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"ให้มันจบไปไม่ได้เหรอคะ ดิฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย หรือว่าที่ท่านรอง
ตามตอแยดิฉันเพราะติดใจ?"
"อืม ผมติดใจ"
กังสดาลเบิกตาโพลง เธอเพียงแต่พูดพล่อยๆ ออกไปแต่เขากลับยอมรับ
หน้าตาเฉย ผูช้ ายเพอร์เฟ็กต์ มีพร้อมทัง้ รูปร่างหน้าตา อ�ำนาจ และเงินทองหาผูห้ ญิง
ได้อีกมากมาย เหตุใดต้องเป็นเธอด้วย
"แต่ดิฉันไม่..."
"อย่าพูดในสิ่งที่คุณเองก็ไม่แน่ใจสิกั้ง คืนนั้นคุณต้องการผมแค่ไหนคุณก็รู้
ผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าเราไม่ได้มีอะไรกันแค่ครั้งเดียว"
"หยุดนะ ห้ามพูด"
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คำ�นำ�
หลังจากฝากผลงานที่น่าประทับใจอย่าง 'ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง
ชุด Wishing You ด้วยรัก... และปรารถนา' ซึง่ เป็นโปรเจ็กต์รว่ มกับนักเขียน
มากฝีมืออีกสองท่านอย่าง tiara และอุณหภูมิปกติไปแล้ว
นัทธิมา (นัธ) ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับผลงานเดี่ยวเรื่องใหม่ล่าสุด
'เจ้าบ่าวขบวนสุดท้าย' ซึง่ บอกเล่าเรือ่ งราวความรักความสัมพันธ์ของหนุม่ สาว
ต่างวัยค่ะ เรื่องนี้นางเอกของเราอายุมากกว่าพระเอกถึงสามปีด้วยกัน แม้
หลายๆ คนจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ในความเป็นจริงแล้วอายุก็เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบถึงความสัมพันธ์ของคู่รักไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ
เลย นอกจากความต่างของอายุแล้ว 'กังสดาล' สาวสวยวัยสามสิบต้นๆ คนนี้
ยังถูกล่มงานวิวาห์โดยหญิงสาวคนหนึ่งได้อุ้มท้องมาประกาศกลางงานแต่งว่า
ว่าทีส่ ามีของเธอคือพ่อของลูกในท้องของหล่อน ท�ำเอากังสดาล 'เข็ด' จนตัง้ มัน่ ว่า
จะไม่เปิดใจรักใครอีกต่อไป! ทว่าความตั้งใจของเธอเป็นอันต้องสั่นคลอน
เมื่อ 'ฉาย' คาสโนว่าหน้าหวานลูกครึ่งไทย-เกาหลีได้ก้าวเข้ามาหวังคว้าทั้งตัว
และหัวใจของเธอมาครอง แต่งานนีบ้ อกเลยค่ะว่าไม่งา่ ย คนเจ้าเล่หอ์ ย่างคุณฉาย
ที่ไม่เคยไล่ตามใครมาก่อนจึงต้องท�ำทุกวิถีทางเพื่อมัดใจเธอให้ได้
นักอ่านทุกท่านคงต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วค่ะว่าคุณฉายจะมัดใจกังสดาล
สาวสวยใจแข็งคนนี้ได้อย่างไร และอายุจะเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนส�ำหรับ
พระเอก-นางเอกคู่นี้ ถ้าพร้อมแล้ว LOVE ขอเชิญทุกท่านพลิกหน้าถัดไป
เพื่อร่วมลุ้นไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

Pre �������������������.indd 3

14/7/2563 BE 11:25

Pre �������������������.indd 4

14/7/2563 BE 11:25

ประวัตินักเขียน
'นัทธิมา' หรือนามปากกาเดิมคือนัธ เริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอน
มัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ เวียนกับเพือ่ นในห้อง ไปๆ มาๆ ก็ปรากฏว่า
ชอบจริงจัง เลยตั้งใจว่าสักวันจะเป็นนักเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึง
เป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะพุง่ ตรงสูส่ งิ่ ทีฝ่ นั ส�ำหรับนัทธิมา
เรียกว่าอ้อมโลก กว่าจะมีนิยายรักเรื่องแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ
นิยายรักเรื่องแรกคือ 'ให้รักเคียงเรา' ค่ะ จากนั้นก็เขียนนิยายรักมาเรื่อย
ไล่มาตั้งแต่ 'จับร้ายมาชนรัก' 'หมั้นด้วยใจหมายด้วยรัก' 'เล่ห์ล้อมรัก'
'พลอยเหลี่ ย มเพชร' 'กลบุ ษ บา' 'สาปกานดา' 'ลู ก เป็ ด ซิ น เดอเรลล่ า '
'บุหลันมันตรา' 'เพลิงธุล'ี 'บอสคะ หนูจะไม่ทน!' 'ปรารถนา... คุณอีกสักครัง้ '
และ 'เจ้าบ่าวขบวนสุดท้าย' ที่คุณผู้อ่านถืออยู่นับเป็นเล่มที่ 13 ค่ะ ขอบคุณ
ที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook นัทธิมา
https://www.facebook.com/nutthima.author ค่ะ
นัทธิมา
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ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่
www.facebook.com/lovebyjamsai
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บทนำ�

"อีหน้าด้าน!"
เสียงกรีดร้องดังขึ้นก่อนเจ้าของเสียงจะเดินแหวกแขกเหรื่อซึ่งยืนออ
กันอยู่หน้างานแต่งงานเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าบ่าวสาวซึ่งก�ำลังรับแขกอยู่
หน้าห้องจัดเลี้ยง
"ปิ๋ม!"
เจ้าบ่าวหน้าถอดสี หันขวับไปทางเจ้าสาวอย่างลนลาน ก่อนคว้าแขน
แขกไม่ได้รับเชิญแน่น
"มาท�ำไมปิ๋ม! กลับไปก่อน"
"ท�ำไมปิม๋ ต้องกลับ พีอ่ นั๋ แต่งงานทัง้ ทีจะไม่ให้ปม๋ิ มาร่วมยินดีได้ยงั ไง
ล่ะคะ"
"เราตกลงกันแล้วนะปิ๋ม กลับบ้านไปซะ!"
"ปิ๋มไม่กลับ! ถ้าจะให้ปิ๋มกลับ พี่อั๋นต้องกลับไปกับปิ๋มด้วย"
"มันใช่เวลามาหาเรื่องไหมปิ๋ม"
ทว่าหญิงสาวซึ่งมีหน้าท้องนูนออกมาราวตั้งครรภ์ ได้สี่ห้าเดือน
กลับแค่นหัวเราะหยัน
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"ปิ๋มหาเรื่องงั้นเหรอ! ปิ๋มเสกเด็กได้เองรึไง พี่อั๋นท�ำปิ๋มท้องแต่กลับ
ดึงดันจะแต่งกับพี่กั้ง พี่อั๋นท�ำแบบนี้กับปิ๋มกับลูกได้ยังไง"
เสียงฮือฮาของแขกเหรื่อในงานดังขึ้นเมื่อได้ยินว่าแขกไม่ได้รับเชิญ
น่าจะเป็นเมียอีกคนที่เจ้าบ่าวซ่อนไว้
เรียวมือบางของเจ้าสาวซึง่ สวมแหวนเพชรเม็ดงามอยูท่ นี่ วิ้ นางข้างซ้าย
ก�ำเข้าหากันแน่น เลือดในกายเดือดพล่าน นัยน์ตาสุกใสซ่อนรอยขุน่ เคืองไว้
อย่างสุดความสามารถ
"เรือ่ งทัง้ หมดเป็นความผิดพลาด พีจ่ ะแก้ไขทุกอย่างเอง กัง้ ไม่ตอ้ งห่วงนะ"
"ค่ะ!"
รอยยิม้ อ่อนโยนค้างอยูบ่ นดวงหน้ารูปไข่เหมือนเครือ่ งแบบประจ�ำกาย
ที่หญิงสาวหยิบใช้เป็นประจ�ำราวกับสั่งได้
"อีหน้าด้าน! มึงไม่เห็นรึไงว่ากูทอ้ งลูกพีอ่ นั๋ ยังหน้าด้านแย่งผัวกูอกี "
"หยุดบ้าได้แล้วนะปิ๋ม"
อัสนีคว้าต้นแขนผกากรองพลางมองหาคนทีจ่ ะมาลากเมียเก็บของตน
ออกไปจากงาน
"ปล่อยปิ๋มนะพี่อั๋น! ปิ๋มเป็นเมียพี่นะ แล้วในท้องนี่ก็ลูกพี่" หญิงสาว
กรีดเสียงร้องลัน่ พลางชีม้ อื ไปทางเจ้าสาว "เจ้าข้าเอ๊ย! เร่เข้ามาดูอคี นหน้าด้าน
ชอบแย่งผัวชาวบ้านเร็ว ไม่มีปัญญาหาผัวถึงต้องลักกินขโมยกินแบบนี้
เร่เข้ามาดูเร็ว!"
ความขมขืน่ รุกล�ำ้ ลามเข้ามาในหัวใจ หกปีทคี่ บกันมาเขากลับตอบแทนเธอ
ด้วยการทรยศ เธอเจ็บแต่ไม่เท่าเห็นแววตาผิดหวังระคนสมเพชของป๊าเลยสักนิด
"อีกั้ง! อีหน้าด้าน! มึงแย่งผัวกู มึงท�ำให้ลูกกูก�ำพร้าพ่อ"
แน่ น อนว่ า แขกเหรื่ อ ในงานบางคนไม่ ใ ช่ ญ าติ ส นิ ท ของเจ้ า สาว
จึงปรายตามองเธอราวกับเธอเป็นนักโทษประหาร ทัง้ ทีเ่ ธอคือเหยือ่ ความมักมาก
ไม่รู้จักพอของเจ้าบ่าว
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แล้วอัศวินขีม่ า้ ขาวก็มาในรูปของพนักงานรักษาความปลอดภัยซึง่ เข้ามา
คุมตัวหญิงตัง้ ครรภ์ไว้
"พาปิ๋มไปสงบสติอารมณ์นอกงานก่อนนะครับ"
"ปล่อยกูนะ กูจะตบมันให้หน้าแหก ดูซวิ า่ พีอ่ นั๋ ยังจะหลงมันอยูอ่ กี ไหม"
เสียงร้องโหยหวนระคนสะอืน้ ไห้ผลักกังสดาลไปจนสุดทางตัน ไม่เหลือ
ทางเลือกให้เธอถอยได้อีก ทางออกเดียวที่เธอนึกได้ในช่วงเวลาคับขันนี้
มีเพียง...
พรึบ!
"เจ้าสาวเป็นลม!"
ความโกลาหลอลหม่านลุกลามมากขึน้ เมือ่ เจ้าสาวล้มพับลงไปกองทีพ่ นื้
แต่กอ่ นทีเ่ จ้าบ่าวจะเข้าถึงตัวเจ้าสาว บรรดาญาติพนี่ อ้ งของเจ้าสาวก็เข้ามา
ล้อมเธอราวกับเป็นโล่กนั ภัย
"มึงถอยไปให้ไกลๆ เลยไอ้อั๋น!" กิตติคุณ พี่ชายคนโตของเจ้าสาว
ชี้หน้าอย่างเดือดดาล
"ผมอธิบายได้นะครับพี่ก้อง"
"จนป่านนีม้ งึ ยังจะแถอะไรอีก ไม่ตอ้ งต่งไม่ตอ้ งแต่งมันแล้ว มึงไปอธิบาย
กับเมียท้องโย้ของมึงเถอะ อย่ามายุง่ กับน้องกู"
หญิ ง วั ย กลางคนยอบตั ว ลงคุ ก เข่ า พลางโอบประคองลู ก สาวซึ่ ง
นอนหลับตาพริม้ ไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าวไว้ในอ้อมแขน ก่อนกระซิบเสียงแผ่วทีข่ า้ งหู
"อย่าเพิ่งรีบฟื้นนะกั้ง ทางนี้ม้าเคลียร์ให้เอง"
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บทที่ 1

ทดเวลาบาดเจ็บ

ภายในห้องโดยสารชั้นธุรกิจของเครื่องบินโบอิ้ง 777 ซึ่งก�ำลังน�ำพา
ผู้โดยสารไปยังท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้เนืองแน่นไปด้วย
ผูโ้ ดยสารมากหน้าหลายตา แสงไฟภายในห้องโดยสารถูกหรีล่ งเป็นไฟสลัว
เพราะเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้ว ผู้โดยสารส่วนใหญ่ปรับเก้าอี้นั่งเอนราบลง
เป็นที่นอน
ท่ามกลางความเงียบงันเสียงสะอืน้ จากผูโ้ ดยสารด้านข้างดังลอดผ้าห่ม
ผืนบางออกมากวนใจชายหนุ่มซึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ตัวถัดไป เขาพยายาม
ข่มอารมณ์หงุดหงิดไว้เต็มก�ำลัง แต่ผา่ นไปครู่ใหญ่เสียงร้องไห้กลับไม่ได้หยุดลง
แม้แต่น้อย ชายหนุ่มจึงขยับตัวลุกขึ้นพลางชะเง้อมองผู้โดยสารร่างเล็ก
ซึ่งนอนคลุมโปงอย่างร�ำคาญใจ
หากเอือ้ มมือไปสะกิดเตือนคงเสียภาพลักษณ์ผบู้ ริหารของวีโฮลดิง้ กรุป๊
หมด ชายหนุม่ จึงลุกขึน้ เดินไปด้านหน้าซึง่ เป็นบริเวณนัง่ พักของแอร์โฮสเตส
สาวสวยชาวเกาหลี แล้วแจ้งจุดประสงค์แทน
"ผู้โดยสารข้างผมร้องไห้ไม่หยุดเลย ช่วยไปดูหน่อยได้ไหมครับ
อย่างน้อยหยิบทิชชูไปให้ก็ยังดี ผมเป็นผู้ชาย แถมยังเป็นคนแปลกหน้า
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คงไม่สะดวกนัก"
ฉายสื่อสารเป็นภาษาเกาหลีชัดแจ๋วจนสองสาวอดแปลกใจไม่ได้
"ได้ค่ะ ผู้โดยสารท่านนั้นนั่งอยู่ตรงไหนคะ"
ชายหนุ่มระบุเลขที่นั่งพลางโปรยยิ้มหวานให้แอร์ โฮสเตสทั้งสอง
แอร์โฮสเตสคนหนึง่ รูง้ านจึงเดินไปดูแลผูโ้ ดยสารดังกล่าว ปล่อยให้เพือ่ นสาว
ได้พูดคุยท�ำความรู้จักชายหนุ่มหน้าสวยราวกับผู้หญิงไปพลางๆ
"ผู้โดยสารเป็นคนเกาหลีเหรอคะ พูดเกาหลีคล่องมาก"
"ผมเป็นลูกครึ่งเกาหลีครับ แม่เป็นคนเกาหลี พ่อเป็นคนไทย"
"มิน่าล่ะคะ คุณพูดเกาหลีชัดมาก"
"ลีครับ ยินดีที่ได้รู้จัก"
ฉายเอ่ยนามสกุลของแม่พลางยืน่ มือออกไปแนะน�ำตัว แอร์โฮสเตสสาว
ก็กา้ วลงสะพานทีช่ ายหนุม่ หน้าหวานทอดมาให้ดว้ ยสีหน้าเอียงอาย
"ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ"
ไม่บอ่ ยนักทีเ่ ธอจะได้พบผูโ้ ดยสารเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้ ฐานะไม่ตอ้ งพูดถึง
เพราะหากไม่นับตั๋วชั้นธุรกิจแล้ว นาฬิกาแบรนด์ดังบนข้อมือก็สนนราคา
สามล้านเข้าไปแล้ว แต่ทที่ ำ� ให้หญิงสาวไม่อาจละสายตาตัง้ แต่แรกเห็นคงเป็น
ดวงหน้ารูปไข่มแี พขนตางอนยาวคลุมกรอบตาเรียวราวกับเม็ดอัลมอนด์ซอ่ น
นัยน์ตาสีดำ� สนิทราวกับอัญมณีนำ�้ งาม จมูกโด่งแหลม และริมฝีปากหยักสวย
น่าสัมผัส
แม้ใบหน้าหล่อเหลามีความอ่อนหวานแบบผู้หญิง ทว่ารูปร่างกลับ
สูงใหญ่บึกบึนแบบบุรุษเพศและบุคลิกเฉียบขาดทรงอ�ำนาจ เมื่อประกอบ
เข้าหากันแล้วกลายเป็นส่วนผสมที่มีเสน่ห์ชวนมองจนยากจะละสายตา
ฉายมัวพูดคุยกับแอร์โฮสเตสสาวจนลืมความหงุดหงิด กลับมายังทีน่ ง่ั
อีกทีเสียงร้องไห้น้ันก็เงียบไปแล้ว ฉายจึงสวมผ้าปิดตากระชับกรอบหน้า
ปิดกัน้ ตนเองจากโลกภายนอกเข้าสูน่ ทิ รา
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'นางสาวกังสดาล ม่ายขันหมาก'
คือนามสกุลใหม่ทเี่ ธอได้รบั หลังจากงานแต่งงานล่มไม่เป็นท่า วันนัน้
เธอแสร้งเป็นลมเพือ่ หนีความวุน่ วาย ลืมตาขึน้ มาอีกทีกอ็ ยูใ่ นห้องนอนของบ้าน
ซึ่งเป็นทั้งร้านขายโจ๊กและบ้านที่ตนเติบโตมาตั้งแต่เล็ก
'พอเจ้กงั้ เป็นลม พีอ่ นั๋ ก็ถกู แม่นนั่ ลากออกจากงาน ไม่เห็นมาดูดำ� ดูดเี จ้กงั้
เลย แต่กด็ แี ล้วทีเ่ จ้กงั้ โดนเท' การิน น้องชายคนสุดท้องเหน็บอดีตว่าทีพ่ เ่ี ขย
แต่กลับถูกมารดาขึงตาใส่
'กล้า!'
'กม็ นั จริงนีม่ า้ พีอ่ นั๋ โคตรเชีย่ เลย อะไรวะ ท�ำผูห้ ญิงท้องแล้วยังมาหลอกเจ้
แต่งงาน ค่าเรือนหอเจ้กเ็ ป็นคนออก ค่าจัดงานเจ้กส็ ำ� รองจ่ายไปก่อน นีย่ งั ดีที่
ไม่ให้ออกค่าแหวนด้วย'
ยิง่ การินร่ายความเลวของอัสนีเท่าไร กังสดาลก็ยงิ่ ปวดแสบปวดร้อน
เพราะสิ่งเหล่านั้นคือข้อด้อยที่เธอพยายามมองข้ามด้วยเห็นว่าเราก�ำลัง
จะสร้างครอบครัว อะไรยอมได้ก็ยอมไปก่อน
'อย่าดุกล้ามันเลยม้า กล้ามันพูดถูก ไอ้อนั๋ ไม่เห็นมีอะไรดี ไม่รกู้ งั้ หลง
ได้ไง ดีอย่างเดียวคือดีแต่ปาก ประจบเอาใจเก่ง เรือ่ งอืน่ ไม่เห็นจะได้เรือ่ ง
อาเพ้งเพือ่ นเฮียยังดีกว่าตัง้ เยอะ'
กิตติคุณช่วยหนุนอีกแรง แต่กังสดาลกลับลอบเบะปาก เพื่อนพี่ชาย
อายุสสี่ บิ กว่าแล้วแต่ยงั ไม่แต่งงาน ชอบคุยโวโอ้อวด ยกตนข่มท่าน ใครจะชอบลง
'ตอนแรกก้องนึกว่าป๊าจะต่อว่ากัง้ ทีเ่ สียรูไ้ อ้อนั๋ แต่นไี่ ม่เห็นพูดอะไรเลย'
'กไ็ ม่แน่หรอกเฮีย เดีย๋ วเตีย๋ ใหญ่กบั อีเ๊ ล็กเป่าหูอะไรหน่อย ป๊าก็เต้นตาม
แล้ว'
'เตี๋ยแค่หวังดี แกก็คิดในแง่ร้ายไปไอ้กล้า'
'เฮียก็พูดได้ดิ เตี๋ยกับอี๊ยกเฮียยังกะเทวดา แต่กล้ากับเจ้โดนจับผิด
ไม่เว้นแต่ละวัน'
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เรือ่ งราวภายในครอบครัวสมควรแก้ไขกันภายในครอบครัว แต่เมือ่ มี
'เพือ่ นบ้านมหาภัย' อย่างเตีย๋ ใหญ่กบั อีเ๊ ล็กคอยเสีย้ ม อะไรทีเ่ ล็กก็ขยายใหญ่
อะไรที่ใหญ่อยู่แล้วก็ฟูฟ่องเว่อร์วังอลังการไปถึงดาวอังคารโน่น
เยาวภาหรือทีพ่ วกเราเรียกว่าอีเ๊ ล็กเป็นลูกพีล่ กู น้องฝัง่ แม่ สามีของอีเ๊ ล็ก
คือเตี๋ยใหญ่หรือวิกรมสนิทกับป๊ามาก เวลาเตี๋ยใหญ่และอี๊เล็กพูดอะไร
ป๊ามักคล้อยตามเสมอ เป็นเหตุให้กงั สดาลมีปากเสียงกับป๊าบ่อยๆ เพราะทัง้ คู่
ไม่ชอบขีห้ น้าและหาเรือ่ งจับผิดเหน็บแนมเธอเสมอ
เสียงเคาะประตูหน้าห้องน�ำ้ ดึงสติกงั สดาลกลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั เธอ
ยืนมองถุงใต้ตาบวมเป่งจากการร้องไห้ ดวงหน้าอิดโรยทรุดโทรมเหมือน
คนอมทุกข์
ที่จริงช่วงเวลานี้ควรเป็นช่วงฮันนีมูนของเธอกับอัสนี แต่เพราะ
งานแต่งงานพังครืน ทริปฮันนีมูนจึงล่มไม่เป็นท่า เธอเสียดายค่าโรงแรม
และตั๋วเครื่องบินซึ่งส�ำรองจ่ายไปแล้วจึงตัดสินใจบินมาเกาหลีคนเดียว
ก่อนบินมาเกาหลีเมื่อคืนเธอยังไปท�ำงานที่โรงแรมตามปกติในฐานะ
ดิวตีเ้ มเนเจอร์ซงึ่ รับผิดชอบดูแลแผนกบริการส่วนหน้าเป็นรอบๆ โดยท�ำงาน
แบ่งเป็นสามรอบคือรอบเช้า รอบบ่าย และรอบดึก* สลับหมุนเวียนกับ
ดิวตี้เมเนเจอร์คนอื่นๆ หนึ่งในนั้นคืออัสนี
เธอเจอเขาครั้งแรกที่โรงเรียนสอนภาษาเมื่อหกปีก่อน ตอนนั้นเธอ
ท�ำงานที่โรงแรมยมุนามาแล้วสองปี หลังจากคบหากันไม่นานดิวตีเ้ มเนเจอร์
คนหนึ่งลาออก อัสนีจึงมาสมัครงานโดยมีเธอช่วยรับรองด้วยอีกแรง
เราคบหากันอย่างราบรื่นมาหกปีจนตัดสินใจแต่งงานกัน เธอถูกใจ
ความสุภาพเรียบร้อยและซื่อสัตย์ของเขา ทว่าความจริงที่อัสนีซุกซ่อนไว้
ค่อยๆ เผยออกมาตัง้ แต่ชว่ งวางแผนแต่งงานแต่เธอท�ำเป็นมองข้าม กระทัง่
*

รอบเวลาท�ำงานของพนักงานโรงแรมปกติแบ่งเป็น 3 รอบ คือรอบเช้า (Morning Shift) ตั้งแต่เวลา
06.00 น.-15.00 น. รอบบ่าย (Afternoon Shift) ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-23.00 น. และรอบดึก (Night Shift) คือ
ตั้งแต่เวลา 23.00 น.-08.00 น. โดยบางโรงแรมอาจมีเวลาคลาดเคลื่อนกว่านี้อีกเล็กน้อย
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ทุกอย่างมาปะทุในวันงาน หลังจากวันนั้นความเลวทรามต�่ำช้าของอัสนี
ก็ลอยเข้าหูมาไม่หยุด
'ก่อนหน้านี้ทินกับฝนไม่กล้าบอกพี่กั้งว่าพี่อั๋นเจ้าชู้คั่วไปทั่วเพราะ
กลัวพี่กั้งไม่เชื่อ' สุรทิน พนักงานรุ่นน้องในแผนกฟร้อนต์เอ่ยโดยมีลัคนา
พนักงานแผนกเดียวกันพยักหน้าคล้อยตาม
'ฝนเห็นพี่กั้งตัดสินใจแต่งงานแล้วก็เลยไม่กล้าพูดเหมือนกันค่ะ'
'แต่พี่กลับโล่งใจที่ปิ๋มบุกมาที่งานด้วยซ�้ำ ไม่งั้นพี่คงหูหนวกตาบอด
อยู่อย่างนั้น'
ใช่แล้ว เธอรูส้ กึ โล่งอกทีไ่ ม่ตกหลุมพรางแฟนเก่า บอกไม่ถกู เหมือนกันว่า
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ เขายังเรียกว่า 'ความรัก' รึเปล่า เพราะความวูบวาบหวัน่ ไหว
ไม่หลงเหลืออยูเ่ ลยแม้แต่นอ้ ย
เราพูดคุยกันเรือ่ งงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบมากกว่าเรือ่ งส่วนตัว
พออัสนีขอแต่งงานเธอก็รับปากเพราะเห็นว่าตนอายุสามสิบสามแล้ว เป็น
ช่วงอายุที่ควรเป็นฝั่งเป็นฝาเสียที...แค่นั้นเอง!
หลังจากงานแต่งงานล่มเธอก็กลับมาท�ำงานตามปกติ แสร้งท�ำเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่อัสนีกลับไม่คิดเช่นนั้น
'ฟังพี่ก่อนนะกั้ง พี่อธิบายเรื่องทั้งหมดได้นะ'
เขาแก้ตวั รอบทีเ่ ท่าไรเธอก็คร้านจะนับ รูส้ กึ แต่วา่ ร�ำคาญและเสียเวลา
'พอเถอะพี่อั๋น กั้งไม่อยากฟังอีกแล้ว'
'พี่รักกั้งนะ เรารักกันมาตั้งหกปี กั้งจะไม่ให้โอกาสพี่แก้ตัวเลยเหรอ'
เสียงในใจกรีดร้องคร�่ำครวญว่า...ไม่!
'คนรักกันไม่ทรยศกันแบบนี้หรอกค่ะพี่อั๋น'
'แล้วกั้งจะลาออกรึเปล่า'
กังสดาลเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายอย่างงุนงง
'ท�ำไมกั้งต้องลาออก กั้งไม่ใช่คนผิดเสียหน่อย'
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อัสนียนื หน้าเสีย กังสดาลลองไล่เรียงความคิดไม่นานก็เริม่ เดาทางออก
ต�ำแหน่งผูจ้ ดั การแผนกบริการส่วนหน้าหรือฟร้อนต์ออฟฟิศเมเนเจอร์
เป็นต�ำแหน่งสูงสุดของแผนกนี้ รองลงมาคือดิวตี้เมเนเจอร์ บางโรงแรม
ทีม่ ขี นาดเล็กดิวตีเ้ มเนเจอร์กบั ฟร้อนต์ออฟฟิศเมเนเจอร์อาจเป็นคนเดียวกัน
แต่ยมุนาเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ จึงมีตำ� แหน่งดิวตีเ้ มเนเจอร์รบั ผิดชอบลูกค้า
ตามแต่ละช่วงเวลาและคอยช่วยงานผูจ้ ดั การแผนกบริการส่วนหน้าอีกที ดังนัน้
หากเธอลาออกไปก็เท่ากับว่าตัดคู่แข่งไปได้อีกหนึ่งคน
'พี่อั๋นกลัวว่ากั้งจะแย่งต�ำแหน่งที่พี่อั๋นอยากได้เหรอคะ'
'มะ...ไม่ใช่อย่างนั้นนะกั้ง พี่แค่...'
ท่าทางอึกอักและแววตาหลุกหลิกตอกย�้ำว่าเธอเดาถูก มิน่าล่ะ
อัสนีถึงก�ำชับให้เธอลาออกมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกหลังจากเราแต่งงานกันแล้ว
แทนที่จะช่วยกันท�ำงานหาเงินเข้าบ้าน เบื้องหลังเป็นอย่างนี้นี่เอง
'รู้ไหมคะยิ่งพี่อั๋นอยากได้ต�ำแหน่งของพี่ยุพินเท่าไร กั้งก็ยิ่งอยากชิง
ต�ำแหน่งนี้มาให้ได้'
อัสนีหน้าเหวอ ไม่คิดว่าอดีตแฟนสาวที่ 'ยังไงก็ได้' จะลุกขึ้นมา
แผลงฤทธิ์ใส่เขา
เพราะความรักท�ำให้กังสดาลเก็บง�ำเขี้ยวเล็บของตนและเปิดโอกาส
ให้แฟนหนุ่มได้แสดงผลงาน เธอเติบโตมากับความคิดที่ว่าผู้หญิงควรเป็น
ช้างเท้าหลังเหมือนที่หม่าม้าเป็นหลังบ้านสนับสนุนครอบครัวมาตลอด
การถูกหักหลังเปลี่ยนความคิดของเธอโดยสิ้นเชิง ต่อแต่นี้ไปเธอจะ
แต่งกับงาน เข็ดแล้วความรักทีล่ งเอยด้วยน�ำ้ ตา พอกันทีความรักจอมปลอม...
พอกันที!
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บทที่ 2

ต่างบ้านต่างเมือง

หลั ง ออกจากสนามบิ น อิ น ชอนฉายก็ ใ ห้ ค นขั บ รถตรงดิ่ ง มายั ง
คอนโดมิเนียมหรูยา่ นคังนัมด้วยตัง้ ใจจะเซอร์ไพรส์มารดา ทว่าเขายืนกดกริง่
อยู่หน้าประตูห้องชุดเกือบห้านาทีแล้ว แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆ จาก
เจ้าของห้อง โทรศัพท์ไปก็ได้ยินแต่สัญญาณตอบรับอัตโนมัติ
"สงสัยแม่คงยังไม่ตื่น แกลงไปเช็กข้างล่างทีสิวิทยาว่าแม่อยู่รึเปล่า"
ชายร่างเล็กสวมแว่นกรอบเงินผู้เป็นเลขาฯ ส่วนตัวพยักหน้ารับ
หายไปครู่หนึ่งก็เดินหน้าถอดสีกลับมา
"คุณนายลีไม่อยู่ครับ เห็นพนักงานข้างล่างบอกว่าคุณนายออกไป
ตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้า ลากกระเป๋าเดินทางใบเล็กไปด้วยครับ"
"ไปกับใคร"
"เอ่อ..."
"ใคร!"
"น่าจะเป็นแฟนหนุ่มคนล่าสุดของคุณนายครับ"
ฉายยกมือขึ้นเสยผมลวกๆ ความเดือดดาลเคี่ยวกร�ำอยู่ในอกส่งให้
ดวงหน้าหล่อเหลาแดงก�ำ่ มือหนาก�ำแน่นก่อนกระแทกเข้ากับผนังหน้าห้อง
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ไม่เข็ดเสียที!
แม่เปลีย่ นแฟนหนุม่ อายุนอ้ ยเป็นว่าเล่น แต่ละคนอยูไ่ ม่เกินสองเดือน
และทุกคนล้วนอายุน้อยกว่าแม่ไม่ต�่ำกว่ายี่สิบปี
'แม่ก็แค่เหงาอยากได้คนมาดูแล ถึงยังไงแม่ก็รักฉายที่สุดนะจ๊ะ'
'คนดูแลอายุคราวลูกเลยนะครับ เด็กกว่าผมอีก'
'แล้วทีพ่อฉายล่ะ ควงนังเมียน้อยออกหน้าออกตา แถมยังให้นั่ง
ต�ำแหน่งใหญ่โตในบริษทั ไหนจะพวกตัวเล็กตัวน้อยทีเ่ ลีย้ งไว้สหี่ า้ รายนัน่ อีกล่ะ
ถ้าฉายจะบ่นแม่ก็ไปบ่นพ่อเราด้วย'
พูดไม่ถูกหูทีไรแม่เป็นต้องถลึงตา ยกเรื่องพ่อขึ้นมาประชดประชัน
เสมอ ใครจะคาดคิดว่าความรักหวานชืน่ ระหว่างหนุม่ ไทยกับสาวเกาหลีใต้
จะมีอายุเพียงแค่สิบห้าปี เพราะมือที่สามชื่อ 'อมาวสี'
'ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเราหลงนังเมียน้อยจนออกหน้าออกตา แม่คงไม่ตอ้ ง
ระเห็จออกมาแบบนีห้ รอก'
หลังหย่าร้างแม่บนิ กลับมาพ�ำนักทีป่ ระเทศบ้านเกิดโดยไม่ตอ้ งเสียเวลา
ฟ้องหย่าให้ยุ่งยากเพราะคุณปู่ของฉายเป็นเพื่อนกับคุณตา คุณปู่ชดเชย
ความรู้สึกผิดด้วยเงินก้อนโต ยังไม่นับสมบัติเดิมที่แม่ได้รับหลังจาก
คุณตาเสียอีก พวกหนุม่ หน้าอ่อนถึงเกาะแม่มา่ ยทรงเครือ่ งราวกับปลิง
"ข้างล่างบอกรึเปล่าว่าแม่ไปไหน"
"คุณนายสั่งไว้ว่าไปสกีรีสอร์ต อาทิตย์หน้าถึงจะกลับครับ"
นัยน์ตาสีด�ำเปล่งประกายวาววับราวกับมีลูกไฟปะทุขึ้นบนแผ่นฟ้า
สีด�ำสนิทนับหมื่นนับพันลูก หากเป็นวันอื่นฉายคงไม่ขุ่นเคืองเท่าวันนี้...
วันเกิดของเขา!
แม่ลืมวันเกิดเขาอีกแล้ว ทั้งที่สัญญาเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะอยู่
ฉลองวันเกิดด้วยกัน
แม่เป็นแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง แต่ฉายกลับโกรธแม่ได้ไม่นาน
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อาจเพราะแม่ฝากชีวติ ไว้กบั การแต่งงาน แต่เมือ่ พ่อทรยศ แม่จงึ ประชดกลับ
ด้วยการควงชายหนุ่มอายุคราวลูก
ฉายพยายามเป็นกาวใจเชือ่ มพ่อกับแม่มาตลอด ทว่าสิบกว่าปีมนั นาน
จนเขาชักท้อใจขึ้นมาแล้วเหมือนกัน
"เอายังไงดีครับท่านรอง จะรอไหมครับ"
"กลับ!"
ปกติเจ้านายผู้บ้าความสมบูรณ์แบบมักนั่งแต่ชั้นเฟิร์สต์คลาส ทว่า
เพราะตารางเวลาทีแ่ น่นเอีย้ ดและการจองเทีย่ วบินอย่างกระชัน้ ชิดท�ำให้วทิ ยา
หาทีน่ งั่ ได้แค่ชนั้ ธุรกิจ แต่เจ้านายของเขาก็ยอมเพือ่ มาพบแม่ให้ทนั วันเกิด
หากฉายจะโกรธก็ไม่แปลก
อารมณ์ขนุ่ มัวยังเคลือบอยูบ่ นดวงหน้าหล่อหวาน หลังก้าวออกจากลิฟต์
ฉายจึงเปรยเสียงเข้ม
"แกเอากระเป๋าฉันไปเช็กอินทีโ่ รงแรมเลย เดีย๋ วฉันขึน้ แท็กซีข่ า้ งหน้าเอง"
"ท่านรองจะไปไหนครับ"
"นัมซานทาวเวอร์"
"แล้วจะให้ผมไปรับท่านรองกี่โมงดีครับ"
"ไว้ฉนั โทรหาแล้วกัน แกเอากระเป๋าไปเก็บแล้วจะหาซือ้ ของฝากเมีย
ก็ตามใจ ฉันคงอยู่ข้างบนสักพัก"
วิทยาลอบมองเจ้านายอย่างเห็นใจ ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญั หาหนักอกคิดไม่ตก
เจ้านายจะขึน้ ไปบนนัมซานทาวเวอร์เพือ่ ครุน่ คิดตามล�ำพัง ก่อนจะกลับมา
พร้อมหนทางแก้ปญั หาเสมอ คราวนีก้ ค็ งไม่ตา่ งกัน
โรงแรมทีก่ งั สดาลพักตัง้ อยูร่ มิ ถนนใหญ่ยา่ นมยองดง หน้าโรงแรมเป็น
จุดจอดรถแอร์พอร์ตบัส ฝัง่ ตรงข้ามเป็นห้างสรรพสินค้าล็อตเต้ และเดินถัดไป
เพียงไม่กี่ก้าวจะพบกับถนนช็อปปิ้งมยองดงอันคึกคักทั้งกลางวันกลางคืน
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หลังจากช็อปปิ้งของฝากให้ทางบ้านแล้วเธอก็กลับมาเช็กอินเข้าห้องพัก
นอนเกลือกกลิ้งบนเตียงคิงไซส์อย่างไร้จุดหมาย
เธอหมดเปลืองเวลากับอดีตเกือบชัว่ โมงในทีส่ ดุ ก็ขดุ ตัวเองออกจากเตียง
สวมแจ็กเก็ตเนือ้ หนาเตรียมตะลอนเทีย่ วให้ชมุ่ ปอดสมกับเงินทีเ่ สียไป
จ�ำได้ว่าครั้งก่อนที่มาเที่ยวเกาหลี ใต้กับอัสนีเราพักย่านมยองดง
และขึ้นรถบัสจากแถวมยองดงไปไม่กี่ป้ายแล้วข้ามถนนก็เจอลิฟต์ซึ่งน�ำสู่
จุดขึน้ กระเช้าของนัมซานทาวเวอร์ เธอชอบทิวทัศน์สดุ ลูกหูลกู ตาบนลานกว้าง
ด้านบนก่อนขึ้นสู่ตัวหอคอย
แต่วนั นีเ้ ธอว่างมากจึงเดินเรือ่ ยเปือ่ ยโดยมีกเู กิลแมปน�ำทาง มารูต้ วั อีกที
ก็อยู่ในกระเช้ากระจกทรงสี่เหลี่ยมซึ่งน�ำผู้โดยสารหลากหลายเชื้อชาติขึ้นสู่
นัมซานทาวเวอร์แล้ว อาคารบ้านเรือนลดขนาดเล็กลงเมือ่ กระเช้าเคลือ่ นที่
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ผูค้ นทีเ่ ดินออกก�ำลังกายในสวนสาธารณะนัมซานไม่ตา่ งจาก
ฝูงมดทีค่ ลานยัว้ เยีย้
ไม่นานกังสดาลก็เคลือ่ นตามฝูงชนออกจากกระเช้าสูล่ านกว้างขนาดใหญ่
ตรงฐานหอคอยนัมซานซึง่ มีรา้ นกาแฟ ร้านขายของทีร่ ะลึก และทีข่ ายตัว๋ ขึน้
หอคอยนัมซาน
อากาศวันนี้อยู่ที่ติดลบสามองศาเซลเซียส เวลาลมพัดกรูเข้ามาที
เนือ้ ตัวจึงหนาวสัน่ จนฟันกระทบกันกึกกัก เธอเลยถือโอกาสแวะซือ้ กาแฟร้อน
ก่อนมานัง่ พักขาบนเก้าอี้ไม้ตวั ยาวริมทางเดินพลางทอดสายตามองผืนฟ้า
กว้างใหญ่สีครามอีกเกือบครึ่งชั่วโมง
ความร้อนจากกาแฟและเสื้อแจ็กเก็ตตัวหนาไม่อาจต้านทานลมเย็น
กลุม่ ใหญ่ทพี่ ดั ต่อเนือ่ งระลอกแล้วระลอกเล่า เธอจึงยอมยกธงขาว ตัดสินใจ
ลงไปข้างล่างดีกว่า
ทว่ า ระหว่ า งทางลงไปยั ง จุ ด ขึ้ น ลงกระเช้ า นั้ น สายตาเจ้ า กรรม
ดันเหลือบเห็นบริเวณที่หนุ่มสาวนิยมไปคล้องกุญแจคู่รักเข้าพอดี อัสนี
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เคยคุกเข่าขอเธอแต่งงานหน้าแม่กุญแจที่เรามาคล้องด้วยกัน
เธอเคยฝันถึงช่วงเวลาขอแต่งงานสุดโรแมนติกและอัสนีกไ็ ม่ทำ� ให้ผดิ หวัง
เธอจึงยิม้ ทัง้ น�ำ้ ตาพลางยืน่ มือไปให้เขาสวมแหวน
'อีหน้าด้าน!'
เสียงกรีดร้องแหลมดังแทรกห้วงเวลาแสนหวาน ปลุกกังสดาลตืน่ จาก
ความเพ้อฝันมาพบความจริงอันขมขื่น
'มึงไม่เห็นรึไงว่ากูท้องลูกพี่อั๋น ยังหน้าด้านแย่งผัวกูอีก'
แม้เวลาผ่านมาแล้วกว่าหนึง่ เดือน แต่ความเจ็บปวดนัน้ ยังเสียดแทงอยู่
ทุกอณูหวั ใจ
ว่ากันว่าหวาดกลัวสิง่ ใดให้เผชิญหน้ากับสิง่ นัน้ เหตุผลนีก้ ระมังเธอจึง
เดินมาหยุดยืนทีจ่ ดุ คล้องกุญแจ สอดส่ายสายตาหาแม่กญุ แจสีชมพูหวานจน
พบ ก่อนเดินไปคว้าก้อนอิฐขนาดเหมาะมือซึ่งวางล้อมโคนต้นไม้แล้ว
ฟาดลงไปดังปั้ก
เสียงกระทบกันของวัตถุท�ำให้เจ้าหน้าที่วัยกลางคนสองคนพากันมา
ส่งภาษาเกาหลีพลางยกมือชีห้ น้าอย่างไม่พอใจ เธอทิง้ อิฐลงกับพืน้ สีหน้า
ตื่นตระหนก รีบยกมือไหว้แล้วสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
"ฉะ...ฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะ ขอโทษนะคะ"
"$#A$##@&*"
หญิงสาวมึนตึ้บ ไม่เข้าใจว่าพวกเขาพูดอะไรแม้แต่น้อย
"&*#@##%@!"
"ฉันจะไม่ท�ำแล้วค่ะ ฉันจะไปแล้วค่ะ ขอโทษค่ะ"
แต่เจ้าหน้าที่ทั้งสองดูเหมือนจะไม่เข้าใจที่เธอพูดและท�ำท่าจะเข้ามา
รวบแขนผู้ก่อเหตุท�ำลายข้าวของ เธอจึงพยายามเบี่ยงตัวหนี
"อย่าจับฉันส่งต�ำรวจนะคะ! ฉันไม่ได้ตงั้ ใจ ฉันแค่จะเอาแม่กญุ แจนีอ่ อก
ค่ะ"
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กังสดาลส่งเสียงเครือ น�ำ้ ตารืน้ ขึน้ มากองตรงขอบตาเมือ่ เจ้าหน้าทีห่ น้าดุ
ทัง้ สองไม่มวี แี่ ววใจอ่อน ถ้าถูกจับในต่างบ้านต่างเมืองเธอจะขอความช่วยเหลือ
จากใครได้
"$@%*&O$฿L#"
เสียงทุ้มนุ่มที่พูดเป็นภาษาเกาหลีดังขึ้นจากทางด้านหลัง เจ้าหน้าที่
ทั้งสองตอบกลับเสียงฉุน การสนทนาด�ำเนินต่ออย่างราบรื่น ครู่หนึ่ง
เจ้าหน้าทีส่ องคนก็ยอมความ แต่ยงั ไม่วายชีม้ อื ชี้ไม้มาในท�ำนองทีเ่ ดาได้วา่
'อย่าท�ำแบบนี้อีก'
กังสดาลรีบขอโทษขอโพยเป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ทั้งสองจึง
ยอมจากไปแต่โดยดี เธอหันกลับมามองอัศวินขี่ม้าขาวด้วยความตกตะลึง
เขาเป็นผู้ชายเกาหลีที่หน้าตาดีมาก...มากถึงมากที่สุด เธอมั่นใจว่า
หากเธอเคยพบเขามาก่อนย่อมไม่มีวันลืมผู้ชายรูปงามหน้าหวานราวกับ
ผูห้ ญิงคนนีแ้ น่ แต่เธอไม่เคยเจอเขามาก่อน แล้วเหตุใดประกายบางอย่าง
ในดวงตาคมกริบถึงสื่อว่าเขาเคยพบเธอมาก่อนเล่า
"ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะคะ"
เธอส่งภาษาอังกฤษให้เขา แล้วเขาก็ตอบกลับมาด้วยส�ำเนียงภาษาอังกฤษ
ชัดเจนราวกับเป็นเจ้าของภาษาเสียเอง
"คุณทุบของพวกนั้นท�ำไม"
"ฉันแค่...ฉันอยากทุบแม่กุญแจที่เคยมาคล้องกับแฟนทิ้งน่ะค่ะ"
"เพิ่งเลิกกับแฟนเหรอ"
"ค่ะ เขานอกใจฉันทั้งที่เราก�ำลังจะแต่งงานกันด้วยซ�้ำ"
"แทนที่จะเอาหินมาทุบแม่กุญแจ เอาไปทุบหัวหมอนั่นยังสะใจกว่า"
ค�ำตอบของชายแปลกหน้าท�ำให้เธอรูส้ กึ ระแวง จูๆ่ มาแนะน�ำให้เธอ
เอาหินไปทุบหัวแฟนเก่า หาคุกให้เธอชัดๆ ถึงเธอจะเกลียดอัสนีเข้ากระดูกด�ำ
แต่กไ็ ม่อยากหาเรือ่ งส่งตัวเองเข้าคุกหรอก ความระแวงทีช่ ายหนุม่ แปลกหน้า
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บ่มเพาะขึน้ ท�ำให้หญิงสาวรีบกล่าวขอตัว
"ขอบคุณมากนะคะ ฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะ ขอตัวนะคะ"
กังสดาลรีบหุนหันเดินจากมา จังหวะทีก่ ำ� ลังหยุดยืนหน้าประตูทางขึน้ ลง
กระเช้าเธอดันเหลือบเห็นเจ้าหน้าที่ชายสองคนนั้นและนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ทีเ่ ห็นเธอท�ำเรือ่ งน่าอายพากันจ้องเธอเป็นตาเดียว ท�ำเอาพวงแก้มแดงเรือ่
ด้วยความอับอาย ไม่รจู้ ะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน กระเช้าก็ยงั มาไม่ถงึ ไม่รวู้ า่
ต้องทนให้พวกเขามองถึงเมื่อไรจึงตัดสินใจเบนเข็มเดินลงบันไดหินแทน
แล้วกัน
ไหนๆ ก็ไม่มอี ะไรท�ำแล้ว สูเ้ ดินเล่นไปเรือ่ ยๆ ดีกว่า เดีย๋ วคงมีจดุ ให้เธอ
แวะเรียกแท็กซีก่ ลับโรงแรมเอง
เสียดายที่หญิงสาวมัวแต่ใจลอยจึงไม่รู้เลยว่าระหว่างเดินลงบันได
มาตลอดทางนั้นเองมีใครบางคนก�ำลังเดินตามเธออยู่ห่างๆ
เธอคือผู้หญิงที่นอนร้องไห้บนเครื่องบิน แต่เธอคงจ�ำเขาไม่ได้
เพราะเอาแต่ร้องไห้และเหม่อลอย พอพบหน้ากันเขาจึงปล่อยให้เธอ
เผชิญชะตากรรมคนเดียวไม่ได้เลยต้องช่วยไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
และรับปากว่าจะดูแลเธออย่างดี
แล้วเขาจะปล่อยคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลงบันไดไปตามล�ำพัง
ได้อย่างไร เกิดเธอนึกตัดช่องน้อยแต่พอตัวกระโดดลงจากยอดเขาขึ้นมา
เขาคงรู้สึกผิดไปจนวันตาย
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บทที่ 3

รักนะ แต่ไม่แสดงออก

วิทยาเลิกคิ้วสูงเมื่อเห็นเรือนร่างสูงราวร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร
นั่งรออยู่ตรงป้ายรถเมล์หน้าสถานีรถไฟกรุงโซลหรือโซลสเตชั่นซึ่งเป็น
ศูนย์รวมการคมนาคมในกรุงโซล มีท่ารถเมล์ รถไฟ และห้างสรรพสินค้า
อยู่ในบริเวณเดียวกัน ท่าทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและดวงหน้าแดงก�่ำ
เหมือนคนเพิง่ ออกก�ำลังกายมาหมาดๆ สร้างความแปลกใจให้ลกู น้องไม่นอ้ ย
"มาอยู่ที่โซลสเตชั่นได้ยังไงครับท่านรอง"
"ฉันเดินมา"
"เดินมา?! จากนัมซานมาโซลสเตชั่นไม่ใช่ใกล้ๆ เลยนะครับ"
"ฉันอยากเดินเล่นไม่ได้รึไง"
หัวคิว้ ของวิทยาย่นเข้าหากัน ขนาดจะข้ามถนนไปยังห้างสรรพสินค้า
ฝั่งตรงข้ามเจ้านายยังให้อ้อมรถไปเลย ประสาอะไรกับ 'เดินเล่น' จาก
นัมซานทาวเวอร์มาถึงโซลสเตชั่น
"เร่งแอร์ด้วย ฉันร้อน!"
ผูเ้ ป็นเจ้านายกระแทกเสียงพลางถอดเสือ้ แจ็กเก็ตและสเว็ตเตอร์ชมุ่ เหงือ่
ออก เหลือเพียงเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีเข้ม ก่อนเหลียวกลับไปมอง

Page �������������������.indd 23

16/7/2563 BE 13:51

เจ้าบ่าวขบวนสุดท้าย
24

ห้างสรรพสินค้าซึง่ หญิงสาวคนนัน้ เดินเข้าไปช็อปปิง้ โดยเธอไม่รแู้ ม้แต่นอ้ ยว่า
เธอเป็นสาเหตุให้เขาเหงื่อตก หึ!
คิดแล้วมันหงุดหงิดนัก แทนที่ลงบันไดมาถึงชั้นล่างแล้วหญิงสาว
จะเรียกแท็กซี่ กลับเดินทอดน่องเรื่อยเปื่อยจนเกือบจะตกฟุตปาธ ดีที่
รถคันข้างหลังเบรกไว้ทัน ไม่งั้นป่านนี้เธอคงแบนติดล้อรถบัสไปแล้ว
"คืนนีจ้ องร้านเดิมให้ดว้ ย ฉันจะฉลองวันเกิดกับสาวๆ หามาสักสิบคน
แล้วกัน"
"ครับท่านรอง เอ่อ...เมือ่ สักครูท่ า่ นประธานโทรมา ท่านให้ทา่ นรอง
โทรกลับด้วยครับ"
ฉายพ่นลมหายใจแรงๆ
"ฉันโทรไปอาจจะกวนเวลาพ่อกับเมียน้อยพ่อน่ะสิ"
วิทยาลอบถอนหายใจ ทุกครั้งที่เจ้านายเอ่ยถึงบิดาก็มักค่อนขอดถึง
บรรดาเมียน้อยของท่านเสมอ เขาเป็นเพียงลูกน้องตัวเล็กๆ จะกล้าแย้งอะไรได้
นอกจากตัดบท
"ท่านรองจะกลับวันไหนครับ ท่านประธานให้ถาม"
"อีกหลายวัน ฉันจะรอเจอแม่ อ้อ แกห้ามบอกพ่อนะว่าแม่ไม่อยู่"
"ผมไม่ได้พูดครับ"
วิทยารูจ้ กั และท�ำงานใกล้ชดิ ฉายมาเป็นสิบปี นอกจากความสามารถ
แล้ว การเก็บความลับเก่งคืออีกเหตุผลทีอ่ ดีตประธานใหญ่ผลู้ ว่ งลับเลือกวิทยา
มาดูแลหลานชายหัวแก้วหัวแหวน เขารูด้ วี า่ ไม่ควรพาดพิงให้สมุ าลีดยู ำ�่ แย่
ในสายตาท่านประธาน เพราะเจ้านายยังไม่ลม้ เลิกความตัง้ ใจให้พอ่ แม่กลับมา
คืนดีกนั
"ถ้าพ่อโทรมาอีก แกโม้ไปเลยนะว่าฉันมีความสุขมาก แม่ท�ำแต่
ของโปรดให้ฉันกิน เข้าใจไหมวิทยา"
"ครับ ที่จริงท่านรองน่าจะโทรไปหาท่านประธานหน่อยนะครับ ท่าน

Page �������������������.indd 24

16/7/2563 BE 13:51

นัทธิมา (นัธ)
25

คงอยากอวยพรวันเกิด"
แต่ฉายกลับส่งเสียงจึ๊กจั๊กอย่างหงุดหงิด
"อย่าลืมสิครับ อดีตท่านประธานสั่งเสียให้ท่านรองคอยเป็นหูเป็นตา
ไม่ให้สองแม่ลูกเป่าหูท่านประธาน"
"รู้แล้วน่า ฉันถึงไม่ยอมย้ายออกจากบ้านถาวร เพราะอยากเป็น
ก้างขวางคอพวกมันเล่นไงล่ะ"
นัยน์ตาคมดุเปล่งประกายกร้าวก่อนสั่งเสียงเข้ม
"ต่อสายพ่อให้หน่อย"
วิทยาจัดแจงท�ำตามค�ำสั่งก่อนส่งมือถือให้ท่านรองหน้าหวาน แล้ว
ปรายตามองผ่านกระจกมองหลัง
ชายหนุม่ มีเครือ่ งหน้านุม่ นวลอ่อนหวานซึง่ ได้รบั ถ่ายทอดพันธุกรรมนี้
มาจากผูเ้ ป็นแม่ ขณะทีแ่ ววตาคมกริบและเรือนกายสูงใหญ่ได้รบั ตกทอดจาก
ผู้เป็นพ่อ ส่วนผสมดังกล่าวท�ำให้ฉายเป็นหนุ่มฮอตที่สาวน้อยสาวใหญ่
ถูกตาต้องใจ บางรายถึงขั้นเสนอแพ็กเกจ
'กินฟรีไม่มีลิมิต'
แต่บังเอิญเจ้านายของเขาดันขี้เบื่อก็เลยไม่เคยคบผู้หญิงรายไหน
เกินหนึ่งเดือน ภาพลักษณ์ของฉายจึงหนีไม่พ้นหนุ่มเนื้อหอมจอมอื้อฉาว
ฉายา 'คาสโนว่าหน้าหวาน' แต่ฉายกลับไม่คิดแก้ข่าว ปล่อยให้โลโก้นี้
ประทับตราเขาไว้อย่างไม่ยี่หระ
เพอร์เฟ็กต์ครบเครือ่ งแบบนีแ้ ต่หนุม่ เนือ้ หอมกลับมีปมเรือ่ งบ้านแตก
ประสบการณ์ ในอดีตหล่อหลอมให้ท่านรองตีสองหน้าเก่งและชื่นชอบ
การเอาชนะเป็นที่สุด ตั้งแต่พ่อแม่เลิกกัน ฉายก็เรียกคะแนนความสงสาร
จากเชาว์ อดีตท่านประธานหรือคุณปู่ให้เทไปยังสุมาลีได้มากโข
ลือกันว่าสุมาลีได้ทรัพย์สินจากการหย่าร้างหลายร้อยล้านบาท แม้
หย่าร้างแล้วแต่สุมาลีกลับไม่เคยขาดการติดต่อพ่ออดีตสามีและลูกชาย
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เธอแวะมาหาท่านทุกเทศกาลส�ำคัญและโทรศัพท์มาพูดคุยให้ท่านสบายใจ
เป็นประจ�ำ ดังนัน้ เมือ่ อดีตประธานใหญ่เสียชีวติ ชือ่ ของสุมาลีจงึ ถูกระบุอยูใ่ น
พินัยกรรมอีกครั้ง
แม้ไม่ได้รบั หุน้ ในบริษทั แต่ทรัพย์สนิ จ�ำพวกเงินสดและเครือ่ งประดับ
มีค่าทั้งหลายซึ่งเคยเป็นของคุณย่าฉายกลับตกเป็นของสุมาลีครึ่งหนึ่ง
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ทีแ่ บ่งให้สมุ าลีแล้ว สมบัตทิ เี่ หลืออีกก้อนใหญ่
และหุ้นในบริษัทถูกแบ่งเป็นสองส่วนส�ำหรับชวาล ผู้เป็นลูกชายและฉาย
ผู้เป็นหลานอย่างเท่าเทียมกัน
แม้แต่วทิ ยาซึง่ เป็นเพียงคนนอกยังได้เงินสดก้อนโต ท�ำเอาผูน้ อ้ ยอึง้ กิมกี่
น�ำ้ ตาจะไหล
'ก็แกจงรักภักดี ไม่เคยนอกลู่นอกทางไปเข้าข้างพวกนั้น ฉันก็ต้อง
ตกรางวัลให้น่ะสิ'
'ท่านรองพูดยังกับว่าท่านรองรู้เนื้อหาในพินัยกรรมอย่างนั้นแหละ'
'ท�ำไมจะไม่รู้ ในเมื่อคุณปู่สั่งให้ท�ำพินัยกรรมตามที่ฉันต้องการ
ตอนแรกคุณปู่เกือบใจอ่อนเจียดเงินให้สองแม่ลูกนั่นแต่ฉันห้ามเด็ดขาด
คุณปู่ก็เลยตามใจฉัน'
แน่นอนว่าการไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียวท�ำให้อมาวสีและวาทิต ลูกติด
ของอมาวสีแค้นใจนักหนา
'หึ! คงคิดว่าเสแสร้งท�ำดีกับคุณปู่แล้วจะลบล้างความผิดที่พวกมัน
ท�ำลายครอบครัวฉันได้'
วิทยาคิดแล้วก็อดสงสารสองแม่ลกู นัน่ ไม่ได้ทดี่ นั เจอเจ้ากรรมนายเวร
สายโหดตามจองเวรไม่เลิกราเลยตกที่นั่งล�ำบากซวยไปตามระเบียบ
"ผมเองครับพ่อ"
เสียงของฉายดึงสติวทิ ยากลับมาก่อนเบนสายตาไปทีห่ น้ารถเพือ่ ความ
เป็นส่วนตัวของเจ้านาย
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"เป็นยังไงบ้าง แม่เราอยู่ตรงนั้นรึเปล่า เอาสายให้พ่อคุยสิ"
"แม่ไม่อยู่ครับ"
"อ้าว แม่เราไปไหน หรือว่าไปกับหนุ่มๆ?"
ถึงพ่อกับแม่จะเลิกรากันสิบกว่าปีแล้ว แต่ทงั้ คูไ่ ม่เคยห่างการติดต่อกัน
เพราะทุกเดือนพ่อจะมีหน้าทีส่ ง่ เงินให้แม่ ไม่เคยขาดแม้แต่เดือนเดียว
"แม่แค่ออกไปซื้อของน่ะครับ อีกเดี๋ยวก็กลับ"
"พ่อก็นึกว่ามัวหลงหนุ่มๆ อยู่ ฉายก็น่าจะห้ามแม่เราบ้าง อายุปูนนี้
ไม่อายคนข้างนอกบ้างรึไง"
"พ่อปล่อยแม่ไปตามทางของแม่เถอะครับ แม่ออกจะมีความสุขกว่า
ตอนอยูเ่ มืองไทยด้วยซ�ำ้ พ่อเองก็มเี มียใหม่แล้ว ไหนจะพวกตัวเล็กตัวน้อยอีก
จะอะไรกับแม่นกั ล่ะครับ"
"ยังไงลีก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียพ่อ จะไม่ ให้ดูด�ำดูดีเลยรึไง แล้วนี่เขา
ถามถึงพ่อรึเปล่า"
แปลกที่ ห ลายปี ม านี้ พ ่ อ พู ด ถึ ง แม่ บ ่ อ ยขึ้ น โดยเฉพาะหลั ง จาก
แม่บินกลับมาร่วมงานศพของคุณปู่เมื่อปีที่แล้ว แม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างพ่อกับแม่ แต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีไม่ใช่เหรอ
คิดๆ ไปแล้วเขาก็สงสัย เขาไม่เคยถามพ่อกับแม่เลยด้วยซ�้ำว่า
พวกเขารักกันได้อย่างไร ไหนๆ นึกขึ้นได้แล้วก็ลองถามดูสักหน่อยดีกว่า
"ผมถามหน่อยสิครับ เมื่อก่อนพ่อกับแม่ใครจีบใครก่อนครับ"
"ก็ตอ้ งเป็นพ่อน่ะสิ สมัยสาวๆ แม่เราน่ะคนจีบเยอะแยะ พ่อต้องบิน
ข้ามน�้ำข้ามทะเลไปหาเขาทุกอาทิตย์กว่าจะยอมใจอ่อนแต่งงานด้วย พ่อนี่
ใจหายใจคว�่ำอยู่หลายที ชื่อสุมาลีพ่อก็ตั้งให้หลังจากลียอมแต่งงานด้วย
แม่เรารักพ่อไม่เท่าครึ่งที่พ่อรักเขาหรอก"
"ถ้ารักกันแบบนี้ ท�ำไมถึงเลิกกันล่ะครับพ่อ"
พ่อนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจกลับมา
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"เป็นความผิดของพ่อเอง"
ฉายรูเ้ รือ่ งความสัมพันธ์ระหองระแหงของพ่อแม่ตอนเขาอายุสบิ สาม
มือทีส่ ามคนนัน้ เป็นเลขานุการส่วนตัวของพ่อ เป็นลูกสาวของหนึง่ ในผูบ้ ริหาร
แห่งวีโฮลดิ้งกรุ๊ปและเป็นม่ายสาวเนื้อหอม ความใกล้ชิดของหนุ่มสาว
และความทะเยอทะยานของผูบ้ ริหารคนนัน้ ผลักดันให้อมาวสีกล้าทุม่ สุดตัว
เพื่อแย่งชิงสามีคนอื่น
แม่เริ่มระแคะระคายและจับผิดพ่อทุกครั้งที่กลับบ้าน ความสัมพันธ์
ของทัง้ คูย่ ำ่� แย่ลงทุกวัน แม้แต่คณุ ปูก่ พ็ ดู ไม่ออก ได้แต่ปลอบโยนหลานชาย
ด้วยความสงสารและปล่อยให้พ่อกับแม่ตัดสินใจกันเอง
"แล้วท�ำไมฉายไม่ไปช่วยแม่เราหิ้วของล่ะ" ผู้เป็นพ่อตัดบทเมื่อเห็น
ฉายเงียบไป "เห็นแม่เราแข็งแรงแบบนัน้ แต่เขาป่วยบ่อยนะ ส่งบิลมาเบิก
ค่าหมอหลายทีแล้ว บอกให้กลับมาอยูเ่ มืองไทยก็ไม่เอา พ่อรูว้ า่ ลีเหม็นหน้าพ่อ
แค่ไหน พ่อก็ไม่ได้จะกวนเขาให้กลับมาอยูบ่ า้ นด้วยกัน ลีเขาชอบบ้านแบบไหน
ก็ไปเลือกเอา แต่นกี่ ลับปฏิเสธท่าเดียว รัน้ ไม่เข้าเรือ่ ง"
พ่อบ่นยืดยาวถึงแม่อีกครู่หนึ่งก็ย�้ำให้เขาโทรตามแม่ แต่ฉายกลับ
แสร้งปฏิเสธ
"ผมไม่กล้าโทรหรอกครับ กลัวไปเป็นก้างขวางคอแม่กับแฟนใหม่
รายนีห้ ล่อยังกับเดินลงมาจากแคตวอล์กเลยนะครับ ขนาดผมยังหล่อสูไ้ ม่ได้"
"หึ! แก่ตัวก็เหี่ยวเหมือนกันหมดนั่นแหละ เงินที่พ่อส่งให้ทุกเดือน
คงไม่พ้นเอาไปเลี้ยงเด็กพวกนี้ล่ะสิ"
พ่อแค่นเสียงหยัน แต่ฉายกลับกลั้นหัวเราะแทบไม่อยู่
"ที่จริงพ่อไม่ต้องโอนเงินให้แม่ก็ได้ครับ ผมจัดการเอง พ่อจะได้
ไม่ล�ำบากใจ"
"ไม่ต้อง...มันหน้าที่พ่อ"
ฉายเลิกคิว้ พลางหวนนึกถึงค�ำพูดของแม่เมือ่ นานมาแล้วตอนเขาบอกว่า
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จะโอนเงินให้แทนพ่อ
'ให้พอ่ เราโอนน่ะดีแล้ว เหลือเงินเยอะนักก็สง่ มาให้แม่ใช้' ฉายมองแม่
ด้วยสีหน้ากังวล 'ไม่ตอ้ งห่วงหรอกฉาย แม่รวู้ า่ จะรับมือพ่อเรายังไง แค่บอกว่า
ป่วยหน่อยก็กุลีกุจอส่งเงินมาเพิ่มแล้ว'
ตอนนัน้ ฉายยังไม่เข้าใจนัก มาคิดได้ทหี ลังว่าบางทีการทีพ่ อ่ ยืนกราน
จะโอนเงินให้แม่ดว้ ยตนเองทุกเดือนนัน่ อาจเป็นข้ออ้างเดียวทีพ่ อ่ ไว้ใช้ตดิ ต่อแม่
"ไว้แม่มาถึงเมื่อไรผมจะให้แม่โทรกลับนะครับ"
"บอกลีว่าโทรมาได้ตลอด พ่อไม่เคยไม่รับสายแม่เราสักครั้ง"
หัวคิ้วเรียวย่นเข้าหากัน เหตุใดพ่อพูดเช่นนั้น ฉายจ�ำได้ว่าเมื่อก่อน
แม่มักร้องไห้คร�่ำครวญว่าพ่อชอบตัดสายแม่ทิ้ง หรือว่าคนตัดสายจะเป็น
นังงูพิษอมาวสี?
"ไว้ผมจะโทรไปเช็กกับพ่อก่อนแล้วกันครับ เผื่ออมาวสีอยู่ จะได้
ไม่รบกวนเวลาของพ่อ"
"คิดมากไม่เข้าเรื่อง วสีอยู่ในโอวาท เขาไม่กล้าพูดอะไรหรอก ยังไง
ลีก็มาก่อนเขา"
ฉายแสยะยิ้มเหี้ยมหลังจากวางสาย
เมือ่ ก่อนพ่อคงไม่รวู้ า่ ลับหลังพ่อนังงูพษิ โทรมายัว่ ประสาทแม่ ส่งรูป
และข้าวของของพ่อมาป่วนจนแม่สติแตก วีนใส่พอ่ บ่อยๆ น�ำมาสูก่ ารหย่าร้าง
ในที่สุด ตอนนั้นเขายังเด็ก ยังปกป้องแม่ไม่ได้
แต่...ไม่ใช่ตอนนี้!
'พวกมัน' ท�ำร้ายหัวใจแม่ พังครอบครัวเขาจนราบเป็นหน้ากลอง
แล้วเหตุใดฉายจะเอาคืนบ้างไม่ได้
เขี้ยวลับที่เขาตะไบจนแหลมคมตลอดหลายปีมานี้จะกรุยทางให้แม่
หวนกลับคืนมาเป็นคุณนายลีแห่งวีโฮลดิ้งกรุ๊ปอย่างสง่างามแน่นอน
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บทที่ 4

แกว่งเท้าหาเสี้ยน

"รู้จักเหรอครับคุณฉาย"
"ใคร"
"ก็ผู้หญิงผมยาวหน้าสวยคนนั้น ผมเห็นคุณฉายมองผู้หญิงคนนั้น
หลายทีแล้ว"
วิทยาชีม้ อื ไปยังหญิงสาวซึง่ ถูกวัยรุน่ ชายเกาหลีราวสามสีค่ นห้อมล้อม
และคะยั้นคะยอให้ดื่มไม่หยุด
"ใครจะไปอยากรู้จักล่ะ"
วิทยาเลิกคิ้วแปลกใจ ผู้หญิงคนนั้นมีใบหน้าสวยซึ้ง รูปร่างบอบบาง
แต่มสี ว่ นเว้าส่วนโค้ง แม้ไม่เซ็กซีเ่ หมือนคูค่ วงทีผ่ า่ นมาของเจ้านาย แต่กจ็ ดั ว่า
เป็นผูห้ ญิงสวยน่ามองคนหนึง่ เลยทีเดียว แล้วมีหรือคาสโนว่าฉายจะมองไม่เห็น
"ไม่เหมือนคนเกาหลีเลย ลุคนี้น่าจะคนไทย แต่ดูท่าคืนนี้คงไม่รอด
พวกหนุ่มๆ นั่น"
ฉายปรายตามองชายหนุ่มวัยกลัดมันพวกนั้นด้วยความหงุดหงิดใจ
พลางสะบัดเสียงขุ่น
"ไปเถอะ!"
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เขาเดินขึน้ บันไดไปยังห้องวีไอพีซงึ่ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ สองของผับหรูยา่ นคังนัม
บริเวณชัน้ สองของผับนีถ้ กู ออกแบบเป็นห้องส่วนตัวส�ำหรับลูกค้ากระเป๋าหนัก
ทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัว ภายในห้องสีเ่ หลีย่ มตกแต่งด้วยโทนสีดำ� เหลือบทอง
มีโซฟารูปตัวยูตงั้ อยูร่ มิ ผนัง
ไม่นานสาวๆ ตัวท็อปของร้านก็กา้ วเข้ามาปรนนิบตั เิ จ้านาย วิทยาจึง
ออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงแต่ไม่ถึงสิบนาทีเจ้านายก็ตามออกมาสมทบ
"ท�ำไมออกมาเร็วจังล่ะครับ"
"ไม่มีอารมณ์!"
วิทยาเลิกคิว้ สูง ไม่เคยได้ยนิ คาสโนว่าหน้าหวานเอ่ยประโยคนีม้ าก่อน
หญิงสาวแต่ละคนทีค่ ดั เลือกมาบริการเจ้านายล้วนสวยเซ็กซี่ไม่แพ้นางแบบ
ชุดชัน้ ในวิคตอเรีย'ส ซีเคร็ท แล้วอาการอัดควันเข้าปอดไม่หยุดแบบนีค้ อื อะไร
"ให้ทางร้านส่งสาวอื่นมาให้เลือกไหมครับ"
"ไม่ต้องหรอก แกเข้าไปแทนแล้วกัน"
เลือดในกายของวิทยาเดือดพล่าน ขนาดกลัวภรรยาจนหัวหดแต่ชายหนุม่
ก็ยงั ใจสัน่ อยากลองของใหม่อยูด่ ี
"ไหนๆ ก็จ่ายเงินไปแล้ว ไปสิ ฉันยกให้ ถือเสียว่าเป็นโบนัสพิเศษ"
"แล้วท่านรองจะไปไหนครับ"
"ฉันว่าจะยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงนี้แหละ มีเรื่องให้คิดนิดหน่อย"
"แล้วคุณลิซล่ะครับ เห็นว่าเธอจะแวะมาหาท่านรองที่ผับด้วย"
ฉายแบะปากอย่างเอือมระอา แฟนก็ไม่ใช่ เป็นเพียงว่าทีแ่ ฟนซึง่ คุณปู่
เคยเปรยว่าอยากให้คบหากันแค่นนั้ แต่อกี ฝ่ายกลับน�ำไปตีความผิดๆ ฉาย
เห็นแก่หน้าคุณปู่และพ่อของศลิษาซึ่งมีหุ้นอยู่ในบริษัทจึงแสร้งเอาหูไปนา
เอาตาไปไร่ แต่หากยังขืนวุ่นวายกับเขาไม่เลิกคงได้เจอดีกันบ้าง
"นัดไว้สี่ทุ่มไม่ใช่เหรอ นี่เหลืออีกชั่วโมง ปกติลิซก็มาเลตอยู่แล้ว
แกใช้ห้องนั้นตามสบาย"
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วิทยาคลีย่ มิ้ กรุม้ กริม่ ก่อนหายเข้าไปรับโบนัส ทิง้ ให้เจ้านายยืนรับลมหนาว
ตามสบาย
"ปล่อย! ช่วยด้วย!"
เสียงอ้อแอ้ดังขึ้นเป็นภาษาอังกฤษจากหน้าผับดึงสายตาของฉาย
ให้ก้มลงไปมองเหล่าชายหนุ่มซึ่งก�ำลังรุมล้อมหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ ที่จริง
เรื่องของชายหญิงจะกินตับกันไม่ใช่ธุระของเขา แต่พอได้ยินเสียงกรีดร้อง
เป็นภาษาไทยฉายก็ต้องดึงสายตากลับไปหยุดที่จุดเดิม
ชายหนุม่ สามคนก�ำลังยือ้ ยุดหญิงสาวร่างเพรียวในเสือ้ คอเต่าแขนกุด
กับกางเกงยีนเข้ารูป โดยไม่มลี กู ค้าหน้าร้านคนใดคิดยืน่ มือเข้าช่วยเหลือ
"ให้มันได้อย่างนี้สิวะ!"
ฉายกัดฟันกรอด เร่งฝีเท้าลงจากชัน้ บน พุง่ ตัวไปทีห่ น้าร้าน ก่อนจะ
พบว่าหญิงสาวคนนัน้ ก�ำลังยึดเสาไฟบริเวณหน้าร้านไว้แน่น ปากก็รอ้ งขอ
ความช่วยเหลือด้วยเสียงอ้อแอ้
บ้าฉิบ!
เขาสบถกับตัวเอง ก่อนวิง่ ไปยกเท้าถีบชายหนุม่ ตัวการจากทางด้านหลัง
จนหมอนัน่ หน้าคะม�ำ เพือ่ นอีกคนจะเข้ามาช่วยจึงโดนหมัดลุน่ ๆ ฟาดปาก
ล้มลงไปทับคนแรก ส่วนอีกคนก็ยนื ยักแย่ยกั ยัน เก่งแต่ปาก
"มึงเป็นใครวะ...ไอ้ตุ๊ด!"
หนุ่มหน้าหวานถลึงตาใส่แล้วประเคนฝ่าเท้าเข้ากลางอกจนฝ่ายนั้น
ล้มกลิ้งไปที่พื้น ก่อนจะตามเข้าไปกระทืบทั้งสามซ�้ำอีกหลายที
ท�ำอย่างไรได้ ฉายดันได้ดเี อ็นเอหน้าหวานของแม่มากเกินพิกดั จึงถูก
เพือ่ นล้อว่า 'ตุด๊ ' ตัง้ แต่ยงั เล็ก ตอนเด็กสูค้ นไม่ได้กอ็ าศัยฟ้องครูฟอ้ งปู่ แต่
พอโตขึน้ เขาก็จดั การพวกปากไม่มหี รู ดู ด้วยก�ำปัน้ และลูกถีบจนพวกมันเข็ดขยาด
ไม่กล้าตอแย พอมาได้ยนิ ค�ำพูดระคายหูเขาจึงระบายอารมณ์หงุดหงิดลงกับ
ทัง้ สามไม่ยงั้
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"ยอมแล้ว! ยอม!"
ฉายถอยฉากออกมายืนเท้าเอวดูผลงาน พวกมันดูสะบักสะบอม
ไม่น้อย กระนั้นก็ยังมีแรงวิ่งกรูกันไปขึ้นรถของเพื่อนอีกคนที่ขับมาจอด
ก่อนบึ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจึงตวัดสายตามองหญิงสาวที่ยืน
เหนี่ยวเสาอย่างไม่มั่นคงนัก
"เป็นไงบ้างคุณ"
"ขอบ...คุณ"
เธอตอบเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น สีหน้าแดงก�ำ่ นัยน์ตาฉ�ำ่ เยิม้
แบบคนที่ดื่มไปเยอะ เรือนร่างอ้อนแอ้นทรงตัวแทบไม่ไหวท�ำเอาคนมอง
ลอบถอนหายใจ ชายหนุม่ สะบัดหน้าไปทางเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
หน้าผับหรูอย่างไม่พอใจ แต่ฝา่ ยนัน้ กลับก้มหน้างุด ไม่กล้าปริปากเมือ่ เห็น
สายตาคมกริบของแขกซูเปอร์วีไอพี
"ไหวไหม พักที่ไหน เดี๋ยวไปส่ง"
"ไม่บอก เดี๋ยวพาไปปล�้ำ"
หญิงสาวตอบเสียงอ้อแอ้พลางเกาะเสาไฟไว้แน่น ก่อนหัวเราะคิกคัก
เหมือนคนสติไม่สมประกอบ ท�ำเอาคนฟังยกมือเท้าเอวอย่างระอา
"จะไปไหม"
"ไม่! คุณจะพาฉันไปปล�้ำ"
"เมาแบบนี้ใครจะเอาลง"
ฉายยกมือขึ้นลูบหน้า อยากทึ้งผมตัวเองนัก เขาหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ
จังหวะทีฉ่ ายก�ำลังจะยอมแพ้และทิง้ เธอกอดเสาตามล�ำพัง จูๆ่ เธอก็
คว้าหมับเข้าที่ขากางเกงพลางยึดไว้มั่นราวกับเป็นเกราะก�ำบังชิ้นใหม่
"เฮ้ย ท�ำอะไรเนี่ย!"
"คุณจะทิ้งฉัน ฮือๆ ทิ้งฉันเหมือนพี่อั๋นเลย"
เธอระเบิดน�้ำตาออกมาโฮใหญ่ ท�ำเอาคนรอบข้างเหล่มองราวกับ
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เขาเป็นนักโทษฉกรรจ์ ฉายสะบัดขากางเกงออกจากการเกาะกุม แต่คนขีเ้ มา
กลับเปลี่ยนมากอดขาเขาไว้แน่นแทน
"ปล่อย!"
"คุณใจร้าย คุณจะทิ้งฉัน ฮือๆๆ"
ฉายยกมือขึ้นกุมศีรษะ ถลึงตาใส่คนขี้เมาด้วยสีหน้าละเหี่ยใจ
เวรกรรมอะไรของกูวะเนี่ย!
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บทที่ 5

โปรดสัตว์ได้บาป

ร้อน...เหมือนไก่กำ� ลังถูกย่างอยูใ่ นเตาเผา พลิกไปทางไหนก็รอ้ นวูบวาบ
ไปหมด
กังสดาลพยายามปรือตาขึน้ มองภาพตรงหน้า แต่เปลือกตากลับหนักอึง้
เธอต้องใช้ความพยายามอยูค่ รูใ่ หญ่จงึ เห็นว่าคนทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ เป็นผูช้ ายร่างใหญ่
กรอบหน้าของเขาบึกบึนแบบบุรุษ แต่เครื่องหน้ากลับมีความหวานละมุน
แบบผู้หญิง
"คุณคะ!"
เสียงของเธอแหบโหย มือเรียวบางฝืนยกขึน้ ไขว่คว้าขอความช่วยเหลือ
แต่อกี ฝ่ายกลับปัดมือเธอออก ก่อนเปรยด้วยน�ำ้ เสียงฉุนกึก
"คุณคะ ปิดฮีตเตอร์ ฉันร้อน!"
ไม่เพียงแต่พูด มือเรียวบางกลับป่ายปะไปทั่วเพื่อควานหาไอเย็น
แต่กลับคว้าเจอแต่ 'ของแข็ง'
"บ้าฉิบ! ขับให้มันเร็วๆ หน่อย แล้วก็เร่งแอร์ด้วย แม่นี่จะกินหัวฉัน
อยู่แล้ว"
ฉายสบถเป็นภาษาเกาหลี รีบปัดมือหญิงสาวให้พ้นไปจากต้นขา
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ก่อนจะยัดหมอนอิงให้หญิงสาวกอดไว้
ข่มความวูบวาบทีพ่ งุ่ เข้าเล่นงานจนกายหนุม่ เดือดพล่าน ความแกร่งกร้าว
กลางกายพานจะก�ำเริบเสิบสาน
เขาเสมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยหวังจะข่มความฟุ้งซ่านให้สงบ
ราบคาบ แต่หารู้ไม่ว่ากลับสบช่องให้โจรสาวยื่นหน้าเข้ามาส่งจมูกฟุดฟิด
เหมือนหมาล่าเนือ้ พอแน่ใจแล้วว่าเป้าหมายทีต่ อ้ งการอยูต่ รงหน้าก็วางมือ
ทาบลงบนก�ำแพงเย็นเฉียบตรงหน้าทีข่ ยับขึน้ ลงได้
ริมฝีปากแดงอิม่ เผยอขึน้ นัยน์ตากลมใสแจ๋วช้อนมองเหยือ่ อันโอชะ
แต่คนที่ก�ำลังจะถูกปล้นสวาทกลับเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ
"คุณสวยจัง!"
หากค�ำพูดนี้หลุดออกจากปากผู้ชายคงมีดวลหมัดกันบ้าง แต่พอ
หลุดจากปากผูห้ ญิงอ้อนแอ้นซึง่ ก�ำลังก่ายเกยอยูบ่ นตักพลางจ้องริมฝีปากเขา
อย่างเอาเป็นเอาตาย คาสโนว่าหน้าหวานก็ไม่รจู้ ะตอบกลับยังไง ยังไม่ทนั
ห้ามปรามโจรปล้นสวาท เธอก็เลือ่ นหน้าเข้ามาทาบริมฝีปากลงบนกลีบปาก
หยักสวยของเขาอย่างแผ่วเบาคล้ายเด็กน้อยที่ก�ำลังจุ๊บแก้มคุณปู่คุณย่า
เวลาได้ขนมหวาน
เพียงชั่วพริบตาเธอก็ผละออก หมดความสนใจริมฝีปากร้อนผ่าว
ทีน่ กึ ว่าจะเย็นละมุนละไม แต่คนถูกปล้นจูบหน้าตาเฉยกลับเบิกตาโพลงเพราะ
เรียวปากนุม่ ละมุนยังทิง้ เชือ้ ไฟไว้ในหัวใจ ฉายจึงตวัดวงแขนรัดเอวคอดกิว่
ไว้ในอ้อมแขนท่ามกลางการดิ้นรนผลักไสไม่หยุด
"อย่ายุกยิก เดี๋ยวเจอของแข็งหรอก!"
โจรสาวขี้เมาไม่เข้าใจว่า 'ของแข็ง' ที่ว่าคืออะไร จึงพยายามดิ้นหนี
ไอร้อนผ่าวชวนอึดอัด แต่อ้อมแขนแข็งแรงกลับกระชับแน่นขึ้นพลาง
เอื้อมมือไปปัดช่องแอร์ริมประตูคนนั่งให้หันมาหา หญิงสาวในอ้อมแขน
จึงเริ่มสงบและซุกหน้ากับอกกว้างอย่างเต็มอกเต็มใจ แถมยังถูหน้ากับ
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เสื้อเชิ้ตสีขาวของตนราวกับลูกแมวขี้อ้อนอีกแน่ะ
"เย็นขึ้นไหม"
"อือ!"
แล้วหญิงสาวก็ผล็อยหลับไป มาสะดุง้ ตัวอีกทีตอนรูส้ กึ ว่าถูกอุม้ เข้ามา
ที่ไหนสักแห่งซึง่ มีไฟส่องสว่าง บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยหินอ่อนและ
มีสีทองดูหรูหราไปหมด
"ที่หนายยย"
เสียงอ้อแอ้ถามเป็นภาษาไทยแต่ชายหนุม่ ไม่ได้ตอบ กลับกระชับวงแขน
แน่นขึน้ แล้วเดินดิง่ เข้าสูล่ ฟิ ต์โดยสาร
"ปล่อย!"
"ขืนปล่อยก็ร่วง จะเอาไหม!"
ชายหนุ่มขึ้นเสียง แสร้งท�ำทีจะคลายอ้อมแขนจนหญิงสาวรู้สึกว่า
ก�ำลังจะร่วงลงไปในเหวจึงรีบคว้าต้นคออีกฝ่ายไว้มั่น
"ม่ายยย!"
ชายหนุม่ ลอบเบะปาก กลอกตามองเพดานลิฟต์ดว้ ยความระอา ยัว่ ดีนกั
ปล�ำ้ เสียให้สนิ้ เรือ่ งสิน้ ราวเลยดีไหม ขยันก่อแต่เรือ่ ง
แต่คนอย่างฉายน่ะเหรอจะปล�ำ้ คนเมา รูถ้ งึ ไหนอายถึงนัน่ คาสโนว่าฉาย
ไม่เคยลักหลับใคร เขาตัดสินใจผลักความคิดชั่วร้ายทิ้งไปแล้วเดินดุ่มๆ
ออกจากลิฟต์ตรงไปยังห้องสวีตชั้นบนสุดของโรงแรมหรูกลางกรุงโซล
คนขับรถจัดแจงเปิดประตูและทิ้งคีย์การ์ดไว้ที่ชั้นวางของข้างประตู
ก่อนทิง้ เจ้านายไว้กบั หญิงสาวในอ้อมแขน ห้องพักกว้างแบ่งเป็นโถงรับแขก
ขนาดใหญ่ตรงกลาง สุดทางเดินมีประตูบานเลือ่ นซึง่ ซ่อนห้องนอนไว้ภายใน
ฉายชั่งใจไม่นานก็ตัดสินใจวางเธอลงบนโซฟาตัวเขื่องสีด�ำ
เขาไม่ใช่นกั บุญแล้วก็ไม่ใช่สภุ าพบุรษุ เรือ่ งอะไรจะจ่ายเงินหลักแสน
เพือ่ นอนบนโซฟาแล้วปล่อยให้โจรสาวตัวแสบปล้นเตียงนอนหลังใหญ่หน้าตาเฉย
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เธอทิง้ ตัวดิง่ ฟุบหน้าแผ่หลาบนโซฟาตัวใหญ่โดยไม่สนใจว่าใครบางคน
จะยืนอึง้ กิมกี่ ไม่แน่ใจว่าระหว่าง 'เสียดาย' กับ 'โล่งอก' เขารูส้ กึ อย่างไหน
มากกว่ากัน
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บทที่ 6

ปราบพยศปีศาจจิ้งจอก

ฉายก็แค่ยนื สูบบุหรีอ่ ยูต่ รงระเบียงห้องนอน สูบเสร็จแล้วก็แค่จะออกไป
หยิบน�้ำดื่มเพื่อดับกระหาย เพราะหลังจากหอบหิ้วหมอนกับผ้าห่มมาให้
ผูห้ ญิงคนนัน้ เขาก็ไม่ได้ยา่ งกรายออกจากห้องนอนอีกเลย เขาจ่ายเงินหลักแสน
ต่อคืนแล้วเหตุใดจะเดินไปไหนมาไหนในห้องพักของตนไม่ได้เล่า ฉายย�ำ้ กับ
ตัวเอง ก่อนสาวเท้าออกจากห้องนอน
สายตาคมกริบมุ่งหน้าไปยังตู้เย็นซึ่งอยู่ในครัวใกล้โซนรับแขก แต่
เดินไปได้ไม่กี่ก้าวกรอบตาเรียวยาวกลับเบิกโตด้วยความตื่นตะลึง
บ้าฉิบ!
ฉายรู้ดีว่าสุภาพบุรุษควรเบี่ยงสายตาไปทางอื่น แต่บังเอิญเขาไม่ใช่
สุภาพบุรษุ เขาเป็นคาสโนว่าจอมเจ้าชูจ้ งึ ไม่อาจถอนสายตาไปจากร่างเย้ายวน
ซึ่งกลิ้งลงมานอนบนพื้นได้
เลือดในกายถูกเรือนร่างอ้อนแอ้นซึ่งเหลือเพียงชุดชั้นในตัวจิ๋วสีขาว
เคี่ยวจนร้อนระอุ ริมฝีปากหยักสวยขบเข้าหากันแน่นละม้ายจะห้ามปราม
สัญชาตญาณดิบให้แพ้พา่ ย แต่ชว่ งขายาวกลับก้าวฉับๆ ไปหาคนทีน่ อนบิดกาย
อยูบ่ นพืน้ ก่อนจะยืน่ นิว้ ไปคีบผ้าห่มลงมาวางโปะร่างอ้อนแอ้นบนพืน้ เตรียม
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พลิกกายหนีเข้าห้อง
แต่จู่ๆ ข้อเท้ากลับถูกยื้อยุดตามมาด้วยเสียงอ้อนแผ่วหวาน
"คุณคะ...ร้อน!"
ฉายเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ อะไรที่ไม่ควรจะ 'ลุก' ตอนนี้ก็เตรียมจะ
แผลงฤทธิ์อยู่รอมร่อ
"ปล่อย!"
ฉายสะบัดข้อเท้าออกจากอุง้ มือร้อนผ่าวพลางขยับถอยแต่รา่ งอ้อนแอ้น
กลับพลิกตัวขึน้ มาก่อนเดินตุปดั ตุเป๋เข้าหาร่างสูงซึง่ สวมเพียงกางเกงผ้ายืดสีเทา
เพียงตัวเดียว
"ร้อน...ปิดฮีตเตอร์หน่อย"
เธอท้วงเสียงอ้อแอ้ นัยน์ตากลมโตแดงก�ำ่ ฉ�ำ่ เยิม้ ราวกับมีหยาดน�ำ้ พราว
อยู่ในดวงตาสวยซึง้
กินไปกี่แก้วกันเนี่ยถึงลูกผีลูกคนแบบนี้
"คุณคะ"
"รู้แล้ว เดี๋ยวปิดให้ อย่าเข้ามา!"
ฉายขยับถอยอีกหลายก้าวพลางลนลานปิดฮีตเตอร์มอื สัน่ ผ่านผูห้ ญิง
มาตัง้ เท่าไรแต่ไม่เคยมีครัง้ ไหนทีเ่ ห็นผูห้ ญิงแก้ผา้ แล้วเหงือ่ ท่วมใจเต้นแรง
รับมือยากแบบนี้มาก่อน
"ปิดแล้ว!"
เขารีบโพล่งออกมาราวกับจะใช้มนั เป็นยันต์กนั โจรหืน่ แต่หนั กลับมา
ยังไม่ทันเต็มตัวโจรสาวก็ยืนยิ้มกรุ้มกริ่มอยู่ตรงหน้าพลางยกนิ้วชี้ขึ้นจิ้มอก
เปลือยเปล่าของเขาหนึ่งทีก่อนหัวเราะคิกคัก
"เย็นจัง!"
พูดไม่ทันขาดค�ำแม่คุณก็โถมเข้ากอดพลางถูไถใบหน้ากับอกกว้าง
เย็นเฉียบตรงหน้า
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เนื้อตัวนุ่มนิ่มร้อนระอุราวกับถูกสุมไฟ ไม่แปลกเลยที่ไอเย็นเฉียบ
บนตัวเขาจากการออกไปตากลมหนาวสูบบุหรี่จะดึงดูดเธอถึงเพียงนี้
รู้อย่างนี้ไม่เปิดฮีตเตอร์ ให้หรอก อุตส่าห์หวังดีเห็นว่ายิ่งดึกอากาศ
ก็ยิ่งหนาวเลยหอบผ้าห่มมาให้ แถมเปิดฮีตเตอร์ ให้ด้วย ที่ ไหนได้...
เกือบถูกเธอเขมือบลงท้องเสียแล้ว
หากวิทยามาเห็นว่าคาสโนว่าหนุ่มผู้คร�่ำหวอดในสมรภูมิรักถึงกับ
หน้าตื่น มือไม้ลนลานยามถูกเรือนร่างเย้ายวนจู่โจมมันคงข�ำกลิ้ง
"ร้อนนักใช่ไหม"
"อืม!"
ฉายรู้ดีว่าความยับยั้งชั่งใจของตนใกล้จะหมดลงจึงกระชากวงแขน
เรียวบางออกจากบัน้ เอว ลากแม่ตวั น้อยหัวโยกหัวคลอนตามเข้าห้องนอนสู่
ห้องน�ำ้ ด้านใน มือหนารวบเอวเล็กแล้วยกเธอเข้าไปไว้ในคอกอาบน�ำ้ กระจก
ทรงสี่เหลี่ยมพลางเอื้อมมือไปตั้งโปรแกรมอัตโนมัติที่ควบคุมฝักบัวไว้
จนแล้วเสร็จ
"อยู่นิ่งๆ เข้าใจไหม"
หญิงสาวปรือตามองเขาอย่างงุนงงแต่กย็ อมพยักหน้าตาม แล้วทันทีท่ี
มือหนาลากกระจกใสปิดเข้าหากันกักขังเธอไว้ภายใน สายน�ำ้ เย็นเฉียบราวกับ
น�ำ้ แข็งขัว้ โลกก็กระหน�ำ่ เทลงมาจากฝักบัวบนเพดาน
เสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังลั่นห้อง มือบางยกขึ้นทุบกระจกไม่ยั้ง
เรือนร่างเย้ายวนดิ้นเร่าๆ ราวผีโดนข้าวสารเสก
ไม่ใช่...เธอไม่ใช่ผธี รรมดา แต่เป็นปีศาจจิง้ จอกเจ้าเสน่ห์ เซ็กซีเ่ ย้ายวน
ยิง่ กว่าผีหา่ ซาตานตัวใด ทรวดทรงอวบอัดภายใต้บราเซียร์ตวั น้อยล้นทะลัก
ออกมาละม้ายจะหลอกล่อให้นกั พรตหนุม่ ตบะแตกแล้วเข้าครอบครองกลืนกิน
ปีศาจสาวเข้าไปทัง้ ตัว
ปีศาจสาวร้องสะอึกสะอื้น ควานหาก๊อกน�้ำเพื่อสกัดกั้นน�้ำเย็นเฉียบ

Page �������������������.indd 41

16/7/2563 BE 13:51

เจ้าบ่าวขบวนสุดท้าย
42

ทว่าเห็นแต่ปุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมด กดมั่วๆ ไปก็ไม่เห็นว่าน�้ำเย็นเฉียบ
จะหยุดสักนิดจึงหันกลับมาร้องเรียกชายหนุม่ ทีย่ นื ประจันหน้าอยูน่ อกกรงขัง
"คุณคะ!...คุณ!...ช่วยด้วย!!"
ฉายขบฟันกรอดพลางกระชากประตูออกด้วยแววตาด�ำลึกล�ำ้ ปีศาจจิง้ จอก
จึงโถมเข้าหานักพรตหนุม่ พลางทุบบ่าเขาไม่ยงั้ นักพรตผูถ้ กู ท�ำลายตบะแก่กล้า
พึมพ�ำอย่างหัวเสีย
"หาเรื่อง!"
ประกายตาร้อนแรงลึกล�ำ้ วาบขึน้ ในดวงตาคมกริบ ก่อนนักพรตหนุม่
จะช้อนร่างปีศาจจิ้งจอกเดินกลับแท่นบูชายัญ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
ตายรึยัง!
เหตุใดถึงรู้สึกราวกับร่างทั้งร่างแหลกละเอียดเป็นผุยผง เธอไปใช้
แรงงานที่ไหนมาถึงหมดเรี่ยวหมดแรงเพียงนี้
เรียวคิว้ สวยย่นเข้าหากันยามสังเกตว่าบนเพดานมีโคมไฟหรูหราประดับ
แทนทีจ่ ะเป็นเพดานสีขาวสะอาดตา สติทเี่ ริม่ ประกอบเป็นรูปเป็นร่างเตือนว่า
เธอไม่ได้อยูใ่ นห้องพักของตนเอง ท�ำเอาหญิงสาวผวาลุกขึน้ นัง่ ดวงตากลมโต
เบิกโพลงเมือ่ พบว่าบนเรือนกายมีเพียงผ้านวมผืนหนาสีขาวผืนเดียวเท่านัน้
เธอหรีต่ ามองฝ่าแสงแดดยามเช้าทีส่ อ่ งเข้ามาพลางกวาดตาไปรอบห้อง
ทีร่ ะเนระนาด แต่กลับไม่พบคนต้นเหตุทที่ ำ� ให้เธออยู่ในสภาพนีจ้ งึ รีบสะบัด
ผ้านวมให้พน้ ตัวและก้าวลงจากเตียง แต่แล้วเธอกลับล้มคว�ำ่ แข้งขาสัน่ ระริก
โดยไม่รู้สาเหตุ ต้องรอจนกระทั่งปรับตัวได้เธอจึงลุกขึ้นไปยืนหน้ากระจก
บานยาว ไล่สำ� รวจสภาพของตัวเอง เส้นผมยาวดกด�ำทีช่ ฟี้ ฟู อ่ งไม่ทำ� ให้เธอ
ตกใจเท่ากับรอยจ�ำ้ สีกหุ ลาบทีก่ ระจายไปทัว่ เรือนร่างเปลือยเปล่า
กังสดาลหนาวยะเยือกจนต้องยกมือขึ้นกอดอกตัวเอง เธอไม่เคย
ปล่อยให้ราคะตัณหาเอาชนะเหตุผลมาก่อน หากไม่ใช่เพราะ 'เหล้า' หลายแก้ว
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