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ณ ร้านฮักเขามันเศร้า ฮักเฮาดีกว่า

“ไอ้เลฟิหกเดอืนเท่านั้น...ย�้าว่าแค่หกเดอืน! ถ้าแกไปเป็นเลขาฯ 

น้องพี่ได้หกเดอืนโดยที่นายวนิไม่ไล่แกออก แกเอาไปเลยห้าแสน”

“มะ...”

“อ๊ะๆ อย่าเพิ่งปฏิเสธเว้ย แกเอาโทรศัพท์มากดเครื่องคิดเลข

เลย เงนิเดอืนเลขาฯ ไม่รวมอยู่ในห้าแสนนี้ พ้นหกเดอืนภารกจิส�าเรจ็ 

แกเอาเงนิก้อนนี้ไปเปิดร้านให้แม่ ย้ายนวิาสสถานไปอยู่บ้านนอกโดย

ไม่ต้องใช้เงนิเกบ็แกได้เลยนะ”

จงรกัษ์จ้องคนเอาแต่พล่ามตาเหลอืก ยอมรบัว่าเริ่มหวั่นไหวกบั

ยอดเงินครึ่งล้าน แถมพอลองคิดเลขบวกแล้วบวกอีกอยู่ในหัวดันพบ

ว่าเผลอๆ หกเดอืนนี้เธออาจได้เงนิเกอืบล้าน

“แล้วถ้าน้องชายพี่วหิลงรกัเลฟิล่ะ”

ธาวนิอีดกลอกตาใส่เหลนรหสัไม่ได้ ความมั่นหน้ามั่นโหนกนี่ถ้า

ถ่ายทอดกนัทางสายตาได้ ยายเลฟิคงรบัจากเธอไปเตม็ๆ

“สมภารเขาไม่กินไก่วัดหรอกย่ะ นี่แกคิดว่าตัวเองเป็นเลขาฯ  

คิมอยู่เหรอไง นายวินมันไม่ได้หลงตัวเองเหมือนท่านรองประธาน 

อยีองจนุนั่นหรอกนะ”

เงินพนันพี่สูงนะ น้องไม่หวั่นไหวเหรอ

บทน�ำ
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สาวกซรีส์ีเกาหลโีต้กลบัทนัควนั เธอกบัจงรกัษ์มกัชอบดซูรีส์ีใน

วนัหยดุเสมอ เรื่องล่าสดุที่ดกูค็อืรกัมั้ยนะ เลขาคมิ? ซึ่งเป็นเรื่องราวของ 

เลขานกุารสาวกบัรองประธานหนุม่ที่ต่างตกหลมุรกักนัและกนันั่นแหละ

“กไ็ม่แน่หรอก เลฟิกไ็ม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะพี่ว ิสวยน้องๆ เลขาฯ คมิ 

เกดิน้องชายพี่วหิวั่นไหวขึ้นมาล่ะ”

“แกกช็วดเงนิห้าแสน แล้วรบัค่าสนิสอดสบิล้านไปแทนน่ะส!ิ”

“ไม่เอาอะ เลฟิยงัไม่อยากแต่งงาน” ได้ยนิค�าว่าสนิสอด สาว

มั่นอย่างจงรักษ์ถึงกับเบ้หน้า เธออายุแค่ยี่สิบเจ็ด ยังไม่คิดแต่งงาน

แต่งการอย่างแน่นอน

“พี่กไ็ม่อยากแต่ง!”

ธาวนิตีบโต๊ะดงัปึงก่อนจะเสไปยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจบิกลบเกลื่อน

“วนันี้พี่วแิปลกๆ แฮะ จู่ๆ ชวนมากนิเหล้าทั้งๆ ที่ไม่ใช่วนัเสาร์ 

แถมมาถงึกก็นิเอาๆ แล้วกม็าพล่ามท้าให้เลฟิไปเป็นเลขาฯ น้องชาย 

นี่ไม่ได้คดิจะจบัคู่ให้เลฟิกบัน้องชายพี่วใิช่ปะ”

“บ้าาา ใช่ที่ไหนกนัเล่า พี่แค่เบื่อนายวนิ สามเดอืนมานี้เปลี่ยน

เลขาฯ มาสี่คนแล้วนะ ไม่มใีครอยู่อดึถกึทนเท่าคณุสายแก”

“คณุสายที่พี่เล่าว่าเพิ่งเกษยีณไปน่ะเหรอ”

“ใช่ เกษยีณตอนห้าสบิเจด็ถ้วนเลย เลยวนัเกดิมาเพยีงวนัเดยีว

แกสั่งคนเกบ็ของกลบับ้าน เพราะกลวันายวนิมนัจะอ้อนวอนขอให้อยู่

ต่ออกี”

ธาวนิเีล่าไปข�าไป คณุสายเลขาฯ เก่าน้องชายเธอตั้งใจเกษยีณ

ตอนห้าสบิ แต่ดนัถูกน้องชายเธอรั้งเอาไว้ถงึเจด็ปีเตม็

“ไหนพี่วเิล่าว่าน้องชายกม็เีลขาฯ อกีสองคนนี่”

“พวกนั้นเป็นผู้ชาย บางทกีไ็ม่ละเอยีดเท่าคณุสายไง คณุสาย

แกอยู่ติดโต๊ะ จัดการทุกอย่างได้เนี้ยบสุดๆ เช้ามาจ่ายงานให้ผู้ช่วย 

จากนั้นแกกจ็ดัการงานอื่นๆ ของแกไป นายวนิน่ะเบาแรงไปเยอะเพราะ
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คณุสาย”

“แล้วไหนว่าเทรนงานคนใหม่ไว้ดแีล้ว ท�าไมถงึเป็นแบบนี้ล่ะ นี่

สองเดือนสี่คน ก็เท่ากับว่าวุ่นวายกันตั้งแต่คุณสายแกย้ายออกเลย 

เหรอคะ”

“อมื ไอ้สองคนที่คอยตามนายวนิน่ะพอท�าได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่

คอืรบัค�าสั่งจากคณุสายแกไง พอไม่อยู่เลยเป๋ๆ กนัไป ยิ่งคนล่าสดุนี่

แกเอ๊ย...อย่าให้เล่าซ�้า นายวนิเพิ่งไล่ออกไปสดๆ ร้อนๆ วนันี้เอง”

จงรกัษ์ที่ได้ยนิธาวนิบ่ีนอยูบ่่อยๆ ยิ้มแหย เลขาฯ ที่ไม่อยากเป็น

เลขาฯ อย่างเดียวโดยไม่สอบถามเจ้านายว่าเขาอยากเลื่อนต�าแหน่ง

ให้ไหมน่ะสมควรถูกไล่ออกแล้ว

“ว่าไง...งานนี้แกจะช่วยพี่ไหมเลฟิ ไหนๆ ช่วงนี้แกกว่็างงานพอด ี

ก่อนย้ายไปอยู่กบัแม่ที่ต่างจงัหวดั แกมาช่วยงานน้องพี่เถอะนะ”

“ไม่เอาอะ เกดิน้องพี่ตดิใจเลฟิกลวัได้อยู่ยาวเหมอืนคณุสาย”

“บ้าส ิใครจะไปรั้งให้แกอยู่ถงึอายหุ้าสบิหกสบิกนั แบบนั้นคอื

แต่งงานกนัแล้วช่วยกนัท�ามาหากนิเลยปะ”

“วกเข้าเรื่องแต่งงานอกีแล้ว”

“เออน่า พี่กแ็ค่เปรยีบเปรยเล่นๆ แต่เรื่องอยากให้แกไปช่วยงาน

นายวนิน่ะเรื่องจรงินะ”

“ถงึกบัต้องตั้งเดมิพนัสูงลิ่ว”

“กเ็พราะพี่รูว่้าแกมนัหน้าเงนิยงัไงล่ะ อย่าคดิว่าพี่ไม่รูเ้รื่องที่แก

ไม่ยอมใช้เงนิพ่อกบัป้าของแกนะ”

“...”

“นะเลฟินะ...แกไม่มอีะไรจะเสยีเลย มแีต่ได้กบัได้ ทั้งงานทั้งเงนิ 

พี่เองก็เบาใจว่ามีคนช่วยงานน้องชาย พี่เชื่อว่าเลิฟเก่งพอจะจัดการ

วางระบบการท�างานให้นายวนิใหม่ คณุสายคนเก่าแกเก่งเกนิ เก่งแบบ

ไม่เผื่อใคร พอแกไม่อยู่มนัเลยรวนไปหมด”
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...สี่เดือนต่อมา

ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากคืนท้าพนันแสนหวั่นไหวจงรักษ์ก็เข้ามา

ท�างานในบริษัทวณิชยา ซึ่งเป็นกิจการของตระกูลวณิชยา เจ้าของ

ธรุกจิโรงแรมใจกลางกรงุและรสีอร์ตในต่างจงัหวดัอกีหลายแห่งโดยมี

หวัเรอืใหญ่ที่คนในวงสงัคมชั้นสูงต่างรู้จกั

ธาวนิ ีวณชิยา สาวสวยเลศิเชดิโสดวยัสามสบิสองผูเ้ป็นไอดอล

ของเธอและสาวๆ อกีค่อนประเทศ ซึ่งนบัจากจ�านวนคนที่ตดิตามใน

อนิสตาแกรม การไม่มแีฟนให้รกหวัใจท�าให้อกีฝ่ายหนัไปทุม่เทท�างาน 

ว่างจากงานกพ็บปะเพื่อนฝูง จากนั้นกใ็ช้เวลาขลกุอยู่กบัน้องหมานบั

สบิตวัที่บ้าน

ส่วนรองประธานบริษัทไม่ใช่ใครที่ไหน ท่านรองอียองจุน เอ๊ย 

รองประธานธนวัตนั่นเอง แหม...ชื่อคล้ายพระเอกชื่อดังของไทย แต่ 

ตวัจรงิสูงใหญ่ไซซ์ยโุรป แถมความหล่อความฮอตปรอทแตกไม่แพ้กนั 

ต่างที่ไม่ได้ไปเอาดีทางการแสดง จงรักษ์คิดว่า หากคุณวินน้องชาย 

คนเดยีวของพี่วเิข้าวงการคงดงัเป็นพลแุตก กลายเป็นดาวประดบัฟ้า

ได้ง่ายๆ

แต่ก็นั่นแหละ...เขาไม่ไปเป็นดาราน่ะดีแล้ว ไม่อย่างนั้นเธอคง

1
เลขาฯ ดุนะ ทุกคนไหวเหรอ



ลักษณะปรีชา  11

ชวดเงนิห้าแสน

ย�้าว่าห้าแสนบาทถ้วน...

คนบ้าที่ไหนจะไม่เอา ยิ่งคนงกอย่างเธอต้องวิ่งเข้าใส่อยู่แล้ว 

และที่ส�าคัญผ่านงานมาสี่เดือนแล้วด้วย เธอเข้ามาด้วยเงื่อนไขที่ 

ธาวนิยีื่นแก่น้องชาย หากภายในสามสปัดาห์เธอไม่สามารถท�างานให้

เขาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ยนิดใีห้เขาไล่เธอออก

ใช่...พมิพ์ไม่ผดิหรอก แค่สามสปัดาห์

ที่เป็นอย่างนี้เพราะธาวนิบีอกว่าถ้าเธอไม่ผ่านงานกไ็ม่ต้องจ่าย

เงินเดือน ไม่เปลืองงบบริษัท ดูเอาเถอะ...ระหว่างเธอกับพี่วิ ใครงก 

กว่ากนั

ส่วนงานเลขานุการท่านรองประธานไม่ได้ยากเกินไปส�าหรับ 

เธอ จงรกัษ์พบว่าคณุสายวางระบบการท�างานไว้ดมีาก เธอศกึษางาน

ไม่กี่วนั ระหว่างนั้นสงสยัอะไรกโ็ทรศพัท์สอบถามกบัคณุสายกเ็ข้าใจ

และปรบัตวัเข้ากบังานได้หมด ส่วนเรื่องที่คนก่อนๆ ท�าได้ไม่ดนีั่นอาจ

มสีาเหตมุาจากคนในห้อง

จงรักษ์มองผ่านกระจกห้องที่ถูกออกแบบไว้คล้ายกับในซีรีส์ 

จากตรงนี้หากผูเ้ป็นนายไม่ปิดม่านบงัตากส็ามารถมองเหน็เขาได้ และ

เขาเองกม็องเหน็เธอได้เช่นกนั จะด้วยเหตบุงัเอญิหรอือะไรกต็าม เวลา

ที่จงรกัษ์มองเข้าไปในห้องมกัสบตาท่านรองเสมอ

เวลานี้กเ็หมอืนกนั...

หญงิสาวหลบุสายตาลงมองหน้าจอคอมพวิเตอร์ ในขณะที่คดิ

เรื่องเงนิพนนัที่พาตวัเธอมาอยูท่ี่นี่ถงึสี่เดอืน หญงิสาวยงัคงพรมนิ้วกบั

แป้นพมิพ์ไม่หยดุ

จะว่าไปแล้วสองพี่น้องวณิชยานี่นิสัยต่างกันเกือบสุดขั้ว คนพี่

เฮฮาร่าเรงิเพื่อนเยอะ เป็นสาวสงัคมที่มเีพื่อนฝูงเยอะมาก

ส่วนคนน้องเงียบขรึมแต่ไม่ถงึกับหยิ่ง มคีวามเป็นผู้น�าสูงมาก 
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สิ่งที่ทั้งสองเหมือนกันเห็นจะเป็นเรื่องความเก่ง ทั้งสองท�างานเก่งจน

จงรกัษ์แอบยกนิ้วให้

ดวงตางามหลงักรอบแว่นสดี�าที่ไม่ได้ใส่เพื่ออ�าพรางความสวย

ระดบัน้องๆ เลขาฯ คมิเหลอืบไปยงักหุลาบช่อใหญ่บิ๊กเบิ้ม ในระหว่าง

ที่เธอเข้าท�างานท่ามกลางความลุ้นระทกึของพนกังานทั้งหลายว่าเธอ

จะถกูไล่ออกเมื่อไหร่ กม็เีจ้าดอกไม้ปรศินาส่งมาที่โต๊ะทกุวนัจนัทร์ หรอื

วนัท�างานแรกของสปัดาห์

การ์ดที่แนบตดิมขี้อความ ‘Have a good day’ หรอื ‘Have a 

good day at work’ ท�านองนี้แล้วลงท้ายด้วยตวั ‘T’ ตวัทเีจ้าปัญหา 

นี่แหละที่สร้างข่าวลอือื้อองึไปทั้งบรษิทั

...ท่านรองประธานก�าลงัจบีเลขาฯ ด้วยการส่งดอกไม้ให้

ในขณะที่ทกุคนฟันธงและคดิไปไกลจงรกัษ์กลบัไม่เชื่อ เธอค้าน

หัวชนฝาว่าต้องไม่ใช่ท่านรองของเธออย่างแน่นอน เพราะระหว่างที่

ท�างานเขาไม่เคยมทีท่ีาหรอืแสดงออกว่าจะจบีเธอสกันดิ ท่านรองกย็งั

คงเป็นคนจริงจังกับการท�างานเช่นเดิม เธอกับเขาท�างานเข้ากันได้

อย่างดี

แม้ไม่มกีฎตายตวัว่าเจ้านายรกักบัลูกน้องไม่ได้ แต่...ตอเต่าตวั

เท่าบ้านว่าท่านรองวินก็ไม่น่าจะจีบเธอที่เป็นเลขาฯ จงรักษ์กลอกตา

เมื่อนึกถึงเรื่องราวในซีรีส์ที่เธอติดหนึบ รองประธานในเรื่องเป็นหนุ่ม

เพอร์เฟกต์หลงตวัเอง ท่านรองวนิของเธอกเ็หมอืนกนั แต่แผกตรงที่ว่า

ระดับความหลงตัวเองไม่ทะลุเพดานเหมือนพระเอกในซีรีส์ เขาหล่อ 

รวย เก่งมาก เป็นหนุ่มอนาคตไกลที่ใครต่างจบัตามอง

สิ่งที่ท่านรองวนิของเธอเหนอืกว่าพระเอกในซรีส์ีกค็อืความฮอต

ปรอทแตก เขาไม่หยิ่งจดัแล้วกไ็ม่ได้เจ้าชู ้เรยีกว่าวางตวัดมีาก มเีสน่ห์

สดุๆ ยิ้มได้เมื่อควรยิ้ม นิ่งได้เมื่อควรนิ่ง สิ่งนี้เองที่ท�าให้สาวน้อยสาว

ใหญ่ต่างจับตามองเขา คุณหญิงคุณนายไฮโซไฮซ้อในแวดวงสังคม
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ต่างอยากจบัลูกสาวใส่พานถวายเขาด้วยซ�้า

หญิงสาวเหลือบไปทางช่อดอกไม้อีกครั้งก่อนยิ้มมุมปาก แม้

ชอบอ่านนยิายชอบจนิตนาการและรกัการดซูรีส์ีมากแค่ไหน เธอกไ็ม่ใช่

สาวช่างฝันที่หลงเพริดไปกับโลกแห่งความเพ้อฝัน จงรักษ์เพิ่งสืบจน

พบเจ้าของช่อดอกไม้ที่แท้จรงิ

...ธาวนิไีงจะใครล่ะ!

พี่วิคือเจ้าของช่อดอกไม้นิรนามที่สร้างข่าวลืออื้อฉาวในบริษัท 

ส่วนท่านรองวินนั้นไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับเขาเลยว่าพี่สาวแท้ๆ ของ

ตวัเองก�าลงัจะจบัคู่ให้ ที่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อเรว็ๆ นี้จงรกัษ์ได้ยนิดน ุ

รุน่พี่ที่สนทิกนัเล่าให้ฟังเรื่องพี่วบ่ินว่าพ่อแม่เริ่มเร่งรดัเรื่องสร้างครอบครวั

หญงิสาวกดัฟันดงักรอด วธิหีนกีารแต่งงานของอกีฝ่ายช่างตื้น

เขนิเบาปัญญา ยอมลากเธอที่เป็นเหลนรหสัเข้ามาพวัพนัเพยีงเพราะ

หวงัจะให้เธอลงเอยกบัน้องชายแล้วตวัเองจะรอด

“อกีสองเดอืน ห้าแสน...ท่องไว้เลฟิ” เลขานกุารสาวที่ฮอตไม่แพ้

ผู้เป็นเจ้านายพมึพ�า

“สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณเหว่ย” น�้าเสียงโทนสูงที่ปรี๊ดขึ้นไป

ได้อกีท�าให้จงัหวะการก้าวของจางหวงัเหว่ยชะงกัเลก็น้อย

“ครบัคณุเลฟิ” หวงัเหว่ยรบียนืตวัตรงกมุมอืประสานกนัแล้วก้ม

หน้าลงเลก็น้อยอย่างคนยอมรบัชะตากรรม

...กรรมที่เขาเพิ่งก่อเมื่อคนืวนัศกุร์

จงรักษ์ลุกขึ้นยืนอยู่หลังโต๊ะ ก้มมองความเรียบร้อยของเสื้อ

กระโปรงเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าส่งยิ้มการค้าค่อนไปทางน่ารักให ้

หวงัเหว่ย เลขานกุารคนสนทิของธนวตัและเขายงัเป็นลูกน้องคนสนทิ

อีกคนของธาวินีอีกด้วย ที่เป็นอย่างนี้เพราะก่อนที่ธนวัตจะเข้ามารับ

ต�าแหน่งรองประธานบรษิทั หวงัเหว่ยเคยท�างานกบัธาวนิมีาก่อน
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“เมื่อคนืวนัศกุร์...คณุโทร. หาดฉินัห้าสบิสาย ตั้งแต่สามทุ่มยนั

ตีสอง ไม่ทราบว่าคุณเป็นลูกครึ่งจีน-ไทยหรือเป็นครึ่งคนครึ่งค้างคาว

กันแน่ กลางค�่ากลางคืนไม่หลับไม่นอน ที่บ้านไม่บอกเหรอคะว่าเรา

ควรพกัผ่อนหลงัจากท�างานหนกัมาทั้งวนั แล้วไอ้การออกไปตะลอนๆ 

ใช้ชวีติกลางคนืทกุวนันั่นมนัส่งผลเสยีต่อสขุภาพ #@#&*!”

“ครบั” ใบหน้าของเลขานกุารหนุม่ลกูครึ่งจนี-ไทยค่อยๆ มเีหงื่อ

ผดุพราย

“ที่ส�าคัญที่สุดคุณโทร. หาฉันท�าไม ถ้าเพื่อให้ฉันไปท�างาน

แทนคุณ ฉันเคยแจ้งไปแล้วฉันไม่ท�า มันนอกเหนือหน้าที่ การพา 

เจ้านายเที่ยวแรดเตรด็เตร่อ่อยสาวไปทั่วพระนครนั่นคอืหน้าที่คณุ ฉนั...

มาท�างานที่นี่จะท�าในส่วนที่คุณสายเคยท�าเท่านั้น ถึงจะยังไม่มีลูก 

มผีวั เป็นโสดไร้พนัธะ แต่ฉนักต้็องรกัษาภาพลกัษณ์ของฉนั รกัษาเนื้อ

รักษาตัวเอาไว้ให้ว่าที่สามี ฉันจะไม่ยอมเปลืองตัวไปกับหน้าที่ที่คุณ

เคยท�าเป็นอนัขาด!”

จงรักษ์บอกด้วยความโมโห สุดสัปดาห์สองพี่น้องคู่นี้ใช้ชีวิต

เหมอืนกนัคอืไม่อยู่บ้านกอ็อกไปสงัสรรค์กบัเพื่อนฝงู บางครั้งมบีรหิาร

เสน่ห์กับเพศตรงข้ามบ้างแต่ไม่จริงจัง ที่รู้เพราะเธอเองเคยถูกธาวินี

ลากไปไหนต่อไหนบ่อยครั้ง

“ครบั”

หวงัเหว่ยก้มหน้ามากกว่าเดมิหลงัจากได้ยนิค�าว่า ‘พระนคร’ 

คณุเลฟิหนอคณุเลฟิ...ตดิละครแล้วท�าไมไม่ถกูตาต้องใจเจ้านาย

เขาบ้าง ท่านรองน่ะหล่อกว่าดาราตั้งเยอะ

“ย�้าอกีครั้งนะคะคณุเหว่ย ถ้าไม่ถงึขั้นคอขาดบาดตายอย่าโทร. 

หาฉันหลังเวลาเลิกงานเป็นอันขาด ฉันมีหน้าที่แค่เป็นเลขาฯ ไม่

ต้องการไต่เต้าด้วยการปีนเตียงเจ้านายหรอกค่ะ สมภารไม่กินไก่วัด

ฉนัใด ไก่สาวอย่างฉนักไ็ม่กนิรองประธานฉนันั้น!”
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เลขานกุารหนุม่พยกัหน้ารบัอย่างเข้าใจ...กเ็หมอืนทกุทนีั่นแหละ

ที่เขาต้องมาทนให้หญงิสาวบ่นว่าจนพอใจ จากนั้นกว็นลปูเข้าอหีรอบ

เดมิเมื่อผู้เป็นเจ้านายอกีคนอยากท�าตวัเป็นกามเทพแผลงศรด้วยการ

จบัคูใ่ห้น้องชายกบัน้องรกั หรอืเลขานกุารสาวที่ทั้งบรษิทัรวมถงึรสีอร์ต

สาขาในต่างจังหวัดต่างก�าลังพูดถึงว่าทั้งเก่งทั้งดุแถมยังมีลุคเหมือน

ท่านประธานบรษิทัเหมอืนหลดุออกมาจากพมิพ์เดยีวกนั

คณุเลฟิหรอืจงรกัษ์เพิ่งเข้ามาท�างานได้สี่เดอืนท่ามกลางเงื่อนไข

ของท่านประธาน หลงัจากที่เปลี่ยนเลขานกุารเป็นว่าเล่น สดุท้ายจงึ

ได้คนท�างานมปีระสทิธภิาพแถมดนัมตี�าแหน่งลบัๆ รอพ่วงให้อกีด้วย 

‘ว่าที่น้องสะใภ้’ ไม่รู้คุณเลิฟถูกใจไหม เขารู้อย่างเดียวท่านประธาน

ถูกใจมาก

“ไปท�างานสคิะคณุเหว่ย จะมายนืเหม่อจ้องหน้าฉนัท�าไม ย�้า

อกีทกีไ็ด้นะคะ...คณุไม่ใช่สเปกฉนัค่ะ”

หวังเหว่ยก้มหัวให้หญิงสาว เจอจงรักษ์ทีไรเขาเกร็งเหมือนอยู่

ต่อหน้าท่านประธานไม่มผีดิเพี้ยน ยอมรบัว่าเจอสาวบคุลกิอย่างท่าน

ประธานแล้วเขาแอบเกรงกลวัอยูไ่ม่น้อย ใครได้ไปเป็นคูค่รองคงสบัสน

น่าดู ไม่รู้ว่าได้เมยีหรอืได้แม่!

“เป็นไงบ้างเหว่ย” คนทีแ่อบมาฟังเสยีงแจ๊ดๆ ถามกล้ัวข�า 

จะไม่ให้เธอข�าได้อย่างไรในเมื่ออดตีเลขานกุารอย่างหวงัเหว่ยหน้าหด

เหลอืสองนิ้ว

หญิงสาวเจ้าของดอกไม้ที่สร้างเรื่องให้พนักงานในบริษัทคาด

เดาว่าธนวตัเป็นเจ้าของดอกไม้ยิ้มมมุปาก กว่าจะหลอกล่อให้จงรกัษ์

มาตดิกบัได้เธอเหนื่อยแทบตาย ต้องพยายามบ่นซ�้าๆ เกลี้ยกล่อมให้

อกีฝ่ายยอมช่วยเหลอื สดุท้ายแรงที่ลงไปกเ็ริ่มบงัเกดิผลขึ้นมาบ้างแล้ว

ทางด้านของจงรักษ์เธอไม่กังวลเท่าใดนัก แต่ปฏิกิริยานิ่งเฉย
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ของน้องชายนี่สิเป็นผลที่เธอหวังเอามากๆ และมันก็ส�าเร็จ ธนวัตที่

ทราบข่าวลอืในบรษิทัไม่ได้ออกมาโต้ตอบอะไร การนิ่งเฉยของน้องชาย

คอืสิ่งที่หญงิสาวคาดหวงั

...หากไม่มใีจ ป่านนี้นายวนิแก้ข่าวไปนานแล้ว

“ผมไม่ไหวแล้วครบัท่านประธาน คณุเลฟิดมุากกก”

“ไม่ดกุแ็ปลก ว่าแต่เมื่อคนืวนัศกุร์นายโทร. ไปกี่สาย”

ธาวนิใีห้หวงัเหว่ยกบัสาทสิสลบักนัโทร. หาจงรกัษ์ หลงัจากที่

ฝ่ายนั้นยืนกรานปฏิเสธไม่ขอท�างานนอกเหนือเวลางานที่ก�าหนด ไม่

ว่าจะให้หวงัเหว่ยอ้างเหตใุดหญงิสาวกไ็ม่ยอม

“ประมาณห้าสบิสายครบั”

“อมื งั้นคนืวนัศกุร์นี้สกัหกสบินะ”

“หา!”

“ไม่หงไม่หาละ ให้ท�าอะไรกท็�า”

“ผมอยากจะบ้าตาย”

“ยงัตายไม่ได้ ช่วยน้องฉนัจบียายเลฟิก่อน”

“ท่านประธานครบั ถ้าจ�าไม่ได้ผมจะย�้าให้ฟังอกีท ีคณุวนิ เอ่อ 

ท่านรองไม่ชอบผู้หญงิเก่งเกนิไป”

ธาวนิเีลกิคิ้วขึ้นเป็นการบอกว่าก�าลงัรอฟัง

“ท่านรองไม่ชอบผูห้ญงิแบบคณุเลฟิ ทั้งท�างานเก่ง ทั้งด ุปากจดั 

เธอเหมอืน...เอ่อ ท่านประธานแทบทกุกระเบยีดนิ้ว พดูกพ็ดูเถอะครบั...

ผมว่าท่านประธานกบัคณุเลฟิเหมอืนศษิย์กบัอาจารย์ ดงันั้นท่านรอง

ไม่ชอบคณุเลฟิหรอกครบั”

ท�างานด้วยกนัมาหลายปีท�าให้หวงัเหว่ยกล้าออกความเหน็ มิ

หน�าซ�้าธาวนิยีงัไม่โกรธที่เขาพูดตรงๆ นั่นเพราะทั้งหมดคอืเรื่องจรงิที่

หญงิสาวรู้เตม็อก

ผูห้ญงิเก่งรอบด้านมกัหาผูช้ายคูค่วรยาก แต่กรณขีองจงรกัษ์นั้น 
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เป็นข้อยกเว้น

“แหงส.ิ..ฉนัฝึกยายเลฟิมากบัมอื แล้วกร็ูอ้กีด้วยว่านายวนิชอบ

ผู้หญงิแบบยายเลฟิ”

ธาวนิรีู้ว่าหวงัเหว่ยต้องการสื่ออะไร คงไม่มผีู้ชายคนไหนอยาก

มีเมียเหมือนมีแม่ในคราเดียวกัน แต่ส�าหรับจงรักษ์นั้นแม้อีกฝ่ายจะ 

คีปลุคให้เหมือนเธออย่างไรก็ไม่แนบเนียน เธอรู้ว่าน้องรักคนนี้น่ารัก

แค่ไหน ไม่ว่าจะหน้าตาหรอือปุนสิยัล้วนเหมาะกบัคนอย่างธนวตัทั้งสิ้น

...คนหนึ่งร่าเรงิ คนหนึ่งเคร่งขรมึ สองคนมาอยู่รวมกนั อย่างไร

เธอกว็่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

ธนวตัมเีลขานกุารทั้งหมดสี่คนคอื หวงัเหว่ย สาทสิ จงรกัษ์ และ

อกีคนที่เพิ่งท�างานได้สองเดอืนนั่น คอืผูช่้วยที่จงรกัษ์ก�าลงัฝึกให้ท�างาน

แทนหญงิสาวหลงัจากพ้นหกเดอืน

ชัยโยคือตัวเลือกที่ธาวินีดึงเข้ามาในเกมโดยที่จงรักษ์ไม่ล่วงรู้ 

ประธานบริษัทสาวกอดอกยามนึกถึงงานแต่งของน้องชายพร้อมทั้ง

หลานตวัเลก็ๆ น่ารกัเหมอืนจงรกัษ์

ทางด้านคนทีอ่ยู่หน้าห้องท�างานรองประธานตอนนีก้�าลงั

เหมือนมีมรสุมลูกเล็กๆ โฉบไปโฉบมาราวกับก�าลังรอทุ่มใส่หัวใคร 

สกัคน ชยัโยผู้ช่วยของจงรกัษ์ยิ้มแห้งแล้งเมื่อเหน็สกลิการพมิพ์งานที่

มสีปีดเสยีดฟ้า

แม่เจ้า...เกดิมาไม่เคยเหน็ใครโกรธแล้วเอาไปลงกบัแป้นคย์ีบอร์ด 

สกัคน

“ท�าไมวนันี้ถงึเกรี้ยวกราดผดิปกต ิเมนส์ไม่มาเหรอคะเจ๊”

ชัยโยที่แอ๊บหนุ่มต่อหน้าคนอื่นเพราะกลัวไม่ผ่านงาน กระซิบ

กระซาบถามรุน่พี่ในที่ท�างาน นอกจากจะเป็นรุน่พี่รุน่น้องในการท�างาน

แล้ว ทั้งสองยังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยอีกด้วย สมัยเรียน 
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ชยัโยเคยท�างานพาร์ตไทม์ที่ร้านเหล้าของดน ุพี่รหสัของจงรกัษ์ จงึรู้จกั 

มกัจี่ทั้งสองรวมถงึธาวนิทีี่เคยแวะเวยีนมาเป็นอย่างดี

ก่อนหน้าจะเข้าท�างานชยัโยได้รบัการตดิต่อจากธาวนิเีรื่องงาน 

เขาที่ก�าลงัมองหางานใหม่เพราะอิ่มตวัจากงานที่เดมิซึ่งอยูไ่กลถงึภเูกต็

จงึตดัสนิใจทนัท ีเหตผุลอกีอย่างนอกเหนอืจากเรื่องงานกค็อื เขาอยาก

อยู่ใกล้พวกพี่ๆ  โดยเฉพาะจงรกัษ์ที่เขาสนทิที่สดุ

“เมนส์ไม่มากบัผสี ิ โมโหพี่วกิบัพวกนั้นต่างหาก” จงรกัษ์ค้อน

ผ่านกระจกที่มองเหน็ภายในห้องท�างานรองประธาน พวกนั้นที่หญงิสาว

หมายถงึคอืหวงัเหว่ยกบัสาทสิ ไม่ได้เกี่ยวกบัท่านรองแต่อย่างใด

จงรกัษ์เบะปาก เธอสูอ้ตุส่าห์ท�าการบ้านมาอย่างดว่ีาเขาไม่ชอบ

ผู้หญิงแบบไหนเธอก็จะเป็นอย่างนั้น ซึ่งต้นแบบผู้หญิงที่ชายหนุ่มไม่

ชอบกค็อืผูห้ญงิเก่งอย่างธาวนิ ีแต่ดนัซวยเมื่อเจ้าของต้นแบบดนัอยาก

ได้เธอเป็นน้องสะใภ้โดยไม่ปรกึษาน้องชายตวัเอง

“สมกับเป็นว่าที่เมียรองประธานที่เขาเล่าลือกันทั้งบริษัทว่า 

ทั้งดทุั้งโหด”

ตาเขยีวปั้ดเบนมาทางชยัโยทนัท ีเสยีงกดัฟันดงักรอดท�าให้คน

เพิ่งพูดห่อไหล่ด้วยความกลวั

“ไอ้โย! ต่อไปนี้ถ้าแกได้ยนิใครพูดเรื่องนี้ให้ไปตบมนัเลย เดี๋ยว

พี่ตามไปเสยีค่าปรบัให้เอง”

“บ้าเหรอเจ๊ ใครจะไปกล้าท�าแบบนี้ ได้ยนิใครพูดโยกแ็ค่เข้าไป

ร่วมผสมโรงด้วยกเ็ท่านั้นแหละ เพิ่งเข้ามาท�างานไม่กล้าปีนเกลยีวกบั

ใครหรอก อกีอย่างโยจะได้มาอปัเดตข่าวให้เจ๊ฟังไง”

“อปัเดตข่าวกบัผสี ิแกเพิ่งบอกว่าจะเข้าไปผสมโรงด้วย!”

“ฮุ้ย มนัต้องท�าตวัให้กลมกลนืบ้างส ิ ไม่อย่างนั้นเขาไม่รบัเข้า

กลุ่ม”

จงรกัษ์เบะปากให้ผู้ช่วยหนุม่ใจสาว พดูถงึเรื่องนี้หญงิสาวกลบั
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ไม่เข้าใจว่าเหตใุดชยัโยถงึต้องปิดบงัตวัตน เธอเคยบอกอกีฝ่ายว่าการ

เป็นตัวของตัวเองมันดีจะตาย แต่ไอ้โยดันตอกกลับมาว่ากลัวไม่ผ่าน

โปร เพราะดันไปสืบทราบมาว่าก่อนหน้านี้ท่านรองประธานเคยรับ 

เกย์หนุ่มเข้าท�างานแล้วอีกฝ่ายกลับคิดเจ๊าะแจ๊ะกับเจ้านายตอนเมา 

บทลงโทษที่ได้รับนอกจากไล่ออกแล้วยังถูกรองประธานต่อยสลบจน

ไปฟื้นที่บ้าน

พอได้ยนิเหตผุลของอกีฝ่ายเธอกไ็ม่ได้เลกิรา บอกกลบัไปว่าถ้า

เราบรสิทุธิ์ใจเสยีอย่าง ไม่เหน็มอีะไรต้องกลวั ไอ้โยเลยสวนกลบัมาว่า

มนัคดิ...มนัคดิมดิมีริ้ายกบัท่านรอง บ้าบอคอหอยพอกมาก!

เสียงสากกระทบครกดังรัวเร็วพร้อมกับเสียงตะโกนด่า 

ลูกน้องลั่นร้านท�าให้ทั้งสองสบตากนัแล้วท�าหน้าเมื่อย ช่วงพกักลางวนั

พวกเธอชักชวนกันมากินส้มต�าหลังตึกใหญ่ตรงข้ามบริษัท เป็นร้าน

เลก็ๆ ที่เจ้าของร้านตวัไม่เลก็ ควงสากไม่เลก็ และครกกไ็ม่เลก็เช่นกนั

“บางทีโยก็สงสัยนะว่าเจ๊น�้าแกปกติไหม บางวันก็ดี๊ดี บางวัน 

กเ็หมอืนผเีข้า”

“ทะเลาะกับผัว” จงรักษ์บอกพร้อมยกแก้วขึ้นจิบน�้าเพื่อดับ

กระหาย เห็นเจ๊น�้าที่เหมือนกินนกหวีดเป็นอาหารด่าลูกน้องแล้วเธอ

คอแห้งแทน

“เจ๊รู้ได้ไงอะ”

“ท�าไมจะไม่รู้ แกมองไปทางนั้นส”ิ หญงิสาวบุ้ยปาก 

ชัยโยมองตามแล้วพยักหน้าอ๋อทันที ผัวเจ๊น�้ายืนท�าหน้าเจี๋ยม- 

เจี้ยมอยู่ตรงประตูทางเข้าครวัด้านหลงัร้าน

“แปลกเนอะ ผวักด็ูธรรมะธมัโม ส่วนอเิจ๊กเ็หมอืนคนกร้านโลก 

ท�าไมสองคนนี้มารกักนัได้วะเจ๊”

“คงเป็นเพราะเวรกรรมมั้ง” จงรกัษ์บอกกลั้วข�า
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“เอาจรงิๆ เจ๊รู้อะไรดีๆ  มาใช่ปะ” ชยัโยท�าหน้าอยากรู้

“พูดในร้าน เกดิเจ๊น�้าได้ยนิไม่โดนเอาสากตบปากเหรอยะ”

“เออเนอะ”

“สองคนนั้นน่ะ! ซบุซบิอะไรกนั นนิทาฉนัใช่ไหมยะ”

จงรกัษ์กบัชยัโยสะดุ้งตวัโยน ทั้งสองท�าหน้าเบ้เมื่อเจ๊น�้าก�าลงัชี้

สากมาทางพวกเธอ

“ซบุซบิกนัจ�าเป็นต้องนนิทาเจ๊ทกุคนไหม” จงรกัษ์ค้อน

“กพ็วกแกท�าเหมอืนนนิทาฉนักบัผวั”

“ถ้าจะมีคนนินทาเจ๊กับผัวก็คงนินทากันทั้งร้านนี่แหละ ด่า 

ลูกน้องกระทบผวั ส่วนผวักย็นืท�าหน้าละห้อยอยู่ตรงนั้น ใครเขาเหน็ก็

มองออกทั้งนั้นแหละ”

“นงัเลฟิ!”

เสียงสากกระแทกกับพื้นโต๊ะดังลั่นร้าน แน่นอนว่าอิเจ๊ไม่กล้า

กระแทกใส่ครกเพราะกลวัครกแตก

“อเิจ๊!”

“ตายแล้วเจ๊เลิฟ ท�าไมถึงกล้าหาญชาญชัยแบบนี้” ชัยโย

ปิดปากท�าตาโต

“วนันี้ไม่ต้องแดกมนัแล้ว กูไม่มอีารมณ์ขายให้มงึ”

“ก็ตามใจ เย็นนี้ก็ไม่ต้องไปกินเหล้าที่ร้านพี่นุล่ะ เดี๋ยวเลิฟไป

บอกพี่นใุห้ไม่มอีารมณ์ขายเหล้าให้เจ๊เหมอืนกนั”

จงรกัษ์เชดิหน้าใส่ขาประจ�าร้าน ‘ฮกัเขามนัเศร้า ฮกัเฮาดกีว่า’ 

ที่กล้าขู่กลบัไปแบบนี้ เพราะเธอเป็นน้องรหสัรกัของดนเุจ้าของร้าน

“นงัเลฟิ!”

“อเิจ๊!”

“โอ๊ยยย คยุกบัมงึแล้วปวดหวั กยูิ่งเครยีดๆ เพราะผวัไม่ได้ดั่งใจ 

มงึจะโผล่หน้ามาที่ร้านท�าไมวะ นั่งลงเลยนะ ปูปลาร้าเครื่องเยอะเส้น
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ไม่เยอะเผด็ๆ แซ่บๆ เดี๋ยวกูต�าให้!”

ชัยโยท�าตาเหลือกกว่าเดิมเมื่อพบกับผู้ชนะ เขามากินร้านนี้

หลายครั้ง ทั้งมากับจงรักษ์ เพื่อนที่ท�างานในบริษัท เจอเหตุการณ์ 

แบบนี้กเ็ยอะ แต่ไม่เคยเหน็ใครกล้าเถยีงเจ๊น�้าสกัคน

“สโุก้ยยย...วณชิยา สมกบัเป็นว่าที่ภรรยารองประธาน”

“ไอ้โย! ยงัจะมาล้อเรื่องนี้อกี” จงรกัษ์ถลงึตาให้อกีฝ่าย ชงเก่ง 

ชงเข้มไม่มใีครเกนิมนัเลย

“แหม...เขาลอืกนัทั้งบรษิทั ดอกไม้กส่็งให้ทกุวนัจนัทร์ ฮุย้ยย มี

แต่เจ๊นี่แหละที่บ้าบอไม่ยอมรบัรกัท่านรอง” ชยัโยท�าตาวบิวบั

“ไอ้ที่แกพูดมา นอกจากดอกไม้ที่ยอมให้ตั้งบนโต๊ะเพราะ

เสียดาย ฉันเคยตอบรับเขาไหมยะ อ้อ...อีกอย่างนะ ดอกไม้นั่นเป็น

ของท่านรองจรงิไหม เรายงัไม่รู้”

สาวที่ยังไม่ได้บอกใครว่าเธอทราบเรื่องเจ้าของช่อดอกไม้ที่แท้

จรงิแล้วค้อนปะหลบัปะเหลอืก

“เรื่องนี้แหละที่เขาลอืกนัอกีระลอกแล้ว เขาว่าเจ๊เล่นตวั” ชยัโย

จบีปากจบีคอแย้ง “ส่วนเรื่องท่านรองเป็นเจ้าของช่อดอกไม้ไหม อโิย

คอนเฟิร์มว่าร้อยเปอร์เซน็ต์ค่ะ พนกังานในบรษิทัเขาไม่ซื้อดอกไม้ช่อ

ละหมื่นจบีเจ๊หรอก”

“ไม่เอากบัเลน่ตวัความหมายมนัห่างไกลกนัโขเลยนะ” จงรกัษ์

กลอกตาให้แก่ทุกเรื่องที่ประเดประดังเข้ามาในช่วงนี้ เรื่องช่อดอกไม้

เอาไว้ก่อนเถอะ เดี๋ยวเธอไปเคลยีร์กบัเจ้าของที่แท้จรงิเอง

“แรงอะ พูดว่าไม่เอาเลยเหรอ”

“ตรงที่สดุแล้วย่ะ”

“ไม่คดิจะพจิารณาท่านรองเหรอเจ๊ คณุสมบตัเิลศิเลอเพอร์เฟกต์ 

เสยีขนาดนี้ หาที่ไหนไม่ได้อกีแล้วนะ”

“ดกีว่านี้กข็อบายย่ะ อย่ามาเสี้ยมให้ยากเลย ฉนัไม่หลงกลหรอก”
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“แปลก...หรอืท่านรองไม่ใช่สเปกเจ๊อะ”

“ถูกต้องนะคร้าบบบ”

จงรกัษ์ชี้นิ้วใส่ชยัโยพร้อมกบัหลิ่วตา เรื่องสเปกน่ะตรงเผงที่สดุ 

เธอไม่ชอบผู้ชายแบบธนวตั หล่อ รวย โพรไฟล์เลศิ แถมยงัเจ้าชู้อกี

ด้วย เอ่อ...จะเรยีกเจ้าชู้กไ็ม่เตม็ปาก เรยีกว่าผู้หญงิเสนอเท่าไหร่เขาก็

สนองน่าจะถูกกว่า คุณสมบัติข้อหลังนี่ส�าคัญมาก ก่อนจะมาเป็น

เลขาฯ ให้เขาเธอหาข้อมลูมาเกอืบครบถ้วน จงึต้องสร้างก�าแพงหลายๆ 

ชั้น ท�าตวัให้ตรงกนัข้ามกบัสเปกผู้หญงิที่เขาชอบ

หญงิสาวถอนหายใจเมื่อไม่รู้ว่าตวัเองพลาดไปตอนไหน พี่วถิงึ

ได้มีความคิดเพี้ยนๆ อยากจับคู่ให้เธอกับเขา สาวที่ตั้งใจจะไปตั้ง

รกรากที่บ้านเกดิของแม่ท�าหน้ารนัทด

เธอย้ายมาเรยีนที่กรงุเทพฯ ตั้งแต่มธัยมปลาย ที่ต้องย้ายเพราะ

ตอนนั้นผู้เป็นป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อเกดิป่วยขึ้นมา แม่ที่เลกิรากบัพ่อ

ตั้งแต่เธอยงัเดก็ แต่ไม่ได้ขาดการตดิต่อกบัป้าต้องขึ้นมาดแูล เลยต้อง

ย้ายเธอขึ้นมาเรยีนด้วย พออาการป่วยของป้าดขีึ้น แม่จงึย้ายกลบับ้าน

คนเดยีว เพราะไม่อยากเจอหน้าพ่อ ปล่อยให้เธอเผชญิชะตากรรมแสน

รนัทดอยู่คนเดยีว

พอจบมัธยมปลายจงรักษ์ตั้งใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่บ้าน

เกิดแม่ แต่ก็ต้องชะงักเมื่อป้าเกิดป่วยขึ้นอีก คราวนี้ป่วยกระเสาะ-

กระแสะจนเธอต้องเรยีนต่อมหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ และช่วยป้าดแูล

กิจการที่ป้าว่าเล็กๆ แต่เธอว่าไม่เล็ก นั่นเพราะป้าจงกลของเธอเป็น

เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ คอนโด บ้าน และตกึแถวหลายแห่ง เรยีกว่า

ต้องมสี�านกังานและจ้างพนกังานมาประจ�ากนัเลยทเีดยีว

ตอนจงรักษ์จบปริญญาตรีป้าก็คะยั้นคะยอให้ต่อปริญญาโท 

เธอที่เริ่มเบื่อพ่อที่เฝ้าวนเวียนมาที่บ้านป้าบ่อยๆ จึงตัดสินใจไปเรียน

ต่อที่อเมรกิาตามธาวนิ ีซึ่งรู้จกัตั้งแต่เรยีนปรญิญาตรี
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...สองปีที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นช่วงเวลาที่เธอผ่อนคลาย

ที่สดุ แต่กค็ดิถงึแม่กบัตามากที่สดุเช่นกนั

“เอ้าได้แล้ว มวันั่งเหม่อเป็นนางเอกมวิสกิอะไรยะนงัเลฟิ!”

เจ๊น�้าเป็นคนน�าจานส้มต�ามาเสิร์ฟด้วยตัวเอง ชัยโยเห็นทีแรก

ถงึกบักมุหวัไว้ เพราะกลวัอกีฝ่ายสาดส้มต�าเผด็ๆ ใส่อย่างโกรธแค้นที่

เจ๊เลฟิของเธออาจหาญไปเถยีงแกเข้า

“เปล่า แค่คดิอะไรเรื่อยเป่ือย ว่าแต่เจ๊เถอะ ผวัท�าอะไรไม่ถกูใจ”

“มนัขอไปบวช”

“หา! ไปบวช”

“เออ! ใครจะไปยอมวะ”

“อเิจ๊คนบาปแห่งปี”

“นงัเลฟิ เป็นแกจะยอมเหรอ”

“เอาน่า เย็นนี้ค่อยคุยกัน ไปขายของก่อน แล้วเลิกด่าผัวด่า 

ลูกน้องเสยีท ีลูกค้ากลวัจนหวัหดแล้ว” จงรกัษ์ปัดมอืไล่อกีฝ่าย

“ย่ะ ใครมนัจะโชคดเีหมอืนแก จู่ๆ กเ็หมอืนหนูตกถงัข้าวสาร”

“หนูตกถงัข้าวสารอะไรเจ๊”

“แหม...เขาลอืกนัให้แซ่ดว่าท่านรองก�าลงัจบีแก ส่วนแกกก็�าลงั

เล่นตวัอปัค่าตวัใช่ปะ”

“อเิจ๊!”

“ไม่ต้องมาขึ้นเสยีง แกรบีรวบหวัรวบหางท่านรองเลยนะ ผูช้าย

เพอร์เฟกต์เบอร์นั้นหายากนะแก อกีอย่างแกกอ็ายไุม่น้อยแล้ว ฟงแฟน

ไม่มีมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญา เลิฟเอ๊ย...ดวงคู่แกคงกุด อย่างท่าน 

รองน่ะเหมอืนรถไฟขบวนสดุท้าย ยงัไงกร็บีตะกายขึ้นให้ได้ล่ะ ไม่งั้น

ได้อยู่เป็นโสดคยุกบัหมากบัแมวเหมอืนทวดรหสัแกนั่นไง”

“!!!”
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ณ ร้านฮักเขามันเศร้า ฮักเฮาดีกว่า

การรวมแก๊งแบบเฉพาะกจิเกดิขึ้นในคนืนี้โดยมเีจ๊น�้าผูร้นัทดนั่ง

จบิเหล้าเคล้าน�้าตาท่ามกลางสหีน้าสายตาละเหี่ยเพลยีใจของทั้งเพื่อน

และน้องๆ

“ผวัอยากไปบวชกป็ล่อยเขาไปสว้ิา” ธาวนิทีี่มารวมตวัด้วยออก

ความเหน็

“นั่นสพิี่ ไหนเคยบอกผวัคนเดยีวตดัทิ้งได้” ดนวุ่ากลั้วข�า

“แต่มนัไปบวชเลยนะน”ุ

“ครบั พี่น�้าจะได้บญุด้วยไง”

“ไม่อยากได้บญุเว้ย ขนืปล่อยไปส ิคนอื่นได้นนิทาหาว่าผวับวช

หนฉีนั”

“อ้าว ตกลงที่เจ๊เครียดๆ นี่ไม่ได้กังวลเรื่องผัวไปบวช แต่อาย

และกลวัคนนนิทาว่างั้น” จงรกัษ์ที่ฟังอยู่นานสรปุ

“กม็นัน่าอายไหมล่ะ”

“ถ้าคดิแบบบวกๆ กไ็ม่น่าอายนะ เขาใฝ่ธรรมะกป็ล่อยเขาไป”

“เป็นแบบนั้นกด็สี ิถ้าฉนัไม่เคยจบัได้ว่ามนัไปเที่ยวคาราโอเกะ

กบัเพื่อน”

2
ผู้บงการใหญ่



ลักษณะปรีชา  25

“หา อย่างผวัเจ๊นี่นะไปเที่ยวคาราโอเกะ”

“จะแปลกอะไร ไอ้เลิฟท�าเสียงโอเวอร์อะ” ธาวินีแทรกขึ้น 

“ผูช้ายไปเที่ยวคาราโอเกะร้องเพลงไม่แปลกซะหน่อย ลองไปอาบอบ-

นวดสคิ่อยมานั่งกลุ้ม”

เจ๊น�้าค้อนให้เพื่อนรักเพื่อนแค้น เรียนรุ่นเดียวกัน แต่ไม่ยัก

ปรองดองกันเหมือนที่ธาวินีกับจงรักษ์มีต่อกัน เธอกับอีกฝ่ายเหมือน

ไม้เบื่อไม้เมากนัมากกว่า

“กไ็ม่แปลกถ้ามนัไม่หนบีผู้หญงิไปด้วย”

“อ้าว แล้วกพ็ูดไม่หมด สรปุยงัไง...เขาจะไปบวชหรอืเบยีด”

“น่ากลวัจะอยากเบยีดมากกว่า”

“แล้วเจ๊ยงัคดิจะรั้งเขาไว้อยู่เหรอ” จงรกัษ์มสีหีน้าไม่ดนีกั เธอ

ค่อนข้างอ่อนไหวกบัเรื่องแบบนี้

“ไม่รู้สิ ถามว่าถ้าเลิกกันไปแล้วเขาไปบวชหรือมีคนใหม่น่ะ 

อายไหม บอกเลยว่าอาย แต่ลกึๆ แล้วมนัเสยีใจมากกว่า ถงึเจ๊จะปาก

ดดี่าผวั แต่กด็ูแลไม่เคยขาดนะ เรื่องบนเตยีงเจ๊ชนะตลอด”

“ไฮ้ อย่าเพิ่งลามไปถงึตรงนั้นค่ะเจ๊” สาวที่ยงัไม่เคยมแีฟนท้วง 

มองพี่ๆ  ที่เหลอืซึ่งต่างกอ็มยิ้ม ส่วนชยัโยท�าหน้าเลี่ยนอยู่คนเดยีว

“โยขอออกความเหน็หน่อยได้ไหมเจ๊” ชยัโยยกมอืขึ้นด้วยสหีน้า 

หวาดๆ ชั่งใจว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดี เพราะเธอไม่ได้สนิทกับเจ๊น�้า

เหมอืนคนอื่นๆ

“ว่ามา วนันี้พวกแกออกความเหน็ได้เตม็ที่” เจ๊น�้าที่แม้จะปาก

ร้าย แต่เป็นคนใจด ียอมรบัฟังความเหน็ของคนอื่นยกแก้วขึ้นจบิ

“ชีวิตคู่มันไม่ได้มีเรื่องบนเตียงอย่างเดียว คือ...มันต้องอยู่ที่

ความพงึพอใจของแต่ละฝ่ายด้วยนะ บางทผีวัเจ๊อาจอยากคมุเกม แบบ

เอ่อ...เขาอยากเป็นผู้ชนะบ้างน่ะ”

ทกุคนในโต๊ะต่างมองหน้ากนั เป็นจงรกัษ์ที่ฉกียิ้มกว้างน�า ก่อนที่ 
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ธาวนิกีบัดนจุะหวัเราะขึ้นพร้อมกนั

“เออ ไอ้โยพูดด ีจรงิอย่างมนัว่านะน�้า”

“พี่น�้าเคยให้ผวัน�าไหม” ดนถุามกลั้วข�า

“ไอ้พวกนี้ พอบอกให้ออกความเหน็ได้เตม็ที่กเ็อาใหญ่เลยนะ” 

เจ๊น�้าค้อนก่อนจะท�าหน้าม่อย “เรื่องบนเตียงมันก็สลับกันแหละ แต่

ตอนผวัขึ้นมนัไม่สะใจไง”

พรดืดด...

“มาสายกามอย่างแท้จรงิ แบบนี้ไม่ต้องยื้อแล้ว หาผวัใหม่เถอะ

นงัน�้า”

“หาง่ายกด็สีนิงัว ิดูอย่างแกส ิป่านนี้ยงัไม่มผีวั” ได้ทจีงึหนัมา

แขวะอกีฝ่าย

“ไม่มกีบัไม่เอามนัต่างกนัอยู่นะ”

“เลอืกมากเลยอด”

“ไม่ต้องมาเผอืกเรื่องของฉนั ว่าเรื่องของแกต่อเลย”

จงรักษ์นั่งอมยิ้มฟังพี่ๆ โต้เถียงกัน เป็นแบบนี้มาตั้งแต่อยู่

มหาวทิยาลยั แม้จะกลุม่ไม่ใหญ่เหมอืนเมื่อก่อน แต่ความอบอุน่ความ

ห่วงใยต่อกนัยงัเตม็เป่ียมเสมอ เมื่อก่อนตอนเรยีนจะมร้ีานประจ�า ตอน

หลังดนุขึ้นปีสี่เปิดร้านเหล้าเล็กๆ จึงย้ายมาประจ�าการที่นั่น กระทั่ง

ร้านขยบัขยายจนทกุวนันี้ ใครมธีรุะเข้ากรงุเทพฯ หรอือยูเ่มอืงกรงุแล้ว

ว่างกม็กัจะนดัมาเจอกนั

เสยีงนาฬิกาปลกุในตอนเช้าท�าให้คนทีน่อนบนเตยีงงวัเงยี

ก่อนพลิกตัวมาปิดเสียง ดวงตาที่ใครมักจะชมว่ามีประกายสดใส 

กะพริบปริบๆ หน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาหกโมงตรง จงรักษ์ตั้งปลุก 

เวลานี้ทกุเช้า เพราะเธอไม่จ�าเป็นต้องรบีตื่นแต่เช้าเพื่อไปท�างาน นั่น

เพราะที่ท�างานเธออยู่ห่างแค่สามช่วงตกึเท่านั้น
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คอนโดแห่งนี้เป็นน�้าพกัน�้าแรงที่จงรกัษ์จ่ายครึ่งหนึ่ง อกีครึ่งคอื

ป้าออกเงนิให้ สมยัเรยีนเธอรบัพมิพ์งาน ท�ารายงานแทนเพื่อน พร้อม

กับช่วยงานป้าอีกเล็กน้อย อีกทั้งยังพอมีฝีมือปลายจวักเธอจึงมักท�า

ขนมติดไปขายที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ ตอนไปเรียนต่อต่างประเทศ 

วนัหยดุกไ็ม่ได้งอมอืงอเท้าท�าให้พอมเีงนิเกบ็อยู่ก้อนหนึ่ง

พอเรยีนจบหญงิสาวเข้าท�างานในบรษิทัแห่งหนึ่งอยูปี่กว่าจงึถกู

ป้าขอร้องให้ลาออกมาช่วยดงูาน ซึ่งเกี่ยวกบับญัช ีเกบ็ค่าเช่าตกึ คอน-

โดทั้งหลายแหล่ เธอยอมออกจากงานด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะอยู่กบัป้าอกี

แค่สองปีแล้วจะกลบัไปอยูบ้่านกบัแม่กบัตา ตอนแรกป้าอดิออดไม่ยอม 

แต่เธออ้างว่าอยู่กบัป้ามามากแล้ว สมควรกลบัไปดูแลแม่กบัตาเสยีท ี

ป้าที่หมดทางคดัค้านจงึยอมอ่อนลง

แม้ฐานะครอบครวัจะไม่ได้ขดัสน แต่จงรกัษ์ตดินสิยัชอบหาเงนิ

เหมือนแม่ที่อยู่อีกจังหวัด แม่ไม่ชอบอยู่เฉยจึงมักท�านู่นนี่ขายเสมอ 

ที่ดินหลายร้อยไร่ถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนผลไม้จนสร้างรายได้ให้ 

เป็นกอบเป็นก�า แม้ย้ายมาอยู่กับป้า แต่จงรักษ์กลับบ้านไปหาแม่ 

ทกุเดอืน นั่นเพราะบ้านแม่ห่างจากกรงุเทพฯ แค่สองชั่วโมงเท่านั้น

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น จงรกัษ์ยิ้มแล้วรบีหยบิมากดรบั

“ตื่นแล้วค่ะแม่”

“นกึว่ายงัไม่ตื่นเสยีอกี แม่เหน็เลฟิส่งข้อความมาเมื่อคนื คดิว่า

นอนดกึแน่ๆ เลยโทร. มาปลกุ”

“ตื่นแล้วค่ะ ตอนนี้ก�าลงัคดิถงึแม่พอดเีลย”

“ปากหวานจรงิเชยีว แล้วเมื่อไหร่จะมาหาแม่”

“อมื เลฟิว่าจะไปเยน็วนัศกุร์นี้ค่ะ ยงัไงเดี๋ยวขอดูอกีทนีะคะ”

“จ้ะ แม่จะรอ ถ้ามาแม่จะท�าน�้าพรกิปลาร้าของโปรดเราไว้รอ 

นี่มะเขอืเปราะกบัพวกผกัแกล้มหลงับ้านก�าลงัน่ากนิเลยนะ”

“โหย...เอาของกนิมาล่อ แบบนี้ไม่กลบัได้เหรอเนี่ย” สาวที่ชอบ
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กนิข้าวกบัน�้าพรกิจนตดิส่งเสยีงออด

“แม่ลงทนุขนาดนี้ รบีกลบัมาให้กอดด้วยล่ะ” ปลายสายบอก

ด้วยน�้าเสยีงเอน็ดูลูกสาวคนเดยีว

“ได้ค่ะ ถ้าไม่ตดิอะไรเดี๋ยววนัศกุร์เลฟิรบีโทร. บอกแม่ก่อนน้า”

“อมื ลกุไปอาบน�้าแต่งตวัไปท�างานได้แล้ว อ้อ...อย่าลมืหาอะไร

กนิก่อนล่ะ อาหารเช้าส�าคญันะเลฟิ”

“ค่า ไว้เจอกนันะคะ”

จงรกัษ์ยิ้มกบัโทรศพัท์ แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกนั แต่เธอกบัแม่พูดคยุ

กนับ่อยๆ ป้ากบัแม่กค็ยุกนับ่อยเหมอืนกนั แม้เป็นพี่สามน้ีองสะใภ้ แต่

สนทิกนักว่าพี่น้องคลานตามกนัมาเสยีอกี ป้าจงกลหรอืป้าบวัรกัและ

เอน็ดูเธอกบัแม่มาก ป้าคอยช่วยเหลอืแม่มาตลอด

หญงิสาวนกึถงึอกีคนที่มกัวนเวยีนเข้ามาในชวีติ ‘พ่อ’ ไม่ค่อย

มบีทบาทส�าคญัในชวีติเธอมากนกั นอกจากป้ากบัแม่กม็เีพื่อนๆ พี่ๆ  

ที่จงรกัษ์ให้ความส�าคญั

ส่วนพ่อ...เขาถูกวางให้เป็นคนที่ให้ก�าเนิด เป็นอดีตของแม่

เท่านั้น อย่างไรเขากย็งัเป็นพ่อไปจนตายนั่นแหละ

จงรกัษ์ไม่ได้เกลยีดพ่อของตวัเอง เพราะถกูสั่งสอนมาตั้งแต่เดก็

เรื่องความกตญัญู เธอยงัเคารพแต่ไม่ได้รกัมากมาย พ่อเป็นนกัธรุกจิ

คนดงัที่ทั้งเก่งและเนื้อหอมสดุๆ อายหุ้าสบิกว่ากย็งัมสีาวน้อยสาวใหญ่

ห้อมล้อม แม้ในสถานะสามไีด้จบลง แต่เขากย็งัท�าหน้าที่พ่อด้วยการ

ให้เลขานกุารโอนเงนิเข้าบญัชเีธอทกุเดอืน เป็นบญัชทีี่รงัรองผู้เป็นแม่

พาลูกไปเปิด และจงรกัษ์ไม่เคยแตะต้องเงนิในบญัชนีั้นเลย

เธอมโีอกาสได้เจอพ่อบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่คอืที่บ้านป้า สองสาม

ปีให้หลงัพ่อมกัมาหาป้าบ่อยๆ ท�าให้เธอต้องเจอเขา และทกุครั้งต้อง

มีเหตุการณ์ที่ท�าให้ไม่สนิทใจยิ่งขึ้น กระทั่งอึดอัดทนไม่ไหว พอได้

ท�างานในวณชิยาจงึหาข้ออ้างย้ายมาอยูท่ี่คอนโดที่ซื้อไว้หลายปี เวลา
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กลบัไปบ้านหาป้ากค็อยเชก็ตลอดว่าพ่ออยูไ่หม ยอมรบัว่าไม่อยากเจอ

หน้าเพราะอดึอดัยามพูดคยุ

พอนึกถึงคนเป็นพ่อก็เลยอดนึกถึงเรื่องราวหลายๆ เรื่องไม่ได้ 

ตอนที่พ่อแม่ยงัไม่ได้หย่ากนั เธออาศยัอยู่ในบ้านหลงัใหญ่ ซึ่งภายใน

พื้นที่มบี้านสองหลงันั่นคอืบ้านพ่อกบับ้านป้า ป้าอยากให้พ่ออยู่ใกล้ๆ 

กันจึงปลูกบ้านให้อยู่ กระทั่งเธออายุได้เจ็ดขวบแม่กับพ่อหย่าร้างกัน 

แม่กลบัไปอยู่บ้านตายายที่ปากช่องมเีธอตดิตามไปด้วย

ร่างบางสั่นเกร็งจนต้องยกมือขึ้นกอดอก ดวงตาที่ใครเห็นต่าง

ชมจับคลอด้วยน�้าตา หญิงสาวสะบัดหน้าขับไล่เรื่องราวแต่หนหลัง

ออกจากหวั

“อดตีไม่สามารถท�าร้ายแกได้ยายเลฟิ”

หญงิสาวมกัให้ก�าลงัใจตวัเองแบบนี้เสมอยามคดิเรื่องแต่หนเก่า 

หลงัจากหย่าร้างเธอกบัแม่ไม่ได้มชีวีติรนัทดหรอืล�าบากแต่อย่างใด ป้า

ยงัไม่ทอดทิ้งพวกเธอ และที่ส�าคญัแม่ได้เงนิก้อนใหญ่จากการฟ้องหย่า 

ทรพัย์สนิที่ได้มาหลกัร้อยล้านอาจไม่เยอะส�าหรบัพ่อ มนักแ็ค่สนิสมรส

ครึ่งเดยีว พ่อเก่ง อกีเดี๋ยวกห็าใหม่ได้

แต่ใครจะรู้บ้าง...เหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ต่างฝ่ายต่างได้นั้น เธอ

เองกไ็ด้เหมอืนกนั

พ่อได้อสิระแม้ไม่ยนิยอม

แม่ได้รับความบอบช�้าทางจิตใจกับเงินก้อนใหญ่จากการฟ้อง

หย่า

ส่วนเธอ...ได้บาดแผลลกึรอยใหญ่ที่ไม่สามารถลบล้างออกไปได้

ติ๊ง...

ประตลูฟิต์เปิดออก แต่คนด้านในกลบัผลบุเข้าไปหลบด้านข้าง 

จงรกัษ์กดลฟิต์ขึ้นชั้นสองเมื่อเหน็ว่าใครก�าลงัยนือยูแ่ถวฟรอนต์บรเิวณ
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ทางเข้าคอนโด

ท่านรองไง จะใครล่ะ!

เรื่องนี้สร้างความล�าบากใจแก่หญงิสาวเหมอืนกนั เธอเพิ่งทราบ

ไม่นานมานี้เองว่าเธออยู่คอนโดเดยีวกบัท่านรองวนิ และเรื่องบงัเอญิ

นี้พี่วิเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นเธอคงอยู่อย่างเป็นสุข 

ไม่ได้แน่ๆ

ทุกวันนี้ตอนเช้ามักจะดูเวลาออกจากห้องหลังจากสังเกตมา 

พกัใหญ่ว่าท่านรองไปท�างานช่วงเวลาไหน ส่วนใหญ่เธอจะให้เขาออก

ไปก่อน ส่วนตัวเองใช้บริการพี่วินหน้าคอนโดตามไปทีหลังแต่ถึงที่

ท�างานก่อน

“น้องเลิฟท�าไมวันนี้สายกว่าทุกวัน” พี่วินมอเตอร์ไซค์หน้า 

คอนโดหนัมาส่งยิ้มทกัทายเธอ

“พอดีวันนี้เลิฟตื่นสายค่ะ” จงรักษ์ตอบพร้อมหันไปยิ้มรู้กันให้

พี่มดื วนิมอเตอร์ไซค์ขาประจ�าของเธอ

เรื่องหลบผูเ้ป็นนายจงรกัษ์บอกพี่มดืไว้เพราะให้เขาช่วยด ูก่อน

เดนิออกมาเธอกโ็ทร. สอบถามเขาก่อนว่าเหน็รถผ่านไปหรอืยงั

“ไอ้มดืควิมงึแล้ว” เพื่อนวนิร้องบอกพี่มดื

“ไอ้อ๊อดคิวต่อไปมึงไปส่งผู้โดยสารคนนั้น เดี๋ยวกูส่งน้องเลิฟ

เอง”

“แหม...เลอืกลูกค้านะมงึ” เพื่อนวนิแซวน�้าเสยีงไม่จรงิจงั

“สลบัควิกนันดิหน่อยจะเป็นไร” พี่มดืหนัไปบอกเพื่อนก่อนลด

เสยีงพูดกบัจงรกัษ์ “ว่าแต่น้องเลฟิเถอะ จะหลบไปถงึเมื่อไหร่ เมื่อเช้า

พี่เหน็เขายนืรออะไรตั้งนาน หรอืเขาจะรู้ว่าเลฟิพกัที่เดยีวกนั”

“ไม่น่าจะใช่ค่ะพี่มดื” จงรกัษ์ส่ายหวั “น่าจะรออย่างอื่นมากกว่า 

ท่านรองยงัไม่ทราบหรอกค่ะว่าเลฟิพกัที่นี่”

“งั้นก็แล้วไป พี่นึกว่าเขารู้แล้วเสียอีก” พี่มืดไม่ทักท้วงอะไร
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นอกจากเดนิไปจงูรถออกมา จงรกัษ์ขึ้นซ้อนอย่างเคยชนิ บางวนักเ็จอ

พี่มดื บางวนักไ็ม่เจอ เพราะทกุคนต้องส่งผู้โดยสารตามควิ

หญิงสาวสนิทกับพี่มืด เพราะวันแรกที่เธอไปท�างานเธอได้เขา

ไปส่ง และด้วยความรีบลนลานจึงท�าให้เธอท�ากระเป๋าเงินหล่นตอน

ควกัเงนิออกมาจ่าย กไ็ด้พี่มดืนี่แหละที่วิ่งเอากระเป๋าไปส่งคนื จากนั้น

ก็คุยกันเสมอจนรู้ว่าพี่มืดเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับแม่เธอ ยามกลับ

บ้านเธอมักจะติดของฝากมาให้อีกฝ่ายเสมอ อีกอย่างเธอเล่าเรื่อง

กระเป๋าเงนิหายและได้คนืให้ตากบัแม่ฟัง ทั้งสองที่ขึ้นมาส่งเธอเลยได้

พูดคยุกบัพี่มดืและฝากฝังให้ช่วยดูแลเธอ

“ขอบคณุค่ะ” จงรกัษ์ยื่นเงนิพร้อมขอบคณุ

“เช่นกนัครบัน้องเลฟิ อ้อ ไอ้มดฝากขอบคณุที่หางานให้นะน้อง

เลฟิ” มดืขอบคณุแทนน้องสาวที่เพิ่งได้งานเมื่อสองสปัดาห์ก่อน มดื

คยุกบัจงรกัษ์มาพกัใหญ่จงึสอบถามงานให้น้องสาวที่เพิ่งออกจากงาน

ด้วยความจ�าเป็น จงรกัษ์กด็แีสนด ีแนะน�าฝากฝังงานอกีที่ให้น้องเขา

ทนัที

“ไม่เป็นไรพี่ ว่าแต่มดตดิขดัอะไรไหม”

“ไม่เลย มนับอกว่าท�างานที่ร้านสบายใจกว่าอยู่ที่เดมิมาก”

“พี่นุใจดีกับลูกน้อง พี่มืดอย่าห่วงเลย เลิฟรับรองว่าไม่มีใคร 

เอาเปรยีบมดแน่ๆ”

“อย่างไรกข็อบใจน้องเลฟิอกีครั้งนะ ถ้าไม่ได้น้องเลฟิ ไอ้มดคง

ตกงานไปอกีพกัใหญ่”

“ค่ะ ที่มดฝากพี่มดืมาเช้านี้คงเหน็เลฟิที่ร้านเมื่อคนืละส ิเลฟิไม่

ได้ไปทกัเพราะมวัแต่คยุกบัพี่ๆ  เขาน่ะค่ะ” ที่หญงิสาวไม่เหน็น้องสาว

พี่มดื นั่นเพราะอกีฝ่ายท�างานในครวั และเธอกล็มืไปทกัจรงิๆ “เลฟิไป

ก่อนนะคะพี่มดื เดี๋ยวถงึทหีลงัท่านรอง”

มืดมองตามร่างบางที่เดินกึ่งวิ่งขึ้นบันไดด้านหน้าตึก จงรักษ์
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บอกเขาเสมอว่าเธอโชคดทีี่เจอเขา ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้กระเป๋าเงนิคนื 

แต่ส�าหรบัเขาแล้ว เขากบัน้องต่างหากที่โชคดไีด้เจอหญงิสาว เขาเจอ

คนใจดีมาก็เยอะ แต่ไม่เคยเห็นใครเหมือนจงรักษ์สักคน มืดไม่ได้

ซาบซึ้งจนคิดเอนเอียงแต่อย่างใด แต่เป็นครั้งแรกที่มั่นใจว่าผู้หญิง 

คนนี้ดจีากข้างใน ท�าดกีบัเขาและน้องอย่างไม่หวงัผลตอบแทน

วันอังคารจนถึงวันศุกร์นับเป็นวันท�างานที่จงรักษ์ไม่ต้อง

อารมณ์เสยีแต่เช้าเพราะช่อดอกไม้และสายตาคนทั้งบรษิทั หญงิสาว

เคลียร์งานช่วงเช้าเสร็จจึงเตรียมสั่งอาหารกลางวันให้เจ้านาย เวลา

ไม่มีธุระออกไปข้างนอกธนวัตมักรับประทานอาหารกลางวันที่บริษัท 

บนชั้นนี้ปีกขวาของตกึเป็นพื้นที่ของชายหนุม่ ปีกซ้ายเป็นพื้นที่ของท่าน

ประธานหรือพี่วิ ชั้นนี้มีห้องรับประทานอาหารเป็นสัดส่วน และห้อง

ครัวที่อัดแน่นไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน ครบถึง

ขนาดหากไม่ขี้เกยีจกส็ามารถท�าอาหารกลางวนัรบัประทานกนัได้เลย

ทเีดยีว

“เจ๊ เที่ยงนี้เรากนิอะไรด”ี

“ก�าลงัคดิ” สาวที่เพิ่งจดัการสั่งอาหารให้เจ้านายเสรจ็หนัมาตอบ

ส่วนใหญ่จงรกัษ์พาชยัโยกนิกลางวนัที่ร้านละแวกบรษิทัที่มอียู่

เยอะ ถ้าวนัไหนขี้เกยีจกส็ามารถสั่งขึ้นมากนิในห้องอาหารได้

“โยเห็นไข่ในตู้มีเหลือ น�้าพริกที่เจ๊แช่ไว้ก็ยังไม่หมด เที่ยงนี้ไม่

ต้องดั้นด้นออกไปไกล กนิแค่ไข่เจยีวกบัแจ่วบองกพ็อดไีหม”

“เหน็ด้วย นอกจากไข่แล้วยงัมผีกัสดที่ป้าปิ่นเอามาใส่เพิ่มด้วย

นะ” สวสัดกิารของชั้นนี้ดตี่อใจจงรกัษ์มากๆ แม่บ้านมกัน�าอาหารสด

กบัผกัมาแช่ไว้ในตู้เสมอ

“จรงิอะ ฮื้อออ เที่ยงนี้คอืจะได้กนิผดัผกัรวมมติรไหมเจ๊”

“ดูวตัถดุบิก่อน”
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“อะ พี่วไิลน์มาชวนไปกนิข้าว”

“ปฏิเสธไปโลด งานเยอะไม่อยากออกไปข้างนอก” ทั้งสอง

สบตากันแล้วมองงานบนโต๊ะ เสียงถอนหายใจดังขึ้นพร้อมกัน งาน

เลขาฯ จะว่ายุ่งก็ไม่ยุ่งเสียทั้งหมด แต่ถ้ามันได้ยุ่งขึ้นมาพวกเธอเงย

หน้าจากโต๊ะแทบไม่ได้

“บอกไปแล้ว ส่งสตกิเกอร์ร้องไห้กลบัมาไม่สมเป็นพี่วเิลย”

“เออ อย่างพี่วเิหรอจะร้องไห้” จงรกัษ์ว่ากลั้วข�า ว่าเธอถกึ พี่วิ

นี่ถกึกว่าสบิเท่า

“คณุเลฟิครบั ท่านรองขอพบครบั” สาทสิเปิดประตหู้องออกมา

แจ้งหญงิสาว สองหนุ่มนี่มโีต๊ะประจ�าต�าแหน่งอยู่ไม่ไกลจากหน้าห้อง

รองประธาน ทั้งสองช่วยธนวตัดูเอกสารอยู่ในห้องเป็นครั้งคราว

จงรักษ์เข้าไปในห้องท่านรองพบว่าบนโต๊ะเขามีเอกสาร

กองพะเนนิไม่ต่างจากโต๊ะของเธอเลย หญงิสาวเลอืกไปนั่งที่เก้าอี้ด้าน

หน้าเมื่อเจ้านายยื่นแฟ้มสดี�าส่งให้

“เลฟิช่วยผมตรวจดูสญัญาฉบบันี้หน่อย”

หญงิสาวรบัมาเปิดดู เรื่องเขาเรยีกชื่อเล่นท�าใจให้ชนิอย่างไรก็

ไม่ได้ แหม...ใช้ค�าว่าคณุยงัไม่กระอกักระอ่วนใจแบบนี้เลย

อ่านเอกสารสัญญาในแฟ้มเสร็จสองรอบหญิงสาวจึงเหลือบ

ตามองคนที่นั่งก้มหน้าอยูต่รงข้าม แม้จะเป็นกนัเองในที่ท�างาน แต่เขา

ไม่เคยแสดงท่าทกี้อร่อก้อตกิเธอสกันดิ เขายงัเป็นท่านรองที่เคร่งขรมึ

จรงิจงักบังานเสมอ แล้วแบบนี้จะให้เธอคดิอกศุลกบัเขาได้อย่างไร

ท่านรองช่างแตกต่างจากพี่สาว...จงรกัษ์คดิในใจอย่างขบขนั

เสรจ็งานตรงหน้าแล้ว เขาว่ามองคนหล่อแล้วมนัดต่ีอใจ เธอขอ

แอบมองต่ออกีหน่อยแล้วกนั

เฮอืก...หญงิสาวสะดุ้งเมื่อจู่ๆ ชายหนุ่มกเ็งยหน้าขึ้น
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“อ่านเสรจ็แล้วเหรอครบั”

“เอ่อ ค่ะ ไม่ต้องแก้อะไรเพิ่มค่ะท่านรอง”

“อมื เที่ยงนี้เลฟิสั่งอะไรให้ผม” ธนวตัถาม เพราะหน้าที่นี้หญงิ

สาวรบัไปดูแลตั้งแต่เข้ามาท�างาน

“เลิฟ เอ่อ ดิฉันสั่งแซมอนย่างเกลือกับข้าวไรซ์เบอร์ รีให้ท่าน 

รองค่ะ”

“แทนตวัว่าเลฟิกด็แีล้ว คณุไม่จ�าเป็นต้องท�าตวัเหนิห่างกบัผม”

“อ่า ค่ะ” จงรักษ์พยักหน้าอย่างเชื่อฟัง แอบขนลุกหากพี่วิ 

หรือไม่ก็ไอ้โยเข้ามาได้ยินประโยคเมื่อครู่ ต่อมจิ้นของสองคนนั้นคง

ท�างานแบบไม่ดูสหีน้าท่านรองแน่ๆ

“แล้วเลฟิล่ะกนิอะไร ออกไปกนิข้างนอกเหมอืนเดมิไหม”

“เลฟิว่าจะท�ากนิในครวันี่แหละค่ะ”

การบอกกล่าวเรื่องรบัประทานอาหารกบัเขาถอืเป็นปกต ิธนวตั

มักมีค�าถามแบบนี้เสมอ จงรักษ์คิดว่าเขามีความห่วงใยลูกน้องค่อน

ข้างมากทีเดียว และที่ส�าคัญเธอไม่ได้เก็บมาคิดเกินเลย เพราะเคย

ได้ยนิเขาถามค�าถามท�านองนี้กบัหวงัเหว่ยและสาทสิเช่นกนั

“เผื่อผมด้วยได้ไหม”

“เอ...จะดเีหรอคะ เลฟิตั้งใจผดัผกักบัทอดไข่เท่านั้นเอง”

“อมื งั้นท�าเผื่อผมด้วย กนิอาหารตามร้านทกุวนัเริ่มรู้สกึเบื่อ”

จงรักษ์ก้มหน้าเพื่อซ่อนสีหน้าแหย คนรวยบางคนนี่ก็แปลก 

กบัข้าวที่สั่งทกุมื้อมาจากร้านหรูตดิดาวมชิลนิทั้งนั้น แต่ดนัพูดว่าเบื่อ

เสยีเตม็ค�า

“งั้นเลฟิจะเสริ์ฟพร้อมอาหารที่สั่งมากแ็ล้วกนันะคะ”

“ขอบคณุครบั”

เป็นอันจบบทสนทนาระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง จงรักษ์กลับ

ออกไปท�างานต่อด้านนอก หญงิสาวไม่รูเ้ลยว่าถกูคนด้านในมองตาม
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จนร่างเธอลบัหายไปหลงับานประตแูละปรากฏอกีครั้งผ่านกระจกหน้า

ห้อง

“เจ๊ท�าไมหายไปนาน” ค�าถามแรกท�าให้จงรักษ์ขึงตาดุใส่ 

อีกฝ่าย หายเข้าไปในห้องท�างานท่านรองทีไรเป็นต้องออกมาเจอกับ

ค�าถามบ้าบอประมาณนี้ทกุที

“คาบข่าวไปรายงานพี่วแิล้วละส”ิ

“อูย้ยย พดูเหมอืนน้องเป็นหมาเป็นแมว แค่ไลน์ไปบอก ทางนั้น

กรี๊ดกร๊าดใหญ่เชยีว”

“รู้ได้ไงว่ากรี๊ดกร๊าด”

ชยัโยเปิดหน้าข้อความให้จงรกัษ์ด ูเอิ่ม...พี่วพิมิพ์ค�าว่ากรี๊ดพ่วง

ด้วย ‘ด’ เป็นสบิตวัส่งกลบัมา

ค่ะ...เชื่อแล้วว่ากรี๊ดกร๊าดใหญ่จรงิๆ

“แค่พี่เข้าไปท�างานกบัท่านรองในห้องแค่ชั่วโมงเดยีวตื่นเต้นจะ

เป็นจะตาย นี่ถ้าพี่วรู้ิว่าเที่ยงนี้พี่จะท�าอาหารให้ท่านรองกนิด้วย พรุง่นี้ 

ไม่พาพ่อแม่มาสู่ขอพี่ให้ท่านรองเลยเหรอไงยะ”

“วี้ดดด เจ๊จะท�าอาหารให้ท่านรองเหรอ”

เฮ้อ...ไม่ต้องรอให้ธาวนิกีรี๊ดกไ็ด้ มอืชงอนัดบัสองอยู่ใกล้ๆ เธอ

นี่เอง

“อมื เหน็ว่าเบื่ออาหารตามร้านละ”

“โหย ใช้ค�าว่าเบื่อเลยเหรอ อาหารจากร้านดงั ฝีมอืเชฟตวัทอ็ป

ทั้งนั้น”

“ว่าไม่ได้หรอก กนิบ่อยๆ กอ็าจเบื่อ”

“พดูแล้วเหมน็กลิ่นความรวยขึ้นมาเลยเนอะเจ๊” ชยัโยป้องปาก

กระซบิกระซาบ 

จงรกัษ์พยกัหน้าเหน็ด้วย
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“อย่านอกเรื่องให้มาก ตั้งใจท�างาน”

“ค่า ทั้งเก่งทั้งดทุั้งขยนั น่ากลวัว่าในอนาคตจะน�าพากจิการให้

รุ่งเรอืง”

“ยงัไม่เลกิล้อเรื่องนี้อกี”

“กเ็ขาลอืกนั”

“เพราะแกกบัพี่วนิั่นแหละที่ท�าให้เกดิข่าวลอื”

“หอื อย่ามาใส่ร้ายกนันะเจ๊” ชยัโยส่ายหน้าปฏเิสธทั้งที่ความ

จรงิเขากบัพี่วคิอืต้นข่าว

“ไม่ได้ใส่ร้าย ส่งข้อความไปบอกพี่วติอนนี้เลยนะว่าพี่รู้แล้วว่า

พี่วเิป็นเจ้าของช่อดอกไม้”

“หา! ท�าไมรู้ เอ๊ย รู้ได้ไงเจ๊”

จงรกัษ์ยงัไม่ตอบทนัท ีหญงิสาวยิ้มมมุปากเมื่อจบัไต๋ได้ว่าไอ้โย

คอืผู้สมรู้ร่วมคดิอกีคน

“เอาเป็นว่ารู้แล้วกัน บอกพี่วิห้ามส่งดอกไม้มาอีก ห้ามสร้าง

ข่าวลอืใดๆ ระหว่างพี่กบัท่านรองอกีเดด็ขาด ไม่อย่างนั้นพี่จะออกจาก

งานก่อนหกเดอืน”

“งั้นกไ็ม่ได้เงนิห้าแสนอะด”ิ

จงรกัษ์ท�าตาโต ในขณะที่ชยัโยยกมอืปิดปาก เรื่องปากเปราะ

ไว้ใจเขาเลย ฮื้อออ

“พี่วบิอกแก?”

“...”

“นี่ไอ้โย พี่จะบอกอะไรแกให้นะ เรื่องเงนิห้าแสนนั่นพี่อยากได้

กจ็รงิ แต่เหนอืกว่านั้นคอือยากหาประสบการณ์การท�างานด้วย แกก็

รู้นี่ว่าวณชิยาท�าอะไร แล้วความฝันของพี่คอือะไร”

ชัยโยพยักหน้าทั้งที่ยังปิดปากแน่น แน่นอนว่าเธอทราบเรื่อง

ความฝันอยากท�ารสีอร์ตของจงรกัษ์
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“ดังนั้นจ�าเอาไว้...ต่อให้แกชงจนแก้วแตกก็ไม่มีวันที่พี่กับท่าน

รองจะรกักนัหรอกย่ะ!”

หลังพักเทีย่งความดดุนัของจงรกัษ์ถกูลดทอนลงด้วยข่าว

ลอืระลอกใหม่ ท่านรองกนิอาหารที่เลขาฯ เลฟิท�าจนหมดโดยไม่แตะ

ต้องอาหารที่สั่งมาจากร้านดงัเลยสกัค�าเดยีว

แน่นอนว่าข่าวลือนี้ดังออกจากปากชัยโยเป็นคนแรก โดยม ี

ธาวนิทีี่ลงมาเล่นเกมนี้ด้วยตวัเองช่วยโหมไฟรกัให้ลกุโชน

“น้องชายวติาแหลมมากใช่ไหมคณุเขม”

“ตาถงึมากค่ะท่านประธาน คณุเลฟิทั้งเก่งทั้งสวย”

เขมมกิาหวัหน้าแผนกบคุคลที่จู่ๆ  กเ็จอท่านประธานที่หน้าลฟิต์ 

ซึ่งมีพนักงานออกันเต็มไปหมด ยิ้มอย่างประหม่า ร้อยวันพันปีท่าน

ประธานเคยทกัทายเธออย่างกระดี๊กระด๊าต่อหน้าธารก�านลัที่ไหนกนั

“แหงละค่า คุณแม่วิปลื้มยายเลิฟมากเลยนะคะ คุณพ่อก็ชม 

ไม่ขาดปาก”

รอบด้านเกิดเสียงฮือฮาขึ้นเล็กน้อยหลังจากท่านประธานเผย

ความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างที่บ้านกบัคณุเลขาฯ ชื่อดงั

“อ้อ ทกุคนคงไม่รูส้ ิว่าที่จรงิแล้วครอบครวัฉนักบัครอบครวัยาย

เลิฟสนิทกันตั้งแต่รุ่นพ่อแม่น่ะ” ธาวินีย�้าความสัมพันธ์ที่แน่นปึ้กซึ่ง

กลายเป็นอดตีไปแล้ว แต่นั่นเป็นเพยีงความคดิของครอบครวัจงรกัษ์

“แบบนี้คงเหลอืแค่ให้ท่านรองพชิติใจคณุเลฟิให้ได้สนิะคะ”

“ใช่ค่ะ ยงัไงฝากทกุคนเอาใจช่วยด้วยนะ”

ธาวนิหีนัไปแจกยิ้มพร้อมกบัย�้าค�าว่าทกุคนซึ่งไม่ได้หมายถงึใคร

อื่น กพ็นกังานทั้งบรษิทัไง จะใครล่ะ!
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ข่าวลือระลอกใหญ่มาพร้อมกับงานที่สุมหัวจนท�าให้ 

จงรักษ์ไม่มีโอกาสได้พบกับธาวินีเลยกระทั่งตอนสายของวันศุกร์ ซึ่ง

เป็นวันที่หญิงสาวเคลียร์งานที่ยุ่งเหยิงทั้งสัปดาห์เสร็จพอดี ข่าวลือที่

ว่าเธอเป็นคนโปรดของบ้านวณิชยานั้นดังไม่ขาดสาย อีกทั้งชัยโยยัง

ขยันอัปเดตข่าวลือให้ฟังทุกสามชั่วโมงจนเธอแทบเป็นประสาทตาย 

อยู่แล้ว

“ลมอะไรหอบมาเหรอเลฟิ” ต้นข่าวถามด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม 

จงรกัษ์ยิ้มจดืชดืให้อกีฝ่าย

“ลมโมโหค่ะ”

“แกโมโหจนรอเยน็นี้ไม่ไหวเลยเหรอ” ธาวนิขี�ากบัท่าโมโหสดุๆ 

ของอีกฝ่าย จงรักษ์เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร โมโหมากแค่ไหนก็ไม่

เคยเสยีจรติ ไม่หวดีไม่วนีใดๆ

“เลฟิจะกลบับ้านเลยรอไม่ได้”

“งั้นตอนเที่ยงนดัมากไ็ด้นี่”

“งานเยอะต้องเคลียร์งานค่ะ” หญิงสาวพูดไปอย่างนั้นเอง 

เพราะความจรงิเธอเคลยีร์งานยุ่งๆ เสรจ็แล้ว ที่ไม่อยากไปเคลยีร์กนั

ตอนพกัเที่ยง เพราะมนัต้องมชียัโยไปด้วย แล้วสองคนนี้จะแทก็ทมีกนั

3
ช่อดอกไม้ที่หายไป
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รมุเธอ

“อ้าว แล้วที่มาเวลางานตอนนี้ล่ะ”

“กม็นัอดใจไม่ไหว ต้องการมาพดูก่อนกลบัไปเคลยีร์งานต่อค่ะ”

“อ้อ แล้วมอีะไร ว่ามาเลย” คนที่ตั้งใจหลบหน้าจงรกัษ์มาตลอด

หลายวันเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ด้วยท่าทางสบายๆ ขัดกับใจที่เต้นแรง 

น้อยครั้งที่คนอย่างยายเลฟิจะบกุมาถงึห้องท�างานของเธอ

“พี่วเิป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเลฟิกบัท่านรอง”

“พี่เปล่า”

“พี่วเิป็นเจ้าของช่อดอกไม้ที่ส่งให้เลฟิทกุวนัจนัทร์”

“พี่เปล่า”

“พี่วิไม่อยากแต่งงานเลยหันมาจับคู่ให้เลิฟกับท่านรอง เพื่อที่

ตวัเองจะได้เลกิถูกคณุลงุคณุป้าเร่งรดั”

“...”

“แล้วพี่วิก็มั่นใจว่าเกมนี้ตัวเองจะชนะ เลิฟจะอยู่ครบก�าหนด

หกเดอืนหรอืไม่ เลฟิกจ็ะได้น้องชายพี่วเิป็นของแถมอยู่ด”ี

“...”

“ถ้าอยากจะเล่นเกม ลองดูกนัสกัตั้งกไ็ด้ค่ะ”

จงรักษ์คลี่ยิ้มหวานพร้อมกับโน้มตัวเท้ามือบนโต๊ะท�างาน 

ตวัใหญ่

“อีกสองเดือน...มาดูกันว่าเลิฟจะได้เงินพนันอย่างเดียวหรือได้

ค่าสนิสอดด้วย”

“ยายเลฟิ”

แม้จะเคยเหน็อกีฝ่ายโกรธมาบ้าง แต่ไม่มสีกัครั้งที่นิ่งได้ขนาดนี้ 

ธาวนิใีจแป้วเลก็น้อย จงรกัษ์เป็นน้องที่เธอรกัมาก มากถงึขนาดอยาก

ได้มาเป็นน้องสะใภ้เลยละ ที่เธอคดิแผนรกัแผนร้ายนี้ขึ้นเพราะเชื่อว่า

ธนวัตจะรักจงรักษ์ได้ไม่ยาก ธาวินีรู้ว่าน้องชายไม่มีใครในใจ เพราะ
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รายนั้นกเ็หมอืนเธอที่ชอบท�างาน ยงัไม่คดิเรื่องชวีติคู่

“เลฟิพูดจรงิๆ นะพี่ว ิระหว่างนี้พี่จะสร้างข่าวลอือะไรกต็ามแต่

ใจพี่ เอาที่พี่สบายใจและคดิว่าเลฟิจะอยู่กบัมนัได้กแ็ล้วกนั เลฟิจะไม่

แก้ข่าว ไม่พูดอะไรเกี่ยวกบัสิ่งที่พี่สร้างขึ้นดไีหมคะ ให้คนเข้าใจไปอย่าง

นั้น พอครบหกเดือนเลิฟก็แค่ออกจากบริษัทไปเงียบๆ แล้วก็ไม่กลับ

มาเหยยีบที่นี่อกีตลอดชวีติ”

“ไฮ้ยายเลฟิ...พี่ขอโทษกไ็ด้ ไม่เหน็ต้องจรงิจงัขนาดนี้”

“แล้วที่ท�าไปทั้งหมดพี่วไิม่จรงิจงัเหรอคะ”

“จรงิจงัส ิพี่อยากให้เลฟิชอบน้องชายพี่จรงิๆ”

“แล้วท�าไมถงึไม่ให้เลฟิจรงิจงัด้วยล่ะคะ”

“โอ๊ยยย พี่ขอโทษๆ” สาวที่ตั้งใจเล่นใหญ่ส�านกึผดิขึ้นเลก็น้อย 

แต่มันแค่เล็กน้อยจริงๆ เพราะอย่างไรเธอก็อยากได้จงรักษ์เป็นน้อง-

สะใภ้

“พี่วิ ท่านรองน่ะไม่ได้ชอบเลิฟหรอก แล้วเลิฟเองก็ไม่ได้รู้สึก

อะไรกบัเขา เรื่องความรกัตบมอืข้างเดยีวมนัไม่ดงันะคะ”

“รู้ได้ไงว่านายวนิไม่ชอบ”

“พี่วิคะ เลิฟเห็นหน้าเขาเกือบทุกวันท�าไมจะไม่รู้ อีกอย่าง...

ความรกัแบบมตีวัช่วยอย่างที่พี่วทิ�านี่มนัไม่เวร์ิกค่ะ มนัไม่มทีางลงเอย

แบบแฮปปีเอนดิงได้หรอกเชื่อเลิฟสิ ดีไม่ดีหากท่านรองทราบเรื่อง 

เขาจะหาว่าเลฟิรวมหวักบัพี่วจิบัเขากไ็ด้”

“...”

“ถ้าเราเปลี่ยนกนั เลฟิพาพี่เข้าไปพวัพนักบัผู้ชายคนหนึ่งโดยที่

พี่ไม่ได้รู้สกึอะไรกบัเขา พี่จะโอเคเหรอคะ”

“เฮ้ยยย ชกัเครยีดแล้วส”ิ

“มนัน่าเครยีด แล้วพี่กค็วรรู้สกึแบบนี้ตั้งนานแล้ว”

“โอเคๆ พี่ไม่ท�าอะไรอีกก็ได้ รอให้นายวินจีบแกเองแล้วกัน”  
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ธาวนิบีอกอย่างจ�ายอม ครั้งแรกเลยนะที่เธอเหน็ยายเลฟิโกรธขนาดนี้

“ท่านรองไม่มวีนัจบีเลฟิหรอกค่ะ”

จงรกัษ์ขบัรถถงึบ้านราวๆ เกือบสีทุ่ม่ นอกจากต้องเผชญิ

รถตดิช่วงเยน็วนัศกุร์แล้ว เธอยงัออกจากบรษิทัหลงัเลกิงานราวๆ หนึ่ง

ชั่วโมงอกีด้วย เนื่องจากมเีอกสารด่วนต้องตรวจสอบก่อนท่านรองจะ

น�าไปพบลูกค้าในช่วงวนัหยดุนี้ จงรกัษ์ไม่ได้รู้สกึผดิที่ไม่ได้ตดิตามไป

ด้วย เพราะข้างกายชายหนุ่มมหีวงัเหว่ยกบัสาทสิคอยช่วยอยู่แล้ว

รถยนต์สีด�าค่อยๆ แล่นไปตามทางลูกรังก่อนผ่านป้าย ‘สวน 

จงรักษ์’ สักพักก็มองเห็นตัวบ้านสไตล์โรงนาสองชั้นที่จงรักษ์หาแบบ

ด้วยตนเอง ตายอมสร้างบ้านในแบบที่เธอชอบเมื่อห้าปีที่แล้วเพื่อรอ

ให้เธอกลบัมาอยู่ด้วยกนั ไฟที่เปิดสว่างท�าให้หญงิสาวรู้ว่าคนที่เธอรกั

ทั้งสองต่างก�าลงัรอคอยการกลบัมาเยี่ยมบ้านของเธอ จงรกัษ์ยิ้มเมื่อ

มองเหน็แม่ออกมายนืรอที่ระเบยีงด้านหน้าบ้านโดยมผีูเ้ป็นตายนืห่าง

ออกไป

“มาถงึเสยีดกึเลยเลฟิ” รงัรองกางแขนรบัลกูสาวที่โผเข้ามากอด

“รถตดิค่ะแม่ วนัหยดุใครๆ กอ็ยากออกจากกรงุเทพฯ ทั้งนั้น”

“อะแฮ่ม”

หญงิสาวปล่อยมอืจากเอวแม่แล้วโผเข้าไปกอดผู้เป็นตา

“คดิถงึตาจงัเลยค่ะ”

“ให้มนัจรงิเถอะ มาทไีรกพ็ดูแบบนี้ แต่พอกลบัไปกรงุเทพฯ ชอบ

หายจ้อย”

“หายจ้อยที่ไหนคะ เลิฟท�างาน บางวันก็เลิกค�่าเลยไม่ได้โทร. 

หาตาค่ะ” หญงิสาวบอกเสยีงออดอ้อน

“ถ้ามนัเหนื่อยกก็ลบับ้านเรา”

“กลบัแน่ค่า อกีสองเดอืนกไ็ม่มอีะไรรั้งเลฟิไว้ได้แล้วค่ะ”
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“เฮอะ กลวัป้าจอมมารยาของแกจะส�าออยอกีน่ะส”ิ สนัต์พูด

ถึงพี่สาวอดีตสามีของลูกสาวด้วยน�้าเสียงไม่ค่อยชอบใจนัก คนที่พา 

หลานห่างออกจากเขาได้นานหลายปี มหีรอืเขาจะชอบฝ่ายนั้น

“คราวนี้เลิฟพูดกับป้าอย่างจริงจังแล้วค่ะตา เลิฟไม่อยากอยู่

กรงุเทพฯ แล้ว”

“อมื คราวนี้ต่อให้เขาตายกไ็ม่ต้องอยู่รอเผานะ”

“โธ่ตาก.็..อย่าไปแช่งป้าบวัเขาอย่างนั้นสคิะ”

“อดไม่ได้หรอก ผู้หญงิเจ้ามารยาแบบนั้นตาไม่อยากให้หลาน

อยู่ใกล้”

“ตา”

“เลฟิกนิข้าวมาหรอืยงัลูก” รงัรองเหน็ท่าไม่ดจีงึชวนคยุเรื่องอื่น

“ยังเลยค่ะ กนิแค่สโมกีไบค์สองชิ้นประทังชวีิตก่อนจะกลับมา

กนิกบัข้าวฝีมอืแม่ แล้วกต็้มไก่บ้านใส่ยอดมะขามฝีมอืตา”

สันต์โคลงศีรษะเมื่อคนเป็นหลานพูดไปเอาแก้มถูไถอกเขาไป 

เจอลูกอ้อนนี้เข้าเขาเป็นต้องใจอ่อน โกรธใครหน้าไหน ถ้าหลานอ้อน 

เขากค็ลายความโกรธลงกึ่งหนึ่ง

“ถ้าอย่างนั้นกเ็ข้าไปกนิ เดี๋ยวตาจะขึ้นนอนแล้ว”

การได้กินข้าวท่ามกลางคนที่รักท�าให้จงรักษ์มีความสุข 

เธออยากให้วนัคนืที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากนัเคลื่อนมาโดยเรว็ หญงิสาว

กนิไปตอบค�าถามแม่กบัตาไป ทั้งสองยิ้มหวับ้างยามเธอเล่าเรื่องตลก

ในที่ท�างานหรอืแม้แต่เรื่องของเจ๊น�้ากบัสามใีห้ฟัง

เกอืบห้าทุ่มหญงิสาวช่วยแม่ล้างจานเสรจ็ แม่ห้ามอย่างไรเธอ

ก็ยืนกรานจะช่วย ส่วนตาขึ้นนอนได้สักพักแล้ว จงรักษ์กอดแม่จาก

ด้านหลงั รงัรองไม่ได้พูดอะไร พาลูกสาวเดนิไปส่งที่ห้องนอนด้านบน 

ห้องของจงรกัษ์สามารถมองเหน็ววิด้านหน้าบ้านได้อย่างชดัเจน
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“ท้องฟ้าที่บ้านเราสวยที่สุดเลยค่ะ” คนที่ยังกอดแม่ไม่ปล่อย

บอกโดยเอาคางเกยกบับ่าแม่

“สวยกร็บีกลบัมาสเิลฟิ”

“อยากกลบัมากค่า เลฟินบัวนันบัคนืเลยนะแม่”

“แล้วที่ท�างานมปีัญหาอะไรไหม อาทติย์ที่ผ่านมาคยุกบัแม่แค่

แป๊บเดยีวเอง”

“งานเยอะมากค่ะ แต่ก็ผ่านไปด้วยดี นี่วันนี้เลิฟออกจากที่

ท�างานช้า เพราะต้องดูเอกสารให้ท่านรองนดิหน่อยค่ะ”

“อมื ความจรงิท�างานเลขาฯ เจ้านายไปไหนเราต้องไปด้วย แม่

เพิ่งเคยเหน็เรานี่แหละที่ไม่ยอมไปไหนมาไหนกบัเจ้านายเลย” รงัรอง

รู้ เพราะลูกสาวเคยบ่นให้ฟัง

“ก็ไปบ้างค่ะแม่ แต่ไม่บ่อย เพราะท่านรองมีผู้ช่วยอีกสองคน

อย่างที่เลฟิบอกแม่”

“แม่ว่าบางทเีรากต็้องไปด้วยนะ”

“เลฟิไม่ไปค่ะ” คนพูดยิ้มกว้าง 

รงัรองรู้สกึเหน็ใจเจ้านายลูกสาวขึ้นมาเลก็น้อย

“เราน่ะดื้อ เป็นลูกน้องรปิีนเกลยีวกบัเจ้านาย”

“ใครว่า เลฟิท�างานดเีชื่อฟังท่านรองทกุอย่างแหละค่ะ แต่ที่ไม่

ออกไปข้างนอกด้วย เพราะเลฟิอยากฝึกงานให้ไอ้โยไงคะ”

“อมื แล้วโยเป็นไงบ้าง คดิว่าเลฟิออกจะท�าแทนเลฟิได้ไหมลูก”

รงัรองรู้จกัชยัโยเพราะสมยัเรยีนจงรกัษ์เคยพามาเที่ยวบ้านบ่อยๆ 

อกีฝ่ายเป็นเดก็น่ารกั ทั้งหล่อนกบัพ่อเอน็ดูอยู่ไม่น้อย

“ท�าได้แน่นอนค่า ไม่เสยีชื่อศษิย์เอกของเลฟิหรอกค่ะแม่”

“ดแีล้ว เขาจะได้ไม่วุ่นหาเลขาฯ อกี”

“ค่ะ เอ...เกอืบลมืไปเลย พี่วฝิากของมาให้แม่ด้วยนะคะ อยู่ใน

รถเดี๋ยวพรุ่งนี้เลฟิค่อยเอามาให้ เลฟิไม่กล้าถอืลงมากลวัตาถาม เลฟิ
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ไม่อยากโกหกตาค่ะ” จงรกัษ์ลดเสยีงลง เธอชนิเวลาพูดถงึครอบครวั 

ธาวนิหีรอืป้า เธอมกัจะลดเสยีงแบบนี้เสมอ

“แม่ฝากขอบใจหนูวดิ้วย แล้วกฝ็ากบอกว่าคราวหน้าไม่ต้อง”

“เสยีใจแทนพี่วไิด้ไหมคะเนี่ย”

“ไม่ต้องไปเสยีใจหรอก แม่ไม่ห้ามเลฟิคบหากบัใครทั้งนั้น แค่

ขอว่าอย่าพาเขามาที่บ้าน คนที่ตาไม่ชอบอยู่ให้ไกลเลยยิ่งด”ี

จงรกัษ์เอนตวัพงิไหล่กบัหน้าต่างห้องนอน กลายเป็นว่าตอนนี้

แม่กบัเธอองิกรอบหน้าต่างมองดาวบนท้องฟ้าอยู่คนละด้าน

“พี่วเิคยหลดุพูดว่าป้าทพิบ่นเรื่องแม่ไม่ค่อยรบัโทรศพัท์”

“แม่ไม่อยากคุยกับเขาเลยไม่รับ” รังรองที่ไม่มีความลับกับลูก

บอกไปตามตรง

“มนัท�าให้แม่คดิถงึเรื่องเก่าๆ เหรอคะ”

การหย่าร้างของแม่กับพ่อมีผลกระทบต่อคนรอบข้างมากมาย

จรงิๆ

“กม็บ้ีาง ที่ไม่อยากตดิต่อกนับ่อย เพราะแม่ไม่อยากนกึถงึและ

ไม่อยากให้ตาไม่สบายใจเท่านั้นเอง”

รงัรองเอื้อมมอืไปทดัผมให้ลกูสาว จงรกัษ์ถอดเอาความงามจาก

หล่อนไปแปดเก้าส่วน ตากลมๆ ที่มีประกายนี่เหมือนอดีตสามีของ

หล่อน

“เลยไม่คยุ ไม่คบหากนัต่อน่ะเหรอคะ”

“ใช่ ถ้าคบกนัต่อ เขากจ็ะอยากมาเยี่ยม พอมาเยี่ยมกจ็ะเจอ

ตา เลิฟเอ๊ย...ลูกต้องไม่อยากเห็นปฏิกิริยาของตาเวลาเจอพวกเขา

แน่ๆ”

จงรกัษ์คดิภาพตามแล้วจงึพยกัหน้า เธอไม่อยากเหน็จรงิๆ

“จริงของแม่ ตาน่ะปากร้ายใจดีแต่กับแม่กับเลิฟเท่านั้น นอก

นั้นถ้าเป็นคนอื่นที่ตาไม่ได้รกั ตาร้ายใส่หมด”



ลักษณะปรีชา  45

รงัรองหลดุหวัเราะถูกใจความปากคอเราะรายของลูกสาว

“คยุเสยีงแจ้วๆ แบบนี้แสดงว่าไม่ง่วงใช่ไหม”

“ชู่ แม่อย่าบอกตานะคะว่าเลฟิกนิกาแฟมาระหว่างทาง คนืนี้

คงดกึอยู่ค่ะแม่”

“ตายแล้ว คราวหน้ากม็าเช้าวนัเสาร์เอานะลกู ถ้าเหนื่อยกน็อน

พกัเสยีที่คอนโด อย่าได้ฝืนขบัรถมาเดด็ขาด”

“เลฟิอยากมานอนบ้านนี่คะ อกีอย่างอยากคยุกบัแม่ด้วยค่ะ”

“อมื งั้นไปอาบน�้าอาบท่าก่อนไป เดี๋ยวคนืนี้แม่นอนเป็นเพื่อน”

“เย้ รกัแม่ที่สดุเลยค่ะ”

จงรกัษ์กอดแม่พร้อมหอมแก้มซ้ายขวาสลบักนั รงัรองถงึกบัหบุ

ยิ้มไม่ได้ มองตามแผ่นหลงัที่หายไปหลงัประตูห้องน�้า จงรกัษ์เป็นเดก็

ดีว่าง่ายมาแต่ไหนแต่ไร หล่อนคิดเสมอว่าหล่อนโชคดีแค่ไหนที่มีลูก

แบบนี้ ลูกที่คดิบวกเสมอ ลูกที่มแีต่รอยยิ้มสดใสให้แม่กบัตา ลูกที่ไม่

เคยก่อปัญหาหรอืเคยแม้กระทั่งแบกรบัปัญหาแทนหล่อน

รงัรองกอดอกมองนอกหน้าต่าง คดิย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนตอน

ที่จงกลป่วย ต้องเป็นหล่อนที่ไปดแูลหรอืพาจงกลกลบัมาที่นี่ แต่จงรกัษ์ 

กลบัอาสาไปดแูลอกีฝ่ายเอง ตอนนั้นทั้งหล่อนกบัลกูถกูพ่อด่ายกใหญ่

กว่าจะยอมให้ไป

“แม่คะ ขอบคณุส�าหรบัแชมพกูลิ่นใหม่น้าาา” เสยีงตะโกนจาก

ในห้องน�้าเรยีกรอยยิ้มให้คนเป็นแม่ จงรกัษ์ชอบกลิ่นหอม ชอบดอกไม้ 

ชอบอ่านหนังสือ ดังนั้นมีโอกาสรังรองจะหาสิ่งเหล่านี้มาให้ลูกสาว

เสมอ

นอนพักผ่อนอ่านหนังสือนิยายจบไปสองเล่ม พูดคุยกับ

คนที่รกัอย่างเตม็อิ่ม จงรกัษ์กเ็ดนิทางกลบักรงุเทพฯ ในเยน็วนัอาทติย์ 

หญงิสาวออกมาท�างานเวลาเดมิ เพิ่มเตมิคอืการให้พี่มดืดูลาดเลาให้
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ก่อน ผกัผลไม้ที่หอบมาจากบ้านถกูหอบหิ้วลงมาด้วย ไม่ได้น�ามาฝาก

แค่พี่มดืคนเดยีว แต่น�ามาเผื่อแจกจ่ายพี่วนิคนอื่นอกีด้วย

“โห...คนหรอืนางฟ้าท�าไมถงึใจดแีบบนี้น้า” เสยีงขอบคณุสลบั

เสยีงแซวดงัขึ้น

“คนสคิะพี่ น่ารกัด้วยนะคะ” หญงิสาวหยอกกลบัไปอกี

“อันนี้ไม่เถียงเลยครับน้องเลิฟ น่ารักอีหลีเด้อ” หนุ่มคนหนึ่ง

บอกด้วยส�าเนยีงบ้านเกดิ

“ขอบคณุหลายๆ ค่า เดี๋ยวเลฟิขอตวัก่อนนะพี่ๆ  ไปถงึที่ท�างาน

ช้ากว่าเจ้านายเดี๋ยวถูกไล่ออก”

“ไม่ต้องกลัวตกงานนะน้องเลิฟ ถ้าหางานไม่ได้มาขับวินกับ 

พวกพี่”

จงรักษ์หลุดหัวเราะก่อนจะตอบรับ หญิงสาวเดินไปซ้อนท้าย 

พี่มดืที่รออยู่ หลงัๆ ไม่ค่อยมใีครว่าอะไรแล้วถ้าพี่มดืจะเป็นคนไปส่ง

เองโดยไม่ต้องรอต่อควิ

“มดเป็นไงบ้างคะพี่มดื” สาวที่ซ้อนท้ายชะโงกหน้าไปถาม

“ดเีลยละ มดชอบงานใหม่มาก นี่สองสามวนันี้กไ็ด้ขยบัไปท�า

อาหารแล้วนะน้องเลฟิ ไอ้มดมนัดใีจใหญ่”

จงรักษ์พยักหน้า พี่มืดเคยบอกเหมือนกันว่าน้องสาวชอบท�า

อาหาร

“ไว้ร้านอาหารแม่เลิฟสร้างเสร็จ เลิฟจะถามมดดูว่าสนใจไป

ท�างานต่างจงัหวดัไหม”

“ถ้าน้องเลฟิชวน ยงัไงไอ้มดมนักไ็ป แต่ต้องบอกคณุน ุเจ้าของ

ร้านเขาล่วงหน้าหน่อยนะ”

จงรักษ์ยิ้มยามได้สัมผัสถึงความจริงใจของพี่มืด เธอไม่รู้เบื้อง

หลงัเบื้องลกึของสองพี่น้องมากนกัหรอก แค่ได้คยุกนัถูกใจกเ็พยีงพอ

ส�าหรบัการคบหาฉนัเพื่อนฉนัพี่น้อง
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นับเป็นวันจันทร์แรกของสัปดาห์ที่จงรักษ์ยิ้มแย้มแจ่มใส

เมื่อไม่เหน็ช่อดอกไม้วางบนโต๊ะท�างาน เธอเชื่อว่าธาวินีคงรู้สกึส�านกึ

ขึ้นมาบ้างแล้ว การเล่นกับความรู้สึกและหัวใจคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร 

คนจะรกักนับางคู่แค่มองตาแวบแรกกร็กั บางคู่ต้องใช้เวลาคบหา ซึ่ง

เธอกบัท่านรองไม่เข้าข่ายทั้งสองอย่างเลยมั้ง เขากบัเธอไม่ได้คลกิกนั

เสยีหน่อย

“ดอกไม้ล่ะเจ๊” ค�าทักทายแรกที่ควรมีแปรเปลี่ยนเป็นค�าถาม 

ซะงั้น

“ดอกไม้อะไร”

“เอ้า กช็่อดอกไม้ของท่านรองไง”

“เลกิมโนได้แล้วย่ะ ของพี่วสิ่งมาต่างหาก”

“แล้ว...ไม่มเีหรอ” ชยัโยยิ้มแหยให้คนที่ท�าตาเขยีวปั้ด

“ต่อไปนี้ไม่มแีล้ว แกเองกเ็ลกิไปเต้าข่าวหรอืช่วยกระพอืข่าวที่

ไม่เป็นจรงิของพี่กบัท่านรองซะท”ี

“โยเปล่า!”

“ห ึเสยีงสูงเชยีวนะ”

“แค่ผสมโรงไปกบัเขานดิหน่อยเท่านั้น”

“ต่อจากนี้กเ็ลกิซะ เกบ็ปากไว้กนิข้าวดกีว่า”

“โหดอะ”

“สวยด้วย”

“ค่ะๆ สวยโหดโสดสนทิ”

จงรกัษ์หวัเราะคกิอย่างถูกใจ ชยัโยค้อนอย่างไม่เข้าใจ ผู้หญงิ

อายเุท่าจงรกัษ์กบัธาวนิคีวรคดิเรื่องคู่ครองได้แล้ว แต่ทั้งสองคนกลบั

ไม่คดิไม่มใีจไขว่คว้า ช่างเหมาะกบัค�าว่าสวยโหดโสดสนทิจรงิๆ
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สาทิสนิ่วหน้ายามเห็นผู้เป็นนายท�าหน้าเคร่งสลับกับมอง

ผ่านกระจกห้องไปยงัโต๊ะเลขานกุาร เช้านี้เขาว่าบรรยากาศในที่ท�างาน

มันแปลกๆ ตั้งแต่เดินผ่านหน้าห้องท่านรองแล้ว ปกติวันแรกของ

สปัดาห์จะมดีอกไม้ช่อใหญ่วางบนโต๊ะคณุเลฟิที่เป็นเลขาฯ และเจ้าตวั

กจ็ะหน้านิ่วคิ้วขมวดท�าหน้าไม่สบอารมณ์ไปตลอดครึ่งวนั นี่เป็นภาพ

ที่คุ้นตาสาทสิไปเสยีแล้ว

หรอืท่านรองกบัคณุเลฟิจะเปลี่ยนโหมดกนั

ตอนนี้กลายเป็นเจ้านายของเขาที่ท�าหน้าแบบนั้นแทน แถมยงั

ขยันมองออกไปนอกห้องด้วย สาทิสหันไปหวังจะขอความเห็นจาก

เพื่อนร่วมงาน พบว่าหวงัเหว่ยก�าลงัยนืก้มหน้าซ่อนยิ้ม เป็นเพราะยนื

ใกล้กนัจนสามารถเหน็ปฏกิริยิาของอกีฝ่าย

เฮ้อ...วนันี้ช่างเป็นวนัที่ไม่ปกตเิสยีจรงิ

“เรยีกเลฟิเข้ามาให้หน่อย”

สองหนุ่มเงยหน้าขึ้นพร้อมกนั ก่อนทั้งสองจะก้าวถอยออกจาก

ห้องอย่างรู้งาน ทั้งสองรู้งานว่าถ้าคุณเลิฟเข้ามาในห้อง พวกเขาจะ

ต้องออกไปรอด้านนอก

ไม่ถึงนาทีคนที่ถูกตามก็เดินเข้ามาในห้อง หญิงสาวเห็นโต๊ะ

ท�างานที่ยงัโล่งแล้วจงึแอบสงสยัเลก็น้อยว่าเจ้านายเรยีกหาเธอแต่เช้า

มอีะไรหรอืเปล่า

“ท่านรองให้เลฟิเข้ามาพบ มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“วนันี้คณุอารมณ์ด”ี

“หา” จงรักษ์ถึงกับท�าหน้าไม่ถูก จู่ๆ มาทักว่าเธออารมณ์ด ี

เนี่ยนะ

“ผมเหน็คณุยิ้ม”

“อ้าว เลฟิยิ้มไม่ได้เหรอคะ”

“ปกตไิม่เป็นนี่ครบั”
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“หอื เลฟิกย็ิ้มออกบ่อยไปค่ะ” หญงิสาวยิ้มแหยให้อกีฝ่าย ไม่

เข้าใจว่าเขาจะชวนคยุเรื่องนี้ท�าไม

“ไม่ เช้าวนัจนัทร์คณุไม่ยิ้ม”

“!!!”

จงรกัษ์ถงึกบัไปต่อไม่ถูก เช้าวนัจนัทร์เธอไม่ยิ้มแล้วยงัไง

“วนันี้คณุยิ้ม”

“อ่า เลฟิกแ็ค่อยากยิ้มค่ะ”

“แล้วทกุทที�าไมคณุไม่อยากยิ้ม”

“คะ?”

เลขานกุารสาวที่ไม่เข้าใจวตัถปุระสงค์ของการเรยีกมาสอบถาม

หน้านิ่วคิ้วขมวด ประเดน็คอืเธอยิ้มสนิะ แล้วยงัไงอะ เธอแค่มคีวาม

สุขที่พี่วิเลิกส่งดอกไม้มา แม้จะเห็นว่าหลายคนแอบมองมาที่โต๊ะเธอ 

บางคนถงึขนาดท�าทเีดนิหลงมาฝั่งนี้กย็งัม ีแหม...ท�าเหมอืนหน้าห้อง

ท่านรองเป็นทางผ่าน

“ท่านรองไม่สบายหรือเปล่าคะ เมื่อเช้าทานข้าวมาหรือยัง” 

หญงิสาวถามเพราะเหน็เขาแปลกๆ เธอเดาไปเรื่อยว่าเขาไม่สบาย

“ยงัครบั”

“เอ่อ แล้วอยากกนิอะไรไหมคะ เดี๋ยวเลฟิสั่งให้”

“ถ้าได้ข้าวไข่เจยีวฝีมอืคณุสกัจานคงดขีึ้น”

“หา เอ่อ...งั้นรอสกัครู่นะคะ เดี๋ยวเลฟิไปท�าให้เลย”

หญงิสาวยิ้มให้คนที่นั่งหน้าเครยีดหลงัโต๊ะท�างาน แหม...โมโห

หวิกไ็ม่บอก ไม่เหน็ต้องเรยีกมาพูดอ้อมๆ แบบนี้เลย บอกเธอค�าเดยีว

ว่าหวิ เธอกไ็ปหาข้าวมาให้กนิแล้ว

ไม่นานข้าวไข่เจียวร้อนๆ ก็ถูกเสิร์ฟท่ามกลางสายตา 

สอดรู้สอดเห็นของพนักงานบางคนซึ่งท�างานบนชั้นเดียวกัน มีเพียง 
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คนเดยีวที่ถงึกบัมดุหวัปิดปากกลั้นเสยีงกรี๊ดอยู่ใต้โต๊ะท�างาน

Yoyo : พี่ว.ิ..ท่านรองให้เจ๊เลฟิทอดไข่เจยีวให้

Tavinee : เมื่อเช้านายวนิกนิข้าวจากที่บ้านแล้ว

Yoyo : อ้าว...แล้วท�าไมสั่งให้เจ๊เลฟิท�าอกีล่ะ

Tavinee : นั่นส ิ ว่าแต่ทางนั้นเป็นไงบ้าง วนันี้พี่ไม่ได้ให้คนไป

ส่งดอกไม้แล้ว

Yoyo : เจ๊เลฟิยิ้มแฉ่งหน้าบานเป็นจานดาวเทยีมแต่เช้าแหละ

Tavinee : หมายถงึน้องชายฉนั

Yoyo : ท่านรองกไ็ม่ได้ว่าอะไร แค่เรยีกพี่เลฟิเข้าไปหาแล้วสั่ง

ให้ทอดไข่เจยีว

Tavinee : แกไม่ได้เข้าไปในห้องละส ิเลยไม่รู้

Yoyo : รู้อะไร

Tavinee : เออน่า ถ้ามอีะไรคบืหน้าส่งข้อความมาบอกด้วย

ชยัโยเบ้หน้าไม่เข้าใจว่าพี่วถิามแบบนั้นท�าไม เขารูแ้ต่ว่าตอนนี้

ฟินตัวจะแตก ท่านรองที่กินข้าวเช้าจากที่บ้านมาแล้วเกิดอยากกิน 

ไข่ทอดฝีมอืเจ๊เลฟิอกี

“ไปนั่งท�าอะไรตรงนั้นไอ้โย” สาวที่เพิ่งนั่งเป็นเพื่อนเจ้านายกนิ

ข้าวจนเสรจ็แล้วค่อยเกบ็จานออกมาด้านนอกค้อมตวัเลก็น้อย อกีนดิ

เธอจะคิดว่าชัยโยเป็นบ้าแล้วนะ คนอะไรนั่งยองๆ อยู่ใต้โต๊ะแล้วซบ

หน้าเหมอืนอยากจะกรี๊ดอยู่รอมร่อ

“ฟินอะเจ๊”

“ฟิน?”

อีหยังของมันวะ จงรักษ์ส่ายหน้าพร้อมกับยื่นถาดอาหารให ้

อกีฝ่ายเอาไปเกบ็

“ระงบัอาการไว้ก่อน เอาไปเกบ็แล้วกลบัมาท�างานเรว็ๆ”

ชยัโยรบีออกจากใต้โต๊ะ ก่อนจะยกมอืปิดปากเมื่อเหน็จานข้าว
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ที่ว่างเปล่า

“ฮื้อออ...ท่านรองกนิหมดเลย”

“เหน็คนกนิข้าวหมดจานแกกฟ็ินเหรอ ชกัจะบ้าไปใหญ่แล้ว”

“ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่ท่านรองกไ็ม่ฟินหรอก”

“ท�าไมวนันี้มแีต่คนแปลกๆ กนัเนี่ย”

จงรักษ์ถอนหายใจพร้อมส่ายหน้า หมดกัน...เช้าวันจันทร์ที่

แสนสขุของเธอ

มองเข้าไปในห้องก่อนจะหันไปค้อนใส่หลังชัยโยที่เดินก้นบิด 

ก้นเบี้ยวอย่างหลงลมืตวั หญงิสาวไม่ล่วงรูเ้ลยว่าตอนนี้ทั้งบรษิทัมเีรื่อง

ซุบซิบเกิดขึ้น แม้ไม่มีดอกไม้ช่อโตเหมือนทุกที แต่เรื่องท่านรองให้

เลขานุการคนเก่งท�าอาหารเช้าให้กินก็พอกระตุ้นให้ขาเมาท์ทั้งหลาย

กระเหี้ยนกระหอืรอือยากจะพดูถงึ และต้นตอของเรื่องกค็อืคนที่น�าถาด

ใส่จานข้าวไปเกบ็นั่นเอง


