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“อือ๊...” เสยีงครางผะแผ่วดงัลอดออกมาจากรมิฝีปากบาง

สีชมพูอ่อนของหญิงสาวร่างบาง ที่นอนจมอยู่บนเตียงนอนหนานุ่ม

ภายในห้องนอนกว้างขวางของคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุง ใบหน้า

สะสวยที่เลอะเครื่องส�าอางส่ายสะบัดไปมาจนผมยาวสีน�้าตาลอ่อน

สยายยุง่เตม็หมอนนุม่เมื่อชายร่างสงูใหญ่เปลอืยเปล่าเบยีดเรอืนกาย

แน่นหนั่นเข้าแนบชิด คลุกเคล้าหนักหน่วงตามแรงอารมณ์ที่ลุกฮือ  

ไม่แพ้มือและริมฝีปากที่ก�าลังท�างานสัมพันธ์กันได้อย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง

ริมฝีปากหยักเต็มสีเข้มแสนร้ายกาจไล่จูบไปทั่วใบหน้าหวาน

ละมุนและซอกคอหอมกรุ่น ก่อนพรมจูบซ�้าๆ ลงบนหัวไหล่กลมมน

เปลือยเปล่าราวกับจะปัดเป่าความหวาดกลัวให้จางหายไป ยามรับรู้

ได้ถงึอาการเกรง็ของร่างนุ่มนิ่มใต้อก

“คณุ...” เสยีงหวานท้วงผะแผ่ว พร้อมกบัออกแรงดนัไหล่บกึบนึ

ของชายหนุ่มเหนอืร่างเบาๆ เพื่อหยดุยั้งการกระท�าของอกีฝ่าย ซึ่งคน

ที่ก�าลงัมวัเมาในสมัผสัหวานละมนุกย็อมผละออกแต่โดยด ีก่อนยนัตวั

ขึ้นมองสบดวงตากลมโตสั่นระรกิ

“คะ...คณุเมาหรอืเปล่า”

บทน�ำ
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“หือ?” คนฟังเลิกคิ้วคมเข้มขึ้นสูงเป็นเชิงถามอย่างแปลกใจ 

กวาดตาฉ�่าเยิ้มเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ไปทั่วใบหน้าเรียวสวยอย่าง

ส�ารวจ ทั้งคิ้วทรงตรงสีน�้าตาลอ่อนเหนือดวงตากลมสีอัลมอนด์ล้อม

กรอบด้วยแพขนตาเส้นเลก็ ไล่เรื่อยมายงัสนัจมกูโด่ง และรมิฝีปากรปู

กระจบัสชีมพูที่ก�าลงัเผยออยู่น้อยๆ อย่างพงึพอใจ

“สวย”

“คุณเมา?” หญิงสาวยังคงย�้าค�าเดิม ดวงตาฉายความลังเล 

ไม่แน่ใจ คนฟังจงึพยกัหน้ารบัส่งๆ

“ออื คงเมามั้ง”

คนเสียงห้าวตอบรับสั้นๆ ก่อนฉกริมฝีปากลงปิดปากอิ่ม ใช้

ความเชี่ยวชาญเปิดกลบีปากนุม่ออกอย่างง่ายดาย แล้วแทรกปลายลิ้น

อุ่นเข้าไปส�ารวจโพรงปากนุ่มหวานเพื่อดูดดึงปลายลิ้นเล็กสีชมพูให้

โต้ตอบกลบัมาด้วยกริยิางกเงิ่น ขณะที่ฝ่ามอืใหญ่ลากไล้เคล้นคลงึไป

ทั่วร่างอิ่มอย่างหนักมือ และนึกภูมิใจยามที่คนใต้ร่างแอ่นกายขึ้นรับ

ทกุสมัผสัจากเขาด้วยท่าทสีขุสมกึ่งทรมาน

“เจบ็” เสยีงร้องประท้วงดงัขึ้น ยามที่เขาดดูดงึจดุอ่อนไหวอย่าง

มันเขี้ยว ใบหน้าคมสันจึงผละออกจากทรวงอกอวบสล้างเพื่อเงยขึ้น

มองสบตาหญิงสาว ทันได้เห็นนัยน์ตาวิบไหวเจือด้วยริ้วแห่งความ

สเิน่หาอยูช่ั่ววนิาทหีนึ่ง เขาจงึหยดัตวัขึ้นมอบจมุพติแผ่วเบาให้แก่ท่าที

น่ารกัน่าใคร่นั่น

“เชื่อใจพี่นะ ไม่ต้องกลวั”

เขากระซบิปลอบเสยีงแผ่ว มองแววตาอ่อนเดยีงสาที่เตม็ไปด้วย

ความหวาดหวั่นและความอยากรูอ้ยากลองอย่างเอน็ดเูสยีจนอดหยดั

ตวัขึ้นจูบหน้าผากมนไปอกีหนึ่งทไีม่ได้ ก่อนเขาจะเริ่มต้นบทเรยีนแรก

รักอย่างหนักหน่วงจริงจัง ท�าเอาคนอ่อนประสบการณ์ถึงกับส่งเสียง

ร้องครวญ
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“อ๊ะ! เจบ็”

“นิดเดียว” คนปลอบบอกเสียงสั่นพร่า เมื่อถูกความรัญจวน

โอบล้อมไปทั่วทกุอณูความรู้สกึ

“คณุ...”

“พี่แบงค์ เรียกว่าพี่แบงค์” คนร่างใหญ่เค้นเสียงบอกแกมสั่ง 

ใบหน้าคมสนับดิเบ้เมื่อถูกความอ่อนนุม่โอบรดัแน่นหนบั จนต้องผ่อน

ลมหายใจยาวเพื่อระงบัอารมณ์รุม่ร้อนที่พุง่พรวดซึ่งเกดิจากความรู้สกึ

อยากกระหน�่ารกัคนใต้ร่างอย่างรนุแรง

“ฮื้อ”

“เรียกสิครับ เรียกพี่แบงค์สิ” เขาบอกย�้าเมื่อคนดื้อรั้นไม่ยอม

เอ่ยปาก แกล้งเบียดกระแซะตัวตนเข้าล�้าลึก ท�าเอาหญิงสาวถึงกับ

หลดุเสยีงครางกระเส่า ขณะที่มอืเลก็ยกขึ้นทบุไหล่หนาเป็นพลัวนั

“หนูเจบ็นะ...”

“ก็เรียกพี่แบงค์ก่อนสิ” เขาย�้าพลางมองสบดวงตากลมฉ�่าน�้า

อย่างเป็นต่อ เหน็หญงิสาวส่ายหน้าเม้มปากน้อยๆ อย่างดื้อดงึ ชาย

หนุม่จงึเสอืกกายเข้าหาอกีครั้งอย่างหน่วงหนกั และนั่นท�าให้คนใต้ร่าง

แพ้ราบคาบอย่างสมบูรณ์ เมื่อหลดุเสยีงร้องเรยีกชื่อเขาอย่างจ�านน

“ฮื้อ พี่แบงค์ขา...”

ติ๊ง!

เสียงข้อความจากโปรแกรมแชตที่เปิดทิ้งไว้ดังขึ้น เรียกให้ร่าง

สูงใหญ่ที่นอนอยู่บนเตยีงนอนตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดศรีษะและพบ

ว่าหญงิสาวข้างกายที่เขาพามาด้วยหายตวัไปแล้ว ทิ้งไว้เพยีงกลิ่นกาย

หอมละมนุที่ยงัคงก�าจายอยูต่ามหมอนและผา้ห่มนวมผนืใหญ่ พร้อม

ด้วยรอยเลอืดสจีางบนผ้าปูที่นอนสเีทาอ่อนยบัยุ่ง ซึ่งเป็นภาพจ�าที่ยงั

คงฉายชดัในความรู้สกึ ราวกบัว่าเรื่องราวเมื่อค�่าคนืที่ผ่านมาเพิ่งผ่าน



10  เล่ห์บารมี

พ้นไป

ติ๊ง!

ชายหนุ่มสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงพร้อมกับยกมือใหญ่ขึ้น 

เสยผมตดัสั้นสดี�าสนทิของตวัเองลวกๆ ก่อนเอี้ยวตวัไปหยบิโทรศพัท์-

มอืถอืบนหวัเตยีงขึ้นมาเปิดด ูพบว่าเป็นข้อความจากบรรดาเพื่อนร่วม

งานรุน่น้องที่ส่งเข้ามารวัๆ ด้วยเนื้อหาคล้ายคลงึกนั ใจความคอืถามว่า 

เขาอยูท่ี่ไหนและให้รบีๆ หน่อย ซึ่งข้อความพวกนั้นท�าเอาคิ้วเข้มขมวด

มุ่นอย่างแปลกใจ แต่ก่อนที่เขาจะนกึสงสยัมากไปกว่านี้ สมาร์ตโฟน

ในมอืกส็่งเสยีงดงัขึ้น นิ้วเรยีวแขง็แรงจงึกดรบัอย่างรวดเรว็

“ว่าไง”

“ว่าไงอะไรของพี่วะ อยู่ไหนแล้วเนี่ย” เสยีงกึ่งวนีอย่างเอาเรื่อง

ของรุ่นน้องดงัลอดมาตามสาย ท�าเอาคนฟังงงหนกัขึ้นไปอกี

“อยู่ไหนอะไรของมงึวะ”

“อย่ามาตลก เข้ามาที่ห้องประชมุด่วนเลย เขารอพี่กนัอยู่เนี่ย” 

อีกฝ่ายยังคงย�้าเรื่องเดิมเสียจนคนฟังต้องสะบัดศีรษะแรงๆ ไล่ความ

มนึงงที่เข้าเกาะกมุเซลล์ประสาทสั่งการแล้วถามอย่างไม่มั่นใจนกั

“เดี๋ยวนะ ห้องประชมุอะไรวะ มงึพูดให้ชดัๆ ซ”ิ

“ก็ห้องประชุมแผนกไงพี่ วันนี้เรามีประชุมแผนงานกับซีอีโอ

ใหญ่ นี่อย่าบอกนะว่าพี่ลมื”

“ฉิบหายแล้ว!” ชายหนุ่มสบถเสียงดังลั่นพลางยกมือขึ้นยีผม

ตวัเองจนยุ่งเหยงิ ท�าเอาปลายสายอทุานลั่นอย่างตกใจไม่แพ้กนั

“เฮ้ย! นี่พี่ลมืจรงิด”ิ

“เออน่ะส ิบอกไอ้คใีห้รอกูแป๊บ”

“โห ลูกน้องกติตมิศกัดิ์ บอกให้เจ้าของบรษิทัรอได้ด้วย” ปลาย

สายแค่นเสียงมาตามสายอย่างไม่จริงจังนัก ด้วยรู้ว่าบารมีสนิทสนม

กบัเจ้าของบรษิทัเมธตระกูลทวกีรุ๊ปมากแค่ไหน
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“เออน่ะ กูขอเวลาครึ่งชั่วโมง”

“ตื่นสายแบบนี้ เมื่อคนืหิ้วใครไปนอนที่ห้องหนุ่มโสดหรอืไงพี่”

“อย่ามารูด้”ี เขากระแทกเสยีงว่า แต่ปลายสายกลบัผวิปากแซว

เสยีงระรื่น

“งั้นแปลว่าจรงิน่ะส”ิ

“แค่นี้ กูจะไปอาบน�้า”

“แน่ะๆ รบีเปลี่ยนเรื่องเชยีวละ” อกีฝ่ายแซวเสยีงกลั้วหวัเราะ 

บารมหีวัเราะหเึบาๆ ในล�าคอ ก่อนจะกดตดัสายแล้วก้าวลงจาก

เตยีงนอนหลงัใหญ่ ร่างสงูเดนิตรงไปยงัโต๊ะเครื่องแป้งที่ท�าจากไม้โอ๊ก

เนื้อดีฝังด้วยกระจกบานใส และนั่นท�าให้เขาได้เห็นรอยฟันซี่เล็กตรง

หวัไหล่และคสิมาร์กสชีมพูเข้มตรงล�าคอที่สะท้อนกลบัมา

มือใหญ่แตะร่องรอยเหล่านั้นอย่างเผลอไผลพร้อมกับรอยยิ้ม 

ที่ผุดขึ้นตรงมุมปากอย่างพึงพอใจ หญิงสาวอาจจะคิดว่าเขาเมาเกิน

กว่าจะจ�าเรื่องราวที่เกดิขึ้นได้ แต่ในความเป็นจรงิเขากลบัสามารถจ�า

ทกุสมัผสัที่เกดิขึ้นได้ขึ้นใจ จ�าได้ดอีย่างที่เธอคาดไม่ถงึเลยด้วยซ�้า

น้องแก้มป่องคนด.ี..
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‘ชนุพ่อขา อุ้มๆ หนมูายเหนือ่ย’ เดก็หญงิตวัป้อมวยัห้าขวบ 

ในชดุกระโปรงสหีวานหยดุเดนิกะทนัหนั แล้วหนัมาเอ่ยเรยีกบดิาด้วย

น�้าเสยีงออดอ้อนขดักบัใบหน้ายบัยุ่งชื้นเหงื่อ

‘อุ้มหนูหน่อย นะๆ’ เอ่ยบอกพร้อมกบัชูแขนอวบขึ้นทั้งสองข้าง 

เรยีกรอยยิ้มละมนุจากคนเป็นบดิาที่เดนิตามหลงัอยู่อย่างเอน็ดู 

ร่างสูงเดนิเข้าไปหาคนตวัเลก็ ค้อมตวัลงพร้อมกบัยื่นท่อนแขน

แขง็แรงออกไปรวบตวัเดก็หญงิขึ้นอุม้แนบอกอย่างเอาใจ ท�าเอาอกีฝ่าย

ชูแขนสูงส่งเสยีงร้องเย้ๆ อย่างดใีจ

‘ชนุพ่อใจด’ี เดก็หญงิบอกเสยีงหวาน แล้วซบหน้าเข้ากบัซอกคอ

ของบดิาอย่างออดอ้อน

‘พี่มัตถ์ละก็ ชอบไปตามใจลูก เดี๋ยวยายหนูก็ได้ใจ’ คนเป็น

ภรรยาที่เดนิตามหลงัมาต่อว่าเสยีงขุน่อย่างไม่เหน็ด้วย เมื่อเหน็ว่าสามี

ชอบตามใจลูกสาวตวัน้อยอยู่เสมอ

‘ลูกยงัเดก็อยู่เลย ไม่เป็นไรหรอก’

ปรมตัถ์บอกอย่างดื้อดงึพร้อมกบัหอมแก้มป่องฟอดใหญ่ เรยีก

เสียงหัวเราะคิกคักอย่างจั๊กจี้จากลูกสาว ท�าเอาคนเป็นภรรยาได้แต่

มองอย่างระอาใจ เมื่อคนเป็นสามไีม่ฟังค�าท้วงตงิจากตวัเองเลยสกันดิ

1
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เดยีว

‘ชนุแม่ขา หนูมายกนิตมินะคะ’ เดก็หญงิเอ่ยขอเสยีงใสพร้อม

กับยกมือชี้โบ๊ชี้เบ๊ยามเดินผ่านหน้าร้านขายไอศกรีมที่มีบรรดาลูกค้า

เดก็ๆ พร้อมด้วยผู้ปกครองยนืออรอควิกนัอยู่เตม็หน้าร้าน

‘นะคะ หนูมายกนิตมินะ’

‘ไม่ได้จ้ะ เดี๋ยวเลอะชุดสวย’ มนฤดีห้ามปราม ท�าเอาดวงตา

กลมโตหม่นแสงลงเลก็น้อย ได้แต่มองตามเพื่อนคนอื่นเดนิถอืไอศกรมี

โคนสสีนัสดใสตาปรอย ซึ่งท่าทนีั้นท�าเอาปรมตัถ์หลดุหวัเราะ

‘หนูมายอยากกนิหรอืคะลูก’

‘ค่ะ ชนุพ่อ หนูมายอยากกนิ’ คนตวัเลก็มองบดิาด้วยสายตา

อ้อนวอน 

แต่ก่อนที่ปรมัตถ์จะได้ตามใจลูกสาวตัวน้อยอีกครั้งเขาก็หัน 

ไปเจอคนรู้จักเข้าเสียก่อน เป็นครอบครัวของรุ่นพี่ซึ่งอยู่บ้านติดกัน  

เขาจงึส่งเสยีงร้องทกัทายไปก่อนตวัตามมารยาท

‘สวสัดคีรบัพี่บูม’

‘อ้าว มตัถ์ มาเหมอืนกนัเหรอ’ 

‘ครบัพี่ พอดยีายตวัเลก็เขามกีจิกรรมเต้นประกอบเพลงน่ะครบั’ 

ปรมตัถ์ตอบยิ้มๆ 

คนตัวป้อมในอ้อมแขนเขาขยับตัวยุกยิกพร้อมกับกางแขนขึ้น 

ขอโผลงจากอ้อมกอดของบดิา แล้วหนัไปเรยีกชื่อเดก็ชายตวัผอมที่ยนื

ห่างออกไปอย่างคุ้นเคย

‘พี่แบงค์ขา’

เดก็หญงิตวัน้อยเอ่ยเสยีงใส สามารถจดจ�าชื่อพี่ชายข้างบ้านได้

ขึ้นใจ แม้จะเคยพบเจอกันเพียงแค่ไม่กี่ครั้ง เพราะครอบครัวของ

ปรมตัถ์และมนฤดเีพิ่งย้ายเข้ามาอยูบ้่านหลงัตดิกนัได้เพยีงไม่ถงึเดอืน 

แต่ด้วยความช่างพูด ช่างเจรจาของเดก็หญงิตวัน้อย ท�าให้ครอบครวั
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โชติสถาพัฒน์นึกเอ็นดู เด็กหญิงตัวป้อมจึงกลายเป็นตัวเชื่อมความ

สมัพนัธ์ระหว่างสองรั้วบ้าน จนท�าให้สองครอบครวัสนทิสนมกนัอย่าง

รวดเรว็

‘น้องมายสวสัดคีณุลงุคณุป้าหรอืยงัลกู’ มนฤดเีอ่ยขึ้นพร้อมกบั

แตะมือลงบนแขนของลูกสาวเบาๆ เป็นเชิงเตือน เด็กหญิงจึงยกมือ

ป้อมๆ ขึ้นกระพุ่มไหว้กลางอก

‘ซาหวดัดคี่าชนุลงุชนุป้า’

‘พี่บอสกบัพี่แบงค์ด้วยจ้ะ’

‘ซาหวดัดคี่า’ คนเสยีงใสเอ่ยแจ้วๆ พลางขยบัตวัยกุยกิอกีครั้ง 

ปรมตัถ์ปล่อยให้ลกูสาวลงยนืบนพื้นด้วยตวัเอง ก่อนคนตวัเลก็

จะเดนิไปหาเดก็ชายทั้งสอง และเป็นลูกชายคนเลก็ของบ้านที่เอ่ยทกั

เสยีงหวาน

‘สวสัดคีรบัคนสวย’ 

เดก็หญงิฉกียิ้มกว้าง มองอกีฝ่ายตาแป๋วแหวว ก่อนจะเอ่ยถาม

เสยีงใส

‘น้องฉวยไหม’

‘สวยครบั’ เดก็ชายตอบเอาใจ ก่อนคว้าคนตวัป้อมขึ้นอุ้มแนบ

อก ท�าเอาคนเป็นมารดาที่ยืนมองอยู่ต้องเอ่ยปรามเนื่องด้วยตัวอ้วน

กลมของเดก็หญงินั้นแทบจะใหญ่กว่าร่างผอมสูงของเดก็ชาย

‘อุ้มน้องดีๆ  นะลูก ระวงัจะท�าน้องหล่นนะแบงค์’

‘ครบั’

‘ดทู่าจะไม่หล่นหรอกค่ะ แม่นางฟ้าของมนกอดคอพี่แบงค์แน่น

เชยีว’ มนฤดเีอ่ยบอกอย่างเอน็ดู 

นาถลดาที่ยืนมองอยู่ก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับความน่ารัก

ของทั้งคู่

‘วนันี้น้องมายเต้นๆ เป็นนางฟ้า’
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‘จรงิเหรอ’ เดก็ชายถามพลางก้มมองคนตวัป้อมในชดุกระโปรง

ฟูฟ่องสขีาวสะอาดสะอ้านอย่างเอน็ดู

‘จรงิค่า น้องมายเต้นฉวย’

‘ไหนๆ เต้นยงัไง’

‘อย่างนีๆ้ ’ บอกพลางยกไม้ยกมอืพร้อมกบัขยบัตวัยกุยกิ ท�าเอา

เดก็ชายหวัเราะชอบใจ อดก้มลงหอมแก้มป่องไม่ได้

‘แก้มป่องจงัเลย หอมด้วย ไหนมาหอมอกีทซี’ิ

‘ไม่อาว’

‘น้า...’ เอ่ยบอกอย่างชอบใจพร้อมกบัหอมแก้มป่องๆ ครั้งแล้ว

ครั้งเล่าอย่างมันเขี้ยว ท�าเอาคนตัวเล็กกว่าหัวเราะคิกคักเพราะจั๊กจี้ 

ท่ามกลางสายตาเอื้อเอน็ดูในความสมัพนัธ์น่ารกัของเดก็ทั้งคู่

‘น่ารกัที่สดุเลย น้องแก้มป่องของพี่’

แชะ! แชะ! แชะ!

“สมาย เบี่ยงหน้ามองกล้องนดิครบั” เสยีงกดชตัเตอร์ที่ดงัขึ้น

ระรัวพร้อมกับน�้าเสียงอันคุ้นเคยดึงสติของหญิงสาวที่หลงวนอยู่กับ

ความทรงจ�าเดมิๆ ให้หวนกลบัมายงัปัจจบุนั หลงัปล่อยให้มนัจมอยู่

กบัอดตีอยู่ชั่วนาทยีามเมื่อนกึถงึเหตกุารณ์ที่ผ่านพ้นมา

“เชดิหน้าขึ้นนดิ มองจกิกล้องหน่อยครบั สวย ดมีาก”

ร่างเพรียวระหงท�าตามค�าสั่งของช่างภาพหนุ่มอย่างว่าง่าย  

ด้วยการเชิดใบหน้าสะสวยขึ้นสู้กล้องและแอ่นอกอวบให้ผลิพุ่งตาม

คอนเซปต์เซ็กซี่ที่ทางนิตยสารตั้งไว้ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนท่าทางการ 

โพสไปเรื่อยๆ อย่างมืออาชีพ เพียงไม่นานงานถ่ายแบบครั้งส�าคัญก็

เสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อยและทันเวลาที่วางไว้ รักษามาตรฐานการ

ท�างานของตวัเองไว้ได้อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งนั่นเป็นข้อดทีี่ท�าให้ผู้ว่าจ้าง

วางใจ และมกัจะเรยีกใช้งานเธอเสมอ แต่กว่าจะมวีนันี้ได้นั้นกไ็ม่ใช่
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เรื่องง่ายส�าหรบัเธอเลย เพราะหญงิสาวต้องท�างานอย่างหนกัมาตลอด

เพื่อพสิูจน์ตวัเอง

มนยา จริาวฒันกลุ เป็นพรติตลี�าดบัต้นๆ ของมอเดลลงิชื่อดงั 

ซึ่งมีสาวประเภทสองอย่างแก้วเกล้าที่รู้จักผู้คนในแวดวงบันเทิงเป็น

เจ้าของ และด้วยภาพลกัษณ์ของมนยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์พร้อม ทั้ง

ใบหน้าสะสวย หุ่นดี มีทรวดทรงเว้าโค้งน่ามองในสัดส่วน 34-24-35 

พร้อมด้วยส่วนสูงสมตวักว่าหนึ่งร้อยหกสบิห้าเซนตเิมตร ท�าให้มนยา

ได้รบัการสนบัสนนุจากเจ้าของมอเดลลงิเป็นพเิศษ จะเรยีกว่าถกู ‘ดนั’ 

กไ็ม่ผดินกั เพราะแก้วเกล้ามกัจะป้อนงานให้มนยาอยู่เสมอ 

แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องด้วยตัวมนยาเองก็มีความสามารถ 

เรยีนจบจากมหาวทิยาลยัด้วยเกรดเฉลี่ยที่เกอืบท�าให้ได้รบัเกยีรตนิยิม 

ซ�้ายงัสื่อสารด้วยภาษาองักฤษและภาษาญี่ปุน่ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ง

ความสามารถนั้นถอืเป็นใบเบกิทางให้เธอได้รบังานมากกว่าเพื่อนร่วม

อาชพีบางคน ที่เอาแต่คอยกระแนะกระแหนเธออยูเ่สมอ แต่หญงิสาว

กพ็ยายามไม่ใส่ใจ ตั้งใจท�างานของตวัเองให้ดทีี่สดุ ท�าให้บรรดาลูกค้า

เรยีกใช้งานเธออย่างไม่ขาด ทั้งออกงานบูทต่างๆ ถ่ายแบบ รวีวิสนิค้า 

และอื่นๆ อกีมากมาย เรยีกได้ว่าแทบจะไม่มเีวลาหยดุพกั เลยท�าให้

เธอดเูหมอืนมรีายได้เข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นก�า แต่ใครจะรูว่้าเบื้องหลงั

ของเธอไม่ได้สวยงามหรือโรยไปด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เห็นกันนัก

หรอก

“สมาย มาดูรูปสิว่าโอเคไหม” ตากล้องหนุ่มที่ท�างานด้วยกัน

บ่อยๆ จนคุ้นเคยกนัดเีอ่ยเรยีก 

หญงิสาวเดนิไปหยบิผ้าคลมุไหล่ผนืใหญ่มาใช้ ก่อนเดนิตรงไป

หาร่างสูงด้วยใบหน้าเรยีบเฉย

“ลองเชก็ดูครบั ถ้าตรงไหนไม่พอใจบอกพี่ได้นะ” อกีฝ่ายบอก

พร้อมกบัเบี่ยงคอมพวิเตอร์พกพาที่ก�าลงัแสดงภาพถ่ายของเธออยูเ่ตม็
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หน้าจอมาให้ดู

นิ้วแขง็แรงกดเลื่อนภาพถ่ายให้หญงิสาวดทูลีะภาพๆ อย่างช้าๆ 

เหมอืนเช่นทกุครั้ง เพื่อให้หญงิสาวได้เชก็ความเรยีบร้อยของตวัเอง ซึ่ง

ภาพร่างแบบบางในชุดเสื้อผ้ารัดรูปน้อยชิ้น โชว์สัดส่วนเว้าโค้งและ 

เนนิอกอวบอิ่มกท็�าเอาเจ้าตวัเม้มปาก แต่กท็�าอะไรไม่ได้ นอกจากยิ้ม

รบัและซ่อนทกุความรู้สกึไว้ภายใต้ใบหน้ายนิดี

“สมายโอเคไหม”

“ถ้าตรงคอนเซปต์ของเล่ม มายกโ็อเคทกุรูปแหละค่ะ” มนยา

ตอบพร้อมกบัฝืนยิ้มสวย ท�าเหมอืนไม่รูส้กึรูส้าอะไร ทั้งที่ความเป็นจรงิ

เธอยังไม่คุ้นชินกับงานที่ต้องโชว์เรือนร่างสักนิดเดียว แม้ว่าจะคร�่า-

หวอดอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่อายสุบิแปดปีกต็าม

“ถ้างั้นเอาตามนี้นะครบั”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้ารบัอย่างง่ายๆ ไม่อยากท�าตวัเรื่องมาก

ให้เสยีงาน แม้จะรู้สกึว่าเสื้อผ้าเซตนี้ดูเซก็ซี่เกนิงามไปนดิกต็าม

“ถ้าพี่แทนไม่มอีะไรแล้ว งั้นมายขอตวัไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ”

“เชญิครบั” 

มนยายิ้มให้เขาอกีครั้ง ก่อนหมนุตวัเตรยีมเดนิไปยงัห้องแต่งตวั 

แต่ยงัไม่พ้นจดุถ่ายแบบดกีถ็ูกชายหนุ่มเรยีกเอาไว้เสยีก่อน 

“เดี๋ยวครบัสมาย”

“พี่แทนมีอะไรหรือคะ” มนยาหยุดเดินแล้วหันไปมองหน้าคน

ถามอย่างสงสยั

“เลกิงานแล้ว ไปกนิข้าวกบัพี่ไหม”

“ขอบคุณที่ชวนนะคะ แต่วันนี้มายต้องรีบกลับบ้านน่ะค่ะ”  

หญงิสาวปฏเิสธทนัท ี พร้อมกบัส่งยิ้มบางๆ ให้ ท�าเอาช่างภาพหนุ่ม

หน้าเจื่อน เมื่อค�าตอบที่ได้รับเป็นเหมือนเช่นทุกครั้งที่เขาพยายาม 

เอ่ยชวน
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“มายขอโทษจรงิๆ นะคะ”

“ไม่เป็นไรครบั ไว้ครั้งหน้ากไ็ด้” 

หญงิสาวเพยีงยิ้ม ไม่ได้ตอบรบัค�าพดูนั้นว่าครั้งหน้าเธอจะยอม

ไปรับประทานอาหารกับเขาหรือเปล่า เพราะเธอไม่อยากเพิ่มปัญหา

ให้ตวัเอง แค่จดัการกบัชวีติกเ็หนื่อยมากพอแล้ว

แทน หรือ ภวิศ เป็นหนุ่มหล่อที่เพียบพร้อมทั้งฐานะและการ

ศกึษา เขาเป็นลูกหลานไฮโซที่เปลี่ยนงานอดเิรกมาเป็นงานหลกั และ

ท�าได้ดีจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออาชีพได้อย่างไม่ยากเย็น ซึ่งภาพลักษณ ์

ดูดีและโพรไฟล์สมบูรณ์แบบท�าให้เขาเป็นที่หมายปองของบรรดา 

พรติตแีละนางแบบทั้งหลายในวงการ 

มนยาไม่อยากไปแก่งแย่งตบตีกับใครๆ จึงพยายามหลีกเลี่ยง 

ท�าเป็นมองไม่เหน็มติรไมตรทีี่เขาหยบิยื่นให้ เพราะการที่ภวศิดูสนอก

สนใจเธอมากกว่าเพื่อนร่วมอาชพีคนอื่นๆ ท�าให้เธอถกูเพื่อนร่วมวงการ

หลายต่อหลายคนมองค้อนจนตาแทบหลดุ

“ให้พี่ไปส่งไหม” ภวศิไม่ละความพยายาม เช่นเดยีวกบัมนยา

ที่ไม่ละความพยายามที่จะปฏเิสธ

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวมายต้องแวะไปท�าธรุะด้วย ขอบคณุพี่แทน

มากๆ นะคะ” 

“ครบั” อกีฝ่ายรบัค�าเสยีงเบา สหีน้าดผูดิหวงัเลก็น้อย แต่มนยา

ท�าเป็นมองไม่เหน็ และรบีขอตวั

“ถ้างั้นมายไปก่อนนะคะ”

“ครบั กลบับ้านดีๆ  นะ” เขาส่งความห่วงใยส่งท้าย

หญงิสาวหมนุตวัเดนิออกมาอย่างรวดเรว็ และได้แต่นกึขอโทษ

อกีฝ่ายในใจที่ไม่สามารถรบัไมตรจีากเขาได้จรงิๆ

มนยาเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชดุเสื้อกล้ามสเีทาอ่อนรดัรปูกบักางเกง

ยีนขาสั้นกุดเป็นเสื้อยืดสีขาวตัวโคร่งเนื้อบางเบาและกางเกงสกินนี 
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ขายาวสดี�าสนทิ ก่อนแวะไปบอกลาทมีงานของผู้ว่าจ้างแล้วจงึขอตวั

กลบัหลงัจากงานทั้งหมดเสรจ็สิ้น โดยปฏเิสธการไปรบัประทานอาหาร

กบัทางทมีงานเหมอืนอย่างเคย

ร่างระหงเดินออกจากสตูดิโอแล้วก้าวฉับๆ ตรงไปที่ป้าย

รถโดยสารอย่างเร่งรีบแทนการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่เพื่อประหยัด 

ค่าใช้จ่าย ก่อนจะแวะไปเลอืกซื้ออาหารส�าหรบัมื้อเยน็ที่หน้าปากซอย

ทางเข้าหมู่บ้าน ที่มีร้านสะดวกซื้อและรถเข็นขายอาหารคับคั่ง โดย

เลือกกับข้าวจากเมนูที่มารดาชื่นชอบ นั่นคือแกงส้มชะอมไข่และ 

หอยลายผดัฉ่า

มนยาอาศยัอยู่กบัมารดาที่บ้านหลงัหนึ่งในชมุชนแออดั โดยที่

ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค�่าแตกต่างกันไป ทั้งค้าขาย

และรบัจ้าง มทีั้งขายอาหาร ขายผกั ขายปลาหมกึย่าง รวมไปถงึขาย

ลูกโป่งตามงานวัดด้วย เรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

ปะปนกัน แต่นับว่าเป็นความโชคร้ายของมนยาที่รายล้อมไปด้วย

บรรดาเพื่อนบ้านสอดรู้ ที่จ้องจะอยากรู้ทกุเรื่องในครอบครวัเธอ

“กลบัมาแล้วรนึงัมาย แม่แกเมาหวัราน�้าแต่วนัเลย เหน็ว่าเล่น 

ไพ่ได้ไปหลายพนัเลยนี่ ป่านนี้ซื้อเหล้ากนิจนหมดไปแล้วมั้ง” 

ป้าข้างบ้านในซอยเดียวกันเกาะขอบรั้วไม้โผล่หน้าออกมา

ทกัทายด้วยประโยคที่ท�าให้มนยาต้องแอบกลอกตา เธอรู้ดวี่ามารดา

จะมสีภาพเป็นอย่างไรในทกุๆ เยน็ แต่กไ็ม่ชอบใจทกุครั้งที่เพื่อนบ้าน

มาตะโกนแจ้งข่าวจนคนทั้งซอยรู้ไปด้วยกันหมดแบบนี้ มนยาเพียง 

ท�าเฉย ไม่โต้ตอบ ขณะที่คนสูงวัยกว่ายังพูดต่อโดยไม่รับรู้ถึงความ 

ขุ่นเคอืงใจของเธอสกันดิ

“แล้วนั่นซื้ออะไรมาเตม็ไม้เตม็มอืล่ะ คงไปแก้ผ้าถ่ายรูปมาอกี 

ละสิ เงินดีแบบนี้น่าให้นังแจ๋มมันไปท�าบ้างจริงๆ ถ้ามันไปท�าต้องได้
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เงนิเยอะกว่าแกแน่ๆ เลย ลูกฉนัน่ะทรงโตอย่างกบัลูกแตงโมแน่ะ” ว่า

พลางหวัเราะคกิคกัชอบใจ 

มนยาแอบกลอกตา นึกค่อนในใจว่าแค่หน้าอกใหญ่ก็ใช่ว่าจะ

ท�างานนี้ได้ดกีนัทกุคนซะที่ไหน

“ถ้าป้าไม่มอีะไรแล้ว ฉนัขอตวัก่อนนะจ๊ะ” มนยาเอ่ยตดับทแล้ว

ก้าวเรว็ๆ จากมา ไม่ยอมอยูฟั่งค�าบรภิาษว่าเธอไม่มมีารยาทที่เดนิหนี

ผู้ใหญ่ แต่นั่นเป็นสทิธิ์ของเธอที่จะปกป้องตวัเองนี่

ร่างบางหยดุยนือยูท่ี่หน้าบ้านไม้หลงัซอมซ่อ ก่อนผลกัประตรูั้ว

เหลก็ที่เขรอะไปด้วยสนมิเข้าไปด้านใน เดนิผ่านสวนหย่อมที่รกเรื้อไป

ด้วยหญ้าสูงเพราะไม่มีคนดูแล ตรงไปยังตัวบ้านไม้แบบสองชั้นที่ยัง

คงปิดสนทิ

“กลบัมาแล้วจ้ะ” หญงิสาวส่งเสยีงร้องบอกยามเปิดประตบู้าน

เข้าไปแล้วเจอกบัความมดืมดิ ก่อนเอื้อมมอืบางไปกดสวติช์ไฟจนมนั

สว่างไปทั่ว เผยให้เหน็ร่างผอมของมารดานั่งอยูบ่นพื้นข้างโซฟาตวัเก่า

พร้อมด้วยขวดเหล้าและจานใส่ถั่วลสิงคั่วหล่นกระจดักระจาย ซึ่งเป็น

ภาพที่ท�าให้คนตั้งใจท�างานหนกัมาตลอดทั้งวนัรู้สกึหมดเรี่ยวแรง

“แม่...” มนยาร้องเรียกมารดาเสียงระโหย พลันความรู้สึก

เหนื่อยล้ากท็�าให้หยาดน�้าเอ่อคลอนยัน์ตากลมสวย

“กลับมาแล้วเรอะ” เสียงอ้อแอ้ดังตอบกลับมา ก่อนที่คนเป็น

มารดาจะผงกศีรษะที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงซึ่งพิงอยู่กับโซฟาตัวเก่าขึ้นช้าๆ 

แล้วเบือนหน้าซูบตอบมามองลูกสาวที่ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงประตูคล้าย

ถูกสาป

“แกมากด็แีล้ว ไปซื้อเหล้าเพิ่มให้ฉนัหน่อย”

มนยาเม้มปากแน่นขณะเพ่งมองขวดเหล้าขนาดเลก็สองขวดที่

กลิ้งอยู่บนพื้นอย่างเจบ็ปวดหวัใจ ก่อนจะท�าใจกล้าเอ่ยปากเตอืน

“แม่ดื่มเยอะเกนิไปแล้วนะจ๊ะ”
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“เรื่องของฉนั บอกให้ไปซื้อกไ็ปซื้อส”ิ

“แต่แม่ควรกนิข้าวบ้างนะจ๊ะ หนซูื้อแกงส้มชะอมไข่กบัหอยลาย

ผัดฉ่าอย่างที่แม่ชอบมาด้วยนะ” หญิงสาวพูดเอาใจด้วยความรู้สึก 

เจบ็ปวด แต่กด็เูหมอืนจะไม่สามารถเปลี่ยนความคดิของมารดาได้เลย

“ฉนัจะกนิเหล้า ไม่กนิข้าว”

“แต่ว่าแม่กนิเหล้าจนผอมมากแล้วนะ”

ปึ้ก!

มนยาน�้าตาร่วงยามที่มนฤดปีาแก้วพลาสตกิตรงมายงัเธอด้วย

ท่าทเีกรี้ยวกราดพร้อมกบัแผดเสยีงใส่อย่างไม่พอใจ

“แกเป็นลูก อย่าบงัอาจมาสั่งสอนฉนั!”

“แม่”

“ไปส ิไปซื้อเหล้ามาให้ฉนัเดี๋ยวนี้!” หญงิสาวกลนืก้อนแขง็ๆ ที่

แล่นขึ้นมาจกุอกลงไป ก่อนจะวางถงุกบัข้าวในมอืลงบนโต๊ะแล้วหมนุ

ตวัเดนิออกมาพร้อมกบัน�้าตาที่ร่วงเผาะอย่างเสยีใจ แล้วกพ็ลนันกึถงึ

อดตีที่เคยเตม็ไปด้วยความสขุท่วมท้นหวัใจ อดตีที่มพี่อและแม่แสนด ี

ไม่ใช่แม่ที่จงเกลยีดจงชงัเธอแบบนี้

ปรมัตถ์ บิดาของมนยาเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีตระกูล

เก่าที่มมีรดกหลายล้าน แถมยงัเป็นข้าราชการที่มตี�าแหน่งใหญ่โตใน

กระทรวงการต่างประเทศ นั่นจงึท�าให้มนฤด ีมารดาของหญงิสาว ซึ่ง

เป็นเพยีงลกูสาวแม่ค้าธรรมดาๆ กลายเป็นคณุนายที่มคีนรูจ้กันบัหน้า

ถอืตาตามไปด้วย

มนยาจ�าได้ว่าตอนนั้นตวัเองมคีวามสขุมาก เพราะทกุเยน็ที่กลบั

มาจากโรงเรยีน เธอจะได้เหน็พ่อแม่อยู่กนัพร้อมหน้า โดยที่มารดาท�า

กบัข้าวอยู่ในครวั ส่วนบดิามกัจะนั่งท�างานหรอืไม่กอ็่านหนงัสอืพมิพ์

อยู่บนโซฟาในห้องรบัแขก มเีดก็หญงิมนยานั่งท�าการบ้านอยูใ่กล้ๆ พอ

ช่วงเยน็ย�่ากจ็ะนั่งร่วมโต๊ะรบัประทานอาหารด้วยกนัอย่างมคีวามสขุ
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แต่ความสขุเหล่านั้นไม่ยั่งยนื เมื่อบดิาของมนยาประสบอบุตัเิหตุ 

ทางรถยนต์ขณะก�าลังเดินทางไปประชุมผู้ปกครองให้เธอแทนมารดา

ซึ่งตดินดัสงัสรรค์กบัเพื่อน และเสยีชวีติในเวลาต่อมา หลงัเข้ารบัการ

รกัษาตวัในห้องไอซยูีได้เพยีงแค่สองชั่วโมง น�ามาซึ่งความสญูเสยีครั้ง

ยิ่งใหญ่ในชวีติของเดก็สาววยัเพยีงสบิหกปี เพราะมนยามไิด้เสยีเพยีง

แค่บิดา แต่เธอได้สูญเสียตัวตนของมารดาไปด้วย นับจากวันนั้น 

คณุแม่แสนดกีเ็ปลี่ยนไป มนฤดทีี่เคยรกัใคร่เธอดมีาตลอดตั้งแง่เกลยีด

ชงัเธอราวกบัไม่ใช่ลูกในไส้ ซ�้ายงับอกว่าเป็นความผดิของเธอที่ท�าให้

บดิาต้องตาย 

มนฤดีมองมนยาเป็นเพียงแค่เศษฝุน่น่าร�าคาญในอากาศ ทั้ง

รังเกียจและเกลียดชัง ไม่ยินดียินร้ายกับชีวิตของเธอสักนิด เหมือน 

ไม่มีมนยาอยู่ในบ้าน แต่กระนั้นหญิงสาวก็ยังรักและเทิดทูนมารดา 

ไม่เปลี่ยนแปลง

หลังจากการเสียชีวิตของปรมัตถ์ จากที่มนฤดีเคยใช้เงินอย่าง

สมฐานะก็เปลี่ยนเป็นใช้จ่ายเกินตัว หมดเงินไปกับข้าวของเครื่องใช้

แบรนด์เนมที่เลอืกซื้อมาประดบักาย เพื่อแลกกบัค�าชื่นชมจากบรรดา

สมาคมแม่บ้านในกระทรวง อีกนัยก็เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตัวเอง

ยังมีความเป็นอยู ่ที่ดีมาก แม้จะสูญเสียสามีซึ่งเป็นเสาหลักของ

ครอบครัวไปแล้วก็ตาม นั่นท�าให้เงินประกันและเงินเก็บก้อนสุดท้าย 

ที่มีอยู่ร่อยหรอลงไปอย่างรวดเร็ว และหมดไปในที่สุดเมื่อมนฤดีติด 

การพนนั

แรกๆ มารดาของมนยาก็เล่นเป็นครั้งคราวกับกลุ่มเพื่อนไฮโซ 

โดยอ้างว่าเพื่อความบันเทิงและคลายความทุกข์ที่เกิดจากความสูญ

เสียซึ่งกัดกินใจ แต่พักหลังกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อมารดาแทบจะไม่

กลับบ้านเลย มนฤดีออกตระเวนเล่นการพนันตามบ่อนไปเรื่อยทั้งใน

และต่างประเทศ มทีั้งได้และเสยี ซึ่งพกัหลงัๆ จะเสยีมากกว่าได้ ท�าให้
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ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเริ่มหายออกไปทีละชิ้นสองชิ้น รวมถึง

กระเป๋าราคาเรือนแสนหลายสิบใบ ชุดเครื่องทองและเครื่องเพชรใน 

ตู้เซฟที่มารดาเธอเคยบอกว่าหวงนักหนา ไม่เว้นแม้กระทั่งบ้านที่ใช ้

ซกุหวันอนด้วย มนฤดผีลาญทกุอย่างในระยะเวลาไม่เกนิสองปี ทรพัย์สนิ 

หลายสบิล้านที่เคยมกีห็มดลง แล้วชวีติของมนยากเ็ปลี่ยนไป

...

เสียงชิงช้าตัวเก่าภายในสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านดังเอี๊ยด

อ๊าด ยามร่างแบบบางที่นั่งอยู่เพียงล�าพังท่ามกลางความมืดโยกตัว

เบาๆ ใบหน้าสะสวยที่เลอะเปรอะคราบน�้าตาแหงนเงยขึ้นมองผนืฟ้า

สดี�าสนทิที่ไม่ต่างอะไรกบัความรู้สกึมดืมวัในใจของเธอ 

พลนัน�้าตาที่เธอคดิว่ามนัคงแห้งเหอืดไปแล้วกห็ยดแหมะลงมา

อกีครั้ง ยามนกึถงึเรื่องราวในวนัวานที่เตม็ไปด้วยความสขุใจ ทั้งภาพ

ครอบครวัสขุสนัต์ที่พร้อมหน้ากนั ภาพรอยยิ้ม และเสยีงหวัเราะที่ถูก

ลบเลอืนไป เหลอืทิ้งไว้เพยีงคราบน�้าตา

หญงิสาวยกมอืขึ้นปาดน�้าตาทิ้ง แล้วกไ็ด้แต่ภาวนาในใจให้คน

ที่นอนหลับสบายอยู่บนฟ้าส่งพลังและแรงใจมาให้เธอได้มีเรี่ยวแรง 

สู้ต่อ

‘พ่อมตัถ์จ๋า สมายคดิถงึพ่อเหลอืเกนิ’

ปึ้ก!

มนยายืนนิ่งคาหน้าประตู มองแก้วพลาสติกใบเก่าที่เปรอะไป

ด้วยเหล้าขาวดีกรีแรงกลิ้งอยู่บนพื้น หลังมันลอยหวือมากระทบแก้ม

เธออย่างแรงทนัททีี่หญงิสาวเปิดประตูบ้าน

“แกหายหวัไปไหนมาฮ้า ฉนับอกให้ไปซื้อเหล้าให้ฉนัไง!” 

มือบางที่ก�าถุงพลาสติกบรรจุขวดเหล้าขาวสั่นระริก ขณะที่

ความเจบ็ปวดแล่นปราดไปทั่วซกีหน้าและหวัใจยามสบเข้ากบัแววตา
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รงัเกยีจที่มองมา

“แล้วไหนเหล้าฉนัล่ะ”

“นี่จ้ะ” หญงิสาวบอกเสยีงเบาแล้วขยบัเข้าไปหาคนเป็นมารดา

พร้อมกบัยื่นถงุในมอืให้ 

คนรอถลงึตามองอย่างโมโห “แกไปตั้งนาน แต่ซื้อมาให้ฉนัขวด

เดยีวเนี่ยนะ อลีูกเลว!” มนฤดตีวาดลั่นอย่างไม่พอใจ  พร้อมกบัฟาด

ฝ่ามอืลงบนแขนของลูกสาวอย่างแรงหลายท ีท�าเอาคนถูกกระท�าร้อง

อทุธรณ์

“หนูเจบ็นะแม่” มนยาร้องทั้งน�้าตาปริ่มๆ เธอไม่ได้เจบ็กาย แต่

เจบ็ที่หวัใจเพราะถูกกระท�าให้เสยีความรู้สกึครั้งแล้วครั้งเล่า

“เจบ็น่ะสดิ ีจะได้ตายๆ ไปซะ”

“แม่...” เธอเอ่ยราวกบัจะขาดใจ มองมารดาที่หยบิขวดเหล้าไป

รนิใส่แก้วเก่าๆ อย่างเจบ็ปวด “หนูเป็นลูกแม่นะ”

“ลกูที่ฉนัไม่ต้องการน่ะส ิแกน่าจะตายแทนพ่อแกไปซะ ถ้าเป็น

แบบนั้นชวีติฉนัคงไม่ต้องล�าบากแบบนี้ เป็นเพราะแกแท้ๆ อมีารผจญ 

ถ้าพ่อแกไม่ไปงานประชุมให้แก พ่อแกก็ไม่ต้องมาตาย” มนฤดีเค้น

เสียงพร้อมกับยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอึกใหญ่ ขณะที่มนยาได้แต่ยืนมอง

ภาพนั้นอย่างช�้าใจ

“ฉนัละเกลยีดแกนกั”

“หนูรู้...”

“รู้แล้วกไ็ปให้พ้นหน้าฉนัซะ!”

มนยายนืนิ่ง แม้ว่ามารดาจะพูดจารนุแรงแบบนั้น แต่ในฐานะ

ที่เธอเป็นลูกกอ็ดเป็นห่วงไม่ได้อยูด่ ีหญงิสาวจงึยนืมองมารดาที่กระดก

เหล้าดื่มอกึๆ ด้วยความเป็นห่วง ก่อนจะเอ่ยเสยีงเบา

“แม่กอ็ย่าลมืกนิข้าวด้วยนะจ๊ะ”

“หบุปาก!” มนฤดตีวาดด้วยความชงิชงั “ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉนั 
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นี่มนัชวีติฉนั”

“แม่...”

“ออกไป๊!” 

มนยาเม้มปากแน่นเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์ ก่อนจะยอมเดนิถอย

ออกมาอย่างอ่อนใจพร้อมกับยกมือขึ้นปาดน�้าตา และบอกหัวใจ 

ตวัเองให้ชนิชากบัความใจร้ายของมารดาให้ได้สกัที

มือบางแตะลูกบิดเก่าๆ บนประตูไม้บานเล็ก ก่อนผลัก 

เข้าไปในห้องนอนขนาดเลก็ ที่ค่อนข้างโล่งเพราะมเีพยีงเตยีงนอนเลก็

ติดริมหน้าต่าง ตู้เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ประกอบขึ้นจากโครงเหล็กและใช้ 

ผ้าคลมุอย่างง่ายๆ โต๊ะเครื่องแป้งตวัเลก็ มกีระจกบานเลก็วางอยู่บน

นั้นพร้อมด้วยเครื่องส�าอางแบรนด์ดงัที่หญงิสาวเป็นพรเีซนเตอร์วางไว้

อย่างเป็นระเบยีบ ซึ่งดูขดักบัสภาพห้องนอนโกโรโกโสของมนยามาก 

ข้างๆ โต๊ะเครื่องแป้งเป็นห้องน�้าขนาดเลก็ที่มฝัีกบวั กระจก บนชั้นวาง

เลก็ๆ ใต้กระจกมเีครื่องประทนิผวิหลากหลายแบบวางอยู ่และชกัโครก 

ไม่มีอ่างส�าหรับใส่น�้า หญิงสาวจึงใช้ถังใบเล็กรองน�้าไว้ส�าหรับใช้ท�า 

ความสะอาดชกัโครกแทน 

ร่างบางทรดุนั่งลงบนเตยีงนอนหลงัเก่า ขณะที่มอืเลก็ปาดน�้าตา

ออกจากแก้มใสด้วยความเจ็บปวดใจ เพราะการกระท�าของมารดา 

ไม่ต่างอะไรจากมีดที่แทงลงบนแผลเหวอะหวะซ�้าไปซ�้ามา พลันช่วง

เวลาแห่งค�่าคืนแสนหวานก็ผุดขึ้นมาในความคิดราวกับจะช่วยปลอบ

ประโลมให้เธอหายเจบ็ปวดกบัปัจจบุนั

‘ชื่ออะไร’ คนเสยีงเข้มเอ่ยถาม หลงัยกแก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขึ้นดื่ม ขณะที่มอืใหญ่ซึ่งโอบเรอืนร่างระหงในชดุเดรสรดัรปูเข้ามาแนบ

กายไล้ไปตามล�าแขนกลมกลึงแผ่วเบา ท�าเอาหญิงสาวในอ้อมแขน

ขนลกุซู่



26  เล่ห์บารมี

‘สมายค่ะ ชื่อสมาย’

‘ชื่อเพราะ’ เขาชมสั้นๆ พลางจิบเครื่องดื่มในมือจนหมดแก้ว 

แล้วหันไปมองหน้าคนในอ้อมแขนอย่างส�ารวจท่ามกลางแสงไฟสลัว 

เห็นปลายจมูกโด่งเชิดรั้นรับกับริมฝีปากอวบอิ่มที่เคลือบด้วยลิปสติก

สสี้มอฐิ สเีดยีวกนักบัที่แต่งแต้มบนพวงแก้มอิ่ม

‘สวย’

‘คะ?’

‘เธอสวย’ คนที่สตไิม่เตม็ร้อยเอ่ยชมอกีครั้งอย่างพอใจ ก่อนใช้

มือใหญ่เชยปลายคางเรียวให้หันมาสบตา ท�าเอาหญิงสาวถึงกับ 

ตวัสั่น ยามสบเข้ากบัดวงตาคมที่ฉายแววความปรารถนา ด้วยกลวัว่า

เขาจะจ�าเธอได้

‘คนืนี้...ไปด้วยกนัได้ไหม’

มนยาไม่ได้ตอบ แต่จ้องใบหน้าคมสนันิ่ง ปล่อยให้ความเงยีบ

เป็นค�าตอบ หลงัตดัสนิใจดแีล้วว่าเธอจะยอมออกไปกบัเขา

‘ไม่ตอบ แปลว่าตกลงนะ’

‘ค่ะ’

‘เด็กดี’ คนร่างสูงใหญ่เอ่ยชมแล้วจึงฉกริมฝีปากหนาลงบน 

รมิฝีปากบางแผ่วเบา ก่อนกดแนบแน่นและตรงึใบหน้าสะสวยไว้ด้วย

มือหนาเนิ่นนาน และที่หญิงสาวเองก็หลับตาพริ้มรอรับจุมพิตหนัก

หน่วงอย่างยนิยอมพร้อมใจ

มนยาซบใบหน้าลงบนต้นแขนที่วางอยู่บนเข่าที่ตั้งชันขึ้นด้วย

ความสับสนในหัวใจ แม้จะเป็นเหตุการณ์ฉาบฉวยที่เกิดขึ้นชั่วคราว 

และท�าให้เธอดูเป็นผู้หญิงใจง่าย ยอมตกเป็นของเขาอย่างง่ายดาย 

ทั้งที่เจอหน้ากันได้ไม่กี่ชั่วโมง แต่นั่นเป็นสิ่งที่มนยาต้องการและเธอ 

ตดัสนิใจดแีล้ว เพราะอย่างน้อยเธอกไ็ด้เป็นของคนที่เธอรกั แม้ว่าเขา

อาจจะไม่รบัรู้ถงึการมตีวัตนของเธอเลยกต็าม
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ร่างเพรียวบางในชุดเสื้อยืดกับกางเกงยีนรัดรูปก้าวออก

จากบ้านหลังซอมซ่อแต่เช้าตรู่ หลังท�ากับข้าวง่ายๆ อย่างไข่เจียว 

หมูสับเตรียมไว้ให้มารดาเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้เธอมีถ่ายแบบกับ

ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งตอนเก้าโมงเช้า นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เธอต้อง 

รบีออกจากบ้าน และอกีเหตผุลหนึ่งคอืเลี่ยงการเผชญิหน้ากบัมารดา

ตอนที่อีกฝ่ายไม่เมา เพราะมนยาไม่อยากรับรู้ถึงความเกลียดชังจาก

มนฤดจีรงิๆ

หญิงสาวเดินลิ่วๆ อย่างไม่รีรอไปบนถนนคอนกรีตที่ยังโล่ง 

ปราศจากยานพาหนะต่างๆ จดุหมายคอืป้ายรถโดยสารหน้าปากซอย

ที่อยู่ไกลออกไปราวหนึ่งกิโลเมตร แต่กระนั้นมนยาก็เลือกเดินแทนที่

จะเรยีกมอเตอร์ไซค์วนิ เพราะจะประหยดัเงนิไปได้ถงึสบิบาท พอนกึถงึ

เหตผุลที่เธอไม่มเีงนิเกบ็ทั้งที่เป็นคนประหยดัอดออมแล้วกเ็หนื่อยหวัใจ 

สาเหตุก็เป็นเพราะมนฤดี เนื่องจากมารดามักจะรีดไถเงินเธอไปเข้า

บ่อนเสมอ ไม่ว่าเธอจะแอบเกบ็เงนิไว้ยงัไงกต็าม พอเธอไม่ให้ มารดา

ก็เอาโฉนดที่ดินไปจ�านองทั้งบ้านและที่ดินในราคาสูงลิ่ว จนเธอต้อง 

หาเงินไปไถ่คืนมาเพราะมันเป็นสมบัติชิ้นเดียวในชีวิต แม้มันจะไม่

มากมายสกัเท่าไหร่นกั แต่มนักเ็ป็นที่ที่เธอเรยีกว่าบ้าน เพราะใช้เงนิ

มรดกบางส่วนของพ่อมาซื้อได้

ดังนั้นเงินที่ได้จากการท�างานของมนยาจึงหมุนเวียนอยู่แบบนี้ 

ซึ่งเธอต้องผ่อนค่าบ้านพร้อมด้วยดอกเบี้ยแพงมหาโหดตกเดอืนละหนึ่ง

หมื่นสามพนับาทอกีเกอืบหนึ่งปี กว่าโฉนดเล่มนั้นจะกลบัมาอยูใ่นมอื

เธออกีครั้ง

ร่างเพรยีวบางทรดุนั่งลงบนเก้าอี้พลาสตกิบรเิวณป้ายรถโดยสาร

เป็นคนแรก พลางทอดสายตามองถนนหนทางที่ยังไม่มีการจราจร

แออดัอย่างเหม่อลอย ก่อนผู้โดยสารคนอื่นจะทยอยเดนิออกมารอรถ

เช่นเดียวกัน และในขณะที่นั่งรอรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการฟร ี
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อยู่นั้น พลนัโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋าสะพายกส่็งเสยีงดงัขึ้น หญงิสาว

จงึหยบิมนัขึ้นมากดรบัและกรอกเสยีงลงไปอย่างรวดเรว็

“สวสัดคี่ะเจ๊”

“สมาย ตื่นหรือยังจ๊ะ วันนี้หนูมีงานที่ห้างเดอะเมซพารากอน

นะ” แก้วเกล้า สาวประเภทสองร่างใหญ่ เจ้าของมอเดลลงิต้นสงักดั

ที่ออกจะเอน็ดูมนยาเป็นพเิศษส่งเสยีงร้องเตอืนแจ้วๆ มาตามสาย

“ตื่นแล้วค่ะ มายนั่งรอรถโดยสารอยู่”

“โอ๊ย ตื่นเช้ามาก ขยันอะไรเบอร์นั้นกันนักหนาจ๊ะ แม่พริตตี 

คนด”ี 

มนยาชะงกัไปเลก็น้อย ยามนกึถงึเหตผุลที่รุ่นพี่เอ่ยถาม หญงิ

สาวรู้ว่าแก้วเกล้าไม่ได้ตั้งใจพูดจี้ใจด�า เพียงแต่ปมในชีวิตเธอมีมาก

เกนิไปกเ็ท่านั้นเอง

“เหตุผลเดียว เหตุผลเดิมเลยค่ะ” หญิงสาวตอบเสียงเนือยๆ 

ท�าเอาปลายสายถงึกบัเงยีบไป

“แม่เราไม่เพลาๆ ลงบ้างเลยเหรอ ยงัดื่มหนกัอยู่อกีหรอืไง”

“ค่ะ เหมอืนจะหนกักว่าเดมิด้วย”

“เจ๊อยากให้เราทบทวนเรื่องการย้ายออกมาอยูค่อนโดอกีหน่อย

นะสมาย เจ๊รู้ว่าหนูอยากอยู่ดูแลแม่ แต่การที่หนูอยู่กบัเขาตอนนี้มนัก็

แทบไม่ต่างอะไรกบัการไม่อยู่อยู่แล้ว”

ค�าพดูประโยคสดุท้ายของแก้วเกล้าไม่ต่างอะไรกบัมดีที่ปักซ�้าๆ 

ลงบนหัวใจที่แหลกลาญของเธอ อยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ เพราะมนฤด ี

ไม่เคยไยดกีารมชีวีติอยู่ของเธออยู่แล้ว

“เจ๊ไม่ได้ตอกย�้าหนูนะสมาย” เจ้าของมอเดลลิงเอ่ยขึ้นอย่าง

กงัวลใจ เมื่อมเีพยีงความเงยีบตอบกลบัมา

“มายรู้ค่ะ” หญิงสาวรับค�าพร้อมกับยิ้มขมขื่น “มายไม่โกรธ

หรอก เพราะเจ๊พูดเรื่องจรงิ”
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“เจ๊เป็นห่วงหน ูและรกัหนเูหมอืนน้องเหมอืนนุง่ ที่เจ๊พดูกเ็พราะ

ห่วงใยหนูนะ”

“ขอบคณุนะคะเจ๊เกล้า”

“จ้ะ คดิดูให้ดเีรื่องที่พกั ถ้าจะย้ายออกเมื่อไหร่กบ็อกได้ เจ๊หา

คอนโดให้หนูได้ทนัทเีลย”

“ค่ะ” มนยารับค�าไปอย่างนั้น แต่ยังไม่คิดจะย้ายออกจริงๆ 

เพราะยงัไม่สามารถตดัห่วงเรื่องมารดาได้

“งั้นเดี๋ยวเจอกนัที่งานนะจ๊ะ”

“ค่ะเจ๊” หญงิสาวรบัค�า ก่อนจะกดวางสายด้วยสหีน้าดขีึ้น แม้

ชวีติเธอจะไม่ราบรื่นนกั แต่อย่างน้อยๆ กย็งัรายล้อมไปด้วยคนดีๆ  ที่

หวงัดกีบัเธอจรงิๆ

หญิงสาวหย่อนโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าสะพายแล้วขยับตัว 

นั่งหลงัตรง พลางชะเง้อคอมองรถโดยสารที่ยงัไม่โผล่มาเสยีท ีแต่แล้ว

รถสปอร์ตคนัหรทูี่แล่นเข้ามาในสายตากท็�าเอาหญงิสาวรบีหนัหนแีทบ

ไม่ทัน ก่อนจะนั่งตัวแข็งทื่อ เมื่อรถคันนั้นเลี้ยวปราดเข้าจอดเทียบ 

ฟตุพาทใกล้ๆ ก่อนที่ผู้ชายตวัสูงที่นั่งห่างออกไปจะผดุลกุขึ้น แล้วเดนิ

ตรงไปที่รถยนต์คนัหรูพร้อมๆ กบัที่กระจกรถสทีบึเลื่อนลง

เขามาท�าอะไรแถวนี้!

มนยาร้อนรนเสยีจนแทบอยากจะลกุหน ีแต่ถ้าเธอลกุขึ้นกจ็ะยิ่ง

ท�าให้เป็นที่ผดิสงัเกต หญงิสาวจงึท�าใจกล้านั่งอยูเ่ฉยๆ ฟังเสยีงสนทนา

ของทั้งคู่อยู่นิ่งๆ

“ขอโทษที่รบกวนให้มารับนะพี่แบงค์ รถผมมันเกเรกะทันหัน

จรงิๆ”

“เฮอะ รถโกโรโกโสพรรค์นั้น ขายเป็นเศษเหลก็จะได้สกักี่บาท

วะ”

“โด่พี่ อย่ามาว่ารถผมนะ” คนเป็นรุ่นน้องเกาะประตูรถกระทบื
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เท้าเร่าๆ และใบหน้ายบัยุ่ง ท�าเอาคนมองหวัเราะร่า

“ท�าท่างอนเป็นตุ๊ดเลยมงึ”

“กพ็ี่ว่ารถผมนี่”

“แล้วมงึจะไปกบักูไหม”

“ไปสพิี่”

“จะไปกข็ึ้นมาเรว็ๆ เลยมงึ เดี๋ยวรถเมล์มาด่า” อกีฝ่ายเอ่ยเร่ง

เสยีงเข้ม ชายร่างผอมสูงจงึรบีขึ้นไปนั่งบนรถอย่างรวดเรว็

มนยาเหลอืบตาขึ้นมองเมื่อรถคนันั้นยงัไม่เคลื่อนออกไปในทนัท ี

ได้ยนิเพยีงเสยีงแว่วๆ ดงัมา

“มอีะไรหรอืพี่ มองคนรู้จกัเหรอ”

เธอไม่ได้ยนิเสยีงเจ้าของรถเอ่ยตอบ และเบี่ยงหน้าหลบอกีนดิ 

เมื่อได้ยนิเสยีงรถยนต์ดงัขึ้นแล้วแล่นห่างออกไป ถงึได้หนัไปมองท้าย

รถยนต์คนัหรูด้วยความรู้สกึหนึ่งที่เกดิขึ้นในหวัใจ

เขากบัเธอดูแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ
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บรรยากาศภายในห้องประชุมประจ�าแผนกออกแบบ

โครงสร้างของบริษัทเมธตระกูลทวีกรุ๊ปนั้นไร้เสียงพูดคุยจอแจผิดกับ

เวลาท�างานปกตลิบิลบั มเีพยีงเสยีงการน�าเสนองานของทมีสถาปนกิ

ผู้รบัผดิชอบยนืพดูอยูท่ี่บรเิวณด้านหน้า โดยมฉีากหลงัเป็นภาพจ�าลอง

อาคารสงูสามสบิชั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของบรษิทัถกูฉายขึ้น

บนโพรเจกเตอร์ประกอบค�าอธบิาย และบรเิวณโต๊ะด้านหน้ามอีาคาร

จ�าลองที่สร้างขึ้นด้วยกระดาษชานอ้อยวางตั้งอยู่ 

ผู้ร่วมงานคนอื่นนั่งฟังอย่างตั้งใจ บ้างก็จดรายละเอียดส�าคัญ

ลงในสมดุโน้ตที่เตรยีมมา บ้างกบ็นัทกึลงไอแพด มเีพยีงร่างสูงในชดุ

เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงสแล็กเนื้อดีที่นั่งบนโซฟาตัวใหญ่เท่านั้นที่นั่ง

นิ่งมองการน�าเสนองานอยู่เงียบๆ แต่ปฏิกิริยาแบบนั้นท�าเอาสมาชิก

ในแผนกคนอื่นนั่งเกร็งไปตามๆ กัน เพราะชายหนุ่มคนนั้นคือ คีริน  

เมธตระกูลทว ีผู้บรหิารหนุ่มบรษิทัเมธตระกูลทวกีรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้านาย

ใหญ่ของทกุคนนั่นเอง 

มเีพยีงหนึ่งเดยีวที่ไม่ได้มท่ีาทเีกรง็จดัเฉกเช่นคนอื่น นั่นคอืบารมี

ที่อยูใ่นชดุเสื้อยดืกบักางเกงยนี ผู้เป็นเพื่อนสนทิ ควบต�าแหน่งหวัหน้า

แผนกที่นั่งเอนตวัพงิพนกัเก้าอี้ด้วยท่าทผี่อนคลาย หมนุปากกาในมอื

2
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เล่นไปพลางๆ ขณะนั่งฟังรุ่นน้องในแผนกน�าเสนองาน นานๆ ทถีงึจะ

จดปากกาลงบนสมดุโน้ตที่กางอยูด้่านหน้าเพื่อเกบ็ข้อมลูด้วยลายมอื

ที่ไม่เป็นระเบยีบนกั

“ส�าหรบัการเลอืกใช้เฟอร์นเิจอร์ ทมีเราออกแบบตามที่โครงการ 

บรฟีมา โดยเน้นการใช้เฟอร์นเิจอร์ที่ประหยดัพื้นที่ในสไตล์มนิมิอล คอื 

เรียบหรูและดูดี เฟอร์นิเจอร์บางอย่างเราจะใช้งานบิลต์อิน แต่ยังคง

เน้นที่ฟังก์ชนัและประโยชน์ในการใช้สอย ส่วน...” 

หนึ่งในทมีสถาปนกิอธบิายอย่างคล่องแคล่ว โดยมคีนที่เป็นทั้ง

เจ้าของบริษัทและเจ้าของโครงการนั่งนิ่งฟังการน�าเสนอของลูกน้อง

อย่างประเมนิ ซึ่งท่าทนีิ่งๆ และไม่ซกัถามอะไรสกัค�านั้นน�ามาซึ่งอาการ

เกรง็จดัของผู้ใต้บงัคบับญัชา จนพูดผดิพูดถูกไปหลายครั้ง เช่นเดยีว

กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นที่นั่งนิ่งอย่างตั้งอกตั้งใจฟัง แต่ไม่ใช่กับ 

ชายร่างสงูตดิจะบอบบางในชดุท�างานเรยีบร้อยที่ก�าลงันั่งจ้องรอยแดง

ตรงล�าคอของรุ่นพี่นานนบัสบินาทดี้วยแววตาใคร่รู้ ก่อนจะยื่นหน้าไป

ถามเมื่อความสงสยัล้นอก

“พี่แบงค์” 

คนถูกกระซิบเรียกขยับตัว ก่อนยื่นหน้าไปหาคนเป็นรุ่นน้อง 

เลก็น้อย ขณะที่สายตาจบัจ้องอยู่กบัการน�าเสนองานตรงหน้า

“มีอะไร” บารมีถามเพราะคิดว่าอีกฝ่ายสงสัยเรื่องงาน แต่รุ่น

น้องหนุ่มเจ้าส�าอางกลบัจิ้มนิ้วลงบนคอเขาอย่างถอืวสิาสะ 

“นี่รอยอะไรอ้ะพี่”

“รอยอะไรวะ”

“รอยแดงๆ ตรงคอเนี่ย”

“ยงุกดัมั้ง”

“ยงุอะไรปากเท่าปากขวด มนัเป็นจ�้าๆ เลยนะพี่” 

บารมตีวัเกรง็ขึ้นเลก็น้อยยามได้ยนิค�าบอกเล่าของรุน่น้อง แล้ว
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กต่็อว่าตวัเองในใจที่ดนัเลอืกใส่เสื้อยดืคอว ีแทนที่จะเป็นเสื้อเชิ้ตมปีก

อย่างเช่นทุกวัน เพราะเขาไม่คิดว่ารอยที่ผ่านมาหลายวันแล้วจะยัง 

คงอยู่

“มนัเหมอืนรอยคสิมาร์กเลยว่ะพี่ เหมอืนรอยโดนดูด”

“ดูดเดิดบ้าอะไร” เขาบอกปัดพร้อมกับยกมือขึ้นลูบรอยเจ้า

ปัญหานั้นนดิๆ ซึ่งท่าทนีั้นส่อแววมพีริธุ ท�าเอารพหีรี่ตามองอย่างจบั

สงัเกต

“แน่ะ อย่ามาเสยีงสูงกลบเกลื่อน รอยจากสาวที่หิ้วขึ้นคอนโด

วนันั้นหรอืพี่”

“เสอืก”

“แปลว่าใช่แน่เลย” คนถูกว่ายิ้มกรุ้มกริ่ม ไม่ได้เกรงกลัวรัศม ี

อมึครมึจากคนเป็นรุน่พี่สกันดิ กลบัชอบใจด้วยซ�้าที่กวนอารมณ์บารมี

ให้ขุ่นได้เพราะรุ่นพี่เป็นคนดูยากมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

“แล้วน้องเขาเป็นไงพี่ สูง ขาว ผมยาว สเปกพี่เลยไหม”

“ท�าตวัเหมอืนเมยีกูเลยนะมงึอ้ะ ขี้เสอืก”

“โด่ เสอืกนดิเสอืกหน่อยกไ็ม่ได้” 

อีกฝ่ายท�าเสียงกระเง้ากระงอด ก่อนหันไปนั่งฟังการน�าเสนอ

งานของเพื่อนร่วมแผนกตามเดมิ ปล่อยให้บารมนีั่งจมอยูก่บัความคดิ

ของตัวเอง แล้วก็ไพล่นึกไปถึงใบหน้าสะสวย ริมฝีปากนุ่มนิ่มที่ฝาก 

ร่องรอยไว้บนร่างกายของเขาในราตรหีนึ่ง ทิ้งไว้เพยีงความทรงจ�าเบา 

บางราวกบัความฝัน แต่เขารู้ดวี่าไม่ใช่

‘เจ็บหรือ’ เสียงกระซิบห้าวสั่นพร่ายามเขาครอบครองตัวตน

อ่อนหวาน 

คนใต้ร่างท�าหน้าเหยเก ขณะที่มือเล็กวางแปะอยู่บนอกกว้าง 

ก่อนออกแรงผลกัไสยามเขาขยบัตวัตน ร่างสูงจงึชะงกัเลก็น้อย ก่อน

โน้มใบหน้าลงจูบขมบัชื้นเหงื่อ แล้วกระซบิบอกเสยีงเบา
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‘ทนนดินะครบั นดิเดยีว’

‘อื๊อ’ คนตัวเล็กหลุดเสียงครางเมื่อร่างสูงใหญ่ผลักตัวตนเข้า

ลกึล�้าหลงัสิ้นค�าปลอบประโลม ก่อนขยบักาย กระแทกกระทั้นตามแรง

ปรารถนาที่ลกุโชน

‘เรยีกพี่แบงค์สคิรบัคนเก่ง เรยีกชื่อพี่’

“พี่แบงค์” 

บารมีสะดุ้ง เมื่อมือเรียวของรุ่นน้องที่นั่งอยู่ข้างๆ แตะลงบน 

ต้นแขนเขาพร้อมกับกระซิบเรียกเสียงเบา เขาจึงต้องดึงสติที่แตก

กระเจงิให้กลบัมา

“มงึจะกระซบิเสยีงกระเส่าท�าไม”

“กพ็ี่อ้ะแหละเหม่ออะไร แม่พี่โทร. ไลน์มาสองครั้งแล้วนะ” รพี

บอกพร้อมกบัพยกัพเยดิไปยงัสมาร์ตโฟนหรูที่วางอยู่บนโต๊ะ ซึ่งก�าลงั

แสดงสายเรยีกเข้าผ่านโปรแกรมแชตชื่อดงั 

คนนั่งเหม่อก้มลงมองเห็นภาพใบหน้าใจดีของมารดา แล้วจึง

กดตดัสาย ก่อนกดเข้าโปรแกรมเพื่อพมิพ์ข้อความแจ้งมารดาว่าก�าลงั

ตดิประชมุ

B_Baramee : ผมตดิประชมุอยู่ เดี๋ยวโทร. กลบัครบั 

ทนัททีี่เขากดส่งข้อความบอกไป ปลายสายกพ็มิพ์ข้อความตอบ

กลบัมา

คณุแม่ : วนันี้กลบัมากนิข้าวที่บ้านหน่อยส ิแม่ท�าของโปรดเรา

เยอะเลย

B_Baramee : ผมคงต้องดูงานก่อน

คณุแม่ : ไม่ได้กลบับ้านมาหลายเดอืนแล้ว ยงัจะลงัเลอกีหรอื 
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แม่แทบจะลมืหน้าเราไปแล้วนะ

บารมีชะงักไปเล็กน้อยกับข้อความกึ่งตัดพ้อจากมารดา ก่อน 

กดตอบรับเมื่อคิดแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ตามที่

อกีฝ่ายทกัท้วงมาจรงิๆ

B_Baramee : งั้นกไ็ด้ครบั

คณุแม่ : ด ีงั้นเดี๋ยวแม่จะรอ

B_Baramee : ครบั 

คนร่างสูงรวันิ้วกดข้อความตอบกลบั ก่อนคว�่ามอืถอืลงบนโต๊ะ 

แล้วหยดัตวันั่งหลงัตรงพร้อมกบัหนัไปให้ความสนใจการน�าเสนองาน

ตามเดมิ ซึ่งมรีุน่น้องคนสนทิอย่างชานนท์และศราเป็นส่วนหนึ่งในทมี

รับผิดชอบโพรเจกต์ใหญ่ของบริษัท นั่นคือโครงการก่อสร้างคอนโด- 

มเินยีมหรูในย่านที่รถไฟฟ้าสายสมี่วงเคลื่อนผ่าน

“ตกลงว่าเจ้าของรอยบนคอพี่คอืใครพี่ บอกหน่อยไม่ได้เหรอ”

“...” คนถูกถามนั่งเงยีบ ขณะที่คนช่างสงสยัยงัคงไม่ละความ

พยายาม

“พี่จะบอกเองหรอืว่าให้ผมสบืเองล่ะ ถ้าให้ผมสบืเองนะ...โอ๊ย” 

รพีพูดไม่ทันขาดค�าก็ต้องอุทานเสียงดัง เมื่อปากกาในมือของรุ่นพี่ 

เขกโป๊กลงบนศรีษะเขาอย่างไม่ออมแรง เรยีกให้ครีนิและเพื่อนร่วมงาน 

คนอื่นหนัมามอง รพจีงึต้องรบีก้มศรีษะและส่งยิ้มแหยๆ อย่างขอลแุก่

โทษ ก่อนขยบันั่งหลงัตรงเพื่อตั้งใจฟังการน�าเสนองานอกีครั้ง 

ส่วนบารมีตีเนียนท�าเป็นนั่งนิ่งฟังการน�าเสนองานอย่างตั้งอก 

ตั้งใจ ท�าเหมือนไม่รู้เรื่อง ปล่อยให้คนขี้สอดได้แต่นั่งค้อนปะหลับ- 

ปะเหลอืกอยู่อย่างนั้น และพอลบัตาคนอื่น คนเป็นรุ่นพี่กห็นัมายกัคิ้ว
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ใส่อย่างยยีวน จนรพไีด้แต่นั่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟันรอเวลาเอาคนื

การประชุมน�าเสนองานมาราธอนที่ด�าเนินมาตั้งแต่บ่าย

โมงเสร็จสิ้นตอนเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา ด้วยข้อสรุปที่เป็นที่พอใจของ 

ผู้บรหิารอย่างครีนิ ซึ่งตอนที่เขาบอกว่างานชิ้นนี้ผ่าน เตรยีมก่อสร้าง

ได้เลย กท็�าเอาทมีผูร้บัผดิชอบถงึกบัร้องอย่างยนิด ีหลงัจากต้องนั่งท�า

โอทดีกึดื่นตดิต่อกนัมาหลายคนื

“เยน็นี้เจอกนัที่ร้านเมาตอนหนึ่งทุ่มนะ บอกว่าโต๊ะพี่ได้เลย” 

สิ้นเสยีงของครีนิ บรรดารุน่น้องที่นั่งฟังอยูก่ส่็งเสยีงเฮลั่นอกีรอบ

อย่างถูกอกถูกใจ

“เยี่ยมเลยพี่ ก�าลงัเปรี้ยวปากอยูพ่อด”ี โอ๊ต หนึ่งในรุน่น้องและ

พนกังานในแผนกบอกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างชอบใจ

“ถ้ารู้ว่าพี่คจีะเลี้ยงนะ ผมไม่กนิข้าวกลางวนัมาหรอก”

“ไอ้พวกตะกละ” บารมทีี่นั่งฟังอยู่เอ่ยขึ้น ท�าเอาคนเป็นรุ่นน้อง

หนัขวบัมามองพร้อมกบัส่งเสยีงร้องอย่างพร้อมเพรยีงกนั

“แหม พี่ไม่ตะกละเลยว่างั้น”

“แน่นอนอยู่แล้ว ใครจะไปตะกละอย่างพวกมงึล่ะ” บารมแีย้ง

อย่างไม่จรงิจงันกั ด้วยรูว่้าไม่มใีครหน้าไหนเชื่อน�้าค�าของเขาสกันดิเดยีว 

ภาพลกัษณ์ของเขาคอืไอ้ขี้เมาคออ่อนดีๆ  นี่เอง

บารมีปิดสมุดโน้ตที่กางอยู่ลง ก่อนบอกเพื่อนที่ก�าลังรัวนิ้วลง

บนโทรศพัท์ คาดว่าอกีฝ่ายน่าจะก�าลงัส่งข้อความแจ้งภรรยา

“วนันี้กูขอบายนะค ีคงไม่ได้ไปด้วย”

“อ้าว ติดธุระเหรอ” คีรินเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนอย่างแปลกใจ 

เพราะไม่มีงานไหนที่บารมีจะพลาด โดยเฉพาะงานรวมกลุ่มรวมแก๊ง

แบบนี้ นั่นท�าเอาบรรดารุ่นน้องแปลกใจไม่แพ้กนั

“อือ ว่าจะกลับบ้านสักหน่อยน่ะ พอดีแม่ส่งข้อความมาตาม 
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ถ้าไม่กลบัต้องได้กลายเป็นลูกอกตญัญูแน่ๆ”

“ไม่ได้กลบับ้านนานแค่ไหนแล้ววะ ถงึขั้นแม่ต้องโทร. ตามเนี่ย” 

ครีนิถามอย่างสงสยั ขณะที่คนฟังกช็ะงกัไปเลก็น้อย แสร้งนบันิ้วมั่วๆ 

แล้วจงึตอบ

“ประมาณสามเดอืนได้มั้ง”

“โห สมควรแล้วมึง” คีรินแค่นเสียงอย่างไม่เข้าข้างเพื่อนสัก 

นดิเดยีว 

รพซีึ่งรอเวลาเอาคนืบารมอียู่กร็บีพูดโพล่งขึ้นมาเสยีงดงั

“พี่แบงค์เขาไม่ได้กลับบ้านเพราะมัวหิ้วสาวขึ้นคอนโดอยู่น่ะพี่ 

รอยแดงเตม็คอเลย”

“ว่าไงนะ” ครีนิถามอย่างแปลกใจอกีค�ารบ ไม่แพ้คนอื่นๆ ที่หนั

มามองคนเป็นหวัหน้าเป็นตาเดยีว เพราะบารมไีม่ค่อยมขี่าวเรื่องควง

ผู้หญงินกั

“มงึหิ้วผู้หญงิขึ้นคอนโดจรงิเหรอ”

“ไอ้รพพีดูมั่ว” บารมบีอกปัด แต่อกีฝ่ายกลบัยนืยนัแขง็ขนัอย่าง

ไม่ยอมแพ้

“มั่วที่ไหน รอยแดงเตม็คอ”

“เดี๋ยวมงึโดนเตะ” บารมหีนัไปเข่นเขี้ยวรุ่นน้อง 

คนถูกขู่หวัเราะชอบใจ ไม่ได้เกรงกลวัที่จะถูกเตะสกันดิเดยีว

“แหม หยอกๆ น่ะพี่” คนหยอกแสร้งท�าสหีน้าเจี๋ยมเจี้ยมพร้อม

กับยกมือไหว้ท่วมหัวด้วยท่าทีทะลึ่งทะเล้น เรียกเสียงหัวเราะได้จาก

บรรดาคนมอง

“งั้นก็แยกย้ายกันได้เลยนะ เดี๋ยวเจอกันที่ร้าน” คีรินสรุป 

เป็นการอนญุาตให้บรรดาลูกน้องที่ยงัคงยนืกระจดักระจายอยู่ในห้อง

ขยบัตวั ก่อนทยอยกนัเดนิออกจากห้องประชมุทลีะคนสองคน เหลอื

เพยีงคนที่สนทิเท่านั้น
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“โอ๊ตกบัซนัไปยงัไง ไปกบัพี่ไหม” ครีนิหนัไปถามความคดิเหน็

สองรุ่นน้องหนุ่มขี้เมา ที่หนัมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก ก่อนพยกัหน้ารบั หลงั

ตดัสนิใจว่าคนืนี้จะเมาให้หวัทิ่ม

“ไปครบัพี่”

“โอเค แล้วเต้ล่ะ จะไปกบัพี่หรอืขบัรถไปเอง”

“เดี๋ยวผมเอารถไปเองดีกว่าพี่ เผื่ออยู่ดึกไม่ได้” คุณพ่ออย่าง 

ชานนท์ตอบ ก่อนถูกบารมทีี่นั่งฟังอยู่ขดัขึ้น

“แหม เผื่ออยู่ดกึไม่ได้ จะรบีกลบัไปกกเมยีหรอืไงมงึ”

“ก็ยังดีที่ผมมีเมียให้กกนะพี่ ไม่เหมือนพี่ที่หิ้วสาวที่ไหนมากก 

กไ็ม่รู้”

“นั่น เข้าตวักูอกี” บารมวี่า ท�าเอาบรรดารุ่นน้องหวัเราะลั่น 

รพซีึ่งนั่งอยูข้่างๆ หนัมาเกาะแขนรุน่พี่แน่นเมื่อนกึขึ้นได้ว่าบารมี

ขอบาย “ว่าแต่พี่แบงค์จะไม่ไปจรงิๆ เหรอพี่”

“เออ กูจะกลบับ้าน”

“ไปเหอะนะ ข้าวบ้านไปกนิเมื่อไหร่กไ็ด้” 

บารมหีนัไปมองหน้ารุน่น้อง ที่แสร้งกะพรบิตาปรบิๆ แล้วกล่าว 

หา

“นี่มงึก�าลงัเสี้ยมให้กูเป็นคนอกตญัญูนะไอ้รพ ีถ้ากูถูกตดัออก

จากกองมรดกร้อยล้านขึ้นมาจะท�ายงัไง”

“แหม ยงักบัว่าพี่กลบับ้านไปตอนนี้จะทนัยงังั้นแหละ ไม่ได้กลบั

มาหลายเดอืน มรดกสามหมื่นบาทกม็ากเกนิพอส�าหรบัพี่แล้ว”

“กวนตีน” เขากระแทกเสียงใส่หน้ารุ่นน้อง แต่อีกฝ่ายกลับ

หวัเราะชอบใจไม่แพ้คนอื่นๆ เพราะทกุคนรูว่้าบารมแีละรพเีป็นไม้เบื่อ

ไม้เมากนัมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว คนหนึ่งชอบกวน ส่วนอกีคนกห็วัร้อน

ตามสิ่งเร้าง่ายเหลอืเกนิ
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บารมีเดินแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อนซึ่งเตรียมออกไป 

แฮงก์เอาต์กนัที่ร้านนั่งชลิร้านหนึ่ง โดยมผีูบ้รหิารหนุม่กระเป๋าหนกัเป็น

เจ้ามือ ก่อนเดินไปขึ้นรถสปอร์ตที่จอดอยู่ แล้วเคลื่อนรถออกจากที่ 

จอดรถชั้นสามของบริษัท ขับมุ่งหน้าสู่บ้านที่ไม่ได้กลับไปนานนับ 

สามเดือน ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลกว่าคอนโดที่พักและงาน

มากมายที่รดัตวั รวมทั้งงานเลี้ยงสงัสรรค์ที่มตีดิกนัแทบทกุคนื ท�าให้

เขาไม่ค่อยมีเวลาได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวนัก นี่ถ้าคนเป็นมารดาไม่

โทร. ตาม บารมกีค็งยงัไม่ได้ฤกษ์กลบับ้านอกีแน่นอน

กริ๊ง!

มือใหญ่เอื้อมไปกดรับสายโทรศัพท์ตรงปุ่มบริเวณคอนโทรล 

หน้ารถซึ่งเชื่อมต่อสญัญาณกบัมอืถอื หลงัมสีายเรยีกเข้าจากมารดา

“ครบัแม่” เขากรอกเสยีงลงไป พร้อมกบัหกัพวงมาลยัเลี้ยวออก

นอกเส้นทางหลกั มุ่งหน้าสู่ที่ตั้งของบ้านในแถบชานเมอืง

“ถงึไหนแล้วแบงค์ หวงัว่าคงไม่ได้อยูท่ี่ร้านเหล้านะ” มารดาเอ่ย

ดกัคอมาตามสาย 

บารมหีลดุหวัเราะเบาๆ ก่อนโอดครวญ “โธ่...แม่ครบั แม่เหน็

ผมเป็นคนยงัไงเนี่ย”

“เป็นคนขี้เหล้าเมายาน่ะส”ิ

“โธ่...นี่ผมแบงค์ลูกแม่ไงครับ แม่จ�าผมไม่ได้เหรอ” บารมีเล่น

ลิ้นเสยีงกลั้วหวัเราะอย่างนกึขนัที่มารดาพดูค�าจ�ากดัความนสิยัของเขา

ได้ตรงประเดน็

“แล้วนี่ถงึไหนแล้วล่ะ แม่จะได้เตรยีมตั้งโต๊ะรอ”

“อกีสกัสบิห้านาทคีรบัแม่”

“หอื?” ปลายสายท�าเสยีงแปลกใจ “ช้าไปหรอืเปล่า ปกตเิรา

เหยยีบแป๊บเดยีวกถ็งึแล้ว”

“โธ่...รถมันติดครับแม่ อีกอย่าง ผมขับรถยนต์นะครับ ไม่ใช่ 
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รถมอเตอร์ไซค์ จะได้ขบัซกิแซกได้”

“จ้ะๆ รบีมากแ็ล้วกนั อย่าให้เกนิสบิห้านาท”ี

“คร้าบ” บารมลีากเสยีงยาว ก่อนคนเป็นมารดาจะกดวางสาย

ไป ชายหนุ่มจงึหนักลบัมาสนใจการจราจรบนท้องถนนตามเดมิ

ครอบครวัโชตสิถาพฒัน์ เป็นครอบครวันกัธรุกจิ บดิาของบารมี

เคยนั่งเก้าอี้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของตระกูล ก่อนแยกตัวออกมา 

เพื่อให้น้องๆ ได้ก้าวขึ้นไปบรหิารงานแทน และผนัตวัมาเปิดโชว์รูมน�า

เข้ารถยนต์หรูที่เกิดจากความชอบส่วนตัว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่สองสาขา

ใหญ่ๆ โดยที่คนเป็นบิดาวางมือให้ลูกชายคนโตอย่างบวรเวทเข้าไป

บริหารงานแทน ส่วนตัวบารมียังคงท�างานเป็นวิศวกรซึ่งขึ้นตรงต่อ

เพื่อนสนทิอย่างครีนิ จนคนเป็นพี่ชายเร่งเร้าให้กลบัไปช่วยบรหิารงาน

เสยีท ีแต่บารมยีงัคงอดิออด เพราะคดิว่าสายงานของตวัเองไม่เหมาะ

กบัการเป็นผู้บรหิาร และยงัคงสนกุกบังานที่ท�า แต่ด้วยกจิการที่บดิา

ปูพื้นฐานไว้ให้เป็นมรดกตกทอดของเขาและพี่ชาย ท�าให้บารมรีูว่้าเขา

เหลอืเวลาหลบเลี่ยงบดิาได้อกีไม่นาน

บารมีถอยรถเข้าจอดในโรงจอดรถอย่างคล่องแคล่ว ก่อนเปิด

ประตูรถแล้วก้าวลงไป และเดนิเข้าตวับ้าน ทนัเหน็แผ่นหลงับอบบาง

ของคนตวัเลก็ซึ่งปล่อยผมยาวสลวยยนืวุน่อยู่ที่โต๊ะรบัประทานอาหาร

“ท�าอะไรอยู่น่ะ” 

เสยีงเข้มของบารมทีี่ดงัแหวกความเงยีบท�าเอาหญงิสาวเจ้าของ

ใบหน้าอ่อนเยาว์สะดุ้งโหยง ก่อนหันขวับมามองด้วยใบหน้ายับยุ่ง

พร้อมกบัต่อว่าเมื่อเหน็ใบหน้าของผู้มาใหม่เตม็ตา

“โธ่ พี่แบงค์น่ะเอง ฝันตกใจหมดเลย”

“ขวญัอ่อนจรงิ” บารมเีย้ายิ้มๆ พลางชะโงกมองคนตรงหน้าที่

ก�าลงัยุ่งวุ่นวายอยู่ที่โต๊ะ

“แล้วท�าอะไรอยู่น่ะ”
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“ช่วยคณุแม่จดัโต๊ะค่ะ” คนตวัเลก็เอ่ย ก่อนหนัไปตะโกนเรยีก

ชื่อพี่ชายของเขาเสยีงดงัลั่นบ้าน

“พี่บอสขา พี่แบงค์มาแล้วค่ะ”

“ท�าไมต้องตะโกนเรยีกเฮยีเสยีงดงัขนาดนั้นด้วย”

“กพ็ี่บอสอยากเจอพี่แบงค์น่ะสคิะ” ทอฝันบอกแจ้วๆ ขณะที่มอื

กจ็ดัจานบนโต๊ะรบัประทานอาหารอย่างคล่องแคล่วว่องไว 

บารมีนั่งลงบนเก้าอี้ว่างแล้วหยิบขนมกินเล่นอย่างกระทงทอง

ใส่ปากเคี้ยวกร้วมๆ

“เฮยีมนัอยากเจอพี่เพราะเรื่องงานอกีละสทิ่า”

“ใช่แล้วค่ะ”

“งั้นพี่หนกีลบัก่อนดกีว่า” บารมแีกล้ง 

ทอฝันรีบคว้าแขนเขาหมับ แล้วตะโกนเรียกชื่อพี่ชายเขาด้วย

เสยีงที่ดงักว่าเดมิ

“พี่บอสขา พี่แบงค์จะหนกีลบัก่อนแล้วค่ะ พี่บอสขา”

“ขี้ฟ้องจงันะเตี้ย” บารมวี่าข�าๆ ท�าเอาคนตวัเลก็หน้าบึ้งตงึยิ่ง

กว่าเดมิ ก่อนเถยีงเสยีงขุ่น

“ฝันตวัเลก็ ไม่ได้เตี้ย”

“เตี้ยต่างหาก เดนิข้างเฮยีท ีเหมอืนพ่อกบัลูก”

“แง พี่บอสขา...” ทอฝันร้องลั่น วางมือจากงาน เตรียมเดิน

เข้าไปฟ้องบวรเวทซึ่งอยู่ภายในห้องครัว เป็นจังหวะเดียวกับที่ร่างสูง

เดนิสวนออกมาเสยีก่อน หญงิสาวจงึโผเข้าไปเกาะแขนแฟนหนุม่อย่าง

รวดเรว็

“เป็นอะไรคะ”

“พี่แบงค์ว่าฝันค่ะ พี่แบงค์ว่าฝันเตี้ย” ทอฝันฟ้องคนรกัเสยีงขุ่น 

ขณะที่ใบหน้าสะสวยนั้นหงิกงออย่างขัดใจ ซึ่งบวรเวทเองก็รีบปลอบ 

คนรกัอย่างเอาใจ
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“เตี้ยที่ไหนกนัครบั ไม่เหน็เตี้ยเลย ก�าลงัน่ารกั”

บารมที�าปากยู่อย่างไม่เหน็ด้วยกบัค�าพูดของพี่ชาย “เฮยีแทบ

จะก้มหน้าคยุอยู่แล้ว ยงัไม่เรยีกเตี้ยอกีเหรอ”

“ไอ้แบงค์!” บวรเวทปรามน้องชายที่หลุดหัวเราะอย่างขบขัน 

เมื่อแหย่ให้คนรกัของเขาอารมณ์เสยีได้ แต่กไ็ม่มวีี่แววว่าบารมจีะส�านกึ

“ระวงัน้าฝัน พนกังานที่โชว์รูมยิ่งสวยๆ สูงๆ อยู่ด้วย ระวงัเฮยี

จะเจ้าชู้”

“อย่าไปฟังมนัพูดนะครบั พี่ไม่ใช่คนแบบนั้น” บวรเวทบอกให้

คนรักคลายกังวล แต่ท่าทีของคนตัวเล็กที่ช้อนตาขึ้นมองเขาอย่าง

ตดัพ้อท�าเอาเขาใจคอไม่ดี

“ท�าไมมองพี่แบบนั้นล่ะ”

“ฝันเคยเหน็พี่บอสไปเดนิห้างกบัคณุเมทนิแีค่สองคน”

“อ้าว” บารมอีทุานอย่างตกใจ เพราะไม่คดิว่าค�าแซวเล่นๆ ของ

ตวัเองจะท�าให้พี่ชายซวยขึ้นมาจรงิๆ ซึ่งเขาจะไม่ยอมซวยด้วยแน่นอน 

จงึผดุลกุขึ้นแล้วเดนิหลบออกมาทนัท ีปล่อยให้คูร่กัได้พดูคยุปรบัความ

เข้าใจกนัตามล�าพงั

ร่างสงูกว่าหนึ่งร้อยแปดสบิสองเซนตเิมตรเดนิตรงไปยงัห้องครวั 

เห็นคนเป็นมารดาก�าลังยุ่งอยู่ในนั้นจึงส่งเสียงร้องทักออกไปก่อนตัว 

ดงึสายตาของมารดาให้มองมา

“มอีะไรกนิบ้างครบั หวิจงั”

“อ้าวแบงค์ มาได้จงัหวะพอดเีลย มาชมินี่หน่อยสลิกู ว่ากลมกล่อม

หรอืยงั” นาถลดาเรยีกบตุรชายพร้อมกบัตกัอาหารใส่ช้อนยื่นให้บารมี

ที่เดนิเข้าไปหาได้ชมิ

“แกงอะไรอะครับ” ชายหนุ่มถามพลางชะโงกหน้ามองอาหาร

ในหม้อที่ก�าลงัเดอืดปดุๆ

“แกงส้มไหลบวัของชอบเราน่ะส ิชมิสลิูก ถูกปากหรอืยงั” 
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ชายหนุ่มชิมตามค�าสั่งมารดาอย่างไม่อิดออด ก่อนพยักหน้า

พอใจ 

“อร่อยแล้วครบั รสมอืแม่นี่ไม่ตกเลยจรงิๆ”

“แหม มาถงึกป็ากหวานเชยีวนะพ่อตวัด ีรบีชมตดัหน้า กลวัแม่

ด่าเรื่องไม่กลบับ้านใช่ไหมล่ะ” นาถลดาว่าดกัคอ 

บารมหีวัเราะหึๆ  ก่อนถอยไปยนืพงิเคาน์เตอร์ มองมารดาหยบิ

จับเครื่องครัวอย่างคล่องแคล่วว่องไว ส่วนเขาหยิบขนมกินเล่นอย่าง

ข้าวตงัหน้าหมูหยอ็งที่วางอยู่ในจานเข้าปากเคี้ยวไปพลางๆ 

“แล้วนี่พ่อไปไหนล่ะครบั”

“นั่งท�างานอยู่ข้างบนนั่นแหละ แบงค์ทกัพอดเีลย...” นาถลดา

เอ่ย ก่อนหนัไปหาเดก็รบัใช้ที่ยนือยู่ใกล้ๆ “ศรขีึ้นไปตามคณุผู้ชายให้

ลงมาทานข้าวทไีป”

“ได้ค่ะคณุผู้หญงิ” สาวใช้รบัค�า ก่อนรบีเดนิออกไปตามค�าสั่ง

อย่างรวดเรว็

“แล้ววันนี้เราไม่มีแฮงก์เอาต์กับเพื่อนหรือไง ถึงรับปากมากิน

ข้าวกบัแม่ได้”

“มคีรบั แต่ผมปฏเิสธ”

“ตายแล้ว แม่คงต้องมอบโล่รางวลัให้เราเสยีแล้วละมั้ง นานที

ปีหนไม่เคยเห็นเราปฏิเสธเพื่อนๆ ได้” นาถลดาเย้าบุตรชายเสียงสูง 

เพราะไม่ค่อยเหน็บารมยีอมพลาดนดัสงัสรรค์กบักลุ่มเพื่อน 

คนร่างสูงยักไหล่แล้วเอ่ยตอบเสียงเรียบเรื่อย “ก็ผมไม่ได้กลับ

บ้านนานแล้ว เลยเลอืกกลบับ้านดกีว่า”

“แล้วตาคไีม่ว่าเอาหรอืที่เราไม่ไปคมุรุ่นน้อง”

“กไ็ม่เหน็มนัว่าอะไรนี่ฮะ แถมมนัยงัด่าผมอกีที่ไม่ค่อยกลบับ้าน

จนแม่ต้องโทร. ตาม”

“ดจีรงิ ใครๆ กเ็ข้าใจแม่ มแีต่แบงค์นั่นแหละที่คอยแต่จะหาย
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หน้า จนแม่แทบจะลมืไปแล้วว่ามลีูกชายชื่อบารม”ี

บารมหีวัเราะเบาๆ ยามคนเป็นมารดาท�าหน้างอ

“แม่ใครน้า ขี้ประชดประชนัเหลอืเกนิ” เขาว่าก่อนดนัข้าวตงัชิ้น

เล็กในมือใส่ปาก ตบมือปุๆ ลงบนกระเป๋ากางเกงยีน และควักเอา

โทรศพัท์มอืถอืที่ก�าลงัสั่นออกมากดรบัสาย

“บารมพีูดครบั” ชายหนุ่มกรอกเสยีงลงไปด้วยถ้อยค�าที่สภุาพ

กว่าปกต ิเนื่องจากไม่คุ้นเคยกบัหมายเลขสบิหลกัที่แสดงบนหน้าจอ

“แบงค์คะ นี่ลนิเีองนะ”

“ครบั?” คิ้วเข้มขมวดมุ่น ยามปลายสายเอ่ยแนะน�าตวัเสยีงใส 

นาถลดาซึ่งก�าลงัตกัอาหารหนัไปมองบตุรชายที่ชะงกัไปเลก็น้อย

“ท�าไมเงยีบไปล่ะคะ จ�าลนิไีม่ได้แล้วหรอืไง” ปลายสายตดัพ้อ

ด้วยน�้าเสียงผิดหวัง ขณะที่คนฟังใจกระตุกไปวูบหนึ่ง ก่อนที่ความ 

ทรงจ�าก่อนเก่าจะหวนกลบัเข้ามาในหวั

วาลนิเีป็นลูกสาวคนสวยของนกัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ชื่อดงั ซึ่ง

เป็นนักธุรกิจกลุ่มเดียวกับบูรพา บิดาของเขา และเป็นอดีตคนรักที่

เลกิรากนัไปหลายปีด้วยเหตผุลเก่าๆ นั่นคอืเขาไม่มเีวลาให้ เนื่องจาก

ช่วงนั้นบารมีเรียนอย่างหนักและต้องเตรียมตัวเข้าฝึกงานที่บริษัท 

เมธตระกูลทวีกรุ๊ป วาลินีจึงหันไปคบกับไฮโซหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่

ในคณะเดยีวกนัแทน และแต่งงานกนัไปเมื่อห้าปีที่แล้ว ซึ่งบารมกีไ็ม่

ได้นึกโกรธเคืองอะไร เพราะยอมรับในเหตุผลของหญิงสาวได้ ซ�้ายัง

นับเป็นเพื่อนคนหนึ่งเรื่อยมา แม้ว่าระยะหลังๆ ฝ่ายนั้นจะห่างเหิน 

กบัเขาไปกต็าม

“ครบั โทร. มามอีะไรหรอืเปล่า”

“อย่าท�าเสยีงห่างเหนิกบัลนิแีบบนั้นส ิไม่ค่อยชนิเลย”

“ก็เราห่างกันจริงๆ นี่” บารมีพูดด้วยน�้าเสียงเป็นกันเอง เมื่อ

ปลายสายท�าเสยีงอ่อย “ว่าแต่จู่ๆ โทร. มามอีะไรหรอืเปล่าครบั”
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“ถ้าบอกว่าคดิถงึจะได้ไหม ลนิคีดิถงึแบงค์นะ” 

“ไม่ได้คยุกนันาน ปากหวานขึ้นเยอะเลยนะ” บารมแีซว และ

ได้ยนิเสยีงหวัเราะแผ่วๆ ดงัลอดมา ซึ่งท่าทผ่ีอนคลายของลกูชายท�าให้

คนเป็นแม่ชะงกั และหรี่ตามองอย่างสงสยัใคร่รู้

“แค่คดิถงึหรอื มอีย่างอื่นอกีไหม”

“ลนิอียากเจอแบงค์น่ะค่ะ เยน็นี้ออกมาดนิเนอร์ด้วยกนัหน่อย

ได้ไหม” ปลายสายทอดเสียงอ้อนอ่อนหวาน เหมือนที่เขาเคยได้ยิน

บ่อยครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง “แบงค์ว่างหรอืเปล่าคะ”

“วนันี้ผมไม่ว่างน่ะครบั” บารมปีฏเิสธพลางหยบิชามกระเบื้อง

มายื่นให้มารดา

“ตดินดักบัสาวที่ไหนหรอืไง”

“พอดผีมมนีดัทานข้าวกบัครอบครวัน่ะครบั ไว้ครั้งหน้านะ” 

เขาตอบตามมารยาท ขณะที่อีกฝ่ายก็รีบรับค�าเสียงใสอย่าง

เข้าใจ

“อ๋อ ได้ค่ะ ครั้งหน้าก็ได้ ยังไงลินีฝากความคิดถึงถึงคุณลุง 

คณุป้าด้วยนะคะ ไว้วนัหลงัจะแวะเข้าไปเยี่ยม”

“ได้ครบั” เขารบัค�า และรอจนกระทั่งปลายสายกดวาง จงึหนั

ไปหามารดาที่ก�าลังจ้องมองมาด้วยสายตาสงสัยใคร่รู ้ บารมีเก็บ

โทรศัพท์มือถือยัดลงกระเป๋ากางเกงตามเดิม เป็นจังหวะเดียวกันกับ 

ที่มารดาเปิดปากถามอย่างอยากรู้ทนัที

“สาวที่ไหนโทร. มาจ๊ะ”

“ลินีน่ะครับ” บารมีตอบด้วยน�้าเสียงเรียบเรื่อย แต่ท�าเอา 

นาถลดาตาโตอย่างแปลกใจ

“หนูลนิ ีแฟนเก่าเราน่ะหรอื”

“ครบั” เขาตอบแล้วหยบิขนมใส่ปาก พลางคดิถงึเหตผุลที่จู่ๆ 

วาลินีก็ติดต่อมาในรอบหลายปีที่เลิกรากันไป ซ�้ายังพูดจาสนิทสนม
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เหมอืนเมื่อครั้งที่เธอและเขายงัรกักนัดไีม่มผีดิ นั่นท�าให้บารมแีปลกใจ

“แล้วท�าไมจู่ๆ หนูลนิถีงึโทร. หาแบงค์ได้ล่ะ เราไม่ได้ตดิต่อกบั

เขานานแล้วนี่นา”

“เขาโทร. มาชวนผมออกไปทานข้าวด้วยน่ะครบั” 

“หอื?” นาถลดาท�าเสยีงประหลาดใจ “จู่ๆ กโ็ทร. มาชวน ทั้งที่

ไม่ได้ตดิต่อกนัมานานแล้วเนี่ยนะ”

“ครบั” ชายหนุ่มพยกัหน้ารบัทั้งที่รู้สกึแคลงใจเช่นเดยีวกนั

“หรือว่าหนูลินีจะหวนกลับมาหาแบงค์ แม่ได้ข่าวว่าฝ่ายนั้น 

หย่าร้างกบัสามไีปแล้วนี่”

“อะไรนะครับ!” คิ้วเข้มขมวดมุ่นทันทีที่ได้ยินค�าบอกเล่าจาก

มารดา “ลนิเีลกิกบัสามแีล้วหรอืครบั”

“ออื เหน็ว่าฝ่ายนั้นมบ้ีานเลก็บ้านน้อยน่ะ แม่กไ็ม่รูร้ายละเอยีด

มาก”

บารมีเงียบลงอย่างครุ่นคิด นึกห่วงใยอีกฝ่ายขึ้นมาวูบหนึ่ง 

เพราะเขาไม่คิดว่าชีวิตครอบครัวที่แสนสมบูรณ์ของอีกฝ่ายจะจบลง 

แบบนั้น อย่างน้อยเขาและเธอกเ็คยมชี่วงเวลาดีๆ  ด้วยกนั

“แล้วหนูลนิโีทร. หาแบงค์แบบนี้ แม่จะมสีทิธิ์ลุ้นไหมนะ”

“โธ่...แม่ครบั เรื่องของผมกบัลนิจีบไปนานแล้ว เราเป็นแค่เพื่อน

กนั” 

บารมีตอบเสียงหนักแน่นอย่างที่ใจคิด แม้ว่าครั้งหนึ่งเขาจะ 

เคยรกัวาลนิมีากกต็าม แต่ทกุอย่างเป็นเพยีงอดตีไปแล้ว 

“แต่แบงค์เองก็ไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่เลิกกับหนูลินีไป 

นี่นา แม่เองไม่รงัเกยีจสะใภ้ที่เป็นแม่ม่ายหรอกนะ” 

นาถลดาเอ่ยขึ้นอย่างเปิดทาง ด้วยอยากให้ลูกชายที่อายุเลย

เลขสามไปหลายปีแล้วมคีรอบครวัสกัท ีและจ�าได้ว่าลูกชายมคีวามสขุ

มากแค่ไหนยามที่คบกับวาลินี แถมยังเคยนึกเสียดายหญิงสาว 
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อกีด้วย 

“แต่ผมไม่ได้รกัลนิแีล้ว แม่จะมาชงให้ผมแบบนี้ไม่ได้” 

บารมีรีบดักคอมารดา กันอีกฝ่ายคิดหาแผนการจับคู่ให้เขา 

พลันภาพใบหน้าอ่อนหวานของหญิงสาวอีกคนก็ซ้อนทับใบหน้าของ

อดตีคนรกัขึ้นมา สาวสวยที่เป็นอดตีเดก็แก้มป่องในวนัวาน

“ท�าไมล่ะ ครั้งหนึ่งแม่กเ็หน็แบงค์เข้ากบัหนูลนิไีด้ดนีี่นา”

“มนัเป็นแค่อดตีไปแล้วน่ะครบั” เขาตอบโดยไม่ได้อธบิายอะไร

เพิ่มเตมิ 

“งั้นถ้าไม่ใช่หนูลนิ ีแบงค์กห็าแฟนให้ได้สกัทสี ิแม่กบัพ่ออยาก

มหีลานจะแย่แล้ว” 

มารดายงัคงคะยั้นคะยอ ขณะที่บารมโีอดครวญ

“ลูกสะใภ้ดีๆ  ใช่ว่าจะหากนัง่ายๆ ซะที่ไหนเล่าครบั”

“มนัไม่ได้ยากอะไรหรอก แค่เรามเีวลาให้แม่สกันดิ” นาถลดา

เอ่ยเสยีงใสด้วยแววตาหมายมาด เนื่องจากรูจ้กับตุรสาวหน้าตาสะสวย

ของเพื่อนๆ อยู่พอสมควร

“หนูนิด ลูกสาวคุณหญิงแสงจรัส เพิ่งจบปริญญาโทมาจาก 

เคมบรดิจ์ หน้าตาน่ารกั หุ่นด ีเรยีนเลศิ ท�างานกเ็ก่ง แบงค์อยากไป

ท�าความรู้จกักบัน้องสกัหน่อยไหมล่ะ”

“ไม่ละครบั ผมไม่ได้ว่างขนาดนั้น” บารมสี่ายหน้าไม่เหน็ด้วย 

นาถลดาขึงตาดุ แล้วบ่นลูกชายอย่างไม่พอใจ “ก็เราเล่นแต่ง

กบังานเสยีแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่จะมแีฟนกนัล่ะ”

“ผมยงัไม่รบี”

“เราน่ะไม่ รีบ แต่แม่ รีบ” นาถลดาขัดขึ้นด้วยน�้าเสียงจริงจัง  

ก่อนยื่นค�าขาดเมื่อไม่ได้ดั่งใจ

“ถ้าภายในปีนี้แบงค์ยงัหาสะใภ้ให้แม่ไม่ได้ แม่จะจบัคู่ให้เอง”

“นี่มัน พ.ศ. ไหนแล้ว แม่จะมาจับผมคลุมถุงชนแบบนี้ไม่ได ้
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นะครบั”

“กใ็นเมื่อเรายงัท�าตวัเฉื่อยชาอยู่แบบนี้ แม่กจ็ะเป็นธรุะให้เอง”

“เมยีผมทั้งคน ผมควรมสีทิธิ์เลอืกส”ิ

“ถ้าแบงค์ยืนยันแบบนั้น ก็ลงมือหาเมียให้ได้ภายในปีนี้ก็ 

แล้วกนั เพราะไม่อย่างนั้นแม่จะหาสะใภ้ตามใจตวัเอง” 

นาถลดาสรุป ก่อนหันไปจัดแจงให้สาวใช้ยกอาหารออกไป 

ตั้งโต๊ะรวมกบัอาหารบางส่วนที่ยกออกไปวางแล้ว และหมนุตวัเดนิน�า

ออกไปอย่างไม่สนใจลูกชายอกี 

บารมถีงึกบัหลดุหวัเราะอย่างขบขนัท่าทางจรงิจงัเรื่องลกูสะใภ้

ของมารดา ก่อนจะเดนิตามออกไปยงัโต๊ะอาหารที่มบีดิา พี่ชาย และ

คนรักตัวเล็กของพี่นั่งรออยู่แล้วด้วยสีหน้าที่ดูดีขึ้น เขาเลิกคิ้วเป็นเชิง

ถามบวรเวทที่หนัมาสบตาเข้าพอด ีซึ่งฝ่ายนั้นกพ็ยกัหน้ารบั เป็นอนัว่า

เคลยีร์กบัคนรกัเรยีบร้อยแล้ว

“ไม่เจอกนันานเลยนะคณุบารม ีนกึว่าลมืทางกลบับ้านไปแล้ว

ซะอกี” 

ชายร่างสูงใหญ่ที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเอ่ยค่อนขอดขึ้นยามที่บุตรชาย

คนเลก็เดนิเข้ามาในระยะสายตา 

บารมต้ีองรบีแก้ต่างเสยีงแขง็ขนั “งานผมเยอะน่ะพ่อ ไม่ได้เกเร

เสยีหน่อย” เขาตอบพร้อมกบัทรดุนั่งลงบนเก้าอี้

“งั้นหรอกหรอื ฉนันกึว่าแกเมาหวัทิ่มจนกลบับ้านไม่ไหวเสยีอกี”

“งานผมเยอะจรงิๆ” เขายนืยนัเสยีงหนกัแน่น แต่รูว่้าบดิาไม่เชื่อ 

เพราะฝ่ายนั้นเอาแต่หรี่ตามองหน้าเขาอย่างจบัผดิ

“งานที่แกว่านี่เป็นหุ้นส่วนร้านเหล้าหรอืไง ถงึได้โผล่เข้าผบันู้น

ผบันี้เป็นว่าเล่น”

“คนเรามนักต็้องมสีงัคมบ้างสคิรบัพ่อ” 

บารมแีก้ต่าง ขณะที่ในใจก่นด่าบรรดารุน่น้องเวรอย่างรพทีี่ชอบ
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เช็กอินในเฟซบุ๊กพร้อมกับแท็กชื่อเขาหราทุกครั้ง จนบิดาที่เป็นเพื่อน

กนัในโปรแกรมนั้นทราบความเคลื่อนไหวของเขาไปด้วย พอเขาถกูด่า

ทกีม็กัจะดิ้นไม่หลดุและหาข้อโต้แย้งมาเถยีงไม่ได้

“มนักจ็รงิอย่างที่แกว่า แต่เพลาๆ ลงหน่อย สงสารตบัไตไส้พงุ 

แกบ้าง ถ้าขืนดื่มหนักแบบนี้นานๆ สักวันมันคงจะวายหมดพอดี” 

บูรพาเตือนลูกชายคนเล็กเสียงเรียบ และบารมีก็ท�าได้แค่รับค�าเสียง

เบา

“เอาเถอะค่ะคณุ อย่างน้อยวนันี้ลูกเรากล็ดอตัราเสี่ยงเป็นโรค

ตบัแขง็ไปได้หนึ่งวนัแล้ว มาลงมอืทานกนัดกีว่า อาหารยงัร้อนๆ อยู่

เลย” นาถลดาขดัขึ้นด้วยประโยคที่ท�าเอาใบหน้าหล่อเหลาของลกูชาย

งอง�้า

“เอ้า ผมนกึว่าแม่จะพูดเข้าข้างผมซะอกี”

“แล้วนี่แม่พดูไม่เข้าข้างเราตรงไหนจ๊ะ แม่กป็รามพ่อให้แล้วไง” 

นาถลดาอธิบายเพิ่มเติมอย่างออกขัน แต่นั่นไม่ได้ท�าให้บารมี

รู้สกึดขีึ้นเลย ขณะที่ทอฝันซึ่งนั่งเคยีงข้างบวรเวทหลดุหวัเราะที่นานๆ 

ทจีะได้เหน็มมุเดก็ๆ ของคนตวัสูงขี้แกล้งอย่างบารมี

“ข�าอะไรเตี้ย”

หญงิสาวไม่ได้ตอบ แต่ท�าหน้ายุง่ปากยื่นใส่เขาเป็นการตอบโต้

พลางเอนศีรษะไปซุกซบต้นแขนของคนรักคล้ายกับประกาศให้บารม ี

รู้ว่าตนเองมผีู้พทิกัษ์ จนนาถลดาต้องห้ามศกึ

“หยุดแกล้ง หยุดแหย่น้องก่อนเถอะจ้ะ มาลงมือทานข้าวกัน 

ดกีว่านะ” นาถลดาว่าแล้วตกัอาหารใส่จานสามกี่อนเอ่ยเอาใจ

“นี่ค่ะคณุ หมูทอดแดดเดยีวรสเดด็ที่คณุชอบ”

“ขอให้ผมด้วยสคิรบั” 

บารมีร้องขอ นาถลดาจึงรีบตักหมูทอดสีน�้าตาลเข้มใส่ในจาน

ลูกชายตามด้วยกบัข้าวชนดิอื่นๆ
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“นี่จ้ะ กนิเข้าไปเยอะๆ เผื่อมนัจะได้เข้าไปทดแทนแอลกอฮอล์

ในกระเพาะของลูกบ้าง”

“คร้าบแม่” บารมรีบัค�าเสยีงเบา คดิในใจว่าไม่น่าหาเรื่องเข้า

ตวัเลยจรงิๆ ท�าเอาบวรเวทและทอฝันซึ่งนั่งมองอยู่หลดุหวัเราะเบาๆ

“แล้วเรื่องงานเป็นไงบ้างเจ้าแบงค์ โอเคดไีหม” บูรพาชวนคยุ

โดยการเอ่ยถามเรื่องของลูกชายคนเล็กที่นานๆ ครั้งจะโผล่หน้ามา 

ให้เหน็สกัที

“กเ็รื่อยๆ ครบั”

“เรื่อยๆ ก็แปลว่าไม่ยุ่ง งั้นแกจะเข้าไปเรียนรู้งานที่โชว์รูมได ้

เมื่อไหร่” 

ประมุขแห่งบ้านโชติสถาพัฒน์ถามเข้าเรื่องอย่างไม่อ้อมค้อม 

และไม่เปิดโอกาสให้บารมไีด้ตั้งหลกัเลยสกันดิ 

ชายหนุ่มอึกอักเพราะไม่ได้เตรียมค�าตอบที่ดีพอเอาไว้ “คือ

ผม...”

“พ่อไม่ได้บงัคบัให้แกเข้าไปบรหิารที่นั่นวนันี้เดี๋ยวนี้ แค่อยากให้

แกแวะเข้าไปเรียนรู้งานกับพี่แกก่อน เวลาลงมาบริหารงานจริงจะได้

ไม่ตดิขดั เพราะไม่ว่ายงัไงที่นั่นกต็้องเป็นของแก”

“แต่ผมยงัสนกุกบังานวศิวกรอยู่เลยครบั”

“พ่อให้เวลาแกสนุกมาหลายปีแล้ว เจียดเวลามาเรียนรู้งาน

หน่อย” 

บูรพาบอกเสียงเรียบ แต่นั่นเปรียบเสมือนค�าประกาศิตแกม 

บงัคบักลายๆ ซึ่งบารมที�าอะไรไม่ได้นอกจากรบัค�า

“เสาร์หน้าจะมกีารถ่ายแบบโฆษณาใช่ไหมบอส” บูรพาหนัไป

ถามบตุรชายคนโตที่ก�าลงัตกัอาหารใส่จานให้คนรกัอย่างเอาใจใส่ ซึ่ง

บวรเวทกร็บีหนัมาตอบค�าถามของบดิาทนัที

“ครับพ่อ พอดีมีรถตัวใหม่เข้ามา ผมเลยกะจะท�าโฆษณา 
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โพรโมต”

“ดเีลย งั้นแบงค์เข้าไปช่วยพี่แกดูหน่อยละกนั ไม่ตดินดัที่ไหน

ใช่ไหม” บูรพาถามหยั่งเชงิ 

บารมตีอบอย่างไม่มั่นใจนกั “ผมไม่แน่ใจ ต้องขอดูตารางงาน

ก่อน”

“กล็องไปเชก็ด ูแต่ถ้าตดินดัที่ไม่ส�าคญักแ็คนเซลิไปก่อน เข้าใจ

ไหม”

“ครบั” บารมรีบัค�าเพราะไม่สามารถพดูค�าอื่นได้นอกเหนอืจาก

การน้อมรับค�าสั่งของบิดาโดยดุษณี สุดท้ายเขาก็จนมุม ต้องเรียนรู้

การเป็นผู้บรหิารจากพี่ชาย

“เอาละจ้ะ เลกิคยุเรื่องงานเครยีดๆ บนโต๊ะอาหารได้แล้ว ทาน

ข้าวกนัดกีว่า” 

นาถลดาชวนคยุเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศพลางตกัอาหารให้คนนูน้

คนนี้อย่างเอาใจ

“หนูฝันทานทอดมนักุ้งนี่สลิูก อร่อยนะ”

“ขอบคณุค่ะคณุแม่” ทอฝันฉกียิ้มรบัพร้อมกบัใช้ช้อนและส้อม

ตัดทอดมันสีทองสวยเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจิ้มเข้าปากแล้วเคี้ยวตุ้ยๆ 

“อร่อยจงัค่ะคณุแม่”

“อร่อยก็กินเยอะๆ เลยนะจ๊ะ” นาถลดายิ้มรับค�าชมจากว่าที่ 

ลูกสะใภ้อย่างยนิด ี

บารมีหันไปกระซิบกับคนเป็นพี่ชาย “งั้นผมรบกวนเฮียส่งเมล

เกี่ยวกบัรายละเอยีดรุน่รถให้ผมด้วยละกนั ผมจะได้อ่านท�าความเข้าใจ

ไปก่อน”

“ได้ๆ เดี๋ยวฉนัให้คณุเมย์ส่งให้” บวรเวทรบีรบัค�าอย่างยนิด ีเมื่อ

การที่บารมีเอ่ยปากก่อนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการท�างาน ด้วยเขา 

รูด้ว่ีาน้องชายไม่ชอบงานบรหิาร แต่จะท�าอย่างไรได้ในเมื่อคนเป็นบดิา
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ปูงานเตรียมไว้หมดแล้ว ซ�้ายังวางมือขาด หันไปเล่นหุ้นเพียงอย่าง

เดยีว 

เขาซึ่งเป็นลกูชายคนโตจงึหยดุฝันที่อยากท�าร้านกาแฟเลก็ๆ กบั

คนรักเอาไว้ เพื่อรอให้บารมีเข้ามาบริหารงานที่โชว์รูมได้ลงตัวก่อน 

จากนั้นกจ็ะสานฝันของตวัเองต่อ ซึ่งบวรเวทกไ็ด้แต่ภาวนาให้น้องชาย

หลงรกังานบรหิารสกันดิ เพื่อที่ตวัเองจะได้ผนัตวัไปท�างานที่รกัได้อย่าง

เต็มตัว แต่ดูวี่แววแล้วก็ไม่ง่ายเลย เพราะบารมีเองก็ดูจะรักการเป็น

วศิวกรไม่แพ้เขาที่อยากเป็นบารสิตาเลย


