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หนึ่ง

ทันทีที่ก้าวเข้ามาในบริเวณนี้ โทรศัพท์มือถือก็ไร้คลื่น

ทันทีจนต้องเก็บใส่ลงกระเป๋าไปอย่างจ�ายอม

เสียงจ้อกแจ้กจอแจยังคงดังไปทั่วบริเวณในทุกขณะท่ีก้าว

เข้าหาผู้คน กลิ่นเหม็นอับปะปนกับกลิ่นเหม็นเน่าของตลาดปลาที่

อยูไ่ม่ไกลได้เป็นอย่างด ีสมกบัเป็นมุมทีไ่ร้ความซวิไิลซ์และไม่น่ามา

เยือนที่สุดของเมือง

‘ตรอกชุมนุมตลาด’ คือชื่อของสถานที่แห่งนี้ ชื่อที่ไม่เจาะจง

สิง่ใดเป็นพเิศษนอกจากความเข้าใจว่ามนัคอืตลาด มนัก็เป็นเช่นน้ัน 

ทว่าเป็นตลาดมืดที่ซุกซ่อนความโสมมหลายอย่างไว้อย่างไร้ความ

แนบเนียน

และมิมีใครที่แยแสท�าให้มันดีขึ้น เพราะในบางหนก็ได้

ประโยชน์จากที่นี่ไม่น้อย

ดั่งเช่นชายหนุ่มทั้งสองที่ก�าลังก้าวเดินเบียดเสียดกับผู้คน

มากมาย เสือ้คลมุตวัโคร่งใหญ่สทีมึซึง่ปิดคลุมใบหน้าและท้ังเน้ือตวั
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ของทั้งคู่ไม่ใช่ภาพประหลาดนักส�าหรับคนที่เข้ามาในตรอกชุมนุม

ตลาด

มีค�ากล่าวที่ว่าหากจะให้แยกว่าใครไม่ใช่คนที่อยู่ในตรอก

ชุมนุมตลาด ก็ให้มองหาคนที่ใส่ชุดคลุมหน้าคลุมตาเข้ามานี่ละ ยิ่ง

ปกปิดมากแสดงว่าอับอายที่จะเข้ามาในนี้มาก ต้องยิ่งมีเงินมาก

เสียงตะโกนเรยีกลกูค้าจากร้านทีล่กัลอบขายพวกอวยัวะสตัว์

หรือของไม่ถูกกฎหมายนักดังมาเป็นระยะๆ ผู้คนเดินสวนกันไปมา 

ส่วนมากมุ่งตรงไปยังอาคารขนาดใหญ่คล้ายสนามกีฬาซึ่งถูกปลูก

สร้างให้ด้านบนเปิดโล่ง ทว่าที่นี่เล็กกว่าและมักใช้เป็นที่จัดการ

แข่งขันต่อสู้ของมนุษย์

และวันนี้มีสิ่งที่น่าตื่นตายิ่งกว่า มันคือการประมูลทาส

“คุณน่านครับ” 

เสยีงเรยีกดงัมาจากข้างตวัเมือ่มาถงึทีห่มายแล้วจากคนท่ีปิด

หน้าตาตัวเองด้วยผ้าคลุมสีด�าสนิทที่ต้ังใจให้กลมกลืน แต่กลับด ู

แตกต่างเพราะเนื้อไหมคุณภาพดีจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามัน

ไม่ได้หาได้ทั่วไป

“ชื่ออะไร” เจ้าของร่างสูงใหญ่ ใบหน้าดุดันและมีรอยบากที่

ข้างแก้มเอ่ยถาม เขาท�าหน้าที่เป็นคนเฝ้าประตู ผู้ร่วมประมูลจะใช้

ชื่อจริงหรือปลอมก็ได้ ขอแค่มีให้จดตอนมอบป้ายชื่อก็พอ

“ชาล”ี คนทีย่นือยูด้่านข้างใต้ผ้าคลมุสเีทาขานชือ่ออกมาแทน 

พร้อมวางเงินปึกใหญ่ลงตรงหน้า

“อ้ะ” ป้ายประมูลเลขแปดสิบแปดถูกส่งมอบให้

ดวงตาโตทีห่างตาวาดยาวท�าให้ดวงตาคู่นีแ้สนสะกดเมือ่

ได้สบมอง กวาดมองบริเวณโดยรอบของภายในอาคารประมูล แม้
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แดดส่องมาถึงแต่ก็สกปรกยิ่งกว่าที่นอนของหมาบ้านตน ดูไม่ใช่

สถานที่ที่คนจะมาอยู่แน่นขนาดนี้ กลิ่นหรือก็ยอดแย่ มีแต่กล่ิน 

สาบมนุษย์

ถ้าเป็นคนอื่นๆ คงไม่รู้สึกแย่เท่ากับเขา

มนัเหมอืนเกดิมาคูก่นั ต่อให้ฉดียาทีเ่กรดดีท่ีสุดท่ีโลกน้ีมแีล้ว 

โอเมก้าอย่างเขาก็ยังคงได้กลิ่นไวกว่าพวกเบต้าธรรมดา

น่านน�้า คณิศร สินธุชลธร เป็นโอเมก้า

โลกแห่งนีน้อกจากเพศหลกัชายและหญงิ ยังถูกแบ่งลงไปอกี

ชั้นด้วยเพศรอง ได้แก่อัลฟ่า เบต้า และโอเมก้า ซึ่งคนโดยส่วนใหญ่

แล้วจะยอมรับในเพศรองมากกว่าเพศหลัก ใครเป็นอัลฟ่าก็มักจะมี

ภาษีดีในสังคมตั้งแต่เกิด โอเมก้ามักถูกมองว่าอ่อนแอไม่ค่อยมี

ศักยภาพ ส่วนเบต้าถือว่าธรรมดาไม่ได้มีอะไรด้อยหรือดีเป็นพิเศษ 

เป็นความเชือ่คร�า่ครทึีค่ณศิรมองว่ามนัไม่ถกูต้องและเหมารวมอย่าง

ร้ายกาจ 

ผูค้นโดยมากนัน้เป็นเบต้า ประชากรจ�านวนราวยีส่บิเปอร์เซน็ต์

จากทั้งโลกเป็นอัลฟ่า และที่เหลือเพียงหยิบมือราวสิบเปอร์เซ็นต์

นั้นคือโอเมก้า

อัลฟ่ามีพละก�าลังมากกว่าคนทั่วไป มีสัญชาตญาณว่องไว

และรุนแรงคล้ายหมาป่า บรรพบรุษุของมนษุย์ทีว่วิฒันาการมาตัง้แต่

สมัยยุคหิน และแน่นอนว่าสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ก็ด้วย จะ

เรยีกสภาวะทีม่นัเกดิขึน้ว่าคลัง่ อลัฟ่านัน้เมือ่คลัง่จะไร้สตริาวกับลมื

เลือนสมองไป ทว่าหากพยายามอดทนฝืนไว้ก่อนจะแย่ หรือใช ้

ยาระงับมันก็ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรง และหากไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะ

คลั่ง อัลฟ่าเองก็มีสมองและจิตส�านึกมากพอที่จะควบคุมตัวเองได้ 

โอเมก้าเองก็มีสัญชาตญาณที่ไว แต่ต่างกันตรงท่ีร่างกาย 
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ไร้พละก�าลังและมีความสามารถในการอุ้มท้องทั้งชายและหญิง 

ทารกทีเ่กดิจากโอเมก้ามกัจะแขง็แรงและเตบิโตได้ด ีทว่าโอเมก้าท้ัง

ชายและหญิงมักไม่สามารถท�าให้ผู้อื่นตั้งท้องได้ 

ส่วนเบต้ามักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนัก เบต้าชายและหญิง

สามารถให้ก�าเนิดทายาทร่วมกับอัลฟ่าและโอเมก้าได้

ทั้งอัลฟ่าและโอเมก้าจะต้องเสียเวลาในแต่ละเดือนอย่าง

น้อยหนึ่งถึงสองวันเพื่อไล่ตามสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้ของ 

ตัวเอง

ปัจจุบันนี้มียาออกมาหลายแขนง หลายเกรด ยิ่งแพงก็ยิ่งดี 

หรือต่อให้เป็นเกรดขี้ริ้วขี้เหร่แต่ก็ยังควบคุมสัญชาตญาณดิบพวก

นั้นได้

เพราะฉะนัน้เรือ่งอย่างข่าวในทวีทีีต่นเพิง่ดกูบัชาลไีปเมือ่วาน

ว่ามีอัลฟ่าคลุ้มคลั่งไล่กัดและท�าร้ายผู้คนที่เดินผ่านไปมา เจ้านั่น 

ถ้าโดนจับได้แล้วจะมาอ้างว่าเพราะไม่มียาที่ดีพอน้ันฟังไม่ขึ้นเลย

สักนิด

“คุณน่านครับ” ชาลีส่งกระดาษที่เขียนอย่างลวกๆ แล้ว 

ถ่ายเอกสารแจกคนที่เข้าร่วมประมูลทาสทุกคนให้เจ้านาย มันด ู

ราคาถูกสมของใช้แล้วทิ้ง ทว่าโอเมก้าชายผู้สูงส่งจากตระกูลใหญ่

กลับถือมันด้วยนิ้วเรียวยาวอย่างถนอม

คณศิรอมยิม้จนใบหน้าทีแ่สนเย่อหยิง่กลายเป็นอ่อนโยนและ

ดูซุกซนในชั่วพริบตาเมื่อมองเห็นชื่อที่ท�าให้ตนดั้นด้นมาถึงที่นี่

ดั่งฟ้า อนันต์พิสุทธิ์

ริมฝีปากอิ่มถูกขบจนเห็นฟันกระต่ายคู่น้อยที่โผล่ออกมา 

รับกับเครื่องหน้าหมดจด คณิศรเคาะข้อนิ้วไปบนกระดาษตรงชื่อ

ของคนที่ตนตั้งใจมาหา ดั่งฟ้าจะถูกพาออกมาเป็นล�าดับที่สี่
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ดวงตากลมวาวของคณิศรกวาดมองไปรอบตัว ก่อนจะหยุด

อยู่ที่พ่อบ้านซึ่งเป็นเบต้าข้างกาย

“ชาลี เราเอาเงินมาเยอะพอใช่ไหม” จู่ๆ ก็นึกไม่มั่นใจขึ้นมา 

ชาลีอมยิ้ม มองคนที่เด็กกว่าซึ่งตนเอ็นดูไม่ต่างจากน้องชาย

แม้ตามจริงแล้วคุณน่านคือเจ้านายก็ตาม

“ธนบตัรไม่เรยีงเลขพร้อมช�าระสองล้านเหรยีญครบัคณุน่าน” 

ชาลีกระซิบเสียงแผ่วเบาบอกจ�านวนส่ิงของในกระเป๋าที่ตนถือมา

เพ่ือไม่ให้คนอื่นได้ยิน คณิศรจึงเริ่มกลับมานิ่งได้มากขึ้น อากาศที่

อบอ้าวไม่ท�าให้ร้อนใจได้เท่าการต้องรอ แต่อีกแค่ไม่นานเท่านั้น

“จริงเหรอที่เขาว่าวันนี้มีอัลฟ่าถูกประมูลในฐานะทาสด้วย”

“จริงส ิเป็นอลัฟ่าจากตระกลูอนนัต์พสิทุธิล์ะ น่าสงสารเนอะ

ตระกูลใหญ่ขนาดนั้น ออกจะร�่ารวย พอล้มก็ล้มไม่เป็นท่า”

“โห นี่มันจากหอคอยงาช้างแล้วลงเหวเลยสิแบบนี้ แล้วเธอ

รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น”

“ฉนัได้ยนิเขาลอืมาว่าโดนโกง โดนป่ันหวัทุกทาง สุดท้ายก็ล้ม

ในเวลาแทบข้ามคืน ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือไปท�าให้ใครแค้นเข้า”

“แล้วอย่างนี้จับตัวคนท�าได้ไหม เอาเงินที่โดนโกงคืนมาได้

หรือเปล่า”

“ถ้าได้ ลูกชายคนโตของตระกูลอนันต์พิสุทธิ์จะเอาตัวเองมา

ขายแรงงานในตลาดทาสหรือไงล่ะ”

“จริงของเธอ แล้วยิ่งเป็นอัลฟ่าอีก ฉันเคยเห็นรูปอยู่บ้าง

ตามพวกข่าวสงัคม อายแุค่ยีส่บิสองแต่หน้าตาของดัง่ฟ้าน่ีหล่อมาก 

โอย ถ้าฉันมีเงินพอเสียหน่อยนะ จะไปขอซื้อน�้าเชื้อเขาเลยละ”

“นั่นสิ ตอนนี้คงยังอายอยู่ก็เลยมาขายแรงงานก่อน แต่ถ้า 

จนตรอกมากเข้าจริงๆ สักวันก็คงต้องเอาน�้าเชื้อมาเร่ขาย เราไป 
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เก็บเงินมาซื้อดีไหม น�้าเชื้ออัลฟ่าหน้าตาพรีเมียมแบบนี้ต่อยอดได้

เยอะ ไม่ก็ค้าก�าไรได้งาม”

เสยีงบทสนทนาของคนทีน่ัง่อยูด้่านหน้าเริม่ท�าให้คณิศรหน้า

นิ่วคิ้วขมวด โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายน�้าเชื้อของดั่งฟ้า

มันก็จริงที่ดั่งฟ้าเป็นอัลฟ่าเกรดดีเยี่ยม เชื้อที่มีเปอร์เซ็นต์จะ

เกิดมาแข็งแรง ฉลาดและหน้าตาดีของบรรดาอัลฟ่านั้นจะเป็น 

ท่ีต้องการในตลาดมืดทั่วไป รวมถึงตรอกชุมนุมตลาดแห่งน้ีก็ด้วย 

และ ดั่งฟ้า อนันต์พิสุทธ์ิ มีองค์ประกอบทุกอย่างใกล้เคียงค�าว่า 

เพอร์เฟกต์ แต่ไม่มทีางทีค่ณศิรจะปล่อยให้ใครมาสบูเอาน�า้เชือ้หรอื

แม้แต่หยาดเหงื่อไปจากดั่งฟ้าได้หรอก

เขาอนุญาตแค่ตัวเขาเองเท่านั้น

แถมเรื่องที่ผู ้คนเล่าลือต่อกันเกี่ยวกับการล้มละลายของ

ตระกลูอนนัต์พสิทุธิก์ม็ทีัง้ถกูและผดิ ทว่าขาดความจรงิไปหลายส่วน 

แม้เขาจะรู้ดีแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาว่านายใหญ่ของตระกูล พ่อของ 

ด่ังฟ้านั่นละที่ติดการพนันงอมแงม และมีหนี้ก้อนโตมโหฬารกับ 

บ่อน ถงึได้ต้องเอาสมบัติของตระกลูมาจ่ายหนี ้พอมคีนยืน่ข้อเสนอ

ซื้อหุ้นบริษัทก็ขายให้อย่างไม่ลืมหูลืมตา

ความจริงที่คณิศรรู้ดี เพราะตนเป็นคนวางแผนและด�าเนิน

การทุกอย่างด้วยความตั้งใจ เหนื่อยแทบแย่ แต่ก็ไม่เสียเปล่า

ดวงตาของคณิศรเป็นประกายมากขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าหล่อ

เหลา รูปร่างก�าย�าก้าวลงมายังลานด้านล่าง ความคิดกลับมาจดจ่อ

อยู่ตรงหน้าได้โดยที่ชาลีไม่จ�าเป็นต้องสะกิดเรียก มือผอมบีบ

กระดาษในมอืแน่นขึน้จนยบั รมิฝีปากอวบอิม่บดเม้มเข้าหากนั จ้อง

มองใบหน้าหล่อเหลา รปูร่างสูงก�าย�าผวิขาวจดั รมิฝีปากหยักสสีวย 

จมูกโด่งชัด โครงหน้าคมคาย คิ้วหนาเข้มได้รูป และดวงตาเรียวคม
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คู่นั้น

มาแล้ว ดั่งฟ้ามาอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว

“สินค้าหมายเลขสี่ เงื่อนไขในการประมูล ใช้แรงงาน ไม่

ประกอบกิจกรรมทางเพศใดๆ รวมทั้งขายน�้าเชื้อ ระยะเวลาในการ

ให้เช่าตวัสองสปัดาห์” ผูท้�าหน้าทีเ่ป็นโฆษกกล่าวออกไมค์ด้วยเสยีง

ไร้อารมณ์ ไม่ต่างจากร่างสงูใหญ่ทีย่นืกมุมอืกันหลวมๆ อยู่ด้านข้าง

ทว่าใบหน้าและรูปร่างที่สะกดตาของอัลฟ่าอดีตตระกูลใหญ่

ซ่ึงมีสายเลือดอัลฟ่าเข้มข้นสูงส่งท�าให้ผู้คนแตกตื่นแม้เพียงแค่มอง 

เสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วห้องโถง ราวกับว่าผู้คนซึ่งมาที่นี่ด้วยเป้าหมาย

อื่นก็นึกอยากจะประมูลเอาตัวของอัลฟ่าคนนี้ไป

เงื่อนไขที่วางไว้พวกนั้น ให้เงินมากหน่อยเดี๋ยวคนตั้งเงื่อนไข

หยุมหยิมมากมายในการร่วมเป็นสินค้าครั้งแรกเองก็ยอมผ่อนปรน

และท�าตามเองนัน่ละ สภาวะหมดเนือ้หมดตวัแบบนีเ้จรจาดีๆ  ไม่แน่

ได้ขึ้นเตียง ได้ลูกจากอัลฟ่าเชื้อดีก็ดูคุ้มเงินไม่น้อย

“เริ่มประมูล”

“สามพัน” เสียงดังมาจากมุมห้อง 

ฟังตัวเลขแล้วคณิศรก็มุ่นคิ้ว ระดับดั่งฟ้าให้ค่าแค่สามพัน 

ได้หรือ ถึงจะมีเวลาแค่สองสัปดาห์ น้อยจนน่าเสียดายก็เถอะ

“หนึ่งหมื่น” 

ถูกเกินไป คณิศรแย้งในใจ

“สามหมื่น”

“สามหมื่นห้า” 

ยืน่ราคาได้เท่านีเ้หรอ คนพวกนีจ้นแล้วไม่เจยีมตวัเอาเสยีเลย

“ห้าหมื่น”

ตอนแรกเขานึกกลัวท�าไมนะ ว่าคนพวกนี้จะมายื้อแย่งดั่งฟ้า
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แข่งกับเขา

“แปดแสน” คณศิรไม่จ�าเป็นต้องใช้เสยีงดงั มอืผอมชปู้ายเลข

ขึน้สงู เสยีงทุม้นุม่แผ่วเจอืความหวานบอกอย่างเป็นธรรมชาต ิและ

ทั้งห้องก็เงียบกริบกับราคาที่ได้ยิน เงินเอามาด้วยอีกมากแต่เก็บไว้

ก่อน เผื่อมีพวกน่าร�าคาญดันราคามาสู้

“หมายเลขแปดสิบแปด ยื่นราคาที่แปดแสนส�าหรับการ

ประมูลสินค้าชิ้นที่สี่ มีใครให้มากกว่านี้ไหม” 

เสียงโฆษกถูกเมินเฉยไปสิ้นเพราะทั้งห้องเงียบสนิท และยัง

คงหันมามองเจ้าของป้ายหมายเลขแปดสิบแปด

แค่สองสัปดาห์กับงานใช้แรงทั่วไป คงไม่ใช่ว่าคนคนนี้เป็น

อาชญากรชัน้เลวปลอมตวัมาหลอกเอาอลัฟ่าไปฆ่าแบ่งอวยัวะขาย

หรอกนะ ถึงได้ทุ่มมากเพียงนี้

“หมายเลขแปดสิบแปดชนะการประมูลสินค้าหมายเลขสี่” 

เสยีงสรุปทีไ่ด้ฟังท�าให้คณศิรยิม้แฉ่งออกมาจนตารเีป็นเสีย้ว

วันนี้ตนใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยละ

ดั่งฟ้ามองประเมินคนตรงหน้าด้วยสายตาเรียบนิ่งอย่าง

เคย อาจจะเป็นพรสวรรค์พเิศษทีม่ติีดตัวมาต้ังแต่เยาว์วยัทีท่�าให้เขา

สามารถท�าหน้าตาไม่แสดงอารมณ์อะไรได้แม้แต่ในสถานการณ์ท่ี 

น่ากังวลอย่างตอนนี้

การตดัสินใจอย่างฉกุละหุกและบ้าบ่ินของดัง่ฟ้ามนัได้ผลมาก

จนท�าให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนัก

ด่ังฟ้าเกดิมาเป็นอลัฟ่าเช่นครอบครวัของตน เขามพีละก�าลงั

ที่มากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วประมาณหนึ่ง ทักษะต่างๆ หากตั้งใจ

ฝึกฝนกท็�าได้ดีในระยะเวลาอนัสัน้ จงึคดิว่าอย่างน้อยช่วงนีท้ีไ่ม่อาจ
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ออกจากเมอืงได้กค็วรหารายได้ให้ทีบ้่านบ้าง ก่อนท่ีพวกเขาจะไม่มี

แม้แต่ที่ซุกหัวนอน

ตระกลูอนนัต์พสิทุธิข์องเขาเรยีกได้ว่าล่มในชัว่ข้ามคนื บรษัิท

ถกูเปลีย่นมอื และพวกตนไม่เหลอืเงนิเลย พนักงานทุกคนยังใช้ชวีติ

ตามเดิมได้เพียงแต่เปลีย่นผูบ้รหิารใหญ่ใหม่ ทว่าผูค้นในบ้านอนนัต์-

พิสุทธิ์กลับล้มไม่เป็นท่า

พวกเขาติดหนี้มหาศาล บ้านโดนยึดไปก็ยังไม่พอชดใช้ แถม

ยังถูกหมายห้ามออกจากเมืองเพราะกลัวว่าจะหนี เขาเองถ้าออก

จากเมอืงนีไ้ปต่างเมอืงทีเ่จรญิกว่ากอ็าจจะหางานอืน่ๆ หรอืหาหยบิ

ยืมมาพอให้ผ่านไปก่อนได้บ้าง แต่พอคนบ้านอนันต์พิสุทธิ์ทุกคน

ถูกห้ามออกจากเมืองเขาก็จนหนทาง

ตอนแรกเขาก็โทษพ่อกับแม่ที่เรื่องมันแย่ขนาดน้ี แต่เมื่อถึง

ขั้นที่พ่อพยายามฆ่าตัวตายจากเรื่องดังกล่าว ดั่งฟ้าก็รู้สึกว่ายังไงก็

คงต้องช่วยกันแก้ เขาเป็นคนตระกูลอนันต์พิสุทธิ์เหมือนกัน เงินที่

ใช้มาทั้งชีวิตพ่อแม่ก็หามาให้ เขาอยากท�าอะไรก็ได้ท�า ถ้าไม่ใช่ 

เรื่องใหญ่หรือจ�าเป็นก็ไม่เคยถูกบังคับ

หากจะสละเรอืเอาตวัรอดคนเดยีวกค็งไม่ด ีโดยเฉพาะกับแม่

และน้องสาว

บ้านหลงัโตของตนก�าลงัจะถกูยดึ แถมตอนนีเ้งนิกต็ดิลบ เลย

ต้องหาเงินมาส�ารองไว้บ้าง อย่างน้อยต้องมีเงินจ่ายค่าบ้านใหม่ถ้า

ทีมกฎหมายของอีกฝ่ายมาไล่ให้ออกจากบ้าน ตอนนี้ต้องตั้งต้น 

กันใหม่ จะหวังพึ่งพ่อแม่ก็คงยังไม่ได้ ทั้งคู่ขวัญเสียไปหมดแล้ว

ดัง่ฟ้าได้รบัค�าแนะน�าจากเพือ่นเก่าให้มาท่ีตรอกชมุนุมตลาด 

เขาเคยได้ยินว่ามันอยู่ตรงจุดเสื่อมโทรมของเมือง แต่ไม่เคยได้มา

จริง ที่นี่มีตัวแทนขายทาส ซึ่งสามารถมาขายแรงงาน หรือจะขาย
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ชีวิตเลยก็ได้ ดั่งฟ้าเลือกที่จะมาขายแรงงาน จะแบกหามอะไรเขาก็

ไม่เกี่ยง และเลือกใช้วิธีประมูลเพราะไม่รู้ว่าควรตั้งราคาแค่ไหน

ไม่นึกว่าตัวเองจะมีมูลค่าถึงแปดแสนเหรียญต่อเวลาสอง

สัปดาห์

“...” ดัง่ฟ้าละสายตาจากหน้าต่างของรถราคาแพงทีเ่มือ่ก่อน

บ้านตนก็มีอยู่หลายคันหันกลับมามองคนที่นั่งอยู่ตรงข้าม ฝ่ายนั้น

เอาชุดคลุมออกแล้ว

 ผอมมากแต่ก็น่ามอง และที่ส�าคัญสวย สวยมาก เป็นผู้ชาย

ที่มีใบหน้าหมดจด ผิวไม่ได้ขาวจัด ดวงตาโตหางตายาว จมูกโด่ง  

ริมฝีปากอิ่มเอิบ มีมุมที่มองแล้วคมคาย ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น

คนตรงหน้าดั่งฟ้าจ�ากัดความว่าสวยมากกว่า แม้แต่นิ้วมือก็ยังเรียว

สวยน่ามอง

แล้วก็ตัวหอมมาก

“คุณ” ดั่งฟ้าเอ่ยเรียก พยายามสบตากับอีกฝ่าย ทว่าดวงตา

ที่ดูเต็มล้นด้วยความรู้สึกกลับละไปมองที่อื่น

“ผมชือ่ ดัง่ฟ้า อนนัต์พสิทุธิ”์ ดัง่ฟ้าคดิว่าตนควรจะแนะน�าตวั

กับนายจ้างตลอดสองสัปดาห์ของตัวเอง อกีฝ่ายหนัมามองเขาเพยีง

ครูเ่ดยีวก่อนจะละสายตาไปจ้องมองทีก่ระจกมองหลงัของคนขบัรถ 

ราวกบัว่าขอความช่วยเหลือจากคนทีแ่นะน�าตัวกับเขาตัง้แต่เจอกัน

ว่าชื่อชาลี เป็นพ่อบ้าน

ดั่งฟ้านั่งเงียบรอไม่ได้ทวงถามอีก พอเขาเงียบอีกฝ่ายก็หัน

มามอง แต่ไม่สบตาอยู่ดี ทั้งที่ดั่งฟ้าคิดว่าตัวเองโดนมองมาตลอด

ตัง้แต่ตอนทีค่ณุหมายเลขแปดสิบแปดไปจ่ายเงนิกบัดลีเลอร์ เงนินัน้

โอนเข้าบัญชีเขาแบ่งกันด้วยอัตราสามสิบเป็นของดีลเลอร์ ส่วนอีก

เจ็ดสิบเป็นของเขา
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“เราช่ือน่านน�้า ชาลีเรียกเราว่าคุณน่าน” อีกฝ่ายแนะน�าตัว

ในที่สุด เสียงไม่ได้หวานหยด แต่ทุ้มนุ่มน่าฟัง

“แล้วคุณน่านอยากให้ผมท�าอะไร ผมยืนยันตามเงื่อนไขนะ

ครบัว่าผมจะไม่มเีพศสมัพนัธ์และไม่ขายน�า้เชือ้ แม้คณุจะจ่ายมาใน

ราคาสงู แต่ให้ท�างานหนกัแบกหามหรอืใช้สมองช่วยคดิเลขท�าบัญชี

เก่าเก็บนานสิบปีที่สุมกองไว้อะไรก็ได้หมด” ดั่งฟ้าอธิบายให้ชัดเจน 

แล้วคนเป็นนายจ้างกม็ุน่คิว้ ท�าปากยูน่ดิๆ มนัท�าให้แก้มของ

เขาดูนุ่มขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว “เรายังไม่ได้คิด”

“...” ดั่งฟ้ายอมรับว่าค�าตอบของอีกฝ่ายท�าเอาเขาพูดไม่ถูก 

ไม่ได้คิด แต่ใช้เงินเกือบล้านไปแล้วนี่นะ แต่ก็ว่าไม่ได้ พวกคนรวย

มักท�าอะไรแปลกๆ ตอนดั่งฟ้ามีเงินก็มีกิจกรรมที่ใช้เงินฟุ่มเฟือย 

อยู่มาก แต่ถึงขั้นนี้ก็ยังไม่เคย

“อกีพักใหญ่กว่าจะไปถงึบ้าน เราค่อยคดิระหว่างทางกไ็ด้” คง

เพราะเห็นสีหน้าเขา คุณน่านเลยอธิบายต่อ น�้าเสียงฟังดูเอาแต่ใจ

มากขึ้น แต่ไม่ได้น่าร�าคาญอะไรนัก คงเพราะเขาเป็นนายจ้าง

ด่ังฟ้าประเมนิแล้วคนตรงหน้าน่าจะอายมุากกว่าเขา มองจาก

หน้าตาอาจจะมากกว่าไม่เกินหนึ่งปี แล้วก็ตัวหอมมากจริงๆ

“คณุน่าน ผมคงต้องขอเสียมารยาท” ดัง่ฟ้าตวดัดวงตาเรยีวคม

จ้องมองคงตรงหน้าไม่วางตา และอีกฝ่ายก็ยังหลบตาเขาเหมือน 

เดิม

“มีอะไร”

“ผมขอถามได้ไหมว่าคุณเป็นเบต้าหรือโอเมก้า คุณคงรู้อยู่

แล้วว่าผมเป็นอลัฟ่า” ดัง่ฟ้าจ�าต้องถามเพราะอกีฝ่ายหอมมากเหลอื

เกิน ทว่ารูปร่างสูงโปร่ง ขาเรียวยาวไม่เหมือนโอเมก้าที่เขาคุ้นเคย 

และท่ีส�าคัญไร้ผ้าหรือสายหนังพันรอบคอเพ่ือป้องกันการถูกกัด 
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ตีตรา

แม้ในโลกแห่งนี้จะยากพิสูจน์เรื่องโง่เง่าอย่างคู ่แท้แห่ง 

โชคชะตาและการกัดสร้างพันธสัญญา ทว่าการโดนอัลฟ่ากัดตีตรา

ที่หลังคอโดยไม่เต็มใจนั้นไม่ส่งผลดีต่อโอเมก้าเลยจริงๆ

“โอเมก้าคอืส่ิงทีเ่ราเป็น” อกีฝ่ายตอบเสียงไม่ดงันักแต่ก็หนัก

แน่น ดัง่ฟ้าไม่ได้ถามถงึเหตุทีอ่กีฝ่ายไม่ปกป้องคอสวยๆ ของตน แต่

จดจ�าไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้นายจ้างสองสัปดาห์ของตัวเองมากเกินไป

เพราะอย่างไรอัลฟ่าก็เหมือนไฟ โอเมก้าก็เหมือนน�้ามัน ยิ่ง

เป็นน�้ามันหอมๆ เช่นนี้ยิ่งไม่ควรเฉียดใกล้ มันจะมีแต่ส่งผลเสีย 

ต่อกัน

“ดั่งฟ้า” 

“ครับ” เขาขานรับก่อนมองหน้าอีกคน

“คณิศร”

“ครับ?”

“เราชื่อจริงว่าคณิศร...เรียกหน่อย”

“คุณน่านน�้า คณิศร” ดั่งฟ้าเอ่ยให้ฟังด้วยเสียงทุ้มต�่าติดแหบ

ของตัวเอง แล้วก็นึกแปลกใจที่เจ้าของชื่อวาดย้ิมให้เห็น แม้ไม่ถึง

ขนาดยิ้มเห็นฟันแต่ก็มากพอให้ตาคู่สวยเรียวหยี

ท้ังท่ีเป็นคนที่มีดวงตาสวยมากขนาดนั้น ท�าไมไม่สบตากับ

เขากันนะ

ดั่งฟ้าเชื่อแล้วว่าคนตรงหน้าเขายังคิดไม่ออกจริงๆ ว่า

ต้องการซื้อเขาจากแหล่งค้าทาสมาท�าอะไร ในเมื่อสิ่งแรกที่ท�าเมื่อ

มาถึงบ้านหลังโอ่อ่าของอีกฝ่ายก็คือการกินข้าวด้วยกัน

โต๊ะอาหารที่ค่อนข้างยาวในบ้านหลังโตหรูหราเป็นอะไรที ่
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ดั่งฟ้าคุ้นชินเพราะตนก็เติบโตมาในตระกูลร�่ารวย ทว่าต้องยอมรับ

ว่าบ้านหลังนี้ของโอเมก้าผู้ดีมีเงินตรงหน้าเขานั้นใหญ่กว่าเสียอีก

ใหญ่แต่ไม่ค่อยมีคน

“ดั่งฟ้า ชอบไหม” อีกฝ่ายถาม มองข้ามโต๊ะรับประทาน

อาหารยาวเหยียดมา ระยะห่างระหว่างทั้งคู่ราวห้าเก้าอี้ได้

“อร่อยดคีรบั” เขาตอบตามจรงิ แม้แต่ชวีติเมือ่หนึง่เดอืนก่อน

ท่ียังคงเป็นคุณชายดั่งฟ้า อาหารราคาแพงเหล่านั้นก็ไม่ได้อร่อย

กลมกล่อมเท่านี้

ดั่งฟ้าก�าลังยิ้ม นั่นท�าให้คณิศรรู้สึกขัดใจที่โต๊ะซึ่งปกติตนนั่ง

กินข้าวอยู่เพียงล�าพังที่ปลายฝั่งนี้นั้นห่างกับอีกคนมากเกินไป

มันท�าให้เห็นรอยยิ้มที่หาดูยากของดั่งฟ้าไม่ชัด

“ไปด่ืมน�้าชากันดั่งฟ้า” ประโยคชักชวนก่ึงค�าสั่งท�าให้ดั่งฟ้า

รวบช้อนวางลงในจาน แม้จะยังติดใจรสชาติอาหารและยังไม่อิ่มดี 

ทว่าตนมาขายแรงงาน ได้กินดีเท่านี้ก็มากพอแล้ว

ดั่งฟ้าเดินตามคนตรงหน้าไป พอเดินอยู่ด้านหลังไม่ห่างกัน

นักท�าให้ดั่งฟ้าเห็นว่าคุณน่านเป็นคนค่อนข้างสูง อีกแค่ไม่ก่ีเซนต์ 

ก็น่าจะสูงเท่าตน ซึ่งส่วนสูงโดยมากหมดไปกับขายาวและช่วงคอ

เพรียวระหง ไหล่แคบผอม เสื้อที่อยู่ในกางเกงท�าให้เห็นเอวคอด 

ช่วงสะโพกได้รูป ผิวเนียนละเอียด

เป็นคนทีง่ดงามหมดจด และเขาไม่อาจปัดความคดิเรือ่งกลิน่

หอมๆ ของอีกคนออกไปจากหัวได้เลย

“นั่งสิ” มือผอมผายไปยังเก้าอี้สีขาวซึ่งจัดอยู่กลางสวน ใต้ 

ร่มไม้ที่มีสายลมเอื่อย ดั่งฟ้าทรุดตัวลงนั่งอย่างไม่ขัดใจ ชาลีรินชา

ให้คณศิร แต่ดัง่ฟ้าขอรนิเอง ทีน่ีเ่ขาเทยีบได้กบัคนงาน ไม่ใช่คณุชาย

ที่คนอื่นต้องมาปรนนิบัติ
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มือหนาประคองแก้วชาขึ้นจิบ กลิ่นหอม รสดี ดั่งฟ้ารู้สึกได้

ด้วยลิน้ว่ามนัมรีาคาแพงแค่ไหน ขนมอบใหม่หอมกรุน่วางตามลงมา 

คณิศรตกัขนมช้ินโปรดเข้าปากแม้ตายงัคงจ้องมองใบหน้าหล่อเหลา

ขาวจัดของดั่งฟ้าไม่วางตา

“...” ดั่งฟ้าเงยหน้าขึ้นเมื่อวางแก้วชาลงบนจานรอง มองคน

ตรงหน้ากลบัไปอกีรอบและเช่นเคย คณศิรยงัคงหลบตาเขา ราวกับ

ว่าการจ้องตากันกับเขามันเป็นเรื่องที่ยากเย็น

ยอมรับว่าพฤติกรรมแบบนี้ท�าให้บรรยากาศเริ่มอึดอัด

ดั่งฟ้าใช้นิ้วโป้งซ้ายถูนิ้วกลางข้างเดียวกันด้วยความเคยชิน 

มันเคยมีแหวนอยู่ตรงนั้น เขามักจะถูมันเวลาที่เครียด ทว่าตอนนี้

เหลือเพียงรอยของสีที่ต่างไปจากการไม่โดนแดด

“แหวนเหรอ” เสียงของคณิศรฟังดูเอาแต่ใจมากขึ้น แต่ไม่ใช่

แบบบนรถ ตอนนี้ดั่งฟ้ารู้สึกว่าอีกฝ่ายดูเหมือนก�าลังโกรธ

“ครับ”

“แหวนอะไร”

“แหวนประจ�าตระกลูครบั มนัมเีพชรฝังอยูผ่มกเ็ลยเอาไปขาย

แล้ว” ดั่งฟ้าตอบเสียงแผ่วลงตรงท้ายประโยค 

ตนผูกพันกับคุณปู่ที่ให้แหวนมามาก พอขายก็เลยรู้สึกแย่ 

ไม่น้อย ทว่ามีอะไรก็ต้องขายแล้ว แม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่เขาชื่นชอบ

กโ็ดนขายไม่เหลอื มแีค่โน้ตบุก๊กบัมอืถอืเท่านัน้ทียั่งเก็บไว้เพราะแม้

มันจะแพงแต่ก็ยังจ�าเป็นมากกว่า

“ไม่ใช่แหวนหมั้นสินะ” คณิศรพึมพ�า ความรู้สึกขุ่นเคืองในใจ

เริ่มเบาลง 

ดั่งฟ้ามองคนตรงหน้าไม่นึกแปลกใจ

เมื่อสามเดือนก่อนงานหมั้นของทายาทตระกูลอนันต์พิสุทธิ์
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อย่างดั่งฟ้ากับกันยา คุณหนูตระกูลใหญ่จากบริษัทคู่ค้านั้นเป็นข่าว

ใหญ่โต เธอเพียบพร้อมในแบบที่ผู้เป็นพ่อแม่สามีคาดหวัง แม้เธอ

จะเป็นเบต้าก็ไม่ได้น่ากังวลเพราะฐานะอันร�่ารวยและมารยาทงาม

ล�า้ของเธอ ส่วนดัง่ฟ้าไม่ได้มคีนรกั เขาคดิว่าหมัน้กไ็ม่เสยีหาย กนัยา

ก็เป็นคนน่ารักดี

แต่พออนันต์พิสุทธิ์ล้มละลาย พ่อแม่ของกันยาเริ่มล�าบากใจ 

สดุท้ายการหม้ันกย็ติุลง เขาไม่แปลกใจนกักบัการตดัสนิใจน้ี การขดุ

ตระกูลที่ล้มละลายขึ้นมามันได้ไม่คุ้มเสีย

“ผมใส่แหวนหมั้นไม่นานพอที่จะท�าให้น้ิวไม่โดนแดดจน

เปลีย่นสแีบบนีห้รอกครบัคณุน่าน” ดัง่ฟ้าตอบคนตวัเลก็กว่า มอืหนา

ยกแก้วชาขึ้นมาจิบอีกหน

จึงท�าให้พลาดได้เห็นรอยยิ้มจากโอเมก้าตรงหน้าตน ครั้งนี้

ไม่ใช่ยิ้มซุกซนหรือยิ้มที่เจือความหวาน

ทว่าเป็นยิ้มที่ดูเยือกเย็นและนิ่งลึก

เมื่อคณิศรคิดว่าไม่เสียทีที่ลงทุนลงแรงไปตั้งมาก เพื่อท�าให้

งานหมั้นของดั่งฟ้ายุติลง เพื่อท�าให้ตระกูลอนันต์พิสุทธิ์ล้มละลาย

เพื่อให้ดั่งฟ้ามานั่งอยู่ตรงนี้ เบื้องหน้าตน
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เป็นวันที่สามแล้วที่ดั่งฟ้าถูกประมูลทาสมาจากตรอก

ชุมนุมตลาด เขาตื่นแต่เช้า แต่งตัวด้วยชุดกางเกงยีนขายาวเสื้อยืด

เตรียมพร้อมส�าหรับทุกงานไม่ว่าหนักเบา

ชุดท่ีด่ังฟ้าใส่เป็นของมียี่ห้อตามที่เคยซื้อไว้ ตนไม่อยากซื้อ

เสื้อผ้าใหม่ บางชิ้นที่เป็นแบรนด์หรูมีราคาดั่งฟ้าเอาไปขาย แล้ว 

ค่อนข้างแปลกใจที่ราคามันดีไม่น้อย บางชิ้นราคาใกล้เคียงกับตอน

ที่เพิ่งซื้อออกจากชอปมาด้วยซ�้า

เขาเดินลงมาที่ห้องอาหารในเวลาเช้าตรู่ ห้องนอนที่ได้นอน

นัน้ดดูมีาก เตยีงหนานุม่ และมนัอยูบ่นชัน้สองเคยีงข้างกับห้องของ

คณิศรผู้เป็นเจ้าของบ้าน

บ้านนีม้ห้ีองจ�านวนมาก และคนทีเ่หน็อยู่หลักๆ มแีค่สองคน

คือคณิศรกับชาลี ส่วนแม่บ้านหรือคนรับใช้คนอื่นจะโผล่มาบ้างแต่

ไม่บ่อยนัก

วนันีด้ัง่ฟ้าลงมาเช้ากว่าเมือ่วานจงึท�าให้บนโต๊ะยงัไม่มอีาหาร
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เช้ามารอ และดเูหมอืนเจ้าโต๊ะไม้ตวัยาวจะถูกเปล่ียนเป็นโต๊ะเลก็ซึง่

เหมาะส�าหรับคนไม่เกินห้าคนนั่ง โต๊ะตัวนี้แกะสลักลวดลายอย่าง

สวยงาม

“อรณุสวัสดิค์รบัคณุดงัฟ้า” พ่อบ้านตัวสงูโค้งทกัทายจนดัง่ฟ้า

ต้องรีบโค้งกลับ อีกฝ่ายยังมียิ้มมุมปากนิดๆ เหมือนเคย “คุณน่าน

จะลงมาทีโ่ต๊ะอาหารราวแปดโมงเช้าครบั” ชาลเีอ่ยบอกต่อทนัทโีดย

ไม่ต้องถาม 

เมื่อวานดั่งฟ้าก็ตื่นเวลานั้น ทว่ารู้สึกไม่ถูกต้องนักวันนี้ก็เลย

ตื่นเช้าขึ้น

“ไม่เป็นไรครับผมรอได้ แล้วคุณน่านได้บอกคุณชาลีไหมครับ

ว่าวันนี้ให้ผมท�าอะไรบ้าง จะได้ท�ารอไปก่อนคุณน่านตื่น” 

ด่ังฟ้ามองหน้าคูส่นทนา ชาลยีงัอมยิม้ ผายมอืเชญิให้อกีฝ่าย

นั่งลงตรงโต๊ะกินข้าว หยิบกาน�้าชาและถ้วยลายสวยขลิบทองส่งมา

ให้ เพราะรู้ว่าดั่งฟ้าต้องการรินชาเอง

“คณุน่านไม่ได้สัง่อะไรไว้ครบั ทีจ่รงิคณุน่านน่าจะคาดหวงัว่า

ตอนนี้คุณดั่งฟ้าก�าลังหลับสบาย” 

พอชาลีบอกแบบนั้นดั่งฟ้ายิ่งรู้สึกอึดอัดขึ้นมา สองวันแล้วที่

เขาไม่ได้ท�าอะไรเลยนอกจากนั่งๆ นอนๆ ส่วนมากก็เดินตาม

เจ้าของบ้านไปทุกที่

โอเมก้าตัวหอมผอมเพรยีวพาเขาไปหลายทีใ่นบ้าน ชีช้วนให้

ดูนั่นนี่ คล้ายกับว่าต่ืนเต้นที่ได้มีเพื่อนใหม่มาหาก็เลยพาชมที่อยู่  

ดั่งฟ้าไม่ได้ว่าหรือขัดใจอะไร ถือว่าช่วงเริ่มงานแรกๆ แบบนี้ การที่

รู้จักอาณาบริเวณของสถานที่ท�างานไว้ย่อมดีกว่าไม่รู้

แต่ก็ชักรู้สึกว่าตัวเองควรท�างานที่เป็นงานจริงๆ เสียที เมื่อ

ก่อนอาจจะไม่รู ้ซึ้ง แต่ตอนนี้ดั่งฟ้ารู้ดีมากทีเดียวว่าเงินจ�านวน 



~ ดั่งฟ้าเทียมสมุทร ~

24

แปดแสนเหรียญนั้นมีค่ามหาศาลเพียงใด ตนควรจะท�างานให้คุ้ม 

ค่าจ้างหน่อย

“คุณชาลีขึ้นไปเตรียมตัวดูแลคุณน่านเถอะครับ เดี๋ยวผมหา

อะไรอ่านในมือถือรอเวลาคุณน่านมาสั่งงาน”

“คุณน่านไม่สะดวกให้ใครไปยุ่งด้วยตอนนอนหรือตอนเช้า

ครับ เรื่องจ�าพวกที่ผมต้องคอยดูแลล้างหน้าแต่งตัวให้ คุณน่านจะ

ท�าเองท้ังหมด แค่ต้องโทร. ขึ้นไปปลุกตอนใกล้แปดโมงเท่านั้น”  

ชาลีอธิบาย 

ด่ังฟ้าขานรับในล�าคอ นั่นสินะ อีกฝ่ายเป็นโอเมก้าแถม 

ตวัหอมเสยีขนาดนัน้คงไม่สะดวกใจในการใกล้ชิดใคร แม้จะเป็นคน

ที่อยู่กันมานานก็ตาม

“เช่นนั้นระหว่างรอ เรามาคุยกันดีไหมครับคุณดั่งฟ้า”

“ผมไม่ใช่คนคุยเก่งนักหรอกนะครับ” ดั่งฟ้าออกตัว ที่จริง 

ถ้าไม่ใช่เพราะอยู่ในสถานะคนถูกจ้างงานเลยต้องแสดงมิตรไมตรี 

ตอบรับต่อคนที่มีไมตรีด้วย ดั่งฟ้าค่อนข้างจะเป็นพวกชวนคุยไม ่

รื่นหูกว่านี้มาก

“ไม่เป็นไรครับ ผมแค่อยากทราบว่าทางเราดูแลคุณดั่งฟ้า 

ขาดตกบกพร่องตรงไหนไปหรือเปล่า” ชาลีถามขณะดั่งฟ้ารินชา 

ใส่แก้วตัวเอง

“ผมเป็นแค่ทาสขายแรงงาน นี่ดีกว่าที่ผมคิดไว้มากครับ”

“แล้วคุณดั่งฟ้ารู้สึกยังไงกับคุณน่านครับ”

เจอกันเพียงสองวันจะให้เขารู้สึกอะไรดีล่ะ และเหมือนชาลี

จะเดาใจได้จึงเปลี่ยนค�าถาม

“คุณดั่งฟ้าคิดว่าคุณน่านเป็นยังไงบ้างครับ”

ดั่งฟ้านิ่งคิดไปครู่ใหญ่ กลืนชารสอ่อนทว่าหอมเข้มลงคอ
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“เป็นคนร่าเริงดีนะครับ” ดั่งฟ้าจ�ากัดความออกมาได้แบบนี้ 

คณุน่านมมีมุแปลกๆ อยูห่ลายจดุเหมอืนกนั แต่การบอกว่านายจ้าง

ตัวเองแปลกคงไม่เหมาะเท่าไหร่ โดยเฉพาะที่อีกฝ่ายไม่ยอมสบตา

กบัเขาทัง้ทีเ่ขารูส้กึว่าตวัเองโดนมองอยูต่ลอด แต่กด็เูป็นคนอธัยาศยั

ดี ถือว่าเป็นคนรวยที่ไม่ได้ดูเป็นภัยมากนัก

“งั้นหรือครับ” ชาลียิ้มได้มากขึ้นเมื่อเห็นว่าแขกที่ถูกเชื้อเชิญ

มานั้นมีความรู้สึกเป็นบวกต่อนายตน

“ผมถามได้ไหมครับว่าคุณน่านอายุเท่าไหร่” ดั่งฟ้าคิดว่าอีก

ฝ่ายมีมุมเอาแต่ใจคล้ายเด็กอยู่พอสมควร ทว่าเอาแต่ใจกับความ

ร�า่รวยดเูป็นของคูก่นัจงึไม่มัน่ใจเท่าไหร่ ยิง่หน้าตาน่ามองดูเด็กมาก

ขนาดนั้นจึงคิดว่าบางทีอีกคนอาจจะเด็กกว่าตนก็ได้

“ปีนี้คุณน่านอายุยี่สิบหกครับ”

“ดูเด็กกว่าอายุมากเลยนะครับ”

“ครับ ความอ่อนวัยเป็นของขวัญที่คุณน่านได้รับมาจาก 

คุณยายและคุณแม่ของคุณน่าน” 

ดั่งฟ้าพยักหน้ารับค�ากล่าวของชาลี แล้วจิบชาต่อ

ความเงยีบโรยตวัล้อมรอบพร้อมเขม็นาฬิกาท่ีขยับต่อไป พอ

ไม่มเีจ้าของบ้านอยูใ่กล้ๆ บ้านหลงันีก้ด็กูว้างใหญ่จนน่าเบือ่เกนิไป

หน่อย

“บางทีสิ่งที่คุณน่านอยากได้มากที่สุดจากคุณตอนน้ีอาจคือ

ความเป็นเพื่อนก็ได้นะครับ” ชาลีเอ่ยขึ้นมาก่อนที่จะขอตัวเดิน 

ออกไปเติมชาในกาเพิ่ม ทิ้งให้ดั่งฟ้าขบคิดสิ่งที่ได้ฟังตามล�าพัง

“ท�าไมชาลีไม่บอกเราว่าดัง่ฟ้าตืน่แล้ว ท�าไมไม่ปลกุเราให้

เร็วกว่านี้” ประโยคแรกรับอรุณเมื่อคณิศรเดินลงจากบันไดหินอ่อน
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ยาวเหยียด ด่ังฟ้าจึงลุกจากเก้าอี้เดินตรงไปหานายจ้างตลอด 

สองสัปดาห์ทันที

“ขอโทษด้วยครับ ครั้งหน้าผมจะปลุกคุณน่านให้ไวกว่านี้”

“อื้อ แบบนั้นแหละ” คณิศรเริ่มยิ้มอีกรอบ หันมามองคน 

ตัวโตข้างกาย ดั่งฟ้าแต่งชุดธรรมดาๆ แบบนี้ก็ยังดูดีมากเหลือเกิน

“วันนี้คุณน่านจะให้ผมท�าอะไรครับ ตั้งแต่มาอยู่ท่ีน่ีผมยัง 

ไม่ได้ท�างานอะไรเลย” ด่ังฟ้ารีบถามเข้าประเด็น คณิศรแค่ยักไหล่ 

เดินพากลิ่นหอมไปนั่งที่เก้าอี้

“ทีน่ีม่คีนท�าทกุอย่างหมดแล้ว ด่ังฟ้าแค่อยู่เฉยๆ ไม่ได้เหรอ” 

คณิศรไม่เข้าใจ ไม่ดีหรือไง แค่นั่งๆ นอนๆ ให้เขาคอยแอบ

มองก็ได้เงินแล้ว ท�าไมชอบถามหางานให้ยุ่งยาก

“มันไม่ใช่เงินน้อยๆ ผมไม่อยากรู้สึกติดค้างคุณน่าน” ดั่งฟ้า

บอกเสียงจริงจัง 

คนฟังยู ่ปากอย่างไม่รู ้ตัวเมื่อได้ยินค�าพูดค�าจาตัดความ

สัมพันธ์แบบนั้น

“หรอืจะให้ผมตามไปทีท่�างาน จ�าพวกงานเอกสารกไ็ด้นะครบั 

ผมจบบริหาร พอจะเข้าใจรูปแบบการท�างาน ผมรู้ว่าผมยังเด็ก แต่

มอีะไรทีต้่องสอนปลกีย่อยผมกพ็ร้อมเรยีนรูเ้พือ่ท�างานให้คณุน่าน”

ที่นี่เป็นเมืองท่า มีมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้ใหญ่มากนัก ดั่งฟ้า

จบมหาวิทยาลยัมชีือ่ในต่างเมอืงซึง่จากบ้านเกดิไปเรยีนอยู่หลายปี 

หมายใจว่าเรียนจบแล้วจะมาดูแลกิจการที่บา้นต่อจากบุพการี ทว่า

ยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้จับงานบริหารก็ไม่มีบริษัทเหลือให้เขาท�าแล้ว

“ด่ังฟ้าด้ือจงั” คณศิรบ่น เสยีงหวานไม่ได้ดจุงึไม่ได้ฟังดนู่ากลวั 

มือผอมลงมีดบนเนื้อปลาย่างหอมกรุ่นที่เป็นมื้อเช้า

คณิศรมั่นใจในความเก่งและฝีมือของดั่งฟ้ามากต่างหาก ถึง
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ได้ไม่ให้ยุ่งกับพวกงานต่างๆ ที่บริษัทซึ่งตนดูแล ปกติแล้วคณิศรจะ

ไปท�างานทุกห้าวัน อีกสองวันพักผ่อน แม้เข้าไปไม่เต็มวันก็มีแวะ

เวียนไปใส่ใจ

มีแค่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เข้าบริษัททุกวัน เครียดแทบแย่กับการ

วางแผนจัดการตระกูลอนันต์พิสุทธิ์หลังจากรู้ข่าวหมั้นของดั่งฟ้า

คนอย่างคณิศรเจอคนมามาก อัลฟ่าก็ไม่น้อย สิ่งที่เรียนรู้ได้

มากทีส่ดุคอือลัฟ่าเกดิมาเหนอืคนทัว่ไปอยูแ่ล้วหน่ึงชัน้ด้วยร่างกาย

ที่แข็งแรงเหมือนได้รับพร แต่ส่ิงที่เป็นจุดด้อยอย่างมากของอัลฟ่า

คอื ความประมาทและหลงในตน อย่าง ธเนต อนันต์พิสทุธิ ์พ่อของ

ดั่งฟ้าที่พลาดพลั้งให้แก่ตนมากมายก็ไม่ใช่เพราะประมาทถือดีใน

ความเป็นอัลฟ่าจนไม่รอบคอบหรอกหรอื แล้วตอนนีด้ัง่ฟ้ากค็งเรยีน

รูจ้ากความผดิพลาดมาแล้ว หากให้ไปท�างานใกล้ชดิกับแหล่งข้อมลู 

กลวัดัง่ฟ้าจะรูท้นัจนจบัได้ว่าบรษัิททีก่วาดซือ้หุน้ของท่ีบ้านเขาด้วย

หลากหลายแหล่งที่มานั้นล้วนเป็นคณิศร ผู้ที่มีสิทธิ์ไปยุ่มย่ามกับ

บ่อนหลวง หลอกล่อให้ธเนตเพิ่มวงเงินพนันก็คือตนเช่นกัน

คณศิรอยากรูจ้กัดัง่ฟ้ามากข้ึนกว่านี ้อยากให้ดัง่ฟ้าอยู่ไม่ไกล

จากตน และไม่อยากให้อัลฟ่าตรงหน้ารู้เรื่องที่ไม่ควรจะรู้เกี่ยวกับ

ตนมากเกินไป

“ดั่งฟ้าไม่ชอบอยู่กับเราเหรอ”

“ผมไม่ชอบอยู่เฉยๆ” 

ค�าตอบทีไ่ม่ได้บอกว่าอกีฝ่ายหมางเมนิตนท�าให้คณศิรอมยิม้

“งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะหาอะไรให้ดั่งฟ้าท�าแล้วกัน” เอ่ยแล้ว

ลงมอืกนิอาหารเช้าต่อไปเรือ่ยๆ สายตาแอบลอบมองคนตรงหน้าที่

ก�าลังลิ้มรสอาหารมื้ออร่อย

ได้เหน็หน้าดัง่ฟ้าใกล้ขึน้มาก คดิไม่ผดิเลยทีเ่ปลีย่นโต๊ะกนิข้าว
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เสียงเตือนจากมือถือในกระเป๋ากางเกงท�าให้ดั่งฟ้าขมวดคิ้ว

เสมอง

“หยิบขึ้นมาดูสิ อาจจะเป็นเรื่องด่วนก็ได้” คณิศรเอ่ยปาก

อนุญาต ท�าท่าไม่คิดอะไร แต่ดวงตากลมวาวจ้องมองอีกฝ่ายไม่ละ

สายตา

อาจจะเป็นข้อความที่คณิศรก�าลังรอให้ส่งถึงดั่งฟ้าอยู่ก็ได้

“อะไรเนี่ย!” ดั่งฟ้าสบถออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เมื่อเห็นแจ้ง

เตือนที่เข้ามา พร้อมข้อความจากห้องสนทนากับตัวแทนดีลเลอร์ 

พ่อค้าทาสซึ่งตนตกลงท�าสัญญาด้วย

“มีอะไรเหรอดั่งฟ้า” คนเป็นนายจ้างถามย�้าให้แน่ใจ แม้จะรู้

สาเหตุที่หัวคิ้วของอีกฝ่ายขมวดมุ่น

“ดูเหมือนว่าผมจะถูกโกงครับ”

“จริงเหรอ บอกเราได้ไหม” คณิศรเร่งถาม 

ดั่งฟ้าถอนหายใจอย่างอึดอัดที่จะเล่า แต่นายจ้างถามมาถึง

ตรงนี้แล้ว บอกไปก็คงไม่ได้เสียหาย

“ก็ดีลเลอร์ที่คุณน่านไปยื่นประมูลผมมานั่นแหละครับ ตาม

เดิมเราตกลงกันที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของผม แต่ตอนนี้เหลือแค่

ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เพราะทางนั้นหักหลายจุด โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ผม

ขายแรงงาน มีข้อชี้แจงมาเยอะมากส�าหรับการโกงครั้งนี้ ผมพลาด

เองที่ไม่ตรวจสอบช่องโหว่ของสัญญาให้ดี” ดั่งฟ้าขมวดคิ้วแน่น นึก

เจบ็ใจไม่น้อย แม้ต่อให้ได้ส่วนแบ่งเพยีงยีส่บิเปอร์เซน็ต์ของการจ้าง

งานครั้งนี้มันจะเป็นจ�านวนไม่น้อย แต่เขาควรได้ตามกติกาที่ตกลง

สิ ไม่ใช่เล่นคดโกงกัน

คนฟังกระตุกยิ้มมุมปากจนต้องกดส้อมจิ้มแคร์รอตรสหวาน
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มาเคี้ยว เพราะรู้ดีว่าข้อชี้แจงนั้นสมบูรณ์เพียงใดในเมื่อตัวเขาเขียน

เองกับมือทุกค�า คณิศรมานอนคิดดูแล้วว่าสองสัปดาห์น้อยเกินไป 

ถ้าคร้ังหน้าดั่งฟ้าไม่มาประมูลทาสอีกล่ะ หรือดันมีคนอื่นรู้เรื่อง 

ดั่งฟ้าแล้วมาแย่งเขาไปล่ะ ต่อให้ไม่ชอบพอดั่งฟ้าโดยตรง แต่แค่ 

เป็นอัลฟ่ารูปลักษณ์ดีเยี่ยมแบบนี้ ก็ต้องมีพวกที่คิดจะใช้เงินแข่งสู้

กับเขาหลงมาก็ได้

ไม่เอาหรอก เขาไม่อยากแบ่งดั่งฟ้าให้ใคร

ก็เลยไปเจรจาติดสินบนท�าการโกงกับดีลเลอร์ของดั่งฟ้า 

พอใช้เงินให้มากพออะไรก็ง่ายไปหมด คณิศรเขียนดักจุดโหว่ของ

สัญญาเพื่อหักเงินให้ดั่งฟ้าได้ไปแค่นิดเดียวพอ

แล้วก็...

Rrrrr

“รับสายสิดั่งฟ้า” คณิศรยิ้มเมื่อร่างสูงใหญ่รีบรับโทรศัพท์

จริงๆ เสียงขานตอบบอกชัดว่าปลายสายคือดุจดาว แม่ของดั่งฟ้า 

ใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขรึมขึ้นเรื่อยๆ

จังหวะเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างที่ตั้งใจเลย ดีจัง

“ครบัแม่ ครบั” ดัง่ฟ้าถอนหายใจยาวเหยียดเมือ่เก็บโทรศพัท์

ใส่กระเป๋ากางเกง

“มีอะไรเกิดขึ้นเหรอดั่งฟ้า” ถามในสิ่งที่ตนรู้ดีอยู่แล้วอีกตาม

เคย

“น้องสาวของผมไปหางานพิเศษท�าแล้วเกิดท�าของเสียหาย 

มนัเป็นเงนิจ�านวนมากเลยละครบั” ดัง่ฟ้าบอกเสียงเครยีด เล่าเท่าท่ี

ถาม เพราะความจรงิแม่เขาย�า้มาอกีว่าฝ่ายกฎหมายของคูก่รณีของ

ที่บ้านเร่งเร้ามาอีก ดูเหมือนต้องการเงินเพิ่ม

พอตอนทีจ่ะมีปัญหาทกุอย่างกป็ระเดประดงัเข้ามาจนดัง่ฟ้า
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ปวดหัว

“ถ้าแบบนั้นดั่งฟ้าก็ท�างานกับเราต่อสิ เราจะจ่ายค่าจ้างให้ 

ดั่งฟ้าโดยตรง ไม่มีเล่นตุกติกหักอะไรแน่ จะมากกว่าแปดแสนต่อ

สองสัปดาห์กไ็ด้นะ แค่ดัง่ฟ้าเสนอมา” คณศิรบอกอย่างกระตอืรอืร้น 

เขาอยากให้คนตรงหน้าตอบรบัจรงิๆ ลงทนุจดัฉากเพิม่ทกุอย่างเลย

นี่ จะดีลเลอร์ แม่ น้องสาว ก็ล้วนแต่เป็นฝีมือของเขา

แล้วถ้าดัง่ฟ้ายงัไม่ตกลงทีจ่ะอยูก่นัเรือ่ยๆ ต่อไป เขาก็ไม่อยาก

จะท�าอะไรเพิ่มอีก ถ้าไม่จ�าเป็น

“ขอบคุณครับ แต่ผมคงไม่กล้าเรียกเงินมากเท่าเดิมกับงานที่

ผมท�าแค่นี้”

“งั้นเราก�าหนดให้สัปดาห์ละแสน จ่ายล่วงหน้าสิบล้านเลย” 

ตอนแรกคณิศรจะจ่ายล่วงหน้าร้อยล้านเหรียญไปเลย แต่ชาลีบอก

ว่าเวลาสะสมมันดูเยอะเกินไปจนอาจจะท�าให้ดั่งฟ้าไม่ตกลง

“ขอบคุณครับ” ดั่งฟ้าจ�าใจรับข้อเสนอ ในสถานการณ์แบบนี้

สิ่งท่ีคนตรงหน้ายื่นมาให้ถือว่าดีที่สุดแล้ว และคณิศรก็ดูไม่ใช่คน 

เลวร้ายอะไร

‘บางทีสิ่งที่คุณน่านอยากได้มากที่สุดจากคุณตอนน้ีอาจคือ

ความเป็นเพื่อนก็ได้นะครับ’

ช่วยเหลอืกันเพยีงนีเ้พราะมองเขาในฐานะเพือ่นหรอื เช่นนัน้

คณิศรนับว่าเป็นคนที่น่ารักเลยทีเดียว

“งั้นให้เราโอนให้หรืออยากได้ทั้งโอนและเป็นเงินสดส่งไปท่ี

แม่ของดั่งฟ้า...เอาแบบหลังแล้วกัน เดี๋ยวเราให้ชาลีจัดการให้”

“ไม่ต้องรบีขนาดนัน้หรอกครบั” ดัง่ฟ้าแย้ง แต่อกีฝ่ายส่ายหน้า 

ใบหน้าหมดจดหันไปมองชาลี แค่นั้นเบต้าร่างสูงใหญ่ก็โค้งรับแล้ว

เดินหายไปจัดการงานที่ได้รับมอบหมายทันที
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“ดั่งฟ้าชอบรถใช่ไหม งั้นดั่งฟ้ามาเป็นคนขับรถของเรานะ” 

คณิศรบอกด้วยรอยยิ้ม 

คนเป็นลูกจ้างพยกัหน้ารบัเม่ือเห็นว่าเป็นงานทีจ่รงิจงัจบัต้อง

ได้ ตนจะได้ไม่รู้สึกเอาเปรียบอีกฝ่ายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือใน 

ตอนที่เดือดร้อนแบบนี้มากเกินไป

“ผมต้องมีเครื่องแบบคนขับรถไหมครับ” ถามเพราะเห็นชาลี

ใส่ชุดสูทขาวด�าหน้าตาคล้ายเดิมมาตลอดสามวัน

“ไม่ต้องมหีรอก...ถ้าหมายถงึชาล ีเขาแค่เคร่งกฎของโรงเรยีน

สอนพ่อบ้านน่ะ เขาใส่เพราะเขาอยากใส่เอง ดัง่ฟ้าแต่งชดุอะไรกไ็ด้” 

เพราะดั่งฟ้าดูดีในทุกชุด และการได้แอบมองดั่งฟ้าแต่งตัวแตกต่าง

หลากหลายออกไปมันก็ท�าให้รู้สึกชุ่มฉ�่าในใจมากกว่าชุดเดิมๆ 

ถ้าดั่งฟ้าขับรถให้เขา ก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ แล้วเขาก็จะแอบ

มองอีกฝ่ายจากด้านข้างหรือด้านหลังได้ด้วย มันดีมากเลย

“เรื่องเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ชาลี” 

เสียงนุ่มถามไม่ดังนัก ดวงตาโตวาวมองผนังห้องที่ใช้ร่วมกัน

กับอีกคน บ้านหลังนี้สร้างอย่างประณีต ต่อให้ใกล้กันแค่ผนังก้ัน 

คณิศรก็ไม่เคยได้ยินเสียงหลุดรอดมาจากห้องของดั่งฟ้าเลย

 “ครบัคณุน่าน” ชาลเีอ่ยตอบยามทีม่อืหนากดเขม็ฉดียาเข้าไป

ในข้อพบัแขนอ่อนนุม่ของเจ้านาย ชาลีไม่ค่อยได้เข้ามาในห้องนอน

ของเจ้านายบ่อยนัก จะเข้ามาเฉพาะตอนที่ต้องฉีดยาให้

มันเจ็บจี๊ดจนท�าให้คณิศรเม้มปาก แม้ต้องฉีดทุกเดือนแต่จะ

ว่าชินก็ชิน ไม่ชินก็ไม่ชิน

ยานีค้อืยาระงบัอาการฮตีของโอเมก้า มนัเป็นยาเกรดทีด่ทีีส่ดุ

ในโลก ราคาหนึง่กล่องทีบ่รรจยุามาไม่กีข่วดมากกว่าเงนิทีพ่าดัง่ฟ้า
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ออกมาจากตลาดทาสเสียอีก

แต่มันก็ได้ผลดีเยี่ยม เมื่อออกไปเดินปะปนในหมู่ผู้คน หรือ

ต่อให้ใกล้มากแค่ไหนกไ็ม่มีใครได้กล่ินโอเมก้าจากตวัของผูท่ี้ใช้ยาน้ี

เลย ทุกเดือนจะผ่านไปเหมอืนคณศิรเป็นเพยีงเบต้าธรรมดา ไม่ต้อง

เสียเวลาไปไล่ตามสัญชาตญาณดิบของตัวเอง

ทว่าทุม่เทวนัเวลาทีผ่นัผ่านเนิน่นานเพือ่ไล่ตามความปรารถนา 

ที่ยิ่งใหญ่ดั่งฟ้า

คณิศรเคยฮีตเพียงสองครั้งในชีวิต แล้วมันสุดแย่โดยเฉพาะ

ครัง้แรก เขาไม่สามารถควบคมุตัวเองได้เลย ไม่สามารถควบคมุอะไร

ได้สักนิดเดียว สัญชาตญาณดิบของโอเมก้าตอนฮีตที่กระตุ้นคน 

รอบข้างมันไม่ได้น่ายินดีนัก และความรุนแรงทางอารมณ์ที่ปะทุอยู่

ในร่างของโอเมก้านั้นแสนจะทรมาน...คณิศรไม่ชอบ

“ดั่งฟ้านอนหรือยังนะ”

“เมื่อครู่ผ่านหน้าห้อง ผมเห็นไฟเปิดอยู่นะครับ” ชาลีบอก 

คณิศรพยักหน้า ความจริงก็อยากให้ดั่งฟ้ามานอนใกล้ๆ ยัง

ไม่เคยเห็นด่ังฟ้าหลับอยู่ตรงหน้าเลยสักครั้ง แต่ถ้าเข้ามาใกล้กัน

ขนาดนั้น เขาคงไม่สามารถเลี่ยงการจ้องตาดั่งฟ้าได้

ใช่ว่าไม่อยากจ้องลกึเข้าไปในดวงตาทีแ่สนงดงามและคมคาย

คู่นั้น ทว่าเขาไม่สามารถมองตาอีกฝ่ายได้เลยจริงๆ

คณิศรไม่สามารถท�ามันได้...

ไม่สามารถรับมือกับผลที่เกิดจากการท�าเช่นนั้นได้
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พอได้เริ่มท�างานอย่างจริงจัง ดั่งฟ้าจึงเริ่มรู้สึกว่าตนเอง

ท�างานได้คุ้มค่ากับเงินค่าจ้างที่รับมา รถในการครอบครองของ 

เจ้าบ้านนัน้มไีม่น้อย และแต่ละคนันัน้ราคาไม่ใช่ย่อยเลยสักนิด เมือ่

ดั่งฟ้าที่ช่ืนชอบด้านนี้แต่ต้องขายรถทิ้งทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ที่บ้าน 

ได้เห็นก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย

แต่ออกจะมากไปหน่อยเมื่อเจ้าของรถเสนออย่างใจดีว่าให้

ด่ังฟ้าเลอืกรถทีจ่ะขบัมาในแต่ละวนัเองได้เลย ทว่าดัง่ฟ้าก็เลอืกคนั

เดิมๆ ที่ตนตรวจสอบดูแล้วว่ามันเป็นรถซึ่งติดกระจกกันกระสุนไว้

ทุกบานเพ่ือน�ามาใช้ปกป้องคนที่นั่งอยู่ด้านใน พร้อมทั้งเอ่ยความ

จริงด้วยเสียงผ่อนคลายไปอีกว่าตนไม่ได้ชอบรถยนต์นัก แต่ชอบ

มอเตอร์ไซค์มากกว่า

เช้าวันต่อมาในโรงรถกม็มีอเตอร์ไซค์หน้าตาแบบทีด่ัง่ฟ้าเคย

มมีาจอดไว้ พร้อมทัง้กระดาษโน้ตแจงว่าให้เอาไว้ใช้เวลาท่ีไปท�าธรุะ

ส่วนตัว แม้ดั่งฟ้าจะชอบรถมาก แต่ก็ยังรู้สึกว่านี่มากเกินกว่าที่จะ
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รับไว้ เลยจอดมันไว้ในโรงรถตามเดิม

พอได้ขับรถพาเจ้านายมาที่ท�างาน ดั่งฟ้าก็ได้รู้ว่านามสกุล

ของคณิศรคือ สินธุชลธร จึงไม่แปลกใจเกี่ยวกับเงินทองมากมายที่

อกีฝ่ายใช้อกีต่อไป และเพราะแบบนัน้เลยท�าให้ย่ิงแน่ใจในสิง่ทีช่าลี 

บอก คณศิรคงเหงามากจรงิๆ จงึพยายามหยบิยืน่น�า้ใจให้เพือ่นตาม

ก�าลังทรัพย์ที่ตนมีโดยไม่เดือดร้อน ซึ่งก�าลังทรัพย์ของทายาทแห่ง

สินธุชลธรนั้นมีมากกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเอง

“อ้อ ติดตรงนี้เองสินะ” 

เสียงนุ่มซึ่งดังมาจากโต๊ะท�างานท�าให้อัลฟ่าหนุ่มตัวโตเงย

หน้าจากมือถือที่ตนปิดเสียงเล่นเกมฆ่าเวลาไปมองนายจ้างของ 

ตัวเอง

เครื่องหน้าหวานคมคายของอีกฝ่ายยามที่ก�าลังตั้งใจท�างาน

ยิง่น่ามอง ใบหน้านัน้จรงิจงั แก้วตาแวววาวไม่ละสายตาจากกองงาน

ตรงหน้า คุณน่านจะท�างานด้วยความเงียบเชียบเพลิดเพลิน มี 

นานหนเท่านั้นที่จะบ่นพึมพ�ากับตัวเอง

ดั่งฟ้าใช้เวลาไม่น้อยในแต่ละวันมองหน้าของนายจ้างตัวเอง

จากตรงนี้

หากความมุ่งมั่นเป็นเสน่ห์ด้านหนึ่ง คุณน่านก็มีมันเหลือล้น

เลยทีเดียว ตนมองกี่หนก็ไม่เบื่อ สมแล้วที่ตระกูลสินธุชลธรเป็น

ตระกูลใหญ่ที่มั่นคงมาได้เช่นทุกวันนี้

ขนาดคนที่ไม่ค่อยสนใจกลุ่มตระกูลมีชื่อรอบกายนอกจาก 

คู่ค้าทางธุรกิจอย่างเขาก็รู้จักตระกูลสินธุชลธร ใครบ้างจะไม่รู้จัก  

ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนตระกูลนี้เป็นกลุ่มตระกูลของเจ้าเมือง 

ด้วยความท่ีเป็นเมอืงท่าจงึเติบโตไว สดุท้ายเมือ่เปลีย่นการปกครอง

จากแบบเจ้าเมืองเป็นประธานาธิบดี เชื้อสายของคนตระกูลนี้ก็ยัง
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ได้รับการโหวตจากประชาชนให้นั่งเก้าอี้ผู้น�าประเทศอยู่บ่อยหน

ประธานาธิบดีคนล่าสุดของประเทศก็ใช้นามสกุลสินธุชลธร

เช่นกัน คงจะเป็นญาติสักล�าดับที่ใกล้ชิดกับคุณน่าน

ตระกลูสินธชุลธรมีบรษัิทในเครอืค่อนข้างหลากหลายสาย ใน

ส่วนทีค่ณุน่านดแูลเท่าทีด่ั่งฟ้าเห็นคร่าวๆ จากเอกสารซึง่เวยีนผ่าน

ตาหรือเสียงพูดคุยกันที่ตนได้ฟังมาตลอดเวลาหนึ่งเดือน สรุปได้ว่า

คุณน่านดูแลด้านสินค้าพวกอุปโภคบริโภค อาหารส�าเร็จรูป ข้าว 

ขนมปัง ขนมต่างๆ เป็นสายงานที่ใหญ่พอตัว ทว่ามันดูกลางๆ ไป

เลยเมื่อเทียบกับธุรกิจยารักษาโรคที่เป็นธุรกิจหลักของตระกูลซึ่ง 

คนอื่นดูแล

“ด่ังฟ้า วนันีเ้ราไปกนิอะไรกนัด”ี คณุน่านละมอืจากแฟ้มงาน 

หยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนดูรูปสองรูปแล้วถาม 

ดั่งฟ้าอมยิ้มเล็กน้อย มองความสดใสในดวงตากลมโตท่ีจะ 

ได้กินของอร่อย ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ดั่งฟ้าชินเสียแล้ว 

กบัการท่ีคณุน่านไม่ยอมสบตาตัวเอง จงึได้ค้นพบว่าเปลอืกตาสมีกุ 

ของคุณน่านก็เป็นอะไรที่น่ามองไม่น้อยเลยเช่นกัน

“ผมตามใจคุณน่านครับ กินอะไรก็ได้ที่คุณน่านอยากกิน” 

ดั่งฟ้ารู้ตัวว่าตนเป็นแค่คนขับรถ และมากไปกว่านั้นเขาไม่มี

อะไรทีช่อบหรอืไม่ชอบกนิเป็นพเิศษ ไม่แพ้อาหาร ต่างจากคณุน่าน

ที่มีอาหารซึ่งกินไม่ได้อย่างพวกตระกูลถั่วลิสงที่ต้องคอยระวัง

“อื้ม งั้นเราไปร้านนี้” มือเรียวผอมส่งมือถือเครื่องแพงของ 

ตัวเองให้ดั่งฟ้าดู ชื่อร้านที่คุ ้นเคยท�าให้ดั่งฟ้าพยักหน้ารับ เขา

สามารถพาไปได้โดยไม่ต้องเปิดแผนที่

“ต้องรอคุณชาลีไหมครับ” ดั่งฟ้าถามเผื่อพ่อบ้านหนุ่ม หลัง

จากท�างานมาสกัพกัเขากไ็ด้รูว่้า ชาลคีอืบคุคลสารพัดประโยชน์ของ
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คณุน่าน นอกจากเป็นพ่อบ้านแล้วยงัเป็นเลขาฯ ทีค่อยจดัการตาราง

ชีวิตและท�าหน้าที่จัดการรายละเอียดงานส�าคัญให้คุณน่านด้วย

“ชาลจีะสรปุการประชมุก่อนน่ะ เดีย๋วเราจะสัง่ใส่กล่องมาให้” 

พอคุณน่านบอกแบบนั้นดั่งฟ้าก็พยักหน้ารับ มื้อกลางวันน้ี 

ก็มีแค่สองคนอีกหนแล้ว

และนับได้ว่าด่ังฟ้านั้นคุ้นเคยกับการมีคุณน่านนั่งกินข้าวอยู่

ตรงข้ามตนมากขึ้นทุกวัน

แม้ว่าคุณน่านไม่ก�าหนดชุดเคร่ืองแบบของคนขับรถให้ 

ทว่าดั่งฟ้าก็เลือกจะใส่เสื้อสูทสีเข้มไว้ด้านนอกสุดกับกางเกงขายาว

โทนสีเดียวกันเสมอเพื่อให้ดูสุภาพและไม่แตกต่างกับพนักงาน 

คนอื่นมากนัก

เพราะถงึแม้ว่าจะมาท�างานทีน่ีน่านเป็นเดือนแล้ว อลัฟ่าจาก

อดีตตระกูลใหญ่อย่างอนันต์พิสุทธิ์ ก็ยังคงถูกจับตามองอยู่เสมอ 

แต่จากมองกันตรงๆ ก็เปล่ียนเป็นลอบมองให้ลดความอึดอัดใจ 

ลงบ้าง

 ช่วงบ่ายคณุน่านมกัใช้บรกิารคนขบัรถให้พาไปตรวจดโูรงงาน

หลายๆ ที่ แต่เมื่อเช้ามีประชุม คุณน่านน่าจะอยู่ท�าเอกสารในห้อง

ไปจนเย็น ดั่งฟ้าเดินเตร่เข้ามาในห้องครัวย่อมๆ มุมส�านักงานเพื่อ

ชงกาแฟให้ตัวเองและเจ้านายส�าหรับยามบ่ายที่ชวนง่วง

“หล่อเนอะ เห็นมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่อิ่มในความหล่อ” 

เสียงกระซิบคุยกันของเบต้าสาวสองคนจากอีกฝั่งห้องที่มีตู้เย็นบัง

สายตาดงัเข้าสูก่ารรบัรูข้องดัง่ฟ้าชดัเจนแบบทีพ่วกเธอคดิว่าพดูกนั

เบามากพอ แต่เขาเป็นอัลฟ่าย่อมมีการรับรู้ที่ดีกว่าคนทั่วไป

ด่ังฟ้าท�านิ่งเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเพื่อความสบายใจของทุก
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ฝ่าย มนัไม่ใช่ครัง้แรกทีเ่ขาได้ยนิเสยีงซบุซบิท�านองน้ี อาจเรยีกได้ว่า

ชินชา อย่างน้อยก็ชมกันละนะ

“ฉันเคยเจออัลฟ่าไม่บ่อย แต่ดั่งฟ้านี่หล่อที่สุดเท่าที่เคยเห็น

มาเลย เฮ้อ ใจบางไปหมด เสียดายไม่ค่อยยิ้ม”

“ถ้ายิ้มมากกว่านี้ฉันต้องฮีตแน่”

“นี่ เบต้าฮีตได้ที่ไหน สตินะเธอ”

“ก็ฮีตด้วยใจจากความหล่อไง ไม่เก็ตเหรอ แต่ดีนะที่ออฟฟิศ

เราไม่มีโอเมก้าเลยสักคน ไม่อย่างนั้นความหล่อของอัลฟ่าอย่าง 

ดั่งฟ้าต้องมีแผลงฤทธิ์บ้างแล้วละ”

“เกินไปไหมล่ะ แต่ถ้าเธออยากเห็นดั่งฟ้ายิ้มต้องแฝงตัวเป็น

ผนังห้องคุณคณิศรแล้วละ ฉันเห็นดั่งฟ้ายิ้มตอนอยู่กับคุณคณิศร

บ่อยๆ” 

“คุณคณิศรก็ดี๊ดี เครื่องหน้าก็งาม ขาก็ยาวเชียว ตอนแรกฉัน

นกึว่าเป็นอลัฟ่าเหมอืนกนันะ แต่พอมาเจอดัง่ฟ้าเลยรูว่้าจรงิๆ เน่ีย 

อัลฟ่ามีออร่ายังไง แต่คุณคณิศรก็เป็นเบต้าที่งานดีมากเหมือนกัน” 

พอฟังมาถึงตรงนี้ด่ังฟ้าร้องอ๋อในใจ นี่อาจเป็นเหตุผลที่คุณ

น่านไม่ใส่ผ้าพันคอก็เป็นได้ ผ้าที่พันรอบคอมีเพื่อปกป้องคอสวยๆ 

ของโอเมก้า แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการยนืยันตวัตนด้วย คณุน่าน

คงอยากวางตัวเป็นเบต้าเพื่อให้ง่ายต่อการท�างานกับคนหมู่มาก

ทั้งที่กลิ่นโอเมก้าของคุณน่านหอมฟุ้งขนาดนั้นแท้ๆ เบต้า

จมกูไม่ดเีท่าอลัฟ่ากบัโอเมก้า อาจจะคดิว่าเป็นเพยีงแค่กลิน่น�า้หอม 

ทว่าดั่งฟ้ารู้ดีว่าไม่มีน�้าหอมอะไรที่จะหอมลึกและชวนรู้สึกพอด ี

ในการรับรู้ได้เท่านี้

กล่ินประจ�าตวัของคณุน่านเหมอืนชาดอกไม้ เป็นกลิน่ดอกไม้

หอม หวาน ไม่ได้รุนแรงจนแสบจมูกอย่างโอเมก้าหลายคนที่ดังฟ้า
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เคยได้กลิ่น แต่กลับพอดี ละมุนละไม เหมือนเหล่าดอกไม้ยามท่ี

กลายเป็นชาเคล้ากับน�้าร้อน

ได้กลิ่นหอมหวานนุ่มนวลเจือความอุ่นที่ดมอีกกี่หนก็ไม่เบื่อ

กึก!

มอืหนาวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะมมุห้องก่อนจะทรดุตวัน่ังบน

โซฟาขนาดใหญ่ ดวงตาคมจ้องมองใบหน้างดงามหมดจดที่ยังคง

คร�า่เคร่งอยูก่บัแฟ้มเล่มโต ดัง่ฟ้าไม่ได้เอากาแฟไปส่งให้ท่ีโต๊ะเพราะ 

คุณน่านเคยขอไว้ว่าอย่าเข้าใกล้โต๊ะท�างานมากเกินไป

ดั่งฟ้าเข้าใจได้ว่าเอกสารที่อยู่บนชั้นและวางเรียงอยู่บนโต๊ะ

ของคุณน่านเป็นเอกสารส�าคัญของบริษัท จะให้คนนอกไปยุ่มย่าม 

กใ็ช่ที ่เมือ่ตอนสปัดาห์แรกทีม่าท�างาน คณุน่านให้ดัง่ฟ้าน่ังรออยู่ใน

ห้องครัว ส่วนตัวแล้วดั่งฟ้าไม่มีปัญหาอะไร แต่เพราะเป็นอัลฟ่า

ท�าให้กลายเป็นเป้าสายตา จนนบัได้ว่าเกอืบสร้างความป่ันป่วน คณุ

น่านกเ็ลยให้ดัง่ฟ้าเข้ามาอยูใ่นห้องท�างานของตัวเองได้ระหว่างท่ีรอ

ขับรถให้ แต่ขอแค่ว่าอย่าเข้าใกล้ฝั่งโต๊ะท�างานก็เท่านั้น

“เฮ้อ” จมูกโด่งพ่นลมหายใจขับไล่ความเหนื่อยยากของงาน

ที่เกิดปัญหาติดขัดออกไป

ดวงตากลมโตสวยของคณิศรช้อนขึ้นจ้องมองใบหน้าหล่อ

เหลาของดั่งฟ้า ยิ้มหวานกับตัวเองที่คิดไม่ผิดที่ให้คนวางโซฟาชุด 

ลงตรงมุมนั้น ไม่ใกล้เกินจนด่ังฟ้าเห็นเอกสารงานจนจับผิดกันได้

เกีย่วกบัเรือ่งทีค่ณศิรท�ากบัอนนัต์พสิทุธิ ์และเป็นมมุแสนยอดเย่ียม 

เพราะทุกครั้งที่เงยหน้าจากแฟ้มงานร้อยแปด คณิศรก็จะเห็นหน้า

ดั่งฟ้าทุกครั้ง

มองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลย กลิ่นของดั่งฟ้าก็หอมมากๆ กลิ่น
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เปลือกไม้สนที่ทั้งฝาดทั้งหอมอย่างพอดี ไม่ดิบเกินไป แต่ก็มากพอ

ให้แก้มร้อนผ่าวได้ในเวลาที่ใกล้ชิดกัน

การได้มดีัง่ฟ้าให้คอยแอบมองแบบนี ้คุม้ค่ากบัทกุสิง่ทกุอย่าง

ที่ลงแรงไปจริงๆ

“...” 

คณิศรรีบหลุบตาลงมาที่แฟ้มงานตามเดิมเมื่ออัลฟ่าซึ่งถูก

ลอบมองตวัดดวงตาจ้องกลับมา ในใจโอเมก้าเต้นรัวเมื่อคิดว่าดีที่

หลบตาทันก่อนจะได้จ้องมองตาเรียวคมคู่นั้นเข้าอย่างจัง

“ผมชงกาแฟมาให้คุณน่านครับ” พอเห็นเจ้านายละความ

สนใจจากงานได้แล้ว ดั่งฟ้าจึงเอ่ยทัก

“ยกมาให้เราหน่อยได้ไหม” เสียงหวานเอ่ยบอก ดั่งฟ้าชง

กาแฟได้ถกูปากเขามาก นมสามน�า้ตาลหนึง่บอกไปหนเดยีวก็ได้ดืม่

แบบนั้นตลอดไม่เคยพลาด นอกจากชาลีแล้วก็ไม่มีใครเคยรักษา

มาตรฐานได้แบบนี้ การมีดั่งฟ้าเข้ามาก็เป็นการแบ่งเบางานของ 

ชาลีที่คอยท�างานจุกจิกสารพัดให้คณิศรไปด้วยในตัว

แม้จะแปลกใจเลก็น้อยทีว่นันีเ้จ้านายให้เข้ามาใกล้โต๊ะท�างาน 

แต่เขากไ็ม่ได้อดิออด มอืหนาวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะให้เบามอื ร่าง

ผอมรบัไปแล้วจบิในทนัท ีรอยยิม้ทีว่าดชดัท�าให้ดัง่ฟ้าย้ิมตามอย่าง

ห้ามไม่อยู ่มองจนเพลนิตาได้สกัพกักร็ูตั้วว่าควรถอยออกไป ขายาว

จึงก้าวย้อนกลับไปที่เดิม

“ดั่งฟ้า” 

แต่เพราะน�้าเสียงหวานจึงยั้งฝีเท้าและหันกลับมามอง

“เราขอมือหน่อยสิ” ถึงจะแปลกใจ แต่ดั่งฟ้าก็เดินกลับมาชิด

โต๊ะไม้ตัวโต มือหนาทั้งสองข้างยื่นมาตรงหน้าของคุณน่าน

“เฮ้อ เหนื่อยจัง” บ่นพึมพ�าหลังจากที่แนบแก้มและหน้า 
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ตัวเองลงกับมือหนาทั้งสองข้างของดั่งฟ้า 

ผวิแก้มนุม่นิม่ยิง่กว่าทีเ่คยคดิของคณุน่านท�าเอาใจของอลัฟ่า

เต้นรัว แต่ก็ได้แต่นิ่งไว้เพราะอีกฝ่ายดูก�าลังสบายมากจริงๆ

เป็นครัง้แรกทีใ่กล้กนัขนาดนี ้จะเรยีกว่าแตะตวักนัหนแรกเลย

ก็ว่าได้

“ลูบผมเราหน่อยสิด่ังฟ้า” เสียงหวานบอกหงุงหงิงไม่ดังนัก 

แก้มนิ่มบนมือเอนไปซบทางขวามากกว่า 

ดั่งฟ้าใช้นิ้วยาวๆ ของมือซ้ายลูบไล้สอดเข้าตามเส้นผมนุ่ม 

สดี�าขลับเช่ืองช้า กลิน่หอมของคณุน่านเปลีย่นไปเลก็น้อย ทว่าบอก

ได้ชัดเจนว่าผ่อนคลายมากขึ้น

“ดีอย่างที่คิดไว้จริงๆ ด้วย” คุณน่านยิ้มแฉ่งทั้งที่หลับตาพริ้ม 

ดั่งฟ้าระบายยิ้ม ดวงตาคมมองใบหน้าหมดจด ริมฝีปากเอิบ

อิ่มสีสวย เครื่องหน้าอ่อนเยาว์สบายตา คุณน่านดูเด็กกว่าอายุจริง

มาก หากบอกว่าเป็นรุ่นน้องของตนดั่งฟ้าก็คงเชื่อ

“เอาละ เราจะท�างานต่อแล้ว” คุณน่านกลับไปน่ังตัวตรง

เหมือนเดิม แต่บนแก้มขาวทิ้งรอยแดงเล็กๆ จากการกดทับกับ 

มือหนาไว้ให้ได้เห็น

ดั่งฟ้ายังคงจ้องมองใบหน้าของเจ้านาย มองแก้มนิ่มๆ ที่ตน

สัมผัสเมื่อครู่อย่างลืมตัว ก่อนจะได้สติ กระแอมในล�าคอ แล้วกลับ

ไปนั่งที่เดิม

เสียงเปิดแฟ้มดังมาจากโต๊ะของคุณน่านเหมือนปกติ ส่วน 

ด่ังฟ้ากห็ยบิแก้วกาแฟของตวัเองมาจบิ ทว่ากาแฟท่ีได้ล้ิมรสกลับไม่

อาจเรียกการรับรู้ซึ่งจดจ่ออยู่กับความนุ่มและอุ่นบนฝ่ามือหนา 

คืนมาได้

ส่วนโอเมก้าตัวหอมเองกย็งัคงรูสึ้กถงึความอุน่ร้อนจากฝ่ามอื
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ของอัลฟ่าที่แนบชิดกับผิวแก้ม เขานึกดุตัวเองไม่น้อยว่าเมื่อครู ่

ท�าอะไรลงไป เพียงแค่รู้สึกว่าอยากให้ดั่งฟ้าลูบผมก็เอ่ยปากพูดไป

ในทนัทโีดยไม่ได้ยัง้คดิ นอกจากใจทีเ่ต้นระรวัแรงขึน้ และความรูส้กึ

อุ่นๆ บนผิวแก้มนี้ คณิศรก็ยังรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่ขอไป มันดีมาก

จรงิๆ มอืใหญ่แสนอบอุน่ของดัง่ฟ้าทีล่บูผม ท่ีแนบลงกับผวิแก้มตน 

มันดีมากๆ

เขาชอบดั่งฟ้ามากจริงๆ

ม้ือเย็นวันนี้คุณน่านเลือกมาร้านเดิมที่เคยมาหลายหน 

อาหารทีน่ีอ่ร่อยจนดัง่ฟ้านบัได้ว่าเป็นร้านโปรดของตวัเองไปกลายๆ 

ทว่าสิ่งหนึ่งที่ดั่งฟ้าไม่รู้คือที่คุณน่านเลือกมาร้านนี้บ่อยๆ ก็เพราะ

เห็นดั่งฟ้ากินอาหารร้านนี้เยอะกว่าร้านอื่นๆ นั่นละ

“เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน�้าก่อนนะ” คณิศรเอ่ยปากหลังจากที่สั่ง

อาหารกับทางร้านเสร็จ 

ดั่งฟ้าพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้ม มองตามแผ่นหลังแคบผอม 

ทว่าเข้ากันได้ดีกับสูทสีอ่อนที่ก�าลังสวมใส่ ก่อนจะหยิบเมนูขึ้นมาดู

ของหวานอีกหน่อย ตนไม่ชอบพวกขนมอะไรนัก ไม่ค่อยกินจุกจิก 

แต่อีกฝ่ายชอบพวกขนมหวานมาก เลยคิดว่าอยากสั่งของโปรดไว้

ให้กินตบท้ายมื้อเย็นเหมือนทุกที

“ดั่งฟ้า ดั่งฟ้า” 

เสยีงเรยีกชือ่ทีไ่ม่คุน้หนูกัท�าให้ใบหน้าคมคายเงยขึน้ และกไ็ด้

พบคนคุ้นตา 

“ดั่งฟ้าจริงๆ ด้วย”

“กันยา” ดั่งฟ้าทักทายอดีตคู่หมั้นสาวของตัวเองกลับ หญิง

สาวแต่งตัวสวยด้วยชุดกระโปรงยาวสีเหลืองอ่อน
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“ไม่คิดว่าจะเจอดั่งฟ้าที่นี่” 

ค�าทักของกนัยา ดัง่ฟ้าไม่แปลกใจนกั ร้านอาหารร้านนีเ้ป็น

ร้านหรูหรา ราคาต่อจานแพงมากจนคนอื่นคงไม่คิดว่าชายหนุ่ม 

จากบ้านซึ่งล้มละลายจะเข้ามากิน โดยเฉพาะโซนท่ีเป็นส่วนตัว 

อย่างตรงนี้ด้วยแล้ว

“ฉันมากับเจ้านายน่ะ เขาให้มากินข้าวเป็นเพื่อน”

“เจ้านายดั่งฟ้าใจดีจังเลยนะ เลี้ยงข้าวในร้านแบบน้ีเลย  

ดั่งฟ้าท�างานอะไรให้เขาเหรอ”

“ฉันเป็นคนขับรถน่ะกันยา”

“อ๋อ อย่างนีน้ีเ่อง” กนัยายิม้หวานให้อดตีคูห่มัน้ แม้ก่อนหน้า

นี้ในใจจะคิดไปไกลแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา “แล้วตอนนี้

ด่ังฟ้าสบายดไีหม” กนัยาลงัเลว่าจะเดนิไปนัง่เก้าอีต้วัตรงข้ามดัง่ฟ้า

ดีไหม หรือจะให้ย่อตัวลงไปคุยก็คงไม่เหมาะ มือเรียวผอมจึงบีบ 

ต้นแขนแกร่งเบาๆ ให้ลุกขึ้นมาคุยด้วยกัน ทว่าดั่งฟ้าไม่ได้ท�าตาม 

เพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายที่ยืนอยู่ข้างตัว

“กด็”ี ถามค�าตอบค�า ปกตดิัง่ฟ้าไม่ใช่คนช่างเจรจาอยู่แล้ว แต่

เพราะตอนท่ียกเลิกงานหมั้น กันยามอบไมตรีให้ ไม่ได้ซ�้าเติมที่

ตระกลูอนนัต์พสิทุธิล้์มละลาย ระหว่างทัง้คูจ่งึถือว่ามคีวามสมัพันธ์

ที่ดีมากกว่าร้าวฉาน

“เราคดิถงึดัง่ฟ้าตลอดเลยนะ ถ้างานหมัน้ยังไม่ยกเลกิ ตอนน้ี

เราก็คงไปตัดชุดแต่งงานด้วยกันแล้ว” กันยาบอกด้วยรอยยิ้มจางๆ 

ใบหน้าสะสวยเจือความเศร้า ทว่าดั่งฟ้าไม่ได้ตอบอะไร อดีตมันก็

เป็นอดีต อีกทั้งอีกฝ่ายก็ยกเลิกงานหมั้นเอง

เพราะว่าดัง่ฟ้ากลายเป็นคนจนไปแล้ว แถมมหีน้ีสินล้นตวั จึง

ไม่ได้โทษที่อีกฝ่ายจะทิ้งคนซึ่งไม่เหมาะสมกัน แต่จะให้ดั่งฟ้ามา
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ขอโทษในเร่ืองนี้ก็คงไม่ใช่ เขาก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นคนล้มละลาย 

เช่นกัน

“ดั่งฟ้า!” 

น�า้เสยีงคุน้หขูองเจ้านายท�าให้อลัฟ่าหนุ่มหนัไปมอง เพียงครู่

เดียวร่างผอมสูงของคุณน่านก็ก้าวฉับๆ มาที่โต๊ะ ตากลมโตยามนี้

จ้องเขมง็ หน้าตาหมดจดแสดงความขึง้โกรธชัดเจน บอกชดัว่าก�าลงั

อารมณ์ไม่ดี

“ไม่ทราบว่านี่ใครเหรอคะ ฉันกันยาค่ะ”

“เราจ�าเป็นต้องตอบเธอเหรอ” ท�าไมคณิศรจะไม่รู้ว่าผู้หญิง

คนนี้เป็นใคร ในเมื่องานหมั้นของเธอ เขาเป็นคนท�าให้ล่มไปกับมือ

“นี่คุณน่าน เจ้านายฉัน” 

แล้วยิ่งดั่งฟ้าตอบอดีตคู่หม้ันด้วยน�้าเสียงทุ้มนุ่มแบบนั้น 

คณิศรก็ยิ่งไม่ชอบใจ ไหนจะมือของผู้หญิงคนนั้นที่จับไหล่ดั่งฟ้า 

ไม่ปล่อยอีก

มีเยื่อใยต่อกันมากนักหรือไง

“ดั่งฟ้า เราจะกลับแล้ว”

“แต่คุณน่านยังไม่ได้กินมื้อเย็นเลยนะครับ” วันนี้เจ้านายตัว

ผอมของเขาท�างานหนกัทัง้วนั กนิน้อยแบบนีอ้กีเดีย๋วก็ไม่สบายเอา

“เราไม่กินแล้ว ไม่อยากกินแล้ว จะกลับบ้าน” คณิศรย�้าเสียง

ดัง 

ดั่งฟ้าเห็นความเอาแต่ใจที่พุ่งขึ้นสูงก็ไม่อยากขัดใจ พอจะ 

รู้แล้วว่าเวลาคุณน่านไม่พอใจ การเข้าไปขวางความต้องการไม่ใช่ 

สิ่งที่ฉลาดนัก

“ฉันกลับแล้วนะ” 

ดั่งฟ้ายืดตัวขึ้น แต่ก็มัวคุย มัวร�่าลามองหน้าผู้หญิงคนนั้น 



~ ดั่งฟ้าเทียมสมุทร ~

44

อยูไ่ด้ คณศิรจงึคว้าแขนเสือ้ของดัง่ฟ้าดงึเข้าหาตัวเอง เร่งบอกให้รบี

เดินตามออกมาได้แล้ว เขาเดินลิ่วออกมาทันทีด้วยอารมณ์คุกรุ่น 

ค่าอาหารค่อยให้ชาลมีาจดัการให้ตอนทีอ่ารมณ์ดกีว่าน้ี ส่วนตอนน้ี

เจ้าตวัไม่สนใจอะไรทัง้นัน้นอกจากอยากให้คนทีเ่ดนิตามมาอยู่ไกลๆ 

จากอดีตคู่หมั้นของตัวเอง

“คุณน่านอยากให้ผมแวะหาอะไรกินก่อนกลับบ้านไหมครับ”

“ไม่! กลับเดี๋ยวนี้ เราจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้” คณิศรพูดเสียงดัง

ขึ้น ขบเม้มริมฝีปากตัวเองแน่น ทันทีที่ด่ังฟ้าเปิดประตูรถให้ก็รีบ

เข้าไปนั่งด้านใน 

อลัฟ่าหนุม่คิว้ขมวดผ่อนลมหายใจหนกัๆ ออกมา แล้วจ�า้เท้า

ตรงเข้าไปนั่งต�าแหน่งคนขับ

จู่ๆ  คณุน่านกห็งดุหงดิแบบนี ้ดัง่ฟ้าตามอารมณ์ไม่ทนัเหมอืน

กันว่าเป็นอะไรกนัแน่ แต่ในฐานะลูกจ้างกค็งท�าได้แค่ขบัรถกลบับ้าน

ให้เร็วที่สุดตามที่อีกฝ่ายต้องการ

แม้จะนั่งรถนานมากกว่าสิบนาที ทว่าคณิศรก็ยังไม่หาย

โมโห รู้สึกหงุดหงิดที่เห็นดั่งฟ้ายังท�าตัวชื่นมื่นกับอดีตคู่หมั้น ทั้งคุย

กันสนิทชิดเชื้อ ทั้งจับเนื้อต้องตัวกัน ถ้าเป็นคนอื่นคณิศรคงไม่รู้สึก

อะไรนัก แต่นั่นคือกันยา ผู้หญิงคนนั้นที่เคยหมั้นกับดั่งฟ้า คนที่จะ

มาแย่งดั่งฟ้าไปจริงๆ

“ชาลี!” คณิศรเรียกพ่อบ้านประจ�าตัวเสียงดังทันทีท่ีเห็นอีก

ฝ่ายรออยู่ในโถงกลางในมือมีของที่ตนส่งข้อความสั่งให้หามา ขา

เรียวเดินจ�้าไปคว้าถุงกระดาษตีตราแบรนด์ดัง พอเห็นของด้านในก็

กระตุกยิ้ม หันมาหาร่างสูงใหญ่ของอัลฟ่าที่ยืนอยู่ด้านหลัง

“คุกเข่าลง ดั่งฟ้า” 
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ค�าสั่งของเจ้านายท�าให้ดั่งฟ้าขมวดคิ้วแน่นด้วยความสงสัย 

“ท�าไมครับ”

“เราบอกให้ท�าก็ท�าสิ อย่าขัดใจเรา” 

ท่าทางจรงิจงัและน�า้เสยีงเอาแต่ใจมากทีส่ดุเท่าทีเ่คยเหน็จาก

คณิศรท�าให้ดั่งฟ้าหันไปมองชาลีเป็นตัวช่วยในการตอบค�าถาม  

พ่อบ้านหนุม่ผายมือมาทีเ่ก้าอีแ้ทนเป็นทางเลอืก อลัฟ่าร่างสงูใหญ่

เลือกที่จะตามน�้าเดินไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลัง ความสูงที่ได้ก็พอๆ กัน

หากดั่งฟ้าจะนั่งคุกเข่าลงกับพื้น

“นั่งนิ่งๆ” คณิศรออกค�าสั่ง แม้จะหงุดหงิดที่ดั่งฟ้าไม่คุกเข่า

กับพ้ืนตามที่บอก ทว่าเพราะส่วนสูงลดทอนลงมาตามที่ต้องการ

แล้วจึงไม่อยากเสียเวลาโต้เถียง มือเรียวผอมคว้าสายหนังออกมา

จากถุงกระดาษ ใช้มันคล้องรอบล�าคอแกร่งของอัลฟ่าหนุ่มอย่าง

รวดเร็ว ความหงุดหงิดมากพอให้คณิศรไม่ออมแรงตอนที่รัดสาย

ปลอกคอหนังส�าหรับสุนัขตัวโตรอบคอดั่งฟ้า

กริ๊ก!

คณศิรกระตุกยิม้อย่างพอใจเมือ่คล้องสายจงูเข้ากบัปลอกคอ

ของอัลฟ่าหนุ่มได้

“คุณน่านท�าอะไร!” เป็นครั้งแรกที่ดั่งฟ้าขึ้นเสียงใส่เจ้านาย 

ตัวเอง เขารู้สึกเจ็บล�าคอเพราะอีกฝ่ายรัดสายหนังเข้ามาแน่นจน

แทบหายใจไม่ออก จู่ๆ ก็โมโหแล้วเอาสายจูงมาล่ามเขานี่นะ “คุณ

น่านต้องรู้จักมีขอบเขตบ้างนะ ผมเป็นคนขับรถ ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของ

คุณ”

“ถ้าเราอยากให้เป็น ดั่งฟ้าก็ต้องเป็น จะได้รู้ตัวให้ชัดไงล่ะว่า

ดัง่ฟ้าเป็นของเรา เราจ่ายเงนิให้ดัง่ฟ้ามาอยูก่บัเรา ไม่ ใช่ ให้ไปวุน่วาย

กับคนอื่น” คณิศรรีบตอบออกมาเสียงดังทันที 
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ดั่งฟ้าขมวดคิ้วจ้องเขม็ง “ถ้าจะคิดว่าเป็นหนี้บุญคุณ งั้นผม

ไม่รบกวนเงินคุณน่านแล้ว ผมไปหางานอย่างอื่นท�าได้”

“ไม่! เราไม่ยอมหรอก ดั่งฟ้าต้องอยู่กับเราที่นี่ ดั่งฟ้าเป็นของ

เรา!” 

คณศิรกระตุกสายจงูในมอืหลายทจีนดัง่ฟ้าเจบ็คอไปหมด ร่าง

สูงใหญ่ยันตัวต้าน ก่อนจะลุกขึ้นยืน แม้ว่าคณิศรจะพยายามดึง 

สายจูงให้อีกฝ่ายนั่งลง แต่อัลฟ่าหนุ่มก็ต้านแรงไว้ได้

มือหนาจับสายหนังที่อยู่ฝั่งตัวเองแล้วกระตุกดึงคืนมาอย่าง

แรง โอเมก้าตวัผอมเกนิฝืนถลาตามเข้ามาทนัทสีองก้าว สายจูงหนัง

ถูกยื้อระหว่างคนที่จับส่วนปลายกับอีกฝ่ายที่โดนล่าม คณิศร

ออกแรงสุดตัว ส่วนดั่งฟ้ายื้อไว้ไม่ให้ปลอกคอหนังยิ่งรัดคอตัวเอง

แน่นจนเจ็บกว่านี้ แต่ก็ไม่ได้ออกแรงกระชากเชือกในมืออีกฝ่าย 

คืนมาเต็มที่นัก ไม่เช่นนั้นเจ้านายคงล้มคว�่ากับพื้นให้ได้เจ็บ

“คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ย ที่ผ่านมาผมตามใจคุณมาตลอดเพราะ

เห็นคุณเป็นเจ้านาย ไม่ขัดใจเพราะสงสารที่ต้องอยู่กับความเหงา 

แต่ถ้าคณุท�าตวัเหมอืนคนบ้าแบบนีผ้มกท็นไม่ไหวหรอกนะคณุน่าน” 

ด่ังฟ้าไม่ได้ตะคอก ทว่าน�้าเสียงทุ้มต�่าเต็มไปด้วยความดุดันไม่

ชอบใจ

คณศิรกดัปากแน่น ค�าย้อนของดัง่ฟ้ามันเสยีดแทงในใจคนฟัง 

ในเวลานีย้งันกึชืน่ชมว่าดัง่ฟ้าเก่งจรงิๆ ขนาดจะด่ากันก็ยังโดนแผล

ในใจของคณิศรได้เป็นอย่างดี

ปึก!

คณิศรปาสายจูงหนังที่ตนถืออยู่ใส่อกกว้างของอีกฝ่ายเต็ม

แรง ดวงตาโตแดงก�่าไม่ต่างจากริมฝีปากอิ่มที่แดงช�้าเพราะแรงขบ

เม้มของตัวเอง
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“ดั่งฟ้าห้ามออกไปจากที่นี่ด้วย” ย�้าบอกก่อนจะหันหลังวิ่ง 

ขึ้นไปชั้นสอง คงไม่พ้นกลับไปห้องพักของตัวเอง

ด่ังฟ้าขมวดคิ้วแน่น มองตามแผ่นหลังผอมอย่างไม่พอใจ  

มอืหนาปลดปลอกคอหนงัออกจากรอบคอตวัเองเพราะมนัรดัแน่น

จนหายใจแทบไม่ออก เจ็บไปหมด

“แม่งเอ๊ย!” สบถเสยีงหนกั ตาเรยีวคมจ้องเส้นหนังในมอืเขมง็ 

ก่อนจะขว้างมันลงกับพื้นด้วยความหงุดหงิดใจ ทั้งโมโหคุณน่านที่

ท�าอะไรงี่เง่า ทั้งโมโหตัวเองเพราะตาแดงๆ ของอีกคน
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เขาไม่สามารถท�าใจให้สงบลงได้ ตาคมจ้องมองสายหนงั

ที่ยังคงถูกทอดทิ้งอยู่บนพื้น ตอนนี้ดั่งฟ้านั่งอยู่เพียงล�าพังในความ

เงียบ ตรงหน้าคือถ้วยชาใบสวยที่ชาลีเดินไปหยิบมาเทให้

ชาลีไม่ได้ต่อว่าที่ดั่งฟ้าแสดงกิริยาไม่ดีกับเจ้านายของตน  

ไม่ได้พดูอะไรสกัค�า เพยีงหยบิกาน�า้ชามาเสิร์ฟ แล้วร่างสงูในชดุสทู

หน้าตาเดิมๆ ก็เดินหายไป ไม่ได้ตามขึ้นไปดูคณิศรผู้เป็นเจ้านาย

ด้วยซ�้า

นั่นท�าให้ดั่งฟ้ายิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจ เขาร้อนรนอยู่ในอก 

ไม่แน่ใจว่ามนัคอืความรูส้กึอะไรบ้าง แต่ทีแ่น่ชดัคอืความรูสึ้กผดิ แม้

โอเมก้าตวัหอมกรุน่กลิน่ชาดอกไม้คนนัน้จะมพีฤตกิรรมเอาแต่ใจอยู่

ไม่น้อย หรือไม่เคยยอมสบตากับเขาเลยสักนิด ทว่าดั่งฟ้าก็รู้ดีว่า 

ท่ีผ่านมาไม่ใช่แค่คุณน่านเอาแต่ใจตัวเอง ทว่าก็เอาใจเขามากด้วย 

เช่นกัน

ตามใจ ดูแล และคอยช่วยเหลืออย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง
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เงินกับเรื่องงาน คุณน่านไม่เคยพูดจาทวงบุญคุณก่อนหน้านี้เลย  

ไม่เคยแสดงท่าทีอิดออดที่จะช่วยเหลือ ฝ่ายนั้นเห็นเขาเป็นเพื่อน

จริงๆ แม้ว่าครัง้นีจ้ะงีเ่ง่ามากไปหน่อย แต่กค็งเพราะโกรธ โกรธอะไร

สักอย่างที่ดั่งฟ้ารู้สึกในใจได้รางๆ ทว่าไม่อาจมั่นใจได้

และคงไม่ถามเพราะไม่ชอบความยุ่งยากท่ีจะตามมาพร้อม

ค�าตอบ

ชาชั้นดีแม้ไร้ดอกไม้หอมหวานเจือปน ทว่ากลิ่นหอมอ่อนๆ 

เจอืความอุน่นัน้กท็�าให้ด่ังฟ้าคดิถงึกล่ินของคุณน่าน ร่างสงูใหญ่ยัน

ตัวลุกขึ้น เดินตรงไปบนชั้นสองโดยไม่ลืมคว้าเส้นหนังบนพื้นติดมือ

มาด้วย และจุดหมายไม่ใช่ห้องของเขาเอง 

ก๊อก ก๊อก!

เสียงเคาะประตูดังสะท้อนในความเงียบ ดั่งฟ้ารออยู่สักพัก 

ทว่าไม่มีใครตอบรับ จึงลงมือเคาะอีกสองสามหนและรอ เมื่อยัง

เงยีบจึงถอืวิสาสะเปิดประตูเข้าไป กลิน่ชาดอกไม้หอมฟุง้ทะลกัออก

มาจากหลังบานประตูท�าเอาดั่งฟ้าลอบกลืนน�้าลายอย่างไม่รู้ตัว 

กลิ่นที่อัดแน่นฟ้องชัดเจนเหลือเกินว่านี่คือห้องของน่านน�้า คณิศร 

สินธุชลธร

ร่างสูงใหญ่สาวเท้าเข้ามาอย่างเงียบเชียบ ห้องของคุณน่าน

ใหญ่กว่าห้องดั่งฟ้าเล็กน้อย ตกแต่งด้วยโทนสีครีมและสีชมพูหม่น 

ดอูบอุน่ด้วยลกูไม้ประปราย ทว่าดสูงบจากการตกแต่งด้วยไม้ ท�าให้

นึกถึงบรรยากาศการพักผ่อนริมภูเขาที่อบอุ่นใจโดยเฉพาะเมื่อมี

กลิ่นหอมๆ ของคุณน่าน

ห้องนี้ตกแต่งแตกต่างจากที่อื่นในบ้านอย่างเห็นได้ชัดว่า

เจ้าของเลือกให้มันเป็นแบบนี้โดยตั้งใจ ดั่งฟ้าอดย้ิมไม่ได้เมื่อเห็น
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ห้องที่ท�าให้รู้สึกอุ่นใจและสงบของคุณน่าน

ก่อนรอยย้ิมจะจางลงเม่ือเห็นแผ่นหลังผอมในชุดท�างาน 

นั่งสั่นเทาอยู่บนเตียงตัวเอง

“ชาลีเราบอกว่าอยากอยู่คน...” โอเมก้าตัวหอมเหลียวมอง

พลันชะงักเมื่อเห็นว่าผู้บุกรุกห้องของตนไม่ใช่พ่อบ้านที่คุ ้นเคย  

คณิศรเบิกตาโพลงก่อนจะรีบหันกลับไป ทว่าช่วงเวลาส้ันๆ น้ันก็

ท�าให้ดั่งฟ้าเห็นน�้าตาที่เลอะเทอะใบหน้าหมดจด

เครื่องหน้าที่งดงามของคณิศรในยามน้ียังคงสวยสะกดตา 

ทว่าดั่งฟ้าก็คิดว่าไม่ควรจะเปื้อนน�้าตาเช่นนี้

มอืผอมรบีเชด็น�า้ตาออกจากหน้าตวัเอง พยายามหยดุร้องไห้ 

ตนคอืน่านน�า้ คณศิร แห่งตระกลูสนิธชุลธร มคีวามจ�าเป็นใดจะต้อง

ร้องไห้ต่อหน้าผู้อื่น คณิศรเกลียดการเป็นคนอ่อนแอ เกลียดการ

เป็นคนน่าสงสาร แม้ยามนี้จะร้องไห้จนเจ็บยอกไปทั้งอกยามกลั้น

สะอื้น แต่ก็พยายามหยุดน�้าตาตัวเอง จนแก้มขาวยิ่งขึ้นสีแดง

ดั่งฟ้าขบเม้มริมฝีปากด้วยความล�าบากใจ รู้ว่าควรถอยออก

ไปจากท่าทางของเจ้าของห้อง ทว่ารู้ดีเช่นกันว่าถ้ายอมถอยตอนนี้

ระหว่างเขากบัอกีฝ่ายกจ็ะกลายเป็นเรือ่งค้างคา ร่างสงูใหญ่จงึขยับ

เดินมาจนชิดข้างเตียงกว้างขวางที่ดูหนานุ่ม

“ด่ังฟ้าลงไปกินข้าวเถอะ เราจะให้ชาลีตั้งโต๊ะให้” คณิศร

พยายามบอกด้วยน�้าเสียงที่มั่นคงที่สุด 

ดั่งฟ้าลังเลว่าจะนั่งลงบนเตียงดีไหม ทว่ากลิ่นหอมฟุ้งของ 

อีกคนย�้าเตือนว่าระหว่างโอเมก้ากับอัลฟ่าที่เป็นดั่งน�้ามันกับไฟ... 

ไม่ควรใกล้ชิดกันเกินไป

อัลฟ่าหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เดิมเป็นแค่ของประดับชุดตามที่เคย

ถูกสอนสั่งมาส่งให้โอเมก้าตัวผอมบนเตียง คณิศรไม่ได้ตอบอะไร 
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แต่รับผ้าผืนนั้นไป

กลิ่นหอมฟุ้งของด่ังฟ้าท�าให้คณิศรตัดใจเอามันมาเช็ดน�้าตา

ไม่ลง ได้แต่หยิบมาสูดกลิ่นหอมใกล้ๆ และมันก็ท�าให้รู้สึกสบายใจ

มากข้ึน น�า้ตาหยดุไหล ไม่ได้แห้งเหอืด ทว่าเหลอืเพียงแค่แรงสะอืน้

น้อยๆ ดั่งฟ้ายังยืนมองอยู่ตรงนั้น มองแผ่นหลังแคบผอมที่ไม ่

สั่นสะท้านเท่าเก่า แล้วระบายลมหายใจเบาๆ ส่วนคณิศรเองยัง 

ไม่คิดหันหลังกลับมามอง

“คุณน่าน” เงียบไปชั่วครู่ ก่อนยืนยันกับตัวเองว่าเขาต้อง

ท�างานร่วมกับอีกฝ่ายอีกนาน ถ้าหมางใจจนไม่อาจมองหน้ากันติด 

มันคงทรมานใจ

ดั่งฟ้าเชื่อว่าตัวเขาจะเป็นเช่นนั้น

“ผมขอโทษทีว่่าคณุเป็นคนบ้า” ดัง่ฟ้ารูสึ้กว่าตนพูดแรงเกินไป

ในตรงนี้จึงเอ่ยบอกอย่างตรงไปตรงมา 

เสยีงทุม้ต�า่ทีเ่อ่ยขอโทษเจอืด้วยความจรงิใจจนท�าให้ใจคนฟัง

อุ่นวาบ ใบหน้างดงามหมดจดผินมองเจ้าของรูปร่างสูงใหญ่...แต่ก็

ระลึกไว้ว่าจะไม่สบตา

“โดนด่าว่าบ้ามันก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกัน” คณิศรหลุบตา 

จ้องมองทีร่มิฝีปากหยกับางของดัง่ฟ้า “เราไม่ได้โกรธเรือ่งนัน้หรอก...

ที่จริงเราไม่ได้โกรธดั่งฟ้าเลย” ตนแค่เสียใจและไม่ชอบใจที่ถูกบอก

ว่าน่าสงสาร ส่วนตรงที่ถูกบอกว่าเป็นคนบ้า เมื่อเทียบกันแล้วมัน

ไม่ได้สะเทือนในความรู้สึกเท่าใดนัก

คณิศรชิงชังการถูกสงสาร การเป็นคนน่าสงสาร และเมื่อ 

ดัง่ฟ้าย�า้ว่าทีผ่่านมาท�าด้วยความสงสาร คณิศรย่ิงเกลยีดมนั เพราะ

ตนพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่เป็นคนอ่อนแอ บอกว่าท�าเพราะเงิน 

ยังยินดีและเข้าใจได้ถ้าดั่งฟ้าจะเป็นแบบนั้น เพราะตนเป็นฝ่ายที่
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ตั้งใจใช้เงินผูกมัดอัลฟ่าหนุ่มไว้ ใช้เงินบีบบังคับให้ดั่งฟ้าเลือกอยู่ 

ตรงนี้ เป็นทาสที่ขายแรงกายและเวลาให้ตน

แต่การที่ดั่งฟ้าบอกว่าตามใจ ใจดีด้วยเพราะสงสาร เขาไม่

ชอบเลย ไม่ชอบให้มาสงสาร และไม่รูว่้าจะใช้ความสงสารยือ้อกีฝ่าย

ยังไง ถ้าเป็นเงินคณิศรรู้ดีว่ามูลค่าที่เสียไปต้องมากแค่ไหนดั่งฟ้า 

ถึงจะยอมอยู่ด้วยกัน ก็แค่ใช้เงินเท่าเดิมหรือยิ่งเพิ่มให้มากขึ้น ทว่า

ถ้าดั่งฟ้าน่ารักกับตนเพราะสงสาร แล้วจะต้องท�ายังไงต่อหรือ จะ

ยื้อยุดให้เวลาระหว่างกันนานกว่านี้ด้วยความสงสารได้ยังไง

คณิศรไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น

“แล้วดั่งฟ้าโกรธเราไหม” เสียงนุ่มถามแผ่ว 

ดัง่ฟ้าถอนหายใจ เรือ่งนีค้งต้องคยุกนัยาวจึงเริม่มองหาเก้าอี้ 

พอเห็นคนตัวโตขายาวท�าท่าทางแบบนั้น คณิศรก็กล้ันสะอื้นและ

ขยับเข้าไปในเตียงอีกฝั่งเพื่อเปิดทางให้นั่งลง

เป็นดั่งฟ้าที่กลืนน�้าลายลงคออึกใหญ่ ตนฉีดยาระงับอาการ

คลั่งสม�่าเสมอทุกเดือน แม้จะเป็นของที่ราคาถูกกว่าเดิมเพราะไม่มี

เงินมากมายดังเก่า ดั่งฟ้าเอาตัวแพงให้น้องสาวใช้เพราะแม้จะเป็น

อลัฟ่าแต่กเ็ป็นเพศหญงิตามประสาพีห่่วงน้อง ส่วนของตนก็ใช้เกรด

ที่ถูกลง ทว่ามันก็ยังเป็นของดี...ตบตีในใจตน ชั่งใจอยู่อีกครู่ ก่อน

จะตัดสินใจทรุดตัวนั่งลงที่ขอบเตียง

คณิศรไม่ได้หันกลับมาหา แค่แอบมองเครื่องหน้าหล่อเหลา

ไม่วางตาอย่างที่คุ้นชิน

“ดั่งฟ้า...”

“ผมยอมรับว่าโกรธคุณน่าน”

“เรื่องที่เราเอาสายหนังล่ามคอ หรือว่าเรื่องที่เราให้คุกเข่า?”

“ทั้งคู่ครับ”
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พอฟังแล้วคนอายุมากกว่าก็เผลอเม้มปากท�าหน้าคว�่า ปกติ

มีใครที่ไหนกล้ามาบอกต่อหน้าต่อตาว่าโกรธ ว่าไม่พอใจหนึ่งใน

ทายาทของสินธชุลธรกนั แต่เพราะเป็นดัง่ฟ้า คณศิรถงึได้ฟัง ถ้าเป็น

คนอื่นคงสั่งให้ชาลีโยนไปไกลๆ ตั้งแต่อ้าปาก

“เราไม่ได้อยากให้ดั่งฟ้ารู้สึกแย่” และคณิศรไม่ชอบที่ตัวเอง

รู้สึกแย่เหมือนกัน ไม่ชอบให้ดั่งฟ้าเข้าใกล้อดีตคู่หมั้น “เราไม่ชอบ

คนท่ีช่ือกนัยา” ดวงตากลมโตทีแ่ดงช�า้เป็นประกายไม่พอใจในทนัที 

ดั่งฟ้าถอนหายใจ “ก็ใช่ว่าปกติจะได้เจอกันนี่ครับ วันนี้แค่

บังเอิญเท่านั้น” 

เป็นความบังเอิญที่แย่ที่สุด คณิศรค่อนขอดในใจ

“ดั่งฟ้า”

“...”

“ท�ายงัไงถงึจะหายโกรธเราเหรอ...ไม่โกรธแล้วได้ไหม” คณิศร

พึมพ�าถามเสียงแผ่ว 

แก้วตาใสทีห่ลบุมองซ้ายขวา ปากอิม่ซึง่เดีย๋วเม้มเดีย๋วคลาย

อย่างไม่มั่นใจท�าให้ยิ่งดูเหมือนเด็กที่ท�าความผิดแล้วง้อผู้ปกครอง 

ท�าให้คนมองอดกระตุกยิ้มเล็กน้อยไม่ได้

ท�าไมถึงอยากยอมคนคนนี้นัก ด่ังฟ้าไม่เข้าใจตัวเองเหมือน

กัน

เขายังโกรธอยู่ แต่แค่อีกฝ่ายท�าท่าอ่อนลงให้ ดั่งฟ้าก็นึกขุ่น

เคืองเท่าเดิมไม่ลง ทว่ามันก็ไม่ได้กวาดตะกอนในใจไปได้หมด

“เรา...เรา” ร่างผอมบางพึมพ�า ก่อนจะถลันตัวลุกขึ้นเดินไป

เปิดลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งไม่ไกลนัก 

การขยับเดินของร่างผอมในห้องนี้ท�าให้กลิ่นหอมโชยเข้าสู่

การรับรู้ของดั่งฟ้าครั้งใหญ่จนมือหนาต้องบีบเส้นหนังในมือแน่น 
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เจ้าของห้องกลับมานั่งบนเตียงใกล้อัลฟ่าตัวโต ในมือซ้ายมีปากกา

หมึกชนิดพิเศษ ในมือขวามีสมุดเช็ค ดูเหมือนคณิศรจะคิดวิธีง้อที่

ตัวเองคุ้นเคยที่สุดได้ 

ดวงตาคมฉายแววนิ่งมากขึ้น ดั่งฟ้าถอนหายใจ พอเห็น

ท่าทางไม่พอใจของคนตวัโต คณศิรกเ็ริม่จดปากกากับสมดุเชค็ ทว่า

ยังไม่ทันเขียนลงไปดั่งฟ้าก็คว้ามือผอมและปากกาในมืออีกฝ่ายไว้

คณิศรสะดุ้งเฮือกรู้สึกเหมือนความร้อนแล่นวาบในตัวเอง 

ชั่วครู่ ทว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาจะออกปากไล่ให้อีกฝ่าย

ปล่อยมือ ไม่อยากให้ดั่งฟ้าโกรธอีก

“หรือดั่งฟ้าอยากเขียนเลขเอง ได้นะ แค่มีลายเซ็นเรา”

“คุณน่าน!” 

เสยีงทุม้ต�า่ของดัง่ฟ้าเข้มขึน้จนคณศิรงบัปากตวัเองแน่น เน้ือ

แก้มดันตัวสูงตามความไม่ชอบใจ

“อย่าเอาแต่ใช้เงินแก้ปัญหาอย่างนี้สิครับ”

“แล้วเราต้องท�ายงัไง กพ็อเราใช้เงนิมันได้ผลดสีดุตลอด หรอื

ถึงใช้อย่างอืน่ สดุท้ายกว็นมาเป็นเงนิอยูด่ ีจะซือ้ของให้ก็ต้องใช้เงนิ 

ยิ่งมากก็ยิ่งได้ของดี ไม่สู้เอาเงินให้ไปเลือกซื้อเองเลยไม่ดีกว่าหรือ

ไง” คณิศรบอกในสิ่งที่ตัวเองคิด เสียงไม่แข็ง แต่ก็ติดดื้อดึง

ดั่งฟ้าเองก็เคยเป็นคนรวย แต่ไม่ได้มีชุดความคิดนี้ฝังหัว

เหมือนโอเมก้าตัวผอมตรงหน้า หรือเพราะดั่งฟ้ายังไม่รวยพอ ยัง

ควบคุมเงินได้ด้วยตัวเองไม่มากพอกันนะ

“มันมีเรื่องที่เงินไม่ใช่ค�าตอบอยู่นะครับ” 

ค�าของดั่งฟ้าท�าเอาหัวคิ้วสวยได้รูปของคณิศรมุ่นชนกัน 

มีด้วยเหรอ

“เช่น ค�าขอโทษ และค�าสัญญาว่าจะไม่มองผมเป็นสัตว์เลี้ยง
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อีก”

“เราไม่ได้มองดั่งฟ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนี่ เราแค่อยากให้ดั่งฟ้ารู้ว่า

ดัง่ฟ้าเป็นของเรา” คณศิรยงัย�า้ค�าเดมิ ก่อนจะรูสึ้กว่ามอืตวัเองท่ีอยู่

ในมือใหญ่กว่านั้นถูกออกแรงบีบมากขึ้น

“ผมไม่ใช่สิ่งของนะครับ” เสียงทุ้มต�่าของดั่งฟ้ายิ่งดุ

“เรารู้ว่าดั่งฟ้าเป็นคน” คณิศรเอ่ยเสียงแผ่ว ไม่ได้โอนอ่อน

ผ่อนตามทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ดื้อดึง 

ด่ังฟ้าถอนหายใจ รู้ว่ามันคงไม่ง่ายที่จะให้คนที่มีใครต่อใคร

มากมายคอยเอาใจยอมรับได้ว่าตัวเองผิด แค่ตอนน้ีมันไม่แย่เท่า

เดิมก็คงดีมากแล้ว เขาจะสรุปเอาเองว่าวันน้ีเข้าใจกันมากข้ึนแล้ว

กัน อย่างน้อยพรุ่งนี้ตอนที่นั่งไปบนรถด้วยกันก็จะได้ไม่อึดอัด 

มากนัก

“ผมเอาไอ้นี่มาคืน” ดั่งฟ้าวางเส้นหนังลงบนเตียง ก่อนจะ 

ยนัตวัลกุขึน้ มอืหนาทีเ่พิง่ปล่อยมอืของเจ้านายออกรูสึ้กอุน่ๆ แบบ

แปลกพิกลในใจเหมือนกัน

ขายาวหยุดชะงักเม่ือยังก้าวแรกไม่พ้นจากเตียงดีชายเสื้อก็

ถูกอีกคนดึงไว้จากด้านหลัง

“ถ้าดั่งฟ้าจะหายโกรธมากขึ้น เราให้เอาปลอกคอกับสายจูง

ใส่คอเราบ้างก็ได้นะ” น�้าเสียงของคณิศรไม่ได้ฉะฉานนัก ออกจะ

แผ่วเบากว่าปกติด้วยซ�้า ตนไม่ชอบให้มีอะไรมาพันคอเพราะมัน

อดึอดั และเพราะมันคอืการบอกคนอืน่ว่าตนเป็นโอเมก้าทนัททีีเ่จอ

แต่ถ้าสวมเพยีงชัว่ครู ่เป็นการเอาคนือย่างสมน�า้สมเน้ือแล้ว

ดั่งฟ้าจะหายขุ่นเคืองใจต่อกัน คณิศรก็ถือว่ามันคุ้มค่าในการลงทุน

“คุณน่านไม่ชอบสวมปลอกคอไม่ใช่เหรอครับ” 

น�้าเสียงทุ้มนุ่มของดั่งฟ้าฟังดูแสนอบอุ่นทั้งที่ก�าลังโกรธกัน 
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มนัท�าให้ชัว่ขณะนัน้ดวงตากลมโตของคณศิรช้อนขึน้จ้องมองใบหน้า

หล่อเหลาท่ีตนชื่นชอบให้เต็มตา และไม่ได้เตรียมรับมือว่าดั่งฟ้าก็

ก�าลังมองตนอยู่เช่นกัน

มันท�าให้ดวงตาทั้งคู่สบกัน

การสบตาที่คณิศรพยายามหลีกเลี่ยงมานาน ท�าให้โอเมก้า

ตัวผอมบางรู้สึกถึงความร้อนวูบวาบที่โหมมากขึ้น หัวใจเต้นรัวใน

แบบที่ไม่คุ้นชินและยากจะรับมือ ระยะเวลาท่ีผ่านไปร่วมนาทีน้ัน

ถูกหยุดลงก่อนที่ดวงตากลมโตจะหลุบหลบ ทว่าอัลฟ่าหนุ่มที่ได้ 

จ้องมองดวงตาคู่โตสีน�้าตาลอ่อนแสนสวยเป็นประกายกลับติดใจ 

เกินกว่าจะละสายตา มือหนาเชยคางได้รูปข้ึนเพื่อจ้องมองดวงตา

ซึง่งามล�า้จนดัง่ฟ้านกึเสยีดายว่าตลอดระยะเวลาหนึง่เดอืนทีผ่่านมา

ท�าไมตนไม่มีโอกาสได้มองลึกเข้าไปในความงามนี้ตรงๆ

กลิน่หอมหวานสองกลิน่ทะลกัทลายออกมาราวกบัถกูระเบดิ 

มันโหมสะพัดเข้าสู่การรับรู้จนท�าให้คนในห้องปั่นป่วนไปหมด

สัญชาตญาณตื่นตัวเต้นเร้าไม่ต่างจากหัวใจที่รัวเร็วจนเลือด

เดือดเร่าร้อนไปทั้งกาย

กลิ่นกายหอมละมุนของโอเมก้ายิ่งหอมมากขึ้น หอมหวาน

ชวนให้เคลิบเคลิ้ม ไม่เหนี่ยวรั้งเศษเสี้ยวสติใดๆ

แรงดงึดดูท�าให้ร่างสงูใหญ่ขยบัรกุล�า้ขึน้ไปบนเตยีงนุม่มากขึน้ 

ลิ้นชื้นสีแดงสดเลียริมฝีปากตัวเองซึ่งรู้สึกแห้งผากขึ้นมา เสียงหอบ

หายใจถีข่องคณศิรแฝงกล่ินหอมเอาไว้ มันคกุรุน่กระตุน้ให้ย่ิงอยาก

ตามเข้าไปเก็บกลืน

“...”

แผ่นอกหนาถกูหยดุไว้ด้วยคูเ่ข่าผอมและสองมอื คณิศรใช้สติ

เฮือกสดุท้ายในการหยดุยัง้ทกุอย่าง แรงต้านทานอนัน้อยนิดเพราะ
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มันผุกร่อนจากทั้งสองฝ่ายท�าให้ด่ังฟ้าชะงัก เสี้ยวเล็กจากยาระงับ

อาการฮีตและอาการคลั่งยังคงเหนี่ยวรั้งไม่ให้ถล�าไปกว่านี้

ทว่ามนัคอืการยนือยูช่ดิขอบเส้นทีบ่างเบา เพยีงแค่ลมหายใจ

ระอรุ้อนรุนแรงสกัเพยีงหน มนักจ็ะถกูท�าลายให้แตกสลาย และสอง

ความปรารถนาจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

“ผม...” ดัง่ฟ้าส่ายหน้าอย่างแรง ความรูสึ้กเร่าร้อนในร่างกาย

ยิ่งสูงขึ้น และการจ้องมองทั้งสูดกลิ่นหอมของโอเมก้าตรงหน้ามีแต่

จะท�าให้ยิ่งแย่ลง

ร่างสูงใหญ่ถบีตวัเองออกจากเตยีงกว้างอย่างรวดเรว็ ร่างกาย

สั่นเทิ้มหอบหายใจ ประตูห้องนอนดูไกลขึ้นหลายเท่า ขายาวจึงวิ่ง

ตรงไปยงัประตูอกีบานทีอ่ยูใ่กล้กว่าแทน เม่ือเหน็ว่ามนัเป็นห้องน�า้ 

ดั่งฟ้าก็รีบลงกลอนประตูจนแน่น ไม่ใช่กันคนเข้ามา แต่กันไม่ให้ 

ตัวเองออกไปง่ายๆ ร่างสูงใหญ่พุ่งไปที่ฝักบัว เปิดมันอย่างแรง มือ

หนาปลดกางเกงตัวเองอย่างรีบร้อน ใช้สองมือดึงชั้นในออก ส่วน

แข็งขึงที่ดันตัวอยู่ในกางเกงจนปูดนูนปวดหนึบเด้งผึงออกมาทันที

“เวรเอ๊ย” ดัง่ฟ้าค�ารามเสยีงต�า่ ตอนน้ีเขาก�าลงัคลัง่ คลุม้คลัง่

จนแทบใกล้เสียสติ สายน�้าเย็นที่รดหัวและชุ่มไปท้ังตัวสัมผัสกับ

ความร้อนของแท่งเนื้อที่ตนก�าลังรูดรั้ง 

ทว่าไม่ช่วยอะไรเลย มันท�าให้ยิ่งอยาก กลิ่นหอมของคณิศร

ฟุง้กระจายเตม็ห้องน�า้ไปหมด มนัหอมอ่อนๆ ละมนุละไมและท�าให้

ดั่งฟ้ายิ่งปวดหนึบกว่าเดิม

ปึก!

มือหนาข้างซ้ายทุบผนังห้องน�้าระบายอารมณ์คุกรุ่น ก�าปั้น

บีบแน่นจนเส้นเลือดเส้นเอ็นเบียดตัวขึ้นมาชัดเจน สันกรามคมนูน

เด่นชัดเมือ่ฟันคมขบเข้าหากนั เส้นเลอืดตามล�าคอปดูนนูไม่ต่างจาก
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ส่วนแข็งขืนในก�ามือที่ไร้แววสงบ

‘ดั่งฟ้า เรา...ดั่งฟ้า’ 

เสยีงของคณศิรก้องอยูใ่นหวั ดัง่ฟ้าหอบหายใจร้อนผ่าว แผ่น

อกสะท้านใต้สายน�้า ทั้งกล่ินหอม เสียงนุ่มหวาน ผิวแก้มเนียน

ละเอยีด และดวงตาคูน่ัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างในห้วงคดิก�าลังเป็นน่านน�า้ 

คณิศรไปเสียทั้งหมด

ข้อมือหนารูดขึ้นลงอีกหลายหนก่อนจะใช้นิ้วโป้งบดขยี้ส่วน

หัวของสิ่งใหญ่โตที่ยังตระหง่านด้วยความปรารถนาอยากทิ่มแทง

หาความอบอุน่ไม่หยดุ บดขยีล้งไปเพือ่หวงัจะจบความกระหาย แต่

มันไม่ทุเลาลงเลย

ปึก! ปึก! ปึก!

ก�าปั้นใหญ่ทุบผนังอีกหลายที สนองอารมณ์ที่ปะทุรุนแรง 

ไม่จบสิ้น จนข้อนิ้วหนาเริ่มเป็นรอยแดง ทว่าอัลฟ่าหนุ่มไม่รู้สึกเจ็บ 

สักนิดในยามนี้ ดั่งฟ้าสบถสู้เสียงสายน�้าที่รดรินตัวเอง

ไม่เคยมีการช่วยตัวเองครั้งไหนที่รู้สึกทรมานมากเท่านี้ และ

จบลงยากขนาดนี้เช่นกัน

คณิศรใช้ความพยายามอย่างมากจนสัน่ระรกิไปทัง้ตวัเพือ่

ขยบัยนัร่างไปหยบิโทรศพัท์มอืถอืทีอ่ยูบ่นโต๊ะเขยีนหนังสอื เขารูส้กึ

ว่าขาอ่อนแรงลงมาก เพราะทุกห้วงอารมณ์มันเต้นเร่า ร้อนวูบวาบ

อยู่บริเวณท้องน้อย โอเมก้าผอมบางรู ้สึกได้ทันทีว่าบางสิ่งใน 

กางเกงสแลก็เนือ้ดเีริม่ดนัตัวสู้กบัซิปกางเกง ภายในของตนมนัเปียก

ฉ�่าไปหมดจนรู้สึกแฉะชื้นไปถึงซอกขา และร้อน ร้อนมากไปทั้งตัว

ไม่ควรสบตากบัดัง่ฟ้า ยิง่ในช่วงเวลาแบบน้ี ท้ังท่ีรูท้�าไมตนถึง

ยังพลาดได้อีกกัน ไม่ควรเลย
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ผ้าเช็ดหน้าของด่ังฟ้าเต็มไปด้วยกล่ินเปลือกไม้สนรุนแรงจน

ท�าให้ยิ่งร้อนไปทั้งตัว อยากดึงมาดอมดมซ�้าๆ ไม่หยุด แต่สติ 

อนัน้อยนดิกร้็องเตอืนว่าถ้าท�าแบบนัน้จะไม่เหลอืสตอิกีแม้สกัเสีย้ว

เดียว

คณิศรรู้สึกร้อนจนหายใจหอบถี่ผ่านริมฝีปากแดงเอิบอิ่ม 

ความต้องการสูงล้นจนน�า้ตาคลอ มือผอมทัง้สองข้างพยายามปลด

ชุดหนาๆ บนตัวออกเพื่อระบายความร้อน ในขณะเดียวกันสองขา

เรียวยาวก็ไต่ลงจากเตียงอย่างทุลักทุเลเพื่อไปหยิบมือถือ

ชาลี...ต้องให้ชาลีเอายาระงับอาการมาฉีดให้ตนกับดั่งฟ้า  

คณิศรไม่ชอบเวลาที่ตัวเองฮีตเลย

เพราะมันทรมาน ทรมานมากเช่นนี้ยังไงล่ะ

แม้แต่การเดินลงจากเตียงที่ท�ามานับไม่ถ้วน ตอนนี้ต่อให้

แทบจะคลานไปกย็งัยากล�าบากเพราะขาสัน่ไปเสยีหมด และไม่รูต้วั

เลยว่าตนก�าผ้าเช็ดหน้าของดั่งฟ้าแน่นจนติดมือมาด้วย

“อะ อือออ”

ใบหน้าหมดจดแดงเรือ่และมหียาดเหงือ่ซมึทัว่ใบหน้า เส้นผม

สีด�าขลับเปียกชื้น ปลายนิ้วผอมคว้ามือถือเครื่องบางของตนมาไว้

ได้ แต่แค่พยายามสแกนลายนิว้มอืบนหน้าจอเพือ่ปลดลอ็กกย็งัยาก 

มากไปกว่านั้นเมื่อเข้ามาได้ มือไม้ที่แสนอ่อนแรงก็กดเบอร์ของ 

ชาลีอย่างยากเย็น

“อื้อ อะ...” กลิ่นของดั่งฟ้าแรงขึ้นกว่าเก่า เพราะอะไรคณิศร

แทบไม่เหลือสติจะคิด ร่างกายมันต้องการเสียจนเสียววาบไปทั้ง 

ท้องน้อย เรียวขารู้สึกได้ถึงความชื้นแฉะที่ชุ่มฉ�่ายิ่งกว่าเดิม

เคร้ง!

มือถือที่จับไว้ร่วงลงสู่พื้น มันหมุนคว้างก่อนจะไถลเข้าไปใต้
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เตียง คณศิรนกึเกลยีดช่องว่างเลก็ๆ ของเตียงอนัแขง็แรงทีต่นนอน

อยู่ทุกคืนขึ้นมาจับใจ

น�้าตาไหลเอ่อจากดวงตาคู่กลมสวยจนเป็นประกายระยิบ

ราวกับพื้นทะเลท่ีต้องแสงจันทรา เหมือนน่านน�้าที่รับแสงสะท้อน

จากฟากฟ้า

การขอยาระงับจากชาลีดูจะยากเกินไปในตอนน้ี โอเมก้า 

ตัวผอมคิดเพียงว่าจะต้องหยุดอาการนี้ให้ได้ไวที่สุด ความร้อนของ

ร่างกายเร่งเร้าให้สองมือสั่นระริกปลดกระดุมกางเกงออก ดึงรั้งมัน

ลงให้พ้นสะโพกอวบอิ่ม คณิศรกัดปากตัวเองจนแน่น ในตัวยิ่งร้อน

วูบวาบเมื่อมือผอมบางแตะส่วนอ่อนไหวที่ไม่ได้อ่อนอย่างเคยอีก

ต่อไป นิ้วเรียวยาวกวาดลูบต้นขาด้านในของตนซึ่งเปียกเย้ิมด้วย

เมือกใสจนเต็มปลายนิ้ว นึกชังการเป็นโอเมก้าของตัวเองข้ึนมา 

อีกหน เพราะมันฉุดคร่าทุกสติไปอย่างร้ายกาจ

แผ่นหลังแคบผอมพิงกับขาโต๊ะเขียนหนังสือ หอบหายใจ 

รัวแรง มือผอมเกี่ยวชั้นในออกให้พ้นตัวอย่างยากล�าบาก สองขา

เรียวยาวตั้งชันแยกออกจากกัน ชั้นในสีเข้มค้างอยู่ตรงข้อพับเมื่อ

เจ้าของไม่ใส่ใจมันอีกต่อไป

ผ้าเช็ดหน้าสีขาวถูกงับไว้ในริมฝีปากอิ่ม เพ่ือจะดมกลิ่น

เปลือกไม้สนได้ใกล้ที่สุดและเพื่อหยุดยั้งเสียงแปลกประหลาดของ

ตน

‘คุณน่าน น่านน�้า คณิศร คุณน่าน’

ในความคดิอนัสบัสนวุน่วายและเคว้งคว้างเหมอืนถูกทรมาน

อย่างทารุณใต้ความเสียวซ่าน มีแต่เสียงทุ้มต�่าของดั่งฟ้าที่เรียกชื่อ

ตนดังอยู่ในห้วงคิดครั้งแล้วครั้งเล่า

มือผอมรูดรั้งส่วนอ่อนไหวอย่างไม่ถนัดนักด้วยขาดประสบ-
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การณ์เพราะเขาระงับมันด้วยยามาเสมอ แต่ก็ยังคงสาวขึ้นลงตาม

สญัชาตญาณ ทว่าร่างกายทีส่ัน่เทิม้ของโอเมก้าต้องการมากกว่านัน้ 

ในตัวตอดรัดถี่โดยเฉพาะช่องทางสีสวยที่ก�าลังฉ�่าเยิ้ม

มอือกีข้างลบูไล้หน้าอกทีแ่ขง็คดัจนเบยีดใส่ผ้าเนือ้ด ีอวดสอง

ตุม่ไตเลก็ๆ ด้านใต้ ผ่านท้องน้อยซ่ึงหดเกรง็ด้วยความเสยีวซ่านจาก

การพยายามรดูรัง้ส่วนอ่อนไหวซ�า้ถีไ่ปคลงึวนท่ีปากทางอ่อนนุ่มจน

นิ้วเรียวเปียกชื้นไปทั้งหมด ก่อนจะกดเข้าไปเพื่อตอบสนองความ

ต้องการเบื้องลึก

ความเจ็บแปลบเพราะแตะต้องล่วงลึกเข้าไปในกายตนเป็น

หนแรกอย่างไม่คุ้นชิน ท�าให้ใบหน้าหมดจดคมคายเชิดขึ้น ฟันคม

งับปากแดงเต่งจนแต้มจุดสีด�าเล็กๆ ใต้มุมปากยิ่งเน้นชัด

นิ้วมือกดย�้าและชักเข้าออกอยู่สองสามหน ทว่ามันไม่พอ  

ไม่พอจะเติมเต็มความต้องการเลยสักนิด ไม่ใช่แค่เรื่องของขนาด 

หรือความเร็ว ร่างกายที่ถูกปลุกเร้าในตอนนี้รู้ดีว่ามันต้องการอะไร

“ดั่ง...ดั่งฟ้า อึก ดั่งฟ้า” เสียงหวานแผ่วครวญเรียกชื่อที่ 

ต้องการซ�้าๆ สองมือพยายามปรนเปรอตัวเองและหวังว่าทุกสิ่ง 

จะเข้ารูปเข้ารอยโดยไว โดยเฉพาะสติอันผุกร่อนของตน

คราบขาวขุน่เลอะเทอะบนผนงัห้องน�า้สีสวยของเจ้านาย

ฟ้องถงึการปลดปล่อยไปสองหน ซึง่นัน่ท�าให้อลัฟ่าหนุ่มอย่างดัง่ฟ้า

พอจะตัง้สตจิากอาการคลัง่ขึน้มาได้บ้าง แต่มนัก็น้อยแสนน้อย ทว่า

ยังดีกว่าเมื่อครู่นี้

ในห้องน�้านี้มีกลิ่นของคณิศรเต็มไปหมด ดั่งฟ้าคิดออกเพียง

อย่างเดียวว่าตนต้องรีบออกไป

เสยีงทีด่งัแว่วบอกการเคลือ่นไหวภายนอกซึง่ผ่านไปพักใหญ่
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ตอนทีต่นถงึจดุสุดยอดหนแรก ท�าให้ดัง่ฟ้าเชือ่ว่าคณุน่านคงหนอีอก

ไปจากห้องแล้ว

การช่วยตัวเองครั้งนี้มันร้อนเร่าและยากเย็น ทว่าในที่สุดก็

ผ่านไปได้ด้วยการคว้าเสื้อเชิ้ตของคุณน่านออกมาจากตะกร้าใส่ผ้า 

และสดูกลิน่หอมเข้าไปเตม็ปอด มนัท�าให้ขบัของเหลวขุน่ออกมาได้ 

แต่กป่ั็นสตจินหลดุลอยและต้องช่วยตวัเองอกียก ซึง่มนัง่ายขึน้กว่า

หนแรกเพราะความหอมจากเสื้อตัวเดิม

ทว่าดั่งฟ้ารู้ดีว่ามันยังไม่พอ ตนต้องการมากกว่านี้

มากยิ่งกว่านี้

อุ่นหอมและน่าฟอนเฟ้นไปทั้งตัวกว่านี้ ร้อนด้วยไออุ่นของ

กลิ่นชาดอกไม้ หวานหูด้วยเสียงที่เรียกชื่อเขาระงม และแขนผอม 

สองขาเรยีวยาวทีก่อดก่ายกายตน รมิฝีปากอิม่ท่ีน่าบดขย้ีซ�า้แล้วซ�า้

อีก สะโพกอวบอิ่มที่เหมาะเหลือเกินให้บีบขย�าจนขึ้นรอยแดง เอว

คอดเนื้อตัวหอมหวานน่าขบกัด อยากทรมานอีกฝ่ายด้วยความ

ปรารถนาจนหอบหายใจสั่นสะท้านอยู่ใต้ร่างตน

“แม่งเอ๊ย!”

ปึก!

ด่ังฟ้าสบถเสยีงดงั ทบุผนงัไปเต็มแรงอกีหนจนมอืหนาตอนนี้

เลือดซิบเพราะทุบอย่างไร้สติ เพื่อหวังฟื้นความใคร่ครวญสักนิด 

ทว่าไร้ประโยชน์เหลือเกิน

ลิน้ชืน้เลยีรมิฝีปากแห้งผาก เตะกางเกงเปียกชุม่น�า้ของตนให้

พ้นทาง มอืหนาเสยเส้นผมสนี�า้ตาลเปียกชืน้ลวกๆ เสือ้ทีถ่กูกระชาก

ดึงจนกระดุมแทบไม่เหลือโดนโยนทิ้ง รีบคว้าชุดคลุมอาบน�้าสีขาว

ในตูข้องคณศิรมาใส่ ไหล่มนัแคบไปหน่อย แต่กพ็อให้ใส่ออกไปจาก

ห้องนี้ได้
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ต้องรีบไปฉีดยาระงับเร่งด่วนที่ตนพกมาด้วย

ต้องรีบออกไปจากแหล่งหอมกรุ่นนี้ให้ไวที่สุด

ขายาวเร่งก้าวไปกระชากประตูไม้ให้เปิดออก กลิ่นหอมฟุ้ง 

ยิง่กว่าในห้องน�า้เป็นสิบเท่าปะทะการรบัรูข้องอลัฟ่า มนัหอม หอม 

มากๆ ไม่ฉุนเลยสักนิด ทว่าเร่งเร้าให้ยิ่งตามหาจุดเริ่มต้นของ 

กลิ่นหอมนี้

ดวงตาเรยีวคมกวาดมองไปทัว่ ก่อนจะหยดุชะงกั เมือ่สายตา

ปะทะกับร่างผอมบางที่สั่นระริก

ดั่งฟ้ากลืนน�้าลายอึกกับสองขาเรียวยาวที่ตั้งฉาก ตรงข้อเข่า

มผ้ีาสเีข้มตวัเลก็ก�าลงัโยกไหวน้อยๆ แม้จะมองจากด้านข้าง แต่ภาพ

ที่ไม่สมบูรณ์กลับเร่งเร้าเติมเต็มจินตนาการจนยิ่งเตลิดเปิดเปิง

“อื้อ ดั่งฟ้า...ดั่งฟ้า”

แม้ไม่มีเสียงเรียกชื่อตนร่างสูงใหญ่ก็ไม่อาจละความสนใจ 

ไปไหน ทว่าเมื่อเสียงหวานน่าฟังนั้นร�่าร้องหา ดั่งฟ้าก็ก้าวตรงไป

ราวกับภมรที่ปรารถนาบุปผาแสนงามซึ่งเกิดมาเพื่อตน

เสียงย�่าเดินเรียกให้ดวงตาคู่กลมสวยวาวฉ�่าเปิดช้อนขึ้นมอง

หาต้นเสียง และพบว่านั่นคือจุดเริ่มเดียวกับกลิ่นเปลือกไม้สนท่ี 

เด่นชัดในการรับรู้

ในชั่วขณะนั้น ทั้งสองได้สบตากันอย่างลึกล�้าอีกหน


