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ภายในห้องท�างานก่ึงห้องสมุดบนชัน้สามของคฤหาสน์งาม

หลังใหญ่ เวลานี้บรรยากาศเคร่งเครียด ส่งผลให้แม้เปิดเครื่องปรับ

อากาศที่อุณหภูมิต�่ากว่ายี่สิบห้าแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้ช่วยคลายความ

ร้อนรุม่ในอกของคนที่อยูใ่นห้องได้เลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะหญงิสาว

คนเดยีวในที่นี้ ซึ่งก�าลงัตดัพ้อความบงัเอญิอยู่ในใจ

ที่ใครๆ เคยบอกว่าโลกใบนี้กลม เธอคงไม่กล้าปฏิเสธหรือคิด

แย้งแต่อย่างใด แต่ที่แย่คอืมนัช่างเลก็ราวลูกปิงปอง พอๆ กบัความ

หวงัของเธอที่ก่อนหน้านี้เคยคดิว่าม ีแต่เวลานี้ความหวงันั้นกลบัเหลอื

เพยีงน้อยนดิและรบิหรี่เหลอืเกนิ และไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เธอเจออยูจ่ะ

เรยีกว่าความหวงัได้ไหม

หยาดอรณุ คณตินนัท์ นั่งตวัเกรง็ทื่อ มอืเรยีวสองข้างที่ประสาน

กันไว้บนตักก�าเข้าหากันแน่น เหงื่อผุดชื้นเต็มฝ่ามือและไรผม หญิง

สาวไม่คดิเลยว่ากระต่ายน้อยแสนซื่ออย่างเธอจะต้องวิ่งวกกลบัมาเจอ

หมาป่าไร้ศีลธรรมเห็นแก่ตัวอย่างเขาอีก...คนที่ท�าร้ายชีวิตของเธอจน

ย่อยยบั ท�าไมถงึต้องมาเจอกนัด้วย แถมยงัเจอเขาในฐานะคนใกล้ตวั

ล�าคอของหญิงสาวตีบตันไปหมด หูตาพร่ามัว แทบล้มทั้งยืน

ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องนี้เมื่อห้านาทีก่อนแล้วและพบว่า คนที่นั่ง

บทน�ำ
เหมือนฝันร้ายที่กลายเป็นจริง
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รอเธอกับผู้ชายอีกคนที่เธอตามมาด้วยเป็นคนที่เธออยากจะวิ่งหนีให้

ไกล หญงิสาวกลนืน�้าลายลงคอที่แห้งผากอย่างยากเยน็ ดวงตากลม

สวยสั่นระรกิด้วยความหวาดหวั่นประสานกบัดวงตาคูค่มกรบิสนี�้าตาล

ทรงพลงัน่ากริ่งเกรงของคนตรงกนัข้าม ราวกบัถูกอกีฝ่ายใช้เวทมนตร์

ตรงึสายตาของเธอไว้ไม่ให้เบอืนหนไีปได้ 

ในทางกลับกันผู้ชายร่างสูงใหญ่ที่นั่งตรงข้ามกับหยาดอรุณก็มี

ความรู้สกึไม่ต่างจากหญงิสาวมากนกั อย่างแรกเขาตกใจและตะลงึงนั

ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นว่าใครเดินตามน้องชายของเขาเข้ามาในห้องนี้ 

และเธอคือผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาตามหาแทบเป็นบ้าเป็นหลังตลอด

ระยะเวลาสองเดอืน ทว่าไม่เคยเจอ แต่ตอนนี้เธอนั่งอยูต่รงหน้าเขาใน

ฐานะน้องสะใภ้เสยีอย่างนั้น

ระย�า! ท�าไมเรื่องแบบนี้ถงึต้องเกดิขึ้นกบัเขาและคนใกล้ตวัด้วย

“นี่น่ะเหรอผู้หญงิที่นายบอกว่าเป็นเมยีของนาย” วูล์ฟ โลเวล 

กิตติเดชาธร ชายหนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ทายาทคนโตของตระกูล

กิตติเดชาธร ตระกูลร�่ารวยหลายหมื่นล้านที่มีธุรกิจในเครือมากมาย 

อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

และบดิายงัมกีจิการโรงแรมเคดที ีพาราไดซ์ในกรงุเทพฯ และสาขาที่

นวิยอร์ก ซึ่งทายาทอนัดบัหนึ่งอย่างเขาเป็นคนดูแล 

โลเวลจดัว่าเป็นหนุม่นกัธรุกจิอายนุ้อยที่อนาคตไกล ด้วยความ

สามารถด้านบรหิาร ความฉลาดเฉลยีวทนัคน บวกกบัความน่าย�าเกรง

ที่ไม่มใีครอยากท้าทาย แต่เวลานี้เขารู้สกึว่าน�้าเสยีงของตนเองที่ถาม

น้องชายออกไปเหมอืนจะสั่นไหวไม่ต่างจากหวัใจที่เต้นกระหน�่ารนุแรง 

ทว่าโลเวลกเ็กบ็อาการเท่าที่จะท�าได้ จงึท�าให้คนฟังรูส้กึว่าน�้าเสยีงของ

เขาดูเข้มขรมึและกดดนัเสยีมากกว่า

“ครบั น�้าค้างเป็นเมยีผมแล้วกเ็ป็นแม่ของลูกผมด้วย” 

“นายหมายความว่ายงัไง!” โลเวลลมืยบัยั้งชั่งใจ ท�าให้น�้าเสยีง
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จากค�าถามนี้ฟังดูเหมอืนค�าราม จนน้องชายและหญงิสาวสะดุ้งเฮอืก

ธร์ี ธรีาทร กติตเิดชาธร น้องชายต่างมารดาของโลเวลพยายาม

ข่มอาการหวาดกลวัพี่ชายที่ใครๆ กร็ูว่้าเวลาที่เขาโกรธดดุนัแค่ไหน แต่

ความจ�าเป็นท�าให้เขาต้องเลอืกเผชญิหน้ากบัความจรงิยามนี้ให้ถงึที่สดุ

“น�้าค้างท้องครบั เธอท้องลูกของผม ผมต้องรบัผดิชอบทั้งเธอ

และลูก” เขาบอกด้วยน�้าเสียงที่คิดว่ามาดมั่นและเป็นลูกผู้ชายพอ  

ในขณะที่ใจแกว่งไม่เป็นส�่า ยิ่งเห็นสีหน้าและสายตาของโลเวลที่

เหมอืนอยากพงัทลายโลกนี้ให้เป็นจณุ ธรีาทรกแ็ทบจะหยดุหายใจไป

เลย แต่เขากย็งัหวงัว่าพี่ชายจะยอมรบัและเข้าใจเหตผุลนี้

“ท้อง! ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะท้องกับนาย” พี่ชายอุทานเสียงเข้ม

จดั ดวงตาวาวโรจน์มพีลงัที่แสนน่ากลวัราวเพลงิไฟที่พร้อมจะแผดเผา

ทกุคนให้มอดไหม้ ตวดัมองไปยงัหญงิสาวคนเดยีวในที่นี้ราวอยากเค้น

เอาความจรงิจากปากเธอแทนน้องชาย แต่หยาดอรณุได้แต่นั่งตวัลบี 

ปิดปากเงียบ ใจร�่าร�่าอยากจะหายตัวไปจากห้องนี้เสียให้ได้ “เรื่องนี้ 

น่ะเหรอที่นายบอกว่าคอืธรุะส�าคญัที่จะคยุกบัพี่ เรื่องที่นายท�าผู้หญงิ

คนนี้ท้องใช่ไหม”

“ครบั เรื่องนี้ผมหวงัว่าพี่วล์ูฟจะเข้าใจและเหน็ใจเราสองคนด้วย 

ส่วนคนในครอบครวัของเธอ พี่วูล์ฟไม่ต้องห่วงนะครบั ผมกบัน�้าค้าง

ไปตกลงกับครอบครัวของเธอมาแล้วครับ ทุกคนรับรู้และอนุญาตให้

น�้าค้างมาอยูก่บัผมได้ เรื่องนี้ผมต้องขอโทษพี่วล์ูฟด้วยที่ท�าอะไรลงไป

โดยพลการ แต่ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออก นอกจากอยากจะท�า 

ทกุอย่างให้ถูกต้อง”

เรื่องที่ได้ยนิจากปากน้องชายทั้งหมดยามนี้ราวสายฟ้าที่ฟาดลง

มากลางศีรษะของโลเวล เขาทั้งเจ็บทั้งมึนงงไปหมด มันเป็นแบบนี้ 

ไปได้อย่างไร น้องชายที่แสนด ีสภุาพบรุษุที่ไม่เคยแม้จะท�าให้คู่หมั้น

ของตนเองเสื่อมเสยีมาก่อนไปท�าผู้หญงิข้างกายท้องได้อย่างไร ความ
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ผดิพลาดหรอืความรกั ใคร่หรอืเสน่หา สาเหตใุดที่ท�าให้คนอย่างธรีาทร

มอีะไรกบัผู้หญงิที่เคยเป็นเมยีของพี่ชายอย่างเขา 

ใช่! หยาดอรุณคือเมียของเขา เขาคือสามีทางพฤตินัยคนแรก

ของเธอ และไม่คิดเลยว่าต้องมารับรู้ว่าเขามีเมียคนเดียวกับน้องชาย 

มิหน�าซ�้าตอนนี้เธอก�าลังตั้งท้อง...เด็กในท้องของเธอคือหลานของเขา

อย่างนั้นเหรอ เป็นไปได้จรงิๆ เหรอ

“แล้วนายรูจ้กัคนที่นายเรยีกว่าเมยีเตม็ปากมานานแค่ไหนแล้ว 

นานกว่าหว่าหวา คูห่มั้นของนายที่คบกนัมาตั้งเกอืบสามปีหรอืไง นาย

ถึงได้...” คนเป็นพี่กัดฟันแน่น พูดประโยคต่อไปไม่พ้นล�าคอ รู้สึก

กระดากปาก ขณะเดยีวกนักเ็จบ็ปวดใจ น้องชายของเขาไปมอีะไรกบั

หยาดอรณุตอนไหนกนั แต่ที่รู้ต้องหลงัจากเขาแน่ๆ กใ็นเมื่อเขามั่นใจ

ว่าคือคนแรกของเธอ และเธอคือคนที่ท�าให้เขาตามหาตัวแทบพลิก

แผ่นดนิ

“เอ่อ...เรื่องของผมกบัน�้าค้างมนัพูดยากครบั ผมขอโทษ” เขา

หันมองหน้าหญิงสาวข้างกายและนึกสงสารจับใจ หน้าเรียวซีดเผือด 

เธอคงอับอายที่ต้องมานั่งให้พี่ชายของเขาจับผิด ถากถางด้วยค�าพูด

และสายตาเช่นนี้

“แล้วนายมั่นใจได้ยงัไงว่าลกูในท้องเป็นลกูของนาย ไม่ใช่ผูช้าย

คนอื่น” ค�าถามนี้เรียกให้ตากลมโตวาววับของหญิงสาวถลึงมอง 

คนตรงกนัข้ามอย่างขุ่นเคอืง

หยาดอรุณกัดริมฝีปากบางที่สั่นระริกไว้แน่น ขอบตาเธอร้อน

ผ่าว รู้สกึถงึความอุ่นชื้นเอ่อขึ้นตรงหน่วยตาอย่างห้ามไม่ได้ แต่หญงิ

สาวกต็้องเตอืนตวัเองในใจ เพื่อข่มน�้าตาแห่งความอ่อนแอนั้นกลบัลง

ไปเสยี

‘อย่าร้องไห้ต่อหน้าผูช้ายเหน็แก่ตวัคนนี้เดด็ขาดนะน�้าค้าง เธอ

ต้องเข้มแขง็ ไม่ท�าตวัอ่อนแองี่เง่าให้คนอย่าง นายวูล์ฟ โลเวล รงัแก
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ได้อีก แต่ท�าไมนะ ท�าไมเขาต้องเป็นพี่ชายของคุณธีร์ด้วย บ้าจริงๆ 

โลกบ้านี้มนัทั้งแคบ ทั้งเลก็ ทั้งกลม’

ประโยคหลังหญิงสาวสบถความบังเอิญในโลกกลมๆ ใบนี้ต่อ 

ไม่คดิจรงิๆ ว่าธรีาทร ผู้ชายที่ดหูน้าตาคมเข้มแบบไทย นสิยัแสนสภุาพ

บรุษุจะมพีี่ชายหน้าตาค่อนไปทางยโุรปอย่างโลเวล ดูยงัไงทั้งสองคน

ก็ไม่น่าใช่พี่น้องกันสักนิด ที่ส�าคัญคือนิสัยของโลเวลผิดกับน้องชาย

ลบิลบั เขาช่างตรงกนัข้ามกบัธรีาทรทกุอย่าง โดยเฉพาะค�าว่าสภุาพ

บรุษุ ใจด ีห่างไกลจากผู้ชายอย่างโลเวลหลายหมื่นปีแสง

ไอ้หมาป่าบ้า ไอ้คนเลว ท�าไมฉนัต้องมาเจอคณุอกี ฝันร้ายของ

ฉนัมนัควรจะจบแล้วไม่ใช่เหรอ มนัควรจะจบไปตั้งแต่วนันั้นแล้ว...!
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1
หมาป่าร้าย

ราวๆ สี่เดือนก่อนหน้านี้ ภายในห้องท�างานของท่านรอง

ประธานบรษิทัเดชาธร กรุป๊ ชายหนุม่วยัสามสบิสาม ทายาทผูส้บืทอด

อนัดบัหนึ่งของตระกูล ซึ่งช่วยบดิาดแูลกจิการทั้งหมดของบรษิทัก�าลงั

ก้มหน้าขะมกัเขม้นกบัเอกสารกองโตบนโต๊ะ 

วูล์ฟ โลเวล กติตเิดชาธร บตุรชายของคณุธากร ผู้ก่อตั้งบรษิทั

เดชาธร กรุ๊ป ซึ่งมีธุรกิจในเครือมากมาย โดยเฉพาะผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่มชีื่อตดิตลาดเป็นที่รู้จกั รวมถงึธรุกจิอื่นๆ และโรงแรมที่

มีสาขาถึงอเมริกาด้วยแล้ว ท�าให้ตระกูลนี้ร�่ารวยติดอันดับต้นๆ ของ

ประเทศเลยกว็่าได้ 

ยิ่งได้บุตรชายคนโตที่เก่งรอบด้านมาดูแลด้วยความรู้ความ

สามารถ จนเป็นที่กล่าวถงึในวงการธรุกจิว่าเขาคอืนกัธรุกจิหนุม่ไฟแรง

ที่มากความสามารถน่าจับตามอง ก็ส่งผลให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น ยิ่ง

กว่านั้นการศึกษาและหน้าตาที่หล่อเหลาแบบลูกครึ่งไทยที่ได้จากฝั่ง

บดิาผสมกบัเลอืดฝ่ังมารดาซึ่งเป็นคนอเมรกินั ท�าให้โลเวลเป็นหนุม่ใน

ฝันที่สาวๆ ทั้งเมอืงอยากเข้าใกล้ 

ใครๆ กร็ูว่้าชายหนุม่เป็นคนเข้าถงึยาก หน้าที่การงานท�าให้เขา

วางตวัน่าเกรงขาม แต่กม็ผีู้หญงิหลายคนคดิจะเสี่ยง ทว่าอย่างมาก
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พวกหล่อนกเ็ป็นได้แค่คู่นอนชั่วคราวของเขา กระนั้นกไ็ม่เคยมผีู้หญงิ

คนไหนเสียใจสักคนเดียว พวกหล่อนคิดเพียงว่าการได้เป็นคู่นอน

ชั่วคราวของผู้ชายที่เพียบพร้อมอย่างโลเวลถือว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม 

เพราะการนอนกบัเขาเพยีงครั้งหรอืสองครั้งนั้น ผลตอบแทนที่พ่อหนุม่

โยนให้คอืรางวลัก้อนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเงนิทอง เครื่องประดบั รถยนต์ 

ซึ่งนบัเป็นค่าตอบแทนที่พวกเธอพงึพอใจ แต่รบัรองไม่มใีครได้ขึ้นเตยีง

กบัโลเวลเป็นครั้งที่สาม 

เสยีงอนิเตอร์คอมที่ตั้งบนโต๊ะท�างานดงัขึ้น แน่นอนว่าคนที่กด

อนิเตอร์คอมมาหาเขาจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเลขาฯ ประจ�าตวั 

ทว่าเมื่อกดรับ เสียงที่ดังผ่านเข้ามากลับไม่เป็นอย่างที่รองประธาน

บรษิทัคาดไว้

“คณุวูล์ฟครบั นี่ผมเอง ครี”

“ครี นายไปยุ่งอะไรกบัโต๊ะเลขาฯ” โลเวลเลกิหวัคิ้วด้วยความ

ฉงน ครีคีอืมอืขวาและผูต้ดิตามของเขา ปกตมิหีน้าที่รบังานตามค�าสั่ง

ของเขาเท่านั้น แล้วตอนนี้ไปท�าอะไรอยู่ที่โต๊ะเลขาฯ หน้าห้อง

“ขอโทษครับ คือผมเห็นคุณครองขวัญนอนฟุบหมดสติที่โต๊ะ

ท�างาน ผมมาเรยีกเธอกย็งัไม่รู้ตวัครบั ผมเลยถอืวสิาสะกดอนิเตอร์-

คอมมาบอกคุณวูล์ฟว่าผมจะขออนุญาตพาเธอไปส่งโรงพยาบาล” 

เพราะเหน็ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ครีจงึเลอืกเอาอปุกรณ์สื่อสารใกล้ตวัและ

สะดวกเพื่อรายงานเจ้านายในเวลานั้น และคนที่ท�างานกับโลเวลมา

นานอย่างคีรก็รู้ใจเจ้านายดีว่าไม่ได้เย็นชาหรือน่ากลัวอย่างที่คนนอก

มอง ลึกๆ แล้วโลเวลก็มีมุมน่ารัก อบอุ่น และมีน�้าใจเห็นใจคนอื่น 

ไม่น้อยเช่นกนั

“แล้วกัน!...โอเค นายรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลเลย แล้ว

อาการคณุขวญัเป็นยงัไงกโ็ทร. มารายงานด้วย” คนเป็นนายสั่งทิ้งท้าย 

แล้วลกุจากเก้าอี้หลงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่เดนิไปเปิดประตูห้องท�างาน

ี

ี

ี

ี
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โลเวลออกไปทนัเหน็ว่าครีอีุม้ครองขวญัเดนิตรงดิ่งไปที่ลฟิต์ แม้

คนเป็นรองประธานไม่ได้แสดงความร้อนใจออกทางสีหน้าหรือ

อากัปกิริยา แต่ลึกๆ แล้วเขาก็มีความห่วงใยพนักงานทุกคนที่ทุ่มเท

ท�างานและเสียสละเพื่อบริษัทเสมอ เพราะถือว่าทุกคนคือครอบครัว

เดยีวกนั ยิ่งครองขวญัเป็นเลขาฯ หน้าห้อง ถงึแม้จะเข้ามาท�างานกบั

เขาได้เพยีงปีเศษ แต่เธอกช่็วยงานเขาได้เยอะทเีดยีว ซึ่งโลเวลกห็วงัว่า

หญงิสาวจะไม่เป็นอะไรมาก นอกจากโรคธรรมดาๆ ที่รกัษาหาย

ภายในอาณาบรเิวณกว้างขวางของคฤหาสน์หลงังามของ

ตระกูลกิตติเดชาธรมีผู ้อาศัยเป็นเพียงชายเจ้าของบ้านทั้งสองคน

เท่านั้น ได้แก่ โลเวลและธีราทร น้องชายต่างมารดา ส่วนคุณธากร 

บดิาของทั้งสองมกัจะอยูท่ี่อเมรกิาเป็นส่วนใหญ่เพราะท่านชอบที่โน่น 

และอีกอย่างก็เพื่อดูแลกิจการโรงแรมสาขาที่นิวยอร์ก แต่ก็ไม่ได้ทิ้ง

กิจการที่เมืองไทยเสียทีเดียว เพราะมีบุตรชายที่เก่งกาจคอยดูแลให้ 

ท่านจึงไม่ห่วงมาก และกลับมาช่วยโลเวลกับธีราทรดูกิจการปีละ 

สองหนอยู่แล้ว

“ผมเตรียมกระเป๋าเดินทางพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่วูล์ฟ 

หวังว่าพี่จะไม่เปลี่ยนใจอยากจะไปดูงานที่นิวยอร์กเองหรอกนะครับ” 

ธรีาทรเอ่ยถามคนเป็นพี่ซึ่งนั่งโซฟาตรงกนัข้ามภายในห้องนั่งเล่นแสน

สบายและเป็นส่วนตวัของพวกเขา

หนุม่ลกูครึ่งพยกัหน้าเนบิๆ ให้น้องชายหน้าไทยแท้และอายหุ่าง

กนัถงึห้าปี 

เนื่องจากคุณธากรแต่งงานกับมารดาของธีราทรหลังจากที่

ภรรยาชาวอเมรกินัเสยีชวีติลงได้ราวๆ หนึ่งปี ส่วนโลเวล ตอนมารดา

เสยีเขาอายเุพยีงสี่ขวบ บดิาพากลบัมาเรยีนต่อที่เมอืงไทย กระทั่งจบ

มัธยมต้นแล้วจึงส่งชายหนุ่มไปอยู่กับตาและยายที่อเมริกา เขาเรียน 
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ต่อที่นั่นจนจบปรญิญาโทด้านบรหิารธรุกจิและกฎหมาย ก่อนจะกลบั

มาช่วยสานต่อธรุกจิของครอบครวัอย่างจรงิจงั

“จะเปลี่ยนใจท�าไม พ่อบอกเองว่าอยากให้นายไปดูงานที่

โรงแรมสาขาที่โน่นบ้าง นายจะได้ไปหาพ่อด้วย ที่ส�าคญันายกค็งอยาก

จะเจอคู่หมั้นจะแย่แล้วมั้ง ปกตแิอบไปเที่ยวหากนับ่อยๆ คราวนี้กไ็ป

ท�างานด้วยเลยทเีดยีว” โลเวลแซว็น้องชายด้วยเสยีงเรยีบๆ 

ธีราทรอมยิ้ม ไม่กล้าปฏิเสธว่าการได้ไปดูงานที่นิวยอร์กแทน 

พี่ชายเป็นเรื่องน่ายินดีมาก เพราะนอกจากจะเจอบิดาแล้ว คนที่เขา

คดิถงึมากมายอกีคนกก็�าลงัรออยู่

หว่าหวาหรอืปัญชกิาเป็นบตุรสาวของนกัธรุกจิไทยคนหนึ่งที่รูจ้กั

กบัครอบครวัของเขา และเธอกค็อืคูห่มั้นที่หมั้นหมายกนัมาเกอืบสาม

ปีแล้ว พวกเขารักและเข้าใจกันดีมาตลอด ธีราทรเป็นสุภาพบุรุษ  

รกัเดยีวใจเดยีว ไม่เคยท�าให้ปัญชกิาเสื่อมเสยีชื่อเสยีงหรอืเสยีใจเลย

สกัครั้ง ชายหนุม่ทะนถุนอมหญงิสาวไว้ราวไข่ในหนิ โดยให้สญัญากนั

ว่าตราบใดที่ยงัไม่แต่งงาน เขาจะให้เกยีรตเิธอ ไม่แตะต้องเธอจนเกดิ

ความเสียหายเกินงามแน่นอน แม้จะมีโอกาสที่จะเกินเลยกันได้บ่อย

ครั้งแค่ไหน แต่ธีราทรหักห้ามใจตัวเองได้ดีเสมอมา และนั่นยิ่งท�าให้

ปัญชกิาหวงัฝากชวีติไว้กบัผู้ชายแสนดคีนนี้อย่างไม่คดิเปลี่ยนใจ

“ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้พี่วูล์ฟคงต้องเหงาหน่อยนะครบั ปกตบิ้านนี้

อยู่กนัแค่เราสองคน ต่อไปพี่กอ็ยู่คนเดยีว”

“คนเดยีวที่ไหน มแีม่บ้าน คนสวน คนงานอกีตั้งเยอะแยะ” เขา

ไหวไหล่

“แต่พี่กไ็ม่เคยคยุเล่นกบัพวกเขานี่ครบั นอกจากออกค�าสั่งแล้ว

ท�าหน้ายกัษ์ให้ทกุคนกลวั” ธรีาทรยิ้มเย้า พี่ชายของเขาชอบท�าหน้า

นิ่งจนบางครั้งกลายเป็นว่าดดูดุนั ยิ่งเวลาโกรธหรอืโมโหแล้วด้วยแทบ

ไม่มใีครอยากจะเดนิเฉยีดใกล้สกัคนเดยีว แม้แต่เขากต็ามท ีแต่เวลา
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อารมณ์ดกีพ็อจะคยุกนัได้อย่างตอนนี้

“เอาน่า...พี่มวีธิคีลายเหงากแ็ล้วกนั ไม่ได้เหมอืนนาย”

“ครบัผมรู้ ผู้ชายเสน่ห์แรงอย่างพี่วูล์ฟมคีนช่วยคลายเหงา แต่

ผมกห็่วงว่าพอกลบัจากคลายเหงาเข้ามาถงึบ้าน พี่กจ็ะว้าเหว่ จรงิๆ 

พี่วูล์ฟสามสบิสามแล้วนะครบั ท�าไมถงึยงัไม่คดิจะแต่งงาน...”

“หบุปากนายไปเลย” เขาขดัขึ้นทนัทแีล้วตดับท ไม่ชอบให้ใคร

มาคุยเรื่องแต่งงานกับตนเองนัก เพราะเรื่องนี้ห่างไกลจากความ

ต้องการของเขามากเสยีเหลอืเกนิ “พี่ว่านายไปพกัผ่อนเถอะ เตรยีมตวั

บนิเถอะ พรุ่งนี้ใช้เวลาเดนิทางหลายชั่วโมง”

“ครบั ถ้าอย่างนั้นผมไม่กวนแล้ว” น้องชายรูต้วัว่าหลดุปากถาม

เรื่องที่อาจท�าให้คนเป็นพี่ขุ่นเคืองรีบก้มหน้า แล้วขอตัวเดินออกจาก

ห้องนั่งเล่นไป

และแล้วความเหงาก็ไม่เข้าใครออกใครแม้แต่คนทีเ่ข้าถงึ

ยากอย่าง วูล์ฟ โลเวล พอช่วงนี้ที่งานบรษิทัเริ่มไม่ค่อยยุ่ง น้องชาย

อย่างธรีาทรไม่อยู ่โลเวลกอ็อกไปหาความสขุให้ตวัเองบ้าง แต่แน่นอน

ว่าเขาไม่ชอบพาคนแปลกหน้าเข้าบ้าน ดังนั้นจึงให้มือขวาคนสนิทที่

ไว้ใจได้อย่างครีช่ีวยสรรหาสิ่งที่คดิว่าดแีละพอใจมาส่งให้เขาถงึโรงแรม

แทน โดยไม่จ�าเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพวกหล่อนเหล่านั้น 

เพราะแค่นอนด้วยกนัครั้งเดยีว บางคนไม่ทนัข้ามคนืด้วยซ�้ากแ็ยกจาก

กนัไปอย่างไม่มพีนัธะผูกพนั

เช่นเดยีวกบัวนัหยดุวนันี้ที่ชายหนุม่รูส้กึเบื่อหน่ายตั้งแต่ตื่นนอน 

เขาจึงเลือกขับรถออกมาจากคฤหาสน์หลังงาม ในตอนแรกคิดว่าจะ

แวะไปดทูี่บรษิทั เผื่อมงีานอะไรที่ยงัสะสางไม่เสรจ็ แต่เอาเข้าจรงิโลเวล

กน็กึอยากมเีวลาให้ตวัเองได้ผ่อนคลายในวนัหยดุบ้าง จงึเปลี่ยนความ

คิด ขับรถชมวิวเล่นรอบเมืองกรุง และคิดว่าคืนนี้จะโทร. ชวนจิราย ุ
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เพื่อนที่รูจ้กักนัมาตั้งแต่มธัยมต้นและคบกนัมานานจนถงึทกุวนันี้มานั่ง

ดื่มที่คฤหาสน์ของเขาสกัหน่อย แต่ระหว่างที่ขบัรถไปตามท้องถนนใน

วนัหยดุของเมอืงกรงุได้สกัระยะหนึ่ง หางตาของโลเวลกส็ะดดุกบัหญงิ

สาวที่รูส้กึคุน้หน้าคุน้ตา เธอเดนิหิ้วข้าวของอยูบ่รเิวณทางเท้าข้างถนน 

และไม่นานกเ็หน็เธอเดนิซวนเซคล้ายคนก�าลงัจะล้ม

“คณุขวญันี่ ไม่สบายแล้วมาเดนิท�าอะไร” ชายหนุ่มพมึพ�ากบั

ตัวเอง แล้วรีบชะลอรถเลี้ยวเข้าจอดเทียบทางเท้าทันที เวลานั้นเขา

เหน็ว่าเลขาฯ สาวก�าลงัย่อตวัลงนั่งช้าๆ หน้าซดีเผอืด

ครองขวญัหายใจแผ่วๆ ตาพร่าเหมอืนจะหมดสตใิห้ได้ ประจวบ

เหมาะกบัที่โลเวลวิ่งลงจากรถและเข้ามาช่วยประคองได้ทนั

“คณุขวญั ท�าใจดีๆ  นะ นี่ผมเอง” เขาเรยีกสตเิธอ 

หญิงสาวช้อนตาพร่ามัวมองหน้าคมคล้ามจึงรู ้ว่าเป็นหนุ่ม 

ลูกครึ่งเจ้านายของเธอเอง

“คณุวูล์ฟ ฉนัรู้สกึหน้ามดืนดิหน่อยน่ะค่ะ”

“ไม่นิดหน่อยแล้วมั้ง ช่วงนี้คุณไม่ค่อยสบาย น่าจะพักผ่อน 

ท�าไมออกมาเดินตากแดดแรงๆ แบบนี้” เขากวาดตามองข้าวของ

พะรงุพะรงัที่เธอวางไว้บนทางเท้า กเ็หน็เป็นของใช้ส่วนตวัหลายอย่าง

และรวมถงึอาหารแห้งและสดด้วย

“ฉนัออกมาซื้อของค่ะ ก�าลงัจะกลบัแล้ว แต่จู่ๆ กห็น้ามดื”

“เอาอย่างนี้ ไปนั่งในรถก่อน แล้วผมจะพาคณุไปหาหมอกแ็ล้ว

กนั”

“ไม่ค่ะ ฉนัเพิ่งไปหามา ยายงัทานไม่หมดเลย” เธอปฏเิสธเสยีง

แผ่ว

“ถ้าอย่างนั้นบ้านคณุอยู่ไหน ผมไปส่ง”

“ไม่รบกวนดีกว่าค่ะ” แม้จะรู้สึกแย่จนทรงตัวแทบไม่อยู่ แต่

ความเกรงใจท�าให้หญงิสาวยงัปฏเิสธ 
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โลเวลส่ายหน้า ก่อนจะตัดสินใจออกค�าสั่งแทนการพูดหว่าน

ล้อม “ผมจะไปส่ง ไม่ต้องปฏเิสธ คณุเป็นพนกังานของผมนะ จะให้

ไม่ดดู�าดดูไีด้ยงัไง บอกมาว่าบ้านคณุอยู่แถวไหน เรว็ๆ อย่าให้ผมต้อง

โมโห”

“เออ...คะ...ค่ะ” ที่สดุเลขาฯ สาวที่เจอไม้ตายของเจ้านายกจ็�า

ต้องยอมให้เขาไปส่ง

...

บ้านของครองขวญัเป็นบ้านชั้นเดยีวขนาดเลก็อยูใ่นชมุชนตลาด

แห่งหนึ่ง วถิชีวีติของคนจนกบัคนรวยต่างกนัลบิลบั นี่เป็นสิ่งที่โลเวล

ยอมรับว่าไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เขาเกิดมาในบ้านหลังใหญ่ที่ใครๆ 

เรยีกว่าคฤหาสน์ มคีนดแูลตั้งแต่เรื่องอาหารการกนิ การแต่งตวั ไม่คดิ

ว่าอีกมุมหนึ่งในเมืองหลวงแห่งนี้ยังมีชุมชนเล็กๆ เช่นนี้อยู่จริง แม้

บรษิทัเขาจะมทีนุส�าหรบัช่วยสงัคม แต่นั่นกแ็ค่เงนิบรจิาคและให้ผูด้แูล

โครงการลงไปจดัการเอง ตวัเขาไม่เคยยุง่เกี่ยวกบัโครงการทนุพวกนั้น

อย่างใกล้ชดิแม้แต่น้อย

“ที่นี่ใช่ไหม บ้านคณุ” โลเวลจอดรถตรงประตูรั้วไม้ มองเข้าไป

ในบ้านไม้ชั้นเดยีวที่ยกสูงจากพื้นราวๆ หนึ่งเมตร

“ค่ะ บ้านหลงันี้แหละค่ะ เอ่อ...คอื...ฉนัขอโทษนะคะ บ้านฉนั

หลงัเลก็แล้วกอ็าจจะรกไปหน่อย...”

“ช่างเถอะ ผมมาส่งคณุ ไม่ได้จะมาดูว่าบ้านเลก็หรอืรก เข้าไป

ข้างในก่อน” เขาเปิดประตูแล้วเดินอ้อมมาช่วยพยุงเลขาฯ ซึ่งตอนนี้

พยายามจะออกมาจากรถของเขาอย่าทุลักทุเล เธออ่อนแรงเกินจะ 

เดนิเหนิได้คนเดยีว แต่กไ็ม่ลมืห่วงข้าวของเยอะแยะที่ซื้อมา จนโลเวล 

อดไม่ได้ที่จะช่วยหิ้วให้เอง “มใีครอยูใ่นบ้านไหม ผมควรจะเรยีกให้เขา

มาช่วยพยงุคณุอกีแรง หรอืไม่กม็าหิ้วข้าวของพวกนี้”

“ไม่แน่ใจค่ะ ตอนฉนัออกไปเมื่อเช้ายงัไม่มใีครกลบัมาเลย”
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ค�าตอบของหญงิสาวท�าให้โลเวลฉงน เธอพดูเหมอืนกบัเมื่อคนื

ยงัไม่มใีครกลบัมาบ้านจนถงึเช้านี้ แปลก...คนไม่สบายทั้งคนไม่มคีน

ใส่ใจดูแล แล้วยงัต้องหอบสงัขารออกไปหาซื้อของด้วยตวัเอง เพราะ

ไม่มญีาตพิี่น้องให้พึ่งพาได้สกัคน

สรปุชายหนุ่มกต็้องพาเลขาฯ ของตวัเองเข้าไปส่งจนถงึในบ้าน 

ซึ่งบ้านไม้หลังเล็กๆ แห่งนี้เล็กสมที่หญิงสาวบอกนั่นละ ถ้าเทียบกับ

คฤหาสน์ของเขา บ้านของครองขวญักน็่าจะเป็นแค่กระท่อมกลางป่า

ดีๆ  นี่เอง

“ขอบคณุมากนะคะคณุวล์ูฟ นั่งก่อนสคิะ เดี๋ยวฉนัไปเอาน�้ามา

ให้” เธอบอกขณะที่ตัวเองถูกประคองลงนั่งบนเก้าอี้นวมราคาถูกๆ  

ตวัหนึ่งในบ้าน

“ไม่ต้อง ตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงผม ไปหายามา 

กินซะแล้วก็นอนพักผ่อน” เขาไม่นั่งเพราะคิดว่าส่งเลขาฯ สาวแล้วก็

จะกลบั จงึเลอืกจะยนืคยุกบัอกีฝ่าย

ครองขวญัยกมอืไหว้ผู้เป็นนายอย่างซาบซึ้งน�้าใจ เรยีวปากซดี

แห้งขยบัช้าๆ กล่าวเสยีงอ่อนแรง “คณุวูล์ฟมนี�้าใจกบัพนกังานจรงิๆ 

ขอบคณุมากๆ อกีครั้งค่ะ”

“เลกิขอบคณุได้แล้ว พนกังานทกุคนกเ็หมอืนครอบครวัของผม 

จะทิ้งขว้างได้ยงัไง มอีะไรให้ช่วยกบ็อกได้เสมอ แล้วถ้าอยูค่นเดยีวเกดิ

เป็นอะไรขึ้นมาโทร. หาผมได้ทกุเมื่อ ส่วนเรื่องงานไม่ต้องห่วง ช่วงนี้

คณุน่าจะพกัผ่อนให้มากๆ”

“จริงๆ เรื่องนี้ฉันอยากจะคุยกับคุณวูล์ฟมาสักพักแล้วค่ะ คือ

ฉนัคดิว่าสขุภาพของฉนัอาจท�างานให้คณุได้ไม่เตม็ที่ บางทฉีนัอาจจะ

ขอลาออก”

สีหน้าผู้เป็นนายยังนิ่งเรียบ ไม่ได้สะทกสะท้านหรือตกใจ เขา

พยกัหน้าน้อยๆ เท่านั้น “เข้าใจ แต่ไม่ต้องถงึกบัลาออกหรอก ไปหา
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หมอซะ หายเมื่อไหร่กก็ลบัไปท�างานตามปกตไิด้”

“แต่ฉัน...” ครองขวัญพูดอะไรไม่ออก เธอจะบอกอีกฝ่ายว่า

อย่างไรดี ในเมื่อโรคที่เธอเป็นไม่ใช่แค่เจ็บไข้ธรรมดา แต่เป็นโรคที่

รนุแรงเอาการ ที่เธอพยงุตวัเองให้ลกุไปท�างานกบัเขาได้จนถงึทกุวนันี้

กเ็พราะอยากได้เงนิมาซื้อยาให้ตวัเองและเกบ็ไว้ส�าหรบัผ่าตดั ไหนจะ

มารดาของเธออกีคน ท่านกใ็ช้เงนิเก่งเหลอืเกนิ ล�าพงัแค่จบัจ่ายใช้สอย

ในครอบครัวก็อาจพอมีเก็บอยู่บ้าง แต่นี่มารดาของเธอดันไปติดการ

พนัน เล่นเสียทีก็ต้องมารีดไถเงินจากเธอไปใช้หนี้ เลยท�าให้เงินเก็บ 

ที่มเีวลานี้ยงัไม่พอค่าผ่าตดัด้วยซ�้า

“ไม่ต้องห่วง เรื่องคณุไม่สบายเป็นอะไร ผมรู้หมดแล้ว วนันั้นที่

ครีพีาคณุไปส่งโรงพยาบาล เรื่องของคณุกป็ิดไม่มดิแล้วละ แต่ผมยงั

ถอืว่าคณุเป็นพนกังานบรษิทั และจะช่วยค่าใช้จ่ายเท่าที่จะช่วยได้”

“ขอบคณุค่ะ ขอบคณุจรงิๆ” เธอยกมอืขึ้นไหว้ปลกๆ จนชาย

หนุ่มต้องรบีห้าม

“บอกแล้วไงคุณขวัญ เลิกขอบคุณ เลิกไหว้ผมได้แล้ว ว่าแต ่

หมอเขานดัคณุผ่าตดัเมื่อไหร่”

หญงิสาวก�าลงัจะขยบัปากบอก แต่เสยีงใสๆ ของใครคนหนึ่งที่

โผล่เข้ามาในบ้านท�าให้เธอต้องรบีปิดปากเงยีบ เพราะไม่อยากให้คน

มาใหม่รับรู้อาการเจ็บป่วยของตนเอง และหนุ่มลูกครึ่งก็คิดว่าเข้าใจ 

อีกฝ่ายดี จึงไม่ซักไซ้ต่อและหันไปมองเจ้าของเสียงใสคนมาใหม่นั้น

แทน

“พี่ขวญัคะ น�้ากลบัมาแล้วค่ะ ขอโทษนะคะที่กลบัช้า แล้วรถ

ข้างนอก...” หยาดอรณุ สาวสวยหุน่บอบบาง แต่สมส่วนด้วยทรวงอก

ได้รูปสวย สะโพกผายกลมกลงึ อยู่ในชดุกางเกงยนีสกนินกีบัเสื้อยดื 

สีขาวพอดีตัวก้าวเข้ามาในบ้าน หญิงสาวตั้งใจจะถามต่อว่ารถยนต์ 

คนัใหญ่ที่จอดนอกประตรูั้วนั้นคอืรถของใคร แต่พอเข้ามาเหน็แผ่นหลงั
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กว้างของผู้ชายตัวสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ในบ้านก็ต้องรีบหุบปาก “เอ่อ...

ขอโทษค่ะ น�้าไม่รู้ว่าพี่ขวญัมแีขก”

“คณุวูล์ฟ โลเวล เป็นเจ้านายพี่เอง ส่วนนั่นน�้าค้างค่ะ นอ้งสาว

ของฉนั เป็นลูกของน้าสาว”

หยาดอรุณรีบยกมือไหว้ผู้ชายตัวโต หน้าตาของเขาคมคล้าม

หล่อเหลาจนน่าตกใจ ก็เขาหล่อมากราวกับพระเอกหนังฮอลลีวูด  

จมูกโด่งเป็นสัน คิ้วหนาพาดเรียงเหนือดวงตาคมกริบสีน�้าตาลที่น่า 

ลุ่มหลง เรียวปากหนาหยักได้รูปสีแดง สาวคนไหนเห็นคงอยากจูบ  

ไรเคราเป็นแนวตามสันคางหนาส่งผลให้เขาดูดีอีกเท่าตัวอย่าง

ประหลาด หญงิสาวรบีหลบุตาเมื่อรูส้กึว่าตวัเองจะตะลงึในความหล่อ

ของเจ้านายพี่สาวมากเกินไปแล้ว เกิดมาใช่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจอ 

คนหล่อเสยีที่ไหนกนัเล่า แต่เหมอืนอกีฝ่ายกจ้็องหน้าเธอไม่ละสายตา

จนเธอรู้สกึว่าแก้มร้อนผ่าวเช่นกนั

โลเวลรู้สึกว่าตัวเองลืมหายใจไปชั่วขณะตอนที่หันไปเจอหญิง

สาวหุ่นบางแก้มใสคนนี้ ‘น�้าค้าง’ แค่ชื่อเธอก็ท�าให้เขาเย็นวาบและ

สดชื่นไปถงึหวัใจ ใบหน้าเรยีวรูปไข่ขาวเนยีน แก้มทั้งสองสชีมพรูะเรื่อ

ไม่ต่างจากเรียวปากอิ่มเล็กที่เผยอน้อยๆ ราวเว้าวอนขอจูบจากเขาก็

ไม่ปาน ดวงตาเธอกลมโตด�าขลับเหมือนเรือนผมสลวยที่ปล่อยยาว

จนถึงกลางหลัง ผิวของหญิงสาวขาวละมุนจนชายหนุ่มคิดว่าถ้าได้

สัมผัสคงนุ่มนวลไปทั้งฝ่ามือแน่ๆ ใบหน้าอ่อนวัยบอกว่าคงอายุห่าง 

จากเขามากหลายปี แต่กลบัท�าให้ความต้องการของโลเวลพลุง่พล่าน

ได้เพยีงแค่เหน็หน้าแม่สาวน้อยคนนี้แวบแรก

เขายกมอืรบัไหว้หยาดอรณุ แต่กย็งัไม่ละสายตาจากนวลหน้า

ใส ไม่แปลกที่หญงิสาวตรงหน้ามรีปูร่างหน้าตาและผวิพรรณผดิไปจาก

เลขาฯ ของเขาโดยสิ้นเชงิ เพราะทั้งสองคนไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามกนั

ออกมา แต่เป็นลกูพี่ลกูน้องกนัเท่านั้น ครองขวญัเป็นผูห้ญงิผวิสนี�้าผึ้ง 
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หน้าตาคมข�า หุน่ดูผอมบางกว่าอกีฝ่าย แต่หยาดอรณุของเขามผีวิขาว

อมชมพ ูตากลมเหมอืนตุก๊ตา แก้มเอย ปากเอย น่าหอมน่าจูบไปหมด

‘ไอ้วูล์ฟ บ้าไปแล้ว คดิอะไรของมงึ!’ ชายหนุ่มสบถตวัเองในใจ 

ก่อนจะรบีละสายตาจากคนที่ก�าลงัก้มหน้าเขนิอาย แล้วพดูกบัเธอราว

ก�าลงัสั่งสอนเดก็คนหนึ่งด้วยน�้าเสยีงขงึขงัอย่างผู้ใหญ่ดุๆ

“คณุเป็นน้องสาวของคณุขวญัเหรอ แล้วไปไหนมาแต่เช้า ท�าไม

ถงึปล่อยให้พี่สาวอยู่บ้านคนเดยีว”

“เอ่อ...คณุวูล์ฟคะ คอืน�้าค้างไม่ได้ไปเที่ยวหรอกค่ะ เธอออกไป

ท�างานค่ะ” ครองขวญัรบีออกรบัแทนน้องสาว เพราะไม่อยากให้เจ้านาย

มองหยาดอรณุผดิๆ เนื่องจากน้องสาวคนนี้ของเธอไม่เคยเถลไถล มี

แต่คดิจะช่วยแบ่งเบาภาระของเธอตลอด

“ท�างานอะไร” เขาหันกลับมาหาครองขวัญ รอค�าตอบอย่าง 

สนอกสนใจ

“น�้าค้างเขาท�างานโรงงานผลติเครื่องดื่มค่ะ เข้ากะดกึกเ็ลยออก

เช้า”

“ยงัเดก็อยู่เลย เรยีนจบแล้วเหรอ” คิ้วหนาขมวดชนกนั เขาอด

ไม่ได้ที่จะหนัไปเอาค�าตอบจากคนสวยหน้าเดก็

หยาดอรุณช้อนสายตามองหน้าเจ้านายของพี่สาวอย่างกล้าๆ 

กลวัๆ ไม่รูว่้าท�าไมแค่ดวงตาสนี�้าตาลคูค่มกรบินี้มองเธอกท็�าให้เธอสั่น

สะท้านและกริ่งเกรงได้ถงึเพยีงนี้ ผดิไปจากสายตาผู้ชายคนอื่นๆ ที่เธอ

เคยเห็นมาโดยสิ้นเชิง เพราะคนพวกนั้นไม่เคยท�าให้เธอรู้สึกเช่นนี้ 

สกัคน

“คอื...ฉะ...ฉนัเรยีนอยู่ค่ะ แต่เรยีนช่วงเสาร์-อาทติย์ เพราะต้อง

ท�างานหาเงนิส่งตวัเองเรยีนด้วย”

“แล้วอายเุท่าไหร่ เรยีนใกล้จบหรอืยงั”

“อายยุี่สบิสองค่ะ เหลอืสอบอกีแค่สองตวักจ็ะจบแล้วค่ะ” ไม่
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เข้าใจว่าท�าไมเธอต้องมายืนตอบค�าถามพวกนี้กับคนที่เพิ่งรู้จักด้วย 

และเขาท�าราวกับเป็นผู้ปกครองของเธอถึงได้กล้าซักไซ้เรื่องส่วนตัว

แบบนี้

“แล้วเรยีนคณะอะไร”

“บรหิารธรุกจิค่ะ”

“ด ีถ้างั้นจบเมื่อไหร่กไ็ปสมคัรงานที่บรษิทัผมแล้วกนั”

“คะ?” หยาดอรณุอ้าปากค้างเพราะสิ่งที่ได้ยนิ ไม่อยากเชื่อหู

แต่ยอมรับว่ารู้สึกดีใจลึกๆ ที่อยู่ดีๆ ก็มีผู้บริหารชวนไปท�างานด้วย  

ยิ่งรูว่้าบรษิทัที่ครองขวญัท�างานเป็นบรษิทัใหญ่มากและมั่นคง กท็�าให้

หญงิสาวยิ่งยนิดี

“กอ็ย่างที่ได้ยนินั่นแหละ ถ้าสนใจกใ็ห้คณุขวญัพาไปแล้วกนั” 

เขาบอกสหีน้าเรยีบนิ่ง ไม่ได้แสดงให้เดก็ที่คงอายหุ่างจากเขาเป็นสบิปี

รู้ว่า แม่คุณก�าลังมีอิทธิพลต่อความต้องการของร่างกายเขาแค่ไหน  

แย่กว่านั้นมนัส่งผลให้หวัใจเต้นแรงอกีต่างหาก

บ้าไปแล้ว...สงสัยเขาจะห่างจากเรื่องอย่างว่ามานาน แค่เห็น

คนสวยหน่อยกเ็กดิความต้องการเสยีอย่างนั้น มนัคงเป็นเพราะความ

สวยกับรูปร่างของเธอที่ดูจะสมส่วนเกินไป หน้าอกฟู สะโพกผาย... 

โอ้ย...ให้ตายเถอะ! ครั้งสุดท้ายที่เขามีอะไรกับผู้หญิงมันเมื่อคืนก่อน

ไม่ใช่หรอืไง นานตรงไหนกนัวะเนี่ย

“น้องสาวคณุขวญักลบัมาแล้ว ยงัไงผมขอตวัก่อนแล้วกนั” เขา

รบีเปลี่ยนเรื่อง หนัมาเอ่ยขอตวักบัเลขาฯ เพราะรู้ว่าอยูต่่อร่างกายชาย

คงร้อนรุ่มไปมากกว่านี้

แม่น�้าค้างกลางหาวเล่นเอาผู้ชายอย่างเขาแทบไม่เป็นตัวของ

ตวัเองเพยีงแค่ยนืมองหน้า เธอนี่มนัแน่จรงิๆ

“ขอบคณุค่ะคณุวูล์ฟที่มาส่ง แล้วกข็อบคณุเรื่องงานของน�้าค้าง

ล่วงหน้าด้วยนะคะ ฝากน้องสาวของฉนัด้วย” เธอบอกราวกบัฝากฝัง
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น้องสาวไว้ในมอืคนที่ไว้ใจได้ โดยหารู้ไม่ว่าคนที่เธอคดิว่าเป็นคนดนีั้น

จรงิๆ แล้วก�าลงัคดิไม่ซื่อกบัหยาดอรณุ “น�้าค้างไปส่งคณุวูล์ฟแทนพี่

ด้วยนะ พอดพีี่รู้สกึเวยีนหวั”

“พี่ขวญัเป็นอะไรมากไหมคะ ช่วงนี้พี่ขวญัไม่สบายบ่อยจงั”

“ไม่เป็นอะไรมากหรอก นอนพักสักนิดก็คงหาย น�้าค้างไปส่ง

คณุวูล์ฟเถอะ” 

“ค่ะ” น้องสาวก้มหน้ารบัค�า แม้จะอดึอดัที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้ชาย

ตวัใหญ่หน้าตงึคนนี้ แต่กไ็ม่กล้าขดัใจพี่สาวแม้แต่น้อย

หยาดอรุณเดินตามร่างสูงใหญ่ของหนุ่มลูกครึ่งไปยังประตูรั้ว 

เธอไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองสูงเพราะกลวัเขาจะหนัมาแล้วสบตากนัอกี

 นี่คงเป็นผู้ชายคนแรกที่ท�าให้เธอกลายเป็นคนกลวัคนได้ขนาด

นี้ ปกติผู้ชายทุกคนแทบจะคุกเข่าตรงหน้าเธอมากกว่า ไม่เคยมีใคร

ท�าให้หยาดอรณุยอมสยบให้ง่ายๆ สกัครั้ง ทว่านายหมาป่านี่มสีายตา

ที่น่ากลวัจงั แต่ในเวลาเดยีวกนักม็เีสน่ห์อย่างร้ายกาจ แน่นอนว่าเธอ

ไม่อยากสบตากบัเขาให้ใจสั่นอกี

“เอ่อ...คณุ...”

ปึ้ก!

เพราะจู่ๆ โลเวลก็นึกเรื่องที่จะพูดขึ้นได้ ขณะที่เดินใกล้จะถึง

ประตรูั้วอยู่แล้วเขากห็ยดุฝีเท้าแล้วหนัขวบัมาหา คนตวัเลก็ซึ่งเดนิตาม

อย่างใจลอยแถมไม่ได้ดูทางจงึชนเข้ากบัแผงอกกว้างแกร่งนั้นจงัๆ

“ว้าย!”

มอืใหญ่รบคว้าหมบัเข้าที่เอวคอด รดัเธอไว้แนบอกกว้างทนัก่อน

ที่หญงิสาวจะเสยีหลกัล้ม และโลเวลมั่นใจว่าตวัของเขาสงูกว่าเธอมาก

เกนิกว่าที่จมูกโด่งๆ จะอยู่ระดบัเดยีวกบัใบหน้าของหญงิสาวได้...แต่

ถ้าเขาโน้มหน้าลงนดิกไ็ม่แน่

ไวเท่าความคิดหนุ่มลูกครึ่งใช้โอกาสของอุบัติเหตุนั้นโน้มหน้า

ี
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ลงใกล้กบัพวงแก้มใส แล้วจดปลายจมูกสมัผสัความนุ่มหอมบนแก้ม

ข้างหนึ่งของหญงิสาวอย่างตั้งใจ แต่เขาวางสหีน้านิ่งเสมอืนเรื่องที่เกดิ

ขึ้นเป็นความบงัเอญิ ไม่ใช่ความผดิของตนเอง

“อุย้!” หญงิสาวยกมอืขึ้นลูบแก้ม พลางใช้มอือกีข้างที่ว่างผลกั

อกกว้างดันตัวออกห่างจากคนตัวใหญ่ ไม่อยากจะคิดว่าถูกเจ้านาย

ของพี่สาวฉวยหอมแก้ม เพราะเหลือบมองหน้าอีกฝ่ายก็เห็นวางเฉย 

หยาดอรุณจึงปัดเรื่องนี้ให้เป็นความผิดของตัวเองที่ซุ ่มซ่ามเอง 

“ขอโทษค่ะ”

“ผมกข็อโทษ” เขาซ่อนรอยยิ้มเสน่หาไว้ใต้ใบหน้าเรยีบนิ่ง ขณะ

ที่ตาคมกรบิจ้องมองแม่สาวแก้มแดงที่แอบค้อนเขานดิๆ อย่างน่ามอง

“คุณขอโทษฉันเรื่องอะไรคะ” จะถามออกไปว่าเรื่องหอมแก้ม

เมื่อครูเ่ขาตั้งใจใช่ไหมกก็ระดากปาก และกลวัว่าถ้าหากชายหนุม่ตอบ

ว่าไม่ใช่ เธอกห็น้าแตกยบัพอดี

“กเ็รื่องที่ท�าให้คณุตกใจ ผมไม่คดิว่าคณุจะขวญัอ่อนขนาดนี้”

“แล้วคณุหยดุท�าไมล่ะคะ จู่ๆ หยดุเดนิแบบนี้ ใครกต็กใจ” อด

ไม่ได้ที่จะต�าหนเิขา ค้อนด้วยหางตาอกีครั้ง “หรอืว่าลมือะไรคะ ฉนั

จะได้กลบัเข้าไปเอามาให้”

“ไม่ ไม่ลมือะไร แค่มเีรื่องจะบอกคณุนดิหน่อยเท่านั้น” เขาตรงึ

สายตาไว้ที่นวลหน้าใสของหญงิสาว 

หยาดอรุณเสมองทางอื่นทันทีที่รู้ตัวว่าก�าลังตกเป็นเป้าสายตา

ของคนตวัใหญ่

“คณุ...คณุมอีะไรจะบอกฉนัเหรอคะ” ถามโดยไม่มองหน้าเขา 

โลเวลเงียบไปอึดใจราวจะแกล้งให้คนที่หลบตาท�าอะไรไม่ถูก 

จนสุดท้ายหญิงสาวทนความอึดอัดไม่ไหว หันกลับมาเผชิญหน้ากับ

ชายหนุ่มตรงๆ 

“คณุจะยนืเงยีบแล้วมองหน้าฉนัแบบนี้อกีนานไหมคะ”
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“บังเอิญผมไม่ชอบให้ใครเมินใส่ โดยเฉพาะคู่สนทนา การ 

คยุกนัโดยไม่มองหน้าเรยีกว่าเสยีมารยาท”

“ขอโทษค่ะ” พอถูกต�าหนิซึ่งๆ หน้าแบบนี้ แก้มใสก็ร้อนผ่าว

ด้วยความโกรธแกมอาย ขณะที่ในใจก่นด่าผูช้ายตวัใหญ่ที่ไม่ทนัได้เป็น

เจ้านายเธอกเ็บ่งใส่เสยีแล้ว แบบนี้ใครอยากจะไปท�างานด้วยเล่า

โลเวลท�าหน้านิ่งตขีลมุเฉกเช่นปกต ิทั้งที่จรงิอยากจะยิ้มเพราะ

ความน่ารกัของคนตรงหน้าแทบแย่ กด็วงตากลมโตที่จอ้งประสานกบั

เขายามนี้ดูสั่นระริกราวกับกริ่งเกรงเต็มก�าลัง แต่แปลกเขาก็เห็นแวว

ดื้อเงยีบในดวงตานั้นด้วย

“ผมจะบอกว่าคุณขวัญเธอไม่สบาย หน้ามืดเป็นลมบ่อยๆ  

ยงัไงคณุกอ็ย่าปล่อยเธอไปไหนมาไหนคนเดยีว เพราะมนัอนัตราย”

“เอ่อ...ค่ะ จริงๆ ช่วงนี้ฉันก็เห็นว่าพี่ขวัญเป็นอย่างที่คุณบอก 

ฉนัขอให้พี่ขวญัหยดุท�างาน แต่พี่ขวญักย็งัไม่ยอมหยดุ”

“ช่วงนี้ผมบอกให้คณุขวญัลาป่วยได้ คงไม่ต้องไปท�างานสกัพกั

จนกว่าจะหาย คุณก็ควรดูแลเธอให้ดีๆ” เขาไม่ได้บอกความจริงว่า

ครองขวญัเป็นเนื้องอกในสมอง แล้วหมอต้องการให้ผ่าตดัเรว็ที่สดุถ้า

ท�าได้ เพราะโลเวลอยากให้คนป่วยบอกกับครอบครัวด้วยตัวเองเมื่อ

พร้อมมากกว่า ซึ่งถ้าครองขวญัต้องผ่าตดัจรงิๆ เขากย็นิดจีะช่วยเหลอื

ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิจากที่สวสัดกิารของบรษิทัมใีห้แก่พนกังาน

“ค่ะ ขอบคณุคณุ...” เธอเว้นจงัหวะพูดไปนาน ไม่ใช่ลมืชื่อเขา 

แต่ไม่กล้าเรยีกเสยีมากกว่า

“ผมชื่อวูล์ฟ อะไรกนั พี่สาวคณุเพิ่งแนะน�าไป จ�าไม่ได้ซะแล้ว

เหรอ ผมยงัจ�าชื่อคณุได้เลย น�้าค้าง”

“ฉนัจ�าได้ค่ะว่าคณุชื่ออะไร”

“งั้นกเ็รยีกส ิหดัเรยีกให้ชนิปากเข้าไว้ ไม่แน่ต่อไปคณุอาจต้อง

เรยีกหาชื่อนี้บ่อยๆ กไ็ด้นะ” เขากระตกุยิ้มมมุปากอย่างมเีลศนยั ไม่
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สนใจสหีน้าประดกัประเดดิของหญงิสาวแม้แต่น้อย ก่อนจะขอตวั “ผม

กลบัก่อนนะน�้าค้าง แล้วคงมโีอกาสเจอกนัอกี”

ใบหน้าสวยใสกับหุ่นเพรียวบางแต่สมส่วนยั่วยวนใจของ

หยาดอรณุยงัตามมารบกวนจติใจและความต้องการของโลเวลจนครบ

สปัดาห์

ใช่...สปัดาห์หนึ่งเตม็ๆ ที่เขาทนอยู่กบัความทรมาน อยากเจอ

หน้า อยากอยู่ใกล้ อยากรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของหญิงสาวตลอด

เวลา แต่เขาไม่อาจท�าตวัเหมอืนว่างงานแล้วเดนิดุ่มๆ ไปหาผู้หญงิที่

เจอกนัเพยีงครั้งเดยีวและสะกดเขาจนอยู่หมดัคนนั้นได้ และมากกว่า

นั้นคือคนอย่างโลเวลไม่อยากยอมรับความจริงที่ว่า เขาถูกใจแม่สาว

น้อยที่อายหุ่างกบัเขาเกอืบรอบคนนั้น เพราะจากที่เคยมั่นใจตวัเองมา

ตลอดว่าไม่มผีูห้ญงิคนไหนที่จะได้ขึ้นเตยีงกบัเขาเกนิสองครั้ง แต่เพยีง

แค่เจอหน้าหยาดอรณุ ความคดินี้กเ็กอืบจะโดนลบทิ้งไปเสยีแล้ว ทั้งๆ 

ที่เขายังไม่ได้ลิ้มลองรสชาติสวาทของเธอเลยสักนิด ได้แค่สัมผัสนวล

แก้มนุ่มๆ นั้นเล็กน้อยก็เก็บมาฝันหาเป็นเรื่องเป็นราว และนั่นท�าให้ 

เขาต้องล�าบากหาทางระบายความร้อนรุม่ที่หยาดอรณุก่อไว้ให้ไปออก

กบัผู้หญงิคนอื่น

“อ๊ะ...คณุวูล์ฟคะ อุ๊ย! ร้อนแรงจงัเลยค่ะ จจีะไม่ไหวแล้วนะคะ 

โอ๊ะ...อมื...” หญงิสาวร่างเปล่าเปลอืยอวบอดัใต้ร่างโลเวลครางกระเส่า

เมื่อเขาขยบัโยกสะโพกสอบเข้าหารวัเรว็และถี่ยบิไม่ยั้ง

สองทรวงอิ่มสะท้อนขึ้นลงตามแรงขยบัส่ายด้วยไฟพศิวาสไร้ซึ่ง

ความรกั บางครั้งถูกเคล้นคลงึ ดูดดื่มตามแต่ใจของชายหนุ่มต้องการ 

ปรารถนาของเขาร้อนระอุจนพริตตีสาวสวย ที่มือขวาอย่างคีรีไป

ทาบทามหามาให้เจ้านายได้เชยชมแทบหมดแรงกลางเตยีง

เสียงครางในล�าคอของชายหนุ่มบอกความสุขสมเมื่อเขาส่ง 
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ตัวเองให้ถึงสวรรค์ไปพร้อมๆ กับแม่สาวใต้ร่าง และคงท�าให้รุ่งรุจีได้

ภาคภูมิใจตัวเองกว่านี้ที่ท�าให้โลเวลหลงใหลในเนื้อตัวของเธอและ 

รสรักเร่าร้อนได้อย่างบ้าคลั่ง ถ้าจะไม่ได้ยินชื่อของหญิงสาวคนหนึ่ง

หลุดออกมาจากริมฝีปากหนาได้รูปของพ่อหนุ่มลูกครึ่งตลอดเวลาที่

เธอกบัเขาระเรงิรกักนับนเตยีง

“น�้าค้าง...ที่รกั คณุก�าลงัจะท�าให้ผมคลั่งตาย” เขาซบเสี้ยวหน้า

หมดแรงลงกบัทรวงอกขนาดใหญ่ของแม่สาวพรติตคีนสวย แต่ปากยงั

พมึพ�าหาแต่ผู้หญงิในจนิตนาการครั้งแล้วครั้งเล่า

รุ่งรุจีแทบจะกรีดร้องใส่หน้าผู้ชายบ้า ถ้าไม่ติดว่าเขาทั้งหล่อ 

ทั้งรวย จ่ายหนกั แถมลลีาบนเตยีงยงัเดด็ถงึใจแล้วละก ็เธอรบัรองว่า

จะใช้เลบ็ยาวๆ ข่วนหน้าหล่อๆ ของโลเวลให้เป็นรอยแน่นอน กม็ทีี่ไหน

นอนกับเธอ หาความสุขกับร่างกายของเธอจนแทบช�้าในตายอยู่แล้ว 

แต่ดนัเรยีกหายายน�้าค้างบ้าบอที่ไหนกไ็ม่รู้อยู่ได้

“คณุวูล์ฟคะ ลลีาจเีป็นไงบ้างคะ ถ้าถูกใจ โอกาสหน้าเรยีกใช้

จอีกีนะ” แม่สาวกระซบิเสยีงหวานข้างใบหใูหญ่ แต่กลบักลายเป็นว่า

ท�าให้ชายหนุม่รบีผละตวัห่างเธอหลงัจบเกมสวาทอย่างรวดเรว็ราวกบั

ว่าเขาเพิ่งรูต้วัว่า ผูห้ญงิที่ตกัตวงความสขุอยู่เมื่อครูไ่ม่ใช่แม่สาวในฝัน

ที่เขาเพ้อหา

โลเวลพาร่างร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรที่เต็มไปด้วยมัดกล้าม

สวยแขง็แรงหายเข้าไปในห้องน�้า โดยไม่คดิหนัมามองหรอืกล่าวค�าใด

กบัคนบนเตยีงอกี เสมอืนเธอเป็นแค่อากาศธาตกุไ็ม่ปาน

รุ่งรุจีสะบัดหน้าค้อนพวกคนรวยฟอร์มจัดอย่างหัวเสีย พอได้

ปลดปล่อยราคะสมใจแล้วกถ็บีหวัเธอส่ง ไม่คดิจะจูบหรอืปลอบขวญั

หวานๆ เลยสกันดิ

“อย่าคดิว่าหล่อรวยแล้วจะท�าอย่างนี้กบัรุง่รจุไีด้นะคะคณุวล์ูฟ 

ข่าวที่ใครๆ บอกว่าคณุไม่ยอมนอนกบัผูห้ญงิซ�้าเกนิสองหน ฉนักอ็ยาก
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จะรู้นกัว่าจะจรงิไหม เจอผู้หญงิทั้งเก่งทั้งร้อนอย่างฉนัแบบนี้ไม่ตดิใจ

เรยีกใช้ซ�้าให้มนัรู้ไป” หญงิสาวยกยิ้มมมุปาก คดิอย่างเข้าข้างตวัเอง 

กป็กตแิล้วเสี่ยน้อยเสี่ยใหญ่ คนมชีื่อเสยีงดงัๆ หลายวงการยงัเรยีกเธอ

ไปหาบ่อยๆ เพราะติดใจในรสสวาทเร่าร้อนของเธอ ที่ส�าคัญเธอ 

มั่นใจว่าเธอสะอาดปราศจากโรค เพราะรบัแต่ลูกค้าเกรดเอ

หญงิสาวขยบัร่างอวบอดัเปล่าเปลอืยลกุจากเตยีงช้าๆ ขาเรยีว

ที่ได้รบัการบ�ารงุอย่างดไีม่ต่างจากทกุส่วนของร่างกายก้าวลงจากเตยีง 

แล้วเดนิไปหยบิเสื้อคลมุสขีาวที่ทางโรงแรมจดัไว้ให้มาสวม จากนั้นจงึ

เดินไปเคาะประตูห้องน�้า ท�าเสียงออดอ้อนอ่อนหวานเอ่ยเรียกคน 

ข้างใน

“คณุวูล์ฟขา ให้จเีข้าไปช่วยถูหลงัให้ไหมคะ จถีูเก่งนะ” 

ยืนรออยู ่อึดใจใหญ่ รุ ่งรุจีก็ยังไม่ได้ค�าตอบจากชายหนุ ่ม 

นอกจากเสยีงน�้าจากฝักบวักระทบพื้นกระเบื้องเท่านั้น

“สงสยัเสยีงน�้าดงั ไม่ได้ยนิแน่ๆ เลย” หญงิสาวบอกกบัตวัเอง

แล้วลองหมนุลกูบดิประตหู้องน�้าช้าๆ เมื่อรูว่้ามนัไม่ได้ลอ็กไว้ เรยีวปาก

บางกฉ็กียิ้มอย่างพงึพอใจ

“แหม...แล้วก็ไม่บอกแต่แรกว่าอยากให้ตามเข้าไป” กระหยิ่ม

ยิ้มย่อง เพราะคดิว่าการที่โลเวลไม่ลอ็กประตหู้องน�้าแบบนี้คอืการเปิด

ทางกลายๆ ว่าเขาต้องการอกียก แต่เปลี่ยนสถานที่จากบนเตยีงเป็น

ในห้องน�้า

คดิได้ดงันั้นพรติตสีาวจงึสลดัเสื้อคลมุที่สวมเมื่อครูท่ิ้งลงบนพื้น 

แล้วค่อยๆ แง้มประตหู้องน�้าออกช้าๆ ก้าวเท้าเบากรบิตรงไปหาร่างสงู

ใหญ่ซึ่งก�าลังยืนช�าระร่างกายใต้ฝักบัว เห็นแค่แผ่นหลังเซ็กซี่บาดใจ

ของหนุม่ลกูครึ่งกพ็ลอยให้นกึไปถงึเกมรกัที่เขาปรนเปรอให้เธอเมื่อครู่

ที่ผ่านมา จนอดไม่ได้ที่จะกระโจนเข้าไปหา

“จชี่วยนะคะ” เธอรวบกอดเขาจากด้านหลงั กระซบิบอกด้วย
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น�้าเสยีงหวามไหวเซก็ซี่ มอืเรยีวลบูไล้ไปตามหน้าท้องที่มมีดักล้ามเป็น

ลอนสวย ลากไล้ต�่าลงไปจนเกือบจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่กลาง

กายชาย ที่ท�าให้เธอร้องครางครวญตลอดเกม ทว่ากลับถูกมือใหญ่ 

แข็งแรงคว้าหมับที่ข้อมือเล็กแล้วกระชากออกห่างรวดเร็ว ไม่เท่านั้น

เขายงัผลกัไสเธอด้วยความไม่พอใจ

“ลูกน้องของผมคงลืมบอกคุณไปสินะว่าผมไม่ชอบให้ผู้หญิง 

คนไหนกอด นอกจากเวลาอึ๊บกันเท่านั้น” เขาค�ารามเสียงเข้มจัด 

ตาคมกริบวาวโรจน์ แค่นั้นก็ท�าให้หญิงสาวชะงักหน้าซีดไปชั่ววินาท ี

แต่รุง่รจุยีงัไม่ลดละความพยายามที่จะเอาใจอกีฝ่าย เธอค่อยๆ ยิ้มยั่ว 

เผยอปากอย่างเชิญชวน พลางเลื่อนฝ่ามือเรียวของตัวเองมาเคล้น 

คลงึทรวงอกอิ่มให้โลเวลมองตาม หวงัปลกุอารมณ์ปรารถนาดบิๆ ของ

เขาอกีครั้ง

หนุม่ลกูครึ่งถอนหายใจอย่างร�าคาญ มองร่างเปลอืยของผูห้ญงิ

ที่เขามอีะไรด้วยแววตาแขง็จดั รปูร่างอวบอดัของเธอตอนนี้ไม่มคีวาม

หมายกับเขา และไม่อาจปลุกความต้องการอะไรจากเขาได้ทั้งนั้น  

ในเมื่อเขาได้กนิเธอแล้ว และกไ็ม่ปรารถนาจะกนิซ�้าจ�าเจ

“ผมจะอาบน�้า เชญิคณุออกไปซะ”

“แต่ว่าจอียากจะ...”

“หบุปากของคณุสกัท!ี” คราวนี้เขาตะคอก สหีน้าเดอืดดาลเตม็

ก�าลงั “ผมไม่รู้ว่าคณุชอบดูผู้ชายแก้ผ้าอาบน�้ามากแค่ไหน แต่ผมไม่

ชอบให้ใครมายนืจ้อง หมดธรุะของคณุกบัผมแล้ว เชค็ผมกเ็ซน็ให้ก่อน

ที่จะนอนกบัคณุแล้วไม่ใช่เหรอ คณุน่าจะกลบัออกไปสกัท”ี

“จมีบีรกิารเสรมิ ไม่คดิเงนิหรอก”

“ผูห้ญงิน่าร�าคาญ” เขาขบกรามแน่น ถลงึตามองแม่พรติตรีาว

อยากจะฉีกปากที่พูดมากนั้นให้ขาดกระจุย “ลูกน้องของผมคงไม่ได้

บอกคณุอกีเรื่องว่าไม่ต้องมาแทนตวัเองด้วยชื่อกบัผม ผมไม่ได้อยาก



รุ้งร�ำพิณ  29   

จะรู้จักชื่อของคุณ แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้วด้วย 

ให้ตาย ครีมีนัไปหาผู้หญงิปากมากน่าร�าคาญคนนี้มาจากไหนวะ”

คนถูกด่าหน้าม้าน ค้อนคนตวัใหญ่ตาคว�่าด้วยความโกรธ แต่

ก็ข่มอาการไว้ ในเมื่อโลเวลคือลูกค้าชั้นยอด ลีลาก็เยี่ยม และเธอก็

ถูกใจเขาไม่น้อย เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีครั้งที่สองกบัเขา เธอไม่ควร

ขดัใจ

“ขอโทษค่ะ จรงิๆ ลกูน้องของคณุวล์ูฟบอกไว้แล้ว แต่ว่าจ.ี..อุย้! 

ฉันลืมเอง ปกติไม่เคยเจอลูกค้าแบบคุณวูล์ฟสักที ก็เลยไม่ชิน ต้อง

ขอโทษอกีทนีะคะ”

“พูดจบแล้วกอ็อกไปสกัท ีหวงัว่าผมออกจากห้องน�้าจะไม่เหน็

หน้าคณุอยูใ่นห้องแล้วนะ ถ้าไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตอืน” ดวงตา

คมกริบฉายวาบบอกความไม่สบอารมณ์ และฟ้องว่าเขาท�าอย่างที่ขู่

ได้จรงิๆ ถ้าเธอยงักล้าขดัใจและขดัค�าสั่ง

“ค่ะ ค่ะ ฉนักลบัเดี๋ยวนี้เลย” รุง่รจุลีะล�่าละลกับอก แล้วลนลาน

ออกจากห้องน�้าไปไวเท่าใจสั่ง
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2
กระต่ายหวาน

นัยน์ตาคมขลับที่ยามนี้หม่นเศร้าจนน่าใจหายกวาดมอง

สมดุบญัชทีี่ยอดคงเหลอืมอียูไ่ม่ถงึหนึ่งร้อยบาท ครองขวญัถอนหายใจ

ยาวพลางจบัเงนิก้อนสดุท้ายที่ตนเองสะสมไว้ในบญัชแีละเพิ่งไปถอน

มาจากธนาคารเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นมาลูบคล�า

หญงิสาวคดิทบทวนเรื่องผ่าตดัอกีครั้ง และเมื่อครีโีทร. มาบอก

ว่าอยากให้เธอตดัสนิใจผ่าเสยี ค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบรษิทัและโลเวล

จะจัดการเอง ท�าให้เธอสบายใจขึ้น แต่ก็ยังไม่หมดห่วงทั้งหมดเสีย 

ทเีดยีว เพราะถ้าการผ่าตดัของเธอครั้งนี้ไม่ส�าเรจ็ มผีลออกมาเป็นลบ 

นั่นหมายถงึเธออาจไม่หายเป็นปกตแิละกลบัไปท�างานให้โลเวลอย่าง

เดิมไม่ได้ แล้วเธอจะมีเงินทองที่ไหนมาให้มารดา ไหนจะค่าใช้จ่าย

ภายในบ้านอีก แม้จะมีหยาดอรุณช่วยอยู่ แต่คนเป็นพี่ก็ไม่อยากจะ

รบกวนเงินเดือนของน้องที่เป็นแค่สาวโรงงานท�างานดึกๆ ดื่นๆ จน 

น่าสงสารจบัใจ ครองขวญัคดิหวงัเพยีงว่าอยากให้หยาดอรณุเรยีนจบ

เสยี แล้วจะได้มงีานดีๆ  ท�า ต่อไปกค็งไม่ล�าบากอกี

ครองขวญัสูดหายใจลกึเข้าปอด การผ่าตดัสมองเป็นเรื่องที่ใคร

ได้ยนิกต็้องหวั่นกลวั รวมถงึเธอด้วย และช่วงเวลาที่เธอผ่าตดัอยู่และ

ยงัไม่ทราบผลว่าจะออกมาทางไหน คนในครอบครวั โดยเฉพาะมารดา
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ก็จ�าเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งเงินก้อนนี้คงพอจะช่วยให้เธอ มารดา และ 

หยาดอรณุอยู่ได้ เพราะคดิเช่นนี้ครองขวญัจงึตั้งใจจะเอาเงนิที่เกบ็ไว้

ในบญัชใีห้แก่หยาดอรณุเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างที่เธอต้องเข้า

รบัการรกัษาตวั

เสียงเรียกโหวกเหวกโวยวายที่ดังมาก่อนตัวของใครคนหนึ่ง

ท�าให้หญิงสาวต้องรีบเก็บเงินในมือลงกระเป๋าสะพาย แล้วซุกซ่อน

กระเป๋าใบดงักล่าวไว้ใต้โต๊ะข้างๆ โซฟาที่นั่งอยู่ เพราะจะวิ่งเอาไปซ่อน

ที่อื่นกเ็หมอืนจะไม่ทนัเสยีแล้ว

“ขวัญ...อีขวัญ มึงอยู่บ้านไหม กูแหกปากเรียกจนเจ็บคอไม่

ได้ยนิหรอืไง” เสยีงแหลมๆ ที่จกิหวัเรยีกยามนี้คอืนางทพิย์ หรอืมารดา

ของครองขวญันั่นเอง

“อยู่นี่แหละจ้าแม่...มีอะไร ท�าไมต้องเรียกเสียงดังด้วยล่ะ”  

บุตรสาวบอกด้วยน�้าเสียงเหนื่อยอ่อนจากโรคภัยและอ่อนใจกับนิสัย

มารดา

“มสี ิ กูมเีรื่องให้มงึช่วย มงึต้องช่วยกูนะ” นางทพิย์รบีเดนิมา

หยุดตรงหน้าบุตรสาว ดึงมือเรียวไปกุมไว้แน่นพลางเขย่า “กูจ�าเป็น

ต้องใช้เงนิ”

“อกีแล้วเหรอแม่ อย่าบอกนะว่าแม่ไปเสยีไพ่ที่บ่อนมาอกีแล้ว”

“เออ...แล้วจะให้กูท�ายังไง กูก็อยากได้คืนนี่หว่า กูเลยยืมเงิน

เสี่ยเสง็เขาเล่นต่อ กะจะเอาคนื”

“แม่...” ครองขวญัครางเรยีกมารดาอย่างอ่อนใจ น�้าตาคลอขึ้น

ทันที “แม่ไปเป็นหนี้เสี่ยเส็งอีกแล้วเหรอ ท�าไมถึงท�าแบบนี้ล่ะ ขวัญ

ไม่มเีงนิตามใช้หนี้ให้แม่ไปตลอดชวีติหรอกนะ”

“อนีี่ มงึเป็นลูกหรอืเป็นแม่ กูมาขอร้อง ถ้ามงึไม่ช่วยกูกเ็หมอืน

ฆ่ากทูางอ้อม เสี่ยเสง็เขาจะเอาเงนิพรุง่นี้แล้ว ถ้าไม่มใีห้กอูาจตาย หรอื

ไม่อนี�้าค้างจะซวยไปด้วยกไ็ม่รู้”
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“นี่แม่อย่าเอาน�้าค้างไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะ แม่ยืมเงิน 

เสี่ยเส็งมาเองก็หาใช้เอง อย่าได้คิดเอาลูกเอาหลานไปขัดดอกใช้หนี้

แทนเดด็ขาด” ครองขวญัเอ่ยด้วยสหีน้าเครยีดจดั ก่อนจะรู้สกึว่ามนึ

ศรีษะและแขนขาเริ่มชาราวจะไม่มแีรงขยบั แต่กย็งักดัฟันพดูต่อ “อย่า

ยุ่งกบัน�้าค้าง ขวญัขอร้อง”

“กูกไ็ม่อยากยุ่งกบัมนัหรอก แต่เสี่ยเขาชอบมนั ถ้ามงึไม่มเีงนิ

ให้กูไปใช้หนี้ กูกต้็องยกมนัให้เสี่ย ไหนๆ กกูเ็ลี้ยงมนัมาตั้งแต่เดก็ เสยี

เงนิไปตั้งเท่าไหร่ ถงึเวลามนัต้องตอบแทนบญุคณุกูบ้างสวิะ”

“ไม่ใช่ตอบแทนแบบนี้” ครองขวญักดัฟันข่มอาการของตนเอง

จนปวดหนึบไปทั่วศีรษะ ที่สุดความห่วงญาติผู้น้องที่อยู่ด้วยกันมา 

แต่เด็กก็ท�าให้หญิงสาวจ�าต้องใจอ่อนครึ่งหนึ่ง “แล้วคราวนี้เท่าไหร่ 

ขวญัดูก่อน ถ้าพอมจีะให้”

“เยอะกว่าคราวก่อน”

“อะไรนะแม่! คราวก่อนสามแสนเลยนะ”

“เออ...คราวนี้ห้าแสนห้า” 

ค�าตอบของมารดาท�าเอาครองขวัญใจหายวาบ นึกอยากจะ

หลบัไม่ฟื้นขึ้นมาอกีเลย จะได้ไม่ต้องมารบัรู้เรื่องราวที่มารดาก่อไว้อกี

หญิงสาวกลั้นน�้าตาจากหลากหลายความรู ้สึกอันเกิดจาก

ปัญหาที่ประดงัประเดเข้ามาพร้อมกนัไม่อยู ่มารดาของเธอไม่เคยรูว่้า

เธอหาเงนิตวัเป็นเกลยีวจนเหนื่อยแค่ไหน ไม่เคยรู้ว่าเธอเจบ็ป่วยเป็น

โรคอะไร รู้เพยีงว่าวนันี้จะมเีงนิเข้าบ่อนไหม แม้จะเคยขอร้อง กราบ

วงิวอนสกักี่ครั้ง นางทพิย์กไ็ม่เคยสนใจฟัง

“ขวญัไม่ม ีเงนิเยอะขนาดนั้นขวญัหาไม่ทนัหรอก คราวก่อนแม่

ก็เพิ่งเอาไป ไหนจะไปเสียค่าไถ่ตัวแม่ออกมาจากโรงพักอีก เสียแล้ว

เสียอีก ขวัญไม่มีเงินเก็บแล้วนะ” ถ้าจะให้เธอค�านวณเงินทั้งหมดที่ 

ต้องสญูเสยีเปล่าประโยชน์ไปเพราะมารดาก่อปัญหาขึ้น รวมๆ กนัแล้ว



รุ้งร�ำพิณ  33   

น่าจะเป็นล้านบาท ซึ่งถ้าเธอเก็บเงินจ�านวนนั้นไว้แทนที่จะเอาไป 

ใช้หนี้ช่วยมารดา กค็งท�าให้ครอบครวัสขุสบายไปแล้ว

“งั้นกกูค็งต้องส่งอนี�้าค้างไปขดัดอกก่อน ถอืว่าใช้หนี้บญุคณุก”ู

“ป้าทิพย์! น�้าไม่ใช่ตัวขัดดอกของใครนะ แล้วถ้าจะใช้หนี้ 

บญุคณุ น�้าใช้ให้ป้าเป็นอย่างอื่นแทนได้” เสยีงหยาดอรณุดงัขึ้นจาก

ข้างหลงั หญงิสาวกลบัเข้าบ้านมาและแอบได้ยนิปัญหาทกุอย่างยามนี้

จนหมด

“งั้นมึงก็เอาเงินมาให้กู เดือนนี้เงินเดือนมึงออกแล้วไม่ใช่เหรอ 

เอามา” คราวนี้นางทพิย์หนัไปแบมอืขอเงนิจากหลานสาว หยาดอรณุ

อ�้าอึ้งมองหน้าครองขวญัแวบหนึ่ง แต่กไ็ม่กล้าพูดอะไร เพราะตลอด

เวลาที่ผ่านมาสามเดอืนเธอให้เงนิป้าใช้เดอืนละสองหมื่น เพราะได้งาน

ใหม่ที่รายได้ด ีแต่โกหกครองขวญัว่าท�างานโรงงานกะค�่า และบางครั้ง

ก็รับงานเป็นพีอาร์เครื่องส�าอางตามห้างสรรพสินค้าบ้าง ทั้งที่ความ

เป็นจรงิไม่ใช่เลย

“ยงั น�้ายงัไม่ม”ี

“อนี�้าค้าง มงึอย่ามาโกหกกู เอามา” นางทพิย์วิ่งไปหมายจะ

แย่งกระเป๋าสะพายของหลานสาว แต่ครองขวัญรีบวิ่งเข้ามาขวางไว้

ก่อน

“แม่พอเถอะ น�้าค้างกท็�างานหาเงนิจนไม่ได้พกัผ่อน ให้น้องมี

ไว้เกบ็บ้างเถอะ แม่อย่าได้เบยีดเบยีนเอาเงนิจากน้องไปเลย”

“เบยีดเบยีนอะไร มนับอกให้กูเพราะตอบแทนที่กูเลี้ยงดูมนัมา 

เดอืนละสอง...”

“ป้าทพิย์ น�้าจะให้เงนิ ตามไปเอาที่ห้องกแ็ล้วกนั” หยาดอรณุ

รบีตดับท แน่นอนว่าถ้าป้าบอกจ�านวนเงนิไป ครองขวญัคงต้องสงสยั

แน่ๆ ว่าเธอไปท�างานอะไรมาถงึได้เงนิเดอืนมากพอจะให้ป้าใช้จ่ายได้

ถงึสองหมื่น ขณะที่กม็ค่ีาใช้จ่ายในบ้าน ใช้ส่วนตวั และค่าเล่าเรยีนอกี
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หยาดอรณุเดนิน�านางทพิย์ไปที่ห้องนอนตวัเอง โดยคนเป็นป้า

เดนิตามตดิๆ ขณะที่ครองขวญัมองตามแล้วถอนหายใจอย่างเหนื่อย

อ่อน

ก่อนหน้านี้หยาดอรณุเป็นพอีาร์เครื่องส�าอางในห้างสรรพสนิค้า 

แต่มเีพื่อนที่เรยีนปรญิญาตรด้ีวยกนัมาชกัชวนให้ไปท�างานกลางคนืยงั

ที่แห่งหนึ่ง ซึ่งกเ็ป็นงานอย่างที่รู้ๆ กนัคอืผู้หญงินั่งดรงิก์ ในตอนแรก

หยาดอรณุปฏเิสธเพราะรู้ว่าตวัเองคงทนไม่ได้ที่ต้องไปฉอเลาะเอาอก

เอาใจผู้ชายหื่นกามพวกนั้น แต่เพราะเพื่อนบอกว่ารายได้ดมีาก และ

จากที่เธอเห็นเพื่อนคนดังกล่าวใช้ชีวิตสุขสบาย มีบ้านอยู่ มีรถขับก็

ท�าให้เธอชั่งใจคดิถงึอาชพีนี้เหมอืนกนั กระทั่งวนัที่เหน็เจ้าหนี้มาทวง 

เงนิจากนางทพิย์ และครองขวญัต้องวิ่งเต้นไปถอนเงนิที่สะสมไว้มาให้

ป้าไปใช้หนี้ ก็ท�าให้เธอสงสารญาติผู้พี่ขึ้นมาจับใจ ไหนจะค่าใช้จ่าย

ภายในบ้าน แม้เธอจะช่วยได้บ้าง แต่ก็ไม่มากมาย เพราะต้องส่ง 

ตวัเองเรยีน

ตั้งแต่เรยีนจบ ปวส. นางทพิย์กบ็อกให้เธอหยดุเรยีน แต่เธอไม่

ยอม และขอเรยีนต่อปรญิญาตรอีกีสองปี ดงันั้นจงึต้องหาเงนิเพิ่มมาก

ขึ้น และค่าใช้จ่ายส่วนตวัของเธอแต่ละเดอืนกเ็รยีกได้ว่ามพีอเดอืนชน

เดอืนแล้ว ยิ่งเหน็ครองขวญัดูผอมโซลงและมอีาการไม่สบาย เธอจงึ

ลองไปท�างานกับเพื่อนดู และก็ได้เทคนิคบวกไหวพริบส่วนตัวให้เอา

ตวัรอดมาได้ทกุคนื จนตอนนี้หญงิสาวคดิว่าถ้าเอาตวัรอดได้ งานใน

ผบับาร์หรอืเลานจ์ที่เสี่ยงกบัผู้ชายมากหน้าหลายตากไ็ม่ใช่เรื่องน่ากลวั

ส�าหรับเธออีกต่อไป ยิ่งตอนนี้เธอเป็นดาวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง 

ที่ลูกค้าจองตวันั่งดื่มด้วย กย็ิ่งมรีายได้เข้ามาเยอะขึ้น 

พกัหลงัๆ ยิ่งเหน็ครองขวญัไม่สบายหนกัเข้ากอ็ยากจะให้พี่สาว

หยุดท�างานสักที เธอคิดว่าตนเองดูแลทุกคนในครอบครัวได้ เพื่อ

ตอบแทนสิ่งที่นางทพิย์และครองขวญัมอบให้เดก็ก�าพร้าอย่างเธอ เดก็
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ที่มารดาเสียชีวิตไปตั้งแต่จ�าความไม่ได้ และไม่รู้ด้วยซ�้าว่าบิดาของ

ตนเองคอืใคร

“ป้าอย่าบอกพี่ขวัญนะว่าได้เงินจากน�้าเดือนละสองหมื่น” 

หยาดอรณุกระซบิบอกนางทพิย์เมื่อยื่นเงนิให้ ขณะที่สายตากจ็บัจ้อง

ไปที่ประตูห้องนอนเป็นระยะๆ เพราะกลวัว่าครองขวญัจะมาได้ยนิ

“เออ...กูรู้ ขนืกูบอกมนัอย่างนั้น อขีวญักค็งไม่ให้กูเพิ่มพอด”ี

“แต่ป้าก็ได้จากน�้าไปเยอะแล้ว ท�าไมต้องไปขอพี่ขวัญอีก พี่

ขวัญไม่ค่อยสบายด้วยนะ เป็นอะไรก็ไม่บอก น�้าคิดอยู่ว่าวันนี้จะพา 

พี่ขวญัไปหาหมอ”

“อยากท�าอะไรกท็�าเถอะมงึสองตวัน่ะ แต่เอาเงนิห้าแสนห้ามา

ให้กูก่อน เพราะถ้าไม่ม ีกูกไ็ม่รู้นะว่าอะไรจะเกดิขึ้น” คนก่อเรื่องตอบ

อย่างไม่สนใจอนาคตของลูกหลาน 

หยาดอรุณอ้าปากค้าง ถึงเธอจะท�างานในผับได้เงินเฉลี่ยแล้ว

ตกราวๆ เดอืนละห้าหมื่น ทั้งเงนิเดอืน ทั้งค่าดื่มกบัลูกค้า และทปิที่

ลูกค้าใจป�้าให้มาก็เรียกว่ารายได้มากกว่างานที่เคยท�าแต่ก่อน ทว่า 

เพิ่งท�าได้สามเดือนเอง แล้วไหนจะให้ป้าใช้รายเดือนทีละเยอะๆ อีก 

เงนิเกบ็เธอคงมไีม่มากขนาดที่อกีฝ่ายร้องขอแน่ๆ

“น�้ามไีม่ถงึหรอก”

“มเีท่าไหร่กเ็อามาก่อน เดี๋ยวอขีวญักค็งมมีาสมทบเอง” บอก

อย่างไม่ทกุข์ร้อนว่าลูกและหลานจะหามาจากไหน นางทพิย์สนใจแต่

เงินในมือ ที่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเอาไปต่อยอดลงบ่อนที่อื่นได้อีกสักพัก 

บางทอีาจได้เงนิมาคนืเสี่ยเสง็กเ็ป็นได้

คดิได้ดงันั้นนางทพิย์กร็บเกบ็เงนิลงกระเป๋ากางเกง ก่อนจะเดนิ

ออกไปจากห้องนอนของหลานสาว แต่ไม่วายแวะไปหาบตุรสาวซึ่งก่อน

หน้านี้อยู่ตรงมมุโซฟานั่งเล่นหน้าทวี ีซึ่งเป็นเวลาเดยีวกบัที่ครองขวญั

ก�าลงัหาที่ซ่อนเงนิแห่งใหม่

ี
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หญิงสาวเดินหมุนตัวไปมาหวังจะเอาเงินไปเก็บในห้องนอน 

ตวัเอง แต่ไม่คดิว่ามารดาจะออกมาไวขนาดนี้ ท�าให้ไม่ทนัถงึห้องนอน

กต็้องตกใจเพราะนางทพิย์มายนืขวางทางไว้เสยีก่อน

“อขีวญั กูรูน้ะว่ามงึมเีงนิ” แววตาของนางทพิย์วาวไปด้วยความ

หวงัและกเิลส นางมองตรงไปยงักระเป๋าสะพายของบตุรสาว แล้วไว

เท่าความคดิกย็ื้อแย่งกระเป๋าใบดงักล่าวมาครอบครอง

“แม่ ไม่ได้นะ นั่นเงนิขวญัต้องใช้” หน้าของหญงิสาวซดีจดั แต่

ก็ยังฝืนลากแขนขาที่เรี่ยวแรงแทบไม่มีแย่งกระเป๋าของตัวเองคืน แต่

กลบัถูกมารดาผลกัจนเซหงายหลงัล้มลงพื้น “โอ๊ย!”

เสยีงเอะอะและโอดครวญอย่างเจบ็ปวดท�าให้หยาดอรณุรบีวิ่ง

ออกมาดู และกท็นัเหน็ว่าพี่สาวถูกมารดาตวัเองผลกัเพื่อแย่งเงนิ 

“ป้าทพิย์ท�าแบบนี้ท�าไม” 

“ก็อีขวัญมันโกหกกู มันบอกไม่มีเงิน นี่ไงเงินเป็นแสน” นาง

ทพิย์เบกิตาโต หวัเราะร่วนอย่างคนกระหายหวิ อ�านาจของการพนนั

อยู่เหนอืความถูกผดิทกุอย่าง จนยามนี้นางมองไม่เหน็ความทกุข์ของ

ใครเลย คิดแต่ว่าเมื่อก่อนเคยเล่นได้ มีเงินเลี้ยงดูเด็กสาวสองคนมา

จนโตก็เพราะเงินจากการเล่นไพ่ แต่นางไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งที่ผี

พนันเข้าสิงจนถอนตัวไม่ขึ้น และเวลาที่เสียก็จะเสียอยู่อย่างนั้นไม่มี

ทางได้กลบัมา ไม่แน่ว่าสกัวนัอาจไม่เหลอืแม้แต่ที่ซกุหวันอน

“แม่...ไม่ได้นะ นั่นขวญัต้องใช้”

“มงึจะใช้อะไร กูจ�าเป็นกว่ามงึ แล้วจ�าไว้นะ เงนิแค่นี้ยงัไม่พอ

ด้วยซ�้า ถ้ามงึสองคนไม่มมีาให้กูอกี ระวงัไอ้เสี่ยเสง็นั่นจะมาลากตวัอี

น�้าค้างไปท�าเมยี” คนเป็นมารดาบอกแค่นั้นกร็บีหอบเงนิก้อนสดุท้าย

ของบตุรสาวออกไปจากบ้านทนัควนั

“ไม่นะ!...แม่...อย่าท�าอย่างนี้เลย...ขวะ...ขวัญขอร้อง” ครอง-

ขวัญวิงวอนเสียงแผ่ว ปากบางสั่นระริกขณะที่ใบหน้าและเนื้อตัวซีด
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จดั และรู้สกึว่าขยบัตวัไม่ได้

“พี่ขวญั! พี่ขวญัเป็นอะไรคะ” หยาดอรณุเหน็อาการของอกีฝ่าย

น่าเป็นห่วงก็เขย่าร่างผอมบางนั้นเพื่อเรียกสติ แต่ไม่มีค�าตอบจากพี่

สาว เปลอืกตาของครองขวญัค่อยๆ ปิดลง พร้อมๆ กบัที่สตดิบัวูบไป 

“พี่ขวญั พี่ขวญั!”

“พี่ขวัญ ป่วยถึงขั้นนี้แล้วท�าไมถึงไม่บอกน�้าล่ะคะ ท�าไม

ต้องเกบ็ไว้คนเดยีวด้วย น�้าช่วยพี่ขวญัได้นะ น�้าช่วยได้” หยาดอรณุ

ร้องไห้สะอึกสะอื้น มองร่างผ่ายผอมของพี่สาวในชุดสีฟ้าของโรง-

พยาบาลซึ่งนอนนิ่งไม่ได้สตบินเตยีงพกัฟื้นผู้ป่วยใน

เธอพาครองขวญัมาโรงพยาบาลเมื่อครู่ แล้วหมอกน็�าพี่สาวเข้า

ห้องฉุกเฉิน ท�าให้รู้ความจริงทุกอย่างว่าตอนนี้พี่สาวที่น่าสงสารของ

เธอเจบ็ป่วยด้วยโรคอะไร 

“หมอบอกว่าพี่ขวัญต้องรีบผ่าตัด ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย 

นะคะ น�้าจะจดัการเรื่องนี้เอง ถงึงานที่น�้าท�าจะไม่มเีกยีรต ิ แต่น�้าไม่

สนใจหรอกค่ะ ขอแค่ท�าทกุอย่างให้ได้เงนิมากพอที่จะช่วยพี่ขวญัได้ก็

พอแล้ว” หญงิสาวปาดน�้าตาบนพวงแก้มพร้อมกบัให้ค�ามั่นสญัญากบั

คนป่วยอยู่ในใจ ว่าเธอต้องหาเงินมาเป็นค่าผ่าตัดสมองให้แก่ครอง-

ขวญัให้ได้ โดยที่หยาดอรณุไม่รู้เลยว่าถ้าเพยีงแต่เธอเอ่ยปากบอกกบั

เจ้านายของพี่สาวสักนิด เธอก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเขาเป็น

อย่างดี

เพราะไม่รู้ว่ามทีางออกอื่น ท�าให้หยาดอรณุพุ่งเป้าหมายเดยีว

ในการหาเงนิไปที่การท�างานในผบั และคดิว่าเธอจะต้องดื่มกบัลูกค้า

ให้ได้มากกว่าเดิม โดยใช้สารพัดเทคนิควิธี ทั้งลูกล่อลูกชนที่จะท�า

อย่างไรกไ็ด้ให้ได้เงนิ แต่อย่างหนึ่งที่เธอไม่ท�าแน่ๆ ตลอดสามเดอืนที่

เธอท�างานในผบัมาคอืการออกไปข้างนอกกบัลกูค้า แม้จะมเีพื่อนร่วม
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งานหลายคนบอกว่าได้เงินดี แต่เธอรู้ว่าการได้เงินด้วยการออกไป 

ข้างนอกนั้นหมายถงึอะไร

เธออยากได้เงินก็จริง และแม้จะไม่ห่วงศักดิ์ศรี ยอมแต่งตัว

ยั่วยวนผู้ชาย นั่งดื่มเป็นเพื่อน ร้องเพลงพูดคุยกับลูกค้าเพื่อความ

สนุกสนาน ออดอ้อนเอาอกเอาใจผู้ชายอารมณ์เปลี่ยวพวกนั้นเพื่อให้

ได้ทปิกต็าม แต่เธอยงัไม่คดิสั้นขนาดที่จะขายตวัแลกเงนิหรอก

“พี่ขวญัคะ เชื่อใจน�้านะคะ น�้าไม่ทิ้งพี่ขวญัแน่นอน ถงึป้าทพิย์

จะไม่สนใจพี่ขวญั ไม่มใีครสนใจเราสองคน แต่น�้าจะไม่ทิ้งพี่ขวญัหรอก

ค่ะ” น�้าเสยีงนั้นหนกัแน่นและจรงิใจ หญงิสาวเชด็น�้าตาอกีครั้ง ก่อน

จะสูดหายใจลกึเข้าปอด เรยีกความเข้มแขง็และให้ก�าลงัใจตวัเอง

ความทรงจ�าในวยัเดก็ยงัคงสว่างชดั ครองขวญัคอืพี่สาวที่แสนด ี

โอบอุ้มและโอบกอดเธอยามร้องไห้งอแง เป็นเสมือนพี่และแม่ที่ให้

ความอบอุน่ เป็นเสมอืนเพื่อนที่ให้ก�าลงัใจและหยอกเล่นด้วยเมื่อเหงา 

เป็นทกุอย่างที่เดก็ก�าพร้าคนนี้ขาด แม้ชวีติของพี่สาวจะไม่ได้โรยด้วย

กลบีกหุลาบอยูใ่นครอบครวัสมบูรณ์ร�่ารวยกต็าม มแีค่ป้าทพิย์ที่เลี้ยงดู

มาอย่างอดๆ อยากๆ บ้าง แต่ครองขวญักเ็ป็นคนด ีเป็นพี่สาวที่น่ารกั

ของเธอ และไม่เคยทิ้งเด็กก�าพร้าอย่างเธอไว้ข้างทาง ถ้าไม่มีพี่คนนี้ 

หยาดอรณุกไ็ม่รู้ว่าเธอจะล้มลกุคลกุคลานอยู่ที่ไหนเหมอืนกนั

หญิงสาวหันมองคนป่วยบนเตียงอีกครั้งด้วยแววตาที่เติมเต็ม

ความหวังให้ตนเองและอีกฝ่าย ก่อนจะเดินออกจากห้องไปฝาก

พยาบาลให้ดูแลครองขวัญขณะที่เธอออกไปท�างาน งานซึ่งต้องต่อสู้

กบัเสอื สงิห์ กระทงิ แรด...ที่เรยีกว่าผู้ชาย

“หายไปไหนกันหมด บ้านเงียบอย่างกับป่าช้า” โลเวล

พมึพ�าออกมาอย่างอดไม่ได้ เขารูส้กึเหมอืนตวัเองจะอาการหนกัขึ้นทกุ

วนั เพราะตลอดสปัดาห์ที่ผ่านมาใจมนัร�่าร�่าอยากจะเจอแต่หน้าแม่เดก็
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น�้าค้างหน้าหวาน เยน็วนันี้ทนัททีี่เลกิงาน ชายหนุ่มจงึขบัรถมาที่บ้าน

ของเลขาฯ สาว สิ่งแรกที่เขาควรนกึถงึน่าจะเป็นอาการของครองขวญั

มากกว่า เพราะเธอไม่ได้ไปท�างานเป็นสปัดาห์แล้ว และเขากร็ู้ว่าเธอ

คงไม่อาจไปท�างานได้จนกว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกวิธี แต่เปล่าเลย 

พอมาถึงหน้าประตูรั้วบ้านหลังเล็ก สิ่งที่เขาหวังจะเจอมากที่สุดกลับ

เป็นหยาดอรณุ

เขาอยากเจอผู้หญงิคนนั้น อยากเหน็หน้า ราวกบัว่าต้องมนตร์

เสน่ห์ของแม่สาวน้อยเข้าเตม็เปา

“น�้าค้าง เธอนี่มนัแม่มดชดัๆ คนอย่าง วูล์ฟ โลเวล ไม่เคยต้อง

คิดถึงผู้หญิงคนไหนขนาดที่ขับรถถ่อมาหาถึงบ้านแบบนี้มาก่อนเลย

นะ” เขาบ่นกบัตวัเองอย่างหวัเสยี และไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าท�าไมถงึเป็น

ได้มากขนาดนี้ ยิ่งมาถึงบ้านหญิงสาวแล้วไม่เจอใครก็ยิ่งหัวเสีย 

กระวนกระวายอย่างบอกไม่ถูก

“เธอร่ายมนตร์อะไรใส่ฉนักนัแน่” ชายหนุ่มสะบดัหน้าแรงๆ ไล่

ความฟุ้งซ่านและความงุ่นง่านในยามนี้ไป เขานั่งอยู่ในรถยนต์ที่จอด

ตรงหน้าประตูรั้วบ้านของครองขวญัเกอืบสบินาท ีและเป็นครั้งแรกใน

ชวีติที่ต้องมารออะไรแบบนี้ 

แน่นอนว่าเขาไม่เคยท�าอะไรไร้สาระกบัใครเช่นนี้มาก่อน ไม่เคย

ต้องรอผู้หญงิคนไหนถ้าไม่เกี่ยวกบัเรื่องธรุกจิและผลประโยชน์

ที่สดุโลเวลกจ็�าต้องดงึสตกิลบัมา เตอืนตวัเองว่าอย่าได้ท�าอะไร

บ้าๆ อย่างวนันี้อกี คนอย่างเขามารอเจอหน้าผู้หญงิตวัเลก็ๆ คนหนึ่ง

ที่ไม่ได้เป็นอะไรด้วย แถมยงัอารมณ์เสยีที่ไม่เจอเธออกี ดทู่าเขาจะบ้า

ไปแล้วจรงิๆ

“บ้าแน่ๆ ไอ้วูล์ฟ กลับบ้านเลยมึง” เขาสบถแล้วติดเครื่อง 

รถยนต์คันหรู ขับออกไปจากซอยเล็กๆ แห่งนี้ โดยที่ความอยากเจอ 

หน้าหยาดอรณุไม่ได้จางลงแม้แต่น้อย
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พอเอาเข้าจรงิคนที่บอกให้ตวัเองกลบับ้านกร็ูต้วัว่าถ้ากลบัไปอยู่

คนเดยีวน่าจะฟุง้ซ่านเป็นบ้า เพราะนั่งใจลอยเหน็แต่หน้าหวานๆ ของ

หยาดอรณุเป็นแน่ โลเวลจงึโทร. หาเพื่อนสนทิอย่างจริาย ุซึ่งแน่นอน

ว่าเพื่อนคนนี้ของเขาช่วยคลายความตึงเครียดทุกอย่างได้ เพราะ 

อกีฝ่ายรูจ้กัสถานที่เที่ยวส�าหรบัผ่อนคลายเยอะ ก่อนหน้านี้โลเวลกเ็คย

ให้จริายพุาไปเที่ยวมาหลายที่ เพราะเพื่อนสนทิคนนี้เป็นนกัเที่ยวกลาง

คนืตวัยง เรยีกได้ว่าเที่ยวทกุคนืจนรู้แล้วว่าที่ไหนด ีที่ไหนเดด็

เสยีงสายเรยีกเข้าที่ดงัมาจากโทรศพัท์มอืถอืมากความสามารถ

ของจิรายุ ท�าให้ชายหนุ่มหน้าตาดี ผิวขาวสะอาดสะอ้านที่ก�าลังก้าว

ลงจากรถสปอร์ตสแีดงซึ่งเพิ่งมาจอดในโรงจอดรถของบ้าน รบีล้วงเจ้า

เครื่องสี่เหลี่ยมจากกระเป๋ากางเกงยนีด้านหลงัขึ้นมากวาดตาด ูพอเหน็

ชื่อของคนที่โทร. มาโชว์หราตรงหน้าจอ เรยีวปากสแีดงราวลกูแอปเปิล

กค็ลี่ยิ้มกว้าง ท�าเอาดวงตาเรยีวรหียเีลก็ลงกว่าเดมิ

“ว่าไงครบัคณุวูล์ฟสดุหล่อ วนันี้จะชวนกระผมไปดื่มที่บ้านอกี

เหรอครบั” จริายเุย้า

“ทายผดิแล้วไอ้ย ุวนันี้ฉนัอยากออกไปดื่มข้างนอกบ้าง” โลเวล

ตอบกลบัเสยีงเรยีบกจ็รงิ แต่เจอืความเบื่อหน่ายนดิๆ ซึ่งปลายสายก็

รบัรู้ได้

“สงสยัเหงา อยากได้สาวๆ เอาใจสทิ่า”

“ได้กด็ ีขอน่ารกัๆ นะ ที่ส�าคญัเอาที่ไม่น่าเบื่อ”

“ได้เลย จดัให้ ฉนัมร้ีานประจ�าและมเีดก็ประจ�า สนทิกนั น่ารกั 

อธัยาศยัด ีมคีนนี้คนเดยีวเอาอยู่ทั้งโต๊ะ”

“อธัยาศยัดขีองนายคอืพดูมากใช่ไหม ฉนัไม่ชอบผู้หญงิพดูมาก”

“น้องเขาไม่ได้พูดมากโว้ย เขาช่างเอาใจ นายไปเจอเองเถอะ 

รบัรองจะตดิใจ”

“นายก็รู ้ว่าฉันไม่นิยมติดใจแล้วเรียกใช้งานประจ�า” หนุ่ม 
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ลูกครึ่งรบีแย้ง

“เออ...กเ็พราะอย่างนี้ถงึได้ไม่แต่งงานสกัท ีชอบใช้แล้วทิ้ง ใช้

แล้วทิ้ง ผู้หญงินะโว้ย ไม่ใช่ทชิชู” จริายพุูดกลั้วหวัเราะ

“โธ่...ไอ้ย ุท�าอย่างกบันายไม่เปลี่ยนบ่อยอย่างนั้นแหละ” โลเวล

ตอกกลบั 

คนฟังหัวเราะครืนอย่างไม่ถือสา ก่อนสองหนุ่มจะเลิกแขวะ

กันเองแล้วนัดหมายเจอกันแบบเป็นเรื่องเป็นราว จิรายุซึ่งรู้ว่าโลเวล

ก�าลังขับรถอยู่จึงบอกให้หนุ่มลูกครึ่งมาหาที่บ้านแล้วค่อยออกไปยัง

สถานที่เป้าหมายพร้อมกนัในค�่านี้

ณ ค็อกเทลเลานจ์แถวย่านดังในเวลาสองทุ่มเศษ จิรายุ 

ลูกค้าขาประจ�าของที่นี่เดินน�าหนุ่มลูกครึ่งเข้ามาด้านใน ซึ่งแค่บริกร

ชายคนหนึ่งเหน็หน้านกัเที่ยวตวัยงคนเดมิกย็ิ้มแย้มแล้วเชื้อเชญิไปยงั

โต๊ะที่โทร. มาจองไว้รวมทั้งผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าสนิท น่ารัก 

อธัยาศยัดี

“วันนี้คนเยอะโคตร ดีนะเนี่ยที่มีคนโทร. มายกเลิกคิวน้อง

กระต่ายน้อยของฉัน ไม่อย่างนั้นนายคงอดได้เจอเธอ ปกติลูกค้า 

ประจ�าเธอเยอะ คิวจองตัวนี่ยาวไปถึงเดือนหน้าเลยมั้ง” จิรายุบอก 

ขณะที่พาโลเวลมานั่งยังโต๊ะมุมหนึ่งซึ่งแสงไฟส่องสลัว เสียงเพลง

บรรเลงคลอเคล้า ไม่ดงัมากเหมอืนด้านหน้าเวที

“ผู้หญงิคนนี้ฮอตขนาดนั้นเลยเหรอ” หนุ่มลูกครึ่งถามอย่างไม่

อยากจะเชื่อ และไม่ได้วาดหวงัอะไรกบัสิ่งที่เพื่อนบอกสกัเท่าไรเพราะ

เขาไม่แน่ใจว่าจะมีผู้หญิงคนไหนมาท�าให้ความงุ่นง่านเพราะคิดถึง

หยาดอรณุของเขาน้อยลงไปได้

“แน่นอน น้องกระต่ายน้อยคนนี้เป็นดาวประจ�าร้านเลยนะขอ 

บอก เวลาฉันจะมาก็โทร. มาจองกับเจ๊ส้มตลอดแหละ” เขาเอ่ยถึง 



42  รำคีหวำน

มาม่าซงัที่ดแูลสาวๆ ในผบัแห่งนี้ ซึ่งความที่จริายมุาเที่ยวบ่อยจงึออก

จะสนทิกบัทกุคน “เมื่อวานกโ็ทร. มาจองน้องกระต่ายไว้ให้นาย แต่

ดนัมคีนจองไว้ก่อนแล้ว โชคดทีี่เจ๊ส้มโทร. กลบัมาบอกว่าไอ้คนที่จอง

โทร. มาแคนเซลิ บอกมธีรุะพาเมยีไปหาหมอ ฉนัฟังแล้วข�าว่ะ นี่แหละ

ไอ้พวกมเีมยี มเีมยีเหมอืนมภีาระ” พดูกลั้วหวัเราะอย่างไม่จรงิจงัตาม

ประสาคนช่างพูด 

“หรือบางทีอาจเป็นบุญของนาย ที่จะได้เจอกระต่ายน้อย 

ผวิขาวๆ หน้าหวานๆ ยิ้มทหีวัใจผู้ชายแทบละลาย”

โลเวลมองเพื่อนที่เพ้อพูดถึงแม่กระต่ายน้อยแล้วอดส่ายหน้า

เพราะความเยอะของอกีฝ่ายไม่ได้ ก่อนสองหนุม่จะหนัไปสั่งเครื่องดื่ม

กบับรกิรชายคนหนึ่งที่เข้ามาดแูล กระทั่งบรกิรคนดงักล่าวเดนิกลบัไป

แล้ว หญงิวยัสี่สบิเศษในเดรสสแีดงเพลงิที่ยงัคงรกัษารูปร่างหน้าตาได้

สวยเซก็ซี่ไม่ต่างจากคนวยัสามสบิกเ็ดนิเข้ามาทกัทายลูกค้าประจ�า

“สวสัดค่ีะคณุย ุวนันี้มาช้ากว่าทกุวนันะคะ ปกตมิาตั้งแต่หวัค�่า

นี่คะ”

“แหม...เจ๊ส้มกแ็ซว็ผมเกนิไป อ้อ...วล์ูฟ นี่เจ๊ส้ม รูจ้กัไว้ เผื่อนาย

สนใจหรอืตดิใจอยากจะมานั่งดื่มกบัสาวๆ ที่นี่อกีกต็ดิต่อจบัจองน้องๆ 

ได้จากเจ๊คนสวยนี่แหละ”

โลเวลหนัไปก้มหน้านดิๆ ให้อกีฝ่ายเป็นการท�าความรู้จกัเท่านั้น 

ขณะที่เจ๊ส้มกรดียิ้มจนตาปิด 

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กัค่ะ เพื่อนคณุยคุนนี้หน้าตาหล่อเชยีวนะคะ ก่อน

หน้านี้ไม่เคยเหน็พามาที่ร้านนี้บ้างเลย”

“ไอ้หมอนี่ไม่ค่อยชอบคนเยอะครบั นานๆ ออกมาดื่มข้างนอก

กบัผมสกัท ีปกตชิวนไปดื่มที่บ้านมนัตลอด”

“อ้อ...อย่างนี้นี่เอง แต่ไม่แน่นะคะว่าวันนี้ถ้าเจอน้องกระต่าย

ของเรา เพื่อนคณุยอุาจเปลี่ยนใจอยากมาที่นี่ทกุวนักไ็ด้”
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“ผมกค็ดิอย่างนั้นแหละครบั” ชายหญงิทั้งสองเออออกนัอย่าง

เข้าขา โดยไม่ได้มองสหีน้านิ่งๆ ตดิจะเซง็ๆ ของคนที่ถูกเอ่ยถงึเลย 

โลเวลนกึอยากจะเหน็หน้าแม่กระต่ายน้อยที่ใครๆ เอ่ยถงึคนนี้

เสยีจรงิว่าจะเดด็ดวงแค่ไหน ใครๆ ถงึได้โฆษณากนัเหลอืเกนิ

“แต่คณุยกุบัเพื่อนคงต้องรอสกัพกันะคะ พอดน้ีองกระต่ายเพิ่ง

มาถงึ ก�าลงัแต่งตวัอยู่ ยงัไงเจ๊จะเข้าไปเร่งให้นะคะ”

“ไม่ต้องเร่งหรอกครบั บอกแค่ว่าพี่ยรุออยู่เท่านั้นกพ็อ” เขาพูด

กลั้วหวัเราะนดิๆ อย่างอารมณ์ดี

“ถ้าอย่างนั้นจะบอกตามนี้นะคะ” มาม่าซงัคนสวยรบัค�า ฉกียิ้ม

ให้สองหนุม่อกีครั้งแล้วปรายตามองหน้าหนุม่ลกูครึ่งคนหล่ออกีนดิ อด

ไม่ได้ที่จะชื่นชมความหล่อของอกีฝ่าย สหีน้านิ่งๆ ท่าทมีมีาดน่าเกรงใจ

ของเขา เชื่อได้เลยว่าสาวๆ ที่ไหนกอ็ยากจะเข้ามาลองพสิจูน์ทั้งนั้นว่า 

ใต้ความนิ่งเฉยและเยน็ชาจรงิๆ แล้วซ่อนความเร่าร้อนไว้แค่ไหน

เจ๊ส้มขอตวัเดนิจากไปแล้ว ปล่อยให้สองหนุ่มสนใจเครื่องดื่มที่

ตอนนี้บริกรยกมาบริการให้ถึงโต๊ะไปพลางๆ ระหว่างรอสาวสวยมา 

นั่งดื่มเป็นเพื่อน ซึ่งเวลานั้นจริายกุน็กึบางอย่างขึ้นได้จงึบอกกบัหนุ่ม

ลูกครึ่งให้รู้ไว้เสยีก่อน

“เออ...ฉนับอกนายไว้ก่อนเลยนะว่าน้องกระต่ายขาวน่ากนิคนนี้

เธอไม่ออกไปข้างนอกกับแขกเหมือนผู้หญิงคนอื่น เพราะฉะนั้นฉัน 

พานายมาที่นี่ก็แค่มานั่งคุยกับน้องเขาให้คลายเหงา ถ้าเรื่องจะกิน  

นายกต็้องไปหากนิคนอื่น”

คนฟังกระตกุยิ้มหยนัในท ี “ผู้หญงิท�างานแบบนี้มดี้วยเหรอไม่

ออกไปกบัแขก ฉนัว่าแย่งกนัออกไปข้างนอกเพราะอยากได้เงนิเยอะๆ 

มากกว่ามั้ง”

“คนอื่นไม่รู้โว้ย แต่คนนี้ฉันลองมาแล้ว ขนาดยื่นข้อเสนอให้

รถยนต์เป็นคนั น้องเขายงัปฏเิสธเลย”
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“ชกัอยากเหน็หน้าเรว็ๆ แล้วสวิ่าแม่กระต่ายนี่จะมดีขีนาดไหน 

นายถึงยอมแลกรถเป็นคันๆ เพื่อนอนกับเธอ” ยิ่งได้ฟังอีกฝ่ายบอก 

ความท้าทายและความอยากรูอ้ยากเหน็กผ็ลกัดนัเตม็สมองของโลเวล 

เขากวาดตามองไปรอบในทิศทางที่เจ๊ส้มเดินไปเมื่อครู่ก่อนหน้า เพื่อ

ลุน้ว่าผูห้ญงิคนไหนกนัที่จะเดนิมานั่งร่วมโต๊ะกบัพวกเขา แต่เวลาผ่าน

นานไปกย็งัไม่เหน็เป้าหมายที่รอคอย

“แม่กระต่ายอะไรนี่ของนายแต่งตัวนานเป็นบ้า ยังไงฉันขอตัว

ไปเข้าห้องน�้าก่อนแล้วกัน” โลเวลบอกคนนั่งตรงกันข้ามแล้วลุกเดิน

ตรงไปยงัจดุหมายที่บอกเพื่อนเมื่อครู่

หลงัจากหนุ่มลูกครึ่งเดนิห่างไปจากมมุนั้นได้ไม่นาน หญงิสาว

ดาวเด่นประจ�าร้านที่จริายแุละโลเวลรอคอยมาครูใ่หญ่กป็รากฏตวัขึ้น

ในชุดเดรสสั้นเกาะอกเหนือเข่าสีขาวสะอาดตา เธอปล่อยผมยาว 

ด�าขลบัสยายดูเซก็ซี่เตม็แผ่นหลงัขาวบอบบาง

“สวสัดคี่ะพี่ย ุขอโทษนะคะที่กระต่ายปล่อยให้พี่รอนาน” 

เสยีงใสหวานที่ดงัขึ้นข้างกายท�าให้จริายหุนัไปเปิดยิ้มกว้าง

“มาได้สักทีนะคนสวย มาๆ นั่งก่อน” ชายหนุ่มกวักมือเรียก 

หญงิสาว 

เธอกเ็ดนิมาหย่อนตวันั่งกระแซะข้างกายจริายอุย่างรู้งาน ก่อน

จะกวาดตามองทั่วโต๊ะกไ็ม่พบคนอื่น นอกเหนอืจากชายข้างกายเพยีง

คนเดียว “อ้าว! ไหนเจ๊ส้มบอกว่าพี่ยุพาเพื่อนมาด้วยนี่คะ แล้วเขา 

ไปไหนซะล่ะ อย่าบอกนะว่ารอกระต่ายไม่ไหวเลยไปนั่งกบัคนอื่นแล้ว”

หนุ่มอารมณ์ดหีวัเราะร่วน “มนัไม่ได้ไปนั่งกบัใครหรอก ปวดฉี่

มั้ง เห็นบอกจะไปห้องน�้า อีกสักพักคงมา ถ้ายังไงน้องกระต่ายช่วย

ดแูลมนัให้พี่ด้วยนะ เอาใจมนัดีๆ  หน่อย พอดช่ีวงนี้เพื่อนพี่มนัเหงาๆ”

“ได้ค่ะ กระต่ายจะช่วยเทกแคร์เตม็ที่ ถ้าเพื่อนพี่ยจุะไม่ร�าคาญ

กระต่ายซะก่อน”
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“แหม...คนสวยขนาดนี้ ใครจะกล้าร�าคาญกนัล่ะ” เขาว่าแล้ว

หยกิแก้มใสหยอก ท�าเอาหญงิสาวต้องเอี้ยวหลบอย่างมจีรติ

ทั้งสองนั่งดื่มและพูดคุยกันอย่างสนิทสนมตามประสาลูกค้า

ที่มาเที่ยวบ่อยกบัสาวน้อยที่เอาใจเก่ง ซึ่งจริายแุละแม่กระต่ายคนสวย

ก็เจอกันบ่อยจนเกือบจะเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้อยู่แล้ว  

กระทั่งโลเวลเดินกลับมาที่โต๊ะ หนุ ่มสาวที่นั่งคุยหยอกเย้ากัน

สนกุสนานกห็ยดุอากปักริยิาทกุอย่าง แล้วหนัมองบคุคลที่สามพร้อม

กนั

วนิาทแีรกที่โลเวลทรดุตวัลงนั่งบนโซฟาตวัเดมิที่เขานั่งก่อนหน้า

นี้แล้วมองไปยงัแม่สาวชดุขาวยั่วยวนตาข้างกายเพื่อน ดวงตาคมกรบิ

กข็ยายโตอย่างไม่อยากเชื่อสายตา ซึ่งไม่ต่างจากแม่สาวเจ้าสกัเท่าไร

เลย หน้าสวยๆ ของหญิงสาวยามนี้ซีดจัด ก็เพราะผู้ชายตัวใหญ่ 

ตรงหน้าที่เธอเหน็ไม่ใช่ใครอื่น แต่คอืเจ้านายของพี่สาว

บ้าจรงิ! ท�าไมต้องเป็นเขาด้วย โลเวลจะเอาเรื่องที่เธอมาท�างาน

กลางคนืไปบอกครองขวญัไหมกไ็ม่รู้

“เฮ้ย! ไอ้วูล์ฟ ตะลงึความสวยของน้องกระต่ายจนตาค้างเลย

เหรอ” จิรายุเห็นสีหน้าเพื่อนก็เข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายก�าลังตกตะลึงใน

ความสวยของสาวน้อย โดยหารูไ้ม่ว่าในอกโลเวลก�าลงัเดอืดพล่านด้วย

ความไม่ชอบใจ

“คนนี้เหรอน้องกระต่ายของนาย” เขาเค้นเสยีงลอดไรฟันถาม

ออกไป ขณะที่นยัน์ตาแขง็จดัจบัจ้องมองหญงิสาวตั้งแต่ศรีษะจดเท้า 

ยิ่งเห็นหน้าสวยๆ เคลือบเครื่องส�าอางบวกกับการแต่งตัวล่อเสือ 

ล่อตะเข้แล้วกห็งดุหงดิอย่างบอกไม่ถูก

“เออ...ใช่ เป็นไง สวยน่ารกัอย่างที่บอกใช่ไหม ที่ส�าคญัเอาใจ

เก่ง” เขาบอกเพื่อนแล้วหันมาพูดกับหญิงสาวบ้าง “น้องกระต่ายนี่

เพื่อนพี่ชื่อวูล์ฟ ไปนั่งข้างๆ เพื่อนพี่นะ เอาใจมนัหน่อย”
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หยาดอรุณกลืนน�้าลายเหนียวหนืดลงคอ แต่ก็ฝืนยิ้มรับอย่าง 

ไม่อยากให้มอีะไรผดิสงัเกต “ได้ค่ะ”

ร่างบางลกุจากที่นั่งข้างกายจริายแุล้วเดนิอ้อมมาหาโลเวล เธอ

ยืนประสานสายตากล้าๆ กลัวๆ กับหนุ่มลูกครึ่งอยู่พักก่อนจะค่อยๆ 

ยวบตวัลงนั่งข้างๆ อกีฝ่ายอย่างจ�าใจ แต่เพยีงแค่ก้นสมัผสัโซฟาหนงั

สแีดงสดได้เพยีงเสี้ยววนิาท ีแขนยาวของคนตวัใหญ่กว็าดมาโอบไหล่

เธอไว้แน่นแล้วรั้งร่างบางเข้าไปนั่งเบียดชิดอย่างจงใจ ท�าเอาคนโดน

โอบสะดุ้งโหยง

“สวยดนีี่ สวยอย่างที่ไอ้ยบุอกไว้ไม่มผีดิ” ปากเขาชมกจ็รงิ แต่

ในความรู้สกึของหญงิสาวเหมอืนถกูอกีฝ่ายประชดประชนัเสยีมากกว่า 

แถมนัยน์ตาคมกริบของเขาที่ไล่มองร่างบางก็เต็มไปด้วยแววเหยียด

หยันแกมกรุ่นโกรธ จากนั้นโลเวลจึงก้มลงกระซิบข้างหูคนตัวเล็ก 

ให้ได้ยินกันเพียงล�าพัง “นี่เหรองานโรงงานของคุณ ผมควรจะบอก 

เรื่องนี้ให้พี่สาวของคณุรู้ดไีหม”

ค�าพูดของเขาท�าให้หยาดอรณุผวาเฮอืก หญงิสาวพยายามจะ

ผละห่างจากอกีฝ่าย แต่โลเวลทั้งตวัใหญ่และแขง็แรงกว่าเธอหลายเท่า

นกั ท�าให้เธอกลายเป็นรอง จ�าต้องปล่อยให้เขาโอบกอดไว้แน่นเช่นเดมิ

หญิงสาวทอดสายตาที่ตื่นผวาสบตากับอีกฝ่ายก่อนจะเปลี่ยน

เป็นเว้าวอนแกมขอร้องในท ี อย่างที่โลเวลกเ็ข้าใจในความหมาย แต่

คนที่ไม่รูต้ื้นลกึหนาบางอย่างจริายกุลบัคดิว่าเพื่อนก�าลงัสนกุและสนใจ

แม่กระต่ายน้อยเอามาก จงึคดิจะเปิดโอกาส

“ยังไงท�าความรู้จักกันตามสบายเลยนะ น้องกระต่ายก็เอาใจ

เพื่อนพี่มากๆ นะครบั ไอ้วูล์ฟมนัรวยมาก ไม่แน่อาจทปิเป็นแสน ส่วน

พี่ขอตวัไปห้องน�้าบ้างดกีว่า” พูดจบชายหนุ่มกย็กัคิ้วเนบิๆ ให้โลเวล

แล้วลุกเดินห่างไป เปิดโอกาสให้เพื่อนได้สร้างความคุ้นเคยกับดาว

ประจ�าร้านอย่างเตม็ที่ โดยไม่รู้เลยว่าการท�าเช่นนี้สร้างความล�าบากใจ
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ให้แก่หยาดอรณุมากกว่าเดมิ

“พี่ยุ...” หญิงสาวเรียกชื่ออีกฝ่ายตามหลัง แต่เสียงพ้นจาก 

รมิฝีปากเลก็ไปได้ไม่ไกล มอืใหญ่ของคนข้างกายกบ็บีหวัไหล่มนไว้แน่น

“ไม่ต้องเรยีกมนั ไอ้ยมุนัไปกด็แีล้ว ผมจะได้เคลยีร์กบัคณุถนดัๆ 

หน่อย”

“เอ่อ...เรื่องนี้อย่าบอกพี่ขวัญได้ไหมคะ ฉันขอร้อง นะคะคุณ

วูล์ฟ อย่าบอกพี่ขวญันะ” หญงิสาวสบตาอ้อนวอน หน้าตายงัคงซดี

เช่นเดมิ

โลเวลนิ่งเงียบไปอึดใจใหญ่ ท�าเอาหยาดอรุณที่รอลุ้นค�าตอบ

แทบจะหยดุหายใจ ก่อนจะต้องเยน็ยะเยอืกไปทั่วกายเมื่อตาคมกรบิ

สนี�้าตาลกวาดไล่ไปทั่วใบหน้าของเธอ แล้วมองต�่าลงไปที่เนนิอกสวย

ซึ่งเบยีดโชว์ความอวบอูมผ่านเดรสเกาะอกสขีาว

“ปกตแิต่งตวัแบบนี้มาให้ผู้ชายดูทกุคนืสนิะ ไหนจะเปลอืงเนื้อ

เปลอืงตวัถูกโอบถูกกอด ดไีม่ดคีงพากนัไปดูอะไรๆ ต่อที่โรงแรม”

“คณุวูล์ฟ ถงึฉนัจะท�างานแบบนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าฉนัจะ

ออกไปไหนกบัแขกนะคะ” เธอสะบดัตวัแรงๆ หวงัออกจากวงแขนแกร่ง

นั้น แต่ไม่เป็นผล

“จริงเหรอ แต่ผมไม่เชื่อหรอก แล้วถ้าคุณขวัญรู้เรื่องนี้ก็คง 

ไม่เชื่อเหมอืนกนั”

ค�าขู่นี้ท�าเอาหญิงสาวไม่กล้าเชิดหน้าต่อกรกับเขาอีก หยาด-

อรณุได้แต่เม้มปากที่สั่นระรกิไว้แน่น ก่อนจะเอ่ยเสยีงอ่อยกว่าประโยค

ก่อนหน้า ขอร้องเขาอกีครั้ง

“เรื่องนี้พี่ขวญัรู้ไม่ได้ ขอร้องละค่ะ อย่าบอกพี่ขวญัเลย พี่ขวญั

ก�าลังไม่สบายอยู่นะคะ ที่ฉันมาท�างานแบบนี้ก็เพราะอยากจะช่วย 

แบ่งเบาภาระของพี่ขวญัเท่านั้น เหน็ใจฉนัเถอะนะคะ”

เขากระตกุยิ้มมมุปาก มองสหีน้าของคนสวยที่เหมอืนอยากจะ
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ร้องไห้เสยีเตม็ประดา ลกึๆ กส็งสารเธออยู่เหมอืนกนั แต่ตอนนี้อารมณ์

คุกรุ่นหงุดหงิดที่รู้และเห็นว่าผู้หญิงที่ท�าให้เขาเพ้อหามาเป็นสัปดาห์

มาท�างานเปลืองเนื้อเปลืองตัวเช่นนี้ ท�าให้ความสงสารและเหตุผล 

ของเธอตกเป็นรอง

“ได้ ผมจะไม่บอกคณุขวญั แต่ว่าต้องมขี้อแลกเปลี่ยน”

กฎเหลก็ทีบ่อกกบัตวัเองมาตลอดว่าจะไม่ออกไปข้างนอก

กับแขกโดยเด็ดขาด เห็นทีคราวนี้คงต้องพังลงเพราะผู้ชายเจ้าเล่ห ์

อย่าง วูล์ฟ โลเวล หยาดอรณุได้แต่จ�ายอมก้มหน้ารบัข้อแลกเปลี่ยน

ที่เขาบอกมา นั่นคือการที่เธอยอมให้เขาจ่ายเงินซื้อเครื่องดื่มให้เธอ 

ทั้งคนื และพาเธอออกไปข้างนอกด้วยได้ แลกกบัการปกปิดความลบั

ที่เธอแอบมาท�างานกลางคืนที่นี่ ซึ่งเรื่องนี้เล่นเอาทุกคนที่รู้จักหยาด-

อรณุในนามน้องกระต่าย ดาวประจ�าร้าน ต่างพากนัตกใจไปตามๆ กนั 

ไม่ว่าจะเป็นมาม่าซังที่รู ้นิสัยเด็กของตนเองดีว่าน้องกระต่ายคนนี้ 

ไม่เคยออกไปข้างนอกกบัใครถงึกบัอึ้งงง และรวมไปถงึจริายทุี่กลบัมา

จากห้องน�้า พอได้ยนิว่าโลเวลจะพาหญงิสาวออกไปข้างนอกแล้วเธอ

กต็กลง ท�าเอาหนุ่มอารมณ์ดถีงึกบัฉงนงงงวย

ความสงสัยบวกความอยากรู้ท�าให้จิรายุลากแขนเพื่อนหนุ่ม 

ลูกครึ่งให้ตามไปเพื่อซกัถามเป็นการส่วนตวั “อะไรกนัวะ นายไปพูด

กับน้องกระต่ายของฉันยังไงเธอถึงยอมออกไปข้างนอกกับนาย หรือ

นายเสนออะไรที่แพงกว่ารถยนต์ของฉนั”

โลเวลยิ้มในหน้า ก่อนจะส่ายศรีษะน้อยๆ “ไม่ต้องพดูอะไรมาก 

และไม่ต้องใช้ของแพงอะไรมาล่อด้วย ใช้แค่ตรงนี้” พดูพลางชี้นิ้วไปที่

ขมับตัวเองแล้วไหวไหล่อย่างมีชั้นเชิง นั่นยิ่งท�าให้คนอยากรู้ฉงนไป 

กนัใหญ่

“ไม่อยากเชื่อ น้องกระต่ายของพี่...ปกติไม่เคยออกไปกับเสือ
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สิงห์ที่ไหนสักครั้ง แล้วท�าไมถึงมาหลงเสน่ห์หมาป่าลูกครึ่งอย่างนาย

ได้วะ หรอืน้องกระต่ายจะชอบนายเพราะนายหล่อ”

พ่อหมาป่าที่รู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรได้แต่ยิ้มรับเงียบๆ  

ไม่ได้อธบิายให้จริายหุายสงสยัสกันดิว่าจรงิๆ แล้วเขาใช้ความเจ้าเล่ห์

และถอืไพ่เหนอืกว่าหญงิสาวต่างหาก จงึท�าให้เธอยอมรบัปากออกไป

ข้างนอกด้วยได้แต่โดยดี

แน่นอนที่เขาเลือกท�าเช่นนี้ก็เพราะไม่ชอบสายตาหื่นกระหาย

ของผู้ชายหลายต่อหลายคนที่จบัจ้องมาที่แม่กระต่ายน้อยของเขา ยิ่ง

เธอเป็นดาวเด่นที่ใครๆ กห็มายจะจบัจองตวัตลอดเวลาแล้วด้วย โลเวล

กน็กึอยากจะเหมาตวัเธอไปอยูก่บัเขาทั้งปีทั้งชาต ิไม่ให้กลบัมาท�างาน

บ้าๆ นี่อกีเลย

ถ้าหากเขาจะท�าได้จรงิๆ กค็งดี

“อาจเป็นไปได้ น้องกระต่ายของนายอาจหลงความหล่อฉัน  

หรอืไม่ฉนักส็เปกของเธอพอด ียงัไงคนืนี้นายหาทางกลบัเองกแ็ล้วกนั

นะ ฉนัขอพาน้องกระต่ายสดุสวยของนายออกไปหาความสขุข้างนอก

สองต่อสองก่อน” หนุ่มลูกครึ่งบอกยิ้มๆ ยั่วเพื่อนให้อิจฉาตาร้อนยิ่ง

กว่าเดมิ

จิรายุส่ายหน้า มองตามแผ่นหลังใหญ่ของเพื่อนที่เดินตรงไป

ควงดาวประจ�าร้านซึ่งนั่งรอยังโต๊ะที่พวกเขาลุกมาเมื่อครู ่ด้วยตา

ละห้อย แล้วทั้งคูก่พ็ากนัเดนิหายออกไปจากร้าน ยิ่งทบทวนค�าพดูของ

เพื่อนตัวดีที่บอกจะออกไปหาความสุขกับแม่กระต่ายน้อยที่เขาฝัน

อยากชมิเนื้อหวานๆ นั้น แต่แห้วมาตลอดแล้วกย็ิ่งตาร้อนผ่าว

“โธ่...แม่กระต่ายน้อยของพี่ คืนนี้ถูกไอ้หมาป่ากินเนื้อหวานๆ 

จนเหลอืแต่กระดูกแน่เลย เสยีดายจรงิๆ ท�าไมถงึยอมมนั แต่ไม่ยอม

พี่นะ”
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3
ปรารถนาราคี

ประตูห้องที่ก�าลังถูกเปิดออกช้าๆ เพื่อต้อนรับแขกผู้มา

เยอืนสร้างความกระอกักระอ่วนใจให้แก่ผูเ้ป็นแขกไม่น้อย หยาดอรณุ

รูส้กึล�าคอแห้งผากจนต้องกลนืน�้าลายเหนยีวหนดืลงคอหลายต่อหลาย

รอบขณะก้าวตามร่างสูงใหญ่ของหนุ่มลูกครึ่งเข้ามาในคอนโดฯ หรู

ของเขาในย่านหนึ่งกลางกรงุ

“เชญิตามสบายนะ ไปนั่งรอผมตรงนั้นก่อนกแ็ล้วกนั เดี๋ยวผม

จะไปเอาเครื่องดื่มมาให้” โลเวลที่เดนิน�ามาถงึมมุนั่งเล่นพยกัพเยดิไป

ยังเดย์เบดสีควันบุหรี่ที่ตั้งอยู่ในมุมนั่งเล่น ตรงกันข้ามกับทีวีจอยักษ์

ตดิผนงัห้อง

หญงิสาวพยกัหน้าอย่างว่าง่าย เวลานี้เธอไม่ต่างอะไรกบัจ�าเลย

ที่ต้องยอมตามใจอกีฝ่ายทกุอย่าง เพื่อให้ตนเองพ้นผดิในการกระท�าที่

ก่อไว้ หยาดอรณุเดนิช้าและเบากรบิราวกลวัว่าฝีเท้าของตนเองจะไป

กระทบโสตประสาทของใครคนหนึ่งและเขาอาจไม่พอใจตรงไปยังมุม

นั่งเล่น เวลานั้นดวงตากลมโตกวาดส�ารวจไปทั่วคอนโดหรูแห่งนี้ แล้ว

อดชื่นชมความหรูหราอย่างมีระดับของเจ้าของห้องไม่ได้ แถมขนาด

กว้างใหญ่ของสถานที่จะว่าไปใหญ่กว่าบ้านที่เธออาศยัอยูส่กัสามเท่า

เหน็จะได้
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ร่างบางสมส่วนไปด้วยหน้าอกกลมกลึง เอวคอด สะโพกผาย 

ได้รูปค่อยๆ เดนิมานั่งลงบนเดย์เบดตวัใหญ่อย่างกริ่งเกรง โดยที่ตาก็

ยงัมองไปทั่วห้องอย่างส�ารวจตรวจตราไม่หยดุ ทั้งตื่นตาทั้งตื่นเต้น และ

ลกึๆ มคีวามประหม่าหวาดหวั่น

ไม่รู้โลเวลคดิอะไรอยู่ถงึได้พาเธอมาที่คอนโดของเขาแบบนี้

“พอดผีมมแีต่วสิกี้กบัไวน์องุ่น หวงัว่าคณุคงดื่มได้” 

เสยีงทุม้ที่ดงัอยูใ่กล้ๆ ท�าให้หญงิสาวที่ก�าลงัหนัมองเฟอร์นเิจอร์

ราคาแพงบอกรสนยิมเจ้าของห้องรบีหนัขวบักลบัมา 

“เอ่อ...ฉันก็พอดื่มได้” เธอตอบอย่างไม่เต็มเสียงนักเหมือนไม่

มั่นใจ นัยน์ตาประหวั่นจับจ้องไปที่ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปทรง 

เก๋ไก๋ราคาแพงสองขวดในมอืใหญ่ ซึ่งยามนี้เขาก�าลงัวางมนัลงบนโต๊ะ

เบื้องหน้าเธอ

“ผู้หญงิท�างานกลางคนืแบบคณุ ผมว่าดื่มได้ทกุรูปแบบแหละ 

จรงิไหม” เขากระตกุยิ้มเหมอืนเย้ยหยนั นั่นเป็นรอยยิ้มที่ท�าให้หยาด-

อรณุไม่ชอบใจนกั รูส้กึเหมอืนโลเวลก�าลงัดถูกูเธอเพราะอาชพีที่ท�าอยู่

“ผูช้ายอย่างพวกคณุอาจมองแบบนั้น แต่จรงิๆ คนท�างานแบบ

ฉนักไ็ม่ได้ดื่มเก่งทกุคนหรอกนะคะคณุวูล์ฟ”

“ถ้าดื่มไม่เก่งจะมาท�างานแบบนี้ได้ยงัไง คนืๆ หนึ่งพวกคณุคง

ต้องพยายามท�าค่าดื่มให้ได้มากที่สดุอยูแ่ล้ว อย่างน้อยๆ คนืหนึ่งกส็บิ

แก้วละมั้ง เก่งๆ หน่อยกส็ามสบิแก้ว รายได้ดนี่าดู” เขายงัพูดเหมอืน

เหน็บขณะนั่งลงแล้วรินวิสกี้สีเหลืองอ�าพันลงในแก้วทรงกว้าง พร้อม

ใส่น�้าแข็งก้อนเล็กๆ สองสามก้อนและโซดาให้ตนเองและหญิงสาว  

“นี่ของคณุ ลองดื่มส ิผมว่าไม่น่าจะเข้มไปส�าหรบัผู้หญงิอย่างคณุ”

เขาเน้นค�าว่า ‘ผู้หญงิอย่างคณุ’ ไม่รู้ว่าต้องการสื่อความหมาย

อะไร แต่ในความรู้สกึของหยาดอรณุ เธอคดิว่าเจ้านายของพี่สาวเธอ

คนนี้ต้องการจะกวนประสาทและดูถูกเธอ หญงิสาวเม้มเรยีวปากเลก็
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เข้าหากนัแน่น ข่มอารมณ์คกุรุ่นไว้

“ดื่มสิ ผมจ่ายค่าตัวคุณไปไม่น้อยเลยนะ เพราะฉะนั้นคืนนี้ 

ยงัไงคณุกต็้องดื่มกบัผมทั้งคนื” เขาว่าพลางยกแก้วของตนขึ้นขณะที่

ใช้นยัน์ตาคมกรบิบงัคบัให้หญงิสาวยกแก้วของเธอบ้าง

หยาดอรุณประสานสายตากับอีกฝ่าย เธอคิดว่าเห็นความ 

เจ้าเล่ห์ในดวงตาคูน่ั้น ทว่าเวลาต่อมากลบัรูส้กึว่าดวงตาสนี�้าตาลของ

โลเวลมีพลังแห่งความร้อนบางอย่างที่ท�าให้เธอถึงกับเนื้อตัวผะผ่าว 

จนต้องรบีเบอืนหลบ

หญงิสาวก้มมองแก้วตรงหน้าพลางถอนหายใจอย่างอดึอดั แต่

กย็อมท�าตาม ในเมื่อนี่คอืข้อแลกเปลี่ยนที่ชายหนุม่ต้องการ ถงึแม้เธอ

จะไม่ชอบใจสักเท่าไร แต่ก็ไม่อาจขัดใจอีกฝ่ายได้เพราะเขากุมความ

ลบัของเธออยู่

มอืเรยีวคว้าแก้วตรงหน้าขึ้นมาแตะกบัแก้วของโลเวลเบาๆ แต่

ไม่กล้าสบตากับเขามากนัก ก่อนจะเลื่อนแก้วมาชิดริมฝีปากแดงอิ่ม

แล้วกระดกแก้วจบิเพยีงเลก็น้อย 

หยาดอรุณรู้ตัวเองดีว่าเธอไม่ได้เก่งเรื่องดื่ม แต่ตลอดเวลาที่

ท�างานในผบั เธอใช้ความช่างพูด สดใส ช่างเอาใจกบัลูกค้า ซึ่งถงึแม้

ต้องเสแสร้งปั้นแต่งบ้าง ทว่าพอคิดถึงเงินที่จะได้รับ เธอก็ฝืนท�าจน

กลายเป็นว่าลูกค้าต่างพากนัพงึพอใจและเรยีกหาแต่เธอ พวกเขาซื้อ

เครื่องดื่มให้เธอคืนๆ หนึ่งเป็นเงินที่เธอได้ก็มากอยู่ ที่จริงแล้วลูกค้า 

ชายพวกนั้นไม่รูเ้ลยว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พวกเขาซื้อให้เธอเองหรอื

บางครั้งถูกเธออ้อนหลอกให้ซื้อ เพื่อเธอจะได้เงนิจากการดื่มแต่ละแก้ว

นั้น คนดื่มไม่เก่งอย่างเธอเพยีงแค่จบิกลนืลงคอเลก็น้อย ที่เหลอืไม่อม

ไว้ในปากแล้วบ้วนใส่แก้วน�้าทิ้งไป กแ็อบเททิ้งในถงัน�้าแขง็บ้าง บางครั้ง

ก็ส่งสัญญาณที่เตรียมไว้กับเด็กเสิร์ฟให้ใช้ชาหรือน�้าอัดลมสีคล้ายๆ 

เครื่องดื่มนั้นๆ ใส่แก้วให้เธอแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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นี่ละเหตุผลที่ท�าให้ผู้หญิงดื่มไม่เก่งอย่างหยาดอรุณอยู่เอาใจ

ลูกค้าได้ทั้งคืนโดยไม่เมา และไม่เสียเปรียบลูกค้ามือไวพวกนั้นมาก

เกนิควร เธอหลอกลกูค้าจนเมาคาโต๊ะ เสยีเงนิค่าทปิค่าดื่มให้เธอแต่ละ

คนืโดยไม่เปลอืงตวั ขณะที่กย็งัร้องร�าท�าเพลงให้พวกเขาสนกุสนานได้

จนจบงาน และเมื่อลูกค้ากลบัมาที่ร้านอกีกย็งัจดจ�าเธอได้ และเรยีก

ใช้จนกลายเป็นลูกค้าประจ�า

ทว่าเวลานี้ผู้ชายตรงหน้าไม่ได้ละสายตาจากเธอเลย และ 

สถานที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่ค็อกเทลเลานจ์ แสงไฟจึงไม่สลัว มิหน�าซ�้าไฟ 

ยังสว่างมาก ชนิดที่เรียกว่ายุงบินอยู่ตรงไหนยังมองเห็นเลยทีเดียว  

ที่ส�าคญัหยาดอรณุไม่มตีวัช่วยที่จะเรยีกใช้ให้เปลี่ยนเครื่องดื่มให้อย่าง

ในร้าน ดงันั้นเธอจงึไม่อาจเลี่ยงที่จะดื่มกบัโลเวล

“หมดแก้ว” เขาพูดเสียงทุ้มลึกออกมาเป็นการบังคับกลายๆ 

ท�าให้มือเรียวของคนที่ตั้งใจจะวางแก้วในมือซึ่งมีวิสกี้เหลืออยู่เกือบ 

เท่าเดมิลงกบัโต๊ะต้องชะงกั

“เอ่อ...แต่ว่า...”

เขาส่ายหน้าเมื่อเธอเอ่ยเหมอืนจะปฏเิสธ “ไม่มแีต่ อย่าขดัใจ

ลูกค้านะน้องกระต่าย”

‘น้องกระต่าย’ ที่รูต้วัว่าถกูหนุม่ลกูครึ่งเรยีกชื่อนี้เป็นการประชด

หน้าเง้าตามอารมณ์ แต่ที่สดุกต็้องฝืนใจท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�าเลย

เธอสูดลมหายใจลกึแล้วยกแก้ววสิกี้ขึ้น กลั้นใจกระดกจนหมด

แก้วด้วยสีหน้าเหยเกเต็มก�าลัง และเมื่อวางแก้วที่เหลือเพียงก้อน 

น�้าแขง็ใสๆ กลิ้งไปมาอยู่ข้างในลงบนโต๊ะ เธอกร็บีคว้าแก้วน�้าเปล่าที่

อยู่ใกล้ๆ ขึ้นมาดื่มล้างคอทนัท ีทว่าหยาดอรณุไม่ทนัได้สงัเกตว่าแก้ว

น�้าเปล่านั้นมาอยู่รอคอยเธอตั้งแต่เมื่อไร

โลเวลกระตุกยิ้ม นัยน์ตาฉายความฉลาดทันคนมองสีหน้า 

ไม่สูด้ขีองคนที่ถูกบงัคบัให้ดื่ม เหมอืนถูกบงัคบัให้กลนืยาพษิกไ็ม่ปาน 
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ซึ่งขัดกับสิ่งที่เขารับรู้มาในวันนี้เสียจริง...ก็เธอเป็นถึงดาวประจ�าร้าน

ไม่ใช่เหรอ

“ดาวประจ�าเลานจ์อย่างคณุ ผมกน็กึว่าจะเก่งกว่านี้ซะอกี หรอื

ว่าไม่ชอบวสิกี้ งั้นเปลี่ยนเป็นไวน์ดกีว่านะ” คนที่สงัเกตสหีน้าหญงิสาว

ที่นั่งตรงข้ามตลอดเวลา และเตรยีมน�้าเยน็รนิใส่แก้วคอยเธอเมื่อวนิาที

ก่อนเพราะดจูากทท่ีาของหยาดอรณุแล้วบอกว่าเธอไม่เก่งเรื่องดื่มจรงิๆ 

เอ่ยออกมาราวอยากจะแกล้งอกีฝ่าย

“ไม่นะ!” คนถกูชวนดื่มไวน์ส่ายหน้าดกิ “ฉนัดื่มไม่เก่ง ดื่มผสม

กนัแบบนี้กต็ายพอด”ี

“ดื่มไม่เก่งได้ยงัไง งานของคณุท�าแบบนี้ทกุคนืนี่ น่าจะคอแขง็

กว่าผู้ชายบางคนอกีมั้งผมว่า”

“คณุวูล์ฟ!” เสยีงของเธอแขง็ขึ้นตามอารมณ์ ตากลมตวดัมอง

เขาอย่างขุ่นใจ “ฉันท�างานแบบนี้ ฉันก็ต้องมีเทคนิค ไม่ได้ตั้งหน้า 

ตั้งตาดื่มสกัหน่อย”

“เทคนคิงั้นเหรอ คงหมายถงึเทคนคิท�าให้ผู้ชายหน้าโง่พวกนั้น

ยอมจ่ายเงนิทลีะเยอะๆ ให้คณุสนิะ”

“ก็ฉันท�างานเพราะเงิน จะมองว่าฉันเป็นผู้หญิงหน้าเงินก็ได้  

ฉนัไม่ว่า และฉนัยอมรบัว่าท�าทกุอย่างเพื่อหลอกเอาเงนิจากผูช้ายหน้า

โง่พวกนั้น” เธอสะบัดหน้าพรืดใส่คนที่ชอบเหน็บครั้งแล้วครั้งเล่าจน

เธอปวดใจ

“หมายถงึผมด้วยไหม”

“ก็แล้วแต่คุณจะคิด วันนี้คุณก็ยอมจ่ายเงินเพื่อเอาตัวฉันมานี่ 

ก็อาจจะหน้าโง่เหมือนกันก็ได้...มั้งคะ” ลงท้ายเสียงแข็งๆ เหมือน

ประชด ซึ่งพอเหลือบมองหน้าคมคล้ามของอีกฝ่ายก็เห็นว่าแก้มของ

เขาแดงก�่า คงก�าลงัโกรธที่เธอหลอกด่าเขาว่าหน้าโง่

โลเวลขบกรามแน่น สูดหายใจฮึดฮัดอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะปรับ
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สหีน้าให้นิ่งสนทิแล้วคว้าขวดไวน์มารนิใส่แก้วทรงสูงสองใบ โดยไม่ลมื

ยื่นให้อกีฝ่าย

“ไหนๆ ผมกห็น้าโง่จ่ายเงนิเหมาคณุมาทั้งคนืแล้ว คณุกค็วรท�า

หน้าที่ให้เตม็ที่สมกบัเงนิที่ผมจ่าย เพราะถ้าผมไม่พอใจ เรื่องที่เราตกลง

กนัไว้ ผมอาจเปลี่ยนใจไม่ท�าตาม” ท้ายประโยคเขาขู่ราวเอาคนื 

หยาดอรุณท�าอะไรไม่ได้เลย ยามนี้เธอได้แต่ก�าหมัดข่มความ

โกรธเอาไว้ ไม่กล้าต่อกรกบัเขาอกี

หญิงสาวถูกคนบ้าอ�านาจที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าหลาย

แต้มบงัคบัให้ดื่มไวน์แก้วแล้วแก้วเล่า ไม่รู้ว่าแก้วที่เท่าไรแล้ว แต่หยาด-

อรณุรู้สกึหน้าชาตวัชาไปหมด สมองเธอเริ่มเบลอๆ ตาพร่าจนมองเหน็

นายหมาป่าบ้าๆ ตรงหน้าหล่อราวเทพบตุร...จรงิๆ เขากอ็าจหล่ออยู่

แล้วละ แต่พอเธอเมา เขากย็ิ่งดูหล่อ

ไม่นะ! ยายน�้าค้างคิดอะไรอยู่ อย่าไปชื่นชมความหล่อจอม

ปลอมเดด็ขาด

คนเมาส่ายหน้าเรว็ๆ ไล่ความคดิฟุ้งซ่าน

“เอิ๊ก ฉะ...ฉนัขอตวัไปห้องน�้า” ว่าแล้วกห็ยดัตวัลกุยนื แต่แค่ยนื

ยงัไม่ตรงเลย หญงิสาวรู้สกึว่าพื้นโคลงเคลงจนยนืไม่อยู่

“น�้าค้าง ระวงัหน่อย” เสยีงทุม้ต�่าที่ดงัใกล้หเูพราะพริ้งเหลอืเกนิ 

พร้อมกบัความอบอุน่ที่โอบรอบกาย หญงิสาวไล่นยัน์ตาปรอืหวานมอง

ไปตามร่างกายตนเอง ถงึรู้ว่าตอนนี้เธอตกอยู่ในวงแขนแกร่งของเขา

โลเวลที่เห็นท่าว่าหยาดอรุณจะไม่ไหวเสียแล้วรีบลุกจากเก้าอี้

ตรงกนัข้ามมารบัร่างบางไว้ ก่อนที่เธอจะลกุแล้วล้มหวัฟาดขอบโต๊ะ

ชายหนุ่มไม่คิดเลยว่าสัมผัสใกล้ชิดมากขนาดนี้ระหว่างเขา 

กับเธอจะปลุกความร้อนที่ซ่อนไว้ในกายให้ลุกโชน จนเขาต้องกัดฟัน

ข่มอาการเอาไว้อย่างหนกั

“น�้าค้าง ท�าผมอกีแล้วนะ เนื้อตวัคณุ กลิ่นกายของคณุ อาบ
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มาด้วยยาเสน่ห์หรอืไง” เขาบ่นพมึพ�าข้างร่างบางที่ประคองอยู่ 

หยาดอรุณช้อนสายตามองแล้วเผยยิ้มหวานหยดอย่างไม่เป็น

ตวัของตวัเอง

“คณุพูดอะไรนะคะ พูดใหม่สคิะ”

“อย่ามาท�าเสียงหวานตาหวานใส่ผม เดี๋ยวก็ทนไม่ไหวหรอก” 

เขาขู่ แต่สายตาเจ้ากรรมกลับลดต�่าไปที่หน้าอกอิ่มที่โผล่ออกมาจาก

เดรสเกาะอกแสนเซ็กซี่ ใจร�่าร�่าอยากจะก้มหน้าลงไปซุกไซ้สูดกลิ่น

หอมๆ และลิ้มลองความหวานที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าชิ้นเล็กนั้นเสียเหลือ

เกนิ

โอ้ย! ร่างกายเขาปวดหนึบไปหมด เด็กบ้านี่ท�าเขาควบคุม 

ตวัเองไม่อยู่แล้วนะ

“จะไปห้องน�้าใช่ไหม ผมพาไป”

คนเมาส่ายหน้า “ไม่ ฉนัไม่อยากเข้าห้องน�้า”

“แล้วเมื่อกี้บอกจะไปห้องน�้าไง”

“ไม่ ฉนัง่วง อยากจะนอน” ดวงตาปรอืปรอยปิดลงช้าๆ แล้ว

ร่างบางก็ทิ้งน�้าหนักทั้งตัวของตนเองอย่างไร้การควบคุม หญิงสาว

ปล่อยตวัลงนอนยาวไปตามเดย์เบด ท�าเอาโลเวลที่ประคองอยูเ่สยีหลกั

ล้มลงไปด้วย

ใบหน้าเรียวซุกซบแนบล�าคอใหญ่ของคนที่ทับทาบอยู่บนกาย 

ปากเลก็ยงัพร�่าพูดอย่างคนไม่มสีตสิมัปชญัญะเตม็ร้อย

“ไม่ห่มผ้าห่ม หนัก อึดอัด” เธอผลักคนตัวใหญ่ที่คิดว่าเป็น

ผ้าห่มผนืหนกัออก 

โลเวลที่แน่นิ่งอยู่บนกายสาวเจ้าไปชั่ววินาทีรีบขยับตัวลุกห่าง 

หวังจะข่มอารมณ์ความต้องการดิบเถื่อนอย่างชายลงก่อนที่จะเผลอ

ท�าอะไรคนเมา ทว่าพอเขาผละห่างร่างบางได้ ชายหนุ่มก็ต้องเบิก

ตาค้าง ตะลงึงนัเพราะเรอืนร่างผดุผาดของคนที่นอนดิ้นขลกุๆ อยู่บน
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เดย์เบด

เดรสเกาะอกสั้นสขีาวของเธอยามนี้ช่วงอกเลื่อนหลดุลงมาจาก

ทรวงสวย เผยให้เหน็ความนุ่มหยุ่นที่มบีราซลิโิคนสเีนื้อปิดบงัอยู่แทบ

ไม่มดิ ขณะที่ช่วงกระโปรงถลกขึ้นสูงจนเหน็โคนขาขาวๆ ยั่วยวนตา

“น�้าค้าง คณุยั่วผมเหรอ” เขาเค้นเสยีงลอดไรฟันอย่างแหบพร่า 

ตอนนี้เนื้อตวัเครยีดเกรง็ไปหมด โดยเฉพาะกลางกายชายที่เริ่มขยาย

ใหญ่ดนุดนัภายใต้กางเกง

ตลอดหลายวนัมานี้เขาเฝ้าคดิถงึแต่หยาดอรณุ ขณะที่นอนกบั

ผู้หญิงคนไหนก็เห็นแต่หน้าเธอ ฝันว่าร่วมรักกับเธออย่างมีความสุข 

และเมื่อมาเจอตวัจรงิของหญงิสาว เขากแ็ทบจะไม่เป็นตวัของตวัเอง 

เหมือนเธอช่างมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความต้องการของเขาเสีย

เหลอืเกนิ

ท�าไมถงึเป็นแบบนี้ไปได้นะไอ้วูล์ฟ ผู้หญงิกเ็หมอืนกนัหมดนั่น

แหละ ไปนอนกบัคนอื่นที่เขายนิยอมดกีว่าไหม อย่ายุ่งกบัน�้าค้างเดด็

ขาด เธอก�าลงัเมาอยู่นะ

 แม้จะเตอืนตวัเองเช่นนั้น แต่ร่างกายของเขากลบัไม่ฟังเหตผุล

เอาเสยีเลย โลเวลโน้มหน้าลงไปหาร่างบางที่ยงันอนดิ้นจนเสื้อผ้าปิด

เนื้อตวัขาวๆ ของเธอไว้ไม่มดิ เขาจบูเบาๆ ที่เนนิอกผดุผาดนั้นก่อนจะ

เลื่อนริมฝีปากร้อนๆ พรมจูบไล่ตามซอกคอและแนวคางมน ขณะที่ 

มือใหญ่ที่ไม่อาจควบคุมได้คืบคลานเข้ามาเกาะกุมทรวงสวยทั้งสอง

ของคนเมา แล้วดงึบราซลิโิคนของเธอโยนทิ้ง

“อื้ม...” หยาดอรณุครางต�่าในล�าคอ เธอดิ้นเหมอืนจะหลบหลกี

การรบกวนที่เกิดขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าท�าให้หน้าอกอิ่มๆ เบียด

เข้าหาฝ่ามอืใหญ่มากกว่าเดมิ ท�าให้เขาบบีเคล้นอย่างได้ใจ

โลเวลครางกระเส่ายามคนใต้ร่างเบียดกายนุ่มนิ่มเข้าหาเขา  

ทกุส่วนของร่างใหญ่ยามนี้เครยีดเกรง็จนแทบจะระเบดิ
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“น�้าค้าง เป็นของผมเถอะนะ ผมต้องการคุณเหลือเกิน” เขา

กระซิบเสียงพร่าแนบใบหูของคนที่นอนไม่รู้เนื้อรู้ตัว ก่อนจะเลื่อนตา 

คมกรบิส�ารวจดวงหน้าเรยีวของสาวเจ้าที่ท�าให้เขาเพ้อหาตั้งแต่แรกพบ 

“เป็นของผมได้ไหม”

เสียงพึมพ�าที่ดังกวนใจท�าให้หยาดอรุณปรือตาหนักๆ ขึ้นมอง 

แล้วเธอกย็ิ้มหวานหยดให้เขา “คะ...คณุวูล์ฟ มา...มาท�าอะไร...ที่นี่คะ”

เขายิ้มบางๆ ตอบรบัรอยยิ้มหวานของเธอ ก้มหน้าต�่าลงพดูใกล้

ปากบางจนเกอืบจะชดิ “มานอนกบัคณุไง ให้ผมนอนด้วยได้ไหม”

คนเมากลืนน�้าลายลงคอ สติของเธอไม่ได้กลับมาแต่อย่างใด 

รู้สึกแค่ว่าคอแห้งปากแห้งไปหมดจนต้องแลบลิ้นสีชมพูออกมาเลีย 

รมิฝีปาก ภาพนั้นท�าให้คนตวัใหญ่ที่อยูใ่กล้จนหน้าแทบแนบชดิใบหน้า

หญงิสาวมองด้วยหวัใจเต้นกระหน�่าแรง

ให้ตายเถอะ! เธอก�าลงัยั่วเขา

จากที่ไม่มีแรงจะควบคุมตัวเองอยู่แล้ว พอเจอท่าทางยั่วยวน

ของหญิงสาวเข้าไปอีกนิด ทุกอย่างที่ถูกเก็บกดไว้ก็ระเบิดออกทันท ี

โลเวลทาบริมฝีปากจูบคนใต้ร่างอย่างเร่าร้อนราวหิวกระหายมาแสน

นาน เขาส่งปลายลิ้นอุน่ๆ เข้าไปทกัทายลิ้นสชีมพทูี่กล้าโผล่ออกมายั่ว

เขาให้หมดความอดทนเมื่อครู่อย่างดูดดื่ม ขณะที่คนเมากต็อบสนอง

อย่างไร้เดยีงสาและไร้ซึ่งแรงต่อต้าน

“อื้ม...” เสียงครางราวจะหมดลมหายใจของคนถูกจูบท�าให้

โลเวลยอมถอนรมิฝีปากออก จากนั้นเขากไ็ล่ประพรมปากชื้นซกุไซ้หน้า

ลงกบัซอกคอขาวเนยีนนุม่ มอืใหญ่ดงึทึ้งเดรสตวัเลก็บนกายหญงิสาว

ทิ้ง และตามด้วยชั้นในตวัจิ๋วที่กระเดน็ออกไปเป็นอย่างสดุท้าย

หนุ่มลูกครึ่งตาพร่าเมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นความงดงามตรงหน้าที่

แสนจะยั่วเย้าความปรารถนาร้อนๆ ของเขาให้แขง็ขงึ

“น�้าค้าง คณุสวยจนผมจะทนไม่ไหวแล้ว” วบูหนึ่งขณะที่โลเวล
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ก�าลงัจะปลดเปลื้องเสื้อผ้าตวัเองทิ้ง เพื่อท�าตามไฟปรารถนาที่ลกุร้อน 

ความคดิสองอย่างที่สวนทางกนัอย่างหนกักก็�าลงัตรีวนวุน่วาย ระหว่าง

ความต้องการของร่างกายกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงผิดไปจากที่เขาเคย

รู้สึกกับผู้หญิงอื่น ยามนี้ชายหนุ่มตัดสินใจไม่ถูกจริงๆ ว่าเขาควรจะ

เลือกทางไหน แต่ดูเหมือนหยาดอรุณจะช่วยท�าให้โลเวลเลือกได้เมื่อ

เธอเพ้อออกมา

“พะ...พี่ขวญั น�้าจะช่วยพี่ขวญัเอง...นะ...น�้าจะไปท�างานที่ร้าน 

หาเงนิมาให้พี่ขวญั...” เธอกอดร่างเปล่าเปลอืยของตวัเองแน่น เปลอืก

ตาบางใสเปิดๆ ปิดๆ สลบักนัไปมา “น�้าจะหลอกเงนิผู้ชายพวกนั้นให้

ได้เยอะๆ...น�้าจะไปท�างาน” ว่าแล้วร่างบางที่ไม่มีอาภรณ์ปิดสักชิ้น 

กพ็ยายามหยดัลกุนั่ง

โลเวลมองคนเมาที่เพ้อเจ้ออย่างไม่ละสายตา ขบกรามแน่น 

จนเส้นเอน็ตรงล�าคอปูดโปน

“จะไปไหน!” เขาคว้าร่างบางที่ลุกนั่งอย่างไร้สติไว้พลางเค้น

เสยีงถาม

“น�้าจะไปท�างาน”

“ยงัคดิว่าคณุจะมโีอกาสกลบัไปท�างานบ้าๆ นั่นอกีเหรอ นกึว่า

ผมจะยอมปล่อยคณุไปยั่วไอ้ผู้ชายหน้าโง่พวกนั้นหรอืไง ฝันไปเถอะ” 

อะไรที่ท�าให้เขาคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ในตัวของหยาดอรุณก็ไม่ทราบได้ 

แต่แค่คดิว่าจะปล่อยให้เธอไปจากเขาแล้วไปเอาอกเอาใจผูช้ายคนอื่น 

โลเวลกป็วดแปลบในอกซ้ายแล้ว

เขาหยดักายลกุยนืด้วยความเรว็ แล้วตวดัร่างขาวนวลเย้ายวน

ของหยาดอรณุสู่วงแขนใหญ่ อุ้มเธอเดนิฉบัๆ หายเข้าไปในห้องนอน

ของตนเอง โดยไม่ตรกึตรองเหตผุลใดๆ อกีต่อไป

ร่างขาวผ่องถกูหย่อนลงบนที่นอนนุม่บนเตยีงกว้างในห้องนอน

โทนสอีบอุ่น หยาดอรณุนอนดิ้นขลกุๆ ออกอาการมนึงง สะลมึสะลอื
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กึ่งหลบักึ่งตื่น โดยไม่รูเ้ลยว่ายามนี้ข้างเตยีงมคีนตวัใหญ่หน้าตงึก�าลงั

จดัการกบัเสื้อผ้าของเขาเอง ปลดทิ้งออกไปจากกายจนหมดสิ้นไม่ต่าง

จากเธอ และนาทตี่อมาโลเวลกก็้าวขึ้นมาบนเตยีง ทาบกายหนาใหญ่

ที่อุ่นจนร้อนเบยีดแนบสนทิกบัร่างนุ่มนิ่มนั้นอย่างเอาแต่ใจ

“ผมไม่ปล่อยคณุให้หลดุมอืไปแน่ เป็นของผมเถอะน�้าค้าง” เขา

ว่าแล้วลดรมิฝีปากร้อนๆ ไปขบเม้มติ่งหเูลก็จนเธอสั่นสะท้านและคราง

ตอบรบัอย่างพอใจ

“คะ...ใคร ท�าอะไรน�้า...” เธอถามออกมาเสยีงสั่นพร่า ปรอืตา 

มองคนตัวใหญ่เหนือกายแล้วก็เห็นว่าเขาคือพ่อเทพบุตรที่หล่อเร้าใจ

เหลอืเกนิ “คณุวูล์ฟ ท�าอะไรน�้าคะ”

“เล่นผวัเมยี แล้วต่อไปคณุกค็อืเมยีผม จ�าไว้นะน�้าค้าง” ตอบ

เสยีงหนกัแน่นแค่นั้น แล้วเขากไ็ม่เสยีเวลาพูดพร�่าท�าเพลงอกี

เขาลดหน้าลงคลกุเคล้ากบัทรวงอกอิ่มทั้งสองข้าง อ้าปากโอบ

รดัปลายถนัสชีมพสูู่อุง้ปาก ดดูดงึสลบักบับบีเคล้นด้วยฝ่ามอืตามแรง

ปรารถนาที่อดัแน่นจนทรมาน ยิ่งได้ยนิเสยีงครางกระเส่าซ่านของหญงิ

สาวที่เหมอืนจะถูกอกถูกใจสิ่งที่เขาปรนเปรอให้ ชายหนุ่มกย็ิ่งรกุหนกั

อย่างไม่ให้เหลอืช่องว่างพกัหายใจ

สองร่างแนบสนทิกอดรดัพนัเกลยีวราวเป็นคนคนเดยีวกนั ปาก

หนาและมือใหญ่ที่ช�านาญการเรื่องรักลูบไล้สัมผัสกายสาวเจ้าทุก

ตารางนิ้ว ไม่มทีี่หวงห้ามใดในกายของหยาดอรณุเป็นความลบัส�าหรบั

โลเวลอกีต่อไป 

ปากหนายังคอยวนเวียนประพรมจูบซุกไซ้ไปทั่วร่างบางอย่าง

หลงใหล หญงิสาวหยดัตวับดิเร่าตามสิ่งเร้าที่เขาสรรค์สร้างขึ้น เสยีง

หวานครางครวญอย่างรญัจวนใจ ปลกุก�าหนดัในกายชายให้แรงกล้า

ยิ่งกว่าเดมิ

“อ้า...อื้ม...คะ...คณุวูล์ฟท�าอะไรน�้า...”
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“ผมจะพาคุณไปเที่ยวสวรรค์ไง เมียรัก...” เขากระซิบบอก  

ค�าท้ายของประโยคนั้นราวกบัก�าลงัแสดงสทิธิ์ของตนเอง ทั้งที่ยงัไม่ได้

ตตีราจบัจองเธออย่างสมบูรณ์เลยด้วยซ�้า

เขาจูบเธอหนักหน่วงอีกครั้ง หลอกล่อด้วยปลายลิ้นพลิกพลิ้ว

แสนหวานให้หญงิสาวที่ไม่อาจควบคมุสตไิด้กระเจดิกระเจงิอย่างไม่มี

ทศิทาง ระหว่างที่นิ้วโป้งใหญ่กว็นคลงึยอดถนัที่ชูชนัทั้งสองข้าง สร้าง

ความวาบหววิให้แก่หญงิสาวจนไม่อาจปฏเิสธใดๆ

หยาดอรุณสั่นสะท้านไปทั่วร่าง เธอกอดรั้งล�าคอแกร่งไว้แน่น 

เบียดกายเข้าหากายใหญ่ และเมื่ออุ้งปากฉ�่าชื้นเริ่มครอบครองยอด

อกอีกคราว หญิงสาวก็อดไม่ได้ที่จะตรึงท้ายทอยของเขาให้เข้าหา

ทรวงอกสวยทั้งสอง ปรนเปรอให้เธอพบพานความสุขที่ไม่เคยสัมผัส

มาก่อนยิ่งขึ้น

“คณุชอบใช่ไหมน�้าค้าง”

“อมื” เธอพยกัหน้าทั้งที่ดวงตาปิดลงเรื่อยๆ

คนได้รบัค�าตอบยิ้มในหน้า แล้วเลื่อนรมิฝีปากลงต�่าเรื่อยๆ แวะ

เวยีนหยอกเย้าทกุจดุอ่อนไหวบนกายสาวจนเธอสั่นสะท้าน ความสขุ

ถกูส่งต่อมาอย่างไม่หยดุหย่อน นิ้วแกร่งร้ายกาจเคลื่อนต�่ามากรดีกราย

ลงกลางเนนิสาวที่ฉ�่าด้วยน�้าหวานให้เธอได้เรยีนรูค้วามซาบซ่านขั้นพื้น

ฐาน ก่อนจะเจอความแขง็แกร่งยิ่งใหญ่แท้จรงิ

ความแปลกใหม่ท�าให้หญงิสาวคราง แอ่นสะโพกขยบัโยกเข้าหา

ปลายนิ้วของเขาที่จุม่จ้วงสู่ธารอุน่นั้นอย่างเป็นจงัหวะ แต่ไม่นานความ

เสียวแปลบที่แปลกใหม่ก็จากไป ท�าให้คนที่ก�าลังเพลิดเพลินแทบจะ

หยดุหายใจ

สองแขนเรยีวไขว่คว้าหาความสขุที่ถอยห่างไป โลเวลจงึต้องรบี

โอบกอดเธอไว้แน่น 

“ไม่ต้องห่วง ผมไม่ทิ้งคณุแน่ๆ น�้าค้างคนสวย”
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เขาถูไถความใหญ่โตของชายกับหน้าขาอ่อนนิ่มของหญิงสาว

ให้เธอได้คุ้นชิน ก่อนจะส่งมันเข้าสู่กระแสธาราแสนหวานที่ปรารถนา

มาตั้งแต่วนัได้พบหน้าเธอครั้งแรก

หยาดอรุณกระตุกเฮือก ความสุขละมุนก่อนหน้ากลายเป็น 

ความเจบ็แปลบกลางกายจนต้องส่ายหน้ากบัหมอนแรงๆ 

“น�้าเจบ็...” เธอครางน�้าตาซมึ ความเจบ็เสยีดแปลบผสมความ

สขุลกึๆ ที่ไม่เข้าใจ ท�าให้หญงิสาวไม่แน่ใจว่าจะถอยหรอืสู้

“ปล่อยตวัตามสบายนะ ไม่เกรง็นะครบัเมยีรกั เชื่อผมนะ เดี๋ยว

ทกุอย่างจะดขีึ้นเอง” เขาปลอบด้วยเสยีงทุม้ข้างหเูลก็ แล้วจูบแผ่วเบา

ที่ข้างแก้มใสซึ่งแดงเรื่ออย่างหวงแหน ก่อนโลเวลจะดนัความแขง็แกร่ง

ของตนไปจนสดุทางรกั

“โอ๊ะ! ไม่...ปล่อยน�้า จะ...เจบ็” เธอดิ้นแรงขึ้น กระถดตวัห่าง 

แต่มอืใหญ่ยงัรั้งตรงึสะโพกผายเอาไว้แน่น

ชายหนุ่มสูดปากเมื่อความคับแคบแสนบริสุทธิ์ของเธอรัดรึง

ความเป็นชายของเขาเอาไว้แนบแน่น ความสุขซัดสาดสู่กายและใจ

ของเขาจนเกรง็ทั้งตวั

“น�้าค้างของผม เมยีรกั คณุเป็นของผมเพยีงคนเดยีว จ�าเอาไว้ 

คุณเป็นของผม” ประโยคนั้นราวย�้าเตือนให้หญิงสาวรับรู้ว่าชีวิตเธอ 

จะไม่ได้รับอิสระอีกต่อไป แต่คนที่เมาทั้งฤทธิ์แอลกอฮอล์และฤทธิ์รัก

ที่โลเวลมอบให้ยามนี้หูอื้อตาลายไปหมด เธอไม่รับรู ้อะไรทั้งนั้น 

นอกจากกอดรดัร่างใหญ่เหนอืกายไว้แน่นราวจะปลดปล่อยความเจบ็

ปวด

เมื่อคนตวัใหญ่จบูเธอจนทั่วร่าง ความเจบ็ปวดนั้นกเ็ลอืนรางไป 

เขาขยับกายเนิบนาบให้เธอคุ้นชิน ปรับตัวยอมรับและผ่อนคลาย  

ไม่ได้เอาแต่ใจเพยีงฝ่ายเดยีว ทั้งที่แสนทรมานและต้องการปลดปล่อย

ตัวตนของเขาสู่กายเธอแทบจะบ้าคลั่งอยู่รอมร่อ ทว่าก็รอจนเธอ 
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เปิดทางและโอนอ่อนไปตามแรงชกัน�า

เสียงหนุ่มสาวครางกระเส่าเมื่อเกมรักเริ่มไปได้อย่างสวยงาม 

จากช้าๆ กเ็ร่งเรว็ตามไฟราคะที่ปลกุป่ันพวกเขายามนี้ สะโพกขยบัโยก

สอดรับหากันอย่างเป็นจังหวะ ผิวกายเปล่าเปลือยเสียดสีกันจนร้อน

ผ่าว กระทั่งความร้อนจากเลือดในกายคนบนเตียงพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด 

โลเวลจึงรีบเร่งความเร็วถี่กระชั้นกว่าเดิมเพื่อส่งตัวเองและคนใต้ร่าง 

สู่ความหอมหวานที่คอยท่า

ทรวงอกสวยคู่นั้นขยับสะท้อนขึ้นลงตามแรงหอบสะท้านอย่าง

ยั่วยวน ชายหนุ่มอดไม่ไหวที่จะแนบใบหน้าคมคล้ามลงไปคลุกเคล้า 

ขณะที่เขาก็ยังควบจังหวะสะโพกให้จุดสอดประสานนั้นร้อนระอุขึ้น

เรื่อยๆ จนในที่สดุกพ็าหญงิสาวล่องลอยขึ้นแตะปยุเมฆสขีาวพร้อมกนั

เสยีงครางต�่าลอดออกมาจากปากหนาบอกความสขุไม่ต่างจาก

สีหน้า สองร่างกระตุกเกร็งก่อนพวกเขาจะปล่อยร่างที่ชุ่มเหงื่อนอน 

ซกุซบเข้าหากนัอย่างหมดเรี่ยวแรง เสยีงหวานแหลมอย่างสขุสมของ

หญงิสาวเปล่งออกมาปิดท้ายเกมรกั

“อื้ม...คณุวูล์ฟ...กอดน�้าหน่อยสคิะ”

ค�าขอของเธอท�าให้เขาไม่อยากขัดใจ หรือจริงๆ แล้วเขา

กไ็ม่อยากจะขดัใจตวัเองด้วยการอยูห่่างเธอกนัแน่ อนันี้โลเวลกไ็ม่อาจ

ทราบได้ แต่ที่รู้ๆ คอืหลงัจากเขาพาหยาดอรณุลอยข้ามผ่านอปุสรรค

จนพบพานความสุขครั้งแรก เขาก็ไม่อาจหยุดยั้งตัวเองที่จะเรียกร้อง

ความสขุจากเธออกีเป็นครั้งที่สอง เขารกัเธออกีครั้งโดยที่หญงิสาวแสน

น่ารกัยอมตามใจ และที่สดุเธอกอ็่อนปวกเปียก หลบัเป็นตายในอ้อม

กอดของเขาจนกระทั่งเช้าของอกีวนั

ความรู้สกึแรกยามรู้ตวัตื่น หยาดอรณุปวดหนบึไปทั้งร่าง และ

เมื่อขยับตัวก็เจ็บแปลบกลางกายสาวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รู้สึก
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อดึอดั แต่กอ็บอุ่นแปลกๆ เพราะบางสิ่งโอบรดัร่างเธอไว้แนบแน่น

หญิงสาวลืมตาขึ้นรับแสงสว่างยามเช้าช้าๆ รับรู้ถึงไออุ่นบาง

อย่างที่เป่ารดข้างแก้มนวล ท�าให้ต้องเพ่งสายตาไปยังจุดนั้นที่แรก  

ซึ่งกค็อืข้างกายเธอนั่นเอง

ภาพแรกที่เห็นคือใบหน้าคมคล้ามหล่อเหลาของชายคนหนึ่ง 

หยาดอรณุกวาดสายตามองเขานิ่งอย่างนั้นไปอดึใจ ก่อนสตสิมัปชญัญะ

ทั้งหมดจะกลบัคนืมา

“กรี๊ด!” เสยีงกรดีร้องดงัลั่นพร้อมกบัที่ร่างบางผละห่างจากคน

ตวัใหญ่ที่นอนกอดก่ายเธออยูด้่วยความรวดเรว็ ท�าให้ผ้าห่มที่คลมุกาย

หลดุไปกองที่เอว ส่งผลให้ผวิกายหญงิสาวเยน็วาบ

หยาดอรุณก้มหน้าส�ารวจตัวเองอย่างตื่นตระหนก และพบว่า

ยามนี้ตนเปล่าเปลอืย ไม่มเีสื้อผ้าปกปิดกายแม้แต่ชิ้นเดยีว

“ไม่นะ...ไม่จรงิ” เธอส่ายหน้าแรงๆ ยกมอืขึ้นตบแก้มตวัเองราว

จะปลกุจากฝันร้าย

“เสยีงดงัอะไรแต่เช้า หมื...ปลกุผมด้วยเสยีงกรี๊ดๆ แบบนี้ ผม

ตกใจหมดเลย” โลเวลบอกนิ่งๆ อย่างไม่ทกุข์ร้อนพลางหยดัตวัลกุนั่ง

แล้วคว้าร่างบางที่เริ่มถอยห่างออกไปกลบัมากอดไว้แน่น หอมแก้มเธอ

ฟอดใหญ่รบัอรณุ “อรณุสวสัดิ์ครบัเมยีรกั”

“คนเลว ปล่อยฉนันะ!” ฟาดฝ่ามอืลงบนไหล่กว้างของอกีฝ่าย

ไม่ยั้ง “คณุท�ากบัฉนัแบบนี้ได้ยงัไง คณุรงัแกฉนั”

“กล่าวหาผมแบบนี้ไม่น่ารกัเลยนะน�้าค้าง เมื่อคนืใครกนัที่คราง

เรยีกชื่อผมทั้งคนื”

“คนเลว ชั่ว! ไปห่างๆ ฉนัเลย” เธอแว้ดใส่พลางผลกัคนตวัใหญ่

อย่างรังเกียจ แต่โลเวลยังตามไปยื้อคนที่คิดจะหนีห่างเข้ามารวบไว้ 

ในสองแขนอย่างง่ายดาย

“อย่าเพิ่งต่อว่าผมได้ไหม นกึดีๆ  ก่อนว่าเมื่อคนืคณุมคีวามสขุ
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แค่ไหน ถ้าคุณนึกออกรับรองไม่ด่าผมแบบนี้แน่ๆ แต่จะขอบคุณผม

มากกว่า...”

เผียะ! คนที่โกรธจนหน้าแดงฟาดฝ่ามือลงกับแก้มสากของเขา

ด้วยความเดือดดาล เธอสะบัดตัวอย่างแรงออกจากการเกาะกุมของ

เขา พลางตวาดลั่นด้วยอารมณ์โกรธสดุขดี

“สารเลวที่สดุ! คณุรูว่้าฉนัไม่มทีางสู ้คณุกย็งัรงัแกฉนัอกี ปล่อย

ฉนั อย่ามาแตะต้องตวัฉนั”

คนถกูตบหน้าแถมถกูด่าว่าสารเลวกดัฟันแน่น ถลงึตาวาวโรจน์

มองเมียตามพฤตินัยที่ออกอาการพยศราวจะปรามให้เธอสงบ แต่

หยาดอรุณไม่สนใจสายตาน่าเกรงขามนั้นอีกต่อไปแม้แต่น้อย เธอ

ร้องไห้สะอื้น ปากกย็งัต่อว่าเขาไม่หยดุ

“หยดุด่าผมก่อนได้ไหม เรื่องนี้เราต้องคยุกนั”

“ไม่ ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคนชั่วอย่างคุณ ปล่อยฉันเลยนะ 

คณุวูล์ฟ ฉนัเกลยีดคณุ อย่ามาแตะต้องตวัฉนั” ร่างบางดิ้นแรงส่งผล

ให้เนื้อแท้นุ่มนิ่มที่ถูไถกับกายแกร่งของชายหนุ่มร้อนผ่าวไปหมด ยิ่ง

รู้สึกว่าหน้าอกอิ่มของตัวเองต้องเบียดชิดกับอกกว้างของเขาจนแทบ

กลายเป็นเนื้อเดยีวกนั เนื้อตวัสาวเจ้ากแ็ดงเรื่อ ทั้งความโกรธและอาย

ปะปนกนั

“สงสยัว่าผมคงต้องรื้อฟ้ืนความทรงจ�าให้คณุอกีสกัสองสามยก

ละมั้ง จะได้จ�าได้ว่าเมื่อคนืผมท�าให้คณุมคีวามสขุแค่ไหน แล้วคณุจะ

ได้เลกิด่าผวัตวัเองสกัท”ี

“ไม่นะ ปะ...” เสียงต่อต้านหลุดผ่านริมฝีปากเล็กไม่ทันจบ 

โลเวลกป็ิดปากเธอด้วยรมิฝีปากร้อนของเขารวดเรว็ แล้วกดร่างบางที่

ดิ้นขลกุๆ อย่างไม่ยอมแพ้กบัที่นอน ก่อนจะทาบทบัร่างหนาหนกัของ

ตวัเองกกัขงัหญงิสาวจนไร้เรี่ยวแรงต่อสู้

หยาดอรุณสั่นสะท้านไปหมดเพราะการรุกเร้าอย่างช�่าชองของ
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คนตวัใหญ่ แรงต่อต้านขดัขนืถูกดูดกลนืด้วยกระแสพศิวาสที่เขามอบ

ให้ และจากนาทีนั้นหญิงสาวก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลย นอกจากความสุข

ซาบซ่านที่ชายหนุ่มยดัเยยีดให้ครั้งแล้วครั้งเล่า


