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บทน�ำ

กึก กึก

เท้าเล็กย�่าไปตามทางเดินที่มีน�้านองเล็กน้อยด้วยความเร่งรีบ 

เรยีวขายาวที่ห่อหุ้มด้วยกางเกงยนีเนื้อดสีบัฉบัๆ ราวกบัเธอก�าลงัเดนิ

เฉดิฉายอยู่บนรนัเวย์ แต่มอืบางกลบัยกขึ้นป้องศรีษะจากพระพริณุที่

ร่วงปรอยๆ มาตั้งแต่ตอนเช้า และไม่มทีที่าว่าจะหยดุจนกระทั่งตอนนี้

ไวโอเลต็ก้มหน้าก้มตาเดนิ พยายามหลบสายฝนโดยการเข้าไป

ยนืที่กนัสาดของร้านอาหารรมิทาง ก่อนจะถอนหายใจหนกัๆ เมื่อฝน

ปรอยๆ เมื่อครู่กลบักลายเป็นฝนห่าใหญ่ ท�าเอาสาวน้อยต้องย่นจมูก

อย่างระอา เหน็ทวี่าวนันี้พระพริณุคงจะเกลยีดเธอเข้าแล้ว

หญงิสาวถอนใจ เลอืกที่จะต่อสายไปหาเอเจนซขีองตวัเองเพื่อ

บอกกล่าวว่าวันนี้เธอจะไปท�างานสาย รออยู่เพียงไม่กี่อึดใจ เสียง

แหลมบาดแก้วหูกด็งัลอดออกมา

“ยายเป็ด! หล่อนอยู่ไหน กล้าดียังไงมาท�างานสาย ฮะ” 

ไวโอเล็ตท�าหน้ายู่ รีบยกโทรศัพท์มือถือออกห่างจากหู ก่อนที่มัน 

จะท�าลายระบบการได้ยนิของเธอ แล้วตอบกลบัไปเสยีงอ่อย

“วเิวยีนคะ ฉนัตดิฝนอยู่ที่ร้านอาหารใกล้ๆ นี่เองค่ะ” ไวโอเลต็

อธบิายเสยีงอ่อย แม้เธอจะเป็นนางแบบ แต่ด้วยความที่อายนุ้อยและ
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อยู่ตัวคนเดียวในเมืองใหญ่อย่างแอลเอเช่นนี้ เธอก็ไม่ต่างอะไรจาก 

เด็กไม่ประสา ต้องการผู้ใหญ่คอยปกป้องและแนะน�า และคนที่ดูจะ

ใกล้เคียงค�านั้นที่สุดก็คงจะไม่พ้นวิเวียน “ฉันไปไม่ได้ค่ะ ไม่มีแท็กซี่

ผ่านมาสกัคนัเลย”

“ยายเป็ดโง่ ฉนับอกกี่ครั้งกี่ทแีล้วว่าให้เลกิท�าเสยีงโง่ๆ แบบนั้น

ใส่ฉัน” วิเวียนขู ่ ไม่ชอบใจในความขี้หงอของไวโอเล็ตที่ยังเป็น 

ข้อบกพร่องของเด็กคนนี้ “เอาเถอะ ถือซะว่าเป็นเพราะฝนฟ้า”  

วิเวียนถอนใจ โวยวายใส่ยายเป็ดน้อยไปก็เสียแรงเปล่า ในเมื่อฟ้า 

ไม่เข้าข้างยายเป็ดน้อยเอง “ถ้าหล่อนอดได้งานนี้กโ็ทษฟ้าโทษฝนไป 

แล้วกนั”

“วเิวยีนคะ” ไวโอเลต็เรยีกปลายสายเสยีงหลง แต่กส็ายเกนิการ 

เมื่อวิเวียนตัดสาย ปล่อยให้เธอจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มืดสนิท

แล้วเม้มปากแน่น

ตากลมโตมองออกไปที่ห่าฝนข้างหน้าอย่างชั่งใจ สลบักบัมอง

นาฬิกาข้อมือที่สวมมานานหลายปี ต่อให้เธอจะฝ่าฝนไปตอนนี้ เธอ 

กค็งจะไม่ได้เข้าออดชินัอยู่ด ีแต่เธอจะยอมปล่อยโอกาสที่รอมาตลอด

ไปง่ายๆ เพราะฝนอย่างนั้นหรอื

“พระเจ้าคะ หนูรู้ว่าท่านเกลียดหนู แต่หนูไม่ยอมแพ้หรอก” 

ไวโอเลต็เงยหน้าขึ้นฟ้า กระซบิบอกคนที่อยู่ข้างบน

แต่ก็เท่านั้น...ในเมื่อชายคนนั้นคือพระเจ้า ซึ่งสามารถดล

บนัดาลทกุอย่างที่ท่านปรารถนาได้อยู่แล้ว

ไวโอเลต็รั้งกระเป๋าขึ้นมากอดแน่น ก่อนจะสดูหายใจเฮอืกใหญ่ 

เรยีกขวญัก�าลงัใจก่อนจะตดัใจออกวิ่ง เพื่อ...

โครม!

“เฮ้ย!” วิลเลี่ยมอุทานด้วยความตกใจ เมื่อเห็นว่าประตูร้าน

อาหารที่เขาเพิ่งผลกัออกมา ชนเดก็สาวคนหนึ่งจนร่วงไปกองอยู่ที่พื้น 
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“คณุ คณุเป็นอะไรหรอืเปล่าครบั” วลิเลี่ยมปรี่เข้าไปดหูญงิสาว

ผู้เคราะห์ร้ายจากความสะเพร่าของตวัเอง ก่อนจะซู้ดปาก เมื่อเหน็ว่า

แว่นตาอนัใหญ่ของเธอหกัเป็นสองท่อน บอกให้รูว่้าเมื่อครูเ่ธอชนประตู

แรงแค่ไหน

“ฉนัไม่เป็นไรค่ะ” ไวโอเลต็เงยหน้า รบียกมอืกมุหน้าผากแล้ว

ซู้ดปาก เจ็บจี๊ดที่หัวจนต้องเบ้หน้า พร้อมก่นด่าพระเจ้าในใจ ‘ท่าน 

จะเกลยีดหนูไปถงึเมื่อไหร่กนัคะ’

“ผมขอโทษ ผมไม่ทนัเหน็คณุ” วลิเลี่ยมประคองคนตวัเลก็ให้

ยืนขึ้น ก่อนจะก้มไปหยิบกระเป๋าที่วางแหมะอยู่กับพื้นขึ้นมาส่งให้

เจ้าของ “นี่ของคณุ”

“ขอบคุณค่ะ” ไวโอเล็ตรับกระเป๋ามาถือเอาไว้แล้วถอดใจ  

วนันี้คงจะไม่ใช่วนัของเธอจรงิๆ “ฉนักไ็ม่ทนัเหน็ว่าคณุออกมาเหมอืน

กนั”

“ความผดิผมเองครบั” วลิเลี่ยมยดือกรบัผดิตามประสาคนเจ้าชู้

ที่เหน็ผู้หญงิเป็นไม่ได้ “คณุจะรบีไปไหน ให้ผมไปส่งมั้ย”

“เอ่อ...” ไวโอเล็ตเตรียมอ้าปากปฏิเสธตามนิสัยคนขี้ระแวง  

แต่เมื่อคิดได้ว่าสถานการณ์ของเธอตอนนี้ช่างคอขาดบาดตาย เธอ 

จงึพยกัหน้ารบั “ค่ะ ฉนัจะไปที่ตกึ...”

“นั่นรถผม” วลิเลี่ยมชี้บอก ฉวยโอกาสเอามอืไปป้องกระหม่อม

บางเพื่อบงัสายฝน พร้อมกบัรั้งเอวเลก็ บงัคบัให้หญงิสาวขึ้นรถเขาไป

อย่างช่วยไม่ได้ “ผมวิลเลี่ยมครับ วิลเลี่ยม เทรเวน” วิลเลี่ยมเอ่ย

แนะน�าตวักบัคนตวัเลก็หลงัจากเข้ามานั่งในรถเรยีบร้อยแล้ว

“ฉนั ไวโอเลต็ โรส ค่ะ” ไวโอเลต็แนะน�าตวักลบั กระชบัมอืกบั

วิลเลี่ยมพอเป็นพิธี จนไม่ทันได้ฟังนามสกุลของเขา เพราะความ 

ร้อนใจที่ก�าลงัจะไปท�างานสาย

“คุณก�าลังจะไปท�างานเหรอครับ” วิลเลี่ยมชวนคุย ระหว่าง 
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ที่พยายามเบี่ยงเข้าเลนใน ซ่อนอาการแปลกใจที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช้

สายตาหวานเยิ้มมองเขาเหมือนที่ผู้หญิงอื่นชอบท�า “เป็นนางแบบ 

เหรอครบั”

“มอืสมคัรเล่นน่ะค่ะ” ไวโอเลต็หนัหน้ามาตอบ พร้อมยิ้มเลก็ๆ 

ให้แก่ค�าพูดตวัเอง 

แต่นั่นกลบัท�าให้วลิเลี่ยมถงึกบัลมืตวัไปชั่วครู ่ก่อนที่เขาจะแสร้ง

กระแอมกลบเกลื่อน แล้วท�าทเีป็นก�าลงัตั้งใจขบัรถแทน

“ว้าว ผมมีนางแบบมานั่งรถด้วยแฮะวันนี้” วิลเลี่ยมว่าทีเล่น 

ทจีรงิ “โชคดจีรงิเรา”

“นางแบบไม่มีชื่อยังนับว่าเป็นโชคอยู่หรือคะ” ไวโอเล็ตถาม 

กลั้วหวัเราะ ก่อนจะปรบัสหีน้าเป็นรบีร้อนเมื่อเหลอืบเหน็ตกึที่เธอต้อง

มาออดชินัในวนันี้ “คณุจอดให้ฉนัลงตรงนั้นกไ็ด้ค่ะ”

“แค่เจอกบัคณุกน็บัว่าเป็นโชคของผมแล้วละ” วลิเลี่ยมหยอด 

รอดูท่าทางเขินอายของสาวน้อยตรงหน้าอย่างย่ามใจในเสน่ห์อัน 

ล้นเหลอืของตวัเอง 

แต่อกีฝ่ายกลบัท�าเพยีงกะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่เข้าใจ วลิเลี่ยม

เลยต้องหัวเราะแห้งๆ แก้เก้อแทน “นี่ร่มครับ” เขารีบควานหาร่ม 

คนัใหญ่ที่พี่สาวเขามกัจะทิ้งไว้ในรถส่งให้แก่ไวโอเลต็

“ไม่ต้องหรอกค่ะ” ไวโอเล็ตปฏิเสธพัลวัน หากยืมร่มเขาไป 

วันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสคืนเขาอีกวันไหน “ฉันคงไม่มีโอกาสได้คืน

คณุ”

“รบัไปเถอะครบั” วลิเลี่ยมยดัเยยีดร่มใส่มอืเลก็อย่างเอาแต่ใจ 

“ร่มคนัเดยีวไม่ได้ส�าคญัอะไรหรอก”

“ถ้าคณุพดูอย่างนั้นนะคะ” ไวโอเลต็รบัร่มมาถอือย่างช่วยไม่ได้ 

แล้วตัดสินใจเอ่ยลาผู้ชายแปลกหน้าที่ช่วยเธอเอาไว้ “ขอบคุณมาก

ส�าหรบัร่ม แล้วกล็าก่อนค่ะ”
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“ขอให้โชคดีครับ” วิลเลี่ยมก้มหัวลงมองหน้าคนที่เพิ่งก้าว 

ออกไปจากรถแล้วโบกมอืลา “ขอให้โชคดกีบังานนะครบั”

“ขอบคณุค่ะ” ไวโอเลต็ยิ้มกว้างรบัค�าอวยพรของชายแปลกหน้า 

ก่อนจะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารหลงัใหญ่พร้อมกบัความหวงัเลก็ๆ ที่จะ

ได้งานชิ้นนี้
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ไวโอเล็ตเดินผ่านประตูอัตโนมัติเข้าไปด้านใน แล้วหุบ 

ร่มคันใหญ่ พยายามสอดส่ายสายตาหาป้ายบอกทางไปห้องออดิชัน 

ก่อนจะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก เมื่อเห็นมันแปะเด่นอยู่

หน้าลฟิต์ เมื่อเหน็อย่างนั้นแล้ว หญงิสาวกไ็ม่รรีอที่จะตรงเข้าไปอ่าน

แผ่นประกาศพลางกดลฟิต์ไปด้วย

“ชั้นหก” ไวโอเลต็เม้มปากแน่น เงยหน้ามองตวัเลขบอกระดบั

ชั้นที่กะพริบเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยใจเต้นไม่เป็นส�่า ป่านนี้คงเลย

เวลาออดชินัมานานแล้วแน่ๆ เลย

ปิ๊ง!

“ขอบคณุพระเจ้า” เธอพมึพ�ากบัตวัเอง แล้วรดุเข้าไปยนืด้านใน

ลิฟต์ กดหมายเลขชั้นที่ต้องการจะไปติดๆ กันหลายครั้ง ราวกับว่า 

มนัจะช่วยให้เธอไปได้เรว็ขึ้น “เรว็ส!ิ เรว็หน่อย! เรว็เข้า!”

ปิ๊ง!

“ยายเป็ด!” เสียงเรียกอย่างเกรี้ยวกราดเป็นสิ่งแรกที่ไวโอเล็ต

ได้ยนิหลงัก้าวออกมาจากลฟิต์ 

วิเวียนหรือเอเจนซีคนเก่งของไวโอเล็ตยืนหอบรออยู่ด้วยความ

กลวัและโมโห แต่ในมอืกลบัถอืรองเท้าไว้รอท่าเดก็ในสงักดัของตวัเอง

1
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อยู่แล้ว “เรว็ๆ เข้า เรว็ๆ”

“ยังทันอยู่เหรอคะ” ไวโอเล็ตตะลีตะลาน รีบวิ่งมาหาวิเวียน

อย่างไม่คดิชวีติ

“ฉนัขอแลกควิให้หล่อนเป็นคนสดุท้าย ตอนนี้ยงัทนัอยู”่ วเิวยีน

บอกด้วยน�้าเสียงลนลาน แย่งกระเป๋าของไวโอเล็ตกับร่มในมือบาง 

มาถอืไว้ ก่อนจะส่งรองเท้าให้ไวโอเลต็เปลี่ยน “เปลี่ยนแล้วกไ็ปนั่งรวม

กบัพวกนั้นได้แล้วไป” 

“ฉนัรกัคณุค่ะวเิวยีน” ไวโอเลต็ถอนหายใจอย่างโล่งอก แทบจะ 

ร้องไห้ออกมาที่วเิวยีนสามารถช่วยให้เธอได้เข้าออดชินัครั้งนี้ได้

“จะมาคร�่าครวญอะไรอยู่อกี ไปส!ิ”

“ค่ะ” ไวโอเลต็พยกัหน้ารบัค�าสั่ง ก่อนจะวิ่งจี๋ไปนั่งข้างๆ นางแบบ

สองสามคนซึ่งนั่งรอออดิชันอยู่ และหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมสังกัด

ของเธอเอง 

“ไวโอเล็ต! ฉันคิดแล้วว่าเธอต้องมาทัน” เมแกน เด็กสาวผม 

บลอนด์ที่เด็กกว่าไวโอเล็ตสองปีชะโงกหน้าข้ามหัวนางแบบคนหนึ่ง

เพื่อเอ่ยทกัทายเพื่อนนางแบบร่วมสงักดั “ฉนัเป็นห่วงเธอแทบตายแน่ะ”

“ฉนัตดิฝนแล้วกเ็กดิเรื่องนดิหน่อย” ไวโอเลต็กระซบิตอบเมแกน 

ก่อนจะท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เมื่อทีมงานคนหนึ่งเดินมาเรียกเมแกนเข้าไป

ในห้อง 

“โชคดนีะ!” ไวโอเลต็ขยบัปากอวยพรสาวน้อยเมแกนโดยไม่มี

เสยีง แม้ใจจะยงัคงเต้นกระหน�่าเพราะตื่นเต้น แต่กพ็ยายามสดูหายใจ

เข้าปอดลกึๆ เรยีกความมั่นใจของเธอที่มกัลอยหายไปในอากาศกลบั

เข้าร่าง เตรียมตัวเข้าออดิชันเพื่อเป็นหนึ่งในนางแบบที่จะขึ้นเดินให้

เสื้อผ้าสัญชาติออสเตรเลียซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกที่อเมริกาในต้นเดือน

หน้านี้

มือเล็กกุมกันแน่นเพื่อซ่อนอาการสั่นจากความตื่นเต้นระคน
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หวาดกลัว แม้จะรู้ตัวว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้งานนี้ แต่เธอก็ยัง 

ไม่หมดหวงั 

“เมแกน” ไวโอเลต็เรยีกชื่อคนที่ถลาเข้ามาหาเธอ ก่อนจะทรดุ

นั่งแทนนางแบบอีกคนที่ต้องเข้าไปออดิชันต่อ “ท�าไมออกมาเร็วจัง” 

ไวโอเลต็ถาม

“ฉันออดิชันเสร็จแล้ว โอ้พระเจ้า! มันเจ๋งมาก แล้วก็น่ากลัว

หน่อยๆ ด้วย”

“เธอท�าให้ฉันเสียขวัญนะ” สีหน้าของไวโอเล็ตเต็มไปด้วย 

ความหวาดหวั่น

“ไม่เอาน่าที่รัก เธอน่ะมีของ อย่ามัวแต่ซ่อนมันเอาไว้ งัดมัน

ออกมาแล้วคว้างานนี้มาซะ” เมแกนก�าหมัดในอากาศ ให้ก�าลังใจ

ไวโอเล็ตตามแบบฉบับตัวเอง ก่อนจะขยิบตาส่งให้ไวโอเล็ตอีกค�ารบ 

“เธอเป็นนางแบบที่สมบูรณ์แบบไวโอเลต็”

“ไวโอเลต็ โรส” น�้าเสยีงขุน่ๆ ของทมีงานที่ดงัขึ้น ท�าให้ไวโอเลต็

กบัเมแกนผละออกจากกนั ยตุกิารสนทนาลงโดยปรยิาย

“ฉันค่ะ” ไวโอเล็ตขานรับอย่างลืมตัว ก่อนจะได้สายตาขุ่นๆ 

ของทมีงานมาเป็นสิ่งตอบแทน

“พยายามเข้านะ” เมแกนหวัเราะคกิ แต่ยงัไม่ลมืเอ่ยให้ก�าลงัใจ

คนที่แก่กว่า แต่ยงัใสซื่ออยู่มากอย่างไวโอเลต็

“ขอบคุณ” ไวโอเล็ตหันหน้ามาขยับปากบอกเมแกนระหว่าง 

เดนิตามทมีงานไป เท้าเลก็พยายามก้าวอย่างมั่นคงที่สดุ แต่ถงึกระนั้น 

ท่อนขายาวๆ กย็งัมอีาการสั่นให้เหน็ 

เอาวะ...ไวโอเล็ตฮึดสู้ บอกตัวเองในใจแล้วก้าวเข้าไปในห้อง 

เพื่อเผชญิหน้ากบัทมีงานที่รบัหน้าที่คดัเลอืกนางแบบ
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“สวัสดีค่ะ” ไวโอเล็ตโบกมือน้อยๆ ให้แก่คนกว่าสิบชีวิต 

ซึ่งส่วนมากจะนั่งกองกนัอยู่อกีฟากของห้อง และด้านหลงัโต๊ะตวัยาว

มีผู้ชายสองคนและผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ ซึ่งไวโอเล็ตเดาว่าทั้งสี่คนนี้

คงจะเป็นกรรมการคดัเลอืกนางแบบ

“ไวโอเล็ต โรส” ชายเสื้อด�าที่สวมแว่นตาก้มลงอ่านกระดาษ 

ในมอื แล้วทวนชื่อที่เขยีนอยูด้่านบนสดุของหวักระดาษซ�้า “บอกอะไร

เกี่ยวกบัคณุให้เราฟังหน่อย”

“เอ่อ ฉนัอายยุี่สบิย่างยี่สบิเอด็ เกดิที่นาปา แวลลยี์ และเอ่อ...

ฉนัเพิ่งมาท�างานในแอลเอค่ะ”

“นาปา แวลลีย์ สวรรค์ของฉัน” ผู้หญิงที่แต่งตัวฉูดฉาดที่สุด 

ท�าเสยีงเพ้อฝันด้วยส�าเนยีงออสซี่แปลกๆ ที่ท�าให้ไวโอเลต็ยิ้มได้ “ฉนั

รกัไวน์ โดยเฉพาะไวน์จากไร่โรส แมรี่”

“ไร่โรสแมรี่...ชื่อไร่พลิกึจรงิ” คราวนี้ผู้หญงิอกีคนว่าด้วยส�าเนยีง

อเมรกินัจ๋า

“อันที่จริง...นั่นไร่ฉันเองค่ะ” ไวโอเล็ตบอกอ้อมแอ้ม ไม่ทัน

สังเกตว่าคนในห้องเกิดอาการใบ้กินเพราะค�าพูดของเธอเมื่อครู่ “จะ

พูดให้ถูกกต็้องพูดว่าไร่นั่นเป็นของพ่อฉนัค่ะ”

“เธอคอื ไวโอเลต็ โรส!” ผู้หญงิที่มสี�าเนยีงออสซี่ส�าลกัน�้าลาย 

มองไวโอเล็ตตาถลน ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะได้เห็นลูกสาว

เจ้าของไร่ที่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์ไปทั้งอเมรกิามายนืออดชินั เพื่อเดนิแบบให้

เสื้อผ้าของเธอในวนันี้ “ลูกสาวคนเดยีวของบ้านโรส!”

“อ้อ ค่ะ” ไวโอเลต็ยอมรบัไม่เตม็เสยีง เหลอืบมองบรรยากาศ

ในห้องด้วยความรู ้สึกว่ามีอะไรผิดแปลกไปจากตอนที่เธอเข้ามา 

ตอนแรก ก่อนจะเม้มปากแน่นเมื่อคิดได้ว่าเธอเพิ่งพลั้งปากบอกคน 

ในห้องนี้เรื่องที่บ้านเธอออกไป 

“บงัเอญิไปเลย” ผู้ชายที่ยงัไม่ได้พูดเลยเอ่ยท�าลายบรรยากาศ



14  ซ่อนร้ายแสนรัก

อนัน่าอดึอดั ก่อนดดีนิ้วเป็นสญัญาณการออดชินัให้แก่ไวโอเลต็

ไวโอเล็ตเดินจากจุดที่ยืนอยู่ก่อนหน้าเข้าไปหาเหล่าทีมงาน 

ก่อนจะหมุนตัวตามที่พวกเขาบอก ก้าวช้าบ้าง เร่งฝีเท้าเร็วบ้างตาม

ค�าสั่ง ก่อนจะหยุดโพสท่าและหมุนตัวที่รอยมาร์กบนพื้น จากนั้น

ไวโอเลต็กเ็ดนิมาถ่ายภาพนิ่ง ทั้งภาพหน้าตรง ด้านข้าง และด้านหลงั

จนครบ จบงานออดชินัในวนันี้ลงอย่างสวยงาม

“เราจะตดิต่อไป” ชายอเมรกินัที่สวมแว่นบอกระหว่างที่ไวโอเลต็

ผลกัประตูเปิดออกไปจากห้องก่อนเสยีงแว่วๆ ของผู้หญงิจะตามมา

“บาย!” 

“ยายเป็ด!” ทันทีที่ไวโอเล็ตก้าวออกมาจากห้อง ค�าทัก

ด้วยน�้าเสียงขุ่นเขียวเป็นสิ่งแรกที่ไวโอเล็ตได้รับจากวิเวียน แต่แทนที่

เธอจะเกรงกลวั กลบัท�าเพยีงส่งยิ้มหวานแล้วเดนิเข้าไปหาวเิวยีนแทน

“ฉันขอโทษค่ะวิเวียน อย่าโกรธฉันเลยนะ” ไวโอเล็ตขอโทษ  

กางแขนกอดเอเจนซีมือฉมังของเธออย่างออดอ้อน รู้แกวว่าวิเวียน 

แพ้ทางลูกอ้อนของเธอ “มันเหตุสุดวิสัยจริงๆ นะคะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ 

มาสาย”

“ฉันรู้แล้ว!” วิเวียนกระฟัดกระเฟียด แม้จะรู้ว่ายายเป็ดนี่ 

ไม่ได้ตั้งใจหักหน้าเธอแต่ก็ยังคงเคืองไม่หาย ดูเอาเถอะ...นี่ถ้าเธอ 

ขอเปลี่ยนควิการเข้าออดชินัไม่ได้ ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างกไ็ม่รู้ 

“ออดชินัเป็นไงบ้าง” 

“ยอดเยี่ยมมากค่ะ” ไวโอเลต็ตอบตาโต เมื่อหวนนกึถงึเรื่องที่

เธอเผลอพลั้งปากไปในห้องออดชินั “ถ้าโชคดเีรากอ็าจจะได้” ไวโอเลต็

ยิ้มแฉ่ง บอกสิ่งที่ขดักบัความคดิของตวัเอง เพราะอย่างไรเสยี ทมีงาน

กต้็องเลอืกนางแบบที่มชีื่อเสยีงมาเดนิแบบ แทนที่จะเป็นเธอกบัเมแกน 

เพราะห้องเสื้อนี้ยังใหม่ในอเมริกา และพวกเขาคงไม่อยากเสี่ยงที่จะ
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ใช้นางแบบชื่อเลก็ๆ อย่างพวกเธอ

“เสรจ็แล้วเราไปหาอะไรทานได้หรอืเปล่า” เมแกนเดนิเสเข้ามา

ทักนางแบบร่วมสังกัด ก่อนจะขยิบตาส่งให้เชิงว่าเธอจะช่วยแก้ไข

สถานการณ์ให้เอง “อย่าโกรธไวโอเลต็เลยนะคะวเิวยีน มาสายดกีว่า

ไม่มานะ”

“พวกหล่อนนี่ช่วยกันดีจริงๆ เลย” วิเวียนกระแทกลมหายใจ 

แสร้งบ่นกระปอดกระแปดแล้วยัดกระเป๋าใบเก่าส่งคืนให้ไวโอเล็ต  

“นี่ของหล่อน ยายเป็ด”

“ขอบคุณที่อุตส่าห์ดูให้นะคะ” ไวโอเล็ตรับกระเป๋ามาถือไว้  

ก่อนจะท�าตาโตเมื่อไม่เหน็ของอกีชิ้นที่เธอถอืตดิมอืมา “แล้วร่มล่ะคะ

วเิวยีน ร่มของฉนัล่ะ”

“ฉันเอาไปฝากยามตรงทางออกไว้ให้แล้ว” เมแกนชิงตอบ  

ก่อนจะอธบิาย “เปียกฉ�่าขนาดนั้น ฝากเขาเอาไว้น่ะดแีล้ว”

“นี่ยายเป็ด ถ้าหล่อนมรี่มแล้วท�าไมถงึบอกว่าหล่อนตดิฝนล่ะ” 

วิเวียนจับผิด หน็อย...นี่หล่อนคิดจะโกหกคนอย่างฉันอย่างนั้นหรือ 

ยายเป็ดไวโอเลต็

“เรื่องมนัยาวมากค่ะ” ไวโอเลต็ถอนหายใจแล้วสรปุสั้นๆ “เอา

เป็นว่าร่มคนันั้นมคีนเขาให้ฉนัยมืมากแ็ล้วกนันะคะ”

“โอเค พอแค่นั้น” เมแกนปรบมอืฉาดใหญ่ ปิดฉากการจบัผดิ

ของวเิวยีนแล้วยิ้มแฉ่ง “ไปทานข้าวกนัค่ะวเิวยีน...ไวโอเลต็ ฉนัก�าลงั

อยู่ในวยัเจรญิเตบิโต ต้องทานอาหารให้ตรงเวลานะคะ”

วเิวยีนพานางแบบในสงักดัตรงดิง่มาทีร้่านอาหารเลือ่งชือ่

เจ้าประจ�าของเธอทันทีที่ออกจากตึก โดยทั้งสามขึ้นรถคันงามของ 

วเิวยีนมา ไวโอเลต็จงึไม่เสยีเวลาตดิฝนเหมอืนอย่างตอนเช้า ทั้งสาม

เยื้องย่างตามพนักงานต้อนรับเข้ามานั่งโต๊ะที่อยู ่ด้านในสุด ซึ่งมี 
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ความเป็นส่วนตวัมากกว่า แต่กย็งัสามารถมองเหน็ผูค้นที่เดนิขวกัไขว่

ไปมาได้ผ่านผนงักระจกใส

“วเิวยีนคะ ฉนัอยากรู้ว่าท�าไมพรเีซนเตอร์คนเก่าของ Sandee’ 

brand ถึงถูกปลดกลางอากาศ” เมแกนโพล่งถามออกไปอย่างสงสัย

ใคร่รู้ ผดิกบัไวโอเลต็ที่ท�าหน้าเหลอ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

“ไปรู ้มาจากไหนอีกล่ะนั่น” วิเวียนเหลือบมองเมแกนผ่าน 

แพขนตา ข่าวนี้ถอืว่าเป็นความลบัอย่างมาก ยายเดก็น้อยนี่ไปเอาข่าว

มาจากไหน

“นี่ไงคะ” เมแกนวางโทรศพัท์มอืถอืของตวัเองลงกลางโต๊ะแล้ว

อ่านหวัข้อข่าวที่ก�าลงัเป็นกระแสในทวติเตอร์ 

“แองจี้ นางฟ้าคนสวย หวานใจพ่อแคซาโนวาหนุ ่มหล่อ  

หลานชายเจ้าของห้องเสื้อยกัษ์ใหญ่ถูกสั่นคลอนต�าแหน่งพรเีซนเตอร์

กิตติมศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากแหล่งข่าววงในเผยว่า น้อง

นางฟ้าคนนี้ไม่ถูกชะตากับคุณฌานิน เจ้าของห้องเสื้อและหุ้นส่วน

อย่างแรง งานนี้ไม่รู้ว่าพ่อแคซาโนวารูปหล่อไปท�าอีท่าไหน ท�าไม 

แม่นางฟ้าหวานใจถึงโดนปลดกลางอากาศจนต้องสูญเงินค่าสัญญา

ชดุใหม่ก้อนมโหฬารที่จะมาถงึในครั้งหน้าไปได้”

“แค่นี้เหรอ” ไวโอเล็ตตาโต “ไม่เห็นจะมีตรงไหนที่บอกว่า 

เป็น Sandee’ brand ที่จะปลดนางแบบเลย”

“นี่ไวโอเลต็ อย่ามาแอ๊บโง่ได้หรอืเปล่า” เมแกนแขวะ “เขารูก้นั

ทั้งฮอลลีวูดว่าแม่แองจี้อะไรนี่เดตอยู่กับ วิลเลี่ยม เทรเวน ถ้าไม่ใช่  

แล้วจะมแีคซาโนวาหลานชายแห่งห้องเสื้อยกัษ์ใหญ่ที่ไหนอกี”

“ฉันไม่เห็นรู้ว่าแองจี้คบกับใคร” ไวโอเล็ตบอก เธอพอรู้จัก 

นางแบบที่ชื่อแองจี้มาบ้าง เพราะเธอเองกเ็คยเจอคนที่ชื่อแองจี้อะไรนี่

สองสามครั้งแบบผ่านๆ มาก่อน 

“วิลเลี่ยมก็เดตกับผู้หญิงทุกคนนั่นแหละ” วิเวียนเบ้ปาก เธอ 
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รู้จักวิลเลี่ยมและรู้เรื่องความเจ้าชู้ของเขาดี เพราะพี่สาวของวิลเลี่ยม

กเ็ป็นหนึ่งในนางแบบของเธอ รวมทั้งนงัแองจี้กด็้วย ซึ่งแต่ก่อนกเ็คย

เป็นนางแบบของเธอ แต่ตอนนี้นางบนิปร๋อ เป็นฝ่ายฉกีสญัญาไปตั้งแต่

ปลายปีที่แล้ว ช่วงเดยีวกบัที่ไวโอเลต็เซน็สญัญาเข้ามาพอดนีั่นละ 

“แค่แม่แองจี้อะไรนี่เที่ยวโฆษณาตัวเองว่าเป็นแฟน วิลเลี่ยม 

เทรเวน ไปทั่ว คนเขาระอาเลยยอมเรียกมันว่าเป็นแฟนวิลเลี่ยมก็

เท่านั้น”

“เทรเวนเหรอคะ” ไวโอเล็ตท�าหน้ายู่ คุ้นหูนามสกุลนี้แปลกๆ 

เหมอืนเพิ่งได้ยนิมาจากที่ไหน ตดิแค่คดิไม่ออก “คุ้นจงั” 

“กต้็องคุน้สไิวโอเลต็ บ้านเทรเวนมโีรงแรมไปทกุมมุเมอืงอย่างนี้  

เธอไม่คุ้นก็บ้าแล้ว” เมแกนพูดกลั้วหัวเราะ ส่ายหัวให้แก่ความจ�า 

ยอดแย่ของไวโอเลต็ที่ไม่เคยจะจ�าอะไรได้เลยสกัอย่าง

“แต่กย็งัไม่มใีครออกมายนืยนัข่าวนี้นี่เมแกน ไม่แน่นะ...บางที

นี่อาจจะเป็นแผนการตลาดกไ็ด้” ไวโอเลต็บอกตามความคดิ หลงัจาก

ที่เธอแอบสังเกตมานาน พวกห้องเสื้อดังๆ ถ้าเกิดขาดทุนนิดหน่อย  

ถ้าไม่ดงึนางแบบชื่อดงัมา กม็กัจะสร้างข่าวให้นางแบบคนเก่า “บ้านนี้

กน็่าจะหวันกัธรุกจิทั้งบ้าน”

“เรื่องนี้จริงที่สุด” วิเวียนดีดนิ้วเสียงดัง เห็นด้วยกับความคิด

ของไวโอเลต็ที่สดุ “ไม่รูว่้าแสนดกีนิอะไรเป็นอาหาร ท�าไมถงึได้ทั้งสวย

ทั้งเก่งอย่างนี้”

“แสนดี? คุณแซนดีของเราน่ะเหรอคะ” เมแกนขมวดคิ้วมุ่น  

เดาว่าแสนดทีี่วเิวยีนพูดถงึคงไม่พ้น แซนด ีนางแบบร่วมสงักดัอกีคน 

“ก็ใช่น่ะสิ” วิเวียนแหวเสียงแหลม “พวกหล่อนไปมุดหัวกัน 

อยู่ไหนมายะ ไม่รู้หรือไงว่าแสนดีเป็นซีอีโอของแบรนด์นี้” วิเวียนว่า

พร้อมมองหน้าไวโอเล็ตกับเมแกนสลับกัน ก่อนจะเงยหน้ากลอกตา 

ขึ้นฟ้าเมื่อทั้งสองส่งสายตาใสแป๋วกลับมาให้ “ฉันอยากจะบ้าตาย  
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นี่หล่อนไม่รู้กนัจรงิๆ หรอื”

“ฉนัรู้แล้วค่ะ” ไวโอเลต็อ้อมแอ้ม “กค็ณุเพิ่งบอกเราเมื่อกี้นี้ไง”

“ปกติก็เห็นแต่ชอบฆ่านางแบบคนอื่นบนรันเวย์เป็นว่าเล่น  

ใครจะไปคดิล่ะคะว่าแซนดจีะเป็นผูบ้รหิารกบัเขาได้” เมแกนบ่น “ไม่รู้

ต้องตายอีกกี่ชาติถึงจะได้เกิดมาเป็นแซนดี คนอะไรสมบูรณ์แบบไป

เสียทุกอย่าง แบบนี้ไงคนเขาถึงได้อิจฉาตาร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง” 

สาวน้อยที่สดุในโต๊ะว่า พร้อมกบักล่าวอ้างถงึข่าวในโลกโซเชยีลมเีดยี

ที่เธอเหน็ 

ไม่ว่าจะเป็นดารา นกัร้อง หรอืแม้กระทั่งนางแบบที่อยูใ่นวงการ

เดยีวกนักบัแสนดเีองกย็งัแทบเกบ็อาการอจิฉาเอาไว้ไม่ไหว ต้องออก

มาค่อนแคะว่าแสนดไีด้งานเพราะอทิธพิลของครอบครวับ้าง เต้าข่าว

เกี่ยวกับพี่ชายของเธอว่าเป็นเกย์บ้างละ ยอมแม้กระทั่งเป็นของเล่น

ของน้องชายคนเล็กเพื่อให้ได้งานบ้างก็ยังมี ไหนจะข่าวการหย่าร้าง

ของพ่อแม่เธอที่หลุดออกมาทุกปีอีก จนนี่ก็ปาเข้าไปหลายปีแล้ว  

ก็ไม่เห็นว่าครอบครัวเทรเวนจะระหองระแหงกัน แค่เรื่องทะเลาะกัน 

กย็งัไม่มใีห้เหน็ มแีต่จะรกักนัมากกว่าเดมิน่ะสไิม่ว่า

“ท�าอย่างกับว่าป้ายสีคุณแซนดีแล้วจะเป็นอย่างคุณแซนดี 

ได้อย่างนั้นแหละ” ไวโอเล็ตพูดกลั้วหัวเราะ ก่อนส่ายหน้า “ไม่ม ี

ใครเป็นคุณแซนดีได้หรอก เธอเหมือนหลุดมาจากความฝันอย่างไร 

อย่างนั้น”

“เหน็ฝีมอืของฉนัหรอืยงัล่ะ” วเิวยีนถาม กระหยิ่มยิ้มย่องด้วย

ความล�าพองใจ แล้วส�าทบั เนื่องจากเธอเป็นคนชกัน�านางแบบคนนี้

เข้าวงการ “แค่ฉันเห็นสาวน้อยแสนดีแค่หางตา ฉันก็บอกได้เลยว่า 

นี่น่ะซูเปอร์โมเดลของแท้แน่นอน ไม่ต้องชุบตงชุบตัวให้เสียเวลา  

ของแบบนี้มนัอยู่ในสายเลอืด”

“แต่เธอสวยจรงิๆ นะคะ แปลกที่ไม่ค่อยมขี่าวกบัหนุ่มๆ เลย” 



มิณรญา  19   

ไวโอเลต็พูด หมนุส้อมพนัเส้นสปาเกตตใีนจานแล้วตกัใส่ปาก “ทั้งที่ 

กว็างตวัดขีนาดนั้น”

“แหม ใครจะกล้าล่ะ” วเิวยีนว่าเสยีงแหลม “ลองใครได้เสนอ

หน้าเข้าไปใกล้ลกูสาวบ้านนี้ส ิมหีวงัได้อ่วมกลบัมาเหมอืนกนัทกุราย”

“ใช่แล้ว” เมแกนสมทบค�าพูดวิเวียน “ใครๆ เขาก็รู้กันทั่วว่า 

แซนดีเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนั้น ฉันไม่อยากจะพูดเลยนะว่า

หนุ่มๆ บ้านนั้นหวงกันออกนอกหน้าสุดๆ เพื่อนของฉันเห็นตอนที่ไป

เที่ยวคลบัเดยีวกนักบัคณุแซนด ีแค่ผู้ชายเฉยีดเข้าใกล้ คนชื่อวลิเลี่ยม

กก็ระโจนใส่แล้ว” เมแกนเล่าออกรสออกชาต ิแอบเบ้ปากเมื่อคดิภาพ

ตามในหวั “บ้านนี้น่ากลวัพลิกึ มแีต่คนพี่ใหญ่สดุนี่แหละดใูจเยน็หน่อย 

นอกนั้นน่ะหรอื...บรื๋อ...”

“วลิเลี่ยมเหรอ” ไวโอเลต็ย่นคิ้ว คลบัคล้ายคลบัคลาชื่อนี้ไม่หาย 

“วลิเลี่ยม เทรเวน อย่างนั้นใช่มั้ย”

“อ่า...พ่อแคซาโนวาของฉนั”  วเิวยีนเงยหน้าขึ้นฟ้า แอบกลอกตา

เมื่อไวโอเลต็เอ่ยถงึวลิเลี่ยม “อยู่ห่างๆ เขาไว้ไวโอเลต็ ถ้าเธอไม่อยาก

จะเสียใจ วิลเลี่ยมเป็นตัวอันตรายส�าหรับผู้หญิงทุกคน โดยเฉพาะ 

เป็ดโง่อย่างเธอ”

“เหมือนฉันเพิ่งได้ยินชื่อนี้จากที่ไหนสักที่” ไวโอเล็ตขมวดคิ้ว 

เรื่องความเจ้าชู้ของวิลเลี่ยมไม่ใช่ปัญหาของเธอ เพราะเธออยู่ทีม 

คณุหมอสดุหล่ออย่าง แมทธวิ เทรเวน มาแต่ไหนแต่ไร “แต่ช่างมนั

เถอะ มนัไม่ได้ส�าคญัอะไรขนาดนั้นหรอก” ไวโอเลต็โบกมอื เลอืกที่จะ 

ไม่สนใจคนชื่อนี้แล้วเปลี่ยนไปคยุเรื่องอื่นแทน
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“แมทธิวอยู่หรือเปล่าครับคนสวย” ชายร่างสูงยืนเกาะ 

ขอบเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมเทรเวนแกรนด์ที่เป็นของ

ครอบครัว แล้วเอ่ยถามถึงพี่ชายของเขาที่น่าจะเข้ามาท�างานในวันนี้

กบัพนกังาน 

“คณุวลิเลี่ยม” พนกังานที่นั่งก้มหน้าอยูก่บัคอมพวิเตอร์เงยหน้า

เรยีกชายหนุ่มเสยีงหวานพอๆ กบัสายตาหยดย้อยที่ช้อนขึ้นมองหน้า

คมคาย “คณุแมทธวิเข้ามาแล้วค่ะ จะให้ฉนัต่อสายขึ้นไปหรอืเปล่าคะ

ว่าคณุมา” พนกังานสาวเสนอ ยกหูโทรศพัท์เตรยีมจดัแจงต่อสายหา

ท่านรองประธานบรษิทัให้วลิเลี่ยม

“ไม่ต้องหรอกครับ” วิลเลี่ยมยกมือห้าม ก่อนจะมองนาฬิกา 

บนข้อมอื “ผมนั่งรอที่ลอ็บบนีี่แหละ พอดเีรานดักนัไว้”

“เดี๋ยวฉนัจะไปจดัของว่างมาให้นะคะ” พนกังานคนเดมิเสนอตวั

“อย่างนั้นก็รบกวนด้วยนะครับ คนสวย” วิลเลี่ยมยิ้มตาหย ี 

ไม่ลืมหยอดตามประสา ก่อนจะเดินไปนั่งรอที่เก้าอี้รับรองซึ่งตั้งอยู่

กลางลอ็บบ ีพลางผวิปากอย่างอารมณ์ด ี

“ไวโอเลต็ โรส” วลิเลี่ยมพมึพ�าชื่อของสาวน้อยที่เขาบงัเอญิเจอ

ในวนันี้แล้วเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รูต้วั กลายเป็นว่าเขาก�าลงัแจกจ่าย

2
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ยิ้มเย้ายวนให้แก่สาวๆ ที่ผ่านไปผ่านมาโดยไม่ตั้งใจ ท�าให้บางคนถงึ

กบัมองเขาจนเหลยีวหลงัเลยทเีดยีว

“ของว่างมาแล้วค่ะ” พนกังานคนเดมิที่เสนอตวัไปเอาของว่าง

ให้วิลเลี่ยมเดินเข้ามา ก่อนจะวางถาดของว่างพร้อมกับกาแฟลง 

ตรงหน้าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายของเธออีกคน “คุณวิลเลี่ยมจะรับ

อะไรเพิ่มอกีหรอืเปล่าคะ”

“ไม่ละครบั” วลิเลี่ยมส่ายหน้าปฏเิสธ “ขอบคณุมากครบั”

“ยินดีค่ะ” พนักงานสาวยิ้มหวานหยดกว่าเดิม ยังไม่อยาก 

จะถอยไปตอนนี้ เพราะโอกาสที่จะเจอกับหนุ่มหล่อคนนี้ที่บริษัทช่าง 

หายากนกั “เรยีกฉนัได้นะคะ ถ้าคณุวลิเลี่ยมต้องการอะไรเพิ่มเตมิ”

“ครับ” วิลเลี่ยมยิ้มตอบ ท�าให้พนักงานสาวมีหวังขึ้นเป็นกอง 

แต่กถ็ูกดบัฝันด้วยน�้าเสยีงเยน็เยยีบชวนขนลกุของใครคนหนึ่ง

“ผมว่าคณุกลบัไปท�างานของคณุเถอะครบั” แมทธวิไล่พนกังาน

ต้อนรบัตรงๆ “ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่คณุควรจะอยู่นะ”

“ค่ะ ค่ะท่านรอง” พนกังานสาวหน้าเสยี รบีวิ่งจี๋กลบัไปทางเดมิ

ทนัททีี่ท่านรองประธานปรากฏตวั

“ท�าไมพี่ต้องใจร้ายกับสาวน้อยคนนั้นด้วย...แมท” วิลเลี่ยม 

เงยหน้าถามพี่ชายหน้าระรื่น ไม่ได้เดือดร้อนที่หญิงสาวคนนั้นแสดง

ความสนใจในตวัเขาจนออกนอกหน้าหรอก เขาแค่อยากรู้เหตผุลของ

แมทธวิกเ็ท่านั้น

“แกนั่นแหละ อย่ามาท�าเจ้าชูก้บัลกูจ้าง” แมทธวิดกัคอน้องชาย

ด้วยใบหน้าและน�้าเสียงราบเรียบ “แค่ที่ท�าอยู่ทุกวันนี้ยังฉาวไม่พอ 

ใช่มั้ยเจ้าวลิ”

“ไม่เอาน่าแมท” วลิเลี่ยมบอกปัดอย่างร�าคาญ “ท�าเป็นคนแก่

หวัโบราณไปได้ นี่มนัสมยัไหนแล้ว”

“จะสมยัไหน เจ้านายนอนกบัลกูจ้างกผ็ดิทั้งนั้นแหละ” แมทธวิว่า  
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“แกมอีะไรถงึได้ถ่อมาที่โรงแรมได้ ไม่ต้องไปท�างานเหรอวนันี้” 

“พี่มวีนัหยดุ ผมกม็บี้างส”ิ วลิเลี่ยมตอบ “แต่ที่มาวนันี้เพราะ

ว่าแสนดฝีากมาเตอืนเรื่องไปลองชดุ”

“ฉนัไม่ลมืหรอกน่า” แมทธวิบอกอย่างหงดุหงดิ “แสนดนีี่ยงัไง 

ท�าเหมอืนพี่เป็นเดก็ไปได้”

“แสนดไีม่ได้กลวัพี่ลมืหรอก แต่แสนดกีลวัว่าพี่จะชิ่งต่างหาก” 

วลิเลี่ยมยิ้ม รู้ดวี่าพี่ชายของเขาไม่ชอบเข้าสงัคมเท่าไรนกั “อย่าท�าให้

แสนดเีสยีหน้าน่าแมท กแ็ค่ลองชดุไปงานประกาศรางวลัเฉยๆ ไม่ใช่

เรื่องใหญ่อะไรสกัหน่อย”

“ฉันไม่อยากไป” หน้าคมมีแววไม่สบอารมณ์เมื่อน้องชายเอ่ย

ถึงงานประกาศรางวัลที่ใกล้จะมาถึง “ทั้งไปลองชุด ทั้งงานประกาศ

รางวลัอะไรนั่น”

“พรุ่งนี้สิบโมง วิเวียนจะเป็นคนช่วยเราเรื่องชุด” วิลเลี่ยม 

พูดต่อ ไม่สนใจฟังความต้องการของพี่ชาย แต่กลับเอ่ยถึงสไตลิสต์ 

มือทองแทน “แสนดีจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว อย่าสายนะครับ 

พี่ชาย”

“ก็ได้” แมทธิวรับค�าอย่างขอไปที ก่อนจะถามถึงเวลานัดซ�้า 

เพื่อความแน่ใจ “สบิโมงใช่มั้ย”

“ใช่แล้ว” วิลเลี่ยมดีดนิ้วเสียงดัง ลุกขึ้นจากโซฟาเพื่อเตรียม

ออกไปจากโรงแรมหลงัจากท�าหน้าที่ในวนันี้ของเขาลลุ่วงแล้ว “เจอกนั

พรุ่งนี้พี่ชาย อย่าสายและก็อย่าเบี้ยว ไม่งั้นผมจะให้วิเวียนมาตามพี่

ถงึที่เลย”

“เก็บวิเวียนไว้กับแกนั่นแหละ” แมทธิวแอบกลอกตา เมื่อ 

วลิเลี่ยมเอาคนรุ่นแม่มาขู่เขา “ฉนัจะไป”

“เยี่ยม อย่างนั้นเจอกนั” วลิเลี่ยมยกนิ้วโป้งทั้งสองข้างประกอบ

ค�าพูดขณะเดนิถอยหลงั ใช้หวัไหล่ดนับานประตูกระจก แล้วเดนิออก
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ไปจากโรงแรม

วันนี้เป็นอีกวันที่ไวโอเล็ตรับหน้าที่เป็นพนักงานช่ัวคราว

แทนผูช่้วยของวเิวยีนซึ่งลาป่วยไปทั้งสองคน ไวโอเลต็ที่ว่างและอยาก

ได้งานเพิ่มระหว่างรอฟังผลการออดิชันก็เลยถูกเรียกตัวมา เพราะ 

วเิวยีนหาใครไม่ทนันั่นเอง

“มาได้สกัทนีะยายเป็ด” เสยีงทกัห้วนๆ เป็นสิ่งแรกที่ไวโอเลต็

ได้รับเช่นเคย “นี่หล่อนรู้มั้ยว่านังพวกนั้นมันนัดกันป่วยหรือเปล่า 

เพราะฉนัไม่เชื่อว่าพวกนั้นจะป่วยจรงิ” วเิวยีนเบ้ปาก “อะไรจะบงัเอญิ

มาป่วยพร้อมกนั” วนันี้วเิวยีนมนีดัลองชดุให้แก่ลูกค้า ซึ่งเธอเองกย็งั

ไม่รู้ว่าเป็นใคร 

“พวกเขาน่าจะป่วยนะคะ” ไวโอเล็ตอ้อมแอ้ม รู้ดีว่าทีมงาน 

ของวเิวยีนเมาค้างจนมาท�างานไม่ได้เนื่องจากเมื่อคนืนี้อยู่กนัจนโต้รุ่ง 

“แต่ฉนัมาแทนแล้วนี่คะ คณุอยากให้ฉนัท�าอะไรให้คะ”

“ไปเช็กหน่อยว่าชุดที่สั่งไปมาครบหรือเปล่า” วิเวียนยกมือขึ้น

กมุขมบั ชี้นิ้วไปที่กระดาษบนโต๊ะ “นั่นรายการ ฉนัจะไปรอรบัลูกค้าก่อน 

ใกล้ถงึเวลานดัแล้ว”

“ค่ะ วิเวียน” ไวโอเล็ตพยักหน้ารับค�าสั่งอย่างแข็งขัน เดินไป

หยิบกระดาษติดมือมาแล้วลากราวเสื้อผ้าไปที่มุมห้องโล่งๆ จับพลิก

ป้ายที่แขวนอยู่ด้านนอกถุงพลาสติกขึ้นดู สลับกับขีดฆ่ารายการบน

กระดาษ ไม่นานเสียงทักอย่างสนิทสนมก็ดังเข้ามากระทบหู ก่อนที่ 

วเิวยีนจะเดนิน�าลูกค้าเข้ามา

“แมทธวิ วลิเลี่ยมจ๊ะ นี่ไวโอเลต็ ผู้ช่วยจ�าเป็นของฉนั” วเิวยีน

เอ่ยแนะน�าสองหนุม่หล่อที่เธอสนทิสนมมานานกบัหญงิสาว “ไวโอเลต็ 

นี่คณุแมทธวิ กบัคณุวลิเลี่ยม”

“คุณแมทธิว” ไวโอเล็ตอ้าปากค้าง จ้องคนที่เธอแอบปลื้มมา
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ตลอดเวลาหลายปีด้วยความตะลงึ “คณุจรงิๆ ด้วย”

“แมทธิว เทรเวน ครับ” แมทธิวยื่นมือมารอคนตัวเล็ก ยิ้ม 

อย่างเป็นมติรตามมารยาท “ยนิดทีี่ได้รู้จกั คณุไวโอเลต็”

“ยินดีเช่นกันค่ะ” ไวโอเล็ตกระชับมือหนาด้วยความประหม่า 

ตื่นเต้นจนเสยีงสั่น “ฉนัเอ่อ...”

“ผมวลิเลี่ยมครบั” คนเจ้าเสน่ห์ที่ยนืมองพี่ชายท�าความรูจ้กักบั

สาวน้อยเอ่ยขัด ข่มความไม่พอใจที่แมทธิวท�าท่าว่าจะปาดหน้าเค้ก

เขาเอาไว้ แล้วแย่งมอืเลก็มากมุไว้หน้าตาเฉย “วลิเลี่ยม เทรเวน”

“ยนิดทีี่รู้จกัค่ะ” ไวโอเลต็เขย่ามอืวลิเลี่ยมเรว็ๆ ก่อนจะชกัมอืหน ี

หนัมาสนใจชายในฝันของเธอต่อ “วเิวยีนไม่ได้บอกว่าลูกค้าเป็นคณุ” 

ไวโอเลต็มองหน้าแมทธวิด้วยสายตาชวนฝัน 

แมทธวิ เทรเวน ตวัจรงิหล่ออย่างกบัเทพบตุร 

“ผมชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่า” แมทธิวก้มหน้ามามอง 

สาวน้อยไวโอเล็ตแล้วยิ้มกว้างกว่าเดิม รู้สึกถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ 

ขึ้นมาจนตวัเขาเองยงัแปลกใจ “แต่ดใีจนะครบัที่คณุมาช่วยเรา”

“ด้วยความยินดีค่ะ” ไวโอเล็ตยิ้มกว้าง หน้าบานเท่ากระด้ง 

เมื่อได้รับรอยยิ้มกว้างจากแมทธิว เห็นทีจะต้องเอาเรื่องนี้ไปอวดกับ 

เมแกนหน่อยแล้ว “คณุอยากดชูดุก่อนมั้ยคะ แต่ฉนัยงัเชก็ของไม่เสรจ็

นะ” เธอออกตวั

“ผมว่าคณุเชก็ให้เสรจ็เถอะครบั” วลิเลี่ยมชงิตอบ แยกเขี้ยวใส่

พี่ชายพร้อมกบัส่งสายตาขุน่ขวาง “ผมมเีรื่องคยุกบัพี่ชายก่อนนดิหน่อย 

เดี๋ยวกลบัมา”

“อย่างนั้นก็ได้ค่ะ” ไวโอเล็ตพยักหน้า หันหลังให้สองพี่น้อง 

สุดหล่อแล้วกลับไปท�างานที่ได้รับมอบหมายจากวิเวียนต่อ แม้หัวใจ

ดวงน้อยจะเต้นกระหน�่าเพราะความตื่นเต้น แต่เธอก็ยังพยายาม 

ท�าหน้าที่ของตวัเองไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
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“ก�าลังจะท�าอะไรไม่ทราบวะไอ้คุณแมท” วิลเล่ียมลาก 

พี่ชายออกมาหน้าประตูห้องแล้วเอ่ยปากถามด้วยความไม่พอใจ  

“นี่คดิจะปาดหน้าเค้กกนัง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอ”

“ปาดหน้าเค้กอะไรของแก” แมทธิวย่นคอ มองหน้าน้องชาย 

ตวัเองอย่างสบัสน “ฉนัไปท�าอะไรตอนไหน”

“กต็อนนี้ไง”  วลิเลี่ยมหลดุพดูเสยีงดงั ตะครบุปากตวัเองเอาไว้

ขณะยื่นหน้าไปดูคนในห้องเพื่อความแน่ใจว่าไม่มใีครได้ยนิเรื่องที่เขา

ก�าลงัจะพูดกบัแมทธวิ “พี่ชอบยายตวัเลก็นั่นใช่มั้ย ผมรู้นะว่าพี่ตั้งใจ

ยิ้มอ่อยเธอน่ะ”

“แกต่างหากที่ตั้งใจอ่อยไวโอเล็ต” แมทธิวตอกกลับ มอง 

ปราดเดียวก็รู้ว่าไอ้น้องชายตัวดีของเขาติดใจยายตัวเล็กนี่แค่ไหน 

“อย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะว่าแกยิ้มหวานหยดให้ไวโอเล็ต แต่เสียดาย 

ที่ผู้หญงิเขาไม่ชายตาแล”

“ไม่จริงหรอก” วิลเลี่ยมอ้าปากหวอ อึ้งกิมกี่ที่โดนพี่ชาย 

จับไต๋ตัวเองได้ “ยายตัวเล็กก็แค่ไม่ทันมอง ไม่ใช่ไม่ชายตาแลผม 

สกัหน่อย”

“แน่ใจ” แมทธวิเลกิคิ้ว มองหน้าน้องชายตวัเองอย่างข�าๆ

“แน่ส ิ ไม่เชื่อพี่กค็อยดู วนันี้ผมจะท�าให้ไวโอเลต็ไปเดตกบัผม 

ให้ได้ เมื่อวานเราเคยมเีรื่องโรแมนตกิด้วยกนั รบัรองว่าเสรจ็วลิเลี่ยม!”

“หน้าแกเขายังไม่มอง หวังสูงไปมั้งเจ้าวิล” แมทธิวมองคนที่ 

ท�าหน้ามั่นอกมั่นใจด้วยสายตาดูถูก “ผู้หญงิเขามองตามฉนัตาปรอย

ขนาดนั้น แกยงัหลอกตวัเองไม่เลกินะ”

“นี่พี่จะแย่งผมเหรอ” วิลเลี่ยมหน้าเหลอ ไม่เคยเห็นแมทธิว

สนใจผู้หญิงคนไหนมาก่อน จนกระทั่งวันนี้ “ไม่ได้นะแมท! ผมเจอ 

เธอก่อน...ยายเป็ดน้อยนั่นเป็นของผมนะ”

“ถ้าเธอชอบฉันแล้วแกจะท�าอะไรได้” แมทธิวยิ้มเยาะ ไม่ได้



26  ซ่อนร้ายแสนรัก

ตั้งใจจะแย่งสาวน้อยนั่นกับน้องชายหรอก แต่เขาเพียงแค่หมั่นไส ้

ที่มันเจ้าชู้ไปทั่ว...กับเด็กซื่อๆ อย่างสาวน้อยคนนี้ก็ยังไม่เว้น เลยอด 

ไม่ได้ที่จะให้บทเรยีนเลก็ๆ น้อยๆ สกัหน่อย “พนนักนัมั้ยล่ะ” แมทธวิ

ท้า

“ห้ามยุง่กบัเธอนะแมทธวิ” วลิเลี่ยมออกค�าสั่ง “เธอเป็นของผม 

ผมเจอเธอก่อน พี่ไม่มสีทิธิ์”

“แกมีสิทธิ์งั้นสิ” แมทธิวถามกวนๆ มองวิลเลี่ยมหอบหายใจ

อย่างหงุดหงิดเมื่อรู้ว่าเขาจะแย่งลูกแกะมาไว้เอง “สาวน้อยไวโอเล็ต

ของแกนี่ช่างโชคร้ายจรงิๆ ถกูแกหมายตาเป็นของเล่นชั่วคราวซะแล้ว”

“ก็ผมเจอเธอก่อน” วิลเลี่ยมขู่ จ้องหน้าแมทธิวอย่างตักเตือน 

“พี่มาทหีลงั เพราะอย่างนั้นพี่ต้องถอยไป...แมทธวิ”

“ได้สิวิลเลี่ยม” แมทธิวยกมือขึ้นตบต้นแขนน้องชาย ท�าท่า 

เป็นเข้าอกเข้าใจก่อนจะตลบหลังวิลเลี่ยม “มาดูกันว่าสาวน้อยของ 

แกเขาจะเลือกใคร ระหว่างคนพี่บ้านเทรเวนที่มีข่าวว่าเป็นเกย์ กับ 

น้องชายเจ้าส�าราญ ที่ไม่เคยมผีู้หญงิเป็นตวัเป็นตน”

“แมทธิว!” วิลเลี่ยมคว้าแขนพี่ชาย ดึงเขาให้กลับมายืนใกล้ๆ 

แล้วกระซบิขู ่“พี่จะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะ ภาษพีี่ดกีว่าผม...ถ้าพี่ไม่จรงิจงั

กป็ล่อยเธอมาให้ผม”

“แกก็ไม่ได้จริงจังเหมือนกันนี่ จะเดือดร้อนไปท�าไม” แมทธิว

ปัดแขนวลิเลี่ยมออก “อย่างน้อยๆ คบกบัฉนั สาวน้อยนั่นกไ็ม่ต้องโดน

ถอดออกจากงานเหมอืนที่คู่ขาคนเก่าแกโดนกแ็ล้วกนั!”

“แมทธิว...ได้โปรดเถอะ ผมต้องได้คนนี้จริงๆ นะ” วิลเลี่ยม 

รั้งแขนพี่ชาย อ้อนวอนอย่างน่าสงสาร “ได้โปรดเถอะ ผมอยากได้เธอ

จะแย่แล้ว”

“ไปอ้อนวอนเธอเองสิ” แมทธิวยิ้ม ไม่ยอมถอยจากเกมนี้ให ้

น้องชายง่ายๆ “สู้กันแฟร์ๆ หน่อยไอ้วิล ถ้าเธอเลือกแกฉันก็ถอย... 
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แต่ถ้าเธอเลอืกฉนั แกกต็้องไปให้พ้นทาง”

“โธ่โว้ยแมทธิว!” วิลเลี่ยมคลั่ง “ได้โปรดเถอะ ผมอยากได้ 

ยายเดก็นั่นจนตวัสั่นแล้ว ถ้าจะแกล้งกนักเ็อาไว้คราวหลงั”

“ฉนักจ็ะเอาคนนี้เหมอืนกนั” แมทธวิยิ้มกวนๆ “ใครดใีครได้เว้ย

ไอ้วลิ”

“แมทธวิ!”

“มอีะไรกนัหรอืเปล่าหนุ่มๆ เสยีงดงัเข้าไปข้างในเชยีว” วเิวยีน

ที่เดินออกมาตามลูกค้าคนพิเศษเอ่ยปากถาม มองสองพี่น้องบ้าน 

เทรเวนอย่างเป็นห่วง “ทะเลาะอะไรกนัจ๊ะ”

“เปล่าครบัวเิวยีน” แมทธวิหนัมาตอบแล้วเดนิผ่านหน้าวเิวยีน

เข้าไปในห้อง แต่ก็ไม่ลืมที่จะก้มหน้าลงไปกระซิบที่หูของวิเวียน  

“วลิเลี่ยมอยากได้ยายเป็ดน้อยของคณุ”

“นั่นบ้ามากเลยนะ” วิเวียนชักสีหน้า หันไปมองแมทธิวกับ 

วลิเลี่ยมตาขวาง “ฉนัจะให้เธอกลบัไป”

“ให้เธออยูเ่ถอะ” แมทธวิส่ายหน้า รั้งแขนคนที่ก�าลงัจะไล่ตะเพดิ

ผูช่้วยจ�าเป็นของตวัเองกลบับ้าน เพราะห่วงว่าสาวน้อยไวโอเลต็จะหนี

ไม่พ้นเขี้ยวเลบ็ของวลิเลี่ยม “ผมจดัการเอง”

“ถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ได้” วิลเลี่ยมที่รู้ตัวว่าก�าลังจะโดนกันท่า 

เดินกระแทกไหล่พี่ชายเข้ามาในห้อง ต้องรีบจัดการยายนี่ให้จบๆ  

แมทธวิจะได้ไม่ต้องมายุม่ย่าม “พี่ต้องถอยให้ผมแน่ แมทธวิ” วลิเลี่ยม

ขู่อาฆาต

“ฉนัต่อให้แกก่อนเลย” แมทธวิผายมอื ก่อนจะยกมอืขึ้นกอดอก

แล้วเดนิไปรอที่มมุห้อง ปล่อยให้วลิเลี่ยมออกตวัจบีสาวน้อยไวโอเลต็

ก่อน

“คอยดูก็แล้วกัน” วิลเลี่ยมชี้หน้าพี่ชาย หมุนตัวเดินยิ้มแป้น 

ไปหาคนที่ก�าลงัก้มหน้าเชก็รายชื่อบนป้ายเสื้ออยู่อย่างขะมกัเขม้น



28  ซ่อนร้ายแสนรัก

“ท�าแบบนี้มันจะดีเหรอแมทธิว” วิเวียนเดินมาสมทบแมทธิว

แล้วเอ่ยถามอย่างไม่สบายใจ “ฉนัให้ยายเป็ดกลบัไปไม่ดกีว่าเหรอ”

“เธอไม่ชอบไอ้วิลหรอกครับวิเวียน” แมทธิวเหลือบมองหน้า 

วเิวยีนแล้วหนักลบัไปมองน้องชายตวัเองต่อ “อย่าห่วงเลย”

“เธอมั่นใจได้ยงัไงแมทธวิ” วเิวยีนถามเสยีงเขยีว “ลองวลิเลี่ยม

ได้จบีใครแล้ว ผู้หญงิที่ไหนกห็ลงหวัปักหวัป�าทั้งนั้นแหละ”

“เว้นแต่ว่าผูห้ญงิคนนั้นไม่รูต้วัว่าถกูจบี” แมทธวิชี้ไปที่ไวโอเลต็ 

บอกให้วเิวยีนเหน็ในสิ่งที่เขาก�าลงัเหน็ “ไวโอเลต็เจอวลิเลี่ยมเมื่อวาน 

แต่เธอจ�าวลิเลี่ยมไม่ได้ แค่นี้กร็ู้แล้วว่าวลิเลี่ยมไม่ได้อยู่ในเซลล์สมอง

ของแม่ไวโอเลต็ตวัน้อยด้วยซ�้า”

“แต่มนักเ็สี่ยงอยู่ด”ี วเิวยีนยงัไม่สบายใจ

“อย่างนั้นผมจะช่วยก�าจดัความเสี่ยงให้เอง” แมทธวิยิ้มเจ้าเล่ห์ 

นึกสนุกขึ้นมาแล้วก้มตัวลงถอดเสื้อยืดออก แล้วเดินดุ่มๆ เข้าไป 

ร่วมวงกบัน้องชาย หลงัจากที่เขาปล่อยให้อกีฝ่ายเดนิหน้าจบีสาวน้อย

ไวโอเลต็ไปก่อนหลายนาที

“โอ้มายกอด!...” วิเวียนอ้าปากค้าง มองตามแผ่นหลังแกร่ง 

ของลูกชายคนโตแห่งบ้านเทรเวนแล้วยกมือเช็ดน�้าลายที่มุมปาก  

กลนืน�้าลายลงคอเอื๊อกใหญ่เมื่อเสมองลงมาตามก้นงอนๆ ของแมทธวิ 

“ตายตอนนี้ก็ไม่เสียดายชีวิต พ่อคุณเอ๊ย...แม้แต่ขอบกางเกงในยัง

หล่อ”

“ไงครับ ไวโอเล็ต” วิลเลี่ยมเดินเข้ามาด้านหลังคนตัวเล็ก 

ยื่นหน้าไปกระซบิข้างหูจนเจ้าตวัสะดุ้งโหยง

“คุณวิลเลี่ยม!” ไวโอเล็ตอุทาน ย่นคอออกห่างวิลเลี่ยมแล้ว 

รบีก้าวถอยหลงั “ฉนัตกใจหมดเลยค่ะ”

“ท�าให้แม่กระต่ายน้อยตกใจเสยีแล้ว ผมนี่แย่จรงิๆ” วลิเลี่ยม



มิณรญา  29   

แกล้งต่อว่าตวัเอง ยิ้มมารยาให้แก่คนหวัอ่อน “ขอโทษครบัคนสวย”

“ไม่เป็นไรค่ะ แค่อย่าท�าอีกก็พอ” ไวโอเล็ตยกไหล่ทั้งสองข้าง

ขึ้นประกอบค�าพูด เข้าใจแล้วว่าท�าไมผู้หญิงถึงได้ชอบวิลเลี่ยมนัก  

กเ็ขาปากหวานขนาดนี้นี่นา “ขนืท�าอกีแล้วฉนัเผลอต่อยคณุขึ้นมาคณุ

จะแย่เอานะคะ”

“คณุชกเป็นด้วยหรอื” วลิเลี่ยมยื่นหน้าเข้าไปใกล้อกี แต่คราวนี้

กลับยิ้มกว้างอย่างชอบใจที่ไวโอเล็ตกล้าต่อปากต่อค�ากับเขาขึ้นมา 

บ้างแล้ว ก่อนจะยั่วเธอด้วยสายตาดูแคลน “ไม่จรงิน่า...”

“จะลองกไ็ด้นะคะ” ไวโอเลต็กดัฟันพดู ยกหมดัใส่หน้าวลิเลี่ยม

ก่อนจะโดนเขาคว้าเอาไว้ก่อน

“อย่าเลยครับ ผมเชื่อแล้ว” วิลเลี่ยมคว้าจับหมัดเล็กๆ ของ

ไวโอเล็ตเอาไว้ก่อนที่มันจะชนปลายจมูกเขา พินิจอยู่เพียงครู่ก็ยอม

ปล่อย แม้คราวแรกจะตั้งใจจูบเอาก�าไรสกัหน่อยกต็าม 

ใจเยน็ๆ วลิเลี่ยม ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เขาบอกตวัเอง “มอื 

สวยจงั สนใจอยากได้แหวนสกัวงมั้ยครบั” 

“ฉนัไม่ชอบใส่เครื่องประดบัค่ะ” ไวโอเลต็ดงึหมดัตวัเองกลบัมา

มอง พูดตอบวิลเลี่ยมออกไปโดยไม่ทันคิด “ฉันท�ามันหายบ่อยเลย 

ไม่ใส่ดกีว่า”

“ผมหมายถึงแหวนเพชร...แหวนเพชรวงโตๆ น่ะ” วิลเลี่ยม

กระซิบเสียงพร่า ขยิบตาให้แม่คนจอมซื่อ จนไวโอเล็ตขนลุกเกรียว 

เมื่อตามมกุเขาทนั “สนใจหรอืเปล่าครบั” วลิเลี่ยมยิ้มตาหยี

“ไม่ค่ะ” ไวโอเล็ตส่ายหน้าดิก ก้าวออกห่างพ่อคนเจ้าชู้กว่า 

ตอนแรกอกีก้าว 

“ท�ากลวัไปได้นะ ทเีมื่อวานให้เขามาส่งยงัไม่กลวัเลย” วลิเลี่ยม

ว่างอนๆ 

“คุณคือคนเมื่อวานเหรอคะ” ไวโอเล็ตอุทานตาโต ท�าไมเธอ 
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จ�าไม่ได้เลยว่า วลิเลี่ยม เทรเวน เป็นคนมาส่งเธอ...มนิ่าล่ะ เธอถงึได้

รู้สกึคุ้นหน้าเขานกั 

“ฉนักว็่าอยู่...ท�าไมฉนัถงึได้คุ้นหน้าคณุนกั” ไวโอเลต็ยิ้มเจื่อน

เมื่อรู้ว่าวลิเลี่ยมเป็นคนเดยีวกบัผูช้ายแปลกหน้าที่ใจดขีบัรถมาส่งเธอ

เมื่อวาน “โอ๊ะ! ตายแล้ว ฉนัลมืเอาร่มมาคนืคณุ”

“ผมไม่เอาคืนหรอก” วิลเลี่ยมยิ้มกว้าง ข�าหญิงสาวที่กัดปาก

ตัวเองอย่างเสียดายแล้วเลียริมฝีปาก “เก็บไว้เถอะ มันเป็นของคุณ

แล้วนี่”

“ขอลองชุดนั้นได้หรือเปล่าตัวเล็ก” เสียงทุ้มเอ่ยขัดจังหวะ  

ท�าให้วลิเลี่ยมต้องเม้มรมิฝีปากเป็นเส้นตรง สงครามระหว่างพี่น้องเริ่ม

ขึ้นแล้ว

“ดะ...” ไวโอเล็ตก�าลังจะหันไปตอบแมทธิว แต่ก็ต้องอ้าปาก

ค้างเมื่อหน้าอกขาวๆ กระแทกตามาแต่ไกล “ว้าว...เอ่อ...”

“ชุดนี้นะ” แมทธิวถือวิสาสะ แกล้งท�าเป็นไม่เห็นว่าไวโอเล็ต 

อ้าปากค้าง ยื่นมอืแทรกกลางระหว่างน้องชายเขากบัไวโอเลต็เพื่อไป

หยิบชุดออกมาจากราว พร้อมยักคิ้วให้วิลเลี่ยมที่อ้าปากค้างมองเขา

ราวกบัเหน็ผ ี“ช่วยหน่อยส”ิ แมทธวิท�าทเีป็นอ้อนไวโอเลต็

“ดะ...ได้ค่ะ” ไวโอเลต็พยกัหน้า ก้มหน้ามองต�่าเพื่อซ่อนใบหน้า

เห่อร้อนทันที หลีกเลี่ยงที่จะสบตากับเจ้าของหน้าอกแกร่งชวนใจสั่น 

แต่แมทธวิกไ็ม่ยอมปล่อยเธอไป

“เป็นอะไรหรือเปล่า หูแดงเชียว” แมทธิวประคองหน้านวล 

ที่กลายเป็นสีแดงทั้งหน้าขึ้นมามองด้วยสองมือ ก้มหน้าเอ่ยถาม

ไวโอเลต็ด้วยน�้าเสยีงเป็นห่วงเป็นใย “ไม่สบายหรอืเปล่า หมื...”

“ถ้าคุณยังไม่ปล่อยฉัน ฉันก็คงจะตายอยู่ตรงนี้แหละค่ะ” 

ไวโอเลต็ละเมอ จ้องหน้าแมทธวิตาลอยๆ นี่เธอก�าลงัฝันไป ฝันอยูแ่น่ๆ 

ไวโอเลต็ “โอ้ พระเจ้าช่วย!” ไวโอเลต็ละเมอ เหลอืบตามองยอดอก 
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สชีมพูของแมทธวิแล้วรู้สกึเหมอืนเท้าก�าลงัลอยจากพื้น

“ปล่อยแล้ว” แมทธิวยิ้มกริ่ม เหลือบมองคนที่กัดฟันมองเขา

ตาขวางอยูด้่วยสายตาของผู้ชนะ “อย่าเพิ่งตายส ิยงัไม่โตเลย” เขาว่า 

แล้วยกฝ่ามอืวางที่กระหม่อมเลก็ โยกไปมาอย่างหยอกเย้า

“คณุแมทธวิคะ คณุหล่อมาก” ไวโอเลต็หลบัตาปี๋ กลั้นใจบอก

แมทธิวตรงๆ “แต่ถ้าขืนคุณยังท�าให้ฉันใจเต้นไม่หยุดแบบนี้อีก  

ฉนัคดิว่าฉนัคงจะเป็นลมไปก่อนที่จะช่วยคณุลองชดุเสรจ็”

“งั้นรบีๆ ท�าเข้าส”ิ แมทธวิยกัคิ้ว ท�าให้ไวโอเลต็ตวัลอยไปอกี

ค�ารบ 

เห็นทีเขาคงจะฆ่าเธอด้วยนัยน์ตาสวยๆ คู่นี้แน่ๆ โอย...เป็ด

อยากจะเป็นลม

“คะ...คณุแมทธวิ”

“พอได้แล้วแมท!” วิลเลี่ยมดึงพี่ชายพร้อมกับชุดในมือคน 

ตัวเล็กส่งต่อให้วิเวียนเมื่อเห็นไวโอเล็ตก�าลังหลงกลแมทธิว “ไปหา 

วเิวยีนเลย”

“อะไรของแกไอ้วิล” แมทธิวถามวิลเลี่ยมอย่างขัดใจ กระซิบ

เตอืนวลิเลี่ยมเรื่องข้อตกลง “สู้กนัแฟร์ๆ สวิะ”

“ไม่สู้อะไรทั้งนั้นแหละ” วิลเลี่ยมมองพี่ชายตัวเองอย่างโมโห 

ความไม่พอใจพุง่สงูอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน “เลกิเล่นสกัท ีป่ันหวัผมได้ 

มนัสนกุนกัหรอืไง”

“ฉันสนุกตรงที่ท�าให้แกแพ้ได้ต่างหากล่ะ” แมทธิวกระตุกยิ้ม 

คนอย่างวิลเลี่ยมต้องโดนสั่งสอนอย่างนี้ละถึงจะสาสม “ทีนี้รู้แล้วนะ

ว่าเดก็น้อยนั่นเลอืกใคร”

“เอาไว้พี่กล้าคบกบัใครเมื่อไหร่แล้วค่อยมาพดู” วลิเลี่ยมชี้หน้า

แมทธวิ “วนันี้พอแค่นี้ ผมไม่อยากทะเลาะด้วย”

“แกกลวัแพ้น่ะส”ิ แมทธวิดกัคอ
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“เออ ถ้ากลวัแล้วจะท�าไม” วลิเลี่ยมย้อนถาม ชี้หน้าพี่ชายแล้ว

เดินกลับมาหาคนที่ยืนอึ้ง ช็อกกับท่อนบนเปล่าเปลือยของคนที่เธอ

แอบชอบ “หยดุอยู่แค่นั้นเลยนะ” วลิเลี่ยมแยกเขี้ยวใส่
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“โอ้มายกอด...” ไวโอเล็ตยกมือกุมแก้มทั้งสองข้างของ 

ตวัเอง เมื่อรู้สกึว่าแก้มของเธอก�าลงัจะระเบดิออกมาในอกีไม่กี่วนิาที

ข้างหน้า “ขาว ขาวมาก” ไวโอเลต็ละเมอ หน้าอกขาวๆ ของแมทธวิ

ยงัตดิตาไม่หาย

“นี่...เป็นอะไรหรือเปล่า” วิลเลี่ยมสะกิดไหล่ถามคนตัวเล็ก  

แม้จะไม่พอใจ แต่ก็ยังพยายามเก็บความหงุดหงิดเอาไว้ข้างใน  

“นั่งก่อนมั้ย” เขามองหน้านวลที่แดงระเรื่อแล้วเม้มปาก 

ไอ้พี่บ้า...นี่กะจะเคลมเดก็เขาจรงิๆ ใช่มั้ยเนี่ย

“ค่ะ” ไวโอเล็ตพยักหน้าลอยๆ พยายามเรียกสติสตังกลับมา

แล้วสูดหายใจเฮือกใหญ่ “คุณแมทธิวขาวมากเลยนะคะ” ไวโอเล็ต

หลุดปากพูดอย่างลืมตัว แต่นั่นกลับท�าให้วิลเลี่ยมยิ่งไม่พอใจเข้าไป

ใหญ่ เขาถงึกบัใช้ลิ้นดนุกระพุ้งแก้ม แล้วถอดเสื้อออกจากตวัเหมอืน

กบัพี่ชายเพื่อประชดคนตวัเลก็

“ผมขาวได้แค่นี้แหละ พอใจมั้ย” วลิเลี่ยมหลดุแสดงความโมโห

ใส่ไวโอเลต็ จนคนตวัเลก็หน้าเหลอ ไม่รู้ว่าเธอท�าอะไรให้เขาโกรธเข้า 

“อยากได้ขาวกว่านี้กร็อหน่อย เดี๋ยวจะท�าให้”

“ฉนัไม่ได้อยากได้ค่ะ” ไวโอเลต็ส่ายหน้าเพราะความซื่อ ลกุขึ้น

3
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ยืนแล้วท�าทีเป็นเดินไปที่ราวแขวนเสื้อเพื่อคัดหาชุดให้วิลเลี่ยมลอง

พลางถามเพื่อเปลี่ยนเรื่อง “คณุอยากลองชดุไหนก่อนคะ” 

“ชดุนี้” วลิเลี่ยมพูดห้วนๆ รั้งเอวเลก็เข้าหาตวั จบัสะโพกงอนๆ 

ของแม่ตวัดแีนบกบัด้านหน้าของเขา แล้วเป่าลมร้อนๆ รดต้นคอเลก็ 

“จะเอาตวันี้ ให้ได้หรอืเปล่า”

“วิลเลี่ยม” เสียงตักเตือนของแมทธิวท�าให้วิลเลี่ยมต้องยอม

ปล่อยไวโอเล็ตไปอย่างจ�าใจ หลับหูหลับตาคว้าชุดบนราวแขวนมา 

ส่งให้ไวโอเลต็อย่างเสยีไม่ได้

“กนัท่านกันะ” วลิเลี่ยมขงึตาใส่พี่ชาย ก้มถอดกางเกงออกจาก

ตัวเหลือแค่กางเกงชั้นใน รอให้ไวโอเล็ตช่วยเขาลองชุดด้วยสีหน้า 

กวนประสาท ไร้จติส�านกึ จนแมทธวิอยากจะเข้ามาชกสกัหมดั

ไวโอเล็ตนั้นได้แต่เม้มปากแน่น กลัวจนตัวสั่นเมื่อเธอไม่เข้าใจ

สถานการณ์ตรงหน้า เธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท�าไมวลิเลี่ยมถงึท�าอย่างนี้กบั

เธอ แต่กระนั้นเธอกก็ลวัวเิวยีนดจุนไม่กล้าออกไปไหนเหมอืนกนั

“ยายเป็ดกลับบ้านไปได้แล้ว” วิเวียนสั่ง เธอทนยืนดูยายเป็ด

น้อยของเธอตกเป็นเครื่องมอืการเล่นสนกุของพวกผู้ชายอยูน่านจนทน

ไม่ไหว พยกัหน้าอนญุาตให้ไวโอเลต็ออกไปได้เมื่อสาวน้อยนั่นมองมา

ที่เธอด้วยสายตาหวาดกลวั “กลบัไปเถอะ เดี๋ยวฉนัจดัการเอง”

“ค่ะวเิวยีน” เมื่อได้รบัอนญุาตไวโอเลต็กไ็ม่รรีอ ไม่แม้จะบอก

ลาใครทั้งนั้น เธอรบีวิ่งหน้าตั้งออกไปจากห้องนี้ทนัทเีพราะความกลวั

“เห็นหรือยังว่าแกมันอารมณ์ร้ายแค่ไหน” แมทธิวต�าหนิ

น้องชาย “เล่นอะไรไม่รู้จกัความพอดกีเ็ป็นอย่างนี้แหละ สมน�้าหน้า”

“แล้วมนัความผดิใครล่ะวะ” วลิเลี่ยมสบถ คว้ากางเกงขึ้นมา

สวมแล้วมองหาเสื้อ “ผมกลบัละ จะให้ใส่ตวัไหนกแ็ล้วแต่คณุนะครบั

วิเวียน ผมรีบ” เขาว่าง่ายๆ รีบยัดเสื้อแล้วท�าท่าจะวิ่งตามไวโอเล็ต 
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ออกไป

“อย่ายุง่กบัเดก็นั่นวลิเลี่ยม” วเิวยีนก้าวมาขวางประต ูแสดงออก

ชดัเจนว่าไม่ชอบใจที่วลิเลี่ยมท�าเจ้าชู้ใส่เดก็ในสงักดัของเธอ “อย่ายุ่ง

กบัไวโอเลต็ คนนี้ถอืว่าฉนัขอเถอะ”

“ช้าไปแล้วละครบั” วลิเลี่ยมดนัวเิวยีนให้พ้นทาง “ถ้าอยากจะ

โทษ ก็โทษฝนเมื่อวานก็แล้วกัน” พูดแค่นั้นเขาก็วิ่งออกไปจากห้อง  

ทิ้งให้วเิวยีนงงกบัค�าพูดเมื่อครู่

“เมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงแมทธิว” วิเวียนถามชายหนุ่ม 

ที่ยนืมองตวัเองอยู่หน้ากระจกเงา

“หมายความว่าวลิเลี่ยมตดิใจยายเป็ดน้อยของคณุแล้วไงครบั” 

แมทธวิยิ้มมมุปากให้วเิวยีนแล้วหนักลบัมาจดัปกเสื้อตวัเองต่อ “ปล่อย

ไปเถอะครบัวเิวยีน”

“จะปล่อยไปง่ายๆ อย่างนี้ได้ยงัไง” วเิวยีนเสยีงแขง็ “เธอกร็ู้ว่า

น้องชายเธอมันเสือผู้หญิงขนาดไหน ยายเป็ดนั่นยิ่งซื่อๆ อยู่ เดี๋ยว 

อกีหน่อยกค็งร้องไห้ขี้มูกโป่งเพราะโดนวลิเลี่ยมทิ้ง”

“ผมว่าคนที่ร้องไห้ขี้มูกโป่งน่าจะเป็นน้องชายผมมากกว่า 

นะครับ” แมทธิวยิ้มอย่างมีเลศนัย รู้แล้วว่าท�าไมเขาถึงถูกชะตากับ

เดก็ไวโอเลต็นั่นนกั...กเ็ธอเหมอืนแม่เขาขนาดนั้น จะไม่ให้ถูกชะตาได้

อย่างไร

“เธอรู้ได้ยังไง” วิเวียนหรี่ตามองแมทธิวอย่างไม่วางใจ คน 

บ้านนี้เจ้าเล่ห์ไม่มใีครเกนิ

“เอาเป็นว่ารู้แล้วกนัครบั” แมทธวิยิ้ม เงยหน้ามองวเิวยีนแล้ว

เอ่ย “ผมมข้ีอเสนอ...เรามาพนนักนัดมีั้ยครบั ถ้าเดก็ไวโอเลต็นั่นร้องไห้

เพราะวลิเลี่ยม...ผมจะยอมเป็นนายแบบของคณุ” แมทธวิยื่นข้อเสนอ 

“แต่ถ้ากลับกัน กลายเป็นวิลเลี่ยมที่ร้องไห้เพราะเด็กนั่น คุณจะต้อง

จ่ายผม”
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“จ่ายเป็นอะไร” สาวใหญ่หรี่ตามองอย่างไม่แน่ใจ

“ชุดแต่งงานที่สวยที่สุดที่คุณจะหาให้ผมได้” หน้าคมฉายแวว

เจ้าเล่ห์จนวเิวยีนขนลกุเกรยีว “ตกลงมั้ยครบั”

“ตกลง” วิเวียนยกหมัดขึ้นชกกับหมัดของแมทธิวเป็นการ 

รบัพนนั กบัอแีค่ชดุแต่งงานมนัจะหายากอะไร ต่อให้ชดุจากดาวองัคาร 

เธอกห็าให้เขาได้อยู่แล้วถ้าเขาต้องการ 

“เยี่ยมเลย” แมทธิวยิ้ม หันไปมองตัวเองในกระจกเงาแล้ว 

ท�าหน้ายู่ “ผมว่าผมไม่เหมาะกบัสนีี้เท่าไหร่ คณุว่าอย่างนั้นมั้ยครบั”

“หน้าอย่างเธอ ต่อให้แก้ผ้าเดินก็ยังหล่อจ้ะพ่อคุณ” วิเวียน 

กระแนะกระแหนไม่จริงจัง “มานี่ มาลองชุดนี้...รับรองว่าแซ่บ” เธอ

กวกัมอืเรยีก ปล่อยเรื่องของแม่เป็ดน้อยให้เป็นเรื่องของยายเดก็นั่นไป 

แม้จะห่วงแต่ก็ปลง หากไวโอเล็ตเลือกวิลเลี่ยม เธอเองก็คงท�าอะไร 

ไม่ได้...นอกเสยีจากรอปลอบใจตอนเดก็นั่นโดนวลิเลี่ยมเขี่ยทิ้ง

น่ีมันเกิดอะไรขึ้น...ไวโอเล็ตหอบกระเป๋าใบเข่ืองว่ิงออก

มาจากออฟฟิศของวเิวยีน มอืเลก็กมุที่ต�าแหน่งหวัใจแน่น เมื่อก้อนเนื้อ

ในอกเต้นกระหน�่า รุนแรงกว่าตอนที่แมทธิวยิ้มให้เธออีก...นี่เธอเป็น

อะไร วลิเลี่ยมท�าอะไรกบัเธอ!

“ไวโอเลต็!” เสยีงตะโกนของวลิเลี่ยมท�าให้ไวโอเลต็หนักลบัไป

มอง ก่อนจะก้มหน้าวิ่งหนใีห้เรว็ที่สดุเท่าที่เธอจะท�าได้ 

ไม่นะ อย่ามาฆ่าเธอนะ ไม่เอาแล้ว

ไวโอเล็ตคิดระหว่างจ�้าอ้าว กลายเป็นว่าทั้งเธอและวิลเลี่ยม

ก�าลงัวิ่งเล่นไล่จบักนัอยู่บนทางเท้าเหมอืนเดก็ไม่รู้ความ

“เป็นบ้าอะไรเนี่ย ไม่ได้ยนิที่ผมเรยีกหรอืไงยายเป็ด!” วลิเลี่ยม

ตะโกนใส่หน้าไวโอเลต็หลงัจากที่เขาตะครบุตวัเธอได้ส�าเรจ็ “เป็นอะไร 

วิ่งหนที�าไม” เขาถามเสยีงห้วน
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“ก็คุณโกรธ” ไวโอเล็ตเหลือบตามองหน้าคม แล้วหลุบตาต�่า

ด้วยความกลวั “ฉนักลวั”

“จะกลวัท�าไม ผมยงัไม่ได้ท�าอะไรสกัหน่อย” วลิเลี่ยมถอยออก

มายนืห่างไวโอเลต็เมื่อคดิได้ว่าเขาอาจจะท�าเกนิไป “หยดุแล้วกค็ยุกนั

ดีๆ ก่อนสิ” เขาพยายามไม่หงุดหงิดใส่เธอ เพราะเธอไม่รู้เรื่องที่เขา

แข่งกบัแมทธวิ

“ฉันหยุดแล้วค่ะ” ไวโอเล็ตถอยห่างอีก กลัวว่าวิลเลี่ยมจะท�า

รุ่มร่ามกบัเธอเหมอืนตอนที่อยู่ในออฟฟิศของวเิวยีน “คณุมอีะไรหรอื

เปล่าคะ ฉนัจะกลบับ้าน”

“จะกลับบ้านไปท�าอะไร” วิลเลี่ยมกอดอก มองไวโอเล็ตด้วย

ความหงดุหงดิ “มธีรุะหรอื”

“ก็ไม่ได้กลับไปท�าไม” ไวโอเล็ตตอบ แต่คราวนี้น�้าเสียงเธอ 

กลบัมวีี่แววความไม่พอใจแฝงมาด้วย 

“งั้นก็อยู่คุยกันก่อน” วิลเลี่ยมออกค�าสั่งกลายๆ “ผมมีเรื่อง 

จะคยุกบัคณุ”

“เรื่องอะไรคะ” ไวโอเล็ตช้อนตาขึ้นมอง คิดว่าบางทีวิลเลี่ยม

อาจจะไม่ได้โกรธเธอ แต่เขาอาจมีเรื่องทะเลาะกับพี่ชายของเขา  

แล้วพาลมาหงดุหงดิใส่เธอมากกว่า

“ไปคยุกนัที่อื่น” วลิเลี่ยมเม้มปาก ท�าทเีป็นมองไม่เหน็ตาโตๆ 

ชวนใจสั่นของไวโอเลต็ “มร้ีานกาแฟอยูห่่างจากนี้อกีสองบลอ็ก ไปคยุ

กนัที่นั่นเถอะ”

“คุณไม่กลับไปเอารถเหรอคะ” ไวโอเล็ตถามอีก เมื่อวิลเลี่ยม

ออกเดินต่อไม่วกกลับไปเอารถของเขา นี่แสดงว่าเขาจะเดินไปที่ร้าน

กาแฟกบัเธอ... “คณุไม่กลวัพวกปาปารซัซถี่ายภาพคณุหรอืคะ” 

“กลวัท�าไม” วลิเลี่ยมย้อนถาม เขาไม่ได้ท�าอะไรผดิสกัหน่อย

“ก็เดี๋ยวแฟนคุณเข้าใจผิดไงคะ” ไวโอเล็ตบอก ยังจ�าได้ว่า 
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วลิเลี่ยมคบอยู่กบันางแบบที่ชื่อแองจี้ “คนที่ชื่อแองจี้ไง”

“ใครบอกคุณเรื่องนี้” วิลเลี่ยมชะงักเท้ากึก ควันออกหูทันทีที่

ไวโอเลต็พูดชื่อนางแบบสาวออกมา 

“ฉนัอ่านในทวติเตอร์ค่ะ” ไวโอเลต็ตอบพาซื่อ “และกไ็ด้ยนิมา

จากเพื่อนๆ นางแบบด้วย”

“ผมไม่มแีฟน” วลิเลี่ยมพดูแค่นั้น ไม่อธบิายเพิ่มเตมิว่าสิ่งที่เขา

พูดหมายถึงอะไร และไวโอเล็ตเองก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวของเขา

จนต้องเป็นฝ่ายเอ่ยถาม ทั้งสองจึงท�าเพียงเดินเคียงกันเงียบๆ ไร้ซึ่ง

การสนทนาพาที จนกระทั่งมาถึงร้านกาแฟที่วิลเลี่ยมบอกไว้ก่อน 

หน้านี้ 

“ขอโทษด้วยที่ท�าตัวรุ่มร่ามกับคุณ” วิลเลี่ยมหลบตากลมโต 

ที่บอกให้รู้ว่าไวโอเล็ตไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับการเล่นแผลงๆ ของเขา 

กับแมทธิว “ผมมันงี่เง่าเอง” วิลเลี่ยมพูดกึ่งสบถ หงุดหงิดทั้งตัวเอง

และแมทธวิ

“ไม่เป็นไรค่ะ แค่อย่าท�าอกีกพ็อ” ไวโอเลต็ยิ้ม แสดงให้เหน็ว่า

เธอไม่ได้ติดใจเรื่องนี้ ที่เธอรีบออกมาก็เพราะเธอเสียขวัญและไม่ทัน

ตั้งตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เท่านั้น “ฉันพอจะรู้ค่ะว่าคุณเป็นยังไง ฉัน 

ไม่ถอืหรอก”

“ผมเป็นยังไง” น�้าเสียงวิลเลี่ยมมีแววไม่พอใจ เมื่อไวโอเล็ต 

พูดราวกบัว่าเธอรู้จกัเขาดเีสยีเตม็ประดา

“ก็...” ไวโอเล็ตเหลือบตามองบนคล้ายก�าลังครุ่นคิด ก่อนจะ

ขยบัตวัเข้าไปกระซบิห่างๆ “เจ้าชู้เป็นไก่แจ้ไงคะ”

“ฮะ?” วิลเลี่ยมหน้าเหลอ อึ้งอยู่เกือบนาทีกว่าจะตั้งสติได้  

อะไรนะ...เธอเรียกเขาว่าเจ้าชู้เป็นไก่แจ้อย่างนั้นใช่มั้ย “นี่ไว...” เมื่อ

เขาก�าลังจะหันไปซักไซ้ไล่เลียงกับไวโอเล็ตว่าใครเป็นคนบอกเธอ 

เรื่องนี้ วิลเลี่ยมก็โดนตัดหน้าอีกครั้งโดยพนักงานหลังเคาน์เตอร์  
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เพราะไวโอเลต็เลอืกที่จะสั่งกาแฟกบัขนมของเธอก่อนนั่นเอง

“ขอลาเต้ร้อนแล้วก็เอ่อ...เค้กมะนาวด้วยค่ะ” ไวโอเล็ตสั่งของ 

ที่เธอต้องการ

“แค่นี้นะครบั” พนกังานผู้ชายที่น่าจะอยู่ ม.ปลาย กะพรบิตา 

จ้องมองเค้าหน้าเก๋ไก๋ของไวโอเลต็ตาค้าง จะว่าผู้หญงิตรงหน้าสวยก็

ไม่ เพราะมดีารานกัร้องที่สวยกว่าเธอมาก แต่ถ้าจะให้ละสายตาจาก

เธอก็เป็นสิ่งที่ท�าได้ยากเหมือนกัน “คุณอยากได้คาราเมลบนกาแฟ

หรอืเปล่าครบั”

“ได้เหรอคะ” ไวโอเลต็ถามตาโต เธอชอบคาราเมล 

“แน่นอนสิครับ” พนักงานยิ้ม หลบตาของสาวสวยด้วยความ

เขนิเลก็ๆ 

“เอาแบบนี้สองที่” วลิเลี่ยมตบปังที่เคาน์เตอร์ หน้าหล่อเหลา

ยบัยูย่ี่เพราะหงดุหงดิ หนอ็ย...เขาเผลอนดิเดยีวไอ้เดก็นี่กร็จิะวดักระดกู

กบัเขาอกีคนเสยีแล้ว “คดิเงนิมา เท่าไหร่” วลิเลี่ยมสั่งเสยีงห้วน

“คุณจ่ายให้ฉันไม่ได้นะคะคุณวิลเลี่ยม” ไวโอเล็ตดึงแขน 

วลิเลี่ยม บอกเขาด้วยความไม่สบายใจ เธอไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่าม 

หรอืออกหน้ารบัผดิชอบเรื่องค่าอาหารของเธอ “แยกจ่ายนะคะ”

“ผมจ่ายได้” วลิเลี่ยมหนัไปบอกไวโอเลต็ตาขวาง “คณุไปหาโต๊ะ 

เดี๋ยวผมยกกาแฟไปให้”

“ไม่ค่ะ” ไวโอเล็ตค้านหัวชนฝา เร่งให้พนักงานกดรายการที่ 

เธอสั่งลงเครื่องคดิเงนิแล้วรบีแย่งวลิเลี่ยมจ่าย “ฉนัจะจ่ายเอง”

วิลเลี่ยมมองยายเด็กน้อยหัวดื้อที่ลูบเหลี่ยมหนุ่มหล่อบ้านรวย

อย่างเขา ด้วยการตัดหน้าจ่ายเงินค่ากาแฟเองด้วยความหงุดหงิด  

ตัวก็เล็กแค่นี้ท�าไมถึงได้ดื้อจ่ายเงินเองแทนที่จะให้ผู้ใหญ่จ่ายให้นะ 

ยายเป็ดน้อย

“สุภาพบุรุษเขาจะไม่ให้ผู้หญิงจ่ายเงินเอง” วิลเลี่ยมเอ่ยเสียง
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เครียด พูดกระทบคนที่ยืนยิ้มหวานรอกาแฟกับเค้กอยู่ “แต่คุณก็ยัง

ดื้อ”

“ผู้หญิงที่ดีจะไม่ท�าตัวเป็นยาจกให้ผู้ชายเลี้ยงทั้งที่ตัวเองมีเงิน

เหมือนกันค่ะ” ไวโอเล็ตตอบกลับยิ้มๆ ขยับให้วิลเลี่ยมได้จ่ายเงิน 

ในส่วนของเขาแล้วโบกมอื “เราอยูใ่นอเมรกิานะคะคณุวลิเลี่ยม ผูห้ญงิ

ผู้ชายเท่าเทยีมกนัค่ะ”

“นั่นเจ๋งมากครับ” พนักงานร้านขนมที่ยืนนิ่งฟังลูกค้าทั้งสอง

ทะเลาะกันอยู่แอบอมยิ้ม ยื่นจานขนมให้ไวโอเล็ต แล้วเอ่ยชื่นชม 

ความคดิของเธอ

“ใช่มั้ยล่ะ” ไวโอเล็ตขยิบตาส่งให้พนักงานอย่างรู้กัน ก่อนจะ

รบัจานขนมแล้วเดนิไปรอรบักาแฟ

“นี่” วลิเลี่ยมกดัฟัน โน้มตวัไปที่เคาน์เตอร์แล้วกระดกินิ้วชี้เรยีก

ไอ้พนักงานที่ยิ้มหวานให้ยายเป็ดของเขา ดึงคอเสื้อของหนุ่มน้อยที่ 

ไม่รู้อโีหน่อเีหน่เข้ามาใกล้แล้วขู่ “แกรู้มั้ยว่าผู้หญงิที่แกจ้องตาเป็นมนั

อยู่น่ะเป็นของใคร ฮ”ึ

“เอ่อ...ผมขอโทษครับ” คนที่รู้ตัวว่าเผลอจ้องแฟนคนอื่นจน 

เสยีมารยาทละล�่าละลกัขอโทษ “ผมเสยีใจจรงิๆ ที่...”

“ถ้าขืนแกยังท�าท่ากะลิ้มกะเหลี่ยให้ยายเป็ดของฉันอีกละก ็ 

แกได้ฝันร้ายไปตลอดชวีติแน่ เข้าใจมั้ย”

“ครบั!”

“ด”ี เมื่อได้ค�าตอบที่ตวัเองต้องการแล้ววลิเลี่ยมกก็ระชากจาน

ขนมมาถือ ก�าลังจะเดินไปรับกาแฟของตัวเองที่ชงเสร็จเรียบร้อย  

แต่กย็งัหนักลบัมาขู่พนกังานหนุ่มน้อยลอดไรฟัน “เธอเป็นของฉนั”

“มีความสุขมากมั้ย” หลังจากทรุดนั่งที่โต๊ะและวางของ 

ในมือลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิลเลี่ยมก็เปิดปากถามคนที่นั่งยิ้มรอเขา
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อยู่ก่อนแล้ว 

“ท�าไมถึงถามอย่างนั้นล่ะคะ” ไวโอเล็ตเงยหน้ามองคนตัวสูง 

กลัวว่าเธอจะไปท�าอะไรโก๊ะกังใส่เขาอีก “ฉันท�าอะไรให้คุณไม่พอใจ

หรอืเปล่าคะ”

“ผมถามเฉยๆ” วิลเลี่ยมบอกประชด ฉีกซองน�้าตาลเทลงไป 

ในแก้วกาแฟแล้วยกช้อนขึ้นมาคนก่อนบอกเหตผุล “เหน็คณุยิ้มกว้าง

ขนาดนั้นกน็่าจะมคีวามสขุ”

“กไ็ม่มเีรื่องอะไรน่าเศร้านี่คะ” ไวโอเลต็ตอบตาปรบิๆ “กาแฟ

หอมๆ เค้กหวานๆ ร้านน่านั่ง และยังมากับหนุ่มหล่ออย่างคุณอีก...

ใครเศร้ากบ็้าแล้วค่ะ” คนตวัเลก็แหย่ โดยหารู้ไม่ว่า นั่นเป็นการยื่นขา

เข้าไปในกรงเสอืหวิโซอย่าง วลิเลี่ยม เทรเวน เข้าเสยีแล้ว

“อยากมาด้วยกันบ่อยๆ มั้ยล่ะ” วิลเลี่ยมยิ้มกริ่ม พอใจที่ 

แม่กระต่ายน้อยหลวมตัวให้เขาโดยที่ไม่ต้องลงแรงท�าอะไร หากเป็น

คนอื่นเขาคงคิดว่าพวกเธอเปิดทางให้เขาอย่างโจ่งแจ้ง แต่กับคนนี้...

เขาดูไม่ออกว่าเธอมเีล่ห์เหลี่ยมเหมอืนกบัผู้หญงิคนอื่นบ้างหรอืเปล่า

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันขี้เกียจสู้กับคุณตอนแย่งกันจ่ายเงิน” 

ไวโอเล็ตหัวเราะเสียงใส ยิ้มตาหยีใส่พ่อคนมากเล่ห์ ราวกับว่าเธอ 

ก�าลังร่ายมนตร์ความไร้เดียงสาเพื่อท�าให้วิลเลี่ยมติดกับ...และมันก็ 

น่าจะได้ผล เพราะหวัใจของเขาเต้นกระหน�่าราวกบักลองศกึ 

“คณุกย็อมให้ผมจ่ายส ิจะได้ไม่ต้องเหนื่อย” วลิเลี่ยมเผลอยิ้ม

ราวกับคนวิกลจริต เท้าคางมองดวงหน้าสวยได้รูป ตาลอยๆ “ผมก็ 

ไม่ค่อยอยากทะเลาะกบัเดก็หรอก เดี๋ยวใครเขาจะว่าเอาได้...”

“ฉนัไม่ใช่เดก็สกัหน่อย” ไวโอเลต็ท�าปากยื่น ท�าไมใครๆ ชอบ

มองเธอเป็นเดก็ทกุทเีลยนะ “ฉนัย่างยี่สบิเอด็แล้วนะคะ”

“ถ้าเด็กบอกว่าย่างยี่สิบเอ็ดแสดงว่าเพิ่งยี่สิบ” วิลเลี่ยมชี้หน้า 

รู้ทนัยายเป็ดน้อยเข้าเสยีแล้ว
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“แล้วมนัต่างกนัตรงไหนล่ะ” ไวโอเลต็กดัปาก เถยีงไม่ออกเมื่อ

เขาพูดถูกทกุอย่าง 

“ไม่ต่างหรอก” วลิเลี่ยมแย้มยิ้มเอน็ดู ก่อนจะโน้มตวัเพื่อใช้นิ้ว

ดดีหน้าผากเลก็ เพราะมนัเขี้ยวคนที่ท�าแก้มป่องจนอดไม่ไหว “ไม่ว่า

ยี่สบิหรอืยี่สบิเอด็กย็งัเดก็อยู่ดนีั่นแหละ”

“โอ๊ย! คณุวลิเลี่ยม!” ไวโอเลต็ยกมอืกมุหน้าผากตวัเอง แก้มที่

พองอยู่แล้วพองขึ้นกว่าเดมิเป็นสองเท่า “คณุดดีหน้าผากฉนัท�าไมคะ”

“โทษฐานที่คณุเป็นเดก็เลี้ยงแกะไง” วลิเลี่ยมยกัคิ้วให้สาวน้อย

ไวโอเล็ตกวนๆ ถอนหายใจยาวด้วยความรู้สึกสบายใจเป็นครั้งแรก 

หลังแยกจากพี่ชายมา “คุณชอบพี่ชายผมเหรอ” วิลเลี่ยมเหลือบตา 

มองไวโอเลต็แล้วถาม สหีน้ายงัคงเรยีบเฉยแม้ไวโอเลต็จะส�าลกักาแฟ

จนไอคอ็กแคก็

“ท�าไมคณุถามฉนัแบบนั้นล่ะคะ” ไวโอเลต็หลบตา แสร้งท�าเป็น

ตกัเค้กเข้าปากเพื่อกลบเกลื่อนอาการเคอะเขนิ 

นี่เธอแสดงออกว่าชอบคุณแมทธิวชัดขนาดที่คุณวิลเลี่ยมยัง 

ดูออกเลยหรือนี่ โอ๊ย...อย่างนี้คุณแมทธิวก็คงรู้แล้วละ เป็ดอยากจะ

เป็นลมรอบสอง...

“แล้วตกลงชอบหรือเปล่าล่ะ” วิลเลี่ยมขยับมาใกล้ จ้องหน้า

ไวโอเลต็อย่างคาดคั้น 

“ใครจะไม่ชอบล่ะคะ” ไวโอเลต็ชั่งใจอยู่เป็นนาทแีล้วอ้อมแอ้ม

ตอบ เม้มปากแน่นเมื่อรู้ว่าเธออาจจะคิดผิดที่บอกเรื่องนี้กับวิลเลี่ยม 

“คุณก็รู้ว่าพี่ชายคุณเป็นหมอ แล้วก็หล่อมากๆ แถมยังน่าค้นหาอีก

ต่างหาก”

“แมทธิวนี่นะ” วิลเลี่ยมท�าเสียงสูงอย่างแปลกใจ คิ้วหนา 

ผูกเป็นปมทนัททีี่ได้ยนิว่าแมทธวิน่าค้นหา 

มนัน่าค้นหาตรงไหนวะ
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“ใช่ค่ะ” ไวโอเลต็พยกัหน้าแรงๆ สองสามครั้งเพื่อยนืยนัค�าพูด

ตวัเอง “ฉนัชอบคณุแมทธวิเพราะเขาเป็นคนที่น่าชื่นชม”

“ยงัไง” วลิเลี่ยมอยากรู้

“อืม...คือคุณอาจจะไม่รู้ คุณแมทธิวเคยไปกล่าวสุนทรพจน ์

ที่โรงเรยีนของฉนัปีที่ฉนัจบ ม.ปลาย”

“ต้องไม่รู้อยู่แล้ว” วลิเลี่ยมเบะปาก เรื่องไร้สาระแบบนี้ใครจะ

ไปใส่ใจจ�ากนั

“นั่นแหละค่ะ” ไวโอเล็ตพูดแล้วเล่าต่อ “คุณแมทธิวพูดได้ 

น่าชื่นชมมาก ตอนที่เขาพูด...ตัวเขามีออร่าแผ่ออกมาเหมือนเทวดา

บนสวรรค์เลยนะคะ ความคดิเขา...มนัน่ายกย่อง”

“ท่าจะชอบมันมาก” วิลเลี่ยมมองสายตาพราวระยับตอนที่

ไวโอเล็ตพูดถึงพี่ชายตัวเองแล้วกัดฟันกรอด “ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า

คณุแอบชอบพี่ชายผมมาหลายปีแล้วงั้นส”ิ

“จะสามปีแล้วค่ะ” ไวโอเล็ตยิ้ม มีความสุขทุกครั้งที่พูดถึง 

แมทธิวแล้วท�าหน้าเศร้าเมื่อนึกบางอย่างขึ้นได้ “ฉันคอยตามข่าว 

คณุแมทธวิตลอดเลย แต่เสยีดายที่นอกจากเรื่องงานแล้วเขากไ็ม่ค่อย

มขี่าวเลย”

“ไม่เหมอืนผมงั้นส”ิ วลิเลี่ยมย้อนเสยีงห้วน

“คะ?” ไวโอเล็ตที่คิดเรื่องอื่นอยู่เพลินๆ เงยหน้ามองวิลเลี่ยม

เมื่อได้ยนิน�้าเสยีงประชดประชนั 

“เปล่า ไม่มอีะไรหรอก” วลิเลี่ยมส่ายหวั ยกแก้วกาแฟที่ก�าลงั

จะเย็นชืดขึ้นมาดื่มบ้าง “แล้วคุณคิดยังไงถ้าแมทธิวเป็นเกย์” เขา 

โยนหินถามทาง อยากรู้นักว่ายายเป็ดยังจะอาลัยอาวรณ์แมทธิวอยู่ 

อกีมั้ย ถ้าเธอรู้ว่าแมทธวิไม่ชอบผู้หญงิ

“คุณแมทธิวไม่ได้เป็นเกย์หรอกค่ะ” ไวโอเล็ตหัวเราะพรืด  

มั่นใจว่าแมทธวิไม่มทีางเป็นเกย์อย่างแน่นอน
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“ท�าไมดูคุณมั่นใจจัง” วิลเลี่ยมเลิกคิ้วอย่างสงสัย ถึงเขาจะ 

รู้อยู่แก่ใจว่าแมทธิวไม่ได้เป็นเกย์ แต่ก็ไม่คิดว่ายายเป็ดน้อยนี่จะเชื่อ

วา่แมทธวิแมนเตม็ร้อย “แมทธวิไม่เคยมข่ีาวกบัผูห้ญงิ ไม่มแีม้กระทั่ง 

คนคยุ แล้วท�าไมคณุถงึมั่นใจขนาดนั้น”

“ฉันรู้ค่ะ” ไวโอเล็ตยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วยกมือทุบที่ต�าแหน่ง

หวัใจ “ตรงนี้มนับอกว่าคณุแมทธวิไม่ได้เป็น”

“หวัใจอย่างนั้นหรอื”

“สญัชาตญาณค่ะ” ไวโอเลต็ขยบิตาให้วลิเลี่ยม “ฉนัเป็นผูห้ญงิ

ที่เซนส์แรงมาก ถ้าอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนแล้วรู้สึกเหมือนใจจะหลุด 

ออกมาจากอก แสดงว่าฉนัชอบเขา” ว่าแล้วไวโอเลต็กข็�าก๊าก 

ดูเธอพูดเข้าส ิน่าอายชะมดัเลย

“แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแมทธิวไม่ใช่เกย์นี่” วิลเลี่ยม 

ยังรั้นที่จะเอาค�าตอบ “แล้วถ้าแมทธิวชอบผู้ชายขึ้นมาจริงๆ คุณจะ

ชอบคนอื่นมั้ย”

“ตอนนี้ฉนักช็อบคนอื่นนะคะ” ไวโอเลต็พูดตาใส “ฉนัชอบคณุ

แมทธิวมากก็จริง แต่ฉันก็ไม่ได้หวังว่าคุณแมทธิวจะมาเป็นแฟนฉัน

หรอก...เพราะฉนัรู้ว่าคณุแมทธวิมคีนที่เขาชอบอยู่แล้ว”

“หมายความว่าไง” วิลเลี่ยมขมวดคิ้วแน่นขึ้นไปอีก ผู้หญิง 

คนนี้มอีะไรให้เขาแปลกใจอยู่เรื่อยเลย

“ฉันเป็นผู้หญิงนะคะคุณวิลเลี่ยม...ฉันดูออกค่ะว่าสายตาของ

คณุแมทธวิไม่ได้มไีว้มองผู้หญงิอื่น เขามคีนที่ชอบอยู่แล้ว” ไวโอเลต็

กระซบิ

“ใคร ท�าไมผมไม่เหน็รู้เลย” วลิเลี่ยมงงเข้าไปใหญ่ พี่ชายเขา

แอบไปมีผู้หญิงตอนไหน “แมทธิวไม่น่าจะมีใครนะ หรือมี แต่ผม 

ไม่รู้” ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิกไ็ม่ใช่เรื่องแปลก เพราะแมทธวิไม่เคยปรปิาก

บอกเรื่องส่วนตวัให้ใครฟังเลย...แม้แต่กบัน้องชายอย่างเขา
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“ลองถามเขาดูสิคะ” ไวโอเล็ตแนะน�าแล้วอมยิ้ม “บางทีเขา 

อาจจะรออยู่กไ็ด้นะ”

“รออะไร” วลิเลี่ยมเสยีงห้วน “รอให้เจอใครคนนั้นสกัทน่ีะเหรอ”  

เขาพูดขึ้นจมูก คดิว่าเรื่องนี้ยายเป็ดน้อยคงอ�าเขาเล่นข�าๆ 

“ไม่ได้รอให้เจอ...รอให้กลบัมา” ไวโอเลต็ระบายยิ้มกว้าง ปล่อย

ให้วลิเลี่ยมมองเธอด้วยความสบัสนอยูอ่ย่างนั้นโดยไม่คดิที่จะให้ความ

กระจ่างเพิ่มเติม...ถ้าคุณแมทธิวรอใครอย่างที่เธอคิดจริงๆ เธอเอง 

กร็ออยู่เหมอืนกนั...แต่รอดูเธอคนนั้นของคณุแมทธวินะ


