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ลซูเิฟอร์ก�ำลงัจะกลบัมำ...

หญงิสาวรูปร่างสูงโปร่งในชุดพนกังานของห้างดงัแห่งหนึ่งมองไป

ยงัประตูของผู้โดยสารขาออกด้วยสหีน้าไม่สู้ดนีกั หลายครั้งที่เธอสะดุ้ง

และรู้สึกเหมือนหัวใจก�าลังจะหยุดเต้นเมื่อมีคนเดินมาใกล้ๆ มือที่ถือ 

ป้ายชื่อของคนที่มารับโดยชูอยู่เพียงแค่อก เพราะไม่ต้องการให้ป้ายนั้น

เด่นหราอย่างที่ควรจะท�า

สไบแพรเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อ วันนี้เธอมีหน้าที่พิเศษ 

นอกเหนือจากงานที่ท�าคือการมารับลูกชายคนเล็กของเจ้านายที่ไปอยู่ 

ต่างประเทศนานนับสิบปีที่สนามบิน ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เธอเหลือบมอง

นาฬิกาและต้องการให้มนัเดนิช้าหรอืไม่กห็ยดุเดนิไปเลย เพื่อให้ช่วงเวลา

แห่งการเผชญิหน้ายดืออกไป

ราชนัย์ รตันเวคนิทร์ หรอืคุณคงิของทุกคน เป็นคนที่ท�าให้เธอ

ต้องมาสนามบนิในวนันี้

เขาเป็นลูกนอกสมรสของ ราชย์ รตันเวคนิทร์ เจ้าของธุรกจิห้าง

สรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ในเมืองไทย แม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุได้

เพยีงแปดขวบ หทยั ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจงึอนุญาตให้น�าเขา

มาเลี้ยงที่บ้านรตันเวคนิทร์ได้ แต่ดเูหมอืนราชนัย์จะไม่ได้ซาบซึ้งในความ

เมตตากรุณาที่หทัยมีให้แม้แต่น้อย เขาเป็นเด็กก้าวร้าว ชอบก่อปัญหา  
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มีแต่เรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนเป็นกิจวัตรจนเป็นที่ระอาของ

ครอบครวั 

แม้แต่เธอเองกย็งัโดนลกูหลงอยูเ่ป็นประจ�า จนกระทั่งครั้งสดุท้าย

ที่เกดิเรื่องก่อนที่เขาจะถูกเนรเทศไปอเมรกิา

และเรื่องนั้นก็เกี่ยวกับเธอโดยตรง มันเป็นเรื่องที่เธอไม่อยากจ�า

แต่กลบัไม่เคยลมืมนัได้สกัที

สไบแพรไม่อยากคดิเลยว่าตวัเองคอืสาเหตุหลกัที่ท�าให้เขาต้องจาก

บ้านเกิดเมืองนอนไปไกลตั้งแต่อายุได้เพียงสิบสองขวบ ซึ่งแน่นอนว่า 

คนที่มนีสิยัเจ้าคดิเจ้าแค้นอย่างราชนัย์จะต้องไม่ลมืเช่นกนั เธอยงัคงจ�า

ได้ว่าวันก่อนที่จะจากกันในครั้งนั้น สิ่งที่เขาได้มอบให้เป็นที่ระลึกคือ 

แววตาแห่งความแค้น พร้อมกับค�าด่าทอที่พร่างพรูจากปากเล็กๆ ที่ 

หยาบคายเกนิกว่าใครจะทนฟังได้

เมื่อไม่กี่วนัมานี้หลงัจากได้ข่าวว่าราชนัย์จะกลบัมา ท�าให้เธอถงึกบั

นอนไม่หลบัด้วยความกงัวล กลวัเหลอืเกนิว่าเขาจะแก้แค้นในความผดิ

ที่เธอไม่ได้ก่อ กลวัว่าเขาจะคกุคามชวีติเธอไม่ให้ได้เป็นสขุ กลวัแม้กระทั่ง

ว่าเขาอาจจะท�าร้ายเอา เมื่อในวนันี้เขาไม่ใช่เดก็อย่างเมื่อก่อน

ยิ่งคดิกย็ิ่งเครยีด สุดท้ายเธอจงึสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อให้จติที่

ฟุง้ซ่านสงบลง พยายามที่จะหยดุคดิเรื่องราวเกี่ยวกบัเขา และบอกตวัเอง

ว่าเธออาจจะวติกมากเกนิไป 

บำงทีเมื่อรำชันย์โตขึ้น เขำอำจจะมีเหตุผลมำกขึ้นไปด้วยและ 

ไม่ท�าอย่างที่เคยพูดไว้ในอดตีกเ็ป็นได้

หญงิสาวเงยหน้าขึ้น จบัจ้องไปยงับอร์ดที่มตีวัอกัษรวิ่งซึ่งแสดงให้

เหน็ว่าเครื่องลงจอดนานเกอืบสามสบินาทแีล้ว แต่คนที่เธอรอกลบัยงัไม่

ปรากฏตวั ความกระวนกระวายก่อเกดิในหวัใจ เธอไม่มั่นใจเลยว่าราชนัย์

จะท�าอะไรอกี เท่าที่รู้ตอนอยู่ต่างประเทศเขาแสบไม่เบา คบค้ากบัเหล่า
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อนัธพาล บางครั้งถงึกบัต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกกม็ ี หรอืว่าเขาจะยงัไม่

กลับมา เพียงแต่หลอกที่บ้านเล่นให้ทุกคนตระหนกไปเท่านั้น ถ้าเป็น 

อย่างนั้นก็คงดีเพราะแม้จะท�าใจมาแล้ว แต่หญิงสาวก็ยังไม่พร้อมที่จะ

เผชญิหน้ากบัเขาในตอนนี้อยู่ดี

ทว่าเหมอืนเวลานั้นของเธอจะหมดลงแล้ว เมื่อมใีครบางคนมายนื

ค�้าหวั กล่าวกบัเธอด้วยน�้าเสยีงห้วนสนทิคล้ายก�าลงัวางอ�านาจ

“นี่เธอ มารบัฉนัรเึปล่า”

สไบแพรหันไปทางเสียงนั้นแล้วก็พบชายหนุ่มแปลกหน้า อาย ุ

อานามน่าจะรุน่ราวคราวเดยีวกนั ด้วยความลมืตวัเธอจงึส�ารวจเขาตั้งแต่

ศรีษะจดเท้า ผมที่ตดัสั้นของเขาดูยุ่งเหยงิเหมอืนเจ้าตวัเสยไว้ลวกๆ ไม่

ได้ตั้งใจหวใีห้เรยีบ ใบหน้าถูกบดบงัด้วยแว่นกนัแดดอนัใหญ ่แต่ยงัเผย

ให้เห็นโหนกแก้มสูงและสันกรามที่เขียวครึ้ม ปากหยักได้รูปสีแดงสด

เหมือนผลเชอร์รีเหยียดออกราวกับก�าลังหยามคนทั้งโลก ร่างสูงเพรียว

อยู่ในชุดหนงัสดี�าคล้ายกบัชุดที่พวกนกับดิใช้กนั

“คุณราชันย์เหรอคะ” หญิงสาวถามออกไปเพราะเธอยังไม่มั่นใจ

นกั เนื่องจากจนิตนาการสภาพของเขาเอาไว้เลวร้ายกว่านี้มาก

“ใช่ ฉนัเอง ราชนัย์ รตันเวคนิทร์” เขาย�้าทั้งชื่อทั้งนามสกุล เพื่อ

ไม่ให้คนมารบัคดิว่าผดิตวั

สไบแพรยงัคงตื่นตะลงึกบัรปูลกัษณ์ของคนตรงหน้าเป็นครั้งแรก

ในรอบสบิปีที่เจอกนั ราชนัย์เปลี่ยนไปมาก มากจนเธอเกอืบจ�าเขาไม่ได้ 

จากเด็กชายวัยสิบขวบที่ดูเก้งก้าง บัดนี้กลายเป็นหนุ่มวัยเบญจเพส 

รูปร่างปราดเปรยีว ความสูงที่เพิ่มขึ้นของเขาข่มให้เธอดูเตี้ยไปถนดัตา

“เธอมารบัฉนัใช่มั้ย” เขาถามเสยีงเรยีบ ไร้หางเสยีงเหมอืนเก่า

“เอ่อ...ค่ะ” สไบแพรตอบเสยีงเบา รู้สกึว่าตวัเองนั้นท�าหน้าไม่ถูก 

และยงัคงเข้าหน้าเขาไม่ตดิ เมื่อนกึถงึเรื่องในอดตี ได้แต่ภาวนาว่าขอให้

เขาอย่าเพิ่งจ�าเธอได้ เพราะต้องนั่งรถด้วยกนัไปอกีนาน
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ทว่าดูเหมือนค�าภาวนาของเธอจะไม่มีเทพเจ้าองค์ใดรับฟัง สิ่งที่

ยนืยนัคอืประโยคถดัมาที่ราชนัย์เอ่ยปากทกัทาย

“สไบแพรสนิะ”

มอืใหญ่เลื่อนมาถอดแว่นตายี่ห้อดงัออกจากดวงหน้า เผยให้เหน็

ดวงตาที่สไบแพรไม่เคยลมื ดวงตาของผูท้ี่เกอืบจะเป็นฆาตกรฆ่าเธอ และ

เวลานี้มนัดูเยน็ชาจนมองไม่ออกว่าเขาก�าลงัคดิอะไรอยู่ แต่สิ่งที่รู้คอืมนั

บอกว่าเขาจ�าเธอได้

“เอ่อ ค่ะ” เมื่อไม่สามารถปฏเิสธได้จงึต้องตอบรบั พร้อมกนันั้น

เธอก็หลุบตาลงต�่าเนื่องจากกระแสจากดวงตาคู่นั้นท�าให้เธอรู้สึกหวาด-

หวั่นอย่างบอกไม่ถูก

“เธอกล้าหาญมากที่เสนอหน้ามารับฉัน ถามหน่อย ไม่กลัวฉัน 

รไึง” เขาก้มหน้าลงมากระซบิถาม น�้าเสยีงนั้นแฝงความเหี้ยมเกรยีมจน

ท�าให้เธอใจสั่น

สไบแพรได้แต่นิ่ง แต่รู้ว่าเวลานี้เธอกลัว เหงื่อตกทั้งที่อากาศใน

สนามบนินั้นเยน็ มอืชื้นไปด้วยเหงื่อ

“ว่าไง ฉนัถามว่าเธอไม่กลวัฉนัเหรอ”

ดูเหมือนเขาจะยังไม่โตขึ้นอย่างที่เธอเคยปลอบใจตัวเอง ราชันย์

ก้มลงมาเพื่อสบตาเธอ ในดวงตาคู่นั้นบอกว่าหากเธอไม่ตอบเขาคงไม่

เลกิรา

“ไม่...ไม่เหน็จะมอีะไรต้องกลวันี่คะ” สไบแพรแขง็ใจพดูทั้งที่ความ

จรงิเธอก�าลงัสั่นไปทั้งตวัและหวัใจ

“แน่ใจ” ปลายเสยีงขึ้นสงู ราวกบัสื่อว่าไม่เชื่อถอืในสิ่งที่เธอพดูเลย

สไบแพรกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก รวบรวมความกล้าเพื่อ

จะเอ่ยในสิ่งที่อยากพูด

“ไปกนัได้หรอืยงัคะ ฉนัมงีานต้องท�าต่อ แล้วกระเป๋าคุณอยู่ไหน” 

สไบแพรถามหากระเป๋าเดินทางของเขา เพราะเท่าที่เห็นเขามีเพียงเป ้
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ใบเลก็ๆ สะพายอยู่บนบ่าเท่านั้น

“มแีค่นี้แหละ”

ค�าตอบที่ได้รบัท�าให้สไบแพรรู้สกึประหลาดใจ ราชนัย์ที่ไปอาศยั

อยูอ่เมรกิากว่าสบิปี และตอนนี้เขาต้องกลบัมาเมอืงไทยเป็นการถาวร แต่

กลบัมสีมัภาระเพยีงแค่เป้ใบเลก็ๆ ตดิตวัมา ซึ่งเธอคดิว่าแม้แต่จะหาพื้นที่

เพื่อจะใส่เสื้อผ้าซกัชุดกย็งัดูยากเยน็

“ท�าไม เธอแปลกใจอะไร ลมืไปแล้วหรอืไงว่าพ่อฉนัเป็นใคร รวย

แค่ไหน กลบัมาคราวนี้ฉนัอยากได้ของใหม่ เบื่อของเก่ากเ็ลยเอาไปโยน

ทิ้งไว้ที่โน่นทั้งหมด ท�าบุญท�าทานให้พวกขอทานคนยากคนจน” ราชนัย์

กล่าวอย่างไม่แยแส ปรายตาไปมองคนมารบัด้วยท่าทางดูถูก

สไบแพรร้อนผ่าวไปทั้งตวัด้วยความโกรธ รู้ดว่ีาสายตาของเขานั้น

หมายความว่าอย่างไร เขาก�าลงัเหมารวมว่าเธอเป็นขอทานหรอืคนยากจน

พวกนั้น ทั้งที่ความจรงิแล้วเธอไม่เคยอยากได้ของของคนอื่นเลยแม้แต่

น้อย ทุกวนันี้เธอพยายามท�างาน หวงัว่าสกัวนัหนึ่งเธอจะมเีงนิสกัก้อน

เพื่อซื้อบ้านด้วยตวัเอง แม่และเธอจะได้ไม่ถูกใครเหยยีบย�่าอย่างนี้อกี

หากการตอบโต้ราชันย์ก็เหมือนกับการหาเหาใส่หัว สไบแพรคิด

ว่าเธอควรจะนิ่งและตดับท ท�าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ลุล่วงไปดกีว่า

“ถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเถอะค่ะ คุณราชย์รอคุณอยู่ที่บ้าน เชิญ

ทางนี้” เธอผายมอืไปทางลานจอดรถ

“แล้วครอบครวัฉนัไปไหนกนัหมด ถงึได้ส่งลูกคนใช้อย่างเธอมา

รบัฉนั”

สไบแพรชะงกัเท้าในทนัใด เมื่อราชนัย์ยงัไม่เลกิรา ชายหนุ่มจงใจ

เน้นค�าว่า ‘ลูกคนใช้’ เป็นพเิศษ จรงิอยู่ที่แม่ของเธอนั้นมฐีานะเป็นเพยีง

แม่บ้านคอยดูแลเรไรซึ่งเป็นพี่สาวของราชย์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า

เขาจะมาใช้น�้าเสยีงดถูกูอาชพีของแม่เธอได้ เมื่อมนัคอือาชพีสจุรติที่เลี้ยง

ดูเธอมาจนเธอมวีนันี้
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สไบแพรนบัหนึ่งถงึสบิ จากนั้นกต็อบค�าถามเขาด้วยน�้าเสยีงเยอืก

เยน็

“ไม่มใีครว่างค่ะ”

“อ้อ ลมืไปว่าฉนัมนัไม่ใช่คนส�าคญั” น�้าเสยีงของเขาแสดงถงึการ

ประชดประชนัอย่างชดัเจน แต่สไบแพรกท็�าเป็นไม่สนใจ ทกุอย่างราชนัย์

ท�าตวัของเขาเอง หากเขานสิยัด ีว่านอนสอนง่าย อ่อนน้อมต่อคนอื่น เธอ

เชื่อว่าเขาน่าจะได้รบัการเอาใจใส่จากครอบครวัมากกว่านี้

สไบแพรเดนิน�าหน้าไปเรื่อยๆ บอกตวัเองในใจว่าให้อดทน เมื่อ

ท�าหน้าที่จบเธอกจ็ะได้เป็นอสิระ

“นี่จะไม่ทักทายถามไถ่สักค�าเลยหรือว่าเดินทางมาสะดวกดีไหม  

มอีะไรตดิขดัหรอืเปล่า หรอืไม่เจอกนัมาตั้งสบิปีฉนัเป็นยงัไงบ้าง”

เมื่อเขาอยากให้ถาม เธอกจ็ะถามเออออตามเขาไป จะได้ไม่ต้อง

ทะเลาะกนัให้เจบ็ใจอกี

“ค่ะ เดนิทางสะดวกดไีหม แล้วก่อนหน้านี้สบายดหีรอืเปล่า”

“กด็ ีแต่เธอนี่ยงัเหมอืนเดมินะ หน้าตาจดืชดื ท�าตวัแขง็ทื่อยงักะ

ผดีบิ เจอหน้าฉนักท็�าหน้าเหมอืนเหน็ผ ีกลวัฉนัเหมอืนหนูกลวัแมว”

“ฉนับอกแล้วไงคะว่าไม่ได้กลวัคุณ” สไบแพรเถยีงทนัควนั ทั้งที่

เธอกไ็ม่แน่ใจในตวัเองนกั แต่เวลานี้เธอต้องท�าตวัให้เข้มแขง็ อย่างน้อย

มันก็เป็นเกราะก�าบังที่ท�าให้เขาคิดว่าไม่สามารถที่จะรังแกเธอได้ง่ายๆ 

เหมอืนเมื่อครั้งยงัเป็นเดก็อกี

“กด็ ีฉนัชอบคนกล้า แต่เธอกต้็องกล้าให้ตลอดนะสไบแพร เพราะ

ฉนัยงัจ�าได้ว่าที่ต้องไปอยู่อเมรกิาเป็นสบิปีนั้นเพราะใคร”

สไบแพรหน้าเสียทันทีที่ได้ยินอย่างนั้น หัวใจเต้นรัวไม่ต่างจาก

กลองรบ มองเห็นลางร้ายในชะตาชีวิตของตัวเอง แต่เธอพยายามข่ม 

ทกุอย่างไว้ ตอนนี้เธอโตพอที่จะไม่ให้ใครมากลั่นแกล้งได้อกี รวมถงึหาก

เขาล�้าเส้น เธอกพ็อจะมทีี่พึ่งคอืกฎหมาย เชื่อว่าราชนัย์เองกค็งไม่กล้าท�า
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อะไรบุ่มบ่ามเช่นนั้นอกี เมื่อเขาได้รบัโทษอนัสาหสัมาครั้งหนึ่งแล้ว

“วา่แต่สบิปีที่ฉนัไปนี่เธอคดิถงึฉนับ้างหรอืเปลา่” เสยีงทุม้ลอยลม

มาจากทางด้านหลัง น�้าเสียงคล้ายคนที่ก�าลังระลึกถึงกันยามที่ต้องจาก

กนัไปนาน

สไบแพรรู้สึกจั๊กจี้หัวใจชอบกลกับค�าถามของเขา ส่วนค�าตอบ 

ในใจของเธอกค็อืคดิถงึ ทกุครั้งที่เขา้ใกลส้ระน�้า ใบหนา้ของเขากล็อยมา

ทุกครั้ง และนั่นคือความกลัวที่ยังเกาะกุมใจของเธออยู่อย่างไม่เสื่อม

คลาย นั่นคอืจุดอ่อนที่เธอไม่ต้องการให้เขารู้ สุดท้ายเธอกเ็ลอืกที่จะนิ่ง

ไม่ตอบอะไร จ�้าเดนิต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ถงึรถโดยเรว็ที่สุด

“ฉนัคดิถงึเธอนะ” เสยีงนั้นใกล้กว่าเดมิ เหมอืนมนัอยู่ข้างหูนี่เอง 

เมื่อหันไปมองสไบแพรก็พบใบหน้าขาวลอยเด่นอยู่เกือบจะชิดแก้ม ใจ

ดวงน้อยเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมานอกอก นี่เธอกลัวเขาจนใกล้จะ

ประสาทกนิเข้าไปทุกท ีสองเท้าจงึถอยห่างโดยอตัโนมตั ิแต่ถงึจะอยาก

ให้ห่างแค่ไหนเธอกท็�าได้แค่สามก้าว เพราะอย่างไรกต้็องพาเขากลบับ้าน

ด้วยอยู่ดี

สไบแพรกะพรบิตาถีๆ่  ไม่คดิว่าจะได้ยนิประโยคนี้ออกจากปากเขา 

แต่แล้วเขากท็�าให้เธอรู้ความหมายในประโยคถดัมา

“ไม่มเีธอ ฉนักไ็ม่มใีครให้แกล้งให้รงัแก รู้ไหมอาทติย์แรกๆ ฉนั

แทบบ้า ตอนนี้ฉนักลบัมาแล้ว เตรยีมตวัรบัมอืให้ดกีแ็ล้วกนั”

กล่าวจบเขาก็เดินขึ้นมาน�าหน้าเหมือนกับรู้ว่ารถจอดอยู่ตรงไหน 

ปล่อยให้เธอจมอยู่กบัความหวาดหวั่น ท�าไมนะ อะไรกนัที่ท�าให้ราชนัย์

กลายเป็นคนเจ้าคดิเจ้าแค้นอย่างนี้

หลงัจำกเดนิหำเจ้ำนำยคนเลก็เกอืบครึ่งชั่วโมงสไบแพรกก็ลบัมำ

ที่รถ เพราะเมื่อราชนัย์กล่าวข่มขูเ่ธอด้วยประโยคที่ท�าให้เธอตะลงึงนั แล้ว

เขากเ็ดนิจากไป พร้อมกบัหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย ตอนแรกเธอคดิว่า
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เขาอาจจะเข้าห้องน�้า แต่จนแล้วจนรอดกย็งัไม่ออกมา 

ครั้นจะโทร. หาเขากน็กึได้ว่ายงัไม่มเีบอร์โทร. เขาที่ตดิต่อได้ เพราะ

โทรศัพท์ที่เธอเพิ่งเปิดเบอร์ในเมืองไทยให้เขายังอยู่ในกระเป๋าถือ จึงให้

ประชาสมัพนัธ์ประกาศตามตวั แต่แล้วกไ็ม่พบ ท�าให้เธอหมดปัญญาที่

จะตามหา อีกทั้งยังรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันใด เพียงแค่ห้านาทีที่เขามา

เหยยีบแผ่นดนิแม่กเ็ริ่มแก้แค้นเธอแล้ว

หรือจะปล่อยเขาให้กลับบ้านเอง...สมองส่วนหนึ่งของเธอสั่งออก

มา เขาเองกอ็าจจะหลง ไปไหนไม่ถูก เพราะไม่ได้กลบัเมอืงไทยมาเป็น

สิบปีแล้ว หากเป็นอย่างนั้นก็คงจะดี เขาจะได้เข็ดหลาบ ไม่ท�าอะไร 

โดยพลการอย่างนี้อกี

ไม่ได้...สมองอกีส่วนของเธอร้องห้ามหากคดิจะท�าเช่นนั้น เธออาจ

จะถูกราชย์ดุเอา เพราะเมื่อเช้าท่านโทร. มาสั่งงานนี้กบัเธอด้วยตวัเอง ที่

ส�าคญัท่านบอกว่า หากเธอท�าส�าเรจ็จะให้โบนสัเธอหกเดอืน ซึ่งมนักค็อื

สิ่งที่ล่อตาล่อใจเธอที่สุด มันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะท�าให้เธอเอาไป

ดาวน์บ้านหลงัเลก็ๆ ได้อย่างสบาย

เมื่อไม่มีทีท่าว่าจะหาราชันย์ในห้องพักผู้โดยสารพบ สไบแพรจึง

เดนิไปที่รถ คดิว่าน่าจะรายงานเรื่องนี้ให้เจ้านายทราบ แล้วให้ท่านตดัสนิใจ

เองว่าจะเอาอย่างไรกบัลกูชายเจ้าปัญหาคนนี้ของท่านด ีแต่แล้วเมื่อถงึรถ

เธอก็พบว่าคนก่อเรื่องก�าลังยืนพิงรถอย่างสบายอารมณ์ มือควงกุญแจ

รถเล่น ส่วนหูกเ็อาหูฟังเพลงครอบเอาไว้ ท่าทางเหมอืนหนุ่มเจ้าส�าราญ 

สาวๆ ที่เดนิผ่านไปผ่านมาล้วนเหลยีวมองกนัเป็นตาเดยีว บางคนถงึกบั

ส่งยิ้มให้ ซึ่งกไ็ด้รบัรอยยิ้มหวานหยดจากเขาตอบกลบัไปเช่นกนั

ความโกรธแล่นเป็นริ้วที่ถูกราชนัย์กวนประสาท ที่ส�าคญั เธอเอง

ดนัหลงกลเขา ถกูหลอกให้เดนิจนขาลากโดยที่เขากลบัมายนืฟังเพลงและ

อ่อยสาวอย่างสบายอารมณ์อยู่ตรงนี้

“ไปไหนมาคะ ฉันตามหาเสียแทบแย่” สไบแพรรู้ตัวว่าเสียงของ
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ตวัเองนั้นห้วนกว่าปกต ิแต่มนักเ็ป็นสิ่งที่เขาควรจะไดร้บั เพราะเขาท�าให้

เธอวุ่นวายไปหมด

“เธอมสีทิธิ์มาถามเจ้านายอย่างนี้งั้นเหรอ ลมืไปแล้วรไึงว่าเธอเป็น

ใคร”

“ฉนัไม่เคยลมืฐานะ ไม่เคยลมืหน้าที่ แต่คณุต่างหากที่ลมืวา่ก�าลงั

ท�าตัวเป็นภาระให้ฉัน คุณท�าให้ฉันเสียเวลา บ่ายนี้ฉันมีงานที่ต้องท�า 

อกีมาก”

“เธอเดินหลงกับฉันเองนะ ท�าไมต้องมาโยนความผิดให้ฉันด้วย 

หรอืว่ามนัเป็นนสิยัประจ�าตวัของเธอ”

สไบแพรรู้ว่าเขาก�าลังพูดถึงเรื่องเมื่อสิบปีก่อน ราชันย์คือผู้ชาย

ปากแขง็ที่เกอืบจะฆ่าเธอ แต่เขาปฏเิสธทกุข้อกล่าวหาทั้งที่หลกัฐานมดัตวั

แน่น

ส�าหรบัเธออดตีกค็อือดตี เธอยนิดทีี่จะลมืมนั หากเขาไม่ลมืกไ็ม่

เป็นไร

“เอาละค่ะ เมื่อเราเจอกันแล้วก็หมดปัญหา กลับบ้านกันเถอะ 

นะคะ”

“ได้ส ิกลบักก็ลบั”

เขาว่าง่ายจนน่าแปลกใจ ทว่าเมื่อมองไปรอบข้างเธอก็ไม่เห็น

พนกังานขบัรถของบรษิทั แต่กลบัเหน็กญุแจรถอยูใ่นมอืของราชนัย์แทน

“แล้วคนขบัรถ?” สไบแพรถามขึ้น ซึ่งปกตเิขาควรจะอยู่แถวนี้

“ฉนัไล่ให้กลบัไปแล้ว ฉนัชอบขบัเอง” ราชนัย์ตอบคล้ายกบัเป็น

เรื่องปกติ

ค�าตอบนั้นท�าให้สไบแพรตกใจอกีครั้ง เธอไม่ไว้ใจให้เขาท�าอย่าง

นี้เลย เขาเพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศหลงัจากไปอยูท่ี่นั่นหลายสบิปี ถนน

หนทางเป็นอย่างไรกไ็ม่ค่อยรู้จกั แล้วจะขบัรถเองได้อย่างไร

“คุณจะขับได้ยังไงในเมื่อคุณไม่รู้ทาง ไม่มีใบขับขี่ มาฉันขับให้”  
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สไบแพรเอื้อมมอืไปคว้ากุญแจรถจากเขา ทว่าราชนัย์ไม่ยอมให้ เขาชูมนั

ขึ้น ซึ่งความสูงของเขานั้นท�าให้เธอไม่สามารถแย่งชงิกุญแจรถมาได้

“อย่าพยายามเลยสไบแพร ฐานะอย่างเธอไม่สามารถห้ามอะไรฉนั

ได้ อะไรที่ฉนัต้องการ อะไรที่ฉนัอยากได้ จากนี้ไปฉนัจะไม่ยอมให้ใคร

ขดัขวางอกี”

สไบแพรไม่รู้หรอกว่าราชันย์ก�าลังหมายถึงอะไร แต่ในเวลานี้  

ตอนนี้ และเดี๋ยวนี้ เธอคดิว่าจะต้องห้ามไม่ให้เขาท�าในสิ่งที่คดิจะท�าอยู่

ให้ได้

“แต่มันอันตราย ถ้าคุณเป็นอะไรไปคนเดียวฉันก็ไม่ห่วง แต่ถ้า

คุณท�าให้คนอื่นได้รบัอนัตรายด้วยล่ะ ท�าไมไม่คดิถงึข้อนี้บ้าง”

“คณุเป็นอะไรไปคนเดยีวฉนักไ็ม่ห่วง แต่ถ้าคณุท�าให้คนอื่นได้รบั

อันตรายด้วยล่ะ ท�าไมไม่คิดถึงข้อนี้บ้าง” ราชันย์เอ่ยประโยคทั้งหมด

พร้อมแบะปากล้อเลยีน ก่อนที่จะกล่าวประชดประชนั “โลกสวยเหมอืน

เดิมนะเธอ ชอบท�าตัวเป็นคนดี ห่วงคนโน้นคนนี้ ฉันจะบอกอะไรให้  

เรื่องนั้นเธอไม่ต้องกังวลหรอก ลืมแล้วหรือไงว่าฉันลูกใคร พ่อฉันน่ะ

จดัการเคลยีร์ให้ได้หมดทุกอย่างแหละ ถ้าจะไปด้วยกนักข็ึ้นรถ”

สไบแพรมองคนพอ่ใหญด่้วยความโกรธ เธอประท้วงเขาด้วยการ

ยนือยู่เฉยๆ อยากให้เขารูว่้าสิ่งที่เขาท�านั้นไม่ถกู เพราะถ้าเขาถกูจบัขึ้นมา 

คนที่เดอืดร้อนกไ็ม่พ้นทางบ้านที่ต้องวุ่นวายเพื่อจดัการเรื่องของเขาอกี

ชายหนุ่มก้าวขึ้นรถแล้วสตาร์ตเครื่องโดยไม่สนใจท่าทางนิ่งเฉย

ของเธอ ก่อนที่เขาจะลดกระจกฝั่งที่เธอยนือยู่แล้วตะโกนออกมา

“จะไม่ไปด้วยกนัใช่มั้ย งั้นฉนัไปนะ”

ใจจริงสไบแพรไม่อยากไปกับเขา แต่เธอก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ 

สุดท้ายกย็อมเปิดประตูก้าวขึ้นรถ และหวงัว่าเรื่องวุ่นวายจากราชนัย์จะ

จบลงเสยีทเีมื่อส่งเขาถงึบ้าน
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รำชนัย์ขบัรถออกจำกสนำมบนิรำวกบัคุ้นเคยเป็นอย่ำงด ีเขำไม่

ถามทางเธอเลยแม้แต่น้อย ท�าให้สไบแพรรูส้กึสบายใจไปเปลาะหนึ่ง คดิ

ว่าอีกไม่นานคงจะถึงบ้านหากเขายังคงรักษาความเร็วระดับนี้ไปเรื่อยๆ 

ทว่าดูเหมือนการคาดการณ์ของเธอจะผิด เมื่อชายหนุ่มขับรถออกนอก

เส้นทาง แม้เธอจะร้องห้ามแต่เขากย็งัท�าตามอ�าเภอใจคอืขบัไปในที่ที่เธอ

ไม่รู้จกัจนหญงิสาวเริ่มรู้สกึใจเสยี

“นี่คุณก�าลงัจะไปไหน ทางนี้ไม่ใช่ทางกลบับ้าน”

“แล้วใครบอกล่ะว่าฉนัจะกลบับ้าน”

ดวงตากลมเบกิกว้างขึ้นอย่างตกใจเมื่อได้รบัค�าตอบเช่นนั้น

“หมายความว่ายงัไง” สไบแพรถามกลบัไปทนัทเีช่นกนั

“นั่งไปเฉยๆ เถอะ ไหนๆ เธอกข็ึ้นมาแล้วนี่”

สไบแพรมองไปรอบด้านด้วยความระแวง ราชนัย์ขบัรถเรว็อย่าง

น่าหวาดเสยีว เขาปาดซ้ายปาดขวาจนได้ยนิเสยีงแตรจากรถคนัอื่นดงัลั่น

ถนน หลายครั้งที่เธอต้องหลบัตาปี๋แล้วนกึถงึพระพุทธ พระธรรม อยาก

ให้ทุกอย่างที่ก�าลงัเกดิขึ้นเป็นเพยีงฝันร้าย

ราชันย์เลี้ยวรถขึ้นทางด่วน และนั่นยิ่งท�าให้เขาเพิ่มความเร็วได้

ตามอ�าเภอใจ เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่รบีเร่ง รถจงึน้อยกว่าในเวลาปกติ

“จอดค่ะ ฉนัจะลง”

สไบแพรตัดสินใจที่จะเลิกท�าหน้าที่นี้ แม้เธอจะต้องถูกต�าหนิว่า

ท�างานไม่เรียบร้อย หรือจะต้องอดโบนัสหกเดือนที่หวังเอาไว้ ก็น่าจะ 

ดกีว่าต้องเอาชวีติมาทิ้งไว้กบัเขา เพราะนอกจากอุบตัเิหตุแล้ว สไบแพร

คดิว่าเขาอาจจะถกูยงิจากมารยาทยอดแย่ในการใช้รถใช้ถนนของเขาด้วย

“เสยีใจ รถคนันี้ไม่จอดนอกป้าย”

“อย่าแกล้งกนัอย่างนี้ ฉนัขอร้อง”

สไบแพรเว้าวอน หากเขาอยากท�าให้เธอกลวั เธอสารภาพออกไป

ตอนนี้เลยกไ็ด้ว่าเธอก�าลงักลวัจรงิๆ
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“เสยีใจ เธอหลงกลฉนัแล้วละสไบแพร เพราะฉนัต้องการให้เธอ

ช่วยอะไรบางอย่าง ใจเยน็ๆ น่า เสรจ็เรยีบร้อยแล้วฉนัจะปล่อยเธอกลบั

บ้านทนัท”ี

“ไม่ ฉนัไม่ไปกบัคุณ”

“งั้นกก็ระโดดลงไปเลย แต่ถ้ากระโดดลงไปรบัรองเลยว่าหวัสวยๆ 

ของเธอจะต้องเละ และแน่นอนว่าเธอจะไม่ได้เหน็หน้าคนที่เธอรกัอกี ทั้ง

แม่ของเธอและพี่เคน...เจ้าชายที่แสนด”ี

ความใจร้ายของเขาท�าให้เธอตกตะลึง อีกทั้งเรื่องที่เขาลากคน 

ที่สามเข้ามาเกี่ยวพนั หญงิสาวจงึหนัไปมองหน้าเขาอย่างเอาเรื่อง

“ว้า ฉนัเดาถกูเหรอนี่ ว่าเธอกบัคณุเคนมอีะไรในกอไผ่ ชกัน่าสนกุ

แล้วส”ิ

“ไม่นะ ไม่ใช่อย่างนั้น” สไบแพรพยายามปฏเิสธ เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ที่เธอยอมรับไม่ได้ แม้เธอจะรู ้สึกดีต่อราชเมธหรือคุณเคน เพราะ 

ครั้งหนึ่งเขาได้ช่วยชวีติเธอไว้ แต่ราชนัย์กไ็ม่มสีทิธิ์ที่จะมาเข้าใจผดิและ

เอ่ยถงึในแง่นี้

“อย่าปฏิเสธ มองเข้าไปในดวงตาเธอฉันก็มองเห็นความมักใหญ่

ใฝ่สูงของเธอแล้ว แต่แบบว่าอยากเตือนนะ เพราะเราก็เคยเห็นกันมา 

ตั้งแต่เลก็ๆ ที่ตรงนั้นมนัไม่ใช่ที่ของเธอ แม้เธอจะทะเยอทะยานเท่าไหร่

กต็าม”

สไบแพรรู้สึกเหมือนถูกตบจนหน้าชาไปหมดเมื่อได้ยินถ้อยค�าที่

เขากล่าวออกมาอย่างดูถูกแบบนี้ 

“ฉันหวังดีนะสไบแพร ซินเดอเรลลามันมีแค่ในนิยายหลอกเด็ก

ก่อนนอนเท่านั้นแหละ”

เป็นครั้งแรกที่สไบแพรรูส้กึว่าตวัเองเหลอือด และอยากให้เขายตุิ

ค�าพูดทั้งหมด หวัใจเธอไม่อาจทนรบัการเหยยีบย�่าได้อกีต่อไป

“คุณราชันย์คะ คุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะตามแต่ใจคุณ
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อยากพูด แต่ส�าหรบัฉนั ฉนัไม่ได้คดิอย่างที่คุณก�าลงัคดิ ดงันั้นคุณไม่

ต้องมาหวงัดสีั่งสอนฉนั ฉนัรู้ดวี่าฐานะของฉนัเป็นแค่เดก็ในบ้าน แต่ถงึ

อย่างนั้นกอ็ย่ามาดูถูกความรกัของฉนั ถ้าฉนัจะรกัใครสกัคน ฉนัจะรกั

เขาด้วยใจ และหากฉันจะรักคุณเคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะเขา

เป็นคนด ีเป็นคนที่มค่ีา ไม่เคยท�าตวัไร้สาระ หรอืเกเรเพื่อเรยีกร้องความ

สนใจจากคนอื่น”

“เธอก�าลงัด่าฉนัสนิะ แหม เล่นเอาเจบ็ไม่เบา ฉนักเ็หน็ด้วยนะว่า

วธิพีวกนั้นน่ะมนัไร้สาระ ฉนัถงึใช้วธิใีหม่ยงัไงล่ะ และคราวนี้ต่อให้ยงัไง

กก็�าจดัฉนัไปไม่ได้ง่ายๆ หรอก ส่วนเธอ วนันี้ฉนัขอเอาคนืเบาๆ กแ็ล้ว

กนั”

เขากล่าวพร้อมกบัเลี้ยวรถอย่างรวดเรว็จนหวัเธอคะม�าไปด้านข้าง 

ดทีี่เขาเอามอืมารั้งแขนเธอ ใบหน้าของเธอจงึไปซบไหล่เขาแทน

เมื่อรูต้วัสไบแพรจงึเบี่ยงใบหน้าออกจากการถกูเนื้อต้องตวัของเขา 

แล้วกลบัมานั่งตวัตรงอย่างเดมิ ถงึตอนนี้เธอพบว่าเขาลงมาจากทางด่วน

แล้ว และก�าลงัเลี้ยวรถเข้าซอยแคบๆ ซอยหนึ่ง



2

รถยุโรปคันหรูขับเข้ำซอยไปจนสุดทำง สิ่งที่ปรำกฏอยู่ตรงหน้ำ

คอืลานกว้างมธีงหลากหลายสปีระดบัประดา พร้อมป้ายผ้าแผ่นใหญ่ลาย

หมากรุกสเีหลอืงสลบัขาว ตวัอกัษรสแีดงโดดเด่นเขยีนค�าว่า ‘Racing’ 

แม้จะไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้ แต่สไบแพรกร็ูว่้ามนัคอืสนามแข่งรถ 

กฬีาอนัตรายส�าหรบัคนรวยโดยเฉพาะ

ราชนัย์ชะลอความเรว็ลง สดุท้ายกเ็ลี้ยวรถเข้าไปจอดตรงอฒัจนัทร์ 

ซึ่งมคีนกลุม่หนึ่งก�าลงันั่งรออยู่ก่อนหน้าแล้ว ทนัททีี่เขาเปิดประตลูงไปก็

ทกัทายกบัคนกลุม่นั้นด้วยการโบกไม้โบกมอืด้วยใบหน้าเตม็ไปด้วยรอยยิ้ม

สดใส

สไบแพรยงัคงไม่ยอมลงจากรถ เธอนั่งมองผ่านกระจกแล้วพบว่า 

ที่นี่มีคนที่เธอคุ้นหน้าคุ้นตามารวมตัวกันอยู่มากมาย บ้างก็เป็นพวก

ทายาทเศรษฐีที่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์แวดวงสังคม บ้างก็เป็น

ดาราที่ปรากฏกายอยู่ทั้งจอแก้วและจอเงิน ทุกคนล้วนแต่งกายด้วยชุด

แข่งที่ทั้งชุดนั้นคงจะมรีาคาแพงมากกว่าเงนิเดอืนของเธอทั้งเดอืน

“เรามาท�าอะไรกนัที่นี่คะ” เธอหนัไปถามชายหนุ่มที่พามา รู้สกึถงึ

กลิ่นอายไม่ชอบมาพากล

ราชันย์หันมา รอยยิ้มยังไม่จางหายไปจากใบหน้า ทว่ามันเป็น 

รอยยิ้มที่ท�าให้สไบแพรรู้สกึหนาวยะเยอืกไปถงึหวัใจ
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“ลงมาส ิฉนัมเีรื่องให้เธอช่วย รบัรองว่าเธอช่วยเสรจ็ฉนัจะให้กลบั

บ้านทนัท”ี

สไบแพรลงัเลใจกบัค�าเชญิชวนของเขา แต่ดเูหมอืนครั้งนี้เขาจะไม่

ยอมให้เธอตดัสนิใจเอง ราชนัย์เดนิอ้อมมาเปิดประตดู้านที่เธอนั่ง จากนั้น

กด็งึเธอลงมาจากรถ

สไบแพรเบี่ยงตัวหลบ ไม่ไว้ใจสถานการณ์ตรงหน้าเลย แม้ว่า

แต่ละคนที่เธอเคยเหน็จะเป็นบรรดาทายาทเศรษฐแีละพวกคนมเีงนิ แต่

สิ่งเหล่านั้นไม่ได้การนัตวี่าพวกเขาจะเป็นคนดี

“ฉนัขอรอที่นี่”

“เสียใจ ฉันท�าตามที่เธอขอไม่ได้ มาเถอะน่า ช่วยกันหน่อย” 

นอกจากเขาจะไม่ยอมท�าตามที่เธอขอแล้ว ราชนัย์ยงัถอืวสิาสะจบัมอืเธอ

ลากเข้าไปด้านใน ทนัททีี่เธอกบัเขาไปถงึกไ็ด้ยนิเสยีงโห่ร้องต้อนรบัราวกบั

ว่าทุกคนรออยู่แล้ว

ชายคนหนึ่งซึ่งอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับราชันย์เดินเข้ามาหา 

ทั้งคู่ทักทายกันด้วยการตบไหล่ราวกับสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างด ี

ท�าให้สไบแพรรู้สึกแปลกใจในตอนแรก แต่พอคิดอีกทีก็ไม่น่าใช่เรื่อง

แปลก เขาอาจจะเคยเจอกนัที่อเมรกิากเ็ป็นได้

“นกึว่านายจะปอดแหกไม่มาซะแล้ว”

ราชนัย์ยิ้มแย้มไม่ถอืสาค�าประชดประชนันั้น แขนข้างหนึ่งของเขา

เลื่อนมาโอบบ่าของหญงิสาวที่พามาด้วย เพราะเธอคอยแต่จะดิ้นหนี

“มาส ิกน็ายอุตส่าห์ท้า ไหนล่ะคนที่จะแข่งกบัฉนั”

“นี่ไง คนนี้แชมป์ของประเทศ ถ้านายคว�่าได้เอาไปเลยสามแสน

พร้อมกบัผู้หญงิคนนี้”

นายหน้าผู้ติดต่อชี้ไปยังชายหนุ่มอีกคนที่นั่งบนรถมอเตอร์ไซค ์

สแีดงเพลงิคนัใหญ่ ข้างๆ กนัมสีาวสวยสุดเซก็ซี่ก�าลงัยนืโพสท่าราวกบั

นางแบบ
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ทนัททีี่ได้สบตาเจ้าหล่อน เจ้าหล่อนกช็ม้ายชายตากลบั ประกาศ

อย่างโจ่งแจ้งว่าอยากไปกบัราชนัย์เหลอืเกนิ

“ไม่เลว”

“แล้วนายล่ะ เอาอะไรมาพนนั”

“ของที่นายอยากได้อยู่ในกระเป๋าใบนี้ ส่วนผู้หญิงหาได้คนเดียว

คอืคนนี้ แม้หน้าตาจะจดืชดืไปหน่อย แต่คดิว่าน่าจะยงัซงิ”

สไบแพรเข้าใจค�าว่า ‘ช่วยหน่อย’ ทันที ใบหน้าของหญิงสาว 

ซดีเผอืดเมื่อรู้ว่าเขาจะให้ท�าอะไร

“ไม่นะ ฉนัไม่ท�า”

“เธอปฏเิสธไม่ได้แล้ว เลอืกเอาว่าจะขึ้นรถไปกบัฉนัหรอืยนือยูต่รง

นี้ ถ้าเลอืกอย่างหลงัฉนัไม่รบัรองความปลอดภยั”

เมื่อเขากล่าวเช่นนั้นสไบแพรกร็ูด้ว่ีาตวัเองหมดทางเลอืกแล้ว รอบ

กายเธอมแีต่คนที่ไม่รู้จกั ท่าทางไม่น่าไว้วางใจ ทุกคนล้วนเป็นเดก็แว้น 

หรอืไม่กส็ก๊อย แม้คนเหล่านั้นจะมฐีานะดกีต็าม

เธอเหมอืนกบัเหยื่อที่ถูกเขาลวงมาฆ่า นี่น่ะหรอืสิ่งที่เขาบอกว่าจะ

เอาคนืจากเธอ ซึ่งมนักท็�าให้เธอรู้สกึกลวัจรงิๆ ท�าไมราชนัย์ถงึได้ใจร้าย

นกั

“ฉนัไม่ไป ฉนัจะกลบับ้าน”

“ไม่มตีวัเลอืกนั้น เอาเป็นว่าฉนัเลอืกให้เธอเลยกแ็ล้วกนั”

ราชนัย์ไม่ฟังเสยีงคดัค้านของอกีฝ่าย พร้อมลากมอืสไบแพรไปที่

มอเตอร์ไซค์คนัใหญ่ซึ่งเป็นคนัที่เขาเอาไว้ใช้แข่งในนดันี้

สิ่งเดยีวที่คดิว่าจะท�าให้ตวัเองรอดคอืการวิ่งหน ี ทว่ายงัไม่ทนัได้

ก้าว ข้อมอืกถ็กูดงึอย่างแรงจนเธอเสยีหลกั แต่แทนที่ร่างจะกระแทกพื้น

อย่างที่คดิ กลบักระแทกเข้ากบัอกเขา

ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดดันตัวออกห่าง สไบแพรก็รู้สึกได้ถึงความ

อุ่นวาบบนเรยีวปาก ดวงตาของเธอเบกิโพลงเมื่อเหน็ว่าใบหน้าเขาอยูใ่กล้
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แค่ลมหายใจกั้น จบูแรกในชวีติเธอถกูคนเลวฉกฉวยไปท่ามกลางสายตา

คนนบัร้อย

แล้วเขาก็ถอนริมฝีปากออก ทุกอย่างรวดเร็วและบางเบาเหมือน

ผเีสื้อกระพอืปีก แต่แปลกเหลอืเกนิที่สมัผสันั้นกลบัปักแน่นในใจราวกบั

ถูกตอกเสาเขม็

“อย่ามาอวดดอีอกฤทธิ์อกี ไม่อย่างนั้นฉนัจะปล�้าเธอที่นี่ ต่อหน้า

คนพวกนี้”

ทั้งเจบ็ทั้งอาย ทวา่กไ็ม่มหีนทางที่จะตอ่สู้ น�้าตาของสไบแพรหยด

ลง แต่ดเูหมอืนเขาจะไม่เหน็ใจ ยงัคงลากเธอไปที่รถแล้วอุม้เธอขึ้นนั่งบน

เบาะ จากนั้นก็สวมหมวกกันน็อกให้ ท�าเหมือนเธอเป็นตุ๊กตาที่ไร้ชีวิต

จติใจ

เมื่อจดัการหญงิสาวเสรจ็ เขากจ็ดัการกบัตวัเองบ้าง ดูเหมอืนเขา

เตรียมพร้อมเพื่อจะมาแข่งที่นี่อยู่แล้ว เพียงแค่สวมหมวกและขึ้นรถ

มอเตอร์ไซค์ เขากส็ตาร์ตเครื่องพร้อมแข่งในทนัที

“หากเธอคดิจะประชดฉนัด้วยการไม่เกาะให้แน่น ฉนับอกเลยว่า

เธอคดิผดิ เพราะนี่สนามจรงิไม่มสีแตนด์อนิ ตกลงไปตายอย่างเดยีว”

อกีครั้งที่เขาไม่เหลอืทางเลอืกให้เธอ แมจ้ะโกรธแต่สไบแพรกร็ูว้า่

อะไรควรหรอืไม่ควร เธอจะไม่มวีนัเอาชวีติมาทิ้งโง่ๆ อย่างนี้เดด็ขาด

มือเล็กเอื้อมไปจับเสื้อเขา เธอไม่อยากสัมผัสเขามากไปกว่านี้ 

เพราะเท่านี้กก็ระอกักระอ่วนใจเกนิทน

“คดิซะว่าฉนัเป็นพี่เคนซกัสองสามนาทไีด้ไหม”

กลา่วจบเขากเ็อื้อมมาจบัมอืเธอ แล้วเลื่อนไปไวด้า้นหนา้ตวัเขาซึ่ง

กลายเป็นว่าเธอเป็นฝ่ายกอดเขาเอาไว้แทน

ไม่ทันที่สไบแพรจะชักมือออก ธงลายหมากรุกก็สะบัดลง ซึ่ง 

หมายถึงการแข่งขันก�าลังเริ่มต้นขึ้น รถมอเตอร์ไซค์ออกตัวอย่างแรง  

สไบแพรหวดีร้องเมื่อตวัเองก�าลงัจะเสยีหลกั แต่แทนที่จะปล่อยมอืจาก
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เขาหญงิสาวกลบัต้องกอดเขาให้แน่นขึ้น ความเรว็อนันา่หวาดเสยีวท�าให้

เธอต้องซกุหน้ากบัแผ่นหลงัพร้อมหลบัตาป๋ี ภาวนาในใจให้เขาเป็นผู้ชนะ 

เพราะหากว่าเขาแพ้ เธอยังนึกไม่ออกเลยว่าชะตาชีวิตของเธอจะเป็น

อย่างไร

แม้จะเป็นเวลาแค่เพยีงเสี้ยววนิาท ีแต่สไบแพรกลบัรู้สกึว่ามนันาน

ชั่วกปัชั่วกลัป์ เสยีงรถมอเตอร์ไซค์สองคนัที่บดิเร่งความเรว็เพื่อให้พุง่ตวั

ไปได้สงูดงับาดลกึเข้าไปในแก้วห ูหวัใจของสไบแพรแทบหยดุเต้น อากาศ

ที่พดัเข้ามาปะทะใบหน้านั้นแรงจนก่อให้เกดิความเจบ็ปวด เมื่อไรหนอ...

ช่วงเวลานี้จะสิ้นสุดไปเสยีที

เสยีงโห่ร้องด้วยความยนิดแีละการชะลอความเรว็ของมอเตอร์ไซค์

ท�าให้สไบแพรรู้ว่าการแข่งขนัได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ดูเหมอืนหวัใจของเธอ

ก�าลงัจะหยดุเต้น ผลการแข่งขนัเป็นอย่างไรเธอไม่อาจรู้ได้ แต่หากว่าต้อง

ตกไปเป็นของคนอื่นเธอจะท�าอย่างไร วูบหนึ่งเธอคดิถงึราชเมธ ถ้าเธอ

โทร. ไป เขาจะออกมาช่วยเธอทนัไหม

“ลงมาส”ิ

ราชนัย์กล่าวเมื่อจอดรถเรยีบร้อยแล้ว แต่ความกลวัท�าให้สไบแพร

ยังคงกอดเขาแน่น ใบหน้ายังแนบอยู่กับแผ่นหลังกว้าง ก่อนที่จะถาม

ค�าถามที่เหมอืนค�าพพิากษาของชวีติ

“คุณแพ้หรอืชนะ”

“คนอย่างฉนัไม่เคยแพ้ใคร”

เขากล่าวด้วยน�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความผยอง หากเป็นยามปกติ

เธอคงหมั่นไส้เขาเหลอืทน แต่ในยามนี้เธอกลบัดใีจอย่างประหลาด

“ลงมาเถอะ ทกุอย่างจบแล้ว” เสยีงของเขาทุม้นุ่มกว่าเดมิ เขาแกะ

มอืเธอออกอย่างละมุนแล้วก้าวลงจากรถ ก่อนที่จะอุ้มตวัเธอลงมาด้วย

สไบแพรมองไปรอบด้านก็พบว่าทุกคนมาแสดงความยินดีกับ

ราชนัย์ ซึ่งผลการแข่งขนัน่าจะออกมาว่าเขาเป็นผูช้นะ เหมอืนยกภูเขาลกู
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ใหญ่ๆ ออกจากอก เธอผ่อนลมหายใจออกมาอย่างไม่รู้ตวั ความอดึอดั

มลายหายไป เพิ่งรู้เหมอืนกนัว่าตลอดเวลาที่ซ้อนท้ายเขาอยู่นั้นเธอกลั้น

หายใจเอาไว้ตลอด

แม้จะรูเ้ช่นนั้นใจเธอกย็งัสั่น รวมทั้งขาสองข้างที่ยงัยนืได้ไม่มั่นคง

นกั ร่างสูงของคนก่อเรื่องจงึเข้ามาประคอง แล้วรวบเอวเธอเอาไว้อย่าง

สนทิสนมและแน่นหนา

“ปล่อย” สไบแพรพยายามเบี่ยงตัวหลบ และแม้ว่าเธอจะตวาด

เสยีงดงั ทว่ากลบัรู้สกึเหมอืนเสยีงนั้นไม่ได้ออกจากล�าคอเลย

ทว่าราชนัย์กลบัท�าเป็นหูทวนลม เขายงัคงลอ็กตวัเธอเอาไว้ให้ยนื

อยู่เคยีงข้าง

ฝ่ายที่พ่ายแพ้เดนิตรงมา สหีน้าของคนที่ลงแข่งไม่ค่อยดนีกั ผดิ

กบัผู้ที่ท�าการสนบัสนุนที่ยงัคงยิ้มแย้มราวกบัว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายชนะ

“คงิ นายนี่ฝีมอืดไีม่มตีกเลยนะ เมื่อไหร่นายจะมาร่วมทมีฉนัซกัท”ี

ราชนัย์ยงัคงมรีอยยิ้มเช่นเดมิ “ฉนัไม่ชอบสงักดัใคร นายกน่็าจะรู”้

“เล่นตวัอยู่เรื่อย”

“ฉนัขอเงนิที่พนนักนัไว้ ผู้หญงิของฉนัอยากกลบับ้านเตม็ทแีล้ว”

เขากล่าวพร้อมกับก้มหน้าลงมาส่งสายตาแพรวพราวให้สไบแพร

ที่ยังอยู่ในอ้อมกอด ทว่าหญิงสาวไม่มีอารมณ์จะยินดีปรีดากับชัยชนะ

ของเขาในครั้งนี้ เธอจงึสะบดัหน้าไปอกีทาง

กระนั้นยังได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ในล�าคอซึ่งเป็นเสียงเยาะเย้ย

ให้ตวัตลกของเขา ซึ่งกค็อืเธอนั่นเอง

“ได้ส ินี่เงนิสามแสน แล้วกล็ซิ่า...นายได้เธอไปคนืนี้”

“ฉันขอแต่เงิน ส่วนผู้หญิงก็ให้หมอนั่นไปก็แล้วกัน เพราะฉันมี 

ผู้หญงิของฉนัแล้ว”

ทันทีที่ราชันย์ปฏิเสธก็มีปฏิกิริยาจากทุกคน ที่แสดงอาการมาก

ที่สุดก็น่าจะเป็นหญิงสาวที่ชื่อลิซ่า ดวงตาเธอบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า
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เสยีดายและอาวรณ์

“เฮ้ย...อะไร นี่นายปฏเิสธเหรอ รู้มั้ยคนนี้นะ่นางแบบที่ดงัที่สดุใน

ตอนนี้เลยนะ”

“ใช่ฉนัปฏเิสธ คนืนี้ฉนัมเีรื่องต้องจดัการ ไม่มเีวลามาดแูลเทกแคร์

ใคร ไม่ว่าบนเตยีงหรอืนอกเตียง แต่ถ้าจะทิ้งเบอร์เอาไว้พี่กย็ินด ี หาก

เมื่อไหร่พี่เคลยีร์เรื่องทกุอย่างเสรจ็แล้วพี่จะเรยีกไปนอนกอดให้หายหนาว

ได้หรอืเปล่า”

ประโยคหลงัราชนัย์เอ่ยกบันางแบบสาว พร้อมส่งสายตาหวานหยด

จนท�าให้อีกฝ่ายระทวย แล้วก็ได้รับเลขหมายสิบหลักตอบแทนกลับมา

ในทนัที

‘ผู้ชายเสเพล ขอให้ตดิเอดส์ตาย’ สไบแพรแช่งเขาในใจ เกลยีด

นกั พวกมกัมาก

“ขอบใจนะส�าหรบัเงนิก้อนแรก คงพอให้ฉนัใช้ได้สกัอาทติย์ แล้ว

เจอกนัใหม่”

ราชนัย์กล่าวลาทุกคนอย่างไม่โอ้เอ้ ขณะที่น�าเงนิทั้งหมดยดัลงเป้

โดยที่ไม่นบั

นี่คือโลกอีกใบที่สไบแพรไม่เคยเห็น เงินเป็นแสนเปลี่ยนมือกัน

ง่ายๆ เพยีงชั่วพรบิตา มนัคอืการพนนั คอืสิ่งผดิกฎหมาย ซึ่งการกระท�า

ของราชนัย์ในวนันี้ยิ่งย�้าถงึข่าวลอืด้านมดืของเขาว่ามเีค้าความจรงิอยูม่าก

เขาคอืคนน่ากลวั คอืมหนัตภยัแห่งรตันเวคนิทร์ ท�าไมนะคณุราชย์

ถึงได้เรียกตัวลูกชายคนนี้กลับมาทั้งที่เป็นตัวก่อปัญหา ถ้าเป็นเธอจะ

ปล่อยลอยแพเขาให้อยู่ที่อเมรกิาจนวนัตายเลยทเีดยีว

“นี่ก�ำลังด่ำอะไรฉันในใจอยู่รึ” รำชันย์เอ่ยถำมขณะพำเธอเดิน

มาที่รถ

“คุณก�าลงัท�าผดิ”
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“ผดิอะไรไม่ทราบ อย่ามองฉนัเหมอืนฉนัเพิ่งฆ่าใครมาส ิมนักแ็ค่

กฬีา”

“แต่มนัมกีารพนนั” สไบแพรเถยีงอย่างไม่ลดละ แต่แล้วดวงตา

ของเธอต้องหลบุต�่าเมื่อเขาจ้องกลบั มนัท�าให้เธอรูส้กึคล้ายเป็นการเตอืน

ว่าอย่าลองดกีบัเขา เขาสามารถท�าอะไรได้ทั้งนั้น แม้แต่ฆ่าเธอตรงนี้กต็าม

“ดูเหมอืนโลกของเธอมนัจะสวยเกนิไปรเึปล่า มนุษย์ท�าทุกอย่าง

ได้เพื่อเงนิ แล้วไอ้เมื่อกี้ฉนัคดิว่ามนัเป็นค่าจ้างนะ ฉนัท�างานได้ดกีเ็ลย

ได้ค่าจ้างมากหน่อยกเ็ท่านั้น คนอย่างฉนัมนัถนดัแต่เรื่องแบบนี้แหละ ถ้า

ให้ท�าอะไรที่มนัเป็นงานเป็นการ เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นฉนัคงจะขาดใจ”

“พ่อของคุณคงไม่ชอบที่คุณท�าตวัแบบนี้”

“เธอจะฟ้องพ่อฉนัเหรอ” ราชนัย์ถาม หรี่ตามองเธออย่างเอาเรื่อง 

“ถ้าเธอฟ้อง เธอจะโดนยิ่งกว่าวนันี้อกี คราวหน้าฉนัอาจจะแกล้งแพ้แล้ว

ให้คนที่ชนะเอาเธอไปต้มย�าท�าแกง หรอืว่าเธอชอบแบบนั้น”

“มนัจะไม่มคีราวหน้าอกีแล้ว” สไบแพรเถยีงทนัควนั เธอจะไม่อยู่

ใกล้เขา ไม่ไปไหนมาไหนกบัเขาอกีเป็นอนัขาด

“กไ็ม่รู้สนิะ เพราะฉนัคดิว่ามนัจะต้องมอีกี เธอหนฉีนัไปไหนไม่

พ้นหรอกสไบแพร ตราบใดที่แม่เธอยงัท�างานให้คุณป้า ขอเตอืนเอาไว้นะ

ว่าให้รบีย้ายออกไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่อย่างนั้นเธอจะเจออะไรที่เธอคาดไม่ถงึ

ทเีดยีว”

“คุณจะท�าอะไร”

“ยังบอกไม่ได้หรอก มันคงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์น่ะว่าจะพา

ไปทางไหน” มุมปากเขายกขึ้นเหมอืนผู้ร้ายในหนงัขณะก�าลงักล่าวข่มขู่

ใจของสไบแพรเต้นตูมตาม ไม่กล้าแม้จะเงยหน้ามองเขา

“อะไรกนัแค่นี้ท�าหน้าซดี ฉนัให้เวลาเธออยูห่รอกน่า ย้ายออกก่อน

ฉนักลบัไป แล้วหวงัว่าฉนัจะไม่เหน็หน้าเธออกีไม่ว่าที่ไหน ตกลงตามนี้

นะ แล้วนี่กุญแจ ฝากขบัรถไปคนืที่บ้านด้วย
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กุญแจถูกยดัใส่มอืเลก็ทนัททีี่ราชนัย์กล่าวจบ

“คณุจะไปไหน” สไบแพรร้องถามเสยีงหลง เพราะหากเขาแยกกบั

เธอที่นี่กห็มายความว่าเธอท�างานนี้ยงัไม่ส�าเรจ็

“อยากไปกบัฉนัเหรอ”

เมื่อเขาถาม สไบแพรจงึรบีถอยตวัออกห่างจากเขาในทนัทพีร้อม

กบัส่ายหน้าปฏเิสธ ประสบการณ์สดๆ ร้อนๆ เมื่อครู่บอกว่าเธอควรจะ

อยู่ให้ห่างเขาที่สุด

“งั้นกก็ลบับ้านไปซะ” ราชนัย์กล่าวไล่อย่างไม่ไยด ีส่วนตวัเขานั้น

กลบัไปยงัรถมอเตอร์ไซค์คนัเดมิที่เพิ่งใช้แข่งเมื่อครู่ ชายหนุ่มสตาร์ตรถ

และบดิเร่งเครื่องจากไปโดยไม่หนักลบัมามองเธออกี

ทกุอย่างที่เกดิขึ้นเป็นเหมอืนความฝัน มนัรวดเรว็ไม่ถงึชั่วโมง แต่

ทุกวนิาทนีั้นท�าให้สไบแพรรู้สกึหวาดกลวัราชนัย์ขึ้นมาหลายเท่า เธอก้าว

ขึ้นรถด้วยสภาพจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แล้วภาพเหตุการณ์ในวินาที 

ที่ราชนัย์ก้มลงมาเอารมิฝีปากเขาเเตะกบัรมิฝีปากเธอกโ็ผล่เข้ามาในความ

คิด แม้มันจะรวดเร็ว ไม่ได้รุกรานไปกว่าการสัมผัสกันธรรมดา แต ่

ตอนนี้ร่องรอยแห่งความร้อนผ่าวนั้นยงัตราตรงึอยู่ ความซ่านซ่าพลนัเกดิ

ขึ้นทั่วใบหน้าหญงิสาว 

สไบแพรสะบัดศีรษะไล่ความฟุ้งซ่าน สตาร์ตรถกลับบ้านด้วย

ความผดิหวงั วนันี้เธอทั้งเสยีเวลาทั้งท�างานไม่ส�าเรจ็ สาเหตุนั้นเกดิจาก

การไม่ให้ความร่วมมอืของราชนัย์แต่เพยีงผู้เดยีว

บ้ำนหลังเล็กสีขำวยกใต้ถุนสูงใต้เงำสนยังคงดูเงียบเหงำอย่ำงที่

เคยเป็น ราชนัย์เลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดรถใต้ร่มเงาข้างบนัได สนุขั

สองตัวซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าบ้านเห่าเสียงขรม จนเมื่อชายหนุ่มก้าวลงจากรถ

แล้วถอดหมวกกันน็อกออกนั่นละถึงจะพากันเงียบแล้วปรี่เข้ามาคลอ-

เคลยีด้วยความจงรกัภกัดี
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มอืหนาลูบหวัสุนขัทั้งสองอย่างเท่าเทยีมก่อนจะทรุดตวันั่งลงตรง

บนัไดแล้วหยอกเย้ากบัมนัด้วยความคดิถงึ

“เป็นไงเจ้าจุด เจ้าด่าง พวกแกสบายดรีเึปล่า” เขาเอ่ยทกัสุนขัที่

เก็บได้จากข้างทางเมื่อสองปีก่อน มันถูกทิ้งเอาไว้ในลังกระดาษอย่างน่า

เวทนา ซึ่งนั่นกท็�าให้เขาเอามนักลบับ้านมาด้วย เพราะรู้สกึว่าทั้งพวกมนั

และเขาเคยตกอยู่ในสภาพการณ์เดยีวกนัมาก่อน

กว่าสิบปีที่เขาต้องทนทุกข์ยากในต่างแดน ต้องทนรับกรรมที่

ตนเองไม่ได้ก่อ เพียงเพราะผู้หญิงคนนั้น...จากนี้ไปเมื่อเขามีโอกาสได้

กลบัมาแล้ว จะไม่มวีนัปล่อยทกุอย่างให้หลดุลอยอกีเดด็ขาด การแก้แค้น

จะเริ่มต้นขึ้นทนัททีี่เขาเหยยีบบ้านรตันเวคนิทร์

ทว่าเสยีงทกัทายหนึ่งท�าให้ราชนัย์เงยหน้าขึ้น เรื่องเคร่งเครยีดใน

ใจจางหายไปทนัที

“อ้าวคงิ นั่นคงิใช่ไหมลูก”

เสยีงทกันั้นดงัมาจากระเบยีงด้านบน เหนอืลกูกรงคอืร่างของหญงิ

วยักลางคนที่ก�าลงัชะโงกหน้าลงมา และเมื่อเหน็ว่าเป็นหลานรกั ร่างของ

เธอกร็บีปรี่ลงบนัไดมาหาทนัที

“ไม่ต้องวิ่งลงมาหรอกครบั ผมไม่ได้จะรบีไปไหน” ชายหนุ่มร้อง

ห้าม ยิ้มแก้มแทบปรใินอาการดใีจของผู้เป็นป้า

ทว่าธิดาไม่ได้ท�าตามที่หลานรักบอก เธอเพียงเกาะราวบันไดให้

แน่นเพื่อเพิ่มความปลอดภยัของตนเอง จนกระทั่งมาหยดุตรงหน้าหลาน

รัก พร้อมเอื้อมมือไปจับที่ใบหน้าและล�าตัวเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวจริง 

เสยีงจรงิ

“กป็้าคดิถงึ แล้วนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ กนิอะไรมารยึงั”

“ผมกค็ดิถงึป้าครบั เพิ่งมาถงึเดี๋ยวนี้เอง แล้วท้องกร้็องโครกคราก

เพราะกนิอาหารบนเครื่องบนิมาอย่างเดยีว”

“ตายจรงิ เดี๋ยวป้าจะไปท�าอะไรมาให้กนิ ท�าไมนะคงิ ไม่รกัไม่ดแูล
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ตวัเองเลย”

“กผ็มมนัไม่มใีครรกันี่ครบั จะเป็นอะไรไปใครเขาจะมาสนใจ”

ฝ่ามอืเลก็ๆ หวดลงมาที่ท่อนแขนทนัททีี่ราชนัย์พดูจบ ธดิาหน้านิ่ว

ด้วยความไม่พอใจ

“อย่าพูดให้ป้าได้ยนิอกี ถ้าแม่ของคงิได้ยนิจะเสยีใจแค่ไหน อกี

อย่างยงัมปี้าอกีคนที่รกัที่ห่วงคงิ”

ราชนัย์ยิ้มร่า ไม่มอีาการสลดสกันดิเมื่อถูกดุเช่นนั้น

“ผมขอโทษครับ จริงๆ แล้วผมเข้มแข็งนะครับ กลับมาคราวนี้

ผมน่ะเตรยีมเอาไว้แล้ว ทกุอย่างที่มนัเป็นของผม ของแม่ ผมจะเอาคนืให้

หมด”

“ป้าไม่สบายใจเลยที่ได้ยนิคงิพูดอย่างนี้”

“อย่าห่วงเลยครบั ผมไม่มอีะไรที่จะต้องเสยีอกีแล้ว สิ่งเดยีวที่จะ

ท�าให้ผมรู้สกึภูมใิจและมคี่าคอืการทวงความยุตกิรรมให้แม่”

ธดิามองเข้าไปในดวงตาของหลานชายด้วยความหนกัใจ เพยีงแต่

ไม่อยากกล่าวอะไรอกีเนื่องจากราชนัย์นั้นโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั มคีวามคดิ

ความอ่านเป็นของตัวเองแล้ว อีกทั้งประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด

หลังจากไร้ปีกของครอบครัวคอยปกป้อง ท�าให้ราชันย์เข้มแข็งและ

แขง็แกร่งขึ้นอย่างที่ไม่มใีครคาดถงึ

แลว้สายตาของธดิากเ็หลอืบไปเหน็รถมอเตอร์ไซค์คนัใหญท่ี่จอด

อยู่ใต้ร่มไม้ ผู้เป็นป้าถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อน แม้จะไม่ใช ่

ครั้งแรกที่เหน็ แต่กย็งัท�าใจไม่ได้สกัที

“ขบัมอเตอร์ไซค์มาอกีแล้วใช่ไหม ป้าบอกกี่ทแีล้วว่ามนัอนัตราย 

เรานี่นะ ชอบท�าให้คนแก่เป็นห่วงอยู่เรื่อย” เสียงบ่นนั้นยืดยาวทว่าเจือ

ด้วยความหวงัดทีี่ราชนัย์ไม่เคยรู้สกึร�าคาญเลยแม้สกัครั้ง

“เดี๋ยวมเีงนิจะถอยรถยนต์มาใช้สกัคนั”

“มรีถยนต์แล้วขบัเรว็มนักอ็นัตรายอยู่ด”ี
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“แล้วกนั...”

ราชนัย์อมยิ้ม “งั้นให้ผมท�าไงด ีเดนิจากกรุงเทพฯ มาชลบุรคีงจะ

ไม่ไหว”

“ไม่ต้องเลยเรา ป้าเตอืนเพราะป้ารกั ถ้าไม่รกักค็งไม่เตอืนหรอก” 

ธดิากล่าวอย่างอ่อนอกอ่อนใจ

“ผมก็รักป้า รักมากที่สุดในโลก ไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนเท่าป้า

เลย”

“ปากหวาน” คราวนี้เป็นธดิาที่ยิ้มออกมาบ้าง “เวลาพดูกบัพ่อกห็ดั

ให้มนัหวานอย่างนี้บ้าง ไม่ใช่เสยีงดงัใส่กนัตลอด”

“กพ็่อชอบเสยีงดงัใส่ผมก่อน”

“ก็เรามันเป็นอย่างนี้ แสดงว่านี่ยังไม่ได้เข้าบ้านอีกแล้วใช่ไหม” 

ปลายเสียงทอดยาว สายตาจับจ้องใบหน้าหลานชายอย่างระอาใจที่ยังมี

ทฐิติ่อผู้บงัเกดิเกล้าเหมอืนเดมิไม่เปลี่ยน

“ยงัครบั ยงัไม่พร้อมจะเข้าไปหาตอนนี้”

“อะไรกนั กลบัมากี่ทกีี่ทกีไ็ม่พร้อม แล้วจะได้เข้าบ้านเมื่อไหร่กนั 

จะรอจนแก่โน่นเลยรยึงัไง ถงึยงัไงเขากเ็ป็นพ่อนะ กลบัมาทั้งทกีค็วรจะ

ไปทกัทายเขาบ้าง”

“งวดนี้ยังไงก็คงต้องเข้า เพราะเขาเรียกผมกลับมาเป็นการถาวร 

ไม่รู้ตามหาตวัผมเจอได้ยงัไง อุตส่าห์อยู่ไม่เป็นหลกัแหล่งแล้วเชยีว”

“หมายความว่าถ้าพ่อไม่ตามกจ็ะไม่กลบัใช่มั้ย เรานี่มนัใจร้ายจรงิๆ”

“กลบัสคิรบั เมื่อสองเดอืนก่อนป้ากเ็หน็”

“ก็นั่นมาเพราะมีงาน ไม่ได้มาเพราะอยากกลับมาอยู่แบบถาวร” 

ธดิาเถยีง

“คราวนี้คงต้องอยู่ถาวร เพราะพาแม่กลบัมาด้วย แต่ยงัไงตอนนี้

ขอผมสูดอากาศบรสิุทธิ์หน่อยเถอะครบั ที่นั่นอากาศเป็นพษิจะตายป้าก็

รู้”
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ธดิามองหลานด้วยความสงสาร ท�าไมเธอจะไม่รู้ว่าหลานต้องพบ

เจออะไรบ้าง ความจริงเธออยากจะรับเลี้ยงราชันย์เอาไว้เอง แต่ราชย์ 

ผูเ้ป็นพ่อของราชนัย์นั้นไม่ยอม อ้างสทิธิ์ของผูใ้ห้ก�าเนดิในการเลี้ยงดโูดย

ชอบธรรม ท�าให้เธอต้องยอมปล่อยราชนัย์ไป แต่กย็งัคอยตดิต่ออยูเ่สมอ 

หลายครั้งที่หลานชายกลบัมาเมอืงไทยโดยที่บ้านโน้นไม่รู้ ราชนัย์กจ็ะมา

เยี่ยมเยยีนเธอที่บ้านทุกครั้ง

“หมายความว่าคนืนี้จะนอนที่นี่”

“ครบั”

“เหมอืนมอีะไรดลใจให้ป้าท�าความสะอาดบ้านไว้ก่อน ส่วนหลงัคา

ด้านหลงัที่มนัรั่วเดี๋ยวป้าจะให้ช่างมาดูให้”

“อย่าล�าบากเลยครบั เดี๋ยวผมปีนไปซ่อมเอง”

“อย่าท�าเองเลยคงิ มนัอนัตราย จ้างเขาไปเถอะ อกีอย่างจะได้ช่วย

ให้ช่างเขามรีายได้ ร้อยสองร้อยกม็คี่าส�าหรบัเขา”

เมื่อผู้เป็นป้ากล่าวเช่นนั้นราชนัย์กเ็หน็ด้วย ส�าหรบัเขาเงนิคอืสิ่งที่

มคี่ามาก เพราะครั้งหนึ่งเขาเคยเกอืบตายเพราะใช้ชวีติแลกมนัมา

“อย่างนั้นกไ็ด้ครบั แล้วน้าสุรยี์เป็นไงบ้าง”

“กเ็หมอืนเดมินั่นละ จอยมนัไม่มเีงนิ เลยไม่ได้พาแม่ไปหาหมอ

สกัท ีป้าเองกจ็นปัญญา หมอเรยีกตั้งสองแสน ป้าเองกไ็ม่มมีากขนาดนั้น 

ล�าพงัแค่บ�านาญแต่ละเดอืนกพ็อแค่เอาไว้ใช้ในบ้าน ค่าหมอค่ายาจปิาถะ”

“แล้วเงนิที่ผมส่งมาล่ะครบั”

“ไม่เคยได้ใช้หรอก เกบ็ไว้ให้เราเองนั่นละ เผื่อก่อเรื่องเยอะแล้ว

พ่อไม่ยอมให้เข้าบ้าน” 

ค�าประชดประชันนั้นเป็นผลให้ใบหน้าหล่อเหลาผุดรอยยิ้ม ใน 

โลกนี้กย็งัมปี้าคนนี้นี่ละที่ยงัเป็นห่วงเป็นใยในตวัเขา ซึ่งมนักส็ร้างความ

อบอุ่นให้หวัใจชายหนุ่มอย่างมาก

“เดี๋ยวผมไปดูน้าสุรยี์สกัหน่อย”
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“แล้วข้าวล่ะ ไม่หวิแล้วหรอื”

“เดี๋ยวค่อยกลับมากินครับ เอาแค่ข้าวไข่เจียวก็พอ ป้าไม่ต้อง

ล�าบากท�าอะไรให้มนัวุ่นวาย”

เมื่อรำชันย์ลุกขึ้น สมุนสองตัวก็ลุกตำม ชำยหนุ่มเดินไปทำง 

ดงกล้วยหลงับ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านหลงัเลก็ชั้นเดยีวที่ทรุดโทรมจนดู

คล้ายโรงเกบ็ของมากกว่าเป็นที่อยู่อาศยั

ประตูบ้านปิดเหมือนทุกครั้งที่เขามา ชายหนุ่มจึงเคาะประตูก่อน

จะผลกัมนัเข้าไป

เบื้องหลังประตูคือร่างแบบบางของหญิงวัยสามสิบเศษ ที่ก�าลัง

ป่วยหนกั นอนอยู่บนฟูกเก่าๆ ข้างตวัมเีดก็หญงิวยัสบิขวบคอยดูแลอยู่

ไม่ห่าง

“พี่คงิ” เดก็หญงิตะโกนลั่น แสดงท่าทางดใีจอย่างออกนอกหน้า

“ว่าไงจ๊ะน้องจอยคนสวย วนันี้ท�าไมไม่ไปโรงเรยีน”

“จอยไปท�างานบ้านเสี่ยกวงมาค่ะ ตอนนี้เวลาพกัเลยกลบัมาป้อน

ข้าวแม่”

“ไปท�างานอะไรบ้านเสี่ยกวง” ราชนัย์ถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั สมยั

นี้สงัคมน่ากลวัขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน เดก็ผู้หญงิคอืเหยื่อที่เหล่ามจิฉาชพี

ต้องการ เขาไม่อยากให้เกดิขึ้นกบัเดก็สาวยอดกตญัญูคนนี้

“กท็�าทุกอย่างที่เขาให้ท�า อย่างกวาดบ้าน จดัร้าน หรอืแม้กระทั่ง

แบกของ ได้วนัหนึ่งตั้งร้อยบาทนะคะพี่คงิ” 

สหีน้าของเดก็หญงิแสดงถงึความภูมใิจ เขารู้ดวี่าความรู้สกึนี้เป็น

อย่างไร เพราะเขากเ็คยผ่านมนัมาเหมอืนกนั แล้วเขากน็กึสะท้อนใจ เดก็

คนนี้ดีใจเพียงแค่เงินร้อยเดียว ผิดกับบรรดาทายาทเศรษฐีที่สนามแข่ง

เมื่อคืนวานที่ยอมทุ่มเงินจ�านวนมากเพื่อสิ่งที่ไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต

เลย และท่าทางของเดก็เหล่านั้นคงไม่เคยได้ท�าบุญท�าทาน วนัๆ คงท�า
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แต่เรื่องไร้สาระ หาแต่ความสนกุสนานให้ชวีติ ดงันั้นเขาจงึต้องช่วยสร้าง

บุญให้ทางอ้อม

“จอย ต่อไปนี้พี่จ้างจอยวนัละร้อยไปเรยีนหนงัสอื จอยจะรบัจ้าง

พี่ไหม”

“แล้วใครจะดแูลแม่ล่ะคะ” สหีน้าและน�้าเสยีงของเดก็หญงิเตม็ไป

ด้วยความกงัวล

“แม่จอยดูแลตวัเองได้ เดี๋ยวแม่จอยกจ็ะหายป่วยแล้ว”

“แต่เรายงัไม่มเีงนิไปหาหมอเลยค่ะ แม่จะหายป่วยได้ยงัไง”

“พี่ไม่ได้จ่ายเงนิจอยเป็นรายวนั แต่พี่จะเหมาจ่าย นี่เงนิสองแสน

ส�าหรบัค่าผ่าตดั พรุ่งนี้พี่จะพาน้าสุรยี์กบัจอยไปโรงพยาบาล”

“จรงิ...จรงิหรอืคะพี่คงิ”

“จรงิส ิแต่สญัญานะว่าจอยจะต้องไปเรยีน เรยีนให้สูงที่สุด พี่จะ

เป็นคนส่งจอยเอง แต่ถ้าจอยอยากไปท�างานพเิศษเพิ่มพี่กไ็ม่ห้าม”

ในความคดิของราชนัย์ การศกึษาเป็นสิ่งส�าคญั แต่ความอดทน

และมุมานะนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคญักว่า เพราะหลายคนมคีวามรู้มาก แต่กไ็ม่

สามารถเอาไปใช้ได้ ดังค�าโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัว

ไม่รอด

“เย้ๆ พี่คงิใจดทีี่สุด พี่คงิคอืฮโีรของจอย”

“เงนินี้ไม่ใช่ของพี่คนเดยีว แต่มใีครอกีคนที่เขาช่วยให้พี่ได้มนัมา”

เมื่อกล่าวถงึตรงนี้ ใบหน้าซดีเซยีวแกมตื่นตระหนกของสไบแพร

กล็อยเข้ามา แม้เป็นลกัษณะที่น่าขนัแต่กลบัท�าให้ราชนัย์มรีอยยิ้มอย่าง

ไม่รู้ตวั

“ใครคะ จอยอยากขอบคุณเขา”

“จอยคงไม่ได้เจอเขาหรอก ไม่มเีหตุผลอะไรที่พี่จะพาเขามาที่นี่”

“ท�าไมคะ”

“กเ็ขาเป็นแค่ลูกจ้าง เป็นคนที่พี่ชอบแกล้งตอนเดก็ๆ”
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“ผูช้ายยิ่งชอบแกล้งกย็ิ่งอยากได้ พี่อยากไดเ้ขาเป็นแฟนกบ็อกมา

เถอะ”

ราชนัย์ยิ้มกบัค�าพดูของเดก็สาววยัสบิขวบ อดไม่ได้ที่จะเอามอืไป

ขยี้ศรีษะเธอเบาๆ ด้วยความเอน็ดู

“แก่แดดจรงินะเรา รูจ้กัค�าว่าฟงว่าแฟน แต่พี่คดิว่าไม่ดกีว่า คนนี้

ไม่ใช่สเปก”

“ว้า น่าเสยีดายแทนผู้หญงิคนนั้นนะคะ เพราะผู้หญงิคนไหนได้

พี่คงิมาเป็นแฟน ผู้หญงิคนนั้นเป็นคนที่โชคดทีี่สุดในโลก”

“โชคร้ายที่สุดในโลกต่างหาก” ราชนัย์เถยีงพร้อมกบัหวัเราะเสยีง

ดงั เป็นท่าทางผ่อนคลายยามที่เขาสบายใจ ชายหนุ่มคดิว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อ

สะสมพลงัให้เตม็ที่ก่อนจะเดนิเข้าสูศ่กึรบอย่างเตม็ก�าลงั งานนี้เขาจะไม่มี

วนัถอย จนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะ

หลงัจำกอำบน�ำ้กนิข้ำวกนิปลำเรยีบร้อย ชำยหนุม่กเ็ข้ำไปในห้อง

ที่เขาเคยนอนกบัแม่เมื่อครั้งยงัเยาว์ สายตาของเขากวาดมองไปทุกซอก

ทุกมุม ทุกอย่างยังคงสภาพเดิม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือนหรือเครื่อง

ตกแต่ง เปลือกตาของชายหนุ่มหลับลงเพื่อซึมซับกรุ่นกลิ่นแห่งความ

อบอุ่นที่เขายงัคงโหยหาเรื่อยมา

รูปที่เรียงรายอยู่บนฝาผนังท�าให้เขาอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ มัน

คอืความทรงจ�าที่เกอืบจะจางหายไป ความสุข ความรกั และครอบครวั

ที่เขาสญูเสยี เป็นภาพของบคุคลที่คล้องเหรยีญทองรางวลัจากการแข่งขนั

จนชนะเลิศวิ่งระยะไกล ข้างกายคือภาพหญิงชายคู่หนึ่งที่หล่อและสวย

สมกนั ใบหน้าของทั้งคูม่รีอยยิ้มเป่ียมสขุ นั่นคอืรูปภาพที่ถ่ายในงานกฬีา

สโีรงเรยีน

ไม่มอีกีแล้วความสุขเช่นนั้น มนัหมดไปตั้งแต่วนัที่เขาสูญเสยีแม่

ไปตลอดกาล
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ชายหนุม่เปิดกระเป๋าเป้ สมัภาระใบเดยีวที่น�าตดิตวัมาจากอเมรกิา

ซึ่งบรรจุของส�าคญัสองอย่าง อย่างแรกคอืความลบัที่บรษิทัผลติรถแข่ง

หลายแห่งต้องการ ส่วนอกีอย่างกค็อืสิ่งแทนตวัคนที่เขารกัอย่างสดุหวัใจ

มือชายหนุ่มล้วงไปหยิบผอบทองเหลืองในกระเป๋า เป็นสิ่งของที่

เขาพกตดิตวัเอาไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าเวลานั้นเขาจะสุข ทุกข์ ดใีจ เสยีใจ 

ร้องไห้หรือหัวเราะ ผอบใบนี้ก็จะอยู่ข้างเขาตลอด ระยะเวลาสิบกว่าปี  

สิ่งนี้คอืสมบตัชิิ้นเดยีวที่เขาหวงแหน จากนี้ไปแม่ควรจะได้พกัและไม่ต้อง

เดนิทางไปไหนไกลๆ อกีแล้ว

ชายหนุ่มเอื้อมมือหยิบผอบทองไปวางไว้ข้างหน้ารูปของแม่ เป็น

รูปสุดท้ายที่แม่ถ่ายไว้ก่อนที่จะจากไปอย่างไม่มวีนักลบั

ตาทั้งสองข้างมหียาดน�้าคลอ อดไม่ได้ที่จะนกึถงึความสขุในวนัวาน 

หากแต่เมื่อเขารู้ตัวว่าก�าลังอ่อนแอก็กล�้ากลืนน�้าตาทั้งหมดลงไปภายใน 

มอืสองข้างก�าแน่น จากนี้ไปเป็นเวลาที่จะทวงคนืความยุตธิรรมแล้ว

“ผมพาแม่กลบับ้านแล้วนะครบั หลงัจากนี้เราจะไม่ไปไหนอกี ผม

จะอยู่ที่นี่ เอาทุกอย่างที่มนัเป็นของเรากลบัคนืมา”

เสียงนั้นแม้จะสั่นเครือหากแต่หนักแน่น ดวงตาของราชันย์เป็น

ประกาย คนเหล่านั้นเคยสร้างความเจบ็ปวดให้เขา...ถงึเวลาแล้วที่เขาจะ

ต้องแสดงให้เหน็ว่ากรรมตามทนัมนัเป็นเช่นไร
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สไบแพรแหงนมองฟ้ำที่มดีวงดำวพร่ำงพรำย สำยลมอ่อนๆ หอบ

เอากลิ่นหอมของดอกไม้กลางคืนที่ปลูกตามจุดต่างๆ ในบ้านเข้าสู่ปอด

ซึ่งหากเป็นวันอื่นเธอคงรู้สึกสุขใจกับมัน แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้

เหมอืนเมฆหมอกที่ท�าให้จติใจเธอขุ่นมวั

ราชนัย์บอกว่าเขากลบัมาเพื่อจะเอาคนื และให้เธอออกจากบ้านไป

โดยเรว็ที่สุด

เธอจะท�าเช่นนั้นได้อย่างไร ในเมื่อเธอกับแม่ไม่ได้มีความผิดใน

เรื่องนี้เลยสกันดิ

สไบแพรนกึย้อนไปเมื่อราวสบิปีก่อน วนัหนึ่งในช่วงหน้าร้อนตอน

ปิดเทอม เธอในวยัสบิขวบแอบหนแีม่ไปเล่นน�้าในสระว่ายน�้าของตกึใหญ่ 

เนื่องจากราชย์และหทยัต่างไม่อยู่บ้าน ซึ่งกด็ูเหมอืนจะใจตรงกนักบัเดก็

ชายราชนัย์ที่ก�าลงัจะเล่นน�้าในสระนั้นพอดี

ธรรมดาหากราชเมธอยู่ด้วยเขาจะแบ่งปันและชวนเธอเล่นน�้า 

ด้วยกนัอย่างไม่นกึรงัเกยีจ แต่ราชนัย์ไม่ใช่ เขาตั้งแง่กลั่นแกล้งเธอตั้งแต่

เขาเข้ามาอยู่ในบ้าน ครั้งนี้กเ็ช่นกนั เขาไม่พลาดที่จะแสดงอ�านาจบาตร

ใหญ่ของตวัเอง ถอืตนว่าเป็นเจ้าของบ้าน สั่งให้เธอออกห่างจากสระน�้า 

เพราะเขาต้องการเล่นน�้าเพยีงล�าพงั

ราชนัย์ใช้ถ้อยค�าหยาบคายว่ากล่าวแม่เธอ ถ้อยค�าที่เธอไม่คดิมา
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ก่อนว่าจะได้ยนิออกจากปากลูกผู้ดอีย่างเขา

ไม่เคยมีใครดูถูกเธออย่างนี้มาก่อน แม้แต่ราชย์ก็ยังให้เกียรติ 

แม่ของเธอ เนื่องจากเป็นคนคอยดูแลเรไรซึ่งเป็นพี่สาวของราชย์ เป็น 

ครั้งแรกที่เธอเปิดปากเถียงเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของแม่และศักดิ์ศรีของ 

ตวัเอง

ราชันย์ยังคงดูถูกเธอและแม่ของเธออีกหลายค�า จนสุดท้ายเธอ

ทนไม่ไหวก็เลยโต้ตอบเขาไปด้วยค�าว่า ‘ลูกเมียน้อย’ ค�าที่เธอรู้ว่าเขา

เกลยีดมนัอย่างจบัจติจบัใจ ซึ่งกไ็ด้ผล ราชนัย์หุนหนัจากไปเพราะความ

โกรธ ครั้งนี้เธอชนะ และสามารถท�าให้เขาเลกิราจากไปเนื่องจากเถยีงสู้

เธอไม่ได้

แต่ดูเหมือนเธอจะคิดผิดที่คิดว่าราชันย์จะยอมเลิกราง่ายๆ แต่

กวา่จะรูร่้างของเธอกล็อยละลิ่วจากขอบสระตกลงไปในน�้าที่ขาหยั่งไม่ถงึ 

และในเวลานั้นเธอยงัว่ายน�้าไม่เป็น

แม้จะพยายามตะเกียกตะกายเท่าใด เธอก็ไม่สามารถเอาชนะ

ธรรมชาติได้ ยามเมื่อร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กชายผู้ใจร้ายน�้าก็

ทะลกัเข้าปากเข้าจมูก สายน�้าดูดกลนืร่างของเธอลงไปอย่างรวดเรว็ ใน

ปอดเจบ็แปลบเพราะมสีิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่อากาศเข้าไป เธอรูส้กึได้ถงึ

ความทุกข์ทรมานและหวาดกลวัมากกว่าครั้งไหนๆ ในชวีติ ภาพของแม่

รวมทั้งคนที่รกัลอยเข้ามาในหวั ชาตนิี้เธอคงไม่ได้พบท่านอกีแล้ว

และแล้วทุกอย่างกด็บัสลายไปพร้อมกบัความทรมานที่ยงัคงอยู่

ตอนนั้นเธอคดิว่าตวัเองตายไปแล้ว หากแต่ไม่ใช่อย่างที่คดิ เดก็หญงิ

ลมืตาขึ้นมาที่โรงพยาบาลและได้เหน็น�้าตาของแม่ที่คอยเฝ้าเธออยูไ่ม่ห่าง 

ความรู้สกึในตอนนั้นคอืดใีจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้พบทุกคนอกีครั้ง สิ่งที่

รับรู้หลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาคือคนที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้นั้นเป็นราชเมธ 

ลูกชายคนโตของราชย์ ส่วนคนที่ก่อเรื่องกลับหนีหายไปไม่มีแม้แต่ค�า 

ขอโทษ สดุท้ายเขากถู็กเนรเทศออกจากบ้านให้ไปอยูก่บัญาตขิองราชย์ที่
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อเมรกิา

ตั้งแต่บดันั้นเป็นต้นมา ราชเมธคอืฮโีรในดวงใจหญงิสาว เธอแอบ

ชื่นชมในตวัเขาเสมอืนเป็นเจ้าชาย เขาเป็นแรงผลกัดนัให้เธอท�าในสิ่งที่ด ี

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประพฤติ ผลการเรียน สุดท้ายเธอก็เรียนจบใน

คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วย

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ท�างานในดรากอนแกรนด์ ในต�าแหน่ง

เลขาฯ ของราชเมธตั้งแต่เรยีนจบ

ส�าหรับข่าวคราวของคนที่ถูกเนรเทศไปต่างประเทศนั้นเธอไม่คิด

จะสนใจนกั เพราะคดิถงึเขาทไีรกพ็านท�าให้โกรธทุกครั้ง แม้การกระท�า

จะเกิดจากความไม่ยั้งคิด แต่ก็เกือบท�าให้เธอเอาชีวิตไม่รอด ทว่าก็ไม่

อาจอยู่อย่างปิดหปิูดตาไม่รบัรูไ้ด้ หลายครั้งที่เข้าไปช่วยแม่ท�างานในครวั 

เธอก็ได้ยินการนินทาเจ้านายอันเป็นเรื่องปกติที่คนใช้มักจะน�ามาเอ่ยถึง

เป็นการฆ่าเวลาในช่วงว่างเว้นจากการท�างานทั้งหลาย บางครั้งกม็ข่ีาวของ

ราชันย์มากล่าวถึงกันบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ข่าวที่ดีนัก และข่าวซุบซิบสุดท้าย

ก่อนที่เขาจะกลับมาคือราชันย์หนีออกจากบ้านของญาติไปเมื่อห้าปีก่อน 

และเขากข็าดการตดิต่อจากครอบครวัไป

ราชย์พยายามตามหาบตุรชายคนเลก็ของตนเอง จนกระทั่งหาพบ

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยพบว่าเขาก�าลังซ่องสุมอยู่กับพวกนักแข่งรถ

และนกัเลงโตในลอสแอนเจลสิ เมอืงที่มอีาชญากรรมมากเป็นอนัดบัหนึ่ง

ของสหรฐัอเมรกิา เมื่อรู้เช่นนั้นราชย์จงึเรยีกราชนัย์กลบัมาทนัที

การกระท�าของราชย์ก่อให้เกดิความไมพ่อใจต่อหทยัผูเ้ป็นภรรยา

อย่างมาก หากสุดท้ายหทยักต็้องยอมเมื่อราชเมธเข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อม

ให้ราชนัย์กลบัมา

ราชเมธคอืผู้ชายที่แสนด ีทั้งมองโลกในแง่ด ีและมจีติใจเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ แม้กระทั่งกบัเธอ เขากย็งัมเีมตตาให้เสมอมา จนหลายครั้งท�าให้

หญิงสาวเผลอไผลและแอบชื่นชมเขาในฐานะอื่นที่มากกว่าค�าว่าลูกจ้าง
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นายจ้าง ซึ่งเธอก็รู้ดีว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ด้วยชนชั้นวรรณะที่แตก

ต่าง และเธอกไ็ม่เคยมกัใหญ่ใฝ่สูงที่จะครอบครองเขา เพยีงแค่เกบ็เอา

ไว้เป็นความฝัน เป็นแรงบนัดาลใจในชวีติกเ็ท่านั้น

แต่แล้วเมื่อวนัเกดิของเธอปีก่อน สิ่งที่ไม่คาดฝันกเ็กดิขึ้น ราชเมธ

เดนิมาบอกเธอว่าเขามใีจให้เธอ เขารกัเธอมากเกนิสถานะน้องสาว รู้สกึ

ต่อเธอมากกว่าเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่ได้ยนิสร้างความดใีจให้เธอมากเหลอืเกนิ ไม่คดิเลยว่าความรกั

ข้างเดยีวของเธอจะได้รบัรกัตอบจากเขา แต่เธอกม็องเหน็อุปสรรค เขา

กบัเธอช่างมโีลกที่แตกต่าง จงึเอ่ยปฏเิสธไป และพยายามตดัใจโดยมอง

เขาด้วยความชื่นชมอย่างเช่นที่เคยท�ามา ไม่ต้องการให้เขามาคลุกดนิให้

แปดเปื้อนไปกบัเธอ

แต่ราชเมธกลบัไม่ยนิยอม เขายงัคงยนืยนัที่จะรกัเธอ และเมื่อไร

ที่เธอพร้อม เขาจะบอกเรื่องนี้ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ สิ่งที่ได้ยินท�าให้เธอ

ตกใจไม่น้อย ด้วยกลวัเหลอืเกนิว่าใครจะมากล่าวหาว่าเธอใฝ่สูงเกนิตวั 

เป็นกาที่อยากตะกายบนิคูไ่ปกบัหงส์ จนถงึวนันี้ความสมัพนัธ์ระหว่างเธอ

กบัราชเมธกเ็ป็นเพยีงความลบัที่รบัรู้กนัอยู่แค่สองคน

เวลานี้ราชันย์ก�าลังจะกลับมา เขาข่มขู่ให้เธอออกจากบ้าน ไม่ 

อย่างนั้นเขาจะเล่นงานเธอ

ราชนัย์เกลยีดเธอ เขาแสดงออกอย่างแจ่มชดั หญงิสาวหวาดกลวั

ว่าตนเองจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นานอย่างที่คิดหากมีเขาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน  

ที่ส�าคญั เขาระแคะระคายความลบัที่เธอพยายามปกปิด ซึ่งหากถูกเปิด

เผย ไม่ใช่จะมผีลกระทบต่อเธอเท่านั้น ราชเมธเอง รวมทั้งแม่ของเธอก็

จะได้รบัผลกระทบนี้ด้วย

เธออยูบ้่านหลงันี้มาตั้งแต่เกดิ รูจ้กัคณุหทยัดว่ีามนีสิยัอย่างไร ทกุ

ลมหายใจเข้าออกคอืผลประโยชน์ ดงันั้นหากลกูชายคนเดยีวของเธอคว้า

เอาลูกแม่บ้านมาเป็นภรรยา บ้านคงได้ลุกเป็นไฟ
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แม้จะรู้ทั้งรู้ แต่ความรักก็เป็นเรื่องที่เหนือการควบคุม เธออาจ 

ห้ามใจไม่ให้รกัราชเมธได้ และก�าลงัใจจากเขากท็�าให้เธอมกี�าลงัใจสูต่้อไป 

ไม่ว่าอย่างไรกต็าม เธอกย็งัคดิที่จะยนือยูข้่างๆ เขา แม้การที่จะได้ครองคู่ 

กนัจะเป็นเพยีงความฝันลมๆ แล้งๆ

“แพรมาอยู่นี่เอง พี่ตามหาแทบแย่”

สไบแพรหนัไปทางเสยีงทกัแล้วกพ็บเงาสงูของคนที่เธอก�าลงัคดิถงึ

อยู่ ราชเมธเวลานี้อยู่ในชุดนอนลายขวาง ชุดที่เธอซื้อให้เมื่อวนัเกดิของ

เขาปีที่แล้ว หญงิสาวจงึลุกขึ้นจากชงิช้าแล้วเดนิไปหาเขา

“คุณเคนมอีะไรหรอืเปล่าคะ ตามหาแพรท�าไม หรอืว่ามงีานด่วน”

เธอถามออกไป เพราะปกตริาชเมธจะไม่ลงมาหาเธอในยามดกึเช่น

นี้ เพราะเธอเคยขอร้องเอาไว้ กลวัว่าใครมาเหน็เข้าจะไม่ด ีซึ่งชายหนุ่ม

กย็อมท�าตามที่เธอขอร้องตลอดมา

“ไม่ใช่เรื่องงานหรอก” เขาปฏิเสธ น�้าเสียงของราชเมธเจือความ

อบอุ่นอยู่เสมอ ซึ่งมนักช็่วยให้ความเหนบ็หนาวในใจของเธอคลายลง

“เหน็คุณป้าบอกว่าแพรไม่ค่อยสบาย เป็นอะไรไป เมื่อเช้ายงัดีๆ  

อยู่เลย”

“แพรไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ แค่ปวดหวันดิหน่อย” สไบแพรเลอืก

ที่จะไม่กล่าวถงึราชนัย์ เพราะนั่นอาจท�าให้ราชเมธไม่สบายใจไปด้วย

“แต่หน้าแพรดูไม่ดเีลยนะ ไปหาหมอมั้ย พี่จะพาไป”

“ไม่ค่ะ แพรไม่เป็นไรจรงิๆ อย่าห่วงเลยนะคะ” เธอตอบพร้อมกบั

ยิ้มให้ หวงัให้เขาทุกข์ร้อนน้อยลง

ทว่าดูเหมือนราชเมธจะไม่เชื่อในสิ่งที่เธอบอก ชายหนุ่มเอื้อมมือ

ไปแตะหน้าผากของเธออย่างแผ่วเบา นุ่มนวล และทะนุถนอม จนท�าให้

เธอรู้สกึอึ้งงนั

“ตัวไม่ร้อน แต่ท�าไมหน้าหมองเหมือนคนมีเรื่องทุกข์ใจ แพรมี

อะไรกบ็อกพี่ได้นะ หรอืว่าเรื่องนายคงิ เขาท�าอะไรแพรรเึปล่า” ราชเมธ
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เอ่ยถามเนื่องจากพอจะรู้นสิยัใจคอของผู้เป็นน้องชายด ีและคดิว่าบางที

ที่สไบแพรมานั่งถอนหายใจอยู่นี้กอ็าจจะเกดิจากราชนัย์กเ็ป็นได้

“ไม่ใช่หรอกค่ะ อาจเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเลยปรบัตวัไม่ทนั” 

สไบแพรยนืยนัแขง็ขนั แต่สายตาเสมองไปทางอื่น

“ถ้าอย่างนั้นกด็ ี ไม่มปีัญหาอะไรกนัใช่ไหม เพราะพี่กห็นกัใจอยู่ 

จนป่านนี้แล้วยงัไม่กลบัเข้าบ้าน แพรรู้ไหมว่าเขาไปไหน”

สไบแพรเพิ่งรู้จากปากของราชเมธเช่นกันว่าราชันย์ยังไม่กลับมา 

หญงิสาวมองไปยงัชั้นสองของคฤหาสน์อนัเป็นห้องที่จดัไว้ส�าหรบัลกูชาย

คนเลก็ของบ้าน บดันี้ยงัคงปิดไฟมดืสนทิเหมอืนทุกวนั

“ไม่ทราบค่ะ แยกกนัแล้วกห็ายไปเลย”

“ชอบท�าตวัเหลวไหล คุณพ่อรออยู่ตั้งแต่เยน็ เมื่อไหร่นายคงิจะ

เลกิท�าตวัเป็นเดก็สกัทกีไ็ม่รู้”

เป็นครั้งแรกที่สไบแพรรู้สึกได้ถึงความหงุดหงิดจากอารมณ์ของ

ราชเมธ ทว่าเธอกย็งัคงเงยีบเพราะไร้ความคดิเหน็ใดๆ แต่ที่อดจะรู้สกึ

สงัหรณ์ใจไม่ได้กค็อืเขาจะกลบัมาสร้างปัญหาให้ที่นี่อกีท�าไม ชวีติคนที่นี่

ก�าลงัปกตสิุขดอียู่แล้วเมื่อไม่มเีขา

ตั้งแต่วนัที่เจอกนัที่สนำมบนิจนถงึวนันี้กน็บัได้เกอืบหนึ่งสปัดำห์

ที่ราชันย์หายไป สถานการณ์ในบ้านก�าลังสงบ ไม่มีใครกล่าวถึงลูกชาย

คนเล็กของเจ้าของบ้าน ราวกับว่าเขาไม่มีตัวตน แม้แต่ราชย์ที่มีอาการ

หงุดหงดิบ้าง แต่กไ็ม่ได้ถงึขั้นให้คนออกตามหาแต่ประการใด ยงัคงเฝ้า

รอการกลบัมาเองของบุตรชายด้วยบอกเพยีงสั้นๆ ว่า เมื่อไรที่เงนิหมดก็

คงกลบัมาเอง

ดเูหมอืนราชนัย์จะไม่เป็นที่ต้องการของใครสกัคน บางครั้งสไบแพร

รู้สกึว่าราชนัย์เป็นคนที่น่าสงสาร เหมอืนเป็นมนุษย์ตวัคนเดยีวในโลกนี้ 

แต่จะท�าอย่างไรได้ เมื่อเขาท�าตวัเอง
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การหายตวัไปของราชนัย์แทนที่จะท�าให้สไบแพรรู้สกึโล่งใจ กลบั

รู้สึกเป็นห่วงเขาอย่างบอกไม่ถูก เหตุการณ์ในวันนั้นท�าให้เธอเห็นว่า

ราชนัย์คบกบัพวกมอีทิธพิลที่ดูเหมอืนอนัธพาล และไม่น่าไว้วางใจ อกี

ทั้งเขายงัชนะพนนัซึ่งเป็นเงนิจ�านวนไม่น้อย จะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่แพ้

เขาจะตามไปจดัการเขาเพื่อเอาเงนินั้นคนื

ช่างเขาส ิท�าไมต้องไปห่วงไปกงัวล คนอย่างนั้นไม่กลบัมากน็่าจะ

ด ีเธอจะได้มชีวีติที่ผาสุกต่อไป

หญงิสาวเดนิไปที่สนามหญ้าหน้าบ้าน เธอกบัแม่พกัอาศยัอยูท่ี่ตกึ

หลังเล็กซึ่งเป็นที่พักของเรไร พี่สาวของราชย์ ผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ 

ครอบครัวของเธอมีประวัติกับคนที่นี่มายาวนาน เนื่องจากยายของเธอ

นั้นเคยเป็นคนรบัใช้ให้แม่ของราชย์ แม่ของเธอกก็ลายมาเป็นพี่เลี้ยงของ

เรไร จากนั้นกแ็ต่งงานไปกบัพ่อของเธอที่เป็นทหาร โชคร้ายเกดิอบุตัเิหตุ

จนเสยีชวีติ เมื่อเรไรรูเ้รื่องกข็อให้แม่กลบัมาและยงัเป็นการช่วยอปุการะ

เธอในเวลาเดยีวกนั

เรไรให้ความส�าคญัแก่แม่ประดุจเลขาฯ ที่คอยดูแลทุกอย่าง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านหรืองานสังคม แต่เมื่อแม่แก่ตัวลงก็เลยกลายเป็น

หน้าที่ของเธอ หลายครั้งที่ได้ไปออกงานสงัคมกบัเรไรในฐานะผู้ตดิตาม

เรไรเมตตาเธอกบัแม่มาก ท่านส่งเสยีเธอเรยีนจนจบมหาวทิยาลยั 

และยังฝากฝังเธอเข้าท�างานในบริษัทของคุณราชย์ โดยมอบต�าแหน่ง

เลขาฯ หน้าห้องของราชเมธให้แก่เธอ

ซึ่งนั่นกท็�าให้เธอกบัราชเมธได้ใกล้ชดิกนัมากยิ่งขึ้น แต่เธอกเ็ตอืน

ตัวเองเสมอว่าตนอยู่ในฐานะอะไร แม้จะรักเขา แต่เธอก็รู้ว่าไม่ควรฝัน 

ไปไกล

วันนี้เป็นวันหยุดราชการ หญิงสาวจึงไม่ต้องไปท�างาน สไบแพร

เดนิไปหยบิสายยางส�าหรบัรดน�้าต้นไม้ แม้เธอจะไม่ใช่คนใช้ที่กนิเงนิเดอืน 

แต่ทุกครั้งที่ว่างเธอก็จะท�างานเหล่านี้เพื่อแบ่งเบาภาระคนรับใช้คนอื่นๆ 
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เพราะไม่ได้เหนด็เหนื่อยอะไรมาก

แต่ทันทีที่เปิดน�้า ข้อต่อสายยางก็เกิดหลุดออกมา ครั้นเธอ

พยายามที่จะใส่มนักลบัเข้าไปใหม่ ท่อน�้ากห็ลุดออกมาด้วย น�้าแรงดนั

สงูพุง่กระจายจนเธอเปียกปอนไปหมด ความตกใจท�าให้สไบแพรท�าอะไร

ไม่ถูกนอกจากเอามืออุดรอยรั่วนั้นไว้ เพราะหากปล่อยมันก็จะพุ่งไปถึง

ระเบยีงพรมที่ปูไว้

อุบตัเิหตุที่เกดิขึ้นท�าให้เธอละล้าละลงัว่าจะท�าอย่างไรด ีครั้นมอง

หาคนมาช่วยกไ็ม่เจอใคร จงึท�าได้เพยีงหนัรหีนัขวางเท่านั้น

“ยายบื้อ เอามอืออกแล้วไปปิดน�้า”

เสียงของใครบางคนดังขึ้นพร้อมกับมือที่ใหญ่กว่าเลื่อนมาปิดท่อ

น�้าแทนสไบแพร เธอไม่มเีวลาจะหนัไปมองว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลอืนั้นคอื

ใคร หญิงสาวรีบวิ่งไปยังวาล์วน�้าหลักของบ้านเพื่อปิดน�้า ก่อนที่มันจะ

สร้างปัญหาไปมากกว่านี้ เมื่อปิดเสรจ็เธอกว็ิ่งกลบัมา

ร่างสูงของคนที่ยืนอยู่ข้างก๊อกน�้าและเสื้อผ้าที่เปียกปอนของเขา

ท�าให้เธอกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตวั

“ท�าไม หน้าฉนัมนัมอีะไรตดิอยู่รไึง ถงึได้ท�าหน้าเหมอืนคนก�าลงั

เหน็ผอีย่างนั้น”

เสยีงห้าวดดุนันั้นรั้งสตขิองสไบแพรกลบัมา เธอกะพรบิตาถีๆ่  เมื่อ

เขาไม่เลอืนหายไปกแ็สดงว่าคอืตวัจรงิ

“คุณคงิ”

“เพิ่งจะจากกันไปอาทิตย์เดียวท�าเป็นจ�ากันไม่ได้ อ้อ...ลืมไป 

ส�าหรบัเธอฉนัไม่ใช่คนที่น่าจดจ�าสนิะ”

สไบแพรไม่สนใจค�าประชดประชันของเขา แต่เธอสงสัยว่าเขามา

ถงึตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมเธอถงึไม่ได้ยนิเสยีงเลย

“กลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ”

“กม็าทนัเหน็คนสะเพร่าท�าก๊อกน�้าพงั เอ๊ะ หรอืความจรงิเธอไมไ่ด้
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สะเพร่า แต่ตั้งใจ” เขากล่าวจบก็ผิวปากหวือ สายตาไล่มองเธอตั้งแต ่

หวัจดเท้า

สไบแพรก้มมองตวัเองบ้าง แล้วเธอกพ็บว่าเสื้อยดืสคีรมีของเธอ

เปียกจนแนบเนื้อไปทกุสดัส่วน แม้มนัจะไม่โปเ๊พราะเนื้อผ้าค่อนข้างหนา 

แต่เจตนาของเขากท็�าให้หญงิสาวรู้สกึโกรธ

ใบหน้าของสไบแพรแดงซ่าน เมื่อเข้าใจว่าเขาก�าลงัสื่อความหมาย

ถงึอะไร เธอรบีเอามอืขึ้นมากอดอกทนัท ีเพื่อป้องกนัสายตาโลมเลยีมที่

เขาก�าลงัแกล้งท�า

“ท�าเป็นหวง ไม่เหน็จะมอีะไรน่ามอง หรอืว่าเพราะเป็นฉนั เธอเลย

ท�าเล่นตวั”

แม้จะกล่าวอย่างนั้น แต่สายตาของราชนัย์กไ็ม่ได้ละห่างไปจากตวั

เธอ อกีทั้งเขายงัท�าท่าเหมอืนจะมองให้ทะลเุข้าไปถงึข้างใน แก้มหญงิสาว

ร้อนฉ่าด้วยความโกรธและอาย

“ไร้มารยาท” 

ราชันย์ฉีกยิ้มกับค�าว่ากล่าวของเธอ ทว่าดวงตาของเขากลับดู

ร้ายกาจอย่างบอกไม่ถกู นอกจากจะไม่สะทกสะท้านแล้ว เขายงัตอกกลบั

เธออย่างเจบ็แสบ

“กับฉันเธอบอกว่าไร้มารยาท แล้วถ้าเป็นพี่เคนล่ะ สงสัยเธอคง

บอกว่า เชญิเข้ามาเลย”

“หยาบคาย ฉนัไม่ใช่ผู้หญงิอย่างนั้น”

“ไม่ใช่จริงๆ เหรอ รู้ไหมแค่เธอคิดกับพี่เคนมากกว่าลูกน้องกับ 

เจ้านาย เธอกเ็ป็นผู้หญงิไม่ดใีนสายตาของคนอื่นแล้ว ไม่เชื่อไปถามใคร

ดูกไ็ด้ หรอืจะให้ฉนัช่วยถามคุณหทยั”

นั่นหมายถึงการข่มขู่ เขาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่า และหาก 

เรื่องนี้ถงึหูหทยั เธอรู้ดวี่าจะต้องเดอืดร้อนขนาดไหน

“คณุต้องการอะไร” สไบแพรตดัสนิใจถามเมื่อชกัเหลอือดกบัสิ่งที่
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เขาท�า

“ก็แค่อยากเตือนพวกที่อยากกินบนเรือนขี้บนหลังคา ค�าว่าเมีย

น้อย เมยีเกบ็ เมยีซุก มนัสนุกแค่บนเตยีงเท่านั้นแหละ พอลงจากเตยีง

มนักท็ุกข์ถนดั เจบ็ปวดด้วยนะจะบอกให้”

“เกบ็ค�าเตอืนของคณุไว้เถอะ เพราะฉนัไม่เคยคดิจะท�าตวัแบบนั้น”

สไบแพรเถยีงทนัควนั แม้เธอจะคดิว่าตวัเองรกัราชเมธ แต่กไ็ม่

เคยคดิจะเป็นเมยีน้อยเขา ความรกัของเธอเป็นความรกัที่ไม่ได้มุ่งถงึการ

ครอบครอง แต่แสดงออกถงึการชื่นชม

“แล้วคดิหรอืว่าจะท�าได้ตลอด โลกมนัไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคดิ

หรอกนะ” คนมองโลกในแง่ร้ายกล่าวอย่างไม่เชื่อถอืนกั

“โลกของฉนัมนัจะเป็นอย่างไรกเ็รื่องของฉนั ไม่เกี่ยวกบัคณุสกันดิ”

“กฉ็นัอยากเกี่ยว”

สิ่งที่ราชนัย์กล่าว สไบแพรรู้ดวี่าเขาหมายถงึอะไร

“คุณขู่ฉนั”

“ฉนัเตอืนด้วยความหวงัด ีออกจากที่นี่ไปซะ ก่อนที่มนัจะสายเกนิ

ไป”

“ฉนัไม่มเีหตผุลที่จะออกจากที่นี่” สไบแพรตอบอย่างดื้อดงึ ราชนัย์

ไม่มเีหตุผล ดงันั้นเธอไม่จ�าเป็นต้องฟังค�าพูดของเขา

“แน่ใจนะว่าจะไม่ออก” เขาก้าวเข้ามาอย่างคุกคาม ตาจ้องตา ใน

เวลานี้หญงิสาวไม่คดิจะหลบอกีแล้ว

“แน่ใจ”

“เธอคดิจะลองดกีบัฉนัใช่ไหม กไ็ด้ เรามาลองกนัสกัตั้ง ฉนัจะลด

ตวัไปสู้กบัผู้หญงิที่ไร้ทางสู้ แถมเป็นเพยีงลูกคนใช้ในบ้านกไ็ด้ แต่ถ้าฉนั

เล่นแรงเธอคงไม่ว่านะ เพราะคนอย่างฉนัไม่ใช่สุภาพบุรุษ”

“กแ็ล้วแต่คุณ” สไบแพรตอบอย่างถอืด ีเธอไม่กลวั ราชนัย์แทบ

ไม่มอี�านาจใดในบ้านหลงันี้ และที่ส�าคญัเรไรจะอยูอ่ย่างไรถ้าไม่มแีม่ของ
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เธอ เมื่อคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเถียงคนพาลอย่างเขา อีกทั้งยัง 

คิดว่าการที่มายืนต่อล้อต่อเถียงชายหนุ่มนั้นเป็นการเสียเวลา ท�าให้เธอ

จติตกโดยไร้สาระ หญงิสาวจงึตดัสนิใจเป็นคนไปจากสถานการณ์นี้

ทว่าเมื่อหมุนตัวอย่างไม่ระวัง พื้นสนามที่เปียกก็ท�าให้เธอก้าว

พลาด เท้าลื่นไถลไปเบื้องหน้าจนเธอสูญเสยีการทรงตวั

ราชันย์ที่ยืนอยู่ใกล้ปราดมาประคองเธอไว้ ร่างของเธอนิ่งอยู่ใน

อ้อมแขนของเขา สายตาประสานกนัอย่างไม่ตั้งใจ และเมื่อได้สบตากนั 

แววตาฉายชัดความเจ้าเล่ห์ของเขาก็ท�าให้เธอรู้สึกกังวล แต่หากเขาเอา

มอืออกเธอจะต้องหงายหลงัล้มลงบนพื้นสนาม และอาจจะเจบ็ตวัได้

แต่ความถอืดที�าให้เธอเชดิหน้าขึ้น มองเขาด้วยสายตาเยน็ชา แล้ว

ท�าเป็นไม่กลวัเกรง

“เหมอืนเธอไม่ต้องการความช่วยเหลอืจากฉนั”

“ไม่ ต่อให้จะเป็นจะตายฉนักไ็ม่ต้องการความช่วยเหลอืจากคุณ”

“เธอพดูเองนะ” ชายหนุม่กระตกุยิ้มที่มมุปากแบบคนที่นสิยัร้ายกาจ 

ก่อนจะปล่อยมอืทั้งสองข้างออกจากตวัสไบแพรโดยที่เธอไม่ทนัได้ตั้งตวั 

ร่างทั้งร่างจึงร่วงลงสู่พื้นสนามตามแรงโน้มถ่วงโลกอย่างแรง สไบแพร

รู้สกึจุก เจบ็ร้าวไปตลอดแนวสนัหลงั มองเขาด้วยสายตาแค้นเคอืง

“เจบ็ไหมล่ะ” เขาถามอยูเ่หนอืศรีษะเธอ รอยยิ้มคล้ายสะใจผดุขึ้น

บนใบหน้า

“ไม่เจบ็” สไบแพรกลั้นใจตอบ ทั้งที่ตรงข้ามความจรงิอย่างสิ้นเชงิ

“อวดดใีห้ตลอดนะสไบแพร จ�าเอาไว้เลยว่า เมื่อไหร่ที่เธอต้องการ

ความช่วยเหลอืจากฉนั ฉนัจะไม่ช่วย และจะยนืมองเธอเฉยๆ ดูเธออยู่

ในอนัตรายแบบนี้แหละ”

กล่าวจบเขาก็เดินจากไป ทิ้งให้หญิงสาวมองตามแผ่นหลังกว้าง

ของเขาด้วยความเจบ็ใจ
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ภำยในตกึโบรำณที่สร้ำงขึ้นในสมยัรชักำลที่ 7 มกีำรปรบัปรงุให้

เข้ากบัยุคสมยั แต่กระนั้นเจ้าของบ้านยงัให้ยดึถอืโครงหลกัดั้งเดมิเอาไว้ 

ทุกอย่างจงึดูค่อนข้างเก่า มมีูลค่าทางกาลเวลามากกว่ามูลค่าของตวัวตัถุ 

เครื่องเรือนส่วนใหญ่เป็นไม้สลับกับผ้าทอสีขาวสะอาด ผ้าม่านเป็นลาย

ฉลุโปร่งบางเพื่อไม่ให้ภายในนั้นทบึอบัจนเกนิไป

หญงิวยัห้าสบิปลายๆ นอนเอนตวัอยูบ่นเก้าอี้โยก สายตาหลงัแว่น

หนาจบัจ้องนติยสารการฝีมอืที่ถอือยู่ จนกระทั่งได้ยนิเสยีงฝีเท้าของคน

ที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาจงึเปลี่ยนอริยิาบถจากนั่งเอนเป็นนั่งตวัตรง

เมื่อเห็นคนที่มาเยี่ยมเยียนอย่างเต็มตาเรไรต้องขยับแว่นอีกครั้ง 

คิ้วที่กนัอย่างประณตีขมวดเข้าหากนัแทนความหมายของค�าว่า ‘แปลกใจ’

“นั่น...คงิใช่ไหม” เสยีงที่ถามออกไปนั้นเหมอืนไม่ค่อยแน่ใจนกั

ชายหนุ่มที่ถูกทักยิ้มบางๆ ซึ่งนั่นก็ท�าให้เรไรมั่นใจทันทีว่าทักไม่

ผดิคน พร้อมเผยรอยยิ้มถอดแบบจากผู้เป็นน้องชายราวกบัพมิพ์กนัมา

“ดใีจที่คุณป้าจ�าผมได้” ชายหนุ่มยกมอืไหว้พี่สาวของพ่อ ก่อนที่

จะเดนิมาทรุดตวัลงนั่งใกล้เก้าอี้โยก

“กเ็กอืบเหมอืนกนัละ ไม่เจอกนัตั้งกี่ปี” เรไรยิ้มแย้ม เธอกเ็หมอืน

คนแก่คนอื่นๆ ที่เมื่อลูกหลานมาเยี่ยมกม็กัจะดใีจ แม้วา่ลกูหลานคนนั้น

อาจจะไม่ใช่ผูท้ี่มภีาพลกัษณ์ในทางที่ดนีกั แต่อย่างน้อยกแ็สดงให้เหน็ว่า
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ยงัไม่ลมืไม้ใกล้ฝั่งอย่างตน

“มาตั้งแต่เมื่อไหร่” เรไรเอ่ยถาม แม้จะรู้ว่าหลานกลบัมาได้สกัพกั

ใหญ่ๆ แล้ว

“มาถงึเมอืงไทยอาทติย์หนึ่งแล้วครบั ผมไปหาแม่มา”

แววตาของเรไรสลดลง เมื่อหลานชายท�าให้นกึถงึคนดอีกีคนที่อายุ

สั้นเหลอืเกนิ

“ธดิาสบายดไีหม” เรไรถามถงึพี่สาวแม่ของชายหนุ่ม แม้จะไม่ได้

ตดิต่อกนัมานานเป็นสบิปี แต่กค็าดว่าอกีฝ่ายยงัน่าจะอยู่ที่บ้านหลงัเดมิ

“สบายดคีรบั แล้วคุณป้าล่ะครบัสบายดหีรอืเปล่า”

“ตามประสาคนแก่ แต่โชคดหีน่อยที่ไม่มโีรคประจ�าตวัอะไรเหมอืน

คนอื่นเขา ว่าแต่เราเถอะ เจอพ่อเขารยึงั ได้ข่าวว่ารออยู่หลายวนัแล้ว”

“ยงัหรอกครบั”

เรไรส่ายหน้าด้วยความระอา “อย่างนี้ละเรา แทนที่จะไปหาพ่อเขา

ก่อน ท�าไมล่ะลูก ทฐิมินัไม่ได้ท�าให้อะไรดขีึ้นหรอกนะ”

“เดี๋ยวกค็งได้เจอกนั”

เรไรเอื้อมมอืไปแตะไหล่หลานชาย เธอเข้าใจในสิ่งที่ราชนัย์กล่าว 

เพยีงแต่ไม่เหน็ด้วยกบัวธิกีารของหลานชายนกั

“ป้าดใีจนะที่เรากลบัมาซะท ีคราวนี้จะได้ช่วยพ่อเขาท�างาน”

“อย่างผมจะช่วยอะไรได้ นอกจากช่วยใช้เงนิ” ราชนัย์กล่าวทจีรงิ

ทเีล่น ยิ้มแย้มราวกบัเป็นเรื่องขบขนั

“กย็งัด ีมาอยู่ด้วยกนัจะได้อบอุ่น”

ราชันย์ขยับเข้ามาใกล้เก้าอี้โยกอีกนิด เอามือขึ้นมานวดขาของผู้

เป็นป้า พร้อมฉกียิ้มกว้างและเอ่ยประจบคล้ายกบัเป็นเดก็เลก็ๆ 

“คุณป้าครบั ผมขออะไรสกัอย่างได้ไหมครบั”

“อะไร ถ้าเรื่องเงนิไปขอพี่เราโน้น รายนั้นมเียอะกว่าป้าเป็นร้อยเท่า”

“ไม่เอาเงนิหรอกครบั ผมอยากขออยู่กบัป้าที่นี่”
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เรไรขยับแว่น มองหลานชายอีกครั้งหลังจากได้ยินค�าขอ รู้สึก

ประหลาดใจไม่น้อย

“อะไรกัน นี่ป้าได้ข่าวว่าพ่อเราเขาจัดห้องหับให้ใหญ่โตบนตึกไว้

ต้อนรบัเชยีวนะ ใจคอจะให้พ่อเขาจดัไว้เก้อเหรอ”

เรไรดุอย่างไม่จริงจังนัก เพราะพอจะเข้าใจว่าท�าไมหลานถึงไม่

อยากอยู่บนตกึร่วมกบัสมาชกิในครอบครวัคนอื่น

“ถ้าป้าไม่อนุญาตผมกจ็ะขอไปนอนที่อื่น อย่างรสีอร์ตเลก็ๆ ของ

ป้าที่นครนายก”

ชายหนุม่อ้างถงึรสีอร์ตที่เรไรท�าร่วมกบัเพื่อน เป็นรสีอรต์เลก็ๆ ที่

ไม่ได้หวงัก�าไร หากแต่เอาไว้พกัผ่อนตามประสากบัเพื่อนฝูง ซึ่งกนัพื้นที่

ส่วนหนึ่งไว้เป็นรสีอร์ตให้แขกได้พกั เพื่อไม่ให้เป็นการสญูเปล่าของพื้นที่

“คงิ นี่ถ้าเป็นเดก็เหมอืนเมื่อก่อนป้าจะตซีะให้ก้นลาย เรานี่ท�าตวั

ไม่เข้าเรื่อง”

“ป้ากน่็าจะรูน้ะครบัว่าท�าไมผมถงึไม่อยากนอนบนตกึ ไม่อยากอยู่

บนตกึ จรงิอยู่ว่าเรื่องมนันานมาแล้ว แต่ผมไม่มวีนัลมืมนัได้หรอกครบั

จนกว่า...”

“จนกว่าอะไร” เรไรถามขึ้นด้วยความตกใจ เมื่อมองเข้าไปใน

ดวงตากพ็บอะไรบางอย่างที่ท�าให้ใจเธอหล่นวูบ

“ไม่มอีะไรหรอกครบั”

แม้ปากของหลานชายจะปฏิเสธ แต่จิตใจของเรไรกลับรู้สึกกลัว

อย่างบอกไม่ถกู และนั่นเป็นผลให้เธอตดัสนิใจที่จะรบัหลานชายคนนี้มา

อยู่ร่วมบ้านด้วยในทนัที

“เอาละ งั้นกม็าอยูก่บัป้า เดี๋ยวป้าให้สรุางค์จดัห้องให้ ดเีหมอืนกนั

ป้าจะได้มเีพื่อน”

“ขอบคณุครบั แต่คนืนี้ผมขอออกไปข้างนอกก่อน มเีรื่องบางเรื่อง

ต้องจดัการ”
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“อย่าบอกนะว่าจะออกเที่ยวน่ะ”

“ไม่หรอกครบั ผมโตแล้ว พอดผีมตดิค่าเครื่องบนิเพื่อนเอาไว้ก็

เลยต้องไปจ่ายสกัหน่อย”

“นี่แม่หทัยเขาไม่จ่ายให้แม้แต่ค่าเครื่องบินเหรอ ป้าว่ามันจะมาก

ไปแล้ว ควรจะบอกพ่อเราสกัหน่อย แล้วตดิเพื่อนอยู่เท่าไหร่ เอาเงนิป้า

ออกไปก่อนไหม”

ในที่สดุคนที่ท�าท่างกตั้งแต่แรกกย็อมใจอ่อน เพราะรูม้าโดยตลอด

ว่าหลานชายได้รบัการเลี้ยงดูอย่างไม่เป็นธรรม

“ไม่เป็นไรหรอกครบั ผมอยู่อเมรกิาโดยไม่ได้รบัเงนิจากทางบ้าน

เลยยงัอยู่ได้เป็นสบิปี เรื่องแค่นี้สบายมาก”

“ท�าไมนะคงิ ท�าไมถงึไม่ยอมรบัความช่วยเหลอืจากป้า”

“ผมอยากยนืด้วยตวัเองครบั เพราะจะได้ไม่มใีครมาล้มผมง่ายๆ 

อกี”

เรไรส่ายหน้าอกีครั้งกบัความถอืดขีองหลานชาย ราชนัย์แกร่งและ

เข้มแขง็กว่าเดมิมาก ดวงตาคู่นั้นบ่งบอกถงึความเดด็เดี่ยวและเดด็ขาด

ซึ่งถอดมาจากน้องชายของเธอราวกบัพมิพ์เดยีว

หากชีวิตของชายหนุ่มด�าเนินไปในทางที่ถูกที่ควร เขาจะพบกับ

ความส�าเรจ็ชนดิที่ใครกค็าดไม่ถงึ แต่ถ้าเขาเลอืกที่จะด�าเนนิชวีติไปในอกี

แบบหนึ่ง หายนะอาจจะเกิดแก่รัตนเวคินทร์ก็เป็นได้ ก่อนหน้านี้เธอ 

พลาดพลั้งไม่ได้ดแูลราชนัย์ให้ด ีดงันั้นเธอจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลดุลอย

ไปอกี จากนี้ไปเธอจะเป็นคนที่อยู่เคยีงข้างหลานชายเอง

มอืที่หั่นเนื้ออยู่ชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีงเจื้อยแจ้วของส�ำล ีสำวใช้ใน

บ้านที่ก�าลังวิ่งลงมาบอกกับทุกคนในครัวว่า ตึกเล็กหลังนี้ก�าลังจะมี

สมาชิกใหม่มาเพิ่ม โดยให้เธอเป็นคนไปจัดห้องให้แขก นับว่าเป็นเรื่อง

แปลก เพราะหลงัจากที่ยกบรษิทัให้ผูเ้ป็นน้องชายบรหิาร เรไรกเ็ลอืกเกบ็
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ตวัอยู่ในบ้าน ออกไปวดับ้างตามโอกาส แขกเหรื่อที่ไปมาหาสู่กน็้อยลง

ไปทุกทจีนปัจจุบนันี้แทบจะไม่มเีลย

“ใครจะมาพกัล่ะส�าล”ี สุรางค์ถาม สหีน้าแสดงถงึความแปลกใจ

เช่นกนั

“จะไม่เรยีกว่าแขกกไ็ด้นะ เพราะเป็นหลานชายของคุณท่าน เพิ่ง

มาขออยู่ด้วยเมื่อครู่นี้เอง”

“หลานชาย? คุณเคนน่ะหรอื”

“ไม่ใช่หรอกป้า อกีคนหนึ่ง”

“อย่าบอกนะว่าคุณคงิ”

“ใช่แล้วป้า คุณคงิ” ส�าลตีอบรบั สหีน้าดูปลาบปลื้ม ผดิกบัสไบ-

แพรที่รู้สึกสั่นไหวในใจอย่างประหลาด หัวใจแทบจะหยุดเต้นเมื่อได้รับ 

ค�ายนืยนันั้น ความหวาดหวั่นจู่โจมเข้าไปในสมองทนัท ีราชนัย์ก�าลงัคดิ

จะท�าอะไร หรอืว่าเขาต้องการจะกลั่นแกล้งเธออย่างที่บอกไว้ แต่ถ้าเขา

จะท�าอย่างนั้นกไ็ม่เหน็ต้องลงทนุขนาดนี้กไ็ด้ หรอืว่า...มอีะไรอกีที่เธอยงั

ไม่รู้

“แล้วคุณท่านให้เปิดห้องไหน” สุรางค์เอ่ยถาม

“ห้องข้างๆ ห้องท่านนั่นละ”

“ถ้าอย่างนั้นแม่ฝากแพรช่วยจดัการท ีห้องนั้นแค่ท�าความสะอาด

กอ็ยู่ได้แล้ว เพราะแม่เพิ่งจดัการไปเมื่ออาทติย์ที่แล้วเอง”

“แพรเหรอคะ” สไบแพรหน้าตื่น หันไปถามแม่ซ�้าอีกครั้ง ด้วย 

คาดไม่ถงึว่าจะถูกโยนหน้าที่ให้

“ท�าไมหรอืลูก หรอืมงีานอื่นท�าค้างอยู่”

“ไม่...ไม่มหีรอกค่ะ แค่...เอ่อ...” สไบแพรตอบตะกกุตะกกั ไม่อาจ

หาเหตุผลเลี่ยงงานที่ถูกแม่สั่งให้ท�าได้ สุดท้ายจึงสูดลมหายใจเข้าปอด 

ปลอบตัวเองในใจว่าไม่เป็นไร ที่นั่นมีเรไรอยู่ ราชันย์คงไม่กล้าท�าอะไร

เธอ
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“งั้นแพรจะไปจดัการเดี๋ยวนี้ค่ะ”

“เดี๋ยวสลิูก หั่นเนื้อนั่นให้เสรจ็ก่อน เรื่องห้องคงรอได้ใช่ไหมส�าล”ี

“อย่างนั้นมั้งป้า เพราะคุณราชันย์เธอบอกว่าจะออกไปข้างนอก

ก่อน”

เมื่อได้ยินเช่นนั้นสไบแพรก็ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างไม่รู้ตัว 

ท�าไมนะ ชื่อของเขาถงึได้ท�าให้ระบบประสาทของเธอขึ้งเคยีดขึ้นมาอย่าง

นี้ สตโิบยบนิหายไปหมด จติใจไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัเลย หากต้องอยู่ร่วม

ชายคาเดยีวกบัเขาจรงิๆ เธอคงต้องบ้าตายเพราะความกลวัในสกัวนัหนึ่ง

ต่อจากนี้เธอควรจะท�าอย่างไรดี หรือว่าจะออกจากบ้านนี้ไปตาม

ที่เขาขู่เอาไว้ แล้วแม่เธอล่ะจะยอมตามไปหรอืเปล่า แล้วเธอจะบอกแม่

เธออย่างไรเรื่องการย้ายออก

หลายค�าถามผุดขึ้นมาในทันที ซึ่งเธอก็กลัวค�าตอบของแต่ละ

ค�าถามที่ตวัเองมอีย่างเหลอืเกนิ

“ตอนแรกนะป้า ฉนัคดิว่าคุณราชนัย์เธอจะหน้าตาท่าทางน่ากลวั 

มรีอยสกัหรอืไม่กร็อยแผลเป็นเตม็ตวัเหมอืนพวกอนัธพาล หรอืไม่กพ็วก

มอืปืน แต่เท่าที่เหน็ คุณราชนัย์น่ะหล่อกว่าคุณเคนซะอกี”

“หลงเสน่ห์เข้าให้แล้วละส”ิ สรุางค์แซวเพื่อนร่วมงานรุ่นลกู พร้อม

ปรายตามองอย่างเฉยเมย

“กม็นัน่าหลงนี่ป้า หล่อแบบแบดบอย ส�าลชีอบ”

“ลองให้มาร้ายกับแกมั่งแล้วจะรู้สึก ทางที่ดีอย่าไปยุ่ง อยู่แต่ใน

ส่วนของเราเถอะ”

ส�าลหีบุปากทนัทเีมื่อถกูเตอืนเช่นนั้น สไบแพรจงึหนัไปมองแม่ ซึ่ง

ดูเหมือนว่ายังโกรธเคืองราชันย์อยู่กับเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้ว แต่หากถาม

เธอว่าเธอยงัคงโกรธเขาหรอืไม่ ค�าตอบคอืไม่ เธอกลวัเขามากกว่า
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สไบแพรเข้ำไปท�ำควำมสะอำดห้องที่เรไรให้รำชันย์เข้ำมำอำศัย

อยู่ด้วยหลงัจากที่มั่นใจว่าเขาออกไปแล้ว ห้องนี้ถูกปิดมานานหลายปีจงึ

ค่อนข้างอับ จ�าเป็นต้องเปิดหน้าต่างทุกบานไว้เพื่อระบายอากาศ ตึก 

หลงันี้เป็นบ้านที่สร้างตั้งแต่สมยัรชักาลที่ 7 จากนั้นกป็รบัปรงุเรื่อยมา ตวั

อาคารหลกัจงึยงัคงเป็นแบบโบราณ คอืหน้าต่างยาวตั้งแต่พื้นจดเพดาน 

ตวักลอนกท็�าจากเหลก็ ไม่ใช่อะลูมเินยีมหรอืโคเมยีมอย่างในปัจจุบนัที่

เมื่อถูกความชื้นแล้วกเ็ป็นสนมิ ท�าให้การถอดกลอนออกนั้นยาก

สไบแพรใช้แรงทั้งหมดที่มีพยายามปลดกลอน แล้วเธอก็ท�ามัน

ส�าเรจ็ หากหน้าต่างกลบัเปิดออกไปโดยที่มอืของเธอยงัตดิอยู่กบักลอน 

เป็นผลให้เธอต้องห้อยโหนอยู่นอกอาคารอย่างไม่ตั้งใจ

ด้านล่างคือสนามหญ้าซึ่งหากเธอร่วงลงไปคงเจ็บไม่น้อย เพราะ

ชั้นสองของตวับ้านสูงกว่าพื้นดนิไม่น้อยกว่าสามเมตร

“ช่วยด้วย ใครกไ็ด้ช่วยด้วย”

หญงิสาวตะโกนเรยีกใครสกัคนในบ้าน รู้สกึหวาดกลวั ปลายนิ้ว

เจบ็แปลบเพราะต้องแบกน�้าหนกัตวัเองเอาไว้

เสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาท�าให้สไบแพรโล่งใจ เพราะอาจจะเป็นแม่

หรอืส�าลทีี่ได้ยนิเสยีงเธอ

ทว่าเสียงฝีเท้านั้นกลับหยุดอยู่กับที่ และดูเหมือนจะไม่มีการ

เคลื่อนไหวอกี ซึ่งนั่นกท็�าให้หญงิสาวรู้สกึแปลกใจจนต้องหนัไปมอง

ความกลวัครอบง�ายิ่งกว่าเดมิเมื่อได้สบตากบัผูท้ี่ก้าวเข้ามาในห้อง 

ท�าไมเธอถึงได้ซวยซ�้าซวยซ้อนขนาดนี้ ท�าไมคนที่เข้ามาต้องเป็นราชันย์

ด้วย

“ว้า...ดูเหมือนเธอก�าลังล�าบากใช่ไหม” ราชันย์เอ่ยถามทั้งที่เขาก็

เหน็อยู่ว่าเธออยู่ในสภาพเช่นไร

แม้จะจ�าได้ว่าตนเองเคยบอกว่าจะไม่ขอความช่วยเหลือจากเขา 

แต่ในยามนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายถึงชีวิต เธอจึงไม่กล้า
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หยิ่งผยองไม่เข้าเรื่อง

“ช่วยฉนัหน่อย” สไบแพรกลั้นใจร้องขอความช่วยเหลอื เพราะไม่รู้

ว่ามอืตวัเองนั้นจะทนยดึเหนี่ยวไว้ได้อกีนานแค่ไหน

“ให้ช่วยอะไรมทิราบ” คิ้วเข้มเลกิขึ้นเลก็น้อย ท�าท่าทางเหมอืนไม่ 

รู้เรื่องรู้ราว

สไบแพรเม้มรมิฝีปากแน่น เขารู้อยู่เตม็อกแต่ยงัท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

“ช่วยเอาฉนัขึ้นไปท”ี

“เธอเคยเก่งนี่นา บอกว่าเป็นตายยังไงก็จะไม่ขอความช่วยเหลือ

จากฉนั ท�าไมไม่เก่งให้ตลอด”

“นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ ถ้าคุณไม่อยากช่วยกไ็ปตามใครในบ้านนี้

มากไ็ด้” หญงิสาวส่งสายตาเว้าวอนให้เขาเลกิกลั่นแกล้งเธอเสยีที

“ไม่ ฉนัจะยนืดูเธอตกลงไปตาย”

สไบแพรมองเขาด้วยความโกรธ เดอืดดาลยิ่งกวา่ครั้งไหนในชวีติ 

ที่มากกว่านั้นคอืความกลวั เธอคดิว่าเขาเยน็ชาพอที่จะมองเธอตายเหมอืน

คราวนั้น เธอไปขอร้องคนไร้หวัใจอย่างเขาท�าไมกนั ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มทีาง

ช่วยเหลอื แต่ในบ้านหลงันี้ไม่ได้มแีต่เขา เมื่อยงัมลีมหายใจ เธอกจ็ะไม่

ยอมแพ้ จงึตะโกนเรยีกคนอื่นต่อไป

“แม่ ช่วยแพรด้วย พี่ส�าล ีช่วยแพรด้วย”

“หยดุตะโกนนะสไบแพร ไม่อย่างนั้นฉนัจะเอาไม้ตมีอืเธอให้ตกลง

ไปจรงิๆ ด้วย” ราชนัย์กล่าวด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั พร้อมทั้งหยบิเอาไม้กวาด

ที่เธอเตรยีมมาท�าความสะอาดถอืไว้ในมอื 

ค�าขู่ของเขาท�าให้ดวงตากลมเบกิกว้าง อกีครั้งแล้วที่ราชนัย์ก�าลงั

จะกลั่นแกล้งเธอจนเกินกว่าเหตุ ซึ่งมันอาจจะลุกลามกลายเป็นการ

ฆาตกรรม

“คุณต้องการอะไร ท�าไมถึงได้ราวีฉันไม่เลิก ถ้าเป็นเรื่องนั้นคุณ

ควรจะรู้ว่าคุณท�าตวัของตวัเอง”
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“ที่ฉนัท�าในตอนนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้น แต่ฉนัอยากสอนเธอให้รูว้า่

ไม่ควรอวดเก่ง ค�าพดูบางค�าเมื่อพดูออกไปแล้วมนักเ็อากลบัคนืมาไม่ได้ 

เหมอืนที่เธอบอกว่าจะไม่มวีนัรบัความช่วยเหลอืจากฉนัยงัไง แล้วตอนนี้

เป็นไง เธอรู้เอาไว้นะว่า ค�าพูดก่อนที่เราจะพูดออกไปเราเป็นนายมนั แต่

เมื่อพูดออกไปแล้วมนักเ็ป็นนายเรา ทนีี้รู้ซึ้งรยึงั”

สไบแพรอยากตะโกนบอกเขาว่าเธอรูซ้ึ้งแล้ว แต่หากเขาปล่อยเธอ

ให้ตกลงไปก็นับว่าไร้มนุษยธรรม แล้วคนพรรค์นี้หรือที่เธอควรจะฟัง 

ค�าสั่งสอนจากเขา หญิงสาวสะบัดหน้าไปทางอื่นพร้อมหลับตาลง หาก

เมื่อไรที่มอืเธอหมดแรง เมื่อนั้นเธอคงจะเจบ็ที่สุดในชวีติ

อาการปวดข้อมอืที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผนวกกบัความกลวัของเธอ มอื

จึงเริ่มสั่นจนกระทั่งรู้ตัวว่าไม่อาจทนไหว สไบแพรหลับตาเกร็งตัวยาม

เมื่อต้องปล่อยมือ เธอเก็บคองอเข่า เผื่อว่ามันจะท�าให้เธอเจ็บตัวน้อย

ที่สุด

หญงิสาวนบัหนึ่งถงึสามในใจแล้วปล่อยมอื 

ทว่าเธอกลบัไม่ได้รบัความเจบ็ปวดอย่างที่กลวั ร่างของหญงิสาว

ถกูกระชากจนมาปะทะของแขง็บางอย่างที่มนัมเีสยีงดงั ตกึ..ตกั...ตกึ...ตกั 

เป็นจงัหวะสม�่าเสมอ

เมื่อลมืตากพ็บว่าตวัเองตกอยูใ่นอ้อมแขนของราชนัย์ เขาเอื้อมมอื

มาคว้าเอวของเธอไว้ก่อนที่เธอจะปล่อยมอืออกจากขอบหน้าต่าง ความ

ใกล้ชดินั้นท�าให้เธอได้กลิ่นอาฟเตอร์เชฟอ่อนๆ ลอยมา

สไบแพรกะพริบตาถี่ๆ สติสัมปชัญญะยังกลับมาไม่ครบร้อย

เปอร์เซน็ต์ เขาช่วยเธอ...มนัคอืเรื่องจรงิไม่ใช่ความฝัน และมสีิ่งที่ยนืยนั

คอืค�าพูดระคายหูในประโยคถดัมา

“ดูเหมอืนเธอจะลมืนะว่าคนที่เธอซบอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คุณเคน”

มอืหนาผลกัไหล่เธอออก แม้จะไม่แรงมากแต่กท็�าให้ตวัเธอเขยบิ

ห่างออกมา เลอืดร้อนๆ วิ่งขึ้นบนใบหน้าเมื่อราชนัย์ท�าทท่ีาว่ารงัเกยีจเธอ
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เหลอืเกนิ

ไม่รูท้�าไมการกระท�าของเขาจงึท�าให้เธออึ้งจนพดูไม่ออก แม้แต่ค�า

ว่าขอบคณุที่เตรยีมไว้กห็ายลงคอไปด้วย และทนัททีี่ราชนัย์ก้าวเดนิออก

จากห้องไป แข้งขาของสไบแพรก็อ่อนไปหมด เธอทรุดลงอย่างสิ้น

เรี่ยวแรง ความหวาดกลวักลบัเข้ามาในหวัใจอกีครั้งเมื่อมองไปที่หน้าต่าง

บานนั้น 

หากเขาไม่รั้งเธอกลบัมา ป่านนี้เธอคงบาดเจบ็ไม่น้อย ภาพตวัเอง

จมกองเลอืดอยู่ด้านล่างที่ผุดขึ้นมาในสมองท�าให้น�้าตาทะลกัออกมา แม้

จะได้รบัการช่วยเหลอืแต่เธอกถู็กเขากลั่นแกล้ง จงึท�าให้ความหวาดกลวั

ในตวัของผู้ชายที่ชื่อว่าราชนัย์เพิ่มขึ้นอกีเท่าทวี

รำชนัย์ขบัรถมอเตอร์ไซค์ออกจำกบ้ำนหลงัจำกช่วยเหลอืสไบแพร

ให้พ้นจากอนัตรายแล้ว อนัที่จรงิเขาไม่ได้มเีจตนาให้เธอตกลงไปแล้วได้

รับบาดเจ็บ แต่อยากสั่งสอนให้เธอได้รู้ว่าควรรับความช่วยเหลือเมื่อถึง

เวลาที่มคีนมาหยบิยื่นให้ การหยิ่งยโสและอวดดทีั้งที่ตกอยู่ในสภาพอนั

น่าสมเพช เป็นเรื่องที่ไร้สาระ

บทเรียนนี้เขาพบมาแล้วกับตัว ครั้งหนึ่งเมื่อเขาถูกเนรเทศออก

จากบ้าน ถูกตัดขาดทุกอย่าง แม้กระทั่งเงินที่จะใช้ประทังชีวิต ความ

จองหองอวดดีท�าให้เขาไม่ติดต่อใคร และคิดจะประชดชีวิตด้วยการไป

ตายเอาดาบหน้า ซึ่งเขามารู้ทหีลงัว่าเป็นการกระท�าที่โง่มาก เขาเกอืบจะ

หมดอนาคต ต้องนอนในคุกเพราะถูกหลอกให้เป็นสายส่งยา

ทว่าในความโชคร้ายยงัมคีวามโชคด ีโทนี่ นายต�ารวจที่จบักุมเขา

เชื่อในสิ่งที่เขากล่าว และค�าให้การอันเป็นประโยชน์นี้ก็ส่งผลให้โทนี่

สามารถจบักุมนกัค้ายาเสพตดิคนอื่นได้

จากอาชญากรจงึกลายเปน็ฮโีร แต่กแ็ลกกนักบัสวสัดภิาพ เขาถูก

ตามล่าจากพวกค้ายาที่เหลือ หลบหนีไปจนไม่มีที่ซุกหัวนอน ชีวิตใน 
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ช่วงนั้นเหมอืนตกนรก เขาเฝ้าโทษโทนี่ที่ท�าให้เขาต้องหนหีวัซุกหวัซุน เมื่อ

ฝ่ายนั้นเสนอความช่วยเหลอืจงึปฏเิสธ

แล้ววนัหนึ่งโชคกไ็ม่เข้าข้าง เมื่อแก๊งค้ายาตามมาเกบ็เขา คนแรก

ที่เขานึกถึงคือโทนี่ เขาซมซานไปหานายต�ารวจผู้นั้น ทั้งที่คืนนั้นหิมะ

ตกหนกั แต่โทนี่กลบัไม่เปิดประตใูห้ จนกระทั่งกระสนุนดัแรกพุง่มาทะลุ

ต้นขา เขาไม่สามารถหนไีปไหนได้อกี และคดิว่าตวัเองก�าลงัจะถกูฆ่าตาย 

นายต�ารวจคนนั้นถงึได้ออกมาช่วยเหลอื

เหตุการณ์นั้นเองท�าให้เขาได้รู้ว่าชวีติมคี่ามากแค่ไหน และการรบั

ความช่วยเหลอืครั้งนั้นกเ็ป็นสิ่งที่ส�าคญั โทนี่สอนให้เขารูจ้กัการรบัในเวลา

ที่ขาดแคลน และสอนให้รู้จกัการให้ในเวลาที่มมีากพอ

ครั้งนี้เขากค็ดิว่าสไบแพรคงจะได้รบับทเรยีนแล้วเช่นกนั

อกีวนัแล้วที่มเีรื่องของรำชนัย์มำให้ครุ่นคดิ สไบแพรเดนิไปยงั

ชงิช้าตวัโปรดหลงัตกึเลก็ ซึ่งเป็นบรเิวณที่สงบเงยีบ เหมาะส�าหรบัการคดิ

อะไรคนเดยีว แต่ดูเหมอืนวนันี้จะมใีครบางคนใจตรงกบัเธอ เพราะที่นั่ง

ประจ�าของเธอมรี่างสูงของราชเมธนั่งอยู่

“คุณเคน” สไบแพรเรยีกชื่อเจ้านายเบาๆ เป็นผลให้เขาหนัมาหา

เธอในทนัที

ชายหนุ่มผู้ถูกเรยีกขานยนืขึ้นส่งยิ้มเบาบางให้แล้วทกัตอบ

“มาแล้วเหรอ พี่รอแพรตั้งนาน”

คิ้วเรียวโก่งขมวดเข้าหากันเมื่อได้ยินเช่นนั้น อีกครั้งที่ราชเมธ 

มาหาเธอและพดูคยุกบัเธอตามล�าพงัในเขตรั้วบ้าน ซึ่งนบัเป็นที่ที่ไม่ค่อย

ปลอดภยันกั

“เรื่องงานหรอืเปล่าคะ ท�าไมไม่ให้คนไปตามแพรล่ะคะ”

“ไม่ใช่หรอก เรื่องส่วนตวัน่ะ พี่อยากเจอแพร แค่ได้เจอพี่กร็ู้สกึ

ดแีล้ว”
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น�้าเสียงของราชเมธไร้ความรื่นเริง สีหน้าของเขาบ่งบอกชัดว่ามี

เรื่องรบกวนจติใจอยู่ ยิ่งท�าให้สไบแพรรู้สกึได้ถงึความผดิปกติ

หญิงสาวทรุดกายลงนั่งข้างเขา แต่กระนั้นเธอก็ยังเว้นระยะห่าง

พอควร

“มอีะไรหรอืคะ”

ราชเมธหนัหน้ามา ขยบัปากคล้ายจะพูดอะไรแต่กห็ยุดไว้ ปล่อย

ให้เกดิความเงยีบสองสามนาท ีก่อนจะเอ่ยขึ้นอกีครั้ง

“ได้ข่าวว่านายคงิกลบัมาแล้ว แต่ขออยู่ตกึเลก็กบัคุณป้าอย่างนั้น

หรอื”

“ค่ะ เหน็ว่าอย่างนั้น” สไบแพรกล่าวเหมอืนเป็นการรายงานธรรมดา 

แต่ไม่รู้ท�าไมใจเธอถงึไม่สงบเอาเสยีเลยเมื่อต้องกล่าวถงึเรื่องนี้

“กด็นีะ จะได้พ้นจากคุณแม่ ขี้เกยีจฟังทั้งคู่ทะเลาะกนั เหน็ใครๆ 

บอกว่าคราวนี้นายคงิไม่เหมอืนเดมิ ร้ายกาจขึ้นเป็นกอง”

สไบแพรไม่รูห้รอกว่าราชเมธไปเอาข้อมลูเรื่องนี้มาจากไหน แต่เธอ

เลือกที่จะเงียบไม่ออกความเห็น ทั้งที่ใจเธอนั้นเห็นด้วยกับสิ่งที่ราชเมธ

กล่าว ราชันย์กลับมาคราวนี้พร้อมกับความร้ายกาจ ซึ่งเธอได้ประสบ 

มาแล้วกบัตนเอง

“แพรเจอเขาหรอืยงั”

“เจอแล้วค่ะ”

“มปีัญหาอะไรกนัไหม ถ้ามบีอกพี่นะ พี่จะจดัการให้เอง” 

สไบแพรยิ้ม ส�าหรับเธอแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ขอแค่ความห่วงใย 

ใส่ใจและการปกป้องเลก็ๆ น้อยๆ เธอไม่ต้องการอะไรอื่นมากกว่านี้

“ไม่มหีรอกค่ะ ถ้ามแีพรจะบอกคณุเคนคนแรก” เธอเลอืกที่จะปด 

ด้วยไม่อยากให้ความไร้สาระของราชันย์มาสร้างความหนักใจให้ราชเมธ 

เพราะเท่าที่ท�างานด้วยกนั ราชเมธเองกม็ภีาระที่หนกัอึ้งอยู่แล้ว

“ถ้าเจอเขาอกี บอกด้วยนะว่าคณุพ่ออยากพบ ตั้งแต่กลบัมายงัไม่
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ไปพบท่านเลย”

“จรงิหรอืคะ ที่คุณคงิยงัไม่ยอมไปพบคุณราชย์”

“จรงิส ิไม่รูจ้ะอวดดจีองหองอะไรนกัหนา แต่พี่กด็ใีจนะที่เขายอม

กลบัมา แสดงว่าเขาอ่อนลงบ้างแล้ว”

“ค่ะ ถ้าเจอแพรจะช่วยบอกให้นะคะ” เธอรบัค�าสั่งสั้นๆ เหมอืน

ตอนท�างาน แต่ใจกลบัไม่อยากรบัค�าสั่งนี้เลย เพราะเธอไม่อยากเจอหนา้

เขาอกี

จากนั้นราชเมธก็เงียบไปไม่กล่าวอะไรอีก จนกระทั่งเวลาผ่านไป

ได้สักระยะ ความอึดอัดเริ่มเข้าครอบคลุมพื้นที่ในใจของเธอและเขา  

ราชเมธจงึเอ่ยถามค�าถามที่เธอไม่ได้เตรยีมใจจะมาได้ยนิ

“แพร ถ้าพี่เกดิถูกบงัคบัให้แต่งงานกบัคนที่คุณแม่หามาให้ แพร

จะว่ายงัไง”

ดวงตาของสไบแพรเบกิกว้าง ความรูส้กึคอืตกใจมากกว่าอย่างอื่น 

และดูเหมอืนราชเมธจะคอยจบัสงัเกตอยู่แล้ว

เธอมวัแต่ตะลงึจนไม่พดูอะไร ราชเมธจงึยิ้มแล้วกล่าวกลบเกลื่อน

“พี่แค่สมมุติ ยังไม่มีอะไรหรอก แพรท�าหน้าอย่างนี้พี่ก็รู้แล้วว่า

แพรคงไม่ยอม พี่กไ็ม่ยอมเหมอืนกนั”

ค�ากล่าวที่ราชเมธพูดนั้นไม่จริงเลย สไบแพรรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์

อะไรในตวัเขาแม้สกันดิ หากเกดิเรื่องเช่นนั้นขึ้นมาจรงิเธอจะท�าอย่างไร

ได้ ด้วยความสงสัยในท่าทางของชายหนุ่ม ท�าให้เธอตัดสินใจที่จะเอ่ย

ถามออกไป

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“ไม่มีหรอก แค่อยากลองใจดูว่าแพรหึงพี่บ้างไหม เห็นอย่างนี้ก็

สบายใจแล้ว พี่ว่าเราแยกย้ายกนัไปนอนดกีว่า ดกึแล้วน�้าค้างลงแรงเดี๋ยว

จะไม่สบายเอา”

“คุณเคนไปก่อนเถอะค่ะ แพรอยากนั่งตรงนี้อกีสกัพกั” 
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“งั้นพี่ไปก่อนนะ เรื่องที่พี่พูดเมื่อกี้แพรอย่าคิดมากนะ” ราชเมธ

กล่าวทิ้งท้ายก่อนที่จะลุกขึ้น หากท้ายที่สุดสไบแพรก็ยังรู้สึกถึงความ 

ไม่ปกติ

เมื่อรำชเมธจำกไปแล้ว สไบแพรกก็ลบัมำคดิทบทวนเรื่องควำม

สัมพันธ์ระหว่างตนกับราชเมธอีกครั้ง พลันถ้อยค�าของราชันย์ก็แว่วเข้า

มา ซึ่งมนัท�าให้หญงิสาวชาไปทั้งแก้มเหมอืนถูกตบ

‘กแ็ค่อยากเตอืนพวกที่อยากกนิบนเรอืนขี้บนหลงัคา ค�าว่าเมยีน้อย 

เมยีเกบ็ เมยีซกุ มนักส็นกุแค่บนเตยีงเท่านั้นแหละ พอลงจากเตยีงกทุ็กข์

ถนดั เจบ็ปวดด้วยนะจะบอกให้’

ความจรงิแม่ของราชนัย์กถ็อืได้ว่าเป็นเมยีน้อยของราชย์ แล้วท�าไม

เขาต้องมาแสดงอาการดูถูกคนที่เป็นเมียน้อยเหมือนไม่ให้เกียรติแม ่

ตัวเอง แต่นั่นละคือราชันย์ หยาบคาย อันธพาล จนเธอไม่ควรคิดถึง 

และเธอจะไม่ยอมเป็นเมยีน้อย เมยีเกบ็ หรอืเมยีซุกใครทั้งสิ้น 

แม้การรักกับราชเมธจะไม่มีวันเป็นจริงได้ เธอก็ไม่ได้ทุกข์ระทม

อะไร ไม่ได้หวังสูงที่จะปีนป่ายขึ้นไปในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง หญิงสาว 

ตัดสินใจว่าจะอยู่ในที่ของเธอ ซึ่งหากท�าให้ใครล�าบากใจเธอก็ยินดีที่จะ

ย้ายออกจากบ้านหลงันี้ เพยีงแค่ขอให้พร้อมเท่านั้น

ส�าหรบังานที่เพิ่งได้รบัมอบหมายสดๆ ร้อนๆ เธอคดิว่าจะเขยีน

ใสก่ระดาษแล้วแปะไว้หน้าห้องของราชนัย์ ส่วนเขาจะไปพบราชย์หรอืไม่

นั้นกเ็ป็นเรื่องของเขา
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รำชันย์เห็นแผ่นกระดำษเสียบอยู่ที่ประตูในตอนเช้ำ เขำจึงดึง

ออกมาอ่าน ในนั้นมขี้อความเขยีนไว้ว่าราชย์ต้องการพบเขา ซึ่งชายหนุ่ม

กร็อจงัหวะนี้มานานหลายวนัแล้ว

ทฐิทิ�าให้เขาไม่เดนิเข้าไปยงัตกึใหญ่ อยากรู้เหมอืนกนัว่าพ่อจะทน

คดิถงึเขาได้นานแค่ไหน

หนึ่งสปัดาห์กว่าๆ นบัว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะ ดเูหมอืนวนันี้เขาคง

ต้องไปหาท่าน ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกเนรคุณ

ราชันย์หมุนตัวกลับไปที่โรงรถ หลังจากเพิ่งเอารถมอเตอร์ไซค ์

คันโปรดไปจอดได้ไม่ถึงสิบนาที ชายหนุ่มสตาร์ตมันแล้วบิดเร่งเครื่อง

ออกไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขาต้องการ

จดุหมายของราชนัย์ในวนันี้คอืห้างใหญ่ใจกลางกรงุชื่อว่าดรากอน 

แกรนด์ กจิการของครอบครวัที่ท�าก�าไรอย่างเป็นกอบเป็นก�าจนท�าให้พ่อ

ของเขาก้าวขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของเมืองไทย และท�าให้

นามสกลุรตันเวคนิทร์เป็นที่รูจ้กัไปทั่วในวงสงัคม...สงัคมจอมปลอมที่หนั

หน้าเข้าหากนัเพราะผลประโยชน์

เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเขาก็มาถึงปลายทาง นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 

สิบปีที่เขาเหยียบย่างมาที่นี่ ก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินเสียงร�่าลือถึงความ

ใหญ่โตและทันสมัยที่ท�าให้ดรากอนแกรนด์ ก้าวเป็นอันดับหนึ่งของ
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ประเทศ และวนันี้เขาได้มาเหน็กบัตาแล้วว่าค�ากลา่วอา้งนั้นไม่ได้เกนิจรงิ

เลย

ห้างสรรพสินค้าขยายใหญ่โตขึ้นชนิดผิดหูผิดตา พื้นที่ที่เคย 

ว่างเปล่ามอีาคารกระจกขนาดใหญ่ผุดมาแทนที่ ด้านหน้ามถีนนเส้นใหม่

ตดัผ่าน รถราวิ่งเข้าออกไม่ขาดสาย ผู้คนมากมายก�าลงัจบัจ่ายอยู่ในร้าน

ค้าย่อยภายใน

ราชนัย์ยิ้ม ราชเมธต้องเหนื่อยแค่ไหนกนัที่จะต้องดูแลที่นี่ เขารู้

ว่าพี่ชายไม่ได้รกังานบรหิาร หากแต่รกังานดนตรแีละศลิปะมากกว่า แต่

เพราะหทยัตอ้งการใหร้าชเมธยดึครองสมบตัขิองตระกูลแต่เพยีงผู้เดยีว 

จึงได้ส่งเขาไปเรียนวิชาบริหาร ผิดกับราชันย์ที่ไม่มีใครมาก�าหนด 

กะเกณฑ์ จงึได้ใช้ชวีติอย่างอสิรเสร ีและท�าทุกอย่างตามที่อยากท�า หาก

เทยีบกนัแล้ว เชื่อได้ว่าเขามคีวามสุขมากกว่าราชเมธหลายเท่านกั

เป็นกรรมของราชเมธ...ที่มแีม่อย่างหทยั

เมื่อหำที่จอดรถได้เรียบร้อยแล้วรำชันย์ก็เดินไปหำเคำน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์ เพราะเขาไม่รู้ว่าจะพบพ่อตัวเองได้อย่างไรในเวลางาน 

เช่นนี้ หญงิสาวท�าหน้าที่ต้อนรบัมองชายหนุม่ตั้งแต่หวัจดเท้าด้วยสายตา

เหยยีดหยาม ราวกบัว่าที่ตรงนี้ไม่เหมาะส�าหรบัเขา

“มาส่งเอกสารเหรอ ส่งให้ใครล่ะ” หญิงสาวคนสวยถามด้วย 

น�้าเสยีงที่ห้วนสนทิ

ค�าถามนั้นท�าให้ราชันย์ก้มมองตัวเอง เขาสวมเสื้อยืดกางเกงยีน

สวมเเจก็เกตหนงัสดี�าทบัเสื้ออกีชั้น ในมอืถอืหมวกกนันอ็กเอาไว้ จงึท�าให้

ผู้เป็นลูกชายของประธานบรษิทักลายเป็นคนส่งเอกสารในทนัที

ราชันย์ไม่คิดจะแก้ไขความเข้าใจผิดนั้น ในเมื่อหญิงสาวคนนี้ 

ไม่ได้มีความหมายอะไรต่อชีวิตเขาเลย อีกทั้งเขาเองก็ผ่านอะไรมามาก 

จนไม่นกึขุ่นเคอืงเรื่องการมองคนแต่ภายนอกเพยีงแค่นี้
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“ห้องประธานกรรมการบรหิาร คุณราชย์ รตันเวคนิทร์”

“ลฟิต์ซ้ายมอืชั้นเก้า”

เมื่อได้รบัค�าตอบเช่นนั้น เขากเ็ดนิไปตามทางที่ได้รบัการบอกกล่าว

ทันที และเมื่อลิฟต์เปิดออกก็พบว่าในลิฟต์นั้นมีพนักงานที่ท�าหน้าที่ 

เกี่ยวกับงานออฟฟิซอยู่สองคนยืนรวมกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่เขารู้สึก

คุ้นหน้าอย่างประหลาด แต่ราชันย์ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเป็นพิเศษ 

จนเมื่อได้ยนิบทสนทนาเกี่ยวกบัคนใกล้ตวัในระยะเผาขน

“นี่ เธอว่าแม่สไบแพรกบัคณุเคนมอีะไรกนัรเึปล่า” พนกังานคนหนึ่ง

ของห้างถามเพื่อนที่ขึ้นลฟิต์มาด้วยกนั แม้เสยีงจะไม่ดงัมาก แต่กไ็ด้ยนิ

อย่างชดัแจ้ง เพราะห้องโดยสารไม่ได้กว้างนกั

“ฉนัว่ามนีะ เหน็นั่งรถมาด้วยกนัทุกวนั สงสยัจะมกีารใช้งานนอก

ด้วยละมั้ง อย่างพวกงานบนเตยีง...”

พนักงานสาวอีกคนที่ยืนอยู่ด้วยกันตอบค�าถามที่เพื่อนส่งมาใน

ทนัท ีตบท้ายด้วยการหวัเราะชอบใจ ทั้งที่ค�าพูดของตวัเองนั้นท�าให้ผู้อื่น

เสยีหาย

“ฉนักว็่างั้น เพราะถ้าเป็นฉนันะ หล่อ รวย แถมดูดขีนาดนั้น ไม่

ปล่อยให้หลุดมอืแน่”

“แต่ฉันว่าคงเป็นอะไรได้ไม่มากไปกว่าเมียน้อยหรือนางบ�าเรอ

หรอก เดี๋ยวคุณเคนเบื่อกค็งทิ้ง คุณหทยัเองเธอกร็้ายจะตาย ไม่มทีาง

หรอกที่จะยอมมลีูกสะใภ้จนๆ”

“โอ๊ย ร้ายจรงิๆ คนนั้น เมยีน้อยคณุราชย์กี่คนเธอปราบซะกระเดน็

หมด ดูส ิขนาดลูกชายคนเลก็ของคุณราชย์ยงัต้องไปอยู่เมอืงนอกเลย”

“ฉนักเ็คยได้ยนิมาเหมอืนกนั แต่ว่าเรามาพนนักนัมั้ยว่าแม่แพรจะ

อยู่ในต�าแหน่งเลขาฯ ของคุณเคนได้อกีกี่วนั”

คนที่ท้าพนันยิ้มเจ้าเล่ห์ ท�าให้เพื่อนอีกคนยิ้มตามแล้วถามต่อ 

ในทนัที
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“เอ๊ะ...พนนัอย่างนี้แสดงว่ามอีะไรดีๆ  แหง”

“มสี”ิ คนกล่าวเปิดประเดน็ยิ้มอย่างมเีลศนยั ท่าทางภาคภูมใิจกบั

ข่าวที่ไม่ใช่เรื่องของตวัเอง

“เล่ามาส ิฉนัอยากรู้จนตวัสั่นไปหมดแล้ว”

“ฉนัได้ข่าวแว่วมานะว่าคุณเคนก�าลงัจะหมั้นกบัลูกนายธนาคาร”

“จรงิเหรอ”

“ได้ข่าวว่าชวัร์แปดสบิเปอร์เซน็ต์”

“โอ๊ย ฉนัต้องอกแตกตายแน่ ฉนัอุตส่าห์เฝ้ามองคุณเคนอยู่ หวงั

ว่าเขาคงจะหนัมามองฉนับ้างถ้าเบื่อแม่สไบแพรแล้ว แต่กอ็ย่างว่าแหละ

นะ คนรวยกต็้องคู่กบัคนรวย อย่างเรากอ็กหกักนัต่อไป แต่จะว่าไปก็ 

น่าสงสารแม่นางฟ้าตกสวรรค์อย่างสไบแพรนะ จะเจบ็แค่ไหนกนัล่ะนี่”

“แน่ใจนะว่าสงสาร เกบ็อาการหน่อยส ิรื่นเรงิซะไม่ม”ี

“สงสารส”ิ พนกังานสาวหนัมาค้อนเพื่อนในทนัควนั แล้วถามต่อ

ด้วยสหีน้าแสดงถงึความสงสยั “เธอว่าแม่สไบแพรจะรู้เรื่องรยึงั”

“ไม่รู้ส ิ อยากรู้กไ็ปถามเอาเอง แต่ถ้าโดนตบฉนัไม่ช่วยนะ ไปๆ 

ออกไปได้แล้วถงึแล้ว”

พนักงานทั้งสองก้าวออกจากลิฟต์ทันทีที่ประตูเปิด ถึงแม้ประตู

ลฟิต์จะปิดลงแล้ว แต่เสยีงการพูดถงึเรื่องนี้ยงัดงัแว่วก้องมา

ราชันย์ไม่แปลกใจเท่าไรนักที่ได้ยินเรื่องระหว่างสไบแพรกับ 

ราชเมธ เพราะเรื่องอย่างนี้ไม่สามารถปิดกนัได้มดิชดิ แต่แปลกใจเรื่อง

การหมั้นหมายของราชเมธกบัลูกสาวนายธนาคารมากกว่า เขาพลาดข่าว

เรื่องนี้ไปได้อย่างไรกนั

แล้วลฟิต์กเ็คลื่อนมาถงึชั้นเก้า หญงิสาวในชุดสแีสดก้าวออกจาก

ลฟิต์ในชั้นนี้เช่นกนั นั่นกท็�าให้เขาเอะใจขึ้นมากบัหน้าตาและรูปร่างของ

ผูห้ญงิคนนี้ เมื่อลองนกึย้อนไปเขากต้็องผ่อนลมหายใจออกมาแรงๆ เมื่อ

นกึออกว่าผู้หญงิที่ก้าวออกไปก่อนหน้าคอืใคร
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ดเูหมอืนสไบแพรจะตกที่นั่งล�าบากเสยีแล้ว หากผูห้ญงิที่ก�าลงัจะ

หมั้นกบัราชเมธคอื เรณกุา กจิกสนิ ทายาทสาวของสถาบนัการเงนิสนิกจิ 

หรอืผู้หญงิคนเดยีวกบัที่เพิ่งก้าวออกจากลฟิต์ไปเมื่อครู่นี้

ใบหน้ำที่ตบแต่งมำอย่ำงประณีตบรรจงของคนที่ตนหมำยตำว่ำ

จะให้มาเป็นศรีสะใภ้เรียบนิ่งกว่าทุกวัน เป็นลักษณะที่หทัยไม่ค่อย 

คุ้นเคยนัก แม้เรณุกาจะยิ้มไม่เก่ง แต่เธอก็ไม่เคยท�าท่าเฉยชาอย่างนี้ 

สุดท้ายเพื่อขจดัความสงสยั หทยัจงึเป็นคนเอ่ยปากถามอย่างเอาใจว่ามี

อะไรที่ท�าให้หญงิสาวขุ่นเคอืง

“หนูเรน เป็นอะไรไปลูก ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น หรอืมใีครท�าให้หนู

เรนไม่พอใจบอกป้ามา ป้าจะจัดการให้” หทัยเอ่ยเสียงหวานอย่างที่ไม่

ค่อยพูดกบัใครนกั

“รวมถึงคุณเคนด้วยหรือเปล่าคะ” เรณุกาหยั่งเชิง ซึ่งเธอเองก็

อยากรู้เหมอืนกนัว่าหทยัจะจดัการเรื่องที่เธอได้ยนิมาอย่างไร

“แน่นอนจ้ะ ที่หน้าบึ้งนี่เพราะตาเคนใช่ไหม เดี๋ยวป้าจะเรียกมา

จดัการ ว่าแต่ตาเคนท�าอะไรหนูเข้า”

“เรนได้ข่าวว่าคุณเคนมเีมยีซุกอยู่”

ค�าตอบนั้นสร้างความตกใจให้หทัยจนต้องเอามือทาบอกตัวเอง 

และเมื่อตั้งสติได้จึงถามหาต้นเหตุแล้วรีบแก้ตัวให้บุตรชายในคราว

เดยีวกนั

“หนูเรนได้ข่าวมาจากไหน ไม่จริงหรอก หนูก็รู้ว่าตาเคนน่ะเป็น 

คนด ีไม่มวีนัท�าอะไรผดิศลีธรรมอย่างนั้นแน่”

“แต่ที่เรนได้ยินมาคือคุณเคนมีเมียอยู่แล้ว เรนไม่อยากเป็นมือ 

ที่สามนะคะคุณป้า ไม่อยากถูกนินทาว่าไปแย่งของของใคร โดยเฉพาะ

เรื่องแย่งผู้ชาย เรนมศีกัดิ์ศรมีากพอค่ะ”

“โถๆ...หนูเรน ข่าวไม่มีมูล ไม่มีหรอกเมียเมอที่ไหน ป้าอยู่กับ 
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ตาเคนทุกวนั ตาเคนไม่เคยออกไปค้างอ้างแรมที่อื่นนอกจากบ้านตวัเอง

เลย แล้วอย่างนี้จะมเีมยีซุกไว้ได้ยงัไงกนั” หทยัยนืยนัแขง็ขนั

เมื่อได้รบัการยนืยนัเช่นนั้น เสยีงของเรณุกากอ็่อนลง ทว่ายงัคง

เคลอืบแคลง

“เชื่อได้หรอืคะ ยงัไงคุณเคนกเ็ป็นผู้ชาย”

“ป้ารบัประกนัได้เลยว่าไม่ม”ี

“แล้วแม่แพรอะไรนี่เป็นใครกนัล่ะคะ”

“อุ๊ย หนูไปได้ยนิชื่อนี้มาจากไหน” คราวนี้น�้าเสยีงของหทยัตกใจ 

แต่ไม่จรงิจงันกั

“ก็เขาเมาท์กันทั้งบริษัท เมื่อกี้เรนได้ยินตอนขึ้นลิฟต์มา ขนาด

พนักงานกระจอกๆ ยังพูดถึงกัน มันคงไม่ใช่เรื่องไม่มีมูลมั้งคะ จริงๆ 

แล้วเรนกไ็ม่ได้คดิอะไรมากหรอกนะคะคณุป้า แต่คณุป้ารูใ้ช่ไหมว่าคณุพ่อ

ของเรนเป็นใคร หากว่าที่เจ้าบ่าวของลกูสาวตวัเองมเีรื่องฉาวก่อนแต่งมนั

คงดูไม่ดเีอามากๆ เรนกเ็ลยอยากเคลยีร์ค่ะ จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย”

เรณกุากล่าวด้วยน�้าเสยีงค่อนข้างจรงิจงั คนอย่างเธอหน้าตาส�าคญั

กว่าเรื่องอะไรทั้งหมด เธอไม่ได้หวงัหรอกว่าเจ้าบ่าวของเธอจะต้องบรสิทุธิ์

ผดุผ่อง เพยีงแต่หากมเีมยีหรอืซกุเมยีเอาไว้ก่อนที่จะแต่งงานกบัเธอ เขา

กค็วรจะท�าให้เรื่องมนัจบก่อน

“แพรน่ะเป็นเลขาฯ ของเคน เป็นเด็กในบ้านที่คุณพี่เรไร พี่สาว

ของคณุราชย์เลี้ยงไว้ แม่เป็นแค่แม่บ้าน เชื่อป้าเถอะนะตาเคนคงไม่ตาต�่า

ไปคว้าแม่นั่นมาเป็นเมยีหรอก”

“ลูกแม่บ้าน? เด็กในบ้านอย่างนั้นหรือคะ” คิ้วของเรณุกาขมวด

เข้าหากนัในทนัที

“ใช่จ้ะ เหน็มั้ยไม่มอีะไรน่าห่วง”

“นั่นแหละค่ะน่าห่วงกว่าอะไรทั้งหมด ว่าได้หรอืคะ ของใกล้มอื” 

เรณุกาเบ้ปาก ไม่ค่อยเชื่อถอืในความซื่อสตัย์ของผู้ชาย
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“เชื่อเถอะจ้ะ ไม่มอีะไรหรอก เอาอย่างนี้ไหม วา่งๆ หนไูปทานข้าว

ที่บ้านป้า จะได้ไปเหน็ว่าอะไรเป็นอะไร”

“กด็คี่ะ งั้นเป็นอาทติย์หน้านะคะ อาทติย์นี้เรนตดิธุระทั้งอาทติย์

เลย”

“ได้จ้ะ แล้วแต่หนูเรนสะดวกเลยลูก” หทยัยิ้มแย้มเมื่อทุกอย่าง

จบลงอย่างง่ายดาย แต่กน็กึขึ้นได้ว่านกัธรุกจิงานยุง่อย่างเรณกุาคงไม่ได้

มาหาตนด้วยเรื่องเท่านี้

“แล้ววนันี้หนูมาคงไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ใช่ไหม”

“อ๋อค่ะ...เรนเอาใบประนอมหนี้มาให้คุณป้าเซ็นค่ะ ยังค้างกันอยู่ 

ห้าสิบสองล้านนะคะ” เรณุกาหยิบเอกสารออกจากกระเป๋าแล้วยื่นให ้

อกีฝ่าย

หทยัใบหน้าเจื่อนลง รบัเอกสารนั้นมาอ่านแล้วหนักลบัไปมองคน

ที่ยื่นมาให้

“ป้าขอเวลาอกีหน่อยได้ไหม ตอนนี้ป้าหมุนไม่ทนั”

“ได้อยู่แล้วค่ะ เพราะมคีุณเคนเป็นตวัประกนั”

เรณุกากล่าวด้วยรอยยิ้มในมาดของนกัธุรกจิ ที่ยิ้มแต่ปาก ส่วน

ตานั้นไม่ได้ยิ้มด้วย เพราะในส่วนลึกไม่ได้รักใคร่ไยดีในตัวราชเมธนัก 

เพียงแต่เธอต้องการที่จะแต่งงานกับเขาเพราะเห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสม

ที่สุด ระดับทายาทห้างใหญ่แต่งงานกับทายาทธนาคารใหญ่ก็น่าจะมี 

น�้าหนกัพอให้หุ้นที่มอียู่ราคาพุ่งสูงขึ้น จากการค�านวณคร่าวๆ มูลค่าใน

การแต่งงานครั้งนี้น่าจะเกือบพันล้าน เพราะเป็นการรวมกันของบริษัท

ยกัษ์ใหญ่สองบรษิทั

ดังนั้นหนี้แค่ห้าสิบกว่าล้านนับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ส่วนการเป็น

หนี้ของหทัย เธอได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหนี้ส่วนบุคคล ไม่ใช่หนี้

บรษิทัแต่อย่างใด ดงันั้นดรากอน กรุ๊ป จงึยงัมั่นคงปลอดภยัอยู่

“ป้าขอบใจนะจ๊ะ”
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หทยัยิ้มกว้าง รู้สกึโล่งอกกบัค�าตอบของหญงิสาว ก่อนหน้านี้เธอ

แอบยักยอกเอาเงินที่สามีมอบหมายให้ไปท�าสัญญาซื้อขายกับบริษัทที่

ผลติสนิค้าเข้ามาจ�าหน่ายในห้างน�าไปเล่นการพนนัที่มาเก๊า ฮ่องกง และ

ลาสเวกสั แต่ดเูหมอืนจะเป็นช่วงดวงตก เงนิสามสบิล้านจงึหายวบัไปกบั

ตา เมื่อต้องการทนุคนืจงึควกัเงนิตวัเองออกมาอกี แต่สดุท้ายกก็ลบักลาย

เป็นหนี้

ซึ่งในเวลานั้นเธอได้พบกบัรณชาตพ่ิอของเรณกุาพอด ีจงึเข้าไปขอ

ความช่วยเหลอืและหยบิยมืเงนิก้อนใหญ่ออกมาเพื่อไปจ่ายหนี้บรษิทัผลติ

สนิค้า และจ่ายหนี้พนนัเพื่อให้เรื่องไม่แดง

ครั้งนั้นเธอได้พบเรณุกา หญงิสาวหวันอก มั่นใจในตวัเองสูง จน

บางครั้งเหมอืนคนที่ขาดสมัมาคารวะ แต่เมื่อมองถงึคุณสมบตัดิ้านอื่นก็

ท�าให้หทัยคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เหมาะสมจะเป็นคู่ครองของลูกชาย 

เรณุกาจะเป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงให้ราชเมธอย่างที่ไม่มีผู้หญิงคนไหน

ท�าได้

ส�าหรบัเรื่องสไบแพร เธอกเ็คยได้ยนิมาบ้าง แต่กไ็ม่คดิว่าจะเกบ็

มาใส่ใจ เพราะไม่คดิว่าลูกชายจะตาต�่าขนาดเอาลูกคนใช้มาเป็นเมยี แต่

เพื่อเป็นการตดัปัญหา บางทเีธออาจจ�าเป็นต้องแยกสองคนนั้นออกจาก

กนัเพื่อให้เรณุกาพอใจ

“เรนมธีรุะต่อ ขอตวักลบัก่อนนะคะคณุป้า ส่วนเอกสารนี้ให้คุณป้า

เก็บไว้ คุณป้าจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะภายในสองปี เพราะตอนนี้เรนเป็น

เจ้าหนี้คุณป้าแทนคุณพ่อ”

“ขอบใจหนูเรนมากนะที่ช่วยป้า”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” เรณุกายิ้มหวานรบั ทั้งที่ความจรงิเธอไม่ได้

ช่วยอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อย เธอเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่าหทัยร้าย 

ไม่เบา ซึ่งหากเธอจะต้องเข้ามาอยู่ในฐานะของสะใภ้ ก็ควรจะมีเกราะ

ป้องกนัตวับ้าง มเิช่นนั้นอาจจะถูกข่มเหงเอาได้
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ทนัททีี่เรณกุำเดนิจำกไป หทยักเ็รยีกสไบแพรมำพบ ข่ำวลอือนั

หนาหูนี้เมื่อรู้ถึงว่าที่ลูกสะใภ้ท�าให้เธอนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ แต่ส�าหรับใน 

ตอนนี้จะจดัการอะไรลงไปนั้นยงัไม่ควร เพราะอาจจะเป็นการแหวกหญ้า

ให้งูตื่น จงึคดิว่าควรจะเรยีกมาปรามเอาไว้ก่อนน่าจะดกีว่า

สไบแพรมาพบได้เร็วทันใจ วันนี้หทัยเพิ่งสังเกตว่าเด็กหญิงตัว

เลก็ๆ ที่เคยวิ่งเล่นในบ้าน บดันี้เตบิโตเป็นสาวสะพรั่ง อกีทั้งหน้าตายงั

สะสวย มนิ่าเล่าถงึได้ลอืกนัจนท�าให้ราชเมธเสยีหาย

เมื่อหญงิสาวมายนืตรงหน้า หทยักย็งิค�าถามที่อยูใ่นใจออกไปทนัที

“สไบแพร เธอมแีฟนรยึงั”

สไบแพรเงยหน้าขึ้นมา สายตาบ่งชดัว่าตกใจ เนื่องจากเธอไม่คดิ

มาก่อนว่าหทยัจะเรยีกเธอมาถามเรื่องนี้ หญงิสาวจงึตอบไปตามความจรงิ

“ยงัค่ะ”

“ท�าไมถงึยงัไม่ม”ี

“เอ่อ...คอื” สไบแพรอกึอกั ไม่รู้จะตอบอย่างไร สุดท้ายจงึท�าได้

เพยีงแต่ก้มหน้านิ่ง

“หวงัว่าเธอคงไม่ได้คดิจะงาบลูกชายของฉนัอยู่หรอกนะ”

ค�าพูดที่แสนตรงส่งผลท�าให้สไบแพรตกใจ หญิงสาวเงยหน้าขึ้น

มองแม่ของราชเมธ และก็พบว่าอีกฝ่ายก�าลังจับจ้องเธอด้วยสายตา 

คาดคั้นเช่นกนั

“...เปล่านะคะ” สไบแพรรบีปฏเิสธทนัท ีและเริ่มหวาดหวั่น เธอ

ไม่รู้ว่าหทยัไปรู้เรื่องอะไรมา แต่ส�าหรบัการที่เธอรกัราชเมธนั้น เธอไม่ได้

หวงัจะครอบครองเขาแต่อย่างใด

“อย่างนั้นกด็ ีต่อไปนี้ห้ามเธอไปไหนมาไหนกบัตาเคน แม้ว่าจะมา

จากบ้าน กห็้ามนั่งรถคนัเดยีวกนัมา”

เป็นครั้งแรกที่ถกูสั่งห้ามอย่างเป็นค�าสั่ง โดยปกตหิทยัจะมองอย่าง

ไม่พอใจเท่านั้น ซึ่งการนั่งรถมาท�างานพร้อมกับราชเมธนั้นเธอก็ถูกตัด 
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ค่าครองชพีจ�านวนหลายพนับาทออกไป ด้วยเหตุผลว่าเธอไม่ต้องจ่ายค่า

บ้าน ค่าอาหาร และค่ารถ เพราะกนิฟรอียู่ฟรใีนบ้านของเรไรอยู่แล้ว

“ค่ะ” สไบแพรรับสั่งโดยง่าย ซึ่งเธอรู้สึกสะดวกใจกว่า เพราะ 

ระยะหลงัๆ มานี้ พนกังานในห้างต่างกม็องเธอแปลกๆ เมื่อเหน็เธอเดนิ

เคยีงราชเมธเข้ามาในบรษิทั

“แล้วไอ้คงิล่ะ มนัเข้ามานอนที่บ้านบ้างรเึปล่า” หทยัเปลี่ยนเรื่อง

ในทนัใด เมื่อสไบแพรตอบรบัในค�าสั่งตน

“เอ่อ เท่าที่เหน็มานอนแค่คนืเดยีวค่ะ”

“มนัไปไหนรู้มั้ย”

“ไม่ทราบค่ะ” สไบแพรตอบไปตามความจรงิ 

“อะไรกัน อยู่บ้านเดียวกับมัน ไปสืบมาว่ามันไปนอนที่ไหน ไป 

มั่วยารเึปล่า แล้วมารายงานฉนั”

“แต่ว่าแพร...”

สไบแพรอยากปฏิเสธ สิ่งที่หทัยให้เธอท�ามันนอกเหนือจากงาน 

อีกทั้งเธอไม่รู้ว่าจะท�าเรื่องที่หทัยสั่งให้ท�าส�าเร็จได้อย่างไร เมื่อราชันย์

เกลยีดเธอเสยีขนาดนั้น

“ถ้าเธอท�าไม่ได้กเ็ตรยีมตวัลาออก งานง่ายๆ แค่นี้ ถอืว่าตอบแทน

บุญคุณฉนั บุญคุณคุณราชย์ที่ให้ข้าวให้น�้ามาจนโตขนาดนี้”

สไบแพรไม่เข้าใจเลยว่างานที่หทยัสั่งนั้นเป็นการตอบแทนบญุคณุ

อย่างไร อกีทั้งหทยัเองกไ็ม่มบีญุคณุอะไรให้เธอต้องตอบแทน แต่กระนั้น

เวลานี้เธออยู่ในฐานะของลูกจ้าง จงึจ�าใจต้องรบัค�า 

“ค่ะ แพรจะลองพยายามดู”

“ฉันให้เวลาสามวัน หวังว่าจะได้ความคืบหน้าจากเธอนะ เอาละ

วนันี้ไม่มอีะไรแล้ว ไปท�างานได้”

“ค่ะ”

“แล้วขอเตือนนะว่าอย่าให้ฉันได้ยินเรื่องเธอกับตาเคนอีก ไม่ 
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อย่างนั้นฉนัจะเอาเธอออกเหมอืนกนั ไม่เชื่อกค็อยดู”

สไบแพรถอยออกจากห้องไปด้วยปัญหาที่หนักอึ้งในหัวใจ เรื่อง

ระหว่างเธอกบัราชเมธนั้นจะห้ามคนไม่ให้พูดคงยาก หากหทยัจะไล่เธอ

ออกด้วยเรื่องนี้นบัว่าไม่มคีวามเป็นธรรมเอาเสยีเลย ส่วนเรื่องราชนัย์เธอ

กไ็ม่อยากท�างานนี้ให้เลยเช่นกนั ไม่อยากยุง่กบัคนนสิยัไม่ดอีย่างเขา แต่

เมื่อหทยัสั่งเช่นนี้เธอจะเลี่ยงได้อย่างไร อกีทั้งหทยัให้เวลาเธอเพยีงสามวนั

เท่านั้น ช่างเป็นเรื่องที่ไร้ทางออกจนน่าหวาดหวั่น

ร่ำงสูงของชำยหนุ่มวัยเบญจเพสนั่งไขว่ห้ำงทิ้งตัวอย่ำงสบำย

อารมณ์ ไร้ซึ่งอาการส�ารวม สายตาเขาจับจ้องไปยังบุรุษหลังโต๊ะท�างาน

ตัวใหญ่ ที่บัดนี้แม้ลักษณะทางกายภาพจะเปลี่ยนไปจากสิบกว่าปีก่อน

มาก คือมีร่องรอยของกาลเวลาบนหน้าผากและหางตาเพิ่มมากขึ้น แต่

ลกัษณะแห่งการเป็นผู้น�าและความเดด็ขาดของ ราชย์ รตันเวคนิทร์ ก็

ยงัมอียู่เช่นเดมิ

สายตาคมกรบิสองคูท่ี่ถอดกนัมาจบัจ้องกนัราวกบัหยั่งเชงิ ในที่สดุ

คนเป็นพ่อกย็อมอ่อนข้อให้ด้วยการกล่าวขึ้นมาก่อน

“กลบัมาแล้วท�าไมไม่ยอมกลบัเข้าบ้าน”

“ก็กลับแล้วนี่ครับ” ผู้เป็นลูกตอบด้วยน�้าเสียงผ่อนคลาย ไม่ได้

หวั่นเกรงหรอืรู้สกึว่าตนเองท�าผดิแต่อย่างใด

“ฉนัหมายถงึตั้งแต่วนัที่ให้แพรไปรบั” ราชย์กล่าวเสยีงเข้มขึ้น เมื่อ

ผู้เป็นลูกไม่ยอมลดราวาศอกให้เลยแม้แต่น้อย

“ผมมธีุระต้องท�า”

“ธุระอะไรส�าคญันกัหนา”

“เรื่องส่วนตวัครบั คดิว่าเป็นเรื่องที่พ่อคงไม่อยากรู้”

ราชย์ถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อน มองหน้าลกูชายคนเลก็

ด้วยความอ่อนใจ หากเป็นเมื่อก่อนเขาคงลุกขึ้นมาแล้วจัดการท�าโทษที่
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ราชันย์ยอกย้อนและแสดงท่าทางไม่เคารพ แถมยังตอบค�าถามก�ากวม 

วกไปวนมาเพื่อยั่วประสาท แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็คิดได้ว่าราชันย์นั้น

ถูกท�าโทษมามากพอแล้ว จึงไม่ควรเอาเรื่องในอดีตมาสร้างความบาด-

หมางอกี

“ฉนัให้เวลาแกจดัการเรื่องส่วนตวัให้เสรจ็ภายในสามวนั แล้วฉนั

จะให้แกมาท�างาน”

ราชนัย์ตาโตคล้ายประหลาดใจ แต่ผูเ้ป็นพอ่รูด้วีา่เป็นการเสแสร้ง

แกล้งท�า

“วู้...พ่อชวนผมมาท�างานหรือครับ อย่างผมนี่ควรจะรับต�าแหน่ง

อะไรดคีรบั พนกังานส่งเอกสาร เซลส์แมน หรอืพนกังานในออฟฟิซด”ี

ราชันย์ประชด ยังคงนึกถึงพนักงานประชาสัมพันธ์สาวคนนั้นที่

มองตนด้วยสายตาดแูคลน ชายหนุม่คดิว่าพ่อของเขากค็งเหมอืนกนั งาน

ที่มอบหมายให้คงไม่สลักส�าคัญอะไรนัก อาจจะเป็นงานนั่งโต๊ะประจ�า

แผนกไหนสกัแผนกหนึ่ง

“นั่นมนัง่ายไป ฉนัไม่ให้แกท�างานสบายอย่างนั้นหรอก ฉนัจะให้

แกท�างานตามสายที่เรยีนมา”

“งั้นงานอะไรครบั หรอืพ่อจะเปิดอูซ่่อมรถให้ผม ดเีลย ก�าลงัคนัไม้

คนัมอือยู่พอด”ี

“งานอู่นั่นแกเอาไปท�าที่ชลบุรีบ้านแม่แกเถอะ ส่วนงานที่นี่คือแก

จะต้องรบัผดิชอบธาราแกรนด์ ห้างที่ก�าลงัจะเปิดใหม่ แกต้องบรหิารมนั

ไปให้รอด”

สหีน้าราชนัย์เปลี่ยนไปทนัท ีคราวนี้เขาตาโตด้วยความประหลาดใจ

อย่างแท้จรงิ ชายหนุ่มมองพ่ออย่างไม่แน่ใจนกั ไม่อยากเชื่อว่าพ่อจะให้

ตนท�างานใหญ่ขนาดนั้น ก่อนที่ใบหน้าจะมรีอยยิ้มขี้เล่นประดบัเหมอืนเดมิ

“ล้อเล่นอย่างนี้ผมหวัใจวายตายพอด”ี

“ฉนัไม่ได้ล้อเล่น” ราชย์ยนืยนั สายตาจบัจ้องลูกชายคนเลก็อย่าง
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แน่วแน่

“งั้นจะให้ผมท�าอะไร กรรมกร ช่างซ่อม พนกังานนั่งโต๊ะ เดก็ส่ง

เอกสาร หรอืว่าเซลส์แมน”

“แกนี่มนัใฝ่ต�่ากว่าที่ฉนัคดิเอาไว้มาก แต่เสยีใจ ฉนัไม่ให้แกท�างาน

พวกนั้นหรอก เพราะที่จะให้ท�าคอืกรรมการบรหิาร”

ค�าบอกกล่าวของพ่อท�าให้ราชนัย์อ้าปากค้าง คราวนี้เขาไปไม่เป็น

เอาจรงิๆ

ชายหนุ่มหลุบตาลงต�่า เกิดอาการไม่กล้าสบตาผู้ให้ก�าเนิดขึ้นมา

เสยีเฉยๆ ก่อนที่จะปฏเิสธในสิ่งที่พ่อหยบิยื่นให้

“ไม่เอา ผมไม่ท�า” 

“คดิดูก่อน อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ นกัธุรกจิเขาใช้ผลประโยชน์ในการ

เจรจา ส่วนอารมณ์ใช้กนัเป็นสิ่งสุดท้าย”

“ท�าไมจะต้องคดิ”

“หรอืแกจะไม่คดิ ฉนัจะได้ให้โอกาสคนอื่น” ราชย์ตอบกลบัลกูชาย

ด้วยน�้าเสยีงยยีวน ดวงตามรีอยยิ้มเมื่อสามารถแก้เกมคนืได้

“แล้วถ้าผมไปบรหิาร ผมจะได้ผลประโยชน์อะไร” ราชนัย์ถามหา

ผลประโยชน์ตามค�าสอนของพ่อ ซึ่งความจรงิเขากถ็ามไปอย่างนั้นเพราะ

ไม่ได้สนใจที่จะเป็นนกัธุรกจิอยู่แล้ว ยิ่งไปเปิดห้างใหม่เขายิ่งไม่อยากท�า

“ไม่ได้อะไร”

“ถ้าพ่อจะให้ผมพิสูจน์ฝีมือเหมือนพระเอกหนังไทย ผมไม่เอา

หรอกนะ กลบัมานี่ผมกะว่าจะเที่ยวให้เตม็ที่ ช่วยพ่อใช้เงนิสกัหน่อย หลงั

จากที่ไม่ได้ใช้มาเลยตลอดสบิกว่าปี คูณแล้วอมื...กไ็ม่น้อยนะ”

“ก็ตามใจแกนะ พอดีฉันสร้างธาราแกรนด์ขึ้นมา เพราะมันเป็น

ความฝันของแม่แก แต่ถ้าแกจะปล่อยให้มนัหลุดลอยไปฉนักช็่วยไม่ได้ 

งั้นฉนักใ็ห้เจ้าเคนมนัดูแลต่อไปแล้วกนั”

ใบหน้าที่แสร้งยิ้มแย้มอยู่ในตอนแรกเปลี่ยนเป็นขึ้งเคยีดทนัควนั 
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เมื่อพ่อกล่าวถงึความฝันแม่ผู้ล่วงลบั ซึ่งเป็นความฝันที่เขาไม่รู้มาก่อน

“พ่ออย่าเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกบัแม่มาล่อ แม่ผมไม่มวีนัฝันอะไรอย่าง

นั้นหรอก พ่อโกหก” อารมณ์ของราชนัย์เริ่มร้อนขึ้น ไมช่อบให้ใครมาอา้ง

เอ่ยถงึแม่ โดยเฉพาะพ่อตวัเอง เพราะเชื่อว่านั่นจะท�าให้วญิญาณแม่ไม่

สงบสุข

“งั้นแกกอ็่านนี่เอาเอง” 

ราชย์เปิดลิ้นชกัหยบิสมดุบนัทกึเล่มหนึ่งออกมา ซึ่งราชนัย์จ�าได้ดี

ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสมุดบันทึกของแม่ ที่หลังจากท่านเสียชีวิตไปมัน

กห็ายไปด้วย ที่แท้พ่อของเขาคอืผู้ที่เกบ็มนัเอาไว้เอง

ชายหนุ่มหยิบมันมา มือสั่นเทาอย่างไม่อาจควบคุม ทันทีที่ได้

สมัผสัมนั เขากร็บัรูถ้งึไออุน่ของแม่ รบัรูถ้งึบางสิ่งที่เข้ามาเตมิเตม็ในความ

อ้างว้างเดยีวดาย

“เปิดหน้าที่ฉนัคั่นไว้ส ิหน้าอื่นไม่ต้องสนใจมนัหรอก”

ราชันย์ท�าตาม และสิ่งที่เขาพบคือลายมือที่เขาไม่ได้เห็นมากว่า 

สบิเจด็ปี แต่เขากย็งัจดจ�ามนัได้ไม่เคยลมื นอกจากค�าว่า ‘ธาราแกรนด์’ 

แล้ว ยังมีแบบอาคารอันเป็นฝีมือของแม่ เป็นผลให้เขาเงยหน้าขึ้นมอง 

ผู้ให้ก�าเนดิที่เหลอือยู่เพยีงคนเดยีวในเวลานี้อกีครั้ง

“ว่าไง แกจะทิ้งมนัไปรเึปล่า ความฝันของแม่แก”

“ท�าไมพ่อไม่บอกผมก่อนว่าแม่มีความฝันแบบนี้” เสียงที่ถาม 

ออกไปอ่อนลงราวกบัเป็นคนละคน

“ถ้าฉนับอกแกจะให้ฉนัสร้างเหรอ แกกค็งดิ้นรนกระเสอืกกระสน

หาทางสร้างของแกเองแล้วมาเป็นคู่แข่งฉนั แค่นี้คู่แข่งฉนักม็ากพอแล้ว 

ฉนัไม่อยากเหนื่อยใจมาเล่มเกมบ้าๆ กบัแกอกี”

“แล้วพ่อคิดว่าท�าอย่างนี้แล้วผมจะหาทางสร้างเองไม่ได้เหรอ”  

ชายหนุ่มกล่าวด้วยความโกรธมากกว่าจะท้าทายจรงิจงั โกรธที่พ่อเกบ็ง�า

เรื่องนี้เอาไว้เพยีงล�าพงั สุดท้ายกเ็อามนัมาบบีเขา
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ราชย์กระตุกยิ้ม มองความโอหังของลูกชายคนเล็กด้วยสายตา

เยอืกเยน็

“ถ้าแกคิดว่านั่นคือสิ่งที่แม่แกต้องการก็เชิญแกท�าได้ตามสบาย  

แต่ฉนัยนืยนัว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อห้าง ไม่เปลี่ยนแบบ ไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้น 

ฉนัจะลงไปลุยธาราแกรนด์ด้วยตวัเอง ต่อให้แกมเีงนิทุนจากเพื่อนมหา-

เศรษฐีของแก แต่ฉันจะท�าให้แกได้รู้ว่าประสบการณ์การท�างานนั้นเป็น

อะไรที่เงนิมนัซื้อไม่ได้”

ราชันย์ผ่อนลมหายใจออกมา เขาไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วพ่อ

ต้องการอะไร แต่การจะปล่อยให้ธาราแกรนด์ความฝันของแม่หลดุไปอยู่

ในมอืของแม่มดอย่างหทยักเ็หน็ว่าคงเป็นการไม่สมควร

“อย่าเพิ่งโกรธส ิเดี๋ยวกห็วัใจวายตายไปก่อนได้เหน็ฝีมอืผมหรอก”

“ตกลงแกจะเอายงัไง” คราวนี้เป็นราชย์บ้างที่เสยีงเข้มใส่ลูกชาย

“กพ่็อลงทนุไปมากแล้วนี่ เอาเป็นว่าผมตดัสนิใจรบังานนี้กแ็ล้วกนั

แต่ห้ามใครเข้ามายุ่งทั้งนั้น ผมจะท�าของผมคนเดยีว”

ราชย์รูด้ว่ีาใครที่ราชนัย์กล่าวถงึกค็อืหทยักบัราชเมธ ซึ่งความตั้งใจ

ของเขาก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่เขาจะมอบให้ลูกชาย 

คนเลก็ก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไป เพื่อให้บุตรชายนั้นสานต่อความฝันของ

ผู้หญงิที่เขารกัที่สุดให้เป็นความจรงิ

“ก็ดี อาทิตย์หน้ามาเข้าประชุมด้วยล่ะ ฉันจะได้บอกเรื่องนี้กับ 

ที่ประชมุ แล้วช่วยเอานี่ไปศกึษาด้วย อย่างน้อยแกควรจะรูว่้าธาราแกรนด์ 

มีอะไร เวลาผู้ร่วมทุนถามจะได้ตอบถูก เขาจะได้มีความเชื่อถือ ส่วน 

ตอนนี้แกอยากจะไปไหนก็ไป เอาให้มันเต็มที่ล่ะ เพราะแกจะไม่มีเวลา

อย่างนี้อกีแล้ว”

เมื่อได้รบัอนุญาตเช่นนั้น ราชนัย์กห็นัหลงักลบัไปโดยไม่ยอมคนื

สมุดบนัทกึให้พ่อ เขาอยากจะเกบ็มนัไว้กบัตวัเพราะเหมอืนเป็นตวัแทน

ของคนที่เขารกัอย่างสุดหวัใจ


