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‘แลก’ กับ ‘แรก’

พระอาทิตย์ยามสายส่องแสงสว่างเข ้ามาภายในห ้องท�ำงานใหญ่

ทางผนังกระจกใสของตึกสูงระฟ้ าของบริษทั ใหญ่โตแห่งหนึ่ง ร่างสูงใหญ่
ก�ำย�ำภายใต้สูทสีดำ� ราคาแพงยืนมองออกไปด้านนอกนิ่ง ท�ำใหห้ ญิง
วัยกลางคนทีย่ งั คงรูปร่างดีและแต่งกายสวยพริ้งนัง่ หน้าเครียด มือหล่อน
กุมขมับมองรอบห ้องกว ้างทีม่ บี รุ ุษร่างก�ำย�ำในชุดสีดำ� อยู่รอบห ้อง
“เธอว่าจะเอาอะไรมาใช้หนี้ฉนั นะ” เสียงหา้ วทรงพลังดังมาจาก
บุรุษร่ างสู งสง่าที่เป็ นเจ้านาย หญิงคนนัน้ ยืดตัวขึ้น มองดู แผ่นหลัง
กว ้างนัน้
“ลูกสาวฉันไง...ลิซน่ะ คุณก็เคยเห็นนี.่ ..คุณแรกอรุณ” เสียงหล่อน
ตอบรัวเร็ว อยากออกไปจากทีน่ ่ีเหลือเกินแล ้ว
ร่างสูงใหญ่กำ� ย�ำ สง่างาม ดวงหน้าคมเข ้ม หล่อเหลา แต่เรียบขรึม
ดวงตาสีดำ� นัน้ แลลึก จมูกโด่งงุมที
้ ด่ ูยโสรับกับปากหยักสีสดทีเ่ หยียด
ตรงตลอดเวลา เครื่องแต่งกายทีเ่ ป็ นเชิ้ตสีกรมท่าตัดกับเนกไทสีนำ�้ เงิน
เสื้อสูทด�ำกับสแล็กด�ำท�ำให้ร่างนัน้ ดูน่าเกรงขามยิง่ ขึ้น...
‘แรกอรุณ วัฒนาวาณิชย์’
ปากหยักที่เหยียดตรงนัน้ เมม้ นิดๆ ก่ อนจะกลับสู่ปกติ และ
หันไปมองคนพูดอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อ
“เธอเป็ นแม่ภาษาอะไร”
นั่นคือค�ำถามทีท่ ำ� ให ้คนต้องตอบนิ่งงัน
“ฉันไม่ตอ้ งการมันแต่แรกแล ้ว แต่กว่าจะรูม้ นั ก็เอาออกไม่ได้...
แล ้วฉันเลี้ยงมันมายีส่ บิ เอ็ดปี ส่งมันเรียนจนจบ ดีทม่ี นั หัวดีเอนท์ตดิ
ไม่งนั้ ฉันไม่ตอ้ งกู เ้ งินคุณเพิ่มกว่านี้เหรอ ฉันใหม้ นั ขนาดนี้ยงั ไม่พอ
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อีกหรือไง” หล่อนตอบอย่างหัวเสีย เขาเห็นความร้ายกาจของคนตรงหน้า
ทีไ่ ม่มแี ม ้แต่จติ ส�ำนึกของความเป็ น ‘แม่’ สักนิด
ร่างสูงใหญ่กา้ วมานัง่ ลงทีเ่ ก้าอี้หลังโต๊ะท�ำงานใหญ่ มองดูลูกน้อง
คนสนิทที่ยนื ส�ำรวมอยู่ดา้ นขา้ ง ชายหนุ่ มในสู ทสีดำ� เดินเขา้ ไปหาเมือ่
เขาเรียกมากระซิบอะไรสักอย่าง ก่อนชายหนุ่มร่างสูงทีอ่ ่อนอาวุโสกว่า
จะเดินออกไป
“ฉันรับข ้อเสนอเธอ แต่มขี ้อแม ้...” แรกอรุณเว ้นช่วง ท�ำให ้คนฟัง
พยักหน้ารับ
“ลูกสาวเธอจะไม่กลับไปหาเธออีกเลย เด็กคนนัน้ จะเป็ นสมบัติ
ของฉันตลอดกาล...”
เสียงหา้ วนัน้ ท�ำใหห้ ล่อนนิ่งคิด แต่ความที่ตอ้ งการใหเ้ รื่องจบ
หล่อนจึงพยักหน้ารับทันที
“แล ้วอีกข ้อ...เธอต้องไม่กลับมาทีเ่ มืองไทยอีกเป็ นอันขาด” เสียง
เฉียบขาดท�ำให ้หล่อนนิ่ง
“ไม่ตอ้ งตกใจ ฉันใหค้ นของฉันจัดทีใ่ หเ้ ธอแล ้ว...ฮ่องกง มีหอ้ ง
ของแมนชั่นระดับสู งใหเ้ ธออยู่ มีงานเป็ นพนักงานของบริษทั ในเครือ
ของฉันใหท้ ำ� หารายได้...พอใจไหม” เขาถามหน้านิ่ง หล่อนครุ่นคิด
สักพักก่อนจะเอ่ยปากถาม
“งานอะไร”
“ประชาสัมพันธ์ แต่งตัวสวยๆ ตอบค�ำถามเวลามีคนมาถาม ถ ้า
ไม่มกี น็ ั่งเฉยๆ” เขาตอบ
คนฟังนั่งคิดก่อนจะยิ้มกว ้าง
‘งานสบาย เงินดี ฮ่องกง แมนชั่น...’
“ฉันตกลง” หล่อนตอบหนักแน่น ท�ำให ้คนเสนอยิ้มน้อยๆ อย่าง
พอใจ
“เซ็นสัญญา” เสียงห ้าวบอก ลูกน้องคนหนึ่งก้าวเข ้ามาวางกระดาษ
สองแผ่นให ้หล่อนเซ็น
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หล่อนกวาดสายตาอ่านข ้อความในนัน้ แล ้วยิ้มพอใจ ก่อนจะหยิบปากกา
เซ็นชื่อในช่องทีเ่ ว ้นให ้เซ็น
‘วนิดา เอนกตนันท์’
“ดี...เธอไปได้ คนของฉันเตรียมรถไว้ให้แล ้ว เชิญใช้ได้ตามสบาย
พอไปถึงสนามบิน คนของฉันจะรอจัดการส่งรถไปให ้เธอเอง” เขาบอก
ท�ำใหห้ ล่อนหน้าบานอย่างดีใจ ใช้หนี้ได้ง่ายๆ แถมได้รถใช้ ได้ไป
ต่างประเทศอีก...

ชายหนุ่มทีเ่ ดินออกไปเมือ่ เช้าเพราะเจ้านายใช้ให้ไปจัดการงาน

บางอย่างเดินเข ้ามาในห ้องท�ำงานกว ้างนัน้ อย่างเรียบร้อย
“เธออยูท่ ค่ี อนโดฯ เรียบร้อยแล ้วครับ แต่...” ค�ำหลังท�ำให ้คนฟัง
ทีพ่ ยักหน้ารับต้องเงยหน้าขึ้นมอง
“อะไร” เสียงทรงอ�ำนาจท�ำใหผ้ ูบ้ อกข่าวถึงกับกลืนน�ำ้ ลายก่อน
ตอบ
“เธอร้องไหห้ าวนิดา แลว้ ก็ลอ็ กหอ้ งนอนที่จัดให้ไม่ให้ใครเขา้
ขนาดแม่บ ้านยังไม่ยอมเปิ ดให ้เลยครับ”
“เห็นเรียบๆ ติม๋ ๆ ฤทธิ์มากนักนะ...ไป...ไกรสร”
ร่างสูงใหญ่ยนื ขึ้นจับสูทแล ้วเดินลิว่ ออกจากหอ้ งไป ท�ำใหค้ นมา
รายงานต้องรีบตาม และสั่งลูกน้องทีร่ ออยู่ดา้ นนอกให้จดั การเอกสาร
ให ้เรียบร้อย...
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2

สับสน

คอนโดฯ หรูกลางกรุง บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้โดยรอบ

สระว่ายน�ำ้ กว ้างไล่ระดับ และสปอร์ตคลับระดับสูงทีส่ ะดวกสบายเป็ น
ธุรกิจของชายหนุ่มผูเ้ ป็ นประธานกรรมการของอาณาจักรวัฒนาวาณิชย์
และเป็ นผู ้ทรงอิทธิพลในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ุดในแถบเอเชีย
ร่างสูงอยูท่ า่ มกลางบอดี้การ์ดสีค่ นในลิฟต์ทก่ี ำ� ลังขึ้นไปสูช่ นั้ สูงสุด
ของคอนโดฯ แห่งนี้ เมือ่ ประตูลฟิ ต์เปิ ดการ์ดสองคนก็กา้ วออกไปก่อน
แล ้วร่างสูงนัน้ จึงเดินออกไป ตามด้วยไกรสรกับการ์ดอีกคน ประตูห ้อง
ทีเ่ ป็ นจุดมุง่ หมายมีลูกน้องของชายหนุ่มเฝ้ าอยู่ถงึ หกคน
เสียงโหวกเหวกภายในหอ้ งดังออกมาให้ได้ยินถนัดหู ท�ำให ้
ดวงหน้าเรียบขรึมอยู่แล ้วขมวดตึงยิง่ ขึ้น มือใหญ่เปิ ดประตูเข ้าไปทันที
ลูกน้องต่างเสียวสันหลังวาบ
“อะไรกันนักหนา!” แรกอรุณตะคอกถาม เสียงทรงอ�ำนาจนัน้
ท�ำให ้แม่บ ้านและลูกน้องอีกสองคนด้านในห ้องหยุดนิ่ง ร่างของหญิงสาว
ทีย่ นื หันหลังอยู่หยุดกึก แขนเธอถูกปล่อยจากการลากดึง
ดวงตาด�ำสนิทมองดูลูกน้องตนเองอย่างดุดนั ทีจ่ บั แขนเรียวเสลา
ของคนตัวบางคล ้ายจะฉุดให ้กลับเข ้าห ้องด้านใน
“ออกไปใหห้ มด ล็อกหอ้ งด้วย” เสียงหา้ วนัน้ ท�ำใหท้ ุกคนรีบ
ก้มศีรษะและออกจากห ้องไปทันที
ร่างเพรียวบาง เสน้ ผมด�ำเงางามสยายอยู่ถงึ เอวคอดยืนนิ่ง เขา
สังเกตได้ว่าเธอตัวสั่นน้อยๆ มือเรียวบีบกระชับกันที่ตน้ แขนตนเอง
พลางลูบตรงรอยที่ถูกบีบเบาๆ เหมือนเด็กน้อยเกรงกลัวสิ่งที่ตวั เอง
เกลียด จึงไม่กล ้าหันมอง
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ชายหนุ่ มก้าวเขา้ ไปหาร่างนัน้ มือใหญ่เอื้อมไปจับต้นแขนเรียว
เบาๆ แต่เธอ...
“อย่ามาถูกตัวฉันนะ!” เสียงใสร้องดังอย่างเกรงกลัวและขยะแขยง
เขานิ่งอึ้ง มองดู ผูห้ ญิงตรงหน้าที่ยนื กอดตนเองแน่ น นัยน์ตา
สีฟ้าอมเทาของเธอจ้องตาเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อ
“เธอ...” เสียงห ้าวเอ่ยเบาอย่างยิง่
‘ท�ำไมโตเร็วอย่างนี้ เป็ นสาวสวยราวกับนางฟ้ า...’
“ฉันเคยเจอเธอตอนเรียนอยู่มธั ยมหก เธอคงจ�ำฉันไม่ได้สนิ ะ”
เขาบอกเสียงเรียบ เดินไปนั่งทีโ่ ซฟาในห ้องรับแขกด้านหน้า
หญิงสาวมองร่างใหญ่ทน่ี งั่ พิงโซฟาอย่างสบายๆ เขาเหลียวมามอง
เธอรีบหลบตา ยืนกอดอกนิ่งๆ อยู่ทเ่ี ดิม
“เอาน�ำ้ ให ้หน่อยได้ไหม” เสียงห ้าวดังขึ้นท�ำลายความเงียบ
หญิงสาวหันมองอีกฝ่ ายนิ่ง สายตาดุๆ นัน้ ท�ำให ้เขารูส้ กึ ขัน แต่
ก็น่ิงไว ้
“แล ้วท�ำไมฉันต้องท�ำตามค�ำสั่งนัน้ ด้วย” เสียงใสดังขึ้น ท�ำท่าจะ
หันหลังเดินเข ้าห ้องนอนทีจ่ ดั ให ้ แต่กต็ อ้ งชะงัก
“เพราะแม่เธอยกเธอให้ฉนั แทนหนี้น่ะสิ...สาวน้อย” เสียงห ้าวลึก
บอกกล่าวเรียบเรื่อย ยกแขนขึ้นพาดพนักโซฟา หันไปมองดูร่างบาง
ทีย่ นื นิ่งอึ้งมองดูเขาอย่างตกใจ
“มะ...แม่ น่ ะ เหรอ” เสีย งใสถามกลับ แผ่ ว เบาอย่ า งไม่ ไ ด้ส ติ
ชายหนุ่มเข ้าใจ แต่เขาก็ไม่อยากเสียผลประโยชน์
“ไกรสรไปพาเธอมาที่น่ีเพราะเหตุผลที่บอก แม่เธอไปท�ำงานที่
ฮ่องกงและจะไม่กลับมาทีเ่ มืองไทยอีก แล ้วแม่เธอก็เซ็นสัญญาเรียบร้อย
ให ้เธอเป็ นสมบัตขิ องฉัน ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ...เธอมีหน้าทีเ่ ป็ นนางบ�ำเรอให้ฉนั ”
เขาหยุดมองดูอกี ฝ่ ายที่ย่งิ ช็อกหนักไปอีก เมือ่ เขาหยิบสัญญาออกมา
จากกระเป๋ าด้านในสูทวางลงบนโต๊ะกระจกของชุดโซฟาเพือ่ ให ้เธอได้ดู
“ลิซ...มานั่งตรงนี้” เขาเรียกชื่อเธอเสียงอ่อนลง และตบลงบน
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ต้นขาของตนเองเบาๆ
หญิงสาวยืนตัวแข็ง ตกใจ สับสน เสียใจ ทีแ่ ม่ทรยศเธอ และ
ท�ำลายชีวติ เธอได้ลงคอ...
“อลิซาเบธ...” เสียงห ้าวเข ้มขึ้น หากหญิงสาวน�ำ้ ตาไหลลงมาช้าๆ
จนคนเรียกตกใจ
แรกอรุณไม่เคยสะเทือนใจเมือ่ เห็นผู ้หญิงร้องไห ้ เพราะเขาไม่เคย
ใส่ใจใคร เมื่อมีใครมาทอดร่ างใหร้ ะบายอารมณ์ใคร่ เขาก็รบั หน้าที่
ปรนเปรอสวาทสนองอารมณ์ตอบกลับไป
“อย่าคิดว่าน�ำ้ ตาเธอจะท�ำใหฉ้ นั ปล่อยเธอไป” เสียงหา้ วบอก
ราบเรียบ สายตาพญาเหยีย่ วท�ำให ้หญิงสาวสูดหายใจลึก น�ำ้ ตายังไหล
อยู่อย่างนัน้
“แม่เป็ นหนี้คุณเท่าไร” อลิซาเบธถามเสียงสั่นพร่า
“อยากรูท้ ำ� ไม คิดว่าจะหามาคืนได้โดยไม่ตอ้ งเป็ นนางบ�ำเรอฉัน
เหรอ” เขาถามเย้ยหยัน ท�ำให ้หญิงสาวหน้าร้อนผ่าวกับค�ำว่า ‘นางบ�ำเรอ’
อีกครัง้
“ใช่...” เธอตอบนิ่ง มองเขาจริงจัง แต่กลับท�ำใหเ้ ธอได้รบั เสียง
หัวเราะเยาะกลับมา
“กว่าเธอจะได้เงินมาใช้หนี้แทนงานทีเ่ ธอต้องท�ำให้ฉนั คงตายกัน
ก่อนละมัง้ ” พูดพลางขยับนัง่ ไขว่ห ้างท�ำท่าทางสบายอารมณ์เสียมากมาย
“แล ้วมันเท่าไร” เสียงพร่าสั่นถามกลับ เมือ่ เขาไม่ตอบค�ำถามเธอ
“หนึ่งร้อยหา้ สิบหกลา้ นบาท” เสียงหา้ วบอก มองเธอดุดนั จน
หญิงสาวสะท ้าน
“หนึ่งร้อยห ้าสิบหกล ้าน” เธอทวนจ�ำนวนเงินอย่างตกใจ
“ใช่...คิดจะออกไปหางานท�ำอีกไหม” เขาถาม แต่เธอไม่ตอบ
ดวงตาสีแปลกวูบไหวกว่าเดิม
“ฉันแนะน�ำงานใหเ้ ธอก็ได้” เขาพูด มองดูหญิงสาวทีห่ นั มามอง
อย่างสนใจ แล ้วรอยยิ้มเจ้าเล่หก์ ็ปรากฏขึ้น
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“ไปเป็ นสาวเสิรฟ์ ในคลับฉันสิ พอดึกๆ แขกวีไอพีเขาชอบออฟ
สาวๆ สวยๆ ไปด้วย เงินดีนะ เธอท�ำไม่ก่ปี ี คงได้เงินมาให้ฉนั ” เขาพูด
หน้าตาเฉย ท�ำให ้เธอนิ่งงัน กะพริบตาปริบๆ มองเขาอย่างไม่ชอบใจ
“อยากไปเป็ นโสเภณี ชนั้ สู ง หรือจะเป็ นนางบ�ำเรอฉันคนเดียว
คิดดูดๆี แล ้วกัน” แรกอรุณพูดทิ้งทา้ ยอย่างเลือดเย็น ก่อนจะลุกขึ้น
ยืนเต็มความสูง และเดินไปเคาะประตูให ้ด้านนอกเปิ ด ไม่วายหันมาหา
เธอทีย่ นื ตัวแข็งทือ่
“ฉันให ้เวลาเธอคิด พรุ่งนี้เลิกงานฉันจะมาเอาค�ำตอบ”
ประตูห ้องปิ ดลง และมีเสียงล็อกจากด้านนอกเมือ่ แม่บ ้านเข ้ามา
ดูแลเธออีกครัง้
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3

เริ่มต้นหาคำ�ตอบ

อลิซาเบธนั่งตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาอยู่บนโซฟาหอ้ งรับแขก

จนหญิงวัยกลางคนในชุดแม่บ ้านต้องเข ้าไปเรียกเธอเบาๆ
“คุณผู ้หญิงคะ...คุณผู ้หญิง...”
หญิงสาวสะดุง้ เล็กน้อย เมือ่ มือของอีกฝ่ ายมาวางอยู่บนหลังมือ
ของเธอทีก่ ำ� หมอนอิงไว ้แน่น
“มีอะไรเหรอ” หญิงสาวถามเรียบๆ ดวงตายังคงมองเหม่อครุ่นคิด
“เอ่อ...กินข ้าวเย็นเถอะค่ะ” หล่อนบอก ท�ำให ้ดวงตาสีสวยหันไป
มองบนโต๊ะอาหาร
“หนู ยงั ไม่หวิ เลย จัดท�ำไม” อลิซาเบธบอกอย่างไม่พอใจน้อยๆ
ท�ำให ้คนจัดอาหารมองเธอนิ่ง
“กินเถอะค่ะ สักครึ่งก็ยงั ดี เมือ่ เทีย่ งก็ไม่ได้กนิ สมองต้องการ
พลังงานส�ำหรับคิดนะคะ” ค�ำบอกกล่าวนัน้ ท�ำให ้หญิงสาวเงียบ มองหน้า
คนพูดทีน่ ั่งคุกเข่ามองนิ่งอยู่
“เจ้านายพวกคุณคงไม่เคยแพ้ใครสินะ พอคนเรามีเงินก็มอี ำ� นาจ
ไปด้วย อยากได้อะไรก็ได้ โดยไม่สนใจว่าใครจะเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจแค่ไหน”
เสียงเธอพูดอย่างเลือ่ นลอย คนฟังเม ้มปากนิ่ง เห็นใจเธออยู่เหมือนกัน
แต่จะท�ำอย่างไรได้
ร่ างเพรียวบางลุกขึ้นเดินช้าๆ ไปที่โต๊ะอาหาร หญิงสาวนั่งลง
มองดูอาหารบนโต๊ะนิ่ง ของดีๆ ทัง้ นัน้
‘จะขุนให้ได้ทกี ่ ่อนละสิ...’
“น้าไม่กนิ ด้วยกันเหรอคะ” หญิงสาวหันไปถามคนทีก่ ำ� ลังตักข ้าวให ้
“ไม่ละค่ ะ คุณกินก่ อนเถอะ ถา้ นายโทร.ถาม เดีย๋ วดิฉนั จะ
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โดนว่าอีก” หล่อนตอบยิ้มๆ ท�ำให ้คนฟังเงียบ จับช้อนส ้อมนิ่ง
“ท�ำไมถึงต้องกลัวเขาขนาดนี้” ค�ำถามนัน้ ท�ำให้อกี ฝ่ ายต้องยิ้ม
น้อยๆ
“นายไม่ดุหรอกค่ ะ แต่จริงจัง เคร่ งขรึม แลว้ ก็ตรงไปตรงมา
ใจดีบ ้าง เลยท�ำให ้พวกเราเกรงใจ แล ้วก็เคารพนายมากกว่า...ไม่ได้กลัว
หรอกค่ะ แต่ก็กลัวเวลาโกรธ นายโมโหร้าย แต่ก็หายไว” หล่อนตอบ
แล ้วหันหลังไปรินน�ำ้ ใส่แก้วมาให ้หญิงสาว
“เวลาโกรธนายเหมือนซาตานเลยละค่ะ คุณพยายามอย่าท�ำให ้
นายโกรธนะคะ”
ค�ำเตือนนัน้ ท�ำใหห้ ญิงสาวส่ายหน้า จะท�ำให้โกรธหรือไม่ได้ทำ�
เขาก็เป็ นซาตานส�ำหรับเธออยู่ดี

แรกอรุณนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้บกุ ำ� มะหยีส่ กี รมท่าหลังโต๊ะท�ำงานไม ้สัก

ทีค่ ่อนข ้างรก เพราะเจ้าของก�ำลังจัดเอกสารเข ้าแฟ้ ม ภายในหอ้ งนอน
ใหญ่นนั้ เงียบเชียบ แล ้วโทรศัพท์ทห่ี วั เตียงก็ดงั ขึ้น ชายหนุ่มเหลียวมอง
ไปทางต้นเสียงอย่างอารมณ์เสีย ก่อนจะลุกเดินไปทีเ่ ตียง
“ฮัลโหล” เสียงหา้ วกรอกไปตามสาย ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งเมือ่
ได้ยนิ เสียงคนโทร.มา
“นายคะ...คุณลิซหลับแล ้วค่ะ จะให้ดฉิ นั ท�ำยังไงต่อคะ” เสียงของ
แม่บ ้านทีค่ อนโดฯ นั่นเอง
ชายหนุ่มยิ้มมุมปาก “เดีย๋ วฉันไป...เธอเฝ้ าไว ้ก่อนแล ้วกัน” เขา
บอกเรียบๆ พลางลุกไปหยิบเสื้อนอกมาถือไว ้
“อ้อ บัว...เขากินข ้าวหรือเปล่า”
“กินค่ ะ แลว้ ก็ยอมอาบน�ำ้ ใส่เสื้อผา้ ที่คุณสรจัดมาใหด้ ว้ ยค่ ะ”
ค�ำบอกเล่านัน้ ท�ำให ้เขายิ้มได้บ ้าง
‘ดี...เลิกพยศสักที’ แรกอรุณคิด ก่อนรับค�ำในล�ำคอ กดวางหู
และปิ ดไฟออกจากห ้องไป
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รถคันงามสีดำ� เงาวับเฉกดวงตาและเสน้ ผมหยักศกของเจ้าของ
แล่นอย่างรวดเร็วอยูบ่ นถนนทีเ่ ริม่ จะไม่ตดิ ขัด เพราะเวลานี้กเ็ กือบสีท่ มุ่
แล ้ว แรกอรุณขับรถด้วยความรูส้ กึ แปลกๆ
‘ท�ำไมจะต้องรีบไปนอนกับเด็กคนนัน้ ด้วยนะ’ เขาคิดในใจ ‘ถึง
จะแค่ไปนอนเฉยๆ ก็เถอะ ก็ไม่เคยท�ำเหมือนกัน ทีไ่ ปนอนกอดผู ้หญิง
ไว ้เฉยๆ โดยไม่ได้ทำ� อะไรเลย...’
ชายหนุ่ มนิ่วหน้า ส่ายศีรษะไล่ความคิดสับสนของตนเองช้าๆ
ก่อนจะเร่งความเร็วของรถให้ไปถึงทีห่ มายเร็วขึ้น
ร่างสูงใหญ่เดินช้าๆ สง่าเช่นทุกครัง้ แต่ครัง้ นี้ต่างไปตรงทีใ่ นใจ
ไม่ได้หมายมั่นปัน้ มือไวส้ ำ� หรับเอาชนะ แต่ หากเขาก�ำลังต้องการแค่
ผูกมัดเธอผู ้นัน้ ไว้ให้ได้ บอดี้การ์ดของเขาไขกุญแจห ้องให ้ และก้มศีรษะ
ก่อนจะสลายตัวกันไป เมือ่ มือใหญ่โบกให้สญ
ั ญาณไปพักได้
แรกอรุณก้าวเข ้าไปภายในห ้องชุดสุดหรูทเ่ี งียบเชียบ ‘บัว’ แม่บ ้าน
วัยกลางคนลุกขึ้นจากเก้าอี้โต๊ะอาหาร เมือ่ เจ้านายเดินไปวางสูททีโ่ ซฟา
“บัวกินข ้าวหรือยัง” เขาถามเรียบๆ
“เรีย บร้อ ยแล ว้ ค่ ะ คุ ณ ลิซ เธอคะยัน้ คะยอให้ดิฉันกินให้ได้”
คนตอบรูส้ กึ เอ็นดูสาวน้อยคนนี้เต็มที่ จนท�ำให ้เขาอมยิ้มไปด้วย
“ก็ด.ี ..ไปได้แล ้วละ แล ้วพรุ่งนี้กม็ าสายๆ หน่อยแล ้วกัน” เขาบอก
แล ้วเดินผ่านไปอีกด้านทีก่ นั้ ไว ้เป็ นส่วนหอ้ งหนังสือก่อนทีจ่ ะเปิ ดเข ้าไป
ในห ้องนอน
ร่างบางในชุดนอนสีขาวสายเดีย่ วทีเ่ ผยไหล่และแผ่นหลังขาวเนียน
นอนหลับปุ๋ยอยู่ใต้ผ ้าห่มนวมสีฟ้าอ่อนทีค่ ลุมตัวเธอไว ้แค่ครึ่งตัว
ลักษณะอาการนอนของคนตัวเล็กท�ำใหค้ นยืนมองดู ย้ ิมขันๆ
หญิง สาวนอนคว�ำ่ ซุ ก หน้า กับ หมอน มองอย่ า งไรก็ เ หมือ นเด็ก สาว
ไม่เปลีย่ นแปลง แล ้วเขาก็กา้ วเท ้าไปดึงผ ้าห่มคลุมปิ ดแผ่นหลังขาวนัน้ ไว ้
ก่อนจะเดินเข ้าห ้องน�ำ้ ไป
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อ ลิซาเบธงัวเงียเมื่อรู้สึกถึงแสงแดดอ่อนๆ ส่องสว่างผ่าน

ผ ้าม่านลูกไม้สขี าวบางๆ เข ้ามาภายในห ้องนอนกว ้างขวางทีแ่ สนเยือกเย็น
ว ้าเหว่ เพราะความไม่เคยคุน้ แต่เธอกลับนอนหลับได้อย่างอบอุ่นและ
สบายทีส่ ุด
ร่างบางบิดขี้เกียจน้อยๆ อยูใ่ ต้ผ ้าห่มหนาทีค่ ลุมร่างอยู่ แล ้วอะไร
หนักๆ สักอย่างก็ตกมาทีส่ ะโพกกลมกลึงของเธอ หญิงสาวสะดุงตาค้
้ าง
เหลียวไปมองเบื้องหลังแลว้ ถึงกับนิ่งงัน รีบลุกขึ้นก้าวลงจากเตียง
ก้มลงมองร่างตนเอง
‘ชุดยังใส่อยู่เรียบร้อย...เขาเข ้ามาตอนไหน เราไม่เคยนอนขี้เซา
อย่างนี้นีน่ า’
ความคิดมากมายหมุนวนอยู่ในสมอง จนร่างใหญ่ทน่ี อนเปลือย
ท่อนบนงัวเงียปรือตาขึ้นมองรอบๆ หอ้ ง แล ้วก็พลิกตะแคง ยกศีรษะ
วางไว ้บนมือใหญ่ของตนเอง มองดูร่างบางทีย่ นื มองอึ้งงันอยู่ย้ มิ ๆ
“ว่าไงจ๊ะ” เสียงหา้ วดังขึ้นอย่างสดชื่น รอยยิ้มนัน้ ท�ำให้อกี ฝ่ าย
รูส้ กึ จัก๊ จี้พกิ ล
“คุณเข ้ามาตอนไหน แล ้วเข ้ามาได้ยังไง ท�ำอะไรฉันบ ้างหรือเปล่า”
เสียงใสรัวค�ำถามใส่ทนั ที จนเขาต้องล ้มตัวลงนอนหงายหันหน้ามามอง
เฉยๆ พอเห็นอีกฝ่ ายไม่พดู ไม่ถามต่อก็ย้ มิ อีก
“ไม่ถามแล ้วเหรอ”
“ตอบมาสิ...”
“ไม่ได้ทำ� อะไรสักหน่อย ไม่เจ็บไม่ใช่เหรอ น่าจะรูน้ ะว่าไม่ได้ทำ�
อะไร” เขาตอบเรียบๆ ยักคิ้ว ยักไหล่ จนเห็นหญิงสาวหน้าระเรื่อขึ้น
ร่างบางเดินอาดๆ ไปทางหอ้ งน�ำ้ ท�ำใหช้ ายหนุ่มรีบปราดลงจาก
เตียงไปคว ้าเอวคอดแล ้วช้อนใต้สะโพกเธอขึ้นอุม้ ไว ้เช่นเด็กน้อย
“วา้ ย! ปล่อยนะ” เสียงใสร้องตกใจ มือเรียวบีบไหล่ท่บี กึ บึน
เปลือยเปล่าของเขาแน่นเพราะกลัวตก จนได้รูว้ า่ เขาแข็งแรงเพียงใด
“ฉันต้องการค�ำตอบ” เขาพูดราบเรียบ มองดูดวงหน้าละมุนนัน้ นิ่ง
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“ไหนว่าจะมาเอาค�ำตอบหลังเลิกงานไงล่ะ” เธอทวนค�ำของเขา
“อือ...ฉันเปลีย่ นใจแล ้ว อยากได้ตอนนี้...ว่าไงล่ะ”
อลิซาเบธแทบอยากจะบีบคอคนตัวโตทีอ่ มุ ้ เธออยู่อย่างง่ายดาย
ด้วยแขนเพียงขา้ งเดียว แต่ ก็กลัวเขาจะเอาคืนเหมือนกัน หญิงสาว
ครุ่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ของผู้ให้กำ� เนิด...
แม่ไม่เคยท�ำหน้าที่ของแม่เลยสักนิดเดียว คนดู แลเธอมาคือ
ตากับยายมากกว่า แลว้ ชีวติ ก็เป็ นของเธอเอง ค�ำพูดพร�ำ่ บอกคุณค่า
ของคนเธอได้ยนิ มาตัง้ แต่เด็ก แล ้วตอนนี้คุณค่าของคนซึง่ เป็ นของเธอ
ก�ำลังจะกลายไปเป็ นของบุรุษผูน้ ้ ี...

16 แรกรักสิเน่หา

