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กลางโรงเรียนมัธยมนานาชาติสุดวิลาศของประเทศ

เดก็ผู้หญงิเกรดเก้าหน้าตาเกลี้ยงเกลาสวยหมดจดอย่างฝันฝ้าย

ก�าลงัเดนิไปยงัห้องเรยีนที่ไม่ใช่ของตน แต่เป็นของนกัเรยีนเกรดสบิสอง

ใครๆ กพ็ดูกนัว่าเธอนั้นเรยีนเก่งชนดิหาตวัจบัยาก แถมเรยีบร้อย 

มมีารยาทเหมอืนผ้าพบัไว้ ยงัไม่รวมดกีรกีารเป็นลกูสาวแท้ๆ คนเดยีว

ของ ภทัพงษ์ พรรณสกลุ ประธานบรษิทัสื่อสิ่งพมิพ์ระดบัเอเชยีที่มั่งคั่ง

ที่สุดยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ  และก�าลังจะอัประดับไปท�าธุรกิจด้าน

ไอที ส่วนมารดาของเธออย่างพรฝันก็โพรไฟล์แรงไม่แตกต่าง  เพราะ

ท่านเป็นสถาปนกิระดบัโลก การนัตคีวามหลกัแหลมโดยสถาบนัชื่อดงั

จากอเมรกิา และมเีชื้อสายเป็นผู้ดเีก่า

เสียงลือเสียงเล่าอ้างบวกกับความเป็นลูกผู้ดีตระกูลสูงท�าให้ 

ฝันฝ้ายต้องวางตวัเรดิ เชดิ และหยิ่ง เพื่อรกัษาระดบัหน้าตาในสงัคม 

อนัเป็นภาพลกัษณ์ที่ดตี่อตระกูล

ชวีติที่แสนจะเปรยีบได้ดั่งดอกฟ้าท�าให้ไม่มผีูช้ายที่ไหนกล้าเข้า

มาข้องเกี่ยว แม้เธอจะน่าพสิมยั และเหล่านกัเรยีนชายในโรงเรยีนจะ

โพรไฟล์ใช่เล่นกต็าม

ทว่าภายใต้การปั้นหน้าให้เรียบนิ่งนั้น ฝันฝ้ายกลับหลงรักรุ่นพี่ 
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คนหนึ่ง

เขาเป็นนักกีฬาว่ายน�้า และเธอเองก็ชอบว่ายน�้าเช่นกัน ท�าให้

สถานที่ที่พบพานกันครั้งแรกคือสระว่ายน�้าในโรงเรียน...เขาก�าลังว่าย

น�้าอยู่กบัเพื่อนพ้อง หยดน�้าพร่างพราวเกาะทั่วล�าตวัสมบรูณ์แบบ เธอ

เห็นเขารับผ้าขนหนูจากเพื่อนก่อนใช้มันซับไปทั่วใบหน้าขาวผ่อง คิ้ว

ด�าคมเข้ม ดวงตาคมกริบ ริมฝีปากแดงดุจกุหลาบในสวนหลังบ้านที่

แม่เธอปลูก

หลงมองเขาเช็ดผมเผ้าที่เปียกน�้าจนลู่ลงมาปรกหน้านานสอง

นาน จนเขาเผลอสะบัดเพื่อนชายที่กลายเป็นเพื่อนสาวได้ไม่นาน 

ตกสระน�้า เหตเุพราะเข้าไปสวมกอดลูบคล�า...เธอถงึได้สติ พอดกีบัที่

รุ่นพี่คนนั้นหนัหน้ามาตรงที่เธอนั่ง เธอจงึรบีกางหนงัสอืปิดหน้าไว้

มเีพยีงเธอที่ชอบเขา เพราะเขาไม่รู้ตวัด้วยซ�้า

จากคนที่ไม่เคยใส่ใจอะไรรอบตัว พอเริ่มสนอกสนใจคนที่เป็น

ดั่งพปัพเีลฟิ เธอกฉ็กีกฎของตวัเองแหลก เริ่มจากถามประวตัเิขาจาก

เพื่อนจนรู้ชื่อเสียงเรียงนามว่าแทนฤทธิ์ เป็นทายาทประธานบริษัท

อสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ส่วนวงศาคณาญาตกิช่็างน่ากลวั

ยิ่งนกั เพราะแต่ละคนเก่งชนดิไม่มใีครกล้ามาเทยีมเทยีบ

เรื่องความร�่ารวยกไ็ม่ต้องพูดถงึ คนในโรงเรยีนต่างยกให้เขาเป็น

ที่สดุตคีู่กบัข่าวฉาวเรื่องผู้หญงิ

แต่ถงึรุ่นพี่คนนี้จะเป็นทายาทมหาเศรษฐ ีสาวๆ ที่ชอบเขากลบั

ตกหลุมพรางรูปร่างที่น่ากอดและหน้าตาที่หล่อร้าย  บางคนถึงขนาด

เวิ่นเว้อไปว่าแม้เทพบุตรจุติลงมาก็ยังไม่อาจเทียบเท่าได้กับส่วนเสี้ยว

ของแทนฤทธิ์

ผูห้ญงิระดบัไฮคลาสหลายคนหวงัจะเกบ็แต้มให้เขามาเป็นหนึ่ง

ในคอลเลกชนัสะสมผู้ชายดกีรแีรงแห่งประเทศนี้ แต่กลบัต้องพ่ายแพ้

ยอมสยบเป็นฝ่ายโดนเก็บแต้มเสียเอง  และถึงประวัติเกี่ยวกับผู้หญิง 
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จะดี...แหลก เขาก็ยังเป็นดาวเด่นในสายตาสื่อมวลชนคนมีชื่อเสียง 

จากการออกงานสงัคมกบับดิา รวมไปถงึเรยีนรูก้ารบรหิารตั้งแต่ยงัเลก็ 

จากลงุ จนช่วยแบ่งเบาภาระของบพุการไีด้ตั้งแต่เพิ่งย่างเข้าวยัรุ่น

กติตศิพัท์ความหล่อเหลา เอาการเอางาน พ่วงด้วยความเจ้าชู้

ที่มีเสน่ห์เหลือล้น ท�าให้กลายเป็นคนที่น่าจับตามองแห่งวงการธุรกิจ

ไปโดยปรยิาย

เขาเคยออกรายการทีวีชื่อแฉแหลก มีพิธีกรสาวนามเจ๊ฉอเป็น 

ผู้ด�าเนนิการล้วงความลบั ตลอดรายการเจ๊ฉอมั่นใจเกนิล้าน  ซกัถาม

ละเอยีดยบิอย่างโนสนโนแคร์ความหล่อของพ่อคณุ หล่อนมั่นใจมากว่า

จะไม่ตกหลมุพรางลวงๆ ของแทนฤทธิ์ และจะบบีบงัคบัให้เขาตอบได้

ทกุค�าถาม

วนิาททีี่เจ๊ฉอเริ่มสมัภาษณ์เรื่องเกี่ยวกบัสาวๆ ซึ่งมข่ีาวตบตแีย่ง

เขากลางงานเปิดตัวทางด่วนที่บริษัทของพ่อเขาเป็นคนสร้าง  แทนที่

เดก็หนุ่มจะตอบตรงๆ อย่างที่เจ๊ฉอต้องการ กลบักระเซ้ากลบัว่า

“กไ็ม่ได้อยากจะท�าตวัแบดบอยหรอก แต่กต็้องยอมรบัละ ว่า

ความหล่อบางทกีส็ร้างหายนะได้เหมอืนกนั คณุว่าไหม”

แล้วเขาก็เลิกคิ้วมองเจ๊ฉอนิ่งก่อนกรีดยิ้มพรายจนคนที่มาดมั่น

ตอนแรกถงึกบัอ้าปากค้างอายม้วน อดัรายการต่อไม่ได้ ขนาดผูก้�ากบั

สาดน�้ามนต์เก้าวัดใส่เจ๊แกเพราะเดาไปเองว่าโดนคุณไสยที่แทนฤทธิ์

ท�าแต่กย็งัไม่หาย สดุท้ายเทปนั้นต้องตดัจบแบบงงๆ

รศัมคีณุชายฉาบด้วยความหยิ่งผยอง...ค�านี้ควรค่าแก่เขาที่สดุ

ฝันฝ้ายเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรเอาตัวมายุ่งเกี่ยวกับรุ่นพี่อย่าง

แทนฤทธิ์...หล่อ รวย และที่ส�าคญัเจ้าชูเ้หลอืร้าย แน่นอนเดก็วยัสบิห้า

ปีควรจะเดินกลับไปตามทางเดิม  และให้เรื่องนี้จบลงอย่างเศร้าคือ 

อยู่เฉยๆ ไม่ต้องท�าอะไร

แอบรกั แต่วนัหนึ่งคงจะลมืได้ ให้เขาเป็นคณุชายอยูบ่นหิ้งแสน
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เพอร์เฟกต์

แต่ชีวิตไม่มีอะไรเที่ยง  เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอเพิ่งล่วงรู้ว่า

ตนเองจะต้องย้ายไปเรียนอเมริกา ความคิดที่เคยจะเก็บเรื่องนี้เป็น

ความลบักเ็ปลี่ยนเป็นอยากให้เขารู้ แต่ไม่อาจหาญพอจะบากหน้าไป

บอกเขาตรงๆ เพราะชื่อเสยีงของตระกูลที่แบกไว้บนบ่าเลยตดัสนิใจมา

ที่นี่...ที่โต๊ะประจ�าตวัของเขา

ฝันฝ้ายหนักลบัไปมองตามทางเดนิอกีที เมื่อไม่เหน็วี่แววว่าจะ

มีใครผ่านมา  มือขาวพิสุทธิ์ก็จัดการหยิบของที่เตรียมมาใส่ไว้ใต้โต๊ะ

ของแทนฤทธิ์ มนัเป็นดอกกหุลาบพนัธุห์ายากที่แม่เธอทะนถุนอมปลูก

ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิอย่างดี พ่วงด้วยเครื่องประดับเรียบหรู

ส�าหรับผู้ชายนั่นคือคัฟลิงก์ดอกกุหลาบ ก่อนจะหยิบการ์ดหนึ่งใบขึ้น

มา และก�าลงัจะใส่เข้าไปในที่เดยีวกนั

“มาท�าอะไรที่โต๊ะพี่”

เธอสะดุง้ตกใจจนเกอืบท�าการ์ดตก ตวัเยน็วาบเหมอืนอณุหภมูิ

รอบตวัตดิลบกะทนัหนั สมองประมวลผลป่ันป่วน ไม่กล้าหนัหลงักลบั

ไปมอง ใจอยากจะให้เป็นรุ่นพี่คนอื่น  แต่ค�าว่า  ‘โต๊ะพี่’  แสดงความ

เป็นเจ้าของเสยีขนาดนั้น คงจะเป็นใครไม่ได้ นอกจากเขา

‘ซวยแล้วยายฝ้าย!’

กลั้นใจหมนุตวัหนัมาเผชญิหน้า กะจะคดิเรื่องโกหกขึ้นมาสกัเรื่อง 

แต่พอเหน็ใบหน้าหล่อร้ายของผู้ชายที่ชอบและบางครั้งแอบคดิเกนิเลย 

มนักท็�าให้เธอหูร้อนและค่อนข้างแน่ใจว่ามนัต้องแดง

“คอืว่า...คอื” รมิฝีปากบางเฉยีบกเ็ป็นใจรบัค�าสั่งอย่างภกัดนีกั 

ถงึกบัพูดตดิๆ ขดัๆ ให้ตาย ไม่สมเป็นเธอเลย

แทนฤทธิ์มองเดก็ผูห้ญงิผวิขาวกระจ่าง ดวงตาโตสวย จมูกเชดิ

รั้น รมิฝีปากอวบอิ่ม ถกัเปียยาวสองข้าง ผมบนหวัเรยีบตงึ ไม่มที่าที

ว่าจะหลุดออกมาสักเส้น ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอฉายแววสวยตั้งแต่
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อายุเท่านี้ แค่เห็นหน้าใกล้ๆ  ก็ยอมรับอย่างไม่มีข้อกังขาว่าแสนจะ

ถูกใจ คนอะไรท�าผมทรงพจมานโบราณคร�่าครแึล้วยงัดูดี

อยากจะชวนเด็กสาวลองออกเดตดูสักครั้ง แต่พอเห็นแววตา

อ่อนเดยีงสา  หน้าแดง  หูแดง  ลามไปถงึคอเสลายงัแดงชาดเพยีงอยู่

ใกล้ผู้ชายแค่นี้ มนักท็�าให้เขาจ�ายอมเปลี่ยนความคดิ

“หลงทาง?” แกล้งหยอกไปอย่างนั้น ใครจะหลงทางในโรงเรยีน

ที่เรียนมาหลายปี  และก็ได้เห็นสาวเจ้าส่งสายตาค้อนขวับมาให้ทันท ี

รู้เลยว่าแท้จรงิกน็่าจะดื้อใช่เล่น

“เปล่าค่ะ น้องขอตวัก่อน” พดูจบคนเอาตวัมาหาเรื่องกพ็ยายาม 

แทรกตวัออกมา เพราะแทนฤทธิ์ไม่ยอมหลกีทางให้ ยงัคงยนืเป็นไม้ซงุ

แขง็ทื่อ 

ฝันฝ้ายได้ยินเสียงแจ่มชัดว่าเขาหัวเราะในล�าคออย่างกวน

ประสาท  แต่เธอคงไม่เห็นว่าเขาก�าลังยิ้ม รับรู้แค่ว่าคนตัวสูงกว่าเธอ

มากก�าลงัก้มมองศรีษะด้วยแววตาแรงกล้า ท�าไมเธอรู้ กเ็พราะขนหวั

เธอลกุกระมงั

สถานการณ์บีบบังคับ สติเริ่มไม่อยู่กับตัว  ในที่สุดก็ตัดสินใจ

เบยีดเขาเพื่อให้หลกี แต่แล้วร่างกายกลบัเสยีดสกีนัอย่างน่าใจหาย

“ถูกตวัพี่แบบนี้จะดเีหรอ”

ไม่ดเีลย นั่นคอืค�าตอบในใจ

แกล้งท�าเสยีงด ุแต่กย็อมขยบัให้เดก็สาวเดนิผ่าน กระนั้นก่อน

สาวน้อยจะได้ไปถงึไหน ตาคมปลาบกด็นัเหน็ดอกกหุลาบสแีดงใต้โต๊ะ

กับกล่องใส่เครื่องประดับก�ามะหยี่สีด�า  ความคิดที่ว่าจะปล่อยเธอไป

เลยสะดดุ

“ชอบพี่?”

เจ้าของร่างบางชะงกัครู่หนึ่ง หลบัตาลงช้าๆ ก่นด่าตวัเองในใจ

ว่าตดัสนิใจพลาดแล้วที่มาอยู่ตรงนี้ จ�าใจหนัหน้าสวยไปสบตาอกีรอบ 
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ก่อนจะโกหกค�าโตอย่างที่ตวัเธอเองยงัคดิว่า...ไม่น่าพูดไปได้

“เปล่าค่ะ หนูเอามาให้รุ่นพี่คนอื่น”

เดก็หนุ่มยิ้มกริ่มทนัททีี่เจ้าตวัโป้ปด หากเธอยอมรบักจ็บ แต่นี่

โกหก มันท�าให้เขากระสันอยากเอาชนะ ด้วยการท�าให้เธอพูดความ

จรงิ มผีู้หญงิมาสารภาพรกัหลายคน ควงผู้หญงิกห็ลายคน แต่ไม่เคย

มใีครเลยสกัคนที่ท�าให้รู้สกึอยากเป็นนายพรานออกล่าเท่าเธอ

“คนไหนล่ะ  ชอบใคร  บอกพี่ได้นะ”  วางท่ากอดอก ขมวดคิ้ว 

นิดหน่อย หรี่ตาเล็กน้อยประหนึ่งสงสัยใคร่รู้เหลือเกิน เท้าหนาย่าง

สามขมุไม่กี่ก้าวกป็ระชดิตวัฝันฝ้าย

เด็กสาวตกใจ  เขาเป็นผีน้อยแคสเปอร์หรือไง เมื่อกี้้ก็มาอยู ่

ข้างหลงั แป๊บเดยีวกถ็งึตวัเธออกี ในช่วงก�าลงัต่อว่าในใจ แทนฤทธิ์ก็ 

ฉกฉวยการ์ดในมอืคนที่ก�าลงัยนือึ้งออกไป และเปิดอ่านอย่างรวดเรว็

“พี่แทนฤทธิ์เอามานะคะ”

“รู้จกัพี่ด้วย แน่ใจนะว่าไม่ได้ชอบพี่”

ด้วยความตกใจฝันฝ้ายจงึเผลอตวัเข้าไปสวมกอดเพื่อจะยื้อแย่ง

การ์ดโรแมนตกิที่ก�าลงัจะกลายเป็นการ์ดอปัยศใบนั้น ไม่คดิเลยว่าคน

แสนฉลาด (เรยีน) อย่างเธอจะตามเล่ห์เหลี่ยมเขาไม่ทนั และถ้าที่บ้าน

รูว่้ามาท�าอะไรงี่เง่าแบบนี้ มหีวงัต้องถูกส่งกลบัไปเรยีนวชิากลุสตรใีหม่

โดยป้าเฟื่องฟ้าผู้เคร่งครดั...โอ ไม่นะ แค่คดิกส็ยองแล้ว

“กอดพี่แล้วอย่าคดิว่าจะจบง่ายๆ”

พอรู้ตัวว่าก�าลังลวนลามเขาทางอ้อม แขนเรียวคล้องอยู่รอบ 

ล�าคอเขา จมูกคมสนัแทบจะจดหน้าผากเธอ และรมิฝีปากรุน่พี่แสนกล

ก�าลงัยิ้มพริ้มเพรา  ดวงตาร้ายกาจเหลอืบลงมองเธอหยอกเย้า  เธอก็

รบีดดีตวัเองออกห่างก่อนจะไปยนืหน้าแดงข้างๆ

“ไม่กอดแล้วเหรอ พี่ไม่หวงหรอก”

ใครอยากกอดเขากนั
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เด็กหนุ่มอมยิ้ม  เหล่มองเด็กสาวที่หน้าซีดแล้วซีดอีกก่อนเปิด

การ์ดอ่านต่อ “ชอบพี่แทนฤทธิ์นะคะ”

เสียงทุ้มสุภาพอ่านข้อความที่ท�าให้เธออายที่สุดในชีวิต  ถ้า 

หายตวัได้อยากหายวบัไปเดี๋ยวนี้ เขาอ่านซึ่งหน้าอย่างนี้ได้อย่างไร และ

ยิ่งจะจบัไข้เมื่อเหน็สายตากรุม้กริ่มมองเธออย่างจบัผดิ ล้อเลยีน ก�าชยั 

เขามนัร้ายกาจ

“เขยีนแค่นี้เองเหรอ  คนอื่นเขยีนบอกรกัพี่สบิหน้ายงัไม่พอเลย

นะ น้องนี่แปลกคน”

แถมหลงตวัเองมาก

“เอาเป็นว่าน้องขอตวัก่อนนะคะ”

“อย่าเดินหนีเป็นครั้งที่สอง  ชอบหันหลังให้พี่ ใช้ได้ที่ไหนกัน  

พี่โตกว่าเรานะ รู้หรอืเปล่า”

ห่างกนัแค่สามปี แต่ดูเขาพูดเข้า...เจ้าบงการ

แถมเขายังปราดเข้ามาจับข้อมือเธอแน่น  ฝันฝ้ายมองอย่าง

หวาดหวั่นปนหวั่นไหว  ชอบก็ชอบ  แต่ตอนนี้เขาก�าลังท�าให้เธอเริ่ม

กลวั กลวัว่าเขาจะท�ามดิมีร้ิายจนอยากจะโทร. เรยีกบอดกีาร์ดของพ่อ

มาคอยปกป้อง แต่ถ้าท�าอย่างนั้นมีหวังได้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต 

ทั้งๆ ที่เธอเป็นคนเดนิเข้ามาหาเขาเอง

แทนฤทธิ์เองเมื่อเห็นเธอเริ่มตัวสั่นก็ยอมปล่อยและอยากจะข�า 

ดูท่าต้องปฏิบัติต่อเธอด้วยความใจเย็นและสุขุมลุ่มลึกกว่านี้  ไม่งั้น 

ลูกแมวน้อยอาจเตลดิ

“คนืนี้บ้านพี่จดัปาร์ตฉีลองเรยีนจบ อยากไปไหม”

เด็กหนุ่มเอียงคอถามอย่างเชิญชวน  ท�าฝันฝ้ายตาพร่าไปชั่ว

ขณะ รู้สกึอดึอดัหายใจไม่ออก ใจไม่รกัดดี้านหนึ่งตะโกนลั่นทุ่งว่า ‘นี่

แหละคอืโอกาสที่ฉนัรอคอย’

“น้องว่ามนัคงไม่เหมาะ”  เธอตอบกลบัไปอกีแบบอย่างไว้มาด 
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ผินคอเชิดหน้าหลบลี้สายตาเขา แววตาเจ้าเล่ห์แต่ฉาบด้วยความ

อบอุ่นอวลคลุ้งขนาดนั้น ประหารเธอเลยเถอะ

“คดิอะไรมาก น้องข้ามขั้นกว่าผู้หญงิหลายคนที่พี่เคยควงแล้ว

รู้ไหม”  เมื่อเห็นเธอขมวดคิ้วท�าหน้าไม่เข้าใจ เขาก็หลุดข�า และท�า

เหนยีมอายอย่างที่เธอไม่เคยคดิว่าจะได้เหน็ “ก.็..น้องกอดพี่แล้ว”

“พี่แทนฤทธิ์!” เผลอตวาดเพราะไม่คดิว่าเขาจะล้อเธอด้วยเรื่อง

แสนน่าอายเมื่อครู่ แต่ดูเหมอืนรุ่นพี่สดุแสบจะไม่ทกุข์ร้อน แถมยงัท�า

หน้ามนึใส่

“ถ้าวนันี้น้องไป เราจะได้เจอกนั และพี่จะพาน้องเดนิชมรอบบ้าน 

เลยนะ” ล่อเธออกี เธอไม่ใช่เดก็สองขวบที่เหมอืนเอาตุ๊กตามาล่อแล้ว

จะรบีตะครบุ

“น้องอยากไปตรงไหนกไ็ด้” เขายื่นข้อเสนอต่อ

“ห้องนอนพี่ก็ได้”  มันเป็นประโยคที่ท�าให้เธอต้องอ้าปากค้าง 

เขาเป็นคณุชายจรงิหรอืเปล่า เพราะการกระท�าออกไปแนวเพลย์บอย

หื่นบ้ากามชดัๆ

“พี่แทน!”

“ถือซะว่า...ขอบคุณเรื่องดอกกุหลาบ”  แทนฤทธิ์หยิบกุหลาบ

งามแสนสวยใต้โต๊ะตัวเอง แค่ยกขึ้นมา  กลิ่นหอมของมันก็ฟุ้งไปทั่ว 

หอมเหมอืนกลิ่นกายเดก็สาวตรงหน้า คนอะไรตวัหอมมาก

ยลกหุลาบจนพอใจแล้วกเ็ปิดกล่องก�ามะหยี่สดี�า เมื่อเหน็คฟัลงิก์ 

เรยีบหรูมนักย็ิ่งตรงึใจเพิ่มขึ้นอย่างทบทว.ี..มนัถกูประดษิฐ์ขึ้นมาอย่าง

ดอกกหุลาบ

คนตวัโตยิ้มไม่หบุ เหลอืบตาขึ้นมองรุน่น้อง กเ็หน็เธอที่ตอนแรก

มองเขาอยู่เช่นกนัรบีผนิหน้าไปทางอื่น

“อยากให้พี่ใส่ตดิตวัไว้ตลอดเหรอ”

“ถ้าพี่ไม่ชอบ เอาคืนมาก็ได้ค่ะ”  เธอก�าลังจะเข้าไปแย่งคืน  
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แทนฤทธิ์กป็ิดกล่องและเกบ็ไว้ในกระเป๋าเสื้อ

ถ้าเธอจะแย่ง ครั้งนี้คงต้องถอดเสื้อเขา

“ไม่คนืหรอก เพราะพี่ชอบมาก ถ้าอยากได้คนืต้องเอาอย่างอื่น

มาแลก”

กลายเป็นเธอที่ได้แต่มองตาค้างอยู่กับที่ทั้งๆ  ที่เขาก�าลังเดิน

ออกไป  และเมื่อจะผ่านพ้นยังมิวายทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ท�าให้หน้า

เธอร้อนผ่าว

“คนืนี้พี่จะรอนะ”

ฝันฝ้ายยืนมองตัวเองอยู่หน้าบานกระจกหรูในห้องนอน

ใหญ่ของตน  ชุดเดรสสีหวานพอดีเข่ากับการถักเปียก้างปลาสองข้าง 

ท�าให้เธอดูเหมือนเด็กที่จะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์มากกว่าจะไปปาร์ตี

ฉลองเรยีนจบ

ใช่...เธอก�าลงัจะไปบ้านเขา

จะว่าไปไม่รู้อะไรดลใจเธอให้หาญกล้า บ้าบิ่น  เข้าไปในบ้าน

ของคนที่เพิ่งจะพบกนัได้ไม่กี่ชั่วโมง อาจเพราะเธอเองแอบชอบเขามา

นานเป็นปีเลยคุ้นเคยกับเด็กหนุ่มไปในตัว  แต่เขานี่สิ  เพิ่งเคยพบเธอ

ครั้งแรกกก็ลบัใจดอีย่างประหลาด  กระนั้นจะมเีหตผุลอะไรกช็่าง  ไป

สนุกสักหน่อยจะเป็นไร  เธอเองก็ผ่านงานเลี้ยงมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้า 

ทั้งของธุรกิจที่บ้านและของเพื่อนฝูงรวมถึงญาติสนิท  งานนี้ก็แค่งาน

ปาร์ตงีานหนึ่งเท่านั้น

“คณุหนฝู้ายแต่งตวัสวยเชยีวค่ะ จะไปไหนหรอืคะ” นมแสงเอ่ย

ทกัทนัททีี่ได้เหน็ หล่อนเป็นแม่นมของฝันฝ้าย และยงัเป็นหนึ่งในคนที่

เลี้ยงดูเธอจนเตบิใหญ่

“งานเลี้ยงค่ะนม ฉลองเรยีนจบ”

“ถกัเปียจะเข้ากนัเหรอคะคณุหนู ลองทรงอื่นไหมคะ”
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“ทรงอะไรดีล่ะคะนม”  สิ้นเสียงของเด็กสาว  นมแสงก็เข้ามา 

แกะยางมัดผมออก  คลายเกลียวของเปียหนา  ผมยาวสลวยทิ้งตัว

คลอเคลยีแผ่นหลงัอย่างงามล�้า และจากการถกัเปียท�าให้ผมยาวตรง

กลายเป็นลอนคลื่น สวยน่าดงึดูดและมเีสน่ห์โดยปรยิาย

“ปล่อยผมดีกว่าค่ะ  คุณหนูของนมเป็นสาวแล้ว  แถมสวยเสีย

ด้วย”

ฝันฝ้ายมองกระจกหลังจากเปลี่ยนทรงผมใหม่  ก่อนจะเอ่ย

ขอบคณุนมแสงผ่านกระจกนั้น สบิปีที่แล้วเธอเป็นเดก็ห้าขวบ พ่อแม่

รกั ทะนถุนอม สบิปีต่อมาเธอกลายเป็นสาววยัรุ่นอายสุบิห้า ถงึมอีนั

จะกิน แต่ขาดรอยยิ้ม  สิบปีต่อไปเธอจะเป็นเช่นไร  นั่นคือเรื่องที่เธอ

ก�าลงัคดิ

“คณุหนกู�าลงัจะไปเรยีนเมอืงนอกเมอืงนา อะไรที่อยากท�ากร็บี

ท�านะคะ จะได้ไปเรยีนอย่างสบายใจ”

นมแสงยงัช่วยเซตผมให้เข้าที่เข้าทาง ได้ยนินมแสงพูดแบบนั้น

ฝันฝ้ายกถ็อนหายใจเมื่อคดิถงึสิ่งที่เธอท�าในวนันี้ ซึ่งดูจะผดิพลาดจน

บานปลายไปใหญ่

“นมคะ วนันี้ฝ้ายท�าเรื่องที่ไม่ควรท�า”

“เรื่องอะไรคะคณุหนู”

“ฝ้ายไปบอกรกัรุ่นพี่ที่ฝ้ายชอบ”

นมแสงมอีาการแค่ตาโตขึ้นนดิหน่อยเท่านั้น ฝันฝ้ายกโ็ล่งอกที่

ไม่ถูกผรสุวาท เพราะหากเป็นป้าเฟื่องฟ้า ตอนนี้เธอคงโดนหวายทวง

หลงั

“...”

“ฝ้ายไม่ควรท�ามนัเลย นมเหน็ฝ้ายเป็นเดก็แย่หรอืเปล่าคะ”

นมแสงยงัเงยีบ เดาว่าคงก�าลงัสงสยัว่าเธอกม็คีนที่แอบรกัแอบ

ชอบด้วยหรือกระมัง  เหตุเพราะคืนวันที่ผ่านมา  เธอไม่เคยแม้แต่เผย
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พริธุสกัเลก็น้อย

“ความรักผิดด้วยเหรอคะ  นมรู้ว่าคุณหนูคิดอย่างไร  คุณหนู 

ไม่อยากค้างคา มอีะไรกต็้องเคลยีร์ นั่นคอืนสิยัของคณุหนูตั้งแต่เดก็ 

บางครั้งฐานะ  ชนชั้น  หรือกฎเกณฑ์ทางสังคมก็ซื้อความสบายใจให้

เราไม่ได้  นมเคารพและเข้าใจคุณหนู  ไม่ว่าคุณหนูจะคิดเห็นอย่างไร 

สิ่งที่นมอยากเหน็คอืคณุหนูมคีวามสขุเท่านั้นเองค่ะ”

“ฝ้ายรกันมนะ”

เธอสวมกอดนมแสงแน่น  ใบหน้าหวานซุกอกคนที่เลี้ยงดูเธอ

นานพอด ูคนสงูวยักล็บูหวัเธออย่างรกัใคร่เอน็ดกู่อนกดจมกูลงบนผม

หอมกรุน่ ไม่กล้าบอกเรื่องที่ตวัเองกต้็องออกไปจากบ้านหลงันี้เช่นกนั...

ยามที่คณุหนูแสนรกัเดนิทางไปอเมรกิา

  

ปาร์ตีฉลองเรียนจบที่บ้านของแทนฤทธิ์ถูกจัดอย่าง

ครกึครื้น  สวยงาม  อาหารนานาชนดิจดัตั้งเรยีงราย  ละลานตา  เกนิ

กว่าจะนบัได้ ทกุอย่างดูแสนประทบัใจมาก แต่เธอกลบัร้อนรุ่ม

เพราะนี่คอืงานแฟนซหีน้ากาก และเขาไม่บอกเธอเลยสกันดิ

ตอนแรกที่มาถงึ ฝันฝ้ายเปลี่ยนใจเดนิกลบัออกไปนอกงานแล้ว 

เพราะเธอแต่งตวัผดิธมีอย่างหนกั ทว่ากลบัมบีรกิรมาเชญิให้เข้ามาใน

งาน  แถมยังถามไถ่ว่าเธอใช่คนที่แทนฤทธิ์ออกปากเชิญเมื่อกลางวัน

หรอืไม่

บริกรคนนี้คงรู้  เพราะว่ามีแค่เธอคนเดียวที่ไม่ได้สวมหน้ากาก 

ละสิ

และเขาได้รับค�าสั่งอีกว่า  อย่างไรเสียก็ต้องกล่อมเธอให้ยอม 

เข้างานให้จงได้ ลงท้ายด้วยแทนฤทธิ์ขอโทษที่มาต้อนรบัเองไม่ได้ เธอ

เลยจ�าต้องเดนิเปิดเผยใบหน้าเข้ามาทั้งๆ ที่ทกุคนสวมหน้ากาก และ

ตามคาด เธอกลายเป็นจดุเด่นไปโดยไม่ตั้งใจ
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ในระหว่างที่รอเจ้าภาพของงานสุดบังคับ ฝันฝ้ายก็รินค็อกเทล

ใส่แก้วใสดื่มเพื่อฆ่าเวลา รมิฝีปากบางเหยยีดยิ้มเลก็น้อย ครุ่นคดิว่า

เหมอืนก�าลงัเข้าถ�้าเสอื เสอืร้าย ในขณะที่เธอเป็นเพยีงสิ่งมชีวีติเลก็ๆ 

ความน่ากลวัที่สดุที่เธอมคีงจะเป็นความผยอง ซึ่งข้อนี้แทนฤทธิ์กท็ิ้งห่าง

เธอเสยีราบคาบ

แล้วเธอจะเอาอะไรไปสู้กบัเขา

สาวสวยวัยแรกแย้มยืนอยู่ที่บาร์เครื่องดื่มคนเดียว  ดึงดูดให้

หนุม่ๆ อายมุากกว่าเธอสามปีเอี้ยวตวัมามองกนัจนคอแทบเคลด็ ไม่ว่า 

จะครั้งไหนๆ  เธอก็ไม่เคยชอบสายตาที่ผู้ชายเหล่านั้นโลมเลียม  แต่

ครอบครวัเธอสอนให้เกบ็ความประหม่า กดความโกรธ ความอาย หรอื

แม้กระทั่งความดใีจ และให้แสดงแต่พองามเท่านั้น

ตาหวานกวาดมองหาแทนฤทธิ์อยูต่ลอดเวลา เมื่อยงัไม่เหน็เขา 

เธอก็ดื่มค็อกเทลอีกแก้ว  แสงไฟในงานระยิบระยับจนตาเธอเริ่มพร่า

มัว  สงสัยเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในกระแสเลือดเริ่มท�างาน  

วงดนตรีกลางน�้าบรรเลงเพลงเชื่องช้าประหนึ่งโลกจะหยุดหมุน  ทว่า

ช่างท�าให้บรรยากาศโรแมนตกิ

“เต้นร�ากบัพี่สกัเพลงได้ไหมครบั”

บุรุษปริศนาเดินเข้ามาเอื้อนเอ่ยขอด้วยท่าทางสุภาพ  เขาสวม

หน้ากาก และเธอกร็ู้แน่ชดัว่าไม่ใช่แทนฤทธิ์...เขาไม่ได้ใช้น�้าหอมกลิ่น

นี้

ต้องบ้าไปแล้วที่จ�ากลิ่นน�้าหอมของเขาได้  ผู้หญิงคนอื่นเวลา

ชอบใครจะเป็นเหมอืนเธอหรอืเปล่า สกลิจมูกดขีึ้นมาฉบัพลนั

เธอมองบรุษุหน้ากากสเีทาตรงหน้าแล้วกส่็งยิ้มนุม่นวลให้ ก�าลงั

จะปฏเิสธ แต่มเีสยีงใครบางคนดงัแทรกขึ้นก่อน 

“คงไม่ได้ คนืนี้เธอเป็นคู่ของฉนั”

น�้าเสยีงลุ่มลกึและแฝงไปด้วยความเอาแต่ใจเฉกเช่นนี้มแีค่เขา
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คนเดยีว ฝันฝ้ายเหน็ผูช้ายคนนั้นพดูอะไรบางอย่างข้ามหวัเธอแล้วเดนิ

จากไปอย่างไม่อภริมย์

จะว่าไป ท�าไมแทนฤทธิ์ชอบมายนืข้างหลงัเธออยู่เรื่อย เขาจะ

รู้ไหมว่าใจเธอเต้นโครมครามไร้จังหวะแทบสิ้นสติ  และไม่อยากจะ

เหลยีวไป เพราะสดุที่จะระงบัความตื่นเต้นแบบนี้ แต่เพยีงเสี้ยววนิาที 

ความกลัวทุกอย่างก็ถูกท�าลายลงแค่เธออยากเห็นหน้าเขา...หลังจาก

พรุ่งนี้ จะได้เจอกนัอกีเมื่อไหร่กไ็ม่รู้ได้

“อย่าเพิ่งหนัมา”

เขาเข้ามาใกล้อีกจนฝันฝ้ายได้กลิ่นน�้าหอมที่เพิ่งสูดไปเมื่อ 

กลางวนั แล้วกต็้องตวัแขง็ทื่อเมื่อเขาหยบิหน้ากากมาสวมให้เธอจาก

ทางด้านหลงั ผูกรั้งไว้กบัศรีษะ

“หนัมาได้แล้ว”

สาวน้อยท�าตามดั่งแทนฤทธิ์มมีนตร์สะกดอนัศกัดิ์สทิธิ์ เธอเหน็

เขาอยู่ในชุดสูทสีด�าเนี้ยบ  ใบหน้าหล่อคมสวมหน้ากากสีด�าสนิทเข้า

กบัชดุ ทรงเสน่ห์เหลอืร้าย และเคลอืบไปด้วยความน่าค้นหา เธอเหน็

ดวงตาเขาชดัเจน เขาก�าลงัมองเธออย่างล�้าลกึ ท�าเธอหวามไหวอย่าง

ทกุครั้ง

“ฝ้ายดูดมีาก” 

เธอยิ้มให้เขาก่อนจะชะงกั...เขารู้ชื่อเธอ

“ไม่มอีะไรที่พี่ไม่รู้” พอเดาออกกเ็ลยบอกก่อนเธอจะถาม 

ฝันฝ้ายเม้มปากสนิท  ไม่รู้จะพูดอะไร  ก่อนเบี่ยงหน้าหนีไป

สงัเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆ แทน แต่สิ่งที่ได้กลบัมาท�าเธอต้องรบีหนักลบั

มามองคนข้างกายด้วยแววตาตื่นๆ  เพราะผู้คนจ�านวนมากก�าลังจ้อง

เขาและเธออย่างเอาเป็นเอาตาย

“พี่ไม่ได้เอาหน้ากากประหลาดใส่ให้ฝ้ายใช่ไหมคะ” 

แทนฤทธิ์หลดุข�าอย่างเอน็ดูเธอก่อนส่ายหน้า “ท�าไมถามแบบ
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นั้น” สงสยักติตศิพัท์เรื่องชอบแกล้งของเขาคงจะดงัไปทั่วละสทิ่า

เธอยังหันซ้าย  หันขวา มองบริเวณรอบข้าง  บอกตรงๆ  ว่าไม่

ไว้ใจเขานกั เพราะรู้อยู่ว่าเขาแสบน้อยเสยีที่ไหน

“กค็นอื่นก�าลงัมองเราด้วยสายตาแปลกๆ”

แทนฤทธิ์ยิ้มอ่อนโยนเมื่อเธอออกอาการลุกลี้ลุกลน  เจ้าตัวจะ 

รู้ไหมว่ามาดที่พยายามรักษาไว้นั้นหลุดแล้ว  ถึงจะชอบนาทีนี้ที่เธอดู

ร้อนรนเป็นธรรมชาติ  แต่จะชอบมากกว่านี้ถ้าเธอมองแค่เขา  ไม่ใช่

กระวนกระวายมองแต่คนอื่น

“พวกเขาไม่ได้มองเรา พวกเขามองฝ้าย และเหตผุลคอืเพราะ

ฝ้ายสวย”

เดก็สาวชะงกักกึ หยดุมองคนอื่นอตัโนมตั ิกะพรบิตาถี่ๆ  แล้ว

หนักลบัมาหาแทนฤทธิ์ พอจะรู้แล้วว่าท�าไมผู้หญงิถงึหลงเขากนันกัหนา

“พี่ไม่บอกว่าเป็นงานแฟนซหีน้ากาก ฝ้ายจะได้ใส่ชดุราตรยีาว

และสวมหน้ากากมา” เธอเปลี่ยนเรื่องคยุเมื่อเขายงัจ้องหน้าเธอไม่ละ

สายตา

“กพ็ี่ต้องการให้ฝ้ายมองหาพี่  ในขณะที่พี่เหน็ฝ้ายตลอดเวลา” 

อธบิายพลางหยบิแก้วเหล้าขึ้นมา 

เธอเผลอมองรมิฝีปากที่ก�าลงัจดขอบแก้วนั่น ใจกเ็ริ่มเต้นไม่เป็น

ส�่า แต่กพ็ยายามเกบ็อาการชวนเขาคยุต่อ

“เพื่ออะไรคะ”

“เพื่อให้คนืนี้ฝ้ายคดิถงึแต่พี่” น�้าเสยีงจรงิจงัท�าเธออึ้งไปชั่วครู่ 

คาดหวงัว่าคงเป็นแค่หมาหยอกไก่ แต่นี่ไปไกลกว่านั้นเพราะเท่าที่เธอ

อ่านได้แววตาเขาไม่ได้โกหก หรอืแทนฤทธิ์ที่คนอื่นว่าแสนร้ายนั้นเธอ

จะหยั่งถงึได้ยากมาก

“พี่ก�าลงัหลอกให้ฝ้ายหลง?” ลองเดาสุ่ม ก่อนที่เธอจะเหน็เขา

กระตกุยิ้มกบัตวัเอง แล้วดื่มเหล้ารวดเดยีวหมด จากนั้นกว็างแก้วบน
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เคาน์เตอร์บาร์

“เปล่า...พี่แค่อยากให้ฝ้ายจ�าวันนี้ตลอดไป”  ประโยคที่มากไป

ด้วยนยัชวนให้สาวน้อยงนุงงและสบัสน

“เต้นร�ากนัไหม” แทนฤทธิ์ถามทั้งๆ ที่เธอกบัเขาก�าลงัเดนิเข้าสู่

ฟลอร์เต้นร�า เขาวาดแขนโอบเอวบางหลวมๆ และรั้งเธอเข้ามาชดิแนบ

ฉบัพลนั เมื่อเธอก�าลงัจะเดนิชนกบัรุ่นพี่คนอื่นที่เดนิสวนทางมา

“กม็างานเต้นร�านี่คะ”

จังหวะดนตรีอันไพเราะชวนหลงใหลท่ามกลางบรรยากาศใต้

แสงจันทร์สาดส่องท�าให้ฝันฝ้ายลืมทุกอย่างในโลกไปชั่วขณะ  ลืมว่า

เธอเป็นใคร  ลืมว่าเขาเป็นใคร  ลืมแม้กระทั่งว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทาง 

แทนฤทธิ์โค้งค�านับให้เธอพร้อมๆ  กับเธอถอนสายบัวให้เขาอย่างให้

เกยีรตติามธรรมเนยีมสากล

เขาช่างดหูล่อเหลาปานเจ้าชายในเทพนยิาย หน้ากากที่เขาสวม

ยิ่งดึงดูดเร้าใจ  ปากหนาคลี่ยิ้มให้เธอจางๆ  ตามมาด  เขาตรึงเธอไว้

ด้วยตาคมทรงอ�านาจ วนิาททีี่เธอเผลอไผลมองดวงตาคู่นั้น เขากโ็อบ

เธอด้วยมือข้างหนึ่ง  ส่วนอีกข้างจับมือบางของเธอไว้  คนที่เพิ่งได้สติ

ปั้นหน้าให้เป็นปกต ิและวางมอืข้างที่เหลอืลงบนไหล่แทนฤทธิ์

“อย่าท�าตวัแขง็ส”ิ

เธอหน้าแดงทนัททีี่เขาพดู เรยีนเต้นร�ามาหลายคลาส แต่ไม่เคย

เต้นร�ากบัผู้ชายจรงิๆ สกัครั้ง ยอมรบัเลยว่าตื่นเต้นที่สุดในชวีติ แต่ก็

ไม่คาดคดิว่าคนที่ก�าลงัเต้นด้วยจะสมัผสัได้

“กฝ็้ายไม่เคยเต้นร�ากบัผู้ชายสกัคน”

“ไม่เคยมผีู้ชายถูกเนื้อต้องตวัเลยมากกว่า”

ท�าไมเขาจะดูไม่ออกว่าเธอเกร็งจากสัมผัสของเขามากกว่าจะ 

เกรง็ด้วยสายตาคนรอบข้าง ไม่อยากจะคดิว่าเธอยงับรสิทุธิ์ แต่กแ็อบ

เผลอนกึไปบ้าง...บ้าเอ๊ย เธอยงัเดก็ และเขาไม่นยิมกนิเดก็
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“อายุสิบห้าจริงเหรอเรา”  เขาพยายามชวนเธอเปลี่ยนเรื่องคุย

เพื่อเบี่ยงความคดิของตนเองที่เริ่มจะเลยเถดิขึ้นเรื่อยๆ

“ท�าไมคะ ดูเดก็ไปเหรอ” กระเซ้ากลบัพร้อมยิ้มอวดไรฟันขาว 

ไม่รู้ท�าไมเธอใจกล้าที่จะคุยกับเขาขึ้นมาเสียดื้อๆ  คงไม่ใช่เพราะดื่ม

คอ็กเทลไปสองแก้วแล้วท�าให้แอลกอฮอล์ฉดีพล่านอยู่ในกระแสเลอืด

หรอกกระมงั

แทนฤทธิ์ยิ้มตามคนตวับางเมื่อเหน็เธอยิ้มกว้าง วนันี้เธอดูสวย

จนเขาไม่อยากจะให้ใครที่ไหนมอง  หน้าตาเธอดูอ่อนเยาว์  แต่กลับ

งดงามกว่าสาวอายุยี่สิบ  เขาไม่เคยเห็นใครอายุแค่นี้แต่กลับเจิดจรัส

ดจุดวงดาวที่อยู่บนฟ้าได้เท่านี้ จนได้มาเหน็กบัตาว่ามเีธอ

“เดก็เสยีจนพี่อยากให้ฝ้ายโตวนันี้วนัพรุ่ง”

ฝันฝ้ายไม่เข้าใจในความหมายที่เขาจะสื่อ “พี่พดูเหมอืนตวัเอง

อายมุากกว่าฝ้ายสบิปีอย่างนั้นแหละค่ะ”

เธอเข้าใจไปคนละทางกบัที่เขาคดิเลย...แต่กด็กีว่าให้เธอรูว่้าเขา

หื่นขนาดไหน

“สิบห้ากับสิบแปดห่างกันแค่สามปีก็จริง  แต่ลองฝ้ายอยู่เกรด

สบิสองและมองเดก็เกรดเก้าส ิถ้าของไทยก ็ม. สามกบั ม. หก ฝ้าย

ว่ามนัต่างกนัไหมล่ะ”

เธอคดิตามและมองย้อนถงึตวัเอง มนักจ็รงิอย่างที่เขาว่า พอโต

ขึ้นเราก็มองว่าคนอายุน้อยกว่าเด็กมาก  แต่สิ่งที่เธอไม่ได้บอกเขาคือ

เธอมองเขาไม่เหมอืนเดก็อายสุบิแปด

เขาเจ้าเล่ห์ เจ้าชู้ ไว้มาดผู้ดอีย่างที่คนอายเุท่านี้ไม่ค่อยท�า เธอ

ชอบผูช้ายที่คล้ายพ่อของตวัเอง ที่ส�าคญัคอืดเูป็นผู้ใหญ่ และดเูหมอืน

แทนฤทธิ์คอืทั้งหมดที่เธอใฝ่หา คดิมาถงึตรงนี้กร็ูส้กึเนื้อตวัร้อนผะผ่าว 

จนต้องเบนสายตาหลบหน้าคมไปมองอย่างอื่น

“ไม่อยากคยุกบัพี่เหรอ พี่ถามค�า เราตอบค�า”
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เขาใจดีถาม  แถมยังยิ้มอย่างน่าหลง รอยยิ้มนั้นท�าให้ฝันฝ้าย

ผ่อนคลายลง และเพิ่มพูนความกล้ามากขึ้นแบบไม่คาดคดิ

“คยุได้ทกุเรื่องเลยเหรอคะ”

“ทกุเรื่อง”

คนเป็นรุ่นพี่ก�ามอืเธอที่วางบนมอืเขาน้อยๆ แผ่ซ่านความผ่อน

คลาย  เพิ่มความอ่อนโยน  ด้วยไม่อยากให้เธอเกร็ง  เพราะไม่จ�าเป็น

เลยยามที่เขาสมัผสัตวัเธอ

“พี่มแีฟนมากี่คนแล้วคะ”

แทนฤทธิ์ขมวดคิ้วเข้มเลก็น้อย แต่วนิาทตี่อมาเขากค็ลายออก

“ไม่เคยม”ี มอืหนาที่เกาะเกี่ยวร่างบางเริ่มลงน�้าหนกัมากขึ้นจน

ฝันฝ้ายรู้สกึได้ เธอเหลอืบมองมอืเขา แต่ไม่ได้ตดิใจสงสยั

“แต่เท่าที่ฝ้ายอ่านหนงัสอืพมิพ์ หรอืแม้แต่คนในโรงเรยีนพดูกนั 

เขาบอกว่าพี่มผีู้หญงิเยอะ”

ที่จริงเขาอยากหลุดข�า  แต่ท่ามกลางผู้คนคับคั่งอยู่บนฟลอร์

เต้นร�าเช่นนี้ดูจะเป็นการเสยีมารยาท

“มผีู้หญงิควง  ผู้หญงิอย่างนั้นเรยีกว่าแฟนเหรอ”  เขาถามเธอ

กลบั ขณะเดยีวกนักเ็หลอืบไปเหน็ผู้หญงิคนหนึ่งที่เขาเคยควง  

หล่อนเต้นร�ากับผู้ชายคนอื่น  แต่ยังจ้องมองเขาเขม็งและขยับ

เข้ามาเรื่อยๆ  แทนฤทธิ์จึงส่งรังสีอ�ามหิตไม่ลดละ  ประกาศแน่ชัดว่า 

ไม่ต้องการให้ผู้ใดได้ยินบทสนทนา ‘ส่วนตัว’  หล่อนจึงหน้าเสีย  ก้าว

ถอยและไปทางอื่น

“หมายความว่าไงคะ”

เขาอยากเอามอืหนาประคองหน้าใสๆ มาจูบเหลอืเกนิ  เธอใส

บรสิทุธิ์ พ่วงด้วยความอยากรู้อยากเหน็ ตดิที่ว่าหากท�าเช่นนั้นเธอคง

วิ่งเตลดิกลบับ้าน...แล้วเขาคดิบ้าอะไรวะเนี่ย

“เรายงัเดก็ ถามเรื่องอื่นดกีว่าไหม”
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“เมื่อกี้พี่บอกว่าจะตอบทกุเรื่อง”

ไม่ยอมด้วย...ลูกใคร

“ตอบกไ็ด้ เรานี่ดื้อจงั...พี่ไม่เคยมแีฟน ไม่เคยตอบรบัใคร ไม่เคย 

คบหาหรอืใช้ค�าว่าดูใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้หญงิพวกนั้นกบัพี่เป็น

ความสัมพันธ์เพื่อจุดประสงค์บางประการ  พี่ได้สิ่งที่อยากได้  ส่วน 

พวกเธอกไ็ด้สิ่งที่ตนเองอยากได้”

“พี่ให้เงินหรือสิ่งของมีค่ากับพวกเธออย่างที่เขาลือ?  ไม่ใจร้าย

ไปเหรอคะ” เธอตั้งข้อสงัเกตเมื่อเขาไขกระจ่างด้วยค�าอธบิายไร้หวัใจ 

เขาพดูออกมาเหมอืนตวัเองด้านชา ไร้ความรกั แต่ที่่เธอสมัผสัมนัไม่ใช่

“การแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทยีมยตุธิรรมจะตาย ใจร้ายตรงไหน” 

แทนฤทธิ์แก้ข้อหาที่เดก็สาวมอบให้ เธอจะรูบ้้างไหมว่าการพดูคยุเรื่อง

แบบนี้ท�าให้เขาจนิตนาการไปถงึยามอยู่บนเตยีงกบัเธอ

บ้าฉบิ เขาต้องยบัยั้งชั่งใจไม่ให้ตะครบุเธอเหมอืนพวกโรคจติ

“พี่เคยชอบใครบ้างไหม”

“ไม่เคยชอบ แต่ถูกใจน่ะม”ี

“พี่ถูกใจฝ้ายใช่ไหมคะ  คืนนี้เลยท�าทุกอย่างให้ฝ้ายขนาดนี้” 

ถามเสียงเบา  แต่หนักแน่นทุกค�า นัยน์ตาใสมองเขาอย่างอยากได้ 

ค�าตอบ

“พี่บอกแล้วไงว่าตอบแทนเรื่องกุหลาบกับคัฟลิงก์”  เขาพลิก 

แขนเสื้อให้เธอดูประกอบ  

ฝันฝ้ายเห็นเขาใส่คัฟลิงก์คู่ที่เธอให้ไปก็แก้มร้อน  “แปลว่าพี่ 

ไม่ถูกใจฝ้าย”

ไม่ถูกใจเหรอ...หึ

“เชื่อเถอะว่าฝ้ายไม่อยากให้พี่ถูกใจหรอก  เพราะทุกคนที่พี่ใช้

ค�านี้ล้วนแล้วแต่ลงเอยบนเตียง  และพี่ไม่เคยคิดกับพวกเขาเกินเลย

กว่านั้น”
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ฝันฝ้ายนิ่งไปชั่วขณะจติ ใจคดิวนเวยีนแต่ค�าว่าลงเอยบนเตยีง 

เธอเป็นคนชวนเขาคยุเองไม่ใช่หรอื พอเขาตอบมาตรงๆ เธอดนัท�าใจ

ไม่ได้

“...”

“พี่ไม่ใช่เทพบตุรละส”ิ เขาฝืนยิ้ม แต่มนัยงัดูบาดใจในสายตา

ใครหลายคน รวมทั้งเธอด้วย

“...”

“อยากกลบับ้านไหม...เพราะตอนนี้เราท�าหน้าผดิหวงัมาก” เขา

เย้าทั้งที่ตอนนี้ก�าลงัสบัสน และกลวัเธอจะกลบัจรงิๆ เสยีอย่างนั้น

“ไม่รู้ส ิฝ้ายไม่เชื่อที่พี่พูด”

เขาแค่นยิ้มให้ค�าตดัสนิของสาวน้อย

“พสิูจน์ให้ฝ้ายเหน็หน่อยได้ไหมคะ ว่าค�าว่าถูกใจของพี่ มนัแค่

เรื่องบนเตยีง” 

ค�าขอที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินจากปากฝันฝ้ายท�าให้แทนฤทธิ์

หยดุเต้นร�าทนัท ีพร้อมๆ กบัหวัใจดวงแกร่งที่แทบจะหยดุเต้นตาม เขา

มองเธออย่างค้นคว้า และเมื่อฝันฝ้ายยงัสบตาเขาไม่หลบเลี่ยง หวัใจ

ในอกกก็ลบัมาเต้นโครมคราม ความต้องการที่เขาหกัห้ามอยูท่กุวนิาที

สงูขึ้นลบิลบั ให้ตายส ิเขารู้ตวัแน่ชดัว่าอยากได้เธอขนาดไหน หมดสิ้น

จติส�านกึแล้ว...กบัค�าว่าสภุาพบรุษุ

“รู้ตวัหรอืเปล่าว่าก�าลงัขออะไร” 

และเป็นเธอที่อึ้งตาค้างเพราะท่าทีอ่อนโยนของเขาแปรเปลี่ยน

เป็นท่าทางดดุนั ไร้อารยะ กระนั้นปากเจ้ากรรมกย็งัตอบรบัอย่างไม่ได้

สนใจความกลวัที่เริ่มแผ่ขยาย

“ค่ะ ฝ้ายรู้”
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ห้องนอนกว้างใหญ่ไม่ได้ช่วงชงิความสนใจของเธอไปจาก

ร่างสูงที่บิดล็อกลูกบิดประตูและเดินเข้ามายืนเคียงใกล้แม้แต่น้อย 

ด้วยความประหม่าอายและระอา  เธอจึงเผลอถอยหลังจนสะดุดกับ

พรมสเีข้มเกอืบจะล้มลงไปแล้ว ดทีี่แทนฤทธิ์มาประคองไว้ทนั หน้ากาก

แสนเร้าใจบนใบหน้าเขากระชากอารมณ์  ท�าให้ฝันฝ้ายมนึไปชั่วขณะ 

รมิฝีปากของเขาช่างดูเนยีนนุ่ม ชุ่มชื้น น่าสมัผสัที่สดุ

“เปลี่ยนใจยงัทนันะ”

แทนฤทธิ์ถามตามมารยาท  เพราะที่จริงเขาก็ไม่อยากให้เธอ

เปลี่ยนใจเลยสกันดิ เขารู้ว่าเธอไม่ได้ต้องการเงนิ ไม่ได้ต้องการสิ่งของ

มคี่า แต่แค่ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเป็นหรอืบอกเล่า

เขาไม่รู้ว่าเธอมองเขาประดุจพ่อพระหรือเทวดาจากที่ไหน  ถึง

คดิว่าเขาจะดเีลศิเลอขนาดนั้น และความจรงิเรื่องนี้เขากแ็ค่ปฏเิสธเธอ

ไป เขามสีทิธิ์จะไม่ท�าตามที่เธอร้องขอ แต่ดูเหมอืนสถานการณ์ตอนนี้

มนัจะตาลปัตรไปหมด ตวัเขาเองเรยีกร้องบางอย่างจากเธอ บางอย่าง

ที่นุ่มนวลล�้าลกึพร้อมพรกัไปด้วยเสน่ห์

“คอืฝ้าย...ฝ้าย”

ฝันฝ้ายชกัเริ่มใจสั่น ไม่รู้ว่าตดัสนิใจผดิหรอืถกู แต่ก่อนที่เธอจะ

ได้คดิอะไรไปมากกว่านั้น เขากด็งึเชอืกที่ผูกหน้ากากสขีาวของเธอออก 

และเอามนัไปวางไว้บนโต๊ะที่อยู่ไม่ไกลด้วยท่าทางนิ่งเรยีบ

ท�าไมเขาถงึนิ่งได้ขนาดนี้ ทั้งที่เธอรู้สกึตื่นเต้นจนอยากจะวิ่งขึ้น

ยอดเขาเอเวอเรสต์ให้รู้แล้วรู้รอด

เดก็สาวมองคนที่เดนิกลบัมายนืตรงหน้าเธออกีครั้ง เขามองเธอ

นิ่ง นาน ดั่งคดิบางสิ่งบางอย่าง รบัรองเลยว่าถ้าเขาเป็นเมดูซ่า  เธอ

จะต้องเป็นหนิซ้อนหนิ

“ถอดหน้ากากให้พี่”

เธอสูดลมหายใจลึกๆ  นัยน์ตากลมโตไหวระริก  ทั้งหวาดหวั่น 
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ทั้งตื่นเต้น ทั้งสบัสนปนกนัสดุจะบรรยายได้ แต่ร่างกายกย็อมท�าตาม

ที่เขาบอก เธอเขย่งปลายเท้าขึ้น ก่อนจะเอื้อมมอืไปคว้าเชอืกและดงึ

จนหน้ากากสีด�าหลุดออก  และหน้าตาขาวผ่อง คมสัน  ในแบบฉบับ

ของเขากป็รากฏ เธออยากจะเป็นลมตาย

“อันที่จริงคู่นอนของพี่ต้องฉีดยาคุมทุกคน...แต่ว่าฝ้ายคงไม่มี

เวลา”

เขาพูดจะจะชดัเจนอย่างนี้เชยีวหรอื

“...”

“พี่จะป้องกนัเองแล้วกนั”

ตรงไปไหม

เขาขยบัแนบชดิตวัเธอมากขึ้น มอืหนาช้อนใบหน้างามที่ก�าลงั

เขินสุดขีดขึ้นจนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  ฝันฝ้ายใจเต้นระทึกเมื่อรู้ว่า

เขาก�าลงัจะจูบ  เธอไม่เคยจูบกบัใคร  ไม่เคยอยากมอบจูบให้ใคร แต่

พอเป็นเขาก็ดูเหมือนว่ามันก�าลังจะข้ามขั้นไปมากกว่าการสัมผัส 

รมิฝีปากของกนัและกนั

“พี่จะจูบฝ้ายเหรอคะ”

ถามเหมอืนพยายามจะยื้อเวลา จนได้ยนิเสยีงหวัเราะในล�าคอ

ของอกีฝ่าย เขาเลื่อนนิ้วหนามาไล้รมิฝีปากบางอย่างเผลอไผล

“เราก�าลงัจะท�ามากกว่านี้อกี จูบแค่เริ่มต้น”

ตอบเธอจบ แทนฤทธิ์กไ็ม่ปล่อยให้เวลาล่วงไปอกี รมิฝีปากเขา

ประกบเข้ากบัเรยีวปากบางของเธอทนัท ีแค่สมัผสัแรกแทนฤทธิ์กค็ราง

ออกมา  แสนจะชอบ  พอใจเหลือเกินกับรสชาติหวานล�้าลึกทันทีที่ได้

ลิ้ม ดวงตาคมเข้มสบกบัดวงตาฝันฝ้ายจนเธอต้องหลบัตาลง ไม่กล้า

จะประสานสายตามากเกนิไปกว่านั้น

เขาดูดริมฝีปากบนสลับกับริมฝีปากล่างของเธออย่างช�่าชอง  

ฝันฝ้ายรู้สกึเหมอืนโลกหมนุคว้าง 
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แทนฤทธิ์หยั่งเชิงด้วยการแตะเรียวลิ้นลงบนริมฝีปากล่างของ

เธอ  และเธอก็เผยอออกอย่างลืมตัว  เขาจึงสอดลิ้นหนาเข้ามาปะทะ

กบัลิ้นน้อย นั่นท�าให้เธอรู้สกึเหมอืนล้มคว�่าคะม�าหงาย

จูบแรกของเธอกบัคนที่เธอชอบ มนักด็แีล้วไม่ใช่หรอื แต่ท�าไม

เธอรู้สกึแข้งขาอ่อนแรงจนแทบครองสตไิม่อยู่ อกีนยัหนึ่งเธออยากจะ

เป็นลม และรู้สกึครั่นเนื้อครั่นตวัราวก�าลงัจะเป็นไข้

ฝันฝ้ายแทบไม่ตอบสนองแทนฤทธิ์ด้วยซ�้า ทว่าอารมณ์เสน่หา

ของเขากลบัพวยพุง่แรงอย่างประหลาด แทนฤทธิ์สอดลิ้นเข้าไปในปาก

เลก็แล้วหดกลบัอย่างเชญิชวน เร่งเร้าให้อกีฝ่ายตอบสนอง เมื่อลิ้นของ

คนช่างเสนอหดกลบัเรื่อยๆ ลิ้นน้อยกต็ามตดิโดยไม่รูว่้าก�าลงัถกูล่อลวง

ให้เข้ามาในปากรุ่นพี่เล่ห์ร้าย

ทันทีที่สาวน้อยติดกับดัก  คนตัวโตก็ดูดอย่างแรงจนเธอคราง

ประท้วง

“อื๊อ...พี่...”

“ไม่ชอบหรอืไง แต่พี่ชอบมากเลยรู้ไหม”

ฝันฝ้ายอายจนแทบแทรกแผ่นดนิกบัปฏกิริยิาเร่าร้อนที่แทนฤทธิ์

มใีห้เธอ เธอไม่กล้าจะตอบสนองกลบัในตอนแรก ไม่รูด้้วยซ�้าว่าวธิกีาร

จูบท�าเช่นนี้ เธอมกัเหน็แต่การประกบปากเลก็น้อยในทวี ีไม่คดิเลยว่า

จะล�้าลกึขนาดนี้  แทนฤทธิ์กระชากภาพที่เคยเหน็เหล่านั้นเสยีขาดวิ่น 

และที่ส�าคัญคืออารมณ์ที่เธอไม่เคยรู้สึกก�าลังตีวนเป็นเกลียวคลื่นใน

ช่องท้อง และแผ่ซ่านกระจายวาบหวามไปทั่วทั้งตวั

คนตวัโตครางเสยีงกระเส่า เรยีกอารมณ์ทั้งเขาและเธอให้หลดุ

โลด เขาอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนอบอุ่นอย่างง่ายดาย และพาไปยงัโซฟา

ที่อยู่ใกล้ๆ ให้เธอนั่งบนตกั หนัหน้าเข้าหาเขา โดยที่เขามอบจูบอย่าง

ต่อเนื่องไม่ขาดช่วง

เขาชอบจูบเธอเหลอืเกนิ อยากจูบทกุวนัทกุคนืด้วยซ�้า



รสสรา  29

ฝันฝ้ายเกรง็เมื่ออยูใ่นท่าน่าอาย เธอขนืตวัออกมามองแทนฤทธิ์

ที่ตอนนี้ใบหน้าแดงก�่า ลมหายใจหอบกระชั้น ตาปรอืฉ�่าด้วยเปลวไฟ

แห่งแรงปรารถนา

แต่เพียงครู่เดียวเขาก็โน้มคอเธอลงไปจูบอีก  จูบจนเธอหายใจ

ไม่ออก  เมื่อทานทนไม่ไหว  ปอดก�าลังจะขาดอากาศหายใจ  เธอก็

พยายามผลกัเขาออก

“หายใจทางจมกูตามปกต ิถ้าหายใจทางปาก พี่จะขโมยอากาศ

จากเราให้หมด”

แทนฤทธิ์ถอนจูบออกมาแล้วแนะ ยิ้มชดิรมิฝีปากงาม ก่อนจะ

เปลี่ยนยิ้มหวานเป็นจบูช�่าชองอกี เมื่ออารมณ์ถกูจดุเตม็ที่ เขากไ็ล้จมกู

คมสนัของตวัเองลงมาถงึล�าคอเสลา สดูดมกลิ่นเธอเข้าปอด จูบล�าคอ

ระหงเป็นล�าดบัถดัไป

“ท�าคสิมาร์กได้ไหม”

เขาถามทั้งๆ  ที่กดจูบเนื้อเธอบริเวณนั้นหนักขึ้น  และก�าลังจะ

กลายเป็นดูดดื่ม

“อื๊อ ไม่ค่ะ”

คนก�าลงัจะดดูเลื่อนใบหน้าแดงก�่ามามองเธอด้วยอารมณ์กรุน่ๆ 

อารมณ์พลุ่งพล่านขนาดนี้เธอยงัตอบว่า ‘ไม่’ 

ฝันฝ้ายเองกเ็หน็แววเคอืงขุ่นฉายอาบดวงตาคู่คมนั้น

“ท�าไม กลวัคนเหน็?” รุ่นพี่หนุ่มขมวดคิ้ว เอยีงคอตั้งข้อสงัเกต

“กลวัพ่อเหน็ค่ะ”

ได้ผล...เมื่อแทนฤทธิ์ชะงกัไป แต่ยงัไม่วายครางฮึ่มๆ ในล�าคอ

อย่างคนถูกขดัใจ...ยอมให้เพราะเป็นพ่อหรอก

เขาเปลี่ยนจากที่จะดูดเป็นไล้ลิ้นเบาๆ ลิ้นร้อนสมัผสัผวิคอเธอ

แค่เล็กน้อย  แต่ความร้อนในกายฝันฝ้ายกลับสูงลิ่ว  เธอบีบไหล่แกร่ง

ของรุ่นพี่แน่น ดวงตาใสซื่อสบตาคมอย่างหวาดหวั่น
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มอืหนาที่สวมกอดเธอค่อยๆ รดูซปิชดุที่สาวน้อย ‘ของเขา’ สวม

ใส่ออก  เธอตวัแขง็ต้าน ก่อนจะค่อยๆ ผ่อนคลายจากจูบร้อนที่แทน-

ฤทธิ์มอบให้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

ชุดเดรสสีสวยลงมากองอยู่ที่ช่วงเอวคอด  หน้าอกขาวของสาว

แรกรุ่นปรากฏต่อหน้าแทนฤทธิ์แม้ยงัมชีดุชั้นในขวาง อวบอิ่มเกนิอายุ

และรูปร่าง เขาจงึหายใจไม่เป็นจงัหวะทนัที

นอกจากเธอจะสวยไปทั้งร่าง ยงัน่ารกัน่าใคร่อย่างที่คนอื่นไม่ม ี

เขาลูบไล้แผ่นหลังนวลลออ  ใช้ปลายนิ้วชี้ลากไล้ไปตามแนวกระดูก 

สนัหลงัอย่างยั่วเย้า เรยีกขนอ่อนของเธอให้ลกุพรบึทนัที

“อื๊อ พี่แทน”

ก่อนมือจะวกกลับขึ้นมายังอาภรณ์ที่ห่อหุ้มทรวง  จดตะขอชุด

ชั้นใน  และก�าลังจะปลดด้วยความปรารถนาสูงสุดเกินจะหยุดยั้ง 

ฝันฝ้ายกจ็บัมอืเขาไว้

“ท�าไม”

“หยุดแค่นี้เถอะค่ะ  ฝ้ายรู้แล้วว่าพี่มีแค่เรื่องบนเตียงจริงๆ  พี่ 

ไม่เคยให้ใจใคร”

เหมอืนสวรรค์ถล่มลงตรงหน้า แทนฤทธิ์ทั้งอึ้ง พูดไม่ออก ผสม

ปนเปกับอารมณ์พิศวาสที่ยังไม่มอด  เธอยั่วเขา  ปลุกอารมณ์เขาให้ 

พุ่งพรวด แล้วถบีเขาตกเหว

“แกล้งพี่?”

“เปล่าค่ะ ฝ้ายแค่อยากรู้ว่าพี่คดิแค่นั้นจรงิๆ และฝ้ายกไ็ด้รูแ้ล้ว” 

ไม่พูดเปล่า แต่สาวน้อยตวัแสบยงัตะเกยีกตะกายลงจากตกัอุ่นๆ ที่มี

แท่งร้อนๆ ก�าลงัจะปรแิตกจากความต้องการ

ให้ตาย เธอต้องก�าลงัปั่นหวัเขาอยู่แน่ๆ

เขาไม่เคยเจอผูห้ญงิคนไหนมาล่อลวงให้เข้าห้อง ก่อนจะสะบดั

หน้าหนีเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น  แถมผู้หญิงคนนั้นยังเป็นเด็กอาย ุ
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สบิห้า ท�าไมรู้สกึเหมอืนตวัเองถกูหลอกให้ความหวงั แล้วโดนทิ้งขว้าง

แบบนี้

“จะไปไหน”

“จะกลบับ้านค่ะ พรุง่นี้ต้องเดนิทางแต่เช้า” ตอบไปพร้อมดงึชดุ

สวยขึ้นมาให้เข้าที่เข้าทาง

“เดนิทาง?” คนก�าลงัโกรธฉงน ก่อนจะลกุขึ้นจากโซฟาและเดนิ

เข้ามาใกล้เธอ พอดกีบัที่เธอรูดซปิเสรจ็ “ไปไหน”

“อเมรกิา”

อื้อหือ  เขาอยากจับเธอมาฟาดก้นให้หนักๆ จะไปสุดขอบโลก

ขนาดนั้นยงัไม่บอกเขาสกัค�า

“คดิจะบอกพี่เมื่อไหร่”

“ฝ้ายไม่คดิว่าพี่แทนจะอยากรู้” เธอตอบพลางหลบตา

เดก็ดื้อ เถยีงค�าไม่ตกฟาก

“ถ้าไม่มอีะไร ฝ้ายขอตวั...”

“เดี๋ยว ดื่มกบัพี่สกัแก้วก่อนส ิถอืว่าเลี้ยงส่ง” เขาเดนิกลบัไปที่

โต๊ะกระจก หยบิขวดใสและแก้วไวน์มาสองใบ ยามหนัหลงัไปเอาแก้ว

เมื่อครู ่ดวงตาคมกรบิมแีววครุน่คดิ และเธอคงไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบตวัเอง

ขึ้นมาฉบัพลนั  เพราะความรู้สกึตอนนี้...เขาก�าลงัอนาทรร้อนใจ  ยาก

จะหาอะไรมาดบั...‘แทนฤทธิ์จติใจเยน็ชาหายไปไหน กลบัมาสวิะ’

“ฝ้ายไม่ดื่มแล้วค่ะ วนันี้ดื่มไปแล้ว”

“แค่น�้าเปล่า”  เขาไม่ฟัง ทั้งยังรินไวน์ให้เธอ  และรินให้ตัวเอง

ตามล�าดบั

สาวน้อยลังเล  แต่สุดท้ายก็ยอมรับแก้วจากรุ่นพี่  เธออยากไป

จากที่นี่เตม็ท ีหากอยูต่่อต้องร้องไห้แน่ เพราะฉะนั้นเธอจงึตดัสนิใจดื่ม

รวดเดยีวหมด

“พี่เสยีใจที่ต้องท�าแบบนี้”
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“เสยีใจ? เรื่องอะไรคะ”

“พี่ใส่ยาปลกุเซก็ซ์ในแก้วของฝ้าย”

“บ้าแล้ว พี่ท�าแบบนี้ท�าไม” เธอตาเหลอืก แทบไม่อยากจะเชื่อ

ในสิ่งที่เขาพูด คนอะไรท�าผดิแล้วยอมรบัหน้าตาเฉย

“พี่ต้องการให้ฝ้ายขึ้นเครื่องไม่ทัน  อยากรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้

ฝ้ายจะตื่นไหวไหม”

“พี่แทน!”

“พี่จะท�าให้ฝ้ายลมืคนืนี้ไม่ลง”

“ไม่กลวัจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์หรอืไงคะ”

“กโ็ดนมนัทั้งคู่นี่แหละ พี่เองกย็งัไม่บรรลนุติภิาวะ”

เขายงักล้าบอกอกีว่าตวัเองกไ็ม่บรรลนุติภิาวะ เขาเป็นคนล่อลวง 

เธอแท้ๆ โบ้ยให้หารครึ่งได้ไง

“...”

“และฝ้ายไม่ใกล้เคยีงกบัค�าว่าผู้เยาว์เลย รู้ไหม”

แทนฤทธิ์วางแก้วลงและเริ่มเข้ามาใกล้ชิดเธออีกครั้ง  แต่ครั้งนี้

ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มลดการต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด  ไม่รู้เพราะก�าลัง

อึ้งหรือเพราะอารมณ์เร้นลับถูกปลุกกันแน่  เขามองเด็กผู้หญิงที่แค่ 

ไม่กี่นาทคีวามต้องการกเ็ริ่มคกุรุ่น  ไม่มที่าทางขดัขนื  แต่แทนที่จะรบี

จดัการให้เสรจ็สมอารมณ์หมาย...เขากลบัรู้สกึผดิ

นรกเถอะ เขารู้สกึผดิต่อเธอ

แน่ละ  เขาไม่เคยวางยาใคร  ยาที่เธอกินไปนั้นเป็นยากระตุ้น 

อารมณ์ชนดิอ่อนๆ ที่เพื่อนเขาเอามาฝาก แถมยงัแนะน�าให้ลองใช้ แต่

เขาเองยงัไม่ได้ลองกนิ เลยไม่รู้ว่ามนัจะมพีษิสงขนาดไหน

“ท�าไมฝ้ายร้อน”

เธอถามอย่างไม่เข้าใจ  เจ้าตัวจะรู้ไหมว่ากิริยาไร้เดียงสาดูน่า

จบักดมากในสายตาของผู้ชายที่ผ่านเรื่องแบบนี้มาไม่มาก...แต่กไ็ม่น้อย



รสสรา  33

“พี่กร็้อน”

ไม่ใช่เพราะยาหรอก  เขายงัไม่ได้กลนืสกัอกึ  แต่เป็นเพราะเธอ

มากกว่า

ร่างบอบบางล้มลงกองอยูท่ี่พื้น เหงื่อแตกจากความต้องการบาง

อย่าง มอืน้อยกอดร่างกายตวัเองไว้อย่างควบคมุอารมณ์ แทนฤทธิ์เหน็

เธอหน้าแดงก�่าอารมณ์พล่านขนาดนั้น  ก็อยากจะจับเธอถอดเสื้อผ้า

และท�าอะไรเสยีเดี๋ยวนี้ แต่พอเหน็ดวงตากลมใสมองเขาอย่างเกี่ยงงอน 

ตดัพ้อ กท็�าให้เขาอดเอน็ดูปนสงสารไม่ได้

“พี่อย่าท�าอะไรฝ้ายเลยนะ ฝ้ายไม่พร้อม”

ฉบิหาย เธอไม่พร้อม

เขาไม่เคยได้ยินค�านี้จากผู้หญิงคนอื่น  พวกเธอเหล่านั้นมีแต่

ความพร้อมยิ่งกว่าพร้อม แต่คนตรงหน้ากลบับอกไม่พร้อมทั้งๆ ที่เพิ่ง

กนิยากระตุ้นเข้าไป

แทนฤทธิ์นั่งลงข้างๆ  เธอแล้วเกลี่ยผมสลวยที่เปื้อนเหงื่อตาม

ขมบัออก เธอดิ้นรนจะถอยหนอีีก แต่เขารั้งร่างบอบบางมาสวมกอด

“ไม่พร้อมได้ไง ฝ้ายพร้อมแล้วรู้ไหม”

เขาท�าประหนึ่งก�าลงัอ้อนผูห้ญงิเพื่อขอมเีซก็ซ์ ‘ไอ้แทน รู้ถงึไหน

อายเขาถงึนั่น’

“ฝ้ายเป็นแบบนี้เพราะยา พร้อมแค่ร่างกาย แต่จติใจไม่พร้อม 

ถ้าพี่บอกว่าฝ้ายพร้อมจรงิ พี่ควรจะท�าให้ฝ้ายเตม็ใจส ิไม่ใช่แบบนี้”

เขาอึ้งไป เธอพูดถูกทั้งหมด เขาล่อลวงเธอ

แทนฤทธิ์คลายอ้อมกอดออกแล้วมองหน้าสาวน้อยที่ดวงตาเริ่ม

ฉ�่าปรือ  ความรู้สึกผิดยังเคลือบแฝงไม่ได้ว่างเว้นตั้งแต่กระท�าลงไป 

พร้อมๆ กบัส�านกึบางอย่างที่ไม่คดิว่าตวัเองจะมกีก็่อตวัขึ้นมา

เวลานี้คือช่วงที่ยากที่สุดในชีวิต  เพราะคนมาดมั่นและไม่เคย

สบัสนกบัสิ่งใด กลบัสบัสนในใจจนเข้าขั้นวกิฤติ
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“อย่าโกรธพี่”

ฝันฝ้ายมองใบหน้าหล่อเหลาที่เธอปรารถนาอย่างเผลอไผล 

วนิาทนีี้เขาดสูง่างามจบัใจ ดวงตาคมที่ก�าลงัมองเธออย่างร้อนแรงผสม

กบัแววส�านกึแห่งความดีในตัว  ท�าให้เธอแทบจะลมืสิ้นทกุอย่างที่เขา

เพิ่งกระท�า  รู้ว่าแทนฤทธิ์มีอ�านาจเหนือเธอขนาดไหนก็เพิ่งกระจ่าง 

ตอนนี้

“พี่แทนฤทธิ์”

มอืของแทนฤทธิ์ยงัคงปาดเหงื่อที่ไหลลงมาตามหน้างามไม่หยดุ

“หมื” ครางรบัสาวเจ้า ก่อนจะประสานสายตาอ่อนหวาน

“ฝ้ายร้อนจงั” พร�่าบอกเขาอกี 

คราวนี้แทนฤทธิ์กดจูบที่หน้าผากเธอ ไม่แน่ใจตวัเองเหมอืนกนั

ว่าควรจะแก้ปัญหาเช่นไร  ควรพาเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งเขา 

และเธอกลายเป็นข่าวดัง  หรือให้เธอดื่มน�้าเป็นลิตรๆ  เพื่อขับสารนั้น

ออกมา หรอืเขาจะสลายฤทธิ์ยาด้วยตวัเขาเอง

“พี่ช่วยไหม” เขาถามจรงิจงั

ฝันฝ้ายเบกิตาโต รบัรูว่้าเขาถามสิ่งใดภายใต้กระแสสมัปชญัญะ

อนัน้อยนดิ 

แทนฤทธิ์หวัเราะให้ความไม่ยอมของอกีฝ่าย แต่กอ็ุม้ร่างบางขึ้น

และวางลงบนเตยีงกว้าง

“ไม่เอา” บอกเขาก่อนเม้มปากเป็นเส้นตรง กลวัตวัเองจะร้องขอ

ไปอกีแบบ แบบที่วอนขอให้เขาเตมิเตม็แนบชดิ

แทนฤทธิ์เข้ามาตระกองกอดเธอแนบข้าง 

“ไปหาหมอไหมล่ะ”  เสียงแหบพร่าดังขึ้น  และค�าตอบที่ได้รับ

จากเธอคอืกริยิาสะบดัหน้าปฏเิสธจนผมเผ้าสยายเตม็หมอน

“งั้นอยู่นิ่งๆ...เดี๋ยวกด็เีอง”

เขาจับเธอหันมารับจูบหวาน  ฝันฝ้ายต่อต้านในคราแรก  ก่อน
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จะเปลี่ยนเป็นคล้องล�าคอหนาให้เขามอบจูบนานขึ้น  เธอจูบเงอะงะ 

ไร้เดยีงสา แต่เรยีกร้องให้เขาตอบสนอง จนแทนฤทธิ์ต้องถอนใบหน้า

ออกมายบัยั้งตวัเองไว้

“ถ้าแบบนี้คงจบไม่สวยนะคนสวย”

คนตวับางครางอย่างขดัใจ ไม่รบัรูแ้ล้วว่าเขาพดูห้ามปรามอะไร 

เธอเอาแต่จะจูบเขาท่าเดียว  และแทนฤทธิ์คงทนไม่ไหวหากเธอตอบ

สนองเขาอย่างน่ารกัเฉกเช่นนี้ มอืหนาดงึเนกไทออก ก่อนจะน�ามามดั

มอืสาวน้อยที่เริ่มอยู่ไม่สขุ ท�าเธอถงึกบัครางประท้วง

“คนืนี้พี่จดัการเอง เชื่อใจพี่นะ”

แทนฤทธิ์ลูบไล้เธอไปทั่วร่างผ่านชุดเดรสที่เธอสวมใส่  ฝันฝ้าย

ครางเป็นระยะตามความพอใจที่ได้รบั ไม่ว่าเขาจะแตะต้องตรงไหนก็

ท�าให้เธอมคีวามสขุล้นปรี่

เขาอยากกระชากชุดสวยนี้ออกเพื่อจะได้ยลโฉมเธออย่างถนัด 

ถนี่  แต่หากเธอเปลือยเปล่า  เขาคงห้ามตัวเองไม่ไหว  มือหนาบีบ

หน้าอกเธอเบาๆ  ผ่านเนื้อผ้า  ปากเขาจูบล�าคอของเธอ  ปรนเปรอให้

มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะที่รกัษาเธอไว้ให้ยงับรสิทุธิ์

ผ่านไปครูห่นึง่กบัการเล้าโลมทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมเีพราะเธอ

พร้อมแสนพร้อม ทว่าเขาอยากท�าในสิ่งที่ใจฝักใฝ่ ลูบไล้และสมัผสัเธอ

ไปทั่วตวั

อย่างน้อยเธอต้องตอบแทนในสิ่งที่เขาก�าลังปรนเปรอให้  ยัง 

ไม่รวมการห้ามใจครั้งใหญ่ที่สดุในชวีติ

แทนฤทธิ์สอดมือเข้าไปใต้กระโปรง  ฝันฝ้ายพยายามดิ้นเมื่อ 

‘ตรงนั้น’ ก�าลงัโดนคกุคาม

“อย่ากลวั” เขากระซบิกระซาบใกล้ใบหูขาว และขบเบาๆ อย่าง

อดใจไม่ไหว
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“อื๊อ พี่ อย่า...”

เขาจูบปลอบประโลมไม่ห่างเพื่อให้เธอลดความหวั่นกลวั ก่อน

จะสอดมือเข้าไปใต้กางเกงในตัวบาง  สัมผัสเนื้อแท้ที่ชุ่มฉ�่าไปด้วย 

สายธารแห่งความต้องการ

ฆ่าเขาเถอะ เธอชุ่มชื้นเสียขนาดนี้  หากผ่านคนืนี้ไปได้โดยเธอ

ยงัไม่ถูกล่วงล�้า เขาต้องบรรลอุรหนัต์เป็นแน่แท้

แทนฤทธิ์ลบูไล้เธออย่างเสน่หา กลางกายปวดหนบึที่สดุในชวีติ 

เขาแทบจะห้ามใจไม่ได้  ไม่ต้องจินตนาการว่าตรงนั้นของเธอจะสวย

ขนาดไหน เขาอยากดูด้วยตา แต่ถ้าเขาเหน็ รบัรองพรุ่งนี้คงต้องให้ย่า

เขาเป็นเถ้าแก่ไปสู่ขอเธอ ส่วนเธอคงไม่ต้องไปอเมรกิา

เขาลูบปุ่มกระสนัเบาๆ เธอกส็ั่นสะท้าน

“อ๊า พี่แทน อมื”

ส่วนตวัเขา ‘แทนจูเนยีร์’ แทบจะทะลกุางเกงออกมาอาละวาด...

จน ‘แทนซเีนยีร์’ ต้องข่มความต้องการ สกดัอารมณ์อยากด้วยทกุวธิี

ก�าราบใจ

เขาใช้แรงมากขึ้นเพื่อสร้างความหฤหรรษ์ที่ฝันฝ้ายได้พานพบ

เป็นครั้งแรก สาวน้อยวยัสบิห้าร�่าร้องเรยีกหารุ่นพี่เล่ห์ร้าย จนกระทั่ง

เขาส่งเธอไปพบความสุขที่พอจะสลายฤทธิ์ยานั้นได้  และท�าอีกครั้ง  

อกีครั้ง ตลอดคนื...
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‘ไอ้บ้า นายท�าอะไรเนี่ย แล้วท�าไมถึงแต่งตัวแบบนี้’

คนถกูถามยงัท�าหน้าเรยีบเฉย มองเพื่อนที่มาช่วยพาตวัเองออก

จากสถานีต�ารวจแวบหนึ่ง  ก่อนจะกลอกตาไปมาอย่างเซ็งๆ  เมื่อ 

สายตากวนๆ ของเพื่อนส�ารวจร่างกายเขา แถมยงัแบะปากแล้วถอย

ร่นไปยนือยู่ห่างๆ เหมอืนเขาเป็นตวัน่ารงัเกยีจ

‘นกึว่าตวัเองเป็น มารลินี มอนโร เรอะ ใส่วกิผมบลอนด์กบัตดิ

ไฝเนี่ย’

คนมาช่วยพูดพลางยกมอืลูบแขนสองข้างอย่างขนลกุ

กด็เูพื่อนเขาส ิเป็นผู้ชายแท้ๆ แต่กลบัสวมวกิผมสบีลอนด์ แถม

ยาวมาถงึท้ายทอย หน้ากท็ารองพื้นหรอือะไรสกัอย่าง ท�าให้ผวิที่ขาว

จั๊วะแบบมแีม่เป็นคนเชื้อสายจนีกลายเป็นผวิสแีทน แต่ที่พกีคอืบรเิวณ

เหนอืปากตดิไฝเมด็เลก็ๆ ด�าๆ เสรมิเสน่ห์ ไม่ใช่ส ิเสรมิความอจุาดได้

อย่างลงตวั...คณุชายหล่อเหลาฉบบัคนเย่อหยิ่งแบบมนัหายไปไหนวะ

‘ตกลงจะช่วยไหม’

คนที่อตุส่าห์ออกเวรแล้วรบีดั้นด้นมาช่วยเพื่อนถงึกบัอ้าปากค้าง 

ความหมั่นไส้พุ่งพรวด

‘ปฏเิสธได้เรอะ’

2
เราใกล้กันแค่กระจกกั้น
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‘งั้นกด็.ี..ไปช่วยเธอออกมา’

นี่ตกลงมนัขอร้องใช่ไหม ท�าไมรู้สกึเหมอืนโดนสั่งเลย

‘แต่นายท�ากูวอนโดนแม่ด่าฉบิหาย’

คนก�าลังท�าเพื่อนเดือดร้อนไม่ได้ละอายใจแม้แต่น้อย  กลับยืน

พงิรถหรู และเหล่มองเพื่อนอย่างมคีวามนยั

‘ท�าไมต้องท�าตาแบบนั้น...คดิอะไรของนายอยู่ บอกมานะเว้ย’

ด้วยรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆ  เพราะแม่เขาเป็นเพื่อนกับป้าสะใภ้

ของคนกวนส้นแบบมนั เลยรู้ว่าสายตาแบบนั้นคอืความหายนะชดัๆ

‘ก�าลังคิดอยู่ว่าจะควักความลับไหนของนายออกมาใช้ดี  อา...

เอาเรื่องที่นายกิ๊กกั๊กกบัพยาบาลหน้าใหม่ในห้องผ่าตดัดไีหม แม่นาย

คงชอบพลิกึ’

สาบานเลยว่าตอนนี้แมลงวนับนิเข้าปากเขาห้าล้านตวัแล้ว

‘ไอ้เพื่อนทรพ’ี

‘ถ้ายงัชกัช้า  ท�าให้ผู้หญงิในโรงพกัรอนาน  จะเปลี่ยนเป็นเรื่อง

นายแอบจบีคนไข้สาวซะ...คงไม่กระทบจรรยาบรรณอนัสงูส่งของนาย

หรอก...จรงิไหม’

เข่าของคนถูกขู่แทบทรดุลง ไอ้เพื่อนบ้ามนัรู้เรื่องพวกนี้ได้ยงัไง 

ขนาดเขายงัลมืไปแล้วเพราะมั่วสาวเป็นสบิ ใครจะไปจ�าได้

‘โอเคๆ  โคตรเกลียดเลย  แต่ถ้าฉันกับพ่อช่วยนาย  ฉันโดนแม่

สวดแน่ๆ งานนี้’

‘แม่นายเป็นหมอ พ่อนายเป็นคนช่วย จะโดนแม่สวดได้ไง’

พูดไปกย็ิ้มแฉ่งไป  เขารู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้ใครมอี�านาจใหญ่ที่สดุ 

ถึงพ่อเพื่อนเขาซึ่งเป็นต�ารวจมียศใหญ่  แต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านาย

ของพ่อมนัอกีทกีค็อืแม่ของมนันั่นแหละ

‘นายกร็ู้อยู่...อย่าท�าหน้าใสซื่อ’

‘ฉนัจะตอบแทนนายอย่างงาม’
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‘เหอะ ฉนัเอาคนืแน่ ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนรกั ว่าแต่ท�าไมนายไป

เกี่ยวข้องกับคดีเบนท์ลีย์ห้าคันพังงานแต่งวันนี้ได้วะ...แล้วผู้หญิงบน

โรงพกัเขาเป็นใคร’

คนถูกถามมองหน้าเพื่อนตัวเองแล้วยิ้มแบบชื่นมื่น  นัยน์ตา

พราวระยบั

‘เรื่องมนัยาว’

  

แทนฤทธิ ์พรีะประกาศติ เหม่อลอยไปถงึความฝันเมือ่คนื 

ขอบตาคล�้าจนตัดกับผิวขาวๆ  แสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้หลับลึก

เท่าใดนกั

ใช่แล้ว เรื่องมนัยาว

สมาธขิองแทนฤทธิ์กลบัมา และมองเหล่าพ่อบ้านนบัสบิที่ก�าลงั

วุ่นวายช่วยเขาแต่งตัวในห้องนอนซึ่งถูกสร้างไว้ในห้องท�างาน  อยู่สูง

จากพื้นดนิสามสบิชั้น ภายใต้อาคารสดุเอเลแกนซ์อย่างพรีะประกาศติ-

ทาวเวอร์

พ่อบ้านคนหนึ่งหยิบเสื้อเชิ้ตมาให้เขาเลือก  อีกหลายคนหยิบ

กางเกง  สูท  เนกไท  ถาดนาฬิกา  ถาดคัฟลิงก์  ตามมาวางตรงหน้า 

ชายหนุ่มตามล�าดับ  ยอมรับว่าเขาชินกับภาพเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆ  

เกดิมากม็คีนล้อมหน้าล้อมหลงั เคยถามเหล่าบรรพบรุษุเช่นคณุปู่หรอื

คณุย่าเหมอืนกนัว่าจ�าเป็นต้องมขีนาดนี้เลยหรอื  ท่านกไ็ด้แต่ตอบมา

ว่า...โตขึ้นกร็ู้เอง

แล้วตอนนี้เขาอายยุี่สบิเจด็ปีจะย่างยี่สบิแปด เขาประจกัษ์แล้ว

ว่าต�าแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินหรือซีเอฟโอของพีระประกาศิต- 

คอนโดแอนด์พรอ็พเพอร์ตี้นั้น เวลากนิข้าวยงัหาได้ยากยิ่ง เรื่องจปิาถะ

อื่นๆ หยดุคดิไปได้เลย เรื่องการแต่งกาย เสื้อผ้า อาหารการกนิของเขา

จงึมเีหล่าพ่อบ้านจดัการให้ตลอด
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“คฟัลงิก์คู่โปรดของผมล่ะ”

แทนฤทธิ์ถามทั้งๆ ที่ไม่ได้มองหน้าคูส่นทนา เมื่ออกีฝ่ายไม่ตอบ 

ใบหน้าคมสันจึงเงยขึ้น  หยุดการติดกระดุมเสื้อเชิ้ตคัตติงเนี้ยบแบบ 

ดบัเบลิคตั

“ชิ้นไหนหรอืครบั”

พ่อบ้านหน้าใหม่ดูอายยุงัน้อยถาม และสิ่งที่ได้รบัไม่ใช่ค�าตอบ

อย่างที่หวงั แต่เป็นเสยีงถอนหายใจ ตามด้วยการย้อนถามกลบั

“คณุเพิ่งมาท�างาน?”

“เอ่อ...ใช่ครบั” 

แทนฤทธิ์ถอนหายใจพรดือกีรอบ ครั้งนี้ทกุคนในห้องตวัแขง็ทื่อ

ทนัท ีคงมแีต่หวัหน้าพ่อบ้านอายหุกสบิปีนามว่าสเุรนกระมงัที่ยงักมุมอื

ไว้อย่างวางเฉย ประหนึ่งพร้อมรบัระเบดิทกุลูกที่ผู้เป็นนายจะโยนให้

“ดอกไม้หนึ่งเดยีวในกล่อง จ�าไว้ด้วยล่ะ ผมไม่ตอบค�าถามใคร

บ่อย เพราะหากผมต้องตอบบ่อยๆ ผมอาจพลั้งปากสั่งย้ายไปอยูแ่ถบ

ตะวนัออกกลาง...ให้ไปช่วยแต่งตวัอูฐแทน”

แต่สิ่งที่หวัหน้าพ่อบ้านคดิกลบัผดิไปถนดั  เมื่อเจ้านายของเขา

อธิบายด้วยน�้าเสียงเรียบเย็น  ทั้งยังมองไปที่คัฟลิงก์คู่นั้นด้วยดวงตา

อ่อนแสงลงอย่างเหน็ได้ชดั

ผเีข้าคณุแทนหรอือย่างไร ปกตพ่ิอคณุจะอาละวาดจนใครกเ็ข้า

หน้าไม่ตดิ

“ครบัท่าน”

แทนฤทธิ์พยักหน้า  ก่อนจะรับคัฟลิงก์รูปกุหลาบมาวางบนมือ 

มุมปากร้ายกระตุกยิ้มน้อยๆ  แต่พอเงยหน้าขึ้นมาเจอกับตานับสิบที่

ก�าลังอึ้งทึ่งมองเขาเหมือนตัวประหลาด  หน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นดุดัน 

ดงัเดมิ

ถ้าไม่ใช่คนที่สนิทสนมจริงๆ  เขาไม่นิยมหลุดมาด  ให้เห็นว่า 
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ตวัเขาเหมอืนยกัษ์กนิคนเลยยิ่งดเีข้าไปใหญ่...เรื่องนี้มทีี่มา

ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อน  แทนฤทธิ์เข้ามาท�างานในบริษัทของ 

พรีะประกาศติด้วยต�าแหน่งผูช่้วยรองประธานฝ่ายการเงนิ ดเูหมอืนว่า

เขาจะโดนครหาจากทั่วสารทิศว่าใช้เส้น  แถมยังมีบางคนในบอร์ด

บรหิารปรามาสเขาว่า ‘ไอ้หน้าอ่อน’

กถู็กนะ เขาไม่ปฏเิสธแม้แต่น้อยว่าหน้าเขายงัอ่อนเยาว์ผดิแผก

จากคนด่าลิบลับ  แต่ที่ยอมไม่ได้คือการด่าเขาเอามันไร้ซึ่งเหตุผล  

ตอนนั้นด้วยฮอร์โมนที่พลุ่งพล่านบวกกับหมั่นไส้คนมั่นหน้ามั่นโหนก 

เลยจดัการด้วยแม่ไม้มวยไทยที่คณุปู่สอน เริ่มด้วยท่ามอญยนัหลกั พอ

ผู้ชายคนนั้นจะชกกลบักส็วนด้วยปักษาแหวกรงั หลงัจากนั้นกด็เูหมอืน

คนปากดจีะโกรธหนกัจนยกขาขึ้นหมายจะเตะ เขาจงึจบัหกังวงไอยรา 

และจบด้วยหกัคอเอราวณั

กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต บอร์ดบรหิารวุน่กนัหมด เขาโดน

สอบ  และที่ส�าคัญโดนที่ประชุมท้าให้แก้ปัญหาเรื่องของการบริหาร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงินที่ตอนนั้นบริษัทก�าลังเผชิญ  มีเงื่อนไขว่า

หากเขาท�าได้ ต�าแหน่งซเีอฟโอหรอืรองประธานฝ่ายการเงนิจะตกเป็น

ของเขา และคนที่เรยีกเขาว่าไอ้หน้าอ่อนจะต้องขอโทษ 

แต่ถ้าท�าไม่ได้เขาจะต้องออกจากต�าแหน่งผู้ช่วยรองประธาน

ฝ่ายการเงนิที่ด�ารงอยู่ และจนกว่าจะอายสุามสบิปี เขาห้ามมบีทบาท

ใดๆ ในบรษิทัทั้งสิ้น

แทนฤทธิ์ยิ้มกริ่มและรับค�าท้าอย่างไม่เสียเวลาคิด  ครั้งนั้นเขา

วาดลวดลายโชว์ศกัยภาพจนทกุคนอึ้ง การบรหิารความเสี่ยงทางการ

เงินของพีระประกาศิตดีที่สุดในประเทศ  และแน่นอนป้ายหินอ่อน 

บนโต๊ะท�างานของเขาตดัค�าว่า  ‘ผู้ช่วย’ ออกไป และกลายเป็น  ‘รอง

ประธานฝ่ายการเงนิ’ ส่วนคนที่เรยีกเขาว่าไอ้หน้าอ่อนกต้็องมาขอโทษ 

นบัแต่นั้นกไ็ม่มใีครกล้าเทยีบเขาอกี
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“ผมเหน็คณุแทนชอบใส่คฟัลงิก์คู่นี้มาก  ชอบดอกกหุลาบหรอื

ครบั คราวหลงัผมจะให้ช่างท�าอย่างที่คณุแทนชอบ” หวัหน้าพ่อบ้าน

อย่างสเุรนเสนอหลงัจากเหน็เจ้านายหนุ่มเงยีบไปสกัพกั

“คู่อื่นก็ไม่เท่าคู่นี้หรอก  เพราะคู่นี้มันฝังใจ”  ตอบอย่างไม่ได้

น�าพาอะไรทั้งสิ้น  แทนฤทธิ์ติดคัฟลิงก์เข้าที่กระดุมข้อมือเสื้อทั้งสอง

ข้าง และเปลี่ยนเรื่องคยุ

“วนันี้ผมต้องท�าอะไรบ้าง”

สุเรนหยิบรายการนัดหมายขึ้นมาบอกผู้เป็นนายด้วยท่าทาง

สงบเสงี่ยม  “ตอนเช้ามีสัมภาษณ์ผู้สมัครที่จะมาเป็นผู้ช่วยฝ่ายการ

ตลาดคนใหม่ ส่วนตอนบ่ายมนีดักบัคณุทมิเบอร์ตนัครบั”

“ตอนค�่าล่ะ”

“ไม่มีอะไรครับ  คุณแทนอยากดินเนอร์กับคุณผู้หญิงท่านไหน

เป็นพเิศษไหมครบั”

แทนฤทธิ์นิ่วหน้ากับการถามอย่างอ้อมๆ...เห็นเขาเป็นคนหื่นที่

ต้องนอนกบัผู้หญงิทกุวนัหรอืไง ของอย่างนี้พกับ้างกไ็ด้

“ถามผมแบบนี้ ไม่เอาแคต็ตาลอ็กมาให้ผมเลอืกเลยล่ะ”

“อยู่นี่แล้วครบั”

คนเป็นนายเกือบจะอ้าปากค้างกับหนังสือปึกหนาตรงหน้า 

กลอกตามองเพดานสองสามรอบ ก่อนจะท�าตาขวางใส่พ่อบ้านใจกล้า 

“ให้ตายเถอะคณุพ่อบ้าน ผมประชด”

“เรียนตามตรง  ผมจ�าผู้หญิงของคุณแทนได้ไม่หมดหรอกครับ 

เพราะฉะนั้นท�าเป็นเล่มไว้เลยจะดกีว่า”

นี่เขาต้องขอบคณุด้วยไหม

“ไม่เอาคนไหนทั้งนั้น  ไม่มีอารมณ์”  เสียงขุ่นท�าให้พ่อบ้านคน

อื่นเหงื่อแตกพลั่ก ต่างจากสเุรนที่ยิ้มอย่างอารมณ์ดี

“ครบัคณุแทน เฮ้อ ห่างไกลเอดส์ไปอกีก้าว”
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“คณุพูดอะไรนะ”

“เปล่าครับคุณหนู...เอ๊ย  คุณแทน  ถ้าไม่มีอะไรแล้ว  ผมขอตัว

ก่อน”

“เชญิ”

ร่างเนียนขาวผดุผาดของคนทีเ่ป็นสาวสะพรัง่อย่างฝันฝ้าย

ยนือยู่หน้าตกึสูงเสยีดฟ้ากว่าห้าสบิชั้น Birabrakasit Tower คอือกัษร 

สีทองที่โชว์หราอยู่เหนือประตูใหญ่  เธอวางมาดเป็นสาวหัวสมัยใหม่

ความมั่นใจสูงที่พ่วงดกีรปีรญิญาโทบรหิารด้านการตลาดจากสถาบนั

เทคโนโลยแีมสซาชูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา หรอื MIT

มอืเรยีวขาวถอดแว่นตาด�ายี่ห้อดงัออก เผยดวงตางามหวานที่

ก�าลังไล่มองตึกตรงหน้าตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุด  ราวส�ารวจของ 

มีค่าชิ้นส�าคัญ  ถ้าใครรู้ว่าทายาทคนเดียวของพรรณสกุลอย่างเธอ 

เข้ามาสัมภาษณ์เพื่อจะได้ท�างานที่นี่  คงพากันฉงนปนแปลกใจ  ก็ใน

เมื่อบ้านเธอเองกม็บีรษิทัที่ใหญ่ใช่เล่น

แต่กเ็ท่านั้นละ เพราะตอนนี้มนัมคี่าเท่ากบัศูนย์

ฝูงชนมหาศาลย่านสีลมที่เดินสวนกันไปมาดึงฝันฝ้ายให้เข้าสู่

ภวงัค์เสมอืนเมื่อครั้งเธออยู่กลางมหานครนวิยอร์ก เดรสเข้ารปูสนี�้าเงนิ

ภายใต้สูทสีขาวยิ่งขับให้เธอโดดเด่น  อวดหุ่นโค้งเว้าด้วยสัดส่วนที่

สมบูรณ์แบบ เหนอืกว่าใครจะจนิตนาการไปได้

ในสายตาของเธอชดุนี้ดเูหมาะสม เสรมิความมั่นใจให้เป็นอย่าง

มาก แต่กลบัดูเซก็ซี่ขยี้ใจในสายตาหนุ่มๆ ออฟฟิศที่เดนิเลยผ่าน แม้

กระทั่งผู้หญงิด้วยกนักย็งัอดที่จะหนัมามองไม่ได้

เหตุการณ์แบบนี้เธอชินมาร่วมสิบปีแล้ว  ยอมรับว่ารักษาหุ่น

อย่างยอดเยี่ยม  เพราะเคยอยากไปสมัครเป็นนางแบบชุดชั้นในชื่อ 

ก้องโลกอย่างวกิตอเรยีซเีครต็ ความสมบรูณ์แบบของรูปร่างจากความ
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เพ้อฝันตอนเรียนไฮสกูลว่าจะได้ไปเดินแบบกระทบไหล่  เทย์เลอร์  

สวิฟต์  จึงส่งผลให้กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนที่เข้ามาในชีวิตอย่าง

คาดไม่ถงึ

ฝันฝ้ายหันเหความสนใจจากเรื่องอื่นวกเข้ามายังเรื่องส�าคัญ 

เมื่อสองสามวนัที่ผ่านมา เธอรบีตอบรบัทนัททีี่พรีะประกาศติตดิต่อให้

มาสมัภาษณ์งาน หลงัจากเธอสมคัรไปก่อนหน้านั้น

หญิงสาวอดชื่นชมการท�างานของที่นี่ไม่ได้เลย  ตั้งแต่เรื่องการ

สมัคร  การติดต่อกลับล้วนทันสมัย  น่าสนใจ  นั่นแสดงว่าเขาใส่ใจ 

รวดเรว็ และก้าวน�า

เรยีวขายาวก้าวเข้าสู่โถงใหญ่ชั้นแรก  ผู้คนเดนิกนัให้ควั่ก  เธอ

คดิว่าจะเหน็ภาพบรษิทัเก่าแก่สดุเฉิ่มเชยที่มโีต๊ะกั้นสูงเป็นช่องๆ ตั้งแต่

สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม  แต่เปล่าเลย  เพราะภายในพีระประกาศิต-

ทาวเวอร์ตกแต่งหรูหราชนดิที่ยากจะหาใครมาเปรยีบ

เหล่าพนักงานมีสีหน้ายิ้มแย้ม  มองผ่านกระจกเห็นผู้คนก�าลัง

ประชุมกันเป็นห้องๆ  เดาว่าที่นี่คงจัดการท�างานเป็นทีมเสียส่วนมาก 

ซึ่งตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างดีเยี่ยม  พนักงานทุกคน 

มีแท็บเล็ตในมือ  และทุกที่มีโต๊ะกลมชาร์จแบตได ้ เอื้อต่อการท�างาน 

ฉกีกฎสดุคลาสสกิที่ว่าห้ามจบัเครื่องมอืสื่อสารระหว่างท�างานเสยีขาด

สะบั้น

ทว่าที่เธอพอรู้  บริษัทของพีระประกาศิตท�าก�าไรได้ปีละหลาย

หมื่นล้าน เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่พวกเขาจงูใจให้คนท�างานได้อย่าง

ราบรื่น ท่ามกลางสิ่งยั่วยอุย่างโลกโซเชยีลมเีดยี

ถ้าพวกผู้บรหิารไม่เก่งมากในเรื่องสื่อสารกบัคน จูงใจคน พวก

เขากค็ง...ช่างบงการ

คิดมาถึงตรงนี้ก็นึกข�า  คนรวย  ผู้บริหาร  ทายาทธุรกิจหมื่นๆ 

ล้าน มใีครบ้างไม่เอาแต่ใจ
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เธอเองก็ควรจะเป็นหนึ่งในนั้น  แต่เมื่อมีปัญหากับครอบครัว 

ที่เคลยีร์ไม่จบ จงึต้องจ�ายอมเป็น ‘ข้อยกเว้น’ ไปก่อน

ฝันฝ้ายเยื้องย่างไปยังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่มีพนักงาน

บริการอยู่  หล่อนส่งยิ้มหวานมาแต่ไกลอย่างกระตือรือร้นจะให้ความ

ช่วยเหลอื

“ขอโทษนะคะ  ดิฉันมาสัมภาษณ์งานในต�าแหน่งผู้ช่วยรอง

ประธานฝ่ายการตลาด ไม่ทราบว่าต้องไปที่ไหน”

“ขอทราบชื่อด้วยค่ะ”

“ฝันฝ้าย พรรณสกลุ ค่ะ”

หล่อนใช้แลปทอปด้วยความเรว็แสง  ก่อนหนัมาตอบผูม้าเยอืน 

“หาป้ายชื่อในตะกร้าขวามอืของคณุ  ตดิมนั  และขึ้นไปชั้นสบิสองได้

เลยค่ะ”

ช่างน่าประทับใจในบุคลิกของพนักงาน  ไม่อยากนับเม็ดเงินที่

บริษัททุ่มไปกับการฝึกอบรม  จนขัดเกลาผู้คนให้มีบุคลิกน่ายกย่อง 

ชกัอยากรูแ้ล้วสว่ิาผูน้�าบรษิทัแห่งนี้จะทรงภมูแิค่ไหน เดาว่าเขาคงอายุ

ไม่ต�่ากว่าห้าสิบ  เป็นคุณลุงใจดีที่ไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่สามสิบปี

ก่อน รู้งี้น่าจะเอากระเช้ารงันกเสรมิสขุภาพตดิมอืมาฝาก

งานอ้อนผู้ใหญ่ให้รกัให้หลงเธอถนดัเชยีว

 

“คณุแทนฤทธิค์ะ คุณอศัวให้มาเรียนเชิญไปร่วมสมัภาษณ์

การรบัผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาดคนใหม่ค่ะ”

ใบหน้าคมสันของแทนฤทธิ์เอียงขึ้น  ตาคมกริบเหลือบมอง

เลขาฯ  หุ่นสบึมที่ก�าลังค�้าโต๊ะพลางโน้มตัวลงจนเห็นร่องอก  แต่อย่า

เรียกว่าร่องเลย...เพราะนมทั้งสองเต้ามันแทบจะทะลักใส่ลูกตาเขา 

อยู่แล้ว

ชายหนุ่มกลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก  พยายามบอกใจ
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ตัวเองไม่ให้รับเลขาฯ  หุ่นล่าสวาทเข้าท�างาน  แต่พอเอาเข้าจริงก็อด 

ไม่ได้ทกุท ีถ้าพวกเธอตั้งใจท�างานสกัหน่อย เขาคงไม่ต้องมานั่งทรมาน

แบบนี้ แต่นี่รบัมากี่คนๆ กต็ั้งใจจะ ‘ยั่ว’ มากกว่าการเอาใจใส่ในหน้าที่

“เดี๋ยวผมไป”  บอกเสียงแปร่งปร่าแค่นั้น  ก่อนจะก้มลงเซ็น

เอกสารด้วยลายมอืยกุยกิจนแทบจะอ่านไม่ออก เสมอืนไม่ได้ใส่ใจสิ่ง

ยั่วยตุรงหน้า ให้ตาย...หายใจเข้าพทุ หายใจออกโธ แค่เนื้อหนงัหนอ

“ก่อนไป คลายเครยีดกนัก่อนไหมคะ...เจ้านาย”

เลขาฯ สาวไม่พูดเปล่า แต่ค่อยๆ แตะกระดมุเสื้อที่แทบจะขาด

เพราะรั้งสิ่งกลมกลงึไว้ไม่อยู ่กระดมุเมด็น้อยๆ ถกูปลดหลดุแค่สองเมด็ 

เต้าขนาดมหมึากท็ะลกัออกมา

ถึงตอนนี้เขามองภาพตรงหน้าด้วยแววตาตกใจมากกว่าจะ 

ร้อนแรง  สาวเลขาฯ  จอมยั่วอาศัยจังหวะช่วงเขาเผลอเข้ามากอบกุม

เป้ากางเกงด้วยความกระหาย

“เฮ้ย!” คนโดนจบัของรกัอทุานด้วยความตกใจ ปัดมอืสาวเจ้า

ออกเต็มก�าลัง  วินาทีหนึ่งชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเธอจะบดบี้ของหวง 

ของเขาให้แหลกคามอื นั่นยิ่งท�าให้เขาแทบสิ้นสต ิดดีตวัผงึผละออก

ไปยนืที่อกีมมุหนึ่งของโต๊ะ

“คณุท�าบ้าอะไร”

“กช็่วยเจ้านาย...ปลดปล่อยไงล่ะคะ” สาวเจ้าพร�่าไปกเ็ลื้อยไป

บนโต๊ะด้วยท่าทางยั่วยวน 

แต่ส�าหรบัเขาดคูล้ายพะยนูก�าลงัขาดน�้า หน้าอกของเธอถไูถไป

กบัโต๊ะกระจกจนมเีสยีงเอี๊ยด...อ๊าด น่าใจหาย ฉบัพลนัก้อนบางอย่าง

ก็ตีขึ้นมาจากช่องท้องถึงล�าคอเขา  ให้ตายเถอะ  ภาพตรงหน้าสยอง

ชะมดั

ถ้าเกิดโต๊ะกระจกนั่นแตกเป็นเสี่ยงๆ  เพราะรับน�้าหนักสาวเจ้า

ไม่ไหว  ชิ้นส่วนแหลมคมจะไม่ทิ่มเต้านั่นหรอกหรือ...เขาไม่อยากเห็น
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เธอถูกเสยีบเป็นบาร์บคิวิพะยูน

“ผมว่าคุณปลดปล่อยช่วยตัวเองมากกว่าจะช่วยผม...และคุณ

ช่วยลงมาจากโต๊ะผมด้วย”

เขาหนกีารวิ่งไล่ของสาวเจ้าโดยใช้โต๊ะเป็นตวัช่วยหลบ  เธอมา

มุมนี้  เขาไปมุมโน้น  ใจก็อยากวิ่งออกไปนอกห้อง  แต่ติดที่คนอื่นจะ

มองเขาเป็นฝ่ายปลกุปล�้าเธอมากกว่าที่จะคดิว่าเธอไล่ปล�้าเขา กเ็พราะ

เขา...เคยพลาดมาเยอะ

“คณุแทน! คณุจะเล่นตวัท�าไม ฉนัรู้นะว่าคณุกอ็ยาก” เลขาฯ 

สาวจอมหื่นเริ่มตวาดเมื่อไม่ได้ดั่งใจ หลงัจากวิ่งไล่ตามเขาจนหอบ

“ผมอยาก...แต่ผมไม่ได้เอามั่ว”

“แน่ใจเหรอคะ ใครๆ กร็ู้ว่าคณุน่ะแบดบอยตวัพ่อ”

“แต่คณุควรรู้ให้ครบนะ...ผมไม่ได้แบดแค่เรื่องผู้หญงิ” ดวงตา

ทรงเสน่ห์มองเธออย่างร้ายกาจ “ผมแบดทกุเรื่อง”

สิ้นเสียงของผู้บริหารหนุ่ม  เหล่าบอดีการ์ดกว่าสิบคนก็กรูกัน 

เข้ามาในห้อง  ทุกคนยืนเรียงแถวอยู่ในท่าเตรียมพร้อม  รอแค่ค�าสั่ง 

เลขาฯ สาวกรดีร้องดงัลั่นด้วยความอบัอายปนตกใจ เขาจงึให้หนึ่งใน

เหล่าชายฉกรรจ์หาอะไรมาอดุปากเธอ

“พาเธอออกจากตกึนี้ อย่าให้ใครเหน็” สั่งลูกน้องตวัเองเสรจ็ก็

หันมาทางอดีตเลขาฯ  “ส่วนคุณเลขาฯ  ตัณหากลับ  นี่คือเช็คค่าจ้าง

งวดสดุท้าย และผมคงไม่ต้องบอกนะว่าคณุควรท�าตวัยงัไงต่อจากนี้” 

จบประโยคนั้นสาวเจ้าก็น�้าตาไหลพราก  เขาปรายตามองนิด

หนึ่งก่อนจะติดกระดุมสูทอย่างมีมาด  น�้าตาผู้หญิงเหรอ...ไม่ละลาย

คนใจแขง็อย่างเขาหรอก เพราะโดนมารยาหญงิมาเยอะ แค่นี้ร ึบอก

เลยว่าสกลิอนบุาล

แทนฤทธิ์เดนิออกจากห้องท�างานของตวัเอง ก่อนเอาผ้าเชด็หน้า

ซับเหงื่อที่ขมับแล้วไล้ลงมาตามใบหน้าคม  ทั้งที่เพิ่งอาบน�้าเข้ามา
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ท�างานได้ไม่นาน  ให้ตายสิ  เหงื่อออกง่ายเสียแบบนี้...เหนอะหนะ  

กระนั้นสาวๆ ที่เขามอีะไรด้วยกลบัคลั่งไคล้ บอกว่าเขาตวัหอม

ห ึตวัหอมไปกเ็ท่านั้น เพราะไม่มผีู้หญงิคนไหนได้ดมไปตลอด

ชวีติหรอก อย่างดกีแ็ค่ชั่วข้ามคนื

อัศว เดมอน พีระประกาศิต หนึ่งในผู้บริหารของพีระ-

ประกาศติ ต�าแหน่งซเีอม็โอหรอืรองประธานฝ่ายการตลาด พ่วงด้วย

สถานภาพลูกพี่ลูกน้องของแทนฤทธิ์  ถกแขนสูทพลิกดูนาฬิกาข้อมือ

เมื่อคนที่เขารออยู่ยงัไม่โผล่มา

ปกตแิทนฤทธิ์ไม่ใช่คนมาสาย แต่วนันี้ช้ากว่าเวลานดัไปสบินาที

แล้วกย็งัไม่เหน็หน้า...แปลก

ถอนหายใจยงัไม่ทนัสดุ ประตบูานใหญ่กเ็ปิดออก...ปรากฏร่าง 

น้องชายตวัดเีดนิเข้ามาอย่างรวดเรว็จนเสื้อสูทปลวิตามแรงลม

ขนาดแค่เดินเหินก็ยังเหมือนนายแบบอยู่บนแคตวอล์ก  แถม

ทกุๆ มาดของแทนฤทธิ์ไม่ว่าท�าอะไร ทั้งยนื เดนิ นั่ง นอน อารมณ์ด ี

อารมณ์เสีย  ก็เหมือนถูกตระเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า  กิริยาท่าทางนั้น 

น่าหลงใหลได้ปลื้มไปหมด อย่างสปัดาห์ที่แล้วตอนโดนปาปารซัซแีอบ

ถ่ายรูป รูปที่ได้กห็ล่อเหลาผดิจากมนษุย์ปกตทิั่วไปที่มกัจะมภีาพหลดุ

เวลาเผลอ มนิ่า...ใครๆ ถงึคลั่งจนแทบจะฉกีทึ้งร่างแบ่งกนั

“ขอโทษท ีมเีรื่องวุ่นๆ นดิหน่อย”

“คงไม่ใช่เรื่องเลขาฯ สาวที่พร้อมจะกระโดดเอานมยดัหน้านาย

ทกุวนิาทใีช่ไหม” เดมอนไม่ได้มองหน้าญาตขิองเขาด้วยซ�้า

แทนฤทธิ์เม้มปากฮึดฮัดขัดใจกับท่าทางท�าราวกับรู้ทุกอย่าง 

ในโลกของผู้มศีกัดิ์เป็นพี่ชายตวัเอง

“เกลยีดนายว่ะ ไม่รู้สกัอย่างจะเป็นไรไหม”

เดมอนข�าในล�าคออย่างชั่วร้ายเหมอืนมอีะไรสะใจนกัหนา และ
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ยอมเงยหน้าขึ้นมาสบตาน้องชายสุดที่รัก  “แทนฤทธิ์  พีระประกาศิต 

จะมสีกักี่เรื่องล่ะ” ว่าพลางยกนิ้วขึ้นมานบั

“หนึ่งเรื่องงาน สองเรื่องผู้หญงิ สามเรื่องผู้หญงิ สี่เรื่องผู้หญงิ”

“ห้าเรื่องเอาหมาของนายไปปล่อย” ว่าแล้วกช็หู้านิ้วขึ้นข้างแก้ม 

เอยีงคอเลก็น้อย มมุปากแต้มยิ้ม

หึ  อยากให้นักข่าวมาเห็นเหลือเกิน  กล้าท�าหน้าอย่างนี้ใส่แค ่

พี่ชายอย่างเขาเท่านั้นแหละ พออยู่ต่อหน้าสาธารณชนกค็ปีลคุยิ่งกว่า

อะไร

“ถ้านายยุ่งกบัหมาฉนั  ฉนัจะเอาเรื่องของนายวนันี้ไปบอกคณุ

อาอรรควุฒิ”  คาดโทษเสร็จสรรพก็ส่งสัญญาณให้เริ่มสัมภาษณ์ได้ 

หนึ่งในเลขาฯ จงึเดนิออกไปเชญิผู้เข้าสมคัรคนแรก

“เอาพ่อฉนัมาอ้างอกีแล้ว”

“ไม่เอาคณุย่ามาอ้างกบ็ญุแล้ว”

“ให้ได้อย่างนี้สิ...แล้วไหนล่ะ  คนมาสัมภาษณ์”  แทนฤทธิ์ชัก

ตงดิๆ เพราะมองไปรอบห้องกไ็ม่เหน็มใีครสกัคน นอกจากกระจกบาน

ใหญ่ซึ่งกางกั้นระหว่างห้องสองห้องตรงหน้า  เป็นกระจกเคลือบฟิล์ม

จนด�าสนทิ ท�าให้ไม่สามารถมองเหน็อกีฝั่งหนึ่งได้

แทนฤทธิ์หนัไปมองหน้ารองประธานฝ่ายอื่นอกีสองคนที่ท�าหน้า

ไม่ถูก  ได้แต่หลบแววตาแรงกล้าของเขา  สุดท้ายก็ต้องกลับมามอง 

คนนั่งข้างๆ อย่างเดมอนราวกบัต้องการค�าตอบ

คนเกิดก่อนสามปีแต่ความคิดโตกว่าเป็นสิบปีนั่งดูน้องชายส่ง

สายตาอาฆาตให้สองคนนั้นกถ็อนหายใจแกมเออืมระอา มใีครไม่กลวั

แทนฤทธิ์บ้าง

“คณุอาอรรควฒุบิอกว่าจากนี้ไปให้นายกบัฉนัสมัภาษณ์รบัคน

เข้าท�างานผ่านกระจกนี้ ไม่ให้เหน็หน้าค่าตาผู้สมคัร เพราะท่านบอก

ว่านายล�าเอยีงเอาแต่ผู้หญงิสวยๆ ตามสเปกเข้าท�างาน”
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“ไม่ยุติธรรมเลย  ท�าไมทุกคนมองฉันเหมือนไอ้หื่นโรคจิตอย่าง

นั้นวะ”

เขาหล่อ  มีผู้หญิงชอบเขาเยอะแล้วผิดตรงไหน  สุเรนก็อีกคน 

เมื่อเช้าบอกว่าเขาห่างไกลเอดส์อกีก้าว เขาได้ยนิชดัเจน แต่คร้านจะ

เถยีงกบัคน สว. (สูงวยั)

เดมอนมองท่าทางชวนหัวของน้องชายซึ่งเริ่มบ่นเป็นหมีกินผึ้ง 

“ลองอ่านหนงัสอืพมิพ์ดูบ้างส”ิ คนเป็นพี่แนะน�า

คนถูกแนะเม้มปากแน่น  หายใจฟืดฟาดตามประสา  เขารู้อยู่

หรอกว่าตวัเองมขี่าวไม่เว้นแต่ละวนั...แต่แล้วไงล่ะ เขาไม่สน

“แล้วฝ่ายนู้นเขาเหน็เราไหม”

“ไม่”

เป็นกระจกที่แปลกมาก

“แล้วท�าเป็นกระจกท�าไม เป็นผนงัเลยไม่ดกีว่าเหรอ ไม่ต้องเสยี

ค่าเจาะ ค่าออกแบบกระจกประหลาด ค่าตกแต่งใหม่”

คนเราชอบท�าอะไรให้ยุ่งยาก  ยิ่งตระกูลเขาด้วยแล้ว  ยิ่งยุ่ง

อนีงุตงุนงัอย่าบอกใคร

“พ่อนายบอกว่ากระจกมนัเร้าความรู้สกึด ีเหมอืนอยูใ่กล้แต่จบั

ต้องไม่ได้ เหมอืนจะเหน็แต่ไม่เหน็” เดมอนพงิพนกัเก้าอี้อธบิาย ก่อน

เหล่มองน้องชาย “นายคงชอบ”

“นายไม่ใช่คนออกไอเดยีนี้ใช่ไหม...เพราะไอ้คอนเซปต์ที่นายว่า

มาเมื่อกี้มนัเหมอืนคนท�าการตลาดเป็นคนคดิมากกว่าที่พ่อฉนัจะเป็น

คนคดิ”

“เปล๊า”

ค�าปฏิเสธเสียงสูงสั้นๆ  ท�าให้แทนฤทธิ์หน้าบึ้ง  ดูก็รู้ว่าเขาโดน

รมุแกล้ง
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การคัดเลือกเข้าท�างานเริ่มจากผู้เข้าสัมภาษณ์คนแรก 

เข้ามา  และคนต่อไปตามล�าดับ  วันนี้มีคนที่ผ่านรอบซักประวัติและ

ทดสอบความรูส้บิกว่าคน ในขณะที่เดมอนและรองประธานอกีสองคน

ก�าลงัล้วงไส้ล้วงพงุผูเ้ข้าสมคัรอย่างหน้าด�าคร�่าเครยีด นิ้วของแทนฤทธิ์

กแ็ตะหน้าจอแทบ็เลต็ไม่หยดุ

“ท�าอะไร”

“ปั่นหุ้น”

“รู้ไหมเราสมัภาษณ์กนัอยู่”

“อมื”

“อมืเนี่ยนะ”

“กว็นันี้มนัน่าเบื่อ ตอบแต่ค�าตอบเดมิๆ ฉนัฟังมาสี่ปีแล้ว มอีะไร

เปลี่ยนบ้าง ท�าได้แน่นอนค่ะ  เชื่อมือฉันได้  ประสบการณ์ผมมากโข 

ใครจะเก่งเกนิกว่าฉนัไม่มี  ฉนัว่าคนพวกนี้มาเกทบัเรามากกว่า...ถาม

จรงินะพี่ชาย พวกเขาอยากได้งานหรอืมาเพื่อข่มขู่เรากนัแน่”

แล้วคนที่บ่นเสร็จก็หันไปหารองประธานอีกสองคน  “พวกคุณ

ว่าไหม”

“ไม่ต้องมาหาแนวร่วมเลย  คุณปู่ตั้งกฎขึ้นมาให้เราเป็นคนรับ

พนกังาน เรากค็วรจะใส่ใจ และที่พวกเขาพดูแบบนั้นเพราะสนใจบรษิทั

เราจรงิไม่ใช่เหรอ”

แทนฤทธิ์มองพี่ชายที่เขี้ยวก�าลงังอกแล้วถอนหายใจ พี่ชายเขา

เคร่งครดัขนาดนี้ กร็องๆ จากพระแล้วนะนั่น

ปกติการสัมภาษณ์ต�าแหน่งส�าคัญในบริษัทของพีระประกาศิต

ล้วนต้องผ่านการสมัภาษณ์จากแทนฤทธิ์และเดมอนทั้งสิ้น  เพราะทั้ง

สองคนเป็นลกูชายของประธานบรหิาร และเป็นหลานชายของผูก่้อตั้ง 

ทั้งสองคนต้องเรียนรู้งานทุกอย่าง  โดยเฉพาะการรับคนเข้าท�างาน 

อรรคเดชหรอืปู่ของพวกเขาจะเคร่งเครยีดมาก
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“ฉนัไม่ต ีROV ไปด้วยกบ็ญุแล้ว”

เดมอนหลบัตาลงข่มอารมณ์ นกึไม่ออกว่าแทนฤทธิ์ได้นสิยันี้มา

จากใคร ถ้าไม่เก่งจรงิ ป่านนี้คงโดนยดึต�าแหน่งไปนานแล้ว

“แล้วนั่น ท�าไมขอบตาด�าแบบนั้น”

“นอนไม่หลบั”

คนถูกถามหลบสายตาผู้เป็นพี่  ภาพความฝันยังวนเวียนอยู่ใน

หวัเขาอย่างชดัเจนตั้งแต่เช้าจนถงึตอนนี้ ถงึแม้ว่ามนัจะเป็นเพยีงความ

ทรงจ�าเมื่อสองปีที่แล้ว  แต่แทนฤทธิ์กลับฝันเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

นอกจากนั้นเขายงัฝันเหน็เรื่องราวต่างๆ ของ ‘เธอคนนั้น’ อยู่บ่อยครั้ง 

แถมพอปีหลงัๆ กห็นกัขึ้นๆ จนเจยีนจะคลั่งตายให้รู้แล้วรู้รอด

“สวสัดคีรบั คณุพร้อมจะสมัภาษณ์ไหม” เดมอนเทศนาเสรจ็ก็

วกกลบัมาสมัภาษณ์ผู้สมคัรคนต่อไปตามสครปิต์ค�าถามที่เตรยีมไว้

แทนฤทธิ์วางแทบ็เลต็ลงก่อนนั่งฟังด้วยความเบื่อหน่าย ไม่รู้ว่า

เพราะไม่เห็นหน้าคนสมัคร  หรือเพราะยังไม่มีใครตอบถูกใจ  คิดได้ 

ยงัไงเอากระจกมากางกั้น อดเหน็คนสวยๆ หมด คอยดูนะ เขาจะถอด

ออกให้เกลี้ยง

“พร้อมค่ะ”

เสียงผู้หญิงหวานใสตอบกลับมาอย่างฉะฉาน  ถึงจะหวานแต่ 

ก็ดูมั่นใจ  เรียกให้คนที่ก�าลังเบื่อโลกผินหน้ากลับมามองกระจก  และ

มุมปากก็ค่อยๆ  ยิ้มร้าย  อากัปกิริยานั้นท�าให้ผู้บริหารระดับสูงสาม

คนในห้องถึงกับหน้าเจื่อน  คงไพล่คิดไปว่าโรคบ้าเข้าสิงซีเอฟโอจอม

หื่นอกีแล้ว

ด้วยล่วงรู้ความคดิของน้องชาย เดมอนเลยจะสั่งสอนเสยีหน่อย 

สนใจสาวเจ้านกั งั้นเอาค�าถามยากๆ ไปแล้วกนันะคณุผู้หญงิ

“คุณสมัครในต�าแหน่งผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาด  คุณมี

อะไรที่จะยืนยันความสามารถของตัวเองครับ  เพราะคุณเองก็เพิ่งจบ 
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ไม่มปีระสบการณ์” 

ชายหนุ่มเหลือบมองพี่ชายที่ซัดค�าถามแรงใส่ไม่ปรานีเหมือน

คนอื่นก็กระตุกยิ้มเล็กน้อย  รู้อยู่หรอกว่าพี่ชายเขาแกล้ง  แต่ไม่นึกถึง

จติใจเธอเลยหรอืไง เสยีงยงัเดก็อยู่เลย ป่านนี้คณุเธอคงนั่งน�้าตาคลอ 

เนื้อตวัแดงก�่า จะร้องมริ้องแหล่

“ใช่ค่ะ  ฉันเพิ่งจบจากเอ็มไอท ี ด้วยเกรดเฉลี่ย  4.00  ทั้งเรียน  

ป. โท และ ป. ตร ีและยงัเป็นที่หนึ่งของรุ่น ฉนัท�าวทิยานพินธ์ร่วมกบั

อาจารย์สองท่าน  ซึ่งท่านทั้งสองก็มีต�าแหน่งเป็นศาสตราจารย ์

นอกจากนี้ฉันยังตีพิมพ์เปเปอร์ทั้งหมดหกเปเปอร์ตั้งแต่เรียน  ป. ตรี 

และงานทุกชิ้นก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  อันที่จริงฉันมี

ประสบการณ์ตอนฝึกงานที่บริษัทโทรศัพท์ระดับโลก  และมีหนังสือ

รบัรองทั้งจากอาจารย์และบรษิทั”

แทนฤทธิ์ทิ้งมาดเงียบขรึมด้วยการหลุดข�าลั่นเมื่อหญิงสาว 

ร่ายจบ นอกจากเธอจะไฟแรงแล้วยงัดูไร้เดยีงสา แม่คณุยกเหตผุลมา

ปราบเสียจนสามคนที่นั่งข้างเขานั่งอึ้งตั้งแต่ค�าถามแรก  อย่างนี้ส ิ

น่าสนใจ ค่อยควรค่าแก่การลุ้นหน่อย

ผู้เป็นพี่ถึงกับเม้มปากแน่น  ปรายตาคาดโทษน้องชายตัวดีที่ 

ไม่เกบ็อาการ แถมยงัส่งซกิให้เขาเชงิว่า ‘เอาเลย ถามเธออกีส’ิ

“คุณคิดว่าการตลาดคืออะไร”  โยนค�าถามเบสิกทว่าคือหัวใจ

ของการตลาดให้เธอตอบ แน่นอนว่าค�าถามนี้มคีะแนนมากโข พอจะ

ตดัสนิความรู้ ทศันคติ และประสบการณ์

“การอ่านใจค่ะ ฉนัคดิว่ามนัเกี่ยวกบัจติใจของคน”

“แปลว่าคณุอ่านใจเก่ง?”

แทนฤทธิ์โพล่งอย่างนกึสนกุ กแ็ม่คณุดนัตอบแบบวางกบัดกัให้

ตัวเอง  อีกอย่างพี่ชายเขาสัมภาษณ์ไม่เร้าใจเอาเสียเลย  ถามด้วย 

น�้าเสียงเคร่งขรึมอย่างกับปู่ทวดแบบนั้น  จะไปกระชากมาดเย่อหยิ่ง
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ของคณุเธอออกได้อย่างไร ต้องอย่างเขานี่ จะดเูหมอืนกนัว่าเธอจะแถ

ไปทางไหน

พี่ชายหันไปส่งสายตาปรามทันท ี แต่พ่อคุณตอบกลับมาแบบ

ไม่มเีสยีง อ่านปากได้ว่า ‘รอดูฝีมอืฉนั’ 

เดมอนส่ายหน้าขรมึ...‘ฝีมอืนายฉนักลวั’

“ด้วยความเคารพ ฉนัเก่งระดบัหนึ่ง”

หึ  เก่งจริงหรือเปล่า...“งั้นลองอ่านใจผมหน่อยสิว่าก�าลังคิด

อะไร”

“คณุคงก�าลงัสบประมาทฉนั และเรื่องนี้ฉนัไม่ได้ใช้ทกัษะด้วย

ซ�้า เพราะแค่น�้าเสยีงคณุฉนักร็ู้แล้ว” 

แทนฤทธิ์หลดุยิ้ม มอืหนาลบูคางอย่างใช้ความคดิ ขมวดคิ้วเข้ม

ก่อนนกึบางอย่างดีๆ  ออก

“จรงิส.ิ..งั้นผมมคี�าถามมาถามคณุหน่อย รองประธานบรษิทันี้

คนหนึ่งเขามีข่าวไม่เว้นแต่ละวันว่าเป็นคนเจ้าชู้  เป็นเสือผู้หญิง  เป็น

คนหื่นกาม คณุว่ามนัจรงิไหม”

เจอมกุนี้เข้าไป อยากรู้นกัว่าเธอจะตอบอย่างไร ค�าถามละเอยีด

อ่อนเกี่ยวกับเจ้านาย  ถ้าตอบไม่ถูกใจมีสิทธิ์เซกูดบายตั้งแต่ยังไม่เริ่ม 

แต่ถ้าแม่คณุตอบเอาใจเขาเกนิจรงิ...ความเฟก มนัดูออก

ฝันฝ้ายที่นั่งอยู่อกีฟากของกระจกขมวดคิ้วงงงวย มอืบางทาบ

อก อยากจะบอกหวัใจให้เต้นช้าลงหน่อย แต่เธอคงสั่งไม่ได้ อกีอย่าง

ท�าไมเสียงของเขามันถึงกระทบกระเทือนความรู้สึกของเธอขนาดนี้ 

เสยีงเหมอืนใครบางคนที่เธอเคยรู้จกั...ว่าแต่ใครกนั

“มคีวนัจะไม่มไีฟได้อย่างไร แต่ฉนัไม่ใช่คนที่จะตดัสนิอะไรจาก

แค่ข่าวลอื”

“คณุตอบเหมอืนหว่านแห” เขายิ้มพราย พงิพนกัเก้าอี้อย่างสบ

อารมณ์
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“ด้วยความสตัย์จรงิ ฉนัตอบอย่างที่คดิ” ให้ตายเถอะ เธอก�าลงั

จะอ้วกด้วยค�าถามประหลาดๆ  กับน�้าเสียงนุ่มนวลแฝงไปด้วยความ

หื่นห่ามนั่น

“ถ้าข่าวนั้นเป็นจรงิ คณุจะกลวัไหม”

ฝันฝ้ายตาโตขึ้น  เธอกัดริมฝีปากอย่างครุ่นคิด  ใครจะไม่กลัว

บ้างล่ะ  มีเจ้านายเป็นคนบ้ากาม  แต่ถ้าแสดงออกว่ากลัว  เขาไม่ยิ่ง

แกล้งหรอกหรอื เมื่อสมยัเดก็ๆ เธอกลวัอะไร เพื่อนๆ กเ็อาสิ่งนั้นแหละ

มาแกล้ง แกล้งจนเธอร้องไห้วิ่งหนกีลบับ้าน

“ไม่ค่ะ  คนเจ้าชู้  เสือผู้หญิง  คนหื่นกาม  คือมนุษย์ธรรมดา 

คนนงึ ในแง่การตลาดเราสามารถจูงใจได้ ไม่ได้พเิศษไปกว่าใคร”

“คณุควรจะกลวันะ”  เขาเตอืนอย่างไม่จรงิจงันกั  เพราะต่อให้

แม่สาวน้อยจะกลัว  แต่เขานี่แหละจะท�าให้เธอเลิกกลัวเอง  แค่คิดถึง

วธิที�าให้คลายความกลวั เนื้อตวัเขากส็ั่นแล้ว

“ถ้างั้นฉนัขอเดาว่าคนนั้นคงเป็นคณุ” ฝันฝ้ายใส่ความมั่นหน้า

เข้าไปอีก  ทั้งที่ในใจก�าลังปั่นป่วน  เธอจะรอดพ้นเงื้อมมือเขาจนกว่า

ภารกจิจะส�าเรจ็ไหม

“ผมมองออกว่าคณุเป็นคนเก่ง” จะเก่งเรื่องอื่นด้วยหรอืเปล่านะ 

ชกัอยากรู้

“ใครที่ท�าให้คุณรักการตลาดเป็นคนแรก...ฟิลิป  คอตเลอร์... 

องิวาร์ คมัพราด...สตฟี จอบส์...แอนนติ้า รอ็ดดคิ...”

ฟังเขาไล่รายชื่อนักการตลาดชื่อก้องโลกด้วยน�้าเสียงชวนผ่อน

คลายฝันฝ้ายก็ยิ้มหวานหยด  เธอมักจะมีความสุขเมื่อได้เอ่ยถึงผู้ที่

ท�าให้เธอมีแรงบันดาลใจจนมีแรงผลักดันให้เรียนจบได้ดีขนาดนี้  แต่

คนถามคงไม่รู้ว่าหนึ่งในชื่อที่เขาพูดมานั้นตรงกบัใจเธอ

“ฟิลปิ คอตเลอร์ ค่ะ” เธอตอบ

“Marketing is everything (การตลาดคอืทกุสิ่ง) เหรอ น่าสนใจ
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นี่”

“แล้วใครท�าให้คุณรักเป็นคนแรก  แบบชายหญิงนะ  ไม่ต้อง 

ตอบว่าพ่อแม่ล่ะ” ท้ายประโยคตดิเสยีงหวัเราะทุ้มๆ 

คนฟังพากนัยิ้มตาม...ยกเว้นเดมอน พี่ชายอย่างเขาเหน็เค้าลาง

แล้วว่าหายนะก�าลงัมาเยอืน เจ้าน้องบ้าก�าลงัถูกใจสาวเจ้า

“เค้าเป็นผูช้ายที่สมบรูณ์แบบ แต่ร้ายกาจค่ะ” ตอบพลางคดิไป

ถงึรุ่นพี่เล่ห์ร้ายเมื่อสบิปีที่แล้ว แน่นอนว่าเขาหล่อ รวย ฉลาด หรอืจะ

เป็นค�าใดๆ  ที่ยกมาเปรียบเปรยให้ควรค่าแก่ค�าว่าสมบูรณ์แบบ  แต่

นสิยักลบัร้ายกาจนกั สกลิเจ้าเล่ห์นั้นอยู่เคยีงคู่กบัความฉลาดเสยีจน

แยกไม่ออก  ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นอยู่ที่ไหน  แต่เธอเดาว่าคงไกลกันสุด 

ขอบโลก  และขอเดาอีกว่าป่านนี้เขาคนนั้นคงนั่งปั่นหัวผู้หญิงหน้าโง่ 

ที่หลงใหลได้ปลื้มเสยีจนพวกหล่อนถอนตวัไม่ขึ้น

“ฟังดูแล้วมเีสน่ห์มาก”

“มากพอๆ กบัความเจ้าเล่ห์ของเขา” 

จะว่าไป  ค�านิยามที่เธอสร้างขึ้นมันก็คล้ายกับบุคลิกของเขา

ชอบกล  เขายอมรับว่าตัวเองร้ายกาจ  ไม่ใช่คนที่ดีเด่นอะไรมากมาย 

เอ้า...กเ็ขาไม่ใช่พระนี่ และยงัไม่บรรลอุรหนัต์ เพราะงั้นความร้ายกาจ

ส�าหรับเขาเลยเป็นเพียงนิสัยธรรมดาของปุถุชน  แล้วตอนนี้เขาก็ 

ครั่นเนื้อครั่นตัว  อยากรู้จักสาวน้อยจอมเถียงคนนี้เสียแล้ว  อย่าง 

ที่บอก...วสิยัปถุชุน

“ผมอยากรู้จกัคณุซะแล้วส”ิ

“คุณจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้ฉันประจักษ์ใช่ไหมคะ” 

เธอร้องขอน�้าเสยีงเว้าวอน

“หึ  ต่อรองเก่งไปแล้วนะครับ”...‘อยู่ที่คุณตีความหมายค�าว่า

สภุาพบรุษุไปแบบไหน แต่ผมมแีบบเฉพาะเจาะจงที่อยากใช้กบัคณุ’

“หวงัว่ามนัจะไม่มากไปนะคะ”
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“ผมหวงัว่าคณุจะไม่ปฏเิสธบรษิทัของเรา”

“ถ้าคณุให้โอกาส ฉนัจะท�าให้เตม็ที่...เรื่องงานนะคะ”

“รบัรองจะไม่มเีรื่องอื่น...ถ้าคณุไม่เตม็ใจ” 

บทสนทนาสิ้นสดุ เดมอนกมุขมบั เหลอืบมองน้องชายสดุแสบ 

ที่นั่งยิ้มอย่างอารมณ์ดี

“แทน” 

คนหน้ามนึหนัมามองพี่ชาย “ว่าไง”

“นายคงไม่ได้คดิท�าอะไรพเิรนทร์อย่างที่ฉนัก�าลงักลวัอยูใ่ช่ไหม”

“แล้วนายก�าลงักลวัอะไรล่ะ”  แกล้งถามไปอย่างนั้น  ทั้งที่รู้อยู่

แก่ใจ เขายงัหยดุยิ้มไม่ได้ ดูท่าวนันี้สเุรนคงต้องผดิหวงั

“กลัวว่านายก�าลังจะคิดไม่ซื่อกับว่าที่ผู้ช่วยรองประธานฝ่าย 

การตลาด” เดมอนเหน็พ่อคณุเอยีงหน้ามาหา ตาโตอย่างทึ่งๆ คงก�าลงั

อึ้งที่พี่อย่างเขาตดัสนิใจรบัเธอเป็นผู้ช่วยคนใหม่อย่างรวดเรว็

“ตกลงนายรับแม่สาวน้อยจอมเถียงเข้าท�างานแล้วใช่ไหม”  

แววตาน้องชายเตม็ไปด้วยแผนการสารพดั

“ก็เพราะเขามีความสามารถ  เก่งขนาดนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆ  นะ

แทน”

แทนฤทธิ์มองพี่ชายตัวเองที่ลอยหน้าลอยตาตอบแล้วก็พยัก

หน้าหงกึๆ คล้ายเหน็ด้วย “ฉนัเองกร็บั...เพราะอยากให้เขามาเถยีงบน

เตยีงฉนั”

“แทน!”

เสยีงตวาดของเดมอนท�าให้รองประธานอกีสองคนเกอืบตกเก้าอี้ 

สถานการณ์ที่คล้ายกับภูเขาไฟใกล้ปะทุท�าให้คนนอกอย่างพวกเขา

ต้องรีบขอตัวไปเข้าห้องน�้า  เดมอนหันไปมองสองคนนั้นพร้อมกับส่ง

สายตาขอลแุก่โทษให้ ก่อนหนัมาหาคนชอบก่อเรื่องอกีรอบ

ให้มันได้อย่างนี้สิ  เคยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ายุ่งกับพนักงานใน
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บรษิทั แค่เหล่าลูกคณุหนูไฮโซทั้งหลายกค็วงไม่พอหรอืไง

“ฝากบอกพ่อฉนัด้วยนะ ว่ายงัไงกห็ยดุฉนัไม่ได้”

“แล้วนายแน่ใจเหรอว่าเขาจะสวยตามสเปกนาย”  เพราะดู

พ่อคุณจะมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าเรดาร์รับสัญญาณเรื่องผู้หญิงจะ 

ตรงเป๊ะ ไม่คลาดเคลื่อน

“แค่ฟังเสียงฉันก็รู้แล้ว”  น้องชายตอบอย่างมั่นใจพลางลุกขึ้น

จากที่นั่ง “แล้วนั่นจะไปไหน ยงัสมัภาษณ์ไม่ครบเลย”

“พกักลางวนั และฉนัก�าลงัจะไปท�าความรู้จกักบัสาวน้อยคนนี้

เสยีหน่อย”


