บทน�ำ
ระแวง

“นายก็อตซิลล่า”

พลอยโสภา พงศ์ธาริน หรือพลอย เด็กสาววัยสิบแปดย่างสิบเก้าปี
ค�ำรามเมื่อกลับมาจากโรงเรียนในช่วงบ่ายแล้วพบรองเท้าหนังเงาวับ
วางอยู่ตรงเชิงบันไดบ้านเรือนไทยหลังเก่า ซึ่งเป็นบ้านที่เธออยู่อาศัยมา
ตั้งแต่เกิด
“ยังไม่เลิกตอแยยายอีกหรือไง”
พลอยโสภาบ่นพึมพ�ำอย่างอารมณ์เสีย เธอจะหงุดหงิดทุกครั้งที่
มาร์กอซ เลย์สัน เจ้าของคฤหาสน์หลังงามและเจ้าของพื้นที่กว้างใหญ่
ติดกับบ้านเรือนไทยหลังเก่าของคุณยายส่งคนมาเจรจาขอซื้อบ้านหลังนี้
โดยเสนอราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินหลายเท่า แต่ก็ถูกคุณยาย
ของเธอปฏิเสธกลับไปทุกครัง้ แต่มหาเศรษฐีหนุม่ ก็ยงั ไม่ละความพยายาม
เขาถึงกับลงทุนมาพบคุณยายของเธอด้วยตัวเองทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางกลับมา
ประเทศไทย
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“เราจะจัดการกับคนนิสยั แย่ๆ แบบนีย้ งั ไงดีนะ” พูดกับตัวเองเบาๆ
ก่อนก้มลงหยิบรองเท้าข้างหนึ่งของแขกมาถือไว้
“เอารองเท้าเขาไปซ่อนดีไหม หรือจะเอาไปให้เจ้าด่างข้างบ้านแทะ
เล่นดี ไม่ดีกว่า ปัญญาอ่อนชะมัด”
ดวงตากลมโตบนใบหน้าเรียวรูปไข่รับกับเครื่องหน้าส่วนอื่นอย่าง
เหมาะเจาะกลอกไปมา คิ้วได้รูปขมวดเข้าหากันอย่างครุ่นคิด และเพราะ
มัวแต่คิดที่จะจัดการกับรองเท้านี่แหละ เลยลืมมองบันได จึงไม่เห็นว่า
ใครก�ำลังเดินลงมา
“ก�ำลังคิดไม่ดีกับรองเท้าของฉันอยู่ใช่ไหม”
เสียงทุ้มห้าวที่ดังขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยนั้นท�ำให้คนก�ำลังคิดไม่ดี
สะดุ้งโหยง เธอหันไปมองร่างสูงใหญ่ในสูทสีเข้มคุ้นตาพร้อมกับปฏิเสธ
เสียงสูง
“เปล่านะคะ ฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับมันสักหน่อย จะคิดร้ายกับมัน
ได้ยังไง”
“ถ้าไม่ได้คิดแล้วหยิบมันขึ้นมาท�ำไม”
มาร์กอซ เลย์สัน นักธุรกิจหนุ่มเลือดผสมอเมริกัน-สเปน-ไทย
วัยสามสิบเอ็ดปีคาดคั้น คิ้วสีเข้มดกหนาเหนือดวงตาสีเหล็กคมกริบ
เลิกขึ้นสูงขณะจ้องร่างบางในชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อยืน
ประจันหน้ากันตรงๆ
“มัน...มันหล่นอยู่ตรงนั้น ฉันก็เลยจะหยิบมาวางไว้คู่กัน ท�ำคุณ
บูชาโทษแท้ๆ เลย” พลอยโสภาปดค�ำใหญ่ ก่อนจะวางรองเท้าของ
ชายหนุ่มลงที่เดิม
“ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ขอบใจ”
มาร์กอซยกยิ้มมุมปาก รองเท้าของเขาไม่มีขา และบ้านหลังนี้
ก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ เป็นไปไม่ได้ที่มันจะย้ายที่อย่างที่พลอยโสภากล่าวอ้าง
แต่เขาก็คร้านที่จะเค้นเอาความจริงจากเธอ ชายหนุ่มจัดการสวมรองเท้า
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เพื่อเตรียมจะกลับบ้านหลังพูดธุระกับคุณยายอุบลเสร็จแล้ว
“ฉันกลับก่อนนะ”
“เมือ่ ไรคุณจะเลิกตือ๊ ยายฉันเสียทีคะ คุณก็รวู้ า่ ยายไม่มที างตกลง”
สาวน้อยหน้าหวานยืนเท้าเอวจังก้าขวางหน้าชายหนุ่มเอาไว้ ดวงตา
สีน�้ำตาลเข้มกลมโตจ้องหน้าเขาอย่างเอาเรื่องทีเดียว
“เรื่องของผู้ ใหญ่ เด็กไม่เกี่ยวและไม่ควรยุ่ง” เจ้าของเสียงทุ้ม
เอ่ยบอกด้วยสีหน้าสงบนิ่ง
“ท�ำไมจะไม่เกี่ยวและยุ่งไม่ได้ ในเมื่อฉันเป็นหลานของยาย คุณ
ต่างหากที่ไม่เกี่ยว และฉันก็ไม่อยากให้คุณมาเซ้าซี้กวนใจยายอีก เพราะ
ไม่ว่ายังไงยายก็ไม่มีทางขายบ้านหลังนี้หรอกค่ะ”
พลอยโสภายอกย้อนยืดยาว พลางกวาดตาไปตามใบหน้าคมสัน
ล้อมกรอบด้วยผมทรงทันสมัยสีน�้ำตาลเข้มรับกับศีรษะและใบหน้าเรียว
ดวงตาสีเหล็กคมกริบ จมูกโด่งเป็นสันรับกับโหนกแก้มสูง สันคางเขียวครึม้
ริมฝีปากหยักได้รูปสีเข้มของเขาอย่างไม่เกรงใจ ทุกอย่างที่รวมกันอยู่
บนใบหน้าคมสันมันบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นและเด็ดขาดในนิสัย ส่งผล
ให้เขาดูน่าเกรงขามและมีความเป็นผู้น�ำสูง
“ฉันไม่ได้มาหาคุณยายเพราะเรือ่ งนัน้ ” มาร์กอซบอกพร้อมกับสอด
สองมือลงในกระเป๋า นัยน์ตาคมสีเหล็กยังจับจ้องใบหน้าของเด็กสาวนิ่ง
“ถ้าไม่ได้มาเรื่องบ้านแล้วคุณมาท�ำไมล่ะคะ” พลอยโสภาเอ่ยถาม
พร้อมกับทิ้งสองมือลงข้างล�ำตัว หากแต่คิ้วได้รูปของเธอยังไม่คลายออก
จากกัน
“ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องของผู้  ใหญ่” ชายหนุ่มเน้นย�้ำค�ำตอบ
เดิมอีกครั้ง
“ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะคะ ปีหน้าก็จะเป็นนักศึกษาแล้ว”
“ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรคุณยายก็จะบอกเธอเองนั่นแหละ”
เจ้าของเสียงทุ้มตอบเป็นนัยๆ ก่อนจะตัดบทสนทนาด้วยการ
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สาวเท้าตรงไปยังรั้วบ้าน
“อย่าเพิ่งไปสิคะ คุณก็อตซิลล่า”
มาร์กอซหยุดฝีเท้าและหันกลับไปทางเด็กสาวอีกครัง้ เมือ่ ได้ยนิ ชือ่
แปลกๆ จากปากของเธอ
“เมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรนะ”
พลอยโสภาชะงักชัว่ ขณะและอ้าปากค้างเมือ่ รูว้ า่ ตัวเองเผลอหลุดปาก
เรียกชือ่ ทีแ่ อบตัง้ ให้เขาออกไป และเจ้าของร่างสูงใหญ่กำ� ลังหรีต่ ามองเธอ
อย่างจับผิด
“เอ่อ...เมือ่ คืนฉันเอาหนังเรือ่ งก็อตซิลล่ามาดูใหม่กเ็ ลยเรียกติดปาก
น่ะค่ะ จริงๆ ตั้งใจจะเรียกมาร์กอซค่ะ”
“งั้นเหรอ” นัยน์ตาสีเหล็กของมาร์กอซบ่งบอกชัดเจนว่าไม่เชื่อถือ
ค�ำพูดของเด็กสาว หากแต่เขาก็ไม่ได้คาดคั้นเพราะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์
มาร์กอซรู้ว่าพลอยโสภาหมั่นไส้และไม่ชอบขี้หน้าตนสักเท่าไร สาเหตุ
มาจากเรื่องอะไรเขาทราบดี
“ค่ะ” พลอยโสภาพยักหน้ายืนยันทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าที่ตนพูด
ออกไปหาใช่ความจริง
“เรียกฉันเอาไว้มอี ะไรหรือเปล่า” เจ้าของเสียงทุม้ เอ่ยถามด้วยสีหน้า
สงบนิ่ง
“ฉั น อยากรู ้ ว ่ า คุ ณ มาหายายท� ำ ไมน่ะค่ ะ บอกฉั น หน่ อ ยนะคะ
คุณมาร์กอซ”
ดวงตากลมโตของพลอยโสภาฉายแววเว้าวอนเมื่อประสานกับ
นัยน์ตาสีเหล็กคมกล้าของมหาเศรษฐีหนุ่ม ความจริงมาร์กอซเป็นผู้ชาย
หล่อเหลา เท่ สมาร์ต และเพียบพร้อมที่สุดในสายตาของเธอเลยก็ว่าได้
แต่เพราะเขาชอบมาตีสนิทกับคุณยายของเธอเพื่อหวังผลบางอย่าง ซึ่ง
เธอมั่นใจว่าคือบ้านเรือนไทยหลังนี้ จึงเกิดความหมั่นไส้และพาลไม่ชอบ
ขีห้ น้าเขานับตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ถ้าไม่ใช่เพราะต้องการค�ำตอบเธอไม่มที าง
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ขอร้องเขาแน่ๆ
“เธออยากรู้มากเหรอ”
มาร์ ก อซมองเด็ ก สาวที่ ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ วั ย สาวเต็ ม ตั ว ด้ ว ยสายตาที่
คนถูกมองอ่านไม่ออก นัยน์ตาคมกริบของเขาเลื่อนลงไปหยุดที่ริมฝีปาก
สีกุหลาบของเธออย่างเผลอไผล หากแต่ก็รีบดึงสติกลับคืนมาทันที
“ค่ะ” พลอยโสภาพยักหน้าแรงๆ ขณะรอฟังค�ำตอบจากเขาอย่าง
ใจจดใจจ่อ
“รู้แค่ว่าฉันไม่ได้มาเรื่องบ้านก็พอ ฉันมีธุระจะต้องไปท�ำต่อ ขอตัว
ก่อนนะ”
พู ด จบเจ้ า ของร่ า งสู ง ก็ หั น หลั ง กลั บ แล้ ว เดิ น จากไป ปล่ อ ยให้
คนอยากรู้ยืนหน้าบึ้งด้วยความขัดใจอยู่ตรงนั้นเพียงล�ำพัง
“ไม่ได้อยากรู้นักหรอก ไม่บอกก็ไม่ง้อ แต่ต่อไปไม่ต้องมาหายาย
อี ก นะ บ้ า นนี้ ไม่ต ้ อ นรั บ คุ ณ ” พลอยโสภาตะโกนตามหลั ง ชายหนุ ่ ม
ด้วยความโมโห
มาร์กอซได้ยนิ ชัดเจนทุกถ้อยค�ำ แต่เขาท�ำเป็นไม่ใส่ใจและเดินกลับ
คฤหาสน์ด้วยก้าวย่างที่มั่นคง
“ไปถามยายก็ได้” เด็กสาวท�ำปากยื่นใส่แผ่นหลังกว้างที่ค่อยๆ
ห่างออกไป ก่อนจะรีบขึ้นไปบนบ้านเพื่อจะสอบถามผู้เป็นยาย
“ยายจ๋า...พลอยกลับมาแล้วจ้ะ”
ร่ า งบางเดิ น เข้ า ไปโอบกอดร่ า งผอมของผู ้ เ ป็ น ยายที่ นั่ ง อยู่บ น
เก้าอี้หวายด้วยความเคารพรักสุดหัวใจ
พลอยโสภาเติบโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของยายอุบลและ
มารดา แต่หลังคลอด มารดาของเธอก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ท่านอยู่
กับเธอได้ ไม่นานก็ได้จากไปอย่างสงบ ส่วนบิดาไม่มีใครเอ่ยถึง แม้แต่
รูปภาพก็ไม่เคยเห็น เธอจึงคิดมาตลอดว่าท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
จึงไม่มีใครเอ่ยถึงให้เศร้าโศกเสียใจ
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“วันนี้กลับบ้านเร็วได้นะเรา”
คุณยายอุบลวัยหกสิบตอนปลายทอดสายตาเปีย่ มรักมองหลานสาว
เพียงคนเดียวที่ตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดด้วยความเอื้อเอ็นดู อุบลเกิด
ในตระกูลที่มีอันจะกินและเคยมีกิจการร้านอาหารเป็นของครอบครัว
แต่หลังจากบุตรสาวจากไปก็ได้ตัดสินใจขายกิจการ เพราะต้องการดูแล
พลอยโสภาอย่างเต็มที่ แม้จะไม่ได้ร่�ำรวยถึงขั้นเศรษฐี แต่เงินที่ได้จาก
การขายกิจการและเงินที่เก็บสะสมไว้ก็มากพอที่จะส่งเสียหลานสาว
เรียนหนังสือและใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสน
“วันนี้พลอยแค่ไปท�ำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ก็เลยกลับไวจ้ะ”
หลานสาวว่ า พร้ อ มกั บ คลายอ้ อ มแขนจากร่ า งผมบางของยาย
ก่อนจะดึงอีกฝ่    ายเข้าสู่ประเด็นส�ำคัญอย่างแนบเนียน
“เมื่อกี้พลอยเดินสวนกับคุณมาร์กอซ เขามาท�ำไมเหรอจ๊ะยาย”
อุบลไม่ได้ตอบค�ำถามพลอยโสภาในทันที แต่ใช้สายตาที่ร่วงโรย
ไปตามวัยมองส�ำรวจใบหน้าผุดผ่องของหลานสาวอย่างพินจิ เป็นครัง้ แรก
อาจเป็ น เพราะความใกล้ ชิ ด จึ ง ท� ำ ให้ เ ธอหลงลื ม ที่ จ ะสั ง เกตความ
เปลี่ยนแปลงของหลานสาวที่ก�ำลังย่างเข้าสู่วัยสาวเต็มตัว
“พ่อกอดเขาก็แวะมาทักทายตามประสาคนบ้านใกล้เรือนเคียง
น่ะจ้ะ ไม่ได้มาขอซื้อบ้านเราหรอก”
ด้วยความที่รู้สึกถูกชะตาและเอ็นดูชายหนุ่มข้างบ้าน อีกทั้งชื่อ
ของเขาก็เรียกยาก คุณยายจึงขอเรียกมาร์กอซว่ากอด และเรียกแบบนี้
เรื่อยมา
“เหรอจ๊ะ” พลอยโสภามองสบตาผู้เป็นยาย
“จ้ะ” อุบลตอบรับด้วยรอยยิ้มอ่อนๆ เธอจะบอกพลอยโสภาตอนนี้
ได้อย่างไรว่ามาร์กอซไม่ได้มาเพียงแค่ทักทาย แต่มีอีกเรื่องที่ส�ำคัญมาก
มาเจรจากับตนด้วย
พลอยโสภาเห็นประกายบางอย่างในดวงตาของผู้เป็นยาย เธอรู้ว่า
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ท่านไม่ได้หลอก เพียงแต่ยังบอกตนไม่หมดเท่านั้น ที่ส�ำคัญมันเป็นเรื่อง
ที่เธออยากรู้มากเสียด้วยสิ

12 เมียลับแสนรัก

บทที่ 1
หวงก้าง

“คุณมาร์กอซคิดดีแล้วเหรอครับ”

นอร์แมน หนุม่ อเมริกนั วัยสามสิบสองปี ผูช้ ว่ ยคนสนิทและบอดีก้ าร์ด
มากฝีมอื ของซีอโี อหนุม่ ของสายการบินเลย์สนั แอร์ ไลน์และธุรกิจในเครือ
เลย์สันกรุ๊ปเอ่ยถามเจ้านายของตนทันทีท่ีอีกฝ่    ายเดินกลับมาที่คฤหาสน์
หลังงาม
“ฉันคิดดีแล้ว”
มาร์กอซตอบคนสนิทด้วยสีหน้าสงบนิ่งแต่บ่งบอกถึงความมั่นใจ
มหาเศรษฐีหนุ่มลดตัวลงนั่งไขว่ห้าง เอนหลังพิงพนักโซฟาหลุยส์ตัวหรู
ภายในห้องโถงใหญ่ พลางคิดถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อไม่กี่วัน
ที่ผ่านมาของตนกับ มณีมาลา ฉัตราลักษณ์ เลย์สัน มารดาชาวไทย
ที่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่สเปน
“มาร์กอซลูกรัก ลูกยังจ�ำค�ำสัญญาที่ให้ ไว้กับแม่หลังจากแด๊ดดี้
ของลูกจากไปได้ ไหมจ๊ะ”
ธัญวลัย 13

“จ�ำได้ครับ ผมสัญญาว่าจะดูแลคุณแม่และบริหารกิจการของ
ตระกูลเลย์สันให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ตอนนี้ผมก็
ท�ำส�ำเร็จแล้ว” มาร์กอซพูดกับมารดาของเขาอย่างภาคภูมิใจ
“ใช่จ้ะ ลูกชายของแม่ไม่เคยท�ำให้แม่ผิดหวัง แต่ยังเหลือสัญญา
อีกข้อที่แม่เคยขอลูกไว้ แม่คิดว่าถึงเวลาที่ลูกจะต้องท�ำตามสัญญาแล้ว
นะจ๊ะ มาร์กอซ”
มณีมาลากล่าวกับลูกชายด้วยความรู้สึกไม่ต่างกัน จากนั้นเธอก็
ทวงถามสัญญาที่ท�ำให้มาร์กอซถึงกับถอนหายใจหนัก
“เรื่องนั้นผมขอเวลาอีกหน่อยนะครับคุณแม่”
“ไม่ได้จ้ะ” มณีมาลาปฏิเสธด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วย
ความเด็ดขาด เธอให้ โอกาสลูกชายใช้ชีวิตโสดอย่างโชกโชนมานาน
หลายปี ถึงเวลาแล้วทีเ่ ขาจะต้องหาสะใภ้เพือ่ ผลิตทายาทให้ตระกูลเลย์สนั
“โธ่...คุณแม่ครับ ตอนนี้ผม...” มาร์กอซพยายามที่จะอธิบายให้
มารดาเข้าใจถึงความจ�ำเป็นบางอย่าง แต่ท่านกลับไม่ยอมเปิดโอกาสให้
เขาได้พูด
“ยังหาคนที่ถูกใจไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะ ไม่เป็นไร แม่คัดเลือกสาวสวยที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลูกเอาไว้หลายคน เลขาฯ ของแม่ส่งข้อมูลของ
พวกเธอให้คนสนิทของลูกเรียบร้อยแล้ว หน้าทีข่ องลูกคือเลือกคนทีถ่ กู ใจ
ที่สุดเท่านั้นจ้ะ”
มาร์ ก อซยอมรั บ ว่ า บรรดาหญิ ง สาวที่ ม ารดาคั ด เลื อ กมานั้ น มี
คุณสมบัติเพียบพร้อมและเป็นบุตรหลานของคนมีชื่อเสียงในสังคม
แทบทั้งสิ้น พวกเธอเหมาะที่จะเอามาเชิดหน้าชูตาให้วงศ์ตระกูลก็จริง
แต่ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาปรารถนา
“ผูห้ ญิงทีค่ ณ
ุ แม่เลือกให้  ไม่ถกู ใจผมเลยครับ เอาเป็นว่าผมขอเลือก
เองนะครับคุณแม่”
“ได้จ้ะ แต่อย่าลืมเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมด้วยนะจ๊ะ
14 เมียลับแสนรัก

ที่ส�ำคัญแม่ให้เวลาลูกหนึ่งปีเท่านั้น ถ้าลูกยังหาคนที่ถูกใจไม่ได้ แม่จะ
ถือว่าลูกหลบเลีย่ งสัญญาและแม่จะเป็นคนเลือกให้ลกู เอง ตกลงตามนีน้ ะ
มาร์กอซลูกรัก”
“มาดามจะยอมรับได้เหรอครับ ในเมื่ออายุของคุณมาร์กอซกับ...”
“นายจะพูดเรือ่ งอายุทำ� ไมนอร์แมน” มาร์กอซตวัดตาขุน่ ขวางไปยัง
คนสนิทของเขา
“ขอประทานโทษครับคุณมาร์กอซ” นอร์แมนรีบค้อมกายพร้อม
กล่าวค�ำขอโทษเมื่อเผลอพูดจี้ใจด�ำนายหนุ่มเข้าอย่างจัง
“ท�ำให้คณ
ุ แม่ยอมรับคนทีฉ่ นั เลือกเป็นเมียไม่ใช่เรือ่ งยาก คนทีฉ่ นั
เลือกต่างหากที่น่าเป็นห่วง”

พลอยโสภา พงศ์ธาริน ในชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด

ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก้าวลงมาจากรถโดยสารประจ�ำทางเมื่อมัน
หยุดจอดตรงป้ายเยื้องปากซอยบ้านของเธอ ร่างบางเดินทอดน่องไปตาม
ทางเท้าที่ปูด้วยอิฐรูปตัวหนอน ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในซอยเพื่อกลับบ้าน
ทว่าเพียงก้าวแรกทีเ่ ดินเข้าไปก็พบกับชายหนุม่ กลุม่ หนึง่ ซึง่ เธอได้ตงั้ ฉายา
ให้หัวหน้าแก๊งนี้ว่า ‘จิ๊กโก๋ไฮโซ’
“ฉัน...แพ้ทางคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพ้อ ไม่กิน...ไม่นอน อยาก
บอกเธอสักครั้ง โปรดเถอะนะขอวอน หยุดน่ารักได้ ไหมใจฉันก�ำลัง
ละลาย...”
เสียงเพลงท�ำนองเกี้ยวพาราสีที่ดังมาจากชายหนุ่มกลุ่มดังกล่าว
ท�ำให้พลอยโสภาถึงกับกลอกตาและพ่นลมหายใจออกมาอย่างเบื่อหน่าย
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายเศรษฐีซอยติดกันมาดักรอเธออยู่ตรงปากซอย
และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าก�ำลังให้ความสนใจตน หากแต่นกั ศึกษาสาว
คนสวยก็ท�ำเป็นไม่ใส่ใจแล้วเดินผ่านไปเหมือนเช่นวันก่อนๆ ที่พบเจอ
“อย่าเพิ่งไปครับพลอย”
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“คุณมายืนขวางทางฉันท�ำไมคะ”
พลอยโสภาเงยหน้าขึ้นถามร่างสูงโปร่งของคนที่ตนตั้งฉายาให้ว่า
จิ๊กโก๋ไฮโซเมื่อเขาขยับเข้ามาขวางหน้าเธอเอาไว้ ไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่
อีกฝ่    ายจะทราบชือ่ ของเธอ เพราะด้วยฐานะและท่าทีของเขาทีแ่ สดงออกมา
บ่งบอกชัดเจนว่าเขาจะต้องสืบประวัติของเธอมาแล้วแน่นอน
“ผมชื่อนพรุจนะครับ เรียกรุจก็ได้ บ้านของผมอยู่ซอยถัดไปนี่เอง”
นพรุจ ลูกชายคนเดียวของเศรษฐีเจ้าของกิจการปัม๊ น�ำ้ มันหลายแห่ง
แนะน�ำตัวกับหญิงสาวอย่างเป็นทางการ หลังจากที่มายืนดักรอและแซ็ว
เธอหลายครั้ง แต่ฝ    ่ า  ย  หญิงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสนใจ
“ค่ะ คุณนพรุจ หลีกทางให้ฉันได้หรือยังคะ” พลอยโสภาเอ่ยถาม
ตรงๆ
“เดี๋ยวก่อนสิครับพลอย ผมมีของจะมอบให้คุณด้วย”
“ของอะไรคะ” คิ้วได้รูปสีเข้มเหนือดวงตากลมโตของหญิงสาว
ขมวดเข้าหากันอย่างสงสัย
“เอาของมาให้ฉัน” นพรุจหันไปบอกกับลูกน้องของเขา
“ครับลูกพี”่ คนทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ รีบส่งของบางอย่างให้ลกู พีข่ องพวกเขา
อย่างรวดเร็วทันใจ
“ดอกกุหลาบส�ำหรับคุณครับพลอย”
นพรุจยื่นดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ไปตรงหน้าหญิงสาว ท่ามกลาง
สายตาของคนที่เดินผ่านไปมาและคนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้น
พลอยโสภามองดอกกุหลาบช่องามด้วยสายตาว่างเปล่า เธอไม่รู้สึก
ตืน่ เต้นเลยสักนิดทีไ่ ด้รบั ดอกไม้จากชายหนุม่ ทีจ่ ดั ว่าหน้าตาดีและมีฐานะ
ร�่ำรวยอย่างนพรุจ มือของเธอยังแนบอยู่ข้างล�ำตัวไม่ได้ยื่นออกไปรับ
นพรุจคิดว่าหญิงสาวก�ำลังยืนอึ้งเพราะดีใจ จึงพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไป
อย่างไม่ให้เสียเวลา
“ผมขออนุญาตจีบคุณนะครับพลอย”
16 เมียลับแสนรัก

“ฉันไม่อนุญาต!”
น�้ำเสียงทุ้มห้าวทรงพลังและแฝงไว้ด้วยอ�ำนาจที่ดังขึ้นขัดจังหวะ
ดึงความสนใจของทุกคนให้หันไปมองเจ้าของเสียงนั้นเป็นตาเดียว
ความสง่าน่าเกรงขามของชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ในสูทสีเข้มที่
ยืนตระหง่านอยู่ข้างรถยุโรปคันหรูท�ำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นมองอย่าง
ตะลึงงัน ไม่เว้นแม้แต่พลอยโสภา
“คุณมาร์กอซ”
ริมฝีปากบางขยับเบาๆ ขณะจ้องมองเจ้าของชื่อที่ตอบค�ำถามของ
นพรุจแทนตนด้วยความประหลาดใจ หลายเดือนแล้วที่เธอไม่ได้พบหน้า
มหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าของคฤหาสน์หลังงาม ถ้าจ�ำไม่ผิดก็นับตั้งแต่วันที่เขา
ไปหาคุณยายแล้วถูกเธอตะโกนตามหลังอย่างโมโหนั่นแหละ
“กลับบ้านได้แล้วพลอย กลับช้าคุณยายจะเป็นห่วง”
มาร์กอซเอ่ยสั่งหญิงสาวราวกับว่าเธอเป็นคนในปกครองของเขาก็
ไม่ปาน ทว่าพลอยโสภากลับไม่รู้สึกโมโหที่เขาแสดงท่าทีเช่นนั้นในเวลานี้
เพราะเธอก�ำลังหาวิธีหลบหลีกนพรุจอยู่นั่นเอง
“ค่ะ” พลอยโสภาตอบรับอย่างง่ายดายพลางดึงสายตากลับมาที่
นพรุจอีกครั้งเพื่อจะบอกเขาว่า
“ญาติผู้ใหญ่ของฉันมารับแล้วละ ขอตัวก่อนนะคะ”
“รับดอกไม้ของผมไปด้วยสิครับพลอย”
ค�ำพูดของนพรุจท�ำให้หญิงสาวหลุบเปลือกตาลงมองช่อดอกไม้
อีกครั้ง หากยังไม่ทันได้ตัดสินใจ เสียงทุ้มห้าวทรงอ�ำนาจของมาร์กอซ
ก็ดังแทรกขึ้นมา
“คุณยายคงไม่ชอบใจถ้าเห็นเธอหอบดอกไม้ที่ผู้ชายให้กลับไปที่
บ้าน”
พลอยโสภาช�ำเลืองมองคนพูดเล็กน้อยพลางคิดในแง่ดวี า่ มาร์กอซ
อาจจะรู้ว่านพรุจเป็นเพลย์บอย จึงคอยกันท่าให้ ไม่รู้ว่าตัวเองโลกสวย
ธัญวลัย 17

เกินไปหรือเปล่า แต่สิ่งที่เขาท�ำมันเข้าทางเธอพอดี
“ขอบคุณส�ำหรับดอกไม้ค่ะ แต่ฉันคงรับไม่ได้ ขอโทษด้วยนะคะ”
เจ้าของเสียงหวานหันกลับมาพูดกับนพรุจด้วยท่าทีสุภาพ ก่อนจะ
ตัดบทด้วยการเดินตามร่างสูงสง่าของมาร์กอซไปที่รถของเขา
“สงสัยงานนี้ลูกพี่เราจะกินแห้วว่ะ” สองหนุ่มลูกน้องของนพรุจ
กระซิบกระซาบเบาๆ เมือ่ เห็นลูกพีข่ องเขามองตามหลังสาวสวยตาละห้อย
“นั่นน่ะสิ ญาติผ  ู้ ใหญ่ของคุณพลอยท่าทางจะหวงมากด้วย”
“แกสองคนแอบคุยอะไรกัน นินทาฉันอยูใ่ ช่ไหม” นพรุจตวัดตามอง
ลูกน้องทั้งสองคนของเขาตาขวาง
“เปล่าครับลูกพี่” ลูกน้องของนพรุจตอบตรงกันโดยมิได้นัดหมาย
“กลับได้แล้ว” นพรุจเอ่ยสั่งอย่างหงุดหงิดใจ การถูกสาวปฏิเสธ
ดอกไม้ต่อหน้าธารก�ำนัลมันท�ำให้เขารู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมาก

“ท�ำ ไมต้องบอกว่าฉันเป็นญาติผู้ใหญ่ ฉันยังไม่แก่ขนาดนั้น

สักหน่อย”
เจ้ า ของรถคั น หรูเอ่ยต� ำ หนิ ค นตั ว บางขณะที่ ร ถคั น งามก� ำ ลั ง
เคลื่ อ นตั ว เข้ า ไปในซอย ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของคฤหาสน์ ห ลั ง งามและบ้ า น
เรือนไทย
“เพื่อความน่าเชื่อถือไงคะ” พลอยโสภาเบนหน้าไปทางคนตัวใหญ่
พร้อมบอกเหตุผล
“แต่ฉันไม่ได้อยากเป็นญาติผู  ้ ใหญ่ของเธอ” มาร์กอซว่า นัยน์ตา
สีเหล็กที่หันไปมองใบหน้าขาวผุดผ่องของหญิงสาวฉายแววหมกมุน่
ครุ่นคิด
“แล้วคุณจะให้ฉันบอกเขาว่ายังไงล่ะคะถึงจะเหมาะสมและถูกใจ
คุณ”
หญิงสาวย้อนถาม คิ้วได้รูปเหนือแพขนตางอนยาวเลิกขึ้นสูง
18 เมียลับแสนรัก

อย่างสงสัย ความจริงมาร์กอซก็ไม่ได้แก่ เพียงแต่เขาอายุห่างจากเธอ
หลายปีเท่านั้น
“ช่างเถอะ แต่วนั หลังห้ามบอกใครว่าฉันเป็นญาติผ  ู้ ใหญ่ของเธออีก
ละกัน” มาร์กอซถอนสายตาจากใบหน้างดงามแล้วมองเมินไปทางอื่น
“คงไม่มเี หตุการณ์แบบนีเ้ กิดขึน้ บ่อยๆ หรอกค่ะ แต่ยงั ไงก็ขอบคุณ
มากนะคะที่ช่วยกันฉันออกมาจากจิ๊กโก๋ไฮโซนั่น”
“เธอไม่ชอบหมอนั่นใช่ไหมพลอย” มาร์กอซดึงสายตากลับมาที่
พลอยโสภาอย่างรวดเร็ ว หรี่ ต ามองใบหน้ า เรี ย วรู ป ไข่ข องเธออย่าง
หวาดระแวง
“ถ้าฉันชอบเขาจะเดินตามคุณมาขึ้นรถเหรอคะ” พลอยโสภา
เล่นลิ้นและอมยิ้มน้อยๆ ส่งผลให้คนถามคลายความรู้สึกบางอย่างลงไป
บ้าง
“ไม่ชอบก็ดีแล้วละ ผู้ชายสมัยนี้ไว้ ใจไม่ได้” มาร์กอซพูดด้วย
น�้ำเสียงอบอุ่น
“ใช่คะ่ ผูช้ ายสมัยนีเ้ จ้าชู้ มหาเศรษฐีบางคนมีฮาเร็มอยูท่ ตี่ า่ งประเทศ
ด้วยนะคะ”
ค�ำพูดของพลอยโสภาท�ำให้คนที่เคยเจ้าชู้และเคยมีรังรักอยู่ที่
ต่างประเทศถึงกับสะอึก เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเคยมีสื่อหลายแขนงน�ำเสนอ
ข่าวนี้จนโด่งดังไปทั่วโลก แต่นั่นมันเป็นเรื่องในอดีต
“ถ้าบางคนทีเ่ ธอว่ามีฉนั รวมอยูด่ ว้ ยละก็ ขอให้รเู้ อาไว้วา่ ฉันเลิกเจ้าชู้
แล้ว”
“ฉันว่าคุณเก็บค�ำพูดนี้ไว้บอกว่าที่ภรรยาในอนาคตของคุณดีกว่า
ค่ะ” พลอยโสภาแนะน�ำคนร้อนตัวพลางอมยิ้มน้อยๆ
“งั้นเหรอ” นัยน์ตาคมกริบของมาร์กอซจ้องมองใบหน้าขาวสะอาด
ของคนแนะน�ำนิ่งนาน
“ว่าแต่คุณกลับมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไรคะ”
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พลอยโสภาถามแก้เก้อเมื่อรู้สึกถึงประกายบางอย่างในดวงตา
สีเหล็กของมาร์กอซ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�ำไมการพบกันในครั้งนี้ถึง
ท�ำให้เธอรูส้ กึ แปลกๆ กับสายตาของเขาทีจ่ อ้ งมองมา แล้วท�ำไมถึงรูส้ กึ ว่า
ใบหน้าของตนก�ำลังร้อนวูบวาบ
“เมื่อวาน” มาร์กอซตอบสั้นๆ และเป็นฝ่    ายถามเธอบ้าง
“เธอเรียนสาขาอะไรหรือพลอย”
“สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะ”
“อ๋อ...” ชายหนุ่มพยักหน้าเป็นเชิงรับทราบ เขาไม่ได้ถามต่อว่า
จบแล้วพลอยโสภาอยากท�ำงานอะไร เพราะเขาได้วางแผนอนาคตของเธอ
เอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเอง
“ขอบคุณนะคะที่ให้ฉันติดรถมาด้วย” พลอยโสภากระพุ่มมือไหว้
เจ้ า ของรถอย่างรู ้ ม ารยาทเมื่ อ รถคั น หรู เ คลื่ อ นเข้ า จอดข้ า งทางเยื้ อ ง
หน้าบ้านเรือนไทย
“ไม่เป็นไร” แม้นำ�้ เสียงและใบหน้าหล่อเหลาของมาร์กอซจะดูสงบนิง่
ทว่านัยน์ตาสีเหล็กของเขาที่จับจ้องดวงหน้างามกลับฉายความรู้สึก
บางอย่างออกมาโดยไม่รู้ตัว ผิดกับคนถูกมองที่รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ราวกับ
จะเป็นไข้ ซึ่งอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอมาก่อน
“เอ่อ...ขอตัวก่อนนะคะ” บอกกล่าวเจ้าของรถเสร็จก็รีบเปิดประตู
แล้วก้าวลงจากรถโดยไม่รอให้คนของมาร์กอซลงมาเปิดให้
“ท�ำไมจะต้องรีบร้อนขนาดนั้นด้วย” มาร์กอซบ่นพึมพ�ำเมื่อสัมผัส
ได้ถึงอาการลุกลี้ลุกลนของพลอยโสภา
“ผมว่าเธอน่าจะตกใจที่เห็นสายตาของคุณมาร์กอซนะครับ”
นอร์แมนสันนิษฐานอย่างค่อนข้างมั่นใจ โดยมีวอลโดคนสนิท
และบอดี้การ์ดมากฝีมืออีกหนึ่งคนของมาร์กอซนั่งอมยิ้มอยู่ข้างๆ
“พูดมาก กลับบ้านได้แล้ว” มาร์กอซเอ่ยสั่งเสียงเข้ม โดยที่สายตา
ยังจับจ้องประตูรั้วที่พลอยโสภาเดินผ่านเข้าไป ก่อนถามตัวเองในใจ
20 เมียลับแสนรัก

อย่างงุนงงสงสัย
‘สายตาของเรามันชัดเจนจนท�ำให้พลอยหวาดผวาขนาดนั้นเลย
หรือ’

กลิน่ หอมของขนมไทยทีโ่ ชยมาจากทิศทางหนึง่ ท�ำให้คนทีเ่ พิง่ กลับ

มาถึงบ้านรีบน�ำกระเป๋าไปเก็บในห้องนอน ก่อนจะเดินไปยังห้องครัวทันที
“พลอยกลับมาแล้วจ้ะยาย”
หญิงสาวบอกผู้เป็นยายเสียงใส พร้อมกับเดินเข้าไปสวมกอด
ร่างผอมบางที่ก�ำลังท�ำอะไรบางอย่างอยู่ในห้องครัวขนาดย่อมแต่สะอาด
สะอ้าน สิ่งของเครื่องใช้ทุกชิ้นถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
“วันนี้ยายท�ำขนมใส่ไส้  ใช่ไหมจ๊ะ”
“จมูกไวจริงนะเรา” คุณยายอุบลสัพยอกพลางมองหลานสาว
คนสวยด้วยแววตาอ่อนโยน
“อะไรที่พลอยชอบกิน แค่ได้กลิ่นก็จ�ำได้แล้วจ้ะ”
คนเป็นหลานคลายแขนจากร่างผอมบางของผู้เป็นยาย ก่อนยื่น
ใบหน้าไปใกล้ลังถึงซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้ ในการนึ่งเพื่อสูดกลิ่นหอมของ
ขนมใส่ไส้ที่สุกพร้อมรับประทาน
“หอมจังเลยจ้ะยาย”
“วันก่อนเห็นบ่นว่าอยากกิน แล้ววันนี้เราก็บอกว่าจะกลับบ้านไว
ยายก็เลยท�ำให้กิน” คุณยายอุบลบอกคนเป็นหลานด้วยรอยยิ้มเอ็นดู
“ยายของพลอยน่ารักที่สุดในโลกเลยจ้ะ” พลอยโสภายิ้มกว้าง
แต่เมือ่ นึกถึงความล�ำบากของคุณยายขณะลงมือท�ำ รอยยิม้ นัน้ ก็เจือจางลง
“แต่วันหลังยายไม่ต้องท�ำหรอกนะจ๊ะ พลอยซื้อที่ตลาดมากินก็ได้
ถึงมันจะไม่อร่อยเหมือนที่ยายท�ำก็เถอะ”
พลอยโสภาพูดได้เต็มปากและภาคภูมิใจว่าฝีมือการท�ำอาหารและ
ขนมไทยของคุณยายอุบลอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา แม่ค้าทุกเจ้าในตลาด
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แถวบ้านไม่มีใครเทียบยายของเธอได้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอจะไม่ห้าม
หากท่านอยากท�ำคลายเหงา แต่ตอนนี้ยายของเธออายุมากแล้ว เธอจึง
อยากให้ท่านพักผ่อนมากกว่าจะเข้าครัวท�ำขนมให้หลานกิน
“พูดจริงใช่ไหม วันหลังยายจะได้ ไม่ตอ้ งท�ำ” คุณยายอุบลแสร้งถาม
“พลอยเปลี่ยนใจดีกว่า ถ้าวันไหนพลอยอยากกินขนมไทย พลอย
จะลงมือท�ำเองโดยให้ยายเป็นคนบอกสูตรให้ เหมือนทีย่ ายเคยสอนพลอย
ท�ำอาหาร ยายว่าดีไหมจ๊ะ”
หญิงสาวถามความเห็นของผู้เป็นยายด้วยใบหน้าแย้มยิ้ม คุณอุบล
อยากถ่ายทอดความรู้เรื่องการท�ำขนมให้หลานสาวเป็นทุนอยู่แล้ว มีหรือ
ที่จะไม่สนับสนุน
“ไม่ใช่แค่ดี แต่เป็นความคิดที่ดีมากต่างหากล่ะ เฮ้อ...ไม่คิดเลยว่า
จะได้ยินค�ำนี้จากหลานสาวตัวเอง”
หญิงชราแสร้งถอนหายใจคล้ายโล่งอกโล่งใจ เพราะเป็นครั้งแรก
เลยก็ ว ่ า ได้ ที่ พ ลอยโสภาเป็นฝ่  ายเอ่ยปากด้ ว ยตั ว เอง ไม่ต ้ อ งให้ ต น
คะยัน้ คะยอแกมบังคับเหมือนครัง้ ทีใ่ ห้หดั ท�ำอาหารและงานบ้านงานเรือน
“แหม...ยายก็ จะชมหลานทั้งทียังแฝงนัยอย่างอื่นอีกแน่ะ”
คนเป็นหลานแสร้งโอดครวญ
“ที่ยายพร�่ำสอนเราทุกวันก็เพราะหวังดี อยากให้เราเป็นกุลสตรีที่
เก่งเรื่องงานบ้านงานเรือน ความรู้พวกนี้มันจะเป็นผลดีตอนที่แต่งงาน
ไปแล้ว”
“พลอยไม่อยากแต่งงาน อยากอยู่กับยายสองคนแบบนี้ตลอดไป
มากกว่าจ้ะ”
ค�ำพูดของพลอยโสภาท�ำให้หญิงชราเงียบงันอยู่ชั่วขณะ ดวงตาที่
ร่วงโรยไปตามวัยจ้องลึกเข้าไปในนัยน์ตาสุกใสของคนอ่อนวัยกว่า ก่อนจะ
พูดขึ้นด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวลหากมีความกังวลเจือปนอยู่
“เด็กโง่ เราน่ะโตเป็นสาวแล้วนะ ยายเองก็แก่ตวั ลงทุกวัน จะอยูก่ บั
22 เมียลับแสนรัก

เราอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ ถ้ามีผู้ชายดีๆ สักคนอาสาดูแลพลอยแทนยาย
พลอยไม่ควรปฏิเสธเขานะลูก”
“โธ่...ยายจ๋า ผู้ชายดีๆ สมัยนี้มีแต่ในนิยายเท่านั้นแหละจ้ะ แต่ถ้า
มีคนหน้ามืดตามัวหลงมาจริงๆ ละก็ พลอยจะรีบตะครุบไว้จ้ะ”
พลอยโสภาพูดด้วยสีหน้าขบขัน เพราะเธอมั่นใจว่าผู้ชายแบบที่
ยายว่ามีแต่ในนิยายเท่านั้น ฝ่  ายคุณยายอุบลได้ยินเช่นนั้นก็พูดเสริม
ด้วยรอยยิ้มเอ็นดู
“ยายรูว้ า่ ไม่มใี ครดีพร้อมไปเสียทุกอย่างหรอก แต่ถา้ มีขอ้ ดีมากกว่า
ข้อเสียก็ถือว่าใช้ ได้ ยิ่งถ้าเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าเราเขาจะดูแลเราได้ดี
กว่าผู้ชายวัยเดียวกัน เอาเป็นว่าถ้ามีผู้ชายคนไหนเข้าข่ายที่ยายว่ามาชอบ
เราก็ลองศึกษานิสัยใจคอเขาดูละกันนะ”
คุณยายอุบลชีแ้ จงพร้อมทัง้ แนะน�ำยืดยาว ฝ่    ายหลานสาวเมือ่ ได้ยนิ
ค�ำพูดประโยคหนึ่งของคุณยายก็ถึงกับนิ่งงันและหวนคิดถึงสายตาของ
มาร์กอซทันที จนตอนนี้เธอก็ยังตีความหมายไม่ออก รู้เพียงอย่างเดียวว่า
มันแฝงไว้ด้วยอานุภาพบางอย่างที่อันตรายต่อใจของเธออย่างยิ่ง
“เป็นอะไรไป” คุณยายเอ่ยถามเมื่อเห็นหลานสาวเงียบไป
“ปะ...เปล่าจ้ะยาย” คนเป็นหลานส่ายหน้าและเฉไฉไปที่เรื่องอื่น
ทันที “ว่าแต่ยายขูดมะพร้าวเองเหรอจ๊ะ”
“มีคนมาช่วยขูดให้น่ะ” คุณยายอุบลยิ้มอ่อน พลางเอื้อมหยิบ
ห่อขนมใส่ในจานที่เตรียมไว้อย่างช้าๆ
“จะต้องเป็นพี่สายใจแน่ๆ”
พลอยโสภาคาดเดาอย่างค่อนข้างมั่นใจ สายใจคือแม่บ้านของ
คฤหาสน์หลังงาม ยามว่างจากงานในหน้าที่ก็มักจะแวะมาพูดคุยกับยาย
และช่วยท�ำนั่นท�ำนี่เป็นประจ�ำ
“วันนี้สายใจไม่ได้มาหรอกจ้ะ”
“ถ้าไม่ใช่พี่สายใจแล้วใครมาช่วยยายล่ะจ๊ะ” คนเดาผิดขมวดคิ้ว
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อย่างสงสัยใคร่รู้
“พ่อกอดน่ะ” คุณยายอุบลบอกหลานสาว
“คุ ณ มาร์ ก อซ!” พลอยโสภาทวนชื่ อ ที่ ไ ด้ ยิ น จากปากของยาย
เสียงสูง ยอมรับว่าตกใจและไม่อยากจะเชื่อว่า คนที่นั่งในต�ำแหน่งซีอีโอ
ถนัดแต่ใช้สมองและจับปากกาอย่างมาร์กอซจะขูดมะพร้าวเป็น
“เขาขูดมะพร้าวเป็นเหรอจ๊ะยาย” เธอถามอย่างดูแคลน
“ไม่เป็นหรอก แต่เขาอยากลองท�ำ พ่อกอดเขาหัวไว สอนไม่กี่ค�ำ
ท�ำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่หนเดียว เขาก็ท�ำเป็นแล้ว แถมยังขูดไวเสียด้วย”
น�้ ำ เสี ย งและสี ห น้ า ของคุ ณ ยายอุ บ ลยามที่ เ อ่ ย ถึ ง บุ ค คลที่ ส าม
เต็มไปด้วยความชื่นชม จนคนฟังเกิดความหมั่นไส้ขึ้นมาตงิดๆ
“เขามาประจบยายแบบนี้จะต้องมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงแน่ๆ
ถ้าให้พลอยเดา เขาคงอยากได้บ้านของยายมาก ถึงได้ลงทุนท�ำอะไร
ขนาดนี้”
“พ่อกอดเขาไม่สนใจบ้านหลังนี้แล้วละ” ผู้เป็นยายว่า จะบอก
พลอยโสภาไปตามตรงก็กลัวว่าหลานสาวจะตกใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
หลายอย่าง
“แต่ยงั ไงพลอยก็มองว่าพฤติกรรมของเขาน่าสงสัยค่ะ” พลอยโสภา
ท�ำหน้าครุน่ คิด
“เขาก็แค่แวะมาทักทายตามประสาคนรูจ้ กั น่ะ อย่ามองเขาในแง่รา้ ย
นักเลย” คุณยายอุบลแก้ต่างให้คนข้างบ้าน ก่อนจะส่งจานขนมไทยให้
หลานสาวพร้อมกล่าวก�ำชับเป็นการตัดบท
“เอาขนมจานนี้ไปให้พ่อกอดนะ”
“ให้เขาท�ำไมล่ะจ๊ะยาย ขนมแบบนี้เขากินไม่เป็นหรอกจ้ะ ระดับเขา
ต้องกินของหรูหราราคาแพงๆ ชือ่ ออกไปทางฝรัง่ โน่นจ้ะ” แทนทีจ่ ะท�ำตาม
ที่คุณยายสั่ง แต่พลอยโสภากลับทักท้วงยืดยาว
“เอาไปให้เขาเถอะน่ะ เขาอุตส่าห์มาช่วยขูดมะพร้าวให้ ช่วยท�ำอะไร
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อีกหลายอย่าง บอกเขาว่ายายเอามาให้ชิม” คุณอุบลยืนยันความตั้งใจ
ขณะที่หลานสาวยังมีท่าทีอิดออด
“เขาไม่ชิมหรอกจ้ะยาย เสียดายของเปล่าๆ เอาไว้ ให้พลอยกิน
ดีกว่าจ้ะ”
“ถ้าไม่เอาขนมจานนี้ไปให้พ่อกอดก็ไม่ต้องกินขนมที่ยายท�ำ”
ผู้เป็นยายยื่นค�ำขาด
“จะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้ะ” พลอยโสภารับจานขนมมาจากยายอย่าง
จ�ำใจ
“ให้กับมือพ่อกอดด้วยล่ะ” คุณยายอุบลก�ำชับ
“จ้ะ” คนเป็นหลานรับค�ำสั้นๆ จากนั้นก็ประคองจานขนมไทยเดิน
หน้างอง�้ำออกไปจากบ้าน ตรงไปยังประตูทางลัดเล็กๆ ที่เชื่อมระหว่าง
บ้านเรือนไทยเก่าแก่กับคฤหาสน์หลังงาม

เป็นครั้งแรกที่พลอยโสภาเดินเข้ามาในอาณาเขตของคฤหาสน์

หลังงามด้วยความไม่มั่นใจ เธอรู้สึกเหมือนก�ำลังกลัวอะไรบางอย่างที่
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
‘บ้าไปแล้วเรา แค่เขามองด้วยสายตาแบบนั้นจะกลัวไปท�ำไม
ขี้ขลาดไม่เข้าเรื่อง’
หญิงสาวก่นด่าตัวเองในใจพร้อมๆ กับรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะ
เผชิญหน้ากับเจ้าของบ้าน
“น้องพลอย”
“อุ๊ย! พี่สายใจ” คนที่เพิ่งด่าตัวเองในใจว่าขี้ขลาดสะดุ้งโหยง
เพียงเพราะเสียงเรียกของแม่บ้าน
“น้องพลอยกลายเป็นคนขวัญอ่อนไปตั้งแต่เมื่อไรกันคะ” สายใจ
กระเซ้าเมื่อเห็นท่าทางแปลกๆ ของสาวน้อยข้างบ้าน
“พลอยไม่ได้ขวัญอ่อนนะคะ แค่ก�ำลังคิดอะไรเพลินๆ ก็เลยตกใจ
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ค่ะ” หญิงสาวแก้ต่างให้ตัวเองเสียงอ่อน ก่อนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้
“พีส่ ายใจคะ ยายฝากขนมมาให้คณ
ุ มาร์กอซชิมค่ะ รบกวนพีส่ ายใจ
เอาไปให้เขาแทนพลอยด้วยนะคะ”
“ได้สิจ๊ะ” สายใจรับปากอย่างเต็มใจ พลางยื่นมือไปรับจานขนม
จากอีกฝ่    ายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
“ขอบคุณค่ะพี่สายใจ พลอยขอตัวก่อนนะคะ”
พลอยโสภาก็เดินลิ่วๆ กลับบ้านหลังส่งต่อภารกิจนั้นให้กับให้
สายใจ แต่ระหว่างทางที่เดินกลับก็ยังไม่วายระแวง จึงเหลือบซ้ายแลขวา
มองหน้ามองหลังตลอดทาง
“ว้าย!” อุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อจู่ๆ ก็ชนเข้ากับอะไร
สักอย่างทีข่ ยับเข้ามาขวางหน้าท�ำให้รา่ งของเธอเซจนเสียหลัก ม่านตาของ
หญิงสาวขยายกว้าง ใจเต้นโครมครามอย่างไม่ทราบสาเหตุเมือ่ เห็นใบหน้า
หล่อเหลาของคนที่รวบเอวเธอไว้อย่างแนบชิดจนสัมผัสได้ถึงไออุ่นจาก
กายแกร่งของเขา
“คุณมาร์กอซ! คุณมาท�ำอะไรแถวนี้คะ”
“ฉันควรจะถามเธอมากกว่าว่ามาท�ำอะไรลับๆ ล่อๆ ในบ้านของฉัน
แถมยังเดินไม่ระวังอีกด้วย”
มาร์กอซย้อนถามและแสร้งต�ำหนิหญิงสาวทั้งๆ ที่เขาเป็นฝ่   าย
ขยับเข้ามาขวางทางคนตัวเล็กอย่างจงใจหลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรม
แปลกๆ ของเธอ
ค�ำกล่าวหาของมาร์กอซท�ำให้พลอยโสภาได้สติ เธอดันแผ่นอกกว้าง
แล้วพาร่างของตัวเองออกจากอ้อมแขนแข็งแรงของคนร่างใหญ่ ก่อน
แก้ต่างให้ตัวเองพัลวัน
“ยายให้ฉันเอาขนมมาให้คุณชิมและฉันก็ก�ำลังจะเดินกลับ แต่รีบ
ไปหน่อยเท่านั้น ไม่ได้ท�ำลับๆ ล่อๆ สักหน่อย”
“งั้นเหรอ แล้วไหนล่ะขนมของฉัน” เจ้าของบ้านเอ่ยถาม นัยน์ตา
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สีเหล็กจับจ้องใบหน้างดงามของสาวน้อยอย่างไม่วางตา
“ฉันฝากไว้กับพี่สายใจค่ะ”
พลอยโสภารีบบอก เธอไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าท�ำไมจะต้องรู้สึก
แปลกๆ และร้อนวูบวาบที่ใบหน้าเมื่อประสานสายตากับมาร์กอซ ทั้งๆ ที่
เมือ่ ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ หรือเป็นเพราะสายตาทีเ่ ขามองเธอมันเปลีย่ นไป
จากที่เคยมองด้วยความเอ็นดูแบบผู้ ใหญ่กลายเป็นมองแบบชายหนุ่ม
มองหญิงสาว จริงสินะ เธอโตเป็นสาวแล้วนี่ และเขาก็เป็นผู้ชายที่ได้ชื่อว่า
เจ้าชู้ ถึงแม้ว่าระยะหลังข่าวเรื่องสาวๆ ของเขาจะค่อนข้างเงียบก็เถอะ
“คุณยายอุบลฝากมาให้ฉันไม่ใช่หรือ ท�ำไมไม่เอามาให้ฉันโดยตรง
ล่ะ” นัยน์ตาคมหรี่แคบลงอย่างสงสัยและอยากรู้
“ก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนี่คะ จะให้เดินหาทั่วคฤหาสน์
ไม่ไหวหรอกค่ะ” พลอยโสภาให้เหตุผลและหาทางตัดบทสนทนา เพราะ
ถ้าขืนยังยืนอยู่ตรงนี้คงถูกเจ้าของบ้านซักฟอกไม่เลิกแน่ๆ
“ฉันท�ำหน้าที่เสร็จแล้ว ขอตัวก่อนนะคะ” ว่าแล้วก็ท�ำท่าจะเดิน
หลบไปทางหนึ่ง
“เดี๋ยวก่อนสิพลอย จะรีบไปไหนล่ะฮึ” มาร์กอซไม่พูดเปล่า แต่ขยับ
ขวางทางหญิงสาวเอาไว้ทันที
“ฉันจะรีบกลับไปท�ำงานบ้านค่ะ ว่าแต่คณ
ุ มาขวางฉันไว้ทำ� ไมล่ะคะ”
เธอชักสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนอาการบางอย่าง
“ฉันจะฝากของไปให้คุณยายอุบลหน่อย” มาร์กอซบอกเจตนา
แต่แทนที่พลอยโสภาจะมองเขาในแง่ดี เธอกลับหรี่ตามองเขาแล้วถาม
ออกไปอย่างไม่อ้อมค้อม
“ฝากของให้ยายมีจดุ หมายอืน่ แอบแฝงหรือเปล่า ถ้ามีฉนั ไม่รบั ฝาก
และจะห้ามยายไม่ให้รับของฝากจากคุณด้วย”
“ไม่มี” มาร์กอซตอบสั้นๆ ท่าทีหวาดระแวงของเธอท�ำให้เขาต้อง
กลั้นรอยยิ้มเอาไว้
ธัญวลัย 27

“ไหนล่ะคะของทีค่ ณ
ุ จะฝากไปให้ยาย” พลอยโสภาไม่ได้เชือ่ สนิทใจ
แต่เธอรู้ว่าคาดคั้นไปเขาก็ไม่ยอมรับ
“คนของฉันถือมานั่นไง” มาร์กอซพยักพเยิดไปที่วอลโด อีกหนึ่ง
คนสนิทของเขาที่เดินตรงมาพร้อมกับถุงกระดาษสีเข้มสวยหรูซึ่งบรรจุ
ของฝากจากต่างประเทศเอาไว้ภายใน
วอลโดเดินมาถึงก็ส่งของที่ถือมาให้กับผู้เป็นเจ้านาย ก่อนจะค้อม
กายและเดินจากไปอย่างรู้มารยาท
“ของฝากอยู่ในถุงใบนี้ รบกวนเธอเอาไปให้คุณยายอุบลด้วยนะ”
มาร์กอซบอกกล่าวพร้อมกับส่งของที่เพิ่งรับมาจากคนสนิทไป
ตรงหน้าพลอยโสภา
“ค่ะ” พลอยโสภารับปากพร้อมกับยืน่ มือออกไปรับถุงจากมาร์กอซ
มาถือไว้ จากนั้นก็รีบเอ่ยขอตัวทันที “ฉันไปนะคะ”
มาร์กอซยังไม่ทันจะเอ่ยตอบ ร่างบางในชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย
เปิดชื่อดังก็เดินตัวปลิวจากไป ปล่อยให้เจ้าของบ้านหนุ่มมองตามหลัง
ด้วยสีหน้าครุ่นคิด
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บทที่ 2
ปูทาง

“เจอกันครั้งนี้เธอแปลกไปนะพลอยโสภา ท่าทางลุกลี้ลุกลน

ชอบกล”
มาร์กอซพึมพ�ำขณะเดินไปทิ้งตัวลงนั่งตรงมุมพักผ่อน นัยน์ตาคม
ช�ำเลืองมองไปยังบ้านเรือนไทยพลางคิดถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อน
วันที่เขาได้เจอพลอยโสภาเป็นครั้งแรก
เหตุเกิดช่วงสายของวันที่อากาศปลอดโปร่ง มาร์กอซเดินออกมา
สูดอากาศตรงระเบียงห้องนอนของเขาด้วยสีหน้าผ่อนคลาย แต่ใครจะ
คาดคิ ด ว่ า จู ่ ๆ จะมี วั ต ถุ แ ข็ ง ๆ ก้ อ นเล็ ก กลมพุ่ง ฝ่  ามวลอากาศด้ ว ย
ความเร็วสูง ก่อนจะกระแทกเข้าที่ขมับข้างหนึ่งของเขาอย่างจัง
“โอ๊ย!”
“อุ๊ย!”
เสียงอุทานทีด่ งั แว่วเข้าหูทำ� ให้คนทีก่ ำ� ลังใช้มอื คลึงขมับทีป่ วดหนึบ
ตวัดตามองทิศทางนั้นทันใด พบร่างเล็กของเด็กหญิงคนหนึ่งก�ำลังยืน
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อ้าปากค้างมองมาที่เขาด้วยความตกใจ ก่อนจะวิ่งขึ้นบ้านเรือนไทย
เพื่อหนีความผิด โดยไม่ขอโทษเขาสักค�ำ มาร์กอซจึงตามไปสะสางคดี
ถึงบ้านของเจ้าหล่อน
“สารภาพมาซะดีๆ ว่าเมื่อกี้เราไปท�ำอะไรไว้”
คุณยายอุบลคาดคั้นหลานสาวเมื่อเจ้าของคฤหาสน์หลังงามที่
เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เข้ามาร้องทุกข์ถึงในบ้าน พร้อมแสดงหลักฐาน
ซึ่งปรากฏชัดเจนบนใบหน้าหล่อเหลาของมหาเศรษฐีหนุ่มเลือดผสม
“เอ่อ...พลอยใช้หนังสติ๊กยิงมะม่วงบนต้นจ้ะยาย แต่ว่ามันพลาด
เป้าไปนิดหนึ่งจ้ะ”
เด็กหญิงพลอยโสภาวัยสิบสามปีสารภาพกับผู้เป็นยายเสียงอ่อย
ดวงตากลมโตช้อนขึ้นมองใบหน้าของเจ้าทุกข์ที่บุกมาถึงบ้านช้าๆ ก่อนจะ
รีบเบือนหน้าไปอีกทางเพือ่ ซ่อนรอยยิม้ บางอย่างหลังเห็นรอยกลมๆ สีมว่ ง
ที่เด่นหราบนใบหน้าคมสันของเขา
“รู้ว่าตัวเองท�ำผิดแล้วท�ำไมวิ่งหนีเข้าบ้าน ท�ำไมไม่ไปขอโทษพี่เขา”
“ตอนนั้นพลอยตกใจท�ำอะไรไม่ถูกจ้ะยาย” คนกลัวความผิด
สารภาพเสียงอ่อยพลางก้มหน้างุด
“ถ้าไม่อยากให้พี่เขาเอาเรื่องก็รีบขอโทษเดี๋ยวนี้”
“ขอโทษด้วยนะคะคุณมาร์กอซ” พลอยโสภากระพุ่มมือไหว้เหยื่อ
ผู  ้ เคราะห์ร้ายอย่างอ่อนน้อม
“ยายขอโทษแทนหลานด้วยนะจ๊ะ ต่อไปจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
อีกแน่นอนจ้ะ”
“ไม่เป็นไรครับคุณยาย ผมไม่ถือสาเด็กหรอกครับ”
มาร์กอซพูดจากใจและยิ้มให้หญิงสูงวัยอย่างเป็นมิตร ก่อนจะ
เลื่อนสายตามองเด็กหญิงตาโต แก้มป่  องสีชมพูระเรื่อ หน้าตาน่ารัก
ผมสีน�้ำตาลเข้มหยักศกยาวเลยติ่งหูด้วยความเอ็นดู
“ขอบใจมากจ้ะ” คุณยายอุบลยิ้มออกมาอย่างโล่งใจ ก่อนจะ
30 เมียลับแสนรัก

ตวัดตามองหลานสาวที่นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่บนพื้นใกล้ๆ กับตน
“ยังไม่รีบขอบคุณคุณพี่เขาอีก”
“ขอบคุณค่ะ” พลอยโสภากระพุม่ มือไหว้ชายหนุม่ ทีอ่ ายุหา่ งจากตน
หลายปีอีกครั้ง พร้อมฉีกยิ้มจนเห็นฟันซี่ขาวด้วยความโล่งใจ
มาร์กอซยิ้มตอบ ก่อนกวาดสายตามองรอบๆ บ้านพักอาศัยของ
ยายหลานที่ยังคงความเป็นไทยเอาไว้อย่างครบถ้วนด้วยความชื่นชม
“บ้านของคุณยายน่าอยู่จังเลยครับ ผมขออนุญาตเดินชมจะได้
ไหมครับ”
“เชิญตามสบายจ้ะ” คุณยายอุบลตอบรับอย่างเต็มใจ และเบน
สายตาไปทางหลานสาวจอมยุง่ พร้อมเอ่ยแนะน�ำกึง่ ก�ำชับกลายๆ “พาพีเ่ ขา
เดินชมบ้านเราสิ”
“จ้ะยาย” เด็กหญิงพลอยโสภาตอบรับเสียงใส และตั้งใจจะไถ่โทษ
ที่ท�ำไว้ด้วยการเป็นไกด์พาเขาเดินรอบบ้าน “เชิญค่ะคุณมาร์กอซ”
เด็กหญิงพลอยโสภาพามาร์กอซเดินชมรอบๆ บ้านที่ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งในละแวกนี้มีเพียงแต่บ้านหลังนี้เท่านั้น พาไปชม
แปลงผักสวนครัวเล็กๆ ด้านหลังพร้อมทั้งบรรยายให้เขาฟังว่ามีอะไรบ้าง
ซึ่งชายหนุ่มก็รับฟังอย่างตั้งใจ ความน่ารักสดใสสมวัยบวกกับหน้าตา
ที่น่ารักน่าเอ็นดูของเธอ ท�ำให้มาร์กอซรู้สึกเพลิดเพลินอย่างบอกไม่ถูก
“เจ็บมากไหมคะ” เจ้าของเสียงเล็กเอ่ยถามด้วยความห่วงใยเมื่อ
รอยนูนช�้ำบนใบหน้าคมสันชัดเจนขึ้นทุกที
“ไม่เจ็บเท่าไร แต่คงออกไปไหนไม่ได้อีกหลายวัน” มาร์กอซว่า
“ถ้าอยู่แต่ในบ้านแล้วเบื่อก็แวะมาที่นี่นะคะ” เอ่ยชวนด้วยความ
เต็มใจ เธอเป็นคนท�ำให้เขาออกไปไหนไม่ได้ จึงอยากท�ำอะไรชดเชยบ้าง
ซึ่งชายหนุ่มก็พยักหน้าตอบรับทันที
มาร์กอซแวะมาทักทายคุณยายอุบลและหลานสาวทุกครั้งที่กลับ
เมืองไทย ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากทั้งสองเป็นอย่างดี แต่แล้วความรู้สึก
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ดีๆ ที่พลอยโสภามีต่อเขาก็หมดไป กลายเป็นความหมั่นไส้และไม่ชอบ
หน้าเพียงเพราะเขาเอ่ยปากขอซื้อบ้านเรือนไทยพร้อมที่ดินจากคุณยาย
อุบล แต่ส�ำหรับมาร์กอซแล้วยังคงรู้สึกดีและเฝ้ามองเด็กหญิงข้างบ้าน
ด้วยความเอ็นดูเสมอมา
จนกระทั่งวันหนึ่งที่มาร์กอซเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติเกิดขึ้น
กับใจของเขา วันนั้นเขากลับมาประเทศไทยและบังเอิญเห็นเด็กหนุ่ม
หน้าตาดีขี่มอเตอร์ ไซค์บิ๊กไบค์มาส่งพลอยโสภาที่หน้าบ้านของเธอ
“พับผ่าสิ! เราเป็นบ้าอะไร”
ภาพเด็กสาวใบหน้าเรียวรูปไข่ ผมหยักศกที่ยาวจนถึงกลางหลัง
ถูกรวบเอาไว้คล้ายหางม้ายืนล�่ำลาเด็กหนุ่มด้วยความสนิทสนม ท�ำให้
ใจของมาร์กอซรุ่มร้อนดั่งไฟและรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรง
ตอนนั้นมาร์กอซไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไร จนกระทั่งวันที่
ถูกมารดารบเร้าเรื่องแต่งงาน หนุ่มวัยสามสิบเศษรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
เมื่อค้นพบว่าจริงๆ แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวข้างบ้านไม่ใช่ความ
ไม่พอใจ แต่มันคือความหึงหวง และเป็นเหตุผลหลักที่ท�ำให้เขาขยัน
เดินทางมาประเทศไทย
“เมื่ อ ไรเธอจะเข้ า ใจเจตนาและความปรารถนาของฉั น เสี ย ที
พลอยโสภา”

“พ่อกอดไม่น่าซื้อของฝากมาให้สิ้นเปลืองเลย คิดเป็นเงินไทย

คงจะแพงมาก”
คุณยายอุบลพูดขึน้ ขณะหยิบของฝากออกมาจากถุงกระดาษใบหรู
และเมื่อคลี่ออกมาดูก็พบว่ามันคือผ้าคลุมไหล่ ซึ่งคนซื้อมาฝากเลือกสีสัน
และลวดลายได้เหมาะกับวัยของคนรับมากทีเดียว
“พลอยไม่เชื่อหรอกนะคะว่าเขาไม่หวังอะไรจากสิ่งที่เขาท�ำให้ยาย
คนสมัยนี้หว่านพืชเพื่อหวังผลทั้งนั้นแหละค่ะ”
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พลอยโสภายังเชือ่ ว่ามาร์กอซจะต้องมีจดุ มุง่ หมายบางอย่างแอบแฝง
แม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่มีก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงแถมร�่ำรวยมหาศาล
อย่างเขาไม่เอาเวลามาเสียโดยเปล่าประโยชน์แน่ๆ
“แล้วพลอยคิดว่าพ่อกอดเขาหวังอะไรจากเราล่ะฮึ” ผู้เป็นยายถาม
หยั่งเชิง
“ตอนนี้พลอยยังไม่รู้ แต่พลอยมั่นใจว่าจะต้องมีแน่ๆ”
คนเป็นหลานตอบอย่างมั่นใจ
“แล้วคิดว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายล่ะ” คุณยายซักต่อ
“ก็ต้องร้ายสิจ๊ะยาย เขาอาจจะท�ำให้เราตายใจแล้วหาทางท�ำให้
บ้านหลังนี้เป็นของเขาก็ได้”
ค�ำตอบแง่ลบของพลอยโสภาท�ำเอาผูเ้ ป็นยายถึงกับถอนหายใจยาว
อย่างเอือมระอาและอดที่จะติติงอีกฝ่    า  ยไม่ได้
“มองเขาในแง่ร้ายเกินไปแล้วนะเรา เปิดใจให้กว้างแล้วมองเขา
ในแง่ดีบ้าง ยายว่าพ่อกอดเขาเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะ”
พลอยโสภาได้ยนิ คุณยายพูดถึงมาร์กอซในทางชืน่ ชมก็รบี เปิดเผย
ความจริงบางอย่าง เพราะไม่อยากให้ท่านหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
และเสียรู้คนข้างบ้าน
“ยายไม่รู้อะไร ผู้ชายที่ยายบอกว่าเขาเป็นคนดีน่ะเขาเจ้าชู้จะตาย
ตอนอยู่เมืองนอกเขาเปลี่ยนคู่ควงเป็นว่าเล่นเลยนะจ๊ะ”
“ติดตามข่าวสารของเขาด้วยหรือไงเราน่ะ” คุณยายอุบลมอง
หลานสาวพลางเลิกคิ้วสูง
“ไม่ได้ติดตาม แต่บังเอิญเห็นต่างหากล่ะคะ” พลอยโสภารีบบอก
คุณยายอุบลโคลงศีรษะ ยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก ก่อนดึงสายตา
กลับไปที่ถุงของฝากจากมาร์กอซอีกครั้ง พร้อมกับพูดขึ้นด้วยความ
ประหลาดใจ
“อ้าว! ยังเหลือของฝากอีกชิ้นหนึ่งนี่”
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“ซื้อของฝากมาให้ยายหลายชิ้นแบบนี้ จะต้องมีจุดประสงค์อื่น
แอบแฝงแน่ๆ”
“แต่ชิ้นนี้ไม่ใช่ของยายนะ เขาเขียนโน้ตไว้ว่าฝากให้...”
พูดยังไม่ทันจบ เสียงใสแฝงความอยากรู้ของหลานสาวก็ดังแทรก
ขึ้นมา
“เขาฝากให้ใครจ๊ะยาย”
“ฝากให้เรานั่นแหละ”
“จริงเหรอจ๊ะ” พลอยโสภาถามออกไปอย่างตืน่ เต้นด้วยความลืมตัว
แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าดีใจจนออกนอกหน้าก็รีบเปลี่ยนท่าทีทันใด
“คิดว่าเอาของฝากมาให้แล้วพลอยจะมองเขาในแง่ดีงั้นเหรอ
ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก ว่าแต่เขาซื้ออะไรมาฝากพลอยเหรอจ๊ะยาย”
ออกตัวรักษาภาพลักษณ์ ให้ตัวเองเสียดิบดี แต่ประโยคสุดท้าย
กลับเผลอเอ่ยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างลืมตัว
“อยากรู้ก็เปิดดูเอาเอง” ผู้เป็นยายว่าขณะส่งกล่องของฝากให้กับ
หลานสาว
“คงไม่ใช่ระเบิดน้อยหน่าหรอกนะคะ” พลอยโสภายืน่ มือออกไปรับ
พร้อมกับพูดทีเล่นทีจริง
“เรานี่คิดอะไรไม่เข้าท่าเลยนะ” ผู้เป็นยายเอ่ยต�ำหนิพลางส่ายหน้า
อย่างระอา
พลอยโสภาเปิดกล่องของฝากด้วยท่าทางปกติ พยายามไม่แสดง
อาการใดออกมาเพราะรู้ว่าผู้เป็นยายก�ำลังจับตามองอยู่ ทว่าสิ่งของที่
นอนนิ่งอยู่ในกล่องสวยหรูนั้นไม่อาจบดบังความรู้สึกบางอย่างที่ฉายชัด
ทางแววตาของเธอได้
“พ่อกอดซื้ออะไรมาฝากเราล่ะ” คุณยายเอ่ยถามเมื่อเห็นประกาย
ตื่นเต้นในดวงตากลมโตของหลานสาว
“นาฬิกาข้อมือจ้ะยาย” เธอตอบผู้เป็นยายโดยสายตายังจับจ้อง
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อยู่ที่นาฬิกาสีโรสโกลด์เรือนสวยแบรนด์ดังของต่างประเทศที่มาร์กอซ
ซื้อมาฝาก
“อืม...” หญิงสูงวัยพยักหน้ารับรู้ ก่อนจะหยั่งเชิงหลานสาวด้วย
ค�ำพูดต่อมา “เอาไปคืนพ่อกอดดีกว่าไหม”
“เอาไปคืนท�ำไมล่ะยาย” พลอยโสภาโพล่งถามพลางเงยหน้าขึ้น
มองผู้เป็นยายอย่างงงงัน
“อ้าว! ก็เราไม่ชอบหน้าเขานี่ จะเก็บของฝากเขาไว้ท�ำไมล่ะ”
ผู้เป็นยายว่าและแสร้งท�ำหน้าฉงน
“ถ้าเอาไปคืนมันเสียมารยาทนะยาย พลอยว่าเก็บเอาไว้ดีกว่าจ้ะ
ไหนๆ เขาก็ซื้อมาฝากแล้ว”
ท่าทีที่เปลี่ยนไปของพลอยโสภาท�ำให้ผู้เป็นยายส่ายหน้าเบาๆ
รู้สึกทั้งเอ็นดูทั้งหมั่นไส้หลานสาวในเวลาเดียวกัน
“แบบนี้มันเข้าข่ายเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลแต่กินน�้ำแกงนะ
พลอย”
“พลอยไม่ได้เกลียดเขา แค่หมั่นไส้และคิดว่าเขาเข้ามาหาเรา
เพราะมีจุดประสงค์เท่านั้นเองจ้ะ” พลอยโสภากล่าวแก้เสียงอ้อมแอ้ม
“อืม...ไม่ได้เกลียด แค่หมั่นไส้ ยายเข้าใจแล้วละ” หญิงชราทวน
ค�ำตอบของหลานสาวพลางซ่อนรอยยิ้มบางอย่างเอาไว้ภายใต้ ใบหน้า
สงบนิ่ง
พลอยโสภาอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เกิด ท�ำไมเธอจะไม่รู้ว่าท่าน
ก�ำลังคิดอะไร คุณยายคงก�ำลังข�ำกับการกระท�ำของเธออยู่ แต่จะท�ำ
อย่างไรได้ ในเมื่อมันเป็นของที่เธออยากได้พอดี อีกอย่างถึงเธอจะรับไว้
ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมองเขาในแง่ดีเหมือนเมื่อก่อน
“ยายอย่าเข้าใจผิดคิดว่าพลอยจะหลงชื่นชมเขานะจ๊ะ พลอยแค่
รับไว้ตามมารยาท”
“ยายไม่เข้าใจผิดหรอกน่ะ เราว่ายังไงยายก็เชื่อตามนั้นแหละ”
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คุณยายอุบลเลีย้ งพลอยโสภามาตัง้ แต่แบเบาะ นิสยั ใจคอหลานสาว
เป็นอย่างไรเธอย่อมรู้ดี พลอยโสภาไม่ได้เกลียดมาร์กอซ แต่ยังรู้สึก
หวาดระแวงในตัวมหาเศรษฐีหนุ่ม กลัวว่าเขาจะยังหวังครอบครองบ้าน
หลังนี้ ยิ่งชายหนุ่มเข้ามาตีสนิทกับคุณยายอุบล คนเป็นหลานก็ยิ่งระแวง
เข้าไปใหญ่ โดยหารู้ ไม่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว
“งัน้ พลอยเอาของฝากไปเก็บแล้วเข้าครัวท�ำกับข้าวก่อนนะจ๊ะยาย”
“ไปเถอะจ้ะ เอาของยายไปเก็บให้ด้วยละกัน”
“ได้จ้ะยาย” คนเป็นหลานรับค�ำแข็งขัน ก่อนจะลุกจากไปพร้อม
ของฝากจากแดนไกล
“มองเขาในแง่ร้ายแบบนี้แล้วเมื่อไรจะรู้ว่าผู้ชายเขามีใจให้ล่ะ
ยายพลอยเอ๊ย”
ผู้เป็นยายร�ำพึงพลางถอนหายใจขณะมองตามหลังหลานสาวไป
จนอีกฝ่    า  ยเดินหายเข้าไปในห้องนอนส่วนตัว

เสียงโทรศัพท์มือถือของมาร์กอซดังขึ้นขณะที่ชายหนุ่มออกมา

สู ด อากาศยามเย็ น บริ เ วณระเบี ย งห้ อ งพั ก ชั้ น ที่ ส องของคฤหาสน์ ห รู
เสียงนั้นท�ำให้หญิงสาวข้างบ้านที่ก�ำลังรดน�้ำต้นไม้อยู่ข้างรั้วรู้ตัว เธอจึง
ช�ำเลืองมองขึน้ มาด้วยความสงสัย พอเห็นว่าเขายืนมองอยูก่ ร็ บี ดึงสายตา
กลับไปแล้วรดน�้ำต้นไม้ต่อตามปกติ
“สวัสดีครับคุณแม่ มีอะไรหรือเปล่าครับ” มาร์กอซเอ่ยทักทาย
เมื่อรู้ว่าเป็นสายของมารดาสุดที่รัก
“แม่จะต้องมีธุระด้วยเหรอจ๊ะถึงจะโทร.มาหาลูกชายได้” มณีมาลา
ย้อนถามทายาทเพียงคนเดียวของเธอด้วยความหมั่นไส้นิดๆ
“ส�ำหรับคุณแม่ไม่ต้องมีธุระก็โทร.ได้ครับ ผมรับสายตลอดยี่สิบสี่
ชั่วโมง” มาร์กอซตอบมารดาของเขาอย่างเอาใจ
“ปากหวานก็เป็นนี่เรา” ผู้เป็นมารดาสัพยอกหยอกเย้า
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“ว่าแต่ลูกของแม่ท�ำอะไรอยู่เหรอจ๊ะ”
“ผมก�ำลังมองหาลูกสะใภ้  ให้คุณแม่อยู่ไงครับ”
มาร์กอซตอบมารดาทีเล่นทีจริง ขณะทีส่ ายตาจ้องมองไปยังร่างบาง
ในชุ ด เสื้ อ ยื ด สี ฟ ้ า กางเกงขาสั้ น ที่ ก� ำ ลั ง รดน�้ ำ ต้ น ไม้ อย่างขะมั ก เขม้ น
ไม่วางตา
“จริงเหรอจ๊ะ” ผู้เป็นมารดาถามอย่างไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไร
“จริงครับคุณแม่” ชายหนุ่มยืนยันหนักแน่นกว่าทุกครั้ง
“งั้นแม่ก็ใกล้จะได้ไปสู่ขอลูกสะใภ้แล้วสิจ๊ะ แม่อยากอุ้มหลานแล้ว
มาร์กอซ” น�้ำเสียงของมณีมาลาบอกถึงความตื่นเต้นและดีใจ
“ผมรับรองว่าคุณแม่จะต้องได้สู่ขอเธอแน่ๆ แต่อาจจะช้าหน่อย
นะครับ”
“อ้าว! ท�ำไมล่ะ” ค�ำตอบของมาร์กอซท�ำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกไม่ต่างจาก
ถูกผลักตกลงมาจากที่สูง จึงคาดคั้นเอาค�ำตอบจากลูกชายทันที
“หรือว่าลูกหลอกให้แม่ดีใจเล่น แต่จริงๆ แล้วยังไม่มีเป้าหมายฮึ
มาร์กอซ สารภาพมาซะดีๆ”
“ผมมีเป้าหมายแล้วจริงๆ ครับ”
ชายหนุ ่ ม ยื น ยั น อี ก ครั้ ง พลางเดิ น กลั บ เข้ า ห้ อ งเมื่ อ ต้ อ งเอ่ ย ถึ ง
รายละเอียดอื่นๆ ของเป้าหมาย เขายังไม่อยากให้ฝ    ่ ายหญิงรู้จนกว่าเธอ
จะมองเขาในสายตาที่ดีขึ้น
“เพียงแต่คนทีผ่ มอยากได้มาร่วมใช้นามสกุลกับเราเธอเพิง่ จะเรียน
มหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งเองครับ”
“ลูกชอบเด็ก!”
“เธอไม่ใช่เด็กครับคุณแม่ เธอโตเป็นสาวแล้วครับ และผมชอบ
เธอมาก” คนเป็นลูกชายกล่าวแก้เมื่อพอจะจับความรู้สึกของผู้เป็นแม่
ผ่านน�้ำเสียงนั้นได้
“ลูกจะรักชอบใครแม่ไม่วา่ แต่ตอ้ งดูความเหมาะสมด้วยนะมาร์กอซ
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อย่าลืมว่าลูกเป็นถึงผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นประมุขของตระกูลเลย์สนั ลูกรูด้ ี
ใช่ไหมว่าภรรยาของลูกควรจะมีคุณสมบัติยังไง คนที่เหมาะสมกับลูก
และเข้าตาแม่มีหลายคนเลยนะ ลูกจะลองเลือกดูสักหน่อยไหม”
“ไม่ครับ” มาร์กอซปฏิเสธทันควัน “ผมเลือกแล้วและจะไม่มีวัน
เปลี่ยนใจ”
“แต่ว่าเธออายุห่างจากลูกมากเลยนะมาร์กอซ แม่กลัวว่าเธอจะท�ำ
หน้าที่ได้  ไม่ดีพอ”
“ความชอบเป็นสิ่งที่บังคับฝืนใจกันไม่ได้นะครับคุณแม่ แต่หน้าที่
อย่างอื่นฝึกฝนกันได้ ผมมั่นใจว่าผู้หญิงที่ผมเลือก เธอเป็นภรรยาที่ดีได้
แน่นอน อ้อ! ขอความกรุณาคุณแม่อย่าเอ่ยถึงความแตกต่างเรื่องอายุอีก
นะครับ”
“จ้า...พ่อลูกชาย ไม่พดู ถึงอีกก็ได้ เอาเป็นว่าเรือ่ งลูกสะใภ้แม่ยกให้
ลูกจัดการเองละกัน ขอแค่อย่าท�ำให้แม่ต้องขายหน้าเพื่อนๆ ในวงสังคม
ก็พอ”
“นอกจากผมจะไม่ทำ� ให้คุณแม่ขายหน้า ผมมั่นใจว่าคุณแม่จะต้อง
หลงรักเธอ”
“ขี้โม้หรือเปล่าลูกชาย แต่ยังไงแม่ก็มั่นใจสายตาของลูกจ้ะ” ผู้เป็น
แม่พูดอย่างอารมณ์ดี
“ขอบคุณครับคุณแม่ แต่ถ้าจะให้ดีคุณแม่อย่าเพิ่งโทร.มาเร่งผม
นะครับ ของแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไป ใจร้อนไม่ได้ครับ”
“จ้าพ่อลูกชาย อย่าปล่อยให้แม่รอเก้อก็แล้วกัน เพราะถ้าคราวนี้
ลูกยังหาสะใภ้ ให้แม่ไม่ได้ แม่จะจัดการหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ลูกเอง
ตกลงตามนี้นะจ๊ะ”
มณีมาลารูว้ า่ บุตรชายไม่ชอบการบังคับ จึงทิง้ ท้ายด้วยการยืน่ ค�ำขาด
เพื่อกระตุ้นให้เขากระตือรือร้นมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้
“ครับ” มาร์กอซตอบรับสั้นๆ แต่หนักแน่นในที เขาเองไม่ใช่
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คนใจเย็น แต่ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะฝ่  ายหญิงเพิ่งแตกเนื้อสาว
และยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำไปว่าเขาคิดอย่างไรกับเธอ มิหน�ำซ�้ำแม่คุณยังมอง
เขาในแง่ร้ายอีกด้วย
มาร์กอซเดินออกไปทีร่ ะเบียงห้องพักอีกครัง้ หลังวางสายจากมารดา
นัยน์ตาสีเหล็กกวาดมองหาร่างบางของสาวน้อยข้างบ้าน แต่พบเพียง
ความว่างเปล่า
“สงสัยจะกลับเข้าบ้านไปแล้ว” เจ้าของเสียงทุม้ พึมพ�ำอย่างเสียดาย
ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับเข้าห้อง โดยหารู้ ไม่ว่าคนที่เขามองหา เธอเร้นกาย
หลบอยู่หลังต้นมะม่วงนั่นเอง
“เขาแอบมองเราท�ำไมกันนะ” พลอยโสภาท�ำหน้าครุ่นคิดหลังจาก
เห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของมาร์กอซ “ท�ำตัวน่าสงสัยขึ้นทุกวัน ฉันจะต้อง
รู  ้ ให้ ได้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่”
พลอยโสภาเดินกลับเข้าบ้าน สมองของเธอยังคิดถึงเรื่องมาร์กอซ
ตลอดเวลาทีน่ งั่ รับประทานอาหารมือ้ เย็นกับผูเ้ ป็นยาย ครัน้ เมือ่ ถึงเวลานอน
ก็ยังไม่วายคิดถึงเรื่องของเขา!

“วันนี้พลอยอาจจะกลับค�่ำหน่อยนะจ๊ะยาย”

พลอยโสภาในชุดนักศึกษาเดินเข้าไปบอกกับผู้เป็นยายที่ออกไป
นัง่ พักผ่อนอยูต่ รงชานโล่งหน้าบ้านเรือนไทยหลังอาหารมือ้ เช้าเสร็จสิน้ ลง
“จะไปเถลไถลที่ไหนอีกล่ะเรา”
คุณยายถามหลานสาวด้วยความอยากรู้มากกว่าจะต�ำหนิต่อว่า
ด้วยรู้ว่าพลอยโสภาไม่เคยออกนอกลู่นอกทาง ไม่เคยสร้างปัญหาให้เธอ
ต้องหนักใจนั่นเอง
“พลอยจะไปท�ำงานพิเศษจ้ะยาย”
พลอยโสภาบอกกับยายไปตามตรง เมื่ออาทิตย์ก่อนเธอนั่งรถ
ประจ�ำทางผ่านร้านอาหารหรูแห่งหนึง่ ซึง่ ติดป้ายรับสมัครพนักงาน เธอเห็น
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ว่าร้านตั้งอยู่ระหว่างบ้านและมหาวิทยาลัย การเดินทางค่อนข้างสะดวก
จึงเข้าไปสอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัครเอาไว้ หลังจากนั้น
อีกสองวันทางร้านก็แจ้งกลับมาว่าให้เธอเข้าไปพูดคุยรายละเอียดเพิม่ เติม
ก่อนจะบอกให้เธอเข้าไปเริ่มงานวันนี้
ดวงตาที่ฉายแววอ่อนโยนอยู่เป็นนิจของหญิงอาวุโสหยุดนิ่งที่
ดวงหน้าสวยสมวัยของหลานสาว ก่อนจะเอ่ยถามออกไปด้วยความ
เป็นห่วง
“มันจะไม่กระทบกับการเรียนของพลอยเหรอลูก”
“ไม่กระทบแน่นอนจ้ะยาย พลอยสัญญาว่าจะไม่ทำ� ให้เสียการเรียน
จ้ะ”
พลอยโสภายืนยันให้ผู้เป็นยายคลายกังวล เธอรู้ว่าคุณยายมี
เงินเก็บจ�ำนวนหนึ่ง ท่านใช้เงินก้อนนั้นเลี้ยงดูแลส่งเสียเธอศึกษาเล่าเรียน
ในสถาบันที่ดี ผ่านไปแล้วหลายปีเงินก้อนนั้นย่อมร่อยหรอ เพราะคุณยาย
ไม่ได้ลงทุนท�ำการค้าเหมือนสมัยก่อน ตอนนี้เธอโตแล้วจึงอยากแบ่งเบา
ภาระของท่านให้ ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ค่าจ้างจากงานพิเศษอาจจะ
ไม่มาก แต่มันก็พอแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้บ้าง
“บอกยายก่อนว่าท�ำไมถึงอยากท�ำงานพิเศษฮึ”
ผู้เป็นยายเอ่ยถามเสียงนุ่ม ไม่ใช่ครั้งแรกที่พลอยโสภาออกไปหา
งานพิเศษท�ำ หลานสาวเคยแอบเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารตอนเรียน
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เพราะต้องการหารายได้พิเศษเพื่อซื้ออุปกรณ์
การเรียนและซื้อของที่อยากได้ เมื่อผู้เป็นยายทราบเรื่องก็อบรมสั่งสอน
หลานว่าจะไปท�ำอะไรทีไ่ หนให้บอกตนก่อนทุกครัง้ ซึง่ พลอยโสภาก็เชือ่ ฟัง
ค�ำสอนของคุณยายและท�ำตามอย่างว่านอนสอนง่าย
“พลอยอยากใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ อีกอย่าง
พลอยอยากจะหาประสบการณ์ด้วยจ้ะ ยายอนุญาตนะจ๊ะ” พลอยโสภา
ชี้แจงเหตุผลและมองผู้เป็นยายด้วยสายตาออดอ้อน
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“มาถามอะไรตอนนี้ล่ะ เขาให้ ไปท�ำงานวันนี้แล้วไม่ใช่หรือไง”
“ใช่จ้ะ แต่ถ้ายายไม่อนุญาต พลอยไปแจ้งทางร้านก็ได้จ้ะ”
“ถ้าใจเราอยากท�ำก็ไปท�ำเถอะ ยายไม่ห้ามหรอก แต่ท�ำแล้วก็ต้อง
ท�ำให้ดี อย่าให้เขาว่าเอาได้ ที่ส�ำคัญดูแลตัวเองให้ดี อย่ากลับบ้านให้มัน
ค�่ำมืดนัก ยายเป็นห่วง”
“จ้ะยาย ยายไม่ตอ้ งเป็นห่วงนะจ๊ะ พลอยจะดูแลตัวเองให้ดที สี่ ดุ จ้ะ”
พลอยโสภารับปากอย่างหนักแน่น
“รีบไปเรียนเถอะ สายมากแล้วเดี๋ยวรถจะติด” ผู้เป็นยายเอ่ยบอก
มือเหี่ยวย่นตามวัยยกขึ้นสัมผัสศีรษะของหลานสาวเบาๆ อย่างเอื้อเอ็นดู
“จ้ะยาย พลอยไปนะจ๊ะ”
พลอยโสภากอดร่างผอมบางของยายด้วยความรัก ก่อนจะหยิบ
กระเป๋ า ผ้ า คู ่ ใ จขึ้ น สะพายไหล่ แ ล้ ว เดิ น ลงจากเรื อ นไทยด้ ว ยความ
กระตือรือร้น โดยมีสายตาอ่อนโยนของผู้เป็นยายมองตามจนร่างบาง
พ้นไปจากตัวบ้าน ก่อนร�ำพึงกับตัวเองเบาๆ
“ยายดีใจที่หลานรักของยายมีความมานะพยายาม และมีความ
กระตือรือร้น ไม่งอมืองอเท้า ยายเชื่อเหลือเกินว่าหลานสาวของยาย
จะต้องมีอนาคตที่สดใสและมีความสุข”
ยายอุบลรูว้ า่ สาเหตุหนึง่ ทีพ่ ลอยโสภาอยากหางานพิเศษท�ำก็เพราะ
ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เป็นยายที่ไม่มีรายได้หลัก แต่ต้อง
รั บ ภาระเลี้ ย งดู แ ละส่ ง เสี ย ค่ า เล่ า เรี ย นตั้ ง แต่ ห ลานยั ง เด็ ก จนกระทั่ ง
เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเอาการ ล�ำพังเงินของยายอุบล
ที่เก็บไว้ย่อมไม่พอใช้แน่ๆ แต่ที่ท�ำให้สองยายหลานอยู่อย่างไม่ขัดสน
ก็เพราะมีคนช่วยส่งเสียค่าศึกษาเล่าเรียนให้พลอยโสภานั่นเอง และคนที่
ทราบเรื่องนี้ก็มีเพียงคุณยายอุบลเท่านั้น

ร่างสูงใหญ่สง่างามในชุดสูทสากลสีเข้มดูภูมิฐานและทรงอ�ำนาจ
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ก้าวออกมาจากคฤหาสน์หลังใหญ่ ช่วงขายาวที่ก้าวถี่ๆ ตรงไปยังรถคันหรู
ที่วอลโดเปิดประตูไว้รอนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าของร่างสูงก�ำลังรีบเพียงใด
“รีบไปให้ทันก่อนที่เป้าหมายของฉันจะถึงปากซอย”
มาร์กอซออกค�ำสั่งขณะก้าวขึ้นไปนั่งภายในห้องโดยสารของรถ
คันหรู วันนี้เขามีประชุมช่วงบ่าย แต่ที่ออกบ้านช่วงเช้าก็เพราะว่ามีภารกิจ
ส�ำคัญรอเขาอยู่
“ครับ” นอร์แมนตอบรับอย่างแข็งขัน และทันทีที่วอลโดก้าวขึ้นมา
นัง่ ประจ�ำทีด่ า้ นหน้า เขาก็รบี พายานพาหนะคันหรูเคลือ่ นออกจากคฤหาสน์
สองบอดี้การ์ดช่วยกันมองหาเป้าหมายของเจ้านายไปพร้อมๆ กับ
ภาวนาในใจขอให้ตามทัน อารมณ์ของนายหนุ่มของพวกเขาจะดีหรือ
ขุ่นมัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับภารกิจแรกของวันนี้
“คุณพลอยโสภาอยู่นั่นครับ คุณมาร์กอซ” วอลโดรายงานเจ้านาย
ด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ เต้น ส่งผลให้นยั น์ตาสีเหล็กของผูเ้ ป็นเจ้านายเปล่งประกาย
ทันที
“จอดรับเธอ”
“ครับ” หลังค�ำสั่งนั้น นอร์แมนซึ่งท�ำหน้าที่เป็นสารถีก็รีบเปิด
สัญญาณไฟแล้วพารถเข้าไปจอดข้างทาง เยื้องร่างบางในชุดนักศึกษาที่
เดินหน้าตั้งหลังตรงอยู่บนฟุตปาธไปเล็กน้อย
พลอยโสภาปรายตามองรถคันหรูคนุ้ ตาทีจ่ ๆู่ ก็เลีย้ วเข้ามาจอดเยือ้ ง
ด้านหน้าอย่างสงสัย และจังหวะที่เธอก�ำลังจะก้าวผ่านรถคันดังกล่าว
กระจกหน้าต่างห้องโดยสารก็เลื่อนลงช้าๆ
“คุณมาร์กอซ” หญิงสาวเอ่ยทักทายเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาของ
คนที่นั่งอยู่ในรถคันหรู
“จะไปมหาวิทยาลัยใช่ไหม ขึ้นรถสิพลอย เดี๋ยวฉันพาไปส่ง”
มาร์กอซเอ่ยชวนพร้อมขันอาสา
“เอ่อ...ไม่รบกวนดีกว่าค่ะ เชิญคุณตามสบาย”
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“ขึ้นมาเถอะ ไม่ต้องเกรงใจ มันเป็นทางผ่านไปบริษัทของฉัน
อยู่แล้ว” เจ้าของรถว่า
“แต่ว่า...” หญิงสาวยังคงลังเลที่จะรับความปรารถนาดีของอีกฝ่   าย
เธอไม่ได้เพียงแค่เกรงใจ แต่ความรู้สึกแปลกๆ ที่เกิดขึ้นกับใจเจ้ากรรม
ยามที่ได้เห็นสายตาและได้กลิ่นกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามันท�ำให้เธอ
กลายเป็นคนประหม่า ขาดความมั่นใจและใจเต้นแรงอีกด้วย
เมื่อพลอยโสภายังคงปฏิเสธความหวังดีของเขา เจ้าของรถก็เปิด
ประตูแล้วก้าวลงไปยืนเผชิญหน้ากับคนตัวบางพร้อมกับบอกความตั้งใจ
“ฉันรู้ว่าเธอเกรงใจ แต่ฉันเต็มใจไปส่ง ขึ้นรถเถอะนะพลอย”
พลอยโสภามองประตูรถที่ถูกเปิดอ้าไว้ด้วยสีหน้าหนักใจ เจ้าของ
รถลงมาเชิญชวนด้วยตัวเองขนาดนี้ ถ้าหากเธอยังคงปฏิเสธก็จะกลายเป็น
เสียมารยาท หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วก้าวขึ้นไปนั่งบนรถตาม
ค�ำชวนของเขา และมาร์กอซก็กา้ วขึน้ ไปนัง่ เคียงข้างพลางซ่อนรอยยิม้ พึงใจ
เอาไว้ภายใต้  ใบหน้าสงบนิ่ง
“ได้รับของฝากแล้วใช่ไหม” เจ้าของเสียงทุ้มเอ่ยถามเมื่อรถเริ่ม
เคลื่อนตัวไปข้างหน้า
“ค่ะ ขอบคุณที่ซื้อมาฝากค่ะ” พลอยโสภาหันไปกล่าวขอบคุณ
เจ้าของของฝากตามมารยาทและดึงสายตากลับทันที พยายามที่จะไม่ต่อ
ประเด็นสนทนา แต่มาร์กอซยังไม่ยอมเลิก
“ของฝากถูกใจเธอหรือเปล่า” นัยน์ตาคมจับจ้องเสี้ยวหน้าด้านข้าง
ของฝ่    า  ยหญิงอย่างรอคอยค�ำตอบ
“ก็สวยดีค่ะ” หญิงสาวตอบอย่างออมค�ำ พลางหลุบเปลือกตามอง
นาฬิกาเรือนหรูบนข้อมือของตน มาร์กอซจะต้องคิดว่าเธอเห่อของใหม่
แน่ๆ แต่จะว่าไปเธอก็เห่อจริงๆ นั่นแหละ
“ท�ำไมเวลาคุยกับฉันเธอต้องหลบตาด้วยล่ะพลอย” มาร์กอซถาม
ออกไปตรงๆ
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“ก็สายตาคุณมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่คะ” ตอบอย่างไม่อ้อมค้อม
แต่ไม่ได้หันไปมองหน้าคนถาม
“เมื่อก่อนเป็นยังไงและเดี๋ยวนี้เป็นยังไง มองหน้าฉันแล้วช่วยตอบ
ให้ฉันหายสงสัยทีสิ”
พลอยโสภาสูดลมหายใจแล้วหันไปสบตากับคนถามตามค�ำขอ
ของเขา เพียงแค่แว่บแรกที่ประสานสายตากันก็เหมือนมีกระแสไฟฟ้า
วิ่งผ่านหัวใจ ส่งผลให้มันกระตุกและเต้นแรงกว่าปกติ
“ว่าไง ตอบฉันได้หรือยังหืม” ชายหนุ่มเร่งเร้า
“เมื่อก่อนคุณมองฉันเหมือนผู้  ใหญ่มองเด็ก มองด้วยความเอ็นดู
ฉันรู้สึกได้ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้คุณมองฉันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป คุณเองก็
น่าจะรู้ตัวนะคะ” ตอบเขาไปแล้วก็ผอ่ นลมหายใจออกมาเบาๆ
“ตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กหญิงแล้วนี่ จะให้ฉันมองเธอเหมือนเดิมได้
ยังไงล่ะ” มาร์กอซอธิบายพลางจ้องมองคนตัวบางด้วยสายตาเปิดเผย
“ท�ำไมจะไม่ได้ ก็ดูอย่างยายสิคะ ตั้งแต่ฉันเริ่มจ�ำความได้จนถึง
ทุกวันนี้ สายตาที่ยายมองฉันไม่เคยเปลี่ยนเลย”
พลอยโสภาเถียงเขาโดยยกเอาคุณยายของตนขึ้นมาเป็นตัวอย่าง
มาร์กอซได้ฟังก็ถึงกับถอนหายใจและพยายามชี้แจงให้เธอเห็นความ
แตกต่าง
“สถานะของฉันกับคุณยายไม่เหมือนกัน เอามาเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้หรอกนะพลอย”
“ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ งั้นคุณช่วยตอบฉันทีสิคะว่าท�ำไม
คุณถึงมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม”
คราวนี้พลอยโสภาเป็นฝ่  ายตั้งค�ำถามบ้าง เธอเองก็อยากจะรู้
เหมือนกันว่าสายตาแบบนั้นของมาร์กอซมันสื่อถึงอะไรกันแน่ แต่ที่รู้ๆ
มันท�ำให้เธอเสียการควบคุมตัวและหัวใจเต้นผิดปกติ
“เมื่อก่อนเธอยังรู้ตัวว่าฉันมองด้วยความเอ็นดู แล้วท�ำไมตอนนี้
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ถึงไม่รู้ว่าฉันคิดยังไงกับเธอฮึ พลอยโสภา” นอกจากจะไม่ตอบค�ำถามนั้น
เขายังย้อนถามเธอยิ้มๆ
รอยยิ้มบางๆ บนใบหน้าหล่อเหลาและนัยน์ตาคมแพรวพราว
ของเขาท�ำให้พลอยโสภาหน้าร้อนผ่าวและรู้สึกหมั่นไส้เขาขึ้นมาตงิดๆ
ในเมื่อเขาอยากรู้ว่าเธอคิดอย่างไร เธอก็จะบอกเขาไปตามตรง
“ตอนนี้ ฉั น รู ้ แค่ว ่ า คุ ณ เข้ า มาหาฉั น กั บ ยายเพราะจุ ด ประสงค์
บางอย่าง คุณก�ำลังหว่านพืชเพื่อหวังผล คุณจะว่าฉันมองคุณในแง่ร้าย
ก็ได้ แต่ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆ ค่ะ”
“ถ้าเธอเปิดใจให้กว้าง เธอจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของฉันคืออะไร”
ชายหนุ่มว่า รอยยิ้มบางๆ ที่ระบายบนใบหน้าคมสันท�ำให้เขา
ดูมีเสน่ห์และน่าหลงใหล
“ฉันจะใจกว้างได้ยังไงในเมื่อคุณมีจุดหมายแอบแฝงอยู่”
พลอยโสภายอกย้อน
“อยากรูห้ รือเปล่าว่าฉันต้องการอะไรจากเธอกับคุณยาย” มาร์กอซ
หยั่งเชิงถาม
พลอยโสภาหูผ่ึงขึ้นมาทันทีที่ได้ยินค�ำถามนั้นของเขา หญิงสาว
ยอมรับว่าอยากรู้จุดประสงค์ของมาร์กอซมากกว่าเรื่องอื่นใด แต่เธอจะ
ไม่อ้อนวอนเขาเด็ดขาด
“ถ้าคุณบริสทุ ธิใ์ จคุณต้องบอกฉันค่ะ แต่ถา้ ไม่บอกฉันก็จะมองคุณ
ในแง่ร้ายต่อไป เลือกเอานะคะ”
ค�ำพูดเชิงกดดันของหญิงสาวท�ำให้รอยยิ้มบนใบหน้าหล่อเหลา
กว้างขึ้น นัยน์ตาสีเหล็กเต้นระริกอย่างขบขัน พลอยโสภาคงคิดว่าเขาจะ
รีบบอกถ้าใช้วิธีนี้ แต่เขาก็มีทางออกที่คิดว่าดีของตัวเองเหมือนกัน
“โอเค ฉันจะบอก แต่ขอเป็นหลังจากที่เธอเลิกเรียนก็แล้วกันนะ”
“ท�ำไมไม่บอกตอนนี้เลยล่ะคะ” พลอยโสภาท�ำหน้าฉงนระคนขัดใจ
ที่อีกฝ่    ายทอดเวลาออกไปทั้งที่เธออยากรู้  ใจจะขาดอยู่แล้ว
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“ยังไม่อยากบอกตอนนี้” มาร์กอซตอบง่ายๆ ท�ำเอาคนอยากรู้
แทบอยากกลายร่างเป็นนางแมวแล้วกางเล็บข่วนหน้าหล่อๆ ของเขาเพื่อ
ระบายความขัดใจ แต่ทที่ ำ� ได้คอื เมินหน้าไปอีกทางพลางเม้มเรียวปากแน่น
“วันนี้เธอเลิกเรียนกี่โมงล่ะ ฉันจะแวะไปรับ” มาร์กอซถามต่อ
นัยน์ตาสีเหล็กที่จับจ้องเสี้ยวหน้างามฉายความพอใจเด่นชัด
“เลิกเรียนบ่าย แต่ฉันต้องไปท�ำงานพิเศษต่อ กว่าจะกลับก็เย็นๆ
ค่ะ” คนก�ำลังขัดใจตอบโดยไม่มองหน้าคนถาม
“บอกชื่อร้านและสถานที่ตั้งของร้านที่เธอไปท�ำงานพิเศษมา ฉันจะ
แวะไปรับ ระหว่างนั่งรถกลับเราจะได้คุยกันต่อ”
ค�ำพูดของมาร์กอซฟังดูอาจจะปกติธรรมดา แต่ท�ำไมพลอยโสภา
ถึงรู้สึกว่านั่นคือค�ำสั่ง แต่เพราะความอยากรู้ท่ีอัดแน่นอยู่ในใจท�ำให้เธอ
หยิบนามบัตรของร้านกาแฟชือ่ ดังออกมาจากกระเป๋าแล้วยืน่ ให้เขาแต่โดยดี
“เย็นนี้เจอกัน” มาร์กอซยิ้มอ่อนขณะรับนามบัตรไปพลิกดูแล้ว
หย่อนลงกระเป๋าสูทของเขา
นอร์แมนและวอลโดอาจจะดูสงบนิ่งเหมือนไม่ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในรถคันหรู แต่ไม่มใี ครรูห้ รอกว่าภายใต้  ใบหน้าขรึมๆ นัน้ ซ่อนรอยยิม้
บางอย่างเอาไว้ พวกเขาไม่รู้มาก่อนว่า นายหนุ่มที่ดูสง่าทรงอ�ำนาจและ
น่าเกรงขามเวลาอยู่ต่อหน้าคนใต้บังคับบัญชาจะเจ้าเล่ห์กับสาว แถมยัง
มีลูกเล่นแพรวพราวอีกด้วย
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บทที่ 3
วางตัว

วันนี้ใจของพลอยโสภาไม่ค่อยอยูก่ ับเนื้อกับตัวสักเท่าไร และ

ท่าทางผิดปกติของเธอก็ไม่รอดพ้นไปจากสายตาช่างสังเกตของเพือ่ นสนิท
อย่างน�้ำ ธารธารา จิรนนท์ ไพบูลย์
“วันนี้เธอเป็นอะไรน่ะพลอย ใจเธอล่องลอยชอบกล” เจ้าของ
เสียงหวานเอ่ยปากถามเพือ่ นสนิทเมือ่ พากันลงมานัง่ ตรงมุมพักผ่อนใต้ตกึ
ของคณะที่พวกเธอศึกษาอยู่
“ฉันตื่นเต้นจะได้ ไปท�ำงานพิเศษวันแรกน่ะน�้ำ”
พลอยโสภาปดเพื่อนค�ำโต เธอรู้อยู่แก่ใจดีว่าสาเหตุที่ท�ำให้ตัวเอง
ขาดสมาธิก็คือมาร์กอซ เขาท�ำให้เธอค้างคาใจ ต้องโทษเขานั่นแหละ
“โธ่...นึกว่าเป็นอะไร” ธารธาราระบายยิ้มโล่งใจ ฉับพลันนั้นก็
สะดุดตาวัตถุชิ้นหนึ่งบนข้อมือของเพื่อนสาว
“อุ๊ย! นาฬิกาเรือนใหม่ของเธอสวยจัง ไปซื้อตั้งแต่เมื่อไร ไม่เห็น
ชวนฉันเลย”
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“เอ่อคือ...” พลอยโสภาลังเลอยู่นิดหนึ่ง ก่อนจะตอบไปในที่สุด
“นาฬิกาเรือนนี้มีคนซื้อมาฝากฉันจ้ะน�้ำ”
“มีคนซื้อมาฝากเหรอ” ธารธาราทวนค�ำตอบพลางขมวดคิ้วมุ่น
ขณะเดี ย วกั น ดวงตาคู่ส วยก็ จั บ จ้ อ งอยู่ที่ ใ บหน้ า งดงามของเพื่ อ นรั ก
สลับกับเครื่องประดับที่ติดอยู่กับข้อมือขาวผ่องของเพื่อนรัก
“ขอฉันเชยชมหน่อยได้ ไหม”
ดวงตากลมโตของคนพู ด เปล่ ง ประกายซุ ก ซนแว่ บ หนึ่ ง แล้ ว
เลือนหายไปโดยที่พลอยโสภาไม่ทันได้สังเกต เพราะก�ำลังยื่นแขนมาให้
เพื่อนรักแทนค�ำตอบ
ข้ อ มื อ ข้ า งขวาของพลอยโสภาถู ก จั บ พลิ ก ไปมาสองสามครั้ ง
ธารธาราหรี่ตาลงเล็กน้อยขณะจ้องมองหน้าปัดนาฬิกาข้อมือเรือนสวย
อย่างจับผิด แล้วเอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสียงล้อเลียน
“ใครกันน้า...กล้าลงทุนซื้อนาฬิการาคาแพงระยับขนาดนี้มาฝาก
เพื่อนรักของฉัน คนคนนั้นต้องไม่ใช่คนที่รู้จักกันธรรมดาแน่ๆ จริงไหมจ๊ะ
พลอย”
“เขาเป็นเจ้าของคฤหาสน์ที่อยู่ติดกับบ้านฉันจ้ะ”
“เขาที่ว่านี่เป็นผู้ชายใช่ไหม เขาให้ของฝากเธอแบบนี้มีนัยอะไร
แอบแฝงหรือเปล่า อย่างเช่นว่าเขาชอบเธอและก�ำลังหาวิธีจีบเธออะไร
แบบนี้”
ธารธาราสั น นิ ษ ฐาน ใบหน้ า งดงามเผยรอยยิ้ ม ยั่ ว เย้ า ท� ำ เอา
พลอยโสภาถึงกับชะงักไปชั่วขณะ แต่ก็ยังมั่นใจว่าไม่ใช่ เพราะมีเหตุผล
หลายอย่างที่ขัดแย้งกัน
“เป็นไปไม่ได้หรอกน�้ำ คนที่ซื้อของมาฝากฉันเขาเป็นผู้ ใหญ่แล้ว
ผู  ้ ใหญ่มากๆ ด้วย เขาอายุห่างจากฉันตั้งสิบสามปีแน่ะ”
‘อายุห่างกันสิบสามปีงั้นเหรอ บ้าจัง!’
ธารธาราเผลอสบถในใจกับความบังเอิญที่เกิดขึ้น ค�ำบอกเล่าของ
48 เมียลับแสนรัก

พลอยโสภาท�ำให้หญิงสาวถึงกับนิง่ อึง้ และอดคิดถึงใครบางคนขึน้ มาไม่ได้
ธารธาราอยากจะบอกกับพลอยโสภาเหลือเกินว่าท�ำไมจะเป็นไปไม่ได้
ในเมื่อ ‘คู่หมั้นจ�ำเป็น’ ที่เธอไม่พึงปรารถนาก็มีอายุห่างจากเธอสิบสามปี
เหมือนกัน คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไร...ไม่อยากจะเรียนจบเลย
“ถ้างั้นเขาก็คงซื้อมาฝากเธอเพราะความเอ็นดู” ธารธาราคลี่ยิ้ม
กลบเกลือ่ นเรือ่ งของตัวเองและขับไล่มนั ออกไปจากสมอง ฝ่    ายพลอยโสภา
ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแย้งออกมาเสียงเบา
“ก็ไม่น่าจะใช่อีกนั่นแหละ”
ถ้าเป็นเมื่อก่อนมาร์กอซอาจจะซื้อมาฝากเธอเพราะความเอ็นดู
แต่ตอนนี้ความรู้สึกลึกๆ ของเธอบอกว่า สายตาคู่นั้นของเขา...มันเปลี่ยน
ไปแล้ว
“อ้าว!” ธารธาราร้องเสียงหลงก่อนจะถามต่ออย่างงงๆ
“อันนั้นก็ไม่ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่ ตกลงมันยังไงกันแน่จ๊ะคุณพลอย”
“ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะน�้ำ รู้แต่ว่ามันไม่สนิทใจ และที่ฉันเป็น
แบบนี้ก็เพราะว่าคนที่เขาซื้อของมาฝากฉันเขาเคยขอซื้อบ้านของยาย
พอยายไม่ขายเขาก็เข้ามาตีสนิท คงคิดว่ายายจะใจอ่อนยอมขายให้สกั วัน”
พลอยโสภาบอกเล่าสาเหตุทที่ ำ� ให้เธอระแวงและไม่ไว้  ใจมหาเศรษฐี
หนุ่มข้างบ้านให้เพื่อนฟังคร่าวๆ
“งั้นเหรอ...แล้วตอนนี้เขายังอยากได้บ้านหลังนั้นอยู่อีกหรือเปล่า”
คนเพิ่งทราบเรื่องซักต่ออย่างสนใจ
“เขาบอกฉันกับยายว่าไม่อยากซื้อบ้านหลังนั้นแล้ว”
“ก็ดีแล้วนี่นา เธอยังจะกังวลอะไรอีกล่ะพลอย”
“มันก็ดีอยู่หรอกนะ แต่ฉันยังรู้สึกว่าเขาเข้ามาหาฉันกับยายเพราะ
จุดประสงค์อื่น”
เรื่องนี้พลอยโสภาไม่ได้คิดไปเอง เพราะมาร์กอซบอกกับเธอว่า
เขามีจุดประสงค์จริงๆ และเย็นนี้แหละเธอก็จะได้รู้แล้วว่า ผู้ชายคนนั้น
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ต้องการอะไรจากเธอกับยายกันแน่
“เธอคิดมากไปเองหรือเปล่า เขาอาจจะถูกชะตากับคุณยายของเธอ
ก็ได้ เหมือนกับฉันไง”
ด้วยความที่เป็นเพื่อนรักที่สนิทที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ธารธารา
จะเคยไปบ้ า นพลอยโสภานั บ ครั้ ง ไม่ถ ้ ว น และมี โ อกาสได้ พู ด คุ ย กั บ
คุณยายอุบลที่แสนใจดีเกือบทุกครั้ง ส�ำหรับธารธารามันไม่ใช่แค่ความ
ประทับใจ หากแต่ความเอ็นดูเอื้ออาทรของท่านท�ำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจ
และถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูก จึงเป็นไปได้ว่าชายหนุ่มที่เพื่อนกล่าวถึงนั้น
อาจจะรู้สึกประทับใจคุณยายเช่นเดียวกับตนก็เป็นได้
“เธอคิดแบบนั้นเหรอน�้ำ” คนคิดมากถามย�้ำ สีหน้ายังดูสับสน
“อืม” ธารธาราพยักหน้า ก่อนจะพูดทิ้งท้ายเป็นนัยและมองหน้า
สวยหวานของเพื่อนสาวด้วยสายตาล้อเลียน
“คุ ณ ยายของเธอท่านน่ า รั ก จะตาย เธอเองก็ ทั้ ง สวยทั้ ง น่ า รั ก
ถ้าจะมีหนุ่มโสดเข้ามาตีสนิทยายเพราะหมายตาหลานก็ไม่ใช่เรื่องที่
ผิดปกติหรอกนะจ๊ะ”
“นี่เธอยังคิดว่าเขาท�ำแบบนั้นเพราะอยากจีบฉันอีกเหรอน�้ำ”
พลอยโสภาถามน�้ำเสียงกลั้วหัวเราะ เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้
“ฉันก็แค่สันนิษฐานเล่นๆ แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ ไม่ใช่เหรอ
เคยได้ยินไหม เข้าตามตรอกออกตามประตูน่ะ ผู้ชายคนไหนเลือกเข้าทาง
ผู  ้ ใหญ่เป็นหลัก ส่วนมากมักจะได้รับความไว้วางใจทั้งนั้นแหละ”
ที่พูด...ไม่ได้หมายถึงเรื่องของตัวเองเลยสาบานได้ ธารธารา
คิดอยู่ในใจ เพราะรู้แก่ใจดีว่า พันธะที่เกิดขึ้นของเธอกับคู่หมั้นจ�ำเป็น
มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร
“น�้ำจ๋า...ฉันว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าไหมจ๊ะ”
พลอยโสภาถามเพือ่ นสาวเป็นเชิงปรึกษา เมือ่ ยิง่ สนทนาก็เหมือนจะ
ยิ่งลุกลามไปไกล ที่ส�ำคัญ การคิดถึงเรื่องของ มาร์กอซ เลย์สัน ท�ำให้เธอ
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รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไร อย่างน้อยที่สุด เย็นนี้เธอก็ต้องทราบ
ความจริงจากปากของเขาอยู่แล้ว
“ดีเหมือนกัน หาเรือ่ งคลายเครียดคุยกันดีกว่า” ธารธาราสนับสนุน
ด้วยรอยยิ้มหวาน ก่อนจะบอกกับเพื่อนรักเสียงใส
“เป็นต้นว่า...เรื่องอาหารการกิน”
คนฟังหัวเราะน้อยๆ อย่างขบขัน ก่อนจะตอบกลับอย่างอารมณ์ดี
“เห็นด้วยที่สุด”

พลอยโสภาเดินทางมาถึงร้านกาแฟชื่อดังที่เพิ่งเปิดสาขาใหม่

ในเวลาประมาณบ่ายสองโมง เธอเข้าไปรายงานตัวกับวิภาซึ่งมีต�ำแหน่ง
เป็นผู้จัดการร้าน และเป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งให้เธอเข้ามาเริ่มท�ำงาน
ในวันนี้ วิภาเป็นรุ่นพี่ที่ไม่ถือตัว อัธยาศัยดี หน้าตายิ้มแย้มและเป็นกันเอง
“ที่นี่เราอยู่กันแบบเพื่อนแบบพี่น้อง คอยช่วยเหลือกันและกัน
ถ้าน้องพลอยมีปัญหาเรื่องงาน สามารถปรึกษาพี่หรือเพื่อนร่วมงานทุกคน
ได้นะคะ”
วิภาบอกกับพนักงานสาวคนใหม่ ขณะพาอีกฝ่   ายเดินไปยังโซน
ด้านหลังซึ่งมีเพียงพนักงานที่มีป้ายเท่านั้นที่จะเข้ามาในนี้ได้
“ค่ะพี่วิภา” พลอยโสภาตอบพร้อมรอยยิ้มกระจ่าง เธอคิดไม่ผิด
ที่มาสมัครท�ำงานร้านนี้ เพราะนอกจากบรรยากาศภายในที่ตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีหลายมุมให้ลูกค้าเลือกนั่งแล้ว เพื่อนร่วมงานที่เธอเดินผ่าน
เมื่อครู่นี้ก็หันมายิ้มทักทายเธออย่างเป็นมิตรทุกคน
“พี่จะให้น้องพลอยอยู่ฝ    ่ ายบริการและแนะน�ำลูกค้านะคะ”
วิภาเห็นว่าพลอยโสภาหน้าตาสะสวยและยิ้มแย้มแจ่มใส เหมาะ
ที่จะท�ำหน้าที่ต้อนรับและทักทายลูกค้า
“ค่ะ” พลอยโสภาตอบรับแข็งขัน ไม่ว่าจะได้ท�ำงานต�ำแหน่งอะไร
เธอก็จะพยายามท�ำอย่างเต็มที่
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“ศศิจ๊ะ นี่น้องพลอยพนักงานใหม่ พี่ฝากเธอช่วยดูแลและสอนงาน
ให้น้องพลอยด้วยนะ”
วิภามอบหมายให้ศศิซึ่งมีต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานรับหน้าที่
ดูแลพลอยโสภา
“ได้ค่ะพี่วิภา” ศศิรับตอบรับค�ำสั่งของผู้จัดการสาวอย่างเต็มใจ
ก่อนจะหันไปส่งยิ้มทักทายพนักงานสาวสวยคนใหม่อย่างเป็นมิตร
“สวัสดีจ้ะพลอย ยินดีต้อนรับจ้ะ”
“สวัสดีค่ะ พลอยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ” พลอยโสภาเอ่ย
ทักทาย รอยยิ้มจริงใจระบายอยู่บนริมฝีปากสีกุหลาบ
“จ้ะพลอย” ศศิตอบรับอย่างจริงใจ จังหวะนั้นเสียงโทรศัพท์มอื ถือ
ของผู้จัดการสาวก็ดังขึ้น
“ดูแลน้องพลอยด้วยนะศศิ พี่ขอตัวออกไปรับสายก่อน ตามสบาย
นะคะน้องพลอย”
วิภาบอกกับสองสาว ก่อนจะเดินไปยังมุมหนึง่ ทีม่ นั่ ใจว่าจะไม่มใี คร
เดินผ่านมาได้ยินบทสนทนาของเธอกับคนปลายสาย
“สวั ส ดี ค ่ ะ ท่ า น” ผู ้ จั ด การสาวกล่าวทั ก ทาย น�้ ำ เสี ย งของเธอ
เต็มไปด้วยความนอบน้อมและเกรงใจ
“เรื่องที่ผมให้คุณจัดการเรียบร้อยดีใช่ไหม” คนต้นสายสอบถาม
ความคืบหน้าของภารกิจส�ำคัญ
“เรียบร้อยค่ะท่าน”
“อืม...ฝากดูแลพนักงานใหม่ด้วยนะคุณวิภา แต่อย่าให้เธอรู้ตัวว่า
เป็นคนพิเศษ”
แม้จะเป็นค�ำสั่งสั้นๆ และไม่รู้ว่าพนักงานสาวคนล่าสุดเกี่ยวข้อง
อะไรกับคนต้นสาย แต่ผู้จัดการสาวรู้ว่านั่นคือภารกิจส�ำคัญที่เธอจะต้อง
รับผิดชอบและดูแลอย่างดีที่สุด
“ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ดิฉันจะดูแลคนของท่านเป็นอย่างดีค่ะ”
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เธอรับปากอย่างหนักแน่น
“ขอบใจมาก”
หลังค�ำพูดนั้นการสื่อสารก็ถูกตัดขาดทันที วิภาถอนหายใจอย่าง
โล่งอก ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในร้านเพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดูพนักงานสาวคนใหม่โดยไม่ให้อีกฝ่    ายรู้ตัว

แม้จะมีลูกค้ามากหน้าหลายตาเข้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย

แต่พนักงานทุกคนก็ยังคงท�ำหน้าที่ของตัวเองด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
พลอยโสภาก็เช่นกัน เธอเพลิดเพลินกับการท�ำงานจนรู้สึกว่าเวลาช่วงบ่าย
ของวันนี้ผา่ นไปอย่างรวดเร็ว เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะถึงเวลาเลิกงาน
ของเธอแล้ว
“เกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี่ศศิ”
พลอยโสภาเพิ่ ง เดิ น ออกมาจากห้ อ งน�้ ำ ด้ า นหลั ง ร้ า น เธอเห็ น
พนักงานสาวหลายคนเดินอมยิ้มและแอบช�ำเลืองมองไปยังทิศทางหนึ่ง
ภายในร้านก็เกิดความสงสัย แม้แต่ศศิเองก็เป็นไปกับคนอื่นๆ ด้วย
“อ๋อ...มีลูกค้าหนุ่มหล่อมากเข้ามาใช้บริการน่ะจ้ะ”
ศศิตอบสาวรุน่ น้องโดยเน้นตรงค�ำว่ามากและอมยิม้ เขินอายราวกับ
ถูกผู้ชายจีบ ปฏิกิริยานั้นท�ำให้พลอยโสภาอยากเห็นหน้าลูกค้ารายนั้น
ขึ้นมาทันที
“เขาหล่อมากเลยเหรอคะพี่ศศิ”
“สายตาคนเราไม่เหมือนกัน หล่อมากของพี่อาจจะขี้เหร่ในสายตา
ของพลอยก็ได้ พี่ว่าพลอยดูเองเลยดีกว่า เขานั่งอยู่มุมนั้นไง”
ศศิชี้ให้พลอยโสภามองที่จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ
กล้องวงจรปิดภายในร้าน ซึ่งกล้องตัวหนึ่งตรงกับโต๊ะที่ลูกค้าหนุ่มที่ถูก
กล่าวถึงนั่งอยู่พอดี
“อุ๊ย!” พลอยโสภาอุทานพลางยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดปากเมื่อเห็น
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ใบหน้าคมสันคุ้นสายตาบนหน้าจอคอมพ์ของร้าน เธอเพลินกับการท�ำงาน
จนลืมว่านัดใครคนนั้นเอาไว้เย็นนี้ เมื่อเห็นเขามาโผล่ที่ร้านก็ถึงกับตกใจ
“เขาหล่อจนตะลึงหรือว่าขีเ้ หร่จนน่าตกใจกันแน่จะ๊ พลอย” ศศิแสร้ง
ถามพลางยิ้มล้อเลียนเมื่อเห็นพวงแก้มของสาวรุ่นน้องซับสีเลือดจางๆ
“แหม...พี่ศศิก็ สายตาพลอยไม่ได้มีปัญหานี่คะถึงจะเห็นต่างจาก
ทุกคน”
แม้พลอยโสภาจะไม่ได้พูดออกไปตรงๆ ว่าชายหนุ่มที่กำ� ลังกล่าว
ถึงนั้นหล่อเหลา แต่ค�ำพูดรวมถึงสีหน้าที่เข้มขึ้นของเธอก็เหมือนการ
ยอมรับกลายๆ นั่นเอง
“นั่นสิ หน้าพลอยแดงกว่าพี่อีกแน่ะ” ศศิพูดยิ้มๆ
คนถูกแซ็วยกมือขึ้นกุมพวงแก้มที่ร้อนผะผ่าว ไม่เข้าใจเลยจริงๆ
ว่าท�ำไมถึงเกิดอาการแบบนี้ขึ้นกับตนเพียงเพราะเขาคนนั้นปรากฏกาย
ที่ร้าน
“ได้เวลาเลิกงานของพลอยแล้วนี่ จะกลับเลยหรือเปล่าจ๊ะ”
ศศิเลิกหยอกเย้าพลางมองนาฬิกาบนผนัง ผูจ้ ดั การร้านก�ำชับเธอไว้
ให้คอยดูแลพลอยโสภาอย่างดี ถึงเวลาเลิกงานก็ให้กลับตามเวลา ไม่ตอ้ ง
ให้อยู่ช่วยเก็บร้านเหมือนพนักงานคนอื่นๆ
“ค่ะพี่ศศิ งั้นพลอยขอตัวกลับก่อนนะคะ”
“อืม...พรุ่งนี้เจอกันนะ”
พลอยโสภาเดินออกมาจากส่วนด้านหลังซึ่งมีไว้ส�ำหรับพนักงาน
ของร้านหลังล�ำ่ ลาสาวรุน่ พี่ หญิงสาวเดินไปยังประตูกระจกด้านหน้า ตัง้ ใจ
จะออกไปด้านนอกก่อนแล้วจึงโทรศัพท์บอกคนที่มารับให้ตามออกไป
ทว่าความตั้งใจของเธอกลับพังทลายเมื่อเดินยังไม่ถึงประตูเสียงทุ้มคุ้นหู
ก็ดังขึ้นด้านหลัง
“พลอย” พลอยโสภาชะงักกึก พลางนึกก่นด่าคนเรียกในใจว่า
ท�ำไมไม่ปล่อยให้เธอเดินไปให้พ้นร้านเสียก่อนแล้วค่อยเดินตามออกไป
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แต่ตอนนี้เธอคงท�ำอะไรไม่ได้นอกจากหันกลับไปเผชิญหน้ากับเขา
“คุณมาร์กอซ” หญิงสาวเอ่ยเรียกร่างสูงสง่าที่เดินเข้ามาหาด้วย
สีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะขณะนี้เธอกับเขาได้ตกเป็นเป้าสายตา
ของคนทั้งร้านไปแล้ว
“ฉั น มารั บ เธอตามสั ญ ญา” มาร์ ก อซบอกและยิ้ ม ให้ เ ธออย่าง
อารมณ์ดี
‘รู้แล้ว แต่จะพูดท�ำไมให้คนอื่นเขาได้ยิน’
หญิงสาวตะโกนตอบเขาในใจ การแสดงออกของมาร์กอซอาจจะ
ท�ำให้หลายคนในที่นี้เข้าใจผิดคิดว่าเธอกับเขาเป็นอะไรกัน แต่ก็คง
ไม่ทันการณ์แล้วละ
“ค่ะ ไปกันเถอะค่ะ” พลอยโสภาเอ่ยชวนเสียงเบา พร้อมกับ
ก้าวเดินน�ำหน้าเขาไปก่อนเพื่อต้องการทิ้งระยะห่าง ทว่าคนตัวใหญ่กลับ
สาวเท้าตามมาเดินตีคู่ ภาพที่ออกมาจึงไม่ต่างจากคู่รัก
“คุณมาร์กอซ เดินห่างกันหน่อยก็ได้ค่ะ ไม่ต้องใกล้ขนาดนี้”
พลอยโสภาทักท้วงเสียงเบา เผื่อว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัว แต่แทนที่
มาร์กอซจะขยับออกห่าง เขากลับท�ำเป็นหูทวนลม หญิงสาวจึงได้แต่
ก่นด่าเขาในใจ
‘คนบ้า! ท�ำแบบนี้เพื่ออะไร’
แม้ว่าคู่หนุ่มสาวจะก้าวพ้นออกไปจากร้านแล้วก็ยังไม่วายตกเป็น
ประเด็นสนทนาของคนภายในร้าน รวมไปถึงพนักงานที่เห็นเหตุการณ์
บางส่วนด้วย
“มิน่าพลอยถึงได้หน้าแดงตอนเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นบนจอคอมพ์
ที่แท้ก็คบกันอยู่นี่เอง” ศศิพึมพ�ำพลางยิ้มในหน้า
“ฉันจ�ำได้แล้วศศิ” พนักงานสาวรุ่นราวคราวเดียวกับศศิพูดขึ้น
เมื่อเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาคนนั้นที่ไหนมาก่อน
“จ�ำอะไรได้เหรอ” ศศิท�ำหน้าฉงน
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“ผู้ชายคนนั้นไง ฉันเคยอ่านข่าวของเขาในนิตยสารชื่อดัง เขาเป็น
เจ้าของสายการบินขนาดใหญ่ เป็นทายาทมหาเศรษฐีร�่ำรวยมากเลยนะ”
คนถูกถามบอกรายละเอียดด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้น
“บุคลิกและท่วงท่าของผูช้ ายคนนัน้ ตัง้ แต่เดินเข้ามาในร้านก็บง่ บอก
ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ธรรมดา” ศศิว่า
“ถ้าเขาเป็นแฟนกับพลอยจริงๆ ท�ำไมถึงปล่อยให้พลอยมาท�ำงาน
พิเศษที่นี่ล่ะคะ” พนักงานสาวรุ่นน้องอีกคนที่ยืนอยู่ด้วยกันตั้งข้อสงสัย
“ไม่รเู้ หมือนกัน ฉันรูแ้ ต่วา่ พีว่ ภิ าก�ำชับให้พนักงานทุกคนดูแลพลอย
อย่างดี อ้อ! เท่าทีส่ งั เกต วันนีพ้ ลอยไม่ใช่ผหู้ ญิงทีร่ กั ความสบายหรอกนะ
ที่มาท�ำงานเพราะอาจจะอยากหาประสบการณ์ก็ได้”
ศศิไม่ได้พูดเข้าข้างพลอยโสภาเพราะเห็นว่ามีแฟนรวยและเป็น
คนพิเศษของนายจ้าง แต่เธอพูดไปตามเนื้อผ้าเท่านั้น
ไม่มีใครรู้ว่าพลอยโสภาส�ำคัญอย่างไร ถึงได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากผู ้ จั ด การร้ า นเป็นพิ เ ศษ แต่ ที่ รู ้ ๆ คงไม่มี ใ ครปฏิ เ สธว่ า ไม่อิ จ ฉา
พนักงานสาวสวยคนใหม่ทมี่ ชี ายหนุม่ รูปงามแถมร�ำ่ รวยมหาศาลมารับถึงที่
บางรายอาจมีริษยาปะปนอยู่ด้วยก็เป็นได้

“คุณไม่น่าเดินเข้าไปทักฉันกลางร้านแบบนั้นเลยนะคะ”

พลอยโสภาบ่นปนต�ำหนิคนมารับทันทีทขี่ นึ้ มานัง่ ภายในห้องโดยสาร
ของรถคันหรู ก่อนที่มันจะเคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถของร้าน แล่นไป
ตามถนนสายหนึ่งของกรุงเทพฯ
“ก็ฉันไปรอรับเธอ ถ้าไม่เดินไปหาเธอจะให้เดินไปหาใครล่ะ”
มาร์กอซย้อนถามพลางหันไปมองเสีย้ วหน้างามทีเ่ ต็มไปด้วยความ
กังวลของพลอยโสภา
“คุณก็เดินตามออกมาทักข้างนอกก็ได้นี่คะ เดินเข้าไปทักฉัน
แบบนั้น คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นอะไรกันก็ได้”
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สาวน้อยยังไม่เลิกบ่น คนในร้านจะต้องพากันคิดแน่ๆ ว่าเธอเป็น
อะไรกับมาร์กอซ
“ถ้ากลัวคนอื่นจะเข้าใจผิดก็เป็นอะไรกับฉันให้คนพวกนั้นเข้าใจ
ถูกต้องเสียสิ”
มาร์กอซแนะน�ำง่ายๆ แต่คนฟังกลับตกใจแทบช็อก เธอหันขวับ
ไปทางคนพูดพร้อมกับทวนถามเสียงสูงอย่างไม่อยากจะเชื่อ
“คุณหมายความว่ายังไงคะ!” หัวใจของพลอยโสภาเต้นกระหน�่ำ
ขณะรอค�ำตอบจากเจ้าของข้อเสนอนั้น
“คบกับฉันแบบคนรัก”
ค�ำตอบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นผ่านออกมาจาก
ริมฝีปากหยักได้รูปของมาร์กอซ
“คุณพูดเล่นใช่ไหมคะเนี่ย” พลอยโสภาถามเสียงหลงทั้งที่ไม่เห็น
แววล้อเล่นในดวงตาของเขาเลยแม้แต่น้อย
“หน้าฉันจริงจังขนาดนี้ เธอยังคิดว่าฉันพูดเล่นอีกเหรอพลอยโสภา
ฉันต้องบอกแบบไหน ท�ำหน้าแบบไหน เธอถึงจะเชื่อว่าฉันพูดจริง”
คนถูกถามท�ำอะไรไม่ถูก ได้แต่มองใบหน้าคมสันนิ่งค้างอย่าง
ตกตะลึง พร้อมกับกลืนน�้ำลายที่เหนียวหนืดลงคออย่างยากล�ำบาก
ขณะที่หัวใจเต้นกระหน�่ำจนกลัวว่าเสียงตึ้กตั้กนั้นจะเล็ดลอดออกมา
“เธอเป็นอะไรไปน่ะพลอย” อาการนิ่งงันของพลอยโสภาท�ำให้
มาร์กอซเอ่ยปากถามอย่างเป็นห่วง
“เอ่อ...ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ” ปากบอกไม่เป็นอะไร แต่น้�ำเสียงที่
เปล่งออกไปไม่มั่นคงเอาเสียเลย พลอยโสภาถามตัวเองในใจว่าสติของ
มาร์กอซยังดีอยู่ใช่ไหม ที่แนะน�ำวิธีแก้แบบนั้นกับตน
“ฉันว่าเรามาคุยเรื่องที่คุณทิ้งค้างเอาไว้เมื่อเช้าดีกว่าค่ะ คุณสัญญา
แล้วว่าจะบอกฉัน”
พลอยโสภาทวงถามค�ำสัญญา เพราะต้องการดึงมาร์กอซออกมา
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จากค�ำถามชวนช็อกและไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากของเขา
“เอางั้นเหรอ เธอพร้อมที่จะฟังแล้วใช่ไหม” มาร์กอซหรี่ตามอง
สาวน้อยหน้าหวานพร้อมเอ่ยถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง
“พร้อมค่ะ พร้อมมาก” เธอพยักหน้ายืนยันและย�้ำให้เขาแน่ใจ
อย่างน้อยก็ดึงเขาออกมาจากประเด็นก่อนหน้านั้นได้ละน่า ที่ส�ำคัญเธอ
จะได้รู้เสียทีว่ามาร์กอซมีจุดประสงค์อะไรกันแน่
“ถ้าเธอพร้อมฟัง ฉันก็จะบอก” มาร์กอซว่าขณะประสานสายตากับ
ฝ่    ายหญิง จากนั้นก็บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของตนออกไปอย่างไม่รีรอ
“ฉันเข้าไปหาคุณยายอุบลก็เพราะต้องการสมัครเป็นหลานเขย
ของท่าน”
“หลานเขยของยายงั้นเหรอคะ”
พลอยโสภาทวนถามพลางขมวดคิ้วมุ่นคล้ายก�ำลังครุ่นคิดว่าสิ่งที่
เธอได้ยินนั้นผิดเพี้ยนไปหรือไม่
“ใช่ ฉันต้องการเป็นหลานเขยของคุณยายอุบล” มาร์กอซยืนยัน
และทวนค�ำตอบเดิมอีกครั้งอย่างชัดเจนและหนักแน่นมั่นใจ
“ยายมีหลานสาวคนเดียวคือฉัน” พลอยโสภาพึมพ�ำพลางชีน้ วิ้ เข้าหา
ตัวเอง “ถ้างั้นเป้าหมายที่แท้จริงของคุณก็คือ...”
“ก็คือเธอนั่นแหละ พลอยโสภา”
มาร์กอซช่วยต่อให้พร้อมกับจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคูส่ วยทีเ่ บิกกว้าง
ของคนที่เขาวางตัวไว้เป็นภรรยาในอนาคตอย่างไม่ปิดบังความปรารถนา
ภายในใจแม้แต่นิดเดียว
“ฉันคือเป้าหมายของคุณ!”
พลอยโสภาขนกายลุกซู่เมื่อรู้ความหมายจากสายตาคู่คมของเขา
และรูค้ วามจริงทีเ่ ขาซ่อนเอาไว้  ในใจ ใบหน้างดงามร้อนผะผ่าวและแดงจัด
ราวกับถูกสาดด้วยสีแดง หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอก
จะไม่ให้สาวน้อยตกใจได้อย่างไร ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เธอไม่คาดคิด
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มาก่อน ผู้ชายที่เคยมองเธอด้วยสายตาเอ็นดู จู่ๆ ดวงตาของเขากลับฉาย
ความปรารถนาชัดเจนจนเธอตั้งรับไม่ทัน
“เป็นอะไร ท�ำไมนิ่งเงียบไปล่ะ” อาการแปลกๆ ของพลอยโสภา
ท�ำให้มาร์กอซเริ่มเป็นห่วง
คนถูกถามมองคนตัวโตอย่างหวั่นใจพลางขยับตัวอย่างเก้ๆ กังๆ
เพราะท�ำอะไรไม่ถูกจริงๆ
“ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรค่ะ เหมือนจะหน้ามืด”
พลอยโสภาพึมพ�ำพร้อมหลุบตามองกระเป๋าที่วางอยู่บนตัก มือเล็ก
ล้วงเข้าไปภายในกระเป๋า ควานหาของบางอย่างมือไม้สั่น ก่อนจะหยิบมัน
ออกมาเปิดฝาแล้วน�ำขึ้นจ่อที่ปลายจมูกพร้อมสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ
“ฉันพาไปหาหมอดีไหม เธออาจจะท�ำงานมากไปถึงได้เป็นแบบนี้”
เจ้าของเสียงทุม้ นุม่ เอ่ยถามเชิงปรึกษา สายตาทีท่ อดมองคนตัวเล็ก
ฉายชัดถึงความห่วงใย
“ไม่ต้องค่ะ ฉันดีขึ้นแล้ว” หญิงสาวส่ายหน้าปฏิเสธพัลวัน เธอ
ไม่ได้ป    ่ วยไข้ ไปหาหมอก็วนิ จิ ฉัยโรคไม่ถกู มาร์กอซไม่รตู้ วั เลยหรืออย่างไร
ว่าเธอเป็นแบบนี้ก็เพราะเขานั่นแหละ
“ถ้าดีขึ้นแล้วก็ช่วยตอบค�ำถามของฉันด้วยนะพลอย”
“คุณจะถามอะไรคะ” เธอหันไปทางคนตัวใหญ่ จ้องหน้าอีกฝ่   าย
อย่างพิศวง
“เธอจะคบกับฉันแบบคนรักหรือเปล่า”
พลอยโสภาอ้าปากค้าง มาร์กอซอยากให้เธอหัวใจวายเพราะความ
ต้องการของเขาหรืออย่างไร ถึงได้จู่โจมเธอไม่หยุดหย่อนเช่นนี้ ถึงเขาจะ
เป็นผูช้ ายทีเ่ พียบพร้อมสมบูรณ์แบบ และถึงแม้เธอจะเป็นคนหัวสมัยใหม่
แต่เธอก็ไม่คิดจะคบหาใครง่ายๆ หรอกนะ
“ฉันคิดว่าเราไม่เหมาะสมกันหรอกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือแม้แต่
เรื่องเอ่อ...อายุ ฉันไม่ได้ว่าคุณแก่นะคะ แต่ฉันเกิดช้ากว่าคุณมากเกินไป
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ที่ส�ำคัญฉันก�ำลังเรียนอยู่ ยังไม่อยากคบใครแบบคนรักตอนนี้ค่ะ หวังว่า
คุณจะเข้าใจ”
พลอยโสภารีบถอนสายตาจากใบหน้าเข้มคมสันแล้วหันไปทาง
หน้าต่าง เมื่อเห็นนัยน์ตาสีเหล็กใต้แพขนตางอนยาววาววับ กรามแกร่ง
ของเขานูนขึน้ จนเป็นสัน บ่งบอกถึงความไม่พอใจ อาการเงียบของชายหนุม่
ท�ำให้สาวน้อยหายใจไม่ทั่วท้อง เธอมองหารั้วบ้านผ่านความมืดสลัว
ที่เริ่มโรยตัวปกคลุมภายนอกเมื่อรถเคลื่อนตัวเข้ามาในซอยคุ้นตา ไม่นาน
ก็ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก
“ถึงบ้านฉันแล้วค่ะ ขอบคุณที่แวะไปรับและพามาส่งนะคะ ขอตัว
ก่อนค่ะ”
พลอยโสภาหั น ไปขอบคุ ณ เจ้ า ของรถอย่างรู ้ ม ารยาท สี ห น้ า
เคร่งเครียดของเขาท�ำให้เธอรีบถอนสายตากลับแล้วก้าวขาลงจากรถ
เมื่อวอลโดลงมาเปิดประตูให้
“เดี๋ยวก่อนพลอย”
พลอยโสภาสะดุ้งเมื่อสายกระเป๋าของตนถูกคนที่เอ่ยรั้งเอาไว้ เธอ
หันกลับไปหาเขาโดยที่ขาข้างหนึ่งอยู่บนพื้นถนน ส่วนขาอีกข้างยังค้างอยู่
บนรถคันหรู
“มีอะไรอีกคะ”
“ค�ำตอบเมือ่ ครูน่ เี้ ธอคิดดีแล้วใช่ไหม” เขาวางสีหน้าจริงจังและจ้อง
หน้าเธอเขม็ง
“ค่ะ” หญิงสาวตอบรับสัน้ ๆ แต่เป็นความหนักแน่นทีข่ ดั แย้งชอบกล
ในความรู้สึกของคนตอบ เธอพยายามไม่หลบสายตาคมและควบคุม
ตัวเองไม่ให้สั่น
ค�ำยืนยันของพลอยโสภาท�ำให้ ริมฝีปากของมาร์กอซเม้มเข้าหากัน
แน่นจนเป็นเส้นตรง นัยน์ตาคมคุกรุ่นไปด้วยความโกรธ ท่าทีของเขา
ท�ำให้พลอยโสภาชักหวั่นใจ กลัวว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆ และกลัวไป
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สารพัด
“ถ้างั้นก็ไปเถอะ” มาร์กอซขบกรามแน่นขณะหันหน้าหนีไปอีกทาง
พร้อมกับปล่อยมือจากสายกระเป๋าของเธอ
พลอยโสภารีบลงจากรถก่อนที่มาร์กอซจะเปลี่ยนใจ ร่างบางเดิน
ลิ่วๆ ไปยังประตูรั้วบ้านโดยมีสายตาของมาร์กอซมองตามไปจนร่างเล็ก
บอบบางลับสายตา
“พับผ่าสิ! ฉันถูกปฏิเสธได้ยังไง นายสองคนช่วยวิเคราะห์หน่อย
สิวะ!”
นอร์แมนและวอลโดถึงกับสะดุ้งเมื่อจู่ๆ นายหนุ่มของพวกเขาก็
สบถเสียงดัง สีหน้าท่าทางบ่งบอกว่าก�ำลังหัวเสียสุดขีด
“คุณมาร์กอซอาจจะพูดตรงเกินไปท�ำให้คุณพลอยโสภาตกใจ
ก็เป็นได้นะครับ” วอลโดสันนิษฐาน
“ฉันพูดอ้อมแล้วพวกนายไม่ได้ยินหรือไง เพราะถ้าให้พูดตรงๆ
ฉันคงบอกไปแล้วว่าอยากได้พลอยมาเป็นเมีย!”
ค� ำ ตอบของผู ้ เ ป็ น เจ้ า นายท� ำ เอาสองบอดี้ ก าร์ ด พากั น กลั้ น ยิ้ ม
จนแก้มป่   อง จะว่าไปก็ถูกของเจ้านาย เพราะถ้าพูดตรงฝ่   ายหญิงคงจะ
ขวัญหนีดีฝ    ่ อ  มากกว่านี้
“ผมว่าคุณมาร์กอซข้ามขั้นตอนบางอย่างไปนะครับ” นอร์แมน
พูดขึ้น
“ยังมีขั้นตอนอะไรอีกวะ” คนก�ำลังหัวเสียเอ่ยถามเสียงขุ่น
“จีบครับ คุณมาร์กอซอาจจะต้องจีบเธอก่อน จีบเพื่อหยั่งเชิงสาว
ถามปุบปับแบบนี้ ผู้หญิงดีๆ ที่ไหนจะตอบตกลงล่ะครับ”
นอร์แมนแนะน�ำขณะเลี้ยวรถผ่านเข้ามาในประตูรั้วขนาดใหญ่
ของคฤหาสน์หลังงาม เขารู้ว่านายหนุ่มไม่คิดที่จะจีบใครก่อน ที่ผ่านมา
ก็มีแต่สาวๆ เข้ามาทอดสะพานให้แทบทั้งสิ้น เมื่อเจอคนที่ถูกใจและอยาก
ร่วมชีวิตก็คิดแต่จะรวบรัดตัดความ โดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ   ่ ายหญิงได้
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ตั้งตัวบ้างเลย
“ให้ตายสิ! จะมีเมียสักคนท�ำไมมันยุ่งยากแบบนี้วะ!”
มาร์กอซคิดว่า หากเขาบอกความต้องการที่แท้จริงกับพลอยโสภา
แล้ว เธอจะยอมคบกับเขาง่ายๆ ไม่ต้องจีบให้เสียเวลา แต่มันกลับไม่ง่าย
อย่างที่คิดเอาไว้ แล้วเขาจะเริ่มจีบพลอยโสภาอย่างไร ในเมื่อไม่เคยจีบ
ผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลย
“เรื่องจีบสาวคุณมาร์กอซไม่ต้องกังวลนะครับ เราสองคนจะเป็น
ที่ปรึกษาให้ จริงๆ มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับ” เหมือนวอลโดจะ
อ่านความคิดของเจ้านายออก เขาจึงรีบบอกให้นายหนุ่มคลายกังวล
“อีกอย่างมันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ เราจะรูว้ า่ ฝ่    ายหญิงมีใจให้
หรื อ ไม่ก็ ขั้ น ตอนนี้ แ หละครั บ ” นอร์ แ มนพู ด เสริ ม เพื่ อ กระตุ ้ น ความ
กระตือรือร้นให้กับนายหนุ่มของเขา
“ฉันจะท�ำตามวิธีของพวกนาย แต่ถ้าไม่ได้ผลเตรียมหลุดจาก
ต�ำแหน่งคนสนิทได้เลย”
มาร์กอซรับฟังความคิดเห็นและค�ำแนะน�ำของทั้งสองก็จริง แต่ก็
คาดโทษเอาไว้ เ ช่ น เดี ย วกั น ส่ ง ผลให้ ส องคนสนิ ท หั น มองหน้ า กั น
โดยมิได้นัดหมายแล้วต่างอุทานในใจว่า
‘ซวยแล้วไหมล่ะ หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ’
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