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แม่ตายแล้ว! 

ท่ามกลางผูค้นท่ีสญัจรเต็มบาทวิถี ร่างสงูในชุดนกัศกึษากลบัทรดุฮวบลง

อย่างไร้เรี่ยวแรง ใบหน้าซีดจัด เหงื่อกาฬแตกพลั่กไปท้ังตัว โทรศัพท์ 

เครือ่งเก่าร่วงหลดุจากมอืพร้อมกบัความหวังท้ังหมดท้ังมวลแตกสลาย

คนสดุท้ายในชีวติแล้ว เหลอืแค่คนเดยีว แต่ตอนนีไ้ม่เหลอือกีต่อไปแล้ว 

เด็กหนุ่มพร�่าบอกกับตัวเอง ดวงตาพร่าเลือนจนไม่เห็นว่าเวลานี ้

หลายคนต่างมองมาท่ีเขาเป็นตาเดยีว ทว่ากมี็อีกหลายคนเช่นกนัท่ีเดินข้าม

หัวเขาไปโดยไม่คดิเหลยีวแล 

ใครจะไปสน ชีวิตเขาต่อจากนี้ก็ไม่ต่างจากเถ้าธุลีท่ีกระจัดกระจาย  

ไร้ทิศทาง ไร้อนาคต 

"นัง่ขวางทางท�าไมวะ" 

เสยีงห้วนเรยีกร้องให้คนสิน้หวงัเงยหน้าข้ึนมอง คนท่ียนืค�า้ศรีษะเขา

อยู่ในขณะนี้คือชายหนุ่มร่างสูงก�าย�าในชุดนักศึกษาสะอาดสะอ้านทว่า 

ไม่เรียบร้อยนัก ใบหน้าหล่อเหลาคมคายดูอ่อนวัยแต่กลับเต็มไปด้วย 

พลังอ�านาจก�าลงัก้มมองเขาเหมือนหาเรือ่ง 

บทนำ�
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กระนัน้...น�า้ในตาของเดก็หนุม่ผูเ้พิง่ได้รบัข่าวร้ายกห็าได้หยุดไหลไม่ 

"อ้าวเฮ้ย! ร้องไห้ด้วยเหรอวะ อ่อนว่ะ" 

ถ้อยค�าเหมอืนไม่อนิงัขงัขอบต่อโชคชะตาอนัเลวร้ายของเพ่ือนมนษุย์

ไม่ได้ท�าให้คนฟังสะเทือนใจไปมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ตรงกนัข้ามกลบัรูส้กึเฉยชา

อย่างท่ีสดุ

"ถ้ามันขวางมากกข้็ามหัวไปเลยก็ได้" 

"เฮ้ย! นีมั่นทางเดนิ พดูงีอ้ยากเจบ็ตวัหรอืไงวะ" 

ไม่มีถ้อยค�าตอบโต้จากคนท่ียังนั่งแน่นิ่งอยู่บนพ้ืนฟุตบาธในรั้ว

มหาวทิยาลยัช่ือดงั ช่างเป็นภาพท่ีน่าสมเพชนกั ทว่าชายผูมี้อารมณ์ฉุนเฉียว

เป็นนจิกลบัทรดุนัง่ลงบนก้อนอิฐสหีม่นข้างๆ นกึสงสยัอยู่ครามครนั 

"ถามจรงิเถอะ ใครตายวะ ถงึได้ร้องไห้ขนาดนี"้ 

"แม่" ตอบพลางใช้แขนเสื้อเช็ดน�้าตาลวกๆ ธรรมดาเขาไม่ใช่ผู้ชาย

อ่อนแอ แต่เม่ือมารดามาเสียชีวิตในขณะท่ีเขาเพิ่งอายุได้ย่ีสิบปีย่อม 

เป็นเรือ่งยากท่ีจะท�าใจ

อีกฝ่ายได้ฟังกอ็ึง้ไป อารมณ์ฉุนเฉียวคลายลงในบัดดล 

"เออ ฉันเข้าใจ แม่ฉันกต็ายตัง้แต่ฉนัยงัเดก็" 

"ผมรูจ้กัพี"่ ชายผูส้ญูเสยีเอ่ย 

คนฟังไม่ได้แปลกใจ เขาเป็นนกัฟตุบอลตวัแทนมหาวิทยาลยั แม้จะ

เบ่ือเลก็น้อยแต่กห็ลกีเลีย่งความเป็นท่ีรูจ้กันี้ไม่ได้ 

"เออ แต่ฉันไม่รูจ้กันาย" 

"พี่ไม่ต้องรูจ้กัผมหรอก นบัจากนีผ้มคงไม่ได้เรยีนท่ีนีแ่ล้ว ท่ีทนเรยีน

ทุกวันนี้ก็เพื่อแม่ ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้จะเรียนไปเพ่ืออะไร" น�้าตา

เหือดแห้งไปแล้ว เหลอืแต่ความเดด็เดีย่ว ความตายเป็นสิง่ท่ีเรยีกคนืกลบัมา

ไม่ได้ วันนี้เขาจะต้องไปโรงพยาบาล รับตัวแม่มาประกอบพิธีทางศาสนา 

ชีวติท่ีไร้ญาตขิาดมติรคงจะท�าให้เขาตดัสนิใจอะไรง่ายข้ึน 
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"เฮ้อ!" เสียงถอนใจดังข้ึน "คนเราเรียนไปท�าไมวะ เพื่อใบปริญญา 

งั้นเหรอ ความภาคภูมิใจงั้นเหรอวะ ไม่ใช่เลย...แต่เรียนไปเพ่ือกันตาย 

ต่างหากเล่า ถ้าไม่ได้เจ๋งอย่างสตีฟ จ็อบส์ แล้วก็ไม่ได้ดวงเฮงพอให้ 

ถกูหวยรางวลัท่ีหนึง่ นายกต้็องเรยีนโว้ย!" 

"พีก่พ็ดูได้ รวยขนาดพีจ่ะเรยีนไปจนตายกยั็งได้ แต่ผมไม่..." 

"นีเ่ป็นปัญหาของนายงัน้เหรอวะ" 

แบงก์พันจ�านวนหนึ่งถูกย่ืนมาตรงหน้า เด็กหนุ ่มขมวดคิ้วมุ ่น  

กะพริบตาหลายครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาด เพราะเท่าท่ีค�านวณคร่าวๆ  

เงนิในมอืของชายหนุม่รุน่พีค่งไม่ต�า่กว่าสามหม่ืน 

"รู้ว่ารวย แต่ไล่แจกเงินคนไปท่ัวขนาดนี้พ่อไม่ว่าเหรอครับ ผม 

ไม่เอาหรอก ไม่อยากตดิค้างกนั" 

"มนษุย์เกดิมาพร้อมศกัดิศ์รท้ัีงนัน้แหละ แต่หากจวนตวั บางครัง้กต้็อง

วางมันลงบ้าง เงนินี่ไม่ใช่แค่จ่ายค่าเทอมได้ แต่มนัจะช่วยงานศพแม่นายด้วย 

แล้วถ้าคิดอยากจะตอบแทนฉัน นายก็แค่ลืมให้หมดว่าได้เงินนี้มายังไง  

นัน่กถ็อืเป็นการตอบแทนแล้ว" พดูพลางยัดเงนิใส่มืออีกฝ่าย 

เด็กหนุ่มมองเงินในมือ ก�าไว้แน่น แม้เจ็บปวดแต่ก็ซาบซ้ึง ร่างสูง 

ของชายท่ีเข้าใจว่าน่าจะอายุมากกว่าตนสองปีลุกเดินจากไป เป็นจังหวะ 

เดียวกับท่ีขาท้ังสองข้างของเด็กหนุ่มมีก�าลัง เขาลุกขึ้นพร้อมตะโกนบอก 

ผูท่ี้ต่อลมหายใจให้ด้วยเสยีงอันดงั 

"ผมช่ือนักรบ ผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณ นับจากนี้ไปพ่ีเป็นเจ้านาย 

ของผมแล้ว จ�าไว้ ผมนกัรบ เป็นลกูน้องของนายสงิห์" 
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"มาอีกแล้วเหรอเนี่ย" 

นักรบหลุดปากออกมาโดยไม่รักษามารยาทและออกอาการเซ็ง 

อย่างเห็นได้ชัดเม่ือเห็นว่าพักนี้วาริศาขยันมาท่ีผับของเขาบ่อยเหลือเกิน 

ซ�้ายังดูออกว่าเธอตั้งใจ 'อ่อย' เขาอย่างเปิดเผยอีกด้วย

นักรบเป็นเจ้าของล�าดับที่สองของ Diamond Destiny สถานบันเทิง

สุดหรูท่ีได้รับสืบทอดมาจากเจ้าของล�าดับท่ีหนึ่งซ่ึงตอนนี้หนีเข้า 'ป่า'  

ไปแล้วด้วยเหตุผลในเรื่องของ 'หัวใจ' 

'การตกหลมุรกัอานภุาพร้ายแรงพอให้เจ้าป่าท้ิงเข้ียวเลบ็แล้วหวนกลบั

คืนป่า สุดยอดเลยว่ามั้ยนาย' 

'อย่าเพ้อเจ้อไอ้รบ ฉันขายไดมอนด์ฯ ให้คนอ่ืนได้นะ ถ้าแกไม่อยากเอา 

เช่ือเลยว่าฉันได้ก�าไรเยอะกว่าแน่นอน' จอมทัพหน้าคว�่าอย่างท่ีเป็นเสมอ

ยามไม่พอใจ คงมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่านั่นเป็นแค่ 'เปลือก' ของวายร้ายผู้แสนดี 

นักรบคือหนึ่งในนั้น เขาจึงยืนยิ้มอยู่ได้โดยไม่เผ่นแน่บไปเสียก่อน 

'เรือ่งอะไรจะยอม นายสงิห์อยากจะท้ิงท่ีนี่ไป ผมกจ็ะยอมล�าบากดแูล

มันต่อให้ นายวางใจเถอะ' 

บทที่ 1
พ�ฉันไปให้ไกล
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จอมทัพ กาญจนวัฒน์ ทายาทเหมืองแร่กาญจนวัฒน์สร้างที่นี่ขึ้นมา

โดยมีเขาเป็นคู่หูเคียงบ่าเคียงไหล่ นักรบไม่ได้โกรธเคืองท่ีหากวันหนึ่ง

จอมทัพจะทิ้งที่นี่ไป แต่โกรธมากเพราะนอกจาก Diamond Destiny แล้ว 

เจ้านายยังท้ิงหญิงสาวจอมน่าร�าคาญไว้เป็นภาระเขาอีกหนึ่งคน จอมทัพ

พาเธอเข้ามาในชีวิตเขา แต่พอถึงเวลาจะไปกลับไม่เอาไปด้วย 

เซ็งเป็นบ้า

วาริศาไม่แน่ใจว่าตัวเองแสดงสีหน้าอย่างไรออกไปเมื่อได้ยินค�าถาม

ท่ีเหมือนไม่ใช่ค�าถามนัน่ แต่เธอม่ันใจว่าตนพยายามอย่างสดุความสามารถ

ที่จะไม่ตื่นตระหนกแล้วถอดใจไปเสียก่อน 

"ถามแบบนี้ไม่รู้จะตอบยังไงเลยนะคะ คุณไม่ชอบให้ลูกค้ามาแล้ว 

มาอีกเหรอ แปลกจัง" 

"ถ้ามาแค่อุดหนนุกค็งด"ี นกัรบพูดข้ึนมาลอยๆ ท�าเอาบรรดาลกูน้อง

ที่ยืนรอรับค�าสั่งราวสามสี่คนพากันกลั้นยิ้ม

"คุณว่าไงนะคะ" เธอได้ยิน แต่แกล้งท�าเป็นไม่ได้ยินจะดีกว่า 

"คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่า" นักรบถาม แต่เลื่อนสายตาจาก

ใบหน้าสวยท่ีถูกแต่งแต้มเครื่องส�าอางอย่างดีมามองแท็บเลตในมือแทน 

แสดงออกชัดเจนว่าเขาก�าลังยุ่งเป็นอย่างมาก และไม่พร้อมจะคุยกับเธอ 

ในทุกๆ เรื่อง 

"ก็...เราสองคนรู้จักกัน ทักทายกันก็เป็นเรื่องปกตินี่คะ จ�าเป็นต้อง 

มีธุระอะไรด้วยเหรอ" 

"ถ้าแค่นั้นก็สวัสดีครับ ทักทายเสร็จแล้วผมคงต้องขอตัวเพราะว่า 

มีงานต้องท�า" 

กระนัน้อกีฝ่ายกด็เูหมือนคนหูหนวกตาบอด ท�าเหมือนไม่รูไ้ม่เห็นกบั

พฤติกรรมท่ีบ่งบอกว่าไม่อยากคุยกับเธอ ห้านาทีท่ีแล้วเธอยอมรับว่า

ประหม่า แต่เม่ือก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ ค�าว่า 'กล้าได้กล้าเสีย' ยังเรียกว่า 
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น้อยเกินไปส�าหรับนิยามของตัวเธอในตอนนี้ 

นักรบไม่อยากสนใจ เขาหันไปสั่งงานลูกน้องสองสามประโยคก่อน 

ทุกคนจะพากันแยกย้าย รวมถึงตัวเขาเองด้วย ทว่านั่นกลับกลายเป็นการ

เปิดโอกาสให้วาริศาเข้าถึงตัวอย่างช่วยไม่ได้ 

ร่างสูงก้าวขึ้นบันไดซ่ึงทอดตัวไปยังชั้นสองอย่างรวดเร็วราวกับว่า 

ร่างของหญิงสาวท่ีก�าลงัเดนิตามตดินัน้เป็นอากาศธาต ุกระท่ังแน่ใจแล้วว่า

เธอคงไม่ละความตั้งใจเป็นแน่แท้จึงหันไปบอกเสียงราบเรียบ 

"ผมจะท�างาน ถ้าคุณอยากด่ืมอะไรก็สั่งพนักงานได้เลย คุณเป็น 

เพื่อนเมียเจ้านายผม ไม่คิดเงินเหมือนเดิม" 

"งั้นฉันขอเข้าไปดูห้องท�างานคุณหน่อยได้ไหม" 

"ไม่ได้" 

"ท�าไมล่ะคะ คุณก็คิดว่าฉันเป็นเพื่อนคุณคนหนึ่งก็ได้นี่" 

เจ้าของห้องนิง่สงบอยู่หน้าประต ูพยายามอย่างย่ิงท่ีจะสงบสตอิารมณ์ 

เขาเป็นผู้ชาย และแน่นอนว่ามีความสนใจในตัวผู้หญิงสวยเช่นเดียวกับ

ปุถุชนทั่วไป แต่กับวาริศา...ไม่ใช่ ไม่มีแม้สักนิดที่เขาคิดสนใจเธอ ไม่ว่า 

แง่ใดก็ตาม 

เพราะอะไรน่ะหรือ วาริศาคนนี้เป็นหญิงประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคย

พบเจอ ความสวยของเธอไม่ด้อยเลยกจ็รงิ แต่ไม่ถงึข้ันสะดดุตา คดิๆ ดแูล้ว 

หากเปรยีบกบัหญิงสาวท่ีเขาเคยพบเจอมา วาริศาจดัอยู่ในระดบักลางๆ เท่านัน้ 

แต่เรื่องนิสัยแย่ๆ เธอชนะหมดทุกคน 

ปากร้าย ใจถึง กล้าได้กล้าเสีย ตามตื๊อผู ้ชายโดยไม่อายแม้จะ 

ถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วน ไม่น่าเช่ือว่าเธอจะเป็นเพ่ือนของพลอยพัชญ์ 

ภรรยาผู้แสนดีและน่ารักของเจ้านายเขา 

และก็อีกนั่นแหละ เพราะเธอเป็นเพื่อนของเมียนาย เขาจึงสลัดเธอ

ไม่หลุด จ�าต้องกล�้ากลืนฝืนรักษาความสัมพันธ์กันต่อไป 
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"เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับคุณศา และถ้าคุณคิดแค่นั้นจริงๆ ผม 

จะยินดีมาก" 

"แต่ในทุกๆ ความสัมพันธ์ก็มักจะพัฒนามาจากเพื่อน ถูกไหมคะ" 

นักรบพ่นลมหายใจออกมา สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าการพูด 

ให้วาริศา 'คิดได้' นั้น ยากเย็นย่ิงกว่าเข็นครกข้ึนภูเขา ดังนั้นแล้วเขาคง 

ไม่เสียเวลาท�าอะไรที่ไม่เกิดผลเป็นแน่

"คุณจะไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในจริงๆ เหรอคะ" วาริศาถามเมื่อเห็นว่า

นกัรบไม่ยอมตอบอะไรสกัค�า นยัน์ตาของเขาแม้ไม่ได้มองเธอ วารศิากร็ูว่้า

เขาต้องสะกดกลั้นอารมณ์มากเพียงใด 

"คุณมาเที่ยวหรือมาท�าอะไรกันแน่ครับ ถามจริงๆ" 

นักรบถามแต่ไม่รอฟังค�าตอบ ชายหนุ่มยอมเปิดประตูเข้าไปใน 

ห้องท�างาน ไม่คิดจะห้ามเม่ือวาริศาเดินเข้ามาโดยไม่รอฟังค�าอนุญาต  

เขาเดินไปที่โต๊ะ นั่งลงแล้วก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารไม่สนใจเธออีก

วารศิาถอืโอกาสนีส้�ารวจห้องท�างานของเขา ก่อนหน้านีเ้ธอฟังเรือ่งเล่า

จากพลอยพัชญ์ เพื่อนสนิทท่ีจับพลัดจับผลูได้เป็นภรรยาของจอมทัพ  

กาญจนวัฒน์ เจ้าของคนเก่าก่อนท่ีเขาจะขายมันให้นักรบ คิดดูแล้ว 

พลอยพัชญ์ก็เล่ารายละเอียดของห้องนี้ได้ดีทีเดียว ผนังท้ังสามด้านเป็น 

กระจกใส ติดม่านแบบมู่ลี่บังสายตาจากด้านนอก โต๊ะท�างานตัวใหญ่วาง

เด่นหราอยู่กลางห้อง โซฟา เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นโทนสีด�าแดง ความมืด

ยามค�่าคืนเสริมให้บรรยากาศภายในห้องวังเวงอย่างบอกไม่ถูก เธอคิดว่า

หากชายผู้เป็นเจ้าของคนปัจจุบันไม่ใช่นักรบ เธอก็คงไม่กล้าเฉียดเข้ามา

แม้แต่เงา 

ไม่แปลกเลยท่ีผูห้ญิงข้ีกลวัอย่างพลอยพชัญ์จะเป็นลมหมดสตใินห้องนี้ 

'บรรยากาศข้างในนั้นเหมือนห้องทรมานเลยแก อึมครึมไปหมด  

แถมยังมีผู้ชายตัวใหญ่ๆ ตั้งห้าหกคน หน้าตาอย่างกับโจรห้าร้อย ส่วน 
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คุณสิงห์...ก็เหมือนพวกหัวหน้าโจรไม่มีผิด ที่ดูจะดีหน่อยก็มีแต่คุณนักรบ 

หน้าตาพอไว้ใจได้ อาจเป็นเพราะเขาใส่แว่นม้ัง ฉันเลยคิดว่าเขาไม่ค่อย 

น่ากลัวเท่าไหร่' 

คิดมาถึงตรงนี้วาริศาก็ลอบมองหน้าเขาอีกครั้ง นักรบในตอนนี้ไม่ได้

สวมแว่นตาเหมือนก่อน เธอเข้าใจว่าเขาคงใส่คอนแทกเลนส์ ซึ่งมันท�าให้

ภาพลักษณ์ของเขาเปลี่ยนจากหนุ่มน้อยผู้แสนสดใสเป็นชายผู้เคร่งขรึม 

วาริศาทิ้งตัวนั่งบนโซฟา ตวัดเท้าขึ้นไขว่ห้าง ยกมือกอดอก มองเขา

เหมือนกับจะกลืนกินไปทั้งตัว 

เธอรู้ว่านักรบเป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่ง รู้ถึงลักษณะการใช้ชีวิตของเขา 

รู ้ว่าผู ้หญิงแบบไหนท่ีดึงดูดเขาได้ เข้าต�ารา 'รู ้เขารู ้เรา รบร้อยครั้ง 

ชนะร้อยครั้ง' 

ทว่า...ค�ากล่าวนัน้ไม่เป็นจรงิส�าหรบัเธอ เพราะไม่ว่าเธอจะลงสนามรบ 

กี่ร้อยครั้งก็มักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อยู่ร�่าไป หรือว่า...สิ่งท่ีเธอรู ้มามันยัง 

ไม่เพียงพอ 

ย่ิงคิด ดวงตากลมโตก็ยิ่งจับจ้องเขาราวกับจะค้นหาค�าตอบจาก

ใบหน้าหล่อเหลาให้ได้เสียเดี๋ยวนั้น 

ในขณะที่ผู้ถูกคุกคามแทบไม่มีสมาธิในการท�างาน แม้ว่าจะพยายาม

เมินเฉยต่อเธออย่างไรก็ไม่สามารถตัดความร�าคาญใจออกไปได้เลย 

ร่างบางในชุดเดรสสั้นอวดผิวเนื้อขาวนวลอย่างเปิดเผยยังคงนั่งนิ่ง 

อยู่บนโซฟารับแขก กิริยาท่านั่งไขว่ห้างของเธอ ส่งผลให้กระโปรงท่ีสั้น 

อยูแ่ล้วร่นข้ึนไปอกี และไม่ว่าเจ้าตวัจะตัง้ใจเปิดเผยให้เขาเห็นต้นขาขาวนัน้

หรือไม่ นักรบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนอกจาก 'รกสายตา' 

"จะมองผมแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่" 

วาริศาสะดุ้งน้อยๆ เม่ือเห็นว่าเขาตวัดสายตาข้ึนมองเธอ วูบแรก 

เธอรู้สึกกลัว แต่พอตั้งสติได้ความกล้าก็กลับมาอีกครั้ง 
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"ฉันก�าลังคิดว่าพอคุณถอดแว่นออกแล้ว คุณดูแปลกตาไปมาก"  

วาริศาตอบพลางโน้มตัวไปด้านหน้า จงใจให้หน้าอกของตัวเองอยู่พอดีกับ

สายตาของเขา เรียกร้องความหวั่นไหวจากแรงดึงดูดแห่งสตรีเพศ 

นักรบได้แต่กลั้นใจ นอกจากเขาจะไม่รู้สึกอะไรในท�านองนั้นแล้ว  

เขายังต้องสะกดกลัน้อารมณ์โกรธท่ีก�าลงัก่อตวัข้ึนเป็นริว้ๆ อย่างยากล�าบาก

"แต่ผมคิดว่าตอนนี้คุณควรกลับได้แล้ว" 

"ฉันจะรอจนกว่าคณุเลกิงาน แล้วเราจะไปกนิข้าวต้มรอบดกึด้วยกนั" 

วารศิาวางแผนไว้ในหัว และพดูมันออกมาตรงๆ โดยไม่ได้คดิเลยว่าการทึกทัก

เอาเองแบบนี้จะส่งผลให้นักรบมีทัศนคติต่อเธอแย่ลง 

"คุณเลิกคิดเองเออเองดีกว่านะ ผมเลิกงานแล้วก็จะกลับคอนโดฯ  

เลย ไม่กินข้าวต้มรอบดึกอะไรท้ังนั้น" นักรบบอกเสียงเข้มจริงจัง "คุณ 

กลับไปได้แล้ว" 

"คณุนกัรบ ใจร้ายเกนิไปแล้วนะคะ" วารศิาลกุข้ึนยืน มองอย่างขุ่นเคอืง 

ใจคอจะปฏิเสธกันอย่างเดียวหรืออย่างไร ไม่เห็นถึงความพยายามของเธอ

บ้างเลย "คุณไม่คิดจะรักษาน�้าใจฉันบ้างเลยหรือไง รู้ไหมว่าฉนัต้องใช้เวลา

แค่ไหนกว่าจะมายืนอยู่ตรงหน้าคุณวันนี้" 

"ถ้ามันล�าบากมาก คุณก็เลิกท�าเรื่องพวกนี้สักทีสิ" 

นกัรบเอนร่างพงิกบัเก้าอ้ี อารมณ์เริม่ดข้ึีนมาบ้างเมือ่เห็นว่าหญิงสาว

ผู้แสนอดทนต่อค�าถากถางและปฏิกิริยาท่ีเขาแสดงออกในทางลบเริ่ม 

จะทนไม่ไหวขึ้นมาแล้ว 

'การข้ึนเป็นใหญ่' สิ่งท่ีพ่วงมาด้วยคืออ�านาจและเงินตรา ซ่ึงข้อนี ้

เขารู้ดีว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไร แต่บางอย่างท่ีคาดไม่ถึงและไม่ได้

เตรียมใจรับมือไว้ก็ท�าเอาเขาต้องปวดหัวเหมือนกัน นั่นคือการท่ีผู้คน 

เริม่ให้ความสนอกสนใจในตวัเขามากข้ึน พวกนัน้มองเขาเหมือนบ่อทองค�า

ล�้าค่า ผู้หญิงหลายคนปรารถนาในตัวเขาอย่างจริงจัง ไม่ได้ฉาบฉวย 
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เหมือนเมื่อก่อน เฉกเช่นเดียวกับหญิงสาวตรงหน้า จะคิดว่าเขาดูถูกเธอ

ก็ได้ แต่นักรบรู้ว่าสิ่งที่วาริศาพยายามท�าอยู่นั้นไม่ใช่เพราะเธอรักเขา แต่

เธอรักสิ่งที่ติดตัวเขามาต่างหาก 

เขาไม่ได้รู้จักวาริศาดี แต่รู้ว่าความ 'บ้าผู้ชาย' ของเธออยู่ในระดับที่

สูงกว่าหญิงสาวทั่วไป ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่ง ผู้ชายที่วาริศาชื่นชอบจะมีเขา

รวมอยู่ด้วย 

"ผมไม่เคยคิดอะไรกับคุณ ต่อให้คุณสวยมากขึ้นกว่านี้ก็ตาม" 

วาริศากัดริมฝีปากแน่น เธอรู้ว่าตัวเองก�าลังโดนดูถูก แต่แทนท่ีจะ

โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเธอกลับยังนิ่งเฉย

"แล้วอกีอย่าง ถ้าจะมาเท่ียวคนเดยีวอย่าแต่งตวัแบบนีอี้ก มนัอันตราย 

ถ้าหากเจอคนไม่ดีเข้าจะล�าบากเอาได้ มันไม่คุ้มเลย" 

คนถกูต�าหนหิน้าสลดลง จรงิอยู่ว่าเธอคาดหวัง...เธอหวังว่านกัรบจะ

สนใจเธอบ้าง สักนิดก็ยังดี แต่ในเมื่อทุกอย่างกลายเป็นเช่นนี้ เธอก็จะคิด

แค่ว่าตัวเองยังท�าได้ไม่ดีพอ 

แต่เธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แล้วถอดใจอย่างแน่นอน

"งั้นวันนี้ฉันกลับก่อนก็ได้ คุณก็...พักผ่อนบ้างนะคะ เอาไว้คุณว่าง 

เม่ือไหร่เราค่อยไปทานข้าวต้มรอบดกึกนัก็ได้" วารศิายอมแพ้ เธอก้มหน้างดุ 

รู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้อย่างไรไม่ทราบ 

นกัรบมองเห็นสหีน้าสลดของวารศิาแล้วกอ็ดสงสารไม่ได้ นีแ่หละคอื

ข้อเสยีของเขา 'ความใจอ่อน' ถงึอย่างไรกต็ามเขาคดิว่าควรแสดงความห่วงใย

สักเล็กน้อยในฐานะเพื่อนมนุษย์ 

"นี่คุณ เอารถมาใช่ไหม" 

ร่างท่ีก�าลงัหันหลงัจะตรงไปท่ีประตชูะงกั หันกลบัมาตอบเสยีงอ่อยว่า 

"เปล่า...ฉันขับรถไม่เป็น" 

"อะไรนะ ขับรถไม่เป็น แล้วคุณจะกลับยังไง" 
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"แท็กซี่ค่ะ" 

"ใส่ชุดนี้กลับแท็กซ่ีตอนตีหนึ่งเนี่ยนะ" นักรบมองร่างเล็กอวบอ๋ัน 

ในชุดเดรสสั้นรัดรูปสีด�า ซ่ึงดูอย่างไรก็ไม่น่าเช่ือว่าเธอจะรอดถึงบ้าน 

อย่างปลอดภัยได้ 

วารศิาท่ีหน้าหดอยู่แล้วย่ิงหดลงไปอีก เธอจะบอกเขาอย่างไรดว่ีานีก่็

เป็นแผนของเธอเหมือนกัน แต่ดูจากรูปการณ์แล้ว แผนนี้คงเหลวเป็นน�้า 

เขาคงไม่มีแก่ใจจะไปส่งเธอแน่ๆ 

"คือว่าฉัน..." 

"บอกผมที ว่านี่ไม่ใช่แผนของคุณ" 

สวรรค์วิมานอะไรดลใจให้เขาท�าเรื่องบ้าบอแบบนี้ได้ 

นกัรบคิดในใจอย่างหงดุหงดิ ท้ังท่ีไม่อยากยุ่งกบัวารศิาเลยแต่สดุท้าย

กลับต้องมาส่งเธอถึงบ้าน และดูเหมือนว่าหญิงสาวก�าลังได้ใจอย่างมาก 

อีกด้วย ดูจากอาการยิม้น้อยย้ิมใหญ่มาตลอดทางนีป่ะไร ขัดหูขัดตาเป็นบ้า

"ขอบคุณนะคะ" วาริศาย้ิมจนแก้มแทบฉีก ถึงดูเหมือนว่าอะไรๆ  

จะล้มเหลว ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ แต่ก็ไม่ทั้งหมดเสียทีเดียว 

"ไม่ต้องขอบคณุหรอก ผมไม่ได้เตม็ใจ แล้วกเ็ลกิความคดิท่ีจะท�าอะไร

แบบนี้ได้แล้ว ไม่มีผู้ชายที่ไหนชอบผู้หญิงที่พยายามจะจับเขาหรอก" 

"ฉันไม่ได้พยายามจับคุณนะคะ แต่ฉันอยากให้คุณ 'จับ' ฉันมากกว่า" 

"ถงึบ้านแล้ว" นกัรบรบีตดับท เขาควรจะรูต้ัง้แต่แรกแล้วว่าไม่สามารถ

พูดให้คนอย่างวาริศาคิดได้ 

รถจอดสนิทหน้าบ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านจัดสรรย่านนนทบุรี นี่ไม่ใช่

ครั้งแรกท่ีเขามาส่งเธอ แต่อาจจะเป็นครั้งท่ีห้าหรือหกในความพยายาม 

เกินสิบครั้งของหญิงสาว และเขาก็สาบานกับตัวเองแล้วว่าครั้งนี้จะเป็น 

ครั้งสุดท้าย 
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"คุณไม่ชอบฉันท่ีตรงไหนเหรอคะ" วาริศาถามตรงๆ แม้เขาจะ

แสดงออกว่าไม่ชอบเธอ แต่ลึกๆ เธอก็คิดว่านักรบไม่ได้เกลียดเธอมากเท่า

ที่แสดงออกมา 

"ทุกตรง" นักรบตอบอย่างไม่ไว้หน้าเหมือนกัน 

ค�าพูดเหมือนขวานผ่าซากนั้นท�าให้วาริศาหน้าชา ใจเธอเต้นแรง  

บอกไม่ได้ว่าโกรธหรืออายมากกว่ากัน แต่ท่ีแน่ๆ มันเป็นความรู้สึกท่ีแย่ 

เอามากๆ "ที่คุณไม่ชอบทุกอย่าง เพราะฉันไม่ดีหรือว่าคุณอคติกันแน่" 

"จะเพราะอะไรก็ตาม ผมไม่ชอบ..." 

นอกจากเหตุผลเรื่องเงินแล้ว เขาก็ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรหญิงสาว 

ท่ีเป็นเพื่อนของภรรยาเจ้านาย และเป็นคนเดียวกับผู้หญิงท่ีค่อนข้าง 

จะเป็นไม้เบ่ือไม้เมากบัเขาเวลาพบหน้าจงึได้หันมาคลัง่ไคล้เขาอย่างเอาเป็น

เอาตายแบบนี้ 

"คราวนีค้ณุคงคดิได้แล้วว่าควรหยดุพฤตกิรรมแบบนีเ้สยีที มันไม่ช่วย

ให้อะไรดีขึ้นมา" 

"คุณไม่คิดจะไว้หน้าฉันสักนิดเลยหรือไง อย่างน้อยฉันก็..." 

"เป็นเพื่อนของเมียเจ้านายผม" นักรบต่อให้เสร็จสรรพ นอกจาก 

นสิยัจะแย่ตามท่ีกล่าวมาท้ังหมดแล้ว เธอยังชอบอ้างสทิธิจ์ากการเป็นเพ่ือน

ของเมียเจ้านาย บีบบังคับให้เขาท�าตามสิ่งที่เธอต้องการอยู่ร�่าไป

ฉะนั้นแล้ว เขาจึงไม่เห็นข้อดีใดๆ ในตัวเธอเลย สักนิดก็ไม่มี 

"แล้วคุณชอบผู้หญิงแบบไหน" วาริศากดเสียงต�่า ถ้าให้คะแนน 

ความหน้าทนเธอคิดว่าตัวเองคงได้เกรดสี่ วูบหนึ่งเธอเห็นความตระหนก 

ในดวงตาของเขา แน่ล่ะ เป็นเธอ...ลองได้เจอคนแบบตวัเองกต้็องตระหนก

เหมือนกัน 

"คุณอยากได้ผมมากนักหรือไง" 

"ก.็..มาก" วารศิาพดูโดยไม่สบตา เธอพยายามวางสหีน้าให้เรยีบเฉย
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ที่สุดราวกับว่าเรื่องที่พูดเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศทั่วไป 

"ยายผู้หญิงบ้า" นักรบเหลืออด เขาไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงแบบเธอ 

อยู่บนโลกนี้จริงๆ "ลงไปได้แล้ว ผมจะรีบกลับไปนอน ง่วงจะตายชัก" 

"สรุปว่าคุณชอบผู้หญิงแบบไหน"

"จะเอาค�าตอบให้ได้ใช่ไหม ก็ได้ ผมชอบผู้หญิงสวย ไม่ใช่น่ารัก  

แต่ต้องสวยมาก ผิวสีแทน นมเล็ก แล้วก็สูงร้อยหกสิบห้าขึ้น" 

"โอเค คุณตั้งใจชอบผู้หญิงท่ีตรงข้ามกับฉันทุกอย่าง" วาริศาคล้าย

บอกกับตัวเองมากกว่า เรื่องสวยเธอไม่ขอออกความเห็น แต่เธอเป็นคน 

ผิวขาวจัด ขาวถึงขนาดท่ีสมัยเรียนได้ฉายาว่า 'แป้งขาว' 'หยวกกล้วย'  

'เผือกพนัปี' หน้าอกก็ใหญ่เกนิตวั ส่วนเรือ่งความสงู...เธอสงูเลยร้อยห้าสบิ

เซนติเมตรมาเลก็น้อย ยืนคูก่บัเขาเหมือนเสาไฟฟ้ากบัหมากระเป๋าไม่มผีดิ 

แบบนี้...จะให้เช่ือได้อย่างไรว่าท่ีเขาตอบมาคือผู้หญิงในแบบท่ีเขา

ชอบจริงๆ 

"คุณอยากรู้ว่าผมชอบผู้หญิงแบบไหน ผมก็บอกคุณแล้ว คราวนี้จะ

ลงจากรถได้หรือยัง" 

นาทีต่อมาวารศิากล็งมายืนคว้างอยู่รมิถนนหน้าบ้าน มองตามไฟท้าย

เมอร์เซเดส เบนซ์ท่ีค่อยๆ เคลือ่นห่างออกไปจนกระท่ังลบัสายตาในท่ีสดุ...

ในหัวว่างเปล่า

งานนี้บอกได้ค�าเดียวเลยว่า...

'พัง' 

"ได้ข่าวว่าความแรดของแกก�าเริบหนักเลยเหรอศา" 

พลอยพัชญ์โวยวายมาตามสายโทรศัพท์หลังจากท่ีนักรบกลับไปได ้

ไม่ถึงช่ัวโมง วาริศาได้แต่กลอกตาอย่างสุดเซ็ง เธอยอมรับว่าบางครั้ง 

การกระท�าของเธอกอ็อกจะเปิดเผยมากเกนิไปนดิ จนท�าให้ดเูหมือนว่าเป็น
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ผูห้ญิงท่ีผ่านผูช้ายมานบัไม่ถ้วน กล้าได้กล้าเสยี และเห็นเซ็กซ์เป็นเรือ่งง่าย 

ผูช้ายหลายคนหรอืแม้แต่นกัรบต่างกค็ดิเหมือนกนัว่าเธอน่ะ 'แรดปรอทแตก' 

แต่หญงิสาวก็ไม่เคยคดิจะแก้ตวั เธอจะแก้ไขความเข้าใจของคนอ่ืนไปท�าไม 

ในเมื่อการถูกมองว่ายังเป็นสาวบริสุทธิ์ก็ไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้เธอ

"แหม เห็นแมนๆ ที่ไหนได้ ขี้ฟ้อง" วาริศาพูดพลางนวดเท้าตัวเอง

อย่างเซ็งๆ เธอสวมรองเท้าส้นสูงถึงสี่นิ้ว แต่นักรบยังย�้าเรื่องความเตี้ย 

ของเธอ ไม่เห็นถึงความพยายามกันบ้างเลย 

"เขาทนแกไม่ไหวแล้วต่างหาก นี!่ บอกตามตรงนะว่าฉันชักจะสงสาร

เขาขึ้นมาจริงๆ แล้วสิ" 

"พลอย ฉันเป็นเพือ่นแกนะ แถมยังเป็นเพ่ือนผูมี้พระคณุกบัแกอีกด้วย 

จ�าได้ไหมว่าตอนท่ีแกแอบชอบคณุสงิห์น่ะ ใครฮะ ใครท่ีคอยอยู่เคยีงข้างแก 

ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนให้แกได้สามีหล่อรวยอย่างทุกวันนี้ นี่พอถึง 

คราวฉัน แกกลับสงสารผู้ชายอย่างนั้นเหรอ" 

"แต่แกก�าลงัสตแิตกกบัข้อกล่าวหาของคณุนนท์จนเกบ็เอามาคดิและ

ท�าอะไรๆ ที่บ้าระห�่าเกินไป รู้ตัวหรือเปล่า" 

วาริศาหน้ายุ่ง เธอยอมรับว่าเพื่อนพูดถูก แต่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 

ความจริงก็คือ...เวลานี้เธอเช่ืออย่างหมดใจแล้วว่าคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้

ข้ึนอยู่กับความเวอร์จิ้น และเธอก็คิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

ลึกซ้ึงแบบชายหญิงเป็นอย่างมาก เธอไม่สามารถแสดงความรักทางกาย

กบัผูช้ายคนไหนได้ สาเหตเุป็นเพราะอะไรเธอไม่แน่ใจ อาจจะเป็นเรือ่งของ 

'รักแรกพบ' นักรบเป็นผู้ชายคนเดียวท่ีเธอหลับตาแล้วสามารถนึกภาพ 

ตัวเองอยู่บนเตียงกับเขาได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ 

ดังนั้นหากว่าครั้งแรกของเธอจะต้องเกิดข้ึนจริงๆ เธอก็ขอให้ผู้ชาย 

คนนั้นเป็นเขา 

นักรบคนเดียวเท่านั้น 
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"เอาเป็นว่า ท่ีแกพูดมาเป็นเพียงแค่เหตุผลส่วนน้อยจากเหตุผล

ทั้งหมดที่ฉันอ่อยเขาอย่างบ้าคลั่งแบบนี้" 

"แล้วเหตุผลส่วนมากมันคืออะไร" 

"เหตผุลส่วนมากกค็อื...ฉันอยากนอนกบัเขา อยากสมัผสัแผงหน้าอก

ที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัด และที่ส�าคัญ...ปากเขาน่าจูบมากที่สุด" 

"ศา..." 

ไม่เห็นหน้ากร็ูว่้าพลอยพชัญ์ตกใจขนาดไหน ตอนนีต้าคงแทบจะถลน

ออกมาจากเบ้าด้วยซ�า้ ทว่าวารศิากลบัหัวเราะร่วน นัน่ยิง่ท�าให้พลอยพชัญ์

โมโห 

"แกคิดอย่างนั้นจริงๆ เหรอศา ทั้งที่แกรู้แก่ใจว่าถ้าเขาได้แกไปแล้ว 

เขาจะทิ้งแกแน่ๆ น่ะเหรอ" 

"พลอย ท�าไมแกไม่คดิให้ก�าลงัใจฉันบ้างเลยนะ คณุรบเขาอาจจะรกัฉัน 

หลงฉันมากจนอยากแต่งงานเลยก็ได้" 

"คณุนกัรบเป็นคนดมีากคนหนึง่ เขาเป็นสภุาพบุรษุ ไม่เคยรงัแกผูห้ญิง 

แต่เขาก็เปลี่ยนผู้หญิงบ่อยมากเหมือนกัน ดูท่าชีวิตนี้คงไม่คิดจะคบหาใคร

อย่างจริงจัง เสี่ยงมากเกินไป" 

"แต่คณุสงิห์กเ็ป็นแบบนัน้ไม่ใช่เหรอ พอเขามาเจอแก เขากเ็ปลีย่นไป

เป็นคนละคน" 

"กถ้็าแกมัดใจเขาได้ แกกจ็ะเป็นคนท่ีโชคดมีากท่ีสดุคนหนึง่เหมอืนกนั 

แต่ถ้าไม่ได้..." 

วาริศาเงียบไป เธอรับรู้ถึงความห่วงใยอย่างลึกซ้ึงของเพื่อนสาว  

แต่เธอก็ไม่เห็นทางสว่างในเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรก 

"ฉันรูอ้ยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ งานนีค้งต้องพ่ึงหมอเสน่ห์อย่างเดยีว" 

คราวนี้พลอยพัชญ์เป็นฝ่ายหัวเราะบ้าง วาริศายิ้มกับโทรศัพท์เมื่อ 

รู ้สึกว ่าความคิดเธอมันออกจะตลกไปนิดจริงๆ แต่ภายใต้รอยย้ิม 
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กลบัแฝงไปด้วยความเศร้าลกึๆ ถ้าหากว่านกัรบไม่คดิสนใจเธอจรงิๆ งานนี้

เรื่องล้อเล่นคงได้กลายเป็นเรื่องจริงแน่ๆ 

"ว่าแต่แกรูจ้กัหมอเสน่ห์ส�านกัไหนบ้างม้ัย ขอแบบท่ีมสีตูรน�า้มนัพราย

เจ็ดป่าช้าเลยยิ่งดี"
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หลายเดือนก่อน...

ท่ามกลางแสงระยิบระยบัของไฟหลากสแีละเสยีงดนตรบีรรเลงเพลงรกั

เคล้าคลอกบับรรยากาศสทึีมในสถานบันเทิงระดบัไฮเอน็ด์ ในเลานจ์ส่วนตัว

ร่างชายหญิงก�าลงักอดกระหวัดรดัพันกนั ชายหนุม่ยกร่างในชุดเดรสสดี�าเงา

เว้าหลังถึงบั้นท้ายข้ึนนั่งบนตัก มอบจูบเร่าร้อนให้เธออย่างห่ืนกระหาย  

ร่างอวบอ่ิมบิดกายจนเนินอกโผล่พ้นออกมาจากขอบเสื้อโดยท่ีเจ้าตัว 

ไม่กระดากอายอยากจะปกปิดมนัแม้สกันดิ ขณะท่ีรมิฝีปากหยกัลกึยงัสมัผสั

ทุกอณูของผิวเนื้อเนียนนวลราวกับเป็นของหวานรสเลิศ 

กายสาวสะท้านไหวลบูไล้ร่างหนาสะเปะสะปะอย่างคนไร้สตมิวัเมากบั

เพลิงรักอันหวานฉ�่ารัญจวนใจ ริมฝีปากหยักลึกจูบซับล�าคอระหงเรื่อยมา

จนถึงเนินอก วนเวียนอยู่ที่ไหล่มนและวกกลับไปที่ริมฝีปากเรื่อแดงอีกหน 

เจ้าของเรือนร่างงดงามสมส่วนโน้มลงรับจูบของเขาอย่างดูดดื่ม

ท�าราวกับว่าโลกใบนี้มีกันแค่สองคน... 

'เพล้ง' 

แก้วในมอืวารศิาหล่นลงพืน้ พร้อมกนันัน้คนท้ังสองกผ็ละออกทันควัน

บทที่ 2
ปฐมบทแห่งคว�มคลั่งไคล้
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ก่อนผุดลุกข้ึนจากโซฟาสีด�าสนิทแล้วมองมายังเธอด้วยแววตาต�าหนิ 

อย่างไม่ปิดบัง ทว่าวาริศาหาได้รับรู้ถึงความไม่พอใจนั้นไม่ เพราะขณะท่ี

อีกฝ่ายก�าลังหงุดหงิดอยู่นั้น เลือดในกายเธอก็พลุ่งพล่านท่ัวสรรพางค์  

ใจหวีดหวิว ตามมาด้วยอาการมวนท้อง สติสัมปชัญญะแตกกระเจิง เป็น

ความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกเพราะไม่เคยพานพบมาก่อนในชีวิต 

แทนท่ีจะรบีหมุนตวัหนภีาพอุจาดตา เธอกลบัเอาแต่จบัจ้องรมิฝีปาก

หยักของเขาราวกับว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ก็มิปาน

ใช่! ริมฝีปากหยักของเขาคงเป็นสิ่ง 'มหัศจรรย์' 

เพราะแค่มองในระยะไม่ถึงสามเมตรเธอยังรู้สึกถึงความร้อนวูบวาบ

ท่ัวท้ังเรือนกาย ไม่ต้องคิดว่าถ้ามันประทับลงมาบนผิวเนื้อของเธอจะเป็น

เช่นไร 

'ไม่มมีารยาท' นกัรบโพล่งออกมาเม่ือเห็นว่าวารศิาเอาแต่ยืนจ้องเขา

ตาไม่กะพริบ ปฏิกิริยาของเธอแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าตั้งใจ 'แอบมอง' 

ไม่ใช่สิ ตั้งใจมองเลยต่างหาก 

คนถูกต�าหนิเพิ่งเรียกสติกลับมาได้ในตอนนั้น วาริศาหันรีหันขวาง

อย่างไม่รู้จะไปทางไหนดี

'เอ่อ คือว่าฉัน...ฉันไม่ได้...' 

วาริศาเป็นขาประจ�าของสถานบันเทิงแห่งนี้มาตั้งแต่ก่อนได้รู้จักกับ

นักรบในฐานะเจ้าของ และวันนี้เธอก็แค่บังเอิญเดินผ่านมาเห็นเข้าโดย 

ไม่ได้ตัง้ใจ แต่ฉากรกัของเขาและหญิงสาวตรงหน้ากต็ืน่ตาตืน่ใจเสยีจนเธอ

ไม่สามารถละสายตาจากมันได้โดยง่าย เธอยืนตะลึงพรึงเพริดเหมือนคน 

สติพังพินาศ 

'ถ้าจะแอบดูก็ไม่ว่าหรอกนะ แต่มายืนจ้องกันตรงๆ แบบนี้ ท่ีบ้าน 

ไม่ได้สอนหรือไง' นักรบแสนจะร�าคาญท่าทางอึกอักของคนไร้มารยาท 

'นี่!' วาริศาถลึงตาใส่เขา เรื่องอะไรมาลามปามถึงบ้านเธอ ไม่ใช่ว่า 
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ท่ีบ้านไม่สัง่สอน แต่สัง่สอนมาดมีากๆ เสยีด้วยซ�า้ 'อย่ามาว่าถงึบ้านฉันนะ 

ตรงนี้มันใช่ท่ีท่ีมาท�าอะไรบัดสีแบบนี้เหรอ คุณนั่นแหละท่ีไม่มีมารยาท  

ที่บ้านไม่ได้สอน' 

'ถ้าบัดสีแล้วยืนดูท�าไม' 

'ก็เพราะว่า...' 

นั่นสิ เธอยืนดูท�าไม...

'ยืนดูเหมือนไม่เคยเห็น' 

วาริศาเบิกตากว้าง เรื่องแบบนั้นมันเห็นกันง่ายๆ หรืออย่างไร 

นักรบหรี่ตาลงเมื่อเห็นว่าคู่กรณีเอาแต่ยืนนิ่งเป็นหิน ดวงตากลมโต 

ดูตื่นตระหนกผิดปกติไปหมดทุกอย่าง แต่คร้านจะถามเธอให้เสียเวลา  

วาริศาเป็นผู้หญิงประหลาด อยู่ห่างๆ ได้เป็นดี 

'ไปเถอะครบั' เขาหันไปบอกคนข้างหลงั สิน้สดุค�าพดูของเขา หญงิสาว

ผู้นั้นก็รีบเคลื่อนกายมาคล้องแขนก�าย�าแทบจะทันที 

ชายหนุ่มล้วงมือท้ังสองเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ก้าวมาข้างหน้า 

จนระยะห่างระหว่างเขาและวาริศาน้อยลง คิ้วเข้มเลิกสูงข้ึนพร้อมกับ 

ยกริมฝีปากเล็กน้อย 

วาริศากลั้นหายใจ เธอควรจะนึกโมโหหรือรังเกียจรอยย้ิมร้ายๆ  

นั่น แต่ตรงกันข้าม ในสมองของเธอกลับคิดได้แต่เพียงว่า...

ปากเขาน่าจูบชะมัด

ทุกอย่างน่าจะจบลงง่ายๆ ตั้งแต่วันนั้น ถ้าหากว่าวาริศาไม่เก็บเอา 

'จูบ' ของเขาไปคิดถึงจนไม่เป็นอันท�าอะไร เธอเก็บเอาไปฝันถึงบ่อยครั้ง

ยามหลบัและคดิถงึแทบทุกขณะยามต่ืน เธอโกรธและโมโหตวัเองจนกระท่ัง

ได้ทางสว่างจากพิรัช 

'เป็นอะไรของแกอีก นี่ถ้าจะลากฉันมาบ่นเรื่องของแฟนเก่าแก  
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ฉันบอกเลยว่าฉันไม่ว่าง' 

พิรัชถามขึ้นเมื่อถูกลากออกจากบ้านในเวลาเช้าของวันหยุด ต้องทิ้ง

อาหารเช้าเลิศรสมานั่งหน้างออยู่ในร้านอาหารกลางห้างดัง 

'ฉันเปล่า เรื่องคุณนนท์ฉันหายดีแล้ว ไม่ได้คิดถึงเขาเลย' 

'แล้วมันเรื่องอะไรยะ' 

วารศิากะพรบิตาถีจ่นเกอืบครบร้อยรอบ เธอควรจะเริม่เล่าจากตรงไหน

ก่อนดีถึงจะไม่ถูกมองว่าเป็นโรคประสาท 

เริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกัน 'เวลาแกดูหนังโป๊แล้วแกรู้สึกยังไงวะ' 

โอเค...วารศิารูแ้ล้วว่าการเริม่ต้นเล่าเรือ่งท่ีเกดิข้ึนด้วยประโยคแบบนี้

เป็นการเริ่มต้นท่ีผิด! กว่าเธอจะเช่ือมโยงให้กลับมาเรื่องของตัวเองได้ก็

ท�าเอาเลือดตาแทบกระเด็น พิรัชหน้าชาสลับแดงจัดเป็นระยะเมื่อต้องมา 

ให้ค�าปรึกษากับเพื่อนต่างเพศในลักษณะนี้ 

'แกแค่มีความต้องการอย่างปุถุชนทั่วไป' 

'บ้า' 

'ลองสิ' 

'บ้า' 

วารศิาหน้าแดงซ่าน อยู่ๆ กเ็กดิภาพจนิตนาการสดุสยวิ ใบหน้าหวาน

ส่ายไปมาจนผมปลวิ เธอจะมีความต้องการท่ีแสนน่าอายแบบนัน้ได้อย่างไร 

'แกจะไม่มวีนัหยุดคดิได้จนกว่าแกจะได้ลอง ฉันเคยเป็นตอนอายุสบิสาม 

แต่ช่างเถอะ ถึงยังไงแกก็คงไม่มีโอกาสได้ลองในระยะเวลาอันใกล้นี้หรอก 

เขากบัแกแทบจะเดนิคนละทาง เขาเป็นคนกลางคนื ส่วนแกท�างานกลางวนั 

เขาหล่อลากไส้ ส่วนแกเหมือนคนที่หยุดการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุสิบสี่'

'ฉันแค่เตี้ยมั้ยไอ้พีช วาจาสามหาว' 

วารศิาหน้าคว�า่ พริชัอายุรุน่ราวคราวเดยีวกบัเธอ บรรจุเข้ารบัราชการ

วันเดียวกันและเป็นคู่หูเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันมาตั้งแต่แรก ในขณะท่ี 
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เพือ่นร่วมงานคนอ่ืนเป็นวัยเลยหลกัสีเ่ป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตนุีท้ั้งสองจงึจบัคู่

ติดหนึบโดยไม่มีใครต�าหนิเรื่องความไม่เหมาะสมถึงความต่างเพศเลย 

สักคน นั่นเพราะว่าพิรัชเป็นเกย์ แถมเป็นเกย์ที่สะดีดสะดิ้งเอามากๆ ด้วย 

นับจากวันนั้นจนวันนี้ก็สองปีแล้ว 

'แล้วฉันจะท�ายังไงดีล่ะ' 

'เออ เดี๋ยวแกก็คงลืมมันไปเองนั่นแหละ มันก็แค่ความว้าเหว่ของ 

หญิงสาวท่ีเพิง่ถกูแฟนท้ิง แกต้องการท่ีพึง่ทางใจเพือ่ให้หายเจบ็จากแผลเดมิ

กเ็ท่านัน้' พิรชัใช้ส้อมจิม้เค้กวานลิลาใส่ปากอย่างไม่อนาทรต่อความทุกข์ร้อน 

ของเพื่อน

วาริศาหน้ามุ่ย นี่ก็อีกเรื่องที่เป็นปมในชีวิตเธอ ค�าพูดของพิรัชท�าให้

เธออดคิดถึงความอัปยศครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ได้ 

ใบหน้าของนนทวัฒน์ อดีตคนรักปรากฏข้ึนในหัวและตอกย�้าความ

เจ็บใจ ชายหนุ่มรุ่นพี่ท่ีเข้ามาตีสนิท จีบเธอ และท้ิงเธอด้วยเหตุผลอัน 

น่ารังเกียจ 

'ศา ช่วยตื่นจากโลกแห่งความฝันหน่อยได้มั้ย เงยหน้าข้ึนมามอง

ความจริงบ้าง' นนทวัฒน์บอกกับเธอด้วยเสียงอันดังจนเกือบจะกลายเป็น

ตะคอก 

วารศิาเชด็น�า้ตาลวกๆ มองคนรกักบัผูห้ญิงข้างกายเขาสลบักนัไปมา

ราวกับภาพตรงหน้าคือภาพลวงตา เธอหวังว่าตัวเองจะตาฝาด หรือไม่ก็

เพ้อพกไปเอง แต่ไม่เลย...ทุกอย่างชัดเจนว่าเธอถูกนอกใจ 

นนทวัฒน์ยังคงพร�่าบ่นถึงความคับข้องใจของตัวเอง บอกสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้เขามีคนอื่น สาเหตุที่ท�าให้การกระท�าชั่วๆ ของเขากลายเป็น

เรื่องถูก เธอโดนต�าหนิทั้งที่เป็นฝ่ายถูกทรยศ ไร้ยางอายสิ้นดี

'ศาดูแต่ละคร อ่านแต่การ์ตูน แล้วคิดว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันได้

เพียงเพราะความรักเท่านั้นจริงๆ เหรอ คิดว่าเท่านั้นมันเพียงพอใช่ไหม' 
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เสียงน่าร�าคาญลอยเข้ามาในภวังค์ วาริศากลั้นใจถามกลับไปท้ัง 

ที่รู้ว่าค�าตอบจะต้องท�าร้ายจิตใจเธอ 

'คุณนนท์ก�าลังจะบอกว่าท่ีคุณไปมีอะไรกับผู ้หญิงคนอ่ืนมันเป็น 

ความผิดของศางั้นเหรอคะ' 

'กแ็ล้วศาเคยให้ผมได้ไหมล่ะ คบกนัมาสามปี แค่กอดสกัครัง้ยังไม่เคย 

ผมบอกตามตรงนะว่าผมเบ่ือ รูว่้าอยากเป็นผูห้ญิงท่ีด ีแต่มันไม่มีประโยชน์

หรอกศา ผมไม่ได้ต้องการความบรสิทุธิผ์ดุผ่องอะไรเลย เพราะไม่รูด้้วยซ�า้

ว่าความบรสิทุธิท่ี์ศากอดมันไว้แน่นอยูทุ่กวนันีมั้นจะคุม้ค่าพอให้รอหรอืเปล่า' 

เหมือนใครสักคนคว้าเข็มเล่มใหญ่มาปักลงกลางศีรษะของเธอ  

เธอสับสนมึนงงกับสิ่งที่นนทวัฒน์พูดจนหาเสียงตัวเองไม่เจอ ตัวชา หัวใจ

เหมือนหยุดเต้นไปเลยในตอนนั้น เขาท�าลายความเช่ือท้ังหมดท่ีเธอมี 

ท�าลายเกียรติและศักดิ์ศรีของผู ้หญิงซ่ึงเฝ้ารักษาหวงแหนสิ่งมีค่ามา 

ตลอดชีวิตด้วยการถามเธอว่า 'มันจะคุ้มค่าพอให้รอหรือเปล่า'

เธอเจ็บใจแต่ก็เข้าใจ บางครั้งเธอก็ท�าอะไรสุดโต่งจนเกินไป แต่ 

ช่วยไม่ได้...เธอก็เป็นของเธอแบบนี้

'ฉันจะยกจูบแรกของฉันให้เขา' 

'อะไรนะ' 

'ฉันจะมอบจูบแรกและพรหมจารีของฉันให้เขา' 

'ไอ้ศา' พิรัชไม่รู้เลยว่าจะต้องตกใจกับความคิดของเพื่อนอีกกี่รอบ 

'ฉันแค่พูดเล่น' 

'ฉันเอาจริง แกบอกว่าแกมีความรู้สึกแบบนี้ตอนอายุสิบสาม แล้วไม่

คิดเหรอว่าการท่ีฉันรักษาพรหมจารีมาจนถึงอายุยี่สิบหกปีมันเป็นเรื่อง

แปลกประหลาด แกไม่ต้องตอบหรอก เพราะฉันรู้ดีแก่ใจว่าค�าตอบของแก

คืออะไร'

พิรัชถึงกับอึ้งไป เอาจริงๆ ถ้าหากว่าวาริศาจะเก็บพรหมจารีไว้นาน
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กว่านีอี้กสกัสองปี ในความคดิของกะเทยน้อยอย่างเขากค็ดิว่ามนัแก่เกนิแกง

ไปนิด 

'แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปยกให้ใครง่ายๆ นะยะ' 

'เห็นมะ แกคิดว่าฉันแก่เกินไปท่ีจะมอบความสาวให้ผู้ชายสักคน 

พรหมจารีของฉันก�าลังจะกลายเป็นของไร้ค่าอย่างที่อีคุณนนท์บอก' 

'ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น' 

'ฉันบ้าผู้ชายไหม' วาริศาถามขึ้นทันควันจนอีกฝ่ายงง 

'ก็บ้า' 

'มากมั้ย' 

'ก็ขนาดท่ีรู้จักดาราชายแทบจะทุกคนในเมืองไทย รวมไปถึงไฮโซ

ตลอดจนนักกีฬาหนุ่มทุกสาขา ขอแค่รูปหล่อแกรู้ช่ือหมด แบบนี้เรียกว่า

เกินกว่าค�าว่าบ้าเสียอีก'

แทนที่จะโกรธแต่วาริศากลับยิ้มขึ้นมา พิรัชหน้าเสีย ไม่เข้าใจเลยว่า

ผู้หญิงท่ีถูกกล่าวหาว่าบ้าผู้ชายแล้วยังยิ้มอยู่ได้ ซ�้ายืดอกรับด้วยแบบนี้  

เป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่ 

'นัน่น่ะส ิผูห้ญิงท่ีบ้าผูช้าย มีความต้องการผูช้ายสงูอย่างฉันอยูม่าได้

ยังไงเป็นปีโดยไม่มีแฟน' 

'ศา แกไม่ควรไปพูดกับใครๆ ว่าแกมีความต้องการผู้ชายสูงนะยะ  

ชะนีไร้สมอง' 

'ช่างเถอะน่า' 

'แกจะท�าอย่างนั้นจริงๆ เหรอ' 

วาริศายังไม่ตอบ พิรัชรู้สึกได้ว่าเค้กท่ีก�าลังกินเข้าไปขมข้ึนทุกขณะ 

วารศิาเป็นคนประเภทท่ีพสิดารท้ังความคดิและการกระท�า เขากลวัใจเพ่ือน

เสียเหลือเกิน
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"ไม่เข้าไดมอนด์ฯ สามวันเลยหรือครับ" 

"ผมต้องลี้ภัยสักพักครับน้า" 

นกัรบบ่นกบัเมฆ มอืขวาคนสนทิวยัสีส่บิห้าปีในตอนเช้าท่ีคอนโดมเินยีม

ของตวัเอง หลงัจากค�าตอบของวารศิาเม่ือวันก่อนท�าเอาเขาประสาทหลอน 

ลางสังหรณ์บางอย่างบอกว่าเขาจะสลัดเธอไม่หลุด 

'คุณอยากได้ผมมากนักหรือไง' 

'ก็...มาก'

น�า้เสยีงหนกัแน่นและแววตาจรงิจงัของเธอสร้างความขวัญผวาให้เขา

อย่างย่ิง ผูห้ญิงอะไรน่ากลวัเป็นบ้า ปฏเิสธตรงๆ กแ็ล้ว เมินเฉยกแ็ล้ว มนึตึง

ใส่ก็แล้วเธอยังไม่ล่าถอย และดูเหมือนว่าจะยิ่งรุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆ 

ถึงอย่างไรตอนนี้เขาคงต้องเป็นฝ่ายถอยมาตั้งหลักก่อน 

"ไม่น่าเช่ือเลยนะครบั แค่ผูห้ญงิธรรมดาคนหนึง่กลบัท�าให้คณุรบกลวัได้" 

"ไม่ได้กลัวครับ แค่ไม่อยากยุ่งด้วย" 

"เธอก็สวยนะครับ ท�าไมคุณรบไม่ลองคบเธอเหมือนผู้หญิงคนอ่ืนๆ  

ดูล่ะ เธอไม่ใช่คนแรกที่ตั้งใจอ่อยคุณ" 

บทที่ 3
พิชิตใจเธอ
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นักรบถอนใจยาว ไม่เป็นเขาคงไม่มีใครเข้าใจ ส�าหรับเขา วาริศา 

ไม่ใช่แค่ผู้หญิงท่ัวไป แต่เธอเป็นหายนะ เป็นอันตราย มีอาวุธร้ายคือ 

ความคิดอันโลดโผนโจนทะยาน 

"ไม่เอาด้วยหรอก" 

"หนีไปก็เท่านั้นแหละคุณรบ ผู้หญิงนะ ถ้าไม่ท�าให้เธอเจ็บ เธอก็ 

ไม่หยุดหรอก" 

"หมายความว่าไง" นักรบมองคนพูดท่ีนั่งฝั่งตรงข้ามอย่างประเมิน 

แววตาของชายผู้มากประสบการณ์ท�าให้เขาอดหวาดระแวงไม่ได้ "ผม 

ไม่ท�าร้ายผู้หญิงนะครับ" 

เมฆหัวเราะให้กับการคาดเดาของเจ้านายหนุ่ม อันท่ีจริงในอดีตเขา

กับนักรบถือเป็นเพื่อนร่วมงานกัน นับถือกันอย่างน้าหลาน และต่างก็เป็น

ลูกหม้อของจอมทัพมาตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ทว่าบุญพาวาสนาส่งให้นักรบ 

ก้าวข้ึนมาเป็นใหญ่ ข้อนี้เมฆไม่ได้กังขาใดๆ เขารู้แต่เพียงว่าหากไม่ใช ่

นักรบแล้ว Diamond Destiny ก็คงอยู่ต่อไปยากเหมือนกัน เพราะขณะที่

เจ้านายเก่าอ�าลาวงการ ธุรกิจสีเทาก็ปั่นป่วนอยู่ไม่น้อย เพราะหลายคน

ปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของ ในขณะที่หลายคนคิดจะท�าลาย 

นักรบเป็นหนุ่มไฟแรงที่ใจถึง เพราะความโดดเดี่ยว ไร้ญาติขาดมิตร 

เขาจึงไม่มีอะไรต้องห่วง ลุยได้เป็นลุย ซ�้าบางครั้งยังมีสติมากกว่าจอมทัพ

อีกด้วย 

เอาเป็นว่านักรบสามารถเป็นตัวตายตัวแทนจอมทัพได้ไม่ยาก 

แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้า เพราะแม้จะเก่งกล้าสามารถสักเพียงใด สุดท้าย

ก็ต้องแพ้ให้ 'ผู้หญิง' วันยังค�่า

"ท�าร้ายร่างกายมันหน้าตัวเมีย ท่ีผมว่าท�าให้เจ็บ หมายถึงเจ็บท่ีใจ

ต่างหาก วิถีของชายชาตรีที่คิดจะสลัดผู้หญิงสักคน ก็แค่ให้ความหวังแล้ว

ก็ท�าลายมันเสีย" 
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นักรบอยากเถียงใจแทบขาด ชายชาตรีที่ไหนเขาท�าอย่างนั้นกันบ้าง 

"ให้ความหวังยังไง" 

"ก็รับรักเธอซะ เมื่อเธอได้ในสิ่งที่ปรารถนา คุณก็บอกเลิก คนเลิกกัน

แล้วคงไม่มีเหตุผลให้ต้องมาตามตื๊อกันอีก" 

"เลือดเย็นเป็นบ้า" 

"คิดอยู่แล้วว่าคุณรบต้องห่วงหนูศา กลัวเธอเสียใจล่ะสิ" 

"เปล่า เลือดเย็นในท่ีนี้หมายถึงเลือดเย็นกับผมเกินไป ให้รับรักเธอ 

ยอมกัดลิ้นตัวเองตายเสียดีกว่า" 

รอยยิ้มของชายวัยกลางคนหายไปทันควัน 

นกัรบหัวเราะหึๆ ในล�าคอ ถงึแม้จะอยากข�าสหีน้าของเมฆมากเพยีงใด

แต่ก็หัวเราะไม่ออก การหักอกวาริศานั้นเขาท�าได้ไม่ยาก แต่วิธีการท�าให้

เธอหลงรักเป็นเรื่องที่ฝืนใจเขามากเกินไป 

"วารศิาน่ากลวัจะตาย มีอย่างท่ีไหน เจอกนัวันแรกเธอกจ้็องจะจบัผม

แล้ว แค่เดินเข้าไปทักไม่กี่ประโยคก็เหมารวมว่าผมจะจีบเธอ ผู้หญิงแบบนี้

ใครกล้าเอาเป็นแฟนกัน" 

นกัรบยังจ�าวนัท่ีเขาได้มีโอกาสคยุกบัเธอเป็นครัง้แรกได้แม่นย�า วารศิา

มาดื่มกับพลอยพัชญ์ อยู่ๆ เจ้านายจอมวายร้ายของเขาก็ฉุดพลอยพัชญ์ 

ท่ีก�าลงัเมาข้ึนรถหายไป ท้ิงวารศิาไว้ท่ีผบัให้เขารบัผดิชอบพาเธอกลบับ้าน 

ด้วยหน้าท่ีเขาจ�าต้องท�าอย่างเลีย่งไม่ได้ แต่ไม่คิดเลยว่าจะท�าให้เขาปวดหัว

มาจนถึงวันนี้ 

'สวัสดีครับ คุณศา' 

'สวัสดีค่ะ' เธอยิ้มอย่างที่คิดว่ามีเสน่ห์ที่สุด

'คือว่า...'

'ถ้าจะมาขอร่วมโต๊ะ หรือขอเบอร์โทร ขอไอดีไลน์ เฟซบุ๊ก ไอจี ก็คง

ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะ ฉันมากับเพื่อนและเราก็ก�าลังจะกลับ' 
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นักรบสะอึกกับการทึกทักไปเองของหญิงสาว เข้าใจว่าเธอคงเมา 

มากไป คนสติดีที่ไหนจะพูดอะไรเพ้อเจ้อแบบนี้

'หามิได้ครับคุณผู้หญิง คือว่าผม...'

'เอาล่ะๆ ฉันให้ได้แค่เบอร์ โอเคไหมคะ' เธอหยิบนามบัตรในกระเป๋า

ส่งให้เขา และเขาก็รับมันอย่างงงๆ 

แค่คิดก็รู้สึกได้ถึงความปวดประสาท เขาแทบจะคว้าตัวเธอมาเขย่า

แล้วบอกให้หยุดพูดเพื่อฟังคนอื่นสักนิด 

"อันที่จริงเธอก็ดูน่ารักดี ท�าไมคุณรบไม่ลองมองเธอใหม่ล่ะครับ" 

"น้าเมฆ น้ากมี็ลกูชายนีน่า น้าอยากจะได้ลกูสะใภ้แบบนีห้รอืเปล่าล่ะ" 

เมฆหน้าหดลงทันควัน เขามีลูกชายอยู่ในวัยใกล้เคียงกับนักรบ 

แน่นอนว่าเขาไม่ได้วาดภาพลูกสะใภ้ไว้ในลักษณะเดียวกับวาริศาเลย  

ไม่ใกล้เลยสักนิด ดังนั้นค�าตอบของค�าถามจึงเป็นเพียงการส่งย้ิมแห้งๆ  

กลับไปเท่านั้น 

นักรบถอนใจ คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันบ่งบอกถึงความเครียด 

"ยังมีอีกเรื่องที่รบกวนจิตใจผม" 

"เรื่องแดนไตร คู่ปรับเก่าใช่มั้ยครับ" 

"น้าคิดว่ามันจะเลิกระรานเราเมื่อไหร่ บอกตามตรงนะ ผมไม่มีเวลา

มาเล่นสนุกกับมันมากนักหรอก รีสอร์ตที่เกาะลันตาก�าลังยุ่งหนัก" 

นักรบคิดถึงเหตุการณ์วุ่นวายท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องท่ีผับ ต�ารวจ 

เข้าตรวจกลางดกึเป็นหนท่ีสามของเดอืนแล้วด้วยเหตผุลว่าผบัของเขาเปิดให้

บรกิารเดก็อายุต�า่กว่าย่ีสบิปี กระบวนการของเจ้าหน้าท่ีคล้ายเป็นการก่อกวน

มากกว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี เพราะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีสถานบันเทิง 

แห่งเดียว ซ�า้ยังเป็นสถานบันเทิงท่ีมีมาตรฐานจะถกูตรวจค้นตดิกนัเกอืบทุก

สัปดาห์ 

ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร แดนไตรเป็นคู่ปรับเก่าทายาทเจ้าของ
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สถานบันเทิงช่ือดังท่ีก่อต้ังมาก่อน แต่พักหลังนี้ซบเซาลงไปมากเพราะ 

มีสถานบันเทิงคู่แข่งเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด และผับของเขาก็เป็นอันดับต้นๆ  

ที่แย่งลูกค้าจากฝ่ายตรงข้ามมาเกินครึ่ง 

และแม้ว่าจะเคยปะทะกนัมาหนหนึง่แล้วโดยท่ีอกีฝ่ายพ่ายแพ้ย่อยยบั

กลับไป จอมทัพเป็นคนดุดันและมีเล่ห์เหลี่ยมมาก แดนไตรจึงเงียบหายไป

พักใหญ่ แต่อย่างที่ใครเคยกล่าวไว้ 'ตีงูต้องตีให้ตาย' เพราะถ้ามันไม่ตาย 

ก็อาจจะกลับมาแว้งกัดเราได้อีก 

"ไม่ง่ายหรอกครับคุณรบ ไอ้หมอนั่นเหมือนหมา อยากได้ช้ินเนื้อ 

ก็เฝ้าวนเวียนไม่ห่างจาน ยิ่งเห็นว่าคุณสิงห์วางมือแล้วมันยิ่งคิดว่าเราเป็น

หมูในอวย" 

"น้าเมฆให้คนไปสบืหน่อยแล้วกนัครบัว่าไอ้ต�ารวจคนไหนท่ีมันรบัเงนิ

จากไอ้บ้าแดนไตร ผมคิดว่างูที่มาแว้งกัดเราตอนนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียว ถ้ารู้

จะได้ตีให้ตายทีเดียวทั้งรัง" 

"ได้ครับ แต่ครั้งนี้คงไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อน ผมว่าเราคงต้องระวังตัว

ให้มาก" 

"นายสงิห์นะนายสงิห์ ท้ิงพวกเราไปมีครอบครวัแสนสขุ ตัวเองก่อเรือ่ง

ไว้เยอะแยะเต็มไปหมด" 

"คณุรบไม่เข้าใจหรอก จนกว่าจะลองมคีรอบครวัแสนสขุกบัเขาดบู้าง" 

เมฆพูดยิ้มๆ แต่ไม่ยอมวกกลับไปเรื่องของวาริศาอีก เพราะเกรงว่านักรบ

จะหาทางเป็นพ่อสื่อให้ลูกชายของเขาจริงๆ 

"ไม่มีทาง เรื่องอะไรจะฝากชีวิตท้ังชีวิตไว้ท่ีผู้หญิงคนเดียว ในเมื่อ 

บนโลกนี้ก็มีแต่คนสวยๆ เต็มไปหมด" นักรบยกขาขึ้นพาดเข่า เอนหลัง 

พิงโซฟาสีด�าสนิท "พรุ่งนี้น้านัดให้ผมสักคนนะ" 

วาริศาหอบห้ิวกล่องอาหารและเครื่องดื่มเต็มไม้เต็มมือเดินข้ึนลิฟต์ 
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จุดมุ่งหมายคือชั้นบนสุดของคอนโดมิเนียมสี่สิบสองช้ัน เธอส�ารวจความ

เรียบร้อยของตัวเองผ่านเงาสะท้อนในลิฟต์แก้วแล้วยิ้มอย่างพึงพอใจ 

วันนี้เธออยู่ในชุดสบายๆ เสื้อยืดสวมทับด้วยกางเกงยีนขาสั้นเผย 

เรียวขาขาว ผมสีด�าขลับยาวถึงกลางหลังรวบไว้ที่ท้ายทอย ใบหน้าหวาน

แต่งแต้มเครื่องส�าอางอย่างดี 

นับเป็นครั้งแรกท่ีเธอมาถึงคอนโดมิเนียมของนักรบ เธอสืบเสาะ 

เรือ่งส่วนตวัของเขามาตลอด ดังนัน้แค่ท่ีพักของเขาท�าไมเธอจะไม่รู ้นกัรบ

จะต้องแปลกใจและโมโหไม่น้อยท่ีเธอบุกมาหาเขาถึงท่ีนี่ ขนาดแค่โผล่ไป 

ท่ีผบั ชายหนุม่ยังท�าท่าจะขย�า้คอเธอตัง้หลายครัง้หลายหน แต่ถงึเวลานีแ้ล้ว

เธอคงไม่ถอยง่ายๆ นักรบจงใจหลบหน้าเธอมาสามวันแล้ว ถามคนท่ีผับ 

ก็ไม่มีใครปริปากพูดว่าเขาไปไหน 

ฉะนั้น...ด้วยความห่วงใยอันมากล้นเธอจึงต้องบุกถึงถ�้าเสือ 

หญิงสาวหยุดยืนหน้าประตูห้องห้องหนึ่ง เธอมองเลขด้านหน้าเพื่อ

ความมั่นใจว่าใช่ห้องของนักรบแน่ๆ ก่อนเอื้อมมือไปกดกริ่ง หญิงสาวมอง

ไปทางกล้องวงจรปิด เธอชูกล่องอาหารขึ้นพร้อมยิ้มให้กล้องจนตาหยี 

ไม่นานประตกูถ็กูเปิดออก พลนัรอยย้ิมบนใบหน้าหวานกจ็างหายวับ

ในทันที ผู้ปรากฏกายหลังบานประตูไม้สูงสองเมตรไม่ใช่นักรบ แต่เป็น 

หญิงสาวสวยจัด สวมเสื้อเช้ิตสีขาวของผู้ชายและวาริศามั่นใจว่าท่อนล่าง

ของหล่อนคงสวมเพียงกางเกงชั้นใน 

"อาหารมาส่งเร็วดีนะคะ" 

หญิงสาวผู้นั้นพูดพร้อมกับย่ืนมือมาดึงกล่องอาหารจากมือวาริศา  

ในขณะท่ีคนส่งอาหารเอาแต่มองภาพตรงหน้าเหมือนคนตาค้าง สาวสวย

นางนีเ้ป็นใคร มาท�าอะไรท่ีนี ่แล้วแต่งตวัสภาพนี ้ไม่ต้องเดากร็ูว่้าก่อนหน้านี้

เจ้าหล่อนท�าอะไรกับนักรบของเธอ

ไม่ต้องบอกก็รู้...
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"นี่คุณ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ขอกล่องอาหารด้วยค่ะ" 

วาริศาได้สตอีิกครัง้เม่ือถกูกระตกุกล่องอาหารแรงข้ึน เธอรบีกระชาก

มันกลับคืนก่อนจะส่งสายตาไม่เป็นมิตรให้อย่างเปิดเผย 

"อะไรของเธอ ฉันจ่ายเงินไปแล้วนะ" 

หญิงสาวนิรนามแผดเสียงดังข้ึน ส่งผลให้ชายในห้องต้องโผล่หน้า 

ออกมาดู 

"มีอะไรหรือเปล่า ท�าไมเสียงดัง"

ทันทีท่ีเจ้าของเสียงปรากฏตัว วาริศาก็ต้องเบิกตากว้างอีกรอบ  

คราวนีด้วงตากลมโตแทบจะถลนออกมาจากเบ้า เม่ือเห็นว่านกัรบอยู่ในสภาพ

สวมบ็อกเซอร์ตัวเดียวเปลือยท่อนบน เขาอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองต่อสอง

ในสภาพแบบนี้ได้อย่างไรกัน 

ท้ังๆ ท่ีเธอเตรยีมใจไว้ก่อนแล้วว่าเขาต้องมคีวามสมัพันธ์กบัหญิงสาว

ตรงหน้าแน่ๆ แต่เม่ือภาพเหตุการณ์ชัดเจนข้ึนยืนยันว่าสิ่งท่ีเธอคิดเป็น 

เรื่องจริง กลับกลายเป็นว่าเธอกลับรับมันไม่ได้เสียอย่างนั้น 

"คุณ มาท�าไมเนี่ย" 

อยูก่บัผูห้ญิงคนอืน่สองต่อสอง หยามน�า้ใจเธอไม่พอยังจะมาถามเธอ

แบบนี้อีก น่าโมโหนัก 

"คุณรบ นี่มันกลางวันแสกๆ นะคะ คุณท�าแบบนี้ได้ยังไง" วาริศา 

ไม่ตอบ แต่กลับต่อว่าเขาท้ังท่ีสถานะของตัวเองนั้นเป็นแค่คนอื่น แต่เธอ

อดไม่ได้จริงๆ ดีแค่ไหนแล้วที่เธอไม่ร้องไห้ออกมา

หญิงสาวอีกคนได้แต่มองหน้านักรบกับผู้มาใหม่สลับกันไปมาอย่าง

มึนงง เพราะยังปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้ 

"เธอกลับไปก่อน" วาริศาบอกออกไปเหมือนสั่งเมื่อเห็นว่าเจ้าหล่อน

ท�าหน้าตาเลิ่กลั่กน่าร�าคาญ ซ�้าความสวยของอีกฝ่ายก็ขัดหูขัดตาเธอ 

เหลือเกิน 
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"เธอเป็นใครถึงกล้ามาออกค�าสั่งกับฉัน" 

"ฉันเป็นเมียอีกคนหนึ่งของคุณรบ และก�าลังโมโหท่ีเขาพาผู้หญิง 

เข้าห้องเป็นคนท่ีสบิสองแล้วภายในเดอืนเดยีว ดงันัน้ความอดทนของฉันจงึ

เริม่หมดลงและฉันอยากจะระบายความโกรธด้วยการใช้ก�าลงั ถ้าไม่หายโกรธ

ก็คงต้องใช้อาวุธปืนด้วย ในกระเป๋าของฉันมีหนึ่งกระบอกบรรจุกระสุน 

เต็มแม็ก ฉันกลัวว่าเธอจะโดนลูกหลงตายฟรีน่ะ" 

ใบหน้าของสาวนรินามซีดลงทันตาเห็น วารศิาวางของในมือลงก่อนจะ

ตะปบกระเป๋าสะพายของตวัเอง แกล้งล้วงเข้าไปท�าทีเหมือนก�าลงัหยิบอาวุธ

นักรบนิ่วหน้าให้กับการแสดงละครของวาริศา แนบเนียนจนรางวัล

ตุก๊ตาทองค�ายงัน้อยไป ความมึนงงท�าให้เขาปล่อยให้เธอท�าอะไรพิลกึพิลัน่

ต่อไปโดยไม่ห้าม 

"ฉะ...ฉันก�าลังจะกลับพอดี" 

ร่างบางในชุดเสื้อเช้ิตหันหลังขวับ หล่อนคว้าเสื้อผ้าของตัวเองซ่ึง 

วางกองไว้ในมุมต่างๆ ก่อนหายเข้าไปในห้องน�้าแล้วกลับออกมาอย่าง

รวดเร็วชนิดที่นักรบกับวาริศายังยืนจ้องหน้ากันโดยไม่มีใครทันได้พูดอะไร

สักค�า 

นักรบยอมให้หญิงสาวกลับออกไปก่อน เพราะเขาไม่อยากให้หล่อน

เห็นอีกด้านของเขาท่ีไม่มีใครควรเห็น และวารศิาจะได้รูว่้าเธอคดิผดิท่ีกล้า

แอบอ้างอะไรแบบนี้ 

แม้จะหวั่นวิตกกับแววตาคมกริบท่ีจ้องเธอเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อ 

แต่วารศิากยั็งมีแก่ใจหันไปท�าตาเหลอืกถลนใส่คนท่ีลกุลีล้กุลนผ่านหน้าเธอ

ไปจนเจ้าหล่อนแทบจะสะดุดขาตัวเองล้ม พอหันกลับมาอีกทีกลับเป็นเธอ

เองที่ต้องสะดุ้งตัวโยนเพราะนักรบก�าลังกัดฟันกรอดๆ สีหน้าเครียดจัด 

"ว้าย!" 

วาริศาร้องเสียงหลงเม่ือถูกกระชากเข้าไปในห้องโดยไม่ทันตั้งตัว  
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เธอรู้สึกว่าร่างตัวเองสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวและแรงดึงของเขา 

ก็รุนแรงประดุจพายุฤดูร้อน 

เธอจะรอดชีวิตกลับไปใช่ไหม...

"คุณรบ" วาริศาเรียกเขา 

นักรบไม่ตอบ เขาปล่อยมือเธอแล้วมองจ้องเหมือนราชสีห์ก�าลังจะ

ขย�้าเหยื่อ 

"วารศิา ถามจรงิๆ เถอะ คณุเป็นคนแบบไหนถงึได้กล้าพูดค�าพวกนัน้

ออกมาได้ ผู้หญิงแบบไหนท่ีกล้าบอกกบัคนอ่ืนว่าเป็นเมียของผูช้ายท่ีไม่ใช่

ผวัของตวัเอง สมองคณุคงไม่มีส่วนท่ีเอาไว้ใช้ประมวลผลสนิะ...ถงึได้ไม่รูจ้กั 

คิดก่อนพูด" 

จะเรียกว่าหน้าชาก็ไม่ผิดนัก วาริศารู้สึกตึงจนต้องยกมือลูบใบหน้า

และปรากฏว่าเธอไม่มีความรู้สึกใดๆ เลย 

"คือว่าฉัน..." 

"ผมจะพูดกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะ ผมไม่ต้องการให้คุณมายุ่งเกี่ยว

กบัผมอีก ถ้าหากคณุคดิจะหาผูช้ายสกัคนมาเปิดประสบการณ์รกักบัคณุล่ะก็ 

เห็นว่าคงต้องพึ่งคนอื่น" 

"คณุรูเ้หรอคะ" วารศิาตกใจ เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งท่ีเธอกบัพลอยพัชญ์รูก้นั

แค่สองคน เธอไม่คิดว่าพลอยพัชญ์จะพูด เว้นแต่ว่า... "อ้อ! ยายพลอย 

คงเล่าให้คุณสิงห์ฟังแน่ๆ คุณก็คงรู้มาจากคุณสิงห์อีกที" 

นกัรบอ้ึงท่ีวารศิากล้ายอมรบัง่ายๆ เขาเข้าใจว่าเธอจะต้องตกใจอย่าง

มากหากรู้ว่าเขารู้ความจริง แต่นี่นอกจากเธอจะไม่อายแล้วยังกล้ายอมรับ

อย่างหน้าตาเฉย 

"นี่เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอ" 

"ก็...จริงบางส่วน" 

"คุณนี่มัน" นักรบใจเต้นรัวโดยไม่รู้สาเหตุ จะพูดก็พูดไม่ออก 
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วาริศายังคงวางหน้าเฉย ไม่สนใจอาการสติแตกของเขา "ฉันไม่ปล�้า

คุณหรอกน่า ไม่ต้องกลัว" 

"กล้าก็ลองดู บอกไว้ก่อนเลยนะ อย่าคิดจะอ่อยผมให้เสียเวลา อย่าง

คุณแค่เห็นไกลๆ น้องชายผมมันก็อยากจะหลับท่าเดียว" 

"คุณรบ" นาทีนั้นเธออยากใช้ส้อมจิ้มตาเขาให้บอด "มีตาแต่ไร้แวว  

รู้ไว้ด้วย ฉันเนี่ย...ผู้ชายมองตาเป็นมัน"

"งั้นเหรอ ผู้ชายประเภทไหนกันล่ะ ตาบอดหรือเปล่า" 

"คุณรบ" 

"ถ้าต้องการแค่เรื่องแบบนั้น คุณหาผู้ชายคนอ่ืนดีกว่า ผู้ชายท่ีมอง

คุณตาเป็นมันพวกนั้นน่ะ เลือกมาสักคนสองคน" 

"ถ้ามันง่ายแบบนั้นก็ดีสิ" 

"แล้วมันยากตรงไหน" นักรบถามกลับทันควัน "ถึงยังไงผมก็ไม่มีวัน

ท�าเรื่องแบบนั้นกับคุณแน่นอน อย่ามาเสียเวลากับผมเลย" 

ชายหนุ่มประกาศชัดเจน ใบหน้าหลอ่เหลาไม่มสีีหน้าของการลอ้เล่น 

เขาเท้าเอว มองเธอด้วยแววตาที่ยากจะบรรยายความรู้สึก คงเป็นอารมณ์

เหมือนอยากจะฉีกทึ้งร่างบางให้แหลกละเอียด หรือไม่ก็เป็นความระอาใจ

จนเกินจะเอ่ยถ้อยค�าใดๆ 

และแม้ว่านักรบจะเคร่งเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นสักเพียงใด แต่วาริศา 

กลับแทบไม่รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาเลย เพราะกล้ามเนื้อแน่น 

เป็นลอนบวกกับผิวสีแทนท่ีมีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยนั่นรบกวนจิตใจเธอ

อย่างย่ิงยวด มากเกินกว่าท่ีสมองเธอจะคิดเรื่องอ่ืนได้อย่างปลอดโปร่ง  

ใจไพล่นึกไปถึงสาเหตุท่ีเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาในสภาพท่ีเขาแต่งกาย 

ล่อแหลมแบบนี ้

"ท�าไมคุณถึงมีอะไรกับผู้หญิงได้ไม่ซ�้าหน้าเลย" เธอเก็บความสงสัย

ไว้ไม่อยู่ รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากหน้าหลายตา และหญิงสาว
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ท่ีเพิ่งวิ่งออกจากห้องไปเม่ือครู่ก็เดาได้ว่าเขาอาจเคยพบเจอเพียงแค่ครั้ง

สองครั้งเท่านั้น ไม่แน่ใจด้วยว่าเขารู้ชื่อผู้หญิงคนนั้นหรือไม่ แต่กับเธอ...

เขาตั้งป้อมไม่สนใจท่าเดียว 

เป็นนักรบเองที่ต้องปรับอารมณ์ จากโกรธจัดกลายเป็นระมัดระวังตัว 

เพราะดูเหมอืนว่าหญิงสาวเบ้ืองหน้าก�าลงัใช้สายตาแทะโลมเขาอย่างเปิดเผย 

"เร่ืองนั้นผมคงไม่จ�าเป็นต้องบอกคุณ" กล่าวเพียงสั้นๆ ร่างสูงท่ีมี 

เพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวปกปิดร่างกายรีบหมุนตัวเดินขึ้นบันไดไปยังห้องส่วนตัว 

อย่างรวดเร็ว 

วาริศาถอนใจออกมาดังๆ เธออายอยู่เหมือนกันที่นักรบรู้จุดประสงค์

อันน่าอายของตวัเอง แต่มันกยั็งดีกว่าท่ีเขาจะเข้าใจว่าเธอหวังทรพัย์สมบัติ

จากเขา และเธอก็ไม่ห่วงภาพลกัษณ์ว่าจะเสยีหายหรอืไม่ ถงึเขาจะมองเธอ

ในแง่ร้ายก็ไม่สน 

แต่นัน่เป็นเพราะวารศิายังไม่เข้าใจว่าความคดิในแง่ร้ายของนกัรบนัน้

ไกลเกินกว่าความเป็นจริงไปมาก 

วาริศาถือโอกาสส�ารวจคอนโดมิเนียมขนาดเจ็ดสิบสองตารางเมตร

โดยพยายามลบภาพซิกซ์แพ็กส์ชวนใจสั่นทิ้งไปเสีย 

คอนโดมิเนียมของนักรบกว้างมากทีเดียว พื้นท่ีใช้สอยเยอะแถมมี 

สองช้ัน ตกแต่งด้วยสีเทาขาว เฟอร์นิเจอร์เน้นช้ินใหญ่ตามสไตล์ผู้ชาย 

ไม่ชอบของจุกจิก 

วาริศาไล่มองตามราวบันไดข้ึนไปยังช้ันบนซ่ึงเป็นห้องนอนของเขา 

เกิดความอยากรู้ขึ้นมาอีกว่าก่อนหน้าที่เธอจะมาถึง นักรบกับแม่สาวเซ็กซี่

มีสัมพันธ์รักกันตรงไหน ข้างบนนั่นหรือว่าจะเป็น...

ห้องโถงหรือเปล่านะ มีกระจกรอบทิศทางด้วย

พอคิดได้ก็หน้าร้อนขึ้นมาฉับพลัน เธอส่ายหน้าจนผมปลิวเม่ือภาพ
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ชายหญิงนัวเนียกันปรากฏขึ้นในหัว เธอเคยเห็นมาหนหนึ่งแล้ว รู ้สึก 

หน้ามืดอย่างไรไม่ทราบเมื่อคิดว่าเขาท�าแบบนั้นกับผู้หญิงไม่ซ�้าหน้า 

หญิงสาวรีบเดินเร็วๆ ไปที่โต๊ะอาหาร หยิบจานจากชั้นบนเคาน์เตอร์

ออกมาแล้วจัดการเทอาหารใส่ มือบางสั่นน้อยๆ เม่ือจินตนาการของเธอ

พาสติเตลิดเปิดเปิงไปหมด 

"เป็นอะไร" 

นกัรบลงมาจากช้ันสองตอนไหนไม่ทราบ เขาถามเสยีงปกตแิต่คนฟัง

กลบัสะดุง้ตวัโยน วารศิาไม่กล้ามองหน้าเพราะเธอยงัตดิตากบัภาพจนิตนาการ

ของตัวเองมากจนกลัวเขาจะจับสังเกตได้ 

"ฉันเปล่า" 

"แล้วท�าไมไม่มองหน้า" 

วาริศาพ่นลมหายใจอึดอัดออกมาก่อนเงยหน้าสบตาเขา นักรบ 

ท่ีเวลานีส้วมเครือ่งแต่งกายเรยีบร้อยก�าลงัมองเธอด้วยแววตาท่ีไม่เป็นมติร 

พลันสมองท่ือๆ ของเธอก็ยังคิดภาพของเขากับสาวนิรนามเมื่อครู่ข้ึนมา 

อีกครั้ง 

"วาริศา" นักรบเรียกอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเธอเอาแต่มองเขาแต่ไม่พูด

อะไรสักค�า 

วาริศารู้สึกตัวก็ลนลานคว้ากล่องอาหารขึ้นมาถือแก้เก้อ 

"ฉันท�าอาหารมาให้" 

"ใครจะกล้ากิน ใส่ยาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ เกิดผมเบลอๆ เผลอท�าอะไร

คุณเข้าก็จะมาเรียกร้องหาความรับผิดชอบอีก" 

"นี่คุณรบ จะมองฉันในแง่ดีบ้างไม่ได้หรือยังไง" 

"ไม่มีตรงไหนที่จะท�าให้ผมมองคุณในแง่นั้นได้" 

วาริศาเม้มปากจนเป็นเส้นตรง เขาคงหวังว่าเธอจะทนไม่ได้แล้ว 

ล่าถอยไปง่ายๆ คนอย่างวารศิา หน้าด้านหน้าทนย่ิงกว่าพ้ืนคอนกรตี ถ้าเธอ 
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ไม่ได้เขา เขาก็ต้องอกแตกตายกันไปข้าง 

"อย่ามาเสียดายฉันทีหลังก็แล้วกัน" 

ร่างเล็กเดินอ้อมไปเปิดตู ้เย็น หยิบน�้าเปล่าออกมาวางบนโต๊ะ 

บาร์เครื่องด่ืม คู่กันกับจานอาหารท่ีถูกจัดไว้ก่อนหน้า หญิงสาวมองหน้า 

คนขี้กลัวก่อนคว้าช้อนมาตักอาหารทานทีละจานจนครบ 

"ฉันกินให้ดูแล้ว รับรองว่าไม่ใส่ยาอะไรพวกนั้นแน่นอน" 

แต่ก่อนที่นักรบจะกล่าวอะไร เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นขัดจังหวะ นักรบ

รับสายแต่สองตายังจับจ้องท่ีวาริศาไม่วางตา ทุกขณะมีแต่ความระแวง  

จนเมื่อคนปลายสายบอกข่าวบางอย่าง เขาก็จ�าต้องหยุดสนใจเธอแล้ว 

เดินเลี่ยงไปคุยอีกที่ 

วารศิาชะเงอ้มองตาม สงสยัใครรู่แ้ต่ท�าอะไรไม่ได้มากไปกว่ายนืมอง

ห่างๆ สดุท้ายเธอคดิว่าเรือ่งท่ีนกัรบก�าลงัคยุอยู่นัน้อาจจะส�าคญัส�าหรบัเขา 

แต่ไม่ส�าคัญส�าหรับเธอเลย ดังนั้นจึงไม่มีความจ�าเป็นอะไรจะต้องสนใจ 

เม่ือบอกตัวเองเช่นนั้น หญิงสาวจึงละสายตาจากร่างสูงท่ีหลบไป 

คุยโทรศัพท์เสียไกลด้วยการมองข้าวของท่ีเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ  

โต๊ะรบัประทานอาหารตัง้ในพืน้ท่ีเดยีวกบัโถงกลาง ถดัไปด้านในคอืห้องครวั

ขนาดเล็ก ซ่ึงเท่าท่ีเห็นภายในห้องครัวมีเพียงเตาไมโครเวฟ ตู้เย็น และ

อุปกรณ์ท�าอาหารน้อยช้ิน บ่งบอกว่าเจ้าของห้องไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ 

สักเท่าใดนัก 

ภายในโถงกลางดกูว้างมากๆ ด้วยเพราะรอบด้านของผนงัเป็นกระจกใส

ท้ังหมด ฝาผนังด้านอ่ืนติดวอลล์เปเปอร์โทนสีเทาขาวลวดลายเคร่งขรึม 

แขวนทับด้วยภาพวาดขนาดใหญ่สองสามภาพและนาฬิกาเรยีบๆ หนึง่เรอืน 

"ไม่มีรูปถ่ายสักใบเลย ประวัติด�ามืดจริงๆ" หญิงสาวพูดย้ิมๆ เธอ 

ไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัตวัเขานอกจากช่ือและสถานภาพกบัข้อมลูส่วนตวัอันน้อยนดิ 

เขาไม่มีครอบครัว ไม่มีพ่อแม่ ไม่มีบ้าน และแทนท่ีเธอจะคลางแคลงใจ 
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ในตัวเขา เธอกลับรู้สึกถึงความมีเสน่ห์...น่าค้นหา 

ขณะท่ีก�าลงัคดิฟุ้งซ่าน ดวงตากลมโตกเ็หลอืบไปเห็นวตัถบุางอย่างวาง

อยู่บนโต๊ะริมผนัง เหมือนมีแสงสว่างวาบขึ้นในหัว วาริศาเดินไปคว้า 

แผ่นพลาสตกิรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้าขนาดเลก็กว่าฝ่ามือมาถอื มนัคอืคย์ีการ์ด

ส�าหรับเปิดประตูห้อง หญิงสาวจัดการหย่อนมันลงกระเป๋าอย่างรวดเร็ว 

โบราณว่า 'ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล' คนอย่างวาริศาคิดจะ 

ท�าอะไรแล้วก็ต้องท�าให้สุดมือ ไม่ยอมถอยง่ายๆ 

นับว่ายังดีท่ีหลังจากคุยโทรศัพท์กับเมฆเสร็จวาริศาไม่ได้อยู่ในห้อง

ของเขาแล้ว ไม่เช่นนั้นเธอต้องถูกเขาจับโยนลงจากชั้นสี่สิบสองอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย แค่ได้พูดคุยกันไม่ถึงสิบห้านาทีก็ท�าเอาหัวเขาแทบระเบิด 

นับวันเธอยิ่งตื๊อเขาหนักขึ้นทุกที คราวนี้บุกมาถึงห้อง คราวหน้า 

คงบุกมาถึงเตียงแน่ๆ ถึงจะพูดว่าตัวเองไม่มีทางหลงกลเธอ แต่เขาก็เป็น

ผูช้ายไม่ใช่พระอิฐพระปูน ถงึจะทนได้ก็ใช่ว่าสกัวันจะไม่เพลีย่งพล�า้ ตอนนี้

เขาเริม่ไม่แน่ใจว่าระหว่างปัญหากบัคู่อรอิย่างแดนไตรกบัคนท่ีหลงเขาหมดใจ

อย่างวาริศา อะไรรับมือยากกว่ากัน 

นักรบขบคิดมาตลอดทางตั้งแต่ท่ีคอนโดมิเนียมจนขับรถมาถึง  

Diamond Destiny ในเวลาสามทุ่ม แต่กระนั้นก็ยังคิดไม่ออกว่าจะสลัดเธอ

หลุดง่ายๆ ได้อย่างไร 

การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก�าลังเป็นอะไรที่ยากเหลือเกิน 

ร่างสงูสาวเท้าเรว็ๆ ไปยงับันไดเลือ่นเพ่ือข้ึนไปสูช้ั่นสอง วันนีค้นเยอะ

เป็นพิเศษเนือ่งจากมีการแสดงของศลิปินชายท่ีมีชือ่เสยีงในวงการดนตรรีอ็ก

เป็นอันดับต้นๆ เหล่าคอเพลงร็อกต้องเสียเงินจ่ายค่าโต๊ะกันร่วมหมื่น 

เพื่อจับจองพื้นที่ กระนั้นคนก็ยังแน่นขนัดจนไม่มีช่องว่าง 

นักรบสอบถามความเรียบร้อยกับลูกน้องก่อนการแสดงจะเริ่ม  
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โดยเฉพาะความปลอดภยั ช่องทางหนไีฟต่างๆ เพือ่ป้องกนัเหตอุนัไม่คาดฝัน 

และในกรณีท่ีมีการแสดงของศิลปินผู ้มีชื่อเสียง ระบบความปลอดภัย 

จึงมักจะต้องเข้มงวดมากเป็นพิเศษ 

"เรียบร้อยดีไหมครับ" 

"ครับ งานวันนี้คงผ่านไปได้ด้วยดี" เมฆแสดงความมั่นใจ 

นักรบมองภาพเบ้ืองล่างอย่างไม่วางใจเสียทีเดียว บางอย่างรบกวน

จิตใจเขาจนกลัวว่าจะเป็นลางสังหรณ์ 

"แต่บรรยากาศแบบนี้มันชวนให้หวั่นๆ อยู่เหมือนกันนะครับน้า" 

"คุณรบหมายความว่ายังไงหรือครับ" 

เมฆถามเจ้านายหนุม่ ในขณะท่ีเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาจบัจ้องผูค้น

ด้านล่างไม่วางตา นักรบเป็นหนุ่มวัยย่างสามสิบเอ็ดปีท่ีมากประสบการณ์ 

ความคิดความอ่านเฉียบแหลม ทันเล่ห์เหลี่ยมคน ขาดก็แต่บารมีที่ต่อให้

เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในวันเดียว คนที่จะท�าแบบนั้นได้ เท่าที่

เมฆเห็นก็มีแต่จอมทัพ กาญจนวัฒน์คนเดียว 

ถึงกระนั้นนักรบก็ยังมีดีมากพอท่ีจะกลบข้อด้อยตรงนี้ลงไปได้ และ

เช่ือเถอะว่าอีกไม่ช้าไม่นานเขาจะข้ึนมาเทียบรัศมีเจ้านายเก่าได้อย่างไม่ยากเลย 

"ถ้าหากว่าผมเป็นไอ้พวกนั้น ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเหมาะท่ีจะ 

เล่นงานเรา" 

"ผมเห็นด้วยครับ แล้ว...เราจะรับมือกับมันอย่างไรดีครับ" เมฆ 

ชักคล้อยตาม สีหน้าของชายสูงวัยกว่าเริ่มมีความวิตกกังวล เพราะ 

ไม่รู้เลยว่า 'การเล่นงาน' ของแดนไตรจะมาในรูปแบบไหน 

"สั่งคนของเราให้เตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อก็แล้วกัน อย่างดีก็คงแค่

ก่อกวน แต่ขออย่างเดียว..." นักรบเว้นจังหวะ เมฆนิ่งฟังอย่างใคร่รู ้  

"อย่าให้วาริศาโผล่มาอีกคนก็เป็นพอ" 

คราวนี้เมฆถึงกับหลุดหัวเราะออกมา ดูเหมือนว่าวาริศาจะท�าให้ 
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คนเก่งกาจอย่างนักรบเสียศูนย์ ความสามารถในการควบคุมสถานการณ ์

ที่เป็นเลิศของเจ้านายหนุ่มไร้ความหมายไปทันใด 

"ข�าอะไรครบัน้า รูห้รอืเปล่าว่าวนันีเ้ธอโผล่ไปท่ีคอนโดฯ ประกาศตวัว่า

เป็นเมียผมต่อหน้า...ผู้หญิงชื่ออะไรนะ..." 

"คุณฟ้ารดา" 

"ใช่ๆ น่าจะใช่ ท�าไมน้ารู้" 

"ไม่เห็นแปลก ผมเป็นคนติดต่อให้คุณรบนะครับ แต่การท่ีคุณรบ 

จ�าชื่อเธอไม่ได้ต่างหากที่แปลก" 

นักรบนิ่งไปโดยไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร เขาใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงโดยไม่ได้

สนใจใครมานานมากแล้ว สิ่งท่ีเขาให้ความส�าคัญก็มีแค่งาน การท�าตาม

หน้าที่ และตอบแทนพระคุณเจ้านายที่ให้ชีวิตใหม่ 

นอกเหนือจากนั้นเขาเฉยชามาตลอด 

ชายหนุ่มเท้าแขนกับราวจับ มองนิ่งไปยังเวทีด้านล่าง นักร้องคนดัง

ข้ึนเวทีแล้ว บรรดานักท่องราตรีต่างพากันส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่น เต้นตาม

จังหวะเพลงอย่างสุดมัน 

"ผมอาจจะลืมช่ือใครหลายๆ คนนะครับ แต่ช่ือวาริศาผมจ�าข้ึนใจ  

เห็นทีคงต้องหาทางจัดการกับเธอให้เด็ดขาดจริงๆ สักที" 

เมฆยิ้มเพราะขบขันท่ีนักรบเคร่งเครียดกับปัญหาใหญ่ซ่ึงเกิดจาก 

ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียว แต่ถ้าถามก็คงไม่มีใครเถียงว่าวาริศาไม่แสบ เธอ

ตามตื๊อเจ้านายเขามาร่วมปีต้ังแต่วันท่ีจอมทัพแต่งงานไป ไม่เคยท้อเลย 

คนท่ีเริม่ท้อดูเหมือนจะเป็นนักรบมากกว่า เห็นจากการท่ีนกัรบเกบ็เอาเรือ่ง

หญิงสาวมาคดิปะปนกบัเรือ่งงาน ผดิวสิยัคนท่ีแยกแยะงานจากเรือ่งส่วนตวั

ได้เสมอ เช่นนี้แล้วในฐานะผู้ชม...เขาก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าใครจะเป็น 

ผู้ชนะในเกมนี้ 

ขณะท่ีก�าลังขันกับชะตาชีวิตของเจ้านาย ภาพเหตุการณ์ด้านล่าง 
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กลับท�าให้รอยยิ้มจางหายไปอย่างรวดเร็ว 

"เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะครับ เวลานี้...เรามีอย่างอื่นต้องท�าแล้ว" 

นกัรบหันกลบัมามองคนพดู เห็นว่าเมฆมองจ้องไปท่ีประตทูางเข้าผบั

ด้วยแววตาเครยีดๆ เขามองตามสายตาคูน่ัน้ และภาพท่ีเห็นกท็�าให้ชายหนุม่

ต้องกัดฟันจนกรามนูนเป็นสัน 

"เอาจริงเหรอวะเนี่ย" 

นกัรบยืนกอดอกมองภาพการท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจด้วยสหีน้า

สดุเซ็ง แสงไฟสลวัของสถานบันเทิงช่ือดงับัดนีส้ว่างจ้า นกัดืม่กว่าร้อยชวิีต

ถกูสัง่ให้นัง่กบัพ้ืนรอการตรวจปัสสาวะเพือ่หาสารเสพตดิ เห็นชดัว่าหลายคน

มีท่าทีหงุดหงิด และบางคนถึงกับบ่นออกมาให้เขาได้ยิน 

"เสียเงินเป็นหมื่นเพื่อมาถูกตรวจฉี่เหรอวะ เซ็งชิบ"

"ครั้งที่สามแล้วนะเดือนนี้ แม่งมีปัญหาอะไรนักวะ คงไม่มีครั้งต่อไป

แล้วว่ะส�าหรับที่นี่" 

นักรบกัดฟันกรอด ย่ิงเดือดดาล เขาต้องคืนเงินค่าโต๊ะให้กับลูกค้า 

ยอมเสียหลายแสนเพื่อแลกความเชื่อมั่นกลับมา ทว่าไม่แน่ใจเลยว่ามันจะ

เรยีกคนืมาได้ถงึครึง่หรอืไม่เม่ือเทียบกบัเวลาท่ีเสยีไปของคนท่ีหวังจะได้รบั

ความบันเทิง เงินที่ได้คืนคงไม่คุ้ม 

"อีกไม่เกินชั่วโมงก็คงเรียบร้อยนะครับคุณนักรบ" 

ร้อยต�ารวจตรีภานุบอกด้วยรอยยิ้มระรื่นราวกับไม่สนใจความทุกข์

ร้อนของคนฟัง นักรบสะกดกลั้นอารมณ์ เขาต้องห้ามตัวเองอย่างสุด 

ความสามารถไม่ให้เผลอชกปากเจ้าพนกังานให้กลายเป็นเรือ่งใหญ่ แม้ว่า 

แทบจะยั้งมือไม่อยู่แล้วก็ตาม 

"ตรวจผับผมบ่อยไปหรือเปล่าครับหมวด ผมเกรงว่าจะไม่มีเวลา 

ไปตรวจที่อื่น" ร่างสูงมองอีกฝ่ายที่ดูน่าจะอายุมากกว่าเขาเกินสิบปี แต่แค่

Page ������������� Final.indd   46 2/19/2561 BE   16:28



47

อุณหภูมิปกติ

อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

"ผมท�าตามหน้าท่ีนะครับ ประชาชนร้องเรียนมาว่าในผับของคุณมี

การใช้ยาเสพตดิ ผมเป็นต�ารวจกต้็องให้ความส�าคญักบัเสยีงของประชาชน" 

นักรบไม่ตอบอะไร ปล่อยให้นายต�ารวจพล่ามต่อไป 

"อย่างว่าแหละครับ คุณยังกระดูกอ่อนเกินไปที่จะดูแลกิจการใหญ่โต

ขนาดนี้ ส่งต่อให้คนอื่นที่เขาดูแลได้ไม่ดีกว่าหรือครับ" 

"เรื่องนั้นเอาไว้หมวดรอดูเองดีกว่านะ ว่ากระดูกของผมมันอ่อนจริง

อย่างท่ีว่าหรอืเปล่า" นกัรบย่ืนมือไปลบูดาวบนบ่าของภาน ุ"หมวดเองกด็แูล

ดาวบนบ่าไว้ให้ดีแล้วกันนะครับ ผมเป็นห่วงกลัวมันร่วงจากบ่า"

"คุณนักรบ นี่คุณก�าลังข่มขู่เจ้าพนักงานนะครับ" 

"ผมไม่กล้าท�าอะไรหมวดหรอกครับ ผมมันก็แค่ประชาชนตาด�าๆ  

จะไปท�าอะไรใครได้ แต่พฤตกิรรมของหมวดเองต่างหากท่ีมนัจะท�าให้หมวด 

ต้องเดือดร้อน เข้าใจที่พูดนะครับ" 

นาทีนั้นภานุรับรู้ถึงคลื่นรุนแรงบางอย่างในตัวของชายตรงหน้า มัน

เตือนเขา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ�านาจเงินก็บดบังทุกอย่างสิ้น ภานุสลัดไหล่ออก

จากมือของชายหนุ่ม 

นกัรบกระตกุย้ิม อย่างน้อยเขากท็�าให้ท่าทียียวนกวนโทสะนัน่หายไป

จากใบหน้าของชายในเครือ่งแบบผูน้ี้ได้สกัที ค�าพูดของภานเุหมอืนจะบอก

เป็นนัยๆ ว่าการน�าก�าลังต�ารวจเข้าตรวจค้นผับของเขาครั้งนี้มีบางคนอยู่

เบื้องหลัง 

นักรบไม่สนใจ...

ถ้าหากว่าจอมทัพเป็นเจ้าป่า...เขาก็ไม่ต่างจากเข้ียวเล็บ นักล่าอาจ

ถอดเขี้ยวเล็บได้ แต่เขี้ยวเล็บไม่มีวันหนีตัวมันเองพ้น

Page ������������� Final.indd   47 2/19/2561 BE   16:28



ร้ายเกินพิกัด

48

เมอร์เซเดส เบนซ์พุง่ทะยานฝ่าอากาศด้วยความเรว็ร้อยสีส่บิกโิลเมตร

ต่อชั่วโมง เวลาตีสามนับว่าถนนโล่งมากพอให้มันท�าความเร็วได้อย่างเต็ม

สมรรถนะ 

นักรบคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเดือดดาล แม้ว่าภายนอกเขาจะ

แสดงท่าทีสุขุมเพียงใด หากแต่ในใจนั้นร้อนรุ่มดั่งเพลิงไหม้ เขาอยากจะ

บีบคอนายต�ารวจกังฉินนั้นให้แหลกคามือ หากไม่ต้องอดทนเพ่ือหวังผล

ที่มากกว่าแล้วล่ะก็ คงได้มีใครตายกันไปข้าง 

เวลาไม่ถึงสิบนาทีชายหนุ่มก็พาตัวเองมาถึงท่ีพัก กดลิฟต์ขึ้นไปยัง

ชั้นบนสุด ก่อนจะหัวเสียอีกครั้งเมื่อนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ 

'คีย์การ์ด' 

บัดซบ! คย์ีการ์ดเขาหายไป และเพราะความรบีร้อนจงึยงัไม่ได้ตดิต่อ

กับส่วนกลางเพื่อขอท�าใหม่ นักรบหงุดหงิดเพราะเบ่ือกับการต้องมาคอย

รักษาของเล็กๆ น้อยๆ แบบนั้น เห็นทีพรุ่งนี้เขาต้องให้เมฆหาคนมาท�า

ประตูใหม่ เอาแบบสแกนลายนิว้มือไปเลย อย่างน้อยนิว้กค็งจะไม่หลดุหาย

ออกไปจากมือแน่ๆ 

บทที่ 4
เดิมพัน
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ไม่เกนิห้านาที เจ้าหน้าท่ีประจ�ารเีซฟช่ันกก็ระหืดกระหอบน�าคย์ีการ์ด 

ใบใหม่มาให้ถึงหน้าห้อง นักรบออกจะช่ืนชมในการท�างานอันรวดเร็วนี้ 

อย่างน้อยมันก็ท�าให้อารมณ์ขุ่นมัวไม่ด�าดิ่งลึกลงไปมากกว่าเดิม 

"คย์ีการ์ดนีเ้ป็นใบส�ารองนะครบั พรุง่นีค้ณุนกัรบน�าไปวางท่ีเคาน์เตอร์

จะมีคนจัดการให้ เซ็นเอกสารกริ๊กเดียวได้ใบใหม่เลยครับ แต่คุณนักรบ 

ต้องยกเลิกใบเก่าป้องกันคนอื่นน�าไปใช้" 

"ครับ ขอโทษท่ีรบกวนกลางดึก" นักรบกล่าวอย่างมีมารยาท ข้อดี

ของการจ่ายเงินมากคือการได้รับบริการอย่างครบครัน เช่นคอนโดมิเนียม

แห่งนี้ที่มีพนักงานดูแลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

เมื่อได้คีย์การ์ดมาแล้ว นักรบก็จัดการเปิดประตู เขาถอดรองเท้า  

โยนทุกอย่างไว้บนโซฟา และแทบอยากจะท้ิงตัวนอนตรงนั้นเพราะ 

ความเหนื่อยล้าจากเรื่องชวนปวดหัวตั้งแต่เช้าจรดค�่า 

"กลับมาแล้วเหรอคะ" 

เสียงของใครบางคนดังขึ้น ท�าให้นักรบตาสว่าง ต่อให้เป็นคนจิตแข็ง

แค่ไหนก็ต้องขวัญผวากันทั้งนั้น 

"ใคร" เขากลัน้ใจถามออกไปท่ามกลางความสลวัของไฟเพยีงดวงเดยีว

กลางห้องโถง เขาเอื้อมมือไปกดสวิตช์ใกล้มือ 

พรึบ! 

ไฟสว่างจ้าข้ึนท่ัวห้อง และภาพท่ีเห็นกท็�าเอาฟางเส้นสดุท้ายท่ีนกัรบ

ใช้ควบคุมอารมณ์ขาดผึง! 

"วาริศา" 

ผูบุ้กรกุสวมชดุนอนสขีาวยาวกรอมเท้ายืนอยูก่ลางห้องโถง ท�าหน้าตา

ราวกับว่าไม่ผิดปกติสักนิดที่ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องเขาตอนนี้ 

วาริศากะพริบตาปริบๆ ยังไม่รู้อารมณ์ของนักรบ เธอมารอเขาตั้งแต่

หัวค�่าและเข้าใจว่าเขาจะกลับมาถึงสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง ทว่าเวลาผ่านไป
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กลบัไร้วีแ่วว ด้วยความคดิน้อย หญิงสาวจงึคว้าชุดนอนท่ีเตรยีมมา จัดการ

อาบน�้าและหลับไปบนโซฟาเบดริมหน้าต่างซ่ึงตั้งอยู่ในมุมอับ กระท่ัง 

ได้ยินเสียงเปิดประตู

"เธอเข้ามาได้ยังไง" 

ดวงตาเข้มท่ีมองมาท�าให้วาริศารู้สึกเสียวสันหลังวาบ ไม่ใช่เพียง

ดวงตากร้าว แต่สรรพนามที่ใช้เรียกเธอก็เปลี่ยนไปด้วย "คือว่าฉัน..." 

"อยากนอนคกุใช่ไหม ฉันจะได้สงเคราะห์ให้ ข้อหาบุกรกุ" นกัรบสาวเท้า

เข้ามาใกล้ กลิน่หอมจากเรอืนกายอวบอ่ิมรบกวนอารมณ์โกรธของเขาอย่าง

น่าโมโห แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ท�าให้เขาคิดปรานีเธอ สองมือคว้าหมับเข้าที่

ต้นแขนเล็ก ดึงจนร่างบางปลิวมาปะทะแผงหน้าอก 

วาริศาตื่นตระหนก เบิกตากว้าง ใจหนึ่งหวาดกลัว อีกใจกลับตื่นเต้น

อย่างหาสาเหตุไม่ได้ 

"คะ...คะ...คุณ...คือฉันไม่ได้..." 

"ไม่ต้องพูด วันนี้เธอมีหน้าที่ฟังอย่างเดียว" 

หญิงสาวกลนืน�า้ลายอย่างยากล�าบาก ล�าคอแห้งผาก ร้อนจนเหงือ่ซึม

ออกมาตามไรผม 

"กลวัจรงิหรอืว่าแกล้งกลวักนัแน่ เธอแอบขโมยคย์ีการ์ดฉันไป คดิจะ

ท�าอะไรงัน้เหรอวารศิา ใส่ชุดนอนบางๆ แนบเนือ้มาอยู่ในห้องผูช้ายดกึๆ ดืน่ๆ 

ไม่รูน้ะว่าจติใจต้องสกปรกขนาดไหนถงึจะกล้าท�าเรือ่งแบบนี้ได้ ฉันเคยบอก

เธอแลว้ไม่ใช่หรอืไงว่าตอ่ให้แก้ผ้าต่อหนา้ ฉนัก็ไม่คิดอยากจะนอนกับเธอ" 

"ฉันไม่ได้ตัง้ใจจะท�าแบบนีเ้ลยนะคะ" วารศิาแย้งเสยีงสัน่ เธอมัน่ใจว่า

ชุดนอนเธอรัดกุมมากเกินกว่าท่ีนักรบจะกล่าวหาว่าแต่งตัวมายั่ว "ฉันแค่

อยากเตรียมอาหารไว้รอคุณกลับมา แต่ว่า...คุณก็ไม่กลับสักที" 

"ก็เลยอาบน�้านอนมันที่นี่เลยงั้นสิ" นักรบโพล่งถามออกไป 

วารศิาส่ายหน้าปฏเิสธจนผมปลวิ ทว่ากลบัไม่มีค�าแก้ตวัใดๆ เลด็ลอด
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ออกมา เธอไม่คดิจรงิๆ เธอท�าโดยไม่ได้คดิอะไรมากไปกว่าต้องการรอพบเขา 

"ช่างเถอะ พดูกบัคนอย่างเธอ ท้ังชาตกิ็ไม่มีทางเข้าใจ" ชายหนุม่โน้ม

ใบหน้าลงมาใกล้ราวกบัว่ากลวัเธอจะไม่ได้ยินเสยีงกระซิบของเขา "ระหว่าง

ติดคุก...กับตาย เลือกมา" 

สิน้เสยีงทรงพลงั วารศิาถงึกบัตวัสัน่ แม้จะรูด้ว่ีาเขาไม่กล้าแต่กอ็ดกลวั

ไม่ได้ กระนั้นเธอก็กลั้นใจพูดสิ่งที่คิดออกไป "คุณไม่กล้าท�าหรอก" 

"ใช่! เธอพูดถูก" นักรบปล่อยมือจากร่างเล็กอย่างกระแทกกระท้ัน  

เขามองผู้หญิงตัวปัญหานิ่ง วาริศารับมือยากกว่าที่เขาประเมิน เธอเชื่อว่า

ตัวเองจะปลอดภัยไม่ว่าจะท�าให้เขาโกรธกี่ครั้งกี่หน เพราะเธอคือ 'เพื่อน 

ของเมียนาย' เขาจะไม่มีวนัท�าร้ายเธอมากไปกว่าใช้ค�าพูดแรงๆ ซ่ึงเจ้าหล่อน

ก็หน้าทนยิ่งกว่าหิน ไม่มีทางสะทกสะท้าน

ชีวติเขาจะต้องวุน่วายไปอกีเท่าไหร่กบัการตามตือ๊อย่างไม่ลดละของเธอ 

แล้วท�าไมเขาจะต้องทน 

"ฉันแค่อยากดูแลคุณ ท�าไมต้องท�าเหมือนจะฆ่าจะแกงกันด้วย"  

วาริศาลูบต้นแขนป้อยๆ เจ็บไปถึงกระดูก 

"ฉันไม่ต้องการคนดูแล สิ่งที่ฉันต้องการคืออยู่คนเดียว" 

"ไม่จริง ฉันรู้ว่าคุณมีผู้หญิงแก้เหงาตั้งมากมาย เพียงแค่คุณลบอคติ

ออกจากหัวใจ คุณก็จะเห็นว่าฉันไม่ต่างจากผู้หญิงพวกนั้นเลย" 

"แล้วท�าไมเธอถึงต้องเป็นอย่างผูห้ญิงพวกนัน้เล่า" นกัรบแทบจะตะคอก

ออกไป โมโหท่ีไม่ว่าจะพูดอะไรวาริศาก็ท�าราวกับไม่สนใจความต้องการ 

ของเขา ซ�้ายังเอ่ยถ้อยค�าอันไร้ซ่ึงยางอายออกมาอย่างไม่ลดละ "เธอ 

อยากนอนกับฉันมากเลยหรือไง" 

วาริศาพูดไม่ออก มองหน้าเขาด้วยแววตาท่ีเหมือนกับคนก�าลังเห็น

วิญญาณร้าย 

หากเป็นยามปกติค�าถามของนักรบคงไม่ใช่ค�าถามท่ียากเกินไป
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ส�าหรับเธอ แต่เวลานี้...เวลาท่ีเขาก�าลังโกรธจัดและเธอหมดสิทธิ์พูดจา 

ล้อเล่นอีกต่อไป หญิงสาวจึงท�าได้แค่ยอมรับความจริง

"ใช่! ฉันใฝ่ฝันเรือ่งแบบนัน้กบัคณุ แต่นัน่เป็นเพราะว่าฉันชอบคณุนะ" 

"เธอดูละครมากไปหรือเปล่าวาริศา เธอคิดว่าชีวิตคืออะไร รักกัน  

มีเซ็กซ์ มีลูก แล้วก็อยู่ด้วยกันตราบลมหายใจสุดท้ายเหรอ" นักรบ 

เบนสายตามองออกไปยงัด้านนอก ผ่านผนงักระจกใสท่ีเผยทิวทัศน์เมืองกรงุ

ยามค�่าคืน ซ่ึงเขาไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากเงาสะท้อนของตัวเองและ 

หญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหลัง 

วารศิาสะอึก ไม่น่าเชือ่ว่าผูช้ายสองคนจะมคีวามคดิต่อเธอได้เหมอืนกนั

ขนาดนี ้นัน่เท่ากบัว่าย่ิงเป็นการตอกย�า้ว่าเธออ่อนหัดไร้เดยีงสามากเพียงใด 

"ผิดแล้วค่ะ จริงอยู่ท่ีฉันเช่ือว่าเซ็กซ์ต้องมาคู่กับความรัก แต่ไม่ได้ 

คิดว่ามนัจะเป็นนจินรินัดร์หรอกนะคะ ฉันไม่คดิจะผกูมัดคณุไม่ว่ากรณีใดๆ 

ก็ตาม" 

นักรบเบิกตากว้าง ใจเต้นรัวเมื่อได้ฟังความคิดอันพิลึกพิลั่นของเธอ 

แม้ว่าเขาจะเคยพบผู้หญิงท่ีแสดงออกว่า 'รักสนุก ไม่ผูกพัน' แต่ไม่เคย 

พบใครที่พูดมันออกมาได้หน้าตาเฉยแบบนี้เลย 

"แต่ฉันไม่ได้รักเธอ ฉันจะนอนกับผู้หญิงสักคนอย่างน้อยฉันก็ต้อง

รู้สึกชอบเขา" ร่างสูงหันกลับมาเผชิญหน้ากับหญิงสาวอีกครั้ง เวลานี้ 

ภาพของวารศิาเลอืนรางเหลอืเกนิในสายตาเขา เพราะตรงหน้าคอืก�าแพงหนา 

มองไม่เห็น ทว่าแข็งแกร่งเกินกว่าใครจะท�าลายลงได้ 

"ฉันจะพยายามจนกว่าคุณจะมีความรู้สึกดีๆ ให้ฉัน" วาริศาแสดง

ความตั้งใจ

"ฉันเหนื่อยใจกับเธอจริงๆ นะวาริศา ถึงยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์

หรอก" ไม่น่าเช่ือว่าความคดิของวารศิาจะมหัศจรรย์พิลกึพิลัน่มากขนาดท่ี

อยู่ๆ ความโกรธของเขาค่อยๆ หายไปทีละน้อยและแทนที่ด้วยความพิศวง
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"นั่นเป็นเพราะคุณไม่เคยเปิดใจให้ฉัน แถมยังพยายามหลบเลี่ยงฉัน

ตลอด"

ย่ิงเถียงก็ย่ิงยืดเย้ือเสียเวลา แล้วเขาก็เริ่มจะโมโหข้ึนมาอีกครั้ง 

แล้วด้วย ไม่มีเลย ไม่มีหนทางที่เขาจะพูดให้เธอเข้าใจได้ และเธอก็ล�้าเส้น

เขามากเกนิไปแล้วด้วย เม่ือเช้ามาหาถงึหน้าห้อง ตกดกึสวมชุดนอนมาย่ัว 

ครั้งต่อไปเธออาจจะท�าอะไรท่ีร้ายแรงจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

ก็ได้ 

'...วิถีของชายชาตรีท่ีคิดจะสลัดผู้หญิงสักคน ก็แค่ให้ความหวังแล้ว

ก็ท�าลายมันเสีย'

ค�าแนะน�าของเมฆลอยเข้ามาในหัว

'ก็รับรักเธอซะ เมื่อเธอได้ในสิ่งที่ปรารถนา คุณก็บอกเลิก คนเลิกกัน

แล้วคงไม่มีเหตุผลให้ต้องมาตามตื๊อกันอีก' 

แม้ใจหนึง่จะรู้สึกว่ามนัเป็นแผนที่ห่วยแตกสักเพียงใดแต่เขาจะลองดู

สกัตัง้ เพราะหากการพดูด้วยอารมณ์และผลกัไสเธอตรงๆ ไร้ผล เขาคงต้อง

ลองเดินเข้าหาดู และเขาจะท�าให้วาริศาได้รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายในแบบที่เธอ

ปรารถนา 

ตรงกันข้าม...เขาอาจจะเป็นฝันร้ายของเธอเลยก็ได้ 

"ได้ ฉันจะเปิดโอกาสให้เธอ" นักรบก้าวเท้าเข้าไปจนชิดคนตัวเล็ก 

"ฉันจะยอมคบกบัเธอ อยากรูเ้หมือนกนัว่าเธอจะเปลีย่นแปลงอะไรได้ไหม" 

"คะ...คะ...คบกันเหรอ" วาริศาไม่อยากเชื่อหูตัวเอง วินาทีที่แล้วเขา

ยังท�าเหมือนจะจบัเธอโยนลงหน้าต่าง ไม่ยอมท่าเดยีว อยู่ๆ  กลบัยอมง่ายๆ 

ท�าเอาเธอตั้งสติแทบไม่ทัน 

ชายหนุ่มพยักหน้า "แต่บอกไว้ก่อนนะ คนอย่างฉันไม่เคยคบใครเกิน

สี่สิบห้าวัน ถ้าครบก�าหนดแล้วยังไม่ใช่ เราสองคนก็แยกทาง เธอเข้าใจ 

ใช่มั้ย" 

Page ������������� Final.indd   53 2/19/2561 BE   16:28



ร้ายเกินพิกัด

54

"สี่สิบห้าวัน ท�าไมคุณถึงได้ใช้ผู้หญิงพร�่าเพรื่อนัก" 

"นั่นคือเงื่อนไข รับไม่ได้ก็กลับไป" นักรบยิม้มุมปาก เป็นรอยยิม้แรก

ของวนัหลงัจากต้องเจอเรือ่งน่าเวยีนหัวแต่เช้า อาการลงัเลของวารศิาท�าให้

เขาได้รู้ว่าเธอไม่ได้แน่จริงอย่างท่ีพยายามท�า เขาแสร้งเดินหนีเพราะรู้ว่า 

วาริศาจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอย 

"เดี๋ยวก่อน" ใจเธอเต้นโครมครามเหมือนจะหลุดออกมานอกอก  

ที่ผ่านมาเธอท�าเรื่องโง่เง่ามามาก และครั้งนี้เธอก�าลังจะท�ามันอีกครั้ง 

นักรบหยุดยืนแล้วหันกลับมามองเธอโดยไม่พูดอะไร 

"ฉันแค่อยากรูว่้าสีส่บิห้าวนันับจากน้ี เราจะได้พบกนัทุกวันหรอืเปล่า" 

"ได้ตามที่เธอต้องการ และเท่าที่ฉันว่าง" 

ค�าตอบของเขาออกจะขัดใจเธออยู่ไม่น้อย ถ้าหากเขาไม่ว่างเลย 

สักวันเล่า "แล้ว...เราจะเป็นแฟนกันเหมือนคู่อื่นๆ ใช่ไหม เช่น ไปกินข้าว

ด้วยกัน ดูหนัง แล้วก็เดินห้าง" 

"อืม" 

"แล้ว...คุณจะให้ดอกไม้ฉันในวันเกิด คืนข้ามปี แล้วก็วันวาเลนไทน์" 

"ได้ ภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน ฉันจะท�าให้ดีที่สุดเลย" 

"ถ้างั้น...คุณก็รีบไปนอนเถอะค่ะ ฉันจะรอจนเช้าแล้วจะกลับบ้านเอง 

เย็นพรุง่นีเ้ราจะทานอาหารม้ือแรกด้วยกนั ตอนหนึง่ทุ่มตรงท่ีร้านสวีทเฮาส์ 

แล้วพบกันนะคะ ฝันดีค่ะ" 

นักรบหรี่ตาลง ม่ันใจว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าแต่ก็ยังอดกลัวไม่ได้  

แค่ฟังแผนการของเธอ เขาก็รู้สึกพะอืดพะอมข้ึนมา ไม่รู้ว่าการท�าอะไร 

แบบนั้นมันน่าอภิรมย์ตรงไหน 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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