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ตอนที่ 1
มาเฟียเผด็จการ
รถลีมูซีนคันสวยแล่นผ่านเข้ามาภายในรั้วอัลลอยสีทองอร่ามอย่าง
เชื่องช้า ก่อนจอดสนิทด้านหน้าคฤหาสน์หรูหราใหญ่โตที่มีเจ้าของเป็นมาเฟีย
หนุ่มหล่อวัยยี่สิบหกปี
เด็กหนุ่มร่างบางวัยยี่สิบปีในชุดสูททักซิโดสีครีมก้าวลงจากรถด้วย
ท่าทางมาดมั่นก่อนแหงนมองคฤหาสน์หลังงามที่อยู่ตรงหน้า เขาต้องกลับมา
อยู่ที่นี่อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่าสิบปี
อลันถอดแว่นกันแดดสีชาที่ปกปิดดวงตาคู่สวยทรงเสน่ห์แฝงไปด้วย
ความเด็ดเดี่ยวทะเยอทะยานนั้นออกแล้วเหน็บไว้ที่คอเสื้อ เขาเหลือบมองไป
ทางด้านหลัง บอดี้การ์ดสองคนสวมชุดสูทด�ำยืนสงบนิ่งพร้อมรอรับค�ำสั่งจาก
คนเป็นเจ้านายทุกเมื่อ
"ยกกระเป๋าเดินทางของฉันตามเข้ามาด้วย"
"ครับ คุณหนู" ไรอันท์บอดี้การ์ดมือดีประจ�ำคฤหาสน์ซึ่งสวมแว่นตา
สีด�ำปกปิดดวงตาคมรับค�ำสั่งด้วยน�้ำเสียงมั่นคง พร้อมส่งสัญญาณเรียก
ลูกน้องอีกสองคนมาช่วยกันขนสัมภาระที่มีกระเป๋าเดินทางจ�ำนวนสามใบ
เข้าไปในคฤหาสน์ประจ�ำตระกูล
อลันพ่นลมหายใจออกมาเบาๆ เมื่อรู้ว่าอีกไม่ก่ีนาทีต่อจากนี้จะต้อง
เผชิญหน้ากับใครบางคน ซึ่งอลันรู้สึกโกรธเคืองไม่หาย เมื่อจู่ๆ เขาก็จัดการ
ส่งบอดี้การ์ดไปรับตัวกลับมาที่ประเทศไทยก่อนก�ำหนดสามเดือน
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อุตส่าห์เรียนจบจากอเมริกาทั้งที กะไว้ว่าจะไปเที่ยวต่อที่ปารีสสักสาม
เดือนเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองสักหน่อย แต่ดันมีมารผจญเสียได้ แล้ว
มารที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน กลับกลายเป็นพี่ชายของอลันนั่นเอง!
"ยินดีต้อนรับ...น้องชาย" เสียงทรงอ�ำนาจดังขึ้นเบื้องหน้าพร้อมกับ
ร่างสูงสง่าของมาเฟียหนุ่มที่ปรากฏกายขึ้น
"เฮียภาม" ร่างบางเปล่งเสียงเรียกชื่ออีกฝ่ายออกมาอย่างแผ่วเบา
เมื่อชายหนุ่มเดินมาหยุดยืนตรงหน้าแล้วจ้องตาอลันเขม็งพร้อมกับกอดอก
นั่นท�ำให้คนเป็นน้องชายต้องหลบแววตาคมกริบคู่นั้นเพราะเหมือนมีกระแส
บางอย่างพุ่งเข้ามาท�ำให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูก
ไม่รู้จะจ้องอะไรนักหนา
ไม่เคยเห็นคนหรือไง
บ้าฉิบ
"ยังดีที่จ�ำกันได้ สบายดีนะ ไม่ได้เจอกันเสียตั้งนาน ยิ่งโตยิ่งหน้าหวาน
เหมือนผูห้ ญิง แต่ดไู ม่สงู ขึน้ เท่าไรเลย แล้วคิดว่าคงจะดือ้ เหมือนเดิมไม่เปลีย่ น
ด้วยสิ" อลันถึงกับห่อปาก ขมวดคิว้ เรียวสวยมองพีช่ ายทีไ่ ม่รวู้ า่ จะชมหรือติกนั แน่
นี่เป็นค�ำทักทายที่แย่ที่สุดในโลกตั้งแต่ได้ยินมา ใครเขาให้มายืนสาธยาย
น้องชายตัวเองแบบนีก้ นั เล่า แต่สดุ ท้ายก็ไม่อยากไปใส่ใจกับค�ำพูดในประโยค
ดังกล่าวเกินกว่าจุดประสงค์ของตัวเอง
"ท�ำไมถึงต้องส่งคนไปพาตัว 'ลัน' กลับมาที่ไทย ในเมื่อมันยังไม่ถึง
ก�ำหนดกลับ"
"เรือ่ งนีเ้ ราคงต้องคุยกันยาว เข้าไปข้างในก่อนสิ จะยืนอยูท่ ำ� ไมให้เมือ่ ย"
ภามก้าวเข้ามาใกล้ร่างบางแล้วยกยิ้มมุมปาก ทว่าอลันรู้สึกไม่ค่อยชอบใจ
รอยยิม้ ยียวนของอีกฝ่ายเลยสักนิด หมัน่ ไส้เสียจนอดไม่ได้ ต้องกระแทกหมัด
ใส่ใบหน้าคมคายนัน้ สักที แต่อลันก็คดิ ผิดถนัดทีท่ ำ� แบบนัน้ เพราะคนตัวสูงไวกว่า
คว้าข้อมือหมับเข้าให้แล้วบิดไพล่ไปด้านหลัง
"เจ็บนะเฮีย"
"มาวันแรกก็แผลงฤทธิ์ซะแล้วนะไอ้ตัวเล็ก สงสัยชอบใช้ก�ำลัง"
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อลันไม่สนใจเสียงค�ำรามทีด่ งั ข้างหู พยายามบิดแขนออกจากพันธนาการ
ของพี่ชายตัวโต จนเริ่มรู้สึกเจ็บระบมตามล�ำแขนและข้อมือ แต่อีกฝ่ายกลับ
ไม่เปิดช่องว่างให้หลุดรอดออกมาได้แม้แต่นดิ เดียว
"แน่จริงก็ปล่อยก่อนดิ เฮียเล่นแบบนี้ไม่แฟร์นี่"
"ท�ำไมฉันต้องท�ำตามที่นายบอก"
"เฮียภาม"
"ถึงฉันปล่อย นายก็ไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอก" พูดจบคนร่างสูงก็
รวบร่างบางมาชิดกายแกร่ง ก่อนตวัดยกอุ้มพาดบ่าแล้วก้าวยาวๆ เข้าไป
ในคฤหาสน์โดยไม่ฟังเสียงร้องโวยวายที่ดังขึ้น
"ไอ้เฮียบ้า ปล่อยสิโว้ย"
บนโต๊ะอาหารมือ้ ค�ำ่ มีผรู้ ว่ มโต๊ะเพียงสองคนเท่านัน้ แต่แทนทีบ่ รรยากาศ
จะผ่อนคลายลงกลับอึดอัดมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อทายาทคนเล็กของตระกูล
นัง่ หน้านิว่ คิว้ ขมวดโดยไม่คดิ จะแตะต้องอาหารทีพ่ ชี่ ายสัง่ มาจากร้านดังในย่าน
ธุรกิจแม้แต่นอ้ ย
"กินสิ นั่งมองมันจะอิ่มหรือไง"
"ไม่หิว" อลันสบตาพี่ชายอย่างเคืองๆ
"เป็นค�ำตอบที่ไม่ดีเลยนะ ไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้ระวังตัวจะเล็กเท่ามด"
ภามหยอกเย้าโดยไม่สนใจอาการกระฟัดกระเฟียดของน้องชาย เขาใช้ตะเกียบ
คีบเป็ดย่างหนังกรอบใส่ถ้วยให้คนที่นั่งหน้าบูดอยู่ตรงข้าม "พี่อุตส่าห์สั่ง
อาหารมาจากภัตตาคารเพือ่ นายโดยเฉพาะ กุง้ อบวุน้ เส้นทีน่ ายชอบกินพีจ่ ำ� ได้
เป็ดย่างหนังกรอบก็ของโปรดนายไม่ใช่หรือไง ปลากะพงนึ่งมะนาวนายก็
ปลื้มมันนี่ แล้วไหนจะ..."
"พอสักทีเถอะเฮีย!" ร่างบางตวาดขึ้นกลางโต๊ะอาหารในขณะที่พี่ชาย
ยังสาธยายเมนูไม่หมด นั่นท�ำให้คนเป็นพี่เริ่มชักสีหน้าพลางวางตะเกียบลง
ข้างถ้วยแล้วสบตาน้องชายด้วยความไม่ชอบใจกับกิริยาเมื่อครู่
"มหาวิทยาลัยทีอ่ เมริกาเขาไม่ได้สงั่ สอนเรือ่ งมารยาทหรือไง ถึงได้พดู จา
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แบบนี้กับผู้ใหญ่ หรือว่าฉันต้องเป็นคนอบรมนายเสียใหม่"
"ช่างมันเถอะน่าเรื่องนั้น ตกลงเฮียจะบอกได้หรือยังว่าพาลันกลับมา
ท�ำไม เฮียจะบงการชีวิตลันไปถึงไหน อยู่โรงเรียนประจ�ำตั้งแต่อายุสิบขวบ
ก็เพราะเฮียสนับสนุนให้พ่อท�ำแบบนั้น เรื่องเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อเมริกา
เฮี ย ก็ เ ป็ นคนก�ำหนดว่าลันจะต้องเรี ย นบริ ห ารธุ ร กิ จ แล้ ว ไหนตอนแรก
เฮียบอกว่าเรียนจบจะให้รางวัลด้วยการไปเที่ยวที่ไหนก็ได้สักสามเดือน แต่นี่
อะไร ลันไปฝรั่งเศสแค่สองวันเฮียก็ให้คนไปรับตัวลันกลับมา มันหมายความ
ว่ายังไงล่ะ" อลันร่ายยาวออกมาอย่างเหลืออด ก่อนยกแก้วน�้ำขึ้นดื่มแล้ว
กระแทกมันลงอย่างไม่ไยดีราวกับเป็นที่ระบายอารมณ์
ภามมองออกว่าอลันก�ำลังท�ำตัวดื้อรั้นอวดดีกับเขา โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่
เขาท�ำลงไปทัง้ หมดนัน้ มาจากความห่วงใยล้วนๆ แต่อลันไม่เคยมองเห็นมันเลย
สักครัง้ เขาเองก็โมโหและควบคุมตัวเองไม่ได้จนต้องตบโต๊ะเสียงดังฉาด ส่งผล
ให้นำ�้ ในแก้วกระฉอกออกมาเปือ้ นโต๊ะอาหาร
"ใช่ไง ฉันให้นายเรียนบริหาร แต่นายก็แอบไปเรียนศิลปะบ้าๆ บอๆ นั่น
ท�ำไมฉันจะไม่รู้ แล้วอีกอย่างที่ฉันส่งบอดี้การ์ดไปรับตัวนายกลับมาก็เพราะ
ลูกน้องของจางซานมันไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวฝรั่งเศส และมันพร้อมยิงหัวนาย
ได้ทุกเมื่อ ถ้ามันรู้ว่านายเตร็ดเตร่อยู่ที่นั่น" ภามกระแทกเสียงใส่น้องชายด้วย
อารมณ์ซงึ่ ปะทุขนึ้ ท�ำให้อลันถึงกับอ้าปากค้างแล้วย้อนถามด้วยสีหน้าเครียด
"อะไรนะ เฮียล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย"
"ถ้าคิดว่าฉันล้อเล่น ฉันคงไม่ส่งคนไปรับนายกลับมาหรอก ท�ำอะไร
หัดคิดสักนิด แล้วต่อไปนีน้ ายต้องอยูป่ ระเทศไทยถาวร จะไปไหนก็พาบอดีก้ าร์ด
ไปสักสองสามคน ห้ามออกไปตามล�ำพังเด็ดขาด"
"เกิดเป็นน้องชายมาเฟียนี่มันท�ำตัวโคตรล�ำบากเลยว่ะ ไปไหนมาไหน
ก็ต้องมีคนเดินตามตูดต้อยๆ จะอะไรนักหนาน่ะเฮีย ไอ้พวกเวรตะไลนั่นมัน
ไม่ตามมาถึงเมืองไทยหรอก เฮียอย่าท�ำตัวเป็นเจ้าชีวติ ลันหน่อยเลย ขนาดพ่อ
ยังไม่เคยห้าม แล้วเฮียเป็นแค่พี่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามโน่นห้ามนี่ เห็นน้องชาย
เป็นนักโทษหรือไง" อลันตอกกลับอย่างไม่ยอมจ�ำนน และยังไม่แน่ใจด้วยซ�ำ้ ว่า
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เป็นข้ออ้างของภามหรือเปล่าทีบ่ อกว่าพวกคูแ่ ข่งทางธุรกิจซึง่ ไม่คอ่ ยลงรอยกัน
ก�ำลังป้วนเปีย้ นอยูท่ ปี่ ระเทศฝรัง่ เศส
"แต่ฉนั สั่ง นายต้องท�ำ ฉันพยายามหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้นายทุกครั้ง
แล้วนายก็พยายามปฏิเสธมันทุกครัง้ แต่คราวนีน้ ายเข้ามาอยูใ่ นสายตาฉันแล้ว
อย่าหวังเลยว่าจะท�ำตัวเหลวไหลเหมือนตอนอยู่อเมริกาได้" ภามต้องตบโต๊ะ
เสียงดังอีกครั้งแล้วออกค�ำสั่งอย่างมีอ�ำนาจกับน้องชายหัวดื้อคนนี้
"พรุง่ นีล้ นั จะออกไปข้างนอก" ร่างบางลุกพรวดขึน้ จากโต๊ะอาหาร เตรียม
พร้อมเดินหนีหน้าคนเป็นพี่ออกมาเพราะหมดความอดทน แต่เสียงห้าวทุ้ม
ก็ฉุดรั้งเขาไว้เสียก่อน
"จะไปไหนก็พาบอดี้การ์ดไปด้วยแล้วกัน"
"ไม่ต้อง ลันดูแลตัวเองได้"
"ถ้าเกิดเรือ่ งอะไรขึน้ มาหรือนายไปก่อเรือ่ งอะไรไว้ให้ฉนั ตามล้างตามเช็ด
ล่ะก็ ฉันจะเล่นงานให้หนักเลยคอยดู"
"ลันโตแล้วนะ ไม่ใช่เด็กสามขวบนะโว้ย จะอะไรนักหนา ปล่อยๆ บ้างเถอะ
ลันอยากมีอิสระ เข้าใจมั้ยเนี่ย"
"แต่มันคือค�ำสั่งของฉัน"
"ลัน-ไม่-ท�ำ" ร่างบางหันกลับมาจ้องมองใบหน้าคมคายนัน้ พร้อมเน้นย�ำ้
เสียงหนักทีละค�ำ
"ก็ลองดูนะอลัน แล้วเราจะได้เห็นดีกัน"
"เฮียภาม"
"อะไร"
"ลันจะโทรไปฟ้องพ่อที่ฮ่องกง"
"เชิญเลย" ภามส่งสายตาท้าทาย ท�ำให้อลันต้องเดินกระแทกเท้าขึ้น
บันไดไปชัน้ บนเพือ่ ยุตกิ ารปะทะคารมกับพีช่ ายเพียงเท่านี้ เพราะเหนือ่ ยหน่าย
เกิ น กว่าจะพู ด ออกไป หารู ้ ไม่วา่ คนซึ่ ง นั่ ง อยู ่ ที่ โ ต๊ ะ อาหารตอนนี้ อ ารมณ์
เกรี้ยวกราดแค่ไหนที่เห็นอาการต่อต้านของน้องชายตัวดี
อลันก็ยังเป็นอลันในความคิดของภาม น้องชายของเขาดื้อรั้น ทะเยอ
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ทะยาน เด็ ด เดี่ ย ว ไม่ย อมใคร และไม่ เ คยพอใจกับการถูกตีกรอบทั้ ง ที่
กรอบนั้นมันดีที่สุดส�ำหรับเด็กนั่นแค่ไหน แต่ความหวังดีและความห่วงใย
ที่ภามมีให้ก็สูญสลายไปจนหมดสิ้น
"ดื้อด้าน อวดดี คิดว่าโตแล้วหรือไงถึงได้ปีกกล้าขาแข็งกับฉัน"
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ตอนที่ 2
ปมอดีต
อลันเดินลงบันไดมาด้วยอาการสะโหลสะเหลในตอนเช้าเวลาแปด
นาฬิกาของวันใหม่ ทั้งที่ยังสวมชุดนอนเสื้อยืดสีขาวตัวบางกับกางเกงขาสั้น
สีน�้ำตาลผ้าเนื้อดี
แขนเรียวทั้งสองข้างยกขึ้นบิดขี้เกียจไปมา ขับไล่ความเมื่อยล้าเมื่อลง
บันไดขั้นสุดท้ายมาเหยียบพื้นพรมนุ่ม หากยังไม่ทันจะก้าวต่อพลันสายตา
ก็พบกับคนร่างสูงสวมชุดสูทสีครีมนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์สบายใจอยู่ที่
โต๊ะอาหารตัวสวย โดยมีสาวรับใช้คอยยืนรอรับค�ำสั่งอยู่ไม่ห่าง
อลันเบ้ปากนิดๆ รูส้ กึ หงุดหงิดแต่เช้าทีเ่ ห็นพีช่ ายยังอยูใ่ นบ้านไม่ยอมออก
ไปไหน กระนั้นก็จ�ำต้องพับเก็บทิฐิที่มีเข้ากระเป๋าไปเสียก่อนแล้วเปลี่ยนเป็น
สาวเท้าไปยังโต๊ะอาหารเพราะทนต่อความหิวไม่ไหว เนื่องจากตั้งแต่กลับมา
เมื่อวานก็ยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยสักอย่าง นอกเสียจากน�้ำเปล่าครึ่งแก้ว
ที่ยกดื่มรวดเดียวหมดเพราะความโมโห โกรธ เกลียดที่ประดังประเดเข้ามา
พร้อมกันในวันเดียวจนพานกินมือ้ เย็นไม่ลง
"ขอนมสด เบคอน ไข่ดาว หมูแฮม ไส้กรอก น�ำ้ ส้มคัน้ อืม...แล้วก็ขนมปังปิง้
สามแผ่น เร็วๆ ด้วยนะ ฉันหิวมาก" อลันออกค�ำสั่งกับสาวรับใช้รัวๆ แบบ
ไม่ตอ้ งคิดนาน ก่อนทีเ่ ธอจะก้มหน้าแล้วตอบรับด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนกับเจ้านาย
คนเล็ก
"ค่ะ คุณหนู"
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คนร่างบางนั่งรอ เคาะปลายนิ้วลงบนโต๊ะแล้วฮัมเพลงเบาๆ ไม่สนใจ
บุคคลที่นั่งหัวโด่อยู่ก่อนแล้ว ไม่แม้แต่จะเหลียวมองใบหน้าคมคายนั้นสัก
เสีย้ ววินาทีดว้ ยซ�ำ้ ไป ท�ำราวกับว่าพีช่ ายเพียงคนเดียวเปรียบเสมือนฝุน่ ละออง
ภายในบ้าน
แล้วมีหรือที่คนอย่างภามจะยอมให้ความเงียบเข้าครอบง�ำอยู่ได้นาน
เขาเหลือบมองใบหน้าหวานละไมแล้วกระตุกยิม้ มุมปากก่อนพับหนังสือพิมพ์
วางบนโต๊ะพลางยกถ้วยกาแฟร้อนขึ้นจิบ
"ทานอาหารเช้าเหมือนกับตายอดตายอยากมาจากไหน บอกแล้ว
ว่าให้กินมื้อเย็นด้วยกันเมื่อวานก็สิ้นเรื่อง แล้วเช้านี้จะกินลงเหรอในเมื่อพี่
นั่งอยู่ด้วย" เสียงที่ดังขึ้นลอยๆ ช่วยเรียกให้ดวงหน้าหวานนั้นหันกลับมาค้อน
ขวับใส่คนพูดทันควัน
"ก็คนมันหิว แต่ถ้าไม่มีเฮียนั่งเฝ้าอยู่ด้วยอาจอร่อยกว่านี้ก็ได้ ดังนั้นเฮีย
ควรจะรีบไปท�ำงานเพื่อให้ลันได้รับประทานมื้อเช้าอย่างมีความสุขนะครับ"
อลันตอบหน้าตายก่อนเมินหนีคนเป็นพีไ่ ปอีกทางทัง้ ทีเ่ ป็นฝ่ายรวนใส่เขาแท้ๆ
แต่ท�ำแบบนี้ยิ่งท�ำให้ภามมองกลับด้วยสายตาคาดโทษ
"วันนี้จะไปไหน" ภามเปลี่ยนประเด็นพูดคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศมื้อเช้า
กร่อยลงไปกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เขาต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากแค่ไหน
ไม่ให้ลงไม้ลงมือกับคนอวดดีที่นั่งร่วมโต๊ะ นี่ถ้าอลันยังเป็นเด็กสิบขวบล่ะก็
บางทีเขาอาจจับมาหวดก้นด้วยไม้เรียวสักทีสองทีให้หายดือ้ หายพยศเสียบ้าง
เว้นแต่ถ้าความอดทนสิ้นสุดเมื่อไร บางทีเขาอาจจะต้องท�ำเหมือนตอนอลัน
สิบขวบจริงๆ ก็ได้
"ไม่รู้ ยังนึกไม่ออก" คนเป็นน้องยังคงกวนประสาทใส่พี่ชายมาเฟีย
ได้อย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน ก่อนทีอ่ าหารมือ้ เช้าซึง่ เจ้าตัวสัง่ เอาไว้จะถูกยกมาวาง
ตรงหน้าพร้อมกับที่คุณหนูของบ้านโบกมือไล่สาวรับใช้ออกไปให้พ้นบริเวณ
ดังกล่าว
"คิดออกแล้วบอกด้วยนะ จะได้ให้โทนี่กับไรอันท์ตามไปดูแล"
อลันท�ำหูทวนลมกับค�ำสั่ง แต่กลับยกเรื่องอื่นขึ้นมาพูดแทน
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"ดื่มกาแฟมากๆ ระวังจะนอนไม่หลับนะเฮีย ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย"
ค� ำ พู ด ที่ เปล่งออกมาลอยๆ จากคนร่ า งบางขณะก� ำ ลั ง ใช้มีดหั่น เบคอน
เตรียมส่งเข้าปากนัน้ ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความห่วงใย แต่ภามรูด้ วี า่ มันไม่ใช่
ไอ้เด็กกวนประสาท น่าจับฟาดซะให้เข็ด
"ถ้านอนไม่หลับแล้วโหมงานหนักอีก ร่างกายอาจทรุดเอาง่ายๆ เดี๋ยว
จะป่วยเข้าโรงพยาบาลไปเสียก่อน ลันเป็นห่วง กลัวจะไม่มคี นมานัง่ บ่นเหมือน
พ่อคนที่สอง"
นั่นปะไร ภามคิดผิดเสียที่ไหน ความห่วงใยของน้องชายกลับกลายเป็น
ค�ำสาปแช่งแกมประชดประชันกลายๆ เสียนี่
มันน่านัก...
"ขอบใจนะที่เป็นห่วง แต่พี่ไม่เป็นอะไรไปง่ายๆ หรอก" คนร่างสูงเอ่ย
พร้อมรับเสื้อสูทสีด�ำมาจากสาวรับใช้ผู้รู้หน้าที่ จัดการสวมจนเรียบร้อย
เพื่อเตรียมเข้าบริษัท ก่อนบอดี้การ์ดส่วนตัวจะเดินเข้ามาบริเวณโต๊ะอาหาร
พร้อมกับภามก็เริ่มออกค�ำสั่งเสียงดังฟังชัดเพื่อจงใจให้คนที่ก�ำลังเพลิดเพลิน
กับอาหารในจานได้ยินถนัดหู
"ไรอันท์ เดีย๋ ววันนีไ้ ม่ตอ้ งตามฉันไปทีบ่ ริษทั นะ ให้คนอืน่ ไปแทน ส่วนนาย
กับโทนี่ฉันฝากดูแลคุณหนูด้วย อย่าให้คลาดสายตาล่ะ"
"ครับบอส" บอดีก้ าร์ดหนุม่ โค้งค�ำนับรับค�ำสัง่ เป็นมัน่ เหมาะ ก่อนจะเดิน
น�ำเจ้านายไปที่รถยนต์คันหรู ทว่าภามกลับรอให้ลูกน้องของเขาตรงไปยัง
หน้าคฤหาสน์ก่อน ส่วนเจ้าตัวมายืนซ้อนหลังคนร่างบาง ก้มหน้าลงจนเกือบ
ชิดแก้มขาวเนียนของอลันแล้วกระซิบอยู่ข้างดวงหน้าหวานละมุน
"ท�ำตัวให้น่ารักหน่อย แล้วก็อย่าดื้อ ไม่งั้นนอกจากพี่จะไม่รักแล้วยัง
จะเล่นงานนายด้วยนะ คอยดูแล้วกันว่าพีจ่ ะท�ำจริงหรือเปล่า" พูดจบคนร่างสูง
ก็กดจมูกลงบนแก้มนุม่ นัน้ แรงๆ อย่างอารมณ์ดี โดยทีค่ นเป็นน้องชายเบีย่ งตัวหนี
การรุกรานอย่างรวดเร็วของคนเป็นพี่ไม่ทัน
"ไอ้บ้าเอ๊ย!" อลันยกมือถูแก้มตัวเองแรงๆ รู้สึกหมดอารมณ์กับอาหาร
เช้ามื้อนี้แล้วจริงๆ ทั้งที่ท้องยังร้องเสียงดังโครกครากไม่หยุด

Page ������� �������������������������.indd 13

9/23/16 11:17 AM

14 ขอโทษที... พระเอกเรื่องนี้เป็นมาเฟีย

มาเฟียหนุม่ ก้าวเข้ามานัง่ ในรถลีมซู นี คันหรูประจ�ำต�ำแหน่ง โดยมีคนขับรถ
คอยท�ำหน้าที่เป็นอย่างดี และบอดี้การ์ดที่ตามเขาไปบริษัทด้วยอีกหนึ่งคน
รถยนต์ คั น สวยเคลื่ อ นออกไปจนพ้ น อาณาเขตของคฤหาสน์ ไม่กี่ น าที
ชายหนุ่มก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรออกไปยังหมายเลขปลายทาง
เพื่อพูดคุยในประเด็นของน้องชายจอมแสบ
"ว่ า ไงภาม" ชายชราวั ย หกสิ บ ปี ก รอกเสี ย งมาตามสายเมื่ อ รู ้ ว ่ า
เป็นลูกชายคนโตโทรข้ามประเทศมาถึงเกาะฮ่องกง "เรื่องเจ้าอลันอีกล่ะสิ"
คุณนิรุตน์ผู้เป็นบิดาพูดอย่างรู้ทันก่อนจะได้ยินเสียงภามถอนหายใจ
"ดื้อมากครับคุณพ่อ น้องเอาแต่ใจไม่เคยเปลี่ยนเลย"
"เอาน่า ปล่อยๆ ไปซะบ้าง อย่าไปตีกรอบจนน้องมันอึดอัดไม่เป็นตัว
ของตัวเอง เจ้าอลันก็โตแล้วคงดูแลตัวเองได้"
"แต่พ่อครับ ที่ผมท�ำไปเพราะผมเป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับน้องนะครับ"
"เป็นห่วงน่ะได้ แต่อย่าไปบังคับจิตใจน้องให้มาก จะว่าพ่อตามใจ
น้องเราก็ได้นะ แต่พอ่ เคยบอกภามแล้วใช่มยั้ ว่าพ่อจะดูแลเจ้าตัวเล็กให้ดที สี่ ดุ
เท่าที่พ่อจะท�ำได้"
ภามลอบถอนใจออกมาอีกครั้ง ก็เพราะพ่อของเขาเลี้ยงตามใจแบบนี้
ยังไงล่ะ อลันถึงได้ดื้อรั้น
คนเป็นลูกเริม่ มีสหี น้าวิตกกังวล ท�ำไมเขาจะไม่รเู้ รือ่ งนี้ เขารูด้ ไี ม่ตา่ งจาก
คุณนิรตุ น์ผเู้ ป็นพ่อบังเกิดเกล้าของเขา มีเพียงแต่อลันทีย่ งั ไม่รเู้ รือ่ งราว เพราะ
ไม่มใี ครกล้าเปิดเผยความลับในอดีตให้ลกู อีกคนต้องเจ็บปวดใจหรือมีปมด้อย
"ครับพ่อ" ภามตอบเพียงเท่านั้นความหนักใจก็เข้ามาแทนที่ เขาเอง
ใช่ว่าจะเชื่อผู้เป็นบิดาทั้งหมด เพราะพ่อชอบตามใจ หากแต่ตอนนี้น้องอยู่
กับเขา มีหรือที่คนอย่างภามจะต้องตามใจให้อลันเหลิง ไม่มีทางเสียหรอก
"ถึงเจ้าตัวเล็กจะไม่ใช่สายเลือดแท้ๆ ของพ่อ แต่พอ่ ก็รกั เขาเหมือนลูกแท้ๆ
นะภาม" นัน่ คือประโยคสุดท้ายจากผูเ้ ป็นพ่อของชายหนุม่ ก่อนทีท่ า่ นจะวางสาย
ไปเงียบๆ
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"16.38 วินาที ท�ำเวลาได้ดีมากบีม" เสียงห้าวทุ้มของชายหนุ่มร่างก�ำย�ำ
ร้องบอกพร้อมกดเครื่องจับเวลาค้างเอาไว้ ขณะที่มองเห็นชายหนุ่มร่างสูง
ผิวขาวก้าวลงมาจากรถยนต์คนั สีแดงสดทีเ่ พิง่ ทะยานเข้าหลักชัยไปเมือ่ สักครู่
บุรพลถอดหมวกกันน็อคออก เผยให้เห็นดวงหน้าขาวสะอาดเกลีย้ งเกลา
เขาสวมชุดนักแข่งรถสีขาวทีเ่ พิง่ ผ่านการซ้อมใหญ่มาหมาดๆ พลางก้าวมาหยุด
ตรงหน้าคนที่ยืนส่งยิ้มอย่างยินดี
"เยี่ยมมากเลย"
"ขอบคุณครับพีป่ ทั " บุรพลส่งรอยยิม้ จางๆ มาให้อกี ฝ่ายก่อนจะก้าวผ่านหน้า
เพือ่ เข้าไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้าในตัวตึกทีห่ า่ งออกไปไม่ไกล แต่แล้วก็ตอ้ งชะงักฝีเท้า
เอาไว้เมื่อถูกรั้งด้วยเสียงจากบุคคลเดิม
"ไม่มีตู้จะเก็บถ้วยรางวัลแล้วมั้งตอนนี้" ชายหนุ่มผู้รักความเร็วหันกลับ
ไปสบตาอีกฝ่าย เขากระตุกยิ้มมุมปาก น้อยคนนักที่จะได้เห็นเขาเผยรอยยิ้ม
แบบนี้ แต่คนแซวก็พูดผิดเสียที่ไหน ตู้โชว์ในบ้านแทบไม่เหลือพื้นที่ไว้เก็บ
ถ้วยรางวัลซึ่งได้มาจากการแข่งรถแล้ว
มีใครบ้างที่อยู่ในแวดวงกีฬาท้าความเร็วแล้วจะไม่รู้จักชายหนุ่มวัย
ยี่สิบเจ็ดปีที่ชื่อ 'บุรพล' ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ประเภทรถคอนเซ็ปต์
ทีไ่ ม่ตา่ งจากฟอร์มลู าวันเท่าไรนัก แต่รางวัลทีก่ ารันตีความเร็วนัน้ คงไม่ใช่สว่ นหนึง่
ในชีวิตทั้งหมดของเขาอย่างแน่นอน
จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเขามีรางวัลการันตีคุณภาพจนจะเต็มบ้าน
แต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ กลับขาดหายไปอย่างไม่มวี นั หวนกลับ คนทีเ่ ขาอยากจะ
ให้ยนื เคียงข้างคอยมองดูความส�ำเร็จกลับไม่ได้ยนื อยูต่ รงนี้ และคงไม่มวี นั นัน้
ตลอดกาล
"ผมขอตัวก่อนนะครับพี่ปัท" บุรพลตอบอีกฝ่ายเพียงสั้นๆ หรือเป็น
การตัดบทกลายๆ เพราะไม่รู้จะพูดอะไรต่อดี
"ยังไงวันมะรืนนี้ก็ท�ำให้ดีที่สุดนะ เข้าใจมั้ยบีม"
"ครั บ " ชายหนุ่มรั บ ค� ำ เป็ น มั่ น เหมาะ แต่แ ววตายั ง คงแฝงไปด้ ว ย
ความเศร้าหมอง จะมีใครสักคนมั้ยที่สังเกตแววตาคู่น้ีของเขานอกเสียจาก
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16 ขอโทษที... พระเอกเรื่องนี้เป็นมาเฟีย

ผู้มีพระคุณอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้
เพียงแค่คนเดียว...
"จ�ำไว้นะบีม สมาธิคือหัวใจส�ำคัญของการขับรถ นายต้องไม่ว่อกแว่ก
ไม่เอาเรือ่ งราวรบกวนสมาธิมาลงในสนามแข่งเด็ดขาด เพราะถ้าเมือ่ ไหร่ทนี่ าย
พลาด มันอาจจะหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตของนายเลยก็ได้" ผู้ฝึกซ้อมเดินมา
ตบไหล่ของบุรพลก่อนเป็นฝ่ายผละไปอีกทาง ทิ้งให้ชายหนุ่มนักแข่งรถชื่อดัง
ยืนเคว้งคว้างอยู่ตามล�ำพัง
ชินเสียแล้วกับการที่ต้องโดดเดี่ยว และมันคงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
อีกนานเท่าไรก็ไม่รู้ เขาไม่เคยตอบตัวเองได้เลยกับเรื่องนี้ ชายหนุ่มแหงนมอง
ขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไร้เมฆหมอก ทอดมองด้วยแววตาเศร้าหมองก่อนพูดพร�่ำ
ออกมาด้วยน�้ำเสียงเครือๆ
"สักวันหนึ่งผมอาจตามไป เราคงจะได้อยู่ด้วยกันนะครับ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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