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บทน�ำ

{ ปั ถ ย์ }

“ท�ำงำนวันแรกสินะ” 

ผูช้ายใบหน้าหล่อเหลา คมเข้ม สมบูรณ์แบบในชดุสูทสามชิน้

สีด�าสนิทหรี่ตามองผมอย่างประเมิน ที่มุมปากปรากฏรอยย้ิม 

เล็กน้อย ราวกับว่าเขาก�าลังเยาะเย้ยผมอยู่ในที

เอรีส...คือเจ้านายคนใหม่ของผม 

เขาพินิจผมอย่างจริงจัง แต่ผมไม่รู้ว่าเขาก�าลังคิดอะไรถึงได้

ส่งสายตาแบบนัน้มาให้ ดวงตาสเีทาควนับุหรีท่ี่สุดลึกล�้ายากจะอ่าน

ความรู้สึก ดูเข้มงวด ไร้ความยืดหยุ่น

“ผมชื่อ ปัถย์ เรืองวิทย์ เพิ่งมาท�างานวันนี้วันแรกครับ” 

ผมเอ่ยแนะน�าตัวช้าๆ ยงัคงจบัจ้องใบหน้าหล่อเหลาของผูท่ี้

ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายหมาดๆ ไม่วางตา ผู้ชายหล่อเหลาตรงหน้าผม 

คอืบรุษุหนุม่เลอืดผสมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก มเีสน่ห์ หล่อ

เหลา คมเข้ม และอันตราย
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“ปัถย์” เขาเรียกเสียงเข้ม และจ้องมองผมอย่างค้นหา “คุณ 

รูไ้หมว่าในช่วงสามเดอืนทีผ่่านมา มกีีค่นทีเ่ข้ามาท�างานในต�าแหน่ง

นี้”

“ไม่ทราบครับ” 

ผมส่ายหน้าน้อยๆ ไม่รู ้ว่าค�าถามของเขาเป็นหนึ่งในบท

ทดสอบหรือเปล่า

“ห้าคน” 

เอรีสชูมือข้างหนึ่งประกอบจ�านวนนั้นให้รู ้ แถมท้ายด้วย 

รอยยิ้มมุมปากที่ดูลึกลับซับซ้อน เกินจะเดาความหมาย

“…”

“คณุคอืคนทีห่ก ผมไม่แน่ใจว่าจะมคีนทีเ่จด็ตามมาหรอืเปล่า” 

คนตรงหน้าถอนใจ และลุกขึ้นยืน 

เขาสูงมาก ราวๆ ร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรเห็นจะได้ เล่น

เอาผมดูตัวกระจ้อยร่อยไปทันตา

“แต่ก็เอาเถอะ เดี๋ยวก็รู้ว่าคุณจะอยู่ที่นี่ได้นานขนาดไหน” 

นี่เขาก�าลังสบประมาทผมใช่ไหม

ผมกไ็ม่รูห้รอกว่าคนทีผ่่านๆ มาท�าอะไรให้ผูช้ายคนนีไ้ม่พอใจ 

แต่ผมเชื่อว่าตัวเองมีความอดทนอดกลั้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้

อย่างรวดเร็ว ถ้าผมโชคดีก็อาจผ่านการทดลองงานไปได้ ซึ่งนั่นคือ

ความหวังเดียวของผม

จะว่าไปแล้วผมเองก็ผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบ ต้อง

ดิ้นรนต่อสู้ด้วยสองมือสองเท้ามาตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็นพนักงาน

บริการระดับล่างอย่างล้างจาน เด็กเสิร์ฟ เด็กเช็ดกระจก ล้วนแล้ว

แต่เป็นงานที่ไม่เคยมีใครให้เกียรติ แต่ผมจ�าต้องท�าเพื่อส่งตัวเอง

เรียนจนจบตามที่ตั้งใจไว้ ที่ส�าคัญที่สุดคือท�าเพื่อความอยู่รอด
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นับว่าเป็นโชคดีอยู่บ้างที่ผมมีความมานะพยายามมากพอ 

การเรียนก็อยู่ในระดับน่าพอใจ เมื่อเรียนจบอาจารย์ท่านหนึ่งได้

แนะน�างานในบรษัิทแห่งหนึง่ให้ แต่ท�าได้สองปีกข็อลาออก เหตผุล

หลกัคอือดึอดัใจบางประการ พอได้ข่าวจากเพ่ือนคนหน่ึงว่าท่ีน่ีเปิด

รับสมัครงาน ผมจึงลองมาสมัครดู

ผมสอบผ่านข้อเขียน ผ่านการสัมภาษณ์ และได้เข้าท�างาน

ด้วยความรวดเร็ว มาถึงตอนนี้ก็ยังงงๆ อยู่ว่าท�าไมตัวเองถึงได้รับ

งานนี้อย่างง่ายดาย ทั้งที่บริษัทนี้เป็นบริษัทรับเหมางานก่อสร้าง

ระดับใหญ่ที่มีบริษัทลูกในวงการก่อสร้างมากมาย บริษัทระดับนี้ 

ไม่น่ารับโนเนมอย่างผมง่ายๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะตอนน้ัน 

เจ้านายหน้าโหดคนนี้ไม่ได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยก็ได้

พอได้ยินมาว่าเขาเดินทางบ่อยและต้องการผู้ช่วยส่วนตัว

เป็นการเร่งด่วน ซึง่ผมอาจมาในจงัหวะทีเ่หมาะ บวกกับโชคเข้าข้าง 

งานใหม่นีห้มายถงึอนาคตของผมจะม่ันคงและก้าวหน้าขึน้จากเดมิ

“วันนี้มีอะไรบ้าง”

“เช้าน้ีมีประชุมเกี่ยวกับโครงการใหม่ท่ีเราประมูลงานโครง-

สร้างหลักได้ครับ หลังจากนั้นช่วงบ่ายคุณมีนัดกับคุณกิตติ เรื่อง

สัญญาโครงการใหม่ ช่วงค�่ามีนัดกับคุณพลอยทิวาเป็นงานปาร์ตี้ที่

คอนโดฯ...” 

ผมบอกพกิดัทีแ่น่นอนแก่เขา และประหลาดใจท่ีสุดเพราะชือ่

พลอยทิวา นักแสดงสาวที่ตกเป็นข่าวฉาวรายวัน หล่อนเป็นเจ้าแม่

จอมเททีใ่ครๆ กพ็ดูกนัหนาห ูแต่ครัง้นีผ้มก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างเอรสี 

กับพลอยทิวา ใครจะเป็นฝ่ายเทใคร เพราะเจ้านายของผมก็ม ี

ชื่อเสียงเรื่องความเจ้าชู้ไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไรหรอกครับ

“หาของขวัญให้ด้วยนะ” 
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“เป็นอะไรดีครับ” ผมเอ่ยถามอย่างลังเล

“คิดสิ หน้าที่ของคุณนี่ จัดหาของงี่เง่าพวกน้ัน อะไรก็ได้ 

สักอย่างที่ผู้หญิงจะพอใจ” 

เอรีสย้อนด้วยน�้าเสียงร�าคาญ 

เขาหงดุหงดิเวลาไม่ได้อะไรอย่างใจแบบน้ีตลอดหรอืเปล่านะ 

ถ้าใช่คงไม่แปลกที่เขาเปลี่ยนผู้ช่วยบ่อยขนาดนี้

“จ�ากัดงบแค่ไหนครับ” 

เอรีสขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่อึดใจหนึ่ง 

“…แสนนึงมั้ง ไม่รู้สิ ฉันไม่เคยรู้ว่าเลขาฯคนก่อนๆ ใช้เงินไป

เท่าไร”

ผมได้ยนิแล้วสะดุง้ ไม่คดิว่าเงนิจ�านวนนัน้จะถูกใช้ไปแบบไม่

สะทกสะท้าน เงินจ�านวนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายของตัวผมเองได้เป็นปี 

ทีเดียว

“ได้ครับ ผมจะรีบจัดการให้คุณ” 

ผมจดข้อความเร็วๆ มุ่งมั่นที่จะท�าเพื่อให้เขาพอใจ 

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมำ หน้ำที่ในกำรจัดหำของก�ำนัลให้

สาวๆ ก็ตกอยู่ภายใต้ความดูแลของผม รวมถึงเรื่องที่ต้องดูแลทุก

อย่างในชีวิตประจ�าวัน 

เร่ิมจากเสื้อผ้า อาหารการกิน ชีวิตรักๆ ใคร่ๆ เรียกได้ว่า 

ทุกอย่างในชีวิตของเอรีสล้วนผ่านการจัดการของผมแทบทั้งหมด

เมื่อผ่านการท�างานในช่วงสัปดาห์แรกไปได้ ทุกอย่างก็เริ่ม 

เข้าท่ีเข้าทาง ผมได้รู ้ว่าเอรีสก็แค่ผู้ชายธรรมดาๆ คนหน่ึง เขา 

เหงาเป็น หิวเป็น และสนุกเป็น 

เขาคนนี้เป็นคนที่จริงจังแบบสุดๆ เวลาที่ท�างาน เขาเกลียด
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ความผิดพลาดซึง่ผมจะไม่ยอมปล่อยให้เกดิความผดิพลาดขึน้แน่ๆ

เมื่อเอรีสควงใครสักคน เขาจะเป็นนักรักสายเปย์ที่ทุ่มให้คน

เหล่านั้นไม่อั้น แต่เม่ือเวลาผ่านไป ผมจะได้ยินหนึ่งค�าที่บอกเป็น

นัยว่าให้เขี่ยพวกนั้นไปไกลๆ

ค�าว่า...‘ไม่สะดวก’ 

โค้ดลับที่เขาใช้ให้ผม ‘ก�าจัด’ บรรดาคู่ขาออกจากสารบบ

หน้าที่หลักๆ ของผมในฐานะผู้ช่วยคนสนิท คือการเตะโด่ง

คนพวกนั้นออกไปให้ไกลเอรีสมากที่สุด หลายครั้งที่ผู้หญิงพวกนั้น

ด่าทอกลับมาอย่างเกรี้ยวกราด แต่ผมก็ไม่แคร์

ถ้าเป็นสิ่งที่เอรีสพอใจ...ไม่ว่าเรื่องน้ันจะเป็นอะไร เจ้านาย

ของผมจะได้ตามปรารถนา

ผมไม่รู้ว่าตัวเองหลงรักเอรีสตั้งแต่เมื่อไร รู้ตัวอีกที ทุกลม

หายใจเข้าออกล้วนแต่เป็นใบหน้าเขา ชื่อเขา เสียงทุ้มของเขา และ

กลิ่นกายเฉพาะของเขา 

ทุกสิ่งที่เกี่ยวพันกับเอรีสมีผลต่อจิตใจของผมเสมอ

แต่ความรู้สึกน่าอันตรายนั้นถูกเก็บง�าไว้ได้มิดชิดแนบเนียน 

ไม่มีทางที่ผมจะยอมให้ใครได้ล่วงรู้...

ฐานะของเราทั้งคู่นั้นชัดเจนอยู่แล้ว เอรีสก็คือเจ้านาย และ

ผมก็เป็นแค่ลูกจ้าง 

ความรักที่มีต่อเจ้านาย ไม่มีวันเป็นไปได้...ผมรู้ดี



~ Bad Guy [My Boss] เจ้ำนำย ร้ำยรัก ~

Chapter 1

บรรยำกำศภำยในห้องท�ำงำนใหญ่ทีส่ดุหรหูรำของอำคำร

เบอร์ตันพาร์ก หนึ่งในอาคารส�านักงานสุดทันสมัยและตั้งอยู่บน

ท�าเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งอึมครึมเหมือนพายุ

ฝนก�าลังก่อตัว ทว่าบางอณูกลับมีความรุ่มร้อนเหมือนไฟใกล้ปะทุ

แฝงเร้นอยู่

ร่างสูงแกร่งในชุดสูทสีเข้มของ เอรีส ตริน เบอร์ตัน เกร็ง

เครยีดและฉนุเฉยีวเมือ่ถกูปฏเิสธจากคนทีเ่คยจัดการให้เขาได้ในสิง่

ที่ปรารถนาเสมอ

ปัถย์ก�าลังยนืหน้านิง่แต่แปลได้ว่าก�าลังไม่พอใจอกีฝ่ายอย่าง

ชัดเจนเช่นกัน ผู้ช่วยคนสนิทก�าลังต่อต้านและท้าทายเจ้านายหนุ่ม

ผู้เป็นเจ้านายอย่างเขากไ็ม่ชอบทีปั่ถย์ก�าลงัแสดงสหีน้าแบบนี้

นึกเกลียดมันเป็นบ้า

ใบหน้าหล่อแบบนุม่นวลทีก่�าลงังอง�า้อยู่น้ันดงึดดูความสนใจ

ของชายหนุ่มได้เสมอ เพราะรู้ดีว่าภายใต้ชุดสูทแบบสุภาพน้ัน มี
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ความร้อนแรงซ่อนเร้นอยู่แทบทุกตารางนิ้ว

เมื่อหลับตาก็ไม่วายนึกถึงเรือนร่างที่เปลือยเปล่าของปัถย์ที่

แสนจะให้ความรู้สึกดีเกินกว่าที่เขาเคยรู้สึกกับใครคนไหนๆ กล้าม

เนื้อที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป ผิวที่ขาวและเนียนลื่น ไม่ว่าจะนั่งหรือ

นอนก็ยังหลอกหลอนเขาไม่หยุด

ปัถย์คือผู้ช่วยคู่ใจที่ยืนเคียงข้างเขาในทุกสถานการณ์  ไม่ว่า

จะเรือ่งคอขาดบาดตายเพยีงใด คนทีย่นือยูข้่างเขาเสมอกค็อืเจ้าของ

ใบหน้าใสสะอาดที่แสนจะธรรมดาคนนี้ แต่คนธรรมดาคนนี้กลับ

สามารถผลกัดนัให้คนอย่างเอรสีมอีารมณ์รนุแรงและรุม่ร้อนได้เสมอ

เหมอืนเช่นตอนนี ้ทีท่ัง้แขง็ขงึและเกดิอารมณ์จนอยากจะกด

อกีฝ่ายลงกบัโต๊ะท�างานเสยีให้รูแ้ล้วรูร้อด สัง่สอนท่าทางหย่ิงผยอง

ท่ีท�าให้เขามันเขี้ยวทุกวี่ทุกวันให้ได้รู้เสียทีว่าอย่ามาอวดดีกับคน

อย่างเขา

“ผมไปไม่ได้ครับบอส”

น�้าเสียงเฉื่อยชาที่แฝงด้วยความท้าทายของผู้ช่วยหนุ่มคือ 

หัวเชื้อชั้นดีในการกระตุ้นอารมณ์คุกรุ่นให้ลุกโชน 

สงสยัอยูว่่าถ้าวนันัน้เขาไม่หยดุ ปัถย์ก็คงไม่มหีน้ามายืนเถียง

เขาฉอดๆ แบบนี้ ดีไม่ดีจะเปลี่ยนเป็นวิงวอนเรียกร้องความสนใจ

เวลาเห็นหน้าของเขาเลยก็ได้ 

“ไม่ไป...ไม่ได้” เสียงของผู้เป็นนายห้วนจัด

“ผมขอลางานล่วงหน้าไงครับ”

“ไม่ให้ลา ยังไงนายก็ต้องไปกระบี่กับฉัน ปกตินายก็ไปกับฉัน

ทุกครั้ง” เอรีสกล่าวอย่างหัวเสีย พลางหรี่ตามองอย่างเอาเรื่อง 

“ยกเว้นครั้งนี้”

“หึ! อย่าบอกนะว่านายจงใจยั่วโมโห” 
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ชายหนุ่มคาดคั้น ทั้งสายตาและน�้าเสียงไม่เป็นมิตร แสดง

อาการเคยตัวเหมือนพวกชอบออกค�าสั่ง 

“ผมไม่ท�าอะไรแบบนั้น ต่อให้ผมไม่พอใจหรือโกรธคุณยังไง 

ก็ไม่มีทางท�าให้งานเสีย” 

ปัถย์กระแทกหางเสียงแล้วเม้มปากแน่น มองอีกฝ่ายอย่าง

อ่อนใจ ด้วยเบื่อจะเถียงกับคนไร้เหตุผลอย่างเอรีสเป็นที่สุด

เอรีสที่ได้ยินน�้าเสียงแบบนั้นก็นึกโมโหไม่น้อยไปกว่ากัน 

เพราะหลังจากปัถย์กับเขาผ่านเรื่องราวอันเร่าร้อนมาแล้ว เขาคาด

คดิว่าจะได้รบัท่าทางโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่าท่าทีอวดเก่งแบบที่

ก�าลังแสดงออกอยู่ตอนนี้

ชายหนุม่ทัง้คูเ่กดิพลงัปะททุางเพศมาระยะหน่ึง แม้ภายนอก

จะแสดงทท่ีาเฉยเมยต่อกนั แต่เหตกุารณ์เร่าร้อนต้องห้ามท่ีเคยเกิด

ขึ้นมาแล้วจะย้อนกลับมาอีกแน่ ถ้าใครสักคนเผลอเดินไปเฉียดใกล้

เส้นบางๆ ที่ขีดแบ่งเอาไว้อยู่ 

เส้นทีข่ดีค�าว่าเจ้านายและลกูน้อง หากเมือ่ไรท่ีใครสักคนข้าม

มันไป เรื่องมันจะยุ่งยากมากอย่างที่จินตนาการไม่ออก

“นายต้องไปกับฉัน!” เสียงของเขาแสดงถึงความเอาแต่ใจ 

เป็นการยื่นค�าขาดอย่างที่เคยชิน

“คุณไปคนเดียวได้อยู่แล้ว หรือไม่ก็หาใครสักคนไปด้วย นั่น

คงไม่ใช่เรื่องยากนี่ครับ” 

ปัถย์โต้กลับให้ดูปกติที่สุด ทั้งที่ใจแกว่งทุกครั้งที่เอรีสอยู่ใกล้

ในระยะสองเมตร เขารูว่้าระดับเอรสีต้องมีใครอยากเสนอตวัเคยีงคู่

ไปด้วยแน่ ตอนนีเ้ขาไม่ไว้ใจทัง้ผูเ้ป็นเจ้านายและตวัเอง มโีอกาสสงู

มากที่จะสปาร์กกันเมื่อไรก็ตามที่ได้อยู่เพียงล�าพังในบรรยากาศ

เป็นใจ
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มนัเส่ียงเกนิไปทีจ่ะต่อต้านผูเ้ป็นเจ้านาย เพราะทีผ่่านมาเขา

ไม่เคยต้านทานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอรีสได้เลยสักครั้ง

ดงันัน้ ถ้าเขาอยากจะอยูร่อดและรกัษาหวัใจของตวัเองไม่ให้

พังย่อยยับแล้วละก็ ก็ต้องอยู่ให้ห่างเอรีสเข้าไว้ เพราะทั้งเนื้อทั้งตัว

ของเอรีสแปะป้ายค�าว่า ‘อันตราย’ ตัวใหญ่ที่ไม่ควรละเลย

“โบนัสก้อนโตรอนายอยู่ นัดของนายกับธีรนัยรอได้” เขา 

กดเสียงยามที่เปล่งชื่อลูกพี่ลูกน้องให้ต�่าจนเกือบเป็นเสียงค�าราม 

“และฉันไม่อยากได้ยินค�าว่าไม่ได้” 

“มันไม่ได้เกี่ยวกับเงิน อย่าได้ดูถูกผมแบบนั้น เงินอาจใช้ได้

กับใครหลายคนที่คุณรู้จัก แต่ไม่ใช่กับผม”

“แล้วอะไรล่ะที่ใช้ได้กับนาย”

“ความพอใจ” 

“งั้นก็บอกความพอใจของนายมา ฉันว่าฉันสนองให้นายได้”

“ตอนนี้ความพอใจของผมคือการไม่ผิดค�าพูดกับคนที่ผม

รับปากไว้” ปัถย์พูดอย่างอ่อนใจ “ผมสัญญากับคุณธีร์ไว้แล้ว ผมไม่

อยากผิดค�าพูด”

“ค�าก็ธีร์ สองค�าก็ธีร์ มันมีอะไรดี ติดใจลีลามันหรือไง” 

เอรีสท�าเสียงในล�าคออย่างดุเดือด พร้อมด้วยถ้อยค�ากึ่ง

ดูแคลน ไม่ทนข่มกลั้นความหึงหวงอีกต่อไป

ทุเรศชะมัด!

“เรื่องของผม คุณไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ ถ้าผมอยากจะท�า

อะไรแบบนั้นจริงๆ ไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถึงตอนนั้นหรอก คืนนี้เลย

ก็ได้” 

ค�าพูดของเอรีสท�าให้ปัถย์ใบหน้าร้อน โกรธมากๆ ที่อีกฝ่าย

เข้ามาวุ่นวายชีวิตส่วนตัวของเขา ตัวเองมีพฤติกรรมฉาวโฉ่ท่ีดัง
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กระฉ่อนไปทั่วบ้านทั่วเมือง แล้วแบบนี้จะถือดีมาสอดแทรกเรื่อง

ความสัมพันธ์ทางเพศของคนอื่นได้ยังไง อีกอย่าง…เขากับเอรีสก็

ไม่ได้เป็นอะไรกัน นอกจากค�าว่าเจ้านายกับลูกน้อง ดังนั้นมันไม่ใช่

กงการอะไรของอีกฝ่ายสักนิด

ดูรายชื่อคู่เดตบนโต๊ะท�างานสิ ยาวยิ่งกว่าบันทึกการประชุม

ประจ�าปีด้วยซ�้า แค่เอรีสกระดิกนิ้วพวกนั้นก็วิ่งโร่มานอนแผ่ให้เขา

ถึงที่ 

ยิ่งคิดก็ยิ่งตอกย�้าความผิดพลาดอันใหญ่หลวง เขาไม่ควร

เผลอใจหลงเสน่ห์ผู้ชายที่ใช้เซ็กซ์เปลืองยิ่งกว่ากระดาษช�าระ ซึ่งใน

ตอนนีเ้ขาเองกไ็ม่ต่างจากคนพวกนัน้ ในสายตาเอรสีเขาก็คงเป็นแค่

ไอ้หนุ่มน้อยที่โง่บัดซบอีกคน จะมีอะไรมากไปกว่านั้นล่ะ

“อย่ายั่วโมโหฉันนะปัถย์ ฉันไม่มีอารมณ์มานึกสนุกด้วย ฉัน

ไม่ใช่เพื่อนเล่นของนาย” 

เอรสีกดัฟันกรอด สายตาทีเ่คยนิง่สงบแปรเปล่ียนเป็นลุกวาว 

อยากจะเดินเข้าไปขย�้าคอหมอนั่นให้รู้แล้วรู้รอดไป คันไม้คันมือ

อยากสัง่สอนท่าทางถอืดนีัน่ ให้รูว่้าการทีม่าอวดเก่งกับเขามนัจะได้

ผลตอบกลับไปแบบไหน

“ผมไม่ได้ตัง้ใจจะยัว่โมโห แค่จะย�า้ว่าผมมชีวีติเป็นของตวัเอง 

มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะคบใคร คุณก็ควรให้เกียรติผมด้วย” 

ปัถย์บอกด้วยความจริงจัง และรู้สึกว่าตัวเองช่างย�่าแย่เกิน

กว่าจะปั้นสีหน้าให้ดูสงบนิ่งเหมือนทุกครั้ง  

“เอรีส...ผมไม่อยากอยูใ่นเกมทีค่ณุชอบเล่นสนกุนะ” น�า้เสยีง

ของปัถย์มีความเจ็บปวดและความกังวลแฝงอยู่ลึกๆ

ฝ่ายเอรสีทีก่�าลงัโมโหและหวงปัถย์อย่างไม่ได้คดิหน้าคดิหลัง 

จนละเลยท่ีจะใส่ใจรายละเอยีดบางอย่างทีอ่าจกระทบต่อความรูส้กึ
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ของอีกฝ่าย ซึ่งบางครั้งค�าพูดก็รุนแรงจนแทบฟังไม่ได้ ส่วนหนึ่งคง

เป็นเพราะ ‘ธีรนัย’ ลูกพี่ลูกน้องที่ได้ชื่อว่าเป็นหนามหัวใจเขามา 

เนิ่นนาน อดีตที่บัดซบคอยหลอกหลอนเขาไม่เลิก

“ให้ตายสิปัถย์ ฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรา...

นายอยากเรียกมันว่าอะไร อยากจะมองไปในทางที่มันทุเรศๆ ก็ได้ 

จะมองว่าเป็นไอ้จอมน่ารังเกียจฉวยโอกาสก็ไม่ว่า ถ้าอยากจะคิด

แบบนั้น แต่นายก็รู้ดี...ว่าคนอย่างฉันไม่เคยบังคับใคร”

ใบหน้าของปัถย์ซีดเผือดเมื่อเจ้านายหนุ่มย้อนด้วยค�าพูดท่ี

ปฏิเสธไม่ได้

“เราทั้งคู่ควรลืมมันไป” ปัถย์หลบตาขณะพูด

“พูดง่ายนี ่แต่จะไม่ให้รูส้กึมนักไ็ม่ง่ายเหมอืนปากว่าหรอกนะ” 

เอรีสยิ้มเย็น แววตาดุดันขัดกับริมฝีปาก “เพราะธีรนัยใช่ไหม นาย

ถึงเป็นแบบนี้ เพราะมันสนองให้นายถึงใจกว่าฉันงั้นเหรอ” 

อะไรวะ นี่จะยัดเยียดให้เขาง่ายกับใครไปทั่วหรือไงกัน งี่เง่า

ว่ะ ปัถย์สบถอยู่ในใจ

“ผมกไ็ม่อยากให้คณุรูส้กึเสยีหน้านะบอส อย่าให้ผมพดูดกีว่า”

ปัถย์จงใจพดูจาตอกกลบัแบบเจบ็ๆ เพือ่แก้เผด็ผูช้ายปากไม่มี

หูรูดอย่างเอรีสให้สมกับที่ดูถูกกันเกินไป อย่างน้อยก็ให้อีกฝ่ายรู้ว่า

เขาไม่ใช่สิง่ของใกล้มอื ไม่ใช่เครือ่งบนัเทงิใจท่ีจะชกัจะเชดิไปทิศทาง

ไหนก็ได้

แต่สิ่งที่ปัถย์ท�านั้นกลับดูโง่ไปถนัด

เพราะยิ่งกลายเป็นกวนอารมณ์ของเอรีสให้เดือดจัด มัน

เหมือนเอาไม้ไปตีรังต่อดีๆ นี่เอง 

เอรีสก�าลังรู้สึกเหมือนถูกกระทืบซูเปอร์อีโก้ ปรี่เข้ามาหา 

ผู้ช่วยหนุ่มด้วยความว่องไว โต๊ะตัวใหญ่ไม่อาจขวางทางไม่ให้เดิน
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เข้าไปจัดการกับปากช่างจ้อของอีกฝ่ายได้ 

ปากอิ่มเอิบที่เม้มสนิทแสดงท่าทีอวดเก่งจนน่าโมโห เอรีส 

นึกอยากจะเอาน�้ายาขัดส้วมมาล้างปากนัก ปัถย์ผู้แสนน่ารักและ

สุขุมของเขาหายไปไหน ตอนนีเ้หลอืแค่ผูช้ายทีป่ากร้ายแล้วกท็�าตวั

ไม่น่ารัก แถมยังกล้าบังอาจมาท้าทายอัตตาของเขาอย่างน่าโมโห 

ต้องการให้เขาทะลุองศาเดือดใช่ไหมถึงจะสาแก่ใจ

“ถ้านายรู้ว่าฉันท�าเรื่องอย่างว่ากับคู่นอนสักคนยังไง สาบาน

ได้ว่านายจะลมืทกุคนในโลก” น�า้เสยีงดุๆ  ทีก่ระซบิข้างหอูกีฝ่ายน้ัน

ช่างมั่นอกมั่นใจเหลือเกิน “ขึ้นอยู่กับว่านายกล้าพอหรือเปล่า ลอง

ดูหน่อยน่า มันดีอยู่แล้ว”

ปัถย์ขนลุกเกรียว ความร้อนแรงส่งผ่านลมหายใจกระทบกับ

ต้นคอ น�า้เสียงแหบพร่าลุม่ลกึ ใบหน้าหล่อเหลาสดุเซก็ซีอ่ยูห่่างจาก

ใบหน้าของปัถย์ไม่ถึงคืบ ผิวเนื้อหนาวเยือกเมื่อเขาบดเบียดความ

แข็งขึงตื่นตัวกับหน้าท้องแบนราบ

ช่างน่าเจ็บปวดที่ไปหลงรักปักใจกับคนที่ไร้ขีดจ�ากัดในเรื่อง

เซ็กซ์อย่างเอรีส คนทีเ่ปลีย่นคูน่อนเหมอืนเล่นเครือ่งเล่นสกัชิน้ เมือ่

เบื่อก็ท้ิงขว้างอย่างไร้เยื่อใย  แล้วเล็งหาคนใหม่สานสัมพันธ์เพ่ือ

ความสนุก เขาท�าแบบนั้นจนเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบ 

“ผมไม่อยากรู้ว่าคุณเก่งกาจขนาดไหน คุณจะท�ามันกับใคร

ก็ได้ตามสบาย แต่ส�าหรับผม ไม่…”

“ท�าไมล่ะปัถย์ นายกช็อบสมัผสัของฉนัจะตาย ซือ่สตัย์หน่อย

สิ ไม่อยากรู้เหรอว่ามันจะเป็นยังไง ฉันจะท�าอะไรกับคู่รักบนเตียง

บ้าง ตรงไหนท่ีฉนัอ่อนโยน ตรงไหนทีฉั่นชอบทีจ่ะท�ามนัแบบแรงๆ” 

เขารีบแทรกค�าพูดของอีกฝ่ายทันควัน ด้วยเชื่ออยู่ลึกๆ ว่า 

ปัถย์เองกรู้็สึกไม่ต่างกนั แต่ปากแขง็ไม่กล้าจะยอมรบัว่าตวัเองกร็ูส้กึ
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พิเศษกับเขาที่เป็นเจ้านาย 

อยากรูน้กัว่าความสขุมุของผูช่้วยหนุม่มนัจะพ่ายแพ้ต่อความ

ต้องการนีไ้หม เขาเองไม่ใช่พวกชอบบังคบั แต่ชอบเล่นแผลงๆ เวลา

มีเซ็กซ์ในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายยอมที่จะเล่นสนุกด้วยหรือ

เปล่า

“ไม่! ผมไม่อยากรู้เรื่องชีวิตเซ็กซ์ของคุณ อยากให้คุณเข้าใจ

เสยีใหม่ว่าคณุไม่ใช่คนเดยีวในโลกทีม่ดีใีนเรือ่งใต้สะดือ ถ้าผมอยาก

มีเซ็กซ์ ผมจะท�ามันกับคนอื่น อาจจะกับธีรนัยหรือกับคนแปลก

หน้าที่เจอในผับ หรือแม้แต่คนที่เคยเดินสวนกันในตึกนี้ แต่มันจะ

ไม่ใช่กับคุณ” 

“ไม่ใช่กบัฉนังัน้ร ึว้าว เพิง่รูน้ะนี ่ฮ!ึ ทีพ่อจ�าได้นายตวัส่ันระรกิ

เมื่อฉันแตะต้องนาย หรือว่าไม่จริง” เขาเปล่งเสียงห้วนกรุ่นด้วย

อารมณ์ร้อนแรงทั้งความโกรธและความเร่าร้อน

“คุณแน่ใจได้ยังไงว่าผมไม่ได้สั่นระริกกับคนอื่น” 

ใบหน้าเอรีสถมึงทึง มีประกายวาวโรจน์พวยพุ่งออกมาจาก

ดวงตาสีเทาเซ็กซี่ตรึงใจคู่นั้น 

จากทีท่�างานให้เขามาหลายปี ปัถย์รู้ว่าผูเ้ป็นเจ้านายก�าลงัจะ

ระเบิดจากโทสะที่กัดกินอยู่  ดูจากท่าทางที่เจ้าตัวกัดฟันกรอดๆ นี่

ถ้าบีบคอเขาจนหักคามือก็ไม่ถือว่าแปลก

“อย่าให้ฉันหมดความอดทนนะ นายต้องไม่ชอบสิ่งที่ฉันจะ

ท�าแน่ อย่าลองดีเลยปัถย์”

“ท�าไม คุณจะไล่ผมออก?” ปัถย์หลุบตาลงต�่า “เอาสิ ผมก็

เบื่อๆ กับงานนี้แล้วเหมือนกัน ผมคงไม่แปลกใจเท่าไร ในเมื่อคุณ

เกลียดคนที่ไม่ท�าตามใจคุณอยู่แล้วนี่”

“ท้าทาย?” เสียงนั้นเย็นชาสุดขั้ว 
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“เปล่า แต่เชื่อมั้ยว่าผมไม่แคร์ มันเกินพอแล้วบอส หลังจาก

ต้องท�างานแบบอาบเหงือ่ต่างน�้ามาสามปี เริม่งานตอนหกโมง เลกิ

งานสามทุ่มทุกวัน วันเสาร์อาทิตย์ก็หอบเอากลับไปท�าที่บ้าน บาง

ครั้งยังต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปหากาแฟสักแก้วให้คุณกินหลังจาก

คณุเสรจ็กจิกบับรรดาคูน่อนของคณุ ผมคงไม่เสยีใจท่ีต้องเสยีงานน้ี

ไปสักเท่าไร” 

ผูช่้วยหนุม่ยกัไหล่ท�าทไีม่แยแส แต่ลกึๆ รูสึ้กเบาโหวงเหมอืน

บางอย่างก�าลังจะหลุดลอยไป

“ให้ตายเถอะปัถย์!” 

เอรีสอ้าปากค้าง ตกใจเพราะค�าพูดของผู้ช่วยคนสนิท รู้สึก

ทั้งโมโหและประหลาดใจที่ปัถย์รู้สึกแบบนั้น

กห็มอนีไ่ม่เคยบ่นมาก่อน ต่อให้เขาจะเหวีย่งหรอืเจ้าอารมณ์

เพียงใด ปัถย์ก็ยังควบคุมสีหน้าให้ราบเรียบสมกับเป็นผู้ช่วยผู้มี

ประสิทธิภาพเสมอ ทุกสิ่งที่เขาต้องการ ต่อให้มันจะยากเย็นหรือ 

งี่เง่าไร้สาระเพียงใดก็ตาม เขาจะได้ดั่งใจทุกครั้ง

“คุณคาดหวังให้ลูกน้องทุ่มเทถวายชีวิตให้คุณ แต่คุณคงลืม

ไปว่าก�าลังก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของลูกน้องจนเกินพอดี” 

ปัถย์กล่าวเสยีงเรยีบขณะมองหน้าทีแ่ดงก�า่ของอกีฝ่าย เอรสี

คงก�าลังโมโหแบบสุดขีด

“ผมแค่อยากมีเวลาชาร์จแบตให้ตัวเองบ้าง ตราบใดที่ผมยัง

ต้องท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ชีวิตส่วนตัวผมคงมีปัญหา”

“อ้อ! นี่คงเริ่มเสียใจที่ต้องท�าเรื่องบ้าๆ บอๆ ให้ฉันสินะ ฉัน

คงน่าเบื่อส�าหรับนายมาก ฟังจากที่นายพูดมาฉันนี่มันงี่เง่าฉิบหาย

เลย!” 

ผู้เป็นเจ้านายกระแทกเสียงในตอนท้าย และสบถค�าหยาบ
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อย่างทีเ่จ้าตวัไม่เคยท�ามาก่อน ค�าพดูแบบประชดประชนัก็ด้วย เพ่ิง

รู้ตัวว่าเขาเป็นไอ้งี่เง่าเห็นแก่ตัวก็วันนี้ละ 

เอรีสรู้ว่าปัถย์ท�างานหนักด้วยความทุ่มเท เจ้าตัวท�ามันได้ดี

จนเขาเริม่ขาดคนแบบปัถย์ไม่ได้เสียแล้ว ยอมรบัว่าบางครัง้เขาก็ท�า

เกนิไปทีเ่รยีกตวัอกีฝ่ายในตอนดกึด้วยเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ไหนจะวนั

หยดุยาวท่ีน่าจะได้พกัผ่อนเหมอืนคนอืน่ๆ แต่เขากย็งัเรยีกหาผูช่้วย

ส่วนตัวทุกคราไป

ก็แค่อยากอยู่ใกล้...

“ผมท�างานนี้ด้วยความเต็มใจ ตลอดเวลาที่ท�างานกับคุณผม

ไม่เคยเสียใจ” เขากลืนน�้าลาย “แต่ผมคงท�าแบบนี้อีกต่อไปไม่ไหว 

คุณต้องมีพื้นที่ให้ผมบ้าง” เขาต้องการเว้นระยะห่างบ้าง เพื่อให้ 

ตัวเองได้มีโอกาสท�าใจกับสถานะที่ไม่มีหวังของตัวเอง

เอรีสล้วงกระเป๋า และแยกขาออก มองอีกฝ่ายอย่างเย็นชา 

ดวงตาสีเทาหรี่ลงเวลาโกรธ 

“คิดให้ดี ธีรนัยมันไม่ได้ดีอย่างที่นายคิด มันไม่ใช่คนที่วิเศษ

ไปกว่าฉันสักเท่าไรหรอก มันจะมีเซ็กซ์กับนายแล้วผละไปในวัน 

รุ่งข้ึน ในเมื่อคนอย่างมันท�าจนเป็นสันดาน นายก็เป็นได้แค่ของ 

สนุกชั่วครั้งชั่วคราว แล้วมันก็จะเบื่อนายโดยที่ยังไม่ทันกะพริบตา” 

น�้าเสียงกึ่งดูแคลนพลางมองปัถย์ด้วยประกายตากร้าว 

“นัน่มนัเป็นสทิธิข์องผมครบับอส ผมจะเลอืกเอง” ใบหน้าของ

ปัถย์ซีดเผือด

ค�าพดูของปัถย์ท�าให้หน้าของเอรสีขึน้สเีพราะความโมโห มอื

ก�าแน่นในกระเป๋า บังคับไม่ให้เอามันมาบีบคออีกฝ่ายเข้าให้จริงๆ

“เลือกได้โง่มาก รู้ตัวหรือเปล่า”

ธีรนยัเป็นไอ้คนโอหังอวดเก่งทีไ่ม่เคยท�าอะไรเป็นชิน้เป็นอนั 
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ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกแยแสธีรนัยมาหลายปี แต่ตอนนี้เขากาหัวมันไว้

แล้วว่า ชาตนิีเ้ขาจะถอืว่าธรีนยัเป็นบคุคลผูไ้ม่พงึประสงค์ ตลอดไป

เพราะปัถย์...

“ในวันแรกที่นายเดินเข้ามาในห้องนี้ นายพูดว่ายินดีที่จะ

ทุ่มเทตวัเองให้แก่บรษัิทนี ้ตอนนีน้ายจะกลนืน�า้ลายตวัเองงัน้เหรอ” 

เอรีสรื้อฟื้นความทรงจ�าให้อีกฝ่าย จริงอยู่ว่าน่ันเป็นค�าพูด

ของปัถย์ เขายอมทุกอย่างเพื่อให้ได้ท�างานในต�าแหน่งที่มั่นคงทาง

สงัคมและการเงนิ แต่ทกุอย่างไม่ง่าย เขาได้พสิจูน์ตวัเองให้เอรสีเหน็

และยอมรับ

แต่ไม่ว่าจะทุ่มเทมากเพียงใด เอรีสก็มองเขาราวกับของใช ้

ใกล้มือ ช่างน่าสมเพชที่เขากลับท�าให้เรื่องต่างๆ ยิ่งแย่ลงด้วยการ

หลงรักอีกฝ่าย 

“ผมไม่ลืม แต่ถ้าคุณจะเสียเวลามาสนใจสักนิด คุณก็จะเห็น

ว่าผมอทุศิตวัเองมากมายขนาดไหน” เสยีงนัน้มคีวามน้อยเน้ือต�่าใจ

อยูม่าก “ผมอาจไม่ดพีอส�าหรบับรษิทันีก้ไ็ด้ บางทีผมอาจต้องไปหา

งานอื่น” 

เพราะเขาท�าเรือ่งต้องห้าม คอืการรกัเจ้านายตวัเอง รกัอย่าง

ไม่ลมืหลูมืตา แล้วยงัชงิชงัทีต้่องท�าหน้าทีส่บัตารางนัดเดตกับคูค่วง

ทีม่รีายช่ือยาวเป็นหางว่าวนัน่อกี เอรสีไม่รูห้รอกว่าเขาต้องกล�า้กลนื

ความด้านชาลงไปวันละกี่ร้อยรอบ เวลาที่เห็นเอรีสกับบรรดาคู่ขา

ทัง้หลายเดนิเคยีงข้างกนัผ่านหน้าประตูไปครัง้แล้วครัง้เล่ามนัท�าให้

หัวใจเขาย่อยยับสักเพียงไหน

ตอนนี้เขาสุดจะทนแล้ว

ดวงตาคู่คมของเอรีสเบิกกว้างเมื่ออีกฝ่ายพูดจบ ไม่คิดมา

ก่อนเลยว่าปัถย์จะรูส้กึแบบนัน้ แถมยงัพดูราวกับเหน่ือยหน่ายท่ีจะ
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ยนือยูท่ีน่ี ่บนตกึทีเ่ขาเป็นเจ้าของนี ้ไม่แยแสเงนิเดอืนระดบัสงูท่ีเขา

ให้ ไม่สนใจที่มีคนนับหน้าถือตายามที่ได้ยืนเคียงข้างเขา 

“เดี๋ยวฉันขึ้นเงินเดือนให้นาย ตอบแทนความทุ่มเทดีมั้ย” 

เขาพูดนิ่งๆ เย่อหยิ่งจนติดเป็นนิสัย

“ผมไม่ต้องการเงินของคุณ” ปัถย์ร้องเสียงหลง มีสีหน้าตกใจ

ที่อีกฝ่ายตีความหมายของเขาเช่นนั้น

“แล้วต้องการอะไร บอกมาสิ ต้องการเวลาพักร้อน หรือ

ต้องการให้ฉันอ้อนวอน นายรู้ดี...ฉลาดๆ อย่างนายรู้อยู่แล้วนี่ว่า

ต้องใช้วิธีไหนจัดการกับฉัน” 

เอรีสกระซิบเสียงดุ ย่างเท้าเข้าหาปัถย์ในเวลาเพียงเส้ียว

วนิาท ีเขารูส้กึว่าตวัเองก�าลงัจนแต้ม ซึง่ไม่บ่อยเลยท่ีความรูสึ้กแบบ

นี้จะเกิดขึ้นกับคนอย่างเอรีส 

ปัถย์มีความหมายกับเขามากกว่าแค่ลูกน้องคนสนิท และมี

ค่ามากกว่าแค่คู่นอนฉาบฉวยที่เขาเคยรู้จัก

ทุกอย่างเกิดขึ้นช้าๆ แต่ทวีคูณอย่างไม่รู้จบ 

เขาชอบทีจ่ะอยูใ่กล้ปัถย์ อยากได้ยนิเสยีงราบเรยีบช่างอบอุน่

ทีค่อยบอกเขาว่าต้องท�าอะไรในเวลาไหน สบายใจเมือ่ร่างสูงเพรยีว

เดินไปรอบบ้าน หยิบชุดต่างๆ ให้เขาอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือน

กับว่าที่นั่นเป็นบ้านของตัวเอง

ขนาดวันหยุดเขาก็คิดแต่จะโทร.หา บอกให้อีกฝ่ายหาโน่นนี่

ให้กิน เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไร รู้เพียงว่าขาดปัถย์ไม่ได้

“ผมแค่...อยากให้เราท�าตัวเหมือนเจ้านายกับลูกน้องปกติ

ทั่วไป อย่าดูถูกว่าผมอยู่กับคุณเพราะเงิน” ผู้ช่วยหนุ่มพูดด้วย 

น�้าเสียงราบเรียบ แต่ในใจกลับกลัดกลุ้มเสียจนหัวแทบระเบิด

“ฉนัไม่เคยดถูกูนาย สกันดิกไ็ม่เคย สิง่ท่ีนายพูดเราก็รูด้ว่ีามนั
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เป็นแบบนั้นไม่ได้ ซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อย เราต้องการกันและกัน

ขนาดไหน รู้ไหมว่าการที่นายท�าตัวเฟลิร์ตกับธีรนัยมันไม่ได้ท�าให้

ฉันต้องการนายน้อยลง”

“ผมไม่ได้จะเฟลิร์ตกับธีรนัย ผมแค่อยากลองเริ่มต้นความ

สัมพันธ์กับใครสักคน” 

“แต่มันไม่ใช่ฉัน ท�าไมถึงไม่ใช่ฉัน” 

เสียงเอรีสเหี้ยม เย็นชาอย่างที่สุด เดาได้ว่าตอนนี้เขาอยาก

จะฟาดปากใครสักคน

“คุณคือเจ้านายของผม” ปัถย์ย�้าทั้งเขาและตัวเองด้วย “บอส

ครับ นั่นคือสิ่งที่เราเป็น มากกว่านั้นไม่ได้หรอก”

ทนัททีีช่ายหนุม่พดูจบ ร่างหนาของเอรสีก็ตะครบุปัถย์ไว้ด้วย

ความรวดเร็วปานกรงเล็บเหยี่ยว กักร่างที่เล็กกว่าด้วยวงแขนแกร่ง 

ก่อนก้มลงประทับริมฝีปากอิ่มอย่างหยาบกระด้าง 

ไม่มีความอ่อนโยนลุ่มหลงเหมือนคืนนั้น ทุกอย่างมาจาก

ความโกรธและโมโห เป็นการระบายโทสะทีต่วัปัถย์เองกร็บัรู ้น�า้หนกั

ที่บดเคล้าลงมาท�าให้ผู้ช่วยหนุ่มเจ็บ ฟันที่กระแทกเข้าหากันอาจ

ท�าให้ใครสักคนเจ็บตัว แต่เอรีสก็ไม่ใช่คนที่จะกังวลในสิ่งที่ตัวเอง

ก�าลังท�า ฝ่ามือหนาของผู้เป็นเจ้านายตรึงใบหน้าของคนตัวเล็กไว้ 

บังคับให้อีกฝ่ายอยู่นิ่ง หมายให้รับรู้ว่าเขาต้องการสิ่งนี้มากเพียงใด 

เอรีสจูบปัถย์จากความต้องการทั้งหมดที่มี ความปรารถนาที่ไม่ถูก

ปลดปล่อยอัดแน่นเสียจนเขาแทบจะระเบิด

ร่างเล็กกว่าส่งเสียงอู้อี้ประท้วง ดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดจาก

ท่าทางกระด้างของคนที่ก�าลังระบายความโกรธกับเขาอย่างไร้

เหตุผล เอรีสมักท�าอะไรก็ตามที่ตัวเองพอใจ และจะท�ามันแบบ 

สุดขอบไม่ไว้หน้าใคร 
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ปัถย์ช่างหอมหวานและใสซื่อ ถึงจะต่อต้านในตอนแรก แต่

เมื่อเอรีสรุกไล่ด้วยปลายลิ้นร้อนฉ่า ร่างเล็กก็โอนอ่อนแล้วตอบรับ

เขาอย่างเต็มใจในที่สุด 

หนึ่งจูบไม่เคยพอ 

ฝ่ามือหนาเลื่อนต�่าลงไป กระชับสะโพกได้รูปไว้แน่นอย่าง

หลงใหล มือข้างหนึ่งดึงชายเสื้อของอีกฝ่ายออกจากกางเกง แล้ว

สอดมือเข้าใต้เส้ือเชิ้ตสีขาวสะอาดตาช้าๆ ก่อนใช้นิ้วมือส�ารวจผิว

เนือ้ทีเ่นยีนนุม่อย่างพอใจ เอรสีครางในล�าคอด้วยอยากสมัผสัคนใน

อ้อมกอดให้มากกว่านั้น 

ปัถย์มีผิวกายที่เรียบไม่นุ่มนิ่มแบบผู้หญิง แต่เป็นความนุ่ม

เนยีนในแบบทีเ่ขาชอบ ยอดอกเลก็หดตวัตอบรบัเมือ่เขาไล้ผ่านส่วน

นั้นเบาๆ สะกิดนิดๆ เพื่อทักทายก่อนจะโลมไล้อีกข้างอย่างไม่

น้อยหน้ากัน มือหนาขยับผ่านช้าๆ หน้าท้องราบเรียบเกร็งขึ้นเมื่อ

ปัดผ่านก่อนจะลูบต�่าลงมาอีกนิด และอีกนิด

“เอ...เอรีส”

เอรีสประกบจูบอีกครั้ง เพื่อซับเสียงครางหอบกระเส่าของ 

อีกฝ่ายอย่างอดใจไม่ไหว แล้วเลื่อนมือออกเปลี่ยนมาวุ่นวายกับ

เข็มขัดแทน นิ้วมือสะกิดตะขอกางเกงสแล็กออกอย่างง่ายดาย รูด

ซิปลงช้าๆ เสยีงซปิกงัวานแข่งกบัเสยีงครางของคนท้ังคู ่เอรสีดงึมนั

ออกเร็วๆ ก่อนจับตัวปัถย์ให้นั่งลงบนโต๊ะโดยฉับพลัน 

ปัถย์สะดุ้ง เสียงของบางอย่างตกลงบนพื้นท�าให้เจ้าตัวได้สติ 

เขาผลักอกเอรีสออกแล้วมองอีกฝ่ายด้วยสายตาต่อต้าน สีหน้า 

ไม่สบายใจ

“เอรีส ปล่อยเถอะ”

“อย่าพดู!” เขาสัง่ แล้วประกบปากลงอกีครัง้ สูบเอาค�าปฏเิสธ
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และความตั้งใจจะขัดขืนออกไปจากปัถย์  “ถ้านายพูด มันจะท�าให้

ฉันโมโห เวลาที่ฉันโมโห ฉันก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้” เขากระซิบ 

แล้วขบเม้มใบหูคนในอ้อมกอด

ปัถย์กะพริบตา มีท่าทีไม่เข้าใจ

เอรีสพูดเหมือนทุกอย่างเป็นความผิดของเขา เจ้าตัวไม่เคย

ยอมรับว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของการทะเลาะในหลายๆ ครั้ง โดย

เฉพาะเรือ่งระหว่างเขากบัธรีนยั แถมยงัชอบออกค�าสัง่ทัง้ทีไ่ม่มสีทิธิ์

ในเรื่องนั้นเลยสักนิด

การต่อต้านขัดขืนมีข้ึนอกีครัง้เม่ือเอรสีพยายามปลกุเร้าปัถย์

ด้วยปลายนิ้วหยาบกระด้าง ร่างสูงรั้งปัถย์ให้น่ังหมิ่นๆ อยู่ท่ีขอบ

โต๊ะ ดันตัวเองเข้ามาระหว่างต้นขาทั้งสองข้างของอีกฝ่าย 

เอรสีจบูต้นคอเบาๆ ท�าให้ปัถย์ขนลกุซู ่ลมหายใจร้อนๆ ของ

เขาท�าให้คนตวัเล็กกว่ารูสึ้กครัน่เนือ้ครัน่ตัว หายใจตดิขดั อากาศใน

ท้องตีข้ึนจนเกิดอาการร้อนรุ่ม ความหยาบกระด้างของหัวเข็มขัด

และสิง่อืน่ท่ีอยู่ในกางเกงของคนตัวโตโอ้อวดและพร้อมส�าหรบัการ

รุกราน มันเสียดสีขาอ่อนของปัถย์ สร้างความรู้สึกแปลกประหลาด

และน่าตระหนก 

ปัถย์ถอยหนีตามสัญชาตญาณเพื่อปกป้องตัวเอง แต่ก็ถูก

กอดเอวบางไว้ เอรีสกดให้เขาแนบสะโพกอยู่กับที่ 

“เราต้องการกันและกัน ถึงนายจะปฏิเสธมันด้วยค�าพูด แต่

ร่างกายนายกลับบอกอีกแบบ ยอมรับเถอะปัถย์...” 

เอรีสกุมเอวปัถย์ไว้ด้วยมือแกร่งข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างก็ลูบไล้

พื้นที่อันเป็นส่วนตัวผ่านผ้าฝ้ายเนื้อบางที่ไม่อาจซุกซ่อนความ

สวยงามจากดวงตาเข้มจัดของเขาได้

แก่นกายที่ถูกกระตุ้นอุ่นจัดจนเกือบร้อน
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ปัถย์ครางเบาๆ และเริม่เกดิความตระหนก เมือ่เอรสีไล้ปลาย

นิ้วที่ขอบบ๊อกเซอร์อย่างย่ามใจ ฝ่ามือหนาขยับเข้าหาร่างบางกว่า

ทลีะเลก็ทลีะน้อย เมือ่ปัถย์ขยบัถอยฝ่ามอืหนาอกีข้างก็ตรงึเขาไว้ให้

อยู่ในท่าแนบชิด วินาทีต่อมาเอรีสก็เดินหน้าหนักขึ้นด้วยการลูบไล้

ช้าๆ ทว่าหนักหน่วงด้วยฝ่ามือ หยอกล้อจุดอ่อนไหวจนอีกฝ่าย

สะดุ้ง

เอรีสรู้ดีว่าต้องท�าอย่างไรเพื่อให้ปัถย์คล้อยตาม เขารู้ความ

ต้องการของผูช้ายดว่ีาต้องการอะไร เบาตรงไหน และแรงๆ ตรงไหน 

เอรีสประกบริมฝีปากหนาอีกครั้ง ครั้งนี้นุ่มนวลและหยอกล้อจน

ปัถย์เตลิด ลดปราการการต่อต้านลงหลังจากถูกมอมเมาด้วยรสจูบ

แสนหวานสดุอนัตราย พร้อมกบัทีเ่อรสีเลือ่นมอืรดูรัง้แก่นกายร้อน

ผ่าวเป็นจังหวะ 

ปัถย์ขยับสะโพกอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อถูกกระตุ้น เป็นการ

เชิญชวนท่ีเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ตัว เอรีสท�าให้เขารู้สึกรวดร้าวในจุดที่

อ่อนไหวที่สุด อยากให้อีกฝ่ายปลดปล่อยเขาจากความทรมานที่ไร้

ความปรานีนี้

เอรีสครางในล�าคออย่างพอใจ กลิ่นของปัถย์ช่างหอมหวาน 

กลิ่นอ่อนๆ ลอยอวลในอากาศชวนลุ่มหลง เขาห้ามตัวเองไว้อย่าง

สดุความสามารถทีจ่ะไม่ฝังตวัเองในร่างโปร่งของคนตรงหน้า ร่างสูง

ขยับตัวอีกครั้ง และเป็นฝ่ายนั่งลงบนโต๊ะแทน โดยรั้งร่างของปัถย์

ไว้บนตกัเพ่ือทีต่วัเองจะสร้างความป่ันป่วนให้อกีฝ่ายได้ง่ายและถนดั

กว่าเก่า และก�าลงัท�าให้ปัถย์เตลดิเปิดเปิงจนกู่ไม่กลับ มอืท่ีขยับไหว

มีจังหวะที่เร้าใจเก่งฉกาจจนปัถย์ไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกว่า 

ไม่ได้กระหายสิ่งนี้ ความทรมานที่ท�าให้โหยหาในสิ่งที่มากขึ้นและ

มากขึ้น 
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ปัถย์กลั้นเสียงคราง หายใจได้ไม่สะดวกเมื่อช่องท้องเกร็ง

ขนาดนี้ เขากัดริมฝีปากไว้แน่น ส่ายหน้าไปมา ดูไม่เป็นตัวของ 

ตัวเอง เอรีสใช้อุ้งมือกอบกุมใบหน้าของร่างเล็กไว้ นิ้วมือสอดเข้าสู่

เรียวปากที่อ้ากว้างเพื่อรับอากาศหายใจ พร้อมกับจ้องเข้าไปใน

ดวงตาฉ�า่ปรือ หยอกล้อปลายลิน้ด้วยนิว้แกร่งจนปัถย์ครางกระเส่า

“ใจเย็นไว้ คนเก่ง” เขากระซิบ รู้ได้ว่าร่างของคนที่ตัวเล็กกว่า

ปิดกั้นสิ่งที่เขาก�าลังท�าอยู่ 

เอรสีมองอย่างพอใจ ความป่วนป่ันของผูช่้วยหนุม่เกดิขึน้จาก

น�้ามือของเขา สิ่งนั้นยิ่งท�าให้เขารู้สึกฮึกเหิมและมุ่งมั่นในสิ่งที่ก�าลัง

ท�ามากข้ึนไปอีก มือหนารูดรั้งแก่นกายจนอีกฝ่ายครางไม่ได้ศัพท์ 

เนื้อตัวของปัถย์ทั้งเกร็งและสั่นสะท้าน

“ผ่อนคลายสิ อย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่น รู้สึกแค่ว่ามือฉันก�าลังท�า

อะไรกบัร่างกายของนายตอนนี…้อ่า...ทีต่รงนี ้แค่รบัรูใ้นสิง่ทีฉ่นัท�า

ก็พอ”

“อย่าท�าอย่างนี้...เอรีส” 

ปัถย์ได้แต่ครางเสียงเบาอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งเปราะบางและ

อ่อนแอ เมื่อเอรีสรุกหนักข้อเข้า ต่อให้ตั้งมั่นว่าจะต่อต้านอย่างไร 

มันก็จะพ่ายแพ้ต่อความต้องการส่วนลึกเสมอ

“คนเก่ง...ของฉัน”

เอรสีเร่งจงัหวะข้ึน พร้อมกบัซุกไซ้ซอกคอหอมกรุน่ เม้มแรงๆ 

จนเกิดเป็นรอยสีกุหลาบไว้ในทุกรอยประทับ เอวสอบขยับเน้นๆ 

กดให้อีกฝ่ายบดเบียดสะโพกเปลือยแม้จะมีกางเกงของตัวเองกาง

กั้นไว้ก็ตาม

“อาาา เอรีส”

“ยอดเยี่ยมใช่ไหม” 



29

~ anin ~

เอรีสครางรบั ใช้โทนเสยีงแหบพร่า เพราะตวัเองกร็ูส้กึเร่าร้อน

ไม่ต่างกันเลย ยิ่งร่างของปัถย์ตอบรับเขาด้วยกายแข็งขึงตื่นตัวมาก

เท่าไร เอรีสก็ยิ่งปวดร้าวที่แก่นกายตัวเองมากขึ้นเท่านั้น  แต่เจ้าตัว

จ�าต้องตัดความพอใจส่วนตัวออกไปก่อน ตอนน้ีส่ิงเดียวท่ีเขา

ต้องการคือการที่ปัถย์ปลดปล่อยต่อหน้าเขา 

ร่างสูงแกร่งรดีเค้นแก่นกายของคนในอ้อมกอดซ�า้แล้วซ�า้เล่า

จนกระทั่งร่างของปัถย์หดเกร็ง เนื้อตัวสั่นสะท้าน มือข้างหน่ึงจับ 

ต้นแขนแกร่งของเอรีสไว้แน่น ก่อนที่ความรู้สึกจะแตกละเอียดเป็น

เสี่ยงๆ ด้วยความสุขสมอย่างรุนแรง

“โอ ใช่” เขายิ้มโหดร้าย “นั่นละ ปัถย์...น่าหลงใหลมาก” 

เอรีสที่ยืนซ้อนหลังปัถย์อยู ่ใช้อุ ้งมือรองรับการหลั่งของ 

อกีฝ่ายอย่างรูจ้งัหวะ ในยามทีปั่ถย์สุขสมก็ไม่ต่างจากเทวดาน้อยๆ 

ที่เปล่งแสงมลังเมลือง งดงามและสมบูรณ์แบบ ชายหนุ่มมองอีก

ฝ่ายอย่างหลงใหล เขาจมุพติทีข่มับเบาๆ เป็นเชงิปลอบประโลม มอื

ข้างที่เหลือลูบไล้กรามมนอย่างลุ่มหลงรักใคร่ ถอนมือออกอย่าง

อ้อยอิ่งแสนเสียดายที่ทุกอย่างจบลง

นึกอยากจะท�ามันซ�้าๆ ทั้งเสียงครางและสีหน้าแดงระเรื่อ 

บิดเบ้ของปัถย์ช่างให้ความรู้สึกดีเสียจนเขาไม่อาจละสายตาไปได้

ปัถย์เนื้อตัวสั่นสะท้าน หลังจากปล่อยตัวเองให้หลุดจากการ

ควบคุม และถูกอีกฝ่ายปลุกเร้าจนกลายเป็นเครื่องเล่นอีกชิ้นที่

ท้าทายและน่าสนุก

เขาท�าอะไรลงไป... 

ปัถย์เบิกตากว้าง มองเอรีสที่ยืนค�้าร่างตัวเองอยู่ เขาหยิบ

กระดาษทิชชูอ่อกมาเชด็คราบจากความสขุสมของผูช่้วยคนเก่งช้าๆ 

แล้วโยนมนัลงถงัขยะใต้โต๊ะ ก่อนใช้รมิฝีปากและปลายลิน้สเีข้มแตะ
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ที่นิ้วมือของตัวเอง 

ดวงตาที่วูบไหวของปัถย์หลับลง 

หัวใจของปัถย์แหลกสลาย เหมือนตัวเองก�าลังถูกบีบด้วย

ก�าแพงทีม่องไม่เหน็ เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิซ�า้อกีท้ังท่ีตัง้ใจไว้แล้ว

ว่าจะไม่ยอมให้มีอีกเป็นครั้งที่สอง เอรีสคงไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตัวเอง

ท�าในวนันีม้นัสร้างบาดแผลให้จติวญิญาณของเขาขนาดไหน มนัเป็น

ความเสียหายทีอ่าจมองไม่เห็นด้วยตา แต่หัวใจของเขาก�าลงัยบัเยนิ 

มันชัดเจนอยู่แล้วว่างเขามีคุณค่าส�าหรับเอรีสแค่ไหน

เอรีสท�าแบบนี้เท่ากับหยามเกียรติ มองว่าคนแบบเขาไม่ต่าง

ไปจากคู่ขาที่ผ่านมา 

เอรีสสนุกในการใช้เซ็กซ์เป็นเครื่องบ�าบัดความเหงา แต่กับ

เขาแล้วมนัไม่ใช่  เซก็ซ์นัน้ควบคูม่ากบัความรกั ถ้าไม่รกัเขาจะไม่ท�า

เขาจะไม่มีวันส�าส่อนไปทั่ว

แต่เอาเถอะ จะโทษเอรีสฝ่ายเดียวไม่ได้ ถ้าเขาปฏิเสธให้

จริงจังกว่านี้ เอรีสก็คงไม่กล้าท�า แต่นี่เป็นเขาเองที่อ่อนแอ แล้วจะ

โทษใคร

ปัถย์ขยับตัว ใช้ฝ่ามือดึงเส้ือและกางเกงขึ้นปกปิดเรือนร่าง

อย่างเก้ๆ กังๆ

“ปัถย์…” เอรีสเรียก

เสียงของอีกฝ่ายเซ็กซี่ด ้วยยังอยู ่ในช่วงอารมณ์พิศวาส 

แสดงออกชัดเจนว่าเขาพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองท�าลงไปขนาดไหน

ปัถย์ขยบัออกห่างจากอกีฝ่ายช้าๆ มอืบางส่ันขณะรดูซปิและ

ตดิตะขอกางเกงของตัวเอง นานหลายนาทกีว่าท่ีเขาจะแต่งตวัเสรจ็ 

มือที่สั่นระริกลูบผมเผ้าตัวเองให้เข้าที่ก่อนจะมองหน้าเขาอย่าง 

เย็นชา และพูดเหมือนเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
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“คุณมีประชุมตอนสิบโมง” ปัถย์มองที่นาฬิกาข้อมือ แล้วพูด

ต่อ “ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับ บอส”

ชายหนุ่มยิ้มบางเบาแล้วเดินจากไปอย่างเงียบกริบ



~ Bad Guy [My Boss] เจ้ำนำย ร้ำยรัก ~

Chapter 2

กำรประชุมผ่ำนไปแบบน่ำเบื่อหน่ำย เอรีสฟังทุกอย่ำง

แบบเข้าหซู้ายทะลหูุขวา ภาพกราฟิกบนจอทรงคณุภาพไม่สามารถ

ดงึดดูความสนใจของเขาได้แม้แต่น้อย เพราะดวงตาสเีทาลกึล�า้ของ

เขามวัแต่จับจ้องทีใ่บหน้าซดีเซยีวของปัถย์อย่างไม่อาจละสายตาไป

ได้

ท�าไมเขาถึงได้คลั่งไคล้หมอนี่ขนาดนี้กันนะ

เมือ่ไรกนัทีปั่ถย์กลายเป็นคนทีเ่ขาหวง...แบบเกบ็อาการไม่ได้

ขนาดนี้

รู้แต่ว่า เมื่อปัถย์อยู่ใกล้ๆ เขารู้สึกสบายใจและเป็นตัวของ 

ตัวเอง ไม่ต้องทนฝืนปั้นหน้าเป็นคนสมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องแสร้ง

ว่าเป็นอยู่เสมอ ทุกคนชอบมองว่าเขาคือเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์ แต่เขา

ไม่ใช่

เขามด้ีานเลวร้าย แต่เลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยให้ใครต่อใครได้เหน็ 

ยกเว้นผู้ช่วยหนุ่มคนนี้ที่เห็นเขาแล้วในทุกๆ แง่ และเป็นเพียงคน
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เดียวที่เขาวางใจแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ออกมาได้อย่าง

ไม่มีซ่อนเร้น

ไม่ว่าจะกับใคร เขาก็ไม่เคยรู้สึกหวั่นไหว ‘ยกเว้นอยู่หนึ่งคน’ 

แต่ใครคนนั้นก็ได้ท�าลายความศรัทธาของเขาไปจนไม่เหลือ 

ใครคนนัน้ ท�าลายหัวใจของเขาจนแหลกละเอยีด ย่อยยับจน

ไม่มช้ิีนดี ล่วงผ่านมาจนวนันีเ้ขายงัไม่รูว่้าความเสยีหายทีเ่คยเกดิขึน้

นั้นมันสมานตัวไปแล้วหรือไม่ เขารู้เพียงว่ามันได้กลายเป็นความ

ด้านชา ที่นานวันเข้าก็พัฒนาจนกลายเป็นค�าว่า ‘ไร้ความรู้สึก’

แต่ปัถย์ต่างออกไป เขารู้ว่าคนคนนี้จะไม่มีวันท�าลายความ

ไว้ใจของเขาอย่างที่ใครคนนั้นเคยท�า เขารู้ได้โดยสัญชาตญาณว่า

ใครคนนี้ไม่ใช่คนที่จะท�าให้เขาเจ็บ

แต่มาถึงตอนนี้แล้วเขาเริ่มไม่แน่ใจ 

เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกกลัว...

การที่ธีรนัยเข้ามาพัวพันกับปัถย์ได้กระตุ้นความรู้สึกอันเลว

ร้ายบางอย่างออกมาจากก้นบึ้งในจิตใจ เขาเกลียดความรู้สึกท่ีไม่

มัน่คงแบบนี ้ความกลวัทีจ่ะสญูเสยีปัถย์ไปก�าลงัท�าให้เขาพลุง่พล่าน

และไม่เป็นตัวของตัวเอง 

เขาไม่เคยท�าตัวร้ายกาจกับปัถย์มาก่อน ถึงบางครั้งเขาจะ 

เจ้ากี้เจ้าการ หรือเอาแต่ใจเพียงใด แต่ทุกครั้งเขาก็จะสุภาพกับ 

หมอนั่นเสมอ เขามองปัถย์เป็นคนส�าคัญ เป็นลูกน้อง เป็นเพื่อน 

เป็นคนที่เขายิ้มและหัวเราะด้วยได้อย่างสนิทใจ ดังนั้นเขาจึงไม่เคย

ท�าอะไรที่เป็นการหมิ่นอีกฝ่าย

…ยกเว้นเมื่อตอนเช้า

เมื่อการประชุมที่น่าเบ่ือสิ้นสุดลง เอรีสก็พ่นลมหายใจออก

มาในทีส่ดุ เขาหันไปหาปัถย์ทีก่�าลังเกบ็เอกสารและแลป็ท็อป  ปัถย์
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ท�าทุกอย่างด้วยความคล่องแคล่ว ดูไม่เหมือนคนที่มีบางอย่าง

รบกวนจิตใจ ซึ่งนั่นไม่เหมือนความรู้สึกทางฝั่งเขาแม้แต่น้อย

นายควรจะรู้สึกอะไรบ้างสิ!

อาจรู้สึกหวั่นไหวหรือสะดุ้งสะเทือนบ้างก็ยังดี... 

ขณะที่ทุกคนก�าลังทยอยกันออกจากห้อง ปัถย์รู้ว่าตัวเองก็

ต้องรบีออกไปให้เรว็ทีสุ่ด ทัง้ทีต่ลอดสามปีทีผ่่านมาเขาจะเป็นคนท่ี

เดินรั้งท้ายเสมอ 

ปัถย์จะปล่อยให้เจ้านายเป็นผูเ้ดนิออกไปก่อนอย่างให้เกยีรติ 

และรอจนกว่าอกีฝ่ายเอือ้นเอ่ยสิง่ทีต้่องการ และเขากพ็ร้อมทีจ่ะท�า

ตามในทุกๆ ค�าพูด

ครั้งนี้เขาก็ท�าอย่างเช่นเคย ปัถย์รอให้เอรีสลุกจากโต๊ะแต่ 

เอรสียงัคงนัง่นิง่ จากการช�าเลอืงด้วยหางตาเขาเหน็ว่าอกีฝ่ายยังคง

กอดอกและมองมาด้วยสายตาเย็นชา

“คณุจะรบัประทานอาหารกลางวนัทีน่ีห่รอืเปล่า ผมจะได้แจ้ง

ให้แม่บ้านเตรียมให้” 

ปัถย์ถามออกไปเสียงเรียบ ขยับแว่นสายตาเล็กน้อย รอค�า

ตอบอย่างใจเย็น

“ได้ ฉันจะกินที่นี่ละ” 

“ครับ”

“เดี๋ยวสิ”

“ครับ บอส” 

ปัถย์ขานรบั แล้วหนักลบัมาถามพร้อมรอยย้ิมบางๆ ท่ีดปูกติ

อย่างทีส่ดุ ไม่บ่งบอกอาการใดๆ ทัง้ทีใ่นใจหน่วงหนักจนอกแทบแตก

หางตาเอรีสกระตุก ท่าทางที่แสนเยือกเย็นของปัถย์กวน

อารมณ์ด้านร้ายของตัวเองขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ เขาไม่ชอบเลยที่
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อีกฝ่ายเฉยเมยกับเขา ในเมื่อระหว่างเขากับปัถย์ไม่เคยต้องเก็บง�า

ความรู้สึกต่อกัน ต่างก็พูดในสิ่งที่คิดเสมอ

เขาเกลียดทีมี่บางอย่างแทรกกลางระหว่างเขากับปัถย์ แต่ถ้า

ปัถย์อยากจะเล่นเกม ก็ได้ 

เขาก็อยากเล่นเกมเหมือนกัน

“ฉันเปลี่ยนใจละ นายช่วยโทร.บอกคิมหน่อยสิว่าฉันอยาก

กินข้าวเที่ยงด้วย” 

พดูจบเขากล็กุขึน้เตม็ความสงูร้อยแปดสิบห้าของตวัเอง แล้ว

ยิ้มโปรยเสน่ห์ แต่ดวงตากลับดูร้ายกาจ โดยไม่ค�านึงว่าคนที่ได้ยิน

ประโยคดังกล่าวจะรู้สึกล�าบากใจเพียงใด

ชื่อของคิม หรือ ‘คิมหันต์’ ท�าให้ปัถย์ชะงัก ริมฝีปากที่ฝืนยิ้ม

อยู่เมื่อครู่แข็งค้าง จนเมื่อตั้งสติได้เจ้าตัวจึงฝืนยิ้มที่มุมปากราวกับ

เยาะเย้ยความโง่เขลาของตัวเองอยู่ในที

เจ็บดีไหมล่ะปัถย์ 

เขาไม่ได้พิศวาสนายอย่างที่ปากพูดหรอก เอรีสก็แค่ปั่นหัว 

ข้ีเล่ือยของนายเท่านั้นเอง ผู้ช่วยหนุ่มคิดอย่างขมขื่นใจ ความ 

ด้านชาทีต่วัเองเคยคดิว่ารบัมอืได้กลบัแสดงฤทธ์ิเดชอย่างคาดไม่ถึง

คมิหนัต์คอืนายแบบหนุม่ดาวรุง่ทีเ่ขาแอบคัว่อยูล่บัๆ ฝ่ายนัน้

เป็นไฮโซชื่อดัง ดีกรีนักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษที่ดูดีตั้งแต่หัว

จดเท้า ผิวพรรณแบบผู้ดี มีคุณตาเป็นถึงเจ้าสัวห้างดังที่มีสาขาอยู่

ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ที่ส�าคัญเป็นหน่ึงในคนที่เอรีสให้

เกียรติเอามากๆ ด้วย

คนนี้เอรีสไม่ได้คบเล่นๆ 

เมือ่เรยีกความมัน่ใจกลบัคนืมา ปัถย์จึงกลบัมาย้ิมอ่อนได้อกี

ครั้ง เขามองไปที่ผู้เป็นเจ้านายด้วยสายตาว่างเปล่า
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“คุณต้องการให้ผมนัดที่ไหนดีครับ ที่เพนต์เฮาส์ หรือว่า...” 

“ที่ห้องท�างาน อ้อ…ฉันขอไวน์ดีๆ สักขวด อีกอย่าง…อย่า

ให้ใครรบกวนเวลาที่ฉันมีแขกพิเศษ” 

เอรีสจงใจยั่วกลับเช่นกัน น�้าเสียงเขาอ่อนนุ่มรื่นหูเกินเหตุ 

เอรีสไม่ใช่คนที่มีเหตุผลเสมอไป บางครั้งก็อยากแสดงออก

แบบเด็กๆ ดูบ้าง อยากประชดประชันให้อีกฝ่ายได้รู้สึกเวลาที่เขามี

นดักบัคนอืน่ ปัถย์จะได้รูว่้าเขารูส้กึยงัไง จะได้สมน�า้สมเน้ือกับเวลา

ที่รู้ว่าหมอนั่นไปไหนมาไหนกับธีรนัย ว่าเขาก็หวงและห่วงเหมือน

กัน

“ผมจะดูให้แน่ใจว่าคุณกับแขกคนพิเศษจะไม่ถูกรบกวน”

“เยี่ยม” เขากัดฟันขณะพูด “นายนี่ช่างเป็นลูกน้องที่รู้ใจฉัน

เสมอ”

“ครับบอส” 

ปัถย์เดนิออกจากห้องประชมุด้วยท่าทวีางเฉย ย่ิงท�าให้เอรสี 

ดูวุ่นวายใจยิ่งกว่าเก่า

ปัดโธ่เอ๊ย! 

ปัถย์ไม่รู้สึกหึงหวงเขาจริงๆ อย่างนั้นเหรอ 

ท�าท่าว่าหวงเขาสักนิดหน่อยไม่ได้หรือไง!

ก็แค่ลองใจน่ะ!

หวงกันหน่อยสิวะ!

ปัถย์ท�ำทุกอย่ำงตำมที่เอรีสสั่ง เขำโทร.หำคิมหันต์ทันที 

และได้รับเสยีงทุม้ๆ ตอบตกลงกลบัมาอย่างอารมณ์ดทีัง้ทีเ่ขายงัพดู

ออกไปไม่จบประโยคเสียด้วยซ�้า

จากนัน้เขากจ็ดัการสัง่อาหารฝรัง่เศสจากภตัตาคารชือ่ดัง กับ
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ไวน์ชนดิทีเ่อรสีพอใจเป็นพเิศษ ไม่ถงึสีส่บินาทแีขกคนพเิศษกป็รากฏ

ตัวขึ้น พร้อมกับเสียงกรี๊ดเซ็งแซ่จากสาวน้อยสาวใหญ่ เพราะ

คิมหันต์เป็นไฮโซคนดัง เป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาและน่าค้นหา มี

เสน่ห์ทั้งกับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ชายอีกคน

ที่มองยังไงก็ไม่มีวันเบื่อ

ปัถย์นิ่งอึ้งไปชั่วอึดใจ ก่อนจะสูดลมหายใจเข้าปอดช้าๆ ไล่

ความขุน่มวัในอารมณ์ออกไปจากความรูส้กึ ไม่ต้องเดาก็รูถึ้งส่ิงท่ีจะ

เกิดขึ้นในห้องนั้น 

เอรสีคงพอใจกบัแขกคนนีม้าก...และคงลืมไปว่าได้ท�าให้คนท่ี

อยู่ใกล้ๆ ตัวทุกวี่ทุกวันอย่างเขารู้สึกแย่ขนาดไหน 

ปัถย์หยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงของตัวเองออกมากด

โทร.หาเพื่อนสนิท ด้วยก�าลังรู้สึกว่าตัวเองเซ็งเกินกว่าที่จะท�างาน

อะไรรู้เรื่องอีกแล้ว

“ว่าไงครับคุณปัถย์ มีอะไรให้เพื่อนคนนี้รับใช้หรือไงครับ”

“มึงอยู่ไหน อยู่กรุงเทพฯหรือเปล่า”

“อยู่ เพิ่งกลับจากไซต์งานมาเมื่อวาน ได้หยุดยาวสามวันว่ะ”

“ไปกินกาแฟกันไหม บ่ายนี้กูว่าง” 

ปัถย์ถามชลนที เพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่มหา-

วิทยาลัย เขาได้งานเป็นวิศวกรภาคสนามจึงต้องเทียวไปเทียวมา 

ระหว่างไซต์งานกับเฮดออฟฟิศในกรุงเทพฯ

“เฮ้ย! แล้วมึงไม่ต้องคอยพะเน้าพะนอเจ้านายสุดเฮี้ยบของ

มึงเหรอวะ”

“ไม่ว่ะ กูว่าจะโดดช่วงบ่าย”

“แปลกว่ะ มึงนี่นะโดดงาน”

“เออ เจอกันที่ชิดลมนะ กูรอที่ร้านกาแฟร้านเดิม” 
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“งัน้ต้องรอกนูานหน่อยนะมงึ ตอนนีก้เูพิง่เอารถออกมาจาก

ศูนย์ หาโน่นนี่ท�าไปก่อนนะ”

“แล้วเจอกัน”

ฝ่ายบุคคลท�าหน้าประหลาดใจเมื่อเขาโทร.ไปบอกว่ามีธุระ

ส�าคัญ และขอให้ส่งใครสักคนมาสแตนด์บายแทนที่เขาในช่วงบ่าย

แน่ละว่ามันเป็นเรื่องแปลก สามปีมานี้ปัถย์แทบไม่เคยลากิจ

หรอืลาป่วย เขาท�างานเหมอืนมนัคอืลมหายใจของตวัเอง ทุ่มเททุก

วินาทีเพื่องานและงาน

“เอมครับ ผมฝากคุณช่วยดูแลคุณเอรีสกับแขกของเขาด้วย

นะ บ่ายนี้ผมติดธุระนิดหน่อย และคงไม่เข้ามาแล้ว”

“ฉันไม่แน่ใจว่าเอรีสจะโอเคหรือเปล่า แหม...ไม่มีใครรู้ใจเขา

เท่าคุณ” 

เอม หนึ่งในผู้ช่วยผู้บริหารท�าสีหน้าเหมือนไม่แน่ใจ ขณะพูด

ก็นึกถึงใบหน้าหล่อแต่ดุแล้วหวาดๆ อย่างไรก็ไม่รู้

“อย่าห่วงเลยเอม เอรสีจะวุน่วายกบัธรุะของตวัเองจนไม่รูว่้า

ผมหายไปด้วยซ�้า คุณแค่คอยดูว่าเขาอยากได้อะไรเพ่ิมหรือเปล่า

อย่างกาแฟหรือเครื่องดื่ม” 

ปัถย์เชือ่ว่าเอรสีคงยุง่อยูก่บัคมิหันต์จนมอืเป็นระวงิและรูต้วั

อีกครั้งก็คือช่วงเวลาเลิกงานนั่นละ

เอมพยักหน้าและรับปากว่าจะดูแลให้ ดังนั้นปัถย์จึงรีบออก

จากออฟฟิศด้วยความรวดเร็ว

โทรศัพท์ของปัถย์ดังหลังจำกนั้นประมำณยี่สิบนำที 

ช่ือเอรสีทีป่รากฏบนหน้าจอท�าให้เขาชะงกัเท้าท่ีก�าลงัจะก้าว

เข้าสู่ร้านหนังสือ แต่ปัถย์ก็ไม่ได้รับ แถมยังจัดการปิดเสียงและเก็บ
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มันลงกระเป๋าอีกต่างหาก 

เจ้าตัวยังคงเดินหาหนังสือที่ตัวเองสนใจ ระหว่างรอเพื่อน 

ท่ีก�าลังรถติดแหง็กอยู่ที่แยกเพชรบุรีมากว่าครึ่งชั่วโมงมาถึง ซึ่ง

ประมาณการเอาคร่าวๆ ว่าคงไม่ต�่ากว่าสี่สิบนาที

ปัถย์ออกจากร้านหนังสือหลังจากนั้นชั่วโมงเศษและได้

หนังสือประเภทจิตวิทยามาสองเล่ม เม่ือดูนาฬิกาที่เกือบจะบ่าย

สาม

“ว่าไงมึง” 

ชลนททีกัเพือ่นทีก่�าลังสนอกสนใจกบัหนงัสอืตรงหน้า เลกิคิว้

น้อยๆ อย่างล้อเลียนเพราะไม่คิดว่าคนที่บ้างานอย่างปัถย์จะโดด

งานแล้วชวนเขามานั่งเล่นแบบนี้

“ช้าว่ะ”

“รถมันติด นี่กูโคตรรีบละ ว่าแต่มึงเหอะ อารมณ์ไหนวะ”

“ชวนเพื่อนกินกาแฟไม่ได้หรือไง”

“ได้อะได้ แต่แค่ว่ามันแปลก”

“เป็นไงบ้าง งานทีก่ระบ่ี” ปัถย์เปลีย่นเรือ่ง แล้วชวนเพือ่นคยุ

แทน

“วุ่นวายเหมือนกัน แต่ดีหน่อย แม่งมีคนมาช่วย ไม่งั้นให้กูดู

คนเดียวทั้งโครงการ กูตายพอดี”

“ใช้มึงคุ้มเลยเนอะ บริษัทมึงเนี่ย” ปัถย์ยิ้มเย้ยๆ แล้วส่งแก้ว

กาแฟที่ซื้อมาให้อีกฝ่าย

“สู้บริษัทยักษ์ใหญ่ของมึงไม่ได้หรอกมั้ง กูเห็นใช้มึงแม่งคุ้ม

ของโคตรคุ้ม ไอ้เจ้านายขาโหดของมึงอะ เป็นกูนะเงินเดือนแค่นี้กู

ไม่เอาหรอก”

“เออ กูก็อยากหางานใหม่อยู่”
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“มึงพูดจริงพูดเล่น” 

ชลนทีเลิกคิ้ว แล้วถามเพื่อนรักอย่างจริงจัง ปกติแล้วปัถย์รัก

งานทีท่�าจะตาย ไม่เคยบ่นว่าเหนือ่ยหรอืเบ่ือเลยสกัครัง้ ท้ังๆ ท่ีเขา

ยุให้หางานใหม่ต้ังหลายครั้ง เพราะไม่ว่าจะชวนเพ่ือนไปสังสรรค์

ที่ไหน มันก็บอกว่าติดงานตลอด

“จริง มึงมีงานให้กูท�ามั้ยล่ะ”

“บริษัทกูรับอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็ออกภาคสนาม มึงจะท�าไหม”

“กูจบมาก็ไม่ได้ท�างานภาคสนามเลยว่ะ แต่ก็น่าสนใจ”

เพราะถงึจะจบโยธามา แต่ปัถย์กไ็ม่ได้ท�างานภาคสนามเท่าไร 

นอกจากบางทีที่ต้องเดินทางไปดูงานตามโครงการส�าคัญๆ ของ 

เอรสี ซ่ึงส่วนใหญ่งานทีเ่ขารบัผดิชอบจะเป็นเรือ่งการวางแผนธรุกิจ

ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเสียมากกว่า

“กูว่าถ้ามึงผ่านคุณเอรีสได้ ไปไหนมึงก็รอด แต่มึงจะออก

จริงๆ ดิ บริษัทกูเงินเดือนไม่เยอะเหมือนที่ที่มึงท�าอยู่นะ”

“ถ้ากูอยากท�า เงินก็ไม่เกี่ยว”

“เด๋ียวนะ มงึมีปัญหาอะไรเรือ่งงานหรอืเปล่า เล่าให้กูฟังกไ็ด้

นะ” ชลนทีเห็นหน้าเพื่อนที่ดูไม่ค่อยสบายจึงอดไม่ได้ท่ีจะถาม ก็

เพ่ือนของเขาคนนีไ้ม่ใช่คนทีอ่่อนไหวกบัอะไรง่ายๆ แต่น่ีมองดแูล้ว

มีท่าทางไม่สบายใจแปลกๆ

“กแ็ค่เบือ่ความจ�าเจ ไม่มอีะไรหรอก ว่าแต่มงึเหอะ ไปอยูไ่ซต์

งานเป็นเดือนๆ เมียไม่เครียดเหรอวะ”

“มันก็เครียดละ แต่ก็ต้องเข้าใจ มันเป็นงาน ว่าแต่มึงเหอะ 

เมื่อไรจะมีแฟนวะ ท�าแต่งานไม่เหงาหรือไง”

“ก็มีคนที่ก�าลังดูๆ อยู่”

“ใครวะ” คนเป็นเพื่อนท�าหน้าอยากรู้อยากเห็น ขยับตัวมา
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ใกล้แล้วคาดคั้น

“เดีย๋วแน่ใจแล้วจะพามาเปิดตัว ตอนน้ีก็แค่ลองๆ คยุ ยังไม่รู้

เลยว่าจะรอดหรือเปล่า”

ระหว่างที่คุยกับชลนทีอย่างออกรส โทรศัพท์ในกระเป๋าของ

เขาก็ยังสั่นอยู่ตลอดเวลา 

ปัถย์ถอนใจ เมื่อหยิบออกมาดูก็พบสายที่ไม่ได้รับทั้งหมด

สามสบิแปดสาย สิบแปดสายมาจากเอรสี อกีสบิสายเป็นเบอร์โทร.

ประจ�าออฟฟิศ และที่เหลือก็เป็นเบอร์ของเอม

“โหย มีใครตายรึเปล่ามึง โทร.ถี่ขนาดนี้”

แม้จะปิดเสียง แต่ไอ้อาการสั่นถี่ ส่ันไม่หยุดก็ท�าให้ผู้เป็น

เพื่อนอดแขวะไม่ได้

“ที่ออฟฟิศ”

“เจ้านายมึงปวดขี้แล้วมั้ง ห่า! สงสัยทิชชู่หมดมั้งมึง”

“ปากมึงนี่นะ ให้มันน้อยๆ หน่อย นั่นเขาเป็นเจ้านายกู ไว้

หน้านิดนึง”

“ไอ้ปัถย์ กูเคยคิดเล่นๆ นะว่าไอ้บอสมึงเนี่ยมันจ้องจะแดก 

มึงรึเปล่าวะ เห็นแม่งติดมึงขนาดหนักเข้าเส้น เดี๋ยวโทร.เรียกๆ มัน

ไม่เอาเวลาไปกกหญิงมั่งหรือไงวะ”

“ฮึ น้อยไปสิ” 

เอรีสมีสาวเยอะแยะ หนุ่มก็ด้วย เยอะจนไอ้เพื่อนตรงหน้า

ต้องอิจฉาเลยละ

“มึงทะเลาะกับเจ้านายมาใช่ปะ”

“ไม่เชิงว่ะ”

“หน้ามึงแม่งฟ้อง เออเนอะ มึงกท็นมนัได้ เจ้านายงีเ่ง่าพรรค์

นั้น”
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“ก็จริง...” 

“ไอ้ปัถย์ กูร�าคาญโทรศัพท์มึงว่ะ รับหน่อยมั้ย แม่งต้องมีใคร

ตาย”

ปัถย์ได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจโทร.กลับหาเอม และได้ยินเสียง

กระวนกระวายตอบกลับมา

“ขอบคุณสวรรค์” เอมพึมพ�าและรีบพูด “ปัถย์ คุณอยู่ไหน”

“ท�าธุระอยู่นิดหน่อย มีอะไรเหรอ”

“ถ้าเสร็จแล้วช่วยกลับมาทีได้ไหม” 

“มีอะไรด่วนเหรอครับ” เขาถามอย่างงุนงง ที่จริงวันนี้งาน

ด่วนๆ ก็ไม่มี แถมเอรีสก็ยังคงมีแขก เผลอๆ ตอนนี้เขาอาจออกไป

ข้างนอกกับคิมหันต์แล้วก็ได้

“ยิ่งกว่าด่วน เอรีสโวยวายใหญ่แล้ว เพราะเขาหาคุณไม่เจอ”

“แล้วคุณไม่ได้บอกเหรอว่าผมลาไปธุระ”

“บอกแล้ว แต่ไม่ว่าจะพูดหรือท�าอะไร เอรีสก็ตะคอกใส่ 

ทุกคนไม่หยุด” เสียงของเอมเครียดมาก “กลับมาก่อนได้ไหม ไม่มี

ใครรับมือกับเอรีสไหวแล้ว”

ปัถย์รูดี้ว่าเวลาทีเ่อรสีเกรีย้วกราดและไม่พอใจเป็นยงัไง ดงันัน้

ทุกคนท่ีอยูใ่นออฟฟิศคงรูส้กึเหมอืนตัวเองก�าลงัยืนอยู่ในนรก แล้ว

มีพญามัจจุราชอย่างเอรีสที่คอยลงทัณฑ์อยู่แน่ๆ

“ขอโทษทีนะเอม ผมจะโทร.หาเอรีสเอง”

เมื่อวางสายปัถย์ก็ถอนหายใจ

“ไงมึง งานเข้าเหรอ”

“…” 

ปัถย์ไม่ตอบ แต่กลอกตาเป็นเชิงว่างานเข้ากูว่ะ

“ถ้าไม่มีมึง บริษัทนั่นแม่งจะเจ๊งหรือไง หูยยย เป็นกูนะ เงิน
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เดือนหกหมื่นยังขอคิดดูก่อนเลยว่ะ มึงรับๆ ทีดิ๊ ร�าคาญ”

เอรีสโทร.เข้ามาอีกแล้ว ครั้งนี้ปัถย์ลังเลอยู่ชั่วครู ่กว่าจะ

ยอมรับสาย

“ปัถย์!” เสยีงอกีฝ่ายห้วนและดงัมาก ดังเสียจนปัถย์ต้องเบ่ียง

โทรศัพท์ให้ห่างจากหูเล็กน้อย 

“ครับบอส”

“นายหายหัวไปไหน ฉันหาจนทั่ว”

“ผมมีธุระด่วนนิดหน่อย” ปัถย์ท�าเสียงเย็น เก็บความรู้สึกที่

รบกวนจติใจเอาไว้อย่างมดิชดิ เพราะเพือ่นรกัท่ีน่ังอยู่ตรงข้ามก�าลงั

นั่งเท้าคางมองจับผิดอยู่

“โกหก” เอรีสดักคอทันควัน “อยู่ไหน”

“แถวๆ นี้ละครับ”

“แถวนี้น่ะแถวไหน เดี๋ยวจะไปหา” 

“คุณต้องการอะไรครับ” ปัถย์ใช้น�้าเสียงเนือยๆ ถามขึ้น 

“มีเรื่องด่วน” เอรีสท�าเสียงแข็งๆ ออกอาการอย่างคนที่โดน

ขัดใจ

“บอกผมมาได้เลยครับ เดี๋ยวผมรีบจัดการให้” ปัถย์รีบบอก

เร็วๆ เขาเคยชินกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้ว

“ฉันอยากคุยต่อหน้ามากกว่า”

“ผมไม่สะดวก” 

เพื่อนที่อยู่ตรงหน้ายิ้มแบบรู้ทัน แล้วท�าหน้าล้อเลียนพร้อม

พูดแบบไม่มีเสียงว่า ‘ดีมาก’

“คิมกลับไปแล้ว”

“ครับ” ปัถย์รับค�าแบบส่งๆ

“นี่นายยังไม่ตอบฉันเลยว่าอยู่ไหน” 
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เอรีสเดาไม่ออกว่าปัถย์ก�าลงัรูส้กึอย่างไร หรอืคดิอะไร ทีจ่รงิ

เขาอยากให้อีกฝ่ายแสดงอาการหึงหวงถึงได้ยั่วอีกฝ่าย แต่ก็ไม่คิด

ว่าปัถย์จะได้ทีเผ่นหนีไปแบบนี้

“ตอนนี้ผมก�าลังท�าธุระอยู่ครับ”

“ฟังๆ ดเูหมอืนมนัไม่จรงิสกัเท่าไรเลยนะ” เขาท�าเสียงไม่ไว้ใจ

และรู้ทัน “ฉันหาของบางอย่างไม่เจอ มาหาให้หน่อย”

“อะไรครับ” 

“ไอดีการ์ด แล้วก็ใบขับขี่” 

เอรีสไม่ได้ต้องการมันจริงๆ หรอก ที่จริงแล้วมันยังอยู่ใน

กระเป๋าสตางค์ของตัวเองนั่นละ ไม่ได้จะใช้ แล้วก็ไม่ได้หายด้วย

มันก็แค่ข้ออ้าง

“คณุเอาออกจากกระเป๋าสตางค์หรอืเปล่าครบั” ปัถย์ร้องถาม

อย่างแปลกใจ ด้วยนิสัยของเอรีสไม่ใช่พวกขี้หลงขี้ลืมเสียด้วย

“ไม่รู้สิ อย่าถามให้มากความได้ไหม แค่มาจัดการก็พอ” 

เอรีสตอบกลับมาแบบส่งๆ น�้าเสียงติดจะมีอารมณ์หงุดหงิด

ส่งผ่านกลับมาพร้อมค�าพูด

ปัถย์รู้ทันทีว่าเอรีสก�าลังหาเรื่อง เจ้าตัวถึงกับส่ายหัว คิดไป

ว่ารองรับอารมณ์เอรีสได้ยังไงอยู่ตั้งหลายปี เอาแต่ใจก็ที่หนึ่ง

“ต้องใช้วันนี้เลยเหรอครับ” 

“ใช่สิ ของแบบนี้มันต้องพกติดตัวตลอดเวลา ฉันรื้อโต๊ะออก

มาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอ”

“คุณลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่า กลับไปดูก่อนดีกว่าครับ อาจจะ

อยู่ที่ตู้ข้างเตียงก็ได้” ปัถย์ออกความเห็น

ตู้ข้างเตียงของเขามีของส�าคัญๆ เก็บอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่

พาสปอร์ต ใบขับขี่หรือแม้กระทั่งคอนดอมของส�าคัญที่เอรีสไม่เคย
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ให้ห่างตัว... 

ท่ีรู้เพราะเม่ือเปิดลิ้นชักเพื่อจะเอาพาสปอร์ตของอีกฝ่ายไป

ขอวีซ่าในการเดินทางเขาก็ได้เห็นมันอยู่บ่อยๆ 

“เอาเป็นว่านายต้องรีบมา ฉันรื้อของจนเละหมดละ”

สิ่งที่เอรีสพูดท�าให้ปัถย์ทั้งแปลกใจและโมโห ก�าลังสงสัยอยู่

เชียวว่าโต๊ะท�างานที่เอรีสว่ามันเละเทะมาจากเซ็กซ์ที่ฟาดฟันกับ

คมิหนัต์อย่างเมามนั หรอืจากการทีร่ือ้ข้าวของเพือ่หาของกนัแน่ แต่

ไม่ส�าคัญหรอก บางทีมันอาจจะทั้งสองอย่างก็ได้ 

“พรุง่นีผ้มจะไปจดัการให้ตัง้แต่เช้าครบั ผมแน่ใจว่าคงไม่มใีคร

กล้าเข้าไปวุ่นวายกับโต๊ะท�างานของคุณแน่ๆ”

“โอเค! งั้นมาหาฉันที่บ้านนะ ฉันมีเรื่องอยากคุยด้วย” 

“คงไม่ได้ครับบอส ผมติดธุระจริงๆ ผมต้องวางสายแล้ว เจอ

กนัพรุง่นีค้รบั” ปัถย์ตัดบทห้วนๆ และวางสายโดยไม่สนใจว่าอกีฝ่าย

จะโมโหโทโสขนาดไหน

“ปัถย์ ปัถย์!” 

หมอนั่นวางสายใส่เขา

พระเจ้า…เป็นครั้งแรกที่ปัถย์ปฏิเสธในสิ่งที่เขาต้องการ

เอรีสมองสมาร์ตโฟนเหมือนอยากจะกระทบืให้แหลกคาเท้า

เมื่อก่อนเขาสงสัยมาตลอดว่าปัถย์พูดค�าว่า ‘ไม่’ เป็นหรือ

เปล่า เพราะทกุครัง้ทีเ่ขาต้องการอะไรปัถย์จะพดูว่า ‘ครบั’ หรอื ‘ได้

แน่นอนครับ’ เสมอ 

แต่วันนี้ผู้ช่วยกลับปฏิเสธความต้องการที่เหมือนบัญชาของ

เขา ท�าให้รู้สึกร้อนรนแปลกๆ

“นี่กูเริ่มคิดแล้วนะว่ามึงเป็นลูกน้องหรือเป็นเมียเจ้านายมึง

กันแน่”



~ Bad Guy [My Boss] เจ้ำนำย ร้ำยรัก ~

Chapter 3

กันยายน สองปีที่แล้ว

{ เ อ รี ส }

“ปัถย์ ฉันไม่มีชุดใส่ไปงำนเล้ียง นำยรีบมำเลย เดี๋ยวนี้

ด้วย ฉันโคตรอยากจะบ้าตาย รู้มั้ยแม่บ้านคนใหม่ที่นายหามาเสก

ชุดของฉันหายวับไปทั้งตู้ มันบ้ามากเลยนะ พรุ่งนี้นายให้แม่นี่ออก

ไปเลยนะ ฉันไม่ขอทนกับคนที่หาเรื่องวุ่นวายมาให้ฉัน นายเข้าใจ

ไหม” 

ผมโทรศัพท์และเปิดตู้เสื้อผ้าด้วยความหงุดหงิดไปด้วย

เป็นเพราะความฉลาดน้อยของแม่บ้านใหม่ที่ท�าให้ชุดที่ผม

ต้องใส่ไปอยู่ที่ร้านซักรีดจนหมด สูททางการห้าหกชุดหายไปดื้อๆ 

แล้วมันแย่ถึงขนาดที่ผมจะต้องแก้ผ้าไปงานเลยมั้ยแบบนี้

บ้าฉิบ!

สิ่งเดียวที่ผมนึกถึงก็คือปัถย์ 

ตัง้แต่ปัถย์ปรากฏตัวทกุอย่างกด็เูป็นเรือ่งง่ายไปหมด แต่ทีว่นั
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นี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าหมอนั่นต้องไปประชุมกับ 

คูค้่าคนส�าคญัทีบ่นิตรงมาจากญีปุ่น่แทนผม เป็นนดัทีค่่อนข้างด่วน 

และผมก็ติดธุระที่ส�าคัญพอๆ กันอยู่แล้ว หมอนั่นเลยต้องไป

“ท�าไมเป็นแบบนั้นล่ะครับ”

“ก็แม่บ้านของนายเอาชุดส่งซักแห้งหมดไง แล้วฉันจะไปเอา

ชุดที่ไหนใส่ไปงาน หา ปัถย์!” เสียงผมดังไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ พูดไป

พร้อมเดินปึงปังแบบหงุดหงิดโมโห เปิดตู้โน้นตู้นี้ไปมา

“เดี๋ยวครับคุณเอรีส อย่าเพิ่งโมโหนะครับ เดี๋ยวผมจะไปรับ

ชดุมาให้ คณุรอก่อนไม่เกนิชัว่โมงผมจะรบีเอาชดุใส่ไปงานไปให้คณุ” 

ปัถย์เสนอทางแก้ที่ท�าให้ผมเบาใจขึ้นระดับหนึ่ง

“ท�ายังไงก็ได้ แต่ให้เร็วเลยนะ”

ผ่านไปสีส่บินาทผีมต้องเบกิตากว้างท่ีเหน็ปัถย์เปิดประตดู้วย

คีย์การ์ดเข้ามา ด้วยร่างของผู้ช่วยฯเปียกตั้งแต่หัวจดเท้า ผมก็ลู่ติด

กระหม่อม แว่นตาสดี�ากรอบใหญ่มนี�า้เกาะ เจ้าตวัถอดแว่นออกมา

เช็ดลวกๆ ก่อนใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง

“ได้แล้วครบับอส ชดุของคณุ” ปัถย์ยืน่ชดุให้ แต่เหมอืนจะนึก

อะไรบางอย่างข้ึนมาได้จึงดึงกลับไปก่อน “เดี๋ยวนะบอส ผมไปหา

ผ้ามาเช็ดน�้าบนพลาสติกคลุมชุดก่อน” 

เจ้าตัวกระวีกระวาดว่ิงไปที่ห้องน�้า ได้ผ้าเช็ดตัวมาผืนหนึ่งก็

รีบเช็ดเร็วๆ ผมนิ่งค้าง หมอนี่ดีหรือบ้าถึงได้วิ่งตัวเปียกเข้าบ้านมา

แบบนี้

“ตัวนายเปียก” 

ผมพูดออกไปอย่างหงุดหงิด แต่ไม่ใช่เรื่องที่ชุดเปียกแต่เป็น

เพราะห่วงว่าอีกฝ่ายจะไม่สบายมากกว่า

“ลืมเลย ผมท�าให้พรมคุณเปียก” 
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ปัถย์ถอยไปหลายก้าว มองรองเท้าหนังท่ีเปียกโชกอย่าง 

จนใจ มือหนึ่งก็ยื่นชุดให้ผมซึ่งรับไว้ทั้งที่ใบหน้าบึ้งตึง 

“ผมกลัวไม่ทัน เลยนั่งวินฝ่าฝนมา แต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับ 

ชุดนี้ไม่เปียกแน่ๆ” ปัถย์ให้ความมั่นใจ 

จากนัน้ผมจงึคาดคัน้ว่าหมอนีม่าได้ยงัไง ก็ได้รบัการบอกเล่า

คร่าวๆ ว่า เมื่อวางสายจากผม ปัถย์ก็รีบเลี้ยวรถเพ่ือตรงไปร้าน

ซักแห้ง แต่ความโชคร้ายกบั็งเกดิเม่ือจู่ๆ  รถเจ้ากรรมคนัเก่ากด็นัมา

เสยีกลางทางเสียอย่างนัน้ เลยต้องอาศยัวินมอเตอร์ไซค์แถวน้ันมา

แทน 

“นายนี่มันบ้าบิ่นได้ใจจริงๆ แต่วันหลังไม่ต้องนะ ฝนตกหนัก

แบบนี้ถนนมันลื่น เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะท�ายังไง”  

ผู้ช่วยของผมพยายามไม่ให้ชดุออกงานในอ้อมแขนเปียก แต่

ตัวเองกลับไม่มีส่วนไหนที่แห้งเลย แถมน�้าท่ีเกาะอยู่ตามร่างกาย

ของปัถย์ยังหยดติ๋งๆ อีกฝ่ายเริ่มสั่นน้อยๆ ผมวางชุดลงแล้วเดิน

เข้าไปในห้อง แล้วออกมาพร้อมกับเสื้อยืดสีด�ากับผ้าเช็ดตัวอีกผืน

“ไปเปลี่ยนชุด”

ปัถย์ถอดแว่นออก ท�าท่าทางลังเลที่จะรับเสื้อจากมือผมอยู่

อึดใจหนึ่ง หมอนี่เป็นพวกข้ีเกรงใจแต่ด้วยค�าสั่งผมเขาเลยไม่กล้า

ปฏิเสธ

“เร็วสิ ได้เปียกทั้งบ้านกันพอดี” 

“ขอบคุณครับ บอสรีบแต่งตัวเถอะครับ เดี๋ยวไปงานไม่ทัน 

แล้วนี่จะขับไปเองหรืออยากให้ผมขับให้”

“ฉันไปเองได้ นายรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไป เดี๋ยวไม่สบาย”

เมื่อไร้กรอบแว่นห่วยๆ ปัถย์ก็ช่างดูน่ามองอยู่เหมือนกัน ใน

ตอนนีปั้ถย์มสีภาพเหมอืนหนุม่น้อยทีเ่พิง่ขึน้จากน�า้ ตวัเปียก เสือ้ผ้า
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แนบลู่กับเนื้อตัวที่โปร่งบาง ช่างกระตุ้นอารมณ์ราคะในจิตฝ่ายต�่า

ของผมดีแท้

ให้ตายสิ ผมท�างานกับหมอนี่มาเป็นปีๆ ท�าไมจะไม่สังเกต

ว่าท่ีจริงแล้วปัถย์ก็จัดได้ว่าน่ารักมีเสน่ห์ ที่ผ่านมาก็ชอบนะเวลาที่

หมอนี่ยิ้ม โลกทั้งใบมันดูสว่างไสว โดยเฉพาะเวลาที่หมอนี่พูดด้วย

น�้าเสียงที่รื่นหู จนรู้สึกว่าปัถย์ท�าให้ชีวิตผมไม่เงียบเหงาจนเกินไป

“ผมขับไปส่งบอสนะครับ”

ปัถย์ออกมาอีกครั้งเมื่อเปลี่ยนเสื้อเสร็จ หมอนั่นบอกด้วย

ความกระตือรือร้น 

ผมมองอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกที่แปลกออกไป 

ในยามทีเ่สือ้ของผมอยูบ่นตวัของปัถย์ รูส้กึว่าเป็นภาพทีโ่คตร

เซก็ซี ่บวกกับเส้นผมทีห่มาดชืน้ไม่เป็นทรงแต่น่าด ูพานให้นึกอยาก

กดร่างโปร่งลงกบัโซฟา แล้วท�าให้อกีฝ่ายร้องครางเรยีกชือ่ผมขึน้มา

ติดหมัด 

ปัถย์จะเป็นคนแบบไหนเวลาที่มีเซ็กซ์ 

อ่อนโยน เชื่องช้า หรือดุดัน เร่าร้อน

ผมเดาเอาว่าปัถย์คงไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเพราะอีกฝ่าย 

ไม่เคยพูดถึง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ดีแสนดีแบบน้ีจะไม่มีเพ่ือนร่วม

เตียง...

ผมดไูม่ออกว่าปัถย์มคีวามสมัพนัธ์แบบไหนกันแน่ กับผูห้ญงิ

หรือกับผู้ชาย

แต่นั่นไม่ส�าคัญ...

สิ่งส�าคัญอยู่ที่ว่าปัถย์ คือคนที่ผมพอใจ

“จะขับให้เหรอ”

“ครับบอส รถมันติด บอสอย่าขับเองเลย เดี๋ยวจะหงุดหงิด
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เปล่าๆ”

“…” ผมพยักหน้า เป็นการยอมรับตามที่อีกฝ่ายเสนอ

“บอสหิวไหมครับ หาอะไรรองท้องก่อนไหม กินข้าวไม่ตรง

เวลาโรคกระเพาะก�าเริบอีกแย่เลยครับ”

“ไม่เป็นไรน่า ไปกินที่งานก็ได้ แล้วนายล่ะ หิวหรือเปล่า”

“ผมทานค่อนข้างดึกน่ะครับ ตอนนี้ยังหัววันอยู่...บอสครับ 

ขอโทษนะครับ”

ปัถย์เดินมาหา แล้วขยับปกคอเสื้อที่เบี้ยวเล็กน้อยให้เข้าที่ 

ผมก้มลงโดยอัตโนมัติ ยอมให้คนที่ตัวเล็กกว่าจัดปกคอเสื้อแต่โดย

ด ีสมัผสัเพยีงปลายนิว้ตรงต้นคอโดยบังเอญิให้ความรูส้กึชวนอดึอดั

ตรงหน้าขาอย่างไม่เหมาะไม่ควร

ไม่เคยมีใครท�าให้ผมอย่างปัถย์มาก่อน แม้แต่แม่ของผมเอง

ก็ยังไม่ใส่ใจรายละเอียดในชีวิตของผมขนาดน้ี ทุกคนท่ีผมรู้จักมัก

พูดว่ารักและเป็นห่วงผม แต่ในส่วนของการกระท�าล้วนตรงกันข้าม 

มีเพียงความเฉยเมยและเย็นชา 

ระยะเวลาสามปีท�าให้ทัง้ผมกบัปัถย์ใกล้ชดิกัน อาจด้วยภาระ

หน้าท่ีการท�างาน แต่มากกว่านั้นคือความผูกพัน จากที่ผมเคย

แยกแยะทุกอย่างได้อย่างชัดเจน ระหว่างงานกับเซ็กซ์ ตอนนี้ผมไม่

แน่ใจแล้วว่าตัวเองจะท�าแบบนั้นได้จริงๆ หรือเปล่า

ภาพของปัถย์ตั้งแต่แรกเห็นจนถึงปัจจุบัน หวนกลับมาเป็น

ฉากๆ เตอืนให้ผมเริม่เข้าใจตวัเองได้ชดัแล้วว่าผมไม่อาจปล่อยปัถย์

ไป แล้วผมก็ไม่ยอมให้ปัถย์เห็นใครหน้าไหนส�าคัญไปกว่าผม


