ปฐมบท

ตัวซวย

ลาสเวกัส ผูคนสวนใหญขนานนามวาเปนเมืองคนบาป และมัน

เหมาะกับไอพวกบาปหนาซึ่งมักจะถูกฆาตาย แนนอน กฎหมายรุนแรงแต
มันใชกบั คนบางกลุม ไมได เมือ่ ดวงอาทิตยสนิ้ แสงของวัน แสงสีหลากหลาย
มากมายพรอมเสียงเพลงก็สวางไสวและกระหึ่มไปทั่วสองฟากถนน
การแสดงของนักรองนักเตนชื่อดัง การเดิมพัน การแข็งขันทุกอยาง
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย มันเอื้อประโยชนแกผูประกอบการและ
กลุมนายทุน การขายตัวที่ถูกกฎหมายมีใหเห็น หรือแมแตผิดกฎหมาย
ก็แอบแทรกซึมอยูในเกือบทุกจุด แตใครสนกันเลา ทุกคนมองแคเม็ดเงิน
สะพัดในบัญชีเทานั้น และแนนอน มันทําใหธุรกิจขับเคลื่อนอยางมีแรงสง
การเดิมพัน การพนัน ผูห ญิง สุรา ยาเสพติด เปนของทีอ่ ยูค กู นั ตอให
มือปราบเกงกาจแคไหน อบายมุขก็ไมเคยหมดไปจากเขตปกครองนี้
มันปฏิเสธไมได เหมือนที่บอกไปขางตน ที่นี่คือเมืองคนบาป ฉะนั้นเมื่อ
ตองการจะเปนใหญใจตองนิ่งและแข็งแกรงมากพอที่คุมคนมากมายใหอยู
ใตอาณัติ
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บรื้น บรื้น
เสียงเหยียบคันเรงเบิลจากทอรถยนตยหี่ อ ดัง แถมยังเปนรุน ลิมเิ ต็ด
มีไมกคี่ นั บนโลก การแขงขันครัง้ นีม้ กี ารเดิมพันไวสงู มาก เรียกวานัดลางตา
ก็คงไมผิด ทั้งที่ความจริงไมจําเปนตองทําแบบนี้ แตดวยความคึกคะนอง
ของคนมีอันจะกิน มันก็อดที่จะทาทายกฎหมายไมได
“พรอมไหม” เสียงถามกวนๆ เอยขึ้น พลางยักคิ้วให
“พรอม แตจะไมมีนัดลางตาอีกแลว คนอยางแกควรยอมรับผลการ
แขงขันสักทีนะดีรอยส” ไอหมอนี่มันเพื่อนสนิทของเขาเอง มาเมื่อไรก็ชวน
แขงอยูน นั่ ทัง้ ทีต่ อนนีอ้ ายุพวกเขาก็ยส่ี บิ เกา ควรวางมือไดแลว เพราะไมใช
เหมือนสมัยหนุมรุนกระทงหัวรอน อืม...แตความหัวรอนนี้แกไมเคยหาย
“โธ มิสเตอรคิมครับ อยาพูดแบบนี้ ใจไมดีเลย ไวมีเมียคอยเลิก
ไหมวะ แขงมาตั้งแตหนุม” วายรายอยางดีรอยสประชดประชันเพื่อน
ใช เขาคือ รามอส คิม วิสเลอร คนสวนใหญเรียกเขาวามิสเตอรคิม
คิ ม มาจากนามสกุ ล ฝ  ง มารดา เพราะมารดาเป น ลู ก ครึ่ ง เกาหลี - รั ส เซี ย
ในขณะที่บิดาเปนอเมริกันแท ทั้งคูพบรักกันในกาสิโน แนนอนวาพอตาม
จี บ แม ซึ่ ง แม เ ป น ผู  ห ญิ ง สวยมาก แต ต อนนี้ พ วกท า นใช ชี วิ ต ด ว ยการ
ทองเที่ยว สวนงานมันทับถมมาที่เขาทั้งหมดเพราะเปนลูกชายคนเดียว
“เพราะแกกันแลวไง”
“ปอดวะ”
“เออ แลวไง แกก็ควรจะพอ ยอมรับเถอะ วากี่ครั้งก็แพ แขงมา
ตัง้ แตเรียน นีท่ าํ งานก็ไมเคยชนะสักหน” มาเฟยอยางรามอสสายหนาเอือมๆ
ความจริงเรื่องตีตอยยิงกันสนั่นเมืองพวกเขาผานมาหมดแลว ชีวิตของ
มาเฟยแขวนอยูบนเสนดายเสมอ ความอิจฉาริษยามันไมเคยเลือกเวลา
การลงมือของฝายตรงขาม
“พรอมไหมครับ” นี่เลขาฯ ของรามอส ชื่อไมค รูปรางของไมค
ไมตา งจากเจานาย เพียงแตไมคสผี วิ จะเขมกวาเล็กนอย ถาเรือ่ งความดุดัน
กานตมณี
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พอกัน

ไมคสง สายตาไปยังผูห ญิงผมทองทีว่ นั นีเ้ ธอจะทําหนาทีป่ ลอยรถแขง
สองคันใหแลนไปตามถนน ในเวลาเทีย่ งคืนทีน่ ไ่ี มเคยหลับใหล มันเปนการ
วัดใจ ตํารวจตองตามแน แตสุดทายก็จะควาไดเพียงลมเมื่อเอาเงินยัดปาก
เงินมันปดปากคนไดจริงๆ
“พรอมนะคะทุกคน”
หญิงสาวนุง นอยหมนอยเหยียดยิม้ สะบัดธงไปมาหลายครัง้ เจาหลอน
มองรถยนตคันหรูสองคันที่กําลังเหยียบคันเรงสงเสียงคํารามกระหึ่ม
เรียกเสียงฮือฮาของพวกนักซิ่งที่มารวมตัวกัน
“ไป!” หล อ นตะโกนว า ไปพร อ มกั บ สะบั ด ธงในมื อ ลง แล ว รถ
ทั้งสองคันก็แลนลิ่ว
เสียงรถสองคันดังกระหึ่มวิ่งไปบนถนน ลัดเลาะไปตามซอกซอย
ที่วางเอาไว บีบแตรดังสนั่น กอนจะหักเลี้ยวที่หากิโลเมตรแลววกกลับมา
เพื่อจะเขาเสนชัยในจุดเดิมที่เปนจุดสตารต ไมนานก็แลนเขาเสนชัย เมื่อ
สาวคนเดิมโบกสะบัด พรอมกับกลุมวัยรุนที่รองดีใจไชโยกับผลที่ออกมา
แนนอนคนชนะคือมาเฟยสุดเยอหยิง่ อยางรามอส คนแพตลอดกาล
อยางดีรอยสหงุดหงิดเชนเคย กีน่ ดั ๆ ไมเคยเอาชนะเพือ่ นไดสกั ครัง้ ตอนนี้
พวกเขาอายุมากขึน้ ความรับผิดชอบมากขึน้ ครัง้ นีค้ งเปนครัง้ สุดทายทีน่ ัด
มาแขงกันแบบทาทายกฎหมายบานเมือง
“หึ เอาไป” ดีรอยสเสียทรัพยอีกแลว แมจํานวนเงินในเช็คไมได
ทําใหขนหนาแขงของวายรายรวง แตมันก็เซ็งทุกทีเวลาเห็นสีหนายิ้มๆ
หยิ่งๆ ของเพื่อนตอนเปนผูชนะ
“ทําหนาเขา”
“ทําไมวายรายอยางฉันชนะทุกคน แตยกเวนนายวะเพื่อน”
“ฝมือไมถึง อยาโวยวาย” นี่แหละสไตลการตอบแบบนิ่งๆ ของ
รามอส หมอนี่เหมือนนิ่ง แตจริงๆ เด็ดขาดและเลือดเย็นสุดๆ กับเพื่อน
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อีกแบบหนึง่ กับครอบครัวอีกแบบหนึง่ แนนอนวากับธุรกิจก็อกี แบบเชนกัน
อยาแปลกใจทําไมหมอนีบ่ ริหารธุรกิจในเครือไดแบบจับวาง ชนิดทีว่ า คูแ ขง
แตละคนนีต่ อ งทําการบานหนักมาก ลาสุดมันก็เขาไปถือหุน สายการบินใหญ
ในกาตาร
“เซ็งเวย”
“ไปดื่มกัน เดี๋ยวเลี้ยง”
“เหอะ เบื่อมาก เอาเงินพนันไปดื่มละสิ”
“รูดี ก็ตามนั้น”
พูดนํ้าเสียงเนิบๆ ยิ้มเล็กนอย สาวสวยหลายคนสงสายตาหวาน
หยาดเยิ้มมาให แตก็นั่นแหละ ชวงนี้ไมนึกอยากจึงไมตองการสานตอ
เพียงแคเขากระดิกนิ้วพวกหลอนก็พรอมทอดกายลงบนเตียงปรนเปรอ
ความสุข แตก็นะ เจอมาตั้งแตวัยรุนจนตอนนี้มันก็ตองมีจุดอิ่มตัวกันบาง
“งั้นไปกันเพื่อน”
“พรุงนี้นายมีประชุมไหมดีรอยส”
“ไม สบายๆ ชวงนี้อยากลาพักรอนแลวลากสาวขึ้นเตียง” มีสาว
ทอดสะพานใหเพื่อน ก็มีสาวทอดสะพานใหดีรอยสเหมือนกัน แตดีรอยส
เบื่อสาวผมทอง ผมบลอนด ผมแดง เขาอยากไดสาวผมดําบานๆ ตัวเล็กๆ
แตอวบอิ่มในบางจุด เพราะตอนไปเมืองไทยเขาเจอผูหญิงแบบนั้นไง นี่ยัง
ติดใจไมหายเลย
“ก็ เ ลื อ กสั ก คน” บุ  ย ปากไปทางกลุ  ม สาวสวยนุ  ง น อ ยห ม น อ ยที่
ทอดสะพานทางสายตามายังพวกเขา แตก็เหมือนเดิม ดีรอยสสายหนา
และไมรูเปนอะไร หมูนี้ไมมีอารมณ
“แกเปนอะไร”
“เปลา”
“เสียงสูง นาสงสัย” ผูชายคุยกันมักจะใชคําพูดหามๆ ซึ่งมันเปน
เรือ่ งปกติอยูแ ลว สองหนุม พรอมผูต ดิ ตามเดินแยกออกมา โดยไมตดั สินใจ
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สานสัมพันธกับผูหญิงคนไหนสักคน อยากดื่มมากกวา พวกเขาไมได
ตายดานหรอก แตผานสตรีหลากหลายเชื้อชาติมาจนชิน จนบางทีก็รูสึกวา
จําเจนาเบื่อ
“ไมมีอะไร”
“แตสีหนาแกมันมีอะไร มีเรื่องคางคาใจ?” รามอสหัวเราะในลําคอ
ปกติหมอนีเ่ ปนคนทะเลนอารมณดี โดยเฉพาะเวลาเห็นสาวๆ แตจๆู มันบิน
มาหาเขาที่ลาสเวกัส ชวนแขงรถ นํ้าเสียงของมันราวจะบอกใหรูวามีเรื่อง
หงุดหงิดหัวใจ และมันยังหาทางกําจัดไมได
“ไมมีจริงๆ ไปดื่ม ผับแกแลวกัน”
“ปกติแกตองควงสาวสองคน”
“ไปหาเอาขางหนา” ปากก็ตอบเพื่อนไปงั้น หากตอนนี้สมองของ
ดีรอยสมีเรื่องใหตองคิด ทั้งที่เขาไมจําเปนตองสนใจหรือใสใจเลยก็ได
ไมอยากคิดใหปวดหัว รถสปอรตคันหรูสองคันที่ใชแขงก็แลนไปยัง
ถนนสายหลัก มุงหนาสูกาสิโนหรู ‘เดอะคิงส’ กาสิโนใหญเปนอันดับตนๆ
ในลาสเวกัส เปดทําการมาสิบกวาป ตั้งแตรุนพอจนมาถึงรุนลูก ธุรกิจนี้
เปนอีกหนึ่งธุรกิจของรามอส คําวามาเฟยใชจะไดมางายๆ แตมันหมายถึง
ความสําเร็จรอบดานที่ใครๆ ก็ตองพากันอิจฉา ตระกูลของเขาผันตัวเอง
จากคนธรรมดาสามัญจนมายืนอยูแถวหนาของโลก
รถยนต แ ล น มาจอดด า นหน า กาสิ โ น เจ า ที่ รี บ รั บ รถไปเก็ บ ทั น ที
สองหนุ  ม เดิ น เข า ด า นใน พนั ก งานในชุ ด ยู นิ ฟ อร ม โค ง คํ า นั บ ให อ ย า ง
นอบนอม มีการดดานหลังเดินตามโดยเวนระยะหาง ยกเวนเลขาฯ อยาง
ไมคที่ตามติดเจานายอยางรูงาน สวนเลขาฯ ของดีรอยสวันนี้ไมไดมาดวย
เพราะถูกสั่งใหไปประชุมแทน
กาสิโนแหงนีบ้ ริการแบบครบวงจร ทัง้ รานอาหารหลากหลายเชือ้ ชาติ
ทัง้ อาหารจีน ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ เกาหลี ไทย และอาหารแบบอเมริกนั คลับมีทง้ั
สําหรับนั่งฟงเพลง คลับสําหรับบริการผูชายโดยเฉพาะ หรือจะเปนผับ
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เปดเพลงแดนซก็มีแตอยูชั้นใตดิน ซึ่งเสียงเพลงกระหึ่มดังมาก และนั่นคือ
เปาหมาย เพราะเปนแหลงรวมเหลาผีเสื้อราตรีไวมากที่สุด สวนคลับจะ
เนนนักธุรกิจมาพูดคุยกันเสียมากกวา
พนักงานสาวสวยเขามานัง่ ขนาบขางสองหนุม แตรามอสเลือกโบกมือ
ใหสาวๆ ออกไป เพื่อนเขาเองมันก็ไมมีอารมณเหมือนกัน หึ มาเจอกัน
คราวนี้หมอนี่แปลกไปจริง มือหนาลวงบุหรี่จากกระเปากางเกงมาจุดสูบ
ปลอยควันสีเทาพวยพุงลอยควางในอากาศ
“เอาสาวๆ สักคนไหม”
“ไม ไมอยาก”
“หึ แกแปลก”
“แลวเหมือนกันไหมวะ แกเองก็ปฏิเสธนีห่ วา” ดีรอยสยกั คิว้ ใหกวนๆ
ชวงนีพ้ วกเขาอารมณไหนก็บอกไมถกู ความจริงกลุม กวนสมัยเรียนมีเยอะ
เพื่อนนักธุรกิจก็เยอะ แตถารูไสรูพุงกันดีก็คงมีแคเขาสองคน เพื่อนสนิท
ไมจําเปนตองมีมาก เพียงแคคนเดียวก็เกินจะพอ
“ขออนุญาตครับ โทรศัพทดวนครับ”
รามอสเลิกคิ้วเล็กนอย กอนรับโทรศัพทจากเลขาฯ แลวลุกแยกตัว
ออกมายังดานหลังของผับ ซึ่งตรงนี้มีประตูหนีไฟ มันเงียบ ไมไดยินเสียง
อึกทึกจากดานใน
“ครับพอ”
“แกรูเรื่องหรือยัง”
“เรือ่ งอะไรครับ” หัวคิว้ เขมขมวดเปนปม นํา้ เสียงแบบนีข้ องพอไมมี
อะไรนอกจากเรื่องงาน แลวตอนนี้มันเปนเวลาเกือบตีหนึ่งแลว เรื่องมัน
ตองสําคัญมากพอใหทานลุกจากเตียงโทร.มาหาเขา
“โกดังสินคาทีเ่ ซีย่ งไฮโดนลอบเผา แตดหี นอยโดนไปแคอาคารเดียว
เจาหนาที่ควบคุมเพลิงไวไดทัน ฉันตองสั่งใหทุกคนปดขาว” นํ้าเสียงของ
ทานไมไดเปนกังวล เพราะมากกวานี้ก็เคยโดนมาแลว สวนใหญมักเกิด
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ตางประเทศทีไ่ มใชอเมริกา อีกแลวสินะไอพวกระยํา! ลอบกัดกู ถนัดกันนัก
“ยังไมมีใครรายงานผมครับ”
“แลวแกทําอะไรอยู ผูจัดการภาคโทร.หาแกหลายสาย” วาแลวก็ควา
โทรศัพทของตัวเองออกมา จึงเห็นวามีหลายสายโทร.เขามา
“โทษทีครับ”
“รามอส แกแขงรถอีกแลวใชไหม” พอคงไมไดเดาหรอก แตพอรูดี
เพราะมันเปนสิ่งที่เขาชื่นชอบ ความจริงเขาอยากเปนนักแขงรถ แตทาน
ไมสนับสนุน ทานบอกวาเขาคือลูกชายคนเดียว ตองรับหนาทีส่ บื ทอดธุรกิจ
ของตระกูล แมคนในตระกูลจะมีมากมาย แตเขาถือเปนหลานคนโตสุด
“ครับ”
“แกนี่นะ ใหมันไดอยางนี้สิ”
“พอจะหัวเสียทําไม ธุรกิจที่เซี่ยงไฮมันไมไดทําใหเราขนหนาแขงรวง
เลย” ไมไดอวดรวย แตธรุ กิจในจีนนัน้ เพิง่ ลงทุนเมกะโปรเจ็กตเมือ่ หาปกอ น
ตอนนี้มีแนวโนมจะทํากาสิโนที่นั่น แตก็พักเบรกโครงการไว เพราะเขา
ไมอยากเรงรีบ ในเมื่อสิ่งที่ทําอยูตอนนี้มันก็ลนมือแลว
“มันกระทบชื่อเสียง ใหตาย แลวนี่จะกลับนิวยอรกเมื่อไร”
“ไมรูครับ อยากอยูที่นี่สักพัก หรือพอจะใหผมบินไปเซี่ยงไฮ”
“คิดเอง แกโตแลว”
“ครับ งั้นผมจะไป” จากนั้นก็วางสาย ไมตองพูดใหมากความ ตอง
เดินทางกะทันหันอีกแลวสินะ แลวแบบนี้เขาจะเอาเวลาที่ไหนไปคบหาใคร
แบบจริงจัง อันที่จริงเขาจะทําแบบนั้นก็ได แตมันยากเหลือเกิน เพราะเขา
ก็ยังไมเจอคนที่ทําใหหัวใจของเขาอยากหยุดไวที่เธอ
รางสูงใหญเดินกลับเขามายังโตะ จุดรอยยิ้มบนมุมปากเล็กนอย
ควาแกวเครื่องดื่มกระดกเขาปาก กอนหันมาทางไมคที่ยืนรอรับคําสั่งอยู
“เตรียมเครื่องบิน ฉันจะไปเซี่ยงไฮ”
“อะไรวะ”
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“เกิดเรือ่ งนิดหนอย พออยากใหฉนั ไปจัดการ” ความจริงมันไมจาํ เปน
ตองถึงมือเขาเลย เรื่องเล็กนอย แลวตอนนี้หัวหนาภาคก็สงภาพความ
เสียหายมาใหดูแลว แตการไมไปมันก็จะทําใหไอพวกสารเลวไดใจ คน
บางกลุมก็จําเปนตองไปจัดการขมขวัญมันสักหนอย เดี๋ยวมันจะเหลิง!
“ชีพจรลงเทาตลอด”
“ประมาณนั้น ชีวิตมีแตเรื่องตื่นเตน” ไมพูดเปลายังหัวเราะหึๆ
ไมทุกขไมรอนใดๆ ทั้งที่โกดังสินคาถูกเผา ความเสียหายไมเยอะไง และ
ทีน่ นั่ ไมใชธรุ กิจหลัก แตกด็ เี หมือนกัน จะไดถอื โอกาสไปเจรจากับนักธุรกิจ
ใหญของจีนเรื่องลงทุนกาสิโนที่เขาปลอยยืดเยื้อมานาน

ร่ างสูงใหญในชุดสูทสีเทาเขมนั่งมาในรถหรูกันกระสุน แลนบน

ถนนสายหลักมุงไปยังอาคารคลังสินคา ซึ่งอยูในโซนเขตอุตสาหกรรม เขา
เรียกพนักงานระดับหัวหนาทุกคนเขาพบ และเขาพบเจาหนาทีต่ าํ รวจเชนกัน
เพื่อรายงานผลการสอบสวน มีกลองวงจรปดหลายตัวจับภาพคนรายได
แตพวกมันสวมหมวกไอโมงสีดําอําพราง พวกมันทํางานกันเปนทีม เพราะ
มีกันถึงสามคน งานนี้มีรปภ. บาดเจ็บไปสามคนเพราะปะทะกับพวกมัน
“สวัสดีครับมิสเตอรคิม”
“สวัสดี” คนภายนอกเรียกเขาแบบนี้เสมอ ไมไดสนิทจนสามารถ
เรียกชื่อ
“เชิญดานในครับ”
การดนับสิบกระจายตัวเพือ่ รักษาความปลอดภัยใหผเู ปนนาย กระเปา
เอกสารตางๆ ถูกวางบนโตะตัวใหญโดยไมคเปนคนจัดการ พนักงานระดับ
หัวหนานั่งเรียงตามตําแหนงลดหลั่นกันไป เพราะตอนนี้เขาใชหองประชุม
ใหญ พอซีอีโอมาเองทุกคนมีความเกร็งเปนเรื่องปกติ
“คุณจาง คุณมีอะไรจะรายงานไหม”
“ครับ นีค่ อื รายงานทีผ่ มสรุปใหคณ
ุ คิมทัง้ หมดครับ” คนฟงพยักหนา
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รับแฟมมาเปด ไลเรียงดวยสายตา พลางเงยหนามองมิสเตอรจางเปนระยะ
เขาเปดอานไมกี่หนาก็ปดลงตามเดิม
“เราต อ งเร ง เรี ย กความเชื่ อ มั่ น ถ า จะให ลู ก ค า กลั บ มาใช บ ริ ก าร
เหมือนเดิม ผมจะอนุมัติวงเงินกอสรางโกดังเก็บสินคาใหม ใชเทคโนโลยี
รักษาความปลอดภัยทีด่ ที สี่ ดุ ทีมการตลาดตองทํางานหนักหนอยกับลูกคา
กลุมเดิม สวนของที่เสียหายบริษัทประกันจะชดใชใหทั้งหมด ทางเราจะ
จายคาเสียขวัญใหดวย”
บางทียอมจายบางสวนก็เพื่อการคงอยูของธุรกิจ เปนการซื้อใจของ
ลูกคาหลายกลุม เรือ่ งแบบนีม้ นั เกิดกันได แลวพวกเขาก็ตอ งออกขาวไปวา
เปนเพราะไฟฟาลัดวงจร ไมใชการถูกลอบวางเพลิง อยางนอยก็เพื่อไมให
ลูกคารูสึกไมดี
“ไดครับ”
“ดี แลวมีใครอยากนําเสนออะไร ยื่นเรื่องโดยตรงมาที่คนของผม
ไดเลย ไมตองผานใครหนาไหนทั้งนั้น” เอยพลางมองไปยังทีมบริหาร
ที่หลบเลี่ยงสายตา
“พวกเราขอโทษดวยนะครับ” หัวหนาทีมรักษาความปลอดภัยลุกขึ้น
แลวโคงคํานับ ถาตัวเองดูแลตรวจสอบมากกวานี้คงไมเกิดเรื่องขึ้น
“ชางเถอะ มันยอนกลับไปแกไขอะไรไมได” ความจริงเขาอยากใหมี
คนรับผิดชอบ แตมาคิดมุมกลับ ไมมใี ครอยากใหเกิดเรือ่ งแยๆ เวนเสียแต
มีหนอนบอนไสอยูในกลุม ดวงตาคูคมสีนํ้าทะเลกวาดมองหนาทุกคน
แลวมีบางคนหลบเลี่ยงสายตา บางคนกลาสบตา เรื่องหนอนบอนไสมัน
เปนเรื่องละเอียดออน ตองสงคนสืบเสาะดวยตัวเอง
มาคิดดูแลว ธุรกิจคลังสินคาของเขาในเซี่ยงไฮเปนเมกะโปรเจ็กตที่
เขามาชิมลางในเขตปกครองพิเศษนี้ แลวมันคงถึงเวลาที่เขาจะลงทุน ทําเล
ที่เล็งเอาไวยังไมตกลงเรื่องราคาซื้อขาย เจาของไมตองการขาย แตตองการ
ปลอยเชาโดยทําสัญญาเชาแบบระยะยาวแลวตอเปนงวดๆ แนนอน
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“ไมค”
“ครับ”
“ส ง ที ม ธุ ร กิ จ ของเราที่ เ ก ง ที่ สุ ด ไปเจรจากั บ เจ า ของที่ ดิ น ส ง ที ม
ผูเ ชีย่ วชาญดานกฎหมายดวย ผลเปนอยางไรฉันตองการรูภ ายในสัปดาหน”ี้
อยางนอยระหวางนี้เขาก็จะตองศึกษาความเปนไป แนวโนมตางๆ ธุรกิจ
มากมายผุดขึน้ ในเซีย่ งไฮ เปนเมืองทีไ่ มหลับใหลเหมือนฮองกง มันนาลงทุน
เพราะมีนักทองเที่ยวไหลเขามากเปนอันดับหนึ่งของจีน
“รับทราบครับ”
“ดี แลวคุณละคุณจาง”
“ผม...”
“ครัง้ นีผ้ มจะไมกลาวโทษ ถือเปนความบกพรองทีต่ อ งรวมรับผิดชอบ
กันทุกคน เมื่อมันเปนฝมือคนนอก แตฐานะที่คุณเปนคนที่ผมไวใจสุด
คุณตองรัดกุมมากกวานี้” คุณจางคอมศีรษะอีกหลายครั้งอยางสํานึกผิด
เพราะตัวเองไมไดแจงเรื่องไปยังเลขาฯ ของเจานาย แตโทร.หาเจานาย
ซึ่งอีกฝายไมไดรับสาย
“ขอโทษครับ”
“คุณไมผิด แตที่ผมตองการรูคือ ขอมูลฝายตรงขามทุกคน เพราะ
ถาปลอยไปมันไดใจแน เราทําธุรกิจขัดแขงขัดขากับใครผมตองการรู
ทั้งหมด”
คนออนแอไมมที ยี่ นื เขาคือคนทีเ่ ขมแข็ง ทํางานมาตัง้ แตสมัยไฮสกูล
พอใหเขาดูแลธุรกิจ หัดเรียนรูตั้งแตตอนนั้น เขาถึงโตมาอยางไมเกรงกลัว
ใคร ไมวา ไปเหยียบประเทศไหนเขาก็ไดรบั การตอนรับเสมอ ถือเปนคนหนุม
ที่ประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังไมถึงสามสิบ
“ผมจะสงใหเจานายทางเมลภายในคืนนี้ครับ”
“ขอบคุณ” ดวงตาคูคมกวาดมอง เขาแทบไมไดมาที่นี่เลย สวนใหญ
ใหทมี ธุรกิจดูแล แตหลังจากนีค้ งมาบอยๆ หากโครงการใหญจะเริม่ พูดคุย
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ใหเปนรูปเปนรางมากขึ้น
“มีใครนําเสนออะไรอีกไหมครับ”
“ไมมีครับ”
“กลับไปคิดดู ถามียื่นเรื่องมาไดเลย และผมอยากใหทุกคนอดทน
รอบคอบ การทํางานตองอาศัยหลายปจจัย ผมเองตอใหเกงแคไหน ก็คง
ยิ่งใหญไมไดหากไมมีพวกคุณทุกคนใหการสนับสนุน พวกเราจะเจริญ
เติบโตไปดวยกัน ผมสัญญาวาอภิมหาโปรเจ็กตจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้”
มีงานก็มกี ารจางงาน พอมีการจางงานก็กอ เกิดรายได โปรเจ็กตทเี่ ขา
จะทําตองยิ่งใหญ แตมันก็ไมงายนัก คูแขงคือคนดังของพื้นที่อยางอูเลย
นั ก ธุ ร กิ จ ชาวจี น ที่ เ ล็ ง เห็ น ความก า วหน า บนผื น ดิ น แห ง นี้ หมอนั่ น เป น
เจาของคอมเพล็กซใหญ คงไมอยากใหมีคูแขงเกิดขึ้น เพราะนั่นหมายถึง
การแบงสันปนสวนรายได

ร่างบอบบางเดินเลนอยูบริเวณถนนใหญ เงยหนามองทองฟาพลาง

ปาดเหงื่อ เที่ยงวันแลวยังไมมีอะไรตกถึงทองเลย หิวจนเรียกไดวาโหย
โลกกวางมันนากลัว แตที่นากลัวยิ่งกวาคือการอดตาย ชีวิตของเธอไมได
สวยหรูเหมือนคนอื่นเขานักหรอก แตมันก็ไมไดยํ่าแยเสียทีเดียว
การอยูเมืองไทยแมจะทํางานไดเงิน แตมันก็ยังไมมากพอ เธอจึงมา
ทํางานที่นี่ผานทางสํานักจัดหางาน แนนอนวาเงินเดือนหากไปแลกเปน
เงินไทยเกือบครึ่งแสน แตทําไดไมนานชีวิตตองพลิกผัน เมื่อนายจางชอบ
ลวนลามเธอ พอเธอขัดขืนจึงถูกบีบใหออก เธอจึงตองออกและหวังจะหา
งานใหม อยากหางานใหเร็วที่สุด จะไดสงเงินไปใหลุงกับปา แมทั้งสองจะ
ไมคอยดีกับเธอ แตอยางนอยก็เลี้ยงเธอมา โชคดีเธอเรียนภาษาเสริมตอน
สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจึงสือ่ สารคลองตัว แตวนั นีม้ นั เปนวันมหาซวยจริงๆ
“เร็วเวย ตามมันไป”
เสี ย งนั้ น ทํ า เอาคนที่ เ ดิ น เตะฝุน อยู  หั น ไปมองด ว ยความตกใจ
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ไอชายชุดดําพวกนี้วิ่งกรูมาทางเธอ สาวเจาไมรอชา วิ่งหนีอยางเรงรีบ
มันเกิดมาตั้งแตเมื่อวานกอนที่เธอไปสมัครงานในคลับแหงหนึ่ง แลว
บังเอิญไดยินกลุมคนกําลังพูดคุยถึงอะไรบางอยาง มันเปนการวางแผน
พวกมันเห็นเธอจึงตามไลลา
“บาเอย ตามมาทําไมเนี่ย”
“หยุด กูบอกใหหยุด”
“หยุดหาเตี่ยแกเหรอ” คราวนี้วิ่งตัดถนนใหญเขามาในซอยแคบๆ
ทะลุไปถนนอีกดาน ความกลัวเกาะกินหัวใจ เหนื่อยแคไหนแตหยุดฝเทา
ไมได วิ่งสิคะรออะไร วิ่งตอไปอยาไดหยุด เพราะถาหยุดนั่นอาจหมายถึง
วาเธออาจจะไดหยุดจริงๆ หมายถึงหยุดหายใจ!
“ถาไมอยากตายมึงก็หยุด” ไอหนาโหดนัน่ มันหนักกวาใครพวกเลยละ
สีหนาแววตาของมันนากลัวไมพอ มันยังกวาดตาลามเลียทัว่ รางกายของเธอ
แลวแสยะยิ้มนาสะอิดสะเอียนออกมา เข็มจิราไมไดโงถึงขนาดมองไมออก
วาพวกมันกําลังคิดมิดีมิรายกับเธอ
“หึๆ มันสวยเหมือนกันนะลูกพี่”
“ใช เห็นแลวกูอยาก หรือถาเอาไปจับแตงตัว กูวาไดราคาดี” มันลูบ
ไรเคราเบาๆ จุดรอยยิ้มชั่วรายเหมือนไอพวกตัวโกงในละครหลังขาว
“ไอพวกบา แกตองการอะไร”
“หึ ตองการอะไรดีละ ไปทําอะไรไวละนองสาว มากับพวกพี่ดีๆ
แลวจะไมเจ็บตัว”
“ไม ฉันไมไป กรี๊ด ฉันไมไป อื้อๆ”
มันกระชากรางเธอแลวใชผา ผูกปดปาก กอนพยักหนาใหสมุนอีกคน
รีบไปเอารถยนตมาจอด ไมถงึ หานาทีพวกมันก็มาจับรางบางยัดเขาไปในรถ
อยางไมปรานี เธอถูกผาอีกผืนมัดปดตา แลวรถก็แลนดวยความเร็วไปยัง
สถานที่หนึ่ง ซึ่งเข็มจิราไมอาจรูไดเลย
“พวกแกจะพาฉันไปไหน”
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“เธอตองไปพบเจานายฉัน”
“แตฉันไมไป อือ ปลอย อือ” เธอยื้อยุด พยายามเบี่ยงตัวหนี และ
เมื่อรถจอดสนิทหลังวิ่งมานาน พอมันดึงผาปดปากออก สาวเจาก็ถาม
นํ้าเสียงรอนรน หวาดกลัวไปหมด
“อยาดิ้น ถาดิ้นพอยิงไสแตก ถึงสวยแตกูก็มีลิมิตความอดทน” และ
นั่นทําใหเจาของรางบางตองกลืนนํ้าลายลงคอ หุบปากใหสนิท ยอมถูก
พวกมันพาออกจากรถอยางโดยดี หมดกันชีวติ ของเข็มจิรา ถาอาทิตยกอ น
เธอไมทะเลาะกับนายจาง ชีวิตคงไมพลิกผันตกอับขนาดนี้
“หึๆ มาแลวรึ”
“ครับนาย”
“หนาตาไมเลว” มันหัวเราะกอนกระชากผาปดตาของเธอออก สีหนา
ของมันพึงพอใจ กวาดไลตั้งแตศีรษะจดปลายเทา เข็มจิรากลืนนํ้าลาย
เหนียวๆ ลงคอ หวาดกลัวจนสั่นไปหมด ลมหายใจสะดุดเมื่อมันจับใบหนา
ของเธอพลิกไปพลิกมาอยางสํารวจตรวจตรา
“พวกคุณจับฉันมาทําไม”
“เดี๋ยวรู”
รอยยิม้ เหีย้ มเกรียมไมสจู ะดีปรากฏบนมุมปากไดรปู หนาตาเลวระยํา
มากเลยขอบอก และคนอยางเธอใจสั่นหวาดกลัวไปหมด โดยเฉพาะที่นี่
คือเซี่ยงไฮไมใชประเทศไทย เข็มจิราควรหาทางเอาตัวรอดอยางไรดี

หลังประชุมมาสองวันเต็ม รามอสจึงออกมาเปดหูเปดตายังไนตคลับ

แหงหนึ่งยานบันเทิง ถนนเสนนี้เต็มไปดวยสถานบันเทิงมากมาย แตเขา
เลือกไปสถานบันเทิงยอดนิยมของนักธุรกิจ มีบริการสาวๆ นั่งดริ๊งก เขา
เลือกมาสองคน พวกหลอนบริการดีไมตางจากผับของเขาในหลายแหง แต
เขาไมไดสนใจ เพียงแตอยากใหพวกเธอเหลานัน้ มีรายไดเฉยๆ เรือ่ งกอดจูบ
ไมชอบ และโดยเฉพาะจูบ เขาคอนขางถือตัวในเรือ่ งนี้ ไมคดิ อยากจูบผูห ญิง
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คนไหน มีเซ็กสก็แคถึงใจและใสอารมณใหจบๆ ไป ไมมีพิศวาสใคร
จนอยากสานตอใหรําคาญ
“ดื่มคะทาน”
สาวๆ เรียกเขาวาทาน ฟงแลวโคตรยิ่งใหญ แตความจริงคือเขาอายุ
เพียงยี่สิบเกาเทานั้น ทํางานเขาเปนผูใหญ แตถาเที่ยวหรืออยูกับเพื่อนฝูง
เขาก็เหมือนวัยรุนคนหนึ่ง และคนที่พาเขามาไนตคลับก็คือคุณจาง
“ทานประธานครับ”
“ผมบอกวาไง”
“คุณคิม”
“อืม เรียกแบบนั้นละ แลวก็เลิกเปนทางการสักทีนะคุณจาง คุณดู
เกรงผมมากเกินไป” คนพูดหัวเราะในลําคอ พลางหันมายิ้มใหสาวสวยตา
เรียวโซนเอเชียทั้งสอง พวกเธอสวยแบบจัดจานเหมาะสมกับอาชีพ และ
เขาไมคิดจะสานตอนอกจากลากพวกเธอมาเปนเพื่อนนั่งดริ๊งก
“คือผมเกรงใจมากๆ เลยครับ”
“หมายถึง”
“ความจริงเปนความผิดที่ผมไมแจงไปทางคุณไมค แตแจงไปทาง
คุณคิม ทั้งที่รูวาคุณคิมมีงานเยอะ”
“ไมใชเรื่องใหญอะไรเลย”
รามอสเอยยิ้มๆ พลางกระดกแกวในมือขึ้นดื่ม ตอนนี้เขาอยูโซน
วีไอพี ซึ่งโซนนี้จะเปนหองกระจกและเปนกระจกแบบกันกระสุนไวสําหรับ
รับรองลูกคากระเปาหนัก เขาเองก็เปนหนึง่ ในนัน้ แตหอ งเขาเปนหองทายๆ
ทําใหเห็นโซนหลักซึ่งตอนนี้เปนการบรรเลงเพลงโดยใชพิณ
ผูห ญิงในชุดจีนโบราณสีแดงกําลังบรรเลงเพลงไดอยางไพเราะจับใจ
ฟงแลวอภิรมยหูเหลือเกิน ดวยสวนใหญฟงแตเพลงฝรั่ง พอมาไดอยูใน
จุดนีก้ ท็ าํ ใหคนตัวใหญยมิ้ ออกมา เปนรอยยิม้ แสนผอนคลาย ไมคทยี่ นื อยู
ตรงประตูทางเขาหันมองเจานายอยูตลอดเวลา เพราะเอาแตจับจองผาน
กานตมณี 19

กระจกใสไปยังหญิงสาวที่กําลังบรรเลงเพลง
“สนใจหรือครับ” นั่นคือคําถามจากคุณจาง
“ถาบอกวาชอบละ”
อยากไดยินคนบรรเลงพิณใหฟงเปนการสวนตัว เอาตรงๆ คือนึก
อยากได เจาหลอนมีดวงตากลมโต ปากนิดจมูกหนอย ขนาดมองไกลๆ
ยังดูสวยงดงามเหมือนหลุดออกมาจากยุคโบราณ
“ผมจัดการใหครับ ผมรูจักกับเจาของที่นี่”
รามอสไมตอบ เขาเองก็นักรักตัวยง เพียงแตตอนนี้ไมเจอคนที่
ถูกใจ คุณจางเรียกคนของตัวเอง แลวพูดบางอยาง หมอนั่นรับคําแลวเดิน
ออกไปเพื่อเจรจากับเจาของไนตคลับถึงคาตัวสาวสวย ถาทําใหเจานาย
ถูกใจเขาก็จะไดเปนที่รักใครไววางใจ เพราะเพิ่งเกิดเหตุรายสดๆ รอนๆ
เขาก็เหมือนมีความผิดดวย
มาเฟยหนุมนั่งดื่มแลวมองไปทางกระจกนั้นไมเบนสายตาไปทางอื่น
กระทั่งการแสดงบนเวทีจบลง เจาหลอนคงไดทิปมากอยู สั่งเกตจากมี
เด็กเสิรฟนําของรางวัลไปให ใหตาย ทําไมเขาตองสนใจผูหญิงคนนั้นดวย
มันมีแรงดึงดูดอยางนาประหลาด แมตอนนี้หลอนไมอยูบนเวที เขาก็ยัง
ยิ้มได
“ไดเรื่องแลวครับ”
“วา?”
“ผูหญิงคนนั้นเพิ่งมาทํางานไดสองวันครับ และเธอ...” คุณจางเวน
คําพูด สบตากับเจานายมาเฟย พลางถอนหายใจเพราะขอเสนอของเขา
ไมสําเร็จ
“เธอปฏิเสธใชไหม” ไมตองคิดใหยุงยาก ความจริงก็ไมแปลก หรือ
บางทีหลอนอาจตองการซือ้ เวลาเพือ่ ตอรองราคา หึ เขาเจอมานักตอนักแลว
ถาขอเสนอเราใจมากพอ หลอนก็จะยินยอม
“ไมเปนไร”
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“ผมขอโทษนะครับ”
“ผมไมชอบฝนใจใครเหมือนกัน คุณจางไมตองคิดมาก”
แตคนอยางจางก็หงุดหงิดที่ลูกนองของตัวเองทํางานไมไดเรื่อง
อะไรที่จะทําใหเจานายมาเฟยพอใจเขายินดีทั้งหมด เพราะมันมีผลตอการ
พิจารณาตําแหนงใหญๆ ในอนาคต เพราะเขาหวังที่นั่งสําคัญในโปรเจ็กต
ใหญที่กําลังดําเนินการ มันจะมาพรอมชื่อเสียงเงินทอง มากกวาการเปน
หัวหนาภาคในคลังสินคา มีภาษีดีกวาเปนไหนๆ
รามอสมองออกวาคุณจางตองการเอาอกเอาใจเขาเรือ่ งผูห ญิงคนนัน้
บอกเลยถาเขาจะเอาจริง ตอใหเจาหลอนปฏิเสธเขาก็มีวิธีจัดการ เพียงแต
รามอสไมอยากบุมบามเอาแตใจ เขาเรียนรูมาพอแลววาความหุนหัน
พลันแลนใจรอนมันไมเคยใหประโยชนกับใคร อยากเปนใหญใจตองนิ่ง!
ชายหนุมนั่งดื่มอีกราวๆ ชั่วโมงจึงขอตัว คนของเขาเดินตามโดย
เวนระยะ มาถิน่ คนอืน่ ชายหนุม ไมอยากขับรถเอง เพราะทีเ่ ซีย่ งไฮเขาไมคอย
คุนชินเทาไร แตถาเปนอเมริกาบอกเลย หลับตาก็เดินถูก โดยเฉพาะ
แซนแฟรนซิสโก แอลเอ นิวยอรก ชิคาโก ไมอามี แถวนี้ถิ่นเขาทั้งนั้น
“คุณรามอสครับ”
“วาไง”
“นั่นครับ ผูหญิงคนนั้น”
คําวาผูหญิงคนนั้นทําใหเขาสั่งคนรถใหหยุดเทียบจอดฟุตปาธ มอง
เจาของรางเล็กบอบบางที่เดินอยูริมถนนฝงตรงขามคนเดียว กอนเธอจะ
หยุดนัง่ บนมานัง่ บริเวณปายรถเมล หางจากสถานบันเทิงมาหลายรอยเมตร
ทีเดียว เธอเดินมาไกลเหมือนกัน
“ใหผม...”
“ไมตอง ดูตอไป” ทําไมตองดู ทําไมตองสนใจ หลอนไมไดสวยเลิศ
ไปกวาใคร แตดวงตากลมโตรับกับจมูกโดงรั้น และปากอิ่มเต็มรูปกระจับ
แกมปองๆ มองแลวนาฟดมากกวาผูห ญิงทีม่ ใี บหนาเรียวเพราะผานมีดหมอ
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ยิ่งมองยิ่งมีแรงดึงดูด ไมแตงหนาแบบนี้ยิ่งเห็นผิวใสชัดเจน
“ขับรถไปจอดใตตนไมนั่น”
“อะ ครั บ ” คนขั บ รี บ ขั บ ไปจอดใต ต  น ไม ใ หญ ใ ห ห  า งจากจุ ด นั้ น
ตามคําสั่ง แลวรางใหญก็เปดประตูรถลงไป
“ไมตองตาม”
“แตวา มันจะดีหรือครับ”
“ฉันบอกวาไมก็คือไม ลงไปแปบเดียว” วาแลวก็เดินขามถนนไป
อีกฝง เดินทอดนองไปจนถึงปายรถเมล เขาเลือกที่จะนั่งลงขางๆ หญิงสาว
เจาตัวหันมองนิ่งๆ

‘แมเจา...โคตรหลอ!’

นัน่ คือคําทีเ่ ข็มจิราอุทานในใจ ตองรวบรวมสติสกั แคไหนไมใหตวั เอง
ทําอะไรประเจิดประเจอออกมาใหอกี ฝายหัวเราะเยาะ เคยไดยนิ นิยามคําวา
เทพบุตรไหม นั่นแหละคือชายสูงใหญตางชาติที่นั่งลงขางๆ เธอ ดึกดื่น
เกื อ บตี ห นึ่ ง ไม น  า จะมี ค นหน า หล อ แต ง แบรนด เ นมทั้ ง ตั ว มานั่ ง อยู  ที่
ปายรถเมล เขาเดินมาจากไหน เอ...หรือหลนมาจากบนฟา สาวเจาสะบัด
ใบหนาหลายครั้ง หลับตาแลวลืมใหมใหแนใจวาไมไดตาฝาด
“เปนผูหญิงทําไมมานั่งอยูที่ปายรถเมลคนเดียวครับ”
“ฉัน...”
“ผมนากลัวหรือ”
“คะ นากลัว” ความจริงแลวเขาไมไดนากลัวหรอก แตเขาอันตราย
ตอหัวใจมากกวา พอแกวแมแกว ใจมันสั่นระรัวราวกับคนตกหลุมรัก
“คุณชื่ออะไรครับ”
“ไมบอกไดไหมคะ”
“แตผมวาคุณควรบอกนะครับ” ใบหนาหลอเหลายิม้ กริม่ สือ่ ความหมาย
และสายตาแบบนีม้ นั ทําใหเธอรูส กึ ไมคอ ยชอบใจ หลอแตกท็ าํ ตัวไมตา งจาก
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ผูช ายทัว่ ไป ทีม่ องวาเพศแมคอื ทีร่ องรับอารมณ ใบหนาเนียนบูดบึง้ มากกวา
เดิม ขยับตัวถอยหางเวนระยะระหวางกันไมใหนาเกลียด
“คุณเปนคนจีนหรือเปลา”
“ไมใชคะ ” ตอบนํา้ เสียงไมพอใจ และสีหนาของเธอทําเอารามอสตอง
ยิ้มกวาง ไมรูสิ คงเพราะเผลอทํากิริยาไมดีออกไปกระมัง มองเธอเหมือน
ประเมิน เธอคงไมชอบใจเลยแสดงปฏิกิริยาตอตาน ซึ่งมันก็นารักดีนะ
ทําใหเขารูวาเธอไมไดหลงใหลใครเพียงรูปกายภายนอก
“ยิ้มอะไรไมทราบคะ แลวกรุณาอยาขยับมาใกล ฉันไมไวใจคุณ”
“ทําไมผมถึงไมนาไวใจ”
“คิดเอาเอง คุณดูดีเกินกวาจะมานั่งขางถนน”
‘แบบฉัน’ เข็มจิราตอประโยคนีใ้ นใจ มองอยางระแวดระวัง กอนหนานี้
เกิดเรื่องมากมายที่ยังหาทางออกไมได จนเธอตองมาทํางานในไนตคลับ
ที่คนพวกนั้นฝากงานให และแนนอนเงินของเธอจะถูกหักไปเกินครึ่งเพื่อ
เปนคานายหนา ชีวิตของเธอทําไมมันอดสูแบบนี้ พาสปอรตก็ถูกพวกมัน
ยึดไว เธอกลัวจริงๆ กลัววาพวกมันจะเอาเธอไปขาย
“ถามจริง”
“อะไรคะ”
“ผมนากลัวขนาดนั้นเลยหรือ หมายถึงนากลัวจนคุณไมอยากเสวนา
ดวย”
“เขาใจแลวก็ลุกไปสิ ฉันไมอยากเปนเพื่อนกับใครทั้งนั้น”
วาแลวก็ถอนหายใจเฮือกใหญ รูสึกอึดอัดบอกไมถูก ปกติเข็มจิรา
เปนคนสนุกสนาน หากตอนนี้มืดแปดดานกับชีวิตของตัวเองที่อยูในกํามือ
พวกแกงนรก พวกมันเสนอทางเลือก หากเธอทําเงินใหมันดีจะไมถูกขาย
แตถา รายไดตกตํา่ เมือ่ ไร แมแตชวี ติ คงอาจไมเหลือ กีค่ นกันแลวหนอ ผูห ญิง
ตองถูกเอารัดเอาเปรียบจากไอพวกนรกสงมาเกิด
มือบางสองขางกําแนน จูๆ นํ้าตามันก็ไหลออกมาเสียอยางนั้น
กานตมณี 23

หนาวกายยังไมเทาหนาวใจ มองไปทางไหนก็มืดมน กอนหนานี้เธอยังเปน
พนักงานบริษัท หากเพียงขามคืนก็กลายมาเปนผูหญิงทํางานกลางคืน ถูก
รีดคาแรงจากไอเวรพวกนั้นอยางเลือดเย็น
รามอสนั่งมองผูหญิงสวยหวานนารักอยางเงียบๆ เอาตรงๆ คือถา
สวยก็สวยในระดับเรียกไดวาธรรมดา แตเขาใจคําวาถูกชะตาไหม มันจะมี
ไมกี่คนหรอกที่เซนสของเราบอกวาคนคนนี้นาเปนมิตร กับเพศตรงขาม
นอกจากคนในครอบครัว เขาก็ไมสนใจใครเปนพิเศษ ไมคิดวามาเซี่ยงไฮ
ครั้งนี้จะทําใหเขาอยากกลายเปนเพียงผูชายธรรมดาที่ไดนั่งพูดคุยกับเธอ
คนนี้โดยไมตองรูสึกอึดอัดกับคําวาชื่อเสียง
“รองไหเหรอ”
“บาสิ ไมไดรองสักหนอย” แกตัวนํ้าขุนๆ ก็เห็นกันอยูวานํ้าตาไหล
ลงอาบแกมนวล จนตองรีบยกมือปาดเช็ดเหมือนเด็กนอยๆ ขี้แย
“รับไปสิ”
มาเฟยหนุม ยืน่ ผาเช็ดหนาใหสาวเจา เขาไมชอบนํา้ ตาผูห ญิง เอาตรงๆ
คือนํ้าตาผูหญิงมันไมเคยมีผลตอความรูสึกของเขาหรอก หากเขาไมสนใจ
ก็คอื ไมสนใจ แตถา ใครอยูใ นสายตานัน่ หมายความวาเธอคือคนทีเ่ ขาสนใจ
รามอสเลิกคิ้วเล็กนอย พยักหนาใหเธอรับผาเช็ดหนาสีขาวลายทางสีฟา
ของเขา
“คือวา...อะ คุณ”
เมื่อสาวเจาอํ้าอึ้ง มือใหญจึงแตะปลายคางเนียนใหหันมาแลวซับบน
แกมนวลให สาวเจาจะปดปอง แตพอเขาสงสายตาดุกราวนากลัวกลับมา
รางกายก็เสมือนถูกไฟช็อรต เข็มจิราไดมีโอกาสสํารวจเครื่องหนาเขาอยาง
ใกลชดิ สิง่ ทีม่ พี ลังทําลายลางสูงของผูช ายคนนีก้ ค็ อื สีตา ดวงตาสีฟา นํา้ ทะเล
ไมสิ มันเขมกวานั้น แวววาวสะทอนกับแสงนีออนจนทําใหดูนาเกรงขาม
ลึกลับ และนากลัวในเวลาเดียวกัน
“สาวนอย เธอไมเหมาะกับนํ้าตาหรอก ยิ้มแลวโลกสดใสกวา”
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“คุณ...”
“คิดวาเราจะไดเจอกันอีกไหม”
“มะ ไมทราบคะ”
กมหนางุดหลบสายตา ใบหนาตอนนี้จูๆ ก็รอนเหอขึ้นมาอยางไมมี
สาเหตุ นีเ่ ราเปนอะไรไปเนีย่ ยายเข็ม เธอมัวแตคดิ อะไรเพลินๆ พอเงยหนา
มาอีกทีก็ตองตกใจ เมื่อเขาเคลื่อนใบหนาเขาใกลและมองตํ่ามายังปากของ
เธอ จนเธอเผลอเมมปากแนน
“ตอบแบบนี้ทําใหผมรูสึกแยนะครับ” สกิลการจีบสาวเคยมีที่ไหน
มาเฟยอยางเขาไมจําเปนตองจีบใคร แตก็ไมเขาใจวาทําไมจึงเลือกลงจาก
รถหรูมานั่งโงๆ ขางเธอคนนี้ ผูมีใบหนานารักเหมือนตุกตา สําเนียงภาษา
อังกฤษของเธอใชได แตดูแลวไมนาจะใชคนจีน
“คุณเปนคนชาติไหน”
“ฉันเปนคนไทยคะ”
“ทํางานในไนตคลับมานานหรือยัง”
จริงๆ คนของเขาสืบมาแลววาเธอเพิ่งมาทํางานไดสองวัน ฝมือการ
เลนดนตรีใชได ตอนคุณจางบอกวาเธอไมสนใจอยากคุยกับแขกคนไหน
เขาก็เสียเซลฟไปเหมือนกัน แตพอมานึกตอนนี้ เขาวาการทีเ่ ธอไมแสดงออก
วาตองการสานตอกับแขกของรานมันเปนเรื่องดี เพราะถาเปนแบบนั้น
แสดงวาเธอคงไมตางจากหญิงอื่นที่เห็นเงินเปนพระเจา
“คุณรู” สีหนาของเธอดูตระหนกไมใชนอย เมื่อเห็นวาเขารูวาเธอ
ทํางานที่ไหน
“ใช ผมรู จะบอกไดไหมครับวาทํามานานแลวหรือยัง”
“สะ สองวันคะ” หลอนไมไดโกหก เขาชอบ เกิดรอยยิ้มบนใบหนา
หลอเหลาดุดัน เปนรอยยิ้มที่ทําเอาคนมองใจคอไมดีเลยคะ เขาจะยิ้มให
เธอไมไดนะ มันอันตรายตอหัวใจ อาจทําใหโคมาได มือบางเผลอยกวาง
ทาบบนอกดานซายปรามหัวใจไมรักดีที่กําลังจะทําใหขายหนา
กานตมณี 25

“ใจเตนแรง?” ถามจี้ใจดํา ที่รูก็เพราะหัวใจของเขามันดันเตนแรง
เหมือนกันนะสิ อาการแบบนี้ไมเคยเกิดขึ้น
“เปลาคะ”
“แลวทําไมตองหนาแดง หลบสายตาดวย แบบนี้มีพิรุธ” หลุดลุค
มาเฟยมาเปนคนขี้เลน สงสัยเขาจะติดนิสัยดีรอยสมา
“คุณไมรีบกลับเหรอคะมิสเตอร”
“ผมชื่อรามอส อยากเปนเพื่อน ไดไหม”
คนฟงไดแตกะพริบตาปริบๆ เผลอสํารวจเครื่องแตงกายของเขา
คนแบบนี้เหรอจะอยากมาเปนเพื่อนกับผูหญิงธรรมดาอยางเธอ มันโคตร
จะอิมพอสสิเบิล
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1

Who are you?

“รามอส”

เสียงใสยํ้าชื่อของคนแปลกหนาที่โคตรหลอจนโลกตะลึง หลอชนิด
ที่วาตั้งแตเกิดมาเห็นคนหลอเยอะ แตพลังทําลายลางไมไดมากเทาเขา
ดวงตาสีนาํ้ ทะเลเขม ไรหนวดเคราไมไดมากจนรก แตเสริมความนาเกรงขาม
จมูกโดง คิว้ เรียวเขมรับกับกรอบหนามีปลายคางบึกบึน จูๆ มือบางก็ยกขึ้น
แตะแกมเขา
“อะ ขะ ขอโทษคะ”
“จับก็ได ไมหวง” เอาตรงๆ ตอนนี้ไอรามอสอยากใจงาย เมื่อกอน
งายแครางกาย แตตอนนี้หัวใจเขาโคตรจะทํางานหนักเลย
“ไมคะ ไมจับ” กมหนาขัดเขินมากกวาเดิม แลวสาวเจาก็ตองเบิกตา
กวาง เมื่อจูๆ ใบหนาหลอเหลาก็โนมมาใกลแลวเอียงเล็กนอยฝงจมูกบน
นวลแกมของเธออยางรวดเร็ว กอนผละออกหางแลวยิ้มกวางดวยความ
พอใจ คนตัวเล็กอาปากหวอ ไดแตตะลึงอึ้งดวยความตกใจ
“ทําไม หรือกลัวไฟช็อรต”
กานตมณี 27

แลวอะไรคือตองมาเอียงหนามองเธอ ทําสายตากรุมกริ่มเยายวน
นี่ออยเธออยูเหรอ เข็มจิราอดคิดไมไดจริงๆ ไมไดการ ขืนปลอยไวแบบนี้
คืนนี้เธอคงไมไดกลับหองนอนแนๆ
เฮอ ตอนนี้พวกนั้นคงกําลังติดตามเธออยู มันนากลัวจริงๆ นะ กับ
คนพวกนั้นซึ่งเปนมาเฟยเจาถิ่น เธอตองทํางานหาเงินใหพวกมัน จะตอง
เปนแบบนี้ไปถึงเมื่อไร มันเปนคําถามในใจที่ไรคําตอบ
“เงียบนี่คือ”
“ถอยไปคะ เราไมรูจักกัน ฉันขอตัว” รีบลุกเดินหนี แตคนตัวใหญ
ลุกตามควาแขนเรียวไว เธอเมมปากสะบัดแตเขากลับกําแนน ไมรูสิ คง
เพราะอีโกในตัวกระมังทําใหรามอสเลือกจะรั้งเธอไว ไมเคยมีใครปฏิเสธ
เขา ไมเคยมีใครไมไยดีแยแสตอมาเฟยที่ไดชื่อวาสายเปย
ใช เขาเปยเงินใหคูควงมากมายเพื่อแลกกับเซ็กสที่ถึงใจ แตกับเธอ
เขาอยากเปยมากกวาคนในอดีต ไมรสู ิ มันเปนความรูส กึ ทีอ่ ธิบายยาก และ
เขาตองใชเวลาในการคนหาคําตอบ ไมอยากปลอยมือผูห ญิงคนนี้ ไมอยาก
ปลอยเลย สมองมันสั่งการและรางกายมันก็ทําตาม อยากยื้อเวลา...
“คุณคะ กรุณาปลอย”
“อยากคุยดวย ดึกแลวจะกลับยังไง แท็กซี่อันตราย” นํ้าเสียงเขา
จริงจังมาก ใครจะอยากปลอยใหคนนารักหนาตาดีกลับเองทั้งที่มันเปน
เวลาตีหนึ่งกวาแลว ใหตายดับ เขาไมงวงสักนิด อยากแตจะมองหนาตา
มึนๆ เออๆ ของคนตรงหนา มองแลวรูสึกสบายตาสบายใจ
“ไมเปนไร ฉันกลับได”
“หัวดื้อ”
“ก็เรื่องของฉัน คุณไมมีสิทธิ์มายุงวุนวาย”
“แลวตองทํายังไงถึงจะไดสิทธิ์”
นํ้าเสียงราบเรียบกับใบหนานิ่งๆ ของเขาทําใหเข็มจิรากลัวมากกวา
เดิม สายหนาพยายามสะบัดแขน แตเขากลับจับแขนเธอรีดเคนอยากได
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คําตอบที่ตองการ ใหตายดับ รามอสไมคิดวาตัวเองจะจริงจังขนาดนี้ ทั้งที่
เขาควรกลับไปนอนพักผอนเอาแรงมากกวา ผูหญิงจะหาจากที่ไหนก็ได
แตทําไมตองเปนเธอ ตองเธอ!
“ปลอยคะ ขอรอง ฉันจะกลับแลว”
“ตอบมากอน ถาไมตอบ อยาหวังวาจะไดไปไหน” นี่คือคําขู และมัน
เปนนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด เยอหยิ่ง ยโส และเอาแตใจ อารมณนี้มันจะ
ปะทุเดือดเมื่อมีคนขัดใจ ความจริงรามอสใจเย็นมากกวาแตกอน และเขา
อยากใจเย็นกับคนตรงหนา แตทวาตอนนี้ไมอยากเย็นแลว
ถึงเขาจะหลอหนาตาดี แตตอนนี้เธอเริ่มไมแฮปป อาการคุกคาม
ของเขามันนากลัว ดวงตากลมโตกวาดมองรอบกาย กําลังคิดคํานวณอะไร
ในหัววุนวายไปหมด ตองหนีตองหลบ ไมอยากถูกฉุดไปขมขืน หลอแตก็
ใชวาจะไวใจได ยิ่งหลอมันยิ่งอันตราย แลวเทาเล็กๆ ก็ยกขึ้นกระทืบบน
รองเทามันเงาของอีกฝายเต็มแรง
“โอย บาเอย” เขาสบถเสียงดัง ความเจ็บทําใหเผลอปลอยมือ รามอส
ประเมินหญิงสาวตํ่าไป หลอนกลาทํารายเขาเพียงเพื่อตองการอิสระ เขาวา
เขาก็คุยกับเธอดีๆ แลวนะ เจ็บกายไมเทาไร แตเจ็บใจมากกวา
“เกิดอะไรขึ้นครับ”
“ตามผูหญิงคนนั้นไป”
การดของรามอสเขามาถาม รวมทั้งไมคที่วิ่งตามผูหญิงตามคําสั่ง
ของเจานาย แตแลวก็เกิดเรือ่ งไมคาดคิด ความหวาดกลัวอยากหนีเอาตัวรอด
ทําใหหญิงสาวนิรนามตัดสินใจวิ่งขามถนนทั้งที่มีรถวิ่งสวนกันไปมา หัวใจ
ของรามอสตกไปอยูที่ตาตุม เหมือนมีใครควักหัวใจออกมาทั้งดวง เขา
ออกวิ่งไปหาอยางรวดเร็ว แตก็ชาไป...
เอี๊ยด!!!
“กรีด๊ !” กวาจะรูต วั วาตนเองวิง่ มากลางถนน ทุกอยางมันก็สายไปแลว
แท็กซี่คันหนึ่งพุงตรงเขามา บีบแตรรถดังลั่นทองถนน รางบางสะดุงหันไป
กานตมณี 29

สงเสียงกรีดรองกอนรางเธอจะถูกปะทะ พรอมกับเสียงลอบดกับถนน
เพราะเปนการแตะเบรกกะทันหัน
ปก! โครม!
ไมนะ ฉันไมอยากตาย ฉันยังไมอยากตาย ปากอิ่มพึมพําเมื่อรับรู
ถึงอาการชาหนึบทั้งตัว ทุกอยางเหมือนภาพสโลวจับตนชนปลายไมได
รูแตวาเจ็บ เจ็บหัว เจ็บรางกายดวย เรากําลังจะตายงั้นเหรอ ทําไมโลกนี้
ไมยุติธรรม ใหชีวิตเกิดมาลําบากแลวยังจะตองมาตายนาอนาถตางบาน
ตางเมือง

ภาพที่รางบอบบางถูกรถชนตอหนาตอตายังฝงติดในสมอง รามอส

โทษตัวเอง เพราะความเอาแตใจของเขาทําใหเธอประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้
สัง่ ใหคนของเขาเคลียรกบั เจาหนาที่ สวนคนเจ็บอยูใ นหองฉุกเฉินตองไดรับ
การรักษาโดยดวน มันเปนนาทีชีวิตบีบคั้นหัวใจ
ถามวาชีวิตนี้มือเปอนเลือดมาขนาดไหน ตอบไดวาเยอะพอควร แต
ทุกการกระทํามีเหตุผลเสมอ เขาไมไดโหดรายแบบไรเหตุผล ไมไดบาคลั่ง
บาระหํ่ากระหายเลือด กําจัดเฉพาะคนที่มันกอเรื่องไมหยุดหยอน บางคน
ไมตายแตก็ปางตาย เสนทางถนนของมาเฟยมันไมงาย เขาจําเปนตอง
เด็ดขาด
รูสึกผิด โมโห และโกรธตัวเองจนไมอยากใหอภัย รามอสนั่งอยู
หนาหองฉุกเฉินมาพักใหญ หลังอุมรางเล็กขึ้นรถแลวมาโรงพยาบาล เธอ
ถูกชนจน รางกลิ้งไปกระแทกขอบฟุตปาธ เลือดยังเปอนชุดของเขาอยู
ตอนนี้รามอสไมมีกะจิตกะใจจะทําอะไรทั้งนั้น
“หมอ คนเจ็บเปนไงบาง”
ทันทีที่ประตูหองฉุกเฉินถูกเปดออกมา คนที่นั่งขบกรามแนนกุมมือ
ตัวเองก็ลุกพรวดถึงหมอกอนใคร รํ่ารํ่าอยากจะพังประตูเขาไปสอบถาม
เสียก็หลายหน
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“ใจเย็นครับ”
“ก็พูดมาสิวะ” คราวนี้เผลอระเบิดอารมณโมโหเสียงดัง ไมสนใจ
หนาอินทรหนาพรหม ขนาดไมคตอ งรีบมายืนขางเจานายทีห่ วั รอนเกินจําเปน
“คนไขพนขีดอันตรายครับ แต...”
“แตอะไรวะ” หมอผูทําการรักษาถึงกับหนาซีด สายหนานอยๆ
คุณพยาบาลก็พากันกมหนา ตอนนีร้ ามอสกลายเปนมาเฟยอันธพาลไปแลว
พาลแมกระทัง่ หมอ ใครไมเปนฝายรอคนนัน้ ไมมวี นั เขาใจ ความรูส กึ ของเขา
ที่มันกดดันรอบทิศทาง เขากลัวเธอจะเปนอันตราย
คราวนี้มาเฟยหนุมไมเพียงตะคอก แตกระชากเสื้อกาวนของหมอ
จนอีกฝายสะดุง ไมคิดวามาเฟยผูมีชื่อเสียงจะดุดันนากลัวขนาดนี้ ทุกคน
ไมมีใครเขาหามยกเวนไมคเพียงคนเดียวที่แตะมือของผูเปนนาย รามอส
ปรายตาดุๆ มาให แตก็ยอมปลอยมือจากหมอแตโดยดี
“พูดมาวาอะไร” นํ้าเสียงกดตํ่าจนแทบไมไดยิน หากประกายตานั้น
เจิดจาพรอมมีเรื่องไดตลอดเวลา ทีมแพทยไดแตพากันกลืนนํ้าลายเอาใจ
ชวยหมอเจาของไข ที่ตองสูดลมหายใจลึกๆ ความจริงเขาเจอเรื่องแบบนี้
มาเยอะ แตไมเคยเจอญาติคนไขที่รุนแรงแบบนี้
“คนไขอาจไดรับความกระทบกระเทือนทางสมองครับ อยางอื่น
โดยรวมมีเพียงแขนที่ตองเขาเฝอก ไมไดหัก แตมีกระดูกราวเล็กนอย
ใสไวประมาณสองสัปดาหก็นาจะถอดไดครับ”
“อืม แลวไงอีก” ดูเหมือนรามอสจะใจเย็นลง แคสมองอาจเสื่อม แค
กระดูกราว และบาดเจ็บเล็กนอยตามลําตัวเขารับได ดีกวาเธอกลายเปน
เจาหญิงนิทรา
“เทานีค้ รับ ตอนนีค้ นไขพน ขีดอันตรายแลว หมอจะใหเขาหองพักฟน
แตคงเปนพรุง นีก้ วาเจาตัวจะฟน นะครับ” หมอรีบรายงาน เกรงจะโดนฆาตาย
เสียกอน แววตาเอาเรือ่ งเสียขนาดนีใ้ ครอยากจะไปเสีย่ ง ขนาดเขาเปนหมอ
ก็ยังโดนคุกคามทางการกระทําและสายตา
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“อืม ขอบใจมากนะหมอ”
“ครับ ผมเปนหมอ ตองทําอยางสุดความสามารถ”
รามอสยิ้มนอยๆ ตบมือบนอกเสื้อของหมอพลางจัดใหเขาที่ เมื่อกี้
เขาหวงคนในหองฉุกเฉินมากเกินไป ก็ไมคิดเหมือนกันวาคนอื่นที่ไมไดมี
ความเกี่ยวของกันทางสายเลือดจะทําใหเขาหวงใยไดมากขนาดนี้ ผูหญิง
คนนี้เปนคนแรก หลอนไมมีเอกสารอะไรติดตัวเลยสักอยางเดียว
“ผมขอตัวนะครับ”
“ครับ” มาเฟยหนุมตอบเสียงเรียบ มองผานหองกระจกไปเห็น
รางบอบบางมีสายระโยงระยางเล็กนอย บาจริง หัวใจมันเหมือนโลงอก
“คุณรามอสครับ”
“วา?” หันมาทางไมคที่แยกตัวไปคุยโทรศัพทและเดินกลับมาดวย
สีหนานิ่งๆ ซึ่งไอหมอนี่ก็มักจะนิ่งแบบนี้ แตมันรูใจเขาดีที่สุด ยิ่งกวาคนใน
ครอบครัวเขาเสียอีก นอกจากไมคก็มีดีรอยส สองคนนี้เปนคนที่เขาไวใจ
“ผมพยายามสงคนสืบประวัตขิ องเธอแลวครับ แตไมไดเรือ่ งอะไรเลย
รูแ ตวา เธอถูกสงมาจากแกงหนึง่ เปนไอพวกมาเฟยมีอทิ ธิพลใตดนิ ไอพวกนี้
จะคาเนื้อสดครับ ผูหญิงคนนั้นนาจะเปนชาวตางชาติ เธอเพิ่งทํางานได
สองวัน ผูจัดการไนตคลับมีขอมูลแคนี้ ออ ชื่อของเธอคือเข็มจิราครับ”
“ผูหญิงไมมีที่มาที่ไป”
“จะเอายังไงกับเธอครับ”
“เดี๋ยวรอฟนกอน แลวคอยวากันทีหลัง”
“คุณรามอสกลับไปพักที่โรงแรมกอนไหมครับ ทางนี้จางพยาบาล
พิเศษเฝา ฟนแลวคอยมา คงจะเปนพรุงนี้เชา” เพราะตอนนี้ดึกมากแลว
เจานายควรพักผอน ทวาใบหนาทีข่ รึมลงเหมือนขัดใจตอคําพูดของเขาทําเอา
ไมคตองประหลาดใจ เจานายเขากําลังแสดงความหวงใยตอผูหญิงคนนั้น
เกินจําเปน
“ผมพูดอะไรผิดหรือครับ”
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“ไมเขาหู”
“ขอโทษครับเจานาย”
“จองหองพิเศษพักฟน ใหคนไข ไปเอาเสือ้ ผามา ฉันจะเฝาผูห ญิงคนนี้
เอง ฉันเปนคนทําใหเธอบาดเจ็บ ก็ตองรับผิดชอบ” คําพูดธรรมดาของ
รามอส แตทําเอาคนสนิทและการดอึ้งเปนรอบที่สอง มาเฟยมหาเศรษฐี
อยางเขาไมจําเปนตองลงทุนเฝาคนเจ็บหรอก จางพยาบาลดูแลพิเศษ
สักสองสามคนก็ไดหากเกรงวาเธอจะไมไดรับความสะดวกสบาย แตนี่
กลับลงทุนดวยตัวเอง มันมากเกินไปจนไมนาเชื่อ
“มองหนาฉันทําไมกันวะ”
“ปะ เปลาครับ”
“สั่งอะไรก็รีบไปทํา”
หงุดหงิดเลยครับพอแมพี่นอง เขาอยากเฝาเองผิดตรงไหน ในเมื่อ
เธอตองมาเจ็บตัวโดยมีเขาเปนตนเหตุ การดูแลเธอในเวลาเจ็บหนักมันไมใช
เรื่องเหลือบากวาแรง ไมรูสิ เขาแคไมอยากใหเธอคลาดสายตา ยิ่งเธอไมมี
เอกสารอะไรติดตัว เขาก็ยิ่งตองดูแลอยางใกลชิด ไมอยากใหเธออยูไกล
สายตา

ร่างบอบบางในชุดคนปวยสีฟาออนนอนนิ่งบนเตียง มีสายนํ้าเกลือ

หอยระโยงระยาง และมีเครื่องจับชีพจรหนีบไวที่นิ้ว อุปกรณชวยอื่นๆ
ถอดหมดแลวเมื่อสองชั่วโมงกอนโดยพยาบาล เมื่อเครื่องวัดระดับการ
หายใจเห็นวาคนเจ็บบนเตียงสามารถหายใจไดดว ยตัวเองสะดวก เครือ่ งมือ
จึงไมจําเปน
รามอสงีบหลับไปสักพักบนโซฟาตัวยาว กอนตื่นขึ้นมาเมื่อพยาบาล
เขามาตรวจวัดความดันโลหิตของหญิงสาว รวมถึงวัดไข มาเฟยหนุมลุกไป
ลางหนากอนกลับมายืนขางเตียงคนไข เขายังไมไดอาบนํา้ นอนชุดเดิมนัน่ ละ
แมวาลูกนองจะกลับไปเอาเสื้อผาที่โรงแรมมาให หองพักสําหรับญาติคนไข
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ดานนอกไมอยูในความสนใจ เขาเลือกนอนบนโซฟาเพื่อจะไดคอยดูแล
คนบนเตียง ตอนนี้สีหนาดีขึ้น ตางจากตอนแรกที่ซีดเล็กนอย
“พรุงนี้หวังวาเธอจะตื่นนะนองมึน”
รอยยิ้ ม ปรากฏบนปากได รู ป มื อ หนาแตะหน า ผากเนี ย นแผ ว ๆ
ไลตามกรอบหนารูปไข แกมปองของเธอพองลมแมยามหลับ เห็นแลว
นาฟด และแนนอนเขาจะไมแคคิด แตลงมือทําเลย เขาโนมใบหนาจูบเบาๆ
ไดกลิ่นหอมจางๆ ขนาดวาอยูในชุดคนปวย เขายังไมไดกลิ่นยาจากเธอ
เลย
เอ...หรือการทํางานของจมูกเขาจะมีปญหา จึงไดแตกลิ่นหอมของ
ผิวสาว
“ไมรูจะเรียกอะไร เรียกนองมึนก็แลวกัน”
“อะแฮม ขอโทษครับ”
“มีอะไรไมค” หันมาถามเสียงเรียบ ไมเชิงหงุดหงิดนักทีถ่ กู ขัดจังหวะ
ความรูส กึ วินาทีนเี้ องทีร่ ามอสตัดสินใจบางอยาง เพียงแตรอใหคนบนเตียง
ฟนกอน ถึงตอนนั้นคงไดรูวาจะเปนไปในทิศทางไหน รูเพียงวาเขาจะ
ไมปลอยเธอไปเด็ดขาด อยากไดเขาตองได!
“ผมเปนหวงคุณรามอสครับ ออกไปนอนเตียงดานนอกดีกวา”
เจานายอยูในหองนี้นานเกินไป ดูแลอีกคนจนหลงลืมดูแลตัวเอง
“ไม ฉันจะนอนตรงโซฟา เอาผาหมมาก็พอ”
“แตมันจะทําใหเจานายพักผอนไมเพียงพอนะครับ” เรื่องดื้อนี่ก็
อีกอยางหนึ่ง เจานายเขานี่นะทาจะหลงสาวอาการหนัก
“พรุงนี้ไมมีประชุมไมใชหรือ ออ แลวเรื่องที่สั่ง อยาลืมดวย” คนพูด
ละสายตาจากคนสนิทมามองสาวบนเตียงที่ยังหลับไมไดสติ ดูดื้อ ไรพิษสง
แตก็นาหลงใหล
“ผมจัดการแลวครับ เรื่องนี้จะไมเปนขาว อีกอยาง ผมคอนขางมี
เรื่องสงสัย และคิดวาคุณรามอสคงสงสัยเหมือนกัน ประวัติผูหญิงคนนี้
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มันคลุมเครือ เธอไมมเี อกสาร ผมเกรงวาเธอจะเปน...” ละไวในฐานทีเ่ ขาใจ
เขาไมอยากใหเจานายมีปญ
 หากับไอพวกมาเฟยกิก๊ กอกทองถิน่ หากผูห ญิง
คนนี้อยูในความดูแลของมัน
“ไมวาเธอจะเปนใคร อดีตจะเปนยังไง ปจจุบันเธอคือของฉัน”
“ครับ”
“เตรียมทําพาสปอรตของเธอดวย เธอจะเปนผูหญิงของฉันนับจาก
วันนีเ้ ปนตนไป” นัน่ คือสิง่ ทีร่ ามอสคิดออก และเขาอยากชดเชยกับความเจ็บ
ที่เธอไดรับ เขาจะเปนคนดูแลเธอเอง
“ครับเจานาย”
ไมคมนั เขาใจอะไรงาย และมันคงอานใจเขาออก ก็บอกไมถกู วาสิง่ ที่
ตนเองกําลังทํามันถูกหรือผิด สิ่งเหลานี้อยูเหนือความคิดของมาเฟย เขาก็
แคไมอยากถอยหางโดยที่ยังไมไดเริ่มตน กับคนบนเตียงมันตองใชเวลา
และเมื่อเธอฟน เขาคงหาคําตอบไดวาจะเดินไปในทิศทางไหน
นิ้วแกรงไลเบาๆ บนกรอบหนาสวยของเธอ นาแปลก เพียงแคมอง
เพียงแคสมั ผัสเล็กนอยเขาก็สามารถยิม้ ได เปนรอยยิม้ มีความสุขผอนคลาย
ในหัวไมมีเรื่องงาน ไมมีเรื่องธุรกิจหมื่นลาน ไมมีจริงๆ นอกจากความรูสึก
ที่วาอยากทะนุถนอมดูแลเธอคนนี้

รูส้ กึ ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัว รางกายมันหนักอึง้ จนไมอยากขยับ เหนืออืน่ ใด

คืออาการเจ็บบริเวณหัว เจ็บจนไมอยากทําอะไร เปลือกตาก็หนักอึ้ง นี่เรา
เปนอะไร เกิดคําถามมากมายขึ้นในหัว หากสุดทายขยับตายุกยิกสักพัก
ก็คอยๆ ลืมขึ้น แสงสวางทําใหตองหรี่ตาเล็กนอย ใชเวลาปรับสภาพแลว
จึงกวาดมองรอบๆ หอง มองอยางสงสัยปนตกใจวาเหตุใดตัวเองจึงมาอยู
ในหองนี้ หองที่ไมคุนเคย
“ตื่นแลวหรือ เปนไงบาง”
เสียงหาวทุมเอยถาม มันมาจากรางใหญที่ลุกนั่งตรงโซฟา เขารีบ
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เดินมาหาเธอ เปดรอยยิม้ หลอแบบวัวตายควายลม หลออยางหาตัวจับอยาก
เปลือกตาบางใสกะพริบปริบๆ หัวคิ้วเรียวขมวดเขาหากันเปนปม จองเขม็ง
ที่เจาของใบหนาหลอเหลา เจาของรอยยิ้มละลายใจ
“ทําไมทําหนาแบบนี้”
“คุณเปนใครคะ”
ใช เขาเปนใคร และมาจากไหน ทําไมมาอยูในหอง การแตงตัวดูดี
มากๆ แมไมไดสวมสูท แตเปนเชิ้ตสบายๆ ทับดวยแจ็กเก็ตสีเทา ผมไมได
เซต แตมันยุงๆ หากมองดูโคตรกราวใจ ใครก็ไดชวยบอกทีวาเธอกําลัง
เจอพลังการทําลายลางจากเทพบุตรอยูใชไหมเนี่ย ทําไมเขาดูไมคุนเลย
“จําฉันไมไดหรือสาวนอย”
“ไม ฉันไมรจู กั คุณ แลว...แลว...” ถามยํา้ เสียงแผวเบา มือบางยกขึ้น
กุมขมับพยายามคิด พยายามนึกอะไร แตทําไมในหัวจึงขาวโพลนมีเพียง
ความวางเปลา
“อยาบอกนะวา...” คําพูดของหมอเปนจริง สีหนาแววตาของคน
บนเตี ย งมั น บอกว า เธอสั บ สนเมื่ อ เห็ น เขา เธอจ อ งมองแต มี แ ววความ
หวาดกลัว ใหตายดับ หลอแบบนี้มันนากลัวตรงไหน วาแลวเขาก็กดปุม
เรียกแพทยพยาบาลใหมาตรวจอาการของคนเพิ่งฟน งานนี้คุยกันยาวแนๆ
“ใหหมอตรวจสักหนอย”
“ฉันอยูโรงพยาบาลเหรอคะ”
“ใช เธอถู ก รถชน” แต เ ขาไม ไ ด บ อกว า ตั ว เองคื อ ต น เหตุ เพราะ
อยางไรเหตุมันก็เกิดขึ้นแลว เขาจะรับผิดชอบหลังจากนี้
“แลวคุณชวยฉันไวงั้นเหรอ” ถามเสียงเบา แววตาของเธอดูมึนงง
เหมือนลูกหมาหลงทาง ขมวดคิ้วเขาหากัน มือประสานบีบแนนเหมือน
พยายามนึกคิด
“ทําตัวตามสบาย ฉันเปนเจาของไขเธอ”
“เราไมรูจักกัน และฉันไมรูจักคุณ”
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ยิ่งเจ็บยิ่งปวยหนัก ยายสมองเสื่อมเอย แบบนี้ดีเลย จะไดจัดการ
อะไรไดงา ยขึน้ ในหัวของรามอสตอนนีม้ แี ตแผนการ จะวาเขาฉกฉวยโอกาส
ก็คงไมผิดนักหรอก มันชวยไมได โอกาสแมเพียงนอยนิด แตถามันจะ
ทําใหเขาเปนฝายไดเปรียบ เขาก็ยินดีถูกมองวาเห็นแกตัว
“ขอหมอตรวจคนไขสักครูนะครับ”
“เชิญ”
เสียงเปดประตูหองมาพรอมเสียงของนายแพทยคนเดิม มีความ
เกรงใจเจาของไข แตกต็ อ งเขามาทําหนาทีต่ ามความรับผิดชอบ รางสูงใหญ
ของมาเฟยหลีกทางมายืนหางๆ หลังตอบรับคําพูดของหมอสั้นๆ ใหเปน
หนาที่ของหมอกับพยาบาลเพื่อวิเคราะหอาการคนเจ็บ
ใชเวลาไมนานหมอก็ออกจากหอง รามอสใหไมคไปสอบถามอาการ
และการดูแลจากหมอ เพราะหากเขาไปคุยเองดูทาหมอจะมีความเกร็ง
แลวตอนนี้มีสิ่งที่เขาสนใจกวา นั่นคือรางบอบบางในชุดคนไข ศีรษะของ
เธอมีผาสีขาวพันไวเพราะศีรษะแตกสองจุด แผลไมไดใหญแตก็มีเย็บ
สามเข็ม แขนของเธอขางหนึ่งเขาเฝอกไมดามไวเฉยๆ
“จะไปไหน” เมื่อเห็นสาวเจาขยับตัวยุกยิกทําทาเหมือนอยากจะลง
จากเตียง นํา้ เสียงของเขาคงนิง่ ไปกระมัง เลยทําใหคนบนเตียงสะดุง เงยหนา
มองดวยแววตาหวาดกลัว
ถนัดลุคมาเฟยมากไปจนเคยชิน มัน่ ใจในความหลอ แตความนากลัว
คงไมตาง ดูจากสีหนาของเธอที่กมงุดไมยอมสบตาของเขาอีก รางใหญ
สุดสมารตกาวเขาไปหาชนชิดขอบเตียง จับแขนเรียวเบาๆ ชวยใหเจาตัว
ลุกนั่งหอยขาไดงายขึ้น ตามแขนมีรอยฟกชํ้านาสงสาร เพราะเขาคนเดียว
แทๆ
“ถามวาจะลุกไปไหน เขาหองนํ้า?”
“คะ” ตอบมาเสียงแหบเบา กอนสาวเจาจะไปเขาหองนํ้า คนที่เฝามา
ตลอดทั้งคืนก็หยิบขวดนํ้ามาเปด เสียบหลอดเขาไปแลวยื่นใหเธอดูด
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สาวเจาดูดนํ้าเยอะพอควร คงจะคอแหง
“เดี๋ยวชวยพยุง”
คนตัวใหญกวาถือวิสาสะโอบรอบเอวบาง แตเขาไมชวยพยุง เขา
ชวยอุมเลยตางหาก รางบางลอยเหนือพื้น ตาโต จะดิ้นรนขัดขืนอะไร
ก็ไมถนัด เพราะมืออีกขางตองคอยถือถุงนํ้าเกลือ พอไปอยูในหองนํ้าจึง
วางเธอลง นําถุงนํ้าเกลือไปแขวนกับที่แขวนใหเรียบรอย
“เรียบรอยแลวบอก จะเขามาอุม”
“ไมตองหรอกคะ ฉันเกรงใจ” ออมแอมไมเต็มเสียงนัก ไมแมจะ
มองหนาหลอ ที่มองแลวมันสงผลใหหัวใจของเธอเตนรัวกระหนํ่า สมอง
พยายามนึกวามันเกิดอะไรขึ้น แตตอนนี้เธอกลับจําอะไรไมไดแมกระทั่ง
ชื่อของตัวเอง เธอกําลังจะกลายเปนภาระใหคนอื่น
ไมนาเชื่อก็ตองเชื่อ มาเฟยอยางรามอสยอมเสียเวลาอันมีคาของตน
เพื่อดูแลผูหญิงคนหนึ่ง แถมเจาหลอนยังความจําเสื่อม จําเขาไมได และ
จําไมไดแมกระทัง่ ชือ่ ตัวเอง หนาตาออนหวานใสๆ แบวๆ เหมือนเด็กหลงทาง
เห็นแลวนึกเอ็นดู เขากมมองนาฬกาขอมือ เธอเขาไปในหองนํ้าสิบกวานาที
แลว
“เรียบรอยหรือยังมึน”
“อะ คะ เรียบรอยแลว”
เขาจึงเดินไปเปดประตู เจาตัวยืนเช็ดมือเช็ดไม เขาทําทาจะอุม แต
เจาตัวสายหนา จึงโอบเอวพยุงเธอ สวนอีกมือจับถุงนํ้าเกลือพามาถึงเตียง
ใหเธอนั่งพิงกับพนักหัวเตียงแลวจัดการเลื่อนโตะเล็กสําหรับวางอาหารให
คนไขมาไวตรงหนา เปดฝาชามออก เปนอาหารออนๆ โจกกับซุป คง
รสชาติแบบจีนๆ พรอมผลไม
“กินกอนจะไดมีแรง”
“คุณเปนใครเหรอคะ” ถามไปอีกเรื่อง มองใบหนาหลอเหลาและ
พยายามนึก แตนึกเทาไรก็นึกไมออก พอนึกมากๆ ก็พานปวดหัวจนตอง
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ยกมือขึ้นกุมขมับ
“ไมตองสนใจ รูไววาฉันหวังดีกับเธอก็พอนะเด็กมึน”
“มึนอะไรคะ ฉันไมไดมึนสักหนอย” ไอคําวามึนเนี่ยเขารูมาจาก
ไอดรี อยสนนั่ แหละ มันเปนลูกเสีย้ วไทย เขากับหมอนีเ่ คยไปเทีย่ วเมืองไทย
ดวยกัน ไดยินเด็กๆ วัยรุนมันพูดกันก็เลยจํามา จะวาไปเธอคนนี้ก็เหมือน
คนไทยนะ ก็โซนๆ เอเชียแหละ แตไมรูประเทศไหนแน
“มึนสิ มึนมากเลย”
“คุณเปนอะไร ทําไมตองมาดูแล โรงพยาบาลนี้ตองแพงมากแนๆ
ฉันอยากออกแลวคะ” เธอวาพลางกวาดตามองรอบๆ ตัวเองไมมีปญญา
จายแน วาแตทําไมไมมีเอกสารอะไรติดตัวเลยนะ แบบนี้เธอจะรูไดอยางไร
วาตัวเองเปนใครมาจากไหน กลอกตาแลวถอนหายใจ
“กินกอน อยาเพิ่งคิดอะไร เขาใจไหมนองมึน”
“ทําไมตองมึนดวย”
“ก็มึนจนจําไมไดไง” มาเฟยหนุมหัวเราะเบาๆ แตใหตายดับ ไอไมค
ก็มายืนอยูในหองดวย มันกําลังกลั้นยิ้มที่เห็นเจานายมาเฟยอยางเขากําลัง
หัวเราะ
“ยิ้มอะไรวะ ออกไปเลย”
“ทําไมคุณตองดุดวยคะ ผูชายคนนั้นเขายังไมไดทําอะไรผิดเลย
แลวยิม้ ก็นา มองกวาตอนหนาบึง้ เปนไหนๆ” เปนประโยคยาวๆ ประโยคแรก
ของคนเจ็บ แลวตอนนี้ใบหนาหวั่นเกรงหวาดๆ ของเธอก็มีรอยยิ้ม และ
เผลอสงยิ้มนั้นใหกับไมค ทําเอาเจานายมาเฟยออกอาการหงุดหงิด
“ผมชื่อไมคครับ”
“ยินดีที่ไดรูจักคะคุณไมค สวนฉัน...” นึกอะไรไมออกเลย จะบอก
ไงละวาตัวเองชื่ออะไร ใบหนาเนียนเหยเกเขาสูโหมดเศราไปอีก
“เธอชือ่ เข็มจิรา ฉันรูแ คนนั้ ใหพวกมันเรียกวาเข็มก็แลวกัน สวนฉัน
จะเรียกนองมึน” ฟงแลวนารักจั๊กเดียมหัวใจแปลกๆ แตโคตรชอบ และจะ
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เปนชื่อเดียวที่มีเขาคนเดียวเรียก
“เข็มจิรางั้นเหรอ คุนๆ เหมือนกันนะ” ใบหนาเนียนคลี่ยิ้มเล็กนอย
แตคนมองนี้ใจบางไปเลย แลวอีกอารมณก็แทรกเขามากลางคันเมื่อหันไป
มองคนสนิททีย่ งั ยืนยิม้ อยูจ ดุ เดิม ไอไมค มันจะยิม้ ทําไม ไมรหู รือไงวาคนนี้
เขาโคตรหวง
“ออกไปไดแลวไมค”
“ผมรอเก็บชามครับ”
“ยุง กินเสร็จเดี๋ยวฉันเอาออกไปเอง ไปติดตอเรื่องงานใหเรียบรอย
อาทิตยหนาฉันจะกลับ”
“แลว...” ไมคปรายตามายังคนบนเตียงที่ตอนนี้ตักอาหารเขาปาก
เคี้ยวตุยๆ ไมไดสนใจบทสนทนา คงเพราะกําลังใชสมองขบคิดเรื่องของ
ตัวเอง อยากจําไดเร็วๆ เมือ่ กีต้ อนหมอออกไปหมอก็บอกใหเธอผอนคลาย
เรื่องฟนความทรงจําอีกสักพักคอยพยายามนึก ตอนนี้ตองใหรางกายเขาที่
ไวๆ กอน
“คอยคุย”
“ครับ” พอไมคออกจากหอง รามอสก็หันมาสนใจคนบนเตียงที่ซัด
โจกเกือบหมดชาม คงหิวมากละสิ เมื่อคืนไมรูเจาตัวกินอะไรไปหรือเปลา
“มึน อยากกินอะไรอีกไหม”
“ไมคะ แคนี้ก็อ่ิมจุกแลว” เขาจะเรียกอะไรก็สุดแทแตเถอะ เธอจํา
ไมไดเองจะโทษใคร แตปญหาหนักใจคือพอออกจากโรงพยาบาลแลวจะ
ไปไหนดี มันเควงควางไปหมด เธอถอนหายใจยาวๆ หลายครัง้ การกระทํา
นั้นอยูในสายตาของคนตัวใหญที่อมยิ้มในหนา
“คุณมองฉันทําไมคะ”
“ฉันชื่อรามอส”
“คะ ขอบคุณที่ดูแล แตฉันไมมีปญญาหาเงินมาใชคืนคุณหรอกคะ
ยกเวนตองทํางานหนักเปนปๆ” บอกเสียงเศรา ชีวติ ของผูห ญิงทีช่ อื่ เข็มจิรา
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มันจะวุนวายขนาดไหนคะ
“อยาคิดมาก มองหนาฉัน”
“มะ มองทําไมคะ” ถามเสียงตะกุกตะกักเพราะเขายื่นหนาเขามา
ใกลเกิน ลมหายใจของเธอมันเลยติดๆ ขัดๆ รูสึกวาระบบในรางกายจะ
รวนจนเกินควบคุม เขารูไหมวาสีหนาทาทางของเขามันมีพลังทําลายลางสูง
ชนิดที่ผูหญิงคนไหนไดเขาใกลหัวใจคงแทบวายแนๆ
ดวงตากลมโตไหวระริกเหมือนลูกกวางขี้ระแวง มองแลวใหความ
รูสึกหลากหลาย และเขาชอบมอง ไอความรูสึกบาๆ แบบนี้มันโคตรเขาใจ
ยาก จะเรียกวาความรูสึกพิเศษไดไหม เพราะมันไมเคยเกิดขึ้นกับใคร
ยกเวนเธอ ลงทุนเฝาขนาดนี้ ก็คิดเอาสิวาอยากไดมากขนาดไหน
“เห็นอะไรในตาฉันไหม”
“เออ คือ....”
“ทําไมตองติดอาง นองมึนนี่คิดชาจริงๆ” สาบานวาไอความทะเลน
เนี่ยไดมาจากไอดีรอยสลวนๆ ไมใชสันดานของตัวเอง แตเอะ หรือจริงๆ
มั น คื อ สั น ดานที่ แ อบหลบอยู  ข  า งใน แต ช  า งเถอะ ตอนนี้ เ ขาอยากให
คนบนเตียงเลิกทําหนานิว่ คิว้ ขมวดหวาดระแวงเหมือนเขาเปนไอพวกโรคจิต
สักที เธอกลัวแตก็พยายามไมกลัว มองออกงายๆ จากการถามคําตอบคํา
แตทกี บั ไอไมคนนั้ พูดไดยาวๆ ทัง้ ทีไ่ อไมคกไ็ มไดนา กลัวนอยไปกวาเขาเลย
“ทําไมตองเรียกวามึน”
“มึนเปนภาษาไทย และเธอคือคนไทย ใชไหม” เขาถามยํ้า สาวเจามี
สีหนาครุนคิดเหมือนเด็ก ใหตาย ไอทาครุนคิดนี้เห็นแลวอยากขยี้
ความจริงเขารูแลว รูชื่อรูนามสกุลและมันยิ่งทําใหเขารูสึกเอ็นดูเธอ
เจาตัวเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลาง พอแมเธอเสียชีวติ จึงอยูก บั ลุงปา
คนพวกนั้นฮุบสมบัติที่ควรเปนของเธอมาปรนเปรอลูกตัวเอง กอนหนานี้
เธอทํางานบริษัทแหงหนึ่ง แตถูกเจานายกลั่นแกลงจึงลาออก แลวจากนั้น
มาโผลอีกทีคือในผับ เธอเลนดนตรีเกงเพราะตอนมัธยมเคยเรียนพิเศษ
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ดานดนตรี นี่คือประวัติที่ตามไดคราวๆ ดีวามีคนรูจักอยูเมืองไทยจึงให
ทางนั้นสืบขอมูลใหจากรูปถาย ยิ่งรูแบบนี้ยิ่งไมคิดจะปลอยมือจากเธอ
“คะ นาจะใช”
“จากรูปและชื่อของเธอ แตชางเถอะ จากนี้ฉันจะดูแลเธอเอง”
“มะ ไมตองคะ ฉันดูแลตัวเองได เดี๋ยวสมัครงานเอา”
“ดื้อ”
“เปลานะคะ ฉันแค...”
“อยาดื้อกับฉัน เอาเปนวาเธอตองไปอเมริกากับฉัน” คําพูดเรียบๆ
แตคนฟงตาโตมากกวาเดิม ใบหนาเนียนสายนอยๆ
“ไมไดนะคะ ไมไดเด็ดขาด ฉันไปกับคุณไมได เราไมรูจักกัน แลว
ฉันก็ความจําเสื่อมดวย ฉัน...”
“ถางั้นก็คิดเสียวาไปใชหนี้คาเขาโรงพยาบาล ฉันจะจางเธอเอง”
สมองของมาเฟยประมวลผลแตกาํ ไร การมีเธอขางกายมันคุม เสียยิง่ กวาคุม
“ไปทํางานเปนผูช ว ยฉันทีอ่ เมริกา มีบริษทั มากมายทีฉ่ นั ดูแล รวมถึง
กาสิโนที่ลาสเวกัส เรือสําราญ และสายการบิน”
คนฟงตาโต เขาพูดเรือ่ ยๆ ก็จริง แตฟง แลวอึง้ มากๆ เลยคะทานผูชม
เขาตองรวยลนฟาเบอรไหนถึงจะทําธุรกิจมากมายขนาดนี้ แตละอยางมัน
ระดับพันลานหมื่นลาน
“ไม ฉันไมไปกับคุณ”
“ก็บอกวาไปเปนผูช ว ย โอเคไหมนองมึน ใหคา จางเดือนละสองแสน”
“วาไงนะคะ สองแสน!”
สมองเสือ่ มๆ ของเธอมันแคจาํ ไมได แตใชวา จะใชการไมไดเสียหนอย
สองแสนนี่ทํางานทั้งปที่เมืองไทยเลยนะ ฉะนั้นการไปตายเอาดาบหนามัน
ก็นา ลองไมใชหรือ ตอนนีอ้ ยูเ ซีย่ งไฮ พาสปอรตก็ไมมแี บบนีค้ งทําอะไรยาก
ผูชายคนนี้ดูรวยดูใหญโต เขาคงชวยเธอได
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เอาตรงๆ มาเซี่ยงไฮสิ่งที่คุมคาไมใชเรื่องงาน แตเปนนองมึนที่เขา

จะพาเธอติดสอยหอยตามไปดวย ใหไมคทําเรื่องใหอยู เขานั่งเครื่องบิน
สวนตัว ถึงจะมีอภิสิทธิ์เหนือใคร แตก็ตองทําทุกอยางใหมันถูกตองตาม
กฎหมายของที่นี่ ติดตอสถานทูตไทยเพื่อยื่นเรื่อง แลวเขาจะพาเธอไป
อเมริกาทันที
“คุณรามอสยิ้มบอยมากครับ”
“มีความสุขไหมวะ”
“ครับผมทราบ แลวตกลงจะใหคุณเข็มเปนผูชวยจริงๆ ใชไหมครับ”
“อืม คิดวาสอนงานสักหนอยมึนนาจะทําได อยากังวลไป” บอก
คนสนิท ความจริงพาเธอไปดวยคงมีคําถามมากมายตามมาภายหลัง
“ผมทราบครับ แตจะตองมีคําถามตามมาแน” เจานายของเขาคือ
คนดัง ขยับเขยือ้ นตัวไปทางไหนก็เปนขาว ไดรบั ความสนใจเสมอ ดังยิง่ กวา
นายแบบนางแบบบางคนเสียอีก เรียกวาดังตามฐานะทางสังคม เงินเยอะ
มากเทาไรสื่อตางๆ ก็พากันจับตามองแบบไมคลาดสายตา
“ไปเปนผูชวยของฉันจะมีใครกลาวา”
“คุณทานคง...”
“พอไมมีสิทธิ์” เขาใจวาไมคมันกําลังจะพูดอะไร เพราะพอตองการ
ใหเขาแตงงานกับคนที่หมายตา แนละสําหรับพอธุรกิจตองมากอนเสมอ
ฐานะทางสังคมก็สําคัญ แตสําหรับเขาแลวมันไมมีทางเปนอยางนั้น จะ
กาวกายอะไรก็ไดแตตองไมใชเรื่องคูครอง เรื่องแบบนี้เขาจะจัดการเอง
“ครับ ผมก็หวังใหเปนแบบนั้น”
“ถาพอเขามายุง ฉันจะไมอยูเฉย แกก็รูวาคนอยางรามอสไมชอบ
ถูกขัดใจ” วาแลวก็ลุกจากเกาอี้ในหองทํางานเพื่อเตรียมประชุม เสร็จจาก
ประชุมเขาจะไดแวะไปหาคนปวย ซึ่งตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแลว แต
เธอมีไปตรวจอาการบางเรื่องเฝอก ถาผลเปนที่พอใจก็คงสวมอีกไมนาน
“ครับ”
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ไมคหัวเราะเบาๆ กอนควากระเปาโนตบุกและแฟมเอกสารเดิน
ออกจากห อ ง วั น นี้ เ ป น วั น สุ ด ท า ยที่ จ ะอยู  เ ซี่ ย งไฮ เ จ า นายคงจะสั่ ง งาน
พวกทีมบริหารเยอะ โดยเฉพาะโครงการใหมที่กําลังเปนรูปเปนราง หาก
โปรเจ็กตนสี้ าํ เร็จจะถือวาเปนคอมเพล็กเอนเตอรเทนเมนตทใี่ หญโตเทาคูแ ขง
อยางอูเลยเลยทีเดียว

ออกจากโรงพยาบาลมาไดสองวันแลว ชีวิตไมมีอะไรมาก นั่งๆ

นอนๆ วันนีก้ ารดของเจานายคนใหมกพ็ าเธอไปพบแพทยตามนัด อีกไมกวี่ นั
จะเดินทางไปอยูอเมริกา ไมรูอะไรดลใจใหเธอเลือกไวใจเขา ยอมใหเขา
เปนเจานาย หรือเพราะเงินสองแสนกันหวา...
นึกมาถึงตรงนี้แลวอดขําไมไดจริงๆ ยอมรับวาเห็นแกเงิน และอะไร
รูไ หม เจานายรูปหลอจอมมาเฟยอยางเขากลาทีจ่ ะจายเงินใหกอ นสองเดือน
แรก เขาโอนใหเธอแลวเรียบรอยหลังลงทุนเปดบัญชีให มันเปนอะไรทีช่ วน
งุนงงที่สุด ทั้งที่เธอก็แคผูหญิงธรรมดาความจําเสื่อม แตชางเหอะ แลวแต
เขาเลย ใจปามาก็ไมอยากขัดศรัทธา
“คุณคะ ตองการอะไรเพิ่มไหมคะ”
“ไมจะ ฉันยังไมหิว” แมบานที่เจานายจางคอยมาถามไถตลอด
เอาจริงๆ คือไมชิน สมองก็ไมคุนเคยเวลามีใครมานอบนอมแบบนี้ ทําไม
จึงรูสึกเศราในหัวใจ และมีความสุขเมื่อไดอยูใกลเจานายมาเฟย เข็มจิรา
คอนขางงุนงงกับอาการของตัวเอง
“มิสเตอรคิมใหฉันคอยดูแลคุณคะ”
“แตฉันไมเปนไร แคเบื่อๆ” ใช อาการเบื่อๆ เพราะอยูเฉยๆ นั่งๆ
นอนๆ ดูทีวีเปดเพลงฟงในหองพักสุดหรูหรานี้ หากเอาเขาจริงคือมันเบื่อ
มากๆ เลย หรือตอนความจํายังไมเสื่อมเธอจะทํางานหนัก เพราะมือของ
เธอไมไดนุมนิ่มเหมือนมือสาวๆ คนอื่น หากกลับเมืองไทยก็คงไมได
เพราะรับคาจางงวดแรกจากเจานายมาแลว
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“วาแต รูไหมวาคุณรามอสจะกลับเมื่อไร”
“คุณคิมไมไดแจงไวคะ”
“เหรอ”
“แตมื้อคํ่าคุณรับประทานกอนไดเลยนะคะ คุณไมคโทร.มาบอกคะ”
แสดงวาเจานายมาเฟยคงสั่งลูกนอยไวอีกละสิ เหอะ สงสัยจะไดนั่งเหงา
กินขาวเย็นคนเดียวเหมือนเมื่อวาน เราคงตองทําตัวใหชิน และรีบแข็งแรง
ไวๆ จะไดไมเปนภาระคนอื่นทํางานหาเงิน จําไดหรือไมชางมัน ไปกอนละ
ตอนนี้ ปากทองสําคัญกวา
“ออ งั้นไปตั้งโตะเลย สั่งอาหารญี่ปุนมาใหหนอยนะ”
“จัดการใหคะ”
คนตัวเล็กเปาปากฟู แขนขางหนึ่งยังใชการไมไดมันก็เลยขัดใจไป
เสียหมด ไมอยางนัน้ เธอเขาครัวเองแลวละ หองพักนีเ้ ปนหองสูท มีหอ งครัว
ไวสําหรับทําอาหาร วาแลวก็นึกถึงอาหารไทยมีความอยากกินระดับสิบ แต
คงตองรอใหถอดเฝอกออกกอน

อาหารขึ้นโตะพรอมแลว แตมันมากเกินจําเปน แลวพอแมบาน

ออกไปสาวเจาก็ถึงบางออ เมื่อเจานายมาเฟยรูปหลอเดินเขามาแลวปด
ประตูลง มีความเปนสวนตัว เธอจึงไมกลานั่งเกาอี้ อยางไรซะเขาก็เปน
เจานาย จะตีตนเสมอเทียบเทามันไมเหมาะสม กากับหงสไมควรเทียบเคียง
“ยืนทําไม นั่งลงสิมึน”
“ก็...”
“ฉันหิว หิวจนตาลาย ดีที่แมบานบอกวาเธอใหโทร.สั่งอาหาร ฉัน
เลยบอกใหสั่งมาเยอะๆ ทั้งของหวานก็ดวย” เขาเอยยิ้มๆ เมื่อคนตัวเล็ก
เอาแตนั่งงงกะพริบตาปริบๆ เห็นแบบนี้แลวใจไมดี อยากจับกดเสียให
รูแลวรูรอด ปกติไมใชพอพระ หากคนนี้ไมรูทําไมจึงอยากถนอม
“วันนี้เลิกเร็วเหรอคะ”
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“อืม เหนื่อยมาก วาแตเปนไงบางไปหาหมอ เจ็บปวดตรงไหนไหม”
“ไมคะ อาการดีขึ้น ตอนแรกมีเจ็บๆ แถวไหลแลวก็สะโพก ตอนนี้
เบาแลวคะ” คําตอบของเธอทําเอารามอสตองนิ่วหนา เขาทําใหเธอตอง
เจ็บตัว หากวันไหนความจําเธอฟนคืนกลับมา เธอจะเกลียดเขาหรือเปลา
นะยายคนหนามึน ดูสิทําคิ้วผูกโบโชวเขาอีกแลว
“ไปอเมริกาคงตองพาเธอไปเช็กอีกครัง้ ” เปนหวง คํานีผ้ ดุ ขึน้ มาในใจ
กลัวเธอจะไดรบั ความกระทบกระเทือนอยางอืน่ แมตรวจเช็กจากโรงพยาบาล
มาดีแลวก็ตาม แตตรวจซํ้าเพื่อความสบายใจของเขา กลัวจะชํ้าในไมใช
อะไร
“ไมตองคะ แคนี้ก็เกรงใจเจานายจะแยแลว”
“หืม เจานาย?”
“คะ ทําไมเหรอคะ ฉันอยากเรียกคุณวาเจานาย” ไมรูสิ สวนใหญ
เรียกมิสเตอรคิม คุณคิม คุณรามอส อันนี้มีแคการดกับไมคที่เรียก เพราะ
ถาไมสนิทสวนใหญกเ็ รียกเปนทางการ แตคาํ วาเจานายมันก็ไมเลวเหมือนกัน
“ไดสิ ใหอภิสิทธิ์เรียกคนเดียว เหมือนที่ฉันเรียกเธอวานองมึน”
“ไมตองยิ้มเลยนะคะ”
ชอบจังเวลานองมึนทําหนายนยูมูทูกระเงากระงอด แปลกไหม ถา
หญิงอื่นทําเชื่อเถอะวาไมนารักนาฟดนาจับกดเทานองมึนหรอก เฮอ นี่เขา
ตองอดทนตอไปใชไหม ตอใหเอาตัวมาอยูดวย แตจะใหเขาบุมบามรังแก
คนเขาเฝอก รังแกคนความจําเสื่อมมันก็ใชที่ เขาอยากใหเธอคอยๆ รื้อฟน
ความจําโดยไมตองกดดันตัวเอง
“ขําเธอไง”
“ไมตองหัวเราะกันเลย กินไดแลวคะ”
“ดุจริง เหมือนเมียขึ้นทุกวัน” ประโยคทายเขาก็คิดแบบนั้นจริงๆ
นั่นแหละ คิดวาเธอคือเมีย ตอนนี้เปนเมียในมโนไปกอน เดี๋ยวคอยๆ ขยับ
ฐานะทีละนิดจนกวาจะเปนเมียที่ถูกตองตามกฎหมาย
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“กินเยอะๆ”
“ขอบคุณคะ แตฉันกินเองได” รูสึกเกรงใจ ก็เขานะสิทําตัวเกินหนา
เกินตาความเปนเจานาย แถมเมื่อกี้ยังพูดจาแปลกๆ จนเธอตองแสรงทํา
หูทวนลม หากเข็มจิราไมอาจปฏิเสธไดวาสิ่งที่เขาแสดงออกมันทําใหเธอ
รูสึกผอนคลายความตึงเครียดกอนหนาไดเยอะทีเดียว
รอยทัง้ รอยผูห ญิงชอบการเอาใจ และตอนนีเ้ ขากําลังทําอยู หญิงอืน่
ไมมีโมเมนตนี้ เขาไมเคยแสดงความออนโยน มันถูกปดบังดวยเกราะแหง
มาเฟย ทวายายเด็กหนามึนทําใหเขายิ้มออก ไมใชการเหอ เพราะเธอไมใช
ของใหม เรายังไมไดมีอะไรกัน แตคนตรงหนาสรางอํานาจบางอยางให
รบกวนจิตใจของเขาจนรูสึกเสพติดการมีเธออยูใกลๆ ยายแมวหนามึนจะ
รูไหมวามีอิทธิพลตอมาเฟยรายกาจอยางเขามากแคไหน
“แขนเธอไมถนัด”
“คอยๆ กินไดคะ” ตอบไปไมอยากใหเขาเอาใจมาก เพราะอะไรที่
มากไปมันจะพัฒนาเปนความเคยชินสงผลใหกลายเปนความเคยตัว
“อยาขัดใจเจานาย” นัน่ ไมใชคาํ สัง่ แตเปนประกาศิต คนความจําเสื่อม
ตองเชือ่ ฟง สุดทายจําตองอาปากเมือ่ เขาคีบขาวปน มาจอใกลๆ คําแลวคํา่ เลา
จนเขาแทบไมไดปอนตัวเอง คนกินก็กินเขาไปสิ กินจนจุกจนตองยกนํ้าซุป
มิโซะขึ้นดื่มดับความจุก แตก็ยกลําบากสักหนอย
“คอยๆ ดื่ม” คนตัวใหญมองอยางเปนหวง สุดทายขยับเกาอี้เขามา
ใกลชวยประคองถวยซุป จนเธอละปากเขาก็จับไปวางดานขางใหเรียบรอย
“แลวคุณรามอส อะ เออ เจานายไมกินละคะ”
“อยากปอนผูชวยคนใหมกอน อยากใหหายไวๆ เห็นเธอเจ็บตัว
แบบนี้ฉันก็รูสึกไมดี” รอยแผลที่ขมับเธอตอนนี้จางลงแลว เขาจะใหเธอไป
พบแพทยที่ดีที่สุด ไมอยากใหมีรอยแผลเปนบนใบหนาสวย
“เจ็บหัวบางไหม”
“ไมคะ แตมีปวดบางเล็กนอย อยากจําไดไวๆ ไมอยากเปนภาระให
กานตมณี 47

เจานายนานๆ”
“เปนตลอดชีวิตฉันก็เลี้ยงไหว” ความจริงคือคิดไปไกลกวานั้นแต
ไมไดพูดออกมา มือหนายกผาเช็ดปากใหคนตัวเล็ก เมื่อซอสเปอนบริเวณ
มุมปากเล็กนอยๆ
“ฉันจะพยายามทํางานใหคุมคาที่สุดนะคะ”
ตอบเสียงเบา ไมรูสิ แววตาอาทรหวงใยคูนี้ทําเอาใจสั่น และสั่นอยู
บอยๆ เมื่อเขาเขาใกล การตั้งใจทํางานคงเปนสิ่งเดียวที่พอจะตอบแทน
ความชวยเหลือของเขาได
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2

เจานายขา

สองสัปดาหตอมาเข็มจิราไดงานเปนผูชวยของเจานายมาเฟย เธอ

มาอยูน วิ ยอรกเมืองหรูผดู เี ต็มไปดวยเหลาไฮโซเซเลบดัง คาครองชีพไมตอ ง
พูดถึง มันแพงมากๆ จะกินอะไรแตละอยางนี่พึ่งแตรานสะดวกซื้อจริงๆ
แต...เจานายของเธอรวยคะ เขามีเงินเดือนใหเดือนละสองแสน แลวเมื่อ
อาทิตยกอนหลังถอดเฝอกเรียบรอยเธอก็ไดบัตรเครดิตไมจํากัดวงเงินมา
หนึ่งใบ ตอนแรกจะไมรับ แตคําตอบของเขาคือเผื่อจําเปนตองใช เพราะ
บางทีอยากกินอะไรเธอจะไดซื้อไดสะดวก
ใจปาไปอีกคะเจานาย รวย หลอ มีเสนห และพลังแหงการทําลายลาง
สูงมาก ตลอดเวลาที่เธอตามเขาไปทํางานหนึ่งสัปดาหมานี้ เธอเรียนรูอะไร
หลายๆ อยาง ดีวาเธอเกงภาษาจึงเขาใจอะไรงาย มีคุณไมคเปนพี่เลี้ยงให
อีกที แมจะยังไมเขาใจทั้งหมด แตก็ตองเรียนรูอีกเยอะเลย เพราะธุรกิจ
ของเจานายมีเยอะมาก
กอก กอก
“วาไงคะ”
กานตมณี 49

“มี ข องมาส ง ค ะ คุ ณ เข็ ม ” เสี ย งของแม บ  า นร า งท ว มที่ ค อยดู แ ล
เพนตเฮาสเอยเรียกจากนอกประตู ใชแลว ที่ที่เธอพักคือเพนตเฮาสสุดหรู
ใจกลางนิวยอรก มองเห็นสวนสาธารณะใหญ เปรียบเสมือนปอดของที่นี่
ทัง้ ชัน้ นีเ้ ปนของเจานายมาเฟย บานบางหลังยังเล็กกวาทีน่ ี่ แยกเปนสัดสวน
แถมยังมีสระวายนํ้าสวนตัว มีสวนหยอมจําลองนั่งจิบชากาแฟไดอยาง
สบายใจ นี่คือขอดีของคนรวย
“ของอะไรคะ”
“ไปดูเองดีกวาคะ” พอเปดประตูหองนอน แมบานรางทวมก็อมยิ้ม
สุดทายเธอจึงเดินออกจากหอง ออ วันนี้ที่ไมไดไปทํางานเพราะเจานาย
มาเฟยใหเธอไปหาหมอ เช็กรางกายอีกทีตาม ก็เลยตองตามใจ ขัดใจไมได
เสียดวยสิคะทานผูชม แลวนี่พอกินขาวเที่ยงก็กลับเพนตเฮาส
ร า งเล็ ก ในชุ ด กางเกงยี น ส เ สื้ อ ยื ด เดิ น มาถึ ง ห อ งโถงรั บ รองแขก
มีพนักงานสาวสวยยืนอยูในชุดสูท พอเห็นเธอเจาตัวก็โคงคํานับอยาง
นอบนอม แตอะไรก็คงไมเทาราวชุดเสือ้ ผาแปดราว ทัง้ เสือ้ ผาทํางาน ชุดนอน
ชุดลําลอง รวมถึงชั้นในและรองเทากระเปา นี่มันอะไรกัน
“สวัสดีคะคุณผูหญิง”
“คือฉันไม...”
“คุณคิมใหดิฉันนําเสื้อผามาใหคุณเลือกคะ ถาบนราวนี้ไมพอ ยังมี
ในแค็ตตาล็อกเราก็นํามาดวยคะ” หญิงสาวในชุดสูทนําเสนอ สวนเข็มจิรา
ยืนงงเปนไกตาแตก เห็นราคาแลวจะเปนลมลมพับ
“เดี๋ยวขอตัวเขาหองนํ้าแปบนะคะ”
“ไดคะ” พนักงานสาวยิ้มกวาง จะไมยิ้มไดไง เลนขนเสื้อผามาเสีย
ขนาดนี้ เจาหลอนคงกะฟนกําไร ไมไดการ ตองโทร.หาเจานายกอน บางที
อาจมีการเขาใจผิด สาวเจารีบเขาหองนอนกดมือถือหาเจานาย เปนนานจน
สายเกือบจะถูกตัดอยูแลว แตปลายสายกดรับกอน
“วาไงนองมึน”
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“เจานายคะ คือมี...”
“เลือกเลย ชอบชุดไหนก็เลือก ไมตองกลัว เขาจะเก็บเงินที่ฉันเอง”
วะ วาไงนะ ตกลงเรื่องจริงเหรอเนี่ย เจานายสั่งเจาของหองเสื้อให
เอาเสือ้ ผามาใหเลือกถึงที่ หญิงสาวกลืนนํา้ ลายเหนียวๆ ลงคอ เขาไมรหู รือไง
วาราคามันแพงมาก ขืนหลับหูหลับตาซื้อเงินเดือนเธอหมดพอดี
“ไมคะ มันแพงไป แลวฉันก็เพิ่งทํางานกับเจานายเองนะคะ”
“คิดมาก ฉันจายใหโอเคไหม”
“เยอะไปคะ เสือ้ ผาราคาถูกฉันก็ใสไดนะคะ ไมจาํ เปนตองแบรนดหรู
แบบนี้ มันสิ้นเปลืองโดยใชเหตุคะ” สาวเจารีบปฏิเสธ อยากไดนะอยากได
แตมันก็เกินตัว เธอไมใชดาราไมใชไฮโซ ไมจําเปนตองสวมของดีขนาดนี้
“อยาเรื่องมาก ฉันสั่งก็ทําตาม จะเอาหมดเลยก็ไดฉันพรอมจาย
และไมตองกลัววาฉันจะไปหักกับเงินเดือน สวนนี้เกี่ยวกับภาพลักษณ เธอ
เปนผูช ว ยฉันตองดูดี ไมใชทาํ ตัวเปนยายยาจกมักนอย” ทีร่ า ยยาวมาทัง้ หมด
นะเหตุผลคืออยากใหเธอรับความปรารถนาดีของตัวเองไว ถาไมชักแมนํ้า
ทั้งหาเจาตัวก็จะไมยอมรับ
“ทราบแลวคะ”
“ทราบแลวก็ไปเลือก เอาแบบที่เธอชอบ ถาฉันกลับไปแลวไมเห็น
เสื้อผาอยางนอยสามสิบชุด ไดเห็นดีกัน” ขมขูสงทาย
“แต...”
“รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ชุดราตรีดวย ถือวาเตือนแลวนะ”
มีหัวเราะหึๆ ในตอนทาย ไมใชอะไรหรอก รามอสนึกหนาใสๆ ออกวาจะมี
สีหนาแบบไหน เฮอ...มึนก็ยังเปนคนมึนตอไป อยูดวยกันมาสองอาทิตย
แลวก็ยังไมเขาใจอีกวาสิ่งที่เขาทําและแสดงออกไปทั้งหมดนั้น เธอเปน
คนแรกที่ไดรับมัน
“เจานายจอมเผด็จการ”
“วาอะไรนะ”
กานตมณี 51

“ปะ เปลาคะ” ตอบเสียงตะกุกตะกัก ขนาดพูดเบาแลวยังจะไดยิน
อีกแนะ สาวเจาแบะปากมองบน เขาจะใจดีกบั ลูกจางอยางเธอเกินไปแลวนะ
หญิงอื่นอาจชอบ แตกับเธอมันไมใช ไมรูสิ เธอวาชีวิตเธอมันตองลําบาก
แนๆ ไมงั้นคงไมดิ้นรนไปหางานทําถึงเซี่ยงไฮ เฮอ เมื่อไรเราจะจําไดสักที
“รีบออกไปไดแลว เจาของหองเสื้อจะไดไมรอนาน”
“ทราบคะ”
“รูแลวก็อยาดื้อ สั่งอะไรใหทําตาม รูใชไหมวาเจานายคนนี้ไมชอบ
ถูกขัดใจ” แลวเขาก็หวั เราะหึๆ เหมือนคนโรคจิตมาตามสาย เข็มจิราสายหนา
เหลือจะกลาว การไมทําใหเขาโมโหก็คือไมหาเรื่องใสตัว ฉะนั้นคอยดูนะ
จะเลือกสักรอยชุดใหเขากระเปาฉีกไปเลย
“มาแลวเหรอคะ”
“คะ ยังไงรบกวนชวยเลือกชุดออกงานใหสักสิบชุดนะคะ แลวก็
ชุดทํางานอีกสิบชุด สวนชุดนอนฉันกับเสื้อผาลําลองฉันจะเลือกเองคะ ออ
รองเทากระเปาดวยคะ”
“ยินดีเปนอยางยิ่งคะคุณผูหญิง” พนักงานสาวยิ้มกวาง จากนั้น
จึงเลือดชุดราตรีใหเธอไดลองสวม และเชื่อไหมวาแตละชุดสวมออกมา
แลวมันสวยมาก สวยเหมือนดาราไฮโซที่เคยเห็นตามทีวี และแนนอนราคา
แพงมาก ชุดราตรีแตละชุดตีเปนเงินไทยเกินสามแสนทั้งนั้น
“ชุดออกงานครบแลว คราวนี้ลองชุดทํางานนะคะ เอาแบบสาวมั่น
เกๆ เลยคะ เรียบหรูดดู มี สี ไตล” เจาหลอนนําเสนอ และชุดทํางานแตละชุด
ก็เกินครึ่งแสน สมกับเปนแบรนดดัง นอกจากมีช็อปหนารานในยานไฮโซ
ก็ยังบริการใหเลือกสรรถึงที่ เหมือนที่เธอกําลังไดรับบริการอยูตอนนี้
“รองเทามีหลายคูท ไี่ ซซไมผา น ยังไงดิฉนั สงตามมาในวันพรุง นีน้ ะคะ”
“ไดคะ”
“ขอบคุณทีใ่ ชบริการคะคุณผูห ญิง” วาแลวเจาหลอนก็โคงคํานับสวยๆ
กอนพนักงานของทางรานจะเขามาเอาเสื้อผาที่เหลือกลับไป
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“คุณเข็มคะ คุณคิมบอกวาใหคุณอาบนํ้าแตงตัวคะ เดี๋ยวคนรถจะ

ไปสงคะ”
“ไปไหนเหรอ” ความจริงนี่ก็หกโมงเย็นแลว เธอตั้งใจจะเขาครัวทํา
อะไรงายๆ กิน ตอนนี้แขนกลับมาใชงานไดตามปกติ เธออยากอาหารไทย
แซบๆ และสิ่งที่จะทําก็คือยํา เพราะงายหนอย สวนสมตําคงตองไปซื้อ
วัตถุดิบที่ยานไชนาทาวน เพราะที่นั่นเปนศูนยรวมวัตถุดิบจากเอเชีย
“ไมทราบเหมือนกันคะ บอกใหสวมชุดที่ซื้อวันนี้คะ”
“ออ ตองเปนกระโปรงใชไหม”
เขาไมไดบอกวาจะพาไปไหน แตคิดไวกอนแลวกันวาคงไปออกงาน
ชางเหอะ เลือกสักชุด เอาเดรสคอปาดสีนํ้าตาลออนแลวกัน เพราะชวงอก
ประดับดอกไมสวย ดูเกๆ ไมหวานไมเรียบเกินไป
“เดี๋ยวดิฉันชวยคะคุณเข็ม”
“ไมเปนไรจะ ฉันทําเอง เดีย๋ วรีบอาบนํา้ แตงตัวเลย” วาแลวก็เดินเร็วๆ
เขาหองนํ้า มีสายตาของแมบานมองตามหลังดวยความเอ็นดู
ใชเวลาเพียงไมนานเข็มจิราก็เดินออกจากหอง ปาแมบานถึงกับมอง
ดวยความตะลึง ความที่เจาตัวชอบสวมเสื้อยืดกางเกงยีนสจึงไมเคยเห็น
ในลุคสวยหวานนารัก มองมุมไหนก็ดดู ไี ปเสียหมด ไมแปลกใจเลยวาทําไม
เจานายจึงพาเธอมาไวใกลตัว หวงดังไขในหิน
“พอไปไดไหมคะปา”
“คุณเข็มสวยมากเลยตางหากคะ”
“ไมหรอก นี่ธรรมดา” ก็แคเดรส และเปนครั้งแรกที่เธอสวมคัชชู
สีเขากับชุดแทนรองเทาผาใบเซอๆ ในแบบที่ชอบใส รูสึกแปลกๆ เขินๆ
เหมือนกัน เพราะมันไมเหมือนตัวเองเทาไร แตก็นั่นแหละ อยากแตง
ใหเกียรติเจานาย จากผูชวยจะกลายเปนคนใชเอาได แบบนั้นไมเหมาะ
เธออยากดูดีสมกับเงินเดือนแพงๆ
“ไมธรรมดาเลยคะ”
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“วาแต ไปที่ไหนเหรอคะ”
“คนรถจะพาไปคะ คนรถรออยูหนาตึกแลว” เข็มจิราสูดลมหายใจ
เรียกความเชือ่ มัน่ กอนควากระเปาเดินออกจากหองสูทไปยังหนาลิฟตวไี อพี
กดไปชั้นลาง พอถึงคนขับรถก็รีบเดินเขามา ซึ่งเปนการดของเขานั่นแหละ
รีบโคงคํานับผายมือนําเธอไปยังรถคันหรูแบบกันกระสุน การทีเ่ ธอเขานอก
ออกในตึกนีพ้ นักงานเห็นเปนเรือ่ งเคยชินไปแลว และแนนอนหลายคนคิดวา
เธอคือเมียเก็บของเจานาย
เมียเก็บ! ใชคะ ไดยินกันไมผิดหรอก วันหนึ่งเธอไดยินพนักงาน
ทีเ่ ลิกกะแลวซุบซิบ ปากคนมันหามยากจริงๆ แตจะคิดอยางไรก็แลวแตเถอะ
ไมอยากสน คนอื่นเดือดรอนกับความสุขของเธอคงตองปลอยเขาไป เรื่อง
แบบนี้เจอมาจนชินแลวไมใชเหรอ คิดวางั้นนะ คนเราไปอยูไหนก็แลวแต
หนีไมพนการถูกนินทา
“เจานายเขาจะพาฉันไปไหนเหรอคะ” เธอชวนคนขับคุย รายนัน้ เพียง
ยิ้มเล็กนอยผานทางกระจกมองหลัง
“รานอาหารครับ”
“ไมรูคนจะเยอะหรือเปลานะคะ”
“เปนธรรมดาครับ ชวงคํ่าก็ตองเยอะ”
“วาแตคุณชื่ออะไรหรือคะ” คนนี้เหมือนจะเปนมากกวาการด เพราะ
ดูเหมือนการดคนอืน่ ๆ จะใหความเคารพเขาพอๆ กับเคารพคุณไมค คงเปน
หัวหนาการด เดาๆ เอานะ
“ผมคารกครับ”
“ยินดีที่ไดรูจักนะคะ เห็นหนากันบอยๆ แตฉันยังไมเคยรูจักชื่อคุณ
เลย”
“ผมเปนหัวหนาการดครับ” เขาบอกพลางสงยิม้ ใหเหมือนเดิม ผูห ญิง
คนนี้ของเจานายบอกตรงๆ วาเธอนารักนาถนอม เขาเปนผูชายมองออกวา
เจานายรูส กึ อยางไรกับเธอ ซึง่ ก็ไมแปลกหากจะมีใครตกหลุมรักเธอไดงายๆ
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เพราะดวงตาของเธอสุกใสไรมลทิน รอยยิ้มพิมพใจมองแลวเพลินตา
“ฉันคงไมตองแนะนําตัวหรอกเนอะ”
“ไมครับ ทุกคนรูจักคุณเข็มดีครับ”
“แตฉันจําตัวเองไมได”
“นั่นไมใชปญหาหรอกครับ เปนในแบบที่เปนอยางตอนนี้ดีแลว” เขา
หมายถึงความเปนธรรมชาติโดยไรการปรุงแตง มันนามองกวาการสวม
หนากากเขาหา
“อีกนานไหมคะกวาจะถึง”
“ไมนานครับ สักสิบนาที” คารกตอบ ใหความสนใจกับการขับขี่ รถ
คอนขางเยอะเพราะเปนเวลาที่พนักงานสวนใหญเลิกงาน

ตื�นเตนอีกแลว พอรถจอดดานหนาการดของเจานายมาเฟยก็มารอ

รับตั้งแตหนาประตู มีคุณคารกลงมาดวย สวนรถพนักงานของตึกคงนําไป
จอดยังลานจอดให เปนบริการของโรงแรมชั้นนํา คาดวาที่แหงนี้นาจะเปน
โรงแรมหรู เพราะผูค นคอนขางเยอะทีเดียว เธอไดรบั ความสนใจ อาจเพราะ
มีชายสวมสูทเดินนําและเดินตามประหนึ่งผูหญิงชั้นนําระดับโลก ทั้งที่
ความจริงคือผูชวยมาเฟย
ลิฟตนี้ก็เหมือนกับหลายๆ อาคาร ตองใชคียการดแตะ ไมอยางนั้น
มันจะไมทํางาน ลิฟตขึ้นมายังชั้นบนสุด เธอเดินออกมาก็มีพนักงานสาว
ดานหนาโคงศีรษะใหการตอนรับ กอนเดินนํายังโตะที่อยูในโซนวีไอพี เปน
รานอาหารเอาตดอรแบบสามรอยหกสิบองศา ครัวนาจะอยูดานใน เพราะ
ตรงนี้ใชเปนเวทีการแสดงดนตรีอันไพเราะใหลูกคาฟง ที่ตั้งโตะของเขากับ
เธอยกสูงจากพื้นประมาณครึ่งเมตร ใหความเปนสวนตัว เพราะตกแตง
สไตลสวน มีฉากกั้นเหมือนมานนํ้าตกและมีดอกไมเรียงราย
“สวัสดีคะเจานาย”
เธอคอมศีรษะใหเจานายที่นั่งจิบแชมเปญรออยูกอนแลว ดวงตา
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ของเจานายวันนีแ้ ปลกไปกวาทุกวัน เขาจับจองเธอตัง้ แตศรี ษะจดปลายเทา
ทําราวไมเคยเห็น ทั้งที่ก็เห็นหนากันทุกวัน
“ฉันสั่งอาหารแลว”
“ขอบคุณคะเจานาย”
“เปนไงบาง เลือกไปกี่ชุด” ความจริงรามอสรูหมด เพราะคาใชจาย
ทัง้ หมดเขาเปนคนจัดการ ทีห่ มดไปวันนีถ้ า ตีเปนเงินไทยก็ราวๆ สิบกวาลาน
“ไมกี่ชุดคะ”
“มักนอยจริงๆ นองมึน” เขาวาพลางสายหนา มองใบหนาเนียนใสที่
แตงแตมไวอยางนารัก ใสๆ ไมตองโบกเครื่องสําอางเหมือนโบกปูนซีเมนต
ชุดที่หญิงสาวสวมก็ดูเหมาะสมกับวัย ไมแกและไมเด็ก เขาใจเลือกดี สวน
ผมปลอยยาว แตปดออกดานขางเผยใบหนาเนียน
“ฉันไมใชคนโลภนี่คะ”
“หึๆ ชอบจริงๆ เวลาเธอเรียกฉันวาเจานาย” แตจะชอบมากกวานี้ถา
เสียงใสๆ หวานๆ ครางกระเสาบนเตียงของเขา ใหตายดับ นี่เขากําลังรุกใส
ผูชวยตัวแสบใชไหม ดวงตากลมโตคูนี้ชักจะทําใหเขามีความอดทนตํ่าลง
ทุกวัน ไมอยากแสดงออกมากนักเพราะกลัวไกตื่น
“แลวไมดีเหรอคะ”
“ฉันอยากเปนอยางอื่นมากกวา” มาพูดแบบนี้คนฟงใจสั่นสิคะ แลว
อะไรคือทําตากรุมกริ่ม ดวงตาสีฟานํ้าทะเลของเขามันกําลังสงผลตอหัวใจ
ความจริงตลอดระยะเวลาที่อยูดวยกัน เข็มจิราพอรูแลวแหละวาหัวใจมัน
คลายจะไมใชของตัวเองอีกตอไป หากก็พยายามเตือนวาเธอตองเจียมตัว
“เจานาย พูดแบบนี้ไมดีนะคะ”
“แลวตองพูดแบบไหนละหืม”
ยิ้มกวางพลางยกแกวแชมเปญขึ้นจิบ พนักงานเริ่มลําเลียงอาหารมา
เสิรฟ เปนอาหารฝรั่งเศส แตละอยางดูประณีตพิถีพิถัน ตัวเธอเองเคยเห็น
แตในทีวี แตไมเคยไดชิมหรอก ราคามันแพงเกินกวาจะอยากกิน
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“กินสิ”
“เจานายก็กินดวยสิคะ มามองเข็มทําไม”
“หืม? เข็ม? ฉันชอบนะที่นองมึนแทนตัวเองแบบนี้ ฟงแลวนารัก”
นาฟดนากด และขยําขยี้บนเตียง ตายๆ! ทําไมในหัวของเขาตอนนี้
มีแตเรื่องอยางวา มันคิดเปนอื่นไปไมไดเลย ผูหญิงคนไหนก็ดับความ
ปรารถนาในกายตอนนี้ไมได เขาตองการเข็มจิรา แตก็นั่นแหละ อยากให
เธอมีความรูสึกตอกัน แคฉวยโอกาสพามาอยูดวยมันก็เกินพอ เขาควร
อดทนตอไปอีกสักหนอย
“เจานายเนี่ย พูดอะไรก็ไมรู”
“พูดจริง” เขายิ้มกวาง กวางในแบบที่คนภายนอกไมคอยไดเห็น
สวนใหญจดจําแตลุคโหดๆ แบดๆ มาเฟยที่เขาถนัดแสดงออกสื่อ
“วาแตทําไมวันนี้ชวนเข็มมากินที่นี่ละคะ คือมันตองแพงแนๆ”
“อยากชวน” ตอบสั้นๆ
“ชวนคนอื่นไมดีเหรอคะ สาวๆ ในสตอกของเจานายมีเยอะแยะ
จะเอาแบบโดงดังมีชื่อเสียงแบบไหนก็ได” เธอพูดเรื่อยๆ พลางตักอาหาร
เขาปาก รสชาติมนั อรอยและฟนมาก มีความละมุนแมขนาดเปนอาหารคาว
แซลมอนเลยนะเนี่ย ของชอบเธอเลย เอะ นี่เราเริ่มจําไดแลวใชไหม
คนตัวใหญหรี่ตาดุๆ สงมาให แมสาวซึนสาวมึน โคตรๆ เลยดวย
ยายผูชวยผูออนตอโลก เธอมองไมเห็นหรือวาเขาลงทุนขนาดนี้มันเพราะ
อะไร หากไมไดสนใจในตัวเธอ ไมสิ เขาไมไดสนใจแคตวั แตเหมารวมไปถึง
สีห่ อ งหัวใจของนองมึนดวย แตกลับมาบอกใหเขาไปหาหญิงอืน่ เสียอยางนั้น
เสียเซลฟ
“มองอะไรคะเจานายขา”
แนะ มาโยนเขาใหเปนของคนอื่น แลวก็มาทําลากเสียงยาว คลายจะ
ออยหรือเปลาไมแนใจ คนกําลังหงุดหงิดอยูตองผอนลมหายใจ ชักจะมาก
ขึ้นทุกวัน ขนาดไอไมคกับคารกยังมองออก เพราะตั้งแตกลับจากเซี่ยงไฮ
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เขาไมแยแสหรือไยดีเรียกผูหญิงคนไหนใชบริการ
“ชวยรูตัวดวย”
“เข็มงง จูๆ เจานายขาก็ทําหนาดุ”
“เพราะเธอไงยายบื้อ” ปากก็วาไปงั้น ความจริงคือกําลังตกหลุมรัก
ไมอยางนั้นจะพามาไวใกลตัวทําไม แถมเพนตเฮาสนั้นเปรียบเสมือนบาน
นอกจากแมบานมีอายุเขาก็ไมใหใครเขาไปหา ออ มีแมเขาอีกคน นอกนั้น
ถาจะกินหญิงเขาก็ไปจบโรงแรม และไมเคยสานตอ
“เจานายอะ มาวาทําไม เข็มไมไดบื้อสักหนอย” วาแลวก็ฉีกยิ้มกวาง
เอาใจ คนตัวใหญสายหนาไปมาเหลือจะกลาว มาทําทาทางนารักแบบนี้
หัวใจไมรักดีก็เตนแรงจะทะลุออกมา คนอยางรามอสไมเคยเปนแบบนี้
เธอจะรูบางไหมวาเขานะแอบเขาหองนอนของเธอตอนเที่ยงคืนทุกวัน
“มึนความรูสึกชา”
“ฮะ ความรูสึกชา อะไรคะ งงนะเนี่ย”
เห็นไหมละ มึนก็ยังเปนมึนคนเดิม เพิ่มเติมคือไมมีอะไรเปลี่ยน
หากเปนหญิงอื่นมีโอกาสแบบเธอ เชื่อเหอะปานนี้นะรีบทอดกายถวายตัว
ใหเขาเชยชมไปแลว แตก็นั่นแหละ เพราะเธอเปนแบบนี้ไงเขาถึงชอบ ไมสิ
มันนาจะมากกวานั้น แตเขายังไมอยากสนใจวาไอความรูสึกบาๆ มันเรียก
วาอะไร
“ชางเถอะ กินตอไปอยาไดหยุด”
“แนนอนคะ ของอรอยแพงลิ่วขนาดนี้ เข็มไมพลาด” ยิ้มจนตาหยี
แลวก็จดั การอาหารจานแลวจานเลา อาหารฝรัง่ เศสเขาเนนประดิษฐจานใหญ
มาก แตตรงกลางมีนิดเดียว ฉะนั้นไมตองแปลกใจวาทําไมเธอถึงกินหมด
และภาพของเธอก็บันทึกในสมองคนมอง ที่มองเพลินจนลืมจัดการอาหาร
ตนเอง เอาแตยกแชมเปญขึ้นจิบแลวก็ยิ้ม
“คอยๆ กิน ไมตองรีบ”
“ก็ไมไดรีบนี่คะเจานายขา” มีขาอีกแลว อีตรงขานี่แหละเจานาย
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อยางเขาอยากจะเลื่อนขั้นตัวเองทันที เฮอ ยิ่งมองยิ่งอยากจับฟด!
“อาว เจานายไมกนิ เหรอคะ” เธอเลิกคิว้ เล็กนอย กอนจะขมวดเปนปม
กลางหวางคิ้ว มองใบหนาหลอเหลาที่เอาแตจิบแชมเปญไมจัดการอาหาร
มันพรองไปเพียงนิดเดียว
“มองเธอกินแลวเพลิน”
“ไมไดนะคะ ไมกินตอนนี้เดี๋ยวหิวกลางดึก เจานายยิ่งนอนดึกอยู
ดวย”
“หวงฉัน?”
“ตองหวงสิคะ เจานายคือเจานายของเข็มนี่นา” จะนารักไปไหน
ยายผูชวย มาพูดจาทําใหหัวใจบางจนแทบปลิวไปตายแทบเทาเธอ
คนตัวเล็กไมรูเลยวากําลังไดรับสายตาชนิดไหนจากคนที่ไดชื่อวา
เปนเจานาย อาจเพราะเอาแตสนใจอาหารหลากหลายตรงหนา รามอส
ถึงกับวางแกวแชมเปญแลววางมือทาบบนอกดานซาย หัวใจดวงเดิมแต
มันไมเหมือนเดิม และมันคงจะไมมีวันเหมือนเดิม
เปนเรื่องถนัด มันคลับคลายคลับคลาเหมือนจะจําไดวาเธอชอบกิน
มากๆ หญิงสาวสมองเสื่อมจึงไดแตยิ้มกวางเอร็ดอรอยชนิดที่วาไมสนใจ
ใครอืน่ บรรยากาศมีเพียงเสียงบรรเลงจากนักรอง จากมุมนีม้ องเห็นชัดเจน
แตก็ไมมีใครสนใจหรอก ของกินมันนาสนมากกวา
“สั่งเพิ่มอีกไหมมึน”
“ไมตองแลวคะ พุงเข็มกางแลวเนี่ย เจานายเลี้ยงดี”
“ยินดีเลี้ยงไปตลอดชีวิต” ไมพูดเปลา ยังสงสายตาเปนประกาย
ระยิบระยับ คนที่สนุกกับการกินเปนชั่วโมงทําหนานิ่วแกมปองพองลม
จนคนตัวใหญอยากจะสูบลมออกจากแกมเธอดวยปากของตัวเอง เอาแลว
ไหมละ วนมาหื่นอีกจนได สาบานวานี่เปนนิสัยที่ติดมาจากเพื่อน ยํ้าวาติด
มาจากเพื่อน
“เจานายขาของเข็มชอบพูดเลนอยูเรื่อย”
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“ไมไดพูดเลน ฉันจริงจัง”
“ไมคุยแลว ไปเขาหองนํ้าดีกวา” ไมใชอะไรหรอก มันเขินมันวางตัว
ไมถูก แลวก็กินเยอะจนปวดเบา ขอเขาหองนํ้าไปขมความประหมาหนอย
แลวกัน
“ไปเปนเพื่อนไหม”
“ไมเปนไรคะ เชิญเจานายตามสบาย”
ยิ้มบางๆ แลวลุกเดินแยกตัวไป รามอสหันไปทางไมค เพียงแคนี้
เปนอันรูกัน ไมคที่นั่งอยูอีกโตะกับคารกจึงลุกเดินตามไปดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหผูหญิงของเจานาย

พอเดินกลับมาที่โตะ เกาอี้ของเข็มจิรามีสาวสวยคนหนึ่งนั่งอยู

หนาตาคุนๆ เหมือนนางแบบแถวหนาของรันเวยนิวยอรก แลวก็ใชจริงๆ
ผูหญิงคนนั้นคือโคลอี้ สาวสวยผมบลอนด เจาหลอนหันมามองเมื่อเห็น
เข็มจิรามาหยุดยืน ใหตายเถอะ ไมชอบสายตาที่เจาหลอนแสดงออกเลย
จริงๆ แลวดูสิ ยังนิ่งทําเปนทองไมรูรอนไปอีก
“ผูหญิงคนนี้เหรอคะ ที่คุณพามารับประทานอาหารในรานหรู ไมนา
เชื่อ” สายตาหลอนประเมินมองตั้งแตหัวจดเทา และแนนอนวิญญาณ
ความไมยอมคนทําใหเข็มจิราใชสายตาแบบเดียวกันมองกลับไป ยุคสมัย
มันเปลี่ยนไปแลว เธอไมใชนางเอกที่จะตองยอมถูกดูแคลนฝายเดียว
“ยังไงเหรอ”
“ก็แบบ เหมือนกาที่พยายามเปนหงส”
“หงสหรือกาอยูท กี่ ารพัฒนาดานความคิดคะ หรือจะเรียกวาใชสมอง
ก็คงไมผิด ภาพลักษณจะทําใหดูดีแคไหนก็ได แตยกเวนจิตใจที่มันจะ
สอสันดานวาคนคนนั้นเปนคนแบบไหน” นี่ไง มันตองเจอลูกขยี้แบบนี้
อยาคิดนะวาเปนคนดังแลวจะมากดคนอื่นฝายเดียว
“นี่เธอ มันจะมากไปแลวนะ”
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“กรุณาลุกดวยคะ นี่เกาอี้ฉัน”
“แตวา รามอสคะ คือ...”
“ผูชวยของผมพูดถูก คุณกลับโตะไปเถอะ”
“คุณมากับแมนี่จริงๆ งั้นเหรอคะ” เจาหลอนแบะปากไมอยากเชื่อ
แลวก็ตอ งเมมปากเมือ่ ไดรบั สายตาแข็งกระดางไมพอใจจากรามอส แนนอน
วาเขาไมชอบใหใครมาตอวาหรือดูถูก เขาเองถึงจะรวยแตก็ไมเคยยกตน
ขมทาน ทุกอยางบนโลกใบนี้มันตองวัดกันที่สมอง แลวเมื่อครูที่เขานิ่ง
เพียงอยากรูว า นองมึนจะโตตอบอดีตคูค วงของเขาอยางไร แลวเธอก็ไมทาํ ให
เขาผิดหวัง เธอไมไดออนแอหรือยอมคน เถียงดวยถอยคําที่ชาญฉลาด
“อยาเสียมารยาทเรียกผูชวยของผมดวยนํ้าเสียงแบบนั้น”
“ก็มันจริงนี่คะ ผูหญิงแบบนี้...”
“โคลอี้ คุณเปนคนดัง แตก็ไมไดหมายความวาคุณจะเหยียดคุณคา
ความเปนคนของคนอื่นใหตํ่าเตี้ยเรี่ยดิน” นํ้าเสียงติดจะเย็นชาเอยขึ้น
ดวงตาจองเขม็งไมมีวี่แวววาพูดลอเลน ดีแคไหนที่เขาไมตวาดไลเธอไป
ผูหญิงคนไหนเวลานี้ก็ไมอยูในสายตาของรามอสทั้งนั้น ยกเวนนองมึน
เข็มจิรารูสึกหัวใจพอง อยากยิ้มแตตองกลั้นขมไว ไมอยากยอมรับ
วาเธอรูสึกดี เหมือนวาเจานายตองการปกปองเธอ ยายนางแบบคนสวย
ถึงกับนิ่งสะอึกหนาเสียไปเลย เหอะ ใหมันรูเสียบางวาใครเปนใคร โปรด
ลําดับความสําคัญใหมดวย ยกนี้เข็มจิราชนะใสๆ
“แลวเมื่อไรเราจะไดเจอกันคะ”
“ผมตอบไมได” แตความจริงคือไมตองการเจออีก หากเขาก็เลือก
ตอบดวยคําพูดถนอมนํ้าใจ ทวาการกระทําของเขามันชัดเจน วาตอไปนี้คง
ไมมีเธออยูในสายตา
“คุณทําใหฉันนอยใจนะคะ”
“นางแบบดั ง แบบคุ ณ ไม เ สี ย ใจหรอกโคลอี้ คุ ณ มี ห นุ  ม ๆ เข า หา
มากมาย”
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ความจริ ง คื อ เขาอยากจะบอกว า เธอไม ไ ด ค บหาแค เ ขาคนเดี ย ว
แตคบผูชายหลายคนเผื่อไวเปนตัวเลือก และนี่ก็เปนอีกเรื่องที่เขาหางเธอ
เพราะคนอย า งรามอสไม ต  อ งการสานต อ กั บ ผู  ห ญิ ง ที่ มี ผู  ช ายยุ  ง เกี่ ย ว
มากมาย เธอรํ่ารองอยากเปนคนพิเศษ แตในขณะเดียวกันเธอไมไดมี
ความซื่อสัตย
“แหม ฉันก็มีแคคุณคนเดียว”
“แนใจ?”
“เฮอ งั้นฉันไปกอนนะคะ” พูดจบก็ปรายตาอาฆาตมาทางเข็มจิรา
เจาตัวไดแตกลอกตามองบน ความหิวโหยกอนหนาหายไป เมื่อจูๆ ก็รูสึก
ตื้อและจุกขึ้นมา ผูหญิงของเขาแตละคนแซบๆ ทั้งนั้น มองดูตัวเองแลวถึง
ไมแย แตเธอไมใชคนมีชื่อเสียง จะเอาอะไรไปสูเขาได
“คิดอะไรอยู กินตอสิ”
“อิ่มแลวคะ” บอกพลางยกแกวแชมเปญของตนเองขึ้นดื่ม และก็ดื่ม
มากไปจนรูสึกมึน จากแกวสองก็เปนแกวสาม จนเจามือยกมือหามไมให
บริการเติมเครื่องดื่ม
“ทําไมอะคะ เข็มอยากดื่ม”
“พอเลย หนาแดงหมดแลวรูตัวไหม” นํ้าเสียงดุจริงจัง ไมรูเจาตัว
แกลงโงหรือไง เลนดืม่ พรวดๆ ติดตอกันแบบนัน้ มันทําใหซมึ เขากระแสเลือด
เร็วมาก เดี๋ยวก็เมากันพอดี ตองคอยๆ แกวงละเลียดจิบ ทําเหมือนโมโห
เอ...หรือจะโมโห
“ไมเมา แคนี้คนอยางเข็มจิราไมเมาหรอก หึ” มีการทํานํ้าเสียงเยยๆ
บางอยางในลําคอ ควาแกวเครื่องดื่มมาจอปาก แตคนตัวใหญลุกดึงแกว
ในมือบางออก แลวยอตัวดึงรางเล็กเขามาไวในออมแขน พยักหนาใหไมค
เปนคนจัดการเรื่องคาใชจาย คนตัวเล็กเมา ไดเวลาตองพาเธอกลับ
“เจานาย...อื้อ จะไปไหนเนี่ย”
“เธอเมาแลวนะมึน เมาไดนาเกลียดดวย ตองกลับ”
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“ไมอะ ยังไมอยากกลับเลย” นํ้าเสียงออแอลิ้นจะพันกันอยูแลว
นีข่ นาดดืม่ แคแชมเปญไปสามแกว ดีนะแกวสีเ่ ขายัง้ ไวทนั กอน ไมอยางนั้น
เผลอๆ ไอของทีก่ นิ เขาไปไดขยอนออกมากองขางนอก โตะอืน่ มีหนั มองบาง
แตการดมาอํานวยความสะดวกจึงรวดเร็วทันใจ ไมนานก็เขามาในรถยนต
สุดหรู
“ดื้อ”
“ไมไดดื้อเลยนะคะ เจานายขา...” ขาลากยาวไปอีก แถมยังเงยหนา
มองคนตัวใหญท่ีพยุงดวยสายตาหวานเชื่อม ใชแลว ตอนนี้เขากําลังพา
คนมึนเมาของจริงเขามาในลิฟต ความจริงการดจะเขามาชวย แตเพียงเขา
ตวัดหางตาดุๆ มอง พวกนั้นก็ไดแตเดินตามระมัดระวังใหหางๆ
แนละ คนมันหวง เขาใจคําวาหวงไหม ชัดๆ ไมตอ งแปลซํา้ การทีเ่ ขา
พาเธอมาอยูดวยกันแบบนี้มันก็แจมแจงแลววาเขาใหผูหญิงคนนี้ยืนใน
ตําแหนงไหน ไอตําแหนงผูชวยบาบอนะบอกเลย อุปโลกนมาเพื่อเธอ
ลอลวงใหคนความจําเสื่อมยอมรับขอเสนอเทานั้นเอง
หึ จะวาเขารายก็ยอมรับ คําวามาเฟยมันก็ไรซงึ่ คําจํากัดความอยูแ ลว
รูแควาอะไรที่อยากได รามอสตองได!
“คุณเข็มทาจะเมามากนะครับ”
“จูๆ ก็ดื่มแชมเปญติดกันสามแกว ไมมึนเมาก็บาแลวไมค” เขาตอบ
คนสนิท ไมคเดินมาชวยปดประตูหองใหเจานาย กอนแยกไปพักผอนยัง
หองของตัวเอง ซึ่งอยูชั้นลางพรอมๆ พวกการด

“เจานายขา เจานายคะ เจานาย คิกๆ”

ใชแลวครับ นองมึนคนดีตอนนี้มึนไดที่จริงๆ มาทําทาทางนารัก
ยั่วยวนตบะอันแรงกลา เขาพาเธอมาบนเตียงแลวจะออกไปเรียกแมบาน
มาจัดการเปลี่ยนชุดให
แต...มันไมงาย เพราะจูๆ นองมึนที่สุดในโลกก็กระชากแขนของเขา
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จนลมไปบนเตียง พอเขาขยับตัวนั่ง คนมึนก็รีบดีดกายมาครอมทับแลวใช
มือจิ้มๆ แกมของเขาไปมา ทําเหมือนแกมเขาเปนมารชแมลโลวนุมนิ่ม
ถามจริงเมาแลวติงตองก็ไดดวยหรือครับทานผูชม
“เจานายขามีหนวดดวย จัก๊ จีอ้ ะ” แลวก็จมิ้ ๆ อยูอ ยางนัน้ สวนอีกมือ
ลูบไลไรหนวดไรเคราเลนเบาๆ ยายมึนเอย จะมาเลนแบบนี้กับผูชาย
ที่อยากจับเธอเขมือบกลืนลงทองไมไดนะ
“อยาซน”
“ไมไดซน” แตจิ้มหนาเขาเรื่อยๆ อีกมือก็ไลเบาๆ อยูตรงคาง เลน
หนวดเขาไมไปไหน กอนเจาตัวจะยืน่ หนาเขามาใกล จองมองดวงตาของเขา
อยางเอาเปนเอาตาย และเขาก็ทาทายดวยการจองกลับ คนอยางเขากลัว
เสียที่ไหน แลวเธอก็ใชสองมือโอบประคองใบหนาหลอเหลาไว
ถามวาเมาไหม เข็มจิราคิดวาตัวเองมึนมากกวา จิตใตสํานึกมันก็รู
แหละวาตอนนี้กําลังทําอะไรอยู และมันเปนสิ่งที่ไมควรทํา แตเขาใจไหมวา
ยามปกติเธอคงไมกลา เมือ่ แอลกอฮอลในกระแสเลือดมันวิง่ พลาน รางกาย
มันก็เลยแสดงในสิง่ ทีค่ ดิ ไววา อยากทําออกมา ถึงแมพรุง นีต้ นื่ มาแลวจะอาย
แตเธอก็อยากใกลชิดผูชายมาเฟยที่เปนเจานาย เขาอยูสูงในขณะที่เธอเปน
แคลูกจางที่ไมรูวาเขาจะเลิกจางวันไหน
“มองอะไรหืม”
คราวนี้คนที่นั่งมานานจับปอยผมที่ระใบหนาเนียนไปทัดหูใหอยาง
เบามือ ตอนนีห้ วั ใจไมรกั ดีเตนแรงมาก มันอยากกระชากเธอกดลงบนเตียง
แลวปูยี่ปูยําใหสาแกใจ ไมรูหรือวาตอนนี้แคทานั่งเธอก็ยั่วกิเลสราคะเขาให
ปะทุหนัก กายแกรงก็ดีดตัวเติบใหญอยากรวมเรียงเคียงหมอนจะแย
“เจานายขา...”
“อืม วาไง”
“ถาวันหนึ่งเจานายเจอคนที่ทํางานเกงกวาเข็ม เจานายจะไลเข็มออก
ไหมอะคะ เจานายจะเลิกจางไหม” วาแลวก็ทาํ ทาจะตัดเขาดรามาหนาตาเฉย
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แคคิดวาจะตองกลายเปนผีไมมีศาล มานนํ้าตาก็เออคลอ มองดวงตาสีฟา
นํ้าทะเลของเจานายแลวอยากรองไหจริงๆ เลย
“ถามอะไรแบบนี้”
“ตอบสิคะ เข็ม...แคอยากรู กลัวถูกทิ้ง เข็มไมอยากถูกทิ้ง” ทําทา
เบะปากจะรองไห อารมณของผูหญิงชางปรับเปลี่ยนไดอยางรุนแรงจน
ตามไมทัน ดวงตากลมโตชอนมองคาดหวังกับคําตอบของเจานาย
“มึนจริงๆ นะเรา”
“เข็มไมไดมึน”
“ไมมนึ แตคดิ มาก คิดเปนตุเปนตะ ฉันไมมวี นั ทิง้ เธอหรอกยายผูช ว ย
หนามึน เขาใจไหมหืม” มือหนาโอบเอวบางเมือ่ เจาตัวเบะปากกําลังจะรองไห
พอเขาพูดแบบนั้นเจาตัวก็ยิ้มหวานสงมาให กอนจะทําในสิ่งที่มาเฟยหนุม
ตองอึ้ง ลําตัวเกร็งแข็งทื่อขึ้นมากะทันหัน
พอเจานายบอกวาจะไมทงิ้ เทานัน้ เข็มจิราก็ยมิ้ หวานซบลงกับอกกวาง
ขยี้ใบหนาถูไปถูมาเหมือนเด็กนอยตองการความอบอุน ไมรูสิ ถึงจะเปน
เพียงลมปากเธอก็เชื่อวาเจานายจะไมทิ้ง เพราะถาจะทิ้งเขาคงไมพาเธอมา
อยูที่อเมริกาดวย ทั้งที่จะไมดูดําดูดีก็ยังได
ความรูส กึ คือมันเหมือนมีทพี่ กั พิงกายพักพิงใจ เห็นเธอมึนๆ จําอะไร
ไมไดแบบนี้ แตเธอก็โหยหาความรักความใสใจจากใครบางคน โดยเฉพาะ
คนนัน้ คือเจานายมาเฟยรูปหลอ มันเปนอารมณแอบหวงลึกๆ และไมพอใจ
ที่เห็นผูหญิงคนอื่นซึ่งโปรไฟลดีกวาตนเขาใกลเจานาย มันทําใหเข็มจิรา
รูส กึ หวาดกลัวการโดนทิง้ เลยดืม่ ยอมใจไปเสียสามแกว ผลก็เปนอยางทีเ่ ห็น
คือมึนและพลามอะไรก็ไมรูที่มันดูตลก
“เจานาย” ไมถามเปลายังชอนตาขึ้นมอง กอนจะยกหนาออกจากอก
แกรงที่อุดมดวยมัดกลาม
“อะไรอีกเด็กมึน”
“จะไมทิ้งเข็มจริงๆ ใชไหม หามทิ้งนะ สัญญาแลว”
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“ถาจะทิง้ คงไมพามาดวยตัง้ แตแรก เมาแลวเพีย้ น คราวหลังหามดื่ม
มากเขาใจไหม เพราะถาฉันอดใจไมไหวใครจะรับผิดชอบ” คําพูดของเจานาย
มันแปลกๆ วาไหมคะ รับผิดชอบอะไร คนอยางเข็มจิราตองใหใครมา
รับผิดชอบดวยเหรอ เจานายมาเฟยพูดไมเคลียร
“หมายความวาไงเหรอคะ” มาทําเอียงหนานารักถามอีก
“ไมเขาใจก็ไมเปนไร ไหวไหม อาบนํ้านอน”
“ไดคะ ถึงจะมึนแตไมเมา”
“แลวจําไดไหมวาตัวเองกําลังจะทําใหฉนั ตบะแตก” เปลือกตาบางใส
กะพริบปริบๆ สายหนานอยๆ ไปมาเปนคําตอบวาไมเขาใจคําพูดอีกฝาย
“ยังมีหนามาทําคิว้ ผูกโบ” ไมพดู เปลายังใชมอื เขกหนาผากคนตัวเล็ก
จนสาวเจายกมือคลําปอยๆ ทําหนายนยูใส ที่โดนเจานายทํารายรางกาย
“มาเขกหัวเข็มทําไมคะเนี่ย” สงคอนใหไปหนึ่งที
“ยังไมสํานึก เพราะสิ่งที่เธอกําลังทําอยูคือการออย เขาใจไหม ชวย
รูตัวดวยเหอะมึน วาตัวเองกําลังนั่งตักฉัน แถมยังขยับตัวไปมาแบบนี้ ทํา
ลูกชายฉันตื่น”
แลวเข็มจิราก็เพิ่งสํานึกไดจริงๆ ทานผูชม มีบางอยางขยับในรมผา
สาวเจาไมรอชากระเดงจะลุกจากตักกวาง แตดเู หมือนมันจะชาไปคะ เจานาย
มาเฟยโอบกระชับกอนจะดันตัวเธอลงนอนแลวเขาครอมทับลงมา ยิม้ มุมปาก
ดวยทาทีเจาเลห
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3

ใกลกันยิ่งหวั่นไหว

ลมหายใจรอนๆ ปะทะผิวหนาเนียน หัวใจทีม่ นั แหวกมานความกลา

เตนแรงอยูแลว ตอนนี้แทบจะรัวเร็วเปนสองเทา ความใกลชิดนี้สุดแสน
อันตรายตอหัวใจของเข็มจิรา เจานายจะมาทําแบบนีไ้ มได แคนเี้ ธอก็เกินกวา
จะเรียกวาหวั่นไหวแลว ขืนมากกวานี้ พัฒนาไปไกลหัวใจเธอนั่นแหละ
ที่จะแย
“จะ เจานาย”
“อืม ฉันเปนเจานาย แลวควรลงโทษยังไงกับคนที่กลาทําใหลูกชาย
ฉันตืน่ ดี ไหนตอบซิผชู ว ยหนามึน” ไมถามเปลาเขายังจองลึกเขามาในดวงตา
กลมโต แลวเคลือ่ นใกลมาอีกจนปลายจมูกโดงๆ แตะกับปลายจมูกของเธอ
ทําไงดี ตอนนี้ไมสั่นแคหัวใจ รางกายก็สั่น
“เปนอะไร ทําไมนิ่ง ตอบสิ”
“คือ คือ...”
“แลวทําไมตองติดอาง ตัวสั่น กลัว?” เลิกคิ้วเล็กนอย ยิ้มมุมปาก
สนุกกับการไลตอนกวางนอยแสนมึนของตัวเอง ใช เธอเปนของเขา จะชา
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หรือเร็วก็ตองเปนของเขาแนๆ ใครอื่นอยาหวังเขาใกล เพราะมาเฟยอยาง
รามอสโคตรจะหวงของ เขาโนมตัวลงมาอีก ไมใชอะไร อยากจะสูดดม
ความหอมจากกายสาวใหชื่นใจ แมมีกลิ่นแชมเปญติดอยูดวย หากสิ่งที่
ทําใหเขามึนเมาไมใชกลิ่นนั้น แตเปนกลิ่นสาบสาวเฉพาะตัว
“ปะ เปลา ก็เจานายมาทําแบบนี้กับเข็มทําไมเลา”
“ฉันทําอะไร” แกลงถามไปงัน้ ความจริงก็รอู ยูว า ตัวเองกําลังทําอะไร
และมันชักมากเกินไปดวย แต...ขอเถอะ เขาทนมาจะครึ่งเดือนแลว ไมได
กินแคชิมก็ยังดี
“ก็แบบเนี้ยๆ อะ” สาวเจาออมแอมไมเต็มเสียง เขินไปหมด เขินจน
หนาแดงจากที่แดงเพราะฤทธิ์แอลกอฮอลในกระแสเลือดอยูแลว ใบหนา
เนียนไมกลามองสบเจาของดวงตาสีฟา นํา้ ทะเลแสนสวย ตาเขาฉํา่ พราวระยับ
จองมอง จนเธอทนไมไหวมองไดแปบๆ แลวก็หลบ
“แบบไหน”
“เจานายขี้แกลง”
“หึๆ เธอมันนาแกลงนี่นองมึน มาทําหนามึนเมาไดตลอด”
“เจานายแหละเมาหรือเปลา ทับจนจะแบนติดที่นอนแลว งวง อยาก
นอน”
“ยังไมใหนอน จายคาปรับทีท่ าํ ใหลกู ชายฉันตืน่ กอน” ยังไมลมื หรอก
วาที่ยื้ออยูแบบนี้เพราะเขาอยากจะชิมเธอ จําไดวาตอนอยูที่ปายรถเมล
เขาแคหอมแกมมันยังตราตรึงอยูจนถึงตอนนี้ จนอยากจะใกลชิดมากขึ้น
ทีละนอย คอยเปนคอยไปจนกวาจะไดเธอมาครองทั้งใจ
“ตะ แต อื้อ...”
ปากไดรูปทาบลงมาละมุนละไม ขบเมมกลีบปากอิ่มหยอกเยาใน
คราแรก คอยทวีความรอนแรงทีละนอย บดขยี้แลวบังคับใหคนตัวเล็ก
เปดปากดวยการใชลิ้นรอนๆ ไลบริเวณไรฟน มือหนาโอบกระชับมากขึ้น
เพิ่มความแนบชิดระหวางสองราง กระตุนความรูสึกของสองหนุมสาว
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ใจจะขาดพอๆ กับจะขาดอากาศหายใจ เข็มจิรากระอึกกระอักสะดุด
ลมหายใจตัวเอง สงเสียงอืออาในลําคอ วางมือบนอกแกรงขยุมจิกเสื้อ
ของเจานายมาเฟยจนเปนรอย ระบายความรูสึกยามที่แทบจะทําใหเธอ
ไมหลงเหลือสติใด ทําไมมันตองวาบหวามหวิวไหวใจสั่นตัวสั่นเหมือน
เจาเขาทรง
“อืม เจานาย คือ...”
“ดีจริง หวานมาก” หลุดปากบอกความรูสึก เปนแบบนั้นจริงๆ
หวานลํ้ากวาอะไรทั้งหมด หวานจนเรียกไดวาติดใจและมันคงจะทําใหเขา
เสพติดไดงายๆ
“ยะ หยุด หะ หายใจไมออก”
“เดีย๋ วชวยผายปอด” นํา้ เสียงคนตัวใหญกระเสา รอยยิม้ พราวระยับ
กดปากลงมาอีก ไมยอมใหคนตัวเล็กพูดอะไรไปมากกวานั้น พระเจา!
อยากตะโกนดังๆ ไมอยากหยุด รางกายกระหายอยากมากกวาการจูบ เขา
กําลังจะบาเพราะยายมึน เธอมีพลังการทําลายลางสูงมาก รูตัวบางไหมวา
ยิง่ มึนๆ เมาๆ แบบนีเ้ ขาอยากแตจะฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ การชิม
มันดูจะไมเพียงพอตอความตองการ
“อื้อ ฮือ เจานาย”
“อีกนิด ขออีกนิด”
โลภมาก นั่นคือสิ่งที่เกิดกับเขาตอนนี้ จูบแลวจูบอีกเหมือนคน
ตะกละตะกลาม อยากจะสูบวิญญาณเธอออกจากรางบาง นอกจากจูบ
หวานๆ ผิวของเธอยังนุม นิม่ ละมุนมือเหลือเกิน อยากจับอยากลูบไล วาแลว
ก็ถอนปากแลวซุกไซใบหนากับซอกคอหอมกรุน จนสาวเจาจัก๊ จีก้ บั ตอหนวด
พยายามยนคอหนี
แยแลว ถาเขาไมหยุดเข็มจิราตองตายแนๆ ตายเพราะหายใจไมออก
สติของเธออยาไดถามถึง มันหลุดลอยออกจากรางตั้งแตจูบแรก มือบาง
ที่ขยุมเสื้อเชิ้ตของเขาอยูคอยๆ เลื่อนไปบีบไหลกอนจะเลื้อยขึ้นโอบรอบ
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ลําคอแกรงในที่สุด ทุกอยางเปนไปโดยไมรูเนื้อรูตัว ลิ้นเล็กๆ ถูกดูดรัด
แลวดึงเลนพันตูจนแทบจะถูกกลืนเขาไปทั้งตัว จูบแบบนี้สูลวงเอาตับไต
ไสพุงของเธอไปเลยไหม เข็มจิราคิดอยางพราเลือน
“ยะ อยา...”
“ตัวออนเลย หมดแรงแลว?”
“ปะ ปลอยคะ ลุกดวย”
“ไมอยากลุก ลุกไมได ขออีกครั้งไดไหม”
“เจานายเมาหรือเข็มเมากันแนเนี่ย อื้ม...”
ใชแลว เขาจูบเธออีกครั้ง และอีกครั้งจนแทบกลืนกินเขาไปหมด
ทั้งตัว ไมรูสิ พอมีจูบแรกมันจะมีจูบตอๆ ไป ฉะนั้นขอจูบเถอะ เธอนารัก
นาฟดขนาดนี้ เขาไมไดจบั ขึงบนเตียง ขอไดกอดไดหอมไดจบู ก็ยาใจไดบาง
ก็ยังดี นี่ถาไอดีรอยสมันรูคงหัวเราะเขากรามคางแนๆ

เชาวันใหม เข็มจิราตื่นแลว แตวันนี้คือวันหยุด เมื่อวานก็หยุดมา

หนึ่งวัน สาวเจาปรือตาอยางเกียจคราน แลวพอกลอกตามองรอบหอง
สมองก็นึกทบทวนเรื่องเมื่อวาน ถึงกับตองยกมือสองขางปดหนาแลวกลิ้ง
ไปมาบนเตียง ใหตายดับ ภาพชัดเจนเสียขนาดนี้ เธอกับเจานายจูบกัน
“บาจริง จะมองหนาเจานายยังไง จะทําตัวยังไง ยายเข็มนะยายเข็ม”
ความอับอายระดับสิบจนไมอยากลุกจากที่นอน หากทําไดเพียงแค
คิด ตอนนีเ้ ปนเวลาเกือบแปดโมงแลว จะสายแลว ตองรีบลุกอาบนํา้ แตงตัว
ถึงจะเปนวันหยุดแตควรไปถามเจานายวามีอะไรใหเธอรับใชหรือเปลา
คงไมเปนไรหรอก แกลงทําหนาเนียนๆ ไมรูไมชี้ บางทีเขาก็อาจจะจําไมได
เหมือนกัน
สาวเจารีบเขาหองนํ้า จัดการตัวเองเรียบรอยภายในสามสิบนาทีจึง
ออกจากหอง พบคุณแมบานยืนสงยิ้มมาใหเหมือนเชนทุกวัน หากทําไม
เธอจึงรูสึกวาวางตัวไมถูก ทั้งที่เหตุการณเมื่อคืนนี้ปาแมบานก็ไมรูไมเห็น
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คนมันมีความผิดเลยอายจนไมกลาสูสายตา
“อรุณสวัสดิ์คะคุณเข็ม”
“คะ อรุณสวัสดิ์ วาแต...”
“เจานายรออยูที่สระวายนํ้าคะ” ไมทันพูดจบอีกฝายก็แทรกขึ้น
เสียกอน ตามคําสั่งของเจาของเพนตเฮาส เขาบอกวาหากหญิงสาวตื่นให
บอกวาเขารออยูที่สระวายนํ้า
“สะ สระวายนํ้า”
“ใชคะ รับกาแฟไปแลว และตอนนี้อยูที่นั่น สวนอาหารดิฉันจัดการ
ใหเรียบรอยแลวนะคะ” วาแลวแมบานก็แยกตัวออกไป
รางบางในชุดกางเกงสามสวนกับเสือ้ ยืดเดินผานหองโถงไปยังอีกดาน
ทางทิศตะวันตก ตรงนั้นเปนที่ตั้งของสระวายนํ้าสวนตัว ไมไดใหญมากแต
ก็ไมเล็ก มหาเศรษฐีเงินเหลือใชเทานั้นจึงจะสามารถซื้อเพนตเฮาสหรูหรา
ใหญกวาบานบางหลังกลางมหานครไฮโซแหงนี้ได
เสียงตีนํ้าดังใหไดยิน พอเดินพนประตูกระจกเธอเห็นรางใหญสวม
กางเกงวายนํา้ สีดาํ กําลังแหวกวายดวยทากรรเชียง เขาสวมแวนตากันนํา้ ดวย
ดูคลู และดูฮอ็ ตปรอทแตก ดวงตากลมโตเผลอมองเพลินจนเหมือนอีกฝาย
จะเห็นวาเธอมาแลว เขาจึงวายตรงมายังขอบสระดานนี้ โผลตวั พนเหนือนํา้
ถอดแวนตาออกแลวเสยผมไปดานหลังลวกๆ
แมเจา! เจานายขาของยายเข็มทําไมหลอลากดินขนาดนี้ละ เซ็กซี่
เบอรแรงจนขนาดเธอถึงกับเมาซิกซแพ็ก กลามอกแนนๆ มีไรขนปกคลุม
เลียบลูมีหยาดนํ้าเกาะพราวระยับไปหมด มันเลื้อยผานกลางทองมาจนถึง
ขอบกางเกงวายนํ้าแลวหายไปในนั้น กลามแขนก็แนนมาก นึกถึงตอน
สัมผัสเมื่อคืน
อาการใจสั่นเกิดขึ้นทุกครั้งยามอยูใกลอีกฝาย เผลอกลืนนํ้าลายกับ
ภาพสุดฮ็อต เรือนกายของเขาทําเอาเธอตองกลืนนํ้าลายซํ้าๆ จองมองเขม็ง
อยางลืมตัว วกสายตามายังเจาของรางใหญก็ตองอึ้งไปกับรอยยิ้มรายๆ
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การที่เขาสงยิ้มมาใหมันทําเอาขัดเขิน ขานี้แทบจะพันกันจนไมกลาเดินตอ
เจาของบอดี้สุดรอนแรงขยิบตาแลวกวักมือเรียก สาวเจายิ้มแหงๆ เอามือ
ชี้อกตัวเองแบบงงๆ เพื่อใหแนใจวาเขาเรียกเธอ พอเขาพยักหนาจึงเดิน
เขาไปใกล นั่งยองๆ หันขางริมขอบสระ
“วายนํ้าดวยกันไหม”
“มะ ไมดีกวาคะ เข็มเพิ่งอาบนํ้ามา” ตอบเสียงติดๆ ขัดๆ ยิ่งมอง
ใกลๆ เขาก็ยิ่งดูฮ็อต
“แลวหิวขาวหรือยัง”
เขาถามเรื่อยๆ ไมมีอาการเคอะเขินใดๆ ตางจากเธอ เผลอนึกถึง
เรื่องความมึนเมาจนแสดงความกลาบาบิ่นออกไปเมื่อคืนหนายิ่งแดงจัด
พลอยตอบและวางตัวไมถูก
“ยังคะ”
ความจริ ง อยากเดิ น ออกไปจากตรงนี้ ม ากเลย ไม ใ ช อ ะไรหรอก
รางกายเขามันเหมือนมีพลังงานบางอยางขับเคลื่อนสงผลมายังเธอ เขาดูดี
เซ็กซี่ รอนแรง ขยีห้ วั ใจแปลกๆ สาวๆ กีค่ นกันแลวนะทีเ่ ขาเคยครอบครอง
เคยไดกกกอดรางนี้ไวในออมแขน แลวทําไมหัวใจพลันสลดหดหูแอบ
เหีย่ วเฉาขึน้ มาซะดือ้ ๆ นีเ่ รากําลังคิดอะไรเกินหนาที่ เขาเปนเจานาย พึงระลึก
ไวเทาไรแตก็ไมยอมจําสักที
“แตฉันหิวแลว”
“เจานายดื่มกาแฟไปแลวไมใชเหรอคะ”
“ไมอิ่ม แคนั้นไมพอ ใชแรงวายนํ้าไปหมดแลว ตอนนี้หิวขาว”
“คะ ปาแมบานจัดการแลว งั้นเข็มไปรอที่โตะนะคะ” เธอเอยยิ้มๆ
ทําทาจะลุกไป แตเขาดึงแขนไวเสียกอน จึงไมทันไดลุก หันมาทางเจานาย
สีหนาเปนคําถาม ไมอยากมองตํ่ากวานั้น เพราะมองแลวใจไมดีคะ เหมือน
กําเดาจะแตก คิดวาตัวเองคงเคยเห็นผูชายมาเยอะแหละ แตไมเคยเห็น
รูปรางใครดูดีเทาผูชายคนนี้
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“เดี๋ยว”
“เจานาย ปลอยคะ” มาจับไวแบบนีเ้ หมือนมีกระแสไฟฟาวิง่ ผานลําตัว
เลย มือเขาเย็น แตเธอสิเย็นจนจะกลายเปนนํ้าแข็งอยูแลว ฉากจูบเมื่อคืน
ก็ผดุ พรายในหัวเต็มไปหมด มันทําใหเธอไมกลามองใบหนาหลอเหลาเซ็กซี่
นี้นานๆ
“ทําไมตื่นเชามาแลวดื้อ” ปากบอกวาดื้อ แตแววตากลับระยิบระยับ
เขาจําไดชัดเจน เมื่อคืนเขาไมไดเมาเหลา แตเขาเมานองมึน ผูหญิงอะไร
เมาแลวมีความออยหนักมาก
“ไมไดดื้อเลยนะคะ ปลอยสิคะ จะไปตั้งโตะรอ”
“รอเขาไปพรอมกัน” จําเปนไหมถามหนอยเถอะ เขาเดินออกมาได
ก็ควรเดินเขาไปได สาวเจาจนใจคําพูดจะเถียงจริงๆ ตกลงใครมึนกันแนเนี่ย
ชักสงสัย
เจาของรางใหญโหนราวจับกอนเดินขึน้ บันได ทําเอาคนตัวเล็กทีล่ ุกยืน
เผลอมองตั้งแตศีรษะจดปลายเทา ดวงตาเบิกกวาง ปากอิ่มเมมไมรูตัว
กลืนนํ้าลายเสียงดังจนเขาไดยิน คนตัวใหญเดินเขามาใกล จับมือบาง
อันเย็นชืดของเธอมาวางบนอกแกรง ดวงตาที่เบิกอยูแลวกวางไปอีก จะดึง
มือกลับเขาก็ไมยอมปลอย
“เจานาย ปลอย”
“เปนผูช ว ยมีสทิ ธิบ์ งั คับเจานายไดดว ยหรือมึน” ชอบทีไ่ ดมองใบหนา
ตกใจของเธอ ใหตายดับ เห็นแลวก็อยากจะจับจูบ แตก็นะ เขาวาเมื่อคืน
เธอคงตกใจพอแลว จําตองแสรงทําเนียนๆ ผิวแกมระเรือ่ ปองๆ นัน่ เหมือน
ซาลาเปาแตมองแลวนาฟด
“จะไปตั้งโตะอาหารคะ”
“ไมตองรีบ ไมหิวไมใชหรือไง” เขาเลิกคิ้วเล็กนอย ตอนนี้เข็มจิรา
ไมไดโฟกัสเรื่องกินขาวแลวละ แตมือเธอสิที่เขากําลังนําพาใหลูบไลท่ัว
อกแกรงอยางยั่วยวน เขากําลังยั่ว หรือเรียกงายๆ วาออยนั่นแหละ หรือ
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อีกทีก็อยากจะแกลงใหเธออับอาย พยายามบิดแขน
“เจานายเลนอะไรเนี่ย”
“ไมไดเลน แตทําจริง เมื่อคืนเราทํามากกวานี้ หรือวาลืมแลว” ไมได
สัมผัสอยางอื่น แตก็จูบ จูบหลายครั้งมาก ปากเธอยังบวมเจอถึงตอนนี้
มองแลวอยากฟดชะมัด
“เจานายนิสัยไมดี”
“ไมดีตรงไหน”
“ชอบฟนฝอยหาตะเข็บ เรื่องเมื่อคืนมัน เออ...มัน...” มันอะไรดีละ
ยายเข็ม เอาไงดี จะพูดปฏิเสธอยางไรในเมื่อเธอเปนคนถูกเนื้อตองตัวเขา
กอน แถมยังมีอาการออยอีกดวย แลวตอนนี้เธอกําลังถูกเอาคืนดวยการ
ออยกลับ ใช มันตองเปนแบบนั้นแนๆ ยื้อยุดเขาก็ไมยอมปลอยมือสักที
“มันยังไง”
“เจ า นายควรอาบนํ้ า สวมเสื้ อ ผ า ให เ รี ย บร อ ยนะคะ มาทํ า ตั ว
ประเจิดประเจออยูนั่น”
พยายามไมมองตํ่ากวาหนาทอง แตทําไมเจาลูกตาไมรักดีจึงเผลอ
เสียได แลวบางอยางที่โปงพองนูนเดนเปนสงาถูกรัดไวดวยกางเกงวายนํ้า
แบรนดดงั จนเห็นชัดนัน่ ...แมเจา จะเปนตากุง ยิงไหมเนีย่ เพลียใจกับเจานาย
มาเฟย และรํ่ารํ่าอีกฝายจะกลายรางเปนเจานายสายหื่นสายออย
“ชอบไหม”
“ฮะ ถามอะไรนะคะ”
“ถามวาชอบไหม ชอบรูปรางของฉัน ซิกซแพ็ก กลามอก กลามแขน
ชอบไหม” ยื่นใบหนามาถามเสียงพรา ตอนนี้เธอกับเขาชิดกันมาก อีกนิด
ก็คงสิงรางกันและกัน เข็มจิราถอยไปดานหลังแตมือหนารั้งไว มือเขายัง
จับอีกมือของเธอใหไลลูบแผงอกกํายําของตัวเอง สนุกที่ไดเห็นหนาเนียน
แดงกํ่าแตเชา ผูหญิงคนนี้ทําไมมีใบหนาเขินอายไดนารักนาแกลง หนาเธอ
ออนใสเหมือนเด็กทั้งที่อายุก็เลยยี่สิบมาหลายป
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“ถามอะไรก็ไมรู”
“งั้นวันนี้แคนี้กอนแลวกัน” วันหลังเขาจะใหเธอลูบทั้งตัวเลย เวย
ไอรามอส ทําตัวประสาทขึ้นทุกวัน อยากเปนสมภารกินไกวัด เฮอ ทําไง
ไดละ ตอนนีห้ วั จงหัวใจบางเบาไปหมด อยาวาแตเธอทีห่ วั ใจเตนแรง มาเฟย
อยางเขาก็ยังงงกับตัวเองจนถึงทุกวันนี้
“ปลอยสิคะ”
“ตื่นเตนดีไหม”
“เจานายประสาท นิสัยไมดี ไปดีกวา”
วาแลวก็เดินแกมวิ่งออกไปจากตรงนี้ วิ่งจนขาเกือบจะพันกัน พอ
เขามาดานในก็ยกมือทาบอก หัวใจเตนแรงมากจริงๆ มันวางตัวไมถูกเวลา
อยูใกล แลวก็ไดยินเสียงหัวเราะหึๆ ของอีกฝายดังไลหลังมา จึงแยกไปยัง
หองครัวซึ่งปาแมบานเตรียมทุกอยางรอหมดแลว เธอจึงจัดการนําอาหาร
ไปอุนในไมโครเวฟ

มาเฟยรายกาจเดินออกจากหองหลังใชเวลาจัดการตัวเองเพียง

ยี่สิบนาที เพราะมันจะสายแลว ไมอยากใหใครอีกคนหิ้วทองรอ พวกเขา
รับประทานอาหารเชาดวยกันเปนประจําจนชิน เพราะตอนนี้เธอคือผูชวย
ของเขาเต็มตัว งานยังไมมีอะไรมาก เขาใหเธอคอยๆ ศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับธุรกิจในเครือของเขาทั้งหมด ความจริงก็ไมไดจะเอามาเปนผูชวย
อะไรหรอก อยางที่รูวาทุกอยางคือขออางเพื่อเอาเธอมาไวใกลตัว
“หอมเชียว”
“วันนี้เปนอาหารไทยคะ” พยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นกอนหนา ไมงั้น
เธอจะมองหนาเจานายไมติด ตองวางตัวใหเปนปกติที่สุด หากคนตัวใหญ
หรี่ตามอง ยิ้มรายๆ บนมุมปาก มองแลวขัดใจ
“อยากกินคนไทย เอยไมใช อาหารไทยอยูพอดี”
“นั่งสิคะเจานาย จะยืนทําไมนักหนา”
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“รอนั่งพรอมเธอนะสิยายเด็กมึน”
สาวเจาวางกับขาวบนโตะ มองคนตัวใหญที่ทําตัวกวนไดตลอด
ตั้งแตเมื่อวานจนถึงตอนนี้ เจานายทําใหใจของเธอสั่นไหว
“มานั่งไดแลว หรือตองใหบังคับ”
“เจานายอะ”
“นั่งเร็วๆ หิว”
พูดเสียงเบาแตดวงตายิม้ พราย เมือ่ สาวเจาเดินมานัง่ กับขาวสีอ่ ยาง
ไมเยอะมากมาย เปนอาหารไทย นั่นเพราะเขาชื่นชอบอาหารไทย จําไดวา
ญาติของไอดีรอยสทําอาหารไทยเกง เขายังเจริญอาหารเลย จนตอนนี้ชอบ
อาหารไทย ยกเวนก็แตความเผ็ดที่ยังกินไดไมมาก แคนิดเดียวก็แสบรอน
จนตองดื่มนํ้าตามเปนลิตรๆ
คนนัง่ หัวโตะตักกับขาวใสจานใหเธอจนพูนกินไมทนั จนบางทีอดคิด
ไมไดวา เขาจําเปนตองใสใจลูกจางแบบเธอขนาดนีเ้ ลยหรือ เข็มจิราไมอยาก
คิดเขาขางตัวเองหรอกนะ
“พอแลว เข็มกินไมทัน”
“อยากบริการ”
“ก็ตักกินเองสิคะ พูนจานแลวเห็นไหม” สาวเจาทํานํ้าเสียงแงวๆ
ปากบิ ด น อ ยๆ ขั ด ใจที่ อี ก ฝายเหมื อ นแกล ง ไม ย อมหยุ ด ยั ง ตั ก มาอี ก
หนักกวาเดิมคือเขาใชชอ นตักทัง้ ขาวและกับขาวมาจอปากเธอ นีเ่ ธอหายปวย
แลวนะ เขาจะตองมาเอาอกเอาใจอะไรอีก มากขึ้นทุกวันๆ
“อาปากสิ”
“เข็มจะกินเองคะ ไมไดเปนงอย”
“ก็ไมไดวา เปนงอยสักหนอย บอกใหอา ปาก ไมใชประโยคขอรองนะ
มึน แตมันคือประโยคคําสั่ง” นํ้าเสียงกดตํ่าเล็กนอยแสดงถึงอํานาจบารมี
อันพึงมี แนละ เขาเปนประเภทไมชอบถูกใครขัดใจ แลวเธอก็ไมใชขอ ยกเวน
เธอสงสายตามองอยางเคืองๆ หากยอมอาปากในที่สุด เทานั้นเองใบหนา
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ตึงๆ ของเจานายขาก็เปลี่ยนเปนแยมยิ้มพอใจ
“ก็แคนี้”
“ไมตองปอนแลวคะ เข็มจะกินเอง” รีบชิงบอกกอน อีกฝายจึงใช
ชอนตักขาวเขาปากตัวเองบาง หากเข็มจิรากลับรูสึกแปลกๆ บอกไมถูก
เขาใชชอ นตัวเองตักขาวปอนเธอ แลวใชชอ นคันเดิมตักเขาปาก นีเ่ ขาไมนกึ
รังเกียจบางหรือ บางคนเขาไมใชชอนรวมกันหรอกนะ
“มองอะไร”
“ปะ เปลาคะ” ออมแอมไมเต็มเสียงนัก คนตัวใหญทําเสียงในลําคอ
จุดรอยยิ้มรายๆ บนมุมปาก พอทําแบบนี้เขาเหมือนพวกแบดบอยใน
หนังฝรั่งเลย แบดแตหลอเวอร
“งั้นอาปาก อุย เจานาย” ตกใจสิคะ เขาลากเกาอี้ดึงมานั่งขางๆ เธอ
หนาตาเฉย แลวดันจานขาวเธอออกหาง แลวมาใชจานขาวรวมกัน นี่มัน
คืออะไรไหนใครชวยบอกที เขาทําสนิทสนมแบบนีอ้ นั ตรายตอหัวใจ เจานาย
บาไมรูบางหรือวากําลังทําใหเธอวางตัวลําบาก
“ตองใหพูดซํ้าทําไมนองมึน”
“เจานายทําแบบนี้ไมดีนะคะ”
“พอใจ”
อยากจะจายาวๆ ไปถึงดาวเสารแลวตอนนี้ เขาจะเกินไปแลวนะ
ชักใชอาํ นาจเกินขอบเขต แตถามวาเธออาปากหรือเปลา ก็ตามนัน้ เลย ขัดใจ
ไดเสียที่ไหนผูชายคนนี้ เธอเองไมเคยเห็นเขาโมโหหรอก แตตอนเขาดุ
เวลาเขาสุขุมก็เห็นบอยเวลางาน เหมือนเปนคนละคนกับตอนนี้เลยก็วาได
“เอาแตใจที่สุด”
“อยากใสใจผิดตรงไหน เอานานองมึน กินๆ ไปไมตองบนหรือ
คิดมาก รูไวดวยเหอะวาคนอยางรามอสไมเคยใสใจผูหญิงคนไหนมากอน
ในชีวิต” เปนคําพูดออมโลกใหฟงดูสวยหรู หากความจริงอยากสื่อสารให
คนตัวเล็กรูวาเธอนะพิเศษกวาผูหญิงคนไหนที่เขาเคยใกลชิด
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“แลวทําไมตองใสใจดวยละคะ”
มึนก็ยงั เปนมึนครับ เด็กมึนโลกแตกจริงๆ เขาพูดขนาดนีเ้ ธอไมดใี จ
เลยหรือ แตกลับหันมองทําหนางงๆ เออๆ ใสเสียอยางนั้น พับผาสิ
“นัน่ สิ ทําไม” เขาเลือกจะโยนทิง้ เปนปริศนา แตดวงตาสือ่ ความหมาย
จัดการปอนผูช ว ยตัวเล็กคําแลวคําเลาสลับตักใสปากตัวเอง สีหนามีความสุข
สุดๆ แมวาภาพนั้นมันจะทําใหคนตัวเล็กรูสึกหัวใจพองโต หากไมวาย
คิดมาก เพราะระดับเขาจะคบหาผูห ญิงสวยเลิศเลอเพอรเฟกตแบบไหนก็ได
“อิ่มแลวคะ”
“ขาวยังไมพรองเลย”
“นีก่ เ็ ยอะแลวนะคะ มากกวานีจ้ กุ ตายแนๆ” เธอไมอยากกลิง้ เหมือน
หมู วาแตวันนี้ทําอะไรดี มันเปนวันหยุดที่ไมไดแพลนไวแตแรก
“วาแต ไปดูหนังกันไหม” พอรวบชอนวางบนจาน ยกแกวนํ้าขึ้นดื่ม
เจานายมาเฟยก็เอยปากชวน สวนคนถูกชวนปนหนาไมถูก
“นองมึน ฉันถามวาไปดูหนังกันไหม เห็นมีหนังเขาใหม ฉันเองก็ไมได
เขาโรงหนังนานแลว หรือดูที่หองก็ได แตไปขางนอกก็ดี เปดหูเปดตา” เอย
เรียบๆ หากจริงๆ กําลังรอฟงคําตอบของนองมึนแสนเออ แตมองๆ โดยรวม
แลวเขาวามันคือเสนหที่ไมเหมือนใคร
“จะดีเหรอคะ”
“ตองดีสิ ทําไมจะไมดี”
“คือมันเปนวันพักผอนของเจานาย ออกไปขางนอกเจานายอาจ
รําคาญ ไหนจะหูตาสับปะรดอีก เจานายไมกลัวตกเปนขาวเหรอคะ ขนาด
เรื่องเมื่อคืนยัง...” ใชแลว เมื่อคืนก็มีปาปารัซซีถายรูปไวแมจะเปนระยะ
ไกล แตขาวนี้ก็ทําใหเขาไดรับผลกระทบไมมากก็นอย
“อยาสนใจ ขนาดฉันยังไมสนใจ เพราะคนอยางฉันสนใจแคความ
ตองการของตัวเอง ขาววันนี้ พรุงนี้ก็กลายเปนหัวขอที่ตกไปเมื่อมีขาวใหม
มาแทน”
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คําพูดของเขามันทําใหเธอยิม้ ได เมือ่ เขาไมคดิ มากเธอก็จะไมคดิ มาก
ดีเหมือนกัน อยากดูหนังอยูพ อดี เห็นมีหนังมารเวลเขาใหมเมือ่ สามวันกอน
“แบบนี้เราตองจองตั๋วออนไลนไหมคะ”
“ไมตอง เดี๋ยวใหไมคจัดการ”
“ออ ก็ไดคะ”
“งั้นอีกสองชั่วโมงเจอกัน หางนาจะเปดตอนสิบโมง” ไมพูดเปลา แต
วางมือบนศีรษะของเธอแลวโยกเบาๆ ไปมา ทําเอาสาวเจากะพริบตาปริบๆ
ไมเขาใจ
“นองมึน รูไหมทําหนาตาแบบนี้มันอันตรายตอตัวเองและคนมอง”
พูดเพียงเทานัน้ ก็เดินออกจากหองรับประทานอาหาร ปลอยใหคนมึนยืนอึง้
คางอยูแ บบนัน้ ใชสมองประมวลผลความหมาย เขากําลังจะบอกวาหนาตา
ของเธอมันอันตรายตอเขาอยางนั้นเหรอ
“เจานายคะ จะทําใหยายเข็มคนนี้ตกหลุมรักนะรูไหม”
เธอรีบสลัดความรูสึกบาๆ นั้นออกจากหัว จัดการลางถวยชาม
ความจริงเปนหนาทีข่ องแมบา น แตเวลาเหลือเฟออะไรทําไดกท็ าํ ไมอยากรอ
ถือเปนการฆาเวลาดวยระหวางรอไปดูหนัง เพราะเปลี่ยนแคเสื้อผาก็คงพอ

อยาถามวาตอนนี้อยูไหน เธอมากับเจานายแลวคะ เจานายมาเฟย

อยูในลุคที่เรียกไดวาแบดๆ แตฮ็อตมากๆ สวมเสื้อยืดแขนยาวคอกลม
แบรนดดังกับกางเกงยีนสสีซีด สวนเธอมาในชุดเสื้อยืดแขนสั้นคอวีกับ
กางเกงยีนสสีซีดเหมือนกัน และไมรูมันเปนความบังเอิญหรือไง เสื้อยืด
ของเขามันพื้นสีเดียวกัน คือสีแดงเขมเลือดหมู แถมยังลายเดียวกัน
อีกตางหาก แลวอะไรคือมองมุมไหนมันก็เหมือนเสื้อคู
“หึ”
“เจานายเปนอะไรคะ”
“ใจเราตรงกันนะสิ”
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เขาโนมใบหนามากระซิบ แลวเชื่อไหมเจานายขามาเฟยจับมือเธอ
ตั้งแตลงจากรถสุดหรูแอสตันมารติน เขาไมหวั่นเกรงทั้งที่มีสายตาหลายคู
หันมาใหความสนใจ ขนาดหางเพิง่ เปดนะเนีย่ ไมอยากจะคิด ตอนพักเทีย่ ง
คนจะเยอะขนาดไหน มหานครนิ ว ยอร ก เป น เมื อ งศิ วิ ไ ลซ อั น ดั บ ต น ๆ
ยอดนิยมของนักทองเที่ยวเลยละ
“ยังไงคะ” แกลงถามไปอยางนั้นทั้งที่พอจะเดาออก เฮอ เขามาใกล
แบบนี้ใจสั่นอีกแลว สาวเจาจึงเลือกเดินกมหนา ขาเธอสั้นกวาเขาที่เดินเร็ว
จนเหมือนวาอีกฝายจะฉุดกระชากลากถูก แตเหมือนเจาตัวจะรูจึงผอน
จังหวะการเดินชาลงเพื่อรอเธอ แตไมยอมปลอยมือบาง
“เสือ้ เราเหมือนกัน สีเดียวกัน ลายเดียวกัน” คําวาเรามันก็แคคาํ เรียก
ธรรมดา แต เ ชื่ อ ไหมว า มั น เหมื อ นกั บ เหมารวมคนสองคนไว ด  ว ยกั น
คนกมหนาเผลอยิ้มออกมา เจานายมาเฟยทําไมชอบยั่วแบบนี้ก็ไมรู
“บังเอิญคะ”
“ใช ก็บังเอิญใจตรงกัน” เขาหัวเราะเบาๆ กอนดันใบหนาเธอใหเงย
จากพืน้ รอบขางมีคนสนใจแตจะเดือดรอนทําไม ในเมือ่ สิง่ ทีท่ าํ อยูไ มไดผดิ
เขาไมไดผิดลูกผิดเมียใคร เธอเองก็โสดเหมือนกัน จะคบหาจับมือแสดง
ความรูสึกดีๆ ตอกันมันจะแปลกอะไร มนุษยทุกคนก็แสวงหาความสุข
ใสตัวกันทั้งนั้น
“ไมพูดดวยแลว”
“แตฉันอยากพูดกับมึน”
“ไมกลัวคนอื่นเขาสงสัยเหรอคะ เขามองกันใหญ”
“ชางสิ ความสุขของเรา แตพวกเขาเดือดรอนอยากเผือกมันก็ชวย
ไมได” เอยเสียงราบเรียบ จูงมือบางผานไปขึน้ บันไดเลือ่ น เหลือเวลาอีกราวๆ
ชั่วโมงกวาหนังจะฉาย เขาจึงอยากมีเวลาพาเธอเดินช็อปปง เพราะผูหญิง
สวนใหญมกั ชอบช็อปปง เขาพารางเล็กเดินเขาในช็อปเสือ้ ผาสตรีแบรนดหนึง่
“เจานายเขามาทําไม”
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“อยากซื้อใหเธอ”
“แตเข็มไมอยากไดคะ เสื้อผาที่เจานายซื้อใหครั้งกอนยังใสไมครบ
เลย” เธอกระซิบบอกเสียงเบา กลัวพนักงานสาวสวยไดยิน เชื่อไหมหาก
เปนเธอเดินเขามาคนเดียว พนักงานคงจะมองตัง้ แตศรี ษะจดเทา แตเพราะ
คนพาเขามาเปนมาเฟยใหญมชี อื่ เสียงโดงดัง ทุกคนเลยพินอบพิเทาราวกับ
เขาคือพระราชา
“มักนอยเสียจริง ไหนๆ ก็เขามาแลว ไปเลือก เอาแบบไหนก็ได”
จ า ใจป า สุ ด ๆ เลยเจ า นาย นี่ เ ขาว า งมากเลยมั้ ง เนี่ ย คนตั ว เล็ ก
กลอกตามองบน หันไปเห็นพนักงานที่สงยิ้มหวานมาให หึ อยากซื้อใหนัก
จะเอาใหกระเปาฉีกเลยคอยดู ครั้งที่แลวสงสัยจะยังไมหนักพอ พอสมอง
คิดรางกายก็ทําตาม เธอเดินวนโดยมีพนักงานคอยอธิบายถึงคอลเล็กชั่น
เนื้อผาเปนแบบไหน แตงอยางไร และลายไหนกําลังฮิต
เดินไปเดินมาก็ไดเสื้อผาอีกสามถุงใหญ รองเทาอีกสองคู กระเปาเป
ใบเล็กอีกหนึ่งใบ นาฬกาเรือนหรูอีกหนึ่งเรือน แลวพอเดินออกมาเจอ
เจานายที่กําลังยื่นบัตรเครดิต เธอก็เห็นสาวๆ ที่เขามาเลือกเสื้อผาตางหัน
มองเจานายเธอตาเปนมัน บางคนสงสายตาหวานเยิ้มใหอีกดวย
“เจานายขา เรียบรอยแลวคะ”
ไมพูดเปลา เดินเขามาคลองแขนดื้อๆ เรื่องอะไรละ เธอหวงเจานาย
ใชยอมรับวาหวงมากดวย ไมชอบใหชะนีพวกนีม้ าทําตาเล็กตานอย เจานาย
เธอตอนนี้ยังโสด และเธออยากใหโสดตอไปจนกวาจะเจอรักแทที่คูควร
ใบหนาเนียนยิ้มหวาน สวนคนถูกกอดแขนอมยิ้มเล็กนอย
“ช็อปจนพอใจแลวคะ”
“งั้นไปกัน อีกสิบกวานาทีหนังจะฉาย”
“ไดเลยคะ เล็ตสโก”
ทั้งคูขึ้นลิฟตมายังชั้นหา โรงหนังเปนแบบวีไอพี แนนอนวาทั้งโรง
มีแคเธอกับเจานายสองคน ยํ้าชัดๆ มีแคสองคน แถมเกาอี้ยังตองนั่ง
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ตัวเดียวกันอีก สถานการณมันชวนใหอดคิดไมไดวาเจานายตองการอะไร
กันแนเนี่ย มาดูหนังสองคนในโรงใหญแบบนี้ก็ไดดวย
“หันมองกันอะไรนักหนาหืม มึน”
“เจานายทําแบบนี้ไมดีนะคะ”
“ก็ฉันอยากดูกับเธอแคสองคนไงละเด็กมึน” เขาหันมายิ้ม แตทําเอา
รางเล็กสะดุง เมื่อวงแขนแกรงจูๆ ก็พาดมาบนไหลเนียนแลวดึงเธอเขาไป
กอดหนาตาเฉย สาวเจาขืนตัวเต็มแรง หัวใจเตนตึก้ ตัก้ จองมองดวยความ
ตกใจ แตคนตัวใหญกลับยิ้มมุมปากแลวหัวเราะเบาๆ
“ทําหนาเขา กลัวอะไรนักหนา ฉันมีอะไรนากลัว” เจานายไมรูจริงๆ
เหรอวาตัวเองนะมีพลังเซ็กสแอปพีลสูงขนาดไหน ทั้งอันตราย ทั้งนากลัว
และเซ็กซี่นาเกรงขามในเวลาเดียวกัน จูๆ มากอดแบบนี้ใครจะทนไหว
ขยับตัวเล็กนอยเขาก็รัดแนนกวาเดิม แถมยังขยับ...
“จูบกันไหม”
“วะ วาไงนะคะ” ถามกลับเสียงเบาหวิว คนตัวโตจึงโนมใบหนาเขามา
ใกล แอรในนี้คงทํางานเต็มที่แลวจนรูสึกหนาว แตนาแปลกวงแขนกวาง
กลับทําใหอุนไดอยางไมนาเชื่อ
“จูบกันหนอยไหม” ขอกันงายๆ แบบนี้เลยคะ ชักจะไมไวใจเจานาย
มาเฟยเสียแลวสิ ตั้งแตเมื่อวานมาดูเหมือนเขาจะรุกคืบหนักจนเธอตั้งรับ
ไมทัน
“มะ อื้อ”
หนาใสๆ ปากอิ่มๆ กลิ่นหอมๆ เขาใกลแลวอดใจไมไหว เมื่อเชา
แกลงยั่วเธอแตเปนเขาเองที่ตบะจะแตก อดทนมาจนถึงตอนนี้ เรื่องเหมา
โรงหนังมันเปนเรือ่ งปกติอยูแ ลว เขาอยากไดความเปนสวนตัว จะไดนัวเนีย
ยายผูชวยแสนมึนไดถนัด แตก็ไมคิดจะทํามากกวาที่เคยทําหรอก แค
อยากจูบ อยากกอด อยากคลอเคลีย ความรูสึกในหัวใจที่มันรุนแรงมาก
ขึ้นทุกวัน รามอสไมรับประกันวาตัวเองจะอดทนไดนานแคไหน
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ลิ้นรอนๆ ซอกซอนในโพรงปากหวานฉํ่า ดูดดื่มตวัดรัดพันนุมนวล
ไมไดรุนแรง คอยๆ และเล็มขบกัดแลวสลับสอดลิ้นวนเวียนอยูแบบนั้น
จนสาวเจาลมหายใจติดๆ ขัดๆ รามอสจึงถอนปากออก ดวงตาคูคมสีฟา
นํ้าทะเลพราวระยับกึ่งแยมกึ่งยิ้ม พอปากอิ่มขยับจะพูดเขาก็ทาบปากลงมา
อีกครั้งและอีกครั้ง
“อื้อ จะ เจานาย ยะ หยุด”
“หวาน ขออีก”
“ไม อืม...” อยากไดก็ตองได ยอมรับในความเอาแตใจสุดโตงของ
ตัวเอง หากตอนนีค้ นทีเ่ ขาตองการมีแตเจาของรางเล็กในออมแขน ชอบทีไ่ ด
ตื่นเชามาเห็นหนาเธอ และกอนนอนก็ไดเห็นหนาเธอ หลายครั้งอยากจะ
อัปเปหิตัวเองไปนอนกอดเธอบนเตียง แตก็จําตองหามใจอยากใหเกียรติ
เชื่อเถอะ การที่เขาพาเธอมาดูหนังแบบนี้โดยไมแครสายตาใคร ปานนี้
ไอพวกนักขาวคงไดภาพและพากันไปใสสีตีไข
“ไมอยากหยุดเลย” พูดชิดกลีบปากอิ่มเมื่อถอนจูบออก แตไมวาย
ตวัดลิ้นเลียปากบนและลางของเธอจนสาวเจาใจสั่น มือบางขยุมเสื้อยืดเขา
เปนหลักพยุง
“เอาเปรียบ”
“วาฉันหรือ”
“จะวาใครอีกคะ ทําแบบนี้ไมดีเลย เข็มไมใชที่รองรับอารมณของ
เจานายนะคะ” ทําหนาบูด แตยิ่งมองยิ่งนารัก ฟดซะเลย เขาฟดแกมนุมๆ
เสียหลายฟอด และไมยอมคลายออมแขนเมื่อสาวเจาจะดันตัวออก
“นั่งนิ่งๆ ไมงั้นจะใหนั่งตัก”
“คนเอาแตใจ ทําแบบนี้เพราะเห็นเข็มเปนของใกลมือ หึ ปลอยเลย
นะ”
“คิดเอง มโนเองก็ไดดวย ชัดเจนขนาดนี้ยังมึนอยูอีก ถาเห็นเปน
ของใกลมือ จับปลํ้าทําเมียตั้งแตวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลแลว คง
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ไมปลอยใหรอดปลอดภัยจนถึงตอนนี้” พูดจบก็หอมแกมนุมอีกฟอดใหญ
ตอนนี้หนังโฆษณาจบแลว หนังซูเปอรฮีโรที่คนตัวเล็กอยากดูกําลังจะฉาย
“จะดูหนังคะ”
“อยากบอกใหรูไวอยาง วาฉันไมไดเผลอ ไมไดเอาเปรียบ และเธอ
ไมใชเพียงลูกจาง แตเธอคือเจาของหัวใจ” กระซิบบอกเสียงนุม เพราะ
ใสใจไมอยากใหคนตัวเล็กมโนไปเอง พูดแคนกี้ น็ า จะเพียงพอใหเกิดรอยยิม้
บนใบหนาเออๆ ที่ตอนนี้กะพริบตาปริบๆ
“จะ เจานาย...”
“ดู ห นั ง เถอะ หนั ง ฉายแล ว เรื่ อ งอื่ น หลั ง จากนี้ ฉั น จะชั ด เจนให
มากกวานี้ จนกวาเธอจะเลิกมึน” เขากระซิบแลวฟดแกมนุมๆ ตอหนวด
ทําใหเธอจั๊กจี้จนตองยนคอหนี
“เจานายชอบพูดใหงง”
“เด็กมึน มึนใหไดตลอด เตรียมรับมือกับการรุกใหดี”
พูดจบก็ขยับตัวเล็กนอยกอดเพียงหลวมๆ ไมใชอะไรหรอก กลัว
นัวเนียมากกวานี้แลวไอมือปลาหมึกของเขาจะอดทนตอไปไมไหว ซุกไวไป
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