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  “มาร์โค ลอมบาร์ดี”  

ผู้ เช่ียวชาญท่ีสามีของเพ่ือนส่งมาช่วยงานปลกูองุ่นในระยะ
เร่ิมต้น ย่ืนมือมาตรงหน้าพร้อมแนะน าตวั หญิงสาวจงึย่ืนมือไปสมัผสั
กบัมือใหญ่ แนะน าตวัเองเช่นกนั 

“ไลลา จอห์นสนั ยินดีท่ีได้พบคะ่”  
“เช่นกนัครับ” เขากลา่วตอบ ดวงตาเรียว นยัน์ตาสีเขียวมรกต 

ภายใต้กรอบขนตางอนสีน า้ตาลเข้ม มองสบกบัหลอ่นด้วยสายตาเอา
จริงเอาจงั  

มาร์โค ลอมบาร์ดี เป็นชายหนุ่มอายรุาวสามสิบกว่าไม่น่าจะ
เกินสามสิบห้า เขามีรูปร่างสูงโปร่งแต่ก็ดูแข็งแกร่งจากมัดกล้ามท่ี
มองเห็นได้ในทุกส่วนของร่างกาย ใบหน้าเรียวมีไรเคราครึม้พอ
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มองเห็นจาง ๆ อยู่ภายใต้กรอบผมหยักศกสีน า้ตาลอ่อนตัดสัน้ ผิว
คล า้อย่างคนท่ีท างานกลางแจ้งอยู่เสมอ  

มาร์โคเป็นผู้จดัการไร่องุ่นคอร์เนลลีท่ีสวอนวลัเลย์ เมืองเพิร์ท 
ทางฝ่ังตะวันตกของออสเตรเลีย สถานท่ีท่ีลิลลดา เพ่ือนสนิทของ
หล่อนไปท างานจนพบรักกับชายหนุ่มเจ้าของไร่และแต่งงานกัน 
หลงัจากนัน้สองสามีภรรยาก็ไป ๆ มา ๆระหว่างคอร์เนลลีและฟาร์ม
ท่ีซนัไชน์โคสต์ท่ีก าลงัจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่องุ่นตามความตัง้ใจของ
ลิลลดา เจ้าของไร่คนใหม่ท่ีได้รับมรดกฟาร์มมาจากบิดามารดา  

ลิลลดาขอให้ไลลามาเป็นผู้จดัการทัว่ไปให้กบัไร่ท่ีอยู่ในระยะ
เร่ิมต้น เน่ืองจากหล่อนเคยท างานในต าแหน่งผู้จดัการบริษัทการเงิน
ในบริสเบน และเพ่ือนสนิทของหล่อนเช่ือว่าไลลาจะสามารถบริหาร
จัดการไร่องุ่นของเพ่ือนให้เจริญเติบโตได้ หญิงสาวอิดออดในตอน
แรก เพราะถึงหล่อนจะเคยบริหารจัดการบริษัท แต่ก็ เป็นการ
บริหารธุรกิจ ไม่ใช่บริหารการเกษตร แต่น่ีหล่อนต้องมาท าหน้าท่ีเป็น
ผู้จดัการไร่ ซึง่หญิงสาวไม่เคยมีความรู้ ไม่เคยท าฟาร์ม แล้วหล่อนจะ
ไปจดัการไร่ให้เพ่ือนได้อย่างไร 

“มาร์โคจะจดัการไร่ ส่วนเธอจดัการธุรกิจ” เพ่ือนสาวบอกกบั
หลอ่น  

“อีกอย่าง คณุราฟกบัฉนัก็จะไป ๆ มา ๆ เพ่ือช่วยเธอดอูยู่แล้ว 
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เธอท าได้แน่นอนน่า” ดทู่าทางเพ่ือนจะมั่นใจในตวัหล่อนมากกว่าท่ี
ไลลาจะมัน่ใจในตวัเองเสียอีก  

หลังจากพิจารณาเหตุผลหลายประการประกอบกัน ท าให้
ไลลาตัดสินใจรับท างานนีใ้ห้กับเพ่ือน หล่อนชอบฟาร์มของบิดา
มารดาของเพ่ือนมาแตไ่หนแตไ่ร หลายครัง้ท่ีติดตามลิลลดามาเท่ียวท่ี
ฟาร์ม หญิงสาวรู้สึกหลงใหลความสงบเงียบของผืนฟาร์มอันกว้าง
ใหญ่ พืน้ท่ีสองร้อยเอเคอร์ของ ‘ดาร์ลิงดาวน์ส ฟาร์ม’ ท่ีตอนนีถู้ก
เปลี่ยนช่ือเป็น ‘ไร่องุ่น ดาร์ลิง ดาวน์ส’ ถูกแบ่งออกเป็นสองฟาก
ด้วยธารน า้ธรรมชาติ ท่ีไหลมาจากทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่
ทางด้านทิศเหนือของไร่ ในบริเวณไร่นอกจากจะมีต้นไม้ท่ีเป็นผลผลิต
ของฟาร์มและก าลังจะถูกตัดทิง้เพ่ือปรับพืน้ท่ีปลูกองุ่นนัน้ มีแปลง
กหุลาบหลากพนัธุ์ท่ีบิดาของเพ่ือนปลกูไว้ เพราะลิลลดารักกหุลาบใน
ระดบัท่ีไม่ธรรมดา และก็เป็นโชคดีของหล่อนท่ีจะได้มีกหุลาบสวย ๆ 
หอม ๆ ใสแ่จกนัทกุวนั  

เหตผุลส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้ไลลาตดัสินใจรับงานเป็นผู้จดัการ
ไร่ให้กบัเพ่ือน ต้องย้ายออกจากเมืองใหญ่ท่ีวุ่นวายแต่ก็สะดวกสบาย
อย่างบริสเบน มาอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของพืน้ท่ีเพาะปลูก
องุน่ในเมืองเลก็ ๆ อย่างมาเลนี ก็เพราะ...แจ็ค... 

แจ็ค...หญิงสาวคิดอย่างขม ๆ  



 โ ร ส | 8 
 

 

 

แจ็คเป็นคนรักเก่าของไลลา ทัง้สองท างานบริษัทเดียวกันแต่
คนละแผนก คบหากันมาตัง้แต่เร่ิมท างาน นานพอท่ีหญิงสาวจะคิด
ว่า หล่อนและเขาคงจะลงเอยกนัในท่ีสดุ หลงัจากท่ีฐานะของทัง้สอง
พร้อมมากกว่านี ้แต่แล้ววันหนึ่งก็เหมือนกับฟ้าผ่าลงมากลางแดด
เปรีย้ง เม่ือแจ็คเดินเข้ามาบอกว่า เขาท าผู้หญิงท้อง ซึ่งผู้หญิงท่ีว่าก็
ไม่ใช่ใครท่ีไหน แซนดรา ผู้ช่วยของหลอ่นน่ีเอง  

หญิงสาวรู้สึกช็อก ท่ีไม่ เคยรู้ว่า แจ็คกับแซนดราแอบมี
ความสมัพนัธ์กนัลบั ๆ และหากแซนดราไม่ตัง้ครรภ์ หล่อนก็คงจะยงั
โง ่ไม่ได้รู้เลยวา่แจ็คท าอะไรลบัหลงัหลอ่นบ้าง แตอ่ย่างน้อยก็พอมีแง่
ดีอยู่บ้างท่ีเกิดเร่ืองนีข้ึน้ ไม่อย่างนัน้หล่อนไม่รู้ว่าจะต้องเสียเวลาไป
อีกนานเท่าไรกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร และเม่ือรู้อย่างนีแ้ล้ว หญิง
สาวรู้สึกว่าหล่อนไม่สามารถทนเห็นสองคนนัน้ได้อีกต่อไป หล่อนจะ
ไปท างานอย่างมีสมาธิได้อย่างไรหากยงัเห็นแซนดราท่ียังท างานอยู่
หน้าห้องหลอ่นท้องโตขึน้ทกุวนั ท้องลกูของแจ็ค ผู้ชายท่ีหลอ่นเคยคิด
ว่าจะร่วมอนาคตด้วย และเม่ือเพ่ือนสาวเสนองานท่ีไร่ให้ ไลลาจึง
รับมาเพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องกลับไปท างานท่ีต้องพบเจอสองคนนัน้อีก
ต่อไป และหวังว่าความเป็นธรรมชาติและเงียบสงบของไร่ท่ีจะ
กลายเป็นบ้านของหล่อน จะช่วยท าให้ความเจ็บปวดในใจเพราะถกู
หกัหลงัจากคนรักคลายลง 
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“ทางนีค้่ะ” ไลลาผายมือไปยงัทางเดินท่ีน าไปสู่บ้านก่ออิฐชัน้

เดียวหลงัใหญ่กลางไร่  
บ้านหลังนีเ้ป็นบ้านท่ีบิดามารดาของเพ่ือนเคยอาศัยอยู่ใน

สมยัท่ีท่านทัง้สองยงัท าฟาร์มแห่งนี ้อดีตเจ้าของฟาร์มท่ีเพ่ิงวางมือได้
ย้ายออกไปอยู่บ้านหลังเล็กริมทะเลบนชายฝ่ังเมืองซันไชน์โคสต์ 
หลังจากท่ีลิลลดาเพ่ือนของหล่อนเข้ามาสืบทอดกิจการฟาร์มและ
เปลี่ยนให้เป็นไร่องุน่  

ในตอนนีมี้เพียงไลลาท่ีอาศยัอยู่ประจ าในบ้านหลงันี ้โดยพกั
อยู่ห้องเก่าของเพ่ือน ในขณะท่ีลิลลดาและราฟาเอลสามีซึง่ไป ๆ มา 
ๆ ระหวา่งท่ีน่ีและไร่องุน่ท่ีเพิร์ท จะเข้าพกัในห้องนอนใหญ่ซึง่เป็นห้อง
เดิมของคู่สามีภรรยาอดีตเจ้าของฟาร์มในเวลาท่ีพวกเขามาท่ีน่ี บ้าน
หลงันีมี้ทัง้หมดห้าห้องนอน จึงเหลือห้องนอนว่างอีกสามห้อง ซึง่ห้อง
หนึ่งจะเป็นห้องของผู้ เช่ียวชาญการปลูกองุ่นท่ีถูกส่งตัวมาจากฝ่ัง
ตะวนัตกซึง่ก าลงัเดินตามหลอ่นมาโดยไม่พดูไม่จาอยู่นี ้ 

นอกจากไลลาท่ีอยู่ประจ าในไร่แล้ว ยังมีโจอี ้เด็กรับใช้ทั่วไป
ในไร่อีกคนหนึ่ง แต่เขาอาศยัอยู่ในแกรนน่ีแฟลต1 ซึง่ติดกบัคอกม้าซึง่

                                                
1 ท่ีพกัท่ีสร้างติดกบัอาคารท่ีมีอยู่ก่อน มีครัวและห้องน า้ในตวั 
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เขาดแูลอยู่   
หญิงสาวเดินน าไปบนทางเดินโรยกรวดโดยมีผู้จัดการไร่คน

ใหม่เดินตามไปเงียบ ๆ เงียบ...เสียจนไลลาไม่กล้าชวนคยุ เพราะไม่รู้
ว่าบทสนทนาของหล่อนจะรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาหรือไม่ 
มาร์โค ลอมบาร์ดี ท าหน้าเหมือนไม่อยากจะเสวนากบัหลอ่นจนหญิง
สาวต้องเก็บปากเก็บค า แม้ว่าจะอยากชวนเขาคยุเพ่ือให้บรรยากาศ
อนัน่าอดึอดัคลายลงเพียงใดก็ตาม  

ในตอนท่ีรู้ว่าจะมีคนจากฝ่ังตะวนัตกมาอยู่ร่วมบ้านกบัหลอ่น 
ต้องท างานในไร่ร่วมกนั หญิงสาวแอบดีใจเล็ก ๆ ท่ีอย่างน้อยหล่อนก็
จะได้ไม่ต้องอยู่อย่างเงียบเหงาคนเดียว หล่อนหวังว่าเม่ือเขามาถึง 
หลอ่นและเขาคงจะกลายเป็นเพื่อนและท างานร่วมกนัได้อย่างราบร่ืน 
แต่เม่ือเห็นชายหนุ่มท่าทางจริงจังอีกทัง้ยังพูดน้อย...พูดให้ถูกคือไม่
พูด เลย . . .หญิงสาวก็นึ ก ไม่ ออกว่ า เ ม่ืออยู่ ร่ วม บ้านกันแล้ว 
ความสมัพนัธ์ของเขาและหลอ่นจะเดินไปทางใด  

ไหนลิลลีบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักและรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ 
หญิงสาวคิด ท าไมย่ิงอยู่ใกล้เขาหล่อนย่ิงรู้สกึอดัอดั ราวกบัอากาศท่ี
อยู่รอบ ๆ ตวัไม่พอหายใจอย่างนัน้ละ 

“ห้องคณุห้องนีค้่ะ” ไลลาบอกกบัชายหนุ่มเม่ือเดินมาถึงห้อง
ห้องหนึ่งในบ้านท่ีอยู่คนละฝ่ังกับห้องนอนของตน ก่อนจะอธิบาย
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ตอ่ไป 
“ห้องนีเ้ป็นอองสวีต2ค่ะ คุณจะได้สะดวกหน่อย เลยเข้าไป

ด้านนู้นเป็นห้องซักล้าง ส่วนครัวและห้องนั่งเล่นจะอยู่ทางนี”้ หญิง
สาวบอกพร้อมชีมื้อไปยงัอีกฟากของตวับ้าน  

“เลยห้องนั่งเล่นไปจะเป็นห้องของฉัน หากมีอะไรเรียกได้
ตลอดเวลา” 

”ขอบคณุครับ” คนพดูน้อยตอบสัน้ ๆ 
“เร่ืองอาหารการกิน อาหารเช้ากบักลางวนัคงต้องช่วยตวัเอง 

แต่อาหารเย็น ปกติฉันก็ท าอาหารอยู่แล้ว ถ้าคณุไม่รังเกียจก็เชิญกิน
ด้วยกนัก็ได้คะ่ หรือหากคณุจะสะดวกท่ีจะกินคนเดียวก็ไม่เป็นไร”  

คนท่ีถือกระเป๋าเดินทางท าท่าจะเปิดประตเูข้าไปในห้องชะงกั 
ก่อนจะหันมาสบตาหล่อน นยัน์ตาสีเขียวมรกตท่ีมีแววจริงจังนัน้ ท า
ให้ไลลารู้สึกราวกับถูกตรึงด้วยด้วยพลังท่ีมองไม่เห็น ก่อนจะหลบ
สายตาเขาอย่างยากล าบาก  

“กินด้วยกนัก็ได้ครับ ขอบคณุ” 
“พรุ่งนีค้ณุจะสะดวกไปธนาคารกบัฉนัหรือเปลา่คะ ต้องใสช่ื่อ

คณุเป็นผู้ มีสิทธ์ิเบิกจ่ายในบญัชีร่วมกบัฉันและท าบตัรเครดิตด้วยน่ะ

                                                
2 ห้องน า้ในห้องนอน 
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ค่ะ” ไลลาถาม หล่อนรู้สกึว่าตนเองก าลงัรุกล า้ความเป็นส่วนตวัของ
เขา ทัง้ ๆ ท่ีเป็นเร่ืองงานท่ีจ าเป็นต้องคยุกันให้รู้เร่ืองแท้ ๆ แต่เขาท า
ท่าทางราวกับว่าหล่อนก าลังพยายามชวนเขาคุยด้วยเร่ืองไร้สาระ
อย่างนัน้ละ  

“ก่ีโมงดีครับ” ถามแทนค าตอบ 
“ออกจากไร่สิบโมง เช้าไปหรือเปลา่คะ”  
“ไม่เป็นไรครับ งัน้เจอกนัพรุ่งนีส้ิบโมง”  
ค าตอบท่ีฟังดูเหมือนตัดบท ท าให้ไลลารีบกล่าวลา ก่อนท่ี

หล่อนจะท าให้ผู้จดัการไร่คนใหม่อดึอดัมากไปกว่านี ้แต่จะว่าไปแล้ว 
คนท่ีอดึอดัคงเป็นหลอ่นเสียมากกวา่   

“ถ้าอย่างนัน้ฉนัไม่รบกวนแล้วคะ่ เชิญคณุพกัผ่อนตามสบาย” 
หลอ่นกลา่วก่อนจะหมนุตวัเดินจากไป  

 
มาร์โควางกระเป๋าเสือ้ผ้าไว้บนเตียงนอนขนาดควีนไซซ์ท่ีปผู้า

ไว้อย่างเรียบร้อย เขายิม้มมุปากเมื่อคิดวา่คนท่ีปท่ีูนอนไว้ให้เขาคงจะ
เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้จดัการไร่ท่ีดทู่าทางเกร็ง ๆ ท่ีเพ่ิงส่งเขาเข้า
ห้องเม่ือสกัครู่  

เขารู้ว่าท่าทางของเขาท าให้หล่อนล าบากใจ เขาท าท่า
เหมือนกบัไม่อยากจะเสวนากบัคนทัง้โลก แต่นัน่ก็ช่วยไม่ได้ เขาไม่ได้
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สนกุนกัหรอกกบัการท่ีต้องเดินทางมาอยู่กลางไร่ในเมืองเลก็ ๆ แห่งนี ้
แต่ก็ขดัคณุราฟไม่ได้ คณุราฟ ราฟาเอล คอร์เนลลี เจ้านายผู้ ท่ีเติบโต
มาด้วยกนั เจ้านายท่ีเขารักเหมือนน้องชาย  

ความสมัพนัธ์ท่ีคนภายนอกไม่คอ่ยรู้...  
ตระกลูลอมบาร์ดี ท างานรับใช้ตระกลูคอร์เนลลีมาตัง้แตส่มยั

ดึกด าบรรพ์ จนเ ม่ือซินญอร์อันโตนิโอ คอร์เนลลีอพยพมาอยู่
ออสเตรเลีย ปู่ ของเขา เมาโร ลอมบาร์ดี ก็เดินทางมาด้วย และอยู่รับ
ใช้ช่วยสร้างไร่องุ่นคอร์เนลลีจนเติบโต คนตระกูลลอมบาร์ดีถูก
ปลูกฝังให้จงรักภักดีกับตระกูลคอร์เนลลีเสมอมา จากรุ่นปู่  สู่รุ่นพ่อ 
และในท่ีสุดก็รุ่นเขา ในขณะเดียวกัน ตระกูลคอร์เนลลีก็ดูแลคนใน
ตระกลูลอมบาร์ดีอย่างดีเลิศเช่นกนั  

คนภายนอกไม่มีใครรู้ว่าคอร์เนลลีเอสเตตส่วนหนึ่งเป็นของ
ลอมบาร์ดี ซินญอร์อนัโตนิโอดแูลข้ารับใช้ท่ีภกัดีเสมอ หุ้นของคอร์เนล
ลีเอสเตต สามสิบเปอร์เซนต์เป็นของลอมบาร์ดี และตอนนีหุ้้นทัง้หมด
ก็ตกเป็นของเขา หลงัจากท่ีบิดาเกษียณจากการเป็นผู้จดัการไร่ให้กบั
คอร์เนลลี แต่เขาก็ไม่ต้องการป่าวประกาศให้ใครรู้ เขาต้องการเป็น
เพียงมาร์โค ผู้จดัการไร่ผู้ เงียบขรึม ใช้ชีวิตอยู่กบัองุ่นและสตัว์ในไร่ไป
วนั ๆ ก็เท่านัน้ เขาและราฟาเอลเป็นเหมือนกนัในเร่ืองนี ้แต่น่าสงสาร
ท่ีราฟาเอลใช้นามสกลุคอร์เนลลี ท าให้ไม่สามารถอยู่เงียบ ๆ อย่างท่ี
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ต้องการได้เหมือนเขา  
“นายก็ไม่มีใครท่ีน่ี ไปช่วยลิลลีปลกูองุน่ก่อนละกนั” ราฟาเอล 

บอกกบัเขา  
ค าว่า ‘ไม่มีใคร’ ของเจ้าของคอร์เนลลีนัน้หมายความว่า เขา

ไม่มีคนรักให้ต้องห่วงหา ราฟาเอลเช่ือเอาจริง ๆ จงั ๆ ว่าเขาไม่มีใคร 
เพราะไม่เคยเห็นเขาอยู่กบัใครนัน่เอง แต่นัน่เป็นเพราะเขาไม่ต้องการ
ให้ใครรู้ต่างหากว่าจริง ๆ แล้วเขามี ‘ใคร’ และมีมากมายเสียด้วย โธ่ 
เขาเป็นผู้ชายทัง้แท่ง ยงัหนุ่มแน่นและแข็งแรง หากไม่มีใครเลยเขาคง
จะผิดปกติแน่ ๆ เขาก็มีความต้องการตามธรรมชาติเหมือนกับผู้ชาย
คนอื่น ๆ และเขาก็ชอบผู้ หญิงมากด้วย เพียงแต่เขาไม่ศรัทธาใน
ความสัมพันธ์ เขากลัวการผูกมัด กลัวการท่ีจะต้องอยู่กับผู้หญิงคน
เดียว ร่วมรักกับผู้หญิงคนเดียวไปจนตาย แค่คิดก็ท าเขาขนลกุแล้ว 
เขาจึงมีใคร ๆ มากมายท่ีพร้อมจะสนกุไปกบัเขาโดยไม่มีข้อผกูมดัใด 
ๆ  

“แล้วเม่ือไรเราจะได้เจอกันอีกล่ะคะ” ลิซ่า คู่นอนท่ีเขามี
ความสมัพนัธ์ด้วยยาวนานท่ีสดุในจ านวนผู้หญิงทัง้หมดของเขาถาม
ขึน้ หลังจากท่ีเขาบอกหล่อนว่าจะต้องไปดูแลไร่องุ่นให้ภรรยาของ
ราฟาเอลท่ีซนัไชน์โคสต์ หญิงสาวพยายามใช้หน้าอกขนาดมหึมานัน่
เบียดกบัอกแน่นของเขาอย่างยัว่ยวน และนัน่ก็เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท าให้
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เขามีความสมัพนัธ์กบัหลอ่นยาวนานกวา่ใคร นอกจากการท่ีหลอ่นไม่
เรียกร้องความสมัพนัธ์ท่ีจริงจงัแล้ว เซก็ส์กบัลิซา่ถงึใจเขาเสมอ  

“ผมกลบัมาท่ีเพิร์ทเม่ือไรจะโทร. หา” เขาพดูง่าย ๆ เขามกัจะ
มาใช้เวลาในวนัหยดุสดุสปัดาห์ท่ีอพาร์ตเมนต์ในตวัเมืองท่ีเขาซือ้ไว้ 
และลิซ่าก็จะมาหาเขาในทนัทีท่ีเขาโทร. หาหล่อน เขาจะใช้เวลากบั
หล่อนในอพาร์ตเมนต์นัน้จนหมดวนัหยดุ ก่อนจะกลบัไปท่ีคอร์เนลลี
ในวนัท างาน และลิซา่ก็ฉลาดพอท่ีจะไม่ติดตอ่เขา หลอ่นจะรอจนกวา่
เขาจะติดต่อไป จึงจะมาสนกุกบัเขาอีกครัง้ เป็นความสมัพนัธ์แบบท่ี
เขาต้องการและสบายใจอย่างท่ีสดุ  

แล้วราฟาเอลก็ส่งเขามาท่ีน่ี! ไร่อันเวิง้ว้างท่ามกลางป่าเขา 
ความศิวิไลซ์ท่ีใกล้ท่ีสดุคือเมืองซนัไชน์โคสต์ท่ีต้องขบัรถเกือบชั่วโมง
กว่าจะถึง ผู้หญิงท่ีอยู่ใกล้เขาท่ีสดุคือผู้จัดการไร่ท่ีไม่มีอะไรน่าสนใจ 
ผมสีบลอนด์ ตาสีฟ้า หน้าตาปราศจากเคร่ืองส าอาง แต่งตัวรัดกุม
ด้วยเสือ้เชิต้แขนยาวพับแขนและกางเกงยีน ด้วยรูปร่างแบบบางสูง
ระหง ท าให้เขาแทบจะแยกไม่ออกระหว่างหญิงสาวกับโจอีเ้ด็กเลีย้ง
ม้า เพราะขนาดของหน้าอกหน้าใจท่ีพอจะท าให้แยกออกระหว่าง
หญิงชายก็มีขนาดแทบไม่ตา่งกนั! ราฟาเอลจะฆา่เขาทางอ้อมใช่ไหม
น่ี  

มาร์โคเข้าไปอาบน า้ในห้องน า้ท่ีอยู่ภายในห้องนอน หลงัจาก
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การเดินทางอันยาวนาน หกชั่วโมงบนเคร่ืองบิน กับอีกหนึ่งชั่วโมง
คร่ึงบนรถยนต์ ท าให้ชายหนุ่มอยากจะอาบน า้ให้สบายตวัก่อนท่ีจะ
นอนพกัผ่อน เพราะท่าทางพรุ่งนีค้งเป็นอีกวนัท่ียุ่งเหยิงทีเดียว  

“ถึงไร่แล้วครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดี” มาร์โคกรอกเสียงลงไป
ในโทรศัพท์ รายงานต่อเจ้านายท่ีไม่ได้รู้ตัวว่าท าอะไรลงไปกับเขา 
หลงัจากอาบน า้เรียบร้อย  

“ต้องการอะไรก็บอกนะ” เสียงปลายสายตอบกลบัมา 
“ครับ ตอนนีย้ังไม่มีอะไร แค่นีก้่อนนะครับ” หลังกดตัดสาย 

ชายหนุ่มวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะหัวเตียง ก่อนจะล้มตัวลงนอนและ
หลบัไปอย่างรวดเร็ว 

 
ไลลาต่ืนแตเ่ช้าและเข้าไปในครัวเพ่ือหาอาหารเช้ารับประทาน

อย่างท่ีท าเป็นปกติ หญิงสาวกังวลนิด ๆ ว่าจะพบกับชายหนุ่มเพ่ือน
ร่วมบ้านท่ีท่าทางไม่อยากจะเสวนากบัหล่อนนกัอยู่ท่ีนัน่ก่อน ก่อนท่ี
จะโล่งอกเม่ือพบว่าภายในครัวใหญ่ว่างเปล่า ปราศจากร่องรอยของ
คนท่ีหล่อนยังไม่พร้อมจะเผชิญหน้า หญิงสาวถอนหายใจอย่าง
เสียดาย หากในตอนท่ีพบกนัครัง้แรกเมื่อวานนี ้เขาจะไม่ท าท่าทางไม่
อยากจะข้องเก่ียวกบัหลอ่นแบบนัน้ หลอ่นก็คงจะอยากผกูมิตรกบัเขา 
และคงมีความรู้สกึท่ีดีตอ่เขามากกวา่นี ้หลอ่นไม่ชอบความรู้สกึอดึอดั
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ทกุครัง้ท่ีต้องเผชิญหน้ากบัคนท่ีดเูหมือนวา่จะต้องพบปะพดูคยุกนัทกุ
วนัแบบนีเ้ลย อีกทัง้เขาและหลอ่นยงัต้องอาศยัอยู่ร่วมบ้าน แล้วยงัจะ
ตอนรับประทานอาหารเย็นอีก ไลลาโกรธตนเองท่ีไม่น่าไปเสนอให้เขา
ร่วมโต๊ะด้วยเลย หรืออีกที เขาก็ไม่น่าจะตอบตกลงกับข้อเสนอของ
หล่อนเลย แล้วคราวนีจ้ะท าหน้าอย่างไร ต่างคนต่างรับประทานโดย
ไม่พดูไม่จากนัหรืออย่างไร  

ผู้ จัดการจ าเป็นของไร่องุ่นดาร์ลิง ดาวน์สสลัดความคิด
เก่ียวกบัผู้จดัการไร่ตวัจริงทิง้ไป ก่อนท่ีจะเดินตรงไปยงัหม้อต้มกาแฟ
ท่ีตัง้อยู่บนเคาน์เตอร์ครัว หญิงสาวเร่ิมลงมือตวงกาแฟบดลงไปใน
กรวย เติมน า้ และกดปุ่ มให้เคร่ืองท างาน เม่ือน า้กาแฟสีน า้ตาลเข้ม
เร่ิมหยดลงไปในหม้อท่ีรองอยู่ข้างล่าง พร้อมกับส่งกลิ่นหอมหวนไป
ทัง้ครัว ก็ท าให้อารมณ์ของหล่อนดีขึน้มาได้ กลิ่นกาแฟท่ีไลลา
หลงใหลราวกบัยาเสพติดชนิดรุนแรง  

ระหว่างรอกาแฟ หญิงสาวจัดการหาอาหารเช้าง่าย ๆ ให้กบั
ตนเอง ด้วยขนมปังปิง้ทาเนยและเวจจีไมต์3สองแผ่นเท่านัน้ อาหาร
เช้าท่ีส าคญัของหลอ่นเป็นกาแฟมากกวา่  

                                                
3 ยีสต์สกดัเข้มข้น มีลกัษณะเป็นครีมเหนียวเนือ้เนียนสีน า้ตาลเข้ม รสชาติเคม็ปะแลม่ๆ ใช้ทา

ขนมปัง เป็นอาหารสญัชาติออสซี่ท่ีต้องมีติดตู้ทกุบ้าน 
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ไลลามวัแต่ให้ความสนใจกบังานตรงหน้าจึงไม่ได้รู้สกึถึงการ
มาถงึของผู้ ร่วมบ้าน ท่ีเข้ามายืนในครัวอย่างเงียบกริบได้พกัหนึง่แล้ว  
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มาร์โคเดินเข้ามาในครัวเงียบ ๆ เพ่ือหาอาหารเช้าให้ตนเอง 

โดยไม่ได้คิดวา่จะมีคนตื่นเร็วกวา่ เขาเห็นหญิงสาวร่วมบ้านก าลงัง่วน
อยู่กับหม้อกาแฟพอดีในตอนท่ีเขามาถึง คนท่ีเข้ามาในครัวก่อนดูมี
สมาธิกบังานตรงหน้า จงึแทนท่ีจะทกัทายหลอ่น เขากลบัยืนมองน่ิง ๆ 
เพ่ือรอให้หล่อนหันกลบัมา แต่แล้วหญิงสาวก็หันไปท าอย่างอื่นต่อ
หลังเสร็จธุระกับหม้อกาแฟ และเขาก็ยืนมองหล่อนด้วยความ
เพลิดเพลินอย่างไม่รู้ตวั จนกระทั่งหล่อนทาเวจจีไมต์บนขนมปังทัง้
สองแผ่นและถือจานหนักลบัมาทางเขาเพ่ือหาท่ีนัง่นัน่ละ เขาจงึแสดง
ตวั หรืออีกนยั...หลอ่นจงึรู้วา่เขายืนอยู่ตรงนัน้ 

“อรุณสวสัด์ิครับ” มาร์โคพดูเก้อ ๆ ในใจหวงัวา่หลอ่นจะไม่คิด
ว่าเขามายืนมองหล่อนอยู่นาน เพราะแม้แต่ตวัเขาเองก็ไม่อยากเช่ือ
ว่าจะมายืนมองผู้หญิงท่ีไม่มีอะไรน่าสนใจเดินไปมาในครัวได้ตัง้นาน
สองนาน  
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“สวัสดีค่ะมาร์โค” ไลลาทักผู้ จัดการไร่คนใหม่ ก่อนจะหัน
กลบัไปหาหม้อกาแฟ ยกหม้อขึน้มาทางเขาเป็นเชิงถาม  

ชายหนุ่มพยักหน้าพร้อมกล่าวขอบคุณ ก่อนท่ีคนท่ีเสนอ
กาแฟให้เขาจะรินกาแฟใส่ถ้วยสองใบ แล้วยกมาให้เขาใบหนึ่ง 
จากนัน้ก็เดินถือจานขนมปังและถ้วยกาแฟไปนั่งลงยังโต๊ะอาหาร
กลางห้อง  

มาร์โคเดินตามไปนัง่ตรงข้ามกบัหลอ่น เขารู้สกึได้วา่หญิงสาว
ตรงหน้าดูอึดอัด ท่าทางกิริยาไร้มารยาทของเขาเม่ือวานนีจ้ะท าให้
เพ่ือนร่วมบ้านไม่อยากจะเสวนากบัเขาแล้วกระมงั ชายหนุ่มคิดในใจ
อย่างขบขนั ส่งผลให้นัยน์ตาสีเขียวมรกตไหวระริก ก่อนท่ีจะรู้สึกว่า
ผิวหน้าขาวใสของผู้หญิงท่ีนัง่ตรงกนัข้ามระเร่ือขึน้นิด ๆ  

ขีอ้ายจงัเลยนะสาวนอ้ย เขาคิด น่าเสียดายท่ีเขาไม่เคยเห็นวา่
ผู้หญิงขีอ้ายน่าสนใจ ไม่อย่างนัน้ชีวิตของเขาในไร่อนัห่างไกลความ
เจริญแห่งนีอ้าจจะสนกุขึน้มาบ้างก็ได้  

ส าหรับมาร์โค ลอมบาร์ดีแล้ว ผู้หญิงท่ีเขาสนใจคือพวกท่ีกล้า
ได้กล้าเสีย อยากสนุกกับเขาโดยไม่สนใจสังคมรอบข้าง หรือไม่
ต้องการมีความสัมพันธ์จริงจังต่างหาก ส่วนพวกผู้ หญิงขีอ้าย พูด
อะไรนิด ท าอะไรหน่อยก็หน้าแดงแบบนี ้หากเขาท าอะไรเลยเถิดไป
บ้าง พวกหล่อนก็พร้อมจะเรียกร้องความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนจากเขา
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ในทนัที ซึง่เป็นสิ่งท่ีเขาไม่เคยมีอยู่ในสมอง  
ผู้จดัการไร่หนุ่มคิดถงึเจ้านาย รายนัน้จริงจงักบัความสมัพนัธ์

เสียจนเขาเองยังไม่เข้าใจ เขาพอเข้าใจท่ีราฟาเอลจะหลงลิลลดาหวั
ปักหัวป า เพราะผู้หญิงคนนัน้สวยอย่างชนิดหาตวัจบัยาก ครัง้แรกท่ี
เขาเห็นหล่อนท่ีสนามบินก็ท าเอาเขาแทบลืมหายใจไปเหมือนกนั แต่
เพราะหล่อนมาท างานท่ีไร่ เขาจึงไม่คิดจะท าอะไร และเม่ือเจ้านาย
หลงรักคนงานคนใหม่ถึงขัน้ให้ย้ายไปอยู่ ด้วยกัน และไม่นานก็
แต่งงาน ยอมทิง้ชีวิตหนุ่มโสดท่ีหาความสนุกได้อีกมาก เพ่ือท่ีจะมี
ผู้หญิงเพียงคนเดียว ตรงนัน้เองท่ีเขาไม่เข้าใจ ราฟาเอลบอกวา่ คนไม่
มีหวัใจอย่างเขาไม่มีวนัเข้าใจหรอก ซึง่เขาก็เห็นด้วย เขาไม่เข้าใจพวก
มีความรักเลยจริง ๆ 

“ปกติคณุกินอะไรเป็นอาหารเช้าคะ”  
หญิงสาวตรงหน้าถามเขา เรียกความคิดให้กลบัมายงัปัจจบุนั 
“ไข ่เบคอน แฮม หรืออะไรหนกั ๆ ส าหรับท างานในไร่น่ะครับ”  
“โธ่ ฉันไม่มีอะไรเลยค่ะ มีแต่ไข่ในตู้ เย็น” หญิงสาวบอก ท า

หน้าเสียใจ 
“ไม่เป็นไรครับ วันนีผ้มไม่ได้ท างานในไร่น่ีนะ” เขาบอกให้

หล่อนคลายกังวล เพราะหล่อนท าหน้าเสียใจจริงจังท่ีไม่มีอาหาร
ส าหรับเขา 
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“เดี๋ยววนันีฉ้นัจะไปซือ้มาไว้ให้นะคะ” หญิงสาวบอกเขา  
มาร์โคกล่าวขอบคณุเบา ๆ ก่อนจะเดินไปปิง้ขนมปังส าหรับ

ตวัเอง และกลบัมานัง่จดัการอาหารเช้าเงียบ ๆ  
 
ไลลารอเขาจดัการกบัขนมปังปิง้ทัง้สองแผ่นเสร็จเรียบร้อยจงึ

เร่ิมบทสนทนา ท่าทางวนันีช้ายหนุ่มจะอารมณ์ดีกว่าเม่ือวาน สงัเกต
ว่าเขาคุยกับหล่อนด้วยท่าทางสบาย ๆ ไม่ได้ท าสีหน้าร าคาญและ
อยากจะให้หล่อนไปให้พ้นหน้าตลอดเวลาเหมือนเม่ือวานนี  ้ย่ิงใน
ตอนท่ีนัยน์ตาสีเขียวมรกตวิบวบัขึน้มาอย่างไม่มีป่ีมีขลุ่ยนัน้ ท าเอา
หล่อนถึงกบัหน้าร้อนวบูเลยทีเดียว ซึง่จนบดันีห้ล่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรท า
ให้นยัน์ตาเย็นชาคูน่ัน้วิบวบัขึน้มาได้  

“คุณจะต้องเอารถเช่าไปคืนด้วยใช่ไหมคะ” ไลลาถาม ชาย
หนุ่มลงเคร่ืองท่ีบริสเบน และเช่ารถขบัมาท่ีไร่ด้วยตวัเองเม่ือวานนี ้

“ครับ คงต้องไปหลงัจากเสร็จธรุะท่ีธนาคาร”  
“ไหน ๆ ก็เข้าบริสเบนแล้ว คณุอยากได้อะไรหรือเปลา่คะ”  
“ผมอยากซือ้เสือ้ผ้าส าหรับท างานน่ะครับ ไม่ได้เตรียมมา

เลย”  
“ถ้าอย่างนัน้คืนรถเสร็จฉนัจะขบัรถพาไปคะ่” ไลลาอาสา 
“ถ้าไม่เป็นการรบกวน” เขาพดู  
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“ไม่หรอกค่ะ เป็นหน้าท่ีของฉันอยู่แล้ว” ว่าพลางลุกขึน้เก็บ
จานไปใส่เคร่ืองล้างจาน และหันมากล่าวกับชายหนุ่ม ก่อนจะเดิน
ออกจากครัวไป  

“เจอกนัสิบโมงคะ่”  
 
ไลลาเดินออกมาจากบ้านในเวลาเกือบสิบนาฬิกาตรงตามท่ี

นดักนัไว้กบัชายหนุ่ม หญิงสาวอยู่ในชดุเสือ้ยืดแขนสามส่วนเข้ารูปสี
แดง กางเกงยีนสกินน่ีสีน า้เงินเข้ม และรองเท้าส้นสงู ใบหน้าท่ีปกติจะ
เปลือยเปล่า วนันีถู้กแต่งแต้มด้วยเคร่ืองส าอางบางเบา ผมตรงยาว
สีบลอนด์ยงัคงมดัเป็นหางม้าสงูดงัเช่นทกุวนั เม่ือหลอ่นเดินพ้นประตู
หน้าบ้านออกมา ก็พบกบัชายหนุ่มยืนรออยู่ก่อนแล้ว  

มาร์โคอยู่ในชุดเสือ้ยืดคอกลมสีขาวพอดีตัว อวดให้เห็น
รูปร่างท่ีเต็มแน่นไปด้วยมัดกล้าม ปราศจากไขมันส่วนเกิน กางเกง
ยีนบตูคตัท่ีเข้ากบัรูปร่างสงูโปร่ง และรองเท้าหนงัสีด า แม้จะเป็นเพียง
ชดุเสือ้ยืดกางเกงยีนท่ีควรจะล าลอง แต่หญิงสาวก็บอกได้ว่า เสือ้ผ้า
บนร่างกายชายหนุ่มเป็นของแบรนด์เนมทกุชิน้ รวมกบัหน้าตาท่ีดีกว่า
คนทั่วไป ท าให้เขาดูเหมือนนายแบบโฆษณากางเกงยีนมากกว่า
ผู้จัดการไร่องุ่น หล่อนอดคิดไม่ได้ว่ารายได้ของผู้จัดการไร่องุ่นจะสงู
แค่ไหน ผู้จดัการไร่ของลิลลดาจึงได้สวมใส่เสือ้ผ้าราคาแพงตัง้แต่หัว
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จรดเท้าเช่นนี ้  
หญิงสาวมองเห็นนัยน์ตาสีเขียวมรกตบนใบหน้าน่ิงเฉยนัน้

กะพริบวิบวบัเม่ือหนัมามองหลอ่นท่ีก าลงัเดินตรงไปยงัเขา  
ผู้ชายคนนี้พูดด้วยสายตา หญิงสาวคิด ทัง้ ๆ ท่ีใบหน้ายังคง

เรียบเฉย แต่หล่อนรู้ว่าเขาก าลงัคิดหรือรู้สกึบางอย่างอยู่ จากสายตา
ท่ีมองมายังหล่อน เพียงแต่หล่อนไม่รู้จักเขามากพอ ท่ีจะบอกได้ว่า
สายตาระยิบระยบันัน้หมายความวา่อย่างไร  

“หวงัวา่ฉนัคงไม่ท าให้คณุรอนานนะคะ” หลอ่นออกตวั   
“ไม่ครับ ผมออกมาเร็วนิดหน่อย” 
“ถ้าอย่างนัน้ก็ไปกันเถอะค่ะ คณุขบัตามมาก็แล้วกันนะคะ” 

หญิงสาวบอก ก่อนจะเดินน าเขาไปยงัโรงรถ 
ไลลาเดินตรงไปยงัรถของทางไร่ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์แบบ

ขบัเคลื่อนสี่ล้อ ซึง่หล่อนจะใช้เม่ือต้องไปธุระท่ีเก่ียวกบังาน ในขณะท่ี
รถเก๋งคนัเลก็ของตวัเองจะเก็บไว้ในโรงรถ และใช้เม่ือขบัไปหามารดา
ในวนัหยดุบ้างเท่านัน้ ในขณะท่ีผู้จดัการหนุ่มเดินตรงไปยงัรถเก๋งแบบ
ซีดานซึง่เช่ามา ก่อนท่ีเขาจะขบัตามหลอ่นออกจากไร่  

หญิงสาวนัดกับเจ้าหน้าท่ีธนาคารไว้ตอนสิบเอ็ดนาฬิกา เขา
และหล่อนไปถึงก่อนเวลาราวสิบห้านาที พอดีกับท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีนดัไว้
เสร็จธุระกับลูกค้าท่ีนัดไว้ก่อนหน้าหล่อน ทัง้สองจึงได้เข้าพบ
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เจ้าหน้าท่ีเร็วกวา่เวลาเลก็น้อย 
“สวัสดีค่ะ คุณจอห์นสัน คุณลอมบาร์ดี ยินดีท่ีได้พบค่ะ” 

พนกังานสาวย่ืนมือทกัทายหญิงสาวและชายหนุ่ม พลางย่ืนนามบตัร
ให้ทัง้สองคนละใบ  

“นามบตัรฉนัคะ่ หากมีอะไรสามารถติดตอ่ได้ทนัที” 
ไลลาแอบสงัเกตผู้จัดการไร่คนใหม่ท่ีปกติจะท าหน้าขรึม แต่

หล่อนคิดว่าไม่ได้หลอกตวัเองอย่างแน่นอน หล่อนว่าหล่อนเห็นเขา
พดูคยุกบัพนกังานสาวของธนาคารด้วยใบหน้ายิม้ละไมทีเดียว 

“เบอร์มือถืออยู่ตรงนีค้่ะ” พนกังานสาวสวยกล่าว มือชีไ้ปบน
หมายเลขโทรศพัท์บนนามบตัร ในขณะท่ีสายตาจ้องตรงไปยงัดวงตา
สีเขียวมรกตของคนท่ีนัง่อยู่ข้างๆหลอ่น  

เจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีดูแลบัญชีของไร่องุ่นดาร์ลิงดาวน์สเป็น
หญิงสาวรูปร่างระหง ใส่ชุดเคร่ืองแบบธนาคารซึ่งเป็นชุดสูทเข้ารูป
อวดรูปร่างอ้อนแอ้นน่ามอง กระโปรงทรงสอบยาวคลมุเข่าเล็กน้อย  
ผมยาวสีน า้ตาลมัดเป็นมวยแน่น ใบหน้าเกลีย้งเกลาถูกตกแต่งด้วย
เคร่ืองส าอางอย่างประณีต กิริยาท่วงท่าเป็นไปอย่างมืออาชีพ  

“มีอะไรให้ฉันช่วยคะวนันี”้ กล่าวด้วยใบหน้ายิม้แย้ม สมกับ
เป็นพนกังานบริการ 

“เราจะมาเพ่ิมช่ือคุณลอมบาร์ดีเข้าไปในบัญชีของไร่น่ะค่ะ 
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เป็นหนึ่งในผู้ มีอ านาจเบิกจ่ายด้วย และท าบตัรเครดิตด้วยค่ะ” ไลลา
บอก  

หลังได้ รับค าตอบ เ จ้าหน้าท่ีสาวสวยก็หันหน้าเข้าหา
จอคอมพิวเตอร์ท่ีตัง้อยู่บนโต๊ะ พิมพ์อะไรกุกกักสักพักก็สั่งพิมพ์
เอกสารออกมาหลายแผ่น จากนัน้ก็ ย่ืนมือไปหยิบกระดาษจาก
เคร่ืองพิมพ์มาท าเคร่ืองหมายกากบาทบริเวณท่ีต้องลงลายมือช่ือ 
และย่ืนให้หญิสาว  

“คุณจอห์นสันเซ็นตรงนีน้ะคะ จากนัน้คุณลอมบาร์ดีกรอก
รายละเอียดตรงนีแ้ละเซน็ตรงนีค้ะ่ อย่าลืมอา่นให้ละเอียดก่อนนะคะ”  

ทัง้สองรับกระดาษมาอ่าน กรอกข้อมูล และเซ็นช่ือในจุดท่ี
ก าหนดไว้ ก่อนจะย่ืนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีคนสวย หลงัจากนัน้ไม่นาน 
ก็ได้รับเอกสารท่ีแสดงว่ามาร์โค ลอมบาร์ดี มีรายช่ือในบญัชีธนาคาร
ไร่ และเป็นผู้ มีอ านาจสัง่จ่ายร่วมกบัหลอ่น  

“ส าหรับบตัรเครดิต ธนาคารจะส่งบตัรไปให้ภายในห้าวนัท า
การคะ่”  

พนักงานสาวสวยกล่าวกับชายหนุ่มพร้อมรอยยิม้ ในขณะท่ี
เขากยิ็ม้ตอบ ด้วยรอยยิม้ท่ีไลลาไม่คอ่ยได้เห็น  

“ขอบคณุครับ”  
“ขอบคุณมากค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ” ไลลากล่าวกับ
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เจ้าหน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวกให้พร้อมกลา่วอ าลา  
เมื่อกลบัมาท่ีลานจอดรถ หญิงสาวก็หนัไปถามชายหนุ่ม 
“จากน่ีไปบริสเบนใช้เวลาชั่วโมงนิด ๆ ถ้าออกตอนนีก้็จะถึง

บริสเบนราวเท่ียงคร่ึง ไปกนัเลยไหมคะ หรือว่าคณุอยากหาอะไรรอง
ท้องก่อน”  

“ไปกนัเลยดีกว่าครับ จดัการคืนรถให้เสร็จก่อนดีกว่า คณุขบั
น าไปเลย” ชายหนุ่มตอบ  

เม่ือตกลงกันเช่นนัน้ทัง้สองจึงแยกย้ายกันไปท่ีรถของแต่ละ
คน และขบัตามกนัไป โดยมีไลลาขบัน าไปก่อน 

 
หลังจากคืนรถเช่าท่ีชายหนุ่มเช่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผู้จดัการไร่สาวยกนาฬิกาข้อมือขึน้ดเูวลา และพบวา่เป็นเวลาบ่ายนิด 
ๆ หญิงสาวรู้สกึหิวเพราะปกติหล่อนจะรับประทานอาหารเท่ียงช้าสดุ
ก็ไม่เกินเท่ียงคร่ึง แตน่ี่เลยเวลามามาก จงึรู้สกึหิวจนตาลายทีเดียว 

“บ่ายแล้ว หาอะไรกินกันก่อนไหมคะ” หญิงสาวหันไปชวน
ชายหนุ่ม ซึง่บดันีท้ าหน้าท่ีเป็นสารถีให้กบัหลอ่น  

“เจ้าบ้านบอกทางเลยครับ”  
“เลยจากตรงนีมี้ร้านอาหารอิตาลีอร่อยอยู่ร้านหนึ่ง เดี๋ยวขบั

ตามท่ีฉันบอกนะคะ” หญิงสาวตัดสินใจน าเขาไปยังร้านอาหารท่ี
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หลอ่นมารับประทานประจ า...กบัแจ็ค...และได้แต่ภาวนาในใจให้แจ็ค
ไม่รู้สกึอยากมารับประทานอาหารท่ีร้านในวนันี ้ 

หลงัจากพนกังานของร้านน าหลอ่นและชายหนุ่มไปนัง่ยงัโต๊ะ
ท่ีวา่งอยู่เรียบร้อย มาร์โคขอตวัเข้าห้องน า้ หญิงสาวจงึนัง่อา่นรายการ
อาหารอยู่คนเดียว ก่อนท่ีจะรู้สึกเย็นวาบไปตามสนัหลงัเม่ือจ าเสียง
ของคนท่ียืนอยู่ไม่ห่างได้  

แจ็ค… 
“ไลลา ผมดีใจมากท่ีเจอคุณท่ีน่ี ถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณ

หายไปไหน”  
คนรักเก่าเดินเข้ามากมุมือหลอ่นท่ีก าลงัถือรายการอาหารอยู่ 

พร้อมละล ่าละลกัพดูกบัหลอ่นอย่างตื่นเต้น ไลลาขยบัมือออกจากอุ้ง
มือใหญ่ แตเ่ขาก็ไม่ยอมปลอ่ย เท่านัน้ยงัไม่พอ เขายงัดงึตวัหลอ่นเข้า
ไปโอบไว้แน่นอีก ไลลาดิน้ขลกุขลกัเพ่ือให้พ้นจากอ้อมกอดแข็งแรง
นัน่ แตด่เูหมือนจะไร้ผล  

“ปลอ่ยนะ” หญิงสาวพดูเสียงแขง็  
“ไม่ ผมจะต้องคยุกบัคณุให้รู้เร่ือง ไม่งัน้จะไม่ปล่อยให้คณุไป

ไหนทัง้นัน้” แจ็คพดูอย่างดือ้ดึง โดยไม่ได้สนใจต่อท่าทีขดัขืนของคน
ในอ้อมแขนเลยแม้แตน้่อย 

“ปล่อยเดี๋ยวนี”้ ไลลาพูดเสียงดังขึน้ พร้อมกับพยายามดิน้
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และทุบตีชายหนุ่ม แต่ดูเหมือนแจ็คจะไม่เข้าใจในสิ่งท่ีหล่อนบอก 
เพราะเขายงักอดหลอ่นไว้แน่น 

“ผมคิดว่าไลลาพูดชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการให้คุณแตะ
ต้องเธอ”  

เสียงกระด้างอย่างไม่พอใจท่ีเอ่ยขึน้จากข้างหลงัท าให้ไลลา
รู้สกึราวกบัได้ยินเสียงสวรรค์ ในขณะท่ีแจ็คก็ยืนอึง้และปลอ่ยให้หญิง
สาวสะบดัหลดุจากอ้อมกอดแขง็แรงโดยไม่รู้ตวั 

“มาร์โค” หญิงสาวหนักลบัไปหาชายหนุ่มเจ้าของเสียง พร้อม
คล้องแขนชายหนุ่มอย่างสนิทสนม  

มาร์โคจับแขนของหญิงสาวและดึงออกจากวงแขนแข็งแรง 
ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโอบไหลห่ลอ่นไว้ด้วยท่าทางรักใคร่  

“จะไม่แนะน าแขกของคณุให้ผมรู้จกัหน่อยหรือครับ”  
เขาถามหล่อนด้วยใบหน้าเปือ้นยิม้อบอุ่น แต่ไลลามองเห็น

ประกายระยิบระยบับางเบาในหน่วยตาสีเขียวมรกตคูน่ัน้ ประกายตา
ท่ีหล่อนรู้ว่ามีความหมาย แต่ไม่สามารถแปลความหมายนั่นออกมา
ได้เพราะยงัไม่รู้จกัเขาดีพอ  

ผูช้ายทีมี่สายตาพูดได ้ 
“น่ีแจ็คค่ะ เพ่ือนร่วมงานเก่า แจ็ค น่ีมาร์โค คนรักของฉันค่ะ” 

หลงัจากแนะน าไปแล้ว ไลลามองเห็นผู้ชายสองคนสมัผสัมือกัน คน
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หนึ่งมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตร อีกคนมองด้วยสายตายิม้ ๆ เหมือน
ขบขนัเสียเตม็ประตา และเม่ือนกึได้วา่หลอ่นท าอะไรลงไป หญิงสาวก็
อดหน้าร้อนวบูไม่ได้ท่ีไปตูว่า่เขาเป็นคนรักของหลอ่น  

“เร่ืองของเรายงัไม่จบหรอกนะไลลา” แจ็คพดูก่อนจะหมนุตวั
เดินจากไป 

ทันทีท่ีคนรักเก่าลบัสายตาไป ไลลารู้สึกเข่าอ่อนจนต้องทรุด
ตัวลงนั่ง...แจ็ค...หล่อนคิดว่าหล่อนสามารถท าใจได้แล้ว แต่เม่ือ
มองเห็นเขาตรงหน้า ได้สมัผสักบัเขา หญิงสาวก็รู้ว่า ความเจ็บปวดท่ี
หลอ่นพยายามจะลืม ยงัคงเตม็เป่ียมอยู่ในหวัใจ ผู้ชายท่ีหลอ่นเคยรัก
...หรือยังรักอยู่? ผู้ ชายท่ีหักหลงัหล่อน มีความสมัพันธ์กับผู้หญิงอื่น
จนเกิดพยานรักตวัน้อย ผู้ชายท่ีท าให้หลอ่นต้องหนีไปขลกุตวัอยู่ในไร่
ห่างไกลความเจริญ  

ท าไมเร่ืองน่าอดสูแบบนีถ้ึงได้เกิดกับหล่อน ไลลาคิดอย่าง
ออ่นล้า  

“ไลลา คณุเป็นอะไรหรือเปลา่” มาร์โคถาม  
หากไม่หลอกตวัเอง หญิงสาวคิดว่ามีความห่วงใยเจืออยู่ใน

น า้เสียงนัน้ ก่อนท่ีจะรู้สกึถงึมือใหญ่ท่ีวางลงบนไหลคู่้ของหลอ่น  
“ฉันไม่เป็นไรค่ะ ขอโทษท่ีแนะน าคุณไปแบบนัน้” หญิงสาว

พดูเสียงเบา  
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“ไม่เป็นไร ผมไม่ถือ” เขากล่าว น า้เสียงไม่เปิดเผยถึงอารมณ์
ใด ๆ 

เม่ือบริกรเดินมารับออเดอร์ หญิงสาวก็สัง่อาหารไปอย่างเสีย
ไม่ได้ ความรู้สกึหิวของหลอ่นอนัตรธานไปหมดแล้ว ในขณะท่ีคนข้าง 
ๆ กลบัก้มตาก้มจดัการกบัอาหารตรงหน้าด้วยท่าทางเอร็ดอร่อย  

ขากลับจากบริสเบน ไลลานั่งเงียบไปตลอดทาง หล่อนไม่มี
อารมณ์จะชวนคนท่ีท าหน้าท่ีขบัรถคยุตามหน้าท่ีเจ้าบ้านท่ีดีดงัเช่นท่ี
พยายามมาตลอด ในเม่ือเขาชอบท่ีจะเก็บปากเก็บค านกั หล่อนก็จะ
เงียบให้สมใจเขาทีเดียว แต่ดทู่าทางแล้วผู้จดัการไร่หนุ่มก็คงจะไม่ได้
เดือดร้อนอะไรกบัการท่ีหญิงสาวไม่พดูไม่จานกั เพราะเขาก็ขบัรถไป
อย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีท่าทางอดึอดัหรือทุกข์ร้อนกบัความเงียบในรถ
แตอ่ย่างใด 

 
มาร์โคเหลือบตามองหญิงสาวผู้ ร่วมทางท่ีนัง่เงียบอยู่บนท่ีนัง่

ผู้ โดยสารข้าง ๆ เขา ผู้จดัการไร่สาวดจูมลกึอยู่กบัความคิดของตนเอง 
ไม่พยายามชวนเขาพดูคยุดงัเช่นปกติ จากท่าทางของหลอ่น เขาแอบ
คิดว่าจะเห็นหญิงสาวนั่งน า้ตาไหลไปตลอดทาง หากภาพท่ีอยู่
ตรงหน้ามีเพียงริมฝีปากบางท่ีเม้มสนิทและนยัน์ตากร้าวเท่านัน้  

คงเร่ืองความรักสินะ เขาคิด จะมีเร่ืองอะไรท่ีท าให้หนุ่มสาว
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วยันีส้ญูเสียการทรงตวัได้รุนแรงเท่าเร่ืองความรักล่ะ ท่ีผ่านมายังไม่
นานนกัก็คูข่องคณุราฟกบัลิลลีนัน่ไง เพราะความรักท่ีไม่เข้าใจกนั ท า
เอาคนสองคนเสียศนูย์จนแทบไม่เป็นผู้ เป็นคนเลยทีเดียว คราวนีก้็แม่
สาวผู้ จัดการไร่ของเขาน่ี ดูไม่โหยไห้อาดูรเท่าสองคนนัน้ แต่ก็ยัง
ห่างไกลกบัค าวา่สบายดีอยู่โข  

มาร์โคอมยิม้มมุปาก นยัน์ตาสีเขียวมรกตท่ีปกติจะน่ิงสนิทไร้
อารมณ์วิบวบัขึน้มาด้วยความขบขนั เม่ือนึกถึงตอนท่ีผู้จดัการไร่สาว
หนัมาคว้าแขนเขาแล้วแนะน าว่าเขาเป็นคนรักของหล่อน สมยันีแ้ล้ว
ยงัมีคนใช้มกุนีอ้ยู่อีก แตท่ี่ตลกกวา่ก็คือ มนัได้ผลเสียด้วยน่ีส ิเจ้าหมอ
นั่นถึงกับอึง้ไปเลย ส่วนเขาน่ะไม่เป็นไรหรอก หล่อนอยากจะอ้างว่า
เขาเป็นคนรักหรืออะไรก็ได้ตามสบาย เขาไม่ถือ เขาจะเร่ิมถือก็ตอ่เมื่อ
มีผู้หญิงท่ีอยากจะเป็นคนรักของเขาจริงๆนัน่แหละ  

หล่อนบอกว่าผู้ ชายคนนัน้ เ ป็นเ พ่ือนร่วมงานเก่า มีแต่
เด็กอมมือเท่านัน้ละท่ีจะเช่ือ ดทู่าทางแล้วคงจะเป็นคนรักเก่าท่ีหลอ่น
คงจะทิง้เขามากระมงั หมอนัน่ถึงได้ท าท่าเหมือนกบัเจอของส าคญัท่ี
ท าหายไปอย่างนัน้ แตเ่ขาก็ไม่เข้าใจ หากหลอ่นเป็นคนทิง้เขามา แล้ว
จะมาท าท่าซงักะตายอยู่ในรถน่ีท าไม ท่าทางท่ีหลอ่นแสดงออก ความ
เจ็บปวดทางสีหน้าและแววตาท่ีเขามองเห็น บ่งบอกว่าหมอนัน่ต้องมี
ความส าคัญกับหล่อนมากทีเดียว แต่ถ้าหากหล่อนยังเห็นหมอนัน่มี
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ความส าคญั แล้วจะท ารังเกียจรังงอนและยังมาอ้างว่าเขาเป็นคนรัก
ใหม่ท าไม ย่ิงคิดชายหนุ่มย่ิงไม่เข้าใจความคิดของพวกคนมีความรัก
เอาเสียเลย หากมันท าให้ชีวิตยุ่งยากนักจะไปอยากหาเหามาใส่หัว
ท าไมกนั 

อย่างไรก็แล้วแต่ ดเูหมือนว่าผู้จดัการไร่ของเขาจะไม่ใช่นางชี
จืดชืดอย่างท่ีเขาคิดเม่ือวานเสียแล้ว อย่างน้อยชีวิตของหล่อนก็มี
สีสันบ้าง แม้ว่าจะเป็นสีสันท่ีเขาเห็นว่าเป็นเร่ืองน่าเบื่ออย่างเร่ือง
ปัญหาหวัใจก็ตาม  

ชายหนุ่มคิดถงึครัง้แรกท่ีเพ่ิงพบกนั หญิงสาวอยู่ในชดุกางเกง
ยีนเสือ้เชิต้ตวัโคร่งท่ีเขาเห็นวา่ดนู่าเบื่อสิน้ดี และแอบคอ่นแคะวา่แยก
ระหว่างหล่อนกับโจอีเ้ด็กเลีย้งม้าไม่ออกเพราะหน้าอกหน้าใจท่ีควร
จะมีเขาก็มองไม่เห็น แต่แล้วเม่ือเช้านีเ้ขาก็ต้องเปลี่ยนความคิด และ
เม่ือคิดมาถงึตรงนี ้นยัน์ตาสีเขียวนัน่ก็วิบวบัขึน้มาอีก เขาชอบเสือ้ยืด
ท่ีหลอ่นใสอ่ยู่ เพราะมนัแนบไปกบัล าตวั อวดอกอิ่มท่ีแม้จะไม่ใหญ่โต 
แต่ก็มีพอดีสมส่วนกับร่างบางระหง กางเกงยีนสกินน่ีท่ีแนบไปกับ
รูปร่าง อวดให้เห็นสะโพกผายกลมกลึงและเรียวขายาว เขาต้อง
ยอมรับว่าหญิงสาวมีรูปร่างดีอย่างท่ีสาว ๆ หลายคนต้องอิจฉา และ
นัน่ก็ท าให้เขาอารมณ์ดีขึน้ อย่างน้อย ๆ ชีวิตในไร่ห่างไกลความเจริญ
แห่งนีก้็พอจะมีอะไรให้เจริญหเูจริญตาบ้าง  
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มาร์โคชอบผู้ หญิงสวย เขายอมรับ ผู้ หญิงท่ีจะได้รับความ
สนใจจากเขาต้องมีรูปร่างหน้าตาท่ีอยู่ในขัน้สวยเท่านัน้ เพราะเขา
ไม่ได้มองหาคูชี่วิต เขาไม่จ าเป็นต้องประนีประนอมระหวา่งความสวย
กับจิตใจท่ีดีงาม เขามีผู้ หญิงไว้เพ่ือสนองความต้องการของร่างกาย
เท่านัน้ และรูปร่างหน้าตาแบบเขาก็มีผู้หญิงสวย ๆ เข้ามาให้เลือกจน
นบัไม่หวาดไม่ไหวทีเดียว  

ผู้ จัดการไร่หนุ่มบิดริมฝีปากเป็นรอยยิม้หยันเม่ือนึกไปถึง
ผู้หญิงสวยอีกคนท่ีเขาเพ่ิงพบเม่ือเช้านี ้ดวงตากลมโตตกแต่งอย่าง
ประณีตท่ีสบตากับเขาอย่างท้าทายขณะริมฝีปากอิ่มน่าจูบนั่นเอือ้น
เอ่ยบทสนทนาท่ีฟังดูเป็นงานเป็นการ ไม่ไปทางเดียวกันกับสายตา
เชิญชวนนั่นสกันิด ท่าทางชีวิตของเขาท่ีน่ีคงจะไม่เงียบเหงาอย่างท่ี
คิดแล้วกระมงั 

คงตอ้งหาเวลาไปท าธุระทีธ่นาคารอีกสกัครั้งแล้ว  
 
“คุณเลีย้วผิดทางแล้วค่ะ” หญิงสาวท่ีนั่งเงียบมาตลอดทาง

หนัไปบอกชายหนุ่มท่ีท าหน้าท่ีขบัรถ เม่ือเขาเลีย้วรถออกจากถนนซึง่
เป็นทางกลบัไร่  

“แวะหาอะไรดื่มกนัก่อนดีกว่า ท่าทางคณุจ าเป็นต้องดื่มอะไร
แรง ๆ” เขากลา่วยิม้ ๆ นยัน์ตาวิบวบั  
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ไลลาเกือบจะปฏิเสธในตอนแรก แต่แล้วหญิงสาวก็เปลี่ยนใจ 
บางทีการได้ดื่มอะไรแรง ๆ อย่างท่ีเขาว่า อาจจะช่วยท าให้ความรู้สกึ
หม่นหมองท่ีอยู่ในอกหลอ่นตอนนีห้ายไปบ้างกระมงั อย่างน้อยหลอ่น
ก็จะได้ดื่มได้อย่างท่ีต้องการเพราะไม่ต้องกังวลกับการขบัรถกลบัไ ร่ 
และตัง้แต่ย้ายเข้าไปอยู่ในไร่แห่งนี ้หล่อนก็ไม่เคยได้ออกไปนั่งดื่มท่ี
ไหนเลยแม้แตค่รัง้เดียว  

“ตกลงคะ่ เลยไปตรงนีจ้ะมีผบัอยู่” หญิงสาวบอกเขา และไมก่ี่
นาทีหลงัจากท่ีชายหนุ่มขบัรถไปตามท่ีหล่อนบอก ผับท้องถ่ินท่ีเป็น
สถานท่ีนัง่ดื่มของคนในพืน้ท่ีก็ปรากฏขึน้ตรงหน้า  

มาร์โคบังคับรถยนต์คันใหญ่ให้เข้าไปจอดยังลานจอดรถ 
ก่อนท่ีจะเดินอ้อมมาเปิดประตใูห้หญิงสาว 

“ขอบคณุคะ่” กลา่วขอบคณุก่อนท่ีจะเดินเคียงกนัเข้าไปในตวั
อาคาร  

 
มาร์โคนั่งละเลียดเบียร์เย็นจัดในแก้ว นัยน์ตาสีเขียวมรกตท่ี

ปราศจากอารมณ์ความรู้สกึใด ๆ จบัจ้องไปยงัหญิงสาว ท่ีบดันีน้ัง่ดื่ม
จินแอนด์โทนิกด้วยท่าทางเลื่อนลอย บางหนก็ถอนหายใจยืดยาว 
บางครัง้ริมฝีปากบางก็เม้มเข้าหากนัจนเป็นเส้นตรง นยัน์ตาสีฟ้าท่ีเขา
เพ่ิงสงัเกตเห็นว่าเป็นสีน า้ทะเลเข้มดเูหมือนจะมีพลงัดงึดดูบางอย่าง 
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ท าให้เขาถอนสายตาจากดวงตาคูน่ัน้อย่างยากล าบาก  
“ท าไมผู้ชายจะต้องไม่ซื่อสตัย์ด้วย”  
เจ้าของนัยน์ตาสีน า้ทะเลพูดขึน้ลอย ๆ เขาไม่แน่ใจว่าหล่อน

ถามเขาหรือพูดกับตัวเองกันแน่ แต่ค าพูดของหล่อนก็พอท าให้เขา
เข้าใจอะไรบางอย่าง  

และหากหลอ่นถามเขา เขาก็ไม่รู้จะไปเอาค าตอบท่ีไหนมาให้ 
เพราะเขาก็มีค าถามท่ีไม่เคยได้ค าตอบมานานแล้ว ว่าท าไมจะต้องมี
ความสมัพนัธ์กบัคนเพียงคนเดียว เขาไม่เคยเข้าใจว่าอะไรท่ีท าให้คน
สองคนพอใจท่ีจะมีความสมัพันธ์อนัน่าเบื่อหน่ายแบบนัน้ ไม่เข้าใจ
จริง ๆ  

“แจ็ค... เขามีลูกกับผู้ หญิงคนอื่น ในขณะท่ีคบอยู่กับฉัน” 
หญิงสาวพดูตอ่ไป  

“ฉนัไม่ดีตรงไหน ท าไมเขาถงึต้องไปมีคนอื่น” หญิงสาวพมึพ า 
ยกเคร่ืองดื่มสีใสในแก้วท่ีมีชิน้มะนาวฝานบาง ๆ ลอยอยู่ขึน้ดื่มจน
เกือบหมด  

มาร์โคยกมือเป็นสญัญาณให้บริกรยกเคร่ืองด่ืมแก้วใหมม่าให้
หลอ่น ก่อนจะพดู 

“กไ็ม่จ าเป็นวา่คณุจะต้องมีอะไรไม่ดี บางทีผู้ชายก็แคต้่องการ
ลองสิ่งใหม่ ๆ”  
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“ลองสิ่งใหม่ ๆ ทัง้ ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่กับฉันน่ะหรือคะ” 
หญิงสาวถาม น า้เสียงโกรธกรุ่น นยัน์ตาเป็นประกายด้วยความโกรธ 
ซึ่งย่ิงท าให้สีฟ้าน า้ทะเลสดในหน่วยตาคู่นัน้ส่งประกายเจิดจ้าขึน้ไป
อีก  

นัน่ไง! นัน่แหละประเด็นของเขา ท าไมจะต้องผกูมดัตวัเองไว้
กับความสมัพันธ์จริงจังกับคนเพียงคนเดียว ในขณะท่ีสามารถสนุก
และเปลี่ยนรสชาติไปได้เร่ือย ๆ ได้ 

“เขาคงไม่เหมาะจะมีความสมัพนัธ์ท่ีจริงจงักบัใคร” ชายหนุ่ม
พดูอย่างท่ีใจคิด หญิงสาวพยกัหน้าหงกึหงกัอย่างเห็นด้วย  

“ฉนัโชคไม่ดีเองท่ีเจอผู้ชายเฮงซวยแบบนี!้”  
ชายหนุ่มสะดุ้ ง หล่อนหมายความว่าหมอนั่นเป็นผู้ ชาย

เฮงซวยใช่ไหม คงไม่ใช่หมายถึงผู้ชายท่ีไม่พร้อมจะมีความสมัพันธ์
จริงจงัเป็นผู้ชายเฮงซวยหรอกนะ  

หลงัจากปล่อยให้หญิงสาวดื่มต่ออีกหลายแก้ว มาร์โคก็ชวน
กลบั เพราะเห็นว่าหล่อนเร่ิมเมาในระดบัหนึ่งทีเดียว แต่คนเมากลบั
อิดออด  

“ฉันยังไม่อยากกลับ อยู่ดื่มกันก่อนนะคะ นะ นะ” ว่าพลาง
คว้าแขนของคนข้าง ๆ และเงยหน้าสบตากบันยัน์ตาสีเขียวมรกตท่ีไร้
อารมณ์อยู่เสมอนัน้ด้วยสายตาเว้าวอน  
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อย่ามองผมดว้ยสายตาแบบนัน้ไลลา ชายหนุ่มบอกหญิงสาว
ในใจ เขาไม่อยากเช่ือวา่จะมีวนัท่ีเขาจะต้องหกัห้ามตวัเองไม่ให้ก้มลง
จบูผู้หญิงหน้าตาธรรมดาคนนี ้คนท่ีเขาไม่เคยคิดวา่จะสนใจได้ 

แต่มันก็เป็นไปแล้ว เพราะนัยน์ตาสีฟ้าสดคู่นั้นแท้ ๆ เลย
ทีเดียว  

“กลบัไปดื่มตอ่ท่ีบ้าน ผมจะดื่มเป็นเพื่อน” ชายหนุ่มบอก หาก
ยงัอยู่ดื่มท่ีน่ี เขาด่ืมได้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้เพราะต้องขบัรถ  

“สญัญานะคะ”  
ชายหนุ่มพยกัหน้า ก่อนจะเรียกบริกรมาเก็บเงิน และซือ้บอม

เบย์แซฟไฟร์4กลบับ้านอีกสองขวด  
 
ผู้จดัการไร่ทัง้สองกลบัมาถึงบ้านในเวลาใกล้อาหารเย็น มาร์

โคพาหญิงสาวเข้าไปในครัว ก่อนจะผสมเคร่ืองดื่มให้หล่อนและ
ตัวเองคนละแก้ว ผู้ จัดการไร่สาวนั่งดื่มบนสตูลหน้าเคาน์เตอร์ครัว 
ในขณะท่ีชายหนุ่มเปิดตู้ เย็นมองหาวตัถดุิบส าหรับท าอาหารเย็น  

“เดี๋ยวผมจะท าอะไรให้กินก่อน วนันีค้ณุไม่แตะอะไรมาทัง้วนั” 
ชายหนุ่มหนัไปบอกหญิงสาวท่ีสนใจเฉพาะแก้วเคร่ืองด่ืมตรงหน้า  

                                                
4 จินสญัชาติองักฤษ 
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ไลลาเงยหน้าขึน้มองผู้ ชายท่ีก าลังง่วนอยู่หน้าเตาด้วย
ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปเล็กน้อย เขาก็ไม่ได้แย่เสียทีเดียวหรอกนะ 
หลอ่นคิดในใจ  

ผู้จดัการไร่องุ่นท่ีถกูสง่ตวัมาจากฝ่ังตะวนัตกในสายตาหลอ่น 
เป็นชายหนุ่มท่าทางเย็นชา พูดน้อย เงียบขรึม ดวงตาเรียวนยัน์ตาสี
เขียวมรกตของเขาไร้อารมณ์ความรู้สึก จนท าให้หล่อนเกรงท่ีจะ
พดูคยุด้วย แตว่นันีเ้ขากลบัเป็นมิตรกบัหลอ่นอย่างน่าประหลาด  

คงจะสงสารละสิ ใช่สิ ฉนัมนัมีชีวิตรักที่น่าสมเพช จนแม้แต่
คนเย็นชาอย่างเขายังอดท าดีด้วยไม่ได้ ฮึ หญิงสาวคิดในใจอย่าง
เยาะหยันตวัเอง ก่อนจะยกแก้วเคร่ืองดื่มขึน้ดื่มจนหมด และเทบอม
เบย์แซฟไฟร์ในขวดสีฟ้าใสลงแก้ว ผสมเคร่ืองด่ืมแก้วตอ่ไป  

“ซีซ่าร์สลัด” ชายหนุ่มยกชามสลดัมาวางตรงหน้าหญิงสาว 
พร้อมกบัย่ืนส้อมให้กบัหลอ่น จากนัน้ใช้ส้อมอีกอนัตกักินสลดัในชาม
ของตนเองด้วยท่าทางสบาย ๆ  

“ขอบคุณค่ะ” ไลลาหยิบส้อมจากมือของชายหนุ่มมาตัก
อาหารตรงหน้าเข้าปาก รสชาติกลมกลอ่มของน า้สลดัสีขาวขุน่และรส
สมัผสักรุบกรอบของขนมปังกรอบและผกัสด ๆ ในสลดัท าให้หญิงสาว
ลงมือรับประทานอย่างเอร็ดอร่อย และเพ่ิงจะรู้ตัวว่าหิวโหยมาก
ทีเดียว  
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“ขอโทษที ในตู้ เย็นไม่มีอะไรมาก” ชายหนุ่มบอก  
ไลลาเงยหน้าขึน้ยิม้โชว์ฟันขาวท่ีเรียงกนัเป็นระเบียบก่อนจะ

บอกเขาอย่างอาย ๆ  
“ขอโทษค่ะ ฉันเอ่อ...ไม่ค่อยกินอะไร ก็เลยไม่ได้ซือ้อะไรไว้

มากนกั แตซ่ีซา่ร์สลดัของคณุก็อร่อยมาก ๆ เลยคะ่”  
“เราคงต้องซือ้อาหารท่ีเป็นอาหารจริง ๆ มาเก็บไว้บ้างแล้วละ 

เพราะผมคงท างานในไร่ไม่ไหว ถ้าต้องกินแต่สลดักบักาแฟแบบคณุ” 
ชายหนุ่มพดูยิม้ ๆ  

ไลลาคิดว่าเขาก าลงัพูดเล่นกับหล่อน ซึ่งหญิงสาวไม่เคยคิด
ว่าชายหนุ่มท่าทางเย็นชาท่ีหล่อนเพ่ิงรู้จักจะพูดเล่นกับเขาเป็นด้วย 
ก่อนจะลอบผ่อนลมหายใจ ท่าทางหล่อนคงจะน่าสงสารเสียคนคน
เย็นชาอย่างเขา ยงัอดพดูดีด้วยไม่ได้กระมงั  

 
หลังจัดการกับซีซ่าร์สลัดและเก็บชามใส่ในเคร่ืองล้างจาน

เรียบร้อย สองหนุ่มสาวย้ายมานัง่ดื่มกนัตอ่ท่ีห้องนัง่เลน่ จินขวดท่ีสอง
ถกูเปิดหลงัจากขวดแรกหมดไปตัง้แต่อยู่ในครัว ชายหนุ่มเป็นคนผสม
เคร่ืองดื่มอย่างจะให้แน่ใจว่าหญิงสาวจะไม่ดื่มมากจนเกินไป เพราะ
จากสภาพของหล่อนตอนนี ้หากปล่อยให้ดื่มตามท่ีต้องการ ผู้จดัการ
ไร่ของเขาคงจะไม่สามารถครองสติไปได้อีกนานนกัแน่ ๆ  



 โ ร ส | 41 
 

 

 

ไลลาคร ่าครวญฟมูฟายถึงความรักท่ีถกูหกัหลงั หญิงสาวก่น
ด่าแจ็คและแซนดราท่ีท ากับหล่อนได้ลงคอ หล่อนเป็นคนรักท่ีดี 
ซื่อสตัย์ ท าหน้าท่ีไม่เคยขาดตกบกพร่อง หล่อนเป็นเจ้านายท่ีดีต่อแซ
นดรา ให้การสนบัสนนุทกุอย่าง แต่สิ่งท่ีได้รับกลบัมากลบัเป็นการถกู
หกัหลงัท่ีทเุรศสิน้ดี  

หญิงสาวอยากจะประกาศให้คนทัง้โลกรู้ว่าสองคนนัน้ท า
อะไรท่ีชัว่ช้าแค่ไหน อยากจะท าร้ายสองคนนัน้ให้สาสม อยากจะบีบ
คอแซนดราให้สมกบัท่ีกล้ามาแย่งผู้ชายของหลอ่นไป แตเ่พราะหลอ่น
เป็นหลอ่น เป็นไลลาท่ีท าอะไรอย่างถกูต้องเสมอ ไลลาผู้น่าเบื่อหน่าย 
หล่อนจึงเพียงแต่หนีมาอยู่ในไร่กลางป่ากลางเขาคนเดียวเงียบ ๆ 
ปลอ่ยให้สองคนนัน้อยู่ด้วยกนัโดยไม่คิดท่ีจะตอ่สู้แย่งชิงใด ๆ 

“เขาก็ดทู่าทางยังรักคณุอยู่” ชายหนุ่มตัง้ข้อสงัเกต เขาจ าได้
ถึงท่าทางของผู้ ชายคนนัน้ในตอนท่ีพบหล่อนในร้านอาหารเม่ือ
ตอนกลางวนัท่ีผ่านมา 

“สารเลว!” ไลลาพดูอย่างเขน่เขีย้วก่อนจะกลา่วตอ่ 
“เขาต้องการให้ฉันกลับไปไงคะ เขาจะรับผิดชอบเด็กแต่ไม่

เอาแม่ เขามีความคิดชั่วช้าแบบนัน้ได้ยังไง เขาคิดว่าฉันจะยินดี
กลับไปอยู่กับผู้ ชายเลว ๆ แบบเขาได้ยังไง” ย่ิงพูดไลลาก็ย่ิงโกรธ 
หล่อนโกรธเขา ขยะแขยงในความคิดของเขา แต่ท าไมเม่ือพบเขาอีก



 โ ร ส | 42 
 

 

 

ครัง้ หล่อนถึงยงัมีความรู้สกึเจ็บปวดอยู่ ท าไมหล่อนยงัคงแคร์เขาอยู่ 
เมื่อไรหลอ่นจงึจะหลดุพ้นจากผู้ชายคนนัน้ได้อย่างเดด็ขาดเสียที  

ทัง้สองนั่งดื่มในห้องนั่งเล่นจนดึก ท่ามกลางความเงียบสงบ
ในผืนไร่อันกว้างใหญ่ มีเพียงเสียงของผู้จัดการไร่สาวท่ีแว่วออกมา
จากห้องนั่งเล่นในตัวบ้านหลงัใหญ่ ในขณะท่ีอีกคนท่ีนั่งอยู่ด้วยกัน
กลบัน่ิงฟังอยู่อย่างเงียบ ๆ ดวงตาเรียวจบัจ้องไปยงัหญิงสาวท่ีตอนนี ้
ไม่ มีสภาพนางชีอย่างท่ีเขาเห็นในตอนพบกันครั ้งแรกอีกแล้ว 
ความคิดนัน้ท าให้สีเขียวมรกตในหน่วยตาของเขากะพริบวิบวบัขึน้มา
อีก ใครจะนึกว่าผู้หญิงท่าทางเอาจริงเอาจังและระวงัปากระวังค าท่ี
เขาพบครัง้แรกเม่ือวานนี ้จะก าลงันั่งพร ่าพูดถึงชีวิตรักอนัรันทดของ
ตนเองให้คนท่ีเพ่ิงรู้จกักนัอย่างเขาฟังจนหมดเปลือก 

คงต้องยกความดีให้บอมเบย์แซฟไฟร์สองขวดนี่กระมงั  ชาย
หนุ่มคิดข า ๆ  

“ไลลา ดึกแล้ว และคุณก็เมามาก ไปนอนเถอะ” ชายหนุ่ม
บอกหญิงสาวพลางพยงุหลอ่นให้ลกุขึน้  

ไลลาเองก็รู้ตวัดีวา่หลอ่นเมามากแล้ว และรู้สกึเสียใจอยู่นิด ๆ 
หลอ่นไม่น่าลืมตวัด่ืมจนแทบไม่เหลือสติแบบนีเ้ลย จงึพยายามลกุขึน้
เพ่ือเข้านอนตามค าบอกของเขา แต่กลบัเข่าอ่อนทรุดตวัลงไปกองกบั
พืน้แทน 
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มาร์โคมองดูหญิงสาวท่ีกองอยู่อย่างหมดสภาพบนพืน้แล้ว
ต้องสา่ยหน้า ก่อนจะตดัสินใจก้มลงช้อนร่างแบบบางขึน้มาในวงแขน 
และเดินตรงไปยงัห้องนอนท่ีหลอ่นเคยชีพิ้กดัให้ในตอนท่ีเขามาถงึเม่ือ
วานนี ้ 

ชายหนุ่มวางหญิงสาวลงบนเตียงนอนกว้าง มองดคูนในชุด
เสือ้ยืดกางเกงยีนรัดรึงแล้วตดัสินใจปลดตะขอและดงึกางเกงออกให้ 
อดเหลือบตามองชัน้ในสีด าลายลกูไม้ตัวจ๋ิวท่ีแทบจะปิดอะไรไม่มิด
ไม่ได้ ก่อนท่ีจะเลื่อนสายตาขึน้ไปยังผมยาวท่ีถูกมัดไว้เป็นหางม้า
อย่างแน่นหนา ตดัสินใจดงึยางรัดผมออก ท าให้เส้นผมสีบลอนด์เงา
งามกระจายเต็มหมอน ล้อมกรอบใบหน้าเรียวขาวซีดท่ีขณะนีน้อน
หลับตาพริม้ ชายหนุ่มพยายามจับหญิงสาวยัดเข้าไปใต้ผ้าห่ม ใน
ขณะเดียวกนักบัท่ีคนท่ีเหมือนก าลงัหลบัยกแขนขึน้มาโอบรอบคอเขา 
พยายามจะดึงใบหน้าของเขาลงไปหาริมฝีปากบาง ท่ีบัดนีพ้ึมพ า
เบาๆ  

“ฉันแย่กว่าแซนดราตรงไหน พิสูจน์สิ แล้วบอกว่าฉันแย่
ตรงไหน”  

ชายหนุ่มพยายามแกะมือหญิงสาวออก บอกเสียงพร่า 
“ไลลา คณุเมามาก นอนเถอะ”  
สิน้เสียงชายหนุ่ม ไลลาลืมตาขึน้สบกบันยัน์ตาสีเขียวมรกตท่ี
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บัดนีมี้ประกายวูบไหวท่ีหล่อนยังคงอ่านไม่ออก ก่อนจะกล่าวเสียง
เบาด้วยน า้เสียงท้าทาย  

“จบูฉนัสิคะ...หรือคณุไม่กล้า”  
“ให้ตายเถอะไลลา” ชายหนุ่มสบถ หล่อนคิดว่าก าลงัท้าทาย

ใครอยู่ ไม่เคยมีผู้หญิงท่ีไหนมองมาร์โค ลอมบาร์ดี ด้วยสายตาท้า
ทายแบบท่ีหล่อนก าลังท าอยู่แล้วจะรอดไปได้ และก่อนท่ีจะห้าม
ตวัเองทัน มาร์โคก็ก้มลงประทับริมฝีปากลงไปบนริมฝีปากบางท่ีท้า
ทายเขาอยู่เม่ือครู่ หญิงสาวตอบรับสัมผัสของเขาอย่างเร่าร้อน มือ
บางป่ายเปะปะพยายามจะปลดเข็มขดัของเขาออก และนั่นเองท่ีท า
ให้สติเขากลบัมาหลงัจากท่ีลืมตวัไปเมื่อสกัครู่ 

มาร์โค ลอมบาร์ดี ไม่เคยต้องฉวยโอกาสกับผู้หญิงขณะเมา
มาย...และจะไม่มีวนัท า... 

ชายหนุ่มถอนริมฝีปากออกจากริมฝีปากของหล่อน... อย่าง
ยากเย็น... เขาแกะมือหญิงสาวออก จับหล่อนให้นอนลงบนเตียงอีก
ครัง้ หลอ่นตอ่สู้กบัมือเขาเพียงเลก็น้อยก่อนท่ีจะน่ิงไป มาร์โคจ้องมอง
ใบหน้าไร้เดียงสาท่ีบัดนีห้ลับตาพริม้อย่างท่ีไม่ได้รับรู้เลยว่าตนท า
อะไรลงไปเม่ือไม่ก่ีนาทีก่อนหน้านี ้และอยู่ในสถานการณ์ท่ีล่อแหลม
ขนาดไหน พลางถอนใจยาว  

เขาขยับผ้าห่มขึน้ห่มให้หญิงสาว ท่ีบัดนีน้อนหลบัหมดฤทธ์ิ
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อยู่บนเตียงใหญ่ราวกบัเดก็ ๆ 
“ราตรีสวัสด์ิ ไลลา” กล่าวกับคนท่ีไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของ

เขา ก่อนจะเดินออกจากห้อง และหนัมาปิดประตใูห้อย่างแผ่วเบา 
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ไลลาตื่นขึน้มาในตอนเช้าด้วยความรู้สกึราวกบัถกูทบุท่ีศีรษะ 
อาการปวดหวัจนเหมือนจะระเบิด อีกทัง้เพดานหมนุติว้และอาการผะ
อืดผะอมท าให้ต้องโซซดัโซเซเข้าไปโก่งคออาเจียนในห้องน า้ แตก่็ไม่มี
อะไรออกมานอกจากน า้ย่อยสีเหลือง ๆ รสชาติสดุทน และเม่ือก้มลง
มองดตูวัเองแล้วก็ต้องใจหายวาบเมื่อเห็นวา่อยู่ในสภาพใด 

แม้ว่าเสือ้ยืดตวัท่ีใส่เม่ือวานจะยังอยู่บนร่างกายท่อนบน แต่
ท่อนล่างกลบัมีเพียงชัน้ในสีด าลายลกูไม้ตวัจ๋ิวท่ีแทบปิดอะไรไม่มิด 
และคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้จดัการไร่ท่ีหล่อนนั่งดื่มด้วยเม่ือ
คืนนีเ้ป็นคนถอดให้ ซึง่เขาก็คงจะเห็นอะไรตอ่มิอะไรไปถงึไหน ๆ แล้ว 

เม่ือคิดถึงชายหนุ่ม หญิงสาวก็หน้าร้อนผ่าว หลังจากท่ีเขา
บอกให้หล่อนไปนอน จ าได้ว่าลกุขึน้ตามค าบอกอย่างว่าง่าย แต่ยัง
ไม่ได้ก้าวขาไปไหนหล่อนก็ทรุดลงกับพืน้ และเขาก็อุ้มหล่อนเพ่ือพา
ไปส่งยังห้องนอน ถึงแม้ว่าจะเพ่ิงรู้จักเขายังไม่ถึง ๔๘ ชั่วโมงด้วยซ า้ 
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หญิงสาวก็ปล่อยให้เขาอุ้มอย่างไม่รังเกียจรังงอน ราวกบัเป็นสิ่งท่ีท า
กนัเป็นปกติอยู่แล้ว และเม่ือไปถงึห้องนอน... ตาย! ตาย! ตาย! ไลลา
กรีดร้องอยู่ในอก  

โธ่...ไลลา คราวนี้จะไปสู้หนา้เขาไดย้งัไง หญิงสาวพึมพ ากบั
ตนเองอย่างหมดแรง  

หล่อนท้าเขาให้จบูหล่อน! และเขาก็จบูเสียด้วย เท่านัน้ยงัไม่
พอ หล่อนยงัพยายามท่ีจะท าอะไรท่ีมากกว่าจบูเสียอีก เพ่ือพิสจูน์ให้
เขาเห็นว่าหล่อนก็ไม่ได้แย่จนแจ็คต้องไปหาความสขุกับคนอื่น และ
หากไม่ใช่เพราะเขาหยดุตวัเองและหยดุหลอ่นด้วย ป่านนีก้็ไม่รู้จะเอา
หน้าไปไว้ท่ีไหนแล้ว  

ตัง้สติ ไลลา หญิงสาวบอกตวัเอง หล่อนจะต้องท าเหมือนสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าการขาดสติเพราะความเมา 
และมนัจะไม่เกิดขึน้อีก หญิงสาวสญัญากบัตวัเองว่าหลอ่นจะไม่แตะ
แอลกอฮอล์อีกเด็ดขาด ในชีวิตของไลลาไม่เคยท าอะไรท่ีขาดสติและ
น่าอบัอายขนาดนีม้าก่อน แต่น่ีหล่อนถึงกบัพร ่าพดูถึงชีวิตรักท่ีถกูหกั
หลงัให้กบัคนท่ีเพ่ิงรู้จกัฟังจนหมดสิน้ อีกทัง้ยงัพยายามจะปล า้เขาอีก
ด้วย หากไม่เป็นเพราะแอลกอฮอล์แล้วละก็ เร่ืองแบบนีไ้ม่มีวันจะ
เกิดขึน้ ไลลาแน่ใจ  
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“อรุณสวสัด์ิครับ”  
ทันทีท่ีไลลาก้าวเท้าเข้าไปในครัวก็เจอเข้ากับค าทักทายจาก

คนท่ีไม่อยากเห็นหน้าท่ีสดุในชีวิต เขาก าลงัง่วนอยู่กับหม้อกาแฟใน
ครัว โธ่...หล่อนอตุส่าห์เข้ามาสาย ๆ กะว่าจะไม่เจอกบัเขาแล้วเชียว 
แต่เขาก็ดันมาอยู่ในครัวตอนนี เ้สียได้ แล้วหล่อนจะต้องท าหน้า
อย่างไรละ่ทีนี ้ 

ไลลาพยายามปรับสีหน้าให้ราบเรียบท่ีสุด ก่อนจะกล่าว
ทกัทายตอบคนพดูน้อยตรงหน้า 

“สวสัดีคะ่มาร์โค”  
“กาแฟไหมครับ”  
“ขอบคณุค่ะ” หญิงสาวตอบ ก่อนจะย่ืนมือไปรับถ้วยกาแฟ ท่ี

คนตรงหน้าย่ืนสง่มาให้  
ไลลาลอบสงัเกตสีหน้าของผู้จดัการไร่หนุ่ม แต่ก็ไม่พบอะไรท่ี

จะบอกได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ หญิงสาวคิดว่าควรจะปล่อยให้ทกุอย่าง
ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ดีหรือไม่ แต่เพราะหล่อนคือไลลา 
ไลลาท่ีท าทกุอย่างถกูต้องเสมอ หลอ่นจงึตดัสินใจพดูกบัเขา 

“มาร์โคคะ” เรียกช่ือคนตรงหน้าพลางกลืนน า้ลาย 
ชายหนุ่มเลิกคิว้เป็นเชิงถาม โดยไม่พดูอะไร  
“ฉันอยากจะคยุกบัคณุ...เร่ือง...เอ่อ...เร่ืองเม่ือคืน” หญิงสาว
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จบประโยคอย่างยากล าบาก ในขณะท่ีใบหน้าก็ร้อนผ่าวราวกับมี
เปลวไฟร้อน ๆ ลามเลีย 

“ครับ” คนฟังตอบสัน้ๆ   
โธ่ ตาบา้ จะท าใหฉ้นัรู้สึกกระอกักระอ่วนนอ้ยกว่านีไ้ม่ไดห้รือ

ไงนะ หญิงสาวโวยวายในใจกบัท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวของเขา  
“ฉันขอโทษกับสิ่ง ท่ีท าลงไป ฉันเอ่อ ...เมา...มันไม่ได้มี

ความหมายอะไร และมนัจะไม่เกิดขึน้อีก” หลงัจบประโยค หญิงสาว
ถอนหายใจโล่งอกท่ีในท่ีสุดก็ได้พูดสิ่งท่ีตัง้ใจ และท าท่าจะหันหลัง
เดินออกไปจากครัว แต่ต้องหยดุชะงกัอยู่กบัท่ีเมื่ออีกคนพดูประโยคท่ี
ยาวท่ีสดุนบัแตเ่จอหน้ากนัเช้านี ้ 

“อย่าห่วงเลยครับ ท่ีผมท าลงไป ก็เพราะไม่ชอบโดนท้าเท่า
นัน้เอง”  

หญิงสาวคิดว่าหล่อนเห็นประกายไหววบูในหน่วยตาสีเขียว
มรกตเจิดจ้านัน้ แต่ก็ปรากฏขึน้เพียงเสีย้ววินาทีก่อนท่ีจะหายไป จน
ไม่แน่ใจวา่มนัเกิดขึน้จริงหรือหลอ่นคิดไปเองกนัแน่  

“เอาเป็นวา่เราจะถือวา่มนัไม่เคยเกิดขึน้ก็แล้วกนันะคะ” 
“ครับ” มาร์โคตอบสัน้ ๆ ก่อนจะเปลี่ยนเร่ือง 
“วนันีค้ณุจะพาผมไปซือ้รถได้ไหม”  
“ได้สิคะ คณุอยากได้รถอะไร”  
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“แถวนีมี้ศนูย์บีเอม็ดบัเบลิยหูรือเปลา่”  
“ใกล้ท่ีสุดก็โคสต์ไลน์บีเอ็มดับเบิลยู ขับรถจากน่ีประมาณ

สามสิบนาทีคะ่” หญิงสาวตอบ 
“ถ้าอย่างนัน้ก็ไปท่ีน่ี ผมพร้อมตอนท่ีคณุพร้อม”  
“งัน้ขอเวลาสกัคร่ึงชัว่โมง แล้วเจอกนัท่ีโรงรถค่ะ” บอกก่อนท่ี

จะยกถ้วยกาแฟท่ีดื่มเสร็จแล้วไปใส่เคร่ืองล้างจาน และโบกมือให้กบั
คนท่ียังอยู่ในครัว ก่อนท่ีจะเดินตรงไปยังทิศทางท่ีตัง้ของห้องนอน
ตนเอง 

หล่อนอยากจะหนีหน้าเขาให้ไกลท่ีสุด แต่เขากลับขอให้
หลอ่นพาไปซือ้รถเสียน่ี!  

 
มาร์โคอมยิม้มุมปากขณะมองตามแผ่นหลังระหงของคนท่ี

เพ่ิงเดินจากไป เขาดอูอกว่าหญิงสาวกระอกักระอ่วนกบัเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้เมื่อคืนเพียงใด และวนันีน้างชีของเขาก็กลบัมาเป็นนางชีอย่าง
วนัแรกท่ีเจอกนัเสียแล้ว แตเ่ขาชอบนางชีภาคขีเ้มามากกวา่  

จริง ๆ ก็ใช่ว่าเขาจะไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์เม่ือคืนนี ้
เสียทีเดียว กว่าเขาจะข่มตาหลบัลงได้ก็เกือบเช้า ถึงได้ตื่นสายจนมา
เจอกบัหลอ่นในห้องครัวอย่างนีไ้ง เขาก็ยงัไม่เข้าใจตนเองจนถงึตอนนี ้
ว่ากะอีแค่จูบผู้ หญิงท่ีท้าเขาเพราะความเมา ผู้ หญิงท่ีไม่มีอะไร
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น่าสนใจ หน้าตาก็ไม่ใช่แบบท่ีเขาชอบ จะมีผลตอ่เขาขนาดนัน้ แตเ่มื่อ
หล่อนพูดแบบนัน้ก็ดีเหมือนกัน เขาย่ิงเกรง ๆ อยู่ว่าหล่อนจะถือเป็น
จริงเป็นจัง ดทู่าทางจริงจังกับความสมัพันธ์ขนาดนัน้ด้วย ใครจะไป
นึกว่านางชีจะเดินมาบอกเขาว่า จบูของเขาไม่มีความหมายอะไรต่อ
หล่อนเลย เอาละ หล่อนก็ไม่ได้ใช้ค าพูดแบบนัน้เสียทีเดียว แต่
เหตกุารณ์เมื่อคืนท่ีหลอ่นกลา่วถึงก็หมายถึงจบูของเขานัน่แหละ แล้ว
ท าไมเขารู้สึกผิดหวงัอยู่ลึก ๆ นะ ผิดหวงัท่ีหล่อนท าเป็นเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึน้ทัง้ ๆ ท่ีจูบกับเขาไปแล้ว ไม่หรอกมาร์โค นายผิดหวงัที่
นางชีไม่รู้สึกอะไรกบัจูบของนายมากกว่า ชายหนุ่มบอกตวัเอง แล้ว
นายอยากให้หล่อนรู้สึกกบันายอย่างนัน้สิ อีกเสียงในหวัถามกลบั ถึง
ตรงนีช้ายหนุ่มก็รู้สึกไม่อยากจะคิดถึงเร่ืองนีอ้ีกต่อไป เขาไม่ชอบ
ความรู้สึกแบบท่ีก าลังรู้สึกอยู่ตอนนี ้น่ีเขาเป็นอะไรไป มาร์โค ลอม
บาร์ดี ไม่เคยกลบัมานอนลืมตาโพลงหลงัจากจูบผู้หญิง ไม่เคยต้อง
มานั่งเถียงกับตวัเองวกไปวนมาอย่างหาประเด็นไม่เจอ ไม่เคย และ
จะไม่เป็นอีก ชายหนุ่มให้สญัญากบัตวัเอง  

ชายหนุ่มลกุขึน้จากโต๊ะอาหารท่ีนั่งอยู่ เดินเอาถ้วยกาแฟไป
ใส่เคร่ืองล้างจาน ก่อนท่ีจะเดินกลับไปยังห้องนอนเพ่ือหยิบกระเป๋า
สตางค์และเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการซือ้รถ เม่ือมาอยู่ท่ามกลางป่า
เขาแบบนี ้เขาคงจะเหมือนคนไม่มีแขนขาแน่หากจะไม่มีรถขับ แม้
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ทางไร่จะมีรถให้ใช้ แต่เขาก็ชอบขบัรถของตนมากกว่า และนอกจาก
รถแล้ว เขายังจะต้องหาอพาร์ตเมนต์ในเมืองไว้ส าหรับไปพักใน
วนัหยดุจากงานในไร่ด้วย เพราะหากเขาต้องหมกตวัอยู่แต่ในไร่แห่งนี ้
กบันางชี เขาอาจจะประสาทเสียเพราะความเงียบเหงาเข้าสกัวนั  

 
“คณุขบั”  
เม่ือเจอหน้าชายหนุ่มท่ีขอให้หล่อนพาไปซือ้รถตามท่ีนัดไว้ 

ไลลาก็ย่ืนกุญแจรถให้กบัเขา ดวงตาหล่อนหร่ีปรือ หล่อนยงัรู้สกึเมา
ค้างจากแอลกอฮอล์เม่ือคืน ตอนนีท้ัง้ปวดหวัและพะอืดพะอม แม้จะ
กินพานาดอล5เข้าไปแล้วก็ไม่ได้รู้สกึดีขึน้มากนกั อย่าหวงัวา่หลอ่นจะ
เป็นสารถีให้กบัเขา  

ชายหนุ่มรับกญุแจไปเงียบ ๆ ก่อนจะเดินตรงไปยงัรถคนัใหญ่
ของทางไร่ และเปิดประตดู้านท่ีนั่งผู้ โดยสารให้หญิงสาว เม่ือหล่อน
ขึน้นัง่เรียบร้อย เขาก็เดินอ้อมไปยงัท่ีนัง่คนขบั ก้าวขึน้ไปสตาร์ตรถ ใส่
เกียร์ถอย และค่อย ๆ ถอยรถออกจากโรงรถ โดยมีไลลานั่งเอน ๆ 
หลับตาพริม้อยู่ข้าง ๆ มาร์โคช าเลืองมองสภาพของหญิงสาวแล้ว

                                                
5 ช่ือท่ีคนออสซี่เรียกยาพาราเซตตามอล เป็นช่ือย่ีห้อในท านองเดียวกบัท่ีคนไทยเรียก

ผงซกัฟอกวา่แฟบ้  
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ตดัสินใจบอก 
“ถ้าคณุไม่ไหวผมไปคนเดียวก็ได้นะ”  
คนท่าทางไม่ไหวปรือตาหันมามองชายหนุ่ม ก่อนจะส่าย

ศีรษะช้า ๆ  
“ไหวคะ่ ไปเถอะ ฉนัแคห่ลบัตารอให้พานาดอลออกฤทธ์ิ”  
หลงัได้ฟังค าตอบ มาร์โคท าเพียงสา่ยหน้าโดยไม่พดูอะไรอีก  
หลงัออกจากไร่และขบัรถขึน้มาบนถนน ซึง่เป็นถนนลาดยาง

เส้นเลก็ ๆ ทอดผ่านไปตามพืน้ท่ีการเกษตร สองข้างทางสว่นใหญ่เป็น
พืน้ท่ีว่างโล่งของสวนสตรอว์เบอร์รี สลบักบัพืชผลยืนต้นอย่างส้มและ
กล้วย โดยเร่ิมมีไร่องุน่เกิดขึน้บ้างแตย่งัไม่หนาตานกั  

หลงัขบัรถบนถนนเส้นเลก็ได้ราวสิบห้านาที ชายหนุ่มเลีย้วรถ
ขึน้ถนนสตีฟ เออร์วิน เวย์ ซึง่อยู่ในช่วงตดัผ่านอทุยานแห่งชาติอนัเป็น
ผืนป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ สงัเกตวา่ต้นไม้ท่ีควีนส์แลนด์จะเป็นป่าแบบร้อน
ชืน้ซึ่งท าให้ต้นไม้ดูมีชีวิตชีวามากกว่าป่าแบบทะเลทรายอย่างทาง
ตะวันตกท่ีเขาคุ้นเคย เม่ือขับรถไปได้สักระยะ ก็ปรากฎทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายมือ เป็นทศันียภาพท่ีน่ามองทีเดียว  

“เขื่อนอีเวน แมดด็อก เป็นแหล่งน า้ส าหรับพืน้ท่ีบริเวณนีค้่ะ” 
คนท่ีดเูหมือนหลบัตามาตลอดทางพดูขึน้  

“สวยดีนะครับ” 
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“ค่ะ หน้านีน้ า้เต็มเลยสวยแบบนีล้ะ” หญิงสาวบอก ก่อนจะ
ยกมือดนูาฬิกา 

“อีกราว ๆ สิบนาทีก็จะถงึแล้วคะ่”  
หลงัจากผ่านอทุยานแห่งชาติและเขื่อนมาไม่ก่ีนาที ชายหนุ่ม

ก็ต้องเลีย้วรถเข้าสู่ถนนท่ีทอดไปยงัจดุหมายส าหรับวนันี ้ซึ่งเร่ิมเข้าสู่
เขตเมือง และมีอาคารบ้านเรือนหนาตาขึน้  

“เลีย้วซ้ายด้านหน้า ร้านจะอยู่ขวามือค่ะ” หญิงสาวบอกเขา
เมื่อชายหนุ่มพารถมาเกือบถงึจดุหมาย  

 
เม่ือจอดรถเรียบร้อย สองหนุ่มสาวเดินเข้าไปยังอาคาร

ส านกังานซึง่กรุกระจกถึงสามด้าน ภายในมีรถจอดแสดงอยู่สองสาม
คนั  

“มีอะไรให้รับใช้ครับ” พนกังานต้อนรับของตวัแทนจ าหน่ายรถ
หรูเดินตรงมาต้อนรับ  

“ผมต้องการซือ้รถ” มาร์โคแจ้งความจ านงเพียงสัน้ ๆ  
“ด้วยความยินดีครับ มีรุ่นในใจแล้วหรือยงั” 
“เอกซ์ 5 สปอร์ต สีด า” ชายหนุ่มตอบทนัที  
“ถ้าอย่างนัน้เชิญนัง่ตรงนีก้่อนครับ เดี๋ยวตวัแทนขายจะมาคยุ

ด้วย ไม่ทราบจะรับชาหรือกาแฟไหมครับ” พนกังานต้อนรับพดูอย่าง



 โ ร ส | 55 
 

 

 

นอบน้อม 
“ไม่ ขอบคณุ” ชายหนุ่มพดู พร้อม ๆ กนักบัหญิงสาว 
“คะ่ ขอบคณุ” โธ่ เขาไม่กินก็เร่ืองของเขา แต่หล่อนจะกิน 
หลงัจากรอตวัแทนขายไม่นาน ชายหนุ่มร่างสงูแตง่ตวัด้วยชดุ

สูทเรียบร้อยก็ปรากฏกายขึน้ มาร์โคแจ้งความประสงค์เก่ียวกับรุ่น
และสีของรถ ก่อนท่ีตวัแทนขายจะกลา่วถาม  

“จะทดลองขบัก่อนไหมครับ”  
“ไม่จ าเป็น ผมต้องการได้รถให้เร็วท่ีสดุ” ชายหนุ่มตอบ  
เขาไม่มีความจ าเป็นต้องทดลองขบั เพราะเป็นรถรุ่นเดียวกบั

ท่ีเขาใช้อยู่ท่ีเพิร์ท ซึง่เป็นรถอเนกประสงค์เหมาะส าหรับขบัระยะไกล
ระหว่างไร่กับในตวัเมือง เขาชอบท่ีห้องโดยสารกว้างขวาง  พอใจใน
สมรรถนะของรถ เม่ือจะซือ้รถคนัใหม่ เขาจึงไม่คิดจะเลือกหาอย่าง
อื่น แตซ่ือ้แบบท่ีเขาเคยใช้อยู่และรู้ใจกนัดีอยู่แล้ว  

หลังจากรอเอกสารจากตัวแทนจ าหน่ายเพียงชั่วครู่  ซึ่งดู
เหมือนว่าจะรีบเร่งให้ทันใจกับลูกค้าผู้ ใจร้อน เอกสารก็มาวางลง
ตรงหน้าชายหนุ่ม  

“เอกสารสง่มอบรถ ตรงนีจ้ะเป็นรายการท่ีมากบัรถ หลงัรับรถ
แล้วช่วยตรวจสอบแต่ละรายการ และลงช่ือตรงนีค้รับ” พนกังานขาย
บอกกบัชายหนุ่ม  
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มาร์โคหยิบสมดุเช็คออกมาจากกระเป๋าด้านหลงัของกางเกง
ยีนและเขียนตวัเลขลงไปพร้อมเซน็ช่ือด้วยท่าทางสบาย ๆ  

ไลลาเหลือบตามองตัวเลขบนสมุดเช็คแล้วต้องถอนหายใจ 
ราคารถของเขามากกว่ารายได้คนทั่วไปทัง้ปีเสียอีก แค่ค่าภาษี
ฟุ่ มเฟือยส าหรับรถหรูก็สามารถซือ้รถของหล่อนเองได้ทัง้คันแล้ว 
ท่าทางสามีของลิลลดาจะจ่ายผู้จดัการไร่ของเขาอย่างงามทีเดียว  

เราคงตอ้งคยุเร่ืองค่าจ้างกนัใหม่แล้วนะลิลลี หญิงสาวคิดใน
ใจอย่างข าขนั  

 หลังเอกสารเสร็จเรียบร้อย ตัวแทนขายก็พาชายหนุ่มกับ
หญิงสาวเดินตรงไปท่ีรถคนัใหม่ท่ีจอดรออยู่หน้าอาคาร ชายหนุ่มร่าง
สงูในชดุสทูสีเข้มเปิดประตรูถและผายมือไปท่ีหน้าปัดแสดงระยะทาง  

“น่ีนะครับ ระยะทาง 0 กิโลเมตร”  
ว่าเสร็จก็เลื่อนมือไปท่ีอื่น พลางอธิบายให้เจ้าของรถคนัใหม่

ฟัง เพ่ือบ่งบอกว่ารถคนันีเ้ป็นรถคนัใหม่ท่ีไม่เคยมีเจ้าของมาก่อน ซึง่
ไลลาก็หมดความสนใจตัง้แต่รายการแรกแล้ว เพราะหล่อนไม่รู้เร่ือง
อะไรเลย จนกระทัง่จบรายการทัง้หมด และมาร์โคจรดปากกาเซ็นช่ือ
ในเอกสารรับมอบรถเสร็จแล้วนัน่ละ ตวัแทนขายจงึกลา่วอ าลา  

“ขอให้สนุกกบัรถคนัใหม่นะครับ” ว่าพลางย่ืนมือมาสมัผสักบั
สองหนุ่มสาว และหมนุตวัเดินกลบัเข้าไปยงัตวัอาคารด้านหลงั  
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มาร์โคหนัมามองหญิงสาว แกล้งถามด้วยน า้เสียงมีพิธีรีตอง 
“คณุจะกรุณาให้เกียรติรับประทานอาหารกลางวนัเพ่ือฉลอง

รถใหม่กบัผมได้ไหมครับ”  
พูดเสร็จก็ย่ืนแขนให้หญิงสาว ไลลาย่ืนมือไปเกาะแขนชาย

หนุ่มซึ่งพาหล่อนเดินอ้อมรถมายังฝ่ังท่ีนั่งผู้ โดยสาร เปิดประตรูถให้
หลอ่นก้าวขึน้ไปนัง่อย่างเรียบร้อย ก่อนจะกลา่วด้วยน า้เสียงล้อเลียน  

“คณุเป็นคนแรกท่ีได้นั่งรถคนันี”้ จากนัน้ก็เดินกลบัไปยังฝ่ังท่ี
นัง่คนขบั แล้วก้าวขึน้นัง่  

ทัง้ ๆ ท่ีรู้ว่าเขาแกล้งพูด แต่ท าไมหล่อนถึงรู้สึกหัวใจพองโต
อย่างนีน้ะ หล่อนรู้ว่าเขาชวนหล่อนไปรับประทานอาหารกลางวนัก็
เพ่ือขอบคณุท่ีหล่อนพาเขามาซือ้รถก็เท่านัน้ แต่ท าไมหล่อนต้องหน้า
ร้อนวบูวาบ รู้สกึตวัเบา ๆ เหมือนกบัเขาชวนหล่อนออกเดตอย่างนัน้
ละ  

หล่อนต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ไลลา ไหนบอกว่าจูบนั้นไม่มี
ความหมายอะไรไงยะ หญิงสาวเอด็ตวัเองในใจ  

 
มาร์โคพาหญิงสาวขบัรถมายงัชายหาดซึง่อยู่ไม่ไกลจากศนูย์

ตวัแทนจ าหน่ายรถมากนกั ชายหาดแห่งนีเ้ป็นหาดทรายท่ีทอดยาวไป
บนชายฝ่ัง และมีร้านค้าร้านอาหารตัง้อยู่เรียงราย เม่ือเลือกได้ร้าน
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หนึ่งชายหนุ่มก็พารถไปจอดยงัท่ีจอดรถท่ียงัว่างอยู่และเดินเข้าไปใน
ร้านท่ีผู้คนคอ่นข้างพลกุพลา่น  

เม่ือเสร็จจากอาหารกลางวนั มาร์โคชวนหญิงสาวไปเดินเล่น
บนชายหาด และเน่ืองจากเป็นวันธรรมดา ผู้ คนบนชายหาดจึง
คอ่นข้างบางตา  

ระหว่างทางเดินไปยงัชายหาด ทัง้สองเดินผ่านร้านขายของท่ี
มีอยู่เรียงราย มาร์โคหยุดหน้าร้านแห่งหนึ่งเพ่ือซือ้หมวกปีกกว้างใบ
หนึง่ ก่อนท่ีจะย่ืนให้หญิงสาว  

“แดดคอ่นข้างแรง” เขาบอก  
ไลลารับมาใสพ่ร้อมพมึพ าเบา ๆ “ขอบคณุคะ่”  
“มาน่ี ผมมดัเชือกให้” ชายหนุ่มว่า ก่อนจะจบัหมวกบนศีรษะ

หญิงสาวให้เข้าท่ี และจบัเชือกมาผกูกนัไว้ใต้คาง  
นิว้มืออนัเรียวยาวของเขาท างานไปเงียบ ๆ ไลลาแอบเหลือบ

ตาขึน้มอง เห็นเพียงปลายคางบุม๋ท่ีมีไรหนวดเขียวครึม้ และเม่ือเลื่อน
สายตาสงูขึน้ไปก็พบกบัริมฝีปากสีชมพท่ีูหลอ่นได้สมัผสัเมื่อคืนนี.้.. 

หยดุเดีย๋วนีเ้ลยไลลา หยดุคิดถึงเร่ืองนัน้เดีย๋วนี้ หญิงสาวเอด็
ตัวเอง และรีบห้ามความคิด ซึ่งเป็นเร่ืองท่ียากมากเม่ืออยู่ใกล้เขา
ขนาดนี ้โดยเฉพาะริมฝีปากนุ่มคู่นัน้ท่ีอยู่ห่างจากหล่อนไม่ก่ีนิว้เท่า
นัน้เอง  
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มันไม่มีความหมายอะไร และมันจะไม่มีวนัเกิดข้ึนอีก  หญิง
สาวบอกตวัเองซ า้ ๆ ราวสะกดจิต แม้อีกใจจะไม่ค่อยอยากเช่ือน า้ค า
ของตนเองนกัก็ตาม  

เม่ือพระอาทิตย์เลื่อนต ่าลง ทัง้สองก็ตัดสินใจว่าถึงเวลา
กลับไปท่ีไร่แล้ว มาร์โคจึงขับรถมาส่งหญิงสาวยังรถท่ีจอดไว้ท่ีลาน
จอดรถของตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ ก่อนท่ีจะขบัตามกนัไปท่ีไร่  

และวนันี้จะไม่มีการแวะดื่มที่ไหนเด็ดขาด  ไลลาบอกตวัเอง
อย่างเดด็เดี่ยว 
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“คณุราฟกับลิลลีตดัสินใจปลกูชิราซเป็นรุ่นแรก” มาร์โคบอก

กบัผู้จดัการไร่สาวขณะรับประทานอาหารเย็นอยู่ด้วยกนั  
ไลลาพยักหน้ารับรู้ ลิลลดาบอกหล่อนว่ามาร์โคจะเป็นคน

จดัการองุ่น ส่วนหล่อนจดัการธุรกิจ เพราะฉะนัน้เร่ืองการปลกูองุน่จงึ
อยู่ในมือมาร์โค โดยท่ีหล่อนเพียงแต่อ านวยความสะดวกให้เขา
เท่านัน้  

“ทางนู้นจะจดัการเตรียมก่ิงพนัธุ์องุน่ ตอนนีเ้ราต้องเตรียมดิน 
ค้าง และระบบน า้” ชายหนุ่มกล่าวต่อเม่ือไม่เห็นหญิงสาวออก
ความเห็นใด ๆ  

“คณุจะให้ฉนัท าอะไรก็สัง่มาก็แล้วกนัคะ่” 
“ก่อนอื่นต้องเตรียมแปลงองุ่นก่อน ลิลลีบอกว่าส่วนท่ีเป็น

แปลงสตรอว์เบอร์รีทัง้หมดสามารถเปลี่ยนเป็นแปลงองุ่นได้เลย เรา
ต้องเร่ิมขุดหลุมส าหรับปลูกองุ่น ส่วนหลักไม้และค้างเราจะท า
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หลงัจากปลกูองุน่แล้ว” 
“ค่ะ เดี๋ยวฉันจะให้คนงานเตรียมแปลงตามท่ีคณุสัง่ ค้างเรา

คงต้องให้คนงานท าเอง คุณจะใช้วัสดุอะไรบ้างและต้องการให้ท า
อย่างไรคงต้องบอกรายละเอียดมา เพราะคนงานเราไม่เคยท า ส่วน
ระบบน า้ มีบริษัทรับท า เดี๋ยวฉนัจะติดตอ่ให้เขามาโควตราคาให้”  

“งัน้ผมให้คณุจดัการกบัระบบน า้ไปเลย ผมจะจดัการเร่ืองค้าง
เอง เดี๋ยวจะสง่รายงานการจดัซือ้วสัดไุปให้” 

“ได้คะ่ ฉนัจะให้โจอีเ้ป็นผู้ช่วยคณุละกนั” หญิงสาวบอก  
โจอีก้ าลังเรียนประกาศนียบัตรทางด้านการเกษตรท่ีเทฟ 6 

และตอนนีเ้ขาก็เป็นเด็กฝึกงานปีหนึ่ง ท่ีจะรับใช้ในไร่แล้วแต่จะได้รับ
ค าสั่ง ซึ่งตอนนีห้น้าท่ีหลกัคือดแูลม้าท่ีคอกเพราะงานในไร่ยังไม่ได้
เร่ิมต้น แต่เม่ือเร่ิมปลูกองุ่น หล่อนคิดว่าให้โจอีเ้ป็นผู้ ช่วยมาร์โคจะ
เป็นผลดีตอ่เดก็หนุ่มมากกวา่  

“งัน้ให้โจอีไ้ปพบผมในไร่ก็แล้วกนั” ชายหนุ่มบอก  
เม่ือเห็นว่าหญิงสาวรวบส้อมกบัมีดแล้วมาร์โคจึงลกุขึน้ หยิบ

จานของตวัเองและเอือ้มมือไปเก็บจานของหญิงสาวไปใส่เคร่ืองล้าง
จานให้พร้อมกัน ก่อนท่ีจะหันมาถามคนท่ีก าลังเก็บขวดเกลือและ

                                                
6 TAFE (Technical and Further Education) วิทยาลยัวิชาชีพของรัฐบาล 
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พริกไทยบนโต๊ะ  
“ผมจะไปนัง่ดื่มท่ีห้องนัง่เลน่ จะดื่มด้วยกนัไหม”  
แม้เขาจะถามด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่ไลลาเห็นว่านัยน์ตาสี

เขียวมรกตของเขามีประกายระยิบระยบัท่ีคราวนีห้ล่อนมัน่ใจว่า เขา
ก าลงัคิดถงึครัง้ท่ีหลอ่นดื่มกบัเขาเพียงครัง้เดียวนัน้อย่างแน่นอน  

“ฉันจะไม่แตะแอลกอฮอล์อีกตลอดชีวิต!” หญิงสาวพูดก่อน
จะหมุนตัวเดินออกไปจากครัว หูแว่วเสียงคนท่ีปกติไม่ค่อยแสดง
อารมณ์หวัเราะราวกบัขบขนัเสียเตม็ประดา  

“หวัเราะอะไร อีตาบ้า!”  
 
ไลลาเดินเข้ามาในครัวในตอนเช้าเพ่ือหาอาหารเช้าให้ตัวเอง 

รู้สึกผิดหวังนิด ๆ ท่ีวันนีใ้นครัวเงียบกริบ ไร้ร่องรอยของผู้ จัดการไร่
หนุ่มดงัเช่นทกุวนั หญิงสาวเดินตรงไปยงัหม้อต้มกาแฟท่ีดเูหมือนจะ
ถูกใช้งานไปแล้วรอบหนึ่ง ขณะก าลังตวงกาแฟบดใส่ลงไปในกรวย
นัน้เอง กส็งัเกตเห็นจานอะไรบางอย่างซึง่ถกูปิดไว้ด้วยกระดาษฟอยล์
เพ่ือเก็บกกัความร้อน พร้อมกบัโน้ตเลก็ ๆ อา่นได้ความวา่  

‘ผมท าแพนเค้กมากไปหน่อย เลยเหลือเผื่อคุณด้วย มันมี
ประโยชน์กว่าขนมปังแค่สองแผ่นนะ’ 

ไลลาอดยิม้ให้กับลายมือเป็นระเบียบบนโน้ตแผ่นเล็ก ๆ นัน้
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ไม่ได้ นึกถึงผู้ชายท่ีมีสีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์แทบจะตลอดเวลา แต่
ก็มีน า้ใจมากพอท่ีจะท าแพนเค้กไว้ให้หล่อน แม้เขาจะบอกว่าท ามาก
เกินความต้องการจนเหลือก็ตาม  

ผู้ จัดการไร่สาวจัดการแกะกระดาษฟอยล์ออก เปิดตู้ เก็บ
อาหารแห้งเพ่ือค้นหาเมเปิลไซรัป และเม่ือพบสิ่งท่ีต้องการก็หยิบมา
ราดลงบนแพนเค้ก รินกาแฟใส่ถ้วย และยกอาหารเช้าท่ีหนักกว่าทกุ
วนัไปนัง่กินท่ีเคาน์เตอร์ครัว ซึง่ตามปกติหล่อนจะไม่มีวนักินแพนเค้ก
ชิน้ยกัษ์ขนาดนีเ้ป็นอาหารเช้าแน่ แต่เพราะมีคนท าไว้ให้ จะให้หล่อน
ใจด าไม่แตะต้องเลยก็กระไรอยู่  

หลงัจดัการกบัอาหารเช้าและเก็บจานชามเรียบร้อย หญิงสาว
รินกาแฟใส่กระบอกเก็บความร้อนและเดินตรงไปยังห้องท างานของ
ตน  

 
“เอาละ ขดุหลมุลกึประมาณฟตุคร่ึง ห่างกนัหลมุละ 8 นิว้ แต่

ละแถวห่างกนั 9 นิว้ ให้แต่ละแถวหนัไปทางนี”้ ชายหนุ่มบอกคนงาน
ท่ีพร้อมลงมือขดุหลมุส าหรับปลกูองุ่น พร้อมชีไ้ม้ชีมื้อประกอบค าสัง่ 
โดยมีโจอี ้เดก็ฝึกงานยืนอยู่ใกล้ ๆ อย่างสนใจ สีหน้ากระตือรือร้น  

“ท าไมต้องหนัแถวไปทางนีล้ะ่ครับนาย” โจอีถ้าม  
“เพ่ือให้แถวองุ่นขนานไปกบัทิศทางลม เพ่ือท่ีลมจะได้ช่วยท า
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ให้ใบแห้งเร็วขึน้หลงัฝนตก จะได้ลดความชืน้และความเสี่ยงท่ีจะเกิด
เชือ้รา” ผู้จัดการไร่หนุ่มอธิบายยืดยาว พร้อมทัง้มองเด็กหนุ่มท่ีถาม
ค าถามนัน้ด้วยรอยยิม้บาง ๆ อย่างพอใจ  

ชายหนุ่มมองเห็นความตัง้อกตัง้ใจในแววตาของโจอี ้ท าให้นกึ
ถงึตนเองเม่ือสมยัท่ีมีอายเุท่า ๆ กนั ในตอนนัน้เขาก็อยากจะรู้ทกุเร่ือง
เก่ียวกบัการปลกูองุ่น และตัง้อกตัง้ใจหาความรู้จนมายืนอยู่ตรงจดุนี ้
จุดท่ีนอกจากราฟาเอลแล้ว เขาก็ไม่คิดว่าจะมีใครท่ีจะรู้ดีไปกว่าเขา
ในเร่ืองการปลกูองุน่ ทัง้นีไ้ม่นบับิดาและคณุฟาบิโอ เพราะสองคนนัน้
เรียกวา่เป็นระดบัต านานเลยทีเดียว  

“ด้วยระยะห่างเท่านี ้ในหนึง่เอเคอร์จะมีทัง้หมด 605 หลมุ เรา
จะปลูกทัง้หมด 20 เอเคอร์ ค านวณเอาว่าจะต้องใช้หลกัไม้ทัง้หมด
เท่าไร” ชายหนุ่มบอกเดก็หนุ่ม 

โจอีท้ าการจดตวัเลขลงไปบนสมดุบนัทกึอย่างตัง้อกตัง้ใจ เขา
ได้รับมอบหมายให้ท ารายงานการจัดซือ้วสัดสุ าหรับหลกัไม้และค้าง
เพ่ือส่งให้กับผู้จัดการไร่สาว และต้องการท่ีจะท าทุกอย่างให้ถูกต้อง
แม่นย าท่ีสดุ  

มาร์โคใช้เวลาทัง้วันท างานในไร่ โดยหยุดพักรับประทาน
อาหารกลางวนัช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ ซึง่เป็นแซนด์วิชท่ีเขาเตรียมมาจาก
บ้านเม่ือเช้านี ้เพราะไม่อยากเสียเวลากลับไปกินอาหารกลางวันท่ี
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บ้านอีก เน่ืองจากบริเวณท่ีจะลงองุ่นรุ่นแรกนีอ้ยู่ห่างจากตัวบ้าน
พอสมควร และเม่ือได้ลงมือท างาน เขาก็จะท างานอย่างจริงจงัเสมอ 

ชายหนุ่มอยู่บริเวณแปลงองุ่นจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานของ
คนงาน เมื่อทกุคนแยกย้ายกนักลบัแล้วเขาจึงเตรียมตวักลบับ้าง และ
ขณะท่ีเดินไปบนทางเดินโรยกรวดในไร่นัน้เอง โทรศัพท์มือถือใน
กระเป๋ากางเกงท่ีเงียบเสียงทัง้วนัก็ดงัขึน้  

โทรศัพท์สายนัน้ ท าให้ผู้ จัดการไร่หนุ่มขับรถออกจากไร่ใน
เวลาท่ีตะวนัก าลงัจะลบัขอบฟ้า โดยท่ีไม่ได้วางแผนมาก่อน... 

 
“อ้าว โจอี ้มีอะไรจ๊ะ”  
ไลลาเงยหน้าขึน้จากงานตรงหน้า เม่ือได้ยินเสียงฝีเท้าหนกั ๆ 

เดินเข้ามาในห้องท างาน และพบวา่เป็นโจอี ้เดก็หนุ่มนกัศกึษาฝึกงาน
ท่ีหล่อนส่งไปช่วยงานผู้จัดการไร่หนุ่มเม่ือเช้านี ้ในมือของเขามีแฟ้ม
เอกสารบางอย่างอยู่ ซึง่เป็นภาพท่ีไม่คุ้นตานกั  

“ผมเอารายงานการจดัซือ้มาให้ครับ” โจอีก้ลา่วนอบน้อม  
“จากมาร์โคหรือจ๊ะ” หญิงสาวถาม ท่าทางมาร์โคคงจะให้โจอี ้

ช่วยท างานเอกสารกระมงั  
“ครับ ในนีจ้ะเป็นรายการหลักไม้ และลวดส าหรับท าค้าง” 

เดก็หนุ่มอธิบาย พลางย่ืนแฟ้มให้หญิงสาว  



 โ ร ส | 66 
 

 

 

ไลลารับแฟ้มมาวางบนโต๊ะก่อนจะกลา่วขอบคณุ  
“ขอบคณุมากนะจ๊ะโจอี ้ไม่มีอะไรแล้ว ไปพกัผ่อนได้แล้วละ” 
โจอีส้่งยิม้ให้ผู้จัดการไร่สาว ก่อนจะแจ้งข่าวท่ีมาร์โคฝากเขา

มาบอกหลอ่น  
“นายฝากบอกวา่วนันีไ้ม่อยู่กินข้าวเย็นนะครับ”  
“อ้าว หรือจ๊ะ เขาบอกไหมว่าจะไปไหน” หญิงสาวถามอย่าง

แปลกใจ เขาไม่ได้มีท่าทางวา่จะไปไหนน่ีนา หรือวา่มีธรุะกะทนัหนั  
“ไม่ได้บอกครับ” 
“อ้อ จ้ะ ขอบใจนะ” หญิงสาวพมึพ าขอบคณุเบา ๆ ก่อนจะก้ม

ลงมองนาฬิกาข้อมือและเม่ือเห็นว่าเป็นเวลาค่อนข้างเย็นแล้วจึงเก็บ
งานบนโต๊ะและลกุขึน้ 

“ไปกันเถอะจ้ะโจอี”้ พูดพลางเดินตามเด็กหนุ่มออกจากห้อง
ท างาน ก่อนท่ีจะแยกเดินกลบัไปยังท่ีตัง้ของบ้านหลงัใหญ่ ในขณะ
ท่ีโจอีเ้ดินกลบัไปยงัแกรนน่ีแฟลตข้างคอกม้าท่ีอาศยัอยู่  

เขาไปไหน หญิงสาวถามตวัเองในใจ ก่อนท่ีจะร าลกึได้ว่าเขา
จะไปหรือจะมาก็ไม่ใช่ธรุะกงการของหลอ่น บางทีเขาอาจจะไม่อยาก
กินอาหารฝีมือหล่อนก็ได้ ก็เลยไปหาอะไรกินในเมืองคนเดียว และ
เม่ือคิดได้ดังนัน้จึงสลัดความคิดเก่ียวกับชายหนุ่มผู้ อาศัยร่วมบ้าน
ออกจากสมอง และเดินตรงไปยังห้องนอนของตนเพ่ืออาบน า้ช าระ
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ร่างกายให้สดช่ืน ก่อนท่ีจะเข้าครัวเพ่ือท าอาหารเย็นกินตามล าพงั 
 
มาร์โคขับรถออกจากไร่องุ่นดาร์ลิงดาวน์สในเวลาโพล้เพล้ 

โดยมีจุดหมายอยู่ท่ีตวัเมืองซันไชนส์โคสต์ ซึ่งเขาตัดสินใจเข้าเมือง
หลงัจากได้รับโทรศพัท์จากเบอร์ท่ีไม่ได้บนัทกึไว้  

“มาร์โค ลอมบาร์ดี” ชายหนุ่มกรอกเสียงลงไปหลงัจากกดรับ
โทรศัพท์จากเบอร์ท่ีไม่รู้จัก ขณะท่ีก าลังเดินกลับบ้านหลังจากแยก
ย้ายกบัคนงานในไร่แล้ว  

“สวัสดีค่ะคุณลอมบาร์ดี น่ีแอนนานะคะ แอนนาจากแน็บ7

คะ่”  
เสียงหวานใสท่ีส่งมาตามสายโทรศัพท์ท าให้เขางุนงงชั่วครู่ 

ก่อนจะจ าได้ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคารท่ีให้บริการเขากับหญิงสาว
ผู้จดัการไร่ในวนันัน้  

“อ๋อ ครับ มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ แอนนา” ชายหนุ่มตอบ
พร้อมรอยยิม้มมุปาก ไม่คิดวา่หลอ่นจะรุกเร็วขนาดนี ้ 

“แหม ไม่บงัอาจหรอกค่ะ ฉันโทร. มาติดตามผล ไม่ทราบว่า
ได้รับบตัรเครดิตเรียบร้อยหรือยงัคะ”  

                                                
7 NAB (National Australia Bank) หนึ่งในสี่ธนาคารขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย 
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เสียงหวานหัวเราะคิกอย่างมีจริต พร้อมทัง้อธิบายเหตผุลท่ี
หลอ่นโทร. หาเขา ช่างเป็นธนาคารท่ีเอาใจใสล่กูค้าอย่างน่าประทบัใจ
จริง ๆ 

“เพ่ิงได้รับเม่ือเช้าครับ ขอบคณุมาก บริการได้ประทับใจจริง 
ๆ” ชายหนุ่มตอบ  

“เย่ียมเลยค่ะ ยินดีท่ีคณุพอใจในบริการของเรา ถ้าคณุมีอะไร
ให้รับใช้ โทร. หาฉนัท่ีเบอร์นีไ้ด้ตลอดเวลานะคะ” 

“แ ล้ ว ถ้ าหากว่ าผมอยากจะรบกวนใ ห้ คุณให้ เ กียรติ
รับประทานอาหารค ่าคืนนีก้ับผมเพ่ือเป็นการขอบคุณในบริการล่ะ
ครับ” ชายหนุ่มถามเสียงนุ่ม 

“โอ เป็นเกียรติอย่างย่ิงค่ะคุณลอมบาร์ดี” เสียงหวานตอบ
กลบัมาด้วยน า้เสียงต่ืนเต้น  

“เรียกมาร์โคเถอะครับ แล้ว...จะให้ผมไปรับก่ีโมง”  
“สกัทุ่มนงึเป็นไงคะ”  
เสียงปลายสายตอบกลบัมา มาร์โคยกนาฬิกาข้อมือขึน้ดเูวลา 

เพ่ิงจะห้าโมงคร่ึง เขามีเวลาเหลือเฟือ  
“ตกลงครับ สง่ข้อความท่ีอยู่มาให้ผมด้วยได้ไหม” 
“แน่นอนคะ่ แล้วเจอกนันะคะ มาร์โค”   
“แล้วเจอกนัครับ แอนนา”  
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ท่ี จ ริ ง แ ล้ วมา ร์ โ ค ไม่ ไ ด้ ว า งแผน ท่ี จะ เดิ นห น้ าส ร้ า ง

ความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ีธนาคารสาวท่ีทอดสะพานให้เขาตัง้แต่ครัง้
แรกท่ีพบกันเร็วเกินไปนัก แต่ชายหนุ่มรู้สึกว่า นับตัง้แต่เขาหลงจูบ
นางชีของเขาไปคืนนัน้ ก็ดเูหมือนจะสลดัความคิดเก่ียวกบัหลอ่นออก
จากสมองไม่ได้ ไม่ว่าเขาจะท าอะไร ต่อให้งานจะยุ่งแค่ไหน ก็มักจะ
แวบคิดถึงหล่อนอยู่เสมอจนเขารู้สกึกลวั เพราะไม่เคยรู้สกึแบบนีก้บั
ผู้หญิงท่ีไหนมาก่อน กับแค่จูบไม่ถึงนาที แต่ท าไมถึงท าให้เขาคิดถึง
หลอ่นอยู่ตลอดเวลา และชายหนุ่มก็คิดหาเหตผุลให้ตนเองเสร็จสรรพ
วา่ น่าจะเป็นเพราะตัง้แต่เขามาอยู่ท่ีน่ี หลอ่นเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว
ท่ีอยู่ใกล้ ๆ เขา เพราะฉะนัน้เขาควรจะมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ใกล้ ๆ บ้าง 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องคิดถึงหล่อนอยู่เพียงผู้ เดียว  และเจ้าหน้าท่ีธนาคาร
สาวก็โทร. มาได้เวลาพอดี 

ชายหนุ่มเหลือบตาดแูผนท่ีบนจอเนวิเกเตอร์ท่ีติดอยู่หน้ารถ 
เลีย้วข้างหน้าก็จะถึงอพาร์ตเมนต์ของหญิงสาวท่ีนัดกับเขาไว้แล้ว 
หลอ่นช่ืออะไรนะ...อ้อ...แอนนา  

หวงัว่าคณุจะท าให้ผมลืมนางชีไดน้ะ แอนนา ชายหนุ่มคิดใน
ใจ  

มาร์โคน ารถคนังามเข้าไปจอดริมถนนด้านหน้าอาคารอพาร์ต
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เมนต์ ก่อนจะสง่ข้อความไปบอกสาวเจ้าวา่เขามาถงึแล้ว และรอไม่ถงึ
อดึใจ ร่างงามท่ีเขาเคยเห็นในชดุสทูเคร่ืองแบบของธนาคารก็ปรากฏ
กายขึน้ในชดุท่ีท าเอาเลือดในกายของเขาพลุง่พลา่น  

แอนนาสวมชดุเดรสสัน้เกาะอกสีด าซึง่เป็นผ้ายืดแนบไปตาม
ล าตัว อวดเรือนร่างงาม รูปร่างท่ีสูงอยู่แล้วนัน้ถูกท าให้สงูขึน้ไปอีก
ด้วยรองเท้าส้นสงูหลายนิว้  

นีคื่อแบบที่นายชอบ มาร์โค ชายหนุ่มบอกตนเอง ไม่ใช่นางชี 
อย่าใหค้วามใกล้ชิดมาท าใหส้บัสน  

มาร์โคเดินไปทักทายกับหญิงสาว ก่อนท่ีจะเดินน าหล่อน
มายังรถท่ีจอดอยู่ไม่ไกลนัก เขาเปิดประตูรถด้านท่ีนั่งผู้ โดยสารให้
หล่อน สงัเกตเห็นประกายตาวิบวบัด้วยความตื่นเต้นเม่ือเห็นรถของ
ชายหนุ่ม มาร์โคยิม้มมุปาก แบบนีพู้ดกนัง่าย  

ชายหนุ่มพาหญิงสาวไปรับประทานมือ้ค ่ายังห้องอาหารของ
โรงแรมหรูริมหาดเมืองซนัไชน์โคสต์ ห้องอาหารท่ีตัง้อยู่บนชัน้ดาดฟ้า
ของตกึสงูของโรงแรม ท าให้เห็นวิวเมืองซนัไชน์โคสต์ในยามค ่าคืนท่ีมี
แสงไฟกะพริบวิบวบั เป็นบรรยากาศยามค ่าคืนท่ีงดงามอย่างท่ีหาก
ไม่ขึน้มาสงูขนาดนีก้็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็น  

หลงัเสร็จจากอาหาร มาร์โคย่ืนมือไปจบัมือของหญิงสาวท่ีนัง่
อยู่ตรงข้าม ลบูไล้เบา ๆ  



 โ ร ส | 71 
 

 

 

“ผมชอบคณุมาก” ชายหนุ่มกลา่ว  
ส่งผลให้หญิงสาวตรงหน้าดวงตาเป็นประกายวิบวับ มีชาย

หนุ่มหน้าตาดีแถมยงัมีท่วงท่าคุ้นเคยกบัความหรูหราขนาดนีม้าบอก
ชอบ ใครจะไม่ตื่นเต้น  

“แต่ผมไม่อยู่ในสถานะท่ีจะมีความสัมพันธ์กับคุณอย่าง
เปิดเผยได้”  

สิน้เสียงชายหนุ่ม ใบหน้ายิม้ละไมของคนตรงหน้าสลดลง
เลก็น้อย แตก่็ยงัฝืนยิม้...  

“คณุสามารถปฏิเสธข้อเสนอของผมได้ แต่ผมก็หวงัว่าคณุจะ
ไม่ปฏิเสธ” มาร์โคพดู  

เขาจ้องหน้าหล่อนด้วยแววตาแสดงความหลงใหล เขารู้ว่า
หล่อนต้องไม่ปฏิเสธ เขารู้จกัผู้หญิงดี รู้ว่าควรจะย่ืนข้อเสนอนีก้บัใคร
และเม่ือไร ถ้าหากเขาไปย่ืนข้อเสนอนีต้่อนางชีของเขา นอกจากจะ
โดนปฏิเสธแล้วยงัจะโดนตบเข้าให้ด้วย  

หยุดคิดถึงหล่อนเดี๋ยวนี้ มาร์โค! ชายหนุ่มเอ็ดตนเองเม่ือ
รู้สึกตัวว่าความคิดแวบไปหาหญิงสาวท่ีเขาปล่อยให้กินข้าวเย็นคน
เดียวท่ีบ้าน ทัง้ ๆ ท่ีก าลงันัง่อยู่กบัผู้หญิงท่ีตรงสเป็กเขาทกุอย่างแท้ ๆ 

“เราจะสนกุด้วยกนั แตมี่ข้อแม้วา่ไลลาจะไม่รู้เร่ืองนี”้  
“อ้อ..” แอนนาท าเสียงรับรู้  
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ไม่ยกัรู้วา่แม่สาวหน้าจืดนัน่จะมีแฟนหลอ่และรวยขนาดนี ้แต่
ก็คงจะไม่มีอนาคตนักหรอก ไม่อย่างนัน้เขาคงไม่มานั่งอยู่ตรงนีก้ับ
หล่อน และเม่ือคิดได้ดังนัน้ แอนนาก็พยักหน้าและยิม้ให้ชายหนุ่ม
อย่างยัว่ยวน คงไม่ยากนกัท่ีจะแย่งเขามาเป็นของหลอ่นเพียงคนเดยีว  

นัยน์ตาสี เขียวมรกตของผู้ จัดการไร่หนุ่มเ ป็นประกาย
ระยิบระยบัด้วยความขบขนั เขารู้ว่าเขาท าให้หญิงสาวตรงหน้าเข้าใจ
ว่าเขาก็เหมือนผู้ชายเจ้าชู้ ทัว่ไปท่ีแอบมีสมัพนัธ์กบัผู้หญิงอื่นลบัหลงั
คนรักเพ่ือรสชาติท่ีแตกต่าง และมนัก็เป็นเหตผุลท่ีง่ายดีท่ีจะให้หลอ่น
ว่าท าไมเขาจึงไม่สามารถมีความสมัพันธ์ท่ีเปิดเผยกับหล่อนได้ แต่
เหตผุลจริง ๆ ท่ีเขาไม่ต้องการให้ไลลารับรู้ถึงความสมัพนัธ์ของเขากบั
แม่สาวพนกังานธนาคารน่ี ก็เพราะเขาไม่ต้องการให้คนท่ีรู้จกัเขารู้เท่า
นัน้หรอก เพราะหากไลลารู้ ลิลลดาก็คงจะต้องรู้สกัวนั และหากลิลล
ดารู้ ราฟาเอลก็ต้องรู้ด้วยอย่างแน่นอน ในขณะท่ีเขาต้องการให้การ
ใช้ชีวิตอีกด้านของเขา ยงัเป็นความลบัส าหรับคนท่ีคอร์เนลลี มนัเป็น
ความสขุในแบบของเขา และไม่ต้องการให้ใครมาตดัสินเขา ปล่อยให้
พวกเขาคิดวา่วนั ๆ มาร์โคอยู่แตใ่นไร่อย่างท่ีเป็นมาตลอดจะดีท่ีสดุ  

 
“จะกลับแล้วหรือคะ” เจ้าของร่างเปลือยเปล่าท่ีนอนระทด

ระรวยอยู่บนเตียงถามคนท่ีลกุจากเตียงด้วยน า้เสียงกระเง้ากระงอด  
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“พรุ่งนีผ้มต้องท างาน” ชายหนุ่มตอบ น่ิงไปสักพัก ก่อนจะ
กลา่วตอ่ 

“เดี๋ยวไลลาจะเป็นห่วงด้วย” พูดจบก็ก้มลงกลัดกระดมุเม็ด
สดุท้าย จากนัน้เดินตรงไปยงัประต ูก่อนจะหันไปบอกหญิงสาวท่ียงั
นอนเปลือยอยู่บนเตียงโดยไม่คิดจะปกปิดร่างกายแตอ่ย่างใด  

“แล้วผมจะโทร. หา”  
“ให้ฉนัโทร. หาคณุได้ไหมคะ”  
มาร์โคเม้มปากไม่พอใจก่อนจะตอบเสียงเข้ม  
“แล้วผมจะโทร. หา” บอกเสร็จก็เปิดประตแูละก้าวออกจาก

ห้องไป  
ระหว่างทางขับรถกลับไปท่ีไร่ ในหัวของชายหนุ่มกลับมีแต่

ภาพของผู้จัดการไร่สาว ทัง้ ๆ ท่ีควรจะนึกถึงผู้หญิงท่ีเพ่ิงจะมีบทรัก
ร้อนแรงกบัเขาไปเม่ือไม่ก่ีนาทีก่อนหน้านีม้ากกว่า แต่ท าไมเขาถึงได้
แต่นึกถึงนางชีของเขา หล่อนจะเป็นห่วงหรือเปล่าท่ีเห็นเขาหายไป 
หล่อนจะเสียใจไหมท่ีเขาทิง้ให้หล่อนกินข้าวเย็นคนเดียว หล่อนจะ
รู้สึกอย่างไรหากรู้ว่าเขาเพ่ิงไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นมา และเขารู้สึก
ผิด ให้ตายเหอะ! ท าไมเขาต้องรู้สกึผิดตอ่หลอ่นด้วย เขาไม่ได้ท าอะไร
ผิดเสียหน่อย เขากบัหลอ่นไม่ได้เป็นอะไรกนั เขาจะไปนอนกบัใครมนั
ก็เร่ืองของเขา แตเ่ขาก็รู้สกึผิด... 
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นายเป็นบา้ไปแล้วมาร์โค!  
เม่ือกลับถึงไร่ มาร์โครู้สึกผิดหวังนิด ๆ ท่ีเห็นบ้านปิดไฟมืด

สนิท หล่อนคงจะเข้านอนไปแล้ว น่ีเขาแอบหวงัว่าหล่อนจะยังรอเขา
อยู่หรืออย่างไร ชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึน้ดูเวลาก่อนจะถอน
หายใจ ตีสาม ใครรอก็บ้าแล้ว  

เม่ือจอดรถเรียบร้อยชายหนุ่มก็ไขกญุแจเข้าบ้านและเดินตรง
ไปยังห้องนอนของตนเองอย่างเงียบกริบ โดยไม่ได้รู้ว่าภายใน
ห้องนอนอีกห้องท่ีตัง้อยู่คนละฝ่ังของตวับ้าน มีคนท่ีเพ่ิงจะเอนตวัลง
นอนอย่างเงียบเชียบหลงัจากท่ีได้ยินเสียงรถของเขากลบัเข้ามาจอดท่ี
โรงรถน่ีเอง 
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“มาร์โคคะ”  
เสียงเรียกจากคนท่ีเขาไม่ได้พบหน้ามาตัง้แต่เม่ือวานท่ีส่งมา

จากข้างหลัง ท าให้ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้จากงานท่ีท าอยู่ และหันไป
เผชิญหน้ากบัเจ้าของเสียง  

“ครับ”  
“เดี๋ยวบ่าย ๆ ฉันจะไปซือ้อาหารเข้าบ้าน คุณอยากได้อะไร

เป็นพิเศษหรือเปล่าคะ” หญิงสาวถาม เผยเหตผุลท่ีหล่อนเดินมาหา
เขาถงึแปลงองุน่ 

ชายหนุ่มคิดสกัพกัก่อนจะกลา่วในสิ่งท่ีตนเองก็แปลกใจ  
“เดี๋ยวผมไปช่วยถือ” เขาพดูด้วยสีหน้าเรียบเฉย แต่ในใจกลบั

เต้นโครมคราม หวงัว่าหล่อนจะไม่รู้ว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้างท่ีจะได้ใช้
เวลากบัหญิงสาว ชดเชยท่ีทิง้ให้หลอ่นต้องกินข้าวเย็นคนเดียวเม่ือคืน
นี ้และแอบไปท าในสิ่งท่ีท าให้รู้สกึผิดอยู่จนถึงบดันี ้แม้เขาจะมองไม่
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เห็นวา่จะมีเหตผุลอะไรท่ีท าให้เขาต้องรู้สกึผิดเลยก็ตาม  
“ไม่เป็นไรค่ะ มีโจอีช้่วยแล้ว” ไลลาบอก ปกติหล่อนจะไปซือ้

ของเข้าบ้านกับโจอี ้ เพ่ือให้เด็กหนุ่มช่วยถือของซึ่งมักจะซือ้มาเป็น
ปริมาณคอ่นข้างมาก เพราะเป็นการซือ้ของเข้าบ้านประจ าเดือน 

“ผมอยากไปเดินดอูะไรด้วย” มาร์โคไม่ยอมแพ้  
ไลลาคิดสกัพักก่อนจะตอบตกลง “ถ้าอย่างนัน้เจอกันท่ีบ้าน

ตอนบา่ยสามนะคะ”  
หลังจากบอกเขาแล้วไลลาก็หมุนตัวเดินกลับไปยังตัวบ้าน 

มาร์โคมองตามร่างระหงในชดุเสือ้เชิต้แขนยาว กางเกงยีนเข้ารูป และ
รองเท้าบตูส าหรับท างานในไร่พลางถอนหายใจ น่ีเขาเป็นบ้าอะไรไป 
เขาไม่เคยต้องหาข้ออ้างเพ่ือท่ีจะได้ใช้เวลากับผู้หญิงท่ีไหนมาก่อน 
แต่ตอนนีเ้ขากลบัก าลงัท าสิ่งนัน้อยู่ และผู้หญิงท่ีว่าก็เป็นนางชีท่ีเขา
ไม่เห็นวา่หลอ่นจะมีอะไรน่าดงึดดูความสนใจของเขาเลยแม้แตน้่อย  

เขาเคยคิดว่าการกลบัไปใช้ชีวิตแบบเดิม มีความสมัพนัธ์ทาง
กายกับผู้หญิงท่ีพอใจในรูปร่างหน้าตา จะก าจัดหล่อนออกไปจาก
ความคิดเขาได้ คิดว่าแอนนาจะท าให้เขาลืมนางชีท่ีมกัจะแวบเข้ามา
ในความคิดเขาเสมอ แต่กลบัท าให้เขารู้สกึผิดในสิ่งท่ีท าลงไปด้วยซ า้ 
หรือว่าเขาต้องกลับไปหาลิซ่าคู่ขาเก่า บางทีเม่ือได้กลับไปอยู่กับ
ความเคยชินเดิม ๆ อาจจะท าให้เขาหายจากอาการบ้าน่ีก็ได้  
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คงตอ้งหาเวลากลบัไปทีเ่พิร์ทบา้งแล้วละ ชายหนุ่มบอกตวัเอง
ในใจ  

 
“ไปรถของไร่ไม่ดีกว่าหรือคะ” ไลลาถาม เม่ือเห็นผู้จัดการไร่

หนุ่มเดินน าหลอ่นตรงไปยงัรถของเขาเอง เม่ือถงึเวลาท่ีนดักนัไว้ 
“ผมชอบขบัรถตวัเองมากวา่ เชิญครับ”  
เขาว่าพร้อม ๆ กับเปิดประตูรถฝ่ังท่ีนั่งผู้ โดยสารให้หล่อน 

ไลลาจึงต้องก้าวขึน้รถของชายหนุ่มตามความต้องการของเจ้าของรถ
โดยไม่ตอ่ความใด ๆ อีก 

เม่ือมาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นจุดหมายในวนันี ้มาร์โคน า
รถเข้าไปจอดยังลานจอดรถ ก่อนท่ีจะเดินไปดึงรถเข็นออกจากช่อง
เก็บและเขน็รถเดินเคียงกบัหญิงสาวเข้าไปในอาคารตรงหน้า 

ไลลาเดินเข้าไปยังชัน้แสดงสินค้าตามรายการในมือ ออกจะ
รู้สึกแปลก ๆ ท่ีมีชายหนุ่มเข็นรถเข็นเดินตาม แต่ก็ไม่ได้พูดหรือ
แสดงออกอะไร เม่ือหล่อนหยุดดูของหรือหยิบขึน้มาอ่านฉลากและ
เทียบราคา ผู้จัดการไร่หนุ่มเจ้าของสีหน้าเรียบเฉยก็จะเข็นรถเข็นมา
หยดุอยู่ข้าง ๆ หญิงสาวแอบช าเลืองมองคนท่ียืนเกาะรถเข็นอยู่อย่าง
เงียบเชียบ ก่อนท่ีจะรู้สกึใบหน้าร้อนผ่าว เม่ือสบตากบันยัน์ตาสีเขียว
มรกตท่ีจ้องมองหลอ่นอยู่ก่อนแล้ว  
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มาร์โคท าหน้าเก้อ ๆ ไปเหมือนกนั เม่ือสบตาเข้ากบัคนท่ีแอบ
มองอยู่เงียบ ๆ  

“คณุต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ” ไลลาถามแก้เก้อ 
เม่ือเห็นเขาส่ายหน้า ก็หันกลับไปให้ความสนใจกับรายการซือ้ของ
ตรงหน้าและไม่กล้าหนักลบัไปทางท่ีเขายืนอยู่อีกเลย 

จนเม่ือรายการซือ้ของในมือถูกขีดฆ่าออกจนหมด และ
ปริมาณของกินของใช้ในรถเข็นท่ีเพ่ิมขึน้มาจนเต็มเกือบล้น นั่นละ
ชายหนุ่มจึงได้เข็นรถเข็นเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์จ่ายเงินโดยมีหญิง
สาวเดินตามไปเงียบ ๆ และหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยทัง้สองก็เดิน
กลบัไปยงัรถยนต์ท่ีลานจอดรถก่อนจะขบักลบัไปท่ีไร่ 

“เย็นนีผ้มจะท าอาหารเย็นเองนะ” มาร์โคบอกกบัหญิงสาว  
ทัง้สองก าลังขนของท่ีซือ้มาเข้าบ้าน โดยมีโจอีม้าช่วยด้วย 

เพราะของท่ีซือ้มามากมายจนเตม็ท้ายรถของชายหนุ่มทีเดียว  
เม่ือเห็นหญิงสาวผู้ ร่วมบ้านมองมาด้วยสายตาแสดงความ

สงสยั เขาจงึอธิบาย 
“คณุท าให้ผมกินมาหลายวนัแล้ว ขอให้ผมตอบแทนคณุบ้าง”  
“งัน้ก็ได้ค่ะ” ไลลาตอบรับสัน้ ๆ ก่อนท่ีจะก้มลงตัง้ใจกับการ

จดัอาหารสดท่ีซือ้มาใสตู่้ เย็นตรงหน้า  
อาหารเย็นวนันีม้าร์โคท าแลมบ์ชอปหมกัโรสแมรีย่างราดด้วย



 โ ร ส | 79 
 

 

 

น า้เกรว ีกินกบัมนับดรสชาติกลมกลอ่ม และข้าวโพดต้มคลกุเนย  
ในตอนท่ีชายหนุ่มยกชิราซมารินใสแ่ก้วและเสนอให้หล่อนนัน้ 

ไลลาส่ายหน้าดิก จนคนท่ีปกติจะเงียบขรึมอย่างมาร์โคถงึกบัหัวเราะ
ร่วน เขารินไวน์ให้แม้หลอ่นจะปฏิเสธ 

“แก้วเดียว คณุไม่รู้สกึอะไรหรอกน่า”  
ไลลาคิดตามค าพูดของชายหนุ่ม เม่ือเห็นจริงตามนัน้จึงรับ

แก้วไวน์อย่างเสียไม่ได้  
“วนัเสาร์คณุมีธุระท่ีไหนหรือเปล่า” ชายหนุ่มถามขึน้ในตอน

หนึง่ 
“วา่จะไปกินข้าวเย็นกบัแม่น่ะคะ่ ท าไมหรือคะ”  
“ผมนดักบัตวัแทนขายจะเข้าไปดบู้าน” 
“บ้าน?” ไลลาทวนค า คิว้ขมวดนิด ๆ  
“ผมว่าจะดบู้านแถวนีน้่ะ ว่าจะชวนคณุไปดดู้วย แต่ถ้าคณุไม่

วา่งก็ไม่เป็นไร”  
“นดัไว้ก่ีโมงละ่คะ ถ้าเป็นตอนกลางวนัก็ได้ เพราะฉนัจะไปหา

แม่ตอนหกโมงเย็น”  
“สิบเอ็ดโมง” ชายหนุ่มบอก จ้องหน้าหญิงสาวอย่างรอ

ค าตอบ  
“ถ้าอย่างนัน้ฉนัไปเป็นเพื่อนคณุได้คะ่”  
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“ผมไม่รบกวนคณุใช่ไหม”  
“ไม่หรอกคะ่ ถ้าฉนัไม่วา่งคงไม่รับปาก”  
มาร์โคพยกัหน้าอย่างพอใจ เขานดัแนะเวลากบัหลอ่นส าหรับ

การไปดูบ้านในวันเสาร์ และเม่ือหญิงสาวปฏิเสธท่ีจะนั่งดื่มกับเขา
หลังอาหารเย็น ชายหนุ่มจึงเก็บจานไปใส่เคร่ืองล้างจานหลงัจากท่ี
ไลลาท าท่าวา่อิ่มแล้ว  

ชายหนุ่มเสนอไวน์แก้วท่ีสองให้กับหญิงสาว แต่เม่ือหล่อน
ปฏิเสธเขาจึงโบกมือให้เป็นเชิงอ าลาก่อนจะเดินตรงไปยงัห้องนัง่เล่น
เพ่ือนัง่ดื่มเพียงล าพงั 

 
“นายจะซือ้บ้าน! อย่าบอกนะวา่นายหลงรักสาวท่ีนัน่จนถงึกบั

จะลงหลกัปักฐานท่ีควีนส์แลนด์”  
ค าพดูล้อเลียนเจือหวัเราะของเจ้านายท่ีส่งมาตามสายท าให้

มาร์โคต้องกลอกตา คงจะมีแต่คนท่ีอยู่ในห้วงแห่งรักอย่างราฟาเอล
เท่านัน้ท่ีจะเห็นอะไรเป็นการตกหลมุรักไปเสียหมด  

“ผมแค่จะซือ้บ้านไว้หนีไปพักผ่อนในวันหยุดบ้างเท่านัน้ ถ้า
จะให้อยู่กับนางชีตลอด เดี๋ยวผมเกิดออกบวชตามกันไปคณุจะไม่มี
คนปลกูองุ่นให้เอา” เขาตอกกลบัเจ้านายท่ีอารมณ์ดีในระดบัท่ีมาก
เกินไปจนน่าหงดุหงิด 
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“อ้าว ไม่ยักรู้ว่าท่ีดาร์ลิงดาวน์สมีนางชี ก็เหมาะกับนักพรต
อย่างนายแล้วน่ี” ราฟาเอลยังคงล้อต่อไป วนั ๆ ผู้จัดการไร่ของเขาก็
อยู่แต่กบัเถาองุ่น ไม่สนใจผู้หญิงท่ีไหน จะไม่ให้เขาเรียกวา่นกัพรตได้
อย่างไร  

มาร์โคเพียงแต่หวัเราะหึ ๆ ในใจ โดยไม่คิดจะแก้ความเข้าใจ
ผิดของเจ้านาย เพราะอยู่แบบเขาก็มีความสขุดีอยู่แล้ว  

“ตลาดอสงัหาฯ ท่ีนัน่เป็นไงบ้าง” ราฟาเอลถามน า้เสียงจริงจงั
ขึน้ หลงัจากล้อผู้จดัการไร่ท่ีสนิทกนัเหมือนพ่ีน้องจนพอใจแล้ว 

“ก าลงัฟื้นตวั ปีนีร้าคาบ้านพุ่งสงูขึน้ แต่ราคาก็ยังถกูกว่าเพิร์
ทมาก ผมคิดว่าปีหน้าตอนท่ีผมต้องกลบัไปเพิร์ท ถ้าต้องขายก็น่าจะ
ท าก าไรได้ระดบัหนึ่ง แต่ผมอาจจะเก็บไว้ก่อน รอไปอีกหน่อยอาจจะ
ได้ก าไรมากขึน้ เพราะตลาดดีขึน้กวา่ปีก่อนมาก” มาร์โคตอบยืดยาว  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งอย่างท่ีเขาสนุกท่ีจะ
ท า นอกจากการปลกูและปรับปรุงพันธุ์องุ่น เขาซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกู
สร้างไว้หลายแห่ง ทัง้ท่ีเพิร์ทและบริเวณรอบ ๆ และติดตามตลาด
เสมอ หลายหนท่ีราฟาเอลมาปรึกษาเขาเมื่อสนใจในอสงัหาริมทรัพย์
บางแห่ง  

“คณุราฟน่าจะลองดนูะครับ ไหน ๆ ก็ต้องไป ๆ มา ๆ ท่ีน่ีอยู่
แล้ว” ชายหนุ่มแนะ ซึง่ดเูหมือนวา่คนฟังก็สนใจอยู่เหมือนกนั  
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“อ้อ มาร์โค เดือนหน้าฉันกับลิลลีจะไปท่ีนู่นนะ นายอยาก
กลบับ้านหรือเปลา่” ราฟาเอลถามเม่ือนกึขึน้ได้ 

มาร์โคคิดชัว่ครู่ก่อนตอบตกลง “ดีเหมือนกนัครับ”  
สองหนุ่มคยุกนัต่ออีกเล็กน้อย ก่อนท่ีราฟาเอลจะขอวางสาย 

เพราะลิลลดากลบัเข้ามาในห้องพอดี  
“แคนี่น้ะ เมียเรียก”  
ผู้ เป็นเจ้านายวา่ก่อนจะวางสายไป โดยท่ีเขาไม่มีแม้แตโ่อกาส

จะกลา่วลา ชายหนุ่มสา่ยศีรษะให้กบัเจ้านาย ก่อนจะพมึพ าเบาๆ  
“พวกหลงเมีย!” 
 
‘บ้าน’ ท่ีมาร์โคพาหญิงสาวมาดูตามท่ีนัดไว้กับตัวแทนขาย

อสงัหาริมทรัพย์นัน้เป็นเพนต์เฮาส์ขนาดสามห้องนอน สองห้องน า้ ซึง่
ตัง้อยู่ชัน้บนสดุของอาคาร 15 ชัน้ริมหาดมารูชีดอร์ ซึง่อยู่ทางใต้ของ
ตัวเมืองซันไชน์โคสต์เล็กน้อย เน่ืองจากเป็นชัน้บนสุดจึง มีพืน้ท่ี
ดาดฟ้าส่วนตวัมีด้านหนึ่งเป็นสระว่ายน า้และอีกด้านจัดเป็นสวนไว้
อย่างสวยงาม สามารถมองเห็นวิวทะเลได้เกือบรอบทิศ หลงัจากเดิน
ดูห้องและพืน้ท่ีต่าง ๆ ตามท่ีตัวแทนขายพาเดินดูและอธิบาย
รายละเอียดแล้ว ชายหนุ่มเดินดกูบัหญิงสาวอีกรอบ โดยตวัแทนขาย
ยืนรออยู่ภายในห้องนัง่เลน่  
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“คณุคิดว่าไง” มาร์โคถามในขณะท่ีทัง้สองยืนอยู่ในห้องนอน
ใหญ่ ซึง่เป็นห้องนอนท่ีมีห้องน า้แบบอองสวีต ผนงัห้องด้านหนึ่งเป็น
กระจกแผ่นใหญ่ เพ่ืออวดวิวของผืนน า้สีครามและทรายขาวท่ีทอดตวั
อยู่ไม่ไกลนัก อีกฝ่ังหนึ่งของห้องเป็นห้องน า้ ซึ่งมีผนังกระจกท่ี
สามารถเลื่อนเปิดปิดเพ่ือแยกห้องนอนกับห้องน า้ออกจากกัน แต่ก็
เป็นกระจกใส ท าให้มองเห็นอ่างน า้วนท่ีตัง้อยู่กลางห้อง และฝักบวั
แขวนติดอยู่บนผนัง โดยมีผนังกระจกร่วมกันกับห้องนอน ท าให้
สามารถนอนแช่น า้ในอ่างพร้อม ๆ กบัช่ืนชมความงามของทะเลด้าน
นอกได้  

“ฉนัยอมท าทกุอย่างเพ่ือให้ตื่นขึน้มาพร้อมวิวแบบนีค้ะ่” หญิง
สาวตอบ  

“ผมสนใจก็ตรงวิวน่ีแหละ” ชายหนุ่มว่า ก่อนจะพาหล่อนเดิน
ออกจากห้องนอนไปยงัห้องนัง่เลน่ ซึง่เปิดโล่งต่อกบัห้องครัวและห้อง
รับประทานอาหารโดยไม่มีผนังกัน้ระหว่างห้อง มีเพียงผนังของตัว
บ้านซึง่เป็นกระจกอวดวิวสวยเช่นเดียวกบัห้องนอน  

“สวยมากเลยคะ่” ไลลาพมึพ า หากมีเงินมาก ๆ หลอ่นก็อยาก
มีบ้านแบบนี ้เป็นความฝันท่ีคงต้องเก็บเงินอีกหลายปีกว่าจะมีเงิน
มากพอส าหรับเงินดาวน์ และคงต้องท างานตอ่ไปอีกหลายสิบปีจงึจะ
ผ่อนบ้านหมดจนเป็นเจ้าของได้  
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สดุท้ายมาร์โคพาหญิงสาวเดินออกไปยังสวนบนดาดฟ้า ซึ่ง
นอกจากจะได้ภาพความสวยงามของผืนน า้กว้างใหญ่ท่ีอยู่ไม่ ไกล
แล้ว ยังรู้สึกได้ถึงลมทะเลท่ีพัดมาแผ่ว ๆ จนรู้สึกเหมือนก าลงันั่งอยู่
บนชายหาดก็ไม่ปาน  

ไลลาสดูลมหายใจลกึเข้าปอด หล่อนหลงรักเพนต์เฮาส์แห่งนี ้
หากเก็บเงินได้จ านวนหนึ่งหลอ่นจะกลบัมา หวงัวา่ในตอนนัน้จะมีคน
ปลอ่ยขายบ้าง  

“คณุจะซือ้ไหมคะ” 
“ผมสนใจนะ ขอคยุรายละเอียดอีกนิดแล้วจะตดัสินใจ” ชาย

หนุ่มตอบ ท่าทางพอใจกบั ‘บ้าน’ นีใ้นระดบัหนึง่ทีเดียว  
หลังจากเดินดูบ้านจนพอใจ ชายหนุ่มก็กลับเข้าไปคุย

รายละเอียดกบัตวัแทนขาย ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีอาคารแห่งนี ้
มีให้ รวมทัง้ระบบรักษาความปลอดภยั ซึง่ชายหนุ่มพบว่าเป็นอาคาร
ท่ีพักอาศัยท่ีทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมทัง้สิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน มีทัง้สปา ห้องออกก าลงักาย สนามเทนนิส มีท่ีจอด
รถส าหรับสองคนั และมีทางเข้าชายหาดจากตวัอาคาร ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของเขาได้พอดี  

มาร์โคแจ้งกบัทางตวัแทนขายว่าสนใจ และจะเข้าไปจ่ายเงิน
มดัจ าในวนัจนัทร์ ก่อนท่ีจะหนัมาถามหญิงสาว  
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“ไปหาอะไรกินกนัไหมครับ”  
ไลลายกนาฬิกาข้อมือขึน้ดเูวลา และเม่ือพบว่าเป็นเวลาเท่ียง

กวา่เข้าไปแล้ว ก็รู้สกึหิวในทนัที  
“ไปสิคะ หิวแล้วเหมือนกนั”  
 
ทัง้สองใช้เวลาท่ีชายหาดมารูชีดอร์จนกระทั่งเย็น เพราะ

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จแล้ว ชายหนุ่มชวนหญิงสาว
เล่นน า้ต่อ น า้ทะเลท่ีควีนส์แลนด์อุ่นสบายเหมาะส าหรับลงแหวกวา่ย 
ไม่เหมือนท่ีฝ่ังตะวันตกซึ่งเย็นจนเกินไปแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนก็
ตาม ท าให้ชายหนุ่มห้ามตวัเองไม่ให้ลงไปว่ายน า้ไม่ได้ และถึงแม้จะ
ไม่ได้เตรียมตวัมา ก็มีร้านขายของหลายแห่งท่ีสามารถซือ้ชุดว่ายน า้
ได้ จงึพบวา่เพียงไม่นาน ทัง้สองก็ลงไปแหวกวา่ยในทะเลร่วมกบัผู้คน
ท่ีมาใช้เวลาวนัหยดุยงัชายหาดแห่งนี ้ 

หลงัจากใช้เวลาบนชายหาดทัง้วนั มาร์โคพบว่าผิวอนัขาวซีด
ของนางชีของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงน่ากลวั แม้ว่าหล่อนจะทาครีมกนั
แดดปอ้งกนัไว้อย่างดีแล้วก็ตาม แตด่เูหมือนแสงแดดของควีนส์แลนด์
จะแรงจนแม้แตค่รีมกนัแดดเอสพีเอฟสงู ๆ ก็เอาไม่อยู่  

“กลบักนัเถอะไลลา ผิวคณุท่าทางจะโดนแดดเผา” ชายหนุ่ม
ว่า มองไปยังผิวท่ีโผล่พ้นชุดว่ายน า้แบบบิกินีท่ีตอนนีดู้แดง ๆ ด้วย
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สายตาเป็นห่วงเป็นใย 
แม้จะเป็นสายตาแสดงความเป็นห่วง ไลลาก็รู้สึกหัวใจเต้น

โครมครามอย่างช่วยไม่ได้ หล่อนรู้สกึวา่หน่วยตาสีเขียวมรกตของเขา
มีผลต่อหล่อนแปลก ๆ หญิงสาวคิดว่าน่าจะเป็นผลตกค้างจากรอย
จุมพิตของเขาและหล่อนในคืนนัน้ และมันน่าจะค่อย ๆ หายไปตาม
กาลเวลาท่ีผ่านไป หากวา่หลอ่นและเขาจะไม่ท าอะไรแบบนัน้อีก  

ว่าแต่เธอไม่อยากท าแบบนัน้อีกจริง ๆ หรือไลลา เสียงเล็ก ๆ 
ในหวัถามสอดขึน้  

เงียบไปเลยนะ! หญิงสาวเอ็ดเสียงไม่พึงประสงค์ในหัว ก่อน
จะเดินตามชายหนุ่มไปยงัรถท่ีจอดอยู่ไม่ไกลนกัโดยไม่พดูอะไรอีก ไม่
แม้แตจ่ะหนัมองชายหนุ่มท่ีท าหน้าท่ีขบัรถ ไม่ใช่ไม่อยาก แต่หลอ่นไม่
กล้า เพราะเกรงวา่เจ้าเสียงเลก็ ๆ นัน่จะพดูความจริงท่ีหลอ่นไม่อยาก
ได้ยินออกมาอีก  

มาร์โคช าเลืองมองหญิงสาวท่ีอยู่ ๆ ก็เงียบไปด้วยความแปลก
ใจ เขาก็ไม่ได้ท าอะไรให้หล่อนไม่พอใจน่ีนา หรือว่าหล่อนจะเหน่ือย 
และเม่ือหาเหตุผลให้กับอาการเงียบงันกะทันหันของหญิงสาวให้
ตวัเองได้ ชายหนุ่มก็ขบัรถกลบัไร่เงียบ ๆ แอบช าเลืองมองคนข้าง ๆ 
บ้างเป็นบางครัง้ นยัน์ตาสีเขียวมรกตเป็นประกายวิบวบัเม่ือจ าได้ว่า 
ครัง้สุดท้ายท่ีเขาขับรถและหล่อนนั่งเงียบอยู่แบบนัน้ สุดปลายทาง
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ครัง้นัน้อยู่ท่ีไหน เสียดายว่าครัง้นีค้งไม่เหมือนเดิม เพราะหล่อนไม่
ยอมแตะต้องแอลกอฮอล์อีกแล้ว  

คราวหนา้คณุจะไม่มีข้ออ้างเร่ืองแอลกอฮอล์อีกไลลา มาร์โค
หมายมาดในใจ ก่อนท่ีจะรู้สกึตกใจกับความคิดของตนเอง น่ีเขาคิด
วา่จะมีคราวหน้ากบันางชีอีกอย่างนัน้หรือไร  

นายเป็นบา้ไปแล้วจริง ๆ นัน่ละมาร์โค ชายหนุ่มบอกตวัเอง 
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“ขอโทษด้วยนะลิซ่า แต่ผมต้องขอให้คุณกลับก่อน” มาร์โค

กล่าวกับคนท่ียังนอนหอบอยู่บนเตียงใหญ่หลงัจากท่ีเพ่ิงจะเสร็จสิน้
บทรักรุนแรงกับเขาไปไม่ก่ีนาทีก่อนหน้านี ้ในขณะท่ีตัวเขาเองหยิบ
เสือ้ผ้าท่ีหลน่อยู่บนพืน้ขึน้มาสวม  

ลิซ่ามองชายหนุ่มด้วยสายตามีค าถาม ปกติหากหล่อนมาหา
เขาก็จะค้างกบัเขาตลอดน่ีนา แต่ท าไมคราวนีเ้ขาถงึขอให้หลอ่นกลบั
ก่อน ทัง้ ๆ ท่ีเพ่ิงจะมาเจอกนัหลงัจากท่ีไม่ได้เจอกนัเป็นเดือนด้วยซ า้  

“ท าไมละ่คะ” 
“ผมต้องกลบัไปคอร์เนลลี” มาร์โคตอบโดยไม่อธิบายอะไรอีก  
ลิซ่าลุกขึน้แต่งตัวอย่างว่าง่าย และก่อนท่ีจะเดินออกจาก

ประตไูป ก็หนัหน้ากลบัมาถามคนท่ีก าลงันัง่สวมถงุเท้าอยู่ปลายเตียง  
“เราจะได้เจอกนัอีกเมื่อไรคะ ฉนัยงัไม่หายคิดถงึคณุเลย”  
คู่นอนคนสวยของมาร์โครู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป 
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มาร์โคดแูตกต่างจากท่ีเคยเป็น ปกติแล้วเม่ือหล่อนและเขาได้พบกนั
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เขาจะแสดงออกถึงความเสน่หาท่ีมีต่อ
หล่อน ตกัตวงเอากับร่างกายของหล่อนราวกับไม่รู้จักอิ่มจักเต็ม แม้
เขาจะไม่ต้องการมีความสัมพันธ์จริงจัง แต่เขาก็ไม่มีใครนอกจาก
หล่อน และทุกสัมผัสจากเขา ก็บอกหล่อนว่า ร่างกายของหล่อนมี
ความหมายกับเขาเพียงใด แต่คราวนีส้ัมผัสของเขาดูเปลี่ยนไป 
หลังจากหนึ่งเดือนท่ีไม่ได้พบกัน หล่อนควรจะรู้สึกถึงความโหยหา
และความต้องการท่ีแทบจะท่วมท้นของเขา แตท่ี่หลอ่นได้รับกลบัเป็น
บทรักท่ีรุนแรงอย่างท่ีเขาและหล่อนโปรดปราน แต่ก็เหมือนกับเป็น
การกระท าไปตามความต้องการของร่างกายเท่านัน้ เหมือนเขาท าไป
ตามท่ีควรจะท าเพราะไม่ได้เจอกนัเป็นเดือนเท่านัน้ สิ่งท่ีขาดหายไป
คือความเสน่หาท่ีเขาเคยมีให้ ร่างกายหล่อนท่ีเคยท าให้เขาลุ่มหลง
และใช้เวลาแทบจะทัง้วนับนเตียงนอนใหญ่กับหล่อนไม่สามารถท า
อย่างนัน้ได้อีกในคราวนี ้ 

ท าไม... 
มาร์โคมีใครท่ีควีนส์แลนด์อย่างนัน้หรือ แม้เขากับหล่อนจะ

ไม่ได้คบกันอย่างเป็นทางการ แม้เขาจะย า้เสมอว่าความสัมพันธ์
ระหว่างเขาและหล่อนเป็นเพียงการตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายของกันและกันเท่านัน้ เขาและหล่อนไม่ได้เป็นคู่รัก ไม่ได้มี
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ความสมัพันธ์ใด ๆ นอกจากเร่ืองบนเตียง แต่เขาก็ไม่มีใครนอกจาก
หล่อน หล่อนคิดว่าเขาคงจะเป็นเหมือนผู้ ชายบางคนท่ีกลัว
ความสมัพันธ์ จนไม่กล้ายอมรับว่าก าลงัมีความสมัพันธ์ท่ีจริงจังอยู่ 
แต่สิ่งท่ีเขาแสดงออก ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนท่ีเป็นคนรักกันเลย 
หญิงสาวเช่ือวา่วนัหนึง่ เมื่อเขาตระหนกัวา่เขารักหลอ่น เมื่อนัน้หลอ่น
และเขาก็คงจะได้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักธรรมดาทั่วไป หล่อนจึง
ไม่ให้ความส าคญักบัสถานะระหว่างเขาและหล่อนนกั ตราบใดท่ีเขา
ยงัอยู่กบัหล่อน ต้องการหล่อน และมีหล่อนเพียงคนเดียวอย่างท่ีเขา
ท ามาเน่ินนาน 

แต่หลังจากหนึ่งเดือนท่ีเขาไปอยู่ควีนส์แลนด์มาร์โคก็
เปลี่ยนไป เขายังมีความต้องการ เร่ืองนัน้หล่อนไม่สงสยัเลย เห็นได้
จากเขาท าให้หลอ่นแทบคลัง่ในขณะท่ีร่วมรักกบัหลอ่น แต่หล่อนรู้สกึ
ได้ว่าเขาเปลี่ยนไป สมัผสัของเขาท่ีปราศจากความลุม่หลงในร่างกาย
ของหลอ่นบอกหลอ่นวา่เขาไม่เหมือนเดิม เพียงแต่หลอ่นไม่รู้วา่เพราะ
อะไร และถ้าหากว่าเป็นเพราะใครบางคนท่ีควีนส์แลนด์ บางที...บาง
ทีหล่อนอาจจะต้องลองเดินทางไปฝ่ังตะวนัออกบ้างแล้วกระมงั ไร่นัน่
ช่ืออะไรนะ...ดาร์ลิงดาวน์ส...ไร่องุ่นดาร์ลิงดาวน์ส ซึง่คงไม่ยากนักท่ี
จะตามหา 

“แล้วผมจะโทร. หา” มาร์โคเดินมาส่งหญิงสาวท่ีหน้าประต ู
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เขากล่าวก่อนจะดงึหล่อนเข้าไปจบูอย่างไร้อารมณ์ และเปิดประตใูห้
หญิงสาวตรงหน้า  

คู่นอนของเขาก้าวออกไปตรงช่องประตู ก่อนจะหันกลับมา
โบกมือให้ชายหนุ่ม เขาโบกมือตอบและปิดประต ูเป็นการสง่หลอ่นแต่
เพียงเท่านัน้  

มาร์โคเดินกลบัมาทรุดตัวลงบนเตียงก่อนจะถอนหายใจยืด
ยาว น่ีเขาเป็นอะไรไป เซ็กส์ร้อนแรงกบัลิซ่าท่ีเคยท าให้เขารู้สกึพอใจ 
ทัง้ร่างกายท่ีได้ปลดปล่อยความต้องการตามธรรมชาติ และความพึง
พอใจกับรสสวาทท่ีลิซ่าปรนเปรอให้เขา บัดนีก้ลับไม่สามารถ
ตอบสนองความพอใจให้เขาได้ เขาตวัเบาท่ีได้ปลดปล่อยแต่ภายใน
ใจกลับหนักอึ ง้  เคยคิดว่า เขา มีความสุขดีกับ ชีวิตแบบนี  ้ มี
ความสมัพนัธ์กบัผู้หญิงสวยเฉพาะทางร่างกายแบบนี ้แล้วตอนนีเ้ขา
เป็นอะไรไป ร่างกายเขาสมปรารถนา แตห่วัใจเขากลบัต้องการบางสิ่ง
บางอย่าง บางอย่างท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคย บางอย่างท่ีเขาไม่รู้ว่าคือ
อะไร ฉับพลนัดวงตาสีฟ้าน า้ทะเลของใครบางคนก็ปรากฏขึน้ในหัว 
มาร์โคหลบัตาพลางสา่ยศีรษะอย่างจะพยายามก าจดัหน่วยตาคู่นัน้ท่ี
ดูเหมือนจะตามเขามาถึงท่ีน่ี ซึ่งไม่ว่าเขาจะส่ายหัวแรงแค่ไหน ก็ดู
เหมือนจะก าจดันยัน์ตาสีน า้ทะเลคูน่ัน้ไม่ได้เสียที  
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“อ้าว มาร์โค มาเม่ือไรจ๊ะ” บาร์บาร่าแม่บ้านประจ าคอร์เนลลี
เอสเตตเอ่ยถามเม่ือเห็นมาร์โคเดินเข้าไปในบ้านท่ีเคยอาศัยอยู่
ด้วยกนั ก่อนท่ีเขาจะถกูสง่ไปท างานท่ีควีนส์แลนด์  

มาร์โคเดินเข้าไปกอดและหอมแก้มหญิงสงูวยัพลางตอบ “มา
ได้สามวนัแล้วครับบาร์บ ผมค้างบ้านพ่อกบัแม่ แตค่ืนนีจ้ะค้างท่ีน่ี”  

“ไปบ้านใหญ่หรือยงัละ่จ๊ะ”  
“ยังเลยครับ ผมมาหาบาร์บก่อน คิดถึงจะตาย” ชายหนุ่มว่า

อย่างประจบประแจง ท าให้แม่บ้านท่ีเห็นกันมาตัง้แต่เด็กอดหยิกให้
คนปากหวานไม่ได้  

“รู้จกัพดูให้คนแก่เคลิม้นะจ๊ะ”  
“พูดจริงต่างหาก คิดถึงบาร์บมาก โดยเฉพาะอาหารฝีมือ

บาร์บ” ว่าพลางหลิ่วตาให้ ก่อนท่ีความคิดจะกระหวัดไปถึงคน ท่ี
ท าอาหารเย็นให้กบัเขาท่ีนู่น ชายหนุ่มถอนหายใจยาว ดเูหมือนหลอ่น
จะไม่ยอมปลอ่ยเขาไปไหนเลยจริง ๆ  

“เป็นอะไรจ๊ะ ถอนหายใจยืดยาวเชียว” บาร์บาร่าถาม มอง
ผู้จดัการไร่หนุ่มอย่างพิจารณา ไม่ใช่จะเห็นมาร์โคถอนหายใจบ่อย ๆ 
หรอกนะ  

“เปลา่ ก็ดีใจท่ีได้กลบัมากินข้าวเย็นฝีมือบาร์บไงครับ” 
“แล้วน่ีจะอยู่นานแคไ่หน” แม่บ้านถาม  
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ชายหนุ่มน่ิงคิดสกัครู่ ในตอนท่ีราฟาเอลบอกว่าเขากบัภรรยา
จะไปซนัไชน์โคสต์และอยู่ท่ีนัน่สกัพกั มาร์โคได้รับอนญุาตให้อยู่ท่ีน่ีได้
นานเท่าท่ีต้องการ จะอยู่จนสองสามีภรรยากลบัมาก็ได้ ซึ่งตอนแรก
เขาก็ตัง้ใจไว้อย่างนัน้ แต่หลงัจากเวลาผ่านมาแค่สามวนั เขาก็อยาก
กลบัไปท่ีไร่ท่ีซนัไชน์โคสต์เสียแล้ว เขาอยากเห็นการเจริญเติบโตของ
องุน่ท่ีเขาลงไว้ก่อนท่ีจะกลบัมาท่ีน่ี ชายหนุ่มให้เหตผุลกบัตนเอง ก่อน
จะตอบค าถามของคณุแม่บ้าน  

“สกัสามสี่วนัครับ”  
“อ้าว มาไวไปไวจงั”  
“ผมคิดถงึองุน่น่ะครับ” ตอบแล้วก็อดหลบตาหญิงสงูวยัไม่ได้  
บาร์บาร่าถึงกับอมยิม้เม่ือเห็นท่าทางของชายหนุ่มรุ่นลูก

ตรงหน้า หลอ่นเห็นมาร์โคมาตัง้แตอ่ายไุม่ก่ีขวบ ท าไมจะไม่รู้วา่มีบาง
สิ่งบางอย่างผิดปกติไปจากเดิม แต่หล่อนก็ไม่ถามให้เขาอดึอดั และ
เพราะแบบนีน่ี้เอง บาร์บาร่าจึงเป็นหนึ่งในไม่ก่ีคนท่ีรู้จักชีวิตอีกภาค
ของมาร์โค หล่อนจะท าไม่รู้ไม่ชีเ้สมอเม่ือเขาหายไปจากบ้านในช่วง
สดุสปัดาห์  

“ขอบคณุนะครับ ผมรักบาร์บจงั” ชายหนุ่มวา่  
บาร์บาร่าส่งยิม้ละมนุให้ชายหนุ่ม ก่อนจะกล่าวด้วยน า้เสียง

จริงจงั  
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“หากมีอะไร คยุกบัปา้ได้ตลอดนะมาร์โค”  
“ครับ” ตอบสัน้ ๆ ก่อนท่ีจะเดินเข้าบ้าน โดยมีแม่บ้านสงูวยั

เดิมตามเข้าไปด้วย  
“วิตทอเรียอยู่หรือเปลา่ครับ” ถามเม่ือนกึได้ 
“ไปองักฤษ” หญิงแม่บ้านตอบสัน้ ๆ ก่อนจะกลอกตา อนัเป็น

ท่ีเข้าใจกันว่า ลกูสาวคนเดียวของคอร์เนลลีไปชอปปิงท่ีต่างประเทศ
อีกแล้ว  

“ประจ า” มาร์โคว่าพลางส่ายหวั แต่ก็ยิม้น้อย ๆ สายตาฉาย
แววรักใคร่ซึ่งเขามีไว้ส าหรับน้องสาวตัวร้ายของราฟาเอลเพียงคน
เดียวเท่านัน้  

 
หลังจากอยู่ท่ีคอร์เนลลีได้เพียงสามวัน มาร์โคก็ตัดสินใจ

เปลี่ยนวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินท่ีซือ้ไว้เป็นวนัรุ่งขึน้ เพราะเขาไม่รู้
จริง ๆ วา่จะอยู่ท่ีคอร์เนลลีไปท าไมอีก  

เม่ือกลับมาค้างท่ีคอร์เนลลี เขาไปรับประทานอาหารเย็นท่ี
บ้านใหญ่กับคณุฟาบิโอและคุณกลอเรียบ้าง รับประทานอาหารกับ
บาร์บาร่าท่ีลิตเติลฮัตบ้าง และเข้าไปในไร่ พูดคุยกับผู้ จัดการไร่คน
ใหม่ท่ีมาท างานในช่วงท่ีเขาไม่อยู่บ้าง ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงต าแหน่ง
ชั่วคราว แต่ชายหนุ่มก็ไม่อยากก้าวก่ายการท างานของผู้จัดการคน
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ปัจจบุนั เขารู้สกึเบื่อจนแทบบ้า เขาไม่เคยต้องอยู่เฉย ๆ เม่ืออยู่ท่ีคอร์
เนลลี  

จะว่าไปแล้วเขาก็ไม่ควรจะกลบัมาท่ีคอร์เนลลีด้วยซ า้ เขาอยู่
ในช่วงหยดุพกัร้อน เขาควรจะใช้เวลาอยู่ท่ีอพาร์ตเมนต์ในเมืองอย่าง
ท่ีท าเป็นประจ า...กบัลิซา่... แต.่..ไม่เลย...นบัแตค่รัง้นัน้ครัง้เดียวท่ีเขา
โทร. หาลิซ่าหลังจากกลับมาจากควีนส์แลนด์ เขาก็ไม่ได้โทร . หา
หล่อนอีก แม้หล่อนจะพยายามโทร. หาเขาบ้าง แต่เขาก็ไม่เคยนดัพบ
กบัหลอ่น เขาไม่รู้สกึอยากจะท าอะไรแบบนัน้อีกแล้ว  

ชายหนุ่ม รู้สึกว่าความสัมพัน ธ์แบบท่ี เขามีกับลิซ่า ไม่
ตอบสนองความต้องการของเขาได้เหมือนเคย เขาต้องการบางสิ่ง
บางอย่างท่ีมากกวา่ความสมัพนัธ์ทางกายชัว่ครู่ชัว่ยาม หวัใจเขาบอก
อย่างนัน้ แต่เขาไม่ รู้ว่าสิ่งท่ีหัวใจเขาต้องการนัน้คืออะไร เม่ือไม่
สามารถหาค าตอบได้ และเม่ือเขาไม่ต้องการมีเซ็กส์อย่างท่ีเคย ชาย
หนุ่มก็คิดอย่างประชดประชันไปถึงเจ้านายท่ีตอนนีอ้ยู่ไกลถึงควีนส์
แลนด์  

ผมก าลังจะเป็นนกัพรตอย่างที่คุณเรียกแล้วคุณราฟ ก่อนท่ี
จะอมยิม้บางเบาเม่ือนึกอะไรขึน้ได้ เป็นเพราะคุณส่งผมไปหานางชี
แน่ ๆ เลย และเม่ือคิดถึงนางชี ชายหนุ่มก็รู้สกึว่า รอยยิม้บาง ๆ ของ
เขาชกัจะขยายขึน้จนกลายเป็นยิม้กว้างโดยไม่รู้ตวั  
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เคร่ืองบินภายในประเทศท่ีน ามาร์โคมาจากเพิร์ทลงจอดท่ี

สนามบินภายในประเทศบริสเบนในตอนบ่ายแก่ ๆ ชายหนุ่มมีเพียง
กระเป๋าเดินทางใบเลก็ท่ีถือขึน้เคร่ือง จึงไม่ต้องเสียเวลารอกระเป๋าใน
สนามบิน เขาหิว้กระเป๋าใบเล็กเดินตรงไปยงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่ยงัลาน
จอดรถแบบระยะยาว ซึ่งเขาตัง้ใจว่าจะต้องจอดอยู่อย่างน้อยสอง
สปัดาห์ แตเ่ขากลบัมารับรถหลงัจากทิง้รถไปแคส่ปัดาห์เดียวเท่านัน้  

มาร์โคขับรถไปตามช่องทางออกของลานจอดรถ หลังจาก
จ่ายเงินท่ีตู้จ่ายเงินอตัโนมัติด้วยบตัรเครดิตเรียบร้อย ชายหนุ่มก็พา
รถยนต์คนังามขึน้ทางหลวงบรูซไฮเวย์ มุ่งหน้าซนัไชน์โคสต์ด้วยหวัใจ
ท่ีโลดไปถงึไร่ก่อนแล้ว  

ชายหนุ่มกลบัไปถึงไร่ในเวลาใกล้อาหารเย็น ซึ่งทุกคนรอให้
เขากลับไปร่วมรับประทานด้วยกัน เพราะเขาส่งข่าวมาแล้วว่าจะ
กลบัมาวนันี ้เม่ือเขาขบัรถเข้าไปจอดยงัโรงจอดรถของบ้านหลงัใหญ่
ท่ีอาศยัอยู่กับผู้จัดการไร่สาวและเดินเข้าบ้านไปนัน้ พบว่าราฟาเอล 
ลิลลดา และนางชีของเขาก าลงันั่งคยุกันอยู่ในห้องนั่งเล่น นัยน์ตาสี
เขียวมรกตเปลง่ประกายวิบวบั เมื่อมองเห็นวา่ด้านหน้าของนางชีเป็น
แก้วไวน์ พอเขาไม่อยู่หลอ่นก็กล้าด่ืมหรืออย่างไรกนั  

ราฟาเอลเป็นคนแรกท่ีลกุขึน้และเดินเข้ามาหาเขา เขาสมัผสั
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มือกบัเจ้านายก่อนจะสวมกอดทกัทาย 
“ไหนนายบอกจะไปสองสัปดาห์” ราฟาเอลทักด้วยความ

แปลกใจ  
ชายหนุ่มเห็นนางชีเงยหน้าขึน้มองเขาอย่างเงียบ ๆ ราวกบัรอ

ฟังค าตอบอยู่ด้วย 
“เบื่อ อยู่ท่ีนู่นไม่มีอะไรท า” เขาตอบก่อนจะหันไปสวมกอด

ภรรยาผู้ เป็นนาย และกลา่วทกัทาย “สวสัดีครับลิลลี” ก่อนท่ีจะพดูตอ่   
“อีกอย่าง ผมคิดถึง. ..องุ่น” ปากพูดองุ่น แต่ดวงตาเป็น

ประกายวิบวับนั่นกลับจับจ้องไปท่ีคนท่ียังนั่ งอยู่บนโซฟาใน
ห้องนัง่เลน่อย่างไม่วางตา 
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๗  
 

 
ไลลายกนาฬิกาข้อมือขึน้ดูเวลาเม่ืองานชิน้สุดท้ายส าหรับ

วนันีเ้สร็จสิน้ลง และพบว่าใกล้จะได้เวลาท่ีนัดไว้กับผู้จัดการไร่หนุ่ม
แล้ว เม่ือเช้าในตอนท่ีรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับมาร์โค เม่ือ
หล่อนปรารภว่างานวนันีจ้ะไม่ยุ่งมาก เขาก็ชวนหล่อนไปดตู้นองุ่นใน
ไร่ซึ่งลงดินมาได้เดือนกว่าแล้ว และเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจ หญิง
สาวเห็นว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะได้เห็นการเจริญเติบโตขององุ่นให้สมกับ
เป็นผู้จดัการไร่องุ่นบ้าง จึงตอบตกลง และอดรู้สกึตื่นเต้นเลก็ ๆ ไม่ได้ 
เพราะถึงแม้หล่อนจะไม่ได้ลงมือปลกูองุ่นด้วยตัวเอง หากน่ีก็เป็นไร่
องุน่ภายใต้การบริหารจดัการของหลอ่น  

หลังจากจัดเก็บโต๊ะท างานให้เรียบร้อย หญิงสาวก็เดินเข้า
ห้องน า้เพ่ือส ารวจความเรียบร้อยครัง้สดุท้ายก่อนท่ีจะเดินออกจาก
ห้องท างานเพ่ือไปพบกบัชายหนุ่มท่ีแปลงองุน่ตามนดั 

ลิลลดากับสามีกลับไปท่ีคอร์เนลลีได้พักใหญ่ ๆ แล้ว ส่วน
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งหลอ่นกบัชายหนุ่มผู้จดัการไร่ก็พฒันาไปในทาง
ท่ีดีขึน้มาก ในตอนเช้าเขาและหล่อนจะเข้าไปในครัวแทบจะในเวลา
เดียวกนัเพ่ือรับประทานอาหารเช้าด้วยกนั แม้ว่าจะไม่ได้ตกลงนดักนั
อย่างเป็นกิจลักษณะ แต่ก็ดูเหมือนว่าทัง้เขาและหล่อนจะถือเป็น
กิจวตัรท่ีต้องท าร่วมกนัก่อนท่ีจะแยกย้ายไปท างานของแต่ละคน มาร์
โคอาสาท าอาหารเช้าให้หล่อนโดยให้เหตุผลว่า หล่อนเป็นคน
ท าอาหารเย็นแล้ว อาหารเช้าจงึควรเป็นหน้าท่ีของเขา และเขาก็ท าให้
หล่อนต้องรับประทานอาหารเช้าอย่างเป็นจริงเป็นจัง มากกว่าแค่
ขนมปังปิง้และกาแฟอย่างท่ีเคย 

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ บางครัง้หล่อนก็พาเขาไปเท่ียวใน
บริเวณรอบ ๆ ซนัไชน์โคสต์และเข้าบริสเบนบ้าง หรือบางทีเขาก็ชวน
หล่อนให้ไปช่วยเลือกเฟอร์นิเจอร์ส าหรับบ้านใหม่ท่ีเขาเพ่ิงซือ้ และ
บางหนก็ให้หล่อนไปช่วยดูสวนดอกไม้บนดาดฟ้าอีกด้วย มีเพียง
บางครัง้เท่านัน้ท่ีเขาหายไปในวนัหยดุซึง่หญิงสาวคิดว่าเขาคงไปค้าง
ท่ีเพนต์เฮาส์ท่ีซือ้ไว้ ในขณะท่ีบางทีหลอ่นก็กลบัไปค้างกบัมารดาท่ีซนั
ไชน์โคสต์บ้างเช่นกนั 

มาร์โคยังคงเป็นผู้ ชายท่าทางจริงจัง พูดน้อย และพูดด้วย
สายตาเช่นเดิม แต่หล่อนไม่รู้สึกอึดอดัเหมือนกับตอนแรกท่ีเพ่ิงรู้จัก
เขาแล้ว หล่อนรู้ว่าภายใต้ท่าทีเรียบเฉยของเขานัน้ เขามีความเอือ้
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อาทรในแบบของเขา ถ้าเขาจะท าให้หลอ่นรู้สกึอดึอดับ้าง ก็คงจะเป็น
ในตอนท่ีเขามองหล่อนด้วยประกายตาวิบวบัสีเขียวมรกตท่ีหล่อนไม่
เคยจะเข้าใจความหมายเสียทีนัน่มากกวา่ 

เม่ือนึกถึงประกายวิบวบัในหน่วยตาเรียวของชายหนุ่ม ไลลา
ก็อดอมยิม้ไม่ได้ เพราะหล่อนรู้สึกว่าทุกครัง้ท่ีเขาเห็นหล่อนถือ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในมือ นัยน์ตาคู่นัน้เป็นต้องส่องประกาย
ระยิบระยับในทันที หล่อนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แต่ทุกครัง้ท่ีเขามอง
หล่อนแบบนัน้ ก็ท าให้หล่อนอดคิดถึงคืนท่ีหล่อนท้าให้เขาจูบหล่อน
ไม่ ไ ด้ เสียที  และแม้ว่าหล่อนจะบอกตัวเองว่าจะไม่แตะต้อง
แอลกอฮอล์อีกเดด็ขาด แตม่าร์โคก็ท าให้หลอ่นยอมดื่มจนได้ 

“ผมไม่จูบคณุตอนเมาหรอกน่ะ”  
เขาว่าด้วยน า้เสียงร าคาญใจเม่ือหล่อนปฏิเสธท่ีจะดื่มเป็น

เพ่ือนเขาหลายหนเข้า  
“ฉนัไมไดก้ลวัคณุ” หญิงสาวว่า ไม่กล้าสบตากบัคนตรงหน้า 

หล่อนกลวัตวัเองจะไปท้าให้เขาจูบอีกต่างหากเล่า และดเูหมือนเขา
จะเข้าใจว่าหล่อนคิดอะไรอยู่ เพราะเสือยิม้ยากอย่างเขาถึงกับยิม้
กว้างจนแทบจะฉีกไปถงึใบห ู 

“งัน้ผมสญัญาว่าจะไม่จูบคุณ ถ้าคุณท้าผมตอนเมา ตกลง
ไหม” เขาถามหล่อนยิม้ ๆ ยิม้ทัง้ปากทัง้ตา และก็ท าให้ไลลาตาพร่า
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จนตอบตกลงโดยไม่รู้ตวั  
หญิงสาวเร่งฝีเท้าให้เร็วขึน้เม่ือดูนาฬิกาอีกครัง้แล้วพบว่า 

เป็นเวลานดัแล้วแตห่ลอ่นยงัเดินไม่ถงึไหนเลย 
 
 มาร์โคก าลงัจับก่ิงองุ่นให้เลือ้ยขึน้ไปบนค้างในตอนท่ีหล่อน

เดินไปถงึ เขาลกุขึน้และเดินตรงมาหา 
“ไลลา”  
เขาทกัทายหลอ่นพร้อมรอยยิม้ เป็นสิ่งใหม่ท่ีหลอ่นเร่ิมคุ้นเคย 

มาร์โคกับรอยยิม้! ใครจะคิดล่ะว่าผู้ ชายท่าทางไม่อยากเสวนากับ
หล่อนในตอนแรกท่ีพบกนั ตอนนีจ้ะทกัทายหลอ่นพร้อมกบัยิม้น้อย ๆ 
ให้แบบนี ้ 

“ยุ่งอยู่หรือเปลา่คะ” 
“ไม่หรอกครับ แคก่ าลงัเทรนก่ิงองุน่น่ะ” เขาบอก 
“เทรนก่ิงองุน่?” ไลลาทวนค าพลางขมวดคิว้  
“ก็หมายถึงการท าให้ก่ิงเลือ้ยไปตามท่ีเราต้องการน่ะครับ” 

เขาบอก ก่อนจะชีใ้ห้หลอ่นดก่ิูงองุน่ท่ีอยู่บนหลกัตรงหน้า  
“เห็นก่ิงนีไ้หม แรก ๆ ท่ีแตกก่ิงออกมา เราต้องให้ก่ิงมนัเลือ้ย

ขึน้ไปบนหลกัไม้ก่อน พอก่ิงมนัเลือ้ยขึน้สงูไปจนถงึค้าง” พดูพลางชีใ้ห้
ดเูส้นลวดสองเส้นท่ีขงึเรียงกนัขึน้ไปอยู่เหนือหลกัไม้ แล้วพดูตอ่  
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“เราก็ต้องท าให้มนัเลือ้ยไปบนเส้นลวดพวกนี”้ พดูพลางจบัก่ิง
องุน่ให้วางอยู่บนเส้นลวดประกอบค าพดู 

“ลองดสูิครับ”  
ไลลานั่งคกุเข่าลงข้าง ๆ แปลงองุ่น ยังไม่ทันได้ท าอะไรต่อ ก็

รู้สกึว่าชายหนุ่มนัง่ลงข้าง ๆ แม้จะไม่ได้แนบชิดแต่ก็ใกล้พอท่ีจะรู้สึก
ถึงไออุ่นจากร่างกายเขา มือใหญ่ย่ืนออกมาจับก่ิงองุ่นท่ีอยู่ตรงหน้า
ท าให้ต้องโน้มตวัลงมาเพ่ือให้คว้าถึงยอดองุ่นท่ีย่ืนไกลออกไป ส่งผล
ให้สองร่างแนบชิดจนหญิงสาวเกรงวา่เขาจะได้ยินเสียงหวัใจท่ีเต้นตมู
ตามอยู่ในอกของตนเอง  

“วางยอดองุน่ลงบนเส้นลวดแบบนี”้  
เสียงนุ่มอธิบายอยู่แนบห ูไลลารู้สกึวา่ริมฝีปากคูท่ี่ก าลงัเอือ้น

เอ่ยค านัน้สัมผัสแก้มนวลอยู่แผ่วเบา หญิงสาวเอียงหน้าออกจาก
สมัผัสท่ีท าให้ขนในกายลกุชันไปทัง้ร่าง ก่อนจะหันกลบัไปมองคนท่ี
พยายามสาธิตวิธีการท าไร่องุน่ให้กบัหลอ่น พลนัก็ตวัแขง็ท่ือและรู้สกึ
ราวกับต้องมนตร์เม่ือสายตาสบเข้ากับดวงตาเรียวสีเขียวมรกตท่ีอยู่
ห่างไปไม่ก่ีนิว้  

หญิงสาวพยายามจะหันหน้ากลบัแต่รู้สึกราวกับถูกตรึงด้วย
มือท่ีมองไม่เห็น เม่ือใบหน้าเรียวค่อย ๆ โน้มเข้ามาหาราวกับเป็น
ภาพสโลว์โมชัน่ และเม่ือไม่สามารถหลบเลี่ยงสมัผสัท่ีก าลงัจะมาถึง
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ได้...เพราะไม่อยากหลบ...หญิงสาวจึงหลับตารอรับสัมผัสจากเขา
อย่างเต็มใจ แต่ก่อนท่ีริมฝีปากสองคู่จะสมัผัสกัน เสียงของใครบาง
คนท่ีส่งมาจากด้านหลงัก็ท าให้มนตราท่ีปกคลมุบรรยากาศท่ีทัง้สอง
หลงวนอยู่นัน้คลายออกอย่างฉบัพลนั  

“มาร์โคคะ!” 
ไลลาและมาร์โคหันไปตามเสียงเรียกพร้อมกัน ซึ่งพบว่า

เจ้าของเสียงเป็นหญิงสาวรูปร่างดีหน้าตาสวยจดั เส้นผมดดัเป็นลอน
ใหญ่สีมะฮอกกานีท่ีถกูเซ็ตไว้อย่างเป็นทรงนัน้เข้ากนักบัใบหน้ารูปไข่ 
ริมฝีปากอิ่มเคลือบลิปสติกสีนู้ ดท่ีเป็นมันวาวด้วยกลอสท่ีฉาบอยู่  
โหนกแก้มสงูรับกับแว่นกันแดดอนัโตอย่างเหมาะเจาะ หญิงสาวอยู่
ในชดุเสือ้เกาะอกรัดรูปสีด าท่ีเน้นหน้าอกขนาดใหญ่นัน่ให้ปรากฏต่อ
สายตาอย่างชัดเจนย่ิงขึน้ กางเกงยีนสกินน่ีท่ีแนบไปกับหุ่นเพรียว
ระหง และผายออกตรงสะโพกกลมกลงึ รองเท้าส้นสงูขนาดท่ีกะด้วย
สายตาว่าไม่น่าจะต ่ากว่าสี่นิว้ ส่งให้รูปร่างระหงนัน้ดสูงูเด่นขึน้ไปอีก 
และแม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันแต่ไลลาก็ยอมรับว่า คนตรงหน้าเป็น
ผู้หญิงท่ีสวยจดัและมีรูปร่างท่ีมีเสน่ห์ทางเพศอย่างล้นเหลือ  

“ลิซา่ คณุมาได้ยงัไง” มาร์โคทกัขึน้ด้วยน า้เสียงแปลกใจระคน
โกรธเกรีย้ว  

เขาเรียกผู้ หญิงคนนีด้้วยช่ือ ถ้าอย่างนัน้ก็แสดงว่าเขารู้จัก
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ผู้หญิงคนนีน้่ะสิ และก่อนท่ีไลลาจะได้คิดอะไรไปมากกว่านัน้ ลิซ่าก็
เดินตรงเข้าไปหามาร์โคอย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะรองเท้า
ส้นเขม็ท่ีจมลงไปบนพืน้ดินขณะก้าวเดินนัน่ไม่เป็นใจเท่าไรนกั 

“ก็ฉนัคิดถงึคณุ”  
หญิงสาวว่าขณะย่ืนแขนตรงไปยังชายหนุ่มเพ่ือสวมกอด แต่

เขากลบัปัดมือหลอ่นออกพร้อมกลา่วด้วยน า้เสียงเย็นชา 
“กลบัไป”  
น า้เสียงท่ีชายหนุ่มใช้พูดกับผู้หญิงท่ีท่าทางจะดีใจเหลือเกิน

เม่ือพบเขานัน้ท าให้ไลลาถึงกับขนลุก หล่อนไม่เคยคิดว่าจะมีใคร
สามารถพูดด้วยน า้เสียงท่ีเย็นเฉียบราวกับจะสามารถท าให้สิ่งท่ีอยู่
รอบ ๆ กลายเป็นน า้แข็งได้ขนาดนี ้แต่ดเูหมือนผู้หญิงท่ีเพ่ิงมาถงึและ
เป็นเปา้หมายของน า้เสียงเยียบเย็นนัน้จะไม่สะทกสะท้าน 

“ฉันมาเพราะคิดถึงคุณนะคะ ท่ีน่ีไม่ใช่คอร์เนลลีเสียหน่อย 
คณุไม่เห็นต้องกลวัใครจะรู้ถึงความสมัพนัธ์ของเราน่ีคะ” ว่าก่อนท่ีจะ
ปรายตามายงัคนท่ียืนเป็นใบ้อยู่ตัง้แตผู่้หญิงคนนีป้รากฏตวั 

“หรือว่ามีคนท่ีคณุไม่อยากให้รู้อยู่ตรงนี ้ไม่ยักจะรู้ว่าเดี๋ยวนี ้
คณุเปลี่ยนรสนิยมมาชอบผู้หญิงจืด ๆ แล้วหรือคะ”  

ไลลามองเห็นประกายของสีเขียวมรกตท่ีวาวโรจน์ขึน้จนแทบ
จะลุกเป็นไฟ และคราวนีห้ล่อนอ่านออกว่าเป็นประกายแห่งความ
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โกรธท่ีหล่อนไม่เคยเห็นในหน่วยตาของเขามาก่อน หล่อนเห็นเขากดั
ฟันพดูอย่างพยายามขม่อารมณ์ 

“ถ้าคุณก้าวร้าวไลลาอีกแม้แต่ครัง้เดียว อย่าหาว่าผมไม่
เตือน”  

น า้เสียงจริงจงันัน้ท าให้ผู้หญิงคนนัน้ถงึกบัชะงกัไปเหมือนกนั  
“เราตกลงกันแล้วลิซ่า และคณุก็ก าลงัล า้เส้น กลบัไปซะ ผม

ไม่ต้องการเห็นหน้าคณุอีก”  
ชายหนุ่มพดูเพียงเท่านัน้ก็หมนุตวัเดินตรงไปยงัท่ีตัง้ของบ้าน

หลงัใหญ่กลางไร่ โดยมีลิซา่ว่ิงกระย่องกระแย่งตามเพราะรองเท้าท่ีไม่
เป็นใจ และรัง้ท้ายด้วยไลลา 

หญิงสาวทัง้สองยังเดินไม่ทันถึงบ้าน ในตอนท่ีเห็นรถยนต์สี
ด ามนัปลาบเคลื่อนออกจากโรงรถก่อนจะแล่นตรงไปยงัทางออกของ
ไร่อย่างรวดเร็ว 

 
ไลลานั่งมองผู้หญิงสวยจัดตรงหน้าท่ีนั่งดื่มไม่พูดไม่จาด้วย

ความสงสาร อย่างน้อยก็ในฐานะลกูผู้หญิงด้วยกนั ซึง่หลงัจากท่ีเห็น
ชายหนุ่มขบัรถออกไปจากไร่ ผู้มาเยือนก็หนัมาโวยวายใส่หลอ่น  

“เป็นเพราะเธอใชไ่หมมาร์โคถงึได้ไม่แยแสฉนัแบบนี”้  
คนสวยเกรีย้วกราดใส่ทัง้ ๆ ท่ีหล่อนไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้เร่ือง
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ความสมัพนัธ์ใด ๆ ของพวกเขาทัง้นัน้แตก่ลบัถกูระบายอารมณ์ใส ่จงึ
ตอบเสียงห้วนอย่างไม่คอ่ยพอใจนกั  

“น่ีคณุ พดูดี ๆ นะ ฉนัไม่รู้เร่ืองอะไรด้วยทัง้นัน้”  
“เธอท าอะไรเขาถึงได้หลงเสน่ห์เธอได้ สวยก็ไม่สวย แบนเป็น

ไม้กระดาน”  
คนทรงโตว่า พลางปรายตามองหน้าอกขนาดสมตวัของหญิง

สาวอย่างเหยียด ๆ 
“น่ี ถ้าคุณไม่หยุดพูดอะไรบ้า ๆ อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ” 

ไลลาว่าให้อย่างเหลืออด ผู้หญิงคนนีค้ิดว่าตัวเองเป็นใคร ถึงได้มา
ก้าวร้าวหลอ่นแบบนี ้ 

“เขานอนกบัฉัน แต่เหมือนใจอยู่ท่ีอื่น ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็น
ใคร” ลิซ่าว่า พลางนึกไปถึงภาพท่ีหล่อนเห็นว่าสองคนนัน้ก าลงัท า
อะไรกนัอยู่ข้างแปลงองุน่ หลอ่นไม่ได้ตาบอด และหลอ่นก็ไม่ได้คิดไป
เอง มาร์โคมีใครอยู่ท่ีน่ีจริง ๆ ด้วย และนั่นก็ท าให้เขาตัดเย่ือใยกับ
หลอ่นได้อย่างงา่ยดาย  

“ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแฟนคณุจะมีใครคนอื่นอีกหรือเปล่า แต่
คนนัน้ไม่ใช่ฉันแน่ ๆ แล้วก็ช่วยกรุณาพูดกับฉันอย่างให้เกียรติด้วย 
เพราะฉันเป็นผู้จดัการไร่แห่งนี ้เป็นคนให้เงินเดือนแฟนคณุ และเป็น
คนท่ีอาจจะเอือ้เฟื้อท่ีพักให้คุณในคืนนีด้้วย” ไลลาพูดด้วยน า้เสียง
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เหน่ือยหนา่ย เขาสองคนจะมีปัญหาอะไรกนัก็ไปจดัการกนัเองสองคน
ไม่ได้หรืออย่างไร ท าไมต้องดงึหล่อนเข้าไปเก่ียวด้วย แล้วดเูขาสิ ขบั
รถหนีเอาตวัรอดไปคนเดียว ทิง้ให้หล่อนต้องเผชิญปัญหากับผู้หญิง
คนนีแ้ทนเสียอย่างนัน้  

หลังจากนัน้ดูเหมือนผู้ มาเยือนจะเร่ิมเข้าใจในสถานะของ
ตวัเองท่ีไร่แห่งนีด้ีขึน้ จึงสงบปากสงบค า แถมยังกล้าขอแอลกอฮอล์
มาดื่มเสียด้วย และไลลาก็อดจัดหาให้ด้วยความสงสารไม่ได้ หญิง
สาวคิดว่าหากหล่อนไปหาคนรักถึงท่ีท่ีเขาอยู่แล้วได้รับการต้อนรับ
แบบท่ีมาร์โคท ากบัผู้หญิงคนนี ้หล่อนก็ไม่รู้ว่าจะยงัสามารถประคอง
สติอยู่อย่างผู้หญิงคนนีไ้ด้หรือเปลา่  

“คุณนอนท่ีน่ีก็แล้วกันนะคะคืนนี ้พรุ่งนีค้่อยกลับบริสเบน” 
ไลลาเสนอเมื่อเห็นคนสวยจดัด่ืมเข้าไปมากขนาดนัน้ 

“มาร์โคไปไหนคณุรู้หรือเปลา่”  
“ไม่ทราบหรอกค่ะ ฉันก็อยู่กับคุณ เขาคงจะไปค้างท่ีบ้าน

กระมงั” หญิงสาวคาดเดา  
ดวงตาสีน า้ตาลอ่อนของคนตรงหน้าวาบขึน้อย่างมีความหวงั 

ก่อนจะถาม 
“คณุรู้จกับ้านเขาไหมคะ พาฉนัไปหน่อยได้ไหม” 
“ถึงรู้ฉันก็พาคุณไปไม่ได้หรอกค่ะ” หญิงสาวบอกไปตาม
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ความจริง เห็นท่าทางของชายหนุ่มแล้วหลอ่นรู้วา่หากหลอ่นพาผู้หญิง
คนนีไ้ปจนถงึบ้าน เขาคงไม่ปลอ่ยให้หลอ่นอยู่อย่างมีความสขุแน่  

“ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะตดัฉันได้ง่ายดายขนาดนี”้ ลิซ่าว่า กึ่ง
ชวนคยุ กึง่ปรารภกบัตนเอง 

“คุณรู้ไหมคะ เราคบกันมาตัง้สองปีกว่าแล้ว เวลาขนาดนัน้ 
เขาไม่รู้สกึผกูพนักบัฉนับ้างหรือไง”  

ไลลาจะไปตอบอะไรได้ ในเม่ือคนรักของหล่อนก็เพ่ิงจะแอบ
ไปมีคนอื่นจนมีลกูด้วยกนั หลงัจากกท่ีคบกับหล่อนมาตัง้สามปีกว่า
ด้วยซ า้ บางทีพวกผู้ชายคงจะเป็นเพศท่ีไว้ใจไม่ได้กระมงั 

หญิงสาวรู้สกึเสียใจท่ีหลอ่นมองคนผิดอีกแล้ว มาร์โคท่ีหลอ่น
เร่ิมผกูพนัด้วย คนท่ีท าให้หล่อนยิม้ได้เม่ือนึกถึง คนท่ีเป็นห่วงเป็นใย
และแสดงความอาทรต่อหล่อนแม้จะไม่โจ่งแจ้งแต่ก็เป็นในแบบของ
เขา จะเป็นผู้ ชายท่ีมีคนรักอยู่แล้ว แล้วก็แสดงความไม่แยแสต่อ
ผู้หญิงท่ีอตุสา่ห์ตามมาหาเขาถงึน่ีด้วยความคิดถงึ  

ฉนัไม่นึกเลยว่าคณุจะเป็นผูช้ายแบบนี ้มาร์โค คนเรารู้หนา้ไม่
รู้ใจจริงๆ หญิงสาวร าพนั 
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หลงัจากขบัรถออกจากไร่ ชายหนุ่มมุ่งหน้าสู่ตวัเมืองซนัไชน์
โคสต์ โดยท่ียงัไม่มีจดุหมายวา่จะไปท่ีไหน รู้แตเ่พียงวา่จะต้องออกไป
จากไร่แห่งนัน้ให้เร็วท่ีสดุ เพราะเขาไม่สามารถทนเห็นลิซ่าได้อีกแม้
นาทีเดียว 

เขาโกรธลิซ่าอย่างท่ีไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อน อยากจะจับ
ผู้หญิงไร้ความคิดนัน่เขย่าให้คอหกันกั หลอ่นไม่ได้ใช้หวัสมองคิดก่อน
หรืออย่างไร ก่อนท่ีจะตามเขามาจนถึงน่ี เขาพูดชัดเจนตัง้แต่แรก 
หล่อนก็ดเูข้าใจดี แล้วจู่ ๆ ท าไมถึงได้โผล่มาถึงน่ี แล้วมาเวลาไหนไม่
มา มาในตอนท่ีไลลาก าลังจะยินยอมรับจุมพิตจากเขาอย่างเต็มใจ 
หากลิซ่าไม่โผล่มาตอนนัน้ ป่านนีเ้ขาก็คงจะอยู่ดินเนอร์ท่ีบ้านกับ
ไลลา ไม่ใช่มาขบัรถอย่างไร้จดุหมายเป็นเจ้าไม่มีศาลอยู่แบบนี ้ 

ระหว่างทางชายหนุ่มมองเห็นธนาคารท่ีไร่องุ่นดาร์ลิงดาวน์
สมีบัญชีอยู่ ท าให้นึกถึงหญิงสาวท่ีเขามีความสมัพันธ์ด้วยเป็นครัง้
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คราว จึงตัดสินใจขับรถตรงไปยังอพาร์ตเมนต์ของหล่อน เขา
จ าเป็นต้องระบายอารมณ์โกรธท่ีร้อนรุ่มราวกบัจะแผดเผาเขาให้มอด
ไหม้นีอ้อกไป และบทรักร้อนแรงกับแอนนาก็น่าจะเป็นทางออกท่ีดี 
เม่ือคิดได้ดงันัน้ก็ท าให้ชายหนุ่มอารมณ์ดีขึน้เลก็น้อย เซ็กส์กบัผู้หญิง
สวย ๆ หุ่นยวนใจ ช่วยเขาแก้ปัญหาได้เสมอมา  

แอนนาดแูปลกใจเล็กน้อยท่ีเห็นเขาปรากฏตวัท่ีอพาร์ตเมนต์
โดยไม่ได้โทร. นดั แต่หล่อนก็ยินดีต้อนรับเขาเสมอ และโดยไม่ต้องมี
ค าพดูใด ๆ เขาและหลอ่นก็กระโจนเข้าใสก่นัอย่างเร่าร้อนหิวกระหาย 
ชายหนุ่มบดจบูหญิงสาวหุ่นยัว่ยวนในอ้อมแขนให้สาสมกบัอารมณ์ท่ี
ระออุยู่ข้างใน ในขณะท่ีหญิงสาวก็ตอบสนองอย่างเร่าร้อนไม่แพ้กนั 

แต่ก่อนท่ีบทรักร้อนแรงจะด าเนินไปมากกว่านัน้ มาร์โคกลบั
นกึถงึภาพใบหน้าท่ีก าลงัหลบัตาพริม้แหงนเงยรอรับจมุพิตจากเขาอยู่
ข้าง ๆ แปลงองุน่... ใช!่ ในขณะท่ีเขาก าลงัเข้าด้ายเข้าเขม็กบัผู้หญิงท่ี
มีรูปร่างหน้าตาเย้ายวนไปทัง้ตวัน่ีละ เขากลบัคิดถึงนางชี! และตอน
นัน้เองท่ีมาร์โคต้องยอมรับกบัตวัเอง 

เขาต้องการไลลา...  
ชายหนุ่มผละออกจากร่างยัว่ยวนตรงหน้า เขาท าไม่ได้ เขาไม่

สามารถมีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หญิงท่ีเขาไม่รู้สึกอะไรได้อีก
ต่อไป แม้เขาจะเคยรู้สกึสนกุและสบายใจกบัความสมัพนัธ์แบบนี ้แต่
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ในตอนนีเ้ขาไม่รู้สกึแบบเดิมอีกแล้ว เขาอยากมีความสมัพนัธ์ทางกาย
กับผู้หญิงท่ีเขามีใจผูกพันด้วย ไม่ใช่ใครก็ได้แค่ขอให้สวยถูกใจก็พอ
แบบนี ้ 

“ขอโทษแอนนา ผมมีธุระดว่น” ชายหนุ่มบอก พลางติดตะขอ
กางเกงท่ีถูกปลดไปเม่ือไม่ก่ีนาทีก่อน ก่อนท่ีจะเดินตรงไปยังประตู
ทางออก  

แอนนาถลาตามอย่างไม่ยอมรับกบัการกระท าของชายหนุ่ม 
เขาเห็นหล่อนเป็นอะไร คิดจะมาก็มา มาท าให้อารมณ์หล่อนเพริดไป
ถงึไหน ๆ พอบทจะไป ก็ทิง้ให้หลอ่นค้างเติ่งอยู่แบบนี ้ 

“ไม่นะคะ มาร์โค” หญิงสาวว่า พยายามดึงชายหนุ่มให้กลบั
เข้ามาในห้องอีกครัง้  

แต่ไม่เป็นผล มาร์โคแกะมือหญิงสาวออกและเดินตรงไปยัง
ทางเดินท่ีน าไปสูล่ิฟต์โดยไม่หนักลบัไปมองด้านหลงัอีก 

 
ชายหนุ่มกลบัไปยังเพนต์เฮาส์ริมหาดมารูชีดอร์หลังออกจา

กอพาร์ตเมนต์ของแอนนา ถึงแม้จริง ๆ แล้วเขาอยากกลับไปท่ีไร่
มากกว่า แต่เม่ือลิซ่ายงัอยู่ท่ีนัน่ เขาก็ยงัไม่อยากกลบัไป พรุ่งนีเ้ขาจะ
โทร. หาโจอีเ้พ่ือเช็กวา่ลิซา่กลบัไปแล้วเขาถงึจะกลบัไร่ อาจดเูหมือนขี ้
ขลาด หนีปัญหา แต่เขาเคยตกลงกบัหล่อนแล้ว และเม่ือหล่อนไม่ท า
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ตามท่ีตกลงกนั เขาก็ไม่มีความจ าเป็นอะไรจะต้องพดูคยุกบัหลอ่นอีก 
เมื่อเขาบอกวา่เขาไม่ต้องการเห็นหน้าหลอ่นอีกแล้ว เขาก็หมายความ
ตามนัน้จริง ๆ กลวัก็แต่ว่าลิซ่าจะพูดอะไรให้ไลลาเข้าใจเขาผิด กว่า
เขาจะท าให้ความสมัพนัธ์ของเขาและหลอ่นมาถึงระดบัใกล้ชิดขนาด
นีไ้ด้นัน้ไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับผู้หญิงท่ีจริงจงัและระวงัตวัขนาดนัน้ ถ้า
หากลิซ่าท าให้หญิงสาวหมดความไว้เนือ้เช่ือใจเขาแล้วละก็ ผู้ หญิง
สิน้คิดคนนีจ้ะต้องชดใช้อย่างสาสมทีเดียว 

ชายหนุ่มล้มตัวลงนอนบนเตียงและทบทวนความรู้สึกของ
ตวัเอง เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึน้กบัเขา แต่นับตัง้แต่รู้จกัและใช้เวลากบั
ผู้จดัการไร่สาวมา เขารู้สกึผกูพนักบัหลอ่นอย่างประหลาด แม้ในตอน
ท่ีเจอกนัครัง้แรกเขาจะไม่เห็นว่าหลอ่นมีอะไรน่าสนใจ แต่เม่ือรู้จกักนั
มากขึน้ เขากลบัพบว่า ผู้หญิงท่ีหน้าตาไม่ได้สวยจดั ก็สามารถท าให้
เขามีหลอ่นในห้วงความคิดตลอดเวลาได้ 

จะมีผู้หญิงสกัก่ีคนท่ีจะเดินมาบอก มาร์โค ลอมบาร์ดี ว่าจูบ
ของเขาไม่มีความหมายอะไรเลย และน่าจะเป็นเพราะเหตกุารณ์นัน้
กระมังท่ีท าให้เขารู้สึกว่าหล่อนน่าสนใจ แรก ๆ อาจจะเป็นแค่
ความรู้สกึท่ีเหมือนวา่อีโก้ของเขาถกูลบหลู ่มาร์โค ลอมบาร์ดี ท่ีมีสาว 
ๆ สวย ๆ แทบจะเข้าแถวรอให้เขาจบู แตก่ลบัถกูคนท่ีเขาแอบเรียกลบั
หลงัวา่นางชีบอกวา่ จบูของเขาไม่มีความหมายอะไรกบัหลอ่นเลย แต่
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เม่ือได้รู้จกักบัหลอ่นมากขึน้ เขาก็เห็นว่าไลลาไม่ใช่ผู้หญิงจืดชืดอย่าง
ท่ีเขาคิดแต่แรก แม้ไม่อยากจะเช่ือแต่เขาก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่า
เขาชอบท่าทางเอาจริงเอาจังและดูเหมือนจะจริงจังกับทุกเร่ืองของ
หลอ่น เขาชอบท่าทางระวงัตวัของหลอ่น เมื่อหลอ่นคิดวา่การดื่มเหล้า
ท าให้หล่อนท้าเขาให้จบูหล่อน หล่อนก็แก้ปัญหาด้วยการไม่ดื่มเหล้า
เสียเลย ซึ่งถ้าเป็นเม่ือก่อนเขาคงคิดว่าหญิงสาวช่างเป็นผู้หญิงท่ีน่า
เบื่ออะไรอย่างนัน้ แต่ท าไมตอนนีเ้ขาถึงเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีน่า
เอ็นดชูะมดั พอเขาบอกวา่จะไม่จบูหลอ่นตอนเมา หล่อนก็จริงใจมาก
พอท่ีจะบอกว่าไม่ได้กลวัเขาจูบ แต่กลวัตวัเองจะท้าเขาอีกต่างหาก 
คิดถงึตรงนีม้าร์โคต้องเผลอยิม้ เขาสงสยัวา่จะมีอะไรท่ีไลลาไมถื่อเป็น
จริงเป็นจงัสกัเร่ืองไหมนะ  

นอกจากนีแ้ล้วเขาก็ชอบท่ีหล่อนเป็นผู้ หญิงท่ีท างานเก่ง 
แม้ว่าจะไม่รู้เร่ืองอะไรเก่ียวกับการปลูกองุ่น แต่เร่ืองบริหารจัดการ
หรือติดต่อประสานงาน หญิงสาวสามารถท าได้อย่างไม่มีท่ีติ ท าให้
การท างานท่ีไร่แห่งนีข้องเขางา่ยขึน้มาก เขาเคยคิดวา่การมาท างานท่ี
ไร่องุ่นกลางป่ากลางเขาจะท าให้เขาเบื่อหน่ายจนแทบบ้า แต่เขากลบั
พบว่า เขาสนุกกับการท่ีต้องตื่นมาเจอกับคนท่ีอยู่ร่วมบ้านทุกเช้า
ก่อนท่ีจะแยกย้ายกนัไปท างานตามหน้าท่ีของแตล่ะคน  

ในช่วงแรกท่ีชายหนุ่มรู้สึกว่าหญิงสาวชักจะเข้ามาจับจอง
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พืน้ท่ีในห้วงความคิดของเขามากเกินไปแล้วนัน้ เขารู้สึกตระหนก 
เพราะเขาไม่เคยท่ีจะคิดถึงผู้หญิงคนไหนตลอดเวลาแบบท่ีเป็นกับ
หล่อน  ท า ใ ห้ เขา รีบกลับไปใ ช้ ชีวิตแบบท่ี เคยท า  ด้วยการมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้หญิงท่ีเขาพอใจในรูปร่างหน้าตา โดยหวงัว่าจะท า
ให้เขาคิดถึงหล่อนน้อยลง การณ์กลับกลายเป็นว่า นอกจากจะไม่
ได้ผลแล้ว ไลลายังท าให้เขาเบื่อหน่ายท่ีจะมีเพียงความสมัพันธ์ทาง
กายโดยปราศจากความรู้สกึทางใจอย่างท่ีเขาเคยท าเสียด้วย  

เขาคิดว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลท่ีท าให้ลิซ่าตามเขามาถึงน่ี 
ครัง้ล่าสุดท่ีเขาพบกับลิซ่า หล่อนคงจะสัมผัสได้ว่าเขาเปลี่ยนไป 
เพราะแม้แต่ตวัเขาเองก็ยงัรู้สกึว่า เซ็กส์กบัลิซา่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของเขาได้อย่างเคย จนท าให้เขาไม่กลบัไปหาหลอ่นอีก 
แตรี่บเร่งกลบัมาท่ีควีนส์แลนด์เร็วกวา่ท่ีตัง้ใจไว้เป็นสปัดาห์ 

ชายหนุ่มไม่ รู้ว่าความรู้สึกท่ีเขามีต่อหญิงสาวผู้ จัดการไร่
เรียกว่าอะไร มันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ท่ีเขาไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิง
คนไหนมาก่อน และไม่เคยคิดวา่ตนเองจะมีวนัท่ีจะมีความรู้สกึแบบนี ้
ความรู้สกึท่ีอยากจะใช้เวลากบัผู้หญิงเพียงคนเดียว ซื่อสตัย์กบัหลอ่น
เพียงคนเดียว ท่ีถึงแม้เขาจะพยายามหนีความรู้สึกของตวัเองแค่ไหน 
แต่ ใน ท่ีสุด เขาก็ ต้องยอมรับ เขา ต้อ งการไลลา เขาอยากมี
ความสัมพันธ์ทางกายกับผู้ หญิงท่ีไม่ได้สวยเลิศ แต่สามารถท าให้
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ความต้องการทางใจของเขาได้รับการเติมเต็ม อย่างท่ีไม่เคยมีผู้หญิง
ท่ีไหนท าได้มาก่อน  

 
“ไลลาไปไหน” มาร์โคถามโจอีเ้มื่อเขากลบัมาท่ีไร่ในตอนบา่ย

วนัตอ่มา หลงัจากท่ีเดินตามหาหญิงสาวไปจนทัว่ก็ไม่เห็นแม้แตเ่งา  
“เธอฝากให้ผมบอกนายวา่จะไปค้างบ้านแม่สองคืนครับ” โจอี ้

ตอบ 
“ท าไม มีเร่ืองอะไรหรือเปล่า” มาร์โคถามด้วยความแปลกใจ 

หญิงสาวไม่เคยไปค้างกบัมารดาในระหว่างสปัดาห์แบบนี ้ท าให้เขา
เกรงวา่อาจจะเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝันขึน้ 

“ไม่ได้บอกครับ”  
“ขอบใจนะ ไปท างานได้แล้ว” มาร์โคตอบขอบคณุเดก็ฝึกงาน

ก่อนจะเดินกลับไปยังบ้านหลังใหญ่ท่ีให้ความรู้สึกเงียบเหงาเกิน
ความเป็นจริงเมื่อไม่มีหญิงสาวอยู่ด้วย  

คุณหลบหน้าผมหรือไลลา เขาถามหญิงสาวในใจ ก่อนท่ีจะ
หยิบโทรศพัท์มือถือขึน้มากดหาหมายเลขของคนท่ีอยู่ในความค านึง 
แตก่็ยงัคงเป็นเช่นเดิม โทรศพัท์ถกูตดัเข้าไปยงับริการรับฝากข้อความ
ท่ีเขาก็ยงัไม่ฝากข้อความใด ๆนบัตัง้แต่พยายามโทร. หาหล่อนตัง้แต่
เมื่อคืน  
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มาร์โครอให้หญิงสาวกลบัมาท่ีไร่อย่างอดทน เพราะอย่างไร
เขาก็ท าอะไรไม่ได้มากไปกวา่รอ เขาไม่รู้วา่บ้านของมารดาหลอ่นอยู่ท่ี
ไหน และถึงรู้เขาก็ไม่รู้ว่าคนอย่างเขาจะลงทุนไปตามหาหล่อนหรือ
เปล่า เพราะแค่จะยอมรับกับตนเองว่าเขาต้องการหล่อนก็ไม่ใช่เร่ือง
ง่ายแล้ว หากเขาจะแล่นไปตามหล่อนถึงบ้าน เขาต้องบ้าเข้าขัน้เลย
ทีเดียวถงึจะท าขนาดนัน้  

ชายหนุ่มเร่ิมหงดุหงิดท่ีหญิงสาวเลือกท่ีจะหลบหน้าแทนท่ีจะ
พดูกบัเขาตรง ๆ หากว่ามีอะไรไม่พอใจ ทกุทีก็เห็นออกจะจริงจงั แล้ว
ท าไมคราวนีถ้งึท าแบบนีไ้ปได้  

 
ไลลากลับเข้ามายังไ ร่ในเวลาหลังอาหารเย็น เลี่ยงการ

เผชิญหน้ากับชายหนุ่มร่วมบ้านออกไปอีกสกัหน่อยก็ยงัดี แต่หล่อน
ไม่รู้วา่คนท่ีหลอ่นอยากหลบหน้านัง่รออยู่ในบ้านมาหลายชัว่โมงแล้ว 

“กลบัมาแล้วหรือไลลา”  
เสียงทกัทายออกมาจากห้องนัง่เลน่ท่ีมืดมิดท าเอาไลลาถงึกบั

สะดุ้งโหยง อยู่บา้นแล้วท าไมไม่เปิดไฟ หญิงสาวบน่ในใจก่อนจะตอบ 
“ค่ะ ราตรีสวสัด์ิค่ะมาร์โค ฉันเหน่ือย อยากพกั” ตอบก่อนจะ

เดินฝ่าความมืดในห้องนั่งเล่นตรงไปยังห้องนอนโดยไม่คิดจะแวะ
ทกัทายกบัคนท่ีนัง่รออยู่ ก่อนท่ีจะสะดุ้งเมื่อรู้สกึถงึอ้อมแขนแกร่งท่ีรัด



 โ ร ส | 117 
 

 

 

ร่างบางเข้าหา  
“ปล่อยนะ” หญิงสาวบอกเสียงแข็ง แต่ดเูหมือนเจ้าของอ้อม

แขนจะไม่เข้าใจในสิ่งท่ีหล่อนพูด เพราะหล่อนยังคงดิน้ขลกุขลกัใน
อ้อมกอดนัน้โดยไม่มีทีท่าวา่จะหลดุไปได้แตอ่ย่างใด  

“คยุกนัก่อน” เจ้าของอ้อมแขนวา่ 
“ฉนัไม่มีอะไรจะคยุกบัคณุ”  
“คณุโกรธผมเร่ืองอะไร” มาร์โคถาม แม้จะพอเดาได้ แต่เขาก็

อยากให้หลอ่นพดูออกมา เพ่ือท่ีเขาจะได้อธิบายไปทีละเร่ือง  
“หลายเร่ืองมาก สาธยายไม่หมด” ไลลาตอบไปตามตรงด้วย

น า้เสียงไม่แสดงอารมณ์ 
มาร์โคถงึกบัหวัเราะชอบใจ น่ีสิไลลาตวัจริง พดูตรงเสียจนเขา

ไปตอ่ไม่ถกู 
“งัน้บอกมาทีละเร่ืองได้ไหม” เขาถามเสียงนุ่ม รู้สึกอารมณ์ดี

ขึน้มากเม่ือมีหญิงสาวอยู่ในอ้อมแขนแบบนี ้แม้หล่อนจะพยายาม
ผลกัเขาออกแคไ่หนก็ตาม 

“ปล่อยก่อนได้ไหมคะ” หญิงสาวว่า หล่อนรู้สึกแปลก ๆ 
อย่างไรก็ไม่รู้ท่ีถกูเขาโอบกอดอยู่แบบนี ้

“งัน้สญัญาก่อนวา่คณุจะคยุกบัผม” มาร์โคตอ่รอง  
ไลลาเม้มปากอย่างขดัใจแต่ก็จ าใจต้องรับปาก เพราะหาไม่
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แล้วคนตรงหน้าคงจะไม่ยอมปลอ่ยให้หลอ่นเป็นอิสระแน่  
“คะ่”  
เม่ือได้ฟังค าตอบ มาร์โคยิม้อย่างพอใจ ก่อนจะกระชับอ้อม

แขนให้แน่นเข้าและกระซิบข้างหขูองคนท่ีเขาโอบกอดอยู่ 
“ไปนัง่คยุกนัท่ีโซฟา” กลา่วพลางปลอ่ยแขนจากหญิงสาวและ

เดินไปเปิดไฟในห้องนั่งเล่น เม่ือไฟในห้องสว่างขึน้ ชายหนุ่มพบว่า
ไลลานั่งรออยู่ท่ีโซฟาเรียบร้อยแล้ว เขาจึงเดินตามไปนั่งตรงกันข้าม
กบัหลอ่น  

“เร่ิมได้” เขาบอกด้วยใบหน้าเปือ้นยิม้  
ไลลารู้สึกหมั่นไส้กับท่าทางของเขาจนอยากส่งหมัดไปท่ี

ใบหน้าหลอ่ ๆ นัน่สกัหมดัจริง ๆ  
“เร่ืองแรก ฉันไม่ชอบท่ีคณุทิง้แฟนคณุไว้ให้ฉันจดัการ” ไลลา

บอกเสียงเคร่ง ก่อนจะกลา่วตอ่ 
“มนัเป็นปัญหาระหวา่งคณุสองคน แต่คณุกลบัหนีเอาตวัรอด 

ทิง้ให้ฉันเผชิญหน้ากับผู้หญิงท่ีเพ่ิงจะผิดหวังกับผู้ชายไร้หัวใจ” พูด
เสร็จก็รู้สึกโกรธเขาขึน้มาอีก หล่อนไม่อยากจะเช่ือเลยว่ามาร์โคจะ
เป็นผู้ชายประเภทเดียวกบัแจ็ค แล้วดทู่าจะขีข้ลาดกวา่แจ็คด้วยซ า้  

“ไลลา ผมขอโทษ ผมไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี ้ผมไม่รู้
ว่าจะต้องท ายังไง ผมรู้แต่ว่าผมไม่อยากจะเห็นหน้าเขาอีกแม้เพียง
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นาทีเดียว ผมลืมคิดไปว่าผมทิง้ปัญหาไว้ให้คุณ ผมขอโทษ” มาร์โค
กล่าวอย่างรู้สึกผิด เขาไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่าหนีให้ห่างจากลิซ่า 
โดยไม่ได้คิดวา่หากเขาไม่อยู่ คนท่ีจะต้องจดัการกบัลิซา่ก็คือไลลา แต่
ก็ดเูหมือนวา่หลอ่นจะจดัการได้เป็นอย่างดีจนเขานกึช่ืนชมในใจ  

“คณุมนัก็ผู้ชายประเภทเดียวกบัแจ็ค” หญิงสาวว่าต่อ หล่อน
เสียใจท่ีมองแจ็คผิดไป และเม่ือหล่อนเร่ิมรู้สกึดี ๆ กบัมาร์โค เขาก็ท า
ตวัไม่ต่างไปจากแจ็คเลย และหล่อนก็โง่มองผู้ชายไม่ออกอีกเป็นครัง้
ท่ีสอง 

“คุณมีผู้หญิงของคุณอยู่แล้ว แต่คุณก็ยังจะมายุ่งกับฉัน ถ้า
แฟนคุณไม่มาในตอนนัน้  ป่านนี เ้ราก็คง . . .ก็คง. . . คุณรู้ว่าฉัน
หมายความวา่ยงัไง คณุจะท าให้ฉนัเป็นเหมือนแซนดรา” หญิงสาวว่า
น า้เสียงเจ็บช า้ หล่อนเกลียดแซนดราท่ีแย่งแจ็คไปจากหล่อน แต่มาร์
โคก็เกือบจะท าให้หลอ่นเป็นเหมือนแซนดรา ท่ียุ่งกบัคนรักของผู้หญิง
ท่ีน่าสงสารคนนัน้ 

“มันไม่เหมือนกัน ไลลา ผมไม่ได้เป็นอะไรกบัลิซ่า” ชายหนุ่ม
บอก จ้องหน้าหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาจริงจงั  

“ถ้าถึงขนาดนอนด้วยกนัแล้วยงัไม่ได้เป็นอะไร คณุจะต้องท า
อะไรถงึจะเรียกวา่เป็นอะไรกนัละ่คะ” ไลลาถามแทบเป็นตะโกน น่ีคือ
ค าแก้ตวัของผู้ชายเจ้าชู้หรืออย่างไร 
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มาร์โคเม้มปากท่าทางครุ่นคิด ก่อนท่ีจะถอนหายใจอย่าง
ตัดสินใจได้ หากเขาต้องการให้หล่อนเช่ือใจ เขาควรจะแสดงความ
จริงใจกบัหล่อนให้มากท่ีสดุ และคงต้องเร่ิมท่ีการเปิดเผยชีวิตอีกภาค
ของเขากระมงั  

“ไลลา...ฟังนะ ผมกับลิซ่า มันเป็นแค่ความสมัพันธ์ทางกาย
เท่านัน้ เราไม่ได้เป็นอะไรกนั” ชายหนุ่มวา่ จ้องตาหญิงสาวท่ีบดันีเ้บิก
โต คล้ายกบัถ้อยค าจากเขาท าให้หลอ่นประหลาดใจอย่างท่ีสดุ  

มาร์โคเน่ียนะ ผู้จัดการไร่ท่าทางเงียบขรึม เอาจริงเอาจัง พูด
น้อย ๆ เน่ียนะ จะมีความสมัพนัธ์แบบนัน้ หากเขาไม่บอกออกมาด้วย
ตนเอง หลอ่นก็คงไม่มีวนัจะจินตนาการไปได้วา่เขาจะใช้ชีวิตแบบนัน้  

“แต่ท่าทางลิซ่าคงไม่คิดกับคุณแค่นัน้มังคะ” หญิงสาวว่า 
หล่อนรู้ว่าหญิงสาวท่ีตามชายหนุ่มมาถึงน่ีมีความรู้สึกลึกซึง้กับเขา
อย่างแน่นอน  

“มนัไม่ใช่ปัญหาของผมน่ี เราตกลงกนัตัง้แต่แรกแล้ว ลิซ่าล า้
เส้น เขาไม่ควรมาท่ีน่ี และผมก็ไม่ต้องการยุ่งเก่ียวกบัเขาอีก”  

“ท าไมคะ แค่เพราะเขาตามมาหาคณุถึงน่ี คณุก็ถึงกับจะตดั
ขาดจากเขาเลยหรือไง”  

“เพราะคณุตา่งหากละ่ไลลา”  
สิน้เสียงชายหนุ่มท่ีตอบกลับมาทันควัน ท าให้ไลลาถึงกับ
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ชะงกั 
“คณุท าให้ผมเบื่อหน่ายความสมัพนัธ์แบบนัน้ ไม่ว่าผมจะไป

นอนกับใครคุณก็ตามไปอยู่กับผมทุกท่ี จนผมไม่อยากจะยุ่งกับใคร
แล้ว” ชายหนุ่มจ้องหน้าหญิงสาวก่อนจะกลา่วตอ่ 

“ผมเคยสนุกกับความสัมพันธ์แบบนัน้ ผมไม่เคยต้องการ
จริงจงักบัใคร แตน่บัตัง้แตรู้่จกักบัคณุ ผมก็หยดุคิดถงึคณุไม่ได้ ผมคง
ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นความรัก แต่ผมก็คิดถึงคุณตลอดเวลา 
และอยากมีความสมัพนัธ์จริงจงัเป็นครัง้แรก...กบัคณุ”  

ไลลาถงึกบัน่ิงอึง้กบัค าพดูของเขา 
“คณุจะให้โอกาสผมได้ไหมไลลา” ชายหนุ่มถาม  
มาร์โคไม่เคยคิดว่าในชีวิตของเขาจะมีวนันี ้วนัท่ีเขาก าลงัขอ

โอกาสมีความสมัพันธ์จริงจังกับผู้หญิงคนหนึ่ง แต่เขาก็ก าลงัท าอยู่ 
แม้เขาจะไม่อยากเช่ือแคไ่หนก็ตาม 

“แล้วฉนัจะรู้ได้ไงวา่คณุไม่ได้แค่ต้องการเปลี่ยนรสชาติ” หญิง
สาวถาม บางทีเขาอาจจะเห็นวา่หลอ่นเป็นความแปลกใหม่ท่ีแตกตา่ง
จากผู้หญิงท่ีเขาเคยมีสมัพนัธ์ด้วย และเพราะหลอ่นเป็นคนจริงจงั เขา
ถงึต้องลงทนุขอคบกบัหลอ่นให้เป็นเร่ืองเป็นราว  

“ถ้าจะท าให้คณุสบายใจ เราไม่ต้องมีอะไรกนัก็ได้ จนกวา่คณุ
จะแน่ใจ” ชายหนุ่มว่า น่ีเขาบ้าไปแล้วเต็มขัน้อย่างแน่นอน เขาก าลงั



 โ ร ส | 122 
 

 

 

เสนอท่ีจะมีความสัมพันธ์จริงจังกับผู้ หญิงคนหนึ่งโดยไม่มีเร่ืองบน
เตียงเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่บา้ก็เมาแล้วมาร์โค ชายหนุ่มวา่ให้ตนเอง  

“ได้ไหมไลลา” เขาถามพร้อมมองหน้าหล่อนอย่างรอคอย
ค าตอบ เขาไม่รู้ว่าท าไมเขาถึงเป็นแบบนีไ้ปได้ แต่เขารู้ว่าเขาต้องการ
หลอ่น และหากจะต้องแลกกบัการท่ีจะต้องมีความสมัพนัธ์จริงจงั เขา
ก็จะท า  

“ฉัน...ไม่รู้ค่ะ...มนัเร็วไป ขอเวลาฉันหน่อยได้ไหมคะ แจ็คท า
กับฉันไว้เจ็บปวดมาก ฉันไม่รู้ว่าจะพร้อมส าหรับความสัมพันธ์ครัง้
ใหม่หรือยงั โดยเฉพาะกบัคณุ...หลงัจากท่ีฉนัได้รู้เร่ืองลิซา่”  

“ได้สิไลลา ผมจะท าให้คณุเห็นว่าผมจริงจังแค่ไหน ถึงผมจะ
ไม่เคยมีใครมาก่อน แตผ่มจะท าให้คณุเป็นผู้หญิงท่ีโชคดีท่ีสดุ”  

เขาขยบัตวัไปนัง่โซฟาตวัเดียวกนักบัหญิงสาวและโน้มตวัเข้า
ไปหาหลอ่นก่อนจะกระซิบเสียงนุ่มเบา 

“แตว่า่ตอนนีข้อมดัจ าไว้ก่อนได้ไหม”  
เม่ือหล่อนไม่ปฏิเสธ เขาจึงโน้มหน้าเข้าไปมอบจุมพิตให้กับ

ริมฝีปากบางท่ีขยบัรับสมัผสัของเขาอย่างท่ีท าให้ประหลาดใจ เขาไม่
คิดว่าหญิงสาวจะยอมรับสัมผัสของเขาง่าย ๆ เช่นนี ้แต่ชายหนุ่มก็
พอใจเกินกว่าจะมีเวลาคิดเร่ืองอื่น มีเพียงสมัผสัอ่อนหวานท่ีเขาและ
หลอ่นมอบให้กนัอยู่เท่านัน้ท่ีอยู่ในความค านงึ 
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รสสัมผัสจากริมฝีปากคู่ ท่ีพยายามไม่ นึกถึงมาตลอด 

นบัตัง้แต่ได้สมัผสัครัง้แรกในตอนเมามายและหลอ่นจ าได้ดีวา่รสชาติ
ของมนัร้อนแรงเพียงใดนัน้ บดันีเ้มื่อได้รับสมัผสัจากริมฝีปากคูเ่ดิมใน
ตอนท่ีสติสมัปชัญญะครบถ้วน ท าให้ไลลารู้ว่า นอกจากจะร้อนแรง
ราวแอลกอฮอล์ดีกรีสงูแล้ว ยงัมีความหวานล า้ปานน า้ผึง้บริสทุธ์ิเจือ
มาด้วย และผลของมนัก็ท าให้หล่อนหลงลืมสิน้ทุกสิ่งรอบตวั มีเพียง
รสชาติหวานล า้จากสมัผสัช ่าชองท่ีท าให้หล่อนอยากจะดื่มกินให้สา
สมกบัรสชาติอนัเลอเลิศของมนัเท่านัน้ท่ีอยู่ในประสาทรับรู้ 

หญิงสาวไม่รู้ว่าหล่อนหลงวนอยู่ในสมัผัสอนัน่าหลงใหลนั่น
นานแค่ไหน...หนึ่งนาที...ห้านาที...หรือหนึ่งชั่วโมง... ประสาทสมัผสั
อย่างอื่นของหลอ่นหยดุท างานไปชัว่ขณะ รับรู้เพียงสมัผสัแผ่วหวานท่ี
มอบให้อย่างเช่ียวชาญของชายหนุ่มตรงหน้าเท่านัน้ จนกระทัง่...เขา
ผละออก ส่งผลให้ไลลาลืมตามองคนท่ีเพ่ิงผละไปอย่างไม่เข้าใจ และ
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พบกบัใบหน้าเปือ้นยิม้ของคนตรงหน้า  
“ผมหิว ออกไปหาอะไรกินเป็นเพ่ือนผมหน่อยได้ไหม” ชาย

หนุ่มวา่เสียงเบา  
ไลลายกมือขึน้ดูเวลาบนนาฬิกาข้อมือ และพบว่าเป็นเวลา

เกือบสองทุ่ม มาร์โคท าอะไรอยู่ถึงยังไม่กินอะไร ซึ่งเขาก็พูดออกมา
ราวกบัรู้ความคิดของหลอ่น 

“ผมรอคณุกลบัมากินด้วยกนั”  
“ขอโทษนะคะท่ีท าให้รอ” หญิงสาวว่า รู้สึกผิดนิด ๆ ท่ีท าให้

เขาหิว้ท้องรอ แต่เขาก็ไม่ควรจะรอน่ีนะ ถ้าหล่อนไม่กลบัมาเขาจะท า
อย่างไร 

“ให้ฉนัท าอะไรงา่ย ๆ ให้ไหมคะ”  
ชายหนุ่มสา่ยหน้า  
“ผมไม่ได้รอให้คุณมาท าให้กินนะ” พูดเสร็จก็มองคนตรง

หน้าท่ีอยู่ในชดุเสือ้เชิต้กางเกงยีนอย่างท่ีใสป่ระจ า ก่อนจะบอก 
“ผมให้เวลาคณุไปแต่งตวัสวย ๆ สิบนาที ออกไปหาอะไรกิน

ข้างนอกกนัดีกวา่” 
“งัน้รอแป๊บนะคะ ฉนัเปลี่ยนเสือ้ผ้าไม่นาน” ไลลาวา่ 
หญิงสาวเดินตรงไปยังห้องนอนตนเอง ซึ่งอยู่อีกฝ่ังของ

ห้องนั่งเล่น ในขณะท่ีคนหิวก็เดินกลับไปห้องของตนเพ่ือเปลี่ยน
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เสือ้ผ้าเช่นกนั เพราะหลงัจากเสร็จงานในไร่ เขาก็มานัง่รอหญิงสาวอยู่
ในห้องนั่งเล่นโดยไม่แวะไปท่ีไหนก่อน โดยไม่ได้คิดว่าหญิงสาวจะ
กลบัมาเสียมืดค ่าขนาดนี ้ 

 
มาร์โคขับรถพาหญิงสาวมายังร้านอาหารท่ีตัง้อยู่นอกเมือง

มาเลนีมาทางตะวนัออกเฉียงใต้เล็กน้อย ซึง่เม่ือขบัรถมาจากไร่ ก็ท า
ให้ไม่ต้องขับรถผ่านตัวเมือง เพราะไร่องุ่นดาร์ลิงดาวน์สตัง้อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมาเลนี ท าให้ใช้เวลาขับรถมาจากไร่
เพียงไม่ก่ีนาที  

อาคารตรงหน้าท่ีชายหนุ่มพารถไปจอดนัน้เป็นอาคารท่ีสร้าง
ขึน้ตามแบบบ้านควีนส์แลนเดอร์สองชัน้ทาสีขาว มองเห็นบนัไดอยู่
ด้านหน้านอกตวัอาคาร ทอดขึน้ไปสู่ระเบียงกว้าง โดยมีประตคูู่บาน
ใหญ่อยู่ตรงกลางตัวอาคาร และมีหน้าต่างเรียงรายไปตลอดผนัง
กว้างของบ้านทัง้หลงั  

ภตัตาคาร รีเซิร์ฟ เซลลา ภตัตาคารหรูของเมืองมาเลนี ไลลา
รู้จักดีเพราะภัตตาคารแห่งนีไ้ด้รับรางวัลจากนิตยสารหรือองค์กร
สมาคมต่าง ๆ มากมาย เป็นภัตตาคารในระดับหรูหรา ให้บริการ
อาหารแบบโมเดิร์นออสเตรเลียโดยได้รับอิทธิพลจากอาหารฝร่ังเศส 
และมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ด้วยตวัอาคารท่ีสร้างขึน้ตามแบบบ้านอาณา
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นิคมในยุคทศวรรษท่ีเจ็ดสิบ ทุกอย่างท่ีรวมตัวเป็นภัตตาคารแห่งนี ้
ตัง้อยู่ในมาตรฐานท่ีสงูลิบลิ่วซึง่รวมทัง้ราคาด้วย ท าให้เป็นสถานท่ีท่ี
ผู้คนส่วนใหญ่จะมาใช้บริการเฉพาะในโอกาสท่ีส าคญัจริง ๆ เท่านัน้ 
และเพราะชีวิตท่ีมาเลนีของหญิงสาวไม่เคยมีโอกาสส าคญัอะไร จึง
ท าให้หลอ่นไม่เคยย่างกรายมาท่ีภตัตาคารแห่งนีม้าก่อน  

“ฉลองเน่ืองในโอกาสอะไรคะ” ไลลาถามยิม้ๆ หล่อนรู้ว่า
ส าหรับคนท่ีท่าทางจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้แบบเขา การจะมากิน
ข้าวร้านหรู ๆ ไม่จ าเป็นต้องรอโอกาสพิเศษ แต่ส าหรับคนธรรมดา
อย่างหลอ่นนัน้คนละเร่ือง 

“ฉลองความสัมพันธ์ของเรา” มาร์โคตอบ ฉีกยิม้กว้างและ
หลิ่วตาให้หญิงสาว  

“ความสมัพนัธ์อะไร ฉันยงัไม่ได้ตกลงอะไรกบัคณุเสียหน่อย” 
ไลลาว่า แต่สายตาเจ้ากรรมกลบัหลบุต ่า ไม่กล้าสบตากบัเขา ก็จริงท่ี
หล่อนยอมให้เขาจูบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหล่อนตกลงตามท่ีเขา
ขอเสียหน่อย 

“ไม่เป็นไร ฉลองล่วงหน้า” เขาพูดก่อนจะห่มผ้าคลุมไหล่
ให้กบัหลอ่น  

อากาศปลายฤดูใบไม้ผลิในเดือนตุลาคม แม้จะเร่ิมร้อนใน
ตอนกลางวนัแต่ในตอนกลางคืนแบบนี ้อณุหภมิูก็ลดต ่าลงจนท าให้
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รู้สกึเย็นเยือกได้เหมือนกนั  
ไลลาอยู่ในชุดเดรสสายเดี่ยวผ้าปักลายลกูไม้สีขาวความยาว

เหนือเขา่เลก็น้อย รองเท้าส้นสงูสีครีมและกระเป๋าถือใบเลก็สีเดียวกบั
รองเท้า และเม่ือตรวจตราความเรียบร้อยของผ้าคลุมไหล่ เสร็จ
เรียบร้อย ชายหนุ่มก็คว้ามือเล็กเดินตรงไปยังบันไดท่ีทอดขึน้สู่ตัว
อาคารตรงหน้า 

 
ภายในห้องอาหารถูกจัดแต่งไว้ในบรรยากาศหรูหราโรแมน

ติก เก้าอีห้นงัพนกัสงูสีด าวางล้อมรอบโต๊ะอาหารท่ีปไูว้ด้วยผ้าปโูต๊ะสี
ขาวสะอาด บนโต๊ะจัดเรียงไว้ด้วยชุดเคร่ืองแก้วคริสตลั และเทียนท่ี
ถกูจดุสอ่งแสงให้ความรู้สกึอบอุน่และออ่นหวานในคราวเดียว  

พนกังานบริการในชดุเสือ้เชิต้สีขาวสะอาดและกางเกงสแลก็สี
ด า รองเท้าหนังขดัมนัวบั น าชายหนุ่มและหญิงสาวไปยังโต๊ะท่ีจดัไว้
ส าหรับสองคนในมมุท่ีห่างออกไปจากคนอื่น ๆ เมื่อถงึโต๊ะก็เลื่อนเก้าอี ้
ออกให้หญิงสาวนั่ง ก่อนจะย่ืนเมนสู่งให้ และเดินไปยืนรออยู่ไม่ห่าง
นกั แตก่็ห่างมากพอท่ีจะไม่ได้ยินบทสนทนาของลกูค้าท่ีโต๊ะอาหาร  

มาร์โคเลือกอาหารแบบเป็นคอร์สห้าคอร์สส าหรับการเฉลิม
ฉลองในคืนนี ้และคอร์สแรกส าหรับมือ้ฉลองความสมัพนัธ์ตามค าพดู
ของเขาเป็นซปุฟักทองเสิร์ฟมาในถ้วยซุปเลก็ ๆ ขนาดถ้วยกาแฟ และ
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พาเต้ตับไก่และบลัดออเรนจ์มาร์มาเลดบนขนมปังกรอบ เสิร์ฟมา
ขนาดน่ารักท่ีท าให้ไลลาไม่ปฏิเสธท่ีจะฉลองไปกบัเขา  

ต่อมาเป็นหอยเชลห่อแฮมโปรชตุโตมีไข่ปลาแซลมอนวางอยู่
ด้านบน เสิร์ฟมาบนถั่วบดราดด้วยซอสแชมเปญและเนย จัดมาใน
จานเล็ก ๆ น่ารัก ท าให้หญิงสาวจัดการทัง้สามชิน้บนจานหมดไป
อย่างไม่รู้ตวั มาร์โคนัง่มองคนท่ีบอกวา่ไม่หิวตรงหน้ารับประทานด้วย
ท่าทางเอร็ดอร่อยด้วยประกายตาวิบวบัอย่างพออกพอใจ  

“คณุต้องกินให้เยอะขึน้ คณุผอมเกินไป” ชายหนุ่มวา่  
ไลลาเงยเงยหน้าขึน้มองคนพดูอย่างแปลกใจ แค่หล่อนยอม

ให้โอกาสเขาแสดงความจริงใจ เขาก็จะมากะเกณฑ์กับการกินของ
หลอ่นแล้วหรือไร 

“โธ่ ผู้หญิงท่ีไหนไม่อยากผอมคะ” หญิงสาววา่  
ไลลามีความสุขดีกับหุ่นแบบบางของตนเอง และดูเหมือน

ข้อดีอีกข้อของการท่ีแจ็คมีชู้ก็ดเูหมือนจะเป็นการท่ีหลอ่นผอมลงกวา่
แต่ก่อนตัง้สามกิโลกรัมน่ีละ พยายามลดน า้หนักมาตลอดอย่าง
ยากเย็นไม่เคยจะส าเร็จ พออกหกัปุ๊ บน า้หนกัลดทนัใจ หลอ่นคิดอย่าง
ข าขนั แล้วก็ต้องประหลาดใจ เพราะน่ีเป็นครัง้แรกท่ีหลอ่นคิดถึงแจ็ค
ได้โดยท่ีไม่รู้สกึเจ็บปวด  

สงสยัอาหารอร่อยจะท าให้เธออารมณ์ดีนะไลลา หญิงสาวล้อ
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ตนเองในใจ  
ระหวา่งรออาหารคอร์สตอ่ไป บริกรน าชาร์ดอนเนย์มาเสร์ิฟให้ 

ซึ่งเป็นไวน์ท่ีอยู่ในรายการอาหารคอร์สนี ้และรสชาติสดช่ืนซ่านลิน้
ของไวน์ขาวท่ีเสิร์ฟมาเย็นจัด ก็ท าให้ไลลารู้สึกอารมณ์ดีจนส่งยิม้
กว้างขวางให้คนตรงหน้าท่ีมองหล่อนไม่วางตาอยู่ตลอดตัง้แต่นั่งลง
บนโต๊ะเลยทีเดียว  

“อย่ามองผมด้วยสายตาแบบนัน้”  
มาร์โคชะโงกหน้าเข้ามากระซิบบอกหล่อนใกล้ ๆ นัยน์ตาสี

เขียวมรกตเป็นประกายวบูไหวท่ีหล่อนยงัคงแปลความหมายไม่ออก
อยู่เช่นเดิม 

“ท าไมคะ” 
“เพราะมนัท าให้ผมอยากจบูคณุ”  
เขาตอบด้วยน า้เสียงและสีหน้าเรียบเฉย แตป่ระกายสีเขียวใน

หน่วยตาเรียวนัน้กลบัเต้นระริก ท าเอาไลลาถึงกบัหน้าร้อนวบูและเส
หลบตาเขาในทนัที  

หลงัจากชาร์ดอนเนย์ คอร์สต่อมาเป็นกัง้มอร์ตนัเบย์ซเูฟลก่บั
กรูเยียร์ชีส เสิร์ฟมาพร้อมผักโขมหมักน า้ส้มขดมาในจานโดยมีคา
เวียร์วางอยู่ด้านบน และแม้จะบอกตวัเองวา่จะแตะอาหารคอร์สตอ่ ๆ 
มาพอเป็นพิธีเท่านัน้ แตร่สชาติของชีสท่ีอยู่ด้านบนและสมัผสับางเบา
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ของซูเฟล่รวมทัง้รสชาติหวานล า้ของเนือ้กัง้ในซูเฟล่ก็ท าให้ไลลาอดท่ี
จะรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยไม่ได้ นี่เธอจะกินอาหารทั้งห้าคอร์
สจนหมดเกลี้ยงเลยหรืออย่างไร  หญิงสาวคิดอย่างตระหนก สาม
กิโลกรัมท่ีหายไปจะกลับมาทีเดียวในคืนนีเ้สียละกระมัง และเม่ือ
เหลือบตามองคนตรงหน้าก็พบว่าเขาก าลงัจดัการกบัอาหารตรงหน้า
ด้วยท่าทางเอร็ดอร่อยไม่แพ้กนั  

“อีกสองคอร์สคณุจดัการให้ฉนัแล้วกนันะคะ” หลอ่นบอกเขา 
“โธ่ ไลลา กินไปเถอะ คณุยังห่างไกลจากค าว่าอ้วนมากนกั” 

ชายหนุ่มบอกพลางจ้องมองคนรูปร่างผอมบางตรงหน้า จนคนท่ีถูก
มองถงึกบัท าหน้าไม่ถกูไปทีเดียว  

เม่ือคอร์สตอ่มาซึง่เป็นเชอร์เบตเสิร์ฟมาสกู๊ปเลก็ ๆ ไลลาก็อด
ท่ีจะกินจนหมดอีกไม่ได้ นี่ยังไม่ได้กินจานหลักเลยนะ! หญิงสาว
โวยวายในใจอย่างตระหนก น่ีแค่มือ้ฉลองความสัมพันธ์ล่วงหน้า
หล่อนยงักินซะขนาดนี ้หากหล่อนตกลงเป็นแฟนกบัเขาจริง ๆ หล่อน
จะไม่กลายเป็นพะยนูมีขาหรืออย่างไร ท่าทางจะต้องคิดใหม่เสียแล้ว
กระมงัไลลา  

ในท่ีสดุอาหารจานหลกัก็มาถึงเสียที เป็นเนือ้แกะอบไฟอ่อน
วางมาบนชิน้ฟักทองอบ เสิร์ฟมาพร้อมกบัชิราซ เนือ้แกะท่ีละลายใน
ปากท าเอาไลลาถึงกับหลับตาพริม้ หล่อนไม่สงสัยเลยว่าท าไม
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ภตัตาคารแห่งนีถ้งึได้มีช่ือเสียงและได้รับรางวลัมากมายนกั  
“ยงัไม่หมดนะไลลา เหลือของหวาน” ชายหนุ่มบอกยิม้ๆ  
ไลลาถงึกบัตาเหลือก แคนี่ห้ลอ่นก็ไม่เหลือท่ีวา่งในท้องแล้ว 
“ไม่ไหวแล้วละค่ะ” หญิงสาวว่าพร้อมกับส่ายหน้าอย่างยอม

แพ้  
ชายหนุ่มจึงเรียกบริกรมาเก็บเงินโดยไม่รับของหวาน ก่อนท่ี

จะพาหญิงสาวเดินกลบัไปยงัรถยนต์ท่ีจอดอยู่และตรงกลบับ้านทนัที 
 
เม่ือกลบัมาถึงไร่ มาร์โคชวนไลลาให้นัง่ดื่มกบัเขาสกัพักก่อน

เข้านอน ซึ่งหล่อนก็ไม่ปฏิเสธ สองวนัท่ีไม่ได้พบหน้าเขา หล่อนเองก็
คิดถงึเขาอยู่ไม่น้อย ได้นัง่คยุกนันิดหน่อยก่อนเข้านอนก็ดีเหมือนกนั  

“คะแนนของผมเป็นยงัไงบ้าง” มาร์โคถาม 
“คะ?”  
“ก็ผมก าลังพยายามเอาชนะใจคุณอยู่ไง คืนนีค้ะแนนผม

เป็นไงบ้าง” ชายหนุ่มอธิบาย นยัน์ตาพราวระยบั  
“หนึง่คะแนนส าหรับอาหารอร่อย ๆ ติดลบหนึง่คะแนนส าหรับ

ท าให้ฉนัอ้วน สรุปวา่ยงัเท่าเดิมไม่ไปไหน” หญิงสาวตอบ นยัน์ตาเป็น
ประกายระริกด้วยความขบขนั เม่ือเห็นสีหน้าของเขา 

“กรรมการขีโ้กง” มาร์โควา่ “ถ้าใช้เกณฑ์แบบคณุตดัสิน สงสยั
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ผมคงไปไม่ถงึไหน เอาเกณฑ์ผมดีกวา่”  
“อะไรคะ” 
“ห้าคะแนนส าหรับจบูก่อนหน้านี”้ ว่าก่อนท่ีจะโน้มตวัเข้าหา

หญิงสาวท่ีนัง่อยู่บนโซฟาตวัเดียวกนั และจ้องนยัน์ตาสีฟ้าสดอย่างมี
ความหมาย ก่อนจะกลา่วตอ่ 

“ห้าคะแนนท่ีผมสามารถหักห้ามใจไม่จูบคุณท่ีร้านอาหาร” 
กล่าวเสร็จก็โน้มใบหน้าเข้าหาหล่อน แนบริมฝีปากลงไปอย่างท่ี
อยากจะท ามาตลอดเวลาในค ่าคืนนี ้และเม่ือดูดดื่มความหวานล า้
จากริมฝีปากคู่งามจนพอใจแล้วจึงถอนออก ก่อนจะให้คะแนนตวัเอง
ตอ่ 

“ห้าคะแนนส าหรับจบูนี”้  
“ฉนัไปนอนละคะ่” ไลลาพมึพ า ก้มหน้างดุด้วยความเขินอาย  
“ผมไปสง่” มาร์โคบอกพลางลกุขึน้  
“ไม่เป็นไรคะ่ ฉนัไปเองได้”  
“ให้ผมไปสง่เถอะ อยากได้คะแนนเพ่ิมอีกสกัห้าคะแนน” ชาย

หนุ่มพดูยิม้ ๆ นยัน์ตาเป็นประกายระยิบระยบั  
ไลลาถงึกบัสง่ค้อนให้วงใหญ่  
“พอแล้วค่ะ คุณได้หลายคะแนนเกินไปแล้ววันนี ้อย่าลืมว่า

เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะ” หญิงสาวว่า และกล่าวเตือนให้ชาย
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หนุ่มรู้สถานะของตนเอง ไม่ใช่จะมาจบูหลอ่นตามอ าเภอใจแบบนี ้ 
“งัน้ถ้าผมสญัญาว่าจะไปสง่คณุเฉย ๆ โดยไม่ท าอะไร คณุจะ

ให้คะแนนผมเพ่ิมหรือเปลา่” มาร์โคตอ่รองอย่างไม่ยอมแพ้  
เม่ือเห็นหญิงสาวพยักหน้า เขาจึงจูงมือหล่อนเดินตรงไปยัง

ห้องนอนท่ีอยู่อีกฝ่ังของห้องนัง่เลน่ และเม่ือมาถึงหน้าประตหู้องนอน
ท่ีเขาเคยเข้าไปครัง้หนึ่ง ชายหนุ่มก็รวบเอวบางเข้ามากอด ไลลายก
มือผลกัอกชายหนุ่มออกพร้อมเอียงหน้าหนี 

“ไหนสญัญาวา่จะไม่ท าอะไรไงคะ”  
“ก็ไม่ได้ท าอะไร แค่จะกล่าวราตรีสวัสด์ิ” เขาว่าก่อนจะโน้ม

ใบหน้าเข้าหาหญิงสาวและจบูหน้าผากเกลีย้งเกลาแผ่วเบา  
“กดูไนต์ ไลลา ฝันถงึผมบ้างนะ”  
“กดูไนต์คะ่” หญิงสาวตอบก่อนจะเดินเข้าห้องโดยมีชายหนุ่ม

ปิดประตใูห้อย่างแผ่วเบา 


