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ส�ำนกัปฏิบตัธิรรมทพิย์พมิำนตัง้อยูท่่ำมกลำงสถำนทีอ่นั

เงียบสงบ ลานด้านหน้าเป็นป่าไผ่ปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบเป็นทิว
แถว ห่างออกไปจะมไีม้ยนืต้นที่อยู่ดั้งเดมิ อายหุลายสบิปี มลี�าต้น
ขนาดใหญ่ จ�าพวก ประดู ่พะยงู นอกจากนี้ยงัมไีม้หอมจ�าพวกพกิลุ
ช่วยบงัแดด 

ในระหว่างวนัจะมลีมพดัผา่นพากลิ่นหอมชื่นใจให้คนที่อยู่ได้
ดอมดมกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน อากาศที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
เหมาะสมส�าหรบัการท�าสมาธ ิไม่ว่าจะเป็นการนั่งวปัิสสนาหรอืการ
เดินจงกรม นับเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ก�าลังได้รับความสนใจจาก
หลายคนในเมือง เพราะผู้ที่เคยมาได้เล่าขานกันปากต่อปาก เป็น
แหล่งหลกีหนคีวามวุน่วายในช่วงสดุสปัดาห์ปลายเดอืนเพื่อแสวงหา
ความสงบทางจติใจอย่างแท้จรงิ

แต่ใครจะรู้เลยว่า สถานที่สงบเงยีบแห่งนี้ก�าลงัจะต้องเผชญิ
กบัความวุ่นวายเลก็ๆ ที่ก�าลงัมุ่งหน้ามาเยอืน 

รถตู ้สีเทาควันบุหรี่ กระจกด้านหลังรถติดสติกเกอร์ชื่อ
ส�านกังานทนายความแห่งหนึ่งก�าลงัแล่นด้วยความเรว็ผ่านซุม้ประตู
ทางเข้าเข้ามา จนใบไม้แห้งที่ตกอยู่บนพื้นถนนปลวิว่อน รถคนันั้น

บทน�ำ
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แล่นไปจอดใต้ต้นประดู่ป่าขนาดล�าต้นใหญ่สี่คนโอบ แม้รถยงัจอด
ไม่สนทิด ีทว่าประตูรถกลบัถูกคนด้านในเปิดออกด้วยความรบีร้อน 
จากนั้นคนบนรถกก็ระโดดตุ้บลงมา

หลงัจากเท้าทั้งสองแตะพื้น ยนืทรงตวัได้อย่างมั่นคง รถกจ็อด
สนทิพอด ีชายวยักลางคน รปูร่างท้วมกเ็อื้อมไปหยบิกระเป๋าเอกสาร 
ใช้แขนหนบีมนัแนบกบัล�าตวั ยกมอืข้างหนึ่งขึ้นปาดเหงื่อ และขยบั
แว่นสายตากรอบสทีองให้เข้าที่ มองสอดส่ายหาใครบางคน กพ็อดี
กบัที่เจ้าของสถานปฏบิตัธิรรมเดนิเข้ามาต้อนรบัทกัทาย

“คณุเตชติ”
“คณุทพิย์” 
เตชติ เป็นทนายประจ�าตระกูลธวุพร ส่วนคณุทพิย์กค็อืทพิย์-

รดา อดตีภรรยาของ เดชทตั ธวุพร เจ้านายของเขานั่นเอง 
คุณทนายคลี่ยิ้มด้วยความดีใจเป็นล้นพ้นจนแทบอยากจะ

กระโดดกอดอีกฝ่าย ทว่ามันติดตรงที่ทิพย์รดานุ่งขาวห่มขาว ดวง
หน้าผ่องใส มรีอยยิ้มประดบัใบหน้าคล้ายพระโพธสิตัว์เตรยีมโปรด
สตัว์อย่างไรอย่างนั้น เตชติจงึต้องยั้งไว้ แล้วกล่าวค�าทกัทาย

“โชคดีจริงๆ เจอคุณทิพย์พอดี ผมก�าลังมองหาอยู่เลยครับ 
ว่าจะไปตดิต่อสอบถามได้ตรงส่วนไหน”

“คุณเตชิตมาหาฉันหรือคะ งั้นเชิญนั่งตรงม้าหินนั่นก่อนค่ะ 
ฉนัจะไปหาน�้ามาให้”

“มะ...ไม่รบกวนดีกว่าครับ เชิญคุณทิพย์มานั่งคุยกับผม 
สกัครู่ดกีว่า ผมมเีรื่องส�าคญัอยากปรกึษาครบั”

ทิพย์รดามองทนายประจ�าตระกูลของอดีตสามีอย่างครุ่นคิด 
สบิกว่าปีแล้วที่ไม่เคยได้พบหน้ากบัเตชติ ซึ่งกเ็ท่ากบัช่วงเวลาที่เธอ
หย่าขาดจากสามนีั่นเอง หลงัจากเลกิกบัเจ้าพ่อสถานบนัเทงิ ทพิย์-
รดากห็นัหน้าเข้าหาธรรมะอย่างจรงิจงั เริ่มมาบกุเบกิและถอืศลีอยู่
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ในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ตัดขาดจากความวุ่นวายทางโลกอย่าง
เดด็ขาด แต่ยงัไม่อาจโกนหวับวชชไีด้เตม็รูปแบบเพราะยงัมหี่วงอยู่ 

ห่วงเดียวที่ไม่อาจท�าใจตัดขาดให้หมดเยื่อใย ต่อให้ยอม
ปล่อยกายใจจากสิ่งเหนี่ยวรั้งทั้งปวงในโลกได้ แต่ทพิย์รดากไ็ม่อาจ
จะทอดทิ้งพิราอร ลูกสาวคนเดียวของตัวเองได้ หวังว่าการมาของ
ทนายประจ�าตระกูลครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องที่เธอหวั่นใจ

“คณุเตชติมธีรุะอะไรกว็่ามาเถอะค่ะ”
“คณุทพิย์ทราบเรื่องที่คณุเดชป่วยหรอืยงัครบั”
“ลูกพชีเคยเล่าให้ฟังอยูบ้่างค่ะ แต่ฉนัยงัเชื่อว่ามหีนทางรกัษา 

การแพทย์เดี๋ยวนี้ทันสมัยมาก ฉันหวังให้ผลการวิเคราะห์ทางการ
แพทย์ออกมาไม่เป็นผลลบนะคะ ผ่าตดัเอาชิ้นเนื้อออกกน็่าจะไม่มี
ปัญหา ถงึคณุเดชจะท�างานหนกั ร่างกายไม่ได้พกัผ่อน แต่เขากเ็ป็น
คนแขง็แรง ผ่าตดัพกัฟื้นแล้ว อกีไม่นานคงจะเดนิปร๋อ”

ทิพย์รดายิ้มอ่อนโยน เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปหลายปี ความ
รู้สึกที่มีต่ออดีตสามีก็หลงเหลือแค่เพียงความห่วงใยในฐานะเพื่อน
มนุษย์ พิราอรเล่าเรื่องของพ่อที่ตรวจพบเนื้องอกในตับ เธอรับฟัง
ด้วยอาการสงบ ปลอบโยนลูกสาว และคอยสวดมนต์เอาใจช่วย 
เดชทตัแค่นั้น

“ครับ ทางหมอบอกว่าไม่ต้องกังวล ตอนนี้ก็รอผลวิเคราะห์
ชิ้นเนื้อว่าจะออกมาเป็นอะไร แต่ที่ผมมาทิพย์พิมานไม่ใช่เรื่องนี้
หรอกครบั” 

เตชิตเม้มปากเหมือนไม่อยากพูด เพราะรู ้นิสัยอีกฝ่ายด ี
ภายนอกทิพย์รดาจะอ่อนโยน ทว่าจิตใจเด็ดเดี่ยวมาแต่ไหนแต่ไร  
ลงว่าตดัสนิใจอะไรไปแล้ว ใครหน้าไหนกเ็ปลี่ยนใจเธอไม่ได้ ดอูย่าง
เดชทตัเจ้านายเขานั่นเป็นไง ใครๆ กต็่างกลวัเกรงบารม ีแต่กบัอดตี
ภรรยาคนนี้ แม้แต่รั้งให้อยู่ด้วยยงัท�าไม่ได้เลย 
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และเพราะรู้ว่าทพิย์รดาเป็นอย่างไร ภารกจิโน้มน้าวใจจงึตก
มาถงึมอืของเตชติ

คุณทนายใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อที่ซึมออกมาตามใบหน้า 
สายตามองนิ่งไปยงัทพิย์รดาก่อนตดัสนิใจเดนิหน้าต่อ ในเมื่อมนัเป็น
หน้าที่ เขากต็้องท�า ต้องท�าให้ส�าเรจ็ด้วย 

“คณุเดชจะยกบาบโิลนให้แก่หนูพชีครบั”
“อะไรนะคะ!”
เสยีงอทุานดงัลั่นนั้นไม่ใช่ของทพิย์รดา ทว่ามนัดงัมาจากด้าน

ข้าง สายตาทั้งสองคู่หนัไปทางต้นเสยีงอย่างพร้อมเพรยีง เหน็หญงิ
สาวหน้าตาเกลี้ยงเกลาสวมชุดขาวเช่นเดียวกับทิพย์รดา ดวงตา
สดใสที่เคยเป็นประกายอ่อนหวานบัดนี้วาววับไม่สบอารมณ์ เม้ม 
รมิฝีปากคล้ายก�าลงัระงบัความไม่พอใจของตวัเองอย่างยิ่งยวด เธอ
ก้าวเข้ามาเผชญิหน้ากบัสองคนที่นั่งคยุกนัอยู่ 

เตชติกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก และนี่กค็อื พริาอร 
ธวุพร ลูกสาวคนเดยีวของทพิย์รดากบัเดชทตั 

พิราอรนุ่งขาวห่มขาวมาถือศีลเช่นเดียวกับแม่ ทุกวันหยุด
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน หากไม่ติดงานเธอก็จะมาหาแม่อยู่เป็น
ประจ�า ในยามปกติบุคลิกของหญิงสาวก็คล้ายคลึงกับทิพย์รดา 
อยูม่าก มเีหตผุล สงบ เยอืกเยน็ และมกัจะไมส่รา้งปัญหาให้ตวัเอง
ยุ่งยาก ชื่นชอบความสนัโดษ ท�างานดูแลมูลนธิทิพิย์รดาไปเงยีบๆ 
ไม่ก้าวก่ายชวีติใคร 

สิ่งที่แตกต่างกันในยามนี้คือคนแม่ยังรักษารอยยิ้มอ่อนโยน 
ได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนคนลูกนั้นใบหน้าบูดบึ้ง จังหวะการก้าวเดิน
รวดเรว็ บ่งบอกสภาพอารมณ์อนัคกุรุ่นพร้อมมเีรื่อง 

หญงิสาวยิ้มเครยีด การเหน็ทนายของพ่อโผล่มานั่งในสถาน
ปฏบิตัธิรรมของแม่ไม่ใช่เรื่องปกตนิกั ยิ่งคณุอาทนายมาเองยิ่งเป็น



กาสร  11   

เรื่องส�าคญั มนัจะต้องเป็นเรื่องที่เธอเคยปฏเิสธไปแล้ว พ่อพยายาม
หว่านล้อมเรื่องนี้หลายครั้ง แต่เธอไม่สนใจ ดูเหมอืนว่าพ่อจะไม่ยอม
รามอืเรื่องนี้ง่ายๆ 

“สวสัดคี่ะอาเต นี่ถงึขนาดมาหาคณุแม่เลยหรอืคะ พชีนกึว่า
เราคยุกนัรูเ้รื่องแลว้ซะอกี ที่ส�าคญัพชีคดิว่าเราไม่น่าจะมานั่งพูดถงึ
แหล่งอโคจรในสถานปฏบิตัธิรรมนะคะ มนัดไูม่เหมาะสมสกัเท่าไร”

“เอ่อ...” 
เตชติยิ้มอหีลกัอเีหลื่อ ยกมอืปาดเหงื่อข้างขมบั หลบสายตา

กล่าวหาของลูกสาวเจ้านาย 
คนทั่วไปมกัคดิว่าพริาอรอ่อนหวานเหมอืนคณุทพิย์ ฮ!ึ ไม่จรงิ

เลย เขาขอแย้งสดุชวีติ ไอ้ที่เหน็ ที่คดิกนัไปเองน่ะ ไม่ใช่ที่เขาเจอ
หรอก ทนายประจ�าตระกูลนึกถอนสะอื้นในอก งานนี้ไม่ง่ายเลย 
อตุส่าห์แอบมาหวงัเจรจาขอความช่วยเหลอืจากทพิย์รดาเงยีบๆ ยงั
มาเจอพริาอรเข้าจงัๆ อกี เวรกรรมอะไรอย่างนี้

“ลูกพชีท�าไมพูดแบบนั้นล่ะ อย่าเสยีมารยาทกบัอาเตสลิูก”
พริาอรจ้องหน้าคณุอาทนายเขมง็ ก่อนจะเบนความสนใจไป

ทางแม่ แล้วว่า “แม่คะ พชีขอเถอะค่ะ เรื่องอื่นพอยอมได้ แต่เรื่องนี้
พชีไม่อยากคยุแล้วค่ะ ไม่อยากได้ผบันั่นด้วย พชีเกลยีด”

“ลูกพชี!”
“หนูพชี!”
“ค่ะ นี่พชีเอง” หญงิสาวชี้นิ้วเข้าหาตวัเองอย่างประชด
“ลกูพชี...ถ้าไม่พดูกนัดีๆ  แม่ไล่กลบัจรงิๆ นะ อาเตเป็นผูใ้หญ่

แล้วนะลูก ไปค่ะ ไปกวาดลานไผ่สงบอารมณ์ เตรยีมเดนิจงกรม”
“แต่แม่คะ”
“พีช...” ทิพย์รดาลากเสียงยาว ปรามลูกสาว “อาเตมาคุย

ธรุะกบัแม่ แม่ขอคยุเป็นการส่วนตวันะคะ ไปกวาดลานไผ่ค่ะ”
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คนถูกไล่หน้าง�้า ไม่พอใจแต่ไม่คิดดื้อกับแม่ ทุกครั้งที่แม่ลง
น�้าเสยีงเยน็เยยีบแบบนี้ เป็นดั่งสญัญาณบอกให้เธอถอย หญงิสาว
ตวัดสายตาไปยังทนายประจ�าตระกูล เห็นเตชิตนั่งยิ้มแห้งๆ แล้ว
เดอืดดาลหนกักว่าเดมิ ขดัใจที่ท�าอะไรไม่ได้ สดุท้ายต้องยอมถอย

ทพิย์รดามองตามลกูสาวจนกระทั่งหยบิไม้กวาด เริ่มกวาดใบ
ไผ่ในลานกว้างแล้วจงึหนักลบัมาที่ทนายประจ�าตระกูล

“ต้องขอโทษแทนลูกพชีด้วยนะคะที่เสยีมารยาท ว่าไปแล้วก็
เป็นความผดิฉนัที่ท�าให้ลูกต้องเป็นแบบนี้”

“ไม่หรอกครบั หนพูชีแกเป็นเดก็น่ารกัและเข้มแขง็มาก ขนาด
คณุทพิย์มาอยูน่ี่ แกยงัดูแลตวัเองได้ดไีม่มปัีญหาให้ร้อนใจ เพยีงแต่
แกกค็งมขีดีจ�ากดัของตวัเอง เรื่องไหนยอมรบัฟังกไ็ม่มปีัญหา ส่วน
เรื่องไหนที่มันเหลือรับในความรู้สึก มันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นกัน 
นี่ละครับ อันที่จริงเรื่องของผับบาบิโลน หนูพีชก็มีเหตุผล ถึงขั้น
ประกาศยกมนัให้คณุนนัท์ด้วยซ�้า เพยีงแต่ว่าคณุเดชไม่ยอม ยนืยนั
เสยีงแขง็ว่ายงัไงกจ็ะยกผบันั้นให้หนูพชีให้ได้”

“ดื้อพอกนัทั้งคู่ค่ะ” 
ทพิย์รดาถอนใจอย่างนกึระอา ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น สภุาษติ

กล่าวไว้ไม่ผดิเลย พริาอรเหมอืนเดชทตักข้็อนี้เอง ดื้อแพ่งพอกนั บท
จะว่าไม่ ให้กล่อมเท่าใดกไ็ร้ผล

“ฉนัถามจรงิๆ เถอะค่ะ ท�าไมคณุเดชถงึคดิจะยกที่นั่นให้ลูก
พชีล่ะคะ ความจรงิคณุนนัท์ดแูลบรหิารได้ดไีม่มปัีญหา กค็วรให้เธอ
จดัการต่อไปไม่ใช่เหรอคะ ตาชนิหลานชายคณุนนัท์กย็งัอยู่ทั้งคน”

“ข้อนี้ก็ถูกต้องตามคุณทิพย์เข้าใจครับ เพียงแต่ดูแลดีแล้ว
ไม่มีคนดูแลต่อธุรกิจมันไม่งอกเงยขึ้นมาหรอกครับ ถึงคุณนันท์จะ
แต่งงานกับคุณเดชมาหลายปีแต่ก็ไม่มีทายาทด้วยกันเลย คุณ 
ชินดนัยก็ถูกส่งตัวไปดูแลผับที่ภูเก็ต ยังไงบาบิโลนก็ยังจะเป็นของ
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หนูพชีอยู่ดคีรบั”
เตชิตล�าบากใจเหลือจะกล่าว ถ้าบาบิโลนเป็นวัดหรือวิหาร

เรื่องมนัคงจะง่ายกว่านี้
“คณุทพิย์กร็ูว่้าคณุเดชรกับาบโิลนขนาดไหน สมบตัอิย่างอื่น

จะยกให้ใครกไ็ด้ แต่เป็นตายยงัไงบาบโิลนกต็้องเป็นของหนูพชี”
“ฉนักเ็ข้าใจคณุเดชนะคะ ถงึไงเลอืดย่อมต้องข้นกว่าน�้า คณุ

เดชรกัลูกพชีมาก จนบางทฉีนัเองกเ็กรงใจคณุนนัท์ เธอเหนื่อยมา
กบัคณุเดชมากกว่าฉนั และบาบโิลนกเ็ป็นเหมอืนหวัใจของตระกูล 
จะมายกให้เด็กไม่ประสาอย่างลูกพีชมันดูไม่เหมาะสมเลย เรื่องนี้
ฉนัไม่รูจ้ะช่วยยงัไงค่ะ พชีเองเขากไ็ม่ได้สนใจธรุกจินี้ของพ่อเลย แค่
งานในมูลนธิกิล็้นมอืแล้ว”

ส�าหรับทิพย์รดาลูกสาวก็คือผ้าขาว งดงามด้วยคุณค่าทาง
จติใจ แม้จะมปีมเรื่องครอบครวัแตกแยก แต่พริาอรกไ็ม่เคยประชด
ชวีติให้เป็นปัญหาสงัคม ยิ่งรู้สกึว่าขาดมากเท่าไร ลูกสาวคนนี้กย็ิ่ง
ให้แก่คนที่ยากไร้มากกว่าเสมอ การจะให้ไปใช้ชีวิตอยู่ในที่อโคจร
อย่างผบับาบโิลนนั้นจงึเป็นภารกจิยากพอๆ กบัย้ายพระอาทติย์ไป
ขึ้นทางทศิตะวนัตก โอกาสจะส�าเรจ็ของเตชติไม่มเีลย

“ผมอยากขอร้องให้คณุทพิย์ช่วยคยุกบัหนูพชีสกัครั้ง”
ทิพย์รดาสบตาทนายแล้วยิ้มอ่อน เตชิตคะยั้นคะยอไม่ยอม

ง่ายๆ
“ผมหมดหนทางแล้วจรงิๆ ครบั ถงึได้บากหน้ามาที่นี่ ยอม

เป็นคนบาป เอาเรื่องร้อนใจมาขอให้คณุทพิย์ช่วยเหลอื”
“บอกตามตรงว่าฉนักบัคณุเดชขาดจากกนันานแล้ว เรื่องของ

เขาฉนัไม่อยากยุ่งเพราะจะสะเทอืนกนัไปหมด คณุนนัท์เองกค็งไม่
ยินดีนักหรอกค่ะ เขาเหนื่อยกับคุณเดชมามากจริงๆ กว่าธุรกิจจะ
มั่นคงได้ขนาดนี้”
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“เรื่องนี้คงจะเลี่ยงล�าบากครบั และผมกย็นืยนัได้ว่าคณุนนัท์
ไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ เธออยากให้คุณเดชรักษาตัวให้หายมากกว่า 
หากยงัเคลยีร์เรื่องนี้ไม่จบ คณุเดชกค็งยงักงัวลจนไม่ยอมรกัษาตาม
ก�าหนด ผมเองกม็ดืแปดด้าน คนเดยีวที่หนพูชียอมฟงักเ็หน็จะมแีต่
คณุทพิย์เท่านั้น ผมขอร้องละครบั” เตชติพนมมอืขึ้นเตรยีมก้มกราบ 

ทพิย์รดาเหน็เข้ากร็้องห้ามเสยีงหลง
“คณุเตอย่าท�าอย่างนี้เลยค่ะ ฉนัล�าบากใจนะคะ”
“ช่วยผมด้วยนะครบัคณุทพิย์ ผมหมดที่พึ่งแล้วจรงิๆ”
ทิพย์รดาล�าบากใจอย่างยิ่ง โดยส่วนลึกเธอยินดี ลูกสาวไม่

คิดอยากได้สถานบันเทิงแห่งนั้นถูกต้องแล้ว เพราะตัวเธอเองก็ไม่
เคยคิดอยากเกี่ยวข้องกับมันถึงได้ขอแยกตัวออกมาปฏิบัติธรรม
เงยีบๆ คนเดยีว ยอมปล่อยมอืจากชายคนรกัเมื่อไม่อาจเปลี่ยนความ
คดิของเขาได้ สถานบนัเทงิแห่งนั้นคอืบาปอนัน่ารงัเกยีจ แหล่งมั่วสมุ
มอมเมา ผูค้นสิ้นไร้สตสิมัปชญัญะ ลุม่หลงกามาและอกศุลอกีหลาย
อย่าง

เดชทัตไม่ควรสร้างมันขึ้นมา ทิพย์รดาในตอนนั้นไม่อาจ
ทดัทานความตั้งใจสามไีด้ ต้องยอมรบัว่าเขามโีชคทางนี้ จะกี่ปัญหา
ร้อยพันที่เกิดขึ้นล้วนถูกจัดการอย่างเงียบเชียบเรียบร้อย เธอรับรู้ 
กลดักลุ้ม รุ่มร้อน จนในที่สดุกถ็งึจดุแตกหกั เพราะไม่อาจทนเหน็
ลูกสาวที่ก�าลังเติบโตสานต่อธุรกิจสีด�าของพ่อที่ต้องเดินเข้าออกใช้
ชวีติในผบัราวกบัเป็นบ้านหลงัที่สอง 

ถ้าไม่ท�าอะไรสกัอย่าง เดชทตัจะต้องปลูกฝังให้ลูกเป็นอย่าง
เขา จติใจหยาบกระด้าง เยน็ชาจนเกอืบจะกลายเป็นคนไร้หวัใจ ไม่รู้
บาปบญุคณุโทษ

หลงัจากหย่าขาดกนัได้ห้าปี เดชทตัแต่งงานใหม่กบัพชันนัท์ 
เลขานกุารคู่ใจของเขา พชันนัท์เป็นผู้หญงิสวย ฉลาด ปราดเปรยีว 
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และรูฐ้านะของตวัเองดว่ีาอยูใ่นจดุไหน ทกุครั้งที่ได้เจอกนัฝ่ายนั้นก็
ยงัให้ความเคารพนบนอบต่อทพิย์รดาเหมอืนเช่นวนัวาน การกระท�า
นั้นจรงิใจไม่ได้เสแสร้งเหมอืนนางร้ายในละคร 

เดชทตัแต่งงานใหม่ได้ไม่นาน พริาอรกข็ออนญุาตแยกตวัออก
มาอยู่คอนโดเพียงล�าพังโดยที่ใครก็ไม่อาจคัดค้านได้ ลูกไม่ได้ต่อ
ต้านที่พ่อแต่งงานใหม่ การย้ายออกเป็นเหตผุลความสะดวกในเรื่อง
งาน ซึ่งทกุคนเถยีงไม่ได้ แม้ไม่เหน็ด้วย

ทิพย์รดารับรู้ว่าความสัมพันธ์พ่อลูกไม่ราบรื่นนัก เดชทัตรัก
ลูกสาวมาก ลูกกร็กัพ่อ แต่งานของพ่อกลบันกึชงิชงั คนเป็นแม่จงึ
ได้แต่อบรมให้ตระหนกัถงึความจรงิ ไม่ว่าอย่างไรพริาอรกห็นคีวาม
จรงิไม่พ้น ต่อให้ไม่ชอบใจ แต่เดชทตักย็งัเป็นพ่อบงัเกดิเกล้า ลูกที่
ดจีะต้องกตญัญูรู้คณุ 

หรือสิ่งที่กลัวมาตลอดก�าลังจะเกิดขึ้นกันหนอ ทิพย์รดาไม่
อยากให้ลกูเกี่ยวข้องกบัผบั แต่กต้็องยนิยอมรบัมนัมาเป็นสมบตัขิอง
ตน ดูจะไม่เหลอืหนทางให้หลกีเลี่ยงได้เลย

เตชติรอคอยลุ้นระทกึ ขณะที่ทพิย์รดานั่งเงยีบอยู่นาน แต่ใน
ที่สุดเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมทิพย์พิมานก็ยอมตกลงรับปากว่าจะ
ลองคยุกบัลูกสาวให้ แต่ไม่รบัรองว่าจะส�าเรจ็หรอืไม่ คณุทนายยิ้ม
กว้าง แค่นี้กโ็ล่งเหมอืนยกภูเขาออกจากอกแล้ว

“แค่คุณทิพย์รับปาก ผมก็ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรแล้วครับ” 
นยัน์ตาของเตชติแดงเรื่อ สหีน้าเหมอืนคนอยากจะร้องไห้เตม็แก่

“ลูกพีชเขามีความคิดคล้ายกับฉัน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า
ผลจะออกมาแบบไหน แล้วฉันจะให้ลูกไปให้ค�าตอบกับคุณเต 
นะคะ”

“ผมไม่รู้จะตอบแทนคณุทพิย์ยงัไงด”ี
“ไม่ต้องถงึขั้นนั้นหรอกค่ะ”



16  ก�าราบรักจอมอสูร

“ผมคงต้องขอตวัเลยครบั เพราะต้องกลบัไปคยุกบัคณุเดชต่อ
ในช่วงที่ท่านพกังาน”

“ฝากความระลกึถงึคณุเดชด้วยนะคะ ขอให้สขุภาพแขง็แรง
ในเรว็วนั”

“แล้วผมจะบอกให้ครบั”
เตชิตลาทิพย์รดาและเดินกลับขึ้นรถตู้ไปด้วยสีหน้าแตกต่าง

จากขามาลบิลบั แม้ความหวงัจะรบิหรี่ แต่อย่างน้อยพริาอรกเ็ชื่อฟัง
แม่มากกว่าใคร ขอแค่ทิพย์รดาออกปากเอง มีหรือจะไม่เป็นผล 
ทนายประจ�าตระกูลธุวพรยกมือขึ้นไหว้พระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่
ตรงหน้าทางเข้าท่วมหวั

“เจ้าประคู้น...ถ้างานนี้ส�าเร็จ ลูกช้างจะบวชสักพรรษา ขอ
อย่าให้หนูพชีปฏเิสธเลย”

หญิงสำวผู ้ถูกบีบค้ันให้รับสมบัติบำปยืนน่ิงจับด้ำม

ไม้กวาด รอจนรถของทนายประจ�าตระกลูพ้นซุม้ประตจูงึเดนิเข้าไป
หาทิพย์รดา สองแม่ลูกมองหน้ากัน คนหนึ่งเป็นกังวล ล�าบากใจ 
ส่วนอกีคนไม่พอใจ หงดุหงดิ

“พีชไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่ ท�าไมถึงต้องบังคับให้รับบาบิโลน
ด้วย ท�าไมไม่ยกให้น้านนัท์ไปเลย”

“พ่อก็มีเหตุผลของพ่อนะลูก คุณนันท์จะเก่งกาจยังไงก็ไม่มี
คนสบืทอดดูแลต่อ พ่อคงคดิถงึจดุนี้ถงึได้คดิยกมนัให้ลูกพชี”

“แม่ก็รู้ว่าพีชไม่อยากได้ อะไรที่ได้มาจากบาบิโลน พีชไม่
อยากยุ่งเกี่ยวด้วย”

ทพิย์รดาวางมอืบนศรีษะลกูสาว ลบูหวัลกูอย่างเข้าใจ พริาอร
ท�างานหาเงนิเลี้ยงตวัเองด้วยน�้าพกัน�้าแรง ไม่ยอมรบัเงนิจากผู้เป็น
พ่อ เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากบาบโิลนและสถานบนัเทงิในเครอื
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อีกหลายแห่ง เงินที่ได้มาแม้จะสุจริต แต่มันก็ไม่สะอาดนักหรอก 
ลูกสาวของเธอบอกเหตุผลที่ไม่รับเงินเพราะไม่สะดวกใจจะใช้มัน 
หากพ่ออยากให้กข็อให้ไปบรจิาควดั หรอืสถานรบัเลี้ยงเดก็ คนชรา 
เผื่อผลบญุจะหนนุน�าให้พ่อเปลี่ยนใจเลกิท�าธรุกจินี้เสยีที

“ลูกพชีฟังแม่นะลูก แม่เองกไ็ม่อยากยุ่งเรื่องนี้แล้วกไ็ม่อยาก
ให้ลกูยุง่ด้วย แต่ดแูลว้พ่อเขาน่าจะตั้งใจยกให้พชีจรงิๆ คณุอาเตถงึ
ต้องมาเอง เอาแบบนี้ดไีหม ถ้าลูกพชีไม่สะดวกใจจะรบัดูแลตลอด
ไปกล็องเสนอเวลารบัมาดแูลแค่ช่วงที่พ่อพกัรกัษาตวั พออาการพ่อ
ดขีึ้นเราค่อยมาปรกึษาหาทางออกกนัอกีท”ี

“หรือไม่...กว่าจะถึงวันนั้นพีชคงเปลี่ยนบาบิโลนเป็นวิหาร
กลางกรงุไปแล้ว”

ทพิย์รดายิ้มอ่อนโยนกบัค�าพูดประชดประชนันั้น “แม่ไม่เคย
สงสยัในความสามารถของลูกเลย”

“แม่ก.็..”
“ตกลงว่ายอมรบัแล้วใช่ไหม”
“ไม่ค่ะ”
“อ้าว แล้วกนั แม่เกอืบจะโล่งใจแล้วเชยีว”
“แม่ไม่ห่วงพชีแล้วเหรอ” พริาอรสงสยั รู้ดวี่าแม่ไม่ปรารถนา

ให้เฉยีดใกล้บาบโิลนเลยด้วยซ�้า วนันี้ถงึกบัออกหน้าแทนพ่อ เธอคดิ
ว่าแม่กค็งมเีหตผุล

“ห่วงสลิกู เคยห่วงยงัไงกย็งัห่วงอยู ่แต่ลกูพชีในวนันี้ไม่เหมอืน
ลกูพชีในวนันั้น แม่เชื่อว่าหนคูดิเป็นและมสีต ิมคีวามรูต้วั สิ่งเหล่านี้
จะเป็นเกราะป้องกนัอบายมขุทั้งหลายที่จะเข้ามา กตญัญูกตเวทนีะ
ลูก ถงึเราจะไม่ชอบอย่างไร แต่สิ่งที่พ่อท�ากเ็พราะอยากให้เราอยู่ดี
มสีขุ ครั้งนี้กถ็อืว่าตอบแทนพ่อเขานะลูก”

“จะท�ายงัไงดคีะแม่...พชีรกัพ่อนะคะ แต่พชีเกลยีดที่นั่น”
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พิราอรสวมกอด ซุกหน้ากับอกแม่ หญิงสาวลังเลใจและ
หวาดหวั่น ตลอดชีวิตของเธอเคยเหยียบเข้าไปในบาบิโลนแค่ครั้ง
เดยีว เป็นครั้งเดยีวที่ท�าให้เธอถงึกบัสญูเสยีครอบครวั มนัคอืจดุเริ่ม
ต้นการหย่าร้างของพ่อกบัแม่ หากย้อนเวลากลบัไปได้ เธอจะไม่ท�า
อย่างนั้น ส�าหรบัเธอแล้วบาบโิลนคอืหายนะ

สต ิหญงิสาวตั้งใจระลกึถงึค�าสอน ใช่...ต่อไปนี้จะต้องใช้สติ
ให้มาก

กบัแม่เลี้ยงไม่มปัีญหา พชันนัท์ไม่ใช่แม่เลี้ยงใจร้ายเหมอืนใน
นทิาน และตวัเธอกไ็ม่ใช่ซนิเดอเรลลา ที่เธอแยกตวัออกมากเ็พราะ
ไม่สะดวกใจจะอยู่แค่นั้น ปัญหาทางใจต้องใช้เวลาเยยีวยา

ธรรมะคอืที่พึ่ง เมื่อแยกตวัออกมาอยู่คนเดยีวเธอกเ็ริ่มมาหา
แม่บ่อยขึ้น มาค้าง มาช่วยท�าความสะอาดสถานที่ มันท�าให้เธอ
ปลอดโปร่งใจ พอมเีวลาจงึมาอยูท่ี่นี่ จนบางทกีค็ดิว่าอยากบวชเพื่อ
ที่แม่จะได้เลกิห่วงเธอเสยีท ีแต่แม่นั่นละที่ไม่ยอมให้เธอบวช สดุท้าย
เธอก็ต้องกลับเข้าวงจรคนบาปจนได้ แถมคราวนี้ต้องควบคุมดูแล
ทั้งหมดแบบเตม็ตวั บาปคราวนี้เธอจะชดใช้อย่างไรหมดนะ

หญิงสาวผละออกมาสบตากับแม่ รอยยิ้มของแม่ท�าให้เธอ 
อุ่นใจคลายกงัวล น�้าเสยีงของแม่กเ็หมอืนน�้าทพิย์ชโลมใจ

“แม่เชื่อว่าลูกพชีจะจดัการทกุอย่างได้ด”ี
“ด้วยการเปลี่ยนผบัของพ่อให้เป็นสถานปฏบิตัธิรรม ผลบญุ

นี้คงท�าให้พชีชนะหมู่มารทั้งหลาย”
“มนัจะท�าให้ลูกพบเจอแต่คนดีๆ  จ้ะ”
ในที่สดุพริาอรกต็ดัสนิใจได้ หญงิสาวถอนหายใจหนกัหน่วง
“เฮ้อ...งั้นกล็องดูสกัตั้งนะแม่ แล้วแม่จะรู้ว่าพชีเก่งแค่ไหน”
ส่วนพ่ออาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังที่คิดยกบาบิโลนให้อยู่

ในก�ามอืของเธอ!!!
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1

แสงไฟหลำกหลำยสสีนัสำดส่องวบูวำบตำมจงัหวะเสยีง

เพลงอกึทกึ เหลา่นกัเที่ยวจ�านวนมากก�าลงัปล่อยตวัปล่อยใจให้มนั
สุดเหวี่ยงไปกับจังหวะเสียงเพลงอึกทึก ส�าหรับคนไม่ถนัดเต้นร�าก็
เลอืกนั่งละเลยีดเครื่องดื่มย้อมใจชื่นชมบรรยากาศ นอกจากนี้ยงัมี
คนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ชอบเต้นร�า ไม่สนใจการดื่ม บรรยากาศก็
เดิมๆ ไม่ได้ตื่นเต้นแปลกตา แต่ก็ยังสามารถนั่งอยู่ในผับได้ทั้งคืน 
เพราะมีหญิงสาวแอบอิงพิงซบข้างกายให้ซุกไซ้คลอเคลียอยู่ใน
มมุมดืสลวั

ชนิดนยั จณิณวตัร จดัอยูใ่นกลุม่คนประเภทหลงัสดุ ชายหนุม่
ถูกส่งตวัมาดูแลผบัที่ชื่อว่า เฟรทสิ หนึ่งในกจิการสถานบนัเทงิของ 
เดชทตั ธวุพร ผู้มศีกัดิ์เป็นน้าเขย เขาใช้เวลาเพยีงไม่นานกส็ามารถ
สร้างชื่อของเฟรทสิให้ขึ้นมาเป็นผบัอนัดบัหนึ่งของภูเกต็

ชีวิตที่ภูเก็ตลงตัวและสุขสบาย เดชทัตกว้างขวาง แม้จะอยู่
ต่างถิ่น แต่เส้นสายอทิธพิลยงัเหนยีวแน่น จงึไม่มขีาใหญ่หน้าไหน
กล้ามาระรานในผับ และหากจะมีขี้เมาดวงกุดโผล่มาให้เขาได้พอ
ออกก�าลังบ้าง ชินดนัยกับสาทิตคนสนิทก็จัดการรับมือได้อย่าง 
ไม่ล�าบาก 
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ทุกค�่าคืนชายหนุ่มมักจะได้พบความรักอายุสั้นกับผู้หญิงที่
ถกูใจแต่ไม่ผูกพนั ไม่เรื่องมาก เมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการสมใจกต่็างคน
ต่างไป ด้วยความที่เป็นหนุ่มโสด เนื้อหอม สาวๆ ในผับจึงมัก
เมยีงมองเขาอย่างสนใจ มนัจงึไม่แปลกหากเขาจะแสวงหาความสขุ
ใส่ตวับ้าง 

เสียงเพลงไม่เร้าใจเท่าเสียงหอบกระเส่าของคนในอ้อมแขน 
คืนนี้ชินดนัยได้รับการเชื้อเชิญจากหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้ม ผิวขาว
ผดุผาด เธอดูร้อนแรงในชดุสแีดงเรดไวน์ นบัตั้งแต่ก้าวเข้าผบัมา มี
สายตาหลายคู่จับจ้องเธออย่างสนใจใคร่รู้ ทว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่
เธอยอมสบตาและส่งรอยยิ้มเย้ายวนกลบัมาให้ การเชญิชวนอย่าง
มีชั้นเชิงนั้นไม่อาจท�าให้เขาอยู่เฉยได้ ชายหนุ่มใช้เวลาไม่นานใน
การพาตวัเองเข้าไปพูดคยุท�าความรู้จกั 

เธอชื่อ มกุดา เขารู้สกึคุ้นหน้าผู้หญงิคนนี้ แน่นอนว่าเธอต้อง
เคยมาที่ผบัแล้ว แต่จะมากบัใครนั่นละที่เขาอยากรู ้สาทติอาจจะจ�า
เธอได้ คงต้องเอาไว้ถามกันทีหลัง ในเมื่อคืนนี้เธอฉายเดี่ยวและดู
ไม่มปัีญหาเมื่อเขายื่นหน้าเข้าไปจูบ แถมยกมอืขึ้นกอดคอตอบสนอง
กลบัมาเป็นอย่างด ีจากที่คดิว่าจะแค่ลองเชงิกเ็ลยพวัพนันวัเนยีกนั
จนร้อนผ่าวทั้งคู่

“ไม่เอาค่ะคณุชนิ มกุว่าเราไปห้องท�างานคณุดกีว่านะคะ”
สาวน้อยมุกดาหลับตาพริ้ม แหงนเงยหน้าขึ้นเปิดเผยล�าคอ

ระหงให้ชายหนุม่ไล้เลยี เมื่ออารมณ์ปรารถนาถกูกระตุน้เร้าจนความ
ต้องการครอบง�า มันท�าให้เธอหลงลืมความอาย เป็นฝ่ายชวนเขา
ก่อน ทว่าชายหนุม่ยงัคงซกุไซ้กบัเนนิอกอวบอย่างเพลดิเพลนิ ความ
นุ่มหยุ่นเตม็ไม้เตม็มอืท�าให้เขาไม่อยากขยบัไปไหนเลยจรงิๆ

“ตรงนี้ไม่ได้เหรอ ไม่มใีครเหน็หรอก มดืออกอย่างนี้” ชนิดนยั
ตอบอูอ้ี้ เลื่อนมอืลงไปบบีสะโพกกลมกลงึของหญงิสาวอย่างมนัเขี้ยว 
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ก่อนมือใหญ่จะซุกหายเข้าไปใต้กระโปรง ผ่านชั้นในลูกไม้แสน
บอบบางจนสัมผัสกับความชุ่มฉ�่าของเนื้อแท้ เขากรีดปลายนิ้วไป
ตามรอยผ่าที่ชุ่มชื้น ส่งผลให้หญงิสาวสั่นระรกิไปทั้งกาย

“อื้อ...คณุชนิอย่าซนสคิะ”
“กพ็ร้อมขนาดนี้ ยงัคดิจะหนไีปไหนอกี ตรงนี้กไ็ด้ ไม่มใีคร

สนใจเราหรอก” ชายหนุ่มก้มหน้าลงชดิอกอวบอกีครั้ง
สาวสวยครางประท้วงเมื่อทรวงอกอวบอิ่มถูกครอบครองโดย

ปากร้อน ลิ้นสากระคายของเขากวาดเลียยอดทรวงสีเข้มอย่าง
กระหาย ดูดดึงท�าให้เธอหลอมละลาย หมดเรี่ยวแรงต่อต้าน เขา
ปลุกเร้าท�าให้เธอรุ่มร้อนเจียนคลั่ง มือเธอกดแนบศีรษะเขาชิดอก 
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้อยู่ในอ้อมกอดอันเร่าร้อนของเขาคนนี้ 
ชายที่ผู้หญงิทั้งผบัอยากกระโจนขึ้นเตยีงไปกบัเขา

ชนิดนยัเงยหน้าขึ้นจบูปิดปากช่างห้ามนั่นเสยี กเ็หน็อยู่ว่าค�า
ห้ามปรามนั้นขดักบัความต้องการแท้จรงิของร่างกายที่เบยีดกระแซะ
เสยีดสสีะโพกท้าทายเจ้าน้องชายที่แขง็ขงึพร้อมลงสนามรกั ความ
มดืบวกกบัเสยีงดนตรดีงักลบเสยีงต่างๆ ยิ่งท�าให้ชายหนุ่มย่ามใจ 

ตรงนี้เป็นมุมอับ เขารู้ดีว่าจะไม่มีสายตาของพวกสอดรู้สอด
เหน็เข้ามาถงึจงึยกร่างหญงิสาวขึ้นนั่งบนตกั จบัให้เธอหนัหน้าเข้าหา
กัน เนินเนื้อนุ่มด้านล่างคร่อมทับบดเบียดความแข็งแกร่งที่ดุนดัน
กางเกงจนนูนมองเห็นชัด หญิงสาวช่วยเขาปลดซิปกางเกงอย่าง 
รบีร้อน น�าความแขง็ขงึร้อนผ่าวออกมาเป็นอสิระ

หญิงสาวกอดเขาแนบแน่นส่งเสียงครางเร้าใจดังกระเส่าอยู่
ข้างหูก่อนที่มันจะกลืนหายไปกับเสียงเพลงจนแทบแยกไม่ออกว่า
เสียงใครเป็นเสียงใคร กางเกงชั้นในถูกมือซุกซนกระชากออกไป
อย่างคนใจร้อน นิ้วของชินดนัยล่วงล�้า กระตุ้นเร้าให้ร่างกายเธอ
พร้อมเสยียิ่งกว่าพร้อม 
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“เรามาจดัการเรื่องนี้ให้เรยีบร้อยกนัเถอะคนสวย ผมรอที่จะ
พาเจ้าน้องชายตัวแสบเข้าไปซุกในตัวคุณไม่ไหวแม้แต่วินาทีเดียว 
เราต้องท�ามนัตรงนี้ และเดี๋ยวนี้ เรว็! ขยบัตวัลงมาทูนหวั มนัเป็น
ของคณุแล้ว”

มือของหญิงสาวเลื่อนต�่าหายเข้าไปลูบไล้ความแข็งแกร่งใต้
สะโพก ครอบครองเขาด้วยมอืนุม่ ขยบัเลื่อนขึ้นลงจนเขาแหงนหน้า
ส่งเสียงครางออกมาอย่างเสียวซ่าน ชายกระโปรงบานยาวพอจะ
คลุมปิดความใกล้ชิดเบื้องล่าง เธอยิ้มยั่วโน้มหน้าลงจุ๊บเบาๆ ส่ง
สายตาเชญิชวน โดยที่มอืยงัสร้างความหฤหรรษ์ให้เขาไม่หยดุ

ชินดนัยทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว แม่สาวร้อนบนตักก็ชักช้า
ไม่ทนัใจ เขาจ�าเป็นต้องจดัการภารกจินี้ให้ลลุ่วงเสยีทก่ีอนที่น้องชาย
จะระเบดิออกเป็นเสี่ยงๆ ชายหนุม่ส่งเสยีงค�ารามในล�าคอพลางล้วง
มือเข้าไปในเสื้อนอกของตนเอง หยิบถุงยางอนามัยส่งให้หญิงสาว 
โน้มหน้าสวยลงมากระซบิข้างห ูก่อนจะแกล้งงบั และเม้มเล่นจนเธอ
สั่นสะท้านไปทั้งร่าง

“รบีใส่มนัให้ผม แล้วจดัการซะ ถ้าช้าอกีนดิผมจะกดคณุลง
กบัพื้นแล้วท�ามนัท่ามกลางสายตาคนทั้งผบั”

“น่าตื่นเต้นดนีะคะ แต่ไว้ครั้งหน้าดกีว่า” หญงิสาวยิ้มยั่ว ปาก
กัดมุมซองถุงยางอนามัยแล้วก้มลงท�าตามเขาสั่งอย่างว่าง่าย ไร้
อาการเขนิอาย เมื่อทกุอย่างถูกตระเตรยีมพรั่งพร้อม หญงิสาวยก
ล�าตวัขึ้น จดัต�าแหน่งให้เหมาะเจาะก่อนทิ้งตวัลงมาครอบครองกาย
แข็งแกร่งอย่างรวดเร็วจนคนเบื้องล่างถึงกับคราง โอบกอดเธอเอา
ไว้แน่น

“อ่า...อย่างนั้นที่รกั”
“คุณวิเศษที่สุด” เธอกระซิบ กดจูบกับต้นคอ แล้วเริ่มขยับ

สะโพกโยกไหว
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“ผมเป็นยอดมนษุย์ คณุไม่รูห้รอกเหรอ” ชนิดนยัหวัเราะเสยีง
พร่า ขยบัท่อนล่างสวนกลบัหนกัหน่วง 

หญงิสาวเงยหน้าส่งเสยีงครวญคราง เคลื่อนไหวตามจงัหวะ
เพลงถี่กระชั้น ชินดนัยยังคงจับเอวเธอไว้รับการขยับสะโพกอย่าง
เร่าร้อน จนกระทั่งใกลถ้งึปลายทางของความปรารถนา ทั้งคู่เลกิสน
แล้วว่าก�าลังระเริงรักกันอยู่ที่ใด ต่างขยับเข้าใส่กันอย่างรุนแรง 
เตม็อารมณ์

“อกีนดิที่รกั แรงกว่านี้ เรว็ขึ้นอกี...อกี อ่า...” ชนิดนยัครางลั่น 
มือจับเอวหญิงสาวกดแน่นเข้าหาตัวในทุกจังหวะความหฤหรรษ์
ทะยานขึ้นสูจ่ดุสงูสดุ เขารบีถอดถอนตวัตนออกจากแรงบบีรดัเร้าใจ 
เธอตวัอ่อนซกุซบใบหน้าชื้นเหงื่อกบัอกกว้าง กอดรดัร่างก�าย�าไว้แน่น

“รกัคณุจงั”
หญิงสาวขยับสะโพกส่ายวนยั่วเย้า แม้จะขัดใจที่เขารีบ

ถอดถอน แต่เธอกย็งักอดเขาแน่น พริ้มตาอย่างแสนสขุ
ฝันเป็นจรงิหลงัจากที่พยายามหาโอกาสมาหลายครั้ง ในที่สดุ

เธอกไ็ด้ใกล้ชดิกบัเขา ชนิดนยั จณิณวตัร ผู้ชายคนนี้เป็นหลานชาย
ภรรยาใหม่ของเดชทตั เจ้าพ่อสถานบนัเทงิชื่อดงั 

แม้จะไม่ได้ออกหน้าออกตาอย่างเป็นทางการ แต่ในวงสงัคม
กร็บัรูว่้าชนิดนยัคนนี้ไม่ต่างอะไรกบัมอืขวาของเดชทตั เขาได้รบัมอบ
หมายให้ดแูลกจิการหลายแห่ง และหนึ่งในนั้นกค็อืเฟรทสิ เป็นที่คาด
หมายว่าหลานชายคนนี้อาจจะได้รับมรดกตกทอดทั้งหมดของ 
เดชทตั

หากท�าให้เขาประทบัใจ นั่นกห็มายความว่าอนาคตสดใสก�าลงั
รออยู่ แม้จะมีเจ้าของโชว์รูมรถคอยเลี้ยงดู แต่มุกดาก็อยากเสี่ยง 
สกัครั้ง ชนิดนยัเหนอืกว่าเสี่ยอ้วนๆ นั่นทกุด้าน เธอจงึงดัลลีารกัออก
มาปล่อยของแบบสู้ตายถวายหัวแสดงฝีมือปรนเปรอเขาให้เต็มที่ 
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หากเขาตดิใจในรสสวาทคดิสานต่อความสมัพนัธ์อนัฉาบฉวยนี้ มนั
กค็งจะดไีม่น้อย

“มกุมคีวามสขุที่สดุเลยค่ะ”
“ผมกเ็หมอืนกนั”
มอืของชนิดนยัยงัลูบไล้อ้อยอิ่งอยู่กบัสะโพกกลมกลงึ แต่ไฟ

สวาทกลางผบัยงัไม่ทนัดบัสนทิ เสยีงแหลมคุ้นหูที่ได้ยนิครั้งใดเป็น
ต้องสะดุ้งกด็งัขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

“ถ้าจดัการตวัเองเสรจ็แล้ว เชญิไปคยุกบัฉนัที่ห้องท�างานด้วย
นะคะคณุชนิดนยั!”

“น้านนัท์!”
“ว้าย!!!”
ชนิดนยัรบียกร่างหญงิสาวที่นั่งคร่อมตกัเขาลงโดยไม่สนใจว่า

เธอจะมีสภาพอย่างไร แต่ถึงเขาจะรีบร้อนปานใดก็ไม่ทันน้าสาว  
พัชนันท์สั่งเสร็จก็สะบัดหน้าพรืด เดินตัวตรง หน้าเชิดขึ้นด้วยมาด
ของนางพญาแห่งธวุพร

คิ้วเข้มของชายหนุม่ขมวดอย่างสงสยั เขารบีรดูซปิกางเกงขึ้น 
ติดกระดุมเสื้อสอดชายเข้าไปในกางเกงตามเดิม เสร็จแล้วก็ลุกขึ้น
ตามน้าสาวไปที่ห้องท�างาน 

หนุ่มเนื้อหอมเริ่มหนกัใจ จู่ๆ น้าสาวสดุที่รกักโ็ผล่มา แถมมา
ได้จงัหวะเข้าด้ายเข้าเขม็ซะด้วย ซวยสทินีี้ น้านนัท์เหน็เตม็สองตา 
ดีที่ไม่เกรี้ยวกราดคว้าเอาขวดเหล้าฟาดเขา ร้อยวันพันปีไม่เคยมา
เยี่ยม พอจะมาหาก็เลือกมาตอนฉากเด็ด เวรกรรมแท้ๆ โผล่มา
กะทนัหนัแบบนี้ต้องมเีรื่องไม่ธรรมดาแน่

“ท่าทางผมจะงานเข้าซะแล้วคนสวย” 
“จะหนมีกุไปไหนคะ” หญงิสาวดงึแขนเขา มองตาปรอย
“ขอโทษททีี่รกั ไว้ค่อยเจอกนัใหม่นะ” ชายหนุ่มโน้มตวัลงไป
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จุ๊บแก้ม ก่อนกระซบิ “เมื่อกี้สนกุมาก ขอบคณุส�าหรบัทกุอย่างนะ
ครบั”

“เดี๋ยวสิคะ คุณชิน...คุณชิน อย่าลืมโทร. หามุกนะคะ”  
หญงิสาวตะโกนแข่งกบัเสยีงเพลง แต่ชนิดนยัไม่สนใจหยดุฟังกนัเลย 
บ้าจรงิ แบบนี้เธอจะได้ไปต่อไหมล่ะ

ประตูห้องท�ำงำนถูกชำยหนุ่มผลักเข้ำมำอย่ำงรีบร้อน 

เมื่อเห็นใบหน้าเรียบเฉยไม่บอกอารมณ์ของน้าสาว เขาก็ได้แต่ยิ้ม
กลบเกลื่อนความผิด ปกติชินดนัยไม่ค่อยสนใจความคิดใคร จะ
ยกเว้นก็แต่คนที่นั่งหน้าตึงเหมือนเพิ่งไปร้อยไหมเสร็จก็ออกจาก
คลนิกิหมอแล้วตรงดิ่งมารอเขาอยู่ในห้องนี่ละ 

พชันนัท์ ธวุพร น้าสาวที่ยงัสวยเฉี่ยวเปรี้ยวเขด็ฟัน นั่งกอดอก 
เชดิหน้าขึ้นน้อยๆ ขาเรยีวยกขึ้นไขว่ห้าง ชดุแสก็สั้นสดี�าร่นขึ้นอวด
ขาขาว บ่งบอกถงึพลงัความมั่นใจอย่างเตม็เป่ียม สมฐานะนางพญา
แห่งธวุพร เขายงันกึไม่ออกว่าจะมคี�าจ�ากดัความไหนเหมาะสมกบั
น้าสาวมากกว่าค�านี้ 

“มาได้แล้วเหรอไอ้ตวัด”ี
“ก็ใครจะกล้าทิ้งให้น้าสาวคนสวยนั่งรอนานๆ กันล่ะครับ” 

ชายหนุ่มเดินกางแขนโผเข้าไปหวังกอดอ้อน แต่น้าสาวกลับชี้หน้า
สั่งเสยีงเข้ม

“หยดุ! ไม่ต้องมาเข้าใกล้ฉนั อย่าคดิว่าฉนัไม่รู้นะว่าเมื่อกี้แก
ท�าอะไรกบัเดก็นั่นกลางผบั ไม่อายผสีาง หน้าด้านหน้าทน อย่าได้
เอามอืสกปรกมาแตะต้องตวัฉนัเชยีว ฉนัขยะแขยง”

“แหม...น้านนัท์กร็งัเกยีจเกนิเบอร ์ผมแค่เล่นสนกุกบัน้องเขา
เอง”

“แต่ฉนัไม่ได้จะเล่นสนกุกบัแก”
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“ไม่ข�า แล้วยงัดกุนัอกี” ชายหนุ่มตดัพ้อหน้ามุ่ย ก่อนทิ้งตวั
ลงบนเก้าอี้อกีตวัที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนกั 

พชันนัท์ส่ายหน้าอย่างหนกัใจ ลกุขึ้นเดนิไปมองเบื้องล่างผ่าน
กระจกห้องที่ปิดกั้นเสยีงภายนอกได้เป็นอย่างด ีกจิการของเฟรทสิดู
คึกคักพอๆ กับบาบโิลนที่เธอกับสามีช่วยกนัดูแลอยู่ สถานบันเทงิ
ของตระกูลธวุพรเตบิโตและท�าก�าไรงาม

แต่ใครจะรู้ จู่ๆ เดชทัต สามีที่รักกลับคิดวางแผนจะปลด
เกษียณเธอก่อนก�าหนด แล้วยกภาระหน้าที่ทั้งหมดให้แก่พิราอร 
ลูกสาวที่เกดิจากภรรยาคนเก่าของเขา

โดยส่วนตวัเธอแล้วไม่ได้คดิรงัเกยีจลกูเลี้ยง ตรงข้ามพชันนัท์
เอ็นดูพิราอรไม่ต่างจากลูกในไส้ น่าเสียดายเธอกับเดชทัตไม่มี
ทายาทร่วมกนั ไม่เช่นนั้นเรื่องคงไม่บานปลายจนเดอืดร้อนกนัไปทั่ว
อย่างเช่นตอนนี้ แม้ว่าจะไม่มปัีญหาระหว่างแม่เลี้ยงกบัลกูเลี้ยง แต่
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัธวุพรกไ็ม่ได้ราบรื่นนกั 

นบัตั้งแต่เธอแต่งงานกบัเดชทตั ลูกเลี้ยงของเธอมกัจะแผลง
ฤทธิ์ใส่ผู้เป็นพ่อ พิราอรเป็นคนดื้อเงียบ ไม่แสดงความก้าวร้าว 
แต่กลบัท�าตวัเยน็ชา ห่างเหนิ ราวกบัเดชทชัเป็นคนแปลกหน้า แต่
กับเธอแล้วลูกเลี้ยงสาวยังให้ความเคารพและไม่เคยท�าให้ต้อง
ล�าบากใจ เธอรกัเดชทตั อะไรกต็ามที่ท�าให้เขามคีวามสขุได้กพ็ร้อม
ท�าให้ทกุอย่าง ไม่เคยคดิขดัใจ 

จะมกีแ็ต่ครั้งนี้ที่เธอไม่เหน็ด้วย การยกผบับาบโิลนให้พริาอร
ดูแล ก็เหมือนกับยื่นไฟให้ลูกเลี้ยงโยนใส่ผับที่ราดน�้ามันรอไว้แล้ว 
พชันนัท์ไม่อาจนั่งรอความหวงัอยู่ได้ จงึต้องรบีตตีั๋วบนิมาหาหลาน
ชายถงึภูเกต็ หวงัให้ไปช่วยกนักอบกู้สถานการณ์ 

ฉากเดด็กลางผบั ท�าให้เธอฉนุขาด อตุส่าห์ไว้ใจใช้ให้มาดงูาน 
ไอ้หลานรักกลับมามั่วสาว มันน่าเอาไม้ฟาดให้ตายคามือ อย่างนี้
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เธอจะหวงัพึ่งพาอะไรมนัได้
“ดูเหมอืนแกอยู่นี่จะมคีวามสขุดนีะ ท่าทางกนิอิ่ม นอนหลบั

สบายตวั”
“แหม...น้านนัท์ ผมกต็้องใช้ช่วงชวีติโสดให้คุ้มค่าสคิรบั มวั

ท�างานอย่างเดียวเครียดตายพอดี แล้วที่น้าเห็นเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่ตัว
บ่งชี้ว่างานผมจะบกพร่องนะ เหน็บญัชขีองเดอืนนี้หรอืยงั นี่คงคดิ
ว่าผมแอบอู้ละส ิถงึต้องมาตรวจงานที่นี่ด้วยตวัเอง”

“ไม่ได้มาตรวจงาน ฉนัตั้งใจมาหาแก”
“หาผม?”
“ใช่”
ชินดนัยขมวดคิ้วมองน้าสาวอย่างสงสัย “มีเรื่องอะไรหรือ

ครบั”
“คณุเดชส่งคณุเตชติไปตามลูกพชีกลบัมาดูแลบาบโิลน”
ชายหนุม่เคยเจอกบัลกูพชีของน้านนัท์หลายครั้งอยูเ่หมอืนกนั 

เธออายนุ้อยกว่าเขาห้าปี จ�าได้ว่าตอนนั้นเธอยงัเป็นเดก็หญงิถกัเปีย
สองข้าง ขี้อาย ไม่ยอมพูดจากบัใคร เอาแต่หลบอยู่หลงัแม่ จนเขา
ต้องเอาของเล่นมาหลอกล่ออยู่บ่อยๆ 

พริาอรเป็นนกัเรยีนอยูโ่รงเรยีนประจ�า กลบับ้านทกีข็ลกุอยูแ่ต่
ในห้อง ครั้งแรกที่เห็นเขาก็นึกเอ็นดู ชวนเธอเล่นด้วยกันบ้าง แต่
พอใช้ของเล่นหลอกลอ่ไม่ส�าเรจ็ เธอไม่ยอมเล่นด้วย เอาแต่หมกตวั
อยูใ่นห้องเขากเ็ลยเลกิสนใจ แล้วไปเล่นผจญภยัแบบเดก็ผูช้ายแทน

เวลาผ่านไปกต็่างแยกย้าย น้านนัท์จากเดมิที่เป็นเลขานกุาร
ส่วนตวักต็กลงปลงใจแต่งงานกบัน้าเดช ชวีติของเขากบัน้าสาวดขีึ้น 
เขาได้ไปเรยีนต่อต่างประเทศ พอเรยีนจบกบ็นิสวนทางกบัพริาอรอกี 
เขากลับมาช่วยงานน้าเดช เรียนรู้ทุกอย่าง กระทั่งฝึกงานในผับ 
บาบโิลนอย่างละเอยีด จากนั้นน้าเดชกม็อบหมายให้เขาดูแลเฟรทสิ
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ที่ภเูกต็ บรหิารจดัการเองทกุอย่าง เกบ็ประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ไม่ได้
กลบัมายุ่งวุ่นวายกบัเรื่องในบ้านธวุพรอกี 

กไ็ด้ข่าวแว่วๆ เหมอืนกนัว่าพริาอรท�าท่าจะบวชเป็นชตีามคณุ
ทิพย์รดาแม่ของเธอ เขายังอุตส่าห์นึกอนุโมทนาบุญอยู่ในใจ แล้ว
น้าเดชจะยกผบัให้อย่างนี้กค็งไม่ได้บวชชแีล้วสนิะ มมุปากชายหนุม่
โค้งขึ้นอย่างพงึพอใจ

“เขาพ่อลกูกนั มนักเ็ป็นสทิธิ์ของเขานี่ครบั ไม่เหน็จะเกี่ยวกบั
ผมตรงไหน” 

“ไม่เกี่ยวกบัแก แต่มนัเกี่ยวกบัฉนั เกี่ยวตรงที่ฉนัไม่ยอมยงัไง
ล่ะ แกก็รู้ว่าฉันทุ่มเททั้งชีวิตสร้างบาบิโลนมากับคุณเดช ไม่ว่าจะ
อุปสรรคขวากหนามมากมายแค่ไหน ฉันก็กัดฟันอดทนจนผ่านมา
ได้ ถ้าลูกพชีแสดงความกระตอืรอืร้นออกมาว่าต้องการผบันั้น ฉนั
จะไม่มปีัญหาเลย แต่ทางนั้นกป็ฏเิสธมาตลอดจนฉนัคดิว่าคณุเดช
คงล้มเลกิความคดิ ที่ไหนได้ฉนัเพิ่งรูว่้าเมื่อเดอืนก่อนคณุเดชส่งคณุ
เตชติไปหาคณุทพิย์ให้ช่วยพูดเกลี้ยกล่อมลูกพชี”

“แล้วเขายอมไหมล่ะครบั”
“ทกุทไีม่ แต่ครั้งนี้ยอม!”
“ต้องแบบนี้สิค่อยสนุกหน่อย อาเตไปกล่อมท่าไหนถึงสึก 

แม่ชพีริาอรได้” ชนิดนยัพดูขึ้นอย่างขบขนั แต่น้าสาวกลบัหน้าบึ้งตงึ
“ฉนัไม่มอีารมณ์จะสนกุกบัใครทั้งนั้น ที่มาวนันี้กเ็พื่อตามแก

กลบัไปช่วยสอนงานให้ลูกพชี ช่วยกนัดูแลผบับาบโิลน เป็นพี่เลี้ยง
ให้เขา บอกตามตรงว่าฉนัไม่ไว้ใจลูกพชี”

ชนิดนยัหลบตาน้าสาวด้วยการลกุขึ้นเดนิตรงไปยงับาร์เครื่อง
ดื่มเลก็ๆ ที่จดัไว้ในห้องท�างาน จดัการเทวสิกี้ใส่แก้ว แล้วกลบัมานั่ง
ที่เดมิ

“น้าลืมไปหรือเปล่าครับ ผับนั่นมันเป็นสิทธิ์ของลูกพีชโดย
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ชอบธรรมนะ เธอมสีทิธิ์จะท�ามนัยงัไงกไ็ด้”
“แต่ลูกพชีจะเปลี่ยนบาบโิลนเป็นสถานปฏบิตัธิรรมไม่ได้!”
วสิกี้ในปากของชนิดนยัพุง่พรวด ก่อนที่ชายหนุม่จะส�าลกัจน

หน้าแดงก�่า ทว่าแววตาคมกรบิยงัเปล่งประกายขบขนัไม่เปลี่ยน
“ถงึผมจะไม่มคีวามคดิเปลี่ยนผบัเป็นสถานปฏบิตัธิรรม แต่

ถามจรงิ น้าไว้ใจผมหรอืครบั”
“ไม่!” พชันนัท์ตอบแบบไม่เสยีเวลาคดิ “กบัแกฉนัยิ่งไม่ไว้ใจ 

สิ่งเดียวที่ท�าให้ฉันมั่นใจว่าจะฝากบาบิโลนไว้กับแกได้คือความ
ส�ามะเลเทเมาไม่เอาไหนของแก ลูกพีชเป็นคนดีเกินกว่าจะมานั่ง
บริหารผับใหญ่ระดับบาบิโลนได้ ถ้าเป็นสถานปฏิบัติธรรมทิพย์-
พิมาน หรือมูลนิธิของแม่เขานั่น ฉันไม่สงสัยในความสามารถของ
ลูกเลี้ยงคนนี้เลย”

“เดี๋ยวๆๆๆ ฟังๆ เหมือนผมจะมีประโยชน์ แต่ดูจะเป็น
ประโยชน์ในทางที่ไม่ดเีอาซะเลย เหมอืนโดนหลอกด่ายงัไงไม่รู้”

“แล้วสิ่งที่แกเพิ่งท�ากบัผู้หญงิคนนั้นไปสดๆ ร้อนๆ นี่ แกยงั
คดิว่าตวัเองดอียู่อกีเหรอ”

“หืม...อันนี้ก็ไม่ใช่สักหน่อย” ชินดนัยถึงกับคลึงขมับตัวเอง
อย่างกลดักลุ้ม “พลาดครั้งเดยีว เป็นตราบาปไปทั้งชวีติ”

“อย่ามาร�าพงึร�าพนั ฉนัให้เวลาแกเตรยีมตวัสามวนั จดัการ
ธุระทางนี้ให้เรียบร้อย สาทิตคงตัดสินใจแทนแกได้ สั่งเสียกันให้ด ี
แล้วบนิตามฉนักลบักรงุเทพฯ ตั๋วอยูบ่นโต๊ะนี่แล้ว ฉนัคยุกบัคณุเดช
แล้วว่าจะให้แกช่วยสอนงานลูกพชี อย่างน้อยๆ กย็งัพอถ่วงดลุกนั
ไว้บ้าง ฉนัจะได้พอวางใจวา่บาบโิลนจะยงัไมปิ่ดกจิการในเรว็วนันี้”

“น้านันท์ห่วงแต่ผับ ไม่ห่วงลูกเลี้ยงเลยนะครับงานนี้ ถึงขั้น
วางใจให้ผมสอนงานด้วย” ดวงตาของชินดนัยไหวระริกด้วยความ
สนกุสนานขี้เล่น
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พชันนัท์ยิ้มอย่างคนที่เหนอืกว่า ขณะเดนิมาตบบ่าหลานชาย 
ตกัเตอืนอย่างรู้ซึ้งในสถานการณ์

“ถ้าแกเจอลูกพชีตอนนี้ แกจะเข้าใจเองว่าท�าไมฉนัถงึไม่ห่วง
เขา แถมยงักล้าปล่อยให้อยูก่บัแกอกี ชนิเอ๊ย...ลกูเลี้ยงฉนัน่ะนะอาจ
ท�าให้แกเปลี่ยนใจอยากลาบวชสกัสองสามพรรษาเลยกไ็ด้”

“ขนาดนั้นเชยีว”
“ไม่เชื่อกค็อยดูเองกแ็ล้วกนั หรอืว่าฉนัควรเตรยีมการเรื่องงาน

บวชแกเสยีเลยดไีหม”
“คนบาปอย่างผมไม่กล้าท�าผ้าเหลอืงแปดเป้ือนหรอกครบั แต่

กบันางฟ้าเนื้อนุ่มนิ่มกไ็ม่แน่”
รอยยิ้มของพชันนัท์เป็นเสมอืนเครื่องยนืยนัความสมเพช ไอ้

คนหลงตวัเองเอ๊ย ไว้ให้เจอของจรงิก่อนเถอะ จะโม้ไม่ออก
“ไม่ต้องพดูมาก จดัการทางนี้ให้เรยีบร้อยซะ ฉนักลบัโรงแรม

ก่อน”
“อ้าว...เดี๋ยวสคิรบัน้า โธ่...ผมยงัไม่ได้รบัปากเลยนะ”
เท้าของพชันนัท์ชะงกั หยดุอยู่ตรงหน้าประตู นางพญาแห่ง

ธุวพรเอ่ยด้วยน�้าเสียงเฉียบขาด ไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองหน้า
หลานชาย

“ถ้าแกจัดการไม่ได้ ฉันก็จะบอกให้คุณเดชปิดผับนี้ซะจะได้
หมดปัญหา”

“ยอมแล้วจ้ะ กลวัแล้วจ้า”
ชนิดนยัผวิปากหวอืเลยทเีดยีวกบัประโยคสดุท้ายของน้าสาว 

ให้ตายไปเลย ท�าไมเอาแต่ใจกนัขนาดนี้ ชายหนุม่ส่ายหน้าแล้วเดนิ
ไปเตมิวสิกี้ใส่แก้ว กระดกดื่มรวดเดยีวหมด

ความร้อนของเครื่องดื่มท�าให้เขาตื่นตัวมากขึ้น พยายาม
นกึถงึใบหน้าลูกเลี้ยงของน้าสาว ว่าไปแล้วเขากบัพริาอรแทบจะไม่
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เคยพบหน้ากันเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็คิดว่าโตขึ้นคงสวย
ไม่หยอก

ดูเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นอยู่เหมือนกัน หากต้องร่วมงานก็คงจะ
ต้องเริ่มผกูมติรกนัใหม่ หวงัว่าโตมาคงไม่ร้ายจนเหลอืรบั อย่างน้อย
เขายังพออุ่นใจได้ว่าพิราอรไม่ใช่เด็กมีปัญหา หรือหากจะมีปัญหา 
เธอกเ็ลอืกจะมกีบัพ่อของเธอคนเดยีวเท่านั้น ส่วนคนอื่นสบายใจได้ 

ชายหนุ่มยังมองไม่เห็นปัญหาที่น้าสาวกังวลเลยสักนิด น้า
นันท์นี่ชักจะอู้งานเกินไปแล้ว อยู่ๆ จะให้เขาไปเปลืองแรงสอน 
ลูกเลี้ยงท�าไมกไ็ม่รู้

“ให้สอนท�าอย่างอื่นจะไม่บ่นเลยสกัค�า” ชายหนุ่มบ่นพมึพ�า
ยิ้มๆ มอืเปิดกระเป๋าสตางค์ ดงึรูปของสาวน้อยคนหนึ่งที่แอบขโมย
มาจากบ้านธวุพรออกมาชื่นชม

เด็กหญิงรูปร่างอวบอ้วนน่ารัก ถักเปียสองข้างฉีกยิ้มกว้าง
ท่าทางทะเล้น แก้มทั้งสองข้างแดงปลั่งน่าหยกิหยอก พริาอรในวยั
เดก็น่ารกัน่าเอน็ดนูกั ขนาดเขาเหน็เพยีงนดิเดยีวยงัต้องแอบจิ๊กรปูนี้
มาเกบ็ไว้ดูแก้เครยีด กไ็ม่รู้ว่าโตขึ้นมาจะสวยร้ายกาจขนาดไหน

ชนิดนยัจุ๊บเบาๆ เอ่ยเย้าคนในรูปภาพ
“แล้วเจอกนันะจ๊ะพริาอร”

พิรำอรผู้ต้องจ�ำใจแบกรับภำระอันไม่พึงประสงค์ แตะ

คย์ีการ์ดเข้าห้องพกัในคอนโดมเินยีมหรแูห่งหนึ่ง หลงัจากลาศลี ลา
แม่เสรจ็แล้ว หญงิสาวกข็บัรถกลบัมายงัห้องพกั ตลอดการเดนิทาง
เธอเฝ้าคิดอยู่เรื่องเดียวว่าจะบริหารจัดการท่าไหนที่จะไม่ท�าให้ผับ
บาบโิลนซึ่งเปรยีบเสมอืนหวัใจของพ่อเจ๊ง 

หญงิสาวถอดรองเท้าผ้าใบ โยนกระเป๋าผ้าส่งๆ ไปที่โซฟา เดนิ
เลยไปเปิดตู้เย็นหยิบขวดน�้าขึ้นมาเปิดดื่มดับกระหาย เธอถูกแม่
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อบรมสั่งสอนมาชุดใหญ่เรื่องความกตัญญู หลังจากผัดผ่อนให้ 
ค�าตอบแก่ทนายประจ�าตระกลูอยูเ่กอืบเดอืน ในที่สดุเธอกต้็องยอม 

แม่ก�าชบันกัหนาว่าอย่าทะเลาะกบัพ่อ เพราะสขุภาพของท่าน
ไม่แข็งแรงและมันจะท�าให้เธอเป็นบาป ยิ่งกับคุณนันท์ด้วยแล้วยิ่ง
ห้ามมเีรื่องด้วยเดด็ขาด นอกจากนี้แม่ยงัขอร้องให้เธอกลบัไปอยูบ้่าน
ดูแลพ่อ

หญงิสาวไม่ได้ปฏเิสธ แต่กไ็ม่ได้ตอบรบัในทนัท ีเพราะรูว่้าพ่อ
กม็คีณุนนัท์คอยดูแลใกล้ชดิ อย่างน้อยกเ็ชื่อมั่นว่าคณุแม่เลี้ยงของ
เธอจะดแูลพ่อได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง หากแทรกเข้าไปกจ็ะท�าให้
อดึอดัใจกนัเปล่าๆ แค่มาชบุมอืเปิบเข้าควบคมุกจิการผบับาบโิลน
นี่ คณุนนัท์กค็งจะไม่สบายใจนกั

พริาอรเขา้ไปในห้องนอน เวลาสองทุม่กว่าๆ ยงัหวัค�่าอยู่มาก 
ขบคดิมาตลอดทาง ไหนๆ กไ็หนๆ เธอว่าจะแอบไปส�ารวจกจิการ
ใหม่ของตวัเองสกัหน่อย ดูสวิ่าหากลงมอืปฏบิตังิานจรงิจะต้องเจอ
กบัอะไรบ้าง 

หญิงสาวถอนหายใจปลงไม่ตก ใช่ว่าชีวิตนี้จะไม่เคยเข้าผับ
เข้าบาร์ แต่เลอืกจะไม่เข้ามากกว่า เดก็ๆ วยัรุ่นทกุคนกอ็ยากลอง
เปิดประสบการณ์แปลกใหม่กนัทั้งนั้น แต่เมื่อผ่านช่วงวยัคกึคะนอง 
อารมณ์อยากเที่ยวเตรด็เตร่กห็ายไป ยิ่งงานมูลนธิริดัตวัอย่างเธอก็
คิดแค่ว่าเก็บแรงไว้ท�างานดีกว่าไปนั่งอดหลับอดนอน เสียงเพลงก็
ดงั หูจะพงัไม่คุ้มกนั

หลังจากอาบน�้าเสร็จแล้ว หญิงสาวก็เปิดตู้เสื้อผ้ากวาดตา
มองหาชุดที่เหมาะส�าหรับการสวมไปเที่ยวกลางคืน ยืนหาอยู่พักก็
นกึข�าตวัเอง เพราะในตูม้แีต่ชดุขาวกบัชดุสสีภุาพ ไม่เหน็ว่าจะมชีดุ
ใดเหมาะสวมไปเที่ยวกลางคืนเลย เพิ่งสังเกตว่าเสื้อผ้าในตู้เหมาะ
จะสวมเข้าวัดมากกว่าไปผับ ดูมันเรียบร้อยและมิดชิดไปซะทุกชุด
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เลย
ถ้าจะท�างานที่บาบโิลนจรงิๆ สิ่งแรกที่เธอต้องท�าคอืซื้อเสื้อผ้า

ใหม่!
กว่าจะเลือกได้ชุดที่ถูกใจ พิราอรก็แทบจะยกทั้งตู้ออกมาดู 

ในที่สุดเธอก็เลือกชุดเดรสเข้ารูปสีด�าคอเสื้อคว้านลึกเกือบเห็นเนิน
อก ความสั้นของชดุเสมอเข่า ผา่ข้างขึ้นมาเลก็น้อย ตวัเสื้อปักเลื่อม
ระยบัยามกระทบกบัแสงไฟ ดแูล้วกเ็หมาะกบัการไปดูงานนอกรอบ
ที่บาบิโลนดี เธอหมุนตัวเช็กความเรียบร้อยหน้ากระจกบานใหญ่ 
จากนั้นก็หยิบเสื้อคลุมอีกตัวมาสวมทับ แค่นี้ก็ไม่โป๊ ไม่น่าเกลียด 
ไปลยุได้

บำบิโลนในคืนวันอำทิตย์คึกคักไม่ต่ำงจำกวันอื่น เหล่ำ

นักเที่ยวยังคงเข้ามานั่งดื่ม เต้นร�ากันแน่นผับ พิราอรถูกตรวจค้น
อย่างละเอียดตรงทางเข้า พอผ่านด่านนั้นมาได้ก็ต้องมายืนงุนงง
เหมอืนหลดุเข้าสู่โลกใหม่

ผับบาบิโลนมีทั้งหมดสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องกระจกขนาด
ใหญ่ ที่ท�างานของผู้บรหิาร โดยชั้นล่างจะเป็นโถงกว้าง กลางโถง
นั้นจะเป็นพื้นที่ว่างหน้าเวที ส่วนรอบยกระดับขึ้นสูงกว่าส่วนกลาง
ขึ้นมา มีโต๊ะส�าหรับลูกค้าและแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจน ตรงข้ามกับ
เวทจีะมบีาร์เครื่องดื่ม มเีก้าอี้ทรงสูงตั้งไว้ส�าหรบัลูกค้าที่ไม่เปิดโต๊ะ
ใหญ่ เห็นได้ชัดว่าตรงนั้นจะมีสาวๆ มากเป็นพิเศษ อาจเพราะ 
บาร์เทนเดอร์รูปหล่อสามสี่คนที่ยนือยู่หลงับาร์กเ็ป็นได้

พิราอรพยายามมองหาที่ว่างส�าหรับตัวเอง แต่เพราะมันมืด
มาก ด้วยความที่ไม่คุน้เคย และแสงสว่างที่พอท�าให้มองเหน็กม็เีพยีง
แสงสลวักบัไฟสทีี่หมนุไปมาน่าเวยีนหวั

“ขอโทษนะคะ ได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่า” พนักงานสาวเดิน 
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เข้ามาสอบถาม พิราอรส่ายหน้าปฏิเสธ อีกฝ่ายจึงถามต่อ “มากี่
ท่านคะ”

“คนเดยีวค่ะ”
“จะเปิดโต๊ะเลยไหมคะ”
“ค่ะ เปิดเลย ขอมมุสงบๆ เสยีงไม่ดงัมาก”
พนักงานมองหน้าเธอนิดหนึ่ง แล้วยิ้มกว้าง “งั้นเชิญด้านนี้

เลยค่ะ” 
พริาอรเดนิหลบผูค้นตามหลงัพนกังานสาวคนนั้นไปจนถงึโต๊ะ

ว่างค่อนข้างจะเป็นมมุอบั ตดิกบัทางเดนิไปสูห้่องน�้าซึ่งอยูล่กึเข้าไป
อกีไกล มนัไม่เปน็ปัญหาส�าหรบัคนที่มาแบบฉายเดี่ยว หญงิสาวไม่
ดื่มแอลกอฮอล์จงึสั่งน�้าอดัลมและยนิดทีี่จะจ่ายเงนิค่าเปิดโต๊ะโดยที่
ไม่รบัเครื่องดื่ม ใจจรงิอยากสั่งน�้าผลไม้มากกว่า แต่คดิแล้วมาเที่ยว
ผบั จะมานั่งจบิน�้าผลไม้เพื่อสขุภาพกด็ูจะชอบกลอยู่

ไม่นานพนักงานยกเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วมองเธอยิ้มๆ โค้ง
กายให้แล้วถอยกลับไป พิราอรเริ่มมองส�ารวจบรรยากาศรอบตัว 
เสยีงเพลงยิ่งดงัขึ้นกว่าเดมิ เธอกลนืน�้าลายเพราะรู้สกึว่าหูอื้อ

“เสยีงดงัชะมดั นี่มนัเกนิค่าปกตทิี่หูคนจะรบัได้แล้วนะ”
สมุดโน้ตเล่มน้อยถูกดึงออกมาจากกระเป๋าสะพายที่วางข้าง

ตวั หญงิสาวก้มจดปัญหาที่คดิว่าจะต้องแก้ไข ข้อแรกเรื่องเสยีงดงั
นี่ละ ต่อมากเ็รื่องแสงสว่าง เวลาผ่านไปเธอยงัคงนั่งเกบ็รายละเอยีด
ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงวยัของกลุ่มลูกค้า เครื่องดื่ม กบัแกล้ม สลบักบั
การก้มๆ เงยๆ เดี๋ยวมองเดี๋ยวจด ไม่สนใจผู้ใด แม้ว่าจะมหีลายคน
ที่เดนิผ่านไปเพื่อเข้าห้องน�้าจะปรายตามองอย่างสงสยักต็าม

ชนิดนยัใจตรงกนักบัพริำอร เพยีงแต่ต่ำงคนต่ำงไม่คดิว่ำ 

อกีฝ่ายจะมา ชายหนุม่มาจากภเูกต็หลายวนัแล้วโดยมสีาทติขอตาม
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มาส่งด้วย พอมาถงึเขากก็ลบัมาทกัทายเพื่อนเก่าที่เคยร่วมงานกนั
ที่บาบโิลน ร�าลกึความหลงัและสงัเกตพฤตกิรรมลูกค้าไปด้วย เขา
ไม่ได้พูดถงึเรื่องการมาเป็นพี่เลี้ยงให้เจ้าของผบัคนใหม่ แต่กลบัดื่ม
กนิเฮฮากบัเพื่อนเก่าอย่างสนกุสนาน

และในขณะที่พิราอรคร�่าเคร่งจดสิ่งที่เธอต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู ่ที่โต๊ะ พี่เลี้ยงจอมเลื้อยอย่างชินดนัยก็ก�าลัง
คลอเคลยีอยูก่บัสาวนกัเที่ยวนางหนึ่งที่เพิ่งจะพบหน้ากนัชั่วโมงก่อน 

เมื่อไฟรกัจดุปะทคุกุรุ่นได้ที่ ชายหนุ่มกระซบิชวนคู่เต้นให้ไป
หาที่เงยีบๆ คยุกนัสองคน ทั้งคู่สบตากนัรู้ซึ้งถงึความนยัจากค�าพูด
นั้น นอกจากรอยยิ้มขดัเขนิเพยีงเลก็น้อยกไ็ม่มคี�าปฏเิสธใดหลดุออก
มาจากปากสาว อาการสมยอมนั้นท�าให้เขาโอบประคองคู่เต้นที่ดู
เมามายไม่ได้สติแบบปัจจุบันทันด่วนมาทางห้องน�้า ซึ่งทางนั้นจะ
ต้องผ่านโต๊ะของแม่สาวเรยีบร้อยที่เหมอืนเอาการบ้านจากโรงเรยีน
มานั่งท�าในผบั

ท่าทางขะมักเขม้นผิดที่ผิดทางของหญิงสาวคนหนึ่ง เรียก
ความสนใจจากคนที่เกือบจะพาสาวในอ้อมแขนเดินผ่านไป ทว่า 
ชนิดนยัหยดุเดนิ ยนืเพ่งมองให้ชดัๆ ด้วยความที่ไม่เคยเจอกนัมานาน
เขาไม่มีทางรู้ว่านั่นคือพิราอรในปัจจุบัน แต่อะไรบางอย่างท�าให้
ฉุกคิด ชายหนุ่มยิ้มชอบใจเมื่อเห็นคนขยันยังคงมุ่งมั่นกับสมุด
การบ้านในมอื

“อื้ม...อย่าซนสิจ๊ะ” เพราะมืออันซุกซนของคนในอ้อมแขน
ท�าท่าจะมดุเข้าไปเล่นกบัเจ้าน้องชายใต้กางเกง เขาจงึต้องคว้ามอื
นั้นเอาไว้

“พี่หยดุเดนิท�าไมล่ะคะ หรอืว่าเราจะ...กนัตรงนี้”
“หายมนึแลว้เหรอ” ชายหนุม่ดกัคอ กวาดตามองหาคนสนทิ 

สาทิตยืนดื่มอยู่ไม่ไกล ชินดนัยจึงพยักหน้าส่งสัญญาณขอความ 
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ช่วยเหลอื ก่อนจะบอกคนในอ้อมแขน “หายมนึแล้วกด็เีลย พอดพีี่
เพิ่งนกึได้ว่ามนีดักบัคณุแม่น่ะจ้ะ ถ้าน้องไม่รงัเกยีจ ไปต่อกบัเพื่อน
พี่ได้นะ พี่ขอตวัก่อน ทติฝากดูแลน้องต่อท ีฉนัมธีรุะ”

“อ้าว แล้วคณุชนิจะไปไหนครบั”
“ไปโทร. คยุกบัน้านนัท์หน่อย”
สาทิตลูกน้องคู่ใจส่ายหน้า รับคู่ควงของเจ้านายเอาไว้ เธอ

สะบัดกาย งอแงไม่ยอมให้เขาจับง่ายๆ ผิดกับเมื่อกี้ที่อ่อนระทวย 
ในอ้อมแขนชนิดนยัราวคนละคน

“ไงจ๊ะน้องจ๋า จะไปต่อหรอืว่าพอแค่นี้ เจ้านายพี่ไม่ว่าง แต่พี่
อยู่เป็นเพื่อนน้องได้ทั้งคืนนะจ๊ะ” สาทิตยิ้มหวาน เขารู้วิธีรับมือ 
ผู้หญงิของเจ้านายด ีรายนี้กไ็ม่ได้ยากเยน็เกนิรบั

ชินดนัยชะโงกหน้าออกมาดูเห็นลูกน้องลากแม่สาวคนนั้นไป
ส่งกลุ ่มเพื่อนของเธอก็เป่าลมออกจากปากอย่างโล่งใจ รีบกด
โทรศพัท์หาน้าสาว

“ว่าไง ยงัไม่ตายอกีเหรอ ตั้งแต่กลบัมานี่ฉนัยงัไม่เคยเหน็หน้า
แกเลยนะไอ้ตวัแสบ”

“มาเป็นชดุ ค่อยๆ ด่ากไ็ด้ครบั ผมฟังไม่ทนั”
“วนัหลงัฉนัจะอดัคลปิเสยีงไว้ให้แกเปิดฟังก่อนนอน”
“เรื่องด่าผมเอาไว้ก่อนเถอะครบั ผมถามอะไรหน่อยส”ิ
“ว่ามา”
“ลูกพชีหน้าตาเป็นไง”
“น่ารกัมาก แกเหน็แล้วจะต้องตะลงึไปสามวนั เจด็วนั”
ชายหนุ่มร้องเฮ้อดงัๆ ถ้าจะมตี�าแหน่งแม่เลี้ยงดเีด่นแห่งชาต ิ

น้าสาวเขาไม่พลาดแน่ “น้ากพ็ดูเกนิจรงิ อนันั้นมนัต้องระดบันางฟ้า
แล้วครบั”

“ฉันไม่เถียง เพราะลูกเลี้ยงฉันน่ะนางฟ้าลงมาจุติชัดๆ 
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เรยีบร้อย แสนด ีมเีมตตา บหุรี่ไม่สูบ เหล้าไม่กนิ เชก็อนิแต่ในวดั 
ธรรมะธมัโม ตรงข้ามกบัแกทกุอย่าง”

“ไม่จรงิละมั้ง ไหนส่งรูปปัจจบุนัให้ดูหน่อยสคิรบั”
“จะเอาไปท�าไมเดี๋ยวกไ็ด้เจอกนัแล้ว เหน็ว่าลกูพชีกลบัมาจาก

ทพิย์พมิานแล้วนี่” น้าสาวแทงกั๊ก แต่กลบัเงยีบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะ
บอกว่า “ฉนัส่งไปให้แล้ว นั่นแหละลูกพชีปัจจบุนั”

“ขอบคณุนะครบั” ชายหนุม่แสร้งจุบ๊ใส่ ได้ยนิเหมอืนเสยีงบ่น 
แต่ไม่สนใจจะฟัง

วางสายจากน้าสาว ชนิดนยักเ็ปิดดูรูปของพริาอร ซูมดูชดัๆ 
เปรยีบเทยีบให้แน่ใจ ก่อนนยัน์ตาของชายหนุม่จะพราวระยบัขึ้นมา

“ใช่จรงิด้วย” 
ถึงเวลาสนุกของเขาแล้ว อย่าโกรธกันเลยนะลูกพีช หากจะ

โกรธก็ขอให้ไปโกรธพรหมลิขิตโน่นที่ชักน�าพาเธอเข้ามาในวงโคจร
ชวีติของเขา

ชายหนุม่ขยบัเสื้อนอกให้เข้าที่ ดวงตาคมหรี่มองไปยงัโต๊ะของ
เหยื่อสาวที่ก�าลงัจดบนัทกึอยา่งคร�่าเครง่ สมองคดิหาแผนการขณะ
ก้าวเท้าเข้าไปอย่างมาดมั่น ถงึโต๊ะกน็ั่งลงโดยไม่ขออนญุาตเจ้าของ 

พริาอรเงยหน้าขึ้นมองกพ็บกบัรอยยิ้มกว้างขวางของแขกที่ไม่
ได้เชญิ ค�าทกัทายกลั้วเสยีงหวัเราะของเขาท�าให้คนฟังแทบตบะแตก

“ต้องการคนช่วยสอนการบ้านไหมจ๊ะสาวน้อย”
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พริำอรชกัสหีน้ำไม่พอใจ จ้องชำยหน้ำระรืน่ผูถ้อืวสิำสะ

นั่งร่วมโต๊ะกบัเธอโดยไม่บอกกล่าว ขนาดมองด้วยสายตาต�าหนแิล้ว
ยังฉีกยิ้มไม่สะทกสะท้าน อะไรจะหน้าด้านได้ขนาดนี้ หญิงสาว
ขมวดคิ้ว อดแปลกใจไม่ได้ว่าท�าไม จู่ๆ มุมสงบสุดในผับกลับถูก
บกุรกุด้วยรอยยิ้มของหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ 

ใช่แล้ว แบบนั้นละที่เธอนกึค�าจ�ากดัความออก ชายแปลกหน้า
มาพร้อมกบัรอยยิ้มไม่น่าไว้วางใจ เธอไม่เคยรูจ้กัเขามาก่อน และใน
สถานที่อโคจรอย่างนี้ เธอไม่ต้องการท�าความรู้จกักบัใครทั้งสิ้น!

นบัเป็นปัญหาอกีหนึ่งข้อที่เธอจะต้องแก้ไข ความเป็นส่วนตวั
ของลกูค้าคอืเรื่องส�าคญัมาก หญงิสาวคดิ ปากกายงัถอืในมอื สมดุ
บนัทกึวางอยู่บนโต๊ะ คงจดอะไรตอนนี้ไม่ได้ ต้องจดัการไล่ตวัป่วน
ตรงหน้าไปซะก่อน 

พริาอรวางปากกา บอกผู้บกุรกุน�้าเสยีงสภุาพ
“ขอโทษนะคะ ฉนัต้องการความเป็นส่วนตวั แล้วที่คณุเหน็นี่

กไ็ม่ใช่การบ้านหรอกค่ะ ฉนัเรยีนจบมาหลายปีแล้ว ขอบคณุมากที่
อตุส่าห์มนี�้าใจกบัคนแปลกหน้า แต่ฉนัคงรบัไว้ไม่ได้จรงิๆ”

ชนิดนยัถงึกบัเหลอเมื่อเจอค�าตอบกลบัแสนสภุาพนั้น ลกูพชี
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ของน้านนัท์ไม่เหวี่ยง ไม่วนี ตั้งสตริบัมอืเขาด้วยการเลอืกใช้ค�าพูด
ง่ายๆ หากใครฟังแล้วไม่เข้าใจคงโง่เขลาเบาปัญญาเตม็ทน แต่ไอ้ที่
เขายังตีหน้ามึนอยู่นี่ก็เพราะอยากดูปฏิกิริยาของเธอนั่นละ ดูกันสิ
ว่าจะแขง็แกร่งเพยีงพอรบัช่วงบรหิารผบันี้ต่อไปหรอืไม่

“คณุเป็นผูห้ญงิมาเที่ยวผบัคนเดยีวอย่างนี้ ผมว่ามนัอนัตราย 
ให้ผมนั่งเป็นเพื่อนดกีว่านะ การบ้านนั่นไม่ต้องท�าแล้ว เรามาดื่มของ 
อร่อยๆ ฉลองมิตรภาพใหม่กันดีกว่า” ชายหนุ่มยักคิ้ว ยกขานั่ง 
ไขว่ห้าง วางท่าสบายๆ ปรบัเปลี่ยนวธิรีกุ ลองใช้วธิหีน้าด้านแบบ
สภุาพบ้างกไ็ด้

พิราอรยังคงรักษาอาการหงุดหงิดได้อย่างดีเยี่ยม หญิงสาว
ยิ้มอย่างอดทน ราวกับคุณครูอนุบาลใจดีก�าลังจะจัดการเด็กเกเร 
สกัคน เธอตอบกลบัมาแบบนิ่มๆ ตามสไตล์

“เห็นจะไม่รบกวนค่ะ ฉันอยู่ตรงนี้คนเดียวมาได้สักพักหนึ่ง
แล้ว รูส้กึปลอดภยัดค่ีะ เดี๋ยวกจ็ะกลบัแลว้ เชญิคณุไปสนกุต่อที่อื่น
เถอะค่ะ”

“ผมอยากรู้จกักบัคณุ”
“คนืนี้ฉนัไม่อยากรู้จกักบัใครทั้งนั้นค่ะ ขอโทษด้วย” พริาอร

ยนืยนั พลางรวบเกบ็สมดุปากกาใส่กระเป๋า ยิ้มให้เขาอย่างสภุาพ 
“ขอบคณุอกีครั้งนะคะ ฉนัขอตวัก่อน”

หญิงสาวลุกขึ้นตั้งท่าจะเดินจากไป ชินดนัยจับต้นชนปลาย
ไม่ถูก ไม่นกึว่าพริาอรจะชิ่งหนกีนัง่ายๆ อย่างนี้ ยงัดทีี่เขามอืไวคว้า
แขนเธอเอาไว้ ลูกพีชของน้านันท์บอบบางนัก เขาออกแรงดึงนิด
เดยีว เธอกเ็สยีหลกัเซล้มลงบนตกักว้างอย่างพอดบิพอด ีชายหนุ่ม
อาศยัจงัหวะนั้นสูดกลิ่นกายหอมละมนุ

อมื...ลูกพชีตวัฮ้อมหอม
ขณะที่คนตวัหอมอทุานออกมาอย่างตกใจ ใช้มอืยนัอกกว้าง
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ของชายแปลกหน้าไว้ เอนกายหน ีไม่คดิว่าเขาจะกล้าแตะต้องเนื้อ
ตวั พอสบโอกาสเธอกใ็ช้กระเป๋าฟาดใส่เขาอย่างไม่คดิชวีติ 

“ปล่อยฉนัเดี๋ยวนี้นะ”
“เฉยๆ เถอะน่าคนสวย จะรบีกลบัไปไหน”
ชนิดนยัหวัเราะชอบใจขณะพลกิหน้าหลบไปมา ก่อนจะรวบ

แขนกอดรดัเธอไว้จนกระดกุกระดกิไม่ได้ แต่คนบนตกัยงัไม่ละความ
พยายาม ดิ้นขลกุขลกัๆ สะโพกกลมกลงึเบยีดกบัต้นขาแกร่ง แน่นอน
ว่าเธอไม่รูส้กึเฉลยีวใจเลยด้วยซ�้าว่าการท�าอย่างนั้นมนัส่งผลโดยตรง
ถงึเขา

ชายหนุ่มกลืนน�้าลายลงคอ ร่างกายเพิ่งสงบได้ไม่ทันไรดูจะ
คกึคกัขึ้นมาใหม่อกีรอบ มนักเ็พลนิดอียู่หรอก มสีาวเนื้อตวันุ่มนิ่ม
หอมละมนุมานั่งบนตกั แต่พอนานเข้าร่างกายชายฉกรรจ์มนักย็่อม
เกดิการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา 

ต้องย�้าอกีทวี่านี่คอืชนิดนยันะจ๊ะ ไม่ใช่พระโพธสิตัว์!
พิราอรเองก็หยุดชะงัก เธอรู้สึกและรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยน-

แปลงทางกายภาพของเขาด้วยเหมือนกัน หญิงสาวหน้าร้อนผ่าว 
จ้องเขาตาโต ความแข็งขึงใต้สะโพกท�าให้เธอหยุดความคิดดิ้นรน
เอาตวัรอด เพราะดูแล้วยิ่งดิ้นนั่นละยิ่งจะไม่รอด เลยกลายเป็นว่า
ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมไม่น่าไว้วางใจ เธอเหลอืบมองเขา
อย่างหวาดหวั่น

“คะ...คณุ”
“ก็ผมเตือนแล้วนะว่าให้อยู่เฉยๆ” ชินดนัยรีบเอานิ้วชี้ทาบ

กลบีปากนุ่ม พูดดกัคออย่างรู้ทนั “อย่าได้คดิโทษผมแม้แต่น้อย ที่
เป็นอยู่นี่กเ็พราะคณุท�าตวัเองทั้งนั้น คราวนี้แน่จรงิกล็องดิ้นอกีส”ิ

“ไอ้คนทเุรศ ลามก ปล่อยฉนัเดี๋ยวนี้นะ” พริาอรตวัแขง็ทื่อ ไม่
กล้าขยบั
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“ไหนๆ กโ็ดนด่าแล้ว ขอกอดต่ออกีหน่อยแล้วกนันะ”
ชนิดนยัเพิ่มแรงกอด ซบหน้าลงกบัแผ่นหลงัของหญงิสาว สดู

ดมกลิ่นหอมกระจายออกมาจากตัวเธอ ลูกพีชของน้านันท์ตัวหอม
ชะมัด ได้กอดแน่นๆ แบบนี้ นุ่มนิ่มเหมือนกอดตุ๊กตาแมวน�้าอุ๋งๆ 
เลย

“ปล่อยฉนันะคะ” เสยีงเธอเริ่มแขง็ 
“ยงัปล่อยไม่ได้หรอก ท�าไมคณุใจร้ายจงั กร็ู้อยู่ว่าตวัเองท�า

อะไรกับผมไว้ ผมกับเจ้าน้องชายอยู่กันอย่างสงบแท้ๆ คุณเล่นมา
ปลุกจนน้องผม...” ชายหนุ่มเกือบหลุดข�าเมื่อเห็นดวงตาของเธอ 
เบิกกว้างเท่าไข่ห่านตอนที่เขาท�าปากบุ้ยใบ้ก้มลงไปที่น้องชาย 
จดุเกดิเหต ุ“เออ...นั่นแหละ มนัตื่นขึ้นมาอย่างนี้ ใจคอคณุจะปล่อย
ให้น้องผมอาละวาดต่อไปเหรอ ผมกอ็ายเป็นนะคณุ แล้วมาทรมาน
กนัอย่างนี้กบ็าปอยู่นะ”

“ฉันยอมตกนรกขุมลึกสุด ถ้ามันจะท�าให้พ้นไปจากคุณได้” 
พริาอรจะกระทบืเท้าใส ่แต่ชนิดนยัชกัเท้าหนทีนั หญงิสาวจงึสะบดั
ตวัดิ้นด้วยความโมโห

“หยดุ! ถ้าคณุไม่เลกิดิ้น ผมจะจบัคณุกดลงกบัโซฟาแล้วจูบ
โชว์คนทั้งผบัเดี๋ยวนี้เลย”

“คณุมนับ้า”
คนบ้าแอบยิ้มกบัหลงัของหญงิสาว นกึกระหยิ่มในใจ เอาแล้ว

ไงแม่ชชีกัจะมนี�้าโหแล้ว
“บอกมาว่าคณุต้องการอะไรกนัแน่” เธอกดัฟันถาม
“ขนืบอกตรงๆ คณุคงได้ตบผมเลอืดกบปาก” 
“ฉนัท�าแน่ถ้ามโีอกาส แต่ตอนนี้คณุน่าจะปล่อยฉนั แล้วเรา

มานั่งคุยกันดีๆ แบบสุภาพชน” หญิงสาวยื่นข้อเสนอ แต่ชินดนัย
แกล้งนั่งหูทวนลม ตหีน้ามนึแนบแก้มกบัแผ่นหลงัเธอ และยงักอด
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ไม่ยอมปล่อย 
คนถูกกอดเม้มปาก พยายามคิดหาวิธีให้หลุดพ้นเงื้อมมือ

ผูช้ายใจโฉดคนนี้ ผ่านไปเกอืบนาทชีนิดนยัถงึขยบักายเอาหน้าออก
จากแผ่นหลงัของเธอ แต่อ้อมกอดยงัคงรดัเอวแน่นจนหญงิสาวต้อง
พูดซ�้า

“ฉันว่าฉันพูดชัดเจนด้วยถ้อยค�าที่ฟังเข้าใจง่ายที่สุดแล้ว 
นะคะ”

“ไอ้ผมมนักค็นโง่ ป่าเถื่อน ไร้อารยธรรมเสยีด้วย” ชนิดนยัยิ้ม
กว้างตอบกลับสายตาเขียวปั้ดของหญิงสาว “แหม...ล้อเล่นหน่อย
เดยีว คณุท�าอย่างกบัจะจกตาผมออกมางั้นแหละ โอเคๆ ปล่อยกไ็ด้ 
แต่คณุต้องไม่วิ่งหนผีมนะ”

“ค่ะ ฉนัจะไม่หน”ี
“น่ารัก” เขาลากเสียงต�่า ลดหน้าก้มลงจูบแผ่นหลังนุ่มนิ่ม

หนึ่งครั้งจนหญงิสาวสะดุ้ง 
เมื่ออ้อมแขนแน่นหนาคลายออก หญงิสาวรบีลนลานขยบัลง

ไปนั่งไกลลบิ ชนิดนยัยิ้มกริ่ม นกึข�าอยู่ในใจ ระยะแค่นี้คดิว่าหนพี้น
มอืเขาเหรอ โถ...กระโจนตะครบุทเีดยีวกเ็รยีบร้อยแล้ว 

แม่ชหีนอแม่ช ีท�าเหมอืนว่าอยู่ใกล้เขาแล้วศลีจะขาด ไม่ทนั
แล้วมั้ง ประวตัอินับรสิทุธิ์ผดุผ่องของเธอมนัมวัหมองตั้งแต่มชีื่อเขา
เข้ามาเอี่ยวในชวีติแล้ว 

“ดูเหมือนเครื่องดื่มของคุณจะไม่ค่อยเข้ากับสถานที่เลยนะ 
เอางี้ดกีว่า ผมสั่งให้ใหม่ น้องๆ” ชนิดนยักวกัมอืเรยีกพนกังานแล้ว
จดัการสั่งเครื่องดื่มให้ใหม่โดยไม่สนใจค�าทดัทาน และเมื่อพนกังาน
จากไป พริาอรกเ็ปิดฉากใส่เขาทนัที

“ฉนัไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ”
“กแ็ค่มอ็กเทลน่ะ ผมว่าดกีว่าน�้าอดัลมของคณุเสยีอกี”
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“งั้นเริ่มธรุะของคณุมาได้เลยค่ะ ใกล้ได้เวลากลบับ้านของฉนั
แล้ว” สายตาพริาอรมองอยูแ่ต่ใบหน้าหล่อเหลา ไม่มองต�่าลงไปแถว
ต้นขาของชายหนุ่มเลย

ชนิดนยัแสรง้พลกิข้อมอืดนูาฬิกาแล้วหวัเราะ “เพิ่งห้าทุม่เอง 
จะรบีกลบัไปไหน ถ้าบ้านอยู่ไกล ผมไปส่งให้กไ็ด้”

“เหน็จะรบัน�้าใจคณุไม่ได้หรอกค่ะ แต่กข็อบคณุมาก”
ชายหนุม่ชวนคยุเพื่อให้เหยื่อตายใจ ดูเธอพยายามระมดัระวงั

ตัวจนเกร็งไปหมด “ผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อน เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรก 
เหรอครบั”

“ครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะ ฉนัไม่ชอบเที่ยวกลางคนื คงผดิ
กับคุณ น่าจะมาที่นี่จนจ�าชื่อพนักงานได้ครบทุกคนแล้วมั้งคะ”  
แววตาและน�้าเสยีงช่างประชดประชนั ท�าให้คนฟังยิ้มกว้างพยกัหน้า
ยอมรบั

“ธรรมดาครบั ผมไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดยีว แต่มาท�างานด้วย 
ว่าแต่คณุเถอะ ไม่สบายใจเรื่องอะไรเหรอ ท�าไมเลอืกหนัหน้าเข้าผบั 
ดูไม่ใช่แนวคุณเลยนะ อกหัก รักคุดรึไง ถึงได้นึกอยากเปลี่ยนลุค 
มนษุย์ป้ามาเป็นผเีสื้อราตร”ี

ชายหนุ่มหยุดเพื่อกวาดตามองเธออย่างละเอียดอีกครั้ง 
ดวงตาคมพราวระยบั มมุปากเขามรีอยยิ้มรื่นรมย์ประดบัอยู ่ก่อนที่
มนัจะขยบัวพิากษ์วจิารณ์เธอต่อ

“ความจรงิกเ็กอืบจะดแีล้วนะ แต่ขอบอกตรงๆ ห้ามโกรธ ผม
ว่าแฟชั่นเข้าผับชุดนี้ยังไม่ผ่าน ไอ้เสื้อคลุมสับปะรังเคนั่น ผมหัก
คะแนนตดิลบเลย ใสม่าท�าไมให้เกะกะ เสยีเวลาถอด ใครไม่รูจ้ะหา
ว่าแม่ชหีนเีที่ยว โทร. ไปแจ้งที่วดัให้มารบัตวักลบัเอาได้”

พริาอรก�ามอืแน่น มองเขาตาวาววบั พยายามอดกลั้นให้ถงึที่
สุด นี่อาจจะเป็นบททดสอบแรกส�าหรับเธอ ต่อไปหากต้องเข้ามา 
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บรหิารผบั คงมโีอกาสต้องเจอกบัลูกค้ากกัขฬะอกีหลายคน เธอจะ
ต้องมสีตใิห้มาก เพื่อหาวธิรีบัมอืกบัผู้ชายปากร้ายตรงหน้า

“ใครจะมองยงัไง ฉนัคงไปบงัคบัความคดิไม่ได้หรอกค่ะ คณุ
เองก็คงมาเที่ยวเหมือนกัน ท�าไมถึงเอาเวลาส�าเริงส�าราญของคุณ
มาเสยีกบัแม่ชหีนเีที่ยวอย่างฉนัล่ะคะ ตั้งแต่เข้ามาฉนัมั่นใจว่ายงัไม่
ได้ไปเกะกะระรานสร้างความไม่พอใจให้แก่ใครเลย หรือถ้าเผลอ
สร้างความไม่พอใจให้คณุ กต็้องขอโทษด้วย สารภาพว่าในสถานที่
อโคจรอย่างนี้ ฉนัเองกไ็ม่เคยนกึอยากเหยยีบย่างเข้ามา แต่เพราะ
ว่ามเีหตจุ�าเป็น เลี่ยงไม่ได้ กเ็ลยเลอืกมมุสงบนั่งเงยีบๆ จนคณุเข้า
มาท�าลายความสงบอนัน้อยนดิของฉนั”

หญงิสาวเชดิหน้าขึ้นเลก็น้อย กล่าวขอบคณุตอนที่พนกังาน
ยกเครื่องดื่มมาเสร์ิฟ เธอเหน็คูก่รณหียบิแก้วเหล้าขึ้นไปดื่ม ในขณะ
ที่แก้วมอ็กเทลสฟี้าสวยสดใสของเธอยงัวางอยู่ที่เดมิ

“คณุชื่ออะไร”
หญิงสาวขมวดคิ้วไม่ชอบใจ เรื่องบ้าอะไรกันล่ะนี่ หลังจาก

นั่งด่าอ้อมๆ ไปยดืยาว เขาตอบกลบัด้วยการถามชื่อเธออย่างนั้นเหรอ 
ผู้ชายคนนี้สติไม่ดีหรือเมาจนสมองเบลอไปแล้ว เธอสูดหายใจเข้า
ลกึ สะกดความไม่พอใจ

“ฉนัขอไม่บอกนะคะ”
“กค็ดิอยู่แล้วว่าคงไม่บอก แต่ไม่เป็นไร ผมสามารถนอนคยุ

กบัคนที่ไม่รู้จกัชื่อได้ทั้งคนื”
“คณุ!!!” น�้าเสยีงเน้นหนกัของหญงิสาวชดัเจนเลยว่าโกรธ 
จากที่ไม่คิดจะญาติดีอยู่แล้ว พอได้ยินเขาพูดอย่างนั้นเข้า  

พริาอรกไ็ม่จ�าเป็นต้องรกัษามารยาท ความอดทนของเธอมใีห้แค่คน
ที่สมควรจะได้รบั ซึ่งผู้ชายคนนี้ไม่ควรได้รบัมนัด้วยประการทั้งปวง

“คณุจะดถูกูตวัเอง ฉนัไม่ว่า แต่อยา่มาเหมารวมว่าคนอื่นจะ
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สกปรก มั่วไม่เลอืกเหมอืนตวัเอง อย่างน้อยๆ คณุกค็วรจะเกบ็ความ
ต้องการของตัวเองเอาไว้พูดกับคนแบบเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าฉัน
ไม่ใช่คนประเภทที่จะนอนคยุกบัใครโดยไม่รู้จกักนัได้”

“งั้นเราเริ่มท�าความรู้จักกันเดี๋ยวนี้เลย คุณจะได้ไม่ตะขิด- 
ตะขวงใจ”

“นี่คณุ!!!” คนบ้าเกนิเยยีวยาแล้วจรงิๆ
“ผมตรงไปตรงมาไม่ดหีรอืไง ไม่รูจ้กักนักถ็ามอยู่นี่ว่าชื่ออะไร 

อยากได้กบ็อกแมนๆ ว่าอยาก...ได้”
“แต่ฉนัไม่ชอบ!” 
พิราอรฉวยกระเป๋าแล้วลุกขึ้นยืน คราวนี้เธอถอยไปไกลกว่า

เดมิ เนื้อตวัของเธอสั่นเทาไปด้วยโทสะ สตน่ิะเหรอ เตลดิเปิดเปิงไป
หมดแล้ว มองเห็นแก้วม็อกเทลตั้งอยู่ก็อยากจะคว้ามาสาดใส่หน้า
คนปากเสยี แต่เรื่องคงจะบานปลายใหญ่โตกว่านี้แน่ การเดนิหนคีง
เป็นหนทางที่ดทีี่สดุ 

“หมดเวลาของเราแล้วค่ะ หวงัว่าคนแมนๆ อย่างคณุคงจะไม่
ขวางฉนัไว้อกีนะคะ ลาก่อน”

“เวลาของเราเพิ่งเริ่มต่างหากล่ะคนสวย” ชินดนัยขัดขึ้นใน
จงัหวะที่หญงิสาวก�าลงัจะเดนิหน ี

พิราอรยิ้มรับ ไม่บอกก็รู้ว่าแกล้งท�า “ฉันยืนยันตรงนี้ว่ามัน 
สิ้นสดุลงแล้ว ขอให้สนกุกบัค�่าคนืที่ไม่มฉีนัค่ะ”

“แล้วเจอกนันะครบัแม่ช”ี
ชนิดนยัยิ้มหวาน เลกิคิ้วเข้มขึ้นพร้อมโบกมอือ�าลา โดยที่หญงิ

สาวไม่สนใจหนักลบัมามอง รอยยิ้มยงัคงไม่จางหายไปจากใบหน้า
คมสนั กใ็ช่ว่าจะไม่ได้อะไรซะเลยกบัการเจอกนัครั้งนี้ อย่างน้อยเขา
กร็ู้ว่าคณุหนูลูกพชีไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจ

ลูกเลี้ยงแสนดีจิตใจประเสริฐของน้านันท์ไม่ใช่แม่ชีสักหน่อย 



46  ก�าราบรักจอมอสูร

จากการต่อปากต่อค�ากับเขา มันห่างไกลค�าว่าเคร่งศาสนา แถม
ปฏกิริยิาของเขาที่มตี่อเธอกร็นุแรงกว่าที่เคยมกีบัผู้หญงิคนไหน

ลูกพชีจะคดิอะไรกป็ล่อยให้คดิไปเถอะ แต่เมื่อเขาได้เจอเธอ
กอ็ย่าหวงัเลยว่าจะยอมปล่อยไปง่ายๆ เขายงันกึตดิใจวธิกีารโต้ตอบ
แบบเชอืดนิ่มๆ ชื่นชอบกลิ่นกายหอมละมนุ น�้าเสยีง ท่าทาง ทกุสิ่ง
อย่างช่างลงตวัไปหมด จนเขาเกดิความคดิบางอย่างวาบขึ้นมา

ว่าไปแล้วข้อเสนอของน้านนัท์กไ็ม่เลวนกั ได้กลบัมาดูแลผบั
ใหญ่ ถึงจะได้เป็นแค่ฐานะพี่เลี้ยง แต่อย่างไรอ�านาจการตัดสินใจ
สดุท้ายกต้็องเป็นเขาอยูด่ ีไหนๆ ต้องเสยีเวลามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอน
เรื่องบริหารผับบาบิโลนให้แก่พิราอรแล้ว จะอุทิศกายใจสอน
ประสบการณ์หวานเจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ แถมให้อีกสัก
หลกัสูตรกค็งจะดไีม่น้อย

ชายหนุม่ยิ้มกริ่มหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาเปิดแอปพลเิคชนัไลน์ กด
ไปที่ห้องสนทนาส่วนตวัระหว่างเขากบัน้าสาว บรรจงพมิพ์ข้อความ
แสนสั้น แต่กนิความนยัล�้าลกึ

เจอลูกพชีแล้ว ชอบมากกก

บ่ำยวันต่อมำพิรำอรเร่งมือสะสำงงำนในมูลนิธิทิพย์-

พมิานที่ตนดแูลอยู ่ก่อนจะส่งมอบให้คนมารบัช่วงต่อหลงัจากตรวจ
ดคูวามเรยีบร้อยของยอดเงนิบรจิาค สรปุรายงานเงนิ จดัสรรรายจ่าย
ส่วนต่างๆ ของมูลนิธิแล้ว หญิงสาวส่งแฟ้มรายงานคืนให้แก่ฝ่าย
บญัชแีละรวบของใช้ส่วนตวัใส่กระเป๋าอย่างเร่งรบี

“ฝากบอกคุณถวิลด้วยนะคะว่าพีชตรวจดูทุกอย่างแล้ว ให้
คณุถวลิด�าเนนิการต่อได้เลยค่ะ”

“วนันี้คณุพชีมนีดัหรอืคะ”
“พอดพีชีนดักนิข้าวกบัคณุพ่อที่บ้านค่ะ พ่อสั่งให้ไปไวหน่อย 
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เหน็ว่ามแีขกด้วย ยงัไงฝากพี่อิ่มเชก็ยอดอกีทกีด็นีะคะ เผื่อพชีมอง
พลาดไป”

“ระดบัคณุพชีเคยพลาดหรอืคะ”
คนไม่เคยพลาดยิ้มไม่ค่อยสดใส เพราะก�าลงัคดิไม่ตก หาก

เธอไปยุ่งกบักจิการผบับาบโิลนของพ่อ งานในมูลนธิขิองแม่กค็งจะ
ต้องทิ้งช่วงไป ท�าให้ภาระตกหนกัไปอยู่กบัคณุถวลิและอิ่มกมล 

ในเรื่องนี้ถึงจะวางใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในมูลนิธิ ทว่าเธอไม่
อยากใช้งานพวกเขาหนกัจนเกนิไปนกั เพยีงค่าตอบแทนอนัน้อยนดิ
ซึ่งไม่สามารถเทยีบกบัแรงกายแรงใจที่เสยีสละมาช่วยเหลอื

“พี่อิ่มคะ”
“คะ คณุพชี” อิ่มกมลหนักลบัมามองหญงิสาวอย่างสงสยั
“คอื...หลงัจากนี้พชีคงเข้ามามลูนธิบ่ิอยๆ ไม่ได้ ยงัไงพชีฝาก

พี่อิ่มช่วยคุณถวิลดูแลแทนด้วยนะคะ แล้วพีชจะเรียกประชุม 
เจ้าหน้าที่ของเราอกีท”ี

“ได้ค่ะ อิ่มจะดแูลให้เรยีบร้อยเลย ว่าแต่คณุพชีจะไปท�าอะไร
ที่ไหนหรอืคะ”

พิราอรถอนหายใจแทนค�าตอบ อิ่มกมลร้องอ๋อ พอเดาเรื่อง
ราวได้ก็เดินกลับเข้ามาวางแฟ้มบัญชีลงบนโต๊ะ จับมือของพิราอร
บบีเบาๆ

“เรื่องผบัของคณุพ่อใช่ไหมคะ” อิ่มกมลส่งยิ้มให้ก�าลงัใจ “อิ่ม
ไม่ทราบเรื่องราวเบื้องหลงั แต่กอ็ยากพูดในฐานะของคนเป็นแม่นะ
คะ อิ่มไม่ได้เข้าข้างคณุเดช แต่ไม่มพี่อแม่คนไหนไม่รกัลูกหรอกค่ะ 
ยิ่งอะไรที่สร้างมากบัมอืจนมั่นคงอย่างนี้ ยิ่งตดัใจยกให้คนอื่นไม่ลง 
คณุพชีเป็นคนเก่งนะคะ อิ่มเชื่อว่าต่อให้มอีปุสรรคมากมายแค่ไหน 
คณุพชีกจ็ะก้าวผ่านมนัไปได้”

“แต่พชีไม่เคยสนใจบาบโิลนเลยนะคะ”
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“มนักไ็ม่ได้หมายความว่าจะท�าไม่ได้นี่นา คณุพชีหวัไว ต้อง
ท�าได้แน่ๆ ค่ะ”

พริาอรถอนหายใจดงักว่าเดมิ บ่นให้อกีฝ่ายฟังราวกบัจะฟ้อง 
“ถ้าพี่อิ่มไปเจอแบบที่พชีเจอมาเมื่อคนื พี่อิ่มอาจจะยใุห้พชีขายผบั
นั่นทิ้งกไ็ด้ค่ะ”

“แล้วไปเจออะไรมาคะ” อิ่มกมลถามยิ้มๆ
คนถูกถามกลบัหน้าแดงระเรื่อ ทนัททีี่นกึถงึภาพตวัเองนั่งบน

ตกัชายหนุ่มแปลกหน้า นกึถงึสมัผสัใกล้ชดิ ท่อนแขนล�่าสนัที่กอด
รดัรอบเอว และความแขง็ขงึมชีวีติชวีาที่เธอนั่งทบั

“อี๋...” หญงิสาวส่ายหน้ารวัๆ สลดัภาพนั้นออก “อย่าให้พชี
เล่าเลยค่ะ กระดากปาก แค่คดิกข็นลกุทั้งตวั”

อิ่มกมลหวัเราะข�าท่าทางของหญงิสาว “เดี๋ยวนี้มแีอบหนไีป
เที่ยวผบัคนเดยีวด้วยนะคะ”

“กอ็ยากลงไปเซอร์เวย์พื้นที่ดูค่ะ เจอตวัเป้งเข้าเลย โอ๊ย...พชี
ไม่อยากพูดถงึ”

“คนที่คณุพชีไปเจอมานี่ น่าสนใจนะคะ” รอยยิ้มของอิ่มกมล
ท�าให้คนฟังขมวดคิ้ว

“ยงัไงคะ”
“อย่างน้อยเขากอ็ยู่ในความคดิของคณุพชีมาจนถงึตอนนี้ นี่

ยงัไม่เรยีกว่าน่าสนใจอกีหรอืคะ อิ่มว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่”
“อนัหลงันี้พชีเหน็ด้วย เขาไม่ใช่คนธรรมดาค่ะ พชีว่าเขาบ้า

กา...เอ่อ บ้าบอค่ะ” พริาอรยั้งค�าว่าบ้ากามไว้ทนั
อิ่มกมลหัวเราะกับอาการหงุดหงิดหัวเสียของหญิงสาว ตบ

หลงัมอืเบาๆ ส่งท้าย
“งั้นรีบกลับบ้านไปกินข้าวกับคุณพ่อเถอะค่ะ อิ่มก็จะกลับ

บ้านเหมือนกัน ถ้าคุณพีชมีอะไรก็โทร. หาอิ่มได้นะคะ ไม่ต้อง
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เกรงใจ”
“ขอบคณุค่ะพี่อิ่ม”

พริำอรขบัรถจำกมลูนธิมิุง่ตรงไปสูบ้่ำนธวุพร ใช้เวลำไม่

นานกถ็งึ หญงิสาวจอดรถเสรจ็กเ็ดนิเข้าบ้าน เธอไม่ได้กลบัมานาน
ร่วมเดอืนเหน็จะได้ ทนัททีี่ก้าวเข้าไปภายในบ้านกเ็จอเข้ากบัป้าแก้ว 
แม่บ้านคนเก่าคนแก่ตั้งแต่สมยัที่แม่ของเธอยงัอยู ่ทกุคนในบ้านหลงั
นี้ล้วนแล้วแต่ให้ความเคารพนับถือเธอ ป้าแก้วรับช่วงดูแลเธอต่อ
จากแม่เป็นอย่างด ี

ในวันที่พิราอรบอกกับทุกคนว่าจะย้ายไปอยู่คอนโด ป้าแก้ว
ออกปากค้านก่อนพ่อเธอเสยีอกี พอถงึวนัย้ายจรงิๆ แม่บ้านเก่าแก่
ร้องห่มร้องไห้ยกใหญ่ กว่าจะท�าใจเรื่องเธอย้ายไปอยู่คอนโดได้กใ็ช้
เวลาร่วมเดือน ทุกครั้งที่เห็นเธอกลับเข้าบ้าน ป้าแก้วเห็นหน้าเธอ
เป็นต้องดใีจจนน�้าตาไหล ครั้งนี้กเ็ช่นกนั พอโผล่หน้าเข้าไป ป้าแก้ว
พร้อมสาวใช้อกีสองคนกเ็ดนิออกจากในครวัเพื่อมาต้อนรบั

“คณุพชีของป้า มาแล้วหรอืคะ”
พริาอรกางแขนกอดเอวป้าแก้วหลวมๆ ก่อนจะช่วยเชด็น�้าตา 

แล้วยิ้มล้อ 
“ยงัขี้แยไม่เปลี่ยนเลยนะป้า”
“ก็คุณพีชเล่นหายหน้าไปเป็นเดือน ป้าก็ต้องคิดถึงสิคะ ไป

ค่ะ คณุพ่อรออยู่ในห้องนั่งเล่น คงดใีจน่าดูที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อม
ตากนั”

“ปกตเิวลาพชีมากนิข้าวบ้าน กพ็ร้อมหน้าพร้อมตากนัตลอด
นี่คะ ไม่เหน็มอีะไรน่าตื่นเต้นเลย”

“แต่วันนี้พร้อมเป็นพิเศษค่ะ” ป้าแก้วยิ้มเป็นนัยแล้วดัน 
หญงิสาวเข้าไปในห้องนั่งเล่น “เข้าไปก่อนนะคะ เดี๋ยวป้าให้คนเอา
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น�้าเยน็ๆ มาให้”
“เดี๋ยวค่ะป้า เมื่อกี้พชีเข้ามาเหน็มรีถใหม่จอดอยู ่ของใครคะ”
“อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะ ไปดูเองเถอะ”
“มคีวามลบัจงันะคะ”
พริาอรส่ายหน้ายิ้มๆ แค่นี้กต้็องท�าเป็นมลีบัลมคมใน เธอเดนิ

ใกล้ถึงห้องนั่งเล่น ได้ยินเสียงหัวเราะของพ่อดังลอดออกมา วันนี้
ท่าทางพ่อจะอารมณ์ดีมาก เพราะไม่เคยได้ยินพ่อหัวเราะเสียงดัง
แบบนี้มานานแล้ว หญงิสาวก้าวเข้าไปข้างใน พ่อเหน็เธอเป็นคนแรก

“มาแล้วลูกสาวพ่อ”
“สวสัดคี่ะพ่อ น้านนัท์” เธอไหว้พ่อกบัคณุนนัท์ และกเ็หน็ว่า

ในห้องมีใครอีกคนนั่งหันหลังให้อยู่ หญิงสาวมองพ่อคล้ายจะถาม 
ทว่าท่านกลบัเรยีกให้เธอเข้าไปหา

“มาใกล้ๆ พ่อนี่มา ดูซวิ่าจะจ�าพี่เขาได้ไหม”
พี่งั้นเหรอ
หญงิสาวขมวดคิ้ว งงหนกั เร่งฝีเท้าก้าวยาวขึ้นและนั่งลงใกล้

กนักบัพ่อ พชันนัท์ยิ้มให้เธอแล้วบุ้ยใบ้ไปยงัแขก ก่อนถามเธอ
“ลูกพชีลองดูสคิะว่าใคร จ�าได้ไหม”
พริาอรยิ้มข�า เบนสายตามาทางแขก ดวงตาคูส่วยค่อยๆ เบกิ

กว้าง รมิฝีปากอวบอิ่มเผยอน้อยๆ แต่ใบหน้ากลบัแดงระเรื่อ เนื้อตวั
ร้อนวูบวาบ ยามประสานสายตากบัชายหนุ่มที่นั่งยิ้ม

“คณุ!!!”
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พิรำอรนึกอยำกขอตัวลำกลับคอนโดเสียตอนนั้นเลย 

หญงิสาวเม้มปากขณะมองหน้าแขก เธอจ�าเขาได้ การเจอกนัอกีครั้ง
ไม่เคยอยูใ่นความคดิ แต่กเ็จอกนัแล้ว แถมเขายงัมานั่งหน้าระรื่นใน
ฐานะแขก เธอตหีน้าไม่ถูก ได้แต่สงสยัท�าไมแขกของพ่อกบัน้านนัท์
ถงึกลายเป็นผู้ชายไร้มารยาทคนนี้

“อึ้งไปเลย ลูกพชีจ�าพี่เขาได้ด้วยเหรอ”
“พี่เหรอคะพ่อ” หญงิสาวขมวดคิ้ว แล้วย้อนถามพ่อ
“อ้าว แล้วกนั เหน็เมื่อกี้ท่าทางตกใจ นกึว่าจ�ากนัได้”
“พชีไม่รู้จกัเขาค่ะพ่อ”
“ลองมองดีๆ ” เดชทตัยงัคงสนกุกบัการแกล้งลูกสาว กระทั่ง

ถูกภรรยาตที่อนแขนเบาๆ
“คณุเดชกอ็ย่าแกล้งลูกสคิะ เขาไม่เจอหน้ากนัตั้งหลายปีจะ

จ�าได้ยงัไง แล้วไอ้ตวัดนีี่กเ็คยโผล่หน้ามาให้เจอซะที่ไหน วนัๆ เอาแต่
ขลกุอยูก่บัอะไรกไ็ม่รู”้ พชันนัท์ค้อนขวบัให้หลานชาย ก่อนจะส่งยิ้ม
ไปทางลูกเลี้ยง ถามนุ่มนวล “ลูกพชีจ�าพี่ชนิได้ไหมลูก หลานชาย
ของน้า ที่เมื่อก่อนเคยตามมาบ้านนี้บ่อยๆ”

พริาอรมองหน้าแขกอกีครั้ง คราวนี้จ้องแบบไม่สนใจมารยาท
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อนัดงีามเลยด้วย “อย่าบอกนะคะว่านี่คอื...”
“ใช่จ้ะ นายชนิดนยั หลานชายน้าไงจ๊ะ” พชันนัท์เฉลย
พริาอรนกึอยากเอาหน้าผากโขกพื้นแรงๆ การพบกนัไม่ใช่เรื่อง

บงัเอญิ แต่เกดิจากกรรมซึ่งเคยกระท�าร่วมกนัมา เธอเชื่อว่าตวัเอง
ก�าลังเผชิญหน้ากับเจ้ากรรมนายเวรอยู่เป็นแน่ ทุกครั้งที่ได้เจอกับ
ผู้ชายคนนี้ หัวใจของเธอไม่เคยเป็นสุขเลย ตอนอยู่ในผับก็ร้อนรน
กระสบักระส่าย อยากหนไีปให้พ้นหน้า พอพ้นจากเขาได้กโ็ล่งใจถงึ
ขนาดกลบัไปสวดมนต์แผ่เมตตาชดุใหญ่ ขออย่าได้เจอกนัอกี ไม่คดิ
เลยว่าผลบญุที่อทุศิไปนั้น มนัไม่พอ!

“สวสัดจี้ะลูกพชี ไม่เจอกนันานเลยนะ”
“สะ...สวสัดคี่ะ” พริาอรอดึอดักบัสายตาที่มองมาไม่กะพรบิ

ของเขา ผู้ชายคนนี้ไม่รกัษามารยาทเลย อย่างน้อยกน็่าจะรู้บ้างว่า
พ่อเธอยงันั่งอยู ่ต่อหน้าผูใ้หญ่ยงัไม่มคีวามเกรงใจ อยู่ลบัหลงัคงไม่
ต้องคดิ ช่างเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยจรงิๆ

หญงิสาวพยายามไม่สบตาด้วย เพราะจะพาให้คดิถงึตอนนั่ง
อยู่บนตกัเขาร�่าไป ความใกล้ชดิครั้งนั้นมนัท�าให้เธอสะบดัร้อนสะบดั
หนาวคล้ายจะเป็นไข้

“คราวนี้น่าจะพอจ�ากันได้แล้วนะ ที่พ่อเรียกเราสองคนมา 
วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะปรึกษานั่นแหละ แต่ไปกินข้าวกันก่อนดีกว่า 
ไม่รู้ว่าแก้วตั้งโต๊ะเสรจ็หรอืยงั”

“งั้นคณุพ่อนั่งคยุไปก่อนเถอะค่ะ เดี๋ยวพชีจะไปดูในครวัให้”
“ไปพร้อมกนันี่ละค่ะ น้าว่าป่านนี้คณุแก้วจดัการเรยีบร้อยแล้ว 

รายนั้นน่ะแค่รูว่้าลกูพชีจะมากด็ใีจยกใหญ่ ออกไปจ่ายตลาดเองเลย
นะคะ ไปค่ะ ไปกนิข้าวกนัก่อน ส่วนเรื่องงานเอาไว้ค่อยคยุกนัทหีลงั”

พัชนันท์ลุกขึ้นควงแขนเดชทัต น�าลูกเลี้ยงและหลานชายไป
ยังห้องรับประทานอาหาร พิราอรหมดปัญญาจะเลี่ยงจ�ายอมต้อง
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เดนิตามโดยมชีนิดนยัรั้งท้าย
ชายหนุ่มเร่งฝีเท้าเดนิให้ทนัเสมอกบัเธอ ก่อนจะเอยีงใบหนา้

ที่ยิ้มกรุ้มกริ่ม พูดขึ้นลอยๆ
“รูจ้กักนัแล้ว คราวนี้ผมเดนิหน้าจบีคณุเตม็อตัราศกึได้เลยนะ”
“ช่วยกรณุารกัษามารยาทด้วยนะคะ นี่มนัในบ้านของฉนั พ่อ

กบัน้านนัท์กอ็ยู่ อย่ามาท�าอะไรรุ่มร่าม”
“ผมกร็ุ่มร่ามกบัคณุคนเดยีวนั่นแหละ ขนืลากคนอื่นมาด้วย 

น้านันท์คงยิงทิ้งตั้งแต่หน้าบ้าน หวงห่วงยังกับงูหวงไข่ ว่าแต่คุณ
เถอะ ไม่ดใีจเหรอ เราได้เจอกนัอกีครั้ง”

“ไม่ค่ะ” เธอส่ายหน้า ยอมรบัตรงไปตรงมา “ฉนัค่อนข้างจะ
กงัวลใจและคดิมากพอสมควร ที่จู่ๆ เรากต้็องมาร่วมวงศาคณาญาติ
กนั”

ชินดนัยหลุดข�าเสียงดัง จนท�าให้ผู้ใหญ่ทั้งสองที่เดินน�าหน้า
หันกลับมามองอย่างสงสัย พัชนันท์สังเกตเห็นสายตาแวววาวของ
หลานชายที่ใช้มองลูกเลี้ยงก็พอจับเค้าลางบางอย่างได้ ด้วยความ
ไม่ไว้ใจ แม่เลี้ยงแห่งปีรบีปล่อยแขนสาม ีเดนิย้อนไปหาลกูเลี้ยงและ
จบัจูงไปด้วยกนั แต่กย็งัไม่วายเอด็หลานชาย

“แกแกล้งอะไรน้อง ไปจ้ะลูกพชี อย่าไปฟังไอ้หมอนี่ มนัพูด
มาก”

“น้านนัท์นี่ ผมยงัไม่ทนัได้ท�าอะไรเลยนะครบั”
“ฉนัไม่เชื่อ” 
“เอ้า” ชายหนุ่มได้แต่ท�าเสียงสูงแล้วเดินยิ้มตามสองสาว

เข้าไปนั่งที่โต๊ะอาหาร

สมำชกิบ้ำนธวุพรไม่เคยอยูพ่ร้อมหน้ำพร้อมตำกนันำน

แล้ว เดชทตัจงึดูมคีวามสขุมากกว่าใคร พชันนัท์ดูแลเอาใจใส่ใกล้
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ชดิ ชนิดนยักช็่างสรรหาเรื่องมาเล่าให้ฟัง โดยเฉพาะเรื่องผบัเฟรทสิ
ที่เขาดูแลอยู่ 

พริาอรเพิ่งรู้ว่าในช่วงเวลาที่เธอไปเรยีนต่อ ชนิดนยัได้เข้ามา
แบ่งเบาภาระของพ่อกบัน้านนัท์ไปมากทเีดยีว พ่อกบัเขาดเูข้ากนัได้
ดี เพราะสิ่งที่คนไม่มีมารยาทนั่นพบเจอล้วนแต่เคยผ่านมือพ่อของ
เธอมาหมดแล้ว น่าแปลกเวลาที่เขาอยู่กับผู้ใหญ่ ไม่เห็นเจ้าเล่ห์
แสนกลเหมอืนตอนอยู่ล�าพงักบัเธอเลย 

ฮ!ึ คนสองหน้า เธอละเกลยีดนกั!
หญงิสาวถามถงึอาการป่วยด้วยโรคเนื้องอกในตบัของพ่อ ผล

ของการส่งตรวจชิ้นเนื้อออกมาแล้ว พบว่าเป็นเพียงแค่เนื้องอก
ธรรมดา ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย แต่ถงึอย่างไรกต็้องผ่าตดัเอาชิ้นเนื้อนั้น
ออกมา

ร่างกายของพ่อต่างจากคนทั่วไป การท�างานกลางคนืตดิต่อ
กนัเป็นเวลาหลายปีโดยไม่ได้หยดุพกั ท�าให้สขุภาพของท่านไม่แขง็
แรง 

และเพราะว่าคุณหมอนัดก�าหนดการผ่าตัดไว้แล้วในเดือน
หน้า จึงสั่งให้พ่อวางมือจากงานทั้งหมด พ่อมอบหมายให้น้านันท์
นั่งรกัษาการแทน แต่ปัญหายงัตดิตรงที่น้านนัท์เองกต้็องดแูลพ่อ ผบั
บาบโิลนซึ่งเปรยีบเสมอืนหวัใจของตระกลูธวุพรจะขาดคนดูแลไม่ได้

ช่วงเวลากระชั้นอย่างนี้จะไปหาใครมาแทน พ่อจึงคิดยกผับ
ให้แก่เธอหลังจากเคยพูดเปรยๆ มาแล้วหลายครั้ง พ่อไม่สามารถ
เป็นพี่เลี้ยงสอนงานเธอได้เหมอืนกบัที่เคยสอนชนิดนยั ครั้นจะฝาก
แม่เลี้ยง ฝ่ายนั้นกง็านล้นมอื ทั้งงานหลวงงานราษฎร์

เหตนุี้จงึท�าให้พ่อต้องส่งน้านนัท์ไปตามตวัชนิดนยักลบัมา ว่า
กันตามตรงแล้วเขาเป็นคนหนุ่มไฟแรง เรียนรู ้งานได้เร็วจนพ่อ
ออกปากชมอยูห่ลายหนจากผลงานที่ผ่านมา หากยกบาบโิลนให้เขา
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ไปเสยีเลยกค็งจะไม่มปีัญหา 
แต่การท�าแบบนั้นพ่อของเธอมองว่าไม่เกดิประโยชน์ใดๆ ตวั

เธอเองกค็งจะหาเหตผุลบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรบัมนั สู้จดัการปัญหาให้
เดด็ขาดเสยีเลยดกีว่า

หลงัจากรบัประทานของหวานเสรจ็แล้ว เดชทตักช็วนทกุคน
ไปห้องนั่งเล่นเพื่อพูดคยุธรุะส�าคญั

“เออ...ชนิ ที่ภูเกต็ตอนนี้คงก�าลงัไปได้ดเีลยสนิะ”
“ดีครับน้าเดช ผมก�าลังมองว่าเราน่าจะขยายบาร์แถบติด

ชายฝั่งได้อีกสักที่หนึ่งครับ ส�าหรับพวกลูกค้าที่อยากนั่งชื่นชม
บรรยากาศทะเลตอนกลางคนื มเีพลงเพราะๆ ดงัคลอเสยีงคลื่น”

“เข้าท่าดีเหมือนกันนะ เพราะลูกค้าบางกลุ่มก็ไม่ได้อยาก
เที่ยวผบัทกุคน ลองดูๆ” เดชทตัพยกัหน้าพงึพอใจ

ด้วยความที่เขาไม่มีลูกชายจึงเอ็นดูชินดนัยเป็นพิเศษ แถม
หลานคนนี้กย็งัเอาการเอางานควบคมุกจิการได้อย่างด ีไม่เคยสร้าง
ปัญหารบกวนจิตใจ เขาจึงถ่ายทอดประสบการณ์ทุกอย่างให้จน 
หมดสิ้น 

ส่วนพิราอรไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานบนัเทงิขนาดใหญ่อย่างบาบโิลน ลกูสาวตวัน้อยด้อยเล่ห์เหลี่ยม
คงล�าบากแน่หากต้องบนิเดี่ยวรบังานนี้ เมื่อพชันนัท์เสนอความคดิ 
เดชทัตจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของภรรยา เขาจะต้องกล่อมลูกสาว
ให้คล้อยตามและยอมรบัวธินีี้เหมอืนกบัที่เคยท�าให้ยอมรบับาบโิลน

“ฉนัขอตวัตาชนิไปคยุอะไรข้างนอกสกัหน่อยนะคะ คณุจะได้
มเีวลาคยุกบัลูกพชี”

“อะไรเหรอครบัน้า” ชนิดนยัถามน้าสาวงงๆ แต่กย็อมลกุตาม
แรงดงึ

“กเ็รื่องส�าคญันี่แหละ ไปเถอะน่า”
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น้าหลานพ้นจากห้องนั่งเล่น ความสนใจของเดชทตัจงึวนกลบั
มาที่ลูกสาวที่นั่งอยู่ไม่ไกล

“แล้วลูกพชีล่ะ ช่วงนี้งานมูลนธิยิุ่งไหมลูก เคลยีร์ให้คณุถวลิ
เขาหรอืยงั”

“เคลยีร์เรยีบร้อยแล้วค่ะพ่อ พชีแบ่งงานให้คนที่เกี่ยวข้องดแูล
แล้ว คณุถวลิกบัพี่อิ่มจะได้ไม่เหนื่อยมาก ไว้มเีวลาว่าง เรากเ็ข้าไป
ดูสกัสปัดาห์ละครั้งกไ็ด้ค่ะ”

“ดลีูก แล้วพร้อมจะเริ่มงานที่บาบโิลนได้เมื่อไร” เดชทตัเหน็
ลูกสาวอ�้าอึ้งจงึพูดต่อ “พ่ออยากให้พชีรบีเข้าไปจดัการ เพราะคณุ
นันท์ก็คงต้องยุ่งวุ่นวายกับเรื่องพ่ออีกเยอะ ไม่ต้องกลัวนะลูก พ่อ
เตรยีมพี่เลี้ยงไว้ให้แล้ว”

“มพีี่เลี้ยงให้ด้วยหรอืคะ” หญงิสาวถามด้วยรอยยิ้ม
“พ่อไม่ยอมให้ลกูสาวคนเดยีวของพ่อลงสนามอย่างเคว้งคว้าง 

หรอกน่า”
“พชีไม่มั่นใจเลยค่ะพ่อ”
“นี่ไงลูกถงึต้องมพีี่เลี้ยง ถ้าพ่อแขง็แรงกว่านี้กด็หีรอก จะไป

ช่วยสอนงานให้ แต่หมอสั่งห้ามเดด็ขาด ต้องพกัผ่อนให้เพยีงพอบ้าง 
ต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ น่าเบื่อแท้ๆ พ่อเลยจ�าเป็นต้องใช้คนอื่น
แทน แต่เชื่อใจเถอะระดับพ่อเลือกแล้วไม่มีพลาด คนนี้พ่อคาย
ตะขาบให้เองกบัมอื”

“ใครกนัคะพ่อ ฟังดูอย่างกบัทายาทอสูร”
“นายชนิไง พี่เลี้ยงของลูก”

รมิสระว่ำยน�ำ้ของบ้ำนธวุพร สองน้ำหลำนท่ีแยกตวัออก

มาก�าลงัถกประเดน็คยุเครยีด พชันนัท์กงัวลใจกบัท่าทางของหลาน
ชายที่มต่ีอลกูเลี้ยง เธอยงัสยดสยองกบัข้อความที่ได้รบัไม่หาย หรอื
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ว่าชนิดนยัจะสนใจพริาอรขึ้นมาจรงิๆ จดัได้ว่าเป็นหายนะย่อยๆ เลย
ทีเดียว เธอไม่เห็นด้วยและไม่มีวันสนับสนุนความสนใจฉาบฉวย
พรรค์นั้น ยกเว้นหลานชายจะจรงิจงั ซึ่งกค็งยงัไม่ใช่แน่

“ฉันขอเตือนแกตรงนี้เลยนะ อย่าแม้แต่จะคิดท�ามิดีมิร้าย 
ลูกพชี กบัผู้หญงิคนอื่นฉนัไม่เคยว่า แกจะมั่ว จะนวัยงัไง ตรงไหน 
มนัเรื่องของแก แต่กบัลูกพชีถอืว่าฉนัขอ”

“น้านันท์ก็คิดมากเกินไป ท�าไมครับ ผมหื่นออกนอกหน้า
ขนาดนั้นเลยเหรอ”

“ก็ลองกลับไปส่องกระจกประเมินสายตาตัวเองเอาเถอะ 
ถอืว่าฉนัขอร้องเถอะนะ ถ้าแกไม่คดิจรงิจงักอ็ย่าไปท�าอะไรให้ลกูพชี
มวัหมองเลย ลูกเลี้ยงของฉนัเป็นเดก็ด ีคณุเดชไว้ใจแกมาก ฉนัไม่
อยากให้เขาผิดหวัง ถ้าแกไม่เห็นแก่ฉัน แกก็ควรเห็นแก่คุณเดชที่ 
ชบุเลี้ยงแกมาบ้าง”

“เฮ้อ...”
ชินดนัยแกล้งถอนใจแรงๆ ไม่เข้าใจน้าสาวตัวเอง ไม่อยาก

สูญเสียผับนั่นก็ไปลงทุนลากเขากลับมา พอถึงเวลาดันกลัวว่าเขา
จะจบัลูกเลี้ยงกนิตบัเสยีอย่างนั้น

“น้าควรจะรู้แต่แรกแล้วว่าผมมันไว้ใจไม่ได้ ให้ผมสอนงาน 
ลูกพีชก็เหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือ และผมก็ไม่ใช่พวกเสือจ�าศีล 
กนิมงัสวริตัซิะด้วย”

“ฉนักน็กึอยู่แล้ว แต่ถ้าแกกล้าล่วงเกนิลูกพชี ฉนันี่แหละจะ
เป็นคนถลกหนงัเสอืเอง”

“อืม...ฟังดูก็เร้าใจดีนะครับ” ชินดนัยลูบปลายคางยิ้มกริ่ม 
ดกัคอน้าสาว “ถามจรงิเลยนะ นอกจากเรื่องบาบโิลนแล้ว น้านนัท์
แอบวางแผนอะไรส�ารองไว้ด้วยหรอืเปล่า”

“ฉนัไม่ได้เจ้าเล่ห์แพรวพราวอย่างแกนี่ จะได้ซบัซ้อน สองแผน
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สามแผน อยากให้แกสอนงานก็คือแค่สอนงานเท่านั้น เรื่องอื่นไม่
ต้องสอน แกจะมาท�าท่าอยากเคลมลกูเลี้ยงฉนัไม่ได้ ฉนัไม่ชอบ เคย
บอกไปแล้วใช่ไหมว่าลูกพีชเป็นเด็กดี หากต้องมัวหมองเพราะแก 
ฉนักม็สี่วนต้องรบัผดิชอบด้วย เพราะเป็นคนดงึตวัแกเข้ามาในชวีติ
ของเขา”

“แต่ละประโยคของน้านนัท์นี่ ฟังแล้วผมชั่วช้าเหลอืเกนิ เอา
เถอะครบั ผมจะพยายาม...หกัห้ามใจ”

“ไม่ใช่แค่พยายาม แต่ห้ามแตะ เข้าใจไหม ห้ามแตะ!” พชั-
นนัท์ค้อนขวบั 

ชนิดนยัเหน็แล้วกห็วัเราะชอบใจที่ยั่วโมโหน้าสาวได้ 
“แล้วตกลงจะพกัอยู่ด้วยกนัที่นี่หรอืเปล่า”
“ไม่เอาอะ” ชนิดนยัส่ายหน้าเรว็ๆ บ้านธวุพรไม่เหมาะกบัเขา 
ด้วยแนวทางการใช้ชวีติและหน้าที่การงานในอนาคต ขออยู่

คนเดียวดีกว่า น้านันท์คงยังไม่รู้ว่าเขาพักที่ใด เพราะถามเขาก็จะ
ตอบแค่ว่าอยู่คอนโด หากรู้ว่าคอนโดที่ว่านั่นอยู่ไหน มีหวังได้ปรี๊ด
แตกอกีรอบ

“เรื่องที่พักน้านันท์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ผมให้สาทิตจัดการ
เรยีบร้อยแล้ว น้าน่าจะรูน้ะครบัว่าคนหนุม่วยัอย่างผมเนี่ยความเป็น
ส่วนตวัส�าคญัที่สดุ”

“ย่ะ คนอย่างแกน่ะ ส่วนตวัหรอืไม่ส่วนตวักเ็หน็มั่วได้ไม่เลอืก
ที่”

“ว้า...วกกลับมาเรื่องนี้ เลิกคุยดีกว่า เข้าไปข้างในกันเถอะ 
ชกัคดิถงึลูกพชีของน้าแล้วเนี่ย” 

“เอ๊ะ!” พชันนัท์ตาลกุ แต่ด่าไม่ทนัแล้ว
ชนิดนยัไวกว่า เขาลกุขึ้นเดนิหนเีข้าไปในบ้าน เพราะในนั้นมี

ใบหน้าหวานเจริญหูเจริญตามากกว่าหน้าบึ้งๆ เสียงขู่แว้ดๆ ของ 
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น้านนัท์เป็นไหนๆ

เดชทัตก�ำลังนั่งคุยกับลูกสำว เมื่อชินดนัยโผล่เข้ำไป

เจ้าของบ้านก็กวักมือเรียกเหมือนรออยู่พอดี ชายหนุ่มเหลือบตา 
มองไปทางพริาอร เธอกก็�าลงัมองเขาอยูเ่ช่นกนั จากสายตาหวาดหวั่น
นั้นแทบไม่ต้องเดา เจ้าพ่อสถานบนัเทงิคงจะคยุกบัลูกสาวแล้ว

“ชนิมาพอดเีลย น้าคยุกบัลกูพชีแล้วนะ ทางนี้เขาไม่มปัีญหา 
ทางเราล่ะ พร้อมจะเริ่มงานวนัไหน”

“คนืนี้เลยกไ็ด้ครบั เพิ่งสามทุ่มเอง ถ้าลูกพชีพร้อม ไปซ้อม 
ดูงานสกัหน่อยกไ็ด้”

“พีชไม่พร้อมค่ะพ่อ อีกอย่างวันนี้พีชแต่งตัวไม่เหมาะด้วย 
เดี๋ยวโดนแซะว่าเป็นแม่ชหีนเีที่ยว”

“งั้นก็ไปนัดกันเองแล้วกันนะว่าจะเริ่มงานวันไหน น้าฝากดู
น้องด้วยนะชนิ สอนน้องให้เหมอืนที่น้าสอนเรา เออ...แล้วนี่เรื่องที่พกั
เรยีบร้อยแล้วใช่ไหม ตั้งแต่กลบัมายงัไม่เคยนอนบ้านเลยนี่ไอ้เสอื” 

“เรยีบร้อยครบั เป็นคอนโดของเพื่อน มนัไปต่างประเทศพอด”ี
ชนิดนยัยิ้มรบั เขามาถงึกรงุเทพฯ ได้สามวนัแล้ว แต่เดชทตั

ไม่เคยเห็นเขากลับเข้าบ้านก็คงจะเป็นห่วงเรื่องที่พัก นึกแล้วก็น่า
น้อยใจ ขนาดเดชทัตเป็นพ่อพิราอรแท้ๆ ยังวางใจเขามากกว่า 
แม่เลี้ยงอย่างน้านนัท์เสยีอกี หวงดนีกัจะลกัตวัไปกอดไว้สกัคนื ดูซิ
คณุแม่เลี้ยงดเีด่นแห่งชาตจิะท�าอย่างไร

“ที่จริงก็ไม่น่าล�าบากไปพักที่อื่นเลย บ้านเราก็ออกใหญ่โต 
กว้างขวาง” เดชทตัส่ายหน้า บ่นพมึพ�า “ชวนให้อยู่ด้วยกนักไ็ม่เอา 
ลกูพชีอกีคน พ่อบอกให้ยา้ยกลบัมาอยูบ้่านกไ็ม่ยอม ไหนๆ หนกูไ็ม่
ได้ไปท�างานแล้ว”

“อย่าเลยค่ะพ่อ พีชอยู่คนเดียวจนชินแล้ว” พิราอรยิ้มบาง 
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“ดกึแล้วพชีขอตวักลบัก่อนดกีว่าค่ะ”
“ผมก็คงต้องกลับเหมือนกันครับ” ชินดนัยบอกกับเดชทัต 

ก่อนหนัไปทางพริาอร “ลูกพชีกลบักบัพี่กไ็ด้นะ พี่ไปส่งได้ จะได้คยุ
เรื่องงานกนัด้วย”

“ไม่ค่ะ” พิราอรตอบกลับซะหน้าคนมีน�้าใจหดเหลือสักสอง
นิ้วได้ “เรื่องงานฉนัจะตดิต่อไปแล้วกนันะคะ ขอให้ผ่านอาทติย์นี้ไป
ก่อน เพราะจะมปีระชมุใหญ่ของมูลนธิ”ิ

“ไม่มปีัญหาครบั สปัดาห์หน้าเราค่อยเริ่มงานกนักไ็ด้”
“พีชกลับก่อนนะคะพ่อ” พิราอรกอดพ่อ หอมแก้มซ้ายขวา 

ก่อนผละออก ชนิดนยักไ็หว้ลาและเดนิออกจากห้องมาพร้อมๆ กนั
ทั้งคู่มาเจอพัชนันท์เดินเล่นตรงสนามหน้าบ้านจึงเข้าไปลา  

พิราอรปฏิบัติต่อแม่เลี้ยงเหมือนที่ท�ากับพ่อ เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่
ไม่มปีัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยง ชนิดนยัไม่สงสยัเลยว่าท�าไมน้าสาวถงึ
ทั้งหวงทั้งห่วงลกูเลี้ยงอยา่งนี้ น้านนัท์ไม่มลีกูจงึรกัและเอน็ดูพริาอร
มาก และลูกเลี้ยงกป็ฏบิตัติ่อแม่เลี้ยงอย่างอ่อนน้อม 

พิราอรดื้อแต่กับน้าเดช แต่พอรู้ว่าพ่อป่วยก็เพลาลงไปเยอะ 
ต่อไปกค็งจะเปลี่ยนมาดื้อกบัเขานี่ละ ดทู่าทางแล้วคงพยศไม่หยอก 
แต่ไม่เป็นไร เขาชอบปราบเดก็ดื้อ

“ขบัรถกลบักนัดีๆ  นะ”
“ค่ะ”
“ครบั”
“ชนิ” พชันนัท์เรยีกหลานชายที่ก�าลงัเดนิห่างออกไป ชนิดนยั

หันกลับไปเลิกคิ้วถาม น้าสาวจึงย�้าวัตถุประสงค์ของตนเองอีกครั้ง 
“แกรู้ใช่ไหมว่าฉนัตามตวัแกมาท�าอะไร”

“น้านันท์ก็ตามตัวผมกลับมาเป็นลูกเขยน้าเดชยังไงล่ะครับ” 
หลานชายขยบิตายั่วก่อนวิ่งหนไีปทนัที
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“ไอ้!!!”
พัชนันท์เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันกับหลานชายจอมกะล่อน ถ้ามัน

ท�าท่าให้จริงจังกว่านี้ เธอก็ยังจะพอหลับหูหลับตาเอาใจช่วย
สนบัสนนุ แต่นี่ดูมนัจ้องแต่จะอุ้มลูกพชีขึ้นเตยีงอย่างเดยีวเลย เธอ
จะหวังพึ่งพาอะไรได้ มีแต่จะต้องมาแก้ปัญหาขุ่นใจไม่เว้นวันเสีย
กระมงั 

คดิแล้วยิ่งหวั่นใจ ลูกพชีจะรอดเงื้อมมอืมนัไหมนะ

พิรำอรจอดรถตรงที่ประจ�ำของตน คอนโดมิเนียมแห่ง

นี้ราคาสูงมาก แต่เพื่อแลกกับความเป็นส่วนตัวและระบบความ
ปลอดภยัต่างๆ กถ็อืว่าคุ้มค่า ห้องที่พริาอรซื้อไว้เป็นห้องชดุขนาด
ใหญ่ ทั้งชั้นมอียูแ่ค่สองห้อง หญงิสาวอยูม่าตั้งแต่แรก ยงัไม่เคยเจอ
เพื่อนบ้านเลย แต่ก็พอทราบว่ามันมีเจ้าของ อาจจะเป็นลูกหลาน 
ไฮโซซื้อไว้เกง็ก�าไรกเ็ป็นได้

หญงิสาวเดนิหมนุคยี์การ์ดในมอืเล่นพร้อมฮมัเพลงเบาๆ แต่
แล้วเสียงลิฟต์ก็ท�าให้เพลงของเธอหยุดชะงัก ปกติชั้นนี้มีแค่เธอ
เท่านั้น แล้วใครกนัที่โผล่มา หรอืว่า...

เสยีงผวิปากของคนที่ก้าวออกจากลฟิต์ท�าให้หญงิสาวต้องหนั
กลบัไปมอง สองสายตาประสานกนัในระยะไกล ก่อนคนมาใหม่จะ
ค่อยๆ คลี่ยิ้มอย่างยินดี จะมีก็แต่พิราอรเท่านั้นที่ยืนนิ่งราวกับถูก
ตรงึ อึ้งด้วยความคาดไม่ถงึ

“น้องลกูพชี...” ชนิดนยัเดนิยิ้มกรุม้กริ่มเข้ามาหา “เจอกนัอกี
แล้วนะครบั ท่าทางเราสองคนจะดวงสมพงศ์กนันะ”

“คณุพกัห้องนั้นหรอืคะ”
“อื้ม...นั่นห้องเพื่อนผมเอง” ชายหนุม่พยกัหน้ายิ้มๆ ก่อนชี้ไป

ยังห้องของเธอ แล้วย้อนถาม “ส่วนนั่นก็ห้องของลูกพีชใช่ไหม  
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แบบนี้กด็เีหมอืนกนันะ อยู่ใกล้ๆ กนั จะท�าอะไรๆ กส็ะดวก”
ชินดนัยหัวเราะตอนที่หญิงสาวขมวดคิ้วมองหน้าเขาเหมือน

สงสยั ว่าท�าอะไรๆ นั่นหมายความว่าไง
“ฉันคิดว่าคุณจะเลยไปดูงานที่บาบิโลนเสียอีก” พิราอร

เปลี่ยนไปคยุเรื่องอื่น นกึเกลยีดลกูตาวบิวบัแพรวพราวของเขาจรงิๆ 
ผู้ชายคนนี้เป็นตวัปัญหาส�าหรบัเธอ นกึไม่ออกเลยว่าตอนที่

ต้องท�างานด้วยกนั เธอจะใช้บทสวดไหนมาสวดสงบใจดี
“กว่็าจะไป แต่เหน็คณุขบัรถกลบัมาคนเดยีวนกึเป็นห่วง เลย

ขบัตามมา”
“คณุรู้ก่อนหน้านี้หรอืเปล่าว่าฉนัพกัอยู่ที่นี่”
“เปล๊า!” เขาใช้เสยีงสูงเกนิจรงิ หญงิสาวยิ่งมองอย่างจบัผดิ
“แต่คุณมาจากภูเก็ตตั้งหลายวันแล้วนี่ ท�าไมฉันไม่เคยเจอ

คณุเลย”
“ผมก็ไปดูลู่ทางที่บาบิโลนนั่นแหละ ไม่แปลกหรอกที่เราไม่

เจอกนั แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ อะ” ชนิดนยัคว้ามอืเธอ
ก่อนจะยัดคีย์การ์ดให้ บังคับให้เธอก�ามันไว้ “พอดีพรุ่งนี้ผมมีนัด
ส�าคญักบัผู้หลกัผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง กลวัว่าจะนอนยาว ตื่นไปคยุไม่ทนั 
สบิโมงเช้าคณุเอาคยี์การ์ดนี่เปิดห้องเข้าไปปลกุผมทนีะ”

“เดี๋ยวๆๆๆ แล้วท�าไมไม่ตั้งปลกุเอง”
“ก็ส่งคุณเข้าห้องเสร็จนี่ ผมจะไปบาบิโลนต่อ กลับมาก็ดึก

แล้ว คณุคดิว่าผมจะตื่นทนัไหมล่ะ”
“แต่ว่าฉนัไม่เข้าห้องคนอื่น”
“ไม่แต่แล้ว ผมไม่คดิเลก็คดิน้อยด้วย ให้คยี์การ์ดไปขนาดนี้

ผมไม่กลวัคณุขโมยอะไรหรอก เนื้อตวัทั้งหมดนี่กไ็ม่หวงนะ ถ้าคณุ
อยากได้กม็าเอาได้ทกุเมื่อ ไป รบีเข้าห้องซะเถอะ” ชนิดนยัขยบิตา
ยั่วแล้วจบัไหล่ของเธอหมนุ ดนัให้เดนิไปหน้าห้อง “ผมส่งคณุแค่นี้ 
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ฝันดนีะครบัแม่ช”ี
“คณุ! คณุ!” พริาอรอยากจะเขวี้ยงคยี์การ์ดใส่หลงัเขาแต่ก็

ไม่ทนัแล้ว ชนิดนยัขายาวก้าวไม่กี่ก้าวกถ็งึลฟิต์และกลบัลงไป เธอ
ได้แต่ก้มมองสิ่งที่ถอือยู่ อยากให้เธอปลกุเหรอ รอไปเถอะ

หญงิสาวเข้าห้องและโยนคย์ีการ์ดของชนิดนยัส่งๆ ไปแถวโต๊ะ
หวัเตยีง ธรุะเขา ถ้าไม่ใส่ใจกแ็ล้วแต่เถอะ เธอไม่ใช่เลขาฯ ส่วนตวั 
และไม่มคีวามจ�าเป็นต้องลงทนุท�าถงึขนาดนั้น 

ใครจะคิดกันละว่าหนีมาอยู่ขนาดนี้ เขายังตามมาอยู่ใกล้ๆ 
อีก แล้วสายตา ท่าทางนี่ไม่น่าไว้ใจเลย ไม่รู้ว่าน้านันท์กับพ่อจะรู้
ด้วยรเึปล่าว่าชนิดนยัพกัที่เดยีวกบัเธอ

หลงัจากอาบน�้าเรยีบร้อยพริาอรเตรยีมตวัสวดมนต์ก่อนนอน
ตามปกต ิแต่แล้วเสยีงโทรศพัท์ของเธอกด็งัขึ้น เป็นน้านนัท์ที่โทร. มา

“ถึงห้องเรียบร้อยแล้วค่า” หญิงสาวกดรับและตอบกลับไป
ด้วยน�้าเสยีงสดใส เพราะรู้ว่าอกีฝ่ายจะถามอะไร

พชันนัท์หวัเราะ ก่อนว่า “ก่อนกลบัลมือะไรหรอืเปล่าจ๊ะ”
“ไม่นี่คะ”
“แต่โหลคกุกี้ยงัตั้งอยู่ที่เดมิเลยนะคะ”
พิราอรอุทาน เพิ่งนึกได้ว่าพัชนันท์ท�าขนมไว้ให้ “น้านันท์...

พชีลมืสนทิเลยค่ะ ไว้จะแวะเข้าไปเอานะคะ”
“ห้ามลมือกีนะคะ จะได้เอาไว้กนิรองท้อง เผื่อวนัไหนขี้เกยีจ

ตื่นมาท�าอาหารเช้ากพ็อกลั้วคอกบักาแฟได้ แล้ววนัที่หมอนดัตรวจ
คณุพ่อ ลูกพชีว่างมาไหมคะ”

“ว่างค่ะ แล้วเจอกนัที่โรงพยาบาลนะคะ”
“ได้ค่ะ น้าจะได้บอกคณุเดชให้ รายนั้นไปหาหมอทไีรชะเง้อ

คอรอลูกสาวทุกที คุณหมอก็ใจดีจะตาย จะดุก็ตอนที่คนไข้ไม่ฟัง
เท่านั้น”
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“ปกติพี่หมอแกก็ไม่ดหุรอกค่ะ คุณพ่อนั่นแหละดื้อเอง แล้ว
เจอกนันะคะ”

หลังจากพัชนันท์วางสาย พิราอรก็นั่งพับเพียบ พนมมือ
ระหว่างอกและเริ่มสวดมนต์ เธอท�าเช่นนี้เป็นประจ�าจนคุน้ชนิไปแล้ว 
หากวันไหนไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนก็คล้ายจะนอนไม่หลับเหมือน
มนัค้างคา นอกจากนี้เธอยงัใช้เวลาว่างจากงานฝึกท�าสมาธอิกีด้วย 
แม่สอนว่าการฝึกสมาธิสามารถท�าได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อจิตใจไม่
ฟุ้งซ่านกจ็ะเกดิสตปิัญญา คดิหาหนทางต่างๆ ได้ลงตวั

ทว่าวนันี้จติใจของพริาอรไม่สงบเลย ภาพใบหน้าคนเจ้าเล่ห์ 
รอยยิ้มยั่วโทสะและสายตาวาววบัของชนิดนยัคอยจะปรากฏรบกวน
อยู่ร�่าไป เธอคอยแต่จะคดิว่าอะไรจะเกดิขึ้นหากไม่ท�าตามที่เขาขอ

“ไม่! พชี เธอจะไปคล้อยตามเขาไม่ได้” หญงิสาวเตอืนตนเอง 
อยู่มาแต่ไหนแต่ไรยังอยู่ได้ กับแค่ตื่นให้ตรงเวลาไปคุยธุระ ท�าไม
ต้องมาใช้เธอปลกุด้วย 

ไม่ไป! เธอจะไม่เหยยีบห้องเขาเดด็ขาด
พริาอรถอนใจแรง เอื้อมมอืปิดไฟหวัเตยีง ล้มตวันอน แล้วดงึ

ผ้าห่มคลมุถงึคอ จติใจตั้งมั่น เธอไม่ได้รบัปาก เป็นเขาเองที่รวบรดั
ตดับทไม่ฟังใคร หากไปคยุธรุะช้ากเ็ป็นเพราะตวัเขาเองนั่นละ ไม่ใช่
ความผดิเธอ

เสียงเคำะประตูห้องดังแรงรัวตำมอำรมณ์คนเคำะ ไม่

ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร พิราอรเหลือบตามองนาฬิกา นิ่วหน้า
น้อยๆ เลยเวลาที่ชนิดนยับอกให้เธอไปปลกุเขามาเกอืบชั่วโมงแล้ว 
เขายังไม่ไปอีกเหรอ หญิงสาววางจานในมือและเดินไปหน้าห้อง  
ถ้าไม่เปิด เขาคงเคาะจนประตูพงัเป็นแน่

และทนัททีี่เธอปลดลอ็ก ชนิดนยักบ็กุเข้ามาราวกบัพาย ุเขา
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ผลกัเธอจนต้องถอยไปด้านหลงั สหีน้าของเขาโกรธจดั แววตาดดุนั
มองมาอย่างกบัเธอไปท�าความผดิร้ายแรงมาอย่างนั้น

“กี่โมงแล้วลูกพีช ท�าไมไม่ไปปลุกผม รู้ไหมว่ามันเสียหาย 
แค่ไหน”

อ๋อ...เรื่องนี้เองเหรอ แล้วมนัใช่ความผดิเธอไหมล่ะ งานส�าคญั
ของเขา เขากต็้องใส่ใจให้มากกว่านี้ส ิไม่ใช่หวงัแต่จะใช้คนอื่น

“ถ้าจ�าไม่ผดิ ฉนัไม่ได้รบัปากคณุนะคะ แล้วเรากไ็ม่ได้สนทิ
กนัถงึขนาดที่ฉนัจะต้องบกุไปปลกุคณุจนถงึเตยีง”

“ไม่สนทิงั้นเหรอ”
“ใช่ค่ะ ไม่สนทิ” หญงิสาวเชดิหน้าขึ้นอย่างดื้อดงึ
“ดนีี่นะ ถ้าคดิอย่างนี้กไ็ด้เลยคนสวย ไหนๆ ผมกไ็ปไม่ทนัธรุะ

แล้ว ช่างมนัเถอะ ถ้าวนันี้คณุยงัไม่สนทิใจจะไปปลกุผมกไ็ม่เป็นไร 
เรามาเริ่มท�าความสนทิกนัตอนนี้เลยกไ็ด้ เอาให้สนทิแนบแน่น ต่อ
ไปคณุจะได้มขี้ออ้างส�าหรบัการไปปลกุผมถงึเตยีงได้”

“คณุจะท�าอะไร” พริาอรผงะถอยหน ีขณะเขาย่างสามขมุเข้า
มาใกล้ด้วยท่าทางคกุคามเอาเรื่อง

ชนิดนยัไม่ตอบ ทว่ารอยยิ้มของเขาไม่น่าไว้ใจ พริาอรคดิจะ
วิ่งหน ีแต่ทนัททีี่เธอหมนุกายกา้วขา เขากก็ระโจนรวบร่างเธอเอาไว้
จนเสียหลักพากันล้มกลิ้งไปบนพื้น ชายหนุ่มพลิกกายขึ้นเหนอืร่าง
เธอ ตรงึสองมอืไว้เหนอืศรีษะ ขากดทบัขาเธอ ร่างกายก�าย�าล�่าสนั
ของเขาทิ้งน�้าหนักทาบทับร่างบอบบาง สองสายตาประสานกันใน
ระยะประชดิ

“อย่านะ!”
“คดิว่าผมจะฟังคณุงั้นเรอะ”
ชายหนุม่กระตกุยิ้มร้ายกาจแล้วก้มหน้าลงมาประกบรมิฝีปาก

กบัเธออย่างแม่นย�า พริาอรตกใจกบัการกระท�าอนัอกุอาจนั้น พอได้
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สติ เธอพยายามดิ้นรนเอาตัวรอด ทว่าร่างกายเขาหนักอึ้ง ซ�้ายัง
เรี่ยวแรงมหาศาล ไม่มทีางรอดส�าหรบัเธอเลย และยิ่งเสยีเปรยีบเมื่อ
โดนเขาปล้นจูบเหมอืนจะสูบวญิญาณอย่างนี้

ชั่ววินาทีที่พิราอรก�าลังจะขาดใจ ชินดนัยก็ถอนจูบร้อนแรง 
จ้องเธอตาเป็นมนัเหมอืนเสอืจ้องเหยื่อ หญงิสาวไม่ได้ไร้เดยีงสาจน
นึกภาพต่อไม่ออกว่าเหตุการณ์นี้จะลงเอยเช่นไร ซึ่งเธอยอมให้มัน
เกดิขึ้นไม่ได้เดด็ขาด!

“อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะ”
“ไม่บ้าหรอก เดี๋ยวคณุนั่นแหละจะร้องขอให้ผมท�าบ้าๆ แบบ

นี้อกี” เขาค่อยๆ โน้มใบหน้าลงมาอกีรอบ กระซบิบอกเย้ายวน “อย่า
กลวัไปเลยแม่ช ีแล้วมนัจะดเีอง เชื่อผม”

“ไม่นะ” พริาอรตวัสั่น เสยีงสั่น พลางพลกิหน้าหลบหลกี แต่
ชนิดนยัคงตดัสนิใจเดด็ขาดแล้ว

“ไม่ต้องกลวัที่รกั เชื่อโค้ชชนิ ฟินไปสามโลก”
แล้วชนิดนยักฉ็กปากวูบลงมาอย่างรวดเรว็ หญงิสาวหมดทาง

สู้ ได้แต่กรดีร้องสดุเสยีง
“ไม่นะ อย่าท�าอะไรฉนั ไม่!!!”


