเ่ฉยๆ ก่อน อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก มสีายตาหลายคูก่�าลงั

จบัจ้องอยู่นะ”

เขาพูดอะไร เธอไม่เข้าใจเลยสักนิด ใครเป็นคนจับตาดู แล้ว 

คนที่ดจูะรูไ้ด้อย่างไรว่าใครเป็นใครในเมื่อทกุคนแต่งตวัเหมอืนกนัหมด 

คอืชดุคลมุสดี�ายาวกรอมเท้าและสวมหน้ากากปิดบงัใบหน้า แม้กระทั่ง
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เขาเอง หากเขาไม่พูดออกมาเธอก็คงไม่รู้ว่านี่คือรชต ผู้ชายที่เธอคิด

ว่าขายบรกิารคนนั้น

ขณะที่ก�าลงัสงสยั ชดุคลมุของเธอกถ็กูเขาเลกิขึ้นจนถงึหน้าขา 

จากนั้นเขาก็ยกขาข้างหนึ่งของเธอขึ้นไปเกี่ยวเอวเขาเอาไว้ เธอเกือบ

หวดีร้องออกมาแล้วถ้าไม่ได้ยนิเสยีงเขาเตอืนขึ้นเสยีก่อน 

“อย่าร้องนะคุณ ก็แค่ท�าท่าเท่านั้นแหละ ผมไม่ได้ท�าจริงๆ 

หรอกน่า คุณลองมองไปรอบๆ สิว่าตอนนี้เขาก�าลังท�าอะไรกันอยู่  

เราจะแปลกแยกไม่ได้ ไม่อย่างนั้นจะเป็นที่สงสยัของคนคมุ”

แพรพิไลมองไปรอบกายตามที่เขาบอกแล้วก็ต้องตกใจเป็น

ค�ารบสอง เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะบนเวท ีโต๊ะ โซฟา หรอืแม้กระทั่งบน

พื้นต่างก็มีคู ่ชายหญิงร่วมรักกันนัวเนียท่ามกลางแสงไฟสลัวและ 

เสียงเพลงที่เหมือนจะดังขึ้นอีกเล็กน้อย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังมี 

เหมอืนกนันั่นกค็อืชดุคลมุและหน้ากาก

นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั!

“ไหนคณุบอกว่าแค่ท�าท่าให้เหมอืนเฉยๆ ไง” เธอแค่นเสยีงใส่

พลางจิกเล็บลงไปที่ต้นแขนเขา แม้จะมีเนื้อผ้ากางกั้นอยู่จนผิวเนื้อ

บริเวณนั้นไม่อาจสัมผัสกันได้ แต่มันก็ไม่อาจปกปิดอะไรบางอย่างที่

ก�าลงัตื่นตวัเตม็ที่และดนุดนัต้นขาของเธออยู่

“ผมกไ็ม่ได้ท�าจรงิสกัหน่อย แต่ขอโทษทนีะ ตรงนั้นมนัควบคมุ

ได้ที่ไหนกันเล่า คุณก็รู้นี่นาว่าใต้ชุดคลุมนี่เราต่างล่อนจ้อนด้วยกัน 

ทั้งคู่ แล้วคณุจะให้ผมเหี่ยวเป็นมะเขอืเผาหรอืยงัไง ขนืเป็นอย่างนั้น

ผมกร็บัแขกได้น้อยน่ะส”ิ

เขาพดูเสยีงพร่าชดิใบหจูนหน้ากากเสยีดสกีนั ขณะที่เธอเบกิตา 

กว้างเมื่อจู่ๆ  เขากเ็ริ่มวาดลลีาท�าท่า ‘ร่วมรกัจอมปลอม’ เพื่อหลอกตา

คนคมุ

“อตีาบ้า! ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะ” หวัใจเธอเต้นกระหน�่าจนแทบ
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ระเบดิออกมานอกอก และเธอกม็ั่นใจว่าเขาต้องรู้สกึได้อย่างแน่นอน

“อีกนิดน่า...ใกล้เสร็จแล้ว” เสียงสั่นพร่าของเขาพูดชิดใบหูอีก

ครั้งราวกบัต้องการแกล้งให้เธอได้อาย

“คนทุเรศ! ท�าไมต้องท�าเสียงกระเส่าด้วย” เธอพูดเสียงลอด

ไรฟันพลางหยกิต้นแขนเขาอย่างแรง

“หึๆ  กเ็ดี๋ยวไม่สมจรงิไง” เขาพดูกลั้วหวัเราะเบาๆ ใบหน้ายงัคง

ฝังอยู่กับซอกคอของเธอ แต่ยอมปล่อยขาข้างนั้นของเธอลงยืนที่พื้น

ตามเดมิ จากนั้นกก็ระซบิเสยีงเครยีด

“เดี๋ยวคณุเดนิตามผมมานะ ห้ามปล่อยมอืจากผมเดด็ขาด ใคร

ดงึมอืไว้กส็ะบดัแรงๆ ไม่ต้องสนใจใคร เสรจ็แล้วกเ็ข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

ในห้องให้เรียบร้อยแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด และขอร้องว่า

อย่ากลบัมาที่นี่อกี” 

พูดจบเขาก็ปรี่ออกไป ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดวูบ

เข้ามากระทบผิวของเธอทันทีจนอดขนลุกซู่ไม่ได้ ครั้นพอหันมอง 

รอบกาย ภาพการร่วมรกัที่เหน็เป็นคู่ๆ ก่อนหน้านี้กเ็ริ่มขยายวงกว้าง

และทวคีวามวปิรติมากขึ้นเรื่อยๆ

สมาคมบ้าอะไรกนันี่...
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1
งานใหญ่งานแรก

“ว่าไงนะคะ ลาออกงัน้หรอื” แพรพไิลถามชายหนุม่ตรงหน้า 

เสยีงแหบแห้ง รูส้กึเรี่ยวแรงหดหายทนัทเีมื่อนกัสบืมอืดขีองส�านกังาน

มายื่นใบลาออก

“คณุแพรต้องเข้าใจผมด้วยนะครบั ลูกผมยงัเลก็ ผมเองกต็้อง

กนิต้องใช้” คนพูดถอนหายใจแผ่ว หลบุตาลงต�่าเหมอืนไม่กล้าสู้หน้า 

ขณะที่แพรพไิลถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ ก่อนพยกัหน้าขึ้น

ลงช้าๆ ยอมรบัแต่โดยดี

“แพรเข้าใจค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เคยช่วยงานคุณพ่อมา 

ตั้งหลายปี” หญงิสาวส่งยิ้มฝืดเฝื่อนไปให้ 

สหีน้าละอายใจผดุขึ้นมาวบูหนึ่งก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเรว็ 

จากนั้นชายหนุ่มกข็อตวัออกไปจากห้องทนัที

แพรพิไลไม่คิดโทษใครทั้งสิ้น รู้ดีว่าการที่เธอเข้ามาบริหาร

ส�านักงานนักสืบไพศาลแทนบิดาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหกเดือนก่อน 

เป็นเหตใุห้นกัสบืหลายคนไม่เชื่อในฝีมอื และต่างพากนัคดิว่าเธอก�าลงั

พาส�านกังานนกัสบืแห่งนี้ล่มจมลง ดงันั้นในช่วงหกเดอืนนี้จงึมนีกัสบื

คนเก่าคนแก่ฝีมอืดทีี่เคยร่วมทุกข์ร่วมสขุกบับดิาพากนัตบเท้าลาออก

กนัเป็นแถว
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จะไปโทษพวกเขาที่ทอดทิ้งเธอกไ็ม่ได้ เพราะในช่วงหกเดอืนนี้

แทบไม่มีงานผ่านเข้ามาเลยด้วยซ�้า จะมีก็แต่งานติดตามบุคคล คด ี

ชูส้าวเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง ในเมื่อไม่มงีานเข้า รายได้กห็ดหายตาม

ไปด้วย ทว่ายอดหนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นจนเธอได้แต่กุมศีรษะเมื่อเห็น

รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืน

ตอนที่เธอเรียนปริญญาโทอยู่ต่างประเทศ ไม่เคยรู้เลยว่าบิดา

จะมคี่าใช้จ่ายสูงถงึขนาดนี้ ครั้นพอท่านเสยีชวีติลง เธอจงึถูกเรยีกตวั

กลับเมืองไทยทันทีเพื่อจัดการงานศพ และเพื่อรับมรดกของบิดา ซึ่ง

มรดกนั้นกค็อืส�านกังานนกัสบืไพศาลแห่งนี้ แถมยงัพ่วงมาด้วยหนี้สนิ

ก้อนโตจากธนาคารอกีด้วย

การเรยีนปรญิญาโทของเธอสิ้นสดุลงในวนันั้นทนัท.ี..

เสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นอีกครั้งปลุกให้แพรพิไลตื่นจากภวังค์ 

แล้วหนัไปมองคนที่ก�าลงัเดนิเข้าประตมูาด้วยท่าทางตื่นเต้นระคนดใีจ 

“มอีะไรหรอืเจ”

“พี่แพร! มีคนมาติดต่อว่าจ้างเราละ ตอนนี้เจให้ไปรอที่ห้อง

ประชุมแล้ว” เจติยา นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัย

เดยีวกนักบัแพรพไิลพดูพลางยิ้มพลาง ท่าทางดใีจราวกบัถกูลอตเตอรี่

รางวลัที่หนึ่ง

อย่าว่าแต่เจตยิาจะดใีจเลย แพรพไิลเองกต็ื่นเต้นไม่แพ้รุ่นน้อง 

เช่นกนั 

“จรงิหรอื โอเค พี่จะไปเดี๋ยวนี้แหละ ไปตามโจมาให้พี่ด้วยนะ” 

ร่างระหงลุกพรวดขึ้นทันทีพร้อมกระดาษปากกาและโทรศัพท์มือถือ

เพื่อใช้ในการเกบ็รายละเอยีดตอนรบังาน จากนั้นกเ็ดนิลิ่วๆ ออกจาก

ห้องท�างานไปยงัห้องประชมุที่ว่าทนัที

ส�านักงานนักสืบไพศาล เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นสองคูหา 

ด้านข้างของอาคารเป็นพื้นที่ว่างโล่งประมาณห้าสิบตารางเมตร ซึ่ง 
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ใช้เป็นที่จอดรถของส�านักงาน ก�าแพงด้านหนึ่งของที่จอดรถมีประตู

เหล็กเปิดเชื่อมถึงกันกับตัวอาคาร มีไว้ส�าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเข้า

ทางด้านหน้าส�านกังาน และไม่ต้องการให้ผู้อื่นเหน็ว่ามาใช้บรกิารที่นี่

แพรพิไลเคาะประตูบอกคนข้างในตามมารยาทก่อนเปิดประตู

เข้าไป ภายในห้องมผีู้ชายท่าทางภูมฐิาน อายปุระมาณสามสบิปลาย

จนถงึสี่สบิต้นๆ คนหนึ่งนั่งรออยู่ หญงิสาวลอบส�ารวจบคุคลตรงหน้า

อย่างรวดเรว็เพื่อไม่ให้เป็นการเสยีมารยาท ก่อนจะเดนิเข้าไปนั่งเก้าอี้

ฝั่งตรงข้ามแล้วยกมอืไหว้ทกัทาย

“สวัสดีค่ะ ดิฉันแพรพิไลค่ะ เรียกแพรเฉยๆ ก็ได้ ไม่ทราบว่า 

วนันี้มอีะไรให้ดฉินัรบัใช้คะ” เธอยิ้มบางๆ หลงัจากแนะน�าตวัเองเสรจ็

และรอการตอบรบัจากอกีฝ่าย เหน็เพยีงชายหนุม่ยิ้มมมุปากขึ้นเลก็น้อย 

ก่อนพูด

“ผมไม่คิดมาก่อนว่าผู้สืบทอดกิจการของคุณไพศาลจะเป็น 

สาวน้อยหน้าตาน่ารกัขนาดนี้” 

น�้าเสยีงของเขาฟังเรยีบเรื่อย ท�าให้หญงิสาวไม่สามารถคาดเดา

อารมณ์ของอีกฝ่ายได้ เนื่องจากเขาสวมแว่นกันแดดอันใหญ่ปิดบัง

ดวงตา

แพรพไิลยิ้มละไม ด้วยความที่เป็นคนเกบ็อารมณ์ของตวัเองและ

มองสีหน้าของคนอื่นได้เก่งเพราะบิดาสอนมาตั้งแต่เด็ก จึงท�าให้เธอ

โต้ตอบสนทนากบัเขาได้อย่างเป็นธรรมชาต ิแม้จะไม่ชอบใจนกัที่มคีน

มาแตะเรื่องอาย ุหรอืดูแคลนความสามารถของเธอ

“ขอบคณุที่ชมค่ะ ว่าแต่คณุรู้จกัคณุพ่อด้วยหรอืคะ”

“รู้จกัครบั ผมเคยมาขอให้พ่อของคณุช่วยผมสองสามครั้ง” 

ฟังเขาพดูจบ แพรพไิลกย็ิ้มกว้างทนัท ีนกึชื่นชมเขาในใจที่เลอืก

ใช้ค�าพูดให้เกยีรตบิดิาของเธอ ตามปกตแิล้ว หากเป็นคนอื่นคงพูดว่า

มาจ้างให้ท�านั่นท�านี่ แต่เขากลับเลี่ยงไม่ใช้ค�านั้น และเลือกใช้ค�าว่า
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มาขอให้ช่วยแทน

“อ๋อ...ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้มีอะไรให้ 

ทางเรารับใช้ใช่ไหมคะ คุณ...” เธอไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร แต่ดูจากการ 

แต่งกายและเครื่องประดบัที่แค่นาฬิกาข้อมอืกเ็รอืนละเกอืบล้าน กพ็อ

เดาได้ว่าชายหนุ่มคนนี้ฐานะไม่ธรรมดา

“สุก�าพลครับ สุก�าพล หัสวิจิตร” เขาบอกพร้อมกับถอดแว่น

กันแดดที่บดบังดวงตาออก จึงท�าให้เธอได้เห็นหน้าเขาเต็มตา ซึ่ง

ยอมรบัเลยว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดมีากคนหนึ่ง

แพรพิไลเคยเห็นเขาตามหน้านิตยสารไฮโซอยู่บ่อยๆ เขาเป็น

เจ้าของธุรกิจมากมายหลายอย่าง เป็นคนหนุ่มอนาคตไกลที่หยิบจับ

อะไรกป็ระสบความส�าเรจ็ไปทกุเรื่อง และที่ส�าคญั...เขาแต่งงานแล้ว

“ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการครับคุณแพร” เขายื่นมือออก

มาตามธรรมเนยีมแบบฝรั่ง 

ซึ่งเธอเองกไ็ม่ได้ถอืสาอะไร เพราะเคยผ่านการเรยีนเมอืงนอก

เมืองนามาแล้ว ถึงแม้จะเรียนไม่จบก็ตาม จึงยื่นมือออกไปจับด้วย

ความยนิดี

เขาปล่อยมอืออกอย่างสภุาพ ไม่มที่าทลี่วงเกนิใดๆ ท�าให้แพร-

พิไลพอใจมาก เพราะตั้งแต่มาท�างานตรงนี้ เธอถูกพวกหัวงูหลอก

แต๊ะอั๋งอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็มาว่าจ้างให้ท�างานไร้สาระ เช่นติดตาม 

คนหาย และคนที่หายไปกเ็ป็นลูกชายบ้าง ลูกสาวบ้าง ทั้งที่ความจรงิ

แล้วบคุคลเหล่านั้นกแ็ค่ไปเที่ยวต่างจงัหวดักบัเพื่อน และได้บอกกล่าว

กบับดิามารดาไว้เรยีบร้อยแล้ว

เธอเบื่องานลกัษณะนี้เตม็ทน เธออยากได้คดเีจ๋งๆ สกัคดเีพื่อ

เชดิหน้าชูตาส�านกังาน และเพื่อพสิจูน์ฝีมอืว่าเธอกม็สีายเลอืดของบดิา

อยู่เตม็เปี่ยม

เสยีงเคาะประตูห้องประชมุดงัขึ้น ตามมาด้วยร่างสูงโปร่งของ
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จริาย ุแพรพไิลจงึเรยีกเขามาแนะน�าสกุ�าพลให้หนุ่มรุ่นน้องรู้จกัทนัท ี

“โจ นี่คอืคณุสกุ�าพล หสัวจิติร” 

จริายยุกมอืไหว้ แพรพไิลจงึหนัไปแนะน�าหนุ่มรุ่นน้องบ้าง

“คณุสกุ�าพลคะ นี่จริายคุ่ะ หรอืเรยีกสั้นๆ ว่าโจกไ็ด้ เป็นผู้ช่วย

ของดฉินัเอง” 

สุก�าพลหันไปยิ้มและผงกศีรษะให้เล็กน้อยอย่างไว้ท่าที จน 

ทกุคนนั่งกนัเรยีบร้อยแล้วเขาจงึหยบิรปูถ่ายใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋า

สตางค์

“คณุรูจ้กัผู้หญงิในรูปนี้ไหมครบั” ชายหนุม่เลื่อนรปูมาตรงหน้า

แพรพไิลกบัจริาย ุ

ทั้งสองชะโงกมองพร้อมกนัก่อนที่หญงิสาวเพยีงคนเดยีวในห้อง

จะพยกัหน้าช้าๆ 

“คณุครองขวญั ภรรยาของคณุ” แค่เหน็รปูแพรพไิลกจ็�าได้ทนัท ี

เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นสาวสังคม งานไหนงานนั้นจะขาดเจ้าตัวไม่ได้

เดด็ขาด ครองขวญัเริ่มมชีื่อเสยีงโด่งดงัในวงสงัคมชั้นสงูตั้งแต่แต่งงาน

กบัสกุ�าพลเป็นต้นมา

สกุ�าพลพยกัหน้าขึ้นลงช้าๆ พลางยิ้มมมุปากเลก็น้อยจนดเูหมอืน 

ไม่ยิ้ม จากนั้นกถ็อนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่

“ที่วนันี้ผมมาหาคณุแพรให้ช่วยกเ็ป็นเรื่องเกี่ยวกบัภรรยาของผม 

คนนี้นั่นแหละครบั”

“เชญิว่ามาได้เลยค่ะ” แพรพไิลหยบิโทรศพัท์มอืถอืมากดอดัเสยีง 

และตั้งท่าเตรยีมจดทนัที

“อย่างที่คณุเหน็ตามหน้าหนงัสอืบ่อยๆ ว่าภรรยาผมเธอเป็นคน

ที่ชอบเข้าสงัคมมาก” 

ชายหนุ่มเริ่มเกริ่นด้วยท่าทสีบายๆ แต่แพรพไิลมองออกว่าเขา

ก�าลังว้าวุ่นและไม่สบายใจ สังเกตได้จากการที่เขาประสานมือกันไว้
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ตรงหน้าแล้วเอานิ้วโป้งถูกนัไปมาตลอดเวลา

“และเพราะการเข้าสงัคมของเธอ ผมจงึเริ่มสงสยัว่าภรรยาผม

ก�าลงั...มชีู้”

“อะไรนะคะ...มชีู้!”

แพรพิไลตกใจจนอ้าปากค้างไปชั่วครู่ ครั้นพอได้สติจึงรีบสลัด

อาการนั้นทิ้งไปแล้วเข้าสู่โหมดความเป็นนักสืบมืออาชีพด้วยการ 

เอ่ยถามชายหนุ่มตรงหน้าเสยีงเครยีด

“ท�าไมคณุถงึมั่นใจนกัคะว่าภรรยาของคณุก�าลงัมคีนอื่น”

สกุ�าพลยกัไหล่เลก็น้อย นิ้วชี้เคาะโต๊ะเบาๆ ราวกบัก�าลงัคดิหา

ค�าพดูที่เหมาะสมก่อนพดูออกมา “สามภีรรยาคูห่นึ่ง ถ้าอยูด้่วยกนัมา

สกัพกัแล้วอกีฝ่ายเปลี่ยนไป สาเหตมุนักม็อียู่ไม่กี่อย่างหรอกครบั” 

เขาโน้มตวัไปข้างหน้า เท้าแขนทั้งสองข้างลงบนโต๊ะก่อนพดูต่อ 

“จริงอยู่ว่าภรรยาผมเธอชอบการเข้าสังคมและการสังสรรค์มาก แต่ 

ทุกครั้งเธอมักกลับบ้านเป็นเวลาเสมอ หรือไม่ก็อัปเดตสเตตัสของ 

ตัวเองในอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กตลอดเวลาว่าตอนนี้ก�าลังท�าอะไร 

แต่ช่วงสองสามเดือนให้หลังนี้ ดูเหมือนพฤติกรรมตรงนี้ของเธอจะ

เปลี่ยนไป ช่วงกลางวนัเธอกอ็ปัเดตเป็นปกต ิแต่ถ้าเป็นตอนกลางคนื

เธอแทบไม่แตะโซเชยีลเลย ผมคดิว่าน่าจะเป็นเพราะเธอก�าลงัอยู่กบั

คนอื่น”

สุก�าพลหยิบนามบัตรจากกระเป๋าสตางค์ยื่นส่งมาให้ตรงหน้า

นกัสบืสาว “ผมสงัเกตว่าเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเข้าสงัคมของที่นี่ครบั”

แพรพิไลกวาดตามองรายละเอียดบนนามบัตรใบนั้นอย่าง

รวดเรว็ก่อนส่งต่อให้จริาย ุ“คลบัเฮรา...ถ้าจ�าไม่ผดิที่นี่เพิ่งเปิดตวัไปได้

ไม่นานนี่คะ และค่าเมมเบอร์แพงมาก”

“ใช่ครบั เพราะค่าเมมเบอร์แพง สมาชกิที่นี่จงึมแีต่ไฮโซชื่อดงั

ของเมืองไทยไปรวมตัวกัน อีกทั้งการเต้นลีลาศก็เริ่มเป็นที่นิยมใน 
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หมู่สาวสังคมและหนุ่มกระเป๋าหนัก ผมสืบมาได้ว่าภรรยาของผมเธอ

จะไปที่นี่ประมาณอาทติย์ละสามหรอืสี่วนั”

“แล้วที่คุณต้องการให้ทางเราไปสืบนี่คือคุณต้องการหลักฐาน

ยนืยนัใช่ไหมคะว่าเธอก�าลงันอกใจคณุอยูจ่รงิๆ” หญงิสาวพุง่ถามตรง

ประเด็น เพราะรู้ดีว่าบางทีพวกไฮโซเหล่านี้ก็หน้าบางในการบอกเล่า

เรื่องส่วนตวักบัคนอื่น

สุก�าพลยิ้มอ่อนพลางมองใบหน้าสวยเฉี่ยวของหญิงสาวตาไม่

กะพรบิ “ครบั จะเป็นรูปถ่ายหรอืคลปิกไ็ด้ ผมจะเอาให้เธอดูว่าผมรู้

เรื่องนี้แล้วและจะได้ท�าเรื่องหย่ากันเงียบๆ แต่ถ้าเธอไม่ยอมผมก็จะ

ฟ้อง เพราะคณุกน่็าจะรูว่้าไม่มผีูช้ายที่ไหนทนได้หรอกที่เหน็ภรรยาของ

ตวัเองไปนอนกบัผู้ชายคนอื่น” 

“เอ่อ...ขอโทษนะคะที่ดิฉันจะขอออกความเห็นเล็กน้อย ดิฉัน

คดิว่าบางทเีรื่องนี้สามภีรรยากนัน่าจะพอคยุกนัได้นะ” เธอหลบุตาลง 

มองสมดุโน้ตในมอื จงึไม่ทนัได้เหน็มมุปากของชายหนุม่ที่ยกขึ้นเลก็น้อย 

เมื่อได้ยนิอย่างนั้น

“เธอไม่ได้ท�าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ก่อนหน้านี้เธอก็เลี้ยง 

เดก็หนุ่มไว้คนหนึ่ง เช่าคอนโดฯ ให้อยู่ด้วย ผมจบัได้ครั้งนั้นกใ็ห้อภยั

กันไปเพราะภรรยาผมเธอค่อนข้างเฟรนด์ลี อีกอย่างผมเองช่วงนั้นก็

มวัแต่วุน่อยูก่บังานกเ็ลยไม่ได้เอาใจใส่เธอเท่าที่ควร แต่ผมคดิว่าครั้งนี้

คงไม่มีการให้อภัยกันอีกต่อไป เพราะหากเรื่องนี้รั่วไหลไปถึงหูคนอื่น 

ชื่อเสยีงวงศ์ตระกูลของผมคงย่อยยบั และผมเองกค็งมองหน้าคนอื่น

ไม่ตดิแน่ หวงัว่าคณุคงเข้าใจ”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าเมื่อคดิถงึความเป็นจรงิข้อนี้ 

สกุ�าพลเป็นคนมหีน้ามตีาในวงสงัคม หากเขาปล่อยปละละเลย

ให้ภรรยาตวัเองไปเลี้ยงเดก็หนุม่อยูน่อกบ้าน หรอืหาความส�าราญกบั

ผูช้ายคนอื่นคงไม่แคล้วตกเป็นขี้ปากให้คนเอาไปนนิทาหรอืหวัเราะกนั
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ลบัหลงัแน่

“ส�าหรับเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาเก็บกับผมได้เลยไม่ต้อง

เกรงใจ นี่เบอร์ของผมครบั” เขายื่นนามบตัรของตวัเองมาให้ แพรพไิล

จงึยื่นของตนไปบ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

สุก�าพลลุกขึ้นยืนพร้อมกับหยิบนามบัตรของหญิงสาวใส่ใน

กระเป๋าสตางค์ “ผมเชื่อในความเป็นมอือาชพีของคณุ และเชื่อว่าลกูไม้

หล่นใต้ต้นเสมอ หวังว่าเรื่องที่ผมมาวันนี้จะไม่ถูกแพร่งพรายออกไป

นะครบั” 

“คุณสุก�าพลมั่นใจได้เลยนะคะว่าเรื่องนี้ทางเราจะปิดเป็น 

ความลบัแน่นอน” เธอยนืขึ้นแล้วส่งยิ้มให้เขาด้วยความมั่นใจ เพราะ

การท�างานตรงนี้ การรกัษาความลบัของลกูค้าถอืเป็นเรื่องที่ต้องยดึถอื 

ไว้ให้มั่น

“ขอบคณุมากครบัคณุแพร” เขายื่นมอืมาตรงหน้า เธอจงึยื่นไป

จบักบัเขาตามธรรมเนยีม

ทว่าพอเลื่อนสายตาขึ้นมองหน้าเขาก็ต้องรีบหลุบลงมองที่มือ

เช่นเดมิ เพราะสายตาของชายหนุม่ไม่ใช่การมองคนรูจ้กัธรรมดาๆ แต่

เป็นสายตาของชายที่ถูกตาต้องใจหญงิสาวคนหนึ่ง

หญิงสาวออกไปส่งเขาถึงรถ มองรถญี่ปุ่นกลางเก่ากลางใหม่ 

ที่ก�าลังเคลื่อนตัวออกไปจากลานจอดรถก็พอรู้แล้วว่าเขามาที่นี่โดย 

ไม่ได้ปรกึษาหรอืบอกให้ใครรู้ เพราะคนระดบัผู้บรหิารอย่างเขาไม่น่า

จะขบัรถรุ่นธรรมดาอย่างนี้ได้ 

แพรพิไลเดินเข้าออฟฟิศด้วยหัวใจที่หนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูก  

ไม่เข้าใจว่าท�าไมคนเราทุกวันนี้ถึงไม่มีความซื่อสัตย์ในชีวิตคู่ ระยะ

เวลาเพยีงแค่หกเดอืนที่เธอมารบัช่วงต่อจากบดิา เธอต้องท�าคดชีูส้าว

แบบนี้ไม่รู้กี่สิบคดีแล้ว และส่วนใหญ่เหตุการณ์หลังจากนั้นก็มัก

เป็นการหย่าร้างเพราะความไม่รู้จกัพอของอกีคน
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ดเูอาเถอะ...ขนาดสกุ�าพลที่มาขอให้หาหลกัฐานการนอกใจของ

ภรรยากย็งัไม่วายท�าเจ้าชูใ้ส่เธอจนได้ แม้จะไม่โจ่งแจ้งเหมอืนบางราย 

แต่เธอกไ็ม่โง่ถงึขนาดมองไม่ออกว่าเขาก�าลงัสนใจเธออยู่

จะว่าไปแล้ว สามภีรรยาคู่นี้ช่างศลีเสมอกนัเสยีจรงิ

“ผมว่าเขามองพี่แปลกๆ นะ เหมอืนเสอืจะกนิเหยื่ออะไรประมาณ 

นั้นเลย” จริายอุอกความเหน็ เพราะตอนที่เขานั่งจดข้อมูล เขาเองก็

ต้องนั่งสงัเกตลูกค้าไปด้วยว่ามสีหีน้าและแววตาอย่างไร จงึท�าให้เขา

รู้ว่าสุก�าพลแทบไม่ชายตามาทางเขาเลยแม้แต่น้อย ท�าราวกับว่าใน

ห้องประชมุเมื่อครู่มแีค่ตนกบัแพรพไิลเท่านั้น

“แต่เขาดูดกีว่าในรูปเยอะเลยเนอะ” เจตยิาพูดยิ้มๆ 

ขณะที่แพรพไิลจมอยู่กบัความคดิของตวัเองอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะ

พูดออกมาอย่างเลื่อนลอย

“พี่ศักดิ์ลาออกแล้วนะ เท่ากับว่างานนี้พี่ต้องลงมือสืบเอง

ทั้งหมด” หญงิสาวถอนหายใจออกมาอย่างอ่อนล้า เงยหน้ามองลกูน้อง 

ที่เหลอือยู่เพยีงสองคนตรงหน้า

“เราสองคนคิดอยากลาออกไปหางานที่อื่นท�าบ้างรึเปล่า พี่ 

ไม่ว่านะ พี่เข้าใจดวี่าใครๆ กอ็ยากมงีานดีๆ  ท�า” แพรพไิลส่งยิ้มฝืด

เฝื่อนให้ลูกน้องทั้งสองคน เพราะตดัสนิใจแล้วว่าคยุเปิดอกกนัดทีี่สดุ 

หากทั้งสองคนอยากลาออกจากที่นี่จรงิๆ เธอกจ็ะไม่ห้าม อกีทั้งจะได้

วางแผนส�าหรบังานชิ้นนี้ด้วยว่าต้องท�าอะไรต่อไปหากไม่มพีวกเขาอยู่

ช่วยแล้ว

“พี่แพรอย่าพูดอย่างนั้นสิ พวกเราจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนเด็ดขาด  

ล่มหวัจมท้ายด้วยกนัมาขนาดนี้แล้ว ไม่ว่าอย่างไรกต็้องช่วยกนัให้ถงึ 

ที่สุด ตอนผมเรียนจบใหม่ๆ ก�าลังล�าบากหางานท�าไม่ได้ ถ้าไม่มีพี่ 

ดึงมาช่วยท�างานตรงนี้ ป่านนี้ผมก็คงนอนเป็นวิญญาณอยู่ที่บ้าน 

นั่นแหละ” 
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“ใช่ คนอื่นตัดช่องน้อยแต่พอตัวทิ้งพี่ไปก็ช่างเขาเถอะ แต่เจ 

จะไม่ท�าอย่างนั้นกบัพี่เดด็ขาด” 

เมื่อเห็นอดีตรุ่นน้องร่วมมหาวิทยาลัยยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่

ทิ้งกัน แพรพิไลก็อดน�้าตารื้นไม่ได้ เธอคว�่ามือลงแล้วยื่นไปข้างหน้า 

ทั้งจริายแุละเจตยิาจงึท�าอย่างเดยีวกนับ้างด้วยการวางมอืซ้อนลงไป

“สู้!”

แพรพไิลเกดิแรงฮดึขึ้นมาอกีครั้ง เธอสดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ 

แล้วเริ่มสั่งงานด้วยท่าททีี่ท�าให้ลกูน้องที่เหลอือยูเ่พยีงสองคนเกดิความ

กระตอืรอืร้นขึ้นมาทนัที

“โจหาข้อมลูเกี่ยวกบัคลบัเฮราด้วยนะว่าค่าเมมเบอร์เท่าไร กลุม่

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครบ้าง และลองดูข่าวเสยีๆ หายๆ ของที่นี่ด้วย 

ว่าเคยมหีลดุออกมารเึปล่า อย่างเช่นการขายบรกิารแอบแฝง” เธอรู้

มาว่าผบัหรอืโฮสต์คลบัที่ผูห้ญงินยิมเที่ยวหาความสขุจากเดก็หนุม่นั้น 

บางที่จะมีการเต้นลีลาศ ฉะนั้นคลับแห่งนี้อาจจะมีธุรกิจแบบนั้น

แอบแฝงอยู่กเ็ป็นได้

“ส่วนเจ ลงประกาศหาพนกังานแอดมนิสกัหนึ่งต�าแหน่ง เอาไว้

มาอยูป่ระจ�าส�านกังานเพื่อคอยรบัโทรศพัท์และรบัเรื่องจากลูกค้าที่มา

ว่าจ้าง ถ้าหายากกเ็อาเดก็ฝึกงานไปก่อนกไ็ด้ เดก็จบใหม่ได้ยิ่งดเีพราะ

พวกนี้จะไฟแรง แล้วกห็าฝ่ายไอทอีกีหนึ่งต�าแหน่ง เอาไว้มาอยูอ่อฟฟิศ

ด้วยเหมอืนกนั หน้าที่คอืคอยรบัส่งข้อมูลให้พวกเราเวลาท�างานนอก

สถานที่”

“รบัทราบค่ะ/ครบั” ทั้งสองคนรบัค�าสั่งพร้อมกนั ก่อนแยกย้าย

กนัไปท�าหน้าที่ของตวัเอง

แพรพไิลเดนิกลบัเข้าห้องท�างานส่วนตวัแล้วหยบิเอกสารข้อมูล

ของครองขวญั ภรรยาของสกุ�าพลออกมานั่งศกึษา เพื่อดูว่านอกจาก

คลับแห่งนี้แล้ว เจ้าตัวยังไปที่ไหนอีกบ้างในแต่ละวัน เพราะเท่าที่ 
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ผู้ว่าจ้างบอกมา ครองขวญัไม่ได้ท�างานอะไร เงนิที่ใช้จ่ายอยู่ทกุวนันี้ 

กเ็ป็นเงนิของสกุ�าพลทกุบาททกุสตางค์

ส่ิงแรกที่แพรพิไลท�านั่นคือการสะกดรอยตามครองขวัญ

เพื่อดูว่าในแต่ละวนัเจ้าตวัท�าอะไรและพบปะใครบ้าง 

ในวนัแรกนั้นกจิกรรมของครองขวญัมเีพยีงท�าผมที่ร้านเสรมิสวย 

นวดหน้าที่สปา และรับประทานอาหารในภัตตาคารของโรงแรม ตก

กลางคืนก็นั่งดื่มกับกลุ่มเพื่อนไฮโซในร้านอาหารกึ่งผับที่ชั้นดาดฟ้า 

ของโรงแรมแห่งหนึ่ง กว่าจะกลับเข้าคฤหาสน์หัสวิจิตรอีกครั้งก็ปา

เข้าไปตสีาม 

สรุปได้ว่าวันนี้เธอยังไม่เห็นชายหนุ่มที่เข้าข่ายว่าจะเป็นชู้รัก 

ของครองขวญัแม้แต่คนเดยีว

“เฮ้อ...เหนื่อยชะมดั” แพรพไิลทิ้งตวัลงบนที่นอนอย่างหมดแรง 

หลงัจากที่อาบน�้าเสรจ็เรยีบร้อย เหลอืบมองนาฬิกาที่หวัเตยีงแล้วกไ็ด้

แต่ถอนหายใจกบัตวัเอง

บางครั้งเธอกไ็ม่เข้าใจพวกสาวไฮโซเหล่านี้สกัเท่าไร ในแต่ละวนั 

เวลาส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่หมดไปกบัเรื่องไร้สาระ ทว่าพอคดิในมมุกลบั 

บางทีพวกเขาเหล่านั้นอาจจะก�าลังเบื่อชีวิตที่เป็นอยู่ก็ได้...มีเงินมาก

เกนิไปกค็งทกุข์เพราะไม่รู้จะเอาไปใช้อย่างไรกระมงั

วันถัดมา แพรพิไลก็ยังคงติดตามครองขวัญเช่นเคย แต่วันนี้ 

เธอเปลี่ยนรถที่ใช้ตดิตาม และแต่งตวัแต่งหน้าแตกต่างไปจากเมื่อวาน

เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายจ�าได้ ซึ่งกิจวัตรประจ�าวันของครองขวัญยังคงเป็น 

การเข้าร้านเสรมิสวย ร้านสปา และรบัประทานอาหารในภตัตาคารหรู 

แต่ตกกลางคนืเจ้าตวักลบัไปเปลี่ยนชดุที่คฤหาสน์เป็นชดุเดรสสายเดี่ยว 

สีแดงสดเนื้อผ้าพลิ้วไหวยามก้าวเดิน กระโปรงบานทิ้งตัวระดับเข่า 

มปีระกายระยบิระยบัล้อกบัแสงไฟที่ตกต้องเนื้อผ้า
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“ชดุแบบนี้แปลว่าวนันี้จะไปที่คลบัเฮราสนิะ” พดูพลางหนัมอง

ชุดของตัวเองที่แขวนไว้หลังเบาะแล้วได้แต่ยิ้มฝืดเฝื่อน ตอนแรกที่

เตรียมชุดนี้มาเธอยังกลัวว่ามันจะเว่อร์วังอลังการมากเกินไป แต่พอ

เหน็ชดุของครองขวญัแล้วกลบักลายเป็นว่าชดุของเธอจดืสนทิ

“แสดงว่าที่นี่แต่งตวัประชนักนัสดุฤทธิ์ ถ้าต้องมาบ่อยๆ แล้วจะ

เอาชุดที่ไหนใส่มาล่ะเนี่ย” หญิงสาวท�าหน้าครุ่นคิด จากนั้นใบหน้า

ของใครคนหนึ่งกผ็ดุวาบขึ้นมาในหวั

“อมื...เรื่องแบบนี้ต้องให้ลนิดาช่วยเสยีแล้ว” 

ลนิดา หรอืเรอืงฤทธิ์ สาวประเภทสอง เพื่อนสนทิคนหนึ่งของ

เธอตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยมปลาย ซึ่งตอนนี้เปิดร้านให้เช่าชดุคอสเพลย์ 

รวมไปถึงชุดราตรีและชุดออกงานต่างๆ ตอนที่กลับมาจากเมืองนอก

ใหม่ๆ เธอเคยไปเยี่ยมเยอืนอยู่หลายครั้ง งานศพของบดิาเธอ ลนิดา

กม็าช่วยเป็นหวัเรี่ยวหวัแรงอยู่หลายวนั

แพรพไิลขบัรถตามครองขวญัอยู่ห่างๆ จนกระทั่งมาถงึสถานที่

โอ่อ่ากว้างขวางแห่งหนึ่ง เธอเหลอืบมองตวัอกัษรสทีองที่อยู่ด้านหน้า

โดมขนาดใหญ่ ซึ่งท�าเลียนแบบสิ่งปลูกสร้างกลางทะเลทรายสมัย

อียิปต์โบราณ ตรงประตูทางเข้ามีสฟิงซ์สองตัววางตั้งไว้คนละด้าน 

ของประตู

“เฮรา...เทพเีฮรางั้นหรอื ไม่เลวนี่” 

หญงิสาวเลอืกจอดรถต�าแหน่งที่อยูต่รงข้ามกบัรถของครองขวญั 

รอจนกระทั่งเป้าหมายเข้าไปด้านในแล้วจึงหยิบอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้อง

ใช้ออกมา ไม่ว่าจะเป็นกล้องแอบถ่ายในรูปแบบของปากกาและ 

กญุแจรถ เมโมรสี�ารอง โทรศพัท์มอืถอืสองเครื่องใส่ในกระเป๋าสะพาย 

จากนั้นก็ปีนไปเบาะหลัง หยิบที่บังแดดมาติดกระจกรถทั้งสองด้าน 

เมื่อมั่นใจว่าไม่มีใครเดินผ่านมาบริเวณนี้จึงลงมือเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็น 

ชุดที่เตรียมมา ปล่อยผมยาวสยาย เติมลิปสติกสีแดงสด และเขียน
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อายไลเนอร์เพิ่มอกีนดิกเ็ป็นอนัเสรจ็เรยีบร้อย

แพรพไิลเดนิเชดิหน้าไปที่ประตู ครั้นพอก้าวเข้ามาด้านในแล้ว

จงึพบว่าบรเิวณที่เธอยนือยูค่อืโถงรบัรองแขกซึ่งมนีกัเที่ยวก�าลงันั่งคยุ

โทรศัพท์อยู่ประปรายบนโซฟาที่จัดไว้เป็นซุ้มๆ ถัดออกไปเป็นประตู

กระจกบานใหญ่ มเีครื่องสแกนบตัรตั้งอยูด้่านข้าง เธอเดาว่าคงเอาไว้

สแกนบัตรของสมาชิก หากไม่มีบัตรผ่านก็คงไม่สามารถผ่านประตูนี้

เข้าไปได้

ร่างโปร่งระหงเดินนวยนาดไปที่เคาน์เตอร์ใกล้ประตู พนักงาน

ต้อนรบัสาวหน้าตาสะสวยสองคนคลี่ยิ้มหวานหยดพร้อมกบัยกมอืไหว้

อย่างนอบน้อม “สวสัดค่ีะคณุผูห้ญงิ ไม่ทราบว่ามอีะไรให้ช่วยไหมคะ”

แพรพิไลยิ้มตอบกลับไป พยายามวางมาดไฮโซที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ “ดฉินัอยากเป็นเมมเบอร์ของที่นี่ค่ะ ไม่ทราบว่าต้องท�าอย่างไร

บ้างคะ”

ทนัททีี่เธอพดูจบ พนกังานสาวทั้งสองคนนั้นกล็กุพรวดแล้วเดนิ

ออกมาจากเคาน์เตอร์พร้อมกับใบสมัครสมาชิก จากนั้นก็กุลีกุจอ

ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีด้วยการพาเธอไปนั่งที่ชุดรับแขกแล้วเสิร์ฟ

เครื่องดื่มเย็นฉ�่าให้ เธอเดาว่าพนักงานเหล่านี้ต้องได้เปอร์เซ็นต์จาก

ลูกค้าที่มาสมคัรสมาชกิแน่นอน ถงึได้ดูแลเป็นอย่างดจีนแทบจะป้อน

เครื่องดื่มเข้าปากให้

“รบกวนขอบัตรประชาชนด้วยนะคะคุณผู้หญิง” หนึ่งในนั้น 

ค้อมศีรษะลงระหว่างที่ขอบัตรประชาชนจากเธอ เห็นแล้วก็ให้รู้สึก

ขบขนั เพราะเจ้าตวัท�าราวกบัว่าหากหมอบกราบได้กค็งท�าไปแล้ว

แพรพิไลหยิบปากกาขึ้นมาจากกระเป๋าเอามาวางบนโต๊ะ ซึ่ง

ความจรงิแล้วมนัคอืกล้องแอบถ่ายที่เธอพกมาด้วย จากนั้นกห็ยบิบตัร

ประชาชนออกมายื่นให้พนักงานคนนั้นไป และชื่อที่ปรากฏบนบัตร 

ใบนั้นกค็อื เพชรแพรวา ศภุสาสน์!
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บัตรประชาชนปลอมที่เธอจ้างกลุ่มเฉพาะกิจจัดท�าให้เพื่อใช ้

ในการท�างาน อกีทั้งเธอรู้ดวี่าสถานที่พวกนี้ หรอืไม่ว่าที่ไหนกต็ามมกั

ขอบัตรประชาชนของลูกค้าไปท�าส�าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น  

ไม่ได้มกีารตรวจสอบอย่างจรงิจงัหรอกว่าบตัรที่เอาไปนั้นเป็นของจรงิ

หรอืของปลอม

ระหว่างที่รอพนกังานสาวน�าบตัรไปถ่ายส�าเนา แพรพไิลกเ็ลื่อน

ปากกาไปช้าๆ เพื่อเก็บภาพบริเวณทางเข้าด้านหน้าเอาไว้ ดวงตา

วาววามของหญงิสาวมองไปรอบด้านอย่างสนอกสนใจ ยิ้มมมุปากจน

กระทั่งประสานสายตากบัชายหนุม่คนหนึ่งเข้า เธอจ�าได้ว่าก่อนหน้านี้

เขานั่งคุยโทรศัพท์อยู่ตรงโซฟาด้านในสุด สีหน้าดูเคร่งเครียดราวกับ

โลกจะถล่ม

แพรพไิลลอบประเมนิเขาอย่างรวดเรว็ตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า 

ผู้ชายคนนี้ดูๆ ไปแล้วบคุลกิช่างคล้ายคลงึกบัสกุ�าพล การแต่งตวัและ

เครื่องประดับที่สวมใส่ก็พอรู้ว่าเขาเงินหนาและมีระดับไม่น้อย แต่ดู

อ่อนวัยกว่า หล่อเหลากว่า และที่ส�าคัญสายตาของเขาที่มองมาก็ดู

เจ้าชู้กว่าด้วย

ในตอนที่เธอก�าลังจะถอนสายตาออกมา เขากลับยิ้มกว้างขึ้น

กว่าเดมิพลางค้อมศรีษะลงและพดูโดยไม่ออกเสยีงมาทางเธอ...สวสัดี

ครบั

แพรพิไลยิ้มตอบและค้อมศีรษะกลับไปอย่างไว้ตัวนิดๆ ทว่า

ภายในใจกลบัลอบก่นด่าชายหนุ่มคนนั้น

โถ...ไอ้หน้าหม้อ...

“ไม่ทราบว่าคุณผู ้หญิงจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตรึเปล่าคะ” 

พนักงานอีกคนถามอย่างสุภาพ แพรพิไลพยักหน้าให้พลางหยิบบัตร

เดบิตออกมาจากกระเป๋าเพราะเธอไม่มีบัตรเครดิต คิดในใจว่าพรุ่งนี้

เธอต้องรีบเอาบิลไปเบิกกับสุก�าพลโดยด่วน เพราะค่าเมมเบอร์ที่ 
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จ่ายไปคือหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และเงินก้อนนี้ก็เป็นก้อนสุดท้าย 

ของเธอแล้ว

“ส�าหรับสิทธิพิเศษที่คุณผู้หญิงจะได้รับจากคลับเฮราของเรา 

ก็คือดริงก์ฟรีสามดริงก์ทุกครั้งที่มา รวมถึงออร์เดิร์ฟหนึ่งชุด และ

สามารถเรียกใช้บริการจากครูสอนลีลาศของเราได้ไม่จ�ากัดชั่วโมง 

นะคะ” พูดจบเจ้าตวักเ็ดนิไปที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อเอาบตัรใบนั้นไปรูด 

แพรพไิลฟังประโยคสดุท้ายที่พนกังานบอกแล้วกอ็ดยิ้มออกมา

ไม่ได้ 

เรียกใช้บริการจากครูสอนลีลาศ...สงสัยครูสอนลีลาศต้องเป็น 

ผู้ชายแหงๆ

หลงัจากที่รบับตัรเดบติและบตัรประชาชนคนืมาแล้ว แพรพไิล

กพ็บัใบสมคัรเป็นสามทบเพื่อให้สามารถเกบ็ในกระเป๋าสะพายใบเลก็

ได้ จากนั้นพนกังานกน็�ากล่องก�ามะหยี่สแีดงมายื่นให้ ครั้นพอเปิดดู 

กเ็หน็บตัรสมาชกิสทีองอยู่ในนั้น

หญิงสาวน�าบัตรออกมาจากกล่องแล้วเดินไปสแกนบัตรหน้า

ประตู ก่อนจะเดินเฉิดฉายเข้าไปด้านใน โดยมีชายหนุ่มที่เธอเพิ่ง 

แอบด่าเมื่อครู่ตามหลงัไปห่างๆ
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2
คลับลีลาศ ‘เฮรา’

สถานทีด้่านในเป็นอย่างทีแ่พรพไิลคาดการณ์เอาไว้แต่แรก  

ผนงัและเสาแต่ละต้นท�าเลยีนแบบวงัของฟาโรห์ มโีซฟาสแีดงตั้งเป็น

กลุ่มๆ โต๊ะใครโต๊ะมนั มฉีากกั้นซึ่งเป็นบานพบัลายฉลรุูปอกัษรอยีปิต์

โบราณแบ่งความเป็นส่วนตัวไว้ และสามารถพับเก็บได้หากสองโต๊ะ

ต้องการมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกนั ตรงกลางเป็นลานกว้างส�าหรบัเป็นฟลอร์

เต้นร�า มีแชนเดอเลียร์คริสตัลห้อยระย้าอยู่ด้านบน แสงระยิบระยับ

ของมนัส่งให้บรรยากาศรอบด้านดหูรูหราราวกบัได้ย้อนยคุไปงานเลี้ยง

สมยัเมื่อหนึ่งพนัปีก่อน

พนักงานสาวในชุดผ้าฝ้ายสีงาช้างเลียนแบบมาจากนางก�านัล

ของฟาโรห์ผายมอืเชื้อเชญิให้แพรพไิลเดนิไปนั่งที่โต๊ะมมุหนึ่ง หญงิสาว

สงัเกตว่าที่นี่แยกโซนกนัอย่างชดัเจนระหว่างกลุม่ที่มากนัหลายคนกบั

กลุ่มผู้ที่มาเดี่ยวหรอืมาเป็นคู่

หญงิสาวค่อนข้างพอใจกบัพื้นที่ของตวัเอง เพราะมนัท�าให้เธอ

สามารถท�าอะไรกไ็ด้ตามที่ต้องการ ดงันั้นหลงัจากที่สั่งเครื่องดื่มเสรจ็

เรยีบร้อยเธอจงึมองหาเป้าหมายอย่างครองขวญัทนัที

ชุดสีแดงสดของครองขวัญเมื่อมาอยู่ใต้แชนเดอเลียร์ช่อใหญ่ก็

ยิ่งดูระยิบระยับงดงามจับตา หล่อนก�าลังโยกย้ายส่ายสะโพกตาม
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จงัหวะแทงโก้อยูก่ลางฟลอร์กบัชายหนุม่หน้าตาดคีนหนึ่ง แพรพไิลจงึ

รีบหยิบกล้องแอบถ่ายที่อยู่ในรูปแบบของกุญแจรถออกมาวางไว้ 

บนโต๊ะแล้วท�าการบนัทกึเอาไว้ทนัที

“คนนี้รเึปล่า...ไม่น่าจะใช่” เธอพมึพ�ากบัตวัเองเพราะความรูส้กึ

บางอย่างสะกิดเตือนเธอว่าไม่ใช่ ผู้ชายคนนั้นแม้จะรูปร่างหน้าตาด ี

แต่ความใกล้ชิดของสองคนนั้นดูแล้วยังมีความเกรงใจกันอยู่ เพราะ

เท่าที่จ�าได้ การเต้นแทงโก้นั้นเนื้อตัวของผู้ที่เต้นคู่กันจะสัมผัสเสียดสี

กนัเยอะพอสมควร

อีกทั้งความโดดเด่นของผู้ชายคนนั้นยังดูด้อยกว่าสุก�าพลอยู่

หลายขุม หากเทียบกันตรงๆ แล้วผู้ชายที่เธอเจอตรงเคาน์เตอร์ด้าน

หน้ายงัเหมาะสมกว่าด้วยซ�้าไป

เอ่อ...เหมาะสมที่จะเป็นชู้กบัเมยีชาวบ้านอย่างนั้นหรอื

แพรพิไลอดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้เมื่อจู่ๆ ใบหน้าหล่อเหลากับ

นัยน์ตาทรงเสน่ห์ของชายหนุ่มคนนั้นผุดวาบขึ้นมาในหัวทันทีที่เธอ

คดิถงึคนที่คาดว่าจะเป็นชูร้กัของครองขวญั...แล้วถ้าใช่เขาจรงิๆ เล่า...

“ไม่ออกไปเต้นสักเพลงหรือครับ” เสียงทุ้มที่ดังข้างตัวช่วยดึง

ความสนใจของแพรพไิลออกมาจากฟลอร์เต้นร�าได้ทนัท ีเธอหนัไปมอง

เจ้าของเสยีงแล้วกต็้องเลกิคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจ

โอ้โฮเฮะ! อย่างกับจุดธูปเรียก...เธอแค่นึกถึงเขาเท่านั้น  

ชายหนุ่มกม็าปรากฏตวัอยู่ตรงหน้าเสยีแล้ว

แพรพิไลส่งยิ้มมารยาทกลับไปก่อนตอบเขาอย่างมีจริต “เต้น

ไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะ ที่เคยเรยีนมากล็มืไปหมดแล้ว วนันี้เลยอยากจะ

มานั่งรื้อฟื้นวชิาสกัหน่อย”

ความจรงิแล้วเธอเต้นเป็นแค่จงัหวะวอลซ์อย่างเดยีว ตอนที่เรยีน 

อยู่เมืองนอกรูมเมตเป็นคนสอนเต้น เพราะตอนนั้นต้องไปงานเลี้ยง 

วนัเกดิของเพื่อนร่วมมหาวทิยาลยั 
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“ถ้าคุณไม่รังเกียจ...ให้ผมสอนให้ไหมครับ” เขายืนเอามือล้วง

กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างดูแล้วเท่ไม่เบา ยอมรับว่าหากเธอเจอเขา

ข้างนอกไม่ใช่ที่นี่ เธออาจจะเผลอมองตามหลงัเขากไ็ด้

คราแรกแพรพไิลคดิจะปฏเิสธ แต่พอคดิถงึภารกจิที่ตวัเองต้อง

ท�าแล้วกต้็องลกุขึ้นยนืพร้อมกบัยื่นมอืออกไปให้เขา “ไม่รงัเกยีจเลยค่ะ 

ยนิดเีป็นอย่างยิ่ง”

เขาจบัมอืเธออย่างสภุาพ จากนั้นกพ็าออกไปที่ฟลอร์เต้นร�าแล้ว

หันหน้าเข้าหาเธอ ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่เพลงเปลี่ยนจาก

จงัหวะแทงโก้สนกุสนานเป็นจงัหวะบกีนิ

“ขออนญุาตนะครบั” พูดจบเขากจ็บัมอืข้างซ้ายของเธอไปวาง

บนไหล่เขา ส่วนมอืข้างขวาเขากจ็บัไว้หลวมๆ แล้วยกขึ้นสงูระดบัไหล่ 

ขณะที่มอือกีข้างของเขาวางแตะไว้ที่แผ่นหลงัของเธออย่างแผ่วเบา

“จงัหวะของเพลงนี้คอืจงัหวะบกีนิครบั โดยในจงัหวะแรกให้ก้าว

ถอยหลังสามก้าวแล้วพักขา จากนั้นก็ก้าวขึ้นข้างหน้าสามก้าวแล้ว 

พกัขานะครบั ผมจะคอยบอกคณุว่า ‘หน้า’ หมายความว่าให้ก้าวมา 

ข้างหน้า ‘หลงั’ กค็อืก้าวไปข้างหลงั ไม่ต้องกลวัว่าจะเหยยีบเท้าผม 

นะครบั เหยยีบมาได้เลย” ทนัททีี่เขาพูดจบเสยีงเพลงกร็้องขึ้น 

เธอจึงต้องก้าวถอยหลังไปสามก้าวตามที่เขาบอกไว้พลางแอบ

ช�าเลอืงมองคู่ที่เต้นอยู่ข้างๆ 

พรหมลิขิตบันดาลชักพา ดลให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่กัน

แสนไกล พรหมลขิติดลจติใจ ฉนัจงึได้มาใกล้กบัเธอ...1

“เดี๋ยวผมจะหมุนตวัก่อน ผมหมุนเสร็จคุณก็หมุนเลยนะครับ” 

พดูจบเขากห็มนุตวัทนัท ีท�าเอาหญงิสาวต้องรบีหมนุตวัตามเขาอย่าง

ลนลานเพราะกลวัไม่ทนัจงัหวะกบัคนอื่นๆ บนฟลอร์

1 เพลง “พรหมลขิติ” ศลิปิน: สนุทราภรณ์
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“ด้านข้างครบั หนึ่ง สอง สาม พกั ถอย หนึ่ง สอง สาม พกั  

ข้าง หนึ่ง สอง สาม พกั”

เออชะรอยคงเป็นเนื้อคู่ ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบ�าเรอ แต่ครั้งแรกเมื่อ

พบเจอ ใจนกึเชื่อว่าแรกเจอ ฉนัและเธอคอืคู่สร้างมา...

“จังหวะหลักๆ มีเท่านี้เองครับ เดินหน้า ถอยหลัง หมุนตัว  

เดี๋ยวอกีหน่อยกจ็บัจงัหวะได้เองแหละครบัถ้ามาบ่อยๆ” 

เพราะหญิงสาวมัวแต่จดจ่อกับปลายเท้าของตัวเองและมองดู

จงัหวะของคู่อื่น จงึไม่ทนัได้เหน็ความขบขนัในแววตาของชายหนุ่มที่

เต้นคู่ด้วย มอืที่แตะไหล่เขาไว้หลวมๆ ตอนนี้แทบจะก�าแน่น ส่วนมอื

อกีข้างนั้นเธอกเ็ป็นฝ่ายสอดประสานเข้ากบัมอืของเขาแล้วบบีไว้แน่น

โดยไม่รู้ตวั

รชตมองหน้าหญงิสาวไม่วางตา แม้ปากจะคอยบอกจงัหวะเธอ

ไปด้วย แต่สายตาของเขากเ็อาแต่มองเครื่องหน้าของเธอไปทลีะส่วนๆ 

พร้อมกบัความทรงจ�าที่หลั่งไหลเข้ามาในหวัทลีะฉากๆ 

เธอสวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย...

แทบไม่อยากเชื่อว่าจะได้กลับมาเจอเธออีกครั้ง เขาลืมเธอไป

แล้วด้วยซ�้า เพราะช่วงที่ไปเรยีนต่อต่างประเทศเขาได้พบเจอกบัผู้คน

มากหน้าหลายตา ตอนที่เห็นเธอเดินเข้ามาในคลับเฮรา เขาแทบไม่

เชื่อสายตาตวัเองเลยว่านั่นคอื...แพร

เราสองคนต้องเป็นเนื้อคู ่จงึชื่นชรูกัใคร่บชูา นี่เพราะว่าบญุหนนุ

พา พรหมลขิติขดีเส้นมา ชี้ชะตาให้มาร่วมกนั...

“เริ่มจบัจงัหวะได้แล้วใช่ไหมครบั” เขาถามยิ้มๆ เธอเงยหน้าขึ้น

มาตอบเขาพร้อมรอยยิ้มกว้างจนคนมองแทบตาพร่า

“ใช่ค่ะ จะว่าไปกไ็ม่ยากเท่าไรเนอะ...คณุเป็นครสูอนลลีาศของ

ที่นี่หรอืคะ” 

ค�าถามจากเธอท�าเอาเขาต้องเลกิคิ้วขึ้น ก่อนจะพยายามสะกด
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อาการขบขันของตัวเองกลืนลงท้องไป แล้วพยักหน้าตอบแบบไหล 

ตามน�้า

“คณุเต้นร�าได้ทกุจงัหวะเลยรเึปล่า...กต้็องเป็นทกุจงัหวะสเินอะ 

กค็ณุเป็นครูสอนนี่นา” 

ได้ยินเธอถามเองตอบเองเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ ได้แต่ส่งยิ้ม

ให้จนเริ่มรู้สึกว่าคนตรงหน้าเผลอก้าวผิดจังหวะ เขาจึงเลื่อนมือลง 

เกาะไว้ที่เอวของเธอแทนแล้วดงึให้เข้าจงัหวะที่ถกูต้องพร้อมกบัเริ่มนบั

จงัหวะให้อกีครั้ง

“หมุนครับ” เธอหมุนตัวตามที่เขาบอก และเมื่อได้กลับมา 

จบัมอืกนัอกีครั้งกเ็หน็สหีน้าประดกัประเดดิของหญงิสาว

“ขอโทษค่ะ มวัแต่คยุ” แพรพไิลเพิ่งนกึขึ้นได้ว่าจบัหวัไหล่เขา

เอาไว้แน่นอย่างเสียมารยาทจึงรีบคลายออกอย่างรวดเร็ว มืออีกข้าง

กบ็บีเอาไว้แน่นเช่นกนัจงึค่อยๆ ปล่อยออกทลีะนดิ 

เขาคงรูถ้งึความผดิปกตนิี้จงึก้มมองเธอแล้วเลกิคิ้วขึ้นด้วยความ

สงสัย แต่แววตาทรงเสน่ห์แบบนี้เป็นอันตรายกับเธอมากเกินไป จึง

เบอืนหน้ามองไปรอบด้านแก้อาการขดัเขนิ

และตอนนี้เองที่แพรพไิลเพิ่งคดิได้ว่าจดุประสงค์ที่เธอมาที่นี่คอื

อะไร อย่างไม่รอช้า เธอกวาดตามองหาชดุสแีดงสดของครองขวญัทนัท ี

เวรแล้ว! ครองขวญัหายไปไหน...

เธอมองไปทั่วฟลอร์และตามซุ้มที่นั่ง ทว่ามองไปทางไหนก็ 

ไม่เจอแม้แต่เงาจนเริ่มใจเสีย ได้แต่ก่นด่าตัวเองอยู่ในใจที่ปล่อยให้ 

เป้าหมายหลุดรอดไปได้ นาทีนี้ไม่สนใจแล้วว่าจังหวะการเต้นของ 

ตวัเองจะถูกต้องตามหลกัหรอืเปล่า

“มองหาใครหรอืครบั” รชตเหน็หญงิสาวมองซ้ายมองขวาด้วย

สหีน้าตื่นตระหนกกอ็ดถามไมไ่ด้ จงัหวะการเต้นของเขากบัเธอเสยีไป

แล้ว ตอนนี้จงึได้แต่ยนืกอดกนัหลวมๆ อยู่กลางฟลอร์
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“มะ...ไม่มีอะไรค่ะ อ้าว เพลงจบพอดีเลย ฉันขอตัวไปนั่งพัก

ก่อนนะคะ” เธอปล่อยมอืที่เกาะบ่าเขาออก รวมถงึมอืที่กมุกนัอยูด้่วย 

แต่เขาแสร้งท�ามนึไม่ยอมปล่อยออก

“เดี๋ยวครบั คณุชื่ออะไรหรอื มาคราวหน้าผมจะได้เรยีกถูก”

“แพรค่ะ แล้วคุณล่ะคะ” เธอถามเขาก็จริง แต่สายตายังคง 

สอดส่ายไปทั่วบรเิวณราวกบัมองหาใครบางคน

“รชตครบั เรยีกผมอาร์ตกไ็ด้” 

เธอหันมามองเขาก่อนพยักหน้า “ค่ะคุณอาร์ต แล้วเจอกัน 

นะคะ ขอบคณุมากค่ะที่อตุส่าห์สอน” แพรพไิลโค้งขอบคณุเขาอย่าง

สภุาพ 

ชายหนุม่ได้แต่ยิ้มแล้วปล่อยให้เธอเดนิกลบัไปนั่งที่โต๊ะตามเดมิ 

ขณะที่หวัใจเขากลบัห่อเหี่ยวแปลกๆ

เธอจดจ�าเขาไม่ได้เลยหรอืนี่...

...

‘ขโมย!’ เสยีงเลก็ๆ ใสๆ ของเดก็หญงิคนหนึ่งปลกุให้เขาตื่นจาก

การหลับใหลทันที เขาก้มลงมองที่โคนต้นไม้ เห็นเพียงเด็กหญิง 

ผมเปียในชุดพละก�าลังปีนป่ายขึ้นมาทางเขาอย่างคล่องแคล่วราวกับ

ลงิ

เขาย่นหัวคิ้วเข้าหากัน ตามองร่างผอมบางของเด็กหญิงที่ปีน

ขึ้นมานั่งอยู่บนกิ่งไม้ตรงข้ามกบัเขาได้เป็นผลส�าเรจ็ ครั้นพอเธอนั่งได้

นิ่งดแีล้ว เจ้าตวักต็วดัตามองเขาอย่างขุ่นเคอืง

‘เป็นถงึพี่ ม.6 แล้วท�าไมรอิ่านเป็นขโมย’ ไม่พูดเปล่า เธอกลบั

ชี้หน้าเขาด้วย...กล้าไม่เบา

‘นี่ยายเป๊ียก พี่ไปขโมยของเราตั้งแต่เมื่อไร’ เขาพดูกลั้วหวัเราะ 

ในขณะที่คนกล่าวหาเขาท�าหน้าตาย

‘กน็ี่ไง ต้นไม้นี่เขามานั่งเกอืบทกุวนั ตรงที่พี่นั่งน่ะที่ประจ�าเขา
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เลยนะ แบบนี้ไม่เรยีกขโมยแล้วเรยีกอะไร’ 

เห็นเจ้าตัวท�าหน้าขึงขังแล้วเขาก็อดข�าไม่ได้ เด็กอะไรหน้าตา 

กน็่ารกัดอียู่หรอก แต่ขี้ตู่ชะมดัยาดเลย

‘ไม่เห็นมีป้ายติดไว้เลยว่าของเรา เราเป็นคนมาปลูกไว้หรือไง 

นึกว่าต้นไม้ของโรงเรียนเสียอีก แล้วมานั่งตรงนี้ได้แสดงว่าโดดเรียน

มาใช่ไหมเนี่ย อยู่ชั้นอะไร อ้อ...ม.3 นี่เอง ชื่ออะไรน่ะเรา’ เขาขู่กลบัไป

พลางมองจดุสามจดุบนปกเสื้อพละของเธอ

‘ตัวเองก็โดดเรียนมาเหมือนกันนั่นแหละ โธ่เอ๊ย...ท�ามาเป็นขู่’ 

เธอเชิดหน้าเล็กๆ ขึ้นอย่างจองหอง ท�าเอาเขาหลุดหัวเราะขึ้นมา 

เสยีงดงัจนได้ 

บอกตามตรงว่าถูกใจยายตวัเลก็ที่พองขนขู่เขาฟ่อๆ คนนี้เหลอื

เกนิ

‘อย่าเสยีงดงัส ิเดี๋ยวคนเขากร็ูก้นัหมดว่าตรงนี้มคีนอยู’่ เธอเอา

นิ้วชี้แนบปากตวัเอง เขาจงึต้องกลั้นหวัเราะเตม็ที่

‘ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว เสยีสละต้นไม้ต้นนี้ให้พี่บ้างได้ไหม ไม่รู้จะ

ไปไหนแล้วเนี่ย’ เขาลองใช้เสยีงออดอ้อนด ูเหน็เจ้าตวัเลก็ท�าท่าล�าพอง

เหลือเกินที่พี่ ม.6 อย่างเขาถึงกับอ้อนวอนก่อนจะพยักหน้ายินยอม

อย่างเสยีไม่ได้...แสบจรงิๆ 

‘ชื่ออะไรหรอืเรา พี่ชื่ออาร์ตนะ’ เขาอยากรู้จกัเจ้าตวัแสบนี่ขึ้น

มาทันที เพราะหากว่ากันตามจริงแล้ว ตึกมัธยมต้นกับมัธยมปลาย

เรยีนแยกกนัคนละตกึ ยากที่จะมาเจอกนัได้

‘ชื่อแพร...เรามาท�าสนธิสัญญากันดีกว่า ว่าด้วยเรื่องการใช้

สถานที่ลบัแห่งนี้’ 

เขากลั้นข�าแทบตายเมื่อเจ้าตัวดีท�าราวกับว่านี่คือความลับ

ระดบัชาต ิแต่สดุท้ายเขากพ็ยกัหน้ายอมเธอไป เพราะไม่อยากให้คน

ตรงหน้าอารมณ์เสยี
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หลงัจากนั้น ทั้งสองคนกเ็จอกนัสปัดาห์ละสองวนัเป็นอย่างต�่า 

ส่วนใหญ่จะเป็นคาบบ่ายใกล้โรงเรยีนเลกิ เวลาเจอกนัต่างคนต่างกม็ี

เรื่องเล่าของตวัเองมาให้อกีฝ่ายฟัง แต่หากวนัไหนใครมาไม่ได้กจ็ะต้อง

มาเสียบกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆ ไว้ที่ซอกกิ่งไม้เพื่อบอกอีกฝ่ายว่าติด

ท�ากจิกรรมหรอืตดิธรุะอย่างอื่น

เขาไม่รู้ว่าความผูกพนัมนัเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไร รู้ตวัอกีทเีขากเ็ฝ้า

รอคอยที่จะได้เจอเจ้าตัวแสบของเขาในคาบบ่ายของวันที่นัดหมาย 

เสยีแล้ว

แต่ในที่สุด เขากับแพรก็ต้องห่างกันไปจนได้เพราะเขาต้องเข้า

เรียนมหาวิทยาลัย ในขณะที่แพรขึ้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเดิม แต่ 

ใช่ว่าเขาจะไม่เคยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าอีกเลย เขาก็เคยกลับมา

บ้าง กลับมายืนใต้ต้นไม้ต้นเดิมที่เคยเป็นที่นัดพบระหว่างเรา แต่ 

ตรงนั้นไม่มรี่างเลก็ๆ ของแพรอกีแล้ว

อะไรก็คงไม่ส�าคัญเท่ากับการที่เขาได้เห็นกับตาว่า เจ้าตัวเล็ก

ของเขาเริ่มมีรุ่นพี่มาติดพันและเริ่มมีแฟน ตั้งแต่นั้นมา เขาจึงไม่เคย

กลบัไปเยี่ยมโรงเรยีนเก่าอกีเลย

แพรพไิลกลบัมานัง่ทีโ่ต๊ะได้กร็บีกวาดตามองหาครองขวญั

อีกครั้ง หัวคิ้วเรียวสวยขมวดมุ่น เอาแต่โทษตัวเองไม่หยุดหย่อนที่ 

มวัแต่พุ่งความสนใจไปกบัการเต้นลลีาศกบัหนุ่มหล่อเมื่อครู่

ครั้นพอนกึอะไรบางอย่างได้ หญงิสาวกค็ว้ากระเป๋าสะพายแล้ว

รีบเดินออกไปตรงลานจอดรถทันที เมื่อเห็นรถของครองขวัญยังจอด

อยู่ที่เดมิกพ็่นลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก

“แล้วไป สงสัยคงไปห้องน�้ามั้ง” เธอเดินกลับเข้าไปนั่งที่เดิม 

อกีครั้ง หยบิคอ็กเทลสฟี้าสวยขึ้นมาจบิพลางมองไปยงัฟลอร์ เพราะ

ชดุสแีดงระยบิระยบัของครองขวญัก�าลงัพลิ้วไหวอย่างโดดเด่นเหนอืคู่
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เต้นร�าคู่อื่นๆ

คราวนี้คิ้วของแพรพิไลเลิกขึ้นสูงเมื่อเห็นคู่เต้นของครองขวัญ

อย่างชดัเจน เพราะเขาคอืชายหนุม่ที่เพิ่งเต้นกบัเธอไปเมื่อครู ่หญงิสาว 

หยิบกล้องแอบถ่ายในรูปแบบของกุญแจรถขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วกด

บนัทกึไว้ทนัที

เธอนั่งมองทั้งคู่เต้นด้วยกันพร้อมกับปากที่อ้ากว้างขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อสงัเกตว่าครองขวญักบัรชตดูจะสนทิสนมกนัในระดบัที่ไม่ธรรมดา 

เพราะการเต้นลลีาศแต่ละจงัหวะ ต่อให้ใกล้ชดิกนัแค่ไหนแต่กค็งไม่ถงึ

กบัต้อง ‘บด’ กนัขนาดนี้กระมงั

“หรอืว่าจะเป็นคนนี้” ต้องใช่แน่ๆ ผู้ชายคนนี้ต้องเป็นชู้รกัของ

ครองขวัญอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะรชตเป็นแค่ครูสอนลีลาศในคลับ 

ไม่น่าจะมีรายได้มากมายถึงขนาดสวมนาฬิกาเรือนละหลายแสนได้

แน่นอน อกีทั้งดจูากเสื้อผ้าและการแต่งตวัของเขากด็มูรีะดบั เทยีบชั้น

ความไฮโซกบัสกุ�าพลได้เลยทเีดยีว

“ไม่น่าเลย หน้าตากห็ล่อดหีรอก” จะว่าไปเธอกลบัรูส้กึคุน้หน้า

รชตอย่างบอกไม่ถูก เหมอืนเคยเจอกนัที่ไหนมาก่อน ยิ่งตอนที่เขายิ้ม

กว้างจนเห็นฟัน เธอก็ยิ่งรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนว่าเคยเห็น

ใบหน้าอย่างนี้ที่ไหน

ช่างเถอะ! ผูช้ายที่ยิ้มแบบนี้มถีมถดืไป อาจจะเป็นแค่คนหน้าโหล

กไ็ด้

แพรพิไลปัดเรื่องที่รบกวนหัวใจทิ้งไปแล้วหันไปให้ความสนใจ

กบัความสนทิสนมของสองหนุม่สาวบนฟลอร์เต้นร�า ทั้งคูน่อกจากเต้น 

‘บด’ กันแล้ว ยังกระซิบกระซาบหัวร่อต่อกระซิกกันราวกับคู่รักก็ 

ไม่ปาน ท่าทีผิดกับตอนที่ครองขวัญเต้นกับชายหนุ่มคนก่อนหน้านี้

ลบิลบั เพราะกบัคนนั้นยงัรู้สกึได้ถงึความห่างเหนิและเกรงอกเกรงใจ

หญิงสาวหรี่ตาลงอย่างจับผิด...ผู้ชายสมัยนี้มองแค่รูปลักษณ์



จรสจันทร์  35

ภายนอกไม่ได้จริงๆ อย่างไรเสียเธอก็ต้องหาทางเข้าใกล้รชตอีกครั้ง 

ให้ได้แล้วแกล้งหย่อนเบ็ดลงไปสักครั้ง อยากรู้จริงๆ ว่าปลาตัวนี้จะ 

งบัเบด็ของเธอหรอืเปล่า

ทว่า...ดเูหมอืนเบด็ที่แพรพไิลเตรยีมเอาไว้ยงัไม่ได้ใช้เสยีท ีเพราะ 

ครองขวัญกับรชตยังคงเต้นร�าติดพันกันต่ออีกหลายเพลงราวกับไม่ 

รู้จกัเหนด็จกัเหนื่อย จนคนรออย่างเธอเหน็แล้วรู้สกึเหนื่อยแทน

หัวคิ้วของหญิงสาวเริ่มขมวดเป็นปมอีกครั้งเมื่อรอแล้วรอเล่าก็

ยังไม่สามารถเข้าไปแทรกคู่ของครองขวัญกับรชตได้ ก่อนจะเบิกตา 

กว้างด้วยความคาดไม่ถงึเมื่อเหน็ครองขวญัเลื่อนมอืลงมาจบับั้นท้าย

ของรชตแล้วลูบไล้ไปมา

อืม...ดูเหมือนฝ่ายหญิงจะรอไม่ไหวแล้วแฮะ...เจ๊คนนี้ไฟแรง

ชะมดั

แพรพิไลอมยิ้มที่มุมปากเมื่อเห็นครองขวัญท�าหน้ากระเง้า 

กระงอดชายหนุ่มรุ่นน้องอย่างรชต ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพลงจังหวะ 

วอลซ์จบพอดแีละก�าลงัจะขึ้นเพลงใหม่ เธอนกึว่าทั้งสองคนจะต่อกนั

อีกเพลง ไม่คาดว่าจะมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งเข้าไปคว้าตัวชายหนุ่ม 

มาจากครองขวญัเอาดื้อๆ

“ว้าว...เนื้อหอมเสยีด้วย” เธอเอนหลงัพงิพนกัโซฟา มองดคูวาม

สนกุเบื้องหน้าตาแทบไม่กะพรบิ หญงิสาวที่มาใหม่อายนุ่าจะประมาณ

สามสิบปลายๆ แต่ความสวยและทรงเสน่ห์สูสีเทียบเคียงกันได้กับ

ครองขวญัเลยทเีดยีว

น่าเสยีดายที่ศกึชงิผู้ชายตรงหน้าไม่ดเุดอืดอย่างที่คดิ ส่วนหนึ่ง

น่าจะเป็นเพราะความมหีน้ามตีาทางสงัคมของครองขวญัที่ต้องรกัษา 

จึงไม่สามารถตบตีเพื่อแย่งชายหนุ่มกันในสถานที่แบบนี้ได้ หากข่าว

แพร่สะพดัออกไปภาพลกัษณ์ที่ดงีามกค็งไม่มเีหลอื

รชตเริ่มเต้นร�ากับหญิงสาวที่มาใหม่ ในขณะที่ครองขวัญกลับ
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ไปนั่งที่ของตัวเองอย่างอารมณ์เสียเล็กน้อย ทุกความเคลื่อนไหวของ

บคุคลทั้งสามไม่อาจรอดพ้นสายตาของแพรพไิลไปได้ โดยเฉพาะกบั 

ผู้ที่เป็นเป้าหมายอย่างครองขวญั แต่ระหว่างนั้นแพรพไิลกเ็ริ่มคดิ

หรอืว่ารชตจะมผู้ีอปุการะถงึสองคน หรอืบางทอีาจจะสาม...สี่...

ห้า...โอ้! ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจรงิๆ

ชั่วขณะที่เธอเอาแต่มองตามการเคลื่อนไหวของชายหนุ่ม จู่ๆ 

รชตกห็นัมามองเธอพร้อมกบัโปรยยิ้มหวานละลายใจจนเธอสะดุ้ง

บ้าจรงิ! อย่ามามองฉนัแบบนี้นะ

แพรพไิลพยายามลอบมองครองขวญัว่าเจ้าตวัมปีฏสิมัพนัธ์กบั

ใครบ้าง แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร สายตาของเธอจึงมักตามติดรชตอยู่

หลายครั้ง และเกอืบทกุครั้งเขากม็กัมองเธออยู่ก่อนแล้วด้วย

หญิงสาวไม่มีโอกาสรู้เลยว่ารชตนั้นพยายามบ่ายเบี่ยงครอง-

ขวัญกับอรอินอยู่หลายครั้งเพราะเขาอยากมาอยู่ใกล้กับเธอมากกว่า 

แต่สาวใหญ่ทั้งสองก็เกาะหนึบยิ่งกว่าปลิง ทุกครั้งที่เพลงจบแล้วเขา

ท�าท่าจะผละออก อกีฝ่ายกจ็ะกอดเขาแน่นจนเนื้อตวัแทบจะหลอมเป็น

เนื้อเดียวกัน...แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแพรพิไล เธอจะกอดเขาไว้ทั้งคืนเขา 

กไ็ม่ว่า

ในที่สดุเพลงกจ็บลงเสยีท ีเขาต้องหนัไปส่งสญัญาณให้กรชิกบั

ปารสุ ผู้ช่วยของเขาให้เข้ามาช่วย หนึ่งในนั้นเดนิเข้ามาพร้อมกบัค้อม

ศรีษะให้เลก็น้อยก่อนพูด 

“คณุอาร์ตครบั มสีายด่วนจากคณุโอมครบั”

อา...น่าขึ้นเงนิเดอืนให้เสยีจรงิ

“ผมต้องขอตวัก่อนนะครบัคณุอนิ ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ ครบั” 

เขาหันไปบอกกับอรอิน สาวใหญ่ไฟแรงสูงที่เคยเป็นคู่ขาของพชร  

พี่ชายเขากบัภมีพล เพื่อนพี่ชายมาก่อน

“หืม...นานไหมคะ อินไม่อยากเต้นกับคนอื่นเลยนอกจาก 
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คุณอาร์ตคนเดียว” เธอกอดเอวเขาแน่นพร้อมกับลากนิ้วผ่านแผงอก

ของเขา น�้าเสยีงกระเง้ากระงอดอย่างที่ชอบท�าเวลาเขาปลกีตวัออกมา

“ไม่แน่ใจครบั น่าจะนานพอสมควรเลย คณุอนิไปเต้นกบัชาครติ

ก่อนกไ็ด้นะครบั หรอืกบัคนอื่นกไ็ด้ เดี๋ยวผมเรยีกให้” เขาไม่รอให้เธอ

ปฏิเสธ แต่กวักมือเรียกครูสอนลีลาศคนหนึ่งที่ก�าลังว่างอยู่ให้เข้ามา

เป็นคู่เต้นของเธอ 

อรอินหันมองคนที่รชตเรียกให้แล้วก็คลี่ยิ้มออกมา เพราะเขารู้

ดวี่าอกีฝ่ายชอบผู้ชายหน้าตาดี

“ดแูลคณุอรอนิให้ดนีะ” พดูจบเขากห็นัไปยิ้มให้เธออกีครั้งก่อน

จะเดนิออกจากฟลอร์เรว็ๆ พร้อมคนสนทิ ท�าทเีป็นเดนิเข้าไปด้านหลงั

ซึ่งเป็นบริเวณส�าหรับพนักงานแล้วอ้อมออกมาอีกประตูหนึ่งใกล้กับ 

ที่นั่งของแพรพไิลพอดี

“จะรังเกียจไหมครับถ้าผมอยากนั่งด้วย” เขายืนตรงฉากกั้น 

ข้างโต๊ะของหญงิสาว 

แพรพไิลหนัมองหน้าเขา ในแววตามคีวามงนุงงเลก็น้อยก่อนจะ

พยกัหน้าให้ “เชญิค่ะ” 

เขานั่งลงทนัททีี่เธอพดูจบ จากนั้นกก็วกัมอืเรยีกพนกังานมาสั่ง

เครื่องดื่ม

“ครบสามดรงิก์รยึงัครบั ถ้าครบแล้วดรงิก์ต่อไปผมขอเป็นเจ้ามอื 

เลี้ยงคุณได้ไหมคุณแพร” เขาเห็นเธอหลุบตาลงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง  

มมุปากอมยิ้มเลก็น้อยก่อนช้อนตาขึ้นมองเขา

“เนื่องในโอกาสอะไรคะ” 

ใบหน้าสวยจัดของเธอท�าเอาเขาแทบละสายตาไม่ได้ นัยน์ตา

กระจ่างใส รอยยิ้มกว้างๆ กบัท่าทางแก่นแก้วในครั้งนั้นถูกแทนที่ด้วย

สาวพราวเสน่ห์ชวนให้ลุม่หลงมวัเมาเสยีแล้ว แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน 

เธอกย็งัเป็นน้องแพรที่เขาเกบ็ซ่อนไว้ส่วนลกึในหวัใจเสมอมา
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“เนื่องในโอกาสที่เรา...รู้จักกันไงครับ” เขาเกือบโพล่งออกไป

แล้วว่าเนื่องในโอกาสที่เราได้เจอกันอีกครั้ง แต่เพราะเขาไม่แน่ใจว่า

เธอจ�าเรื่องราวในครั้งนั้นได้หรือไม่ และตอนนี้เธอมีคนรักแล้วหรือยัง 

ฉะนั้นเขาจึงขอเก็บความทรงจ�านั้นไว้กับตัวก่อนดีกว่า เอาไว้ถึงเวลา

ที่เหมาะสมแล้วค่อยแง้มบอกเธอทลีะนดิทลีะหน่อย

“ขอบคณุค่ะ ขอ ลอง ไอส์แลนด์ นะคะ” เธอมองเขาเหมอืน

ค้นหาอะไรสักอย่าง เพราะเขาไม่ปิดบังความสนใจที่มีในตัวเธอเลย

แม้แต่น้อย

“คณุอาร์ตว่างแล้วหรอืคะ ถงึมเีวลามานั่งกบัฉนัได้” 

ได้ยนิอย่างนี้ชายหนุ่มกย็ิ้มกว้างทนัท ีเพราะนั่นหมายความว่า

เธอเองกม็องเขาอยู่ตลอด

“ต่อให้ยุง่แค่ไหนผมกต้็องหาเวลามานั่งเป็นเพื่อนคณุแพรให้ได้

ครบั” เขาได้โอกาสรบีหยอดทนัท ี

เธอหลบุตามองโต๊ะแล้วอมยิ้มอย่างมเีลศนยั ไม่มที่าทเีขนิอาย

ราวกบัว่าได้ยนิได้ฟังประโยคแบบนี้มานบัไม่ถ้วน

“แล้วฉันจะไม่โดนสาวๆ เขม่นเอาหรือคะที่ดึงคุณอาร์ตไว้คน

เดยีว” เธอท�าท่าทางได้น่าเหน็ใจมาก แต่สายตาที่มองเขากลบัซกุซน

ระยบิระยบัดูเจ้าเล่ห์เหมอืนสนกุที่ได้หว่านเสน่ห์ใส่เขา

และนั่นจึงท�าให้เขารู้ว่าแม่เด็กแสบคนนั้นยังไม่ได้หายไปไหน 

ยงัคงซกุซ่อนอยู่ในตวัของสาวสวยคนนี้อย่างมดิชดิ

“อืม...ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไง แต่ถ้าถามผม เวลานี้ผม

อยากอยู่กบัคณุแพรมากกว่า” เขาหยอดเตม็ที่ เหน็เธอกลั้นยิ้มจนแก้ม

ป่องก่อนหนัมามองเขา 

จากนั้นทั้งสองคนกห็วัเราะออกมาพร้อมกนั

แพรพไิลประเมนิชายหนุม่ตรงหน้าอกีครั้ง เมื่อครูน่ี้เธออดแปลกใจ 

ไม่ได้ที่เขาดเูหมอืนจะเป็นที่เกรงใจของเหล่าพนกังานไม่น้อย แสดงว่า



จรสจันทร์  39

เขาน่าจะเป็นระดับหัวหน้าแล้ว เขามีรูปเป็นทรัพย์จึงมีแต่สาวๆ  

แย่งกนัใกล้ชดิเขา เพราะเหตนุี้หรอืเปล่าถงึได้ฉวยโอกาสท�าอาชพีเสรมิ

ด้วยการเป็นผู้ชายที่มผีู้อปุถมัภ์

แต่ก็ควรอยู่หรอกน่ะ เพราะนอกจากเขาจะรูปหล่อแล้วคารม 

ยังคมคายอีกด้วย เธอรู้มาว่าผู้ชายจ�าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะหว่าน

เสน่ห์เก่ง ปากหวานช่างเอาอกเอาใจ และที่ส�าคญั ช�่าชองเรื่องบนเตยีง

ในระดบัแอดวานซ์ มเิช่นนั้นคงไม่สามารถหลอกล่อให้สาวๆ เหล่านั้น

ทุ่มเทเงินทองให้ บางรายถึงกับขอบ้านได้บ้าน ขอรถได้รถกันเลย 

ทเีดยีว

“คณุปากหวานแบบนี้กบัสาวๆ ทกุคนเลยรเึปล่า”

“ไม่ครบั เฉพาะคนที่ผมเหน็ว่าพเิศษเท่านั้น” เขาโยกตวัเข้ามา

ใกล้เธออีกนิดจนใบหน้าอยู่ห่างกันแค่หนึ่งไม้บรรทัด ความคุ้นเคย 

บางอย่างพุ่งเข้าชนจติใจของเธออกีครั้งอย่างรวดเรว็

แววตาแบบนี้ รอยยิ้มแบบนี้ เคยเหน็ที่ไหนมาก่อนกนันะ

แพรพไิลปัดเรื่องนั้นออกไปจากหวั พอดกีบัที่พนกังานน�าเครื่อง-

ดื่มมาเสร์ิฟให้บนโต๊ะ หญงิสาวจบิไปหนึ่งอกึ ขณะที่ชายหนุม่กย็กแก้ว

วสิกี้ของตวัเองขึ้นจบิเช่นกนั

เธอมองไปรอบด้านท�าทเีป็นให้ความสนใจกบัการเต้นร�าบนฟลอร์ 

แต่ความจริงแล้วต้องการมองหาครองขวัญต่างหาก เธอมาท�างาน  

ไม่ได้มานั่งฟังค�าหวานจากหนุ่มหล่อ ฉะนั้นจงึต้องพยายามดงึตวัเอง

มาจดจ่อกบัเป้าหมายให้ได้

ทว่าครั้งนี้เธอไม่ต้องหาครองขวญันานนกั เพราะอกีฝ่ายนั่งแหมะ 

อยู่ที่โต๊ะตวัเอง หน�าซ�้ายงัจ้องเขมง็มาทางโต๊ะเธอด้วยสายตาหาเรื่อง

เตม็ที่

อา...หวงผู้ชายในสังกัดเสียด้วย อย่างนี้ต้องทดสอบอะไรสัก

หน่อยแล้ว
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“ฉันอยากลองซ้อมเต้นอีกสักรอบจังเลยค่ะ กลัวว่าจะลืม  

ไม่ทราบว่าคณุอาร์ตว่างไหมคะ”

“ว่างครบั ส�าหรบัคณุแพรแล้วผมยนิดเีสมอ” 

อกีแล้ว...ยิ้มทรงเสน่ห์แบบนี้อกีแล้ว ผูช้ายคนนี้ช่างเป็นชายหนุม่ 

ที่มแีรงดงึดูดต่อเพศตรงข้ามสูงเสยีจรงิ 

“จะไปกนัเลยไหมครบั” เขาลกุขึ้นยนืแล้วยื่นมอืมาให้ 

แพรพิไลจึงวางมือลงบนมือของเขาแล้วพากันเดินไปที่ฟลอร์

เต้นร�า

“จงัหวะวอลซ์คณุเต้นได้รเึปล่าครบั” 

ไม่ต้องรอให้เขาสอนการวางมือ เธอก็จัดการโอบแขนไปที่ไหล่

ของเขาทนัที

“จ�าได้บ้างนดิๆ หน่อยๆ ค่ะ คงต้องขอค�าแนะน�าจากคณุบ้าง

แล้วละ” 

ระหว่างที่เต้นร�าไปด้วยกนั สายตาหวานฉ�่าของเขาไม่ละไปจาก

วงหน้าของเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียว เจอแบบนี้เข้าไป ต่อให้ใจแข็ง 

แค่ไหนกม็สีทิธิ์ละลายได้เหมอืนกนั

ผู้ชายคนนี้อนัตรายเกนิไปแล้ว...

“ฉนัขอละลาบละล้วงถามอะไรคณุหน่อยได้ไหมคะ” แพรพไิล

คดิว่าถามเข้าเป้าไปเลยดกีว่า ก่อนที่เธอจะถูกรชตร่ายมนตร์ใส่ 

ชายหนุ่มเลกิคิ้วขึ้นด้วยความสงสยัแล้วรอฟัง

“ถ้าฉันอยากจะขออุปการะคุณบ้าง คุณคิดเท่าไรคะ” ทันทีที่

เธอบอกความต้องการออกไป ดูเหมอืนดวงตาของเขาจะเบกิกว้างขึ้น

มากกว่าเดิม สีหน้างุนงงสงสัยของเขาท�าให้เธออดยิ้มไม่ได้...แหม 

แสดงละครเก่งจรงิ

“แหม...ไม่ต้องอายหรอกค่ะ ฉนัรูน้ะว่าคณุน่ะเป็นพวกที่มผีูห้ญงิ

เลี้ยงดูอยู่ ฉันก็แค่สนใจคุณ อยากเลี้ยงดูคุณบ้างก็เท่านั้นเอง...ว่า 
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ยงัไงคะ อ๊ะ! หรอืว่าคณุเกรงใจคณุครองขวญั” เธอสงัเกตแววตาเขา

เพราะไม่อยากพลาดทกุความรูส้กึ คราแรกเธอเหน็ความงงงนั พรบิตา 

ต่อมากก็ลบักลายเป็นความขบขนัเสยีนี่

“คณุรูไ้ด้อย่างไรว่าผมเป็น...เอ่อ...ผูช้ายขายตวั” เขาเกอืบระเบดิ 

เสยีงหวัเราะออกมาแล้วเชยีว ผู้หญงิคนนี้คดิอะไรอยูถ่งึได้มายดัเยยีด

ต�าแหน่งผู้ชายขายน�้าให้เขา

“ของแบบนี้ฉนัมองปราดเดยีวกร็ูแ้ล้วค่ะ คณุน่ะน่าจะมผีูอ้ปุการะ 

ไม่ต�่ากว่าสองคนแน่ๆ ใช่ไหมคะ”

รชตกลั้นข�าจนไหล่สั่น...ยายตัวแสบของเขายังขี้ตู่เหมือนเดิม 

ไม่เปลี่ยน ไหนๆ กไ็หนๆ  แล้ว หากเขาแกล้งรบัสมอ้างไปจรงิๆ อยาก

รู้เหลอืเกนิว่าเธอจะท�าอย่างไร

“แล้วคุณอยากเป็นคนที่สามรึเปล่าล่ะ ผมคิดไม่แพงหรอกนะ 

แค่อาหารสามมื้อ และ...” เขาโน้มหน้าลงไปพดูใกล้ใบหขูองเธอ “เซก็ซ์

ก่อนนอนทกุคนื...ตกลงไหมคณุแพร”
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3
ลูกค้ากิตติมศักดิ์

แพรพิไลนั่งนวดขมับเพื่อขับไล่อาการปวดศีรษะเพราะ 

เมื่อคนืดื่มไปไม่น้อย วนันี้เธอจงึยกหน้าที่ตดิตามครองขวญัให้เจตยิา

ไปท�าแทน เนื่องจากว่าต้องรวบรวมภาพถ่ายและคลปิทั้งหมดที่ถ่ายได้

มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ อีกทั้งต้องมาเซ็นเอกสารหลายฉบับที่เกี่ยว

กับบริษัทด้วย เพราะตลอดสองวันที่เธอไม่อยู่ มีการว่าจ้างเกี่ยวกับ 

คดชีู้สาวเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งคดี

“ไม่คิดจะมีคดีอื่นบ้างเลยรึไงเนี่ย วันๆ มีแต่เรื่องติดตามชู้ 

เฮ้อ...” หญิงสาวเปิดลิ้นชักหยิบยาแก้ปวดขึ้นมาสองเม็ด จากนั้นก ็

เอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้แล้วหลบัตาลง กะว่าจะพกัสายตาสกัครึ่งชั่วโมง

แล้วค่อยมานั่งดูรูปอกีครั้งหนึ่ง

ใบหน้าหล่อเหลากบัรอยยิ้มละลายใจของใครบางคนผดุวาบขึ้น

มาในห้วงความคดิ เมื่อคนืหลงัจากที่โยนหนิถามทางเรื่องเขาเป็นผูช้าย

ขายบรกิารไป คราแรกนกึว่ารชตจะปฏเิสธเสยีงแขง็ แต่กลบักลายเป็น

ว่าเขายอมรบัแต่โดยด ีหน�าซ�้ายงัถามย�้าอยู่บ่อยครั้งด้วยว่าตกลงเธอ

จะรบัอปุการะเขาหรอืเปล่า

ข้าวสามมื้อกบัเซก็ซ์ก่อนนอนทกุคนื...

บ้าไปแล้ว! นี่เขาไม่คิดจะไปให้บริการสาวๆ คนอื่นบ้างเลย 
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หรอืไร จู่ๆ จะมาเกาะตดิแต่เธอคนเดยีวโดยที่ไม่ได้เงนิสกับาทน่ะหรอื 

...เธอไม่เชื่อหรอก

อย่างไรเสยีคนืนี้เธอกต็้องไปที่คลบัเฮราอกี ไม่แคล้วว่าคงต้อง

เจอเขาแน่นอนพร้อมกบัค�าถามเดมิๆ ว่าเธอพดูจรงิหรอืพดูเล่นที่จะใช้

บรกิารเขา

‘แล้วผมจะรอค�าตอบจากคณุ...’

“ค�าตอบจากฉนัคอืเมื่อไรนายจะไปติ๊ดชึ่งกบัคณุครองขวญัเขา

สักที ฉันจะได้ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน งานฉันจะได้จบและรับเงินมา  

อตีาบ้านี่...” พูดถงึเรื่องเงนิแล้วแพรพไิลกเ็พิ่งนกึอะไรบางอย่างขึ้นมา

ได้

“ตายแล้ว! ลมืท�าเรื่องเบกิค่าสมาชกิจากคณุสกุ�าพล” หญงิสาว

ลืมตาขึ้นแล้วคว้ากระเป๋าสะพายมาวางตรงหน้า หยิบใบเสร็จรับเงิน

ออกมาท�าเอกสารเบกิค่าใช้จ่ายทนัที

จากนั้นกโ็ทร. ไปรายงานความคบืหน้าให้สกุ�าพลทราบ ซึ่งกย็งั

เป็นเหมือนเมื่อวานนั่นก็คือครองขวัญไม่ได้มีนัดกับใครหลังออกจาก

คลับเฮราแล้วฝ่ายนั้นก็ตรงกลับบ้านทันที แต่มีเรื่องหนึ่งที่เธอไม่ได้

รายงานไปตามตรงก็คือเรื่องของรชต ผู้ชายที่ครองขวัญอุปการะอยู่ 

นั่นก็เพราะมีอะไรบางอย่างมาฉุดความคิดของเธอเอาไว้ว่าบางที 

เรื่องนี้อาจเป็นการเข้าใจผดิไปเอง

ทางด้านคนที่ถูกยัดเยียดให้เป็นผู้ชายขายบริการ ตอนนี้

ก�าลงัยนืยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่หน้าต่างเมื่อคดิถงึเหตกุารณ์เมื่อคนืหลงัจาก

ที่เขาเรยีกร้องค่าบรกิารที่แพรพไิลต้องจ่ายหากว่าต้องการจะอปุการะ

เขา

‘โกหกน่า แล้วคุณจะได้อะไรล่ะคะถ้าคิดแค่นั้น’ อาจเพราะ 

หญิงสาวมัวแต่ตกใจกับข้อเรียกร้องของเขา จึงไม่ทันได้สังเกตว่า 
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ตอนนี้แขนของเขารัดเอวเธอแน่นกว่าเดิม ส่งผลให้ใบหน้าห่างกันแค่

คบืเท่านั้น

‘ได้ใกล้ชดิกบัคณุไง’ เขาตอบไปตามตรงอย่างไม่คดิปิดบงั จาก

ที่เคยคิดว่าคงไม่ได้เจอน้องแพรของเขาอีกแล้ว ปรากฏว่าได้เจอตัว

เป็นๆ แถมยังได้พูดคุยกันใกล้ๆ อย่างนี้ เรื่องอะไรที่เขาจะปล่อยให้

ผ่านไปเฉยๆ

‘แล้วกับคนอื่นคุณคิดค่าบริการเท่าไร’ เธอดูเหมือนครุ่นคิด

อย่างหนัก เท่านี้เขาก็มองออกแล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะซื้อบริการจาก

เขาจริงๆ หรอก แต่น่าจะโยนหินถามทางมากกว่า และเขาก็ไม่รู้ว่า 

คนตรงหน้ามจีดุประสงค์อะไรกนัแน่

‘บอกไม่ได้ครบั เป็นความลบั แต่เชื่อเถอะว่าผมคดิให้คณุพเิศษ

ที่สุดแล้ว’ เขามองเธออย่างสื่อความหมาย หวังลึกๆ ว่าแพรจะจ�า 

เขาได้สกัที

‘ท�าไมล่ะคะ’ ค�าถามนี้ของแพรพไิลท�าให้เขากระชบัเอวเธอแน่น

ขึ้นอกีจนกลางล�าตวัของทั้งคู่แนบชดิสนทิกนั

‘เอาไว้อกีหน่อยคณุกจ็ะรู้เองนั่นแหละ ว่าแต่ว่า...คณุจะตกลง

ได้รึยัง คืนนี้ผมว่างนะ’ ท้ายประโยคเขาโน้มหน้าลงไปพูดใกล้หูเธอ 

จนเกอืบอดใจไม่ไหว อยากขบติ่งหูนั้นเล่นเหลอืเกนิ

‘ขอฉนัไปคดิอกีหน่อยดกีว่า ฉนัไม่อยากมปีัญหากบัคณุครอง-

ขวญัน่ะ เพราะดูท่าทางเธอจะหวงคณุใช่เล่นเลยนะ’ 

สาวสวยคนนี้กช่็างกระไร เอะอะกเ็อาครองขวญัขึ้นมาอ้างตลอด 

แต่นั่นกท็�าให้เขารู้อะไรอย่างหนึ่ง

‘ผมเชื่อแล้วว่าคณุสนใจผมจรงิๆ เพราะไม่อย่างนั้นคณุคงไม่รู้

ว่าคุณครองขวัญเธอหวงผม’ เขาเห็นเธอท�าท่าจะอ้าปากพูดอะไร 

สักอย่าง แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ปิดปากเงียบไม่เอ่ยอะไรออกมา เขา

เดาว่าเธอคงเถยีงเขาไม่ออก
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สมยัก่อนกเ็ป็นแบบนี้ เวลาเถยีงเขาไม่ได้เจ้าตวัมกัเงยีบไปและ

ท�าเพยีงส่งสายตาพฆิาตมาให้เท่านั้นเอง

คดิถงึเหลอืเกนิ...คดิถงึช่วงเวลาพเิศษที่เป็นความลบัระหว่างเรา

แค่สองคน

สัมผัสแผ่วเบาที่น่อง จากนั้นก็ค่อยๆ ไต่ขึ้นมาจนถึงหัวเข่า 

ท�าให้รชตยืนนิ่งไม่กล้าขยับเขยื้อนและก้มลงมองตัวต้นเหตุทันท ี 

รอยยิ้มกระจายเต็มวงหน้า เพราะรู ้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใครมาอ้อน  

เขาจงึไม่กล้าขยบัขาเพราะกลวัว่าหลานชายตวัน้อยจะหกล้มก้นจ�้าเบ้า 

“ว่าไงครับคนเก่ง หัดเดินกับอาไหม” พูดจบก็ก้มลงไปจับมือ

น้อยๆ ทั้งสองข้างของหลานชาย จากนั้นกก็้าวถอยหลงัช้าๆ เพื่อให้

เจ้าตวัเลก็ฝึกเดนิ

วชัร์ บตุรชายของพชร ผู้เป็นพี่ชายได้แต่ยิ้มร่า อวดฟันน�้านม 

ซี่เลก็ๆ สองซี่ระหว่างที่ค่อยๆ ก้าวเท้าเตาะแตะไปข้างหน้า ยิ่งผู้เป็น

อาชมเปาะไม่ขาดปากกด็เูหมอืนจะยิ่งเพิ่มความเรว็ในการเดนิมากขึ้น

“ช้าๆ ลูกช้าๆ ไม่ต้องรีบครับ...เก่งมาก...โอ้โห หลานใครเนี่ย 

เก่งที่สดุในโลกเลย”

พชรเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วทรุดตัวลงนั่งบนโซฟา มอง 

น้องชายที่ช่วยพยงุพาบตุรชายของเขาหดัเดนิด้วยใบหน้ายิ้มกริ่ม 

รชตเป็นคนรกัเดก็ วนัไหนที่เขากบัภรรยาไม่ว่าง บดิามารดาไป

ท�าธุระข้างนอกจึงจ�าเป็นต้องฝากบุตรชายไว้ให้รชตดูแล ซึ่งเจ้าตัวก ็

ไม่เคยอดิออด หน�าซ�้ายงัท�าได้ดอีกีด้วย

“ปีนี้แกอายเุท่าไรแล้ววะอาร์ต” บางทเีขากห็ลงๆ ลมืๆ ไปว่า

เขาห่างกบัน้องชายกี่ปี

“ยี่สบิเก้าแล้วพี่” รชตตอบโดยไม่หนัไปมองพี่ชาย เพราะคอย

แต่จบัจ้องอยู่ที่หลานชายอย่างไม่ให้คลาดสายตา

“มแีฟนรยึงัวะ หรอืมคีนที่จบีๆ อยู่บ้างรเึปล่า” 
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คราวนี้เจ้าน้องชายหันมามองเขาแวบหนึ่งก่อนหันไปจับจ้อง

หลานชายตรงหน้าต่อ มมุปากยกขึ้นเลก็น้อยก่อนตอบ

“แฟนยงัไม่มเีป็นตวัเป็นตน แต่ถ้าถามถงึคนที่ก�าลงัจบีๆ อยู่ก็

มนีะ” รชตตอบพลางยกัคิ้วให้พี่ชาย

“ถามจรงิ...ใครวะ” ได้ยนิน้องชายตอบแบบนี้จดัว่าเป็นสญัญาณ 

ที่ดทีี่อกีฝ่ายจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาในเรว็วนั

“รุ่นน้องที่เคยเรียนที่เดียวกันน่ะ” รชตตอบยิ้มๆ สีหน้าดูม ี

ความสขุตอนที่พูดถงึหญงิสาวคนนั้น

“กด็ ีจะได้เลกิล่องลอยสกัทนีะแกน่ะ...ฝากเจ้าวชัร์ด้วยล่ะ ขอ

ไปหาอะไรกนิก่อน” พูดจบพชรกล็กุขึ้นเดนิไปห้องครวั 

ขณะที่รชตก็ช้อนอุ้มหลานชายไว้ในอ้อมกอดเมื่อเห็นว่าเจ้า 

ตวัเลก็ฝึกเดนิได้สกัพกัแล้ว

ชายหนุม่คลี่ยิ้มบางๆ เมื่อนกึถงึใบหน้าสวยเชดิกบัรอยยิ้มหวาน

บาดใจของแพรพไิล ไม่รู้ว่าคนืนี้เธอจะไปที่คลบัอกีหรอืไม่ แต่อย่างไร

เสีย เขาคิดว่าจะต้องเจอเธออีกอย่างแน่นอน ในเมื่อเสียค่าสมาชิก 

ไปแล้วเป็นแสน คงไม่คดิไปแค่วนัเดยีวกระมงั

แต่ท่าทางของหญงิสาวท�าให้รชตรูส้กึสงสยับางอย่าง จากที่คยุ

และใกล้ชิดกันเมื่อคืนที่ผ่านมา แพรพิไลไม่ใช่ผู้หญิงไวไฟ และไม่ใช่ 

ผูห้ญงิที่รกัสนกุหรอืชื่นชอบ One Night Stand อย่างแน่นอน เธอเหมอืน

มาจบัผดิ หรอืมาล้วงเอาข้อมูลอะไรสกัอย่างมากกว่า และเขากต็้องรู้

ให้ได้ด้วยว่าเธอก�าลงัคดิจะท�าอะไร

เป็นอีกคืนที่แพรพิไลตามมาเฝ้าครองขวัญที่คลับเฮรา 

สามวนัแล้วที่เธอให้เจตยิาเป็นฝ่ายตดิตามเป้าหมาย จากการรายงาน

ของเจติยาจึงท�าให้เธอรู้ว่าครองขวัญมีกิจวัตรประจ�าวันเหมือนกัน 

เกือบทุกวัน นั่นก็คือเข้าร้านเสริมสวยหรือสปา เดินห้างสรรพสินค้า  
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บางวันก็ไปงานเปิดตัวของสินค้าสารพัดแบรนด์เนมชั้นน�า ตกเย็นก็

สงัสรรค์กบัเพื่อนฝูง จะมกีแ็ค่เมื่อคนืที่ผ่านมาที่ต่างออกไปจากทกุวนั

นั่นกค็อืไปงานเลี้ยงวนัเกดิของนกัธรุกจิคนหนึ่งในโรงแรมระดบัห้าดาว 

แต่หลังจากนั้นครองขวัญก็ชักชวนเพื่อนฝูงให้มาเต้นร�าที่คลับเฮรา...

วนันี้กเ็ช่นกนั

คนืนั้นที่ครองขวญัพาเพื่อนมาที่คลบักม็แีต่ผูห้ญงิ เธอจงึไม่เหน็

ความผิดปกติใดๆ ของเป้าหมาย นอกจากความสนุกสนานของสาว 

ไฮโซทั้งกลุ่มที่ได้ลีลาศกับหนุ่มหล่อ อีกทั้งรชตก็ไม่ได้มาที่คลับ เธอ 

คิดว่าคงเป็นวันหยุดประจ�าสัปดาห์ของเขา จึงไม่เห็นครองขวัญกับ 

รชตนวัเนยีกนัเหมอืนวนันั้น

แต่กใ็ช่ว่าแพรพไิลจะถอดใจ คนืนั้นเธอขบัรถตามครองขวญัไป

เรื่อยๆ เพราะคดิว่าเจ้าตวัน่าจะนดัแนะกบัผู้ชายที่เลี้ยงดูไว้อย่างรชต

เพื่อไปหาความสขุกนัที่ไหนสกัแห่งเช่นโรงแรมหรอืคอนโดฯ แต่ปรากฏ

ว่าคืนนั้นครองขวัญขับรถกลับบ้านทันทีที่ออกจากคลับ...และแน่นอน

ว่าเธอไม่ได้ข้อมูลอะไรอกีตามเคย

หญงิสาวนั่งเท้าคางมองไปเรื่อยเป่ือยด้วยความเบื่อหน่ายอย่าง

บอกไม่ถูก ตรงกลางฟลอร์มคีรองขวญักบัชายหนุม่คนหนึ่งก�าลงัเต้นร�า

เข้าคู่กนัอย่างสนกุสนานเพราะเป็นจงัหวะเรว็ และเธอกไ็ม่รู้ว่าจงัหวะ

นี้เรยีกว่าอะไร แต่ดแูล้วหากไม่ช�านาญการเต้นจงัหวะนี้จรงิๆ มหีวงัได้

เหยยีบเท้าหรอืหกล้มกนัแน่นอน

เขาไปไหนของเขานะ...ตาคูส่วยกวาดมองไปรอบๆ อกีครั้งอย่าง

รวดเรว็พลางถอนหายใจ จากนั้นร่างกายกแ็ขง็ทื่อเมื่อคดิขึ้นได้ว่าก�าลงั

เผลอตวัมองหารชตอย่างไม่น่าให้อภยั

“บ้าจริง” เธอทิ้งตัวลงที่โซฟาอย่างแรง ก่อนยกแก้วเครื่องดื่ม

ขึ้นจิบเพื่อดับอารมณ์คุกรุ ่นของตัวเองที่ดันเสียสมาธิเพราะผู้ชาย 

คนนั้นจนได้
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แพรพไิลยกสองมอืขึ้นตบแก้มตวัเองเบาๆ เพื่อเรยีกสตกิลบัคนื

มา ตอนนี้เธอก�าลงัท�างานอยูจ่ะไขว้เขวเพราะสิ่งเร้าแสนเย้ายวนอย่าง

รชตไม่ได้เป็นอันขาด...ถึงแม้รูปร่างหน้าตาของเขาจะเชิญชวนเป็น

อย่างยิ่งกเ็ถอะ

“ออกไปเต้นร�าไหมครบั นั่งเฉยๆ จะเบื่อซะเปล่า” เสยีงทุม้ของ

ผู้ชายคนหนึ่งดงัขึ้นข้างตวั

ครั้นพอแพรพิไลหันมองตามเสียงจึงรู้ว่าเขาคือหนึ่งในครูสอน

ลลีาศที่เนื้อหอมที่สดุของคลบัรองลงมาจากรชต

เธอยิ้มให้เขาบางๆ ก่อนส่ายหน้าให้ช้าๆ ก่อนตอบ “เหน็ทจีะ

ไม่ไหวละค่ะ เพราะจงัหวะนี้ฉนัเต้นไม่เป็น มนัเรว็เกนิไป ฉนัเต้นได้แค่

วอลซ์กับบีกินเท่านั้นเอง...เชิญนั่งสิคะ” เธอบุ้ยหน้าไปทางโซฟาอีก

ด้าน ชายหนุ่มจงึทรดุตวัลงนั่งอย่างว่าง่าย

“ผมชาครติครบั เป็นครูสอนลลีาศของที่นี่”

“แพรค่ะ...ฉันเห็นคุณเต้นกับคุณครองขวัญบ่อยๆ” สมองของ

แพรพิไลมีไฟสว่างวาบ...ในเมื่อถามกับรชตมักไม่ได้ข้อมูลเท่าไรนัก 

เพราะเขาไม่ค่อยแย้มพรายอะไรออกมาให้ฟัง ฉะนั้นหากถามกับคน

อื่นๆ อาจจะได้ข้อมูลมากกว่ากเ็ป็นได้

“คุณรู้จักกับคุณครองขวัญด้วยหรือครับ” เขาเลิกคิ้วขึ้นอย่าง

สงสยั แต่แววตาที่มองเธอกลบัมคีวามพงึพอใจฉายชดัอยู่ 

“กเ็คยเจอกนัตามงานสงัคมบ่อยๆ น่ะค่ะ แต่เราไม่ค่อยสนทิกนั

นักหรอก ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเจอเธอที่นี่” แพรพิไลพยายาม 

ผ่อนคลายและท�าตวัให้เป็นธรรมชาตมิากที่สดุยามที่ปดออกไป คาดหวงั

เต็มเปี่ยมว่าน่าจะได้อะไรเด็ดๆ จากครูสอนลีลาศคนนี้บ้างไม่มาก 

กน็้อย

“คุณขวัญเธอเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของที่นี่ครับ มาเกือบทุกวัน 

พนักงานจะรู้จักเธอดีเพราะคุณขวัญเธอเฟรนด์ลีมาก” แม้ชาคริตจะ
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ชื่นชมครองขวญั แต่สายตาที่เขามองเธอนั้นดหูวานเชื่อมหยดย้อยเสยี

ยิ่งกว่าตอนที่รชตมองเธอเสยีอกี

“ดูท่าทางคุณคงชอบเธอน่าดู” แพรพิไลลองหย่อนเบ็ดไปอีก

ครั้ง เพราะบางทีครองขวัญอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูหนุ่มหล่อแค่คนเดียว

กไ็ด้ 

“เป็นธรรมดาครับเพราะคุณขวัญเธอไม่ถือตัว ว่าแต่คุณแพร

เถอะ สนใจอยากลองเต้นจงัหวะนี้ดูบ้างไหมครบั ผมยนิดสีอนให้นะ 

ยิ่งมพีื้นฐานมาแล้วยิ่งง่าย ลองเต้นไม่กี่ครั้งกส็บายแล้ว”

“จังหวะนี้เรียกจังหวะอะไรคะ” เธอเลื่อนสายตาไปที่ฟลอร์อีก

ครั้ง เหน็ฝีเท้าเหยยีบย�่าสบัสนของแต่ละคนแล้วรู้สกึถอดใจ คดิแล้วก็

อดนบัถอืครองขวญัไม่ได้ ช่างมพีรสวรรค์ในด้านการเต้นเสยีจรงิ

“รุมบ้าครับ จังหวะนี้ก็มีหลายสเตป แต่ผมจะสอนแบบง่ายๆ 

ให้ก่อนดกีว่า...เชญิครบั” ชายหนุ่มลกุขึ้นยนืแล้วยื่นมอืมาให้จบั 

แพรพิไลอดคิดไปถึงรชตไม่ได้ จ�าได้ว่าครั้งนั้นเขาก็ยื่นมือมา

อย่างนี้เช่นกัน...เธอพยายามสลัดภาพของเขาทิ้ง จากนั้นก็ลุกขึ้นยืน

แล้ววางมอืลงไป

ชาครติพาแพรพไิลมาที่รมิสดุของฟลอร์ส�าหรบัคนที่เพิ่งหดัเต้น

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนที่เต้นเป็นอยูแ่ล้วตรงกลางฟลอร์ ชายหนุม่

ค้อมศรีษะขออนญุาต จากนั้นกจ็บัมอืเธอไว้ทั้งสองข้าง

“Basic Movement ก่อนนะครบั เกี่ยวกบัการก้าวเท้า จงัหวะแรก

ผมก้าวเท้าซ้าย คุณแพรถอยเท้าขวา จังหวะที่สองถ่ายน�้าหนักมาที่

เท้าซ้าย เท้าขวาอยู่ที่เดิม จังหวะที่สามเท้าขวาคืนมาแล้วก้าวไป 

ด้านข้าง จังหวะที่สี่ถ่ายน�้าหนักไปที่เท้าขวา ใช่ครับ อย่างนั้นแหละ  

ดมีากครบั” เขาสอนเธอช้าๆ อย่างใจเยน็พร้อมกบันบัจงัหวะให้ด้วย 

และเป็นอกีครั้งที่หญงิสาวเอาแต่จดจ่ออยูก่บัเท้าของตวัเองจน

ไม่ทนัได้มองสิ่งรอบข้าง แม้กระทั่งว่าชาครติปล่อยมอืเธอไปครั้งหนึ่ง
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แล้วมาจบัใหม่อย่างรวดเรว็เธอกไ็ม่แม้แต่จะเงยหน้ามองดู

“พอจบัจงัหวะได้รยึงัครบั” ทว่าพอจบประโยคนี้ แพรพไิลกเ็งย

หน้าขึ้นทนัทพีร้อมกบัที่เท้าหยดุการเคลื่อนไหว

“อ๊ะ! คณุอาร์ต” ทนัททีี่เหน็ว่าเป็นใคร มอืที่เกาะกมุกบัเขาอยู่

กร็ู้สกึร้อนวูบวาบขึ้นมา ทั้งที่ตอนที่จบักบัชาครติเธอยงัรู้สกึเฉยๆ อยู่

ด้วยซ�้า

“สวสัดคีรบั ชาครติคงบอกคณุแล้วว่าจงัหวะรมุบ้ามหีลายสเตป 

ฝึกวันเดียวอาจจะยังไม่เป็น ทางที่ดีคุณน่าจะมาที่นี่ทุกวัน” เขาพูด

ยิ้มๆ ขณะที่ยังจับมือของเธออยู่แม้ว่าจะหยุดการฝึกก้าวเท้าไปแล้ว

กต็าม

“เมื่อวานฉันก็มา” แพรพิไลนึกอยากตบปากตัวเองนักที่เผลอ

ท�าน�้าเสยีงเหมอืนตดัพ้อเขา ยิ่งเหน็ชายหนุม่ยิ้มกว้างจนตายบิหย ีเธอ

กร็ู้ทนัทวี่าพลาดแล้ว

“เมื่อวาน...เป็นวนัหยดุของผมน่ะครบั แต่ถ้าผมรูว่้าคณุแพรมา

ที่นี่ รับรองเลยว่าผมจะรีบมาหาคุณแพรทันทีแม้ว่าจะไม่ได้ค่าแรง

กต็าม” 

ได้ยนิชายหนุม่พดูอย่างนี้หญงิสาวกห็มดค�าพดูจะต่อล้อต่อเถยีง 

ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาที่เปลี่ยนเพลงพอดี

“เรามาต่อกันดีไหมครับ” เขาบีบมือเธอเบาๆ แพรพิไลจึงเพิ่ง

รู้สกึตวัว่าตอนนี้มคีู่ของตนคู่เดยีวที่ยนืนิ่งอยู่ข้างฟลอร์

“แล้วคณุชาครติล่ะคะ” หญงิสาวหนัมองไปรอบๆ กเ็หน็คนที่

ตวัเองถามหาไปเต้นร�ากบัหญงิสาวอกีคนหนึ่ง

“เขาไปดแูลลกูค้าคนอื่นน่ะ” พดูจบเขากย็กมอืเธอขึ้นระดบัเอว 

ก่อนเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าจงัหวะก่อน

2 เพลง “รมิฝั่งน�้า” ศลิปิน: สนุทราภรณ์



จรสจันทร์  51

ริมฝั่งน�้า พร�่าเพ้อละเมอครวญ เคยชื่นชวนเมื่อหวนคะนึงไป 

จติใจยงัชื่นชู...2

“ต่อไปเป็น ฟิกเกอร์ อนัเดอร์ อาร์ม เดี๋ยวผมจะนบัจงัหวะให้

เหมอืนคราวที่แล้ว ตอนหมนุใช้เท้าซ้ายหมนุนะครบั”

แสงเดือนส่องยิ่งมองแล้วจิตเผลอ เธอยังอยู่ เคล้าคลอคู่ชื่นชู 

รู้สกึเหมอืนเตอืนใจจ�า...

“หมนุครบั” 

เธอหมนุตามที่เขาบอก แต่เพราะมอืถกูชขูึ้นสงูกะทนัหนั อกีทั้ง

ตอนก�าลงัหมนุ สายตาไปประสานกบัครองขวญัเข้าพอดจีงึท�าให้เสยี

จังหวะไปเล็กน้อย ผลคือส้นสูงของเธอพลิกจนเกือบล้ม โชคดีที่รชต

คว้าเอวไว้ได้ทนัท่วงที

“ขอบคณุมากค่ะ” แพรพไิลเงยหน้าขึ้นมองเขาเป็นจงัหวะเดยีว

กบัที่ชายหนุม่ก้มลงมาพอด ีส่งผลให้ใบหน้าของทั้งคูห่่างกนัแค่นิ้วกั้น 

ใกล้กนัจนรู้สกึได้ถงึลมหายใจอุ่นร้อนของเขารดบนผวิแก้ม

เธอกบัฉนั ก่อนนั้นเคยชื่นฉ�่า รมิฝั่งน�้าสขุล�้าฉนัจ�าได้ อะไรจะ

เทยีมทนั...

“เป็นอะไรรึเปล่า ขาแพลงไหมครับ” เขาถามโดยที่สายตาไม่

ละไปจากวงหน้าของเธอแม้แต่วนิาทเีดยีว 

วงแขนที่รัดเอวไว้ดูเหมือนจะแน่นขึ้นจนแพรพิไลรู้สึกเหมือน

ก�าลงัถูกเขากอดแล้วจมหายไปกบัแผงอกของเขา

“มะ...ไม่แน่ใจค่ะ คงต้องลองขยับขาดู” เธอตอบพลางหลบ

สายตาของเขาลงมองพื้น 

รชตจึงค่อยๆ คลายวงแขนออกอย่างอ้อยอิ่ง สายตาที่มอง 

หญิงสาวดูลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมจนแพรพิไลไม่กล้าสบตาด้วย ได้แต่ลอง

ขยบัข้อเท้าเพื่อแก้เขนิ

รชตมองอาการขัดเขินของหญิงสาวตรงหน้าด้วยความเอ็นดู 
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ส�าหรับเขาแล้วจัดว่าเป็นของหาดูยากเลยทีเดียวที่จะเห็นแม่ตัวแสบ

ของเขาเขนิจนหน้าแดงท�าอะไรไม่ถูก

เขาหันมองชาคริตที่ก�าลังสอนหญิงสาวคนหนึ่งเต้นร�าแล้ว 

อดคิดไม่ได้ว่าหากเมื่อครู่เป็นผู้ชายคนนั้นที่รับแพรพิไลไว้ในอ้อมแขน

จะเป็นอย่างไรบ้างหนอ คดิแล้วคงบาดตาน่าด ูเพราะแค่เขาเข้ามาใน

คลบัแลว้เหน็เธอจบัมอือยูก่บัผู้ชายคนอื่นเขากร็ู้สกึไม่พอใจจนตอ้งไป

ยืนใกล้ๆ แล้วส่งสัญญาณบอกชาคริตให้ถอยออกมา จากนั้นเขาก็

เข้าไปสวมรอยแทน

การกลับมาเจอกันอีกครั้งคราวนี้ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่มีทาง

ปล่อยให้เธอหลดุมอืไปอกีครั้งเดด็ขาด

“ท�าไมจงัหวะนี้ยากจงั มยีากกว่านี้อกีไหมคะเนี่ย” แพรพไิลท�า

หน้ามุ่ยเพราะเผลอเหยียบเท้ารชตไปหลายครั้งแล้ว แต่เขาก็ไม่บ่น 

ไม่โกรธเลยแม้แต่น้อย 

“แปลว่าคุณแพรไม่ถนัดจังหวะเร็วๆ ความจริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่

กับคนชอบด้วยนั่นแหละ จังหวะที่เร็วกว่านี้อีกนิดก็จะมีกัวราชา แต่

บางคนกบ็อกว่ากวัราชาง่ายกว่ารมุบ้า มนัเลยเอามาวดักนัไม่ได้” รชต

ตอบอย่างใจเยน็ 

แพรพิไลสังเกตว่าทุกครั้งเวลาที่ชายหนุ่มคุยกับเธอ มุมปาก 

ของเขามักยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยอยู่เสมอ ดูมีเสน่ห์เสียจนไม่อยากถอน

สายตากลบั

แต่ถ้าเธอไม่ถอนออกมาเสียตั้งแต่ตอนนี้ เกรงว่าคงไม่ต้อง

ท�างานท�าการกนัแล้ว ผู้ชายอะไร แรงดงึดูดมากเสยีจนน่าหวาดหวั่น!

แพรพิไลผินหน้าไปมองครองขวัญ ซึ่งนั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะโดยมี

ชาครตินั่งอยูด้่วย หญงิสาวแบ่งสมาธจิดจ่อไปที่สองคนนั้นทนัท ีเพราะ

มอืของสองหนุ่มสาวเกาะกมุกนัอยู่ สกัพกัชาครติกถ็อนมอืกลบั ขณะ

ที่ครองขวญัเอามอืลากโต๊ะมาจนกระทั่งถงึกระเป๋าถอืใบเลก็ของตวัเอง
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มองผวิเผนิเหมอืนสองคนนี้แค่จบัมอืกนัแล้วปล่อย แต่ส�าหรบั

แพรพิไลที่ลอบมองตาแทบไม่กะพริบนั้นรู้สึกได้ว่าการจับมือกันของ 

ทั้งคู่มันไม่ธรรมดา ชาคริตส่งอะไรบางอย่างให้ครองขวัญ และครอง

ขวญัเกบ็สิ่งนั้นใส่กระเป๋าอกีด้วย!

“โอ๊ย!” เสยีงร้องเบาๆ ของรชตเรยีกสายตาของแพรพไิลกลบั

มาที่เขาทนัที

“อุย๊! ขอโทษค่ะ เจบ็ไหมคะคณุอาร์ต ฉนัไม่ได้ตั้งใจ” หญงิสาว

ก้มลงมองรองเท้ามนัปลาบของเขาซึ่งมรีอยรองเท้าของเธอเข้าไปเตม็ๆ 

รองเท้าคูน่ี้มองดกูร็ูว่้าราคาไม่ธรรมดา แต่ตอนนี้กลบัยบัเยนิเพราะเธอ

คนเดยีว

“ดูเหมือนคุณแพรไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไรเลย ไปนั่งพักกันดีกว่า

ไหมครบั” 

แพรพไิลรบีพยกัหน้าทนัท ีเพราะโต๊ะของเธอสะดวกต่อการแอบ

มองครองขวญัเป็นอย่างยิ่ง

“สาวๆ คนอื่นจะไม่ว่าเอาหรือคะที่ฉันกักตัวคุณไว้คนเดียว” 

หญิงสาวท�าเสียงกระเง้ากระงอด ทั้งที่ความหมายแท้จริงในใจคือ

ต้องการไล่ให้เขาไปดูแลโต๊ะอื่น เพื่อที่เธอจะได้ท�างานตรงนี้ได้อย่าง

เตม็ที่

“คนืนี้ผมมเีวลาให้คณุทั้งคนื” เขาพดูประโยคสื่อความนยั ทวง

ค�าตอบที่เธอเคยถามเอาไว้เป็นแน่...

ให้ตายสิผู้ชายคนนี้ เขาไม่คิดจะปล่อยผ่านไปบ้างเลยหรือไร 

อยากรู้จริงๆ ว่าตอนนี้เขามีผู้หญิงเลี้ยงดูกี่คนกันแน่ และมีรายได ้

ต่อเดอืนเท่าไรกนั

“ฉันต้องตบตีกับผู้หญิงคนอื่นด้วยรึเปล่าถ้าอยากแย่งคุณมา

เป็นสมบตัสิ่วนตวั” 

รชตหัวเราะขลุกขลักในล�าคอ แววตาวาววามจนเห็นแล้วอด 
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ใจเต้นแรงไม่ได้

“ไม่ต้องไปตบตกีบัใครเลยครบัคณุแพร ถ้าคณุอยากให้ผมเป็น

สมบตัสิ่วนตวัของคณุจรงิๆ ผมกย็นิดจีะเป็น” 

แพรพไิลผนิหน้ามองไปทางอื่นพลางยกแก้วขึ้นดื่มแก้เขนิ กร็ูอ้ยู่

หรอกว่าผู้ชายขายบริการส่วนใหญ่มักปากหวานช่างเอาอกเอาใจ 

แบบนี้กนัทกุคน แต่ขนาดว่าเธอภูมติ้านทานค�าหวานเหล่านี้ค่อนข้าง 

เข้มแข็งก็ยังอดหน้าร้อนไปกับค�าพูดและสายตาหวานเชื่อมของเขา 

ไม่ได้...ร้ายกาจจรงิๆ

หญิงสาวมองไปที่โต๊ะของครองขวัญอีกครั้ง แต่ไม่เห็นอีกฝ่าย

นั่งอยู่ที่โต๊ะ จงึคดิว่าคงลกุไปเข้าห้องน�้า และเพื่อไม่ปล่อยให้เสยีโอกาส

ทองนี้ไป แพรพไิลจงึรบีลกุตามไปทนัที

“ขอตวัไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะ” 

ชายหนุม่พยกัหน้าให้พร้อมรอยยิ้มอ่อนๆ เธอจงึรบีก้าวฉบัๆ ตรง

ไปยังสุขาที่อยู่มุมสุดนั่นทันที ได้แต่ภาวนาให้ครองขวัญยังอยู่ในนั้น 

และค�าภาวนาของเธอกส็มัฤทธผิล

...

ครองขวัญยืนค้นหาอะไรบางอย่างอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ ดู

สะดุง้เลก็น้อยเมื่อแพรพไิลเดนิเข้าไปใกล้ๆ แล้วหยบิลปิสตกิขึ้นมาเตมิ

เรยีวปาก เธอลอบสงัเกตจากด้านข้างกเ็หน็ครองขวญัหยดุการค้นหา 

‘สิ่งนั้น’ ทนัท ีพร้อมกบัการชกัสหีน้าด้วยความไม่พอใจเหมอืนเธอไป

ขัดจังหวะ แม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามปกปิดอาการแค่ไหน แต่ส�าหรับ 

แพรพไิลที่ช่างสงสยัช่างสงัเกตย่อมจบักริยิานั้นได้ไม่ยาก

ครองขวัญเดินลงส้นเท้าเสียงดังกว่าปกติท�าให้แพรพิไลรู้ตัวว่า

คงท�าให้อีกฝ่ายไม่ชอบหน้าเสียแล้ว หญิงสาวได้แต่ยักไหล่อย่างไม่

สนใจ ก่อนจะเริ่มประมวลผลความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของครอง-

ขวญั
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สิ่งของอะไรหนอถึงต้องท�าให้ทั้งคนให้และคนรับต้องหลบๆ 

ซ่อนๆ และเมื่อคิดรวมเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เธอตามติด

ครองขวญัมา ค�าค�าหนึ่งกผ็ดุขึ้นในหวัของเธอทนัที

ยาเสพตดิ!

แพรพิไลตัวชาวาบเมื่อความเป็นไปได้ข้อนี้เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะหากเทยีบกนัตามหลกัความเป็นจรงิแล้ว ผู้หญงิวยัอย่างครอง-

ขวัญไม่น่าจะมาเที่ยวคลับเฮราได้เกือบทุกวันแบบนี้แน่นอน แต่นี่ 

ครองขวญัถงึกบัเป็นลูกค้ากติตมิศกัดิ์ของที่นี่ มาแทบทกุวนัแม้จะมา

คนเดียวก็ยังมา และเหตุผลนี้กระมังถึงท�าให้สุก�าพลสงสัยว่าภรรยา

ก�าลงันอกใจ

“อย่างนี้นี่เอง” แพรพไิลพยกัหน้าขึ้นลงช้าๆ เมื่อจกิซอว์ทั้งหลาย

เริ่มต่อกันได้จนเกือบสมบูรณ์ และเธอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่น�ายา

เหล่านั้นมากค็อืบรรดาครูสอนลลีาศรูปหล่อทั้งหลายนี่ละ

หนอ็ย! คดิจะใช้ความหล่อมาหลอกล่อขายยานี่เอง

จู่ๆ  ความผดิหวงักค่็อยๆ แทรกซมึเข้ามาในความรูส้กึเมื่อนกึถงึ

ใบหน้าของรชต น่าแปลกที่เจอกันแค่สองครั้ง แต่เธอรู้สึกราวกับว่า 

คุ้นเคยกบัเขามานานแสนนานอย่างไรอย่างนั้น อาจเพราะความเป็น

กนัเองและความช่างเอาใจใส่ของเขา เธอจงึเสยีดายและเสยีความรูส้กึ

ขึ้นมาทนัทหีากเรื่องที่คาดการณ์ไว้เป็นความจรงิขึ้นมา

แพรพิไลเดินกลับมานั่งที่โต๊ะแต่ไม่เห็นรชตอยู่ที่เดิมแล้ว 

ครั้นพอมองไปรอบๆ กเ็หน็เขาก�าลงัยนืคยุกบัหญงิสาวคนหนึ่ง ผูห้ญงิ

คนนั้นดูนอบน้อมกบัเขาอย่างเหน็ได้ชดั ผงกศรีษะขึ้นลงเพื่อรบัค�าสั่ง

ตลอดเวลาก่อนเดนิจากไป

เมื่อเหน็เขาก�าลงัจะหนัมาทางนี้ แพรพไิลจงึรบีถอนสายตากลบั

มาแล้วหลบุตาลงมองแก้วเครื่องดื่มตรงหน้า จากนั้นกเ็บกิตากว้างเมื่อ
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นกึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จงึรบีกวกัมอืเรยีกพนกังานทนัที

“น้องคะ แก้วนี้เกบ็ไปเลยค่ะ และขอแก้วใหม่ให้พี่ด้วย เอาแบบ

เดมินี่แหละ” 

แพรพไิลไม่ไว้ใจรชต เมื่อครู่ตอนที่ไปเข้าห้องน�้าไม่รู้เขาจะแอบ

เอาอะไรใส่ลงในเครื่องดื่มของเธอบ้างรเึปล่า ฉะนั้นป้องกนัไว้ก่อนเป็น

ด ีดูจากความอ่อนน้อมที่พนกังานมใีห้รชต เขาน่าจะเป็นเจ้าพ่อตวัเอ้

เลยทเีดยีว...คนเรานี่ดูแต่หน้าตาไม่ได้จรงิๆ

รชตลอบยิ้มเมื่อเหน็แพรพไิลขอเปลี่ยนแก้ว เขาไม่โกรธที่เธอไม่

ไว้ใจเขา กลบัรู้สกึชื่นชมไหวพรบิของเธอด้วยซ�้าไป เป็นแบบนี้ละดแีล้ว 

จะได้เอาตวัรอดจากปากเหยี่ยวปากกาได้

ชายหนุ่มยังเดินไปไม่ถึงโต๊ะของหญิงสาว ทว่าปารุส ลูกน้อง 

คนสนทิกม็ากระซบิบอกอะไรบางอย่าง เขาจงึต้องเดนิออกจากตรงนี้

ไปท�าเรื่องส�าคญัเสยีก่อน 

ขณะที่รชตก�าลังจะเดินเข้าไปด้านหลัง เขาก็หันมองไปที่แพร-

พไิลอกีครั้ง เริ่มชั่งใจว่าจะเดนิเข้าไปบอกลาเธอก่อนดหีรอืไม่ เพราะ

งานด่วนที่เข้ามาก็ส�าคัญอย่างยิ่งยวด...แต่สุดท้ายเขาก็เลือกท�าตาม

หวัใจของตวัเอง

“พรุง่นี้คณุแพรจะมาไหมครบั” เขาถามเธอด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้ม  

เห็นหญิงสาวท�าหน้าครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าให้แทนค�าตอบ 

รอยยิ้มของเขากย็ิ่งกว้างขึ้นไปอกี

“ดีครับ มาให้ได้นะ ผมจะรอ” เขาเดินถอยหลังออกไปอย่าง

อ้อยอิ่ง เพราะไม่อยากแยกจากเธอตอนนี้ ยิ่งเหน็เธอโบกมอืลาอย่าง

น่ารกัน่าชงัพร้อมกบักะพรบิตาปรบิๆ เขากย็ิ่งรูส้กึมนัเขี้ยวจนอยากเดนิ

เข้าไปคว้าตวัมาหอมแก้มหนกัๆ สกัทสีองท ีแต่กไ็ด้แค่คดิ เพราะขนื

ท�าอย่างนั้น เธอคงมองเขาในแง่ลบแน่นอน

แต่จะว่าไป จะมีอะไรแย่ไปกว่าการที่ถูกเธอมองเป็นผู้ชาย
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ขายตัวได้อีกเล่า แม่คุณก็ช่างคิดได้นะ ท่าทางของเขาดูเหมาะกับ

อาชพีนั้นมากเลยหรอื

รชตเดินเข้ามาบริเวณด้านหลังส�าหรับพนักงานซึ่งมีกริชกับ 

ปารุส มือขวาของเขายืนรออยู่ก่อนแล้ว “ไปกันเถอะ” จากนั้นเขาก็

เดนิน�าทั้งสองคนออกไปจากคลบัทนัที

คล้อยหลังรชต แพรพิไลก็หันมาให้ความสนใจครองขวัญต่อ  

ดเูหมอืนอกีฝ่ายจะหา ‘สิ่งนั้น’ เจอแล้ว เพราะเมื่อครู่เหน็รื้อค้นกระเป๋า

ด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน เมื่อเจอแล้วก็เอาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ใน 

ช่องใส่เหรียญ จากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วหันไปมองชาคริตครู่หนึ่งเหมือน 

ส่งสญัญาณอะไรสกัอย่างแล้วเดนิออกจากคลบัไป

แพรพไิลรอประมาณหนึ่งนาทจีงึเดนิตามออกไปบ้าง โดยท�าที

เดนิอ้อยอิ่งรอจนกระทั่งรถของครองขวญัขบัพ้นประตไูปแล้วจงึรบีสาว

เท้าจนเกอืบวิ่งไปที่รถของตวัเอง แล้วขบัตามรถของครองขวญัไปห่างๆ 

อย่างไม่ให้คลาดสายตา

หญิงสาวขับรถตามครองขวัญมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง

คอนโดมิเนียมกลางเก่ากลางใหม่ย่านชานเมือง ความคิดที่ว่าครอง-

ขวัญแอบนัดคู่ขาไว้เริ่มตีกลับเข้ามาในหัวอีกครั้ง เธอเห็นครองขวัญ

จอดรถไว้ที่ด้านหลงัอาคารซึ่งเป็นมมุมดื ไม่มไีฟส่องสว่างจงึรบีขบัไป

จอดอกีด้านเพื่อไม่ให้อกีฝ่ายสงสยั

แพรพิไลแอบมองครองขวัญจากทางกระจกหลังแล้วหัวคิ้วก็

ค่อยๆ ขมวดเข้าหากนัเรื่อยๆ เมื่อมปีรศินาให้ต้องขบคดิอกีแล้ว 

“นี่มนัที่ไหนกนัเนี่ยดูลบัๆ ล่อๆ แล้วท�าไมต้องมคีนยนืเฝ้าหน้า

ประตูตั้งสองคน”


