
คฑาวธุยนืมองหยาดฝนโปรยปรายใส่ผนงักระจกบานใหญ่ในห้อง
ประชุมอันโอ่อ่าของบริษัทด้วยท่าทางสงบนิ่ง แต่สมองของเขากลับเต็มไป

ด้วยความคิดต่างๆ นานาเกี่ยวกับงาน และแม้ท่าทีภายนอกจะดูเหมือน 

ไม่สนใจเสียงที่ก�าลังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ แต่หูของเขากร็บัทุกค�าพูดของหวัหน้าโครงการนั้นไว้ทุกถ้อยค�า

“เอ่อ...แต่มปีัญหาอยู่อย่างครบัท่านรองฯ”

ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งที่ถูกเรียกว่าท่านรองฯ หันใบหน้าที่คมคาย

ราวกับรูปปั้นเทพบุตรกรีกไปทางผู้พูดทันทีที่การรายงานต้องสะดุดลงด้วย

ค�าว่า ‘ปัญหา’

“อะไร” เขาถามเสยีงห้วน คิ้วหนาขมวดมุน่อย่างไม่พอใจนกั ดวงตา

สเีหลก็คมกรบิจ้องอกีฝ่ายไม่กะพรบิ

“ม.ี..เอ่อ...บาร์เลก็ๆ แห่งหนึ่งไม่ยอมขายที่ให้เราครบั”

“เพิ่มเงนิไปส”ิ

ชวนิ หวัหน้าโครงการหน้าเจื่อน “เจ้าของร้านบอกว่าให้เท่าไรกไ็ม่ขาย

บทน�ำ
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ครบั”

คราวนี้ร่างสงูโปร่งหนัไปหาคนพดูอย่างเตม็ตวั ก่อนจะเดนิไปทรดุตวั 

ลงนั่งบนเก้าอี้น่าสบายที่หัวโต๊ะประชุมด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ท�าเอาคนที่ 

นั่งร่วมอยู่ในห้องอกีหลายคนถงึกบักระสบักระส่าย

“เหตุผล” คฑาวุธเหลือบมองตัวแทนการเจรจาซื้อที่ดินของบริษัท 

ที่ได้รบัมอบหมายให้ท�างานนี้

“เธอบอกว่าไม่มีเหตุผลครับ ยืนกรานอย่างเดียวว่าไม่ขายเด็ดขาด” 

กิตติศักดิ์ตอบด้วยท่าทีสุขุม ไม่ได้มีความเกรงกลัวรองประธานหนุ่มคนนี้

เหมอืนคนอื่นๆ สกันดิ

“ให้ตายเถอะ” รองประธานหนุม่กดัฟันส่งเสยีงงมึง�า แล้วเหลอืบมอง

ไปยังภาพร่างของโครงการขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ใกล้จอโพรเจกเตอร์อย่าง

คดิค�านงึ

โครงการเดอะไททันเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบ

ผสมบนพื้นที่ห้าสบิไร่รมิแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้า

หรูหรา โรงแรมระดับห้าดาว พื้นที่ให้เช่าส�านักงาน ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 

และพื้นที่จดักจิกรรมรมิแม่น�้าขนาดใหญ่ มมีลูค่าการก่อสร้างสงูถงึหกหมื่น

ล้านบาท

ส่วนหนึ่งในมลูค่าการก่อสร้างสงูลบิขนาดนั้นคอืเงนิที่ใช้ในการกว้าน

ซื้อที่ดิน อันประกอบด้วยโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างมาเนิ่นนานและ 

ชุมชนเลก็ๆ ที่กระจายอยู่โดยรอบ การเจรจาขอซื้อที่ดนิเหล่านั้นดูเหมอืน

จะราบรื่นดีทีเดียว แต่วันนี้เขากลับได้รับรายงานปัญหาอันไม่น่าจะเกิดขึ้น 

และมนักไ็ด้กลายเป็นปมเลก็ๆ ที่ท�าให้เขาหงุดหงดิใจไม่น้อย

“บาร์นั่นอยู่ต�าแหน่งไหนของโครงการ” คฑาวุธถาม

“ทะ...ทางเข้าครับ” สถาปนิกตอบเสียงสั่น เพราะรู้ดีว่าค�าตอบของ

เขาคงจะขยายความหงุดหงิดของเจ้านายได้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องการซื้อที่ดิน

เลก็ๆ นั่นไม่ได้
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เพราะต�าแหน่งทางเข้าโครงการนั้นถูกก�าหนดจากซินแสหยางจิวเง็ก 

ผู้เป็นอาจารย์ด้านศาสตร์ฮวงจุย้จากประเทศจนีเอาไว้แล้วว่า เป็นปากมงักร

ที่จะท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จและสร้างความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของ

โครงการและผู้ที่จะมาอยู่อาศยัหรอืเช่าพื้นที่ท�าร้านค้า

แม้คฑาวธุจะเป็นคนรุน่ใหม่ แต่กศ็กึษาเรื่องฮวงจุย้มาพอสมควร เขา

พบว่ามนัไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกบัไสยศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของปรชัญาความเป็นไป 

ของธรรมชาติ อันประกอบด้วยพลังลมและน�้า และอาจารย์หยางจิวเง็ก 

ก็เป็นที่นับถือของเขามาก อาคารใหญ่หลายแห่งในประเทศจีนและฮ่องกง 

ต่างได้รบัค�าแนะน�าจากท่านจนกจิการรุ่งเรอืงกนัไปทั่วหน้า

แต่วนันี้เขากลบัพบอปุสรรคเลก็ๆ ที่อาจล้มโครงการระดบัยกัษ์อย่าง

เดอะไททนัให้พงัครนืลงได้

“บาร์นั่นชื่ออะไร”

“เฌอรลินีครบั” พนกังานคนหนึ่งตอบ

“เฌอรลินี” คฑาวุธทวนชื่อ เพราะรู้สกึคุ้นหูเอามากๆ

“ให้ผมลองไปเจรจาดูอกีครั้งไหมครบั” กติตศิกัดิ์เสนอ

“ไม่ต้อง” รองประธานหนุ่มโบกมอื “เอาแฟ้มของเฌอรลินีไปวางไว้

บนโต๊ะผมก็แล้วกัน วันนี้เลิกประชุมก่อน ผมมีนัดกับท่านประธานเดอะ-

ซซีั่น”

“ครบั” พนกังานผู้รบัผดิชอบโครงการด้านต่างๆ รบัค�า ก่อนจะพา

กันเก็บของแล้วแยกย้ายกันออกจากห้องประชุม ยกเว้นกิตติศักดิ์ที่ถูก 

รองประธานหนุ่มเรยีกเอาไว้เสยีก่อน

“ขอแฟ้มผมตอนนี้เลยแล้วกัน” คฑาวุธแบมือขณะกลับไปยืนหน้า

แผงกระจกบานใหญ่อกีครั้ง

“ครบั” กติตศิกัดิ์หยบิแฟ้มเกี่ยวกบัเฌอรลินีบาร์แล้วส่งให้เขาอย่าง

ใจเยน็

“เมื่อกี้คุณใช้ค�าว่า ‘เธอ’ เจ้าของร้านเป็นผู้หญงิหรอื”
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“ใช่ครบั อายุยงัน้อยอยู่เลย แต่มลีูกหกขวบแล้ว”

คฑาวุธขมวดคิ้วมุ่น “ลูก?”

“ครบั” กติตศิกัดิ์พยกัหน้าขรมึๆ “เป็นเดก็ผูช้าย หน้าตาน่ารกัทเีดยีว

ครบั”

“รายละเอยีดอยู่ในแฟ้มนี้หมดแล้วใช่ไหม” รองประธานหนุ่มตดับท

“ครบั”

คฑาวุธพยกัหน้า “คุณไปท�างานต่อได้แล้ว”

กติตศิกัดิ์ค้อมศรีษะลง ก่อนจะหนัหลงัให้รองประธานกรรมการแห่ง 

ด.ี เค. กรุป๊ แล้วเดนิออกไปจากห้อง ทิ้งให้ชายหนุม่ผูห้ล่อเหลาราวรปูสลกั

ยนือยู่ล�าพงัในห้องประชุมเยน็ฉ�่า

ฝนเริ่มซาลงแล้ว เมฆด�าที่ปกคลุมมหานครใหญ่ค่อยๆ เคลื่อน
ตัวจากไป เปิดทางให้แสงอาทิตย์สว่างไสวสาดส่องลงมาอาบทุกสรรพสิ่ง 

ในเมอืงที่เปียกชุ่ม

คฑาวุธถอนใจเล็กน้อยแล้วเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้หัวโต๊ะ จากนั้นก็

เปิดแฟ้มที่ได้รบัมาด ูก่อนจะเบกิตากว้างเมื่อเหน็หน้าร้านที่คุน้ตา ยิ่งเมื่อได้

เหน็หน้าตาเจ้าของร้านกบัลูก เขากย็ิ่งตกใจเป็นทวคีูณ

“โรส!”

แม้จะผ่านมานานราวเจด็ปีแล้ว แต่เขากไ็ม่เคยลมืชื่อนี้ และไม่เคย

ลืมค�่าคืนอันเร่าร้อนกับเธอได้เลย ทุกอย่างในคืนนั้นเหมือนรอยน�้าหมึกที่

หยดลงบนเสื้อขาว แม้ว่าจะซักอย่างไรก็ไม่มีวันกลับมาขาวสะอาดเหมือน

เดมิได้

อะไรกันที่ท�าให้เด็กสาววัยสิบแปดในวันนั้นกลายมาเป็นเจ้าของบาร์

เลก็ๆ ที่เคยมชีายชราคนหนึ่งเป็นเจ้าของกนันะ

เธอแต่งงานกับเขาหรือ และนั่นก็คงเป็นลูกชายของชายแก่คนนั้น 

ใช่ไหม



ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  11

แต่ยิ่งคฑาวุธพนิจิมองเดก็คนนั้นเท่าไร เขากแ็ทบรู้สกึว่าเดก็คนนั้น

เหมือนตัวเองในวัยเด็กเสียเหลือเกิน ราวกับเขาก�าลังจ้องมองตัวเองผ่าน

กระจกกไ็ม่ปาน

เดก็อายุหกปีงั้นหรอื ช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะอะไรเช่นนี้

“ให้ตายส”ิ

ชายหนุม่กดัฟันกรอดเมื่อนกึถงึสิ่งที่เธออาจปกปิดเขามาตลอดเจด็ปี 

ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิด เขาก็คือไอ้คนเลวที่ไม่รับผิดชอบการกระท�าของ 

ตวัเอง ซึ่งเขารบัไม่ได้

“ฉนัต้องแก้ไขเรื่องนี้”

คฑาวธุพมึพ�าแล้วรบีลกุขึ้น ก้าวอาดๆ ออกจากห้องประชุมที่เตม็ไป

ด้วยภาพความหลงัที่ยงัอบอวลอยู่จากห้วงค�านงึของเขาเมื่อครู่นี้

เจด็ปีก่อน
เมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ร่างสองร่างก็หลุดพรวดเข้ามาภายในพื้นที่

สี่เหลี่ยมคับแคบ คฑาวุธยื่นมือกลับหลังไปกดปุ่มโดยไม่หันไปมองแม้แต่

หางตา ก่อนจะผลักหญิงสาวจนหลังของเธอกระแทกกับผนังลิฟต์ เธอ

หวัเราะคกิคกั กลิ่นแอลกอฮอล์ตลบอบอวล 

เขายิ้มแล้วพุ่งเข้าหาหญิงสาว ประกบริมฝีปากตัวเองกับริมฝีปาก 

แดงจัดของเธอเพื่อไม่ให้จุมพิตหวานหวามขาดตอน ตลอดเวลาที่ลิฟต์

เคลื่อนตัวขึ้นไปถึงชั้นยี่สิบเจ็ดของโรงแรมหรูใจกลางมหานคร ริมฝีปาก 

ของเขากบัเธอแทบไม่ห่างจากกนั สองมอืของชายหนุม่ลบูไลไ้ปทั่วเรอืนร่าง

ของเธอ ไม่ต่างอะไรกับมือบางของเธอที่ลูบไล้แผ่นหลังเขา ก่อนที่เธอจะ

เลื่อนมอืลงไปบบีก้นแขง็ปั๋งของเขาเมื่อได้ยนิเสยีงสญัญาณลฟิต์ดงัขึ้น

ชายหนุ่มหันไปมองตัวเลขยี่สิบเจ็ดบนผนัง ก่อนจะอุ้มเธอออกจาก

ลฟิต์ตรงไปยงัห้องพกัของเขา ท่ามกลางเสยีงหวัเราะใสประดจุแก้วเจยีระไน

ของเธอ
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“ล้วงคยี์การ์ดให้หน่อยส ิผมไม่มมีอืแล้ว”

“ตรงไหนคะ”

“กระเป๋ากางเกงด้านซ้าย” เขาบอกก่อนจะร้องครางเสยีงหลง “โอ้...

ไม่ใช่ตรงนั้นที่รกั”

หญิงสาวหัวเราะคิกคักก่อนจะใช้สองนิ้วคีบคีย์การ์ดขึ้นมาโชว์เขา 

จากนั้นก็แตะมันตรงแป้นจนไฟเขียวขึ้น เขาใช้เท้าเตะประตูเปิดและพา 

เธอเข้าไป ปล่อยให้เธอเสยีบคยี์การ์ดกบัแผงควบคุมระบบไฟฟ้าข้างประตู 

ไม่กี่วนิาทตี่อมาทั้งห้องกส็ว่างวาบขึ้น

“ว้าว...กรุงเทพฯ ตอนกลางคนืนี่สวยจงั” หญงิสาวร้องอย่างตื่นเต้น 

ก่อนจะกระโดดออกจากอ้อมอกของเขาไปยนืที่หน้าต่างบานใหญ่ซึ่งสามารถ

เหน็ทวิทศัน์ยามราตรทีี่ประดบัด้วยแสงไฟระยบิระยบั ราวกบัเป็นแสงของ

ดวงดาวที่ประดบัอยู่บนท้องฟ้าในคนืเดอืนแรม

คฑาวธุลอบมองด้านหลงัของเรอืนร่างในชดุเดรสสั้นสแีดงแบบพอดี

ตัวด้วยความอึดอัด เพราะอารมณ์ที่ยังกรุ่นอยู่ท�าให้เขาไม่สามารถหักห้าม

ใจได้อีกแล้วเมื่อเห็นเธอในสภาวะแวดล้อมแบบนี้ เขาเดินตามไปโอบกอด

เธอจากด้านหลัง ใช้ล�าตัวหนากดร่างเธอให้แนบไปกับกระจกแล้วก้มลง

จมุพติที่ซอกคอกบัลาดไหล่เปลอืยเปล่า สองมอืพลนัเคล้าคลงึเนนิอกสล้าง

ที่อยู่ภายใต้ชุดเดรสสั้นแบบเปิดไหล่อย่างปลุกเร้า

“อมื...” หญงิสาวครางแผ่วแล้วเอี้ยวคอหนัมาหาเขา

คฑาวธุประกบรมิฝีปากกบัเธออกีครั้ง คาดหวงัว่าจบูดดูดื่มนี้จะต้อง

ท�าให้เธอลืมความสวยงามอันยิ่งใหญ่ของมหานคร แล้วหันมาโหยหาสิ่งที่ 

ยิ่งใหญ่กว่าจากบุรุษเพศอย่างเขาแทน

“คุณนี่หวานจริงๆ” เขากระซิบแผ่ว ก่อนจะจูบไซ้ลงมาตามล�าคอ

ระหง เรื่อยลงมาจนถงึขอบชดุเดรสกลางหลงัเธอ จากนั้นกใ็ช้ฟันกดัห่วงซปิ

รูดลงเพื่อแหวกชุดของเธอออกช้าๆ

เธอหวัเราะคกิคกัอย่างพงึใจกบัการกระท�าของเขา เสยีงหวัเราะของ
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เธอยั่วเย้าอารมณ์เขาจนลุกโชนราวกบัเปลวเพลงิบนยอดปล่องภูเขาไฟ ครั้น

ซปิเลื่อนลงจนสุด เขากร็ูดเดรสสแีดงของเธอให้หลุดร่วงลงไปกองที่ข้อเท้า

เล็กๆ ได้โดยง่าย บั้นท้ายภายใต้กางเกงแบบจีสตริงลายลูกไม้สีแดงนั้น

งามงอนจนเขาอดเอ่ยปากชมอกีไม่ได้

“ก้นคุณสวยมาก” คฑาวุธเอ่ยพร้อมจุมพิตแผ่วลงไปบนส่วนโค้งที่

งดงามนั้น

“จั๊กจี้” เธอหวัเราะ

เขาทาบจมกูกบัแก้มก้นของเธอแล้วสดูลมหายใจลกึ จากนั้นกย็ดืตวั

ขึ้นจบัไหล่เธอให้หนัมาหา สองมอืหนาดนัแผ่นหลงัขาวเนยีนของเธอให้ชดิ

ตดิกระจกจนแผ่นแก้วหนาๆ สั่นสะเทอืนเลก็น้อย

“อมื...ข้างบนนี่กค็งสวยไม่แพ้กนั” ชายหนุ่มจ้องมองเนนิอกอวบอิ่ม

ที่หมิ่นเหม่อยู ่ภายใต้เสื้อชั้นในลายลูกไม้สีแดงอย่างชื่นชม อาการยก

กระเพื่อมจากการหายใจของเธอท�าให้เขารุม่ร้อน สองมอืจงึอ้อมไปด้านหลงั

และปลดตะขอชุดชั้นในออกโดยพลนั

เพียงตะขอหลุดจากกัน เสื้อชั้นในชิ้นเล็กๆ ก็ร่วงลงไปกองรวมอยู่

กบัเดรสของเธอบนพื้น

คฑาวุธเบิกตาโพลงราวกับหนุ่มน้อยไร้เดียงสาที่ไม่เคยเห็นหน้าอก

ของผู้หญิงมาก่อน จริงอยู่ที่เขาเคยผ่านผู้หญิงมาแล้วหลายคน เคยเห็น

ทรวงอกของผู้หญิงเหล่านั้นมาหลายแบบแตกต่างกัน แต่สาบานได้ว่าเขา 

ไม่เคยเห็นทรวงอกคู่ไหนที่งดงามเท่านี้มาก่อน ทุกองค์ประกอบช่างลงตัว 

เต้าทรวงขนาดเหมาะมอื ยอดทรวงกระจุ๋มกระจิ๋มเป็นสนี�้าตาลระเรื่อเกอืบ

เป็นชมพู ช่างงดงามจรงิๆ

“คุณสวยไปทุกส่วนสดัจรงิๆ”

คฑาวธุเอ่ยชม ก่อนจะโน้มศรีษะลงไปหมายจะสมัผสัยอดทรวงที่แขง็

เป็นตุ่มไตบนเนินอกสล้าง แต่เธอกลับใช้สองมือจับกรามของเขาไว้แล้ว 

ดงึขึ้นไปจูบแทน
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วนิาทหีนึ่งเขาเหน็แววประหม่าในดวงตางามคู่นั้น แต่มนักห็ายวบัไป

เพยีงพรบิตาเดยีว

“นายเอาเปรยีบเรา”

ชายหนุ่มเลิกคิ้ว แต่ยังไม่ทันเอ่ยปากถามว่าเรื่องอะไร เธอก็จับ 

สาบเสื้อของเขาแล้วกระชากออก 

ท่ามกลางความงุนงงของเขา กระดุมหลายเม็ดกระเด็นกระดอนไป

คนละทิศละทาง เสื้อเชิ้ตตัวโปรดที่ซื้อมาจากร้านดังแทบหมดราคาไปใน

ทนัที

แต่คฑาวุธกลับไม่ยี่หระต่อราคาแสนแพงของเจ้าเสื้อตัวนี้ เขาก้าว

ถอยออกมาจากเธอ จากนั้นก็สลัดเสื้อเชิ้ตไร้กระดุมนั้นทิ้งไป วินาทีหนึ่ง 

เขาอดหลงตวัเองไม่ได้ที่เหน็สายตาเธอมองเรอืนร่างก�าย�าของเขาด้วยความ

ชื่นชม

“นายเข้าฟิตเนสบ่อยเหรอ”

“กท็ุกเวลาที่ว่างจากเรยีน” คฑาวุธตอบขณะถอดกางเกงออก เหลอื

เพียงกางเกงชั้นในตัวเดียว ก่อนจะดึงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋า

กางเกงแล้วหยบิถุงยางมาก�าไว้ หลงัจากนั้นกโ็ยนกางเกงราคาแพงตวันั้นไป

กองรวมกบัเสื้อ

“ยังเรียนอยู่ แต่มีรถหรูขับ มีปัญญาเช็กอินโรงแรมแพงๆ นายนี่ 

ไม่ธรรมดาเลยนะ”

ชายหนุ่มเพียงหัวเราะกับการตั้งข้อสังเกตของเธอ ก่อนจะกางแขน

ออกให้เธอได้เหน็เรอืนร่างอนังดงามของเขาเตม็ตา

“ตอนนี้ไม่มใีครได้เปรยีบใครแล้วนะ”

ดวงตาของเธอเป็นประกายระยิบระยับ แต่ขณะเดียวกันก็มีแวว

ประหม่าให้เหน็เลก็น้อย เธอขบฟันลงบนรมิฝีปากล่างก่อนจะหวัเราะคกิคกั

เบาๆ

เสยีงหวัเราะใสๆ แบบนั้นอกีแล้ว เขาจ�าได้ว่านั่นเป็นเสยีงที่ดงึดดูให้
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เขาเข้าไปตีสนิทเธอในบาร์เล็กๆ แห่งหนึ่งที่เขากับเพื่อนๆ เข้าไปฉลองจบ

การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของ

เมอืงไทย

‘เราชื่อโรสนะ’

‘กุหลาบใช่ไหมครบั’

เธอส่ายหน้า ‘ถนนน่ะ’

คฑาวุธจ้องตาเธอ ก่อนที่เธอจะหวัเราะพรวดออกมา ท�าให้เขาต้อง

หวัเราะตาม จากนั้นเธอกบัเขากเ็ต้นร�ากนัอย่างสุดเหวี่ยงตลอดทั้งคนื ต่าง

พูดคุยกันอย่างสนุกสนานในเวลาพักเหนื่อย ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ท�าให้

ความสัมพันธ์ของเธอกับเขามาถึงจุดที่ล่อแหลมยิ่งนักในห้องพักโรงแรม 

ตอนนี้

“กระจกเยน็จงั” เธอประท้วง

“อย่าได้คดิขยบัไปไหนเชยีว” เขาร้องห้ามพร้อมกบัย่างสามขุมกลบั

ไปหาเธอ “ผมจะท�าให้คุณอุ่นขึ้นเอง”

ยังไม่ทันขาดค�า ไฟพิศวาสก็ลามเลียเขากับเธอจนรุ่มร้อน คฑาวุธ

โน้มศีรษะลงไปหาเธอ หญิงสาวเปิดริมฝีปากบวมเป่งรับจูบอันแสนดุดัน 

สองมอืของเขาลูบไล้ต้นแขนของเธอแผ่วเบา ผวิเนื้อนวลเนยีนละเอยีดยบิ 

บ่งบอกได้ชดัว่าเธอเป็นคนดูแลตวัเองอย่างดี

จูบนั้นเร่าร้อนและเนิ่นนานจนสัญชาตญาณดิบของเขาเริ่มเรียกร้อง

อะไรที่มากกว่า คฑาวธุเคลื่อนรมิฝีปากไปที่แนวกรามของเธอ ก่อนจะเลื่อน

ต�่าลงที่ล�าคอระหง กระดกูไหปลาร้า แล้วกม็าสะดดุหยดุกกึอยูต่รงยอดอก

ที่แขง็เป็นตุ่มไต

“ให้ตายส”ิ เขาครางฮมึฮมั ก่อนจะใช้รมิฝีปากครอบครองยอดทรวง

กระจุ๋มกระจิ๋มนั้น

“อา...”

เธอคราง ลมหายใจถี่รวั สองมอืนวดเฟ้นไหล่เขาด้วยความสยวิซ่าน
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ไปทั่วสรรพางค์กาย การตอบสนองนั้นท�าให้เขาย่ามใจ วญิญาณนกัส�ารวจ

ปลุกเร้าให้เขาเคลื่อนต�่าลงไป 

ร่างของเธอบิดเร่าอยู่บนกระจก เสียงเนื้อบดเบียดเสียดสีกับแผ่น

แก้วสอดประสานกบัเสยีงครางของเธอดงัระงม ก่อนที่เธอจะหวดีร้องออก

มาเมื่อเขาประทบัรอยจบูแรงๆ ตรงรอยต่อระหว่างล�าตวักบัต้นขาขาวเนยีน

รอยนั้นคงจะประทบัอยู่อกีราวสองสามวนั แต่หลงัจากนี้เขาจะท�าให้

เธอประทบัใจอย่างไม่รู้ลมืเลยทเีดยีว

“ไม่ค่ะ ตรงนั้นไม่ได้”

โรสร้องห้ามเมื่อเขาก�าลังจะจูบตรงเป้ากางเกงชั้นในของเธอ สีหน้า

เธอดูกงัวลไม่น้อย

“ท�าไมล่ะ” เขาเอ่ยถาม “คุณหอมจนผมอดใจไม่ไหว”

“ฉนัอาย”

เธอหน้าแดงราวกบัสาวบรสิุทธิ์ 

นั่นอาจเป็นมารยาหนึ่งในร้อยเล่มเกวยีนที่ใช้ปลกุเร้าเขา ดงึเขาให้ท�า

ตามที่ตั้งใจไว้ โดยโน้มศรีษะเข้าไปใกล้จดุอ่อนไหวที่สดุของเธอแล้วจบูอย่าง

ทะนุถนอม

วินาทีนั้นสองมือของเธอก็ตะปบลงบนแผ่นกระจกจนเกิดเสียงดัง

สนั่นพร้อมกบัเสยีงหอบฮกัของเธอ 

เสียงกระจกสั่นน่ากลัวทีเดียว แต่เชื่อเถอะ...เธอไม่สามารถท�าให้

กระจกบานนี้แตกได้หรอก โรสไม่ใช่วันเดอร์วูแมนเสียหน่อย ถึงแม้จะ

มหีน้าตาละม้ายคล้าย กลั กาดอ็ท ที่แสดงเป็นเทพสาวจอมพลงันั่นกเ็ถอะ 

เพราะฉะนั้นเขาจะไม่หยุดเพียงแค่กลัวว่าจู่ๆ เธอจะมีพลังวิเศษ 

ขึ้นมาหรอก 

คฑาวุธท�ามากกว่าจูบ ค่อยๆ เพิ่มระดับการเล้าโลมเธอทีละน้อย 

เสียงหอบฮักและครวญครางของเธอค่อยๆ รุนแรงขึ้นเป็นล�าดับ เฉกเช่น

เดยีวกบัเสยีงเสยีดสรีะหว่างเนื้อเนยีนละเอยีดกบัแผ่นกระจกที่อยูด้่านหลงั
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ให้ตายส ิภาพววิจากหน้าต่างห้องตอนนี้สวยกว่าครั้งไหนๆ ที่เขามอง 

ออกไปจริงๆ ภาพโรสกางแขนแนบอยู่กับกระจกงดงามยิ่งกว่าพระจันทร์ 

และกลบแสงสวยงามระยบิระยบัของกรุงเทพฯ ยามราตรไีด้อย่างสิ้นเชงิ 

เขาไม่แน่ใจว่าข้างนอกนั่นจะมีใครมองมาเห็นเธอก�าลังกางแขน

เปลือยเปล่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ที่มุมใดมุมหนึ่งของเมืองหลวงอาจมีใคร 

สกัคนมองอยู ่และเขาแน่ใจว่าถ้ามองมาจากมมุนั้น มนักค็งจะสวยแปลกตา

เช่นเดยีวกนั

แล้วคฑาวุธก็อดไม่ไหวที่จะรูดจีสตริงซึ่งเปียกชุ่มลงไปตามเรียวขา

ยาวของเธอ จากนั้นกช็้อนเข่าข้างหนึ่งของหญงิสาวขึ้นมาพาดบ่าเพื่อให้เธอ

เปิดรบัเขาได้มากกว่าเดมิ

โรสหวีดร้องเสียงหลงเมื่อจุดอ่อนไหวของเธอสัมผัสกับลิ้นไม่ปรานี

ของเขาโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้น เขาได้ยินเสียงศีรษะของเธอโขกกับกระจก

เบาๆ ผสมผสานมากบัเสยีงครางและเสยีงหายใจหอบดงัเป็นห้วงๆ เขาเอง

ก็อดครางออกมาไม่ได้เช่นกัน เพราะในตัวเธอนั้นร้อนระอุจนแทบลวกลิ้น

เขาทเีดยีว

ไม่นานนักร่างของหญิงสาวก็กระตุกสั่น สองมือผละจากกระจกมา

จิกทึ้งผมเขาราวกับพยายามถลกหนังหัวให้หลุดออกมาเสียให้ได้ ก่อนจะ

ร้องออกมาราวกบันกัไต่เขาที่ขึ้นไปถงึจุดสูงสุดของความปรารถนา ร่างของ

เธอค่อยๆ อ่อนยวบลงพร้อมความชุ่มฉ�่าละมุนลิ้น

คฑาวุธหัวเราะในล�าคอเบาๆ ก่อนจะลุกขึ้น แล้วช้อนร่างเธออุ้มไป

วางลงบนเตยีงอย่างทะนถุนอม โรสอ่อนระทวยอยูบ่นที่นอนนุม่ ผมยาวของ

เธอสยายเตม็เตยีง เรอืนร่างขาวผ่องแทบกลนืไปกบัผ้าปทูี่นอน เธอดรูาวกบั

เป็นประตมิากรรมชิ้นเอกจากศลิปินชื่อก้องโลกเลยทเีดยีว

ตอนนี้คฑาวุธแทบจะระเบดิอยู่แล้ว เขาถอดกางเกงตวัสุดท้ายออก 

ใช้ฟันฉกีซองฟอยล์ในก�ามอืแล้วดงึเครื่องป้องกนัออกมาสวม จากนั้นกท็รุด

ตวัลงนอนทาบทบัเธอ เขาจูบเธอเพื่อปลุกเร้าเธออกีครั้ง ก่อนจะใช้สองเข่า
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ดนัต้นขาของเธอให้แยกจากกนั แล้วเคลื่อนสะโพกเข้าหาเธออย่างแช่มช้อย 

ค่อยๆ ช�าแรกเธอทลีะน้อย

ใบหน้าของเธอเหยเก ฟันขาวขบลงบนริมฝีปากล่างจนห้อเลือด 

เปลอืกตาปิดแน่นด้วยความเจบ็ปวดระคนสยวิซ่าน

“ครั้งแรกของคณุหรอื” เขาถามหลงัจากเหน็ปฏกิริยิาของเธอและรูส้กึ

ได้ถงึการบบีรดัอย่างหนกัหน่วง

โรสพยกัหน้าเลก็น้อย ฟันขาวยงัขบรมิฝีปากแน่น ค�าตอบและสหีน้า

ของเธอท�าให้เขาแปลกใจระคนคกึคกัขึ้นมาไม่น้อย

เธอพูดจริงหรือที่ว่ายังไม่เคย คฑาวุธตั้งค�าถามในใจเมื่อเห็นสีหน้า

ของโรส ตอนนี้มีทางเดียวที่พิสูจน์ได้ นั่นคือเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นพบ

ปราการบางๆ แล้วผ่านมนัไปให้ได้เท่านั้น

“ไม่ต้องห่วงนะ ผมจะพยายามไม่ให้คุณเจ็บ” เขาปลอบพร้อมโน้ม

ตัวลงจูบเธอ ทั้งที่คิดว่าอาจท�าไม่ได้อย่างที่พูด เพราะทุกอย่างตั้งแต่การ

ทกัทายกนัที่บาร์ จนถงึตอนนี้ที่เขาฝังร่างอยูใ่นตวัเธอเกอืบครึ่ง มนัปลกุเร้า

ให้เขาแทบจะระเบดิออกมาได้ทุกวนิาทเีลยทเีดยีว

คฑาวุธค่อยๆ ขยบัเข้าไปทลีะนดิ ให้เธอคอ่ยๆ ครอบครองเขาทลีะ

นิ้ว จนกระทั่งเข้าไปจนสุดทาง เธอกรดีร้องและหอบหายใจเฮอืก ก่อนจะ

กรดีร้องอย่างเจบ็ปวดอกีครั้งเมื่อเขาขยบัออก

ระหว่างนั้นโรสพยายามทบุถองเขาเพื่อให้เขาปลดปล่อยเธอจากความ

เจ็บปวดนี้ แต่เขาไม่เพียงจะถอนออกตามความปรารถนาของเธอ กลับ

ขยบัเขยื้อนเคลื่อนกายเข้าไปในร่างเธออกีครั้ง ดื่มด�่าแล้วถอยออก จากนั้น

กด็นักลบัเข้าไปใหม่ เธอร้องครางเสยีงต�่า ฟังกร็ู้ว่าเธอก�าลงัต่อสู้กบัความ

เจ็บปวดในครั้งแรก เขาจึงพยายามค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับจูบเธอเพื่อ

เอาใจช่วยให้เธอผ่านพ้นไปได้ 

เพราะเขาคิดว่าครั้งแรกของผู้หญิงทุกคนต้องเป็นอะไรที่ประทับใจ

ไม่รู้ลมื
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แล้วไม่นานร่างกายของเธอก็ตอบรับเขาตามกลไกธรรมชาติ โรสดู

ผ่อนคลายขึ้น ใบหน้าบ่งบอกถงึความสุขลกึล�้ามากกว่าเจบ็ปวด คฑาวุธจงึ

โถมเข้าหาเธอแรงขึ้น ด้วยจังหวะถี่เร็วขึ้น พร้อมกันนั้นสองมือก็บีบเคล้น

ทรวงอกของเธออย่างปลุกเร้า รมิฝีปากที่ประกบกนัอยูส่ง่เสยีงฮมึฮมัใสก่นั

และกนัระงมไปทั่วห้อง 

เมื่อเวลาผ่านไปโรสก็เริ่มตอบรับเขาด้วยการขยับสะโพกไปตาม

จังหวะ เสียงเนื้อกระทบกันดังระงม ผสมผสานกับเสียงครวญครางของ 

ทั้งคู่ ราวกับเป็นบทเพลงรักที่เต็มไปด้วยท่วงท�านองแห่งความปรารถนา 

อันรัญจวนใจ ก่อนที่ร่างของเธอจะกระตุกเกร็งอีกครั้ง ซึ่งก็เป็นเวลา

เดียวกันกับที่เขาโจนทะยานเป็นครั้งสุดท้าย และระเบิดออกจนเครื่อง

ป้องกนัแทบแตก

ให้ตายสิ...นี่เป็นครั้งแรกที่เขาตะกายขึ้นมาถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดเชียว 

นะนี่



คฑาวุธก้าวเข้าไปหยดุอยูห่น้าประตทูางเข้าเฌอรลินีบาร์ พนกังาน
ต้อนรับสาวสวยเห็นเข้าก็รีบเปิดประตูต้อนรับเขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและ

ยั่วยวน เขาค้อมศรีษะเลก็น้อยก่อนก้าวเข้าไป

ภายในบาร์ค่อนข้างมดืสลวั มเีสยีงเพลงคลาสสกิเบาๆ ดงัพลิ้วไหว

ออกมาจากล�าโพงที่ตดิตั้งอยู่ทุกมุมของร้าน ตรงหน้าเขาเป็นเคาน์เตอร์บาร์

ท�าจากไม้เนื้อดีที่ทอดตัวยาวเหยียดกั้นส่วนของบาร์เทนเดอร์กับลูกค้า 

อยา่งเป็นสดัเป็นสว่น เบื้องหลงัเคาน์เตอร์เป็นชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ชนิดต่างๆ ส่วนเบื้องหน้ามีเก้าอี้สูงเบาะกลมวางเรียงรายอยู่อย่างเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย

คฑาวุธในชุดเชิ้ตขาวเรียบกริบกับกางเกงสแล็กสีด�าสนิทกวาดตา 

มองไปทั่วเพื่อหาเป้าหมาย เมื่อไม่พบจงึเดนิไปนั่งที่โต๊ะมุมห้อง

ชายหนุ่มไม่ต้องการเป็นจุดสนใจตอนนี้ เพราะการรู้เขารู้เรา เมื่อ 

ถึงเวลารบไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ย่อมการันตีว่าจะต้องชนะทุกครั้งอย่างแน่นอน  

ทุกงานเขามักจะไม่เปิดหน้าแลกก่อน แต่จะคอยดูท่าทีคู่ต่อสู้ หาจุดอ่อน 

๑
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และใช้จดุอ่อนนั้นเอาชนะ แม้แต่กบัเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ อย่างการมาพบคนที่

เขาสงสยัว่าจะเป็นแม่ของลูกชายของเขากต็าม

“รบัอะไรดคีะ” พนกังานสาวในชดุเดรสสั้นสแีดงแบบเปลอืยไหล่ถาม

คฑาวุธหันไปมองพนักงานเสิร์ฟที่เป็นเด็กสาวสวยหน้าตาดี ความ

สดใสและแววตาขี้เล่นของเธอท�าให้เขานึกถึงโรสเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ตอนนั้น

เธออายรุาวสบิแปดเหน็จะได้ ชดุเดรสสั้นเปลอืยไหล่เซก็ซี่ของโรสผนวกกบั

ความสวยอย่างน่าตื่นตะลงึท�าให้เขาไม่สามารถละสายตาจากเธอได้เลย

“ขอโอลด์แฟชั่นครบั”

“ค่ะ” พนกังานสาวยิ้มหวานให้เขาแล้วเดนิยกัย้ายส่ายสะโพกจากไป

ชายหนุ่มถอนใจ แล้วผินหน้ามองผ่านกระจกใสของร้านออกไป 

ยงัถนน จนเหน็ภาพตวัเองในวยัหนุ่มขบัรถเปิดประทุนมากบัเพื่อนๆ

ตอนนั้นเขายังหนุ่มและคึกคะนอง การเรียนจบมหาวิทยาลัยท�าให้

เขารูส้กึเหมอืนเป็นผูใ้หญ่ขึ้นมาทนัท ีแต่แท้จรงิแล้วเขากย็งัคงเป็นหนุ่มน้อย

คนหนึ่งที่โหยหาความตื่นเต้นในชวีติ และรกัในการมสีมัพนัธ์แบบไม่ผกูมดั

กบัผู้หญงิสวยๆ

หลงัจากจบมธัยมปลาย เขากเ็ป็นอสิระมากขึ้น เขาเลอืกที่จะมาอยู่

คอนโดมเินยีมใกล้มหาวทิยาลยัมากกว่าต้องเดนิทางไป-กลบับ้าน ระหว่าง

เรยีนมหาวทิยาลยั เขาใช้สมองทั้งหมดไปกบัการเรยีนในช่วงกลางวนัอย่าง

เต็มที่ หลังจากนั้นคือเวลาที่เขาจะปล่อยให้สมองไม่ต้องคิดอะไรเลย เขา

เที่ยวเล่นและมคีวามสขุกบัผูห้ญงิมากหน้าหลายตา ทกุครั้งเขาจะลมืผูห้ญงิ

เหล่านั้นทนัท ีเพราะบางทมีนักไ็ม่มอีะไรน่าจดจ�า 

แต่ไม่ใช่กบัโรส

คฑาวุธมีค�่าคืนอันสุดแสนจะเร่าร้อนกับเธออย่างสุดเหวี่ยง เขามี

ความสขุอย่างที่ไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นบนเตยีงกบัผูห้ญงิคนอื่น มนัมากเสยี

จนแวบหนึ่งเขารู้สกึอยากจรงิจงักบัเธอ

แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า คฑาวุธกลบัไม่พบเธอบนเตยีงแล้ว 
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โรสจากเขาไปราวกบัสายลมที่พดัมาเพยีงวูบเดยีว

ตอนแรกเขาก็คิดว่านั่นคงจะเหมือนทุกๆ ครั้งที่เขามีสัมพันธ์กับ 

ผู้หญิง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ค�่าคืนอันเร่าร้อนกลับเข้ามาหลอกหลอนเขา

ตลอดเวลา นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาอยากพบคนที่มีสัมพันธ์ด้วยอีกครั้ง เขา

กลับไปหาเธอที่เฌอริลีนบาร์ในค�่าคืนหลังจากคืนอันหวานฉ�่าผ่านไปราว 

สองสปัดาห์ แต่กลบัได้รบัข่าวร้ายจากพนกังานคนหนึ่งว่าเธอถูกไล่ออกไป

แล้ว ท�าให้เขาต้องเดนิคอตกกลบับ้านด้วยความผดิหวงัอย่างแรง

หลังจากนั้นเขาก็บินไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา ไม่นาน

แสงสีอันซิวิไลซ์ของที่นั่นก็ท�าให้เขาลืมโรสไปเสียสนิทใจ จนกระทั่งได้เห็น

เธออกีครั้งในแฟ้มประวตัขิองเฌอรลินีบาร์

“โอลด์แฟชั่นค่ะ”

พนกังานสาวน�าเครื่องดื่มมาเสร์ิฟพร้อมรอยยิ้มละไม เขาค้อมศรีษะ

เลก็น้อยเป็นการขอบคณุ ก่อนจะยกแก้วที่มส่ีวนผสมของไรย์วสิกี้ เบอร์เบนิ 

แองกอสทูราบติเทอร์ส น�้าตาล และส้มฝานเป็นแว่นขึ้นดื่ม 

ความกลมกล่อมของเครื่องดื่มสูตรเก่าแก่ท�าให้เขารู ้สึกว่าบาร์- 

เทนเดอร์คนนี้ฝีมอืไม่เลวเลยทเีดยีว

“จะรบัอะไรอกีไหมคะ”

พนักงานสาวยังคงอ้อยอิ่งอยู่ข้างโต๊ะเขา เสน่ห์ของคฑาวุธสามารถ

ดงึดูดผู้หญงิได้ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่โรสที่ตอนนั้นผู้ชายในบาร์ต่างจ้องมอง

ตาเป็นมนั

“ไม่ละครบั” คฑาวุธตดับท เพราะหญงิสาวคนนี้ไม่ใช่เป้าหมายในการ

มานั่งอยู่ตรงนี้ของเขา

เธอมีสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะเดินไปบริการโต๊ะอื่นต่อ เขาจิบ 

โอลด์แฟชั่นอกีครั้ง กลิ่นส้มฝานเข้ากบัเครื่องดื่มได้ดทีเีดยีว

รสชาติที่ลงตัวท�าให้เขาอยากเห็นหน้าบาร์เทนเดอร์ เพราะตอนที่ 

เข้ามาไม่มใีครอยูห่ลงับาร์ แต่พอหนัไปมองเขากต้็องเบกิตากว้างด้วยความ
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ตกใจเมื่อเห็นบาร์เทนเดอร์สาวในชุดเชิ้ตขาวผูกหูกระต่ายสีแดงยืนเขย่า

คอ็กเทลเชกเกอร์อยู่ด้วยท่าทางทะมดัทะแมง

“โรส!”

คฑาวุธอ้าปากค้าง ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจ�าเธอได้ทันที หลังจากไม่ได้

เหน็กนัมานานกว่าเจด็ปี กาลเวลาแทบไม่ได้ท�าร้ายเธอเลย โรสยงัคงเหมอืน

เดก็สาวอายุสบิแปดที่ถกูกลบฝังอยูใ่นสมองส่วนลกึของเขา เธอยงัคงงดงาม 

อ่อนเยาว์ไม่เปลี่ยนไปเลยสกันดิ

ให้ตายสิ...ตอนแรกเขาคิดว่าลูกน้องเอาภาพเก่าของเธอมาให้เขาด ู

เสยีอกี

ในวนิาททีี่เธอหนัมาเหน็เขา โลกเหมอืนหยุดหมุนราวปาฏหิารยิ์ ทุก

สรรพสิ่งคล้ายหยุดนิ่ง มีเพียงริมฝีปากราวกลีบกุหลาบงามของเธอเท่านั้น 

ที่ขยบัเอ่ยอะไรบางอย่างเบาๆ เขาไม่รู้ว่าเธอพูดอะไร เพราะนั่งอยู่ห่างไกล 

กนัมาก แต่กแ็น่ใจว่าค�าที่หลุดจากปากเธอนั้นต้องเกี่ยวข้องกบัเขาแน่ๆ

หรอืเธอเองกจ็�าเขาได้เช่นกนั

วินาทีต่อมาโรสสะดุ้งเล็กน้อย จากนั้นก็หันไปพูดอะไรบางอย่างกับ

บาร์เทนเดอร์ชายอกีคน แล้วปลกีตวัเดนิเข้าหลงัร้านไป

“โรส!”

คฑาวธุขยบัตวัลกุขึ้น รบีเดนิไปที่ประตนูั้น แต่กลบัถกูบาร์เทนเดอร์

หนุ่มยื่นมอืมาขวางไว้

“ขอโทษครบั นี่เฉพาะพนกังานครบั”

“เอ่อ...ผมอยากเข้าห้องน�้า” เขาบอก

“ทางโน้นครับ” บาร์เทนเดอร์หนุ่มผายมือไปอีกด้านหนึ่งซึ่งมีป้าย

สญัลกัษณ์รูปชายหญงิตดิอยู่เหนอืประตูสองบาน

“ขอบคณุครบั” รองประธานหนุม่บอก แล้วหยบิเงนิค่าเครื่องดื่มวาง

บนเคาน์เตอร์ จากนั้นกเ็ดนิเลี่ยงเข้าห้องน�้าไป

คฑาวุธเดนิวนอยู่ในห้องน�้าพกัใหญ่ เพราะจู่ๆ กร็ู้สกึตื่นเต้นขึ้นมา 
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การเผชิญหน้ากันอีกครั้งท�าให้เขาคิดค�าพูดอะไรไม่ออก เขาไม่รู้ว่าจะต้อง

คยุอะไรกบัเธอ ทั้งๆ ที่ก่อนมาที่นี่เขามเีรื่องมากมายอยากถามเธอ ทั้งเรื่อง

ลูกของเธอและเรื่องการซื้อขายที่ดนิผนืนี้

“เราต้องคยุกนั” เขาเก๊กหน้าในกระจก แต่กลบัต้องถอนใจเฮอืกแล้ว

ส่ายหน้ากบัน�้าเสยีงดุดนัของตวัเอง

ให้ตายเถอะ...เขาไม่เคยประหม่าอย่างนี้มาก่อนเลย ไม่ว่านักธุรกิจ

เขี้ยวลากดนิที่ไหน ผู้รบัเหมาเจนเวทรีายใด เขาจดัการได้หมด แต่กลบัมา

ประหม่าเพราะเจ้าของบาร์ที่เป็นผู้หญงิตวัเลก็ๆ เนี่ยนะ...ถามจรงิ

หัวใจของลลิษาแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อเห็นใบหน้าของ
ผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงมุมอับของร้าน ความทรงจ�าเก่าๆ หลั่งไหลพรั่งพรูมา 

ราวกับคลื่นสึนามิที่สาดซัดสู่ฝั่ง และท�าลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีลงอย่าง

ราบคาบ

ความเข้มแข็งดั่งก�าแพงที่เธออุตส่าห์ใช้เวลาหลายปีก่อร่างสร้างมัน

ขึ้นมา กลับกลายเป็นเพียงก�าแพงไม้ผุๆ พังๆ ที่ถูกคลื่นยักษ์นั้นซัดจน 

ไม่เหลอืซากไปเพยีงชั่ววนิาทเีดยีว

เพียงแค่ได้สบตาคู่นั้น และได้เห็นใบหน้าที่เธอไม่เคยลืมเลือนนั้น 

อกีครั้ง

เขาจะจ�าเธอได้ไหมนะ

ไม่หรอก เธอกบัเขาเจอกนัแค่ครั้งเดยีวนี่

แต่เธอยงัจ�าเขาได้เลยนี่นา แล้วท�าไมเขาจะจ�าเธอไม่ได้ล่ะ

ไม่ส ิเขาคงจ�าเธอไม่ได้ และไม่ได้ใส่ใจเธอด้วยซ�้า ไม่อย่างนั้นเขาคง

ไม่ปล่อยให้เธอเผชญิโลกเพยีงล�าพงักบัลูกชายมาตลอดเจด็ปีนี้แน่

ความคิดและค�าถามต่างๆ อลหม่านอยู่ในสมองของลลิษาจนแทบ

ระเบิด หญิงสาวถอนใจเฮือกก่อนจะปิดฝาชักโครกแล้วนั่งลงไป สองมือ 

ยกขึ้นปิดใบหน้าขาวสวยอ่อนเยาว์อย่างรู้สกึสบัสนไปหมด
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เธอจะท�าอย่างไรดีหากเขาจ�าเธอได้ และรู้ว่าลูกชายของเธอเป็นลูก

ของเขา เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลลิษาผูกพันกับลูกชายมากเสียจน 

ไม่อยากให้ใครมาแบ่งความรักของลูกไปจากเธอ โดยเฉพาะคนเป็นพ่อที่

คงจะลมืเธอไปแล้ว

ลลิษาต้องตั้งสติอยู ่พักใหญ่ อาการประหม่าถึงสงบลง เธอสูด 

ลมหายใจลกึเข้าออกอยูห่ลายครั้ง จนแน่ใจแล้วว่าไม่ว่าจะเกดิเรื่องอะไรขึ้น

เธอจะรบัมอืมนัได้ จงึเปิดประตอูอกไปที่หน้ากระจกบานใหญ่แล้วเปิดก๊อก

เพื่อรองน�้ามาล้างหน้าอย่างหนัก ราวกับต้องการให้ความกังวลทั้งหลาย 

ถูกล้างไปพร้อมๆ กนัด้วย

ความทรงจ�าช่างแสนเจบ็ปวดเหลอืเกนิ

เธอจ�าได้ว่าวนันั้นเป็นวนัที่ทะเลาะกบัแม่แรงที่สดุ และถกูแม่กล่าวหา 

เรื่องการเที่ยวเตร่ยามราตรพีร้อมค�าพูดที่ว่า ‘คอยดูเถอะ อกีหน่อยจะท้อง

ไม่มพี่อ’ 

ค�าพดูนั้นยงัคงฝังตรงึใจเธอมาตั้งแต่วนันั้น และดว้ยฮอร์โมนวยัรุน่

อนัพลุง่พล่าน เธอหนอีอกจากบ้านแล้วไปหมกตวัอยูท่ี่หอพกัของเพื่อน จน

กระทั่งได้เวลาท�างาน จงึแต่งตวัด้วยชดุเดรสเซก็ซี่แล้วหยบิเสื้อคลมุตวัยาว

มาพรางตวัระหว่างเดนิทางไปที่เฌอรลินีบาร์

ใช่แล้ว...เธอท�างานที่นั่น ลลษิาไม่ใช่คนเที่ยวเตร่อย่างที่แม่กล่าวหา 

แม้เธอจะบอกท่านว่าเธอต้องการท�างานหาเงนิเรยีนเอง แต่แม่กย็งัคงไม่เชื่อ 

และตอกย�้าความเป็นตวัเองของท่านลงมาในตวัเธออยู่เสมอ ทั้งเรื่อง ‘ท้อง

ก่อนแต่ง’ และ ‘การเป็นเมยีน้อยเขา’ เหมอืนที่แม่เป็น 

ลลษิาไม่เคยต้องการเศษเงนิของพ่อ เพราะรู้สกึว่าท่านส่งเสยีเธอไป

ตามมตีามเกดิ ลูกๆ ที่เกดิจากเมยีหลวงได้เรยีนโรงเรยีนเอกชนดีๆ  พี่ชาย

ของเธอสองคนได้ไปเรยีนต่อต่างประเทศ แต่เธอต้องเรยีนโรงเรยีนวดัที่อยู่

ใกล้บ้าน ถงึกระนั้นเธอกพ็ยายามเรยีนให้ดทีี่สุด เพื่อที่ว่าสกัวนัหนึ่งเธอจะ

สามารถยนืด้วยล�าแข้งของตวัเอง



26  l  รั ก ที่ เ ธ อ ลื ม

แต่สุดท้ายทุกอย่างก็พังทลายลงจนได้ เมื่อถูกผู้ชายคนนั้นลากขึ้น

เตยีง

ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปนับจากคืนนั้น ลลิษาตื่นขึ้นมาในเช้า 

อีกวันด้วยความรู้สึกเสียใจและอับอายตัวเองเหลือเกินที่เห็นถุงยางอนามัย

เกลื่อนห้อง หลกัฐานเหล่านั้นท�าให้เธอรู้ว่าความเร่าร้อนตลอดคนืที่ผ่านมา

ไม่ใช่ความฝัน แต่มนัคอืความจรงิที่จะต้องกลายเป็นแผลลกึฝังอยู่ในใจเธอ

ไปตลอดชวีติ

ทุกอย่างเมื่อคืนหลั่งไหลเข้ามาในสมองอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 

เธอจ�าได้ว่าพนกังานสาวทกุคนไม่ได้รบัอนญุาตให้ดื่มกบัแขก แต่คนืนั้นเธอ

ว้าวุ่นใจมาก และเจ้าของร้านกไ็ม่อยู่ พอมนีกัศกึษาหนุ่มหน้าตาดที้าให้เธอ

ดื่ม ลลษิาจงึซดัเครื่องดื่มไปเตม็คราบ การเมามายไม่ได้สตทิ�าให้เธอร่าเรงิ

แล้วกด็นัถูกอกถูกใจนกัศกึษาหนุ่มคนนั้น จนกระทั่งถูกเขาชวนขึ้นรถ ซึ่ง

เธอกไ็ม่ปฏเิสธ

‘แม่กค็อยดูแล้วกนั หนูจะเป็นอย่างแม่’

ลลิษาคิดว้าวุ่นไปตลอดทางที่ชายหนุ่มพาเธอไปถึงโรงแรมหรู ซึ่ง

ตอนแรกเธอกแ็ปลกใจเหมอืนกนั เพราะคดิว่าเขาคงแค่จะพาเธอไปโรงแรม

ม่านรูดที่ไหนสกัแห่ง

แต่ทวิทศัน์ของกรงุเทพฯ ยามราตรเีมื่อมองมาจากชั้นยี่สบิเจด็กท็�าให้

เธอลมืทุกอย่าง ภาพที่เหน็ท�าให้ลลษิาอยากมปีีกเหมอืนนก จะได้โผบนิไป

ไหนต่อไหนกไ็ด้อย่างอสิระ และตลอดคนืนั้น เขาคนนั้นกท็�าให้เธอล่องลอย

ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ด้วยความเมาและความแปลกใหม่ของรสรกั ท�าให้ลลษิาเพลดิเพลนิ

ไปกับลีลารักของเขา อ้อมกอดชายคนนั้นช่างอบอุ่นและแข็งแกร่ง เวลาที่

เธอซกุตวัอยูใ่นวงแขนนั้น เธอรูส้กึอบอุน่และปลอดภยัอย่างบอกไม่ถูก มนั

แทบจะแทนอ้อมกอดอนัอบอุ่นของพ่อที่นานๆ จะพบกนัสกัครั้งแต่ไม่เคย

กอดเธอเลยได้เป็นอย่างดี
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เธออยากอยู่ในอ้อมกอดนั้นตลอดไป แต่...

ค�าปรามาสของแม่ท�าให้เธอกังวล แม้เหล่าถุงยางจะท�าให้เธอเบาใจ

ได้เปลาะหนึ่งว่าจะไม่ท้องแน่ๆ แต่ทั้งโรงแรมหรู รถยี่ห้อดงัราคาแพง และ

ท่าทางเหมอืนเจ้าพ่อแคซาโนวาของเขากท็�าให้เธอไม่แน่ใจว่าเขาจะรบัผดิชอบ

เธอหรอืเปล่า ในเมื่อเธอเป็นเพยีงพนกังานบาร์เลก็ๆ แห่งหนึ่งเท่านั้น

พวกคนรวยมักไม่แยแสคนที่ต�่าต้อยกว่า พวกเขาคงเห็นเธอเป็นที่

ระบายความเครียดและบ�าเรอหัวใจเท่านั้น ยิ่งบรรดาแม่ๆ ที่เธอเคยเห็น 

ในละครเกือบทุกเรื่องก็ท�าให้เธอไม่แน่ใจว่า ครอบครัวของเขาจะยินดีรับ 

เดก็เสริ์ฟที่ท�างานกลางคนืในสถานที่อโคจรหรอืเปล่า

ความสับสนท�าให้ลลิษารีบแต่งตัวแล้วออกจากโรงแรมหรูแห่งนั้น

ทนัทโีดยไม่ทนัได้ถามชื่อเสยีงเรยีงนามของเขา และไม่รู้ด้วยว่าจะตดิต่อเขา

อย่างไร

หลงัจากกลบัไปที่เฌอรลินีบาร์ในคนืต่อมา เธอถูกเจ้าของร้านต่อว่า

อย่างหนกัด้วยความโกรธที่ฝ่าฝืนกฎของร้าน และออกไปกบัผู้ชายที่ไม่รู้จกั 

แต่ที่เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเขาแอบชอบเด็กอย่างเธอ

หรอกนะ แต่เป็นเพราะว่าเขาคือพี่ชายของแม่ที่รักและเอ็นดูเธอเสมอมา 

ต่างหาก

‘ไปอยูบ้่านยายที่ต่างจงัหวดัสกัเดอืน ที่นั่นเงยีบพอที่จะท�าให้เธอคดิ

อะไรได้’

ลุงบอกเธอหลังจากอบรมอยู่พักใหญ่ เพราะหากไม่ลงโทษเธอ 

เสียบ้าง เธอก็จะไม่หลาบจ�า และอาจเป็นบรรทัดฐานให้พนักงานคนอื่น 

เอาเป็นเยี่ยงอย่าง

สปัดาห์ต่อมาเธอกข็ึ้นรถทวัร์ไปกาญจนบุร ี แต่ก่อนจะไป ลลษิายงั

ท�างานอยู่ที่เฌอริลีนบาร์อีกหลายวัน ทุกวันที่มีคนเปิดประตูเข้ามาในร้าน 

เธอมกัจะหนัไปมองและหวงัทุกครั้งว่าจะเป็นเขาคนนั้น แต่จนแล้วจนรอด

ชายหนุม่คนนั้นกลบัไม่เหยยีบย่างมาที่นี่อกีเลย ราวกบัเขาเป็นเพยีงสายลม
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ที่พดัเข้ามาในชวีติเธอแล้วกผ่็านไป ทิ้งไว้แต่เศษใบไม้ที่ปลดิปลวิลงจากต้น

เท่านั้น

สองเดอืนต่อมาหายนะกบ็งัเกดิ เมื่อประจ�าเดอืนของเธอขาดไปสอง

เดอืนแล้ว นั่นท�าให้เธอหวั่นใจ ลลษิาไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ก่อนจะ

พบว่าเธอ ‘ท้องลูกไม่มพี่อ’ เหมอืนที่แม่เคยตอกย�้าเธอเสมอ 

ตอนนั้นเธอเสยีใจและสบัสนมาก เพราะไม่แน่ใจว่าคนืนั้นจะมสีกัครั้ง

หรอืไม่ที่เขาไม่ได้ป้องกนั แต่ที่แน่ๆ เธอไม่เคยร่วมรกักบัใครอื่นนอกจาก

เขา ถ้าเธอตั้งครรภ์ นั่นหมายความว่าเด็กในท้องของเธอเป็นเลือดเนื้อ 

เชื้อไขของเขาด้วยแน่ๆ

หลายครั้งเธอคดิจะท�าแท้ง เพราะไม่อยากอุม้ท้องไปโรงเรยีน แต่เธอ

กไ็ม่กล้า และลาออกจากโรงเรยีนแทน อนาคตที่เธอหวงัไว้ดบัวูบลง เธอ 

ไม่แม้แต่จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก อย่าได้พูดถึงการสอบเข้ามหา-

วทิยาลยัดีๆ  อย่างที่ฝันไว้เลย เป็นไปไม่ได้แน่นอน

ลลษิาใช้เวลาอยูพ่กัใหญ่ในการปรบัตวัจากเดก็นกัเรยีนมาเป็นคณุแม่

วยัใส กว่าทุกอย่างจะลงตวั ลูกชายของเธอกอ็ายุได้สองปีแล้ว ระหว่างนั้น

ชวีติเธอค่อนข้างขลุกขลกั แต่ในที่สุดเธอกส็ามารถเลี้ยงเขาให้เตบิโตขึ้นมา

เป็นเดก็ที่น่ารกั เป็นที่รกัของทุกคนได้

ช่วงสามปีแรก ลลษิาผ่านมรสมุชวีติมากมาย ท�าให้เธอค่อยๆ เตบิโต

ขึ้นทลีะน้อย และแกร่งขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มาก ซึ่งจดุเปลี่ยนกค็อืการสญูเสยี

ครั้งใหญ่ถงึสองครั้ง

ครั้งแรกเมื่อได้รบัข่าวว่าแม่ของเธอกนิยาฆ่าตวัตายประชดพ่อ หลงั

จากพ่อของเธอรู้ว่าลูกสาวตัวเองท้องไม่มีพ่อ ก็นึกรังเกียจ หาว่าเธอเป็น 

ผู้หญงิส�าส่อน และเลี้ยงดูมาโดยผู้หญงิส�าส่อนเหมอืนกนั นบัจากนั้นพ่อก็

ไม่มาหาแม่อีกเลย แม้แต่งานศพก็ไม่ปรากฏแม้แต่เงา นั่นท�าให้เธอคิดว่า 

ผู้ชายที่มากรักหลายใจนั้นไม่เคยมีความจริงใจให้ผู ้หญิงคนไหนหรอก 

เพราะหลงัจากนั้นเธอกไ็ด้ข่าวมาเป็นระยะๆ ว่าพ่อของเธอกไ็ปมผีู้หญงิอื่น
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อกีหลายคน

ส่วนครั้งที่สองนั้น นบัได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเธอ 

เมื่อลุงเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งและจากไปในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนเสียชีวิต 

ลงุของเธอได้ยกเฌอรลินีบาร์ให้ และย�้านกัย�้าหนาว่าไม่ให้ขายร้านนี้เดด็ขาด 

เพราะท่านอยากให้มนัอยู่รอผู้หญงิคนหนึ่งที่ชื่อเดยีวกบับาร์กลบัมาหาท่าน

ตามที่เคยสญัญาไว้ แม้ว่าลุงจะไม่มโีอกาสเหน็เธอคนนั้นอกีครั้งแล้วกต็าม

หลังจากลุงเสยีชวีติ ลลษิาก็รับช่วงกจิการต่อ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

แม้ก่อนจากไป ลุงของเธอจะสอนงานหลายสิ่งหลายอย่างให้ รวมทั้งการ

ผสมค็อกเทลซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้ลูกค้าหลายคนจงรักภักดีต่อบาร์แห่งนี้ แต่

การต้องขึ้นมากมุบงัเหยีนด้วยตวัเองโดยไม่มทีี่ปรกึษาอยูข้่างกายกเ็ป็นเรื่อง

ยากไม่ใช่น้อย แต่ในที่สุดเธอกผ็่านมนัมาได้

คิดมาถึงตรงนี้ลลิษาก็สูดลมหายใจลึกเพื่อเรียกสติและความกล้า 

ให้กลับมาเผชิญความจริงอีกครั้ง ก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมาจนหมด  

จากนั้นกก็้าวออกจากห้องน�้า ตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์บาร์ 

สิ่งแรกที่เธอท�าคือเหลือบมองไปที่โต๊ะตัวเดิม เมื่อไม่เห็นเขาอยู ่

ตรงนั้นกเ็ป่าปากอย่างโล่งใจ ทว่าอกีใจหนึ่งกลบัใจหายวบู และรูส้กึนอ้ยใจ

ที่เขาจ�าเธอไม่ได้

มนัคงจบแค่นี้แล้วสนิะ

หลังจากเลิกงานลลิษาก็ตรงดิ่งกลับบ้านทันที บ้านของเธอเป็น
บ้านไม้หลังเล็กๆ มีสวนอยู่หน้าบ้านแค่หยิบมือ ซึ่งเป็นบ้านที่ลุงยกให้ 

เช่นกนั 

เธออยู่ที่นี่ตั้งแต่ทะเลาะกบัแม่และหนอีอกจากบ้านคนืนั้น หลงัจาก

เธอคลอด ลุงให้หลานอีกคนมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ เพราะเวลาท�างานของ 

ทั้งคู่เป็นเวลากลางคนื จงึต้องมคีนที่ไว้ใจได้คอยดูแลเดก็อ่อน

หลงัจากลุงเสยีชวีติ ลลษิากย็งัคงจ้างพี่เลี้ยงเดก็ต่อไป เพราะเธอยงั
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ต้องท�างานกลางคืนอยู่ และเงินเดือนพี่เลี้ยงเด็กก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนัก 

แถมส่งเสยีญาตหิ่างๆ คนนี้ให้เรยีนจนถงึระดบัมหาวทิยาลยัด้วย

“กลับมาแล้วหรือคะ” ดวงใจถามขณะใช้หลังมือขยี้ตาด้วยท่าทาง

ง่วงงุน

“จ้ะ เธอไปนอนเถอะ พรุ่งนี้ต้องไปมหาวทิยาลยัแต่เช้าไม่ใช่หรอื”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าแล้วลุกขึ้นเดนิโซเซออกไปจากห้อง

พออยูด้่วยกนัตามล�าพงั ลลษิากท็รดุตวัลงนั่งบนเตยีงแล้วก้มลงมอง

ลูกชายวัยหกปีด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและอาทร ไม่ว่าเธอจะ

ท�างานเหนื่อยมาแค่ไหน พอได้เห็นหน้าลูกชายหลับปุ๋ยแบบนี้ก็เป็นต้อง 

หายเหนื่อยทุกครั้ง

“วนันี้แม่เจอพ่อด้วยนะ” เธอกระซบิ

เด็กน้อยหลับไม่รู้เรื่องรู้ราว ผู้เป็นแม่จึงได้แต่ยิ้มและมีน�้าตารื้น 

ขึ้นมา ก่อนจะก้มลงไปหอมแก้มลูกชายแล้วลุกไปอาบน�้า จากนั้นจึงค่อย

กลบัมานอนกอดเดก็ชายวยัหกปีอกีครั้ง

ทว่าหลบัไปไม่กี่ชั่วโมง เสยีงนาฬิกาปลุกจากโทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้น 

ลลษิาสะดุง้ตื่น แล้วจงึค่อยปลุกลูกชายไปอาบน�้า เพราะแม้เธอจะพลาดการ

ส่งเขาเข้านอน แต่เธอจะไม่ยอมพลาดการอยู่กบัเขาในช่วงเช้าแน่ๆ

สองแม่ลูกนั่งคุยกนัที่โต๊ะอาหารอย่างสนุกสนาน พออิ่มหน�าแล้วจงึ

พากนัออกจากบ้าน ลลษิาจงูมอืเดนิไปส่งลกูชายที่โรงเรยีนซึ่งอยู่ห่างออกไป

ไม่กี่ช่วงตกึ ระหว่างทางกค็ยุเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปไม่ได้หยดุ จนกระทั่งเธอพา

เดก็ชายไปส่งคุณครูถงึมอืหน้าโรงเรยีน

“ตั้งใจเรยีนนะจ๊ะ” หญงิสาวหยกิแก้มลูกชายเบาๆ ก่อนที่คุณครูจะ

พาเขาเข้าไปในโรงเรยีน

ลลิษามองส่งลูกด้วยรอยยิ้ม เขายังคงพูดเจื้อยแจ้วอยู่ตลอดเวลา 

จนเธออดหวัเราะไม่ได้ พอเขาหายเข้าไปในอาคารสสีนัสดใส เธอจงึหมนุตวั

หันหลังกลับเพื่อจะกลับไปนอนต่อที่บ้าน แต่เกือบจะชนใครคนหนึ่งที่ยืน 
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อยู่ด้านหลงัเข้าอย่างจงั

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ”

“ไม่เป็นไรครบั”

หญิงสาวไม่ได้เงยหน้ามองร่างสูงโปร่งตรงหน้า เพราะคิดว่าเป็น 

คุณพ่อที่มาส่งลูกเหมอืนกนั และเขาคงจะหลบให้เธอเดนิผ่านไป 

แต่เขากลบัยนืนิ่งเฉย

ลลษิาขมวดคิ้วมุ่นอย่างขดัใจ แต่ไม่อยากถอืสาอะไรจงึเป็นคนขยบั

ตวัหลบไปทางขวาเสยีเองเพื่อจะเดนิผ่านไป แต่ผู้ชายคนนั้นกลบัขยบัตาม

มาขวางเธออกีครั้ง

ตอนแรกเธอคดิว่าอาจใจตรงกบัเขา จงึขยบัออกไปทางซ้าย แต่เขา

กย็งัขยบัตามมายนืขวางเธออกี

นี่ไม่ใช่เรื่องบงัเอญิแน่

ลลษิาเงยหน้าขึ้นมองเขาทนัท ีเพราะคดิว่าเป็นพวกป่วนกวนคน แต่

เมื่อเธอเห็นใบหน้าของเขาเข้าเต็มตา เธอก็ถึงกับอึ้ง ยืนตะลึงมองเขาตา 

ไม่กะพริบอยู่ตรงนั้น ร่างกายแข็งทื่อราวกับเพิ่งเห็นเมดูซาผู้ท�าให้มนุษย์

กลายเป็นหนิได้ในชั่วพรบิตา

วนิาทนีั้นทั้งสองยนืสบตากนัโดยไม่ขยบัเขยื้อน โลกทั้งโลกราวหยุด

หมนุ ทกุอย่างคล้ายหยดุเคลื่อนไหว แม้แต่เสยีงอกึทกึยามเช้าหน้าโรงเรยีน

กพ็ลนัเงยีบไปด้วย 

จนกระทั่งชายคนนั้นเอ่ยทกัทาย

“ไม่ได้เจอกนันานนะ...โรส”



ผูช้ายคนนี้เหมอืนหยดุเวลาได้ แม้เขาจะคลายมนตร์สะกดให้ทกุ
สรรพสิ่งเคลื่อนไหวแล้ว แต่ลลิษากลับยังคงยืนนิ่งและจ้องมองเขาราวกับ

เธอกลายเป็นหนิไปแล้วจรงิๆ

เขาแทบไม่ต่างจากเดมิเลย ร่างสูงใหญ่ก�าย�า ใบหน้าคมคาย และม ี

ดวงตาคมกรบิที่บาดหวัใจเธอได้ทุกครั้งที่สบตา

“โรส?”

เสียงของเขาปลุกสติของลลิษากลับมา เธอสะดุ้งเล็กน้อย แล้วเริ่ม

สร้างก�าแพงกั้นตวัเองออกจากเขาขึ้นมาอกีครั้ง

“คะ...คุณ...เอ่อ...” ลลษิาเอ่ยตะกุกตะกกั “คุณเป็นใครคะ”

คิ้วหนาขมวดมุ่นทนัท ี ดวงตาสเีหลก็จ้องมองเธออย่างประหลาดใจ 

ก่อนเขาจะหัวเราะเบาๆ แล้วหลับตาลงเหมือนคนพยายามแก้วิกฤติอะไร 

บางอย่าง

“ผมชื่อวุธ อมื...คุณคงจ�าผมไม่ได้สนิะ”

“ค่ะ” ลลษิาตอบเสยีงสั่น

๒
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“ถ้าอย่างนั้นคุณมีเวลาสักครู่ไหมครับ เราไปหาอาหารเช้านั่งกินกัน

คุยกนัไป แล้วแนะน�าตวักนัอย่างเป็นทางการดไีหม” เขาเอ่ยอย่างสุภาพ

“ตะ...แต่ฉนั...”

“ผมไม่เคยจ�าคนผดิ และผมกแ็น่ใจด้วยวา่คณุคอืโรสที่ผมรูจ้กั ผม

ขอเวลาแนะน�าตัวและเล่าเรื่องราวเก่าๆ ของเราให้คุณฟังสักสิบห้านาที

เท่านั้น คงไม่เป็นการรบกวนเวลาคุณมากใช่ไหมครบั”

“คอื...”

“คุณลลษิา เจ้าของเฌอรลินีบาร์”

หญงิสาวอ้าปากค้าง จ้องมองเขาอย่างตื่นตะลงึ

“เดก็คนนั้นคงเป็นลูกของคุณ และผมคดิว่าผมรู้จกัพ่อของเขา”

“อย่ายุง่กบัเขา” ลลษิาแยกเขี้ยว สญัชาตญาณความเป็นแม่ท�าให้เธอ

พลุ่งพล่านขึ้นมาเมื่อเขาดึงลูกชายเธอเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อเขาคือพ่อของลูกที่ไม่เคยเหลียวแลเธอและลูกชายตัวเองเลยตลอด 

เจด็ปีที่ผ่านมา

“สบิห้านาท ีผมขอคุณแค่นั้น”

ความนิ่งของเขาท�าให้เธอลังเล แล้วจึงถอนใจเบาๆ “ฝั่งตรงข้ามมี 

ร้านกาแฟที่เสริ์ฟอาหารเช้าด้วย แต่ฉนัมเีวลาให้คุณแค่สบินาท”ี

เขายิ้มอย่างผู้มีชัย รอยยิ้มของเขาท�าให้เธอหัวใจสั่นไหวและเริ่ม

ประหม่าขึ้นมาทนัที

“เชญิครบั” เขาผายมอืให้เธอเดนิน�าไป

ทั้งคู่เดินข้ามทางม้าลายไปยังร้านกาแฟเล็กๆ ภายในมีโต๊ะอยู่เพียง 

สี่โต๊ะซึ่งยงัว่างอยู ่เพราะลกูค้าส่วนใหญ่จะมาซื้อไปดื่มนอกร้าน ส่วนพวกที่

ชอบนั่งดื่มมกัจะไปร้านแบรนด์เนมที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตกึ

“ขออเมรกิาโนร้อนครบั” เขาสั่งแล้วหนัมายิ้มให้เธอ “คุณล่ะ”

“เหมอืนกนัค่ะ”

“งั้นเป็นสองนะครบั” เขาหนัไปบอกพนกังาน จากนั้นกผ็ายมอืให้เธอ
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ไปนั่งกบัเขาที่โต๊ะด้านในสุดของร้าน

“คุณแทบไม่เปลี่ยนไปเลยนะโรส”

“ค่ะ” ลลิษาตอบสั้นๆ เพราะการเปิดหน้าแลกก่อนอาจท�าให้พลาด

พลั้งได้

ชายหนุ่มมองเธออย่างฉงนกบัท่าทางสงบนิ่งของเธอ

“เมื่อวานตอนผมไปที่บาร์ ผมนกึว่าคุณจ�าผมได้เสยีอกี”

ลลษิาขมวดคิ้ว “ท�าไมถงึคดิอย่างนั้นล่ะคะ”

“กพ็อเหน็ผม คุณกร็บีหายเข้าไปหลงัร้าน”

หญงิสาวท�าท่านกึแล้วจงึเผยยิ้ม “ฉนัท้องเสยีมาสองสามวนัแล้วค่ะ 

ตอนนั้นคงสดุๆ จรงิๆ กเ็ลยรบีไปห้องน�้า ฉนัไม่ทนัเหน็คณุด้วยซ�้า เมื่อคนื

คุณไปที่ร้านมาหรอืคะ”

คราวนี้ใบหน้าคมคายของเขาเริ่มส่อแววแปลกใจ เขานิ่งไประหว่างที่

พนักงานน�ากาแฟมาเสิร์ฟที่โต๊ะ ลลิษารอให้พนักงานกลับไปประจ�าที่

เคาน์เตอร์ก่อน จงึค่อยย�้าเตอืนเขาเรื่องเวลา

“เอาละค่ะ ฉันว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าไหมคะ ฉันมีเวลาให้คุณแค่ 

สบินาท ีจ�าได้ไหมคะ”

เขาหัวเราะเบาๆ “ผมน่าจะจ้างคุณไปแทนไอ้พวกไม่ได้เรื่องที่บรษิัท

นะ คุณนิ่งพอจะเชอืดใครกไ็ด้จรงิๆ”

“ฉนัอาจไม่เป็นอย่างนั้น แค่ฉนัไม่รูว่้าคณุต้องการอะไร และก�าลงัจะ

ไปธุระส�าคญัต่อ”

ในที่สดุเขากถ็อนใจ “ผมเคยไปที่เฌอรลินีบาร์เมื่อเจด็ปีก่อน ตอนนั้น

ผมเพิ่งจบมหาวิทยาลัย ผมกับเพื่อนๆ ไปฉลองกัน แล้วผมก็พบคุณ  

คราวนี้คุณจะปฏิเสธไหมว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนคุณไม่ได้สวมชุดแดงคอยเสิร์ฟ

เครื่องดื่มให้ลูกค้า”

“ไม่ค่ะ ฉนัท�างานที่นั่นมาตลอดช่วงที่เรยีนมธัยมปลาย”

“งั้นก็ง่ายหน่อย” เขาพยักหน้า “คืนนั้นเราออกไปข้างนอกด้วยกัน
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หลงับาร์ปิด และผมพาคุณไป...”

ลลษิายกมอืขึ้นห้ามเขาทนัทพีลางเหลอืบมองไปที่พนกังานร้าน เมื่อ

เหน็เขาสวมหูฟังนั่งอ่านการ์ตูนอยู่จงึค่อยคลายใจ

“คุณจ�าได้แล้วใช่ไหม”

“ฉนัรูว่้าจะเป็นยงัไงต่อหลงัจากนั้นค่ะ เพราะไม่ได้มแีค่คณุที่ฉนัออก

ไปด้วย” เธอโกหก

เขาท�าหน้านิ่ว นยัน์ตาคมกรบิส่อแววฉงนขึ้นมาทนัที

“เจ้าของร้านอาจถูกจบัได้เลยนะนั่น”

“มนันอกเวลางานค่ะ แล้วกเ็ป็นความสมคัรใจของฉนัเอง ไม่เกี่ยวกบั

ร้าน”

“อ้อ งั้นสิ่งที่ผมสงสยัเกี่ยวกบัเดก็คนนั้นกอ็าจไม่ใช่เรื่องจรงิ”

“คุณสงสยัอะไรลูกฉนั” ลลษิาแยกเขี้ยวราวกบัเป็นจงอางหวงไข่

“สงสยัว่าเขาอาจเป็นลูกผม”

“ไม่ใช่!” หญงิสาวโพล่งขึ้นเสยีงดงัทนัท ีกระทั่งพนกังานหนุ่มที่สวม

หูฟังยงัหนัมามอง

“คุณแน่ใจหรอื”

“ฉนัแน่ใจว่าป้องกนัทกุครั้งเวลาออกไปกบัแขก คนเดยีวที่ฉนัไม่เคย

ป้องกนัคอืพ่อของเดก็คนนั้น และเขากต็ายไปแล้ว เดก็คนนั้นไม่เกี่ยวกบั

คุณ” ลลิษาเอ่ยเสียงกร้าว “ถ้าคุณกลัวว่าฉันจะพาลูกไปทวงสิทธิ์ คุณก็

วางใจเถอะค่ะ ฉนัไม่ท�าอย่างนั้นแน่ ถ้าฉนัสิ้นคดิและสิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนั้น 

ฉนัคงรวยไปแล้ว เพราะผู้ชายที่ขึ้นเตยีงกบัฉนัทุกคนรวยมาก”

เขาชะงกัเลก็น้อย จ้องมองเธออย่างพนิจิ ครู่หนึ่งกถ็อนใจเบาๆ

ลลษิาเหลอืบมองนาฬิกาบนผนงัร้าน แล้ววางเงนิค่ากาแฟที่ยงัไม่ได้

ดื่มลงบนโต๊ะ

“หมดเวลาแล้วค่ะ ฉนัต้องไปแล้ว”

เขาพยกัหน้า สหีน้าแววตายงัคงครุ่นคดิ ลลษิาจงึรบีลุกขึ้นเดนิออก
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จากร้านไปด้วยใจที่เต้นระทกึราวกบัมเีสยีงกลองหลายใบดงัรวัอยู่ในอก 

พอออกมาที่ถนน ลลษิากร็บีวิ่งกลบับ้านอย่างรวดเรว็ราวกบัเพิ่งเจอ

เรื่องสยองขวัญมา ทิ้งให้ผู้ชายคนนั้นจมอยู่ในห้วงความคิดอันสับสนจาก 

ค�าพูดโกหกของเธอเพยีงล�าพงั

คฑาวุธนั่งอึ้งในร้านกาแฟอยู่นานหลังจากลลิษาออกไปแล้ว เขา
รูส้กึสบัสนไม่น้อย เพราะจ�าได้ว่าเธอยงับรสิทุธิ์อยูก่่อนที่เขาจะท�าลายความ

บริสุทธิ์นั้นด้วยตัวเอง สิ่งที่ท�าให้ไม่แน่ใจก็คือ เขาเมามากจนจ�าไม่ได้ว่า 

มีสักครั้งหรือไม่ที่ไม่ได้ป้องกัน จึงไม่อาจแน่ใจได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของ

เขาจรงิๆ

แต่นั่งคิดว้าวุ่นอยู่อย่างนี้คงหาค�าตอบไม่ได้ ชายหนุ่มจึงลุกขึ้นเดิน

ไปจ่ายค่ากาแฟแล้วออกจากร้านไปขึ้นรถมาเซราติสีด�าคันหรู และขับไป 

ที่ท�างานทนัที

ดี. เค. กรุ๊ป ยังคงวุ่นวายเหมือนเช่นทุกวัน พนักงานทุกคนท�างาน 

กันอย่างขะมักเขม้นจนไม่มีเวลาเงยหน้ามาคุยกัน แต่พวกเขาก็ยังมีเวลา 

หันมาค้อมค�านับเขาในทุกย่างก้าวที่เขาเดินผ่านไป จนเมื่อถึงห้องท�างาน 

นั่นแหละ ความเงยีบสงบจงึกลบัมาเยอืนเขาอกีครั้งพร้อมกบัความคดิค�านงึ

ถงึเรื่องกวนใจในเช้านี้

รองประธานกรรมการหนุ่มนั่งลงหลังโต๊ะท�างานตัวใหญ่ หยิบแฟ้ม

ประวตัเิฌอรลินีบาร์ขึ้นมาเปิดดแูล้วถอนใจ เพราะข้อมลูเกี่ยวกบัลลษิาและ

ลูกที่ทีมของกิตติศักดิ์หามามันช่างน้อยเหลือเกิน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น

เรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งของร้าน ขนาดพื้นที่ รวมไปถึงสถานะทางการเงินที่ดู

เหมือนจะไม่ได้มีก�าไรมากพอจะร�่ารวยอะไร แต่ก็คงพอที่จะท�าให้เด็กชาย

คนนั้นได้เรยีนโรงเรยีนเอกชนดีๆ  แบบนั้นได้

ผู้หญิงคนนี้บริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมาก ท่าทางสงบนิ่งของเธอ

เวลาคุยกับเขาก็น่าสนใจไม่น้อย ถ้าได้มาเป็นทีมงาน บริษัทของเขาคง
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ประสบปัญหาน้อยกว่านี้ และน่าจะไร้อุปสรรคส�าหรับโครงการเดอะไททัน

ด้วย

‘ไม่ได้มแีค่คุณที่ฉนัออกไปด้วย’

ประโยคนั้นท�าให้เขาปวดใจชอบกล เธอเป็นสาวใจแตกอย่างนั้นหรอื 

หรอืเป็นเพราะเขากนัที่ท�าให้เธอใจแตกขนาดนั้น

‘ฉนัแน่ใจว่าป้องกนัทกุครั้งเวลาออกไปกบัแขก คนเดยีวที่ฉนัไม่เคย

ป้องกนัคอืพ่อของเดก็คนนั้น และเขากต็ายไปแล้ว เดก็คนนั้นไม่เกี่ยวกบั

คุณ’

ใครกนันะที่เป็นพ่อของเดก็คนนั้น ให้ตายส ิท�าไมเขาถงึรู้สกึหงุดหงดิ

กบัผู้หญงิปล่อยเนื้อปล่อยตวัคนนั้นอย่างนี้นะ

คฑาวุธนิ่งคิดอยู่สักพัก ก่อนจะยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วต่อสายไปหา

เจ้าของแฟ้ม ซึ่งเป็นกรรมการผู้จดัการสายงานสรรหาที่ดนิวยัสี่สบิปี

“ผมเองนะครบัคณุกติตศิกัดิ์ ผมอยากได้ประวตัเิจ้าของเฌอรลินีบาร์

เพิ่มอกีสกัหน่อย ช่วยจดัการให้หน่อยได้ไหมครบั”

“ได้ครบั เดี๋ยวผมจะรบีจดัการให้เลยนะครบั”

“ขอบคุณมาก” เขาเอ่ยเสยีงเข้มแล้ววางสายไป จากนั้นกห็มุนเก้าอี้

หนัไปหาแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านแผงกระจกบานใหญ่เข้ามาด้วยหวัสมอง

ที่ปั่นป่วน

กติตศิกัดิ์วางหโูทรศพัทล์งก่อนจะถอนใจด้วยความวา้วุน่ เพราะ
ตั้งแต่มาท�างานที่นี่เมื่อสิบปีที่แล้ว เขาไม่เคยท�างานพลาดเลย หน�าซ�้ายัง 

ไม่เคยพบเจ้าของที่ดินคนไหนที่ดื้อดึงและไม่เห็นแก่เงินซึ่งบริษัทสามารถ

ประเคนให้อย่างมากมาย เหมอืนอย่างผู้หญงิคนที่เจ้านายต้องการรู้ประวตัิ

อย่างละเอยีดคนนี้เลย

“มอีะไรหรอืเปล่าครบัท่าน” รชัเดช ลูกน้องคนสนทิถาม

ชายหนุ่มคนนี้อายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านรองประธานกรรมการ
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ใหญ่ ใบหน้าคมคายดูเจ้าส�าอาง แต่ก็ท�างานเก่งใช้ได้ทีเดียว เขาจึงดึงมา

เป็นมอืขวา คอยเป็นมอืเป็นเท้าให้ในเรื่องหยุมหยมิต่างๆ

“ท่านรองฯ สั่งให้สบืประวตัเิจ้าของเฌอรลินีบาร์น่ะส”ิ

“คนที่ไม่ยอมขายที่ให้เราหรอืครบั”

“ใช่” กติตศิกัดิ์พยกัหน้า “นายไปจดัการให้ฉนัทนีะ”

“ได้ครบั” รชัเดชค้อมศรีษะน้อมรบั “ว่าแต่มนัจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ฝ่ายเราหรอืครบั ถ้าท่านรองฯ ลงมาท�าเรื่องนี้เอง”

“กค็งเสยีเครดติไปโขละ” กรรมการผู้จดัการหนุ่มใหญ่ถอนใจ

“งั้นระหว่างที่หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น เราลองหาวิธีท�าให้ 

แม่นั่นขายที่ให้เราดไีหมครบั”

“นายหมายความว่ายงัไง” กติตศิกัดิ์หรี่ตามองลูกน้องคนสนทิ

“ท่านจ�าเคสไอ้แก่ที่โครงการเดอะวนัได้ไหมครบั”

“ที่มนัไม่ยอมขายที่ดนิให้เราเมื่อปีก่อนน่ะหรอื”

“ครบั” รชัเดชพยกัหน้า “ลกูๆ ยอมหมด เหลอืมนัคนเดยีวที่ไม่ยอม

ขาย หลังจากนั้นไอ้แก่นั่นก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พอเสร็จงานศพมัน 

ลูกๆ ของมนักเ็ลยเอาที่ดนิมาขายให้เรา”

กติตศิกัดิ์นิ่งคดิแล้วถอนใจ “ฉนัยงัไม่อยากให้วุ่นวายขนาดนั้น คดี

ไอ้แก่นั่นกว่าจะปิดได้ก็เสียเวลาไปมากโข ขืนเกิดซ�้าขึ้นมาอีกต�ารวจอาจ

สงสยัได้”

“งั้นกเ็อาแค่เบาะๆ ดูท่าทไีปก่อนดไีหมครบั ผู้หญงิตวัคนเดยีวอาจ

กลวัจนรบีขายที่ให้เรากไ็ด้นะครบั”

“อมื...แต่อย่าให้ถงึตายเหมอืนไอ้แก่นั่นล่ะ” กติตศิกัดิ์ย�้า

“ไว้ใจเถอะครบั ยงัมอีกีหลายวธินีอกจากความตายที่จะช่วยเราได้”

“ฉนักห็วงัว่ามนัจะไม่ถงึขั้นที่ต้องใช้วธิเีดยีวกบัไอ้แก่ดื้อดงึนั่นนะ”

“ครบั” รชัเดชตอบรบัด้วยสหีน้าและรอยยิ้มเหี้ยมเกรยีม
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ทุกครั้งหลังจากไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียน ลลิษาจะกลับมานอน
และหลบัปุ๋ยในเวลาอนัรวดเรว็ แต่วนันี้กลบัไม่เหมอืนเดมิ เพราะเธอแทบ

ข่มตาหลบัไม่ลงด้วยซ�้า

“ให้ตายเถอะ”

หญิงสาวถอนใจแล้วลุกจากเตียง เดินไปที่ครัวแล้วรินนมอุ่นๆ มา

ดื่ม หวงัให้กรดอะมโินอย่างทรปิโตเฟนที่มอียู่ในนมช่วยให้เธอหลบัง่ายขึ้น

แต่กไ็ม่ส�าเรจ็

แน่นอนว่าการดื่มนมไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจดุนกั เนื่องจากสาเหตุ 

จรงิๆ เป็นเพราะผูช้ายคนนั้นต่างหากที่จู่ๆ  กก็ลบัเข้ามาในชวีติเธอ ความคดิ 

ต่างๆ ที่เวยีนวนอยู่ในหวัท�าให้สมองของเธอตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา

‘นายกลบัมาสนใจฉนัท�าไมอกี หลงัจากหายหวัไปตั้งเจด็ปี’

แล้วดนัมาถามเรื่องลูกอกี ให้ตายสิ

ลลิษาผินหน้าไปมองรูปลูกชายตรงหัวเตียงแล้วถอนใจเฮือกใหญ่ 

เพราะรูส้กึผดิต่อเขาและพ่อของเขามากที่โกหกทกุอย่างไปในเช้าวนันี้ แต่จะ

ให้ท�าอย่างไรได้เล่า ในเมื่อเธอไม่รู้จุดประสงค์การมาถามหาความหลงัของ

เขาเลยสกันดิ

มโีอกาสไม่น้อยที่เขาต้องการลกูของเขาไปเลี้ยง ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เธอ

ยอมรบัไม่ได้แน่

เธอเลี้ยงลูกมาอย่างดดี้วยความรกัใคร่ จนเขาเตบิโตขึ้นมาเป็นที่รกั

ของคนอื่น จู่ๆ  เขาจะมาชบุมอืเปิบ เอาลูกไปจากอ้อมอกเธอ แลว้เอาไปให้

ภรรยาที่ไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้เลี้ยงเหมือนในละครโทรทัศน์อย่างนั้น

หรอื

ไม่มทีางเสยีหรอก

แค่คดิว่าลูกจะต้องเผชญิกบัแม่เลี้ยงใจร้ายและคุณย่าใจยกัษ์ แถม

พ่อยงัเข้าข้างฝ่ายนั้นอกี เธอกส็งสารลูกจนแทบจะร้องไห้แล้ว
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“ฮดัเช้ย!”
จู่ๆ  คฑาวธุกจ็ามออกมาดงัลั่นทั้งๆ ที่ไม่ได้มอีาการป่วยมาก่อน ดทีี่ 

ที่นี่เป็นห้องท�างานส่วนตวั ไม่มใีครเหน็ ไม่อย่างนั้นคงเสยีหน้าแย่

“ใครนนิทาหรอืเปล่านะ” ชายหนุม่ส่ายหน้าแล้วก้มลงอ่านเอกสารต่อ 

แต่ยังไม่ทันไรโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเป็นเสียงที่เขาตั้งไว้ส�าหรับคนใน

ครอบครวั

คฑาวธุรบีหยบิโทรศพัท์มารบัแล้วกรอกเสยีงไปด้วยความดใีจ “สวสัด ี

ครบัแม่ ก�าลงัคดิถงึอยู่พอดเีชยีว”

“ปากหวานนะลูก” ปลายสายหัวเราะคิกคัก “เปิดวิดีโอคอลสิ แม่ 

จะได้เหน็หน้า”

“รอเดี๋ยวนะครบั”

เขารีบวางโทรศัพท์ลงบนแท่นวาง แล้วกดปุ่มเปลี่ยนโหมดให้เป็น 

วดิโีอคอล ใบหน้าของบดิาและมารดาจงึปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

“เป็นไงเจ้าวุธ กจิการของฉนัที่เมอืงไทย” ผู้เป็นพ่อถาม

“เรียบร้อยดีครับ มีปัญหาจุกจิกนิดหน่อย แต่ผมจัดการได้ครับ” 

ชายหนุ่มตอบ “แล้วโครงการยักษ์ของเราที่แคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไรบ้าง 

ครบัพ่อ”

“กด็ ีราบรื่นด”ี

“สองคนนี้นี่ เจอหน้ากันก็คุยแต่เรื่องงาน” ผู้เป็นแม่ค้อนใส่ทั้งสามี

และลูก “เลกิคุยได้แล้ว แม่ละคดิถงึลูกจะแย่ นี่กบ็่นกบัพ่อเขาทุกวนัเลย

นะ”

“มนิ่าล่ะ...” คฑาวุธหวัเราะ

“มนิ่าอะไร” มารดาย้อนถาม

“มนิ่าเมื่อครู่ผมถงึได้จาม ที่แท้แม่นี่เองที่นนิทาผมกบัพ่อ”

“เหลวไหล ถ้าแม่เขาศกัดิ์สทิธิ์อย่างนั้น ป่านนี้แกจมูกแหกไปแล้ว”

“ท�าไมล่ะครบัพ่อ”
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“กแ็ม่แกบ่นเรื่องแกให้พ่อฟังทุกๆ ห้านาทนี่ะส”ิ

“นี่คุณ” ผู้เป็นแม่หนัไปฟาดต้นแขนสามแีรงๆ “อย่ามาว่าฉนันะ ก็

ฉนัคดิถงึลูกนี่”

“กม็นัจรงินี่นา โดยเฉพาะเรื่องแฟน แม่แกนี่บ่นเป็นหมกีนิผึ้งเลยละ”

“สามสิบแล้วนี่คะ จะไม่ให้ฉันห่วงได้ยังไงกันล่ะคุณ” มารดาเอ่ย 

กบับดิาแล้วหนัมายิ้มให้ลูกชาย “แล้วตกลงหมายตาใครไว้หรอืยงัลูก ถ้ามี

แม่จะได้รบีกลบัไปสู่ขอตบแต่งให้”

คฑาวธุหวัเราะ “ยงัไม่มหีรอกครบัแม่ ท�าแต่งานอย่างเดยีว เดี๋ยวว่า

จะไปจ้างพวกพรติตมีาแต่งงานด้วยสกัคน แม่จะได้สบายใจ ดไีหมครบั”

“โอ๊ย...แม่กเ็คยเป็นลกูชาวสวน ท�างานเป็นประชาสมัพนัธ์ห้างมาก่อน 

เรื่องฐานะชาตติระกูล หน้าที่การงานส�าหรบัแม่น่ะ มนัไม่ส�าคญัอะไรหรอก 

ขอแค่ให้เป็นคนดี ขยันท�างาน รักครอบครัว และหมั่นดูแลลูกของแม่  

แค่นั้นกพ็อแล้ว”

“ขอเยอะนะนั่น” ผู้เป็นพ่อแซว

พอได้ยินค�าพูดมารดา จู่ๆ คฑาวุธก็นึกถึงบาร์เทนเดอร์สาวขึ้นมา  

ดจูากชวีติประจ�าวนัของเธอ กด็เูป็นคนขยนัและรกัครอบครวัด ีเพราะทั้งที่

เพิ่งกลับถึงบ้านเอาเกือบรุ่งสาง แต่ก็ยังตื่นเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียน ไหนจะ

เป็นบาร์เทนเดอร์ให้ร้านตัวเอง ซึ่งเจ้าของร้านไม่จ�าเป็นต้องลงไปท�าเรื่อง 

พวกนั้น แบบนี้ไม่เรยีกว่าขยนั รกัครอบครวัอย่างไรไหว

“คดิอะไรอยู่หรอืลูก ท�าไมเงยีบไป”

คฑาวธุสะดุง้เลก็น้อยก่อนจะเผยยิ้มเจื่อนให้มารดา “เรื่องงานน่ะครบั 

ไม่มอีะไรหรอก”

“อย่าหกัโหมให้มากนะ”

“ครบัแม่”

“เออ...เห็นยายวีบอกพ่อว่าจะกลับเมืองไทยอาทิตย์หน้า ลูกไปรับ 

ยายวดี้วยนะ”
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“เอ๋...นี่เลกิท�าห้องเสื้อแล้วหรอืครบั ยายน้องสาวคนนี้ ไม่เหน็บอกพี่

สกัค�า”

“กค็งเกรงใจนั่นแหละ ยายวมีนัขี้เกรงใจคนอยูแ่ล้ว นี่กร็�่าร�่าว่าอยาก

ย้ายมาเปิดห้องเสื้อที่เมอืงไทยแทน ยงัไงกช็่วยดูให้หน่อยนะ”

“ได้ครับพ่อ น้องสาวคนเดียว ผมไม่ปล่อยให้ล�าบากหรอกครับ” 

คฑาวุธรบัปาก “งั้นผมขอตวัท�างานก่อนนะครบั เอาไว้ว่างๆ จะโทร. หา”

“ดูแลตัวเองดีๆ นะลูก” ผู้เป็นแม่เอ่ยด้วยความเป็นห่วง ส่วนพ่อ 

กย็ิ้มและพยกัหน้า จากนั้นต่างฝ่ายต่างกห็ยุดการตดิต่อกนั

คฑาวุธเอนหลงัพงิพนกัอย่างคดิค�านงึ เพราะช่างน่าแปลกเหลอืเกนิ

ที่เขาคดิถงึอนาคตกบัลลษิาหลงัจากมารดาถามไถ่เรื่องการแต่งงาน

ให้ตายส.ิ..เธอจ�าเขาแทบไม่ได้ด้วยซ�้า

ถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดจริง คืนนั้นคงเป็นคืนที่ไม่มีอะไรน่าจดจ�าเลย

ส�าหรับลลิษา เหมือนที่เขาไม่เคยจ�าเรื่องบนเตียงของผู้หญิงคนอื่นเลย

นอกจากเธอ ทั้งๆ ที่เขาออกจะมั่นอกมั่นใจมากว่า ตัวเองสามารถท�าให้ 

ผู้หญิงผ่านไปถึงจุดสุดยอดได้ชนิดที่เรียกได้ว่าพวกเธอเหล่านั้นไม่เคย 

พานพบมาก่อน

ลลษิาตื่นขึ้นมาในตอนบ่าย หลงัจากอาบน�้าแต่งตวัและรบัประทาน 
อาหารกลางวนัแล้ว เธอกปั็ดกวาดเชด็ถบู้าน ก่อนจะออกไปรบัลกูกลบัจาก

โรงเรยีน และพาไปยงัเฌอรลินีบาร์ รอให้ดวงใจกลบัจากมหาวทิยาลยัแลว้

มารบัลูกชายของเธอกลบับ้าน

“ท�างานทกุวนัแบบนี้ ไม่อยากหยดุพาลกูไปเที่ยวบ้างหรอืครบัพี่โรส”

วายุ บาร์เทนเดอร์อีกคนถามขณะใช้ผ้าสะอาดเช็ดถูถ้วยแก้วที่วาง

เรยีงกนัอยู่บนโต๊ะ เขาเป็นหนุ่มน้อยวยัยี่สบิสามปีที่มฝีีมอืการชงเครื่องดื่ม

อย่างหาตวัจบัได้ยากทเีดยีว

“ไปแล้วใครจะดูแลร้านล่ะ”
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“ผมไงพี่”

“นายอะนะ” หญงิสาวหนัไปมองคนพูดด้วยแววตาไม่เชื่อถอืนกั

“โธ่ พี่ ตอนลูกพี่ไม่สบายต้องรบีกลบับ้านไปรบัไปหาหมอ ผมกอ็ยู่

ดแูลร้านให้พี่ตั้งหลายครั้ง ยายจอย ยายแจนกอ็ยู ่แถมมกีาร์ดล�่าบึ้กเหมอืน 

ดเวน จอห์นสนั อย่างลุงชาตรอีกี พี่ไม่ต้องห่วงหรอกน่า”

จริงอยู่ที่ทั้งจอยและแจนเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ขยันขันแข็ง ท�าให้

เบาแรงไปเยอะ ส่วนลุงชาตรผีู้มหีุ่นและใบหน้าเหมอืนดาราฮอลลวีูดชื่อดงั

ก็สามารถจัดการทุกปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าจอมป่วนและเด็กอายุไม่ถึงที่แอบ

เข้ามาในร้านได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างนั้น ถ้าจะให้ทิ้งงานไปทั้งวันทั้งคืน 

เธอกอ็ดเป็นห่วงไม่ได้

“เอาไว้จะลองคดิดูกแ็ล้วกนั”

“นี่ ผมมบีตัรเที่ยวดรมีเวลิด์ฟรอียูส่ามใบ พี่สนใจพาลกูไปเที่ยวไหม

ล่ะ ของพี่กบัลูกสองใบ อกีใบกใ็ห้ดวงใจไปช่วยดูแลด้วย”

ลลิษาหันไปเหล่มองชายหนุ่ม “นี่นายท�าไมถึงคะยั้นคะยอให้พี่ 

หยุดงานนกันะ วางแผนจะฮุบร้านหรอืเปล่าเนี่ย”

วายุหวัเราะลั่น “ฮุบร้าน...คดิได้ไงอะพี่”

“จะไปรู้เรอะ อยู่ดีๆ  กอ็ยากให้หยุด”

“กผ็มเหน็พี่ท�างานทกุวนัไม่ได้พกั ผมกบัคนอื่นๆ ยงัได้พกัคนละวนั 

เลยอยากให้พี่ได้ผ่อนคลายบ้างส”ิ

“แน่นะ” เธอถามย�้า

“แน่ส ิกผ็มรกัพี่นี่”

ยงัไม่ทนัขาดค�า ฝ่ามอืพฆิาตกฟ็าดเปรี้ยงลงบนกบาลชายหนุ่ม

“เดี๋ยวเหอะ บอกว่าอย่าเซ้าซี้เรื่องนี้ พี่ไม่ชอบกนิเดก็”

วายุหวัเราะกลบเกลื่อน “ผมพูดเล่นน่า พี่กจ็รงิจงัไปได้”

“ไม่รู้แหละ ขนืพูดอกีเจอไล่ออกแน่”

“ครบัพี่” วายลุากเสยีงยาวแล้วรบีปลกีตวัน�าถ้วยแก้วที่เชด็แล้วไปไว้
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บนชั้นวาง

ลลษิามองตามไปอย่างนกึกงัวลใจ เพราะดเูหมอืนวายจุะยงัไม่ล้มเลกิ

ความคิดที่จะจีบเธออยู่ดี แม้ว่าเธอจะบอกเขาไปหลายครั้งว่ามันไม่มีทาง

เป็นไปได้กต็าม

หลงัจากร้านเปิด ไม่นานลูกค้ากเ็ข้ามาจนเตม็ร้าน เพราะต่างติดใจ

ในฝีมอืการชงเครื่องดื่มของลลษิากบัวายุ รวมไปถงึการบรกิารที่อ่อนหวาน

ของจอยกบัแจนกท็�าให้ลูกค้าหนุ่มๆ หลายคนตดิใจจนกลายเป็นขาประจ�า

ไป

เฌอริลีนบาร์มีผู้คนเข้ามาใช้บริการหนาตาแทบทุกวัน ยิ่งเป็นคืน 

วันศุกร์และเสาร์ด้วยแล้วจะมีคนมายืนต่อแถวรอเข้าร้านกันยาวทีเดียว  

และค�่าคนืนี้กเ็ช่นกนั

“พี่โรส ดูนั่นส”ิ วายุสะกดิเธอ

“ใคร”

“คณุภาคนิ ยทูเูบอร์ชื่อดงัที่ตระเวนดื่มไปทั่วทุกสารทศิ แล้วรวีวิทาง

ช่องยูทวิบ์ของเขาไงล่ะ คนตดิตามตั้งสี่ห้าแสนเชยีวนะ”

“มาร์ตนิบีนโต๊ะนั้นใครผสม”

“พี่ไง” เขาหนัมามองเธอ

“ตายจรงิ จะถูกปากไหมหนอ” ลลษิาเอ่ยด้วยความกงัวล เพราะถ้า

ไม่ถูกใจยูทูเบอร์ชื่อก้องขนาดนี้ มหีวงัโดนวจิารณ์จนคนไม่เข้าร้านแน่ๆ

“กรี๊ด!”

แต่แล้วเสยีงร้องของหญงิสาวคนหนึ่งกด็งัแทรกเสยีงเพลงขึ้น เสยีง

ของเธอเรยีกสายตาทุกคู่ให้หนัไปมอง ไม่เว้นแม้แต่ลลษิาที่หนัไปมองด้วย

ความตกใจว่าท�าไมผู้หญงิคนนั้นถงึได้ส่งเสยีงดงัขนาดนั้น



ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงกรดีร้อง ลลษิากร็บีออกจากหลงัเคาน์เตอร์แล้ว
ปราดไปยังโต๊ะที่เกิดเหตุทันที พบว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งก�าลังเอะอะกันอยู่  

โดยมหีญงิร่างบางสวมกระโปรงสั้นเต่อยนืโวยวายเป็นแกนน�า

“เกดิอะไรขึ้นคะ” เจ้าของร้านถามอย่างสุภาพ

หญงิคนนั้นเมื่อเหน็เธอสวมชดุบาร์เทนเดอร์กร็บียกแก้วคอ็กเทลขึ้น

ให้เธอดู “นี่มนัอะไรกนั ขนอะไรหยกิๆ หยอ็งๆ เข้าไปอยู่ในแก้วของฉนั 

ได้ยงัไง เธอเป็นคนชงมาร์การติาแก้วนี้ใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ ฉนัชงเองกบัมอื”

“แย่มาก สกปรก นี่คงเข้าห้องน�้าแล้วไม่ล้างมอืมาชงมาร์การติาให้ฉนั

ใช่ไหม” หญงิคนนั้นกล่าวหาเธออย่างกราดเกรี้ยว แล้วสาดคอ็กเทลแก้วนั้น

ใส่ลลษิาเตม็หน้า

“นี่มันเกินไปแล้วนะ” วายุโพล่งขึ้นด้วยความโกรธที่เห็นคนที่ตนรัก

ถูกท�าร้ายต่อหน้า แต่เมื่อเขาจะเข้าไปเอาเรื่อง ลลษิากลบักนัไว้เสยีก่อน

“กลบัไปที่บาร์ เรื่องนี้พี่จดัการเอง” ลลษิาเอ่ยเสยีงเข้มแล้วออกแรง

๓
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ดันร่างหนาให้ถอยกลับไป ก่อนจะหันไปค้อมศีรษะให้ลูกค้าผู้กราดเกรี้ยว 

“ต้องขอโทษด้วยนะคะ ฉนัสะเพร่าเอง เอาเป็นว่าเครื่องดื่มกบัอาหารมื้อนี้

ฉนัจะไม่คดิเงนิเพื่อเป็นการไถ่โทษดไีหมคะ”

“แหวะ ใครจะไปกนิต่อ” อกีฝ่ายยงัคงโวยวายเสยีงดงัลั่นร้าน “ไม่รู้

แก้วอื่นกบัอาหารจะมอีะไรสกปรกๆ ตดิมาอกีไหม”

“งั้นกต็้องขอโทษด้วยนะคะ” เจ้าของร้านสาวค้อมศรีษะอกีครั้ง

“เสยีดายนะ ตกแต่งร้านกส็วย บรรยากาศกด็ ีแต่สกปรก อี๋...ต่อไป

ฉนัจะไม่มาเหยยีบร้านนี้อกีแล้ว”

“ขอโทษด้วยค่ะ”

ลลิษาค้อมศีรษะอีกครั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ผิด เพราะเธอมั่นใจใน

ความสะอาดของร้านมาก และเธอกล็้างมอืทุกครั้งหลงัจากเข้าห้องน�้า เป็น

ไปไม่ได้เลยที่จะมีอะไรเข้าไปอยู่ในแก้วมาร์การิตานั่น แต่เธอก็ต้องจ�าใจ

ยอมรบัผดิเพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน

ระหว่างนั้นเองลูกค้าอีกหลายโต๊ะก็พากันยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นมา

ส�ารวจ บางคนกใ็ช้ส้อมเขี่ยอาหารในจานดูอย่างไม่มั่นใจนกั ลลษิาเหลอืบ

มองไปทั่วอย่างใจแป้ว และยิ่งเป็นกังวลมากขึ้นเมื่อเห็นสายตาของภาคิน  

ยูทูเบอร์เครื่องดื่มผู้มชีื่อเสยีงซึ่งนั่งกอดอกจ้องเธอกบัคู่กรณเีขมง็

“ไป พวกเราไปร้านอื่นกันดีกว่า” ลูกค้าสาวยังคงเสียงดังลั่นร้าน 

ก่อนจะเดนิน�าผองเพื่อนตรงไปที่ประตู

ทว่าคนกลุ่มนั้นกลับต้องชะงักเมื่อจู่ๆ มีชายร่างใหญ่ยื่นมือมาคว้า

แขนของลูกค้าสาวและหยุดไม่ให้เธอเดนิไปถงึประตูได้

“คณุวธุ” ลลษิาเบกิตากว้างเมื่อเหน็ใบหน้าชายหนุ่มคนนั้นเข้าเตม็ตา

“ไอ้บ้า มาจบัแขนฉนัท�าไม ปล่อยนะ คดิจะลวนลามเรอะ ถ้าเมาก็

กลบัไปนอนบ้านไป๊”

“คุณยงัไปไหนไม่ได้” คฑาวุธเอ่ยด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“ท�าไม” หญงิสาวถามอย่างกราดเกรี้ยว
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“เฮ้ย! มึงเป็นใครวะ ปล่อยแขนเพื่อนกูเดี๋ยวนี้นะโว้ย” ชายหนุ่ม 

อกีคนเอ่ยอย่างเอาเรื่อง แม้จะตวัเลก็กว่าแต่กค็งถอืว่าพวกมาก จงึไม่เกรง

กลวัอะไร

“พวกคณุร่วมกนัฉ้อโกง หวงักนิฟร ีท�าให้ร้านเสื่อมเสยีชื่อเสยีง ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑ ถ้าเจ้าของร้านเอาเรื่อง พวกคุณจะ 

ถูกลงโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หน�าซ�้ายังท�าร้าย

ร่างกายเจ้าของร้านด้วยการสาดเครื่องดื่มใส่หน้าอกี เหตผุลแค่นี้พอจะท�าให้

ผมหยุดพวกคุณได้หรอืยงั”

ลูกค้ากลุ่มนั้นชะงักไปทันทีเมื่อเจอคนที่ดูเหมือนจะรู้กฎหมายอย่าง

ทะลุปรุโปร่งแบบนี้ ต่างคนต่างมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก ก่อนที่หญงิสาวหวัโจก

จะตั้งสตไิด้

“แกกล่าวหาฉนั ไม่มหีลกัฐาน ระวงัจะโดนคุกเหมอืนกนั”

ชายหนุ่มยิ้มอย่างใจเย็น “บังเอิญผมเห็นคุณเอาเส้นขนมาใส่แก้ว 

มาร์การติา แล้วยงัเอานิ้วจุ่มลงไปคนเครื่องดื่มในแก้วนั่นอกี”

“บ้าไปแล้ว ใครมันจะท�าอย่างนั้น อย่ามาใส่ร้ายกันนะ มีหลักฐาน

อะไรหรอืเปล่า”

ชายหนุ่มไม่ตอบอะไร แต่กลบัชี้ไปที่กล้องวงจรปิดซึ่งหนัหน้ากล้อง

ไปที่โต๊ะของผู้หญงิคนนั้น

เมื่อเห็นท่าไม่ดี ลลิษาจึงรีบปราดเข้าไปห้ามปราม “พอเถอะค่ะ 

คุณวุธ ฉนัไม่อยากมเีรื่อง”

“ดะ...ได้ยนิหรอืยงั ปล่อยฉนันะไอ้บ้า” ลูกค้าสาวจอมโวยรบีสะบดั

แขน แต่มอืของชายหนุ่มกลบัแกร่งเกนิกว่าจะสลดัพ้นโดยง่าย

“คุณยงัไปไหนไม่ได้” ชายหนุ่มค�าราม “ถงึเจ้าของร้านจะไม่เอาเรื่อง 

แต่คุณกค็วรจ่ายเงนิและขอโทษเธอ รวมทั้งลูกค้าคนอื่นๆ ด้วย ที่รบกวน

บรรยากาศการนั่งดื่ม”

ฝ่ายหญงิอกึอกัไปครูใ่หญ่ ก่อนจะหยบิเงนิให้ลลษิา เจ้าของร้านสาว



48  l  รั ก ที่ เ ธ อ ลื ม

รบัไว้และยนืสงบนิ่งอย่างประนปีระนอม

“คุณควรขอโทษเจ้าของร้านกบัลูกค้าคนอื่นๆ ด้วย” ชายหนุ่มย�้า

หญิงสาวมีท่าทีกระอักกระอ่วนอย่างเห็นได้ชัด แต่ในที่สุดก็หันไป

ค้อมศรีษะให้ลลษิา แล้วเอ่ยขอโทษขอโพยเสยีงอ่อน จากนั้นกค็้อมศรีษะ

ปลกๆ ไปรอบร้านพร้อมพูดด้วยเสยีงที่ไม่ดงัเท่าตอนโวยวายเมื่อครู่

“ฉนัไปได้หรอืยงั”

คฑาวุธหันไปถามลลิษาอย่างสุภาพ “ตกลงคุณไม่เอาเรื่องใช่ไหม

ครบั”

“ค่ะ” หญงิสาวตอบสั้นๆ

ชายหนุ่มจึงปล่อยมือจากแขนที่เห็นได้ชัดว่าเป็นรอยจ�้าจากการบีบ

ของเขา กลุ่มลูกค้าขอกินฟรีรีบออกไปจากร้านอย่างรวดเร็วด้วยความ

อับอาย พอเหตุการณ์สงบ ลูกค้าในร้านต่างก็ปรบมือให้ชายหนุ่มผู้เข้ามา

คลี่คลายสถานการณ์กนัเสยีงเกรยีว

คฑาวุธยกมือและยิ้มให้ทุกคน จากนั้นจึงหันมาทางลลิษาและจ้อง

มองเหมอืนจะทวงค�าขอบคุณจากเธอ

“ขอบคุณค่ะ”

“ไม่เป็นไรครบั” เขาโบกมอื “แต่คุณไม่ควรยอมคนพวกนี้ง่ายๆ นะ 

เพราะนอกจากพวกมนัจะได้ใจแล้ว ร้านของคุณอาจเสื่อมเสยีชื่อเสยีง”

ลลิษาเหลือบไปมองภาคินซึ่งกลับมาละเลียดดื่มจินมาร์ตินีของเขา 

อกีครั้งด้วยสหีน้าพงึใจ

“ฉนักแ็ค่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน เอาไว้ตรวจสอบแน่ชดั

แล้วค่อยจดัการอกีท”ี

“งั้นผมขอโอลด์แฟชั่นสกัแก้วเป็นค่าตอบแทนได้ไหมครบั”

หญิงสาวยิ้มบางๆ แล้วผายมือไปยังเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์บาร์ “เชิญ

ค่ะ”

เจ้าของร้านสาวรบีเดนิเข้าไปหลงัเคาน์เตอร์ หยบิอุปกรณ์ต่างๆ มา
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ปรุงค็อกเทลรสเลิศให้เขาด้วยท่าทางทะมัดทะแมง จากนั้นก็วางมันลงบน

กระดาษรองแก้ว แล้วยิ้มให้เขาอย่างที่พนกังานควรท�าต่อลูกค้า

“ว่าแต่คุณเหน็ผู้หญงิคนนั้นท�าอย่างนั้นจรงิหรอืคะ”

“ไม่เหน็หรอกครบั ผมเพิ่งเข้ามาตอนคุณผละจากบาร์ไปที่โต๊ะนั้น”

ลลษิาตาโต “หมายความว่า...”

“กลโกงง่ายๆ พวกนี้ผมว่าเจ้าของร้านที่เปิดมานานอย่างคุณก็คงรู้ 

แต่เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องราวใหญ่โต เลยท�าประนีประนอมไปก่อน  

จรงิไหม”

“แต่ถ้าผู้หญงิคนนั้นไม่ได้...”

“อย่าบอกนะว่าคุณไม่มั่นใจในความสะอาดของร้านตวัเอง”

“เอ่อ...”

“หรอืเส้นขนในแก้วนั้นเป็นของคุณจรงิๆ”

ลลิษาหน้าแดงก�่าด้วยความอาย เมื่อเขาน�าขนในที่ลับนั้นมาผูกโยง

กับเธอ “มะ...ไม่ใช่นะคะ ฉันล้างมือทุกครั้ง แล้ววันนี้ฉันก็ยังไม่ได้เข้า

ห้องน�้าเลยนะคะ”

ชายหนุ่มหวัเราะเบาๆ กบัท่าทางลุกลี้ลุกลนของเธอ 

“เพราะผมมั่นใจในความสะอาดของร้านนี้ และผมก็คิดว่าคุณคง 

ไม่ท�าอะไรสะเพร่าแบบนั้นแน่ ผมก็เลยบลัฟผู้หญิงคนนั้นไปอย่างนั้นเอง  

ซึ่งบงัเอญิผมคดิถูก”

“ไม่บังเอิญหรอกครับ” วายุแทรกขึ้นหลังจากเปิดประตูออกมาจาก

หลงัร้าน “หลงัจากคุณบอก ผมกเ็ข้าไปเปิดดูโทรทศัน์วงจรปิด เหน็แม่นั่น

ล้วงมือเข้าไปใต้กระโปรงแล้วดึงเส้นขนออกมาใส่แก้วจริงๆ แถมยังใช ้

นิ้วคนอย่างที่คุณบอกด้วย อี๋...เล่นดงึกนัสดๆ แบบนี้ น่าขยะแขยงชะมดั”

ลลษิาฟังแล้วกห็นัไปค้อมศรีษะให้เขา “งั้นต้องขอบคุณอกีครั้งนะคะ

ที่มาช่วยไว้ได้ทัน ไม่งั้นร้านคงแย่ ท่าทางลูกค้าอีกหลายโต๊ะท�าท่าว่าจะ 

เชก็บลิกลบัและคงไม่มาอกีเลย โดยเฉพาะ...”
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ยังไม่ทันได้เอ่ยชื่อ คนที่ถูกพาดพิงก็เดินมายืนหน้าเคาน์เตอร์บาร์ 

ก่อนจะเอ่ยแนะน�าตวัและยื่นนามบตัรให้ลลษิาอย่างเป็นมติร

“ผมชมิจนิมาร์ตนิขีองคุณแล้ว รู้สกึรสชาตกิลมกล่อมดมีาก แล้วก็

คดิว่าเครื่องดื่มอกีหลายชนดิกน่็าจะดด้ีวย เลยอยากมาขอท�ารายการแนะน�า

ร้านที่นี่ ไม่ทราบว่าคุณสะดวกไหมครบั”

“ยนิดคี่ะ” หญงิสาวยิ้มแป้น

“งั้นเอาไว้ผมจดัควิแล้วจะให้เลขาฯ โทร. มานดัอกีทนีะครบั”

“ได้ค่ะ”

หลังจากนั้นภาคินก็ออกจากร้านไป ท�าเอาลลิษาถึงกับยิ้มหน้าบาน 

เพราะมโีอกาสได้โพรโมตร้านโดยไม่ต้องเสยีค่าโฆษณาแพงๆ

“เราจะดงัแล้วนะพี่โรส” วายุเอ่ยอย่างลงิโลด แล้วยกมอืขึ้นแปะมอื

สาวเจ้าของร้าน

“ดูเหมือนจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะครับ” คฑาวุธเอ่ย

แทรกขึ้น

“คงต้องขอบคุณคุณมากๆ ค่ะ ไม่ได้คุณเราคงเสยีลูกค้าและโอกาส

โพรโมตร้านแบบประหยดัไปแน่”

“คุณจะรับอะไรอีกไหมครับ” วายุถามแทรกขึ้น “เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง 

จะชงให้สุดฝีมอืเลยเพื่อตอบแทนที่คุณช่วยร้านเราไว้”

“ไม่เป็นไรครบั แค่โอลด์แฟชั่นแก้วนี้กพ็อแล้ว” เขาบอกพร้อมชูแก้ว

เครื่องดื่มขึ้น

ยงัไม่ทนัที่วายุจะพูดอะไรต่อ จอยกน็�าออร์เดอร์จากลูกค้ามาให้เขา 

บาร์เทนเดอร์หนุ่มจึงหันไปท�าค็อกเทลให้ลูกค้าแทนด้วยท่าทางร่าเริงกว่า

ปรกติ

“อิจฉาเจ้าของไหมไทยแก้วนั้นจริงๆ คงได้ชิมค็อกเทลที่อร่อยเป็น

พเิศษ เพราะคนชงอารมณ์ด”ี

“แล้วคุณล่ะคะ จะไม่รับค�าขอบคุณจากบาร์เทนเดอร์อารมณ์ดีอีก 
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สกัแก้วหรอืคะ”

“ไม่ครับ” เขาโบกมือ “แต่ถ้าคุณอยากตอบแทน ผมขอเป็นมื้อเช้า

อร่อยๆ แถวโรงเรยีนได้ไหมครบั”

“เอ่อ...”

“ผมรูว่้าเราสองคนเริ่มต้นกนัไม่ค่อยดเีท่าไร ซึ่งนั่นเป็นความผดิของ

ผมเอง ฉะนั้นผมขอโอกาสแนะน�าตวักบัคุณใหม่ ได้ไหมครบั”

“อมื...” ลลษิาครางอย่างครุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่ง เพราะเธอไม่แน่ใจว่าจะ

อนัตรายไหมหากใกล้ชดิเขามากกว่านี้ ชวีติของเธอก�าลงัไปได้สวย มงีานด ี

มลีกูที่น่ารกั เธออาจเสยีทกุอย่างไปหมดกไ็ด้หากเขาแทรกเข้ามาในชวีติเธอ

“งั้นก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณส�าหรับโอลด์แฟชั่นแก้วนี้” คฑาวุธ 

ยกแก้วขึ้นดื่มรวดเดยีวหมด แล้วท�าท่าว่าจะลกุขึ้น แต่กลบัต้องชะงกัเพราะ 

ค�าตอบของเธอเสยีก่อน

“กไ็ด้ค่ะ พรุ่งนี้เช้าฉนัจะรอคุณหน้าโรงเรยีน”

เขายิ้ม รอยยิ้มนั้นเขย่าหวัใจเธอได้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยทเีดยีว

“ผมไม่ไปสายแน่”

หลงัออกจากเฌอรลินีบาร์แล้ว คฑาวุธกข็บัรถสดี�าคนัโก้ของเขา
กลบับ้านอย่างอารมณ์ด ีแต่เมื่อรถไปจอดตดิไฟแดงที่สี่แยกใหญ่ เขากรู้็สกึ

หงุดหงดิขึ้นมาเมื่อนกึถงึใบหน้าถอดสขีองลลษิาตอนที่เกดิเรื่อง รวมไปถงึ

รอยยิ้มอนัเจดิจ้าของเธอหลงัจากเรื่องราวยุตลิงด้วยดี

ท�าไมเขาถงึเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ในฐานะรองประธานกรรมการดี. เค. กรุ๊ป ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เดอะไททนั เขาควรดใีจที่โอกาสนี้มาถงึ เพราะนั่นจะท�าให้บาร์เลก็ๆ นั่นเสยี

ชื่อเสียง เขาเห็นหลายคนยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ และมัน

คงกลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วแน่ๆ หากเขาไม่เข้าไป

คลี่คลายสถานการณ์นั้นเสยีก่อน
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เขาท�าอย่างนั้นท�าไม

บาร์ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะความสกปรกจะต้องประสบปัญหาแน่ 

และแน่นอนมันอาจเป็นปัญหาใหญ่เสียจนต้องท�าให้ล้มเลิกกิจการ เพราะ

โลกไซเบอร์ในปัจจุบนันี้โหดร้ายนกั นกัเลงคยี์บอร์ดสามารถท�าขาวให้เป็น

เทาได้ บางครั้งท�าไปถึงขั้นกลายเป็นสีด�าสนิทชนิดที่เรียกว่าไม่มีวันล้างให้

กลบัเป็นขาวสะอาดอกีครั้งในชั่วพรบิตา

เมื่อถึงตอนนั้นลลิษาจะต้องขายที่ดินแปลงนั้นให้ดี. เค. กรุ๊ป แน่ๆ 

และอาจเป็นการซื้อขายที่ต�่ากว่าราคาที่ยื่นไปตอนแรกด้วย แล้วโครงการยกัษ์ 

อย่างเดอะไททนักจ็ะหมดปัญหากวนใจไป

“ให้ตายส”ิ

คฑาวุธสบถพร้อมทุบฝ่ามือลงบนพวงมาลัยรถอย่างไม่สบอารมณ์ 

เขาไม่ควรไปยุง่เลยด้วยซ�้า และควรปล่อยให้ร้านของเธอปิดตวัลงอย่างสงบ 

จะได้เริ่มท�างานกนัอย่างจรงิๆ จงัๆ เสยีที

คืนนั้นทั้งคืนคฑาวุธแทบนอนหลับไม่เต็มตา สมองของเขาครุ่นคิด

วนเวียนอยู่แต่เรื่องลลิษา และค้นหาค�าตอบกับตัวเองว่าท�าไมถึงช่วยเธอ  

ทุกอย่างดูสับสนไปหมด ทั้งความนึกคิดตอนนี้และความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้น 

เมื่อเจด็ปีที่แล้ว รวมไปถงึรอยยิ้มและความน่ารกัของเดก็ชายคนนั้น

คนที่อาจเป็นลูกของเขา

‘ฉนัแน่ใจว่าป้องกนัทกุครั้งเวลาออกไปกบัแขก คนเดยีวที่ฉนัไม่เคย

ป้องกนัคอืพ่อของเดก็คนนั้น และเขากต็ายไปแล้ว เดก็คนนั้นไม่เกี่ยวกบั

คุณ’

เสยีงของลลษิาดงัแย้งขึ้นมาในความคดิเขา ท�าให้คฑาวธุชกัไม่มั่นใจ

ขึ้นมาแล้วว่าสิ่งที่เขาคดิเกี่ยวกบัเธอและเดก็คนนั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

คิ้วหนาของคฑาวุธขมวดมุ่นเมื่อคิดถึงทุกท่วงท่าของลลิษาบนเตียง 

ภาพผู้ชายมากหน้าหลายตาก�าลงัเรงิรกักบัเธอท�าให้เขาหงุดหงดิ เขาไม่อาจ

จนิตนาการถงึพ่อของเดก็คนนั้นได้ เพราะไม่รู้ว่าเป็นใคร
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ผูช้ายคนนั้นอาจเป็นคนที่เขารูจ้กัด ีหรอืเปน็คนที่เขาไมม่ทีางรูจ้กัไป

ตลอดชวีติเลยกเ็ป็นไปได้

ความคิดที่ฟุ้งขึ้นมาท�าให้คฑาวุธไม่อาจทนนอนอยู่ได้ เขาลุกจาก

เตยีงเดนิไปที่ห้องท�างาน ต้องมอีะไรบางอย่างดงึความสนใจของเขาออกจาก

เรื่องนี้ และแน่นอนว่าไม่มอีะไรจะได้ผลเท่าการท�างานอกีแล้ว

เช้าวันต่อมา หลังจากซดกาแฟเข้าไปแก้วใหญ่ คฑาวุธก็ขับรถ
ออกจากบ้านไปรอลลษิากบัลูกชายหน้าโรงเรยีน พอเหน็ทั้งคู่เดนิจูงมอืกนั

มาและพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนิทสนม ก็อดจินตนาการไม่ได้ว่าตัวเอง

ก�าลงัจูงมอือกีข้างของเดก็คนนั้นด้วย

น่าแปลกจรงิๆ ที่เขารู้สกึรกัเดก็คนนั้นตั้งแต่แรกเหน็ ทั้งๆ ที่เรื่อง

เด็กไม่เคยอยู่ในหัวสมองของเขาเลย แทบจะร�าคาญด้วยซ�้าถ้าเห็นเด็ก 

คนไหนส่งเสียงดังและไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจคนอื่น พอมาเห็นภาพแบบนี้

เขากย็ิ่งหลงรกัเดก็คนนั้นมากขึ้นอย่างห้ามใจไม่ได้

“ลูกคุณชื่ออะไรครบั” เขาถามลลษิาระหว่างรบัประทานอาหารเช้าใน

ร้านโจ๊กข้างร้านกาแฟคราวที่แล้ว

เมื่อได้ยินค�าถาม เธอมีท่าทีกระอักกระอ่วนเล็กน้อย แต่ในที่สุดก็

ตอบเขาออกมาจนได้

“มนสัค่ะ แกชื่อมนสั”

คฑาวธุพยกัหน้า และคดิว่าเดก็คนนี้คงเป็นดวงใจของลลษิา เธอจงึ

ตั้งชื่อเขาว่ามนสั

“เขาน่ารกัดนีะครบั”

“ค่ะ เป็นเดก็ร่าเรงิเข้ากบัคนง่าย”

“หน้าไม่ค่อยเหมอืนคุณนะ คงเหมอืนพ่อละส”ิ

ลลษิาชะงกั ใบหน้าอ่อนเยาว์ของเธอซดีเผอืดและมท่ีาทางลกุลี้ลกุลน

ขึ้นมาทนัท ีนั่นท�าให้เขาสงสยัว่าเธอปิดบงัอะไรเขาอยู่แน่ๆ
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“ค่ะ เขาเหมอืนพ่อ”

ค�าตอบนั้นท�าให้ทั้งคู่ต่างเงียบกันไปพักใหญ่ ลลิษาเอาแต่ก้มหน้า 

ก้มตากินโจ๊ก ส่วนเขาก็จ้องมองเธอราวกับท�าแล้วจะอ่านใจเธอได้ แต่ก ็

ไม่พบค�าตอบอยู่ดี

“หลงัจากคนืนั้น ชวีติคุณเป็นอย่างไรบ้างครบั”

ลลษิาชะงกั ช้อนในมอืสั่นเลก็น้อย เธอไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมา เขาจงึ

ไม่รู้ว่าเธอมปีฏกิริยิาอย่างไรกบัค�าถามที่เขาเพิ่งถามออกไป

“คนืที่ฉนักบัคุณ...เอ่อ...ออกไปด้วยกนัหรอืคะ”

“ใช่ครบั”

“ฉนักก็ลบัมาท�างานต่อ แล้วกอ็อกไปกบัแขกอกีหลายคน เลยท�าให้

ฉนัจ�าไม่ได้ว่าเคยมคีุณอยู่ในรายชื่อแขกพวกนั้นหรอืเปล่า”

คฑาวธุหรี่ตามองเธออย่างมั่นใจว่าเธอสร้างเรื่องโกหกเขาแน่ๆ เพราะ

วันที่เขากลับไปหาเธอที่เฌอริลีนบาร์ พนักงานบอกเขาว่าเธอไม่ได้ท�างาน 

ที่นั่นแล้ว

“แล้วแต่งงานตอนไหนครบั”

คราวนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสหีน้าเครยีดเข้มทเีดยีว

“ถามท�าไมคะ”

คฑาวุธยกัไหล่ “กไ็ม่มอีะไรครบั แค่ชวนคุยไปเรื่อยๆ ฐานะคนเคย

รู้จกักนั”

“แต่ฉนัจ�าไม่ได้ว่าเราเคยรูจ้กักนั ต้องขอโทษด้วยนะคะ บางเรื่องเป็น

เรื่องส่วนตวั ฉนัไม่สะดวกตอบ”

“ขอโทษครบั ผมไม่ได้ตั้งใจละลาบละล้วง”

“ช่างมนัเถอะค่ะ” ลลษิาถอนใจเฮอืก “ฉนัแค่อยากบอกว่าฉนัจ�าคุณ

ไม่ได้ แต่ถ้าคุณยนืยนัว่าเคยออกไปกบัฉนั แล้วจะมาเป็นเพื่อนกนั ฉนัก็

โอเค แต่ฉันคงคิดเลยเถิดไปกว่านั้นไม่ได้ เพราะฉันไม่อยากทรยศคนที่ 

ฉนัรกั”
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“ทั้งที่เขาตายไปแล้วหรอืครบั”

คิ้วบางขมวดมุน่ รมิฝีปากอวบอิ่มแดงจดัเม้มแน่นราวกบัสะกดความ

ไม่พอใจไว้ไม่ให้พลุ่งพล่านออกมา

“เขาไม่เคยตายไปจากหวัใจของฉนัค่ะ” ลลษิาตอบ

ชายหนุ่มกัดฟันแน่น เพราะจู่ๆ ก็รู้สึกเจ็บแปลบในอกขึ้นมาอย่าง

บอกไม่ถูกกบัค�าพูดนั้น

ลลษิาหลบุตาลงมองชามโจ๊กของเขา “ฉนัมธีรุะต้องไปท�าต่อ เชญิคณุ

กนิต่อตามสบายนะคะ”

พดูจบเธอกล็กุขึ้นเดนิไปจ่ายเงนิค่าโจ๊กสองชาม แล้วเดนิออกไปจาก

ร้านโดยไม่เหลยีวกลบัมามองเขาเลยแม้แต่วนิาทเีดยีว

คฑาวธุมองตามเธอไปจนลบัสายตาแล้วถอนหายใจเฮอืกใหญ่ เพราะ

การสนทนาของเขากบัเธอจบลงอย่างไม่สวยเท่าไรอกีครั้งหนึ่งแล้ว

“อะไรนะ ท่านรองฯ น่ะหรอื” กติตศิกัดิ์ขมวดคิ้วมุน่ ถามรชัเดช
ที่เพิ่งรายงานแผนการป่วนเฌอรลินีบาร์ที่จบลงอย่างไม่สวยนกั

“ดูจากคลปิแล้วเป็นท่านรองฯ แน่ๆ ครบั” ชายหนุ่มยนืยนั

“ให้ตายส ิเดก็นั่นจะท�าอย่างนั้นท�าไม เหน็ชดัๆ ว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อเรา”

“อนันี้ผมกไ็ม่แน่ใจครบั แต่คนของเราบอกว่าจู่ๆ  ท่านรองฯ กโ็ผล่ไป 

แล้วกจ็ดัการเคลยีร์เรื่องต่างๆ ด้วยตวัเอง ท�าเอาแผนของเราพงัไม่เป็นท่า

เลยครบั”

“บ้าจรงิ ไอ้เดก็คนนั้น” กติตศิกัดิ์กดัฟันบ่นงมึง�า เพราะถงึเบื้องหน้า

เขาจะมีท่าทีอ่อนน้อมต่อคฑาวุธ แต่ลึกๆ แล้วเขาก็ยังเห็นรองประธาน

กรรมการหนุ่มเป็นแค่เด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน�้านมเท่านั้น และที่เด็กคนนั้นยัง 

นั่งอยู่บนหัวใครต่อใครในบริษัทได้ ก็เพราะอ�านาจบารมีอันล้นเหลือของ 

ผู้เป็นพ่อ ไม่ได้มคีวามสามารถอะไรสกันดิ
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“ผมวา่ท่านรองฯ อาจใช้วธิตีสีนทิกบัเจ้าของร้านแลว้ค่อยตะลอ่มซื้อ

ที่ดนิตรงนั้นกไ็ด้นะครบั”

“ยุ่งยากเปล่าๆ แถมอาจเสยีเวลาฟรกีไ็ด้” กติตศิกัดิ์ส่ายหน้า

“แล้วจะเอายังไงต่อดีครับ จะเดินหน้าต่อหรือปล่อยให้ท่านรองฯ 

จดัการเรื่องนี้ไป”

“ขอคิดก่อน” กรรมการผู้จัดการหนุ่มใหญ่เคาะโต๊ะเบาๆ อย่างใช้

ความคดิ 

“ถ้าท่านรองฯ ท�าส�าเรจ็ คงจะได้หน้าไปอกีบาน ส่วนฝ่ายเราคงถูก

สบประมาทว่าท�างานไม่ได้เรื่อง” รชัเดชเอ่ยยุแยงซึ่งเป็นเรื่องที่เขาถนดั

“ไอ้เดก็เมื่อวานซนืเอ๊ย” กติตศิกัดิ์ขบเขี้ยวแล้วทบุโต๊ะดงัเปรี้ยง “เดนิ

หน้าต่อไปไม่ต้องสนใจท่านรองฯ เราจะต้องจบันงัผูห้ญงินั่นเซน็ขายที่ดนิให้

เราให้ได้ก่อน”

ผู้ช่วยหนุ่มยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วลุกขึ้นค้อมศรีษะให้เจ้านาย “ได้ครบั ผม

จะจัดการให้เรียบร้อย ท่านรองฯ คงไม่ได้ไปที่นั่นทุกวัน คงช่วยแม่นั่น 

เอาไว้ไม่ได้ตลอดหรอกครบั”

กิตติศักดิ์หมุนเก้าอี้หันไปมองวิวนอกหน้าต่างแล้วโบกมือกลับหลัง

ให้ผู้ช่วย “ไปได้แล้ว แล้วอย่าให้พลาดเหมอืนเมื่อวานล่ะ”

“ครบัท่าน”


