บทน�ำ

อารมณ์เสีย

สิงห์เหนือ เคซัส ฉัตรกมลา อยูใ่ นระหว่างการเดินทางทีไ่ ม่จำ� เป็น

เลยสักนิด เวลาท�ำงานของเขาถูกรบกวนด้วยเรื่องของ เสือใต้ เคซัส
ฉัตรกมลา เพราะมันไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่เป็ นน้องชายต่างมารดา
ของเขา มันคือคนทีม่ สี ายเลือดของ ดอน เคซัส ฉัตรกมลา ครึ่งหนึ่ง
เหมือนกัน
เสือใต้ใช้อำ� นาจในทางมิชอบ ด้วยสถานะต�ำแหน่งท่านรองประธาน
กรรมการบริหารกิจการในเครือเคจีกรุป๊ ซึง่ เป็ นยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจ
ระดับโลก จัดการกับวันลาพักร้อนของตัวเองด้วยมารยาทอันหยาบคาย
ทีส่ ุด
‘ลาเอง เซ็นเอง อนุมตั เิ อง’
สิง ห์เ หนื อ เอาหู ไ ปนาเอาตาไปไร่ เพิก เฉยต่ อ การกระท�ำ ของ
น้องชาย ทว่าเมื่อเขานิ่งอยู่ เสือใต้ก็เหมือนจะยิ่งได้ใจ เวลาผ่านไป
นานกว่าสามเดือนแล ้ว แต่ก็ยงั ไม่ยอมกลับไปท�ำงาน ท�ำให้สงิ ห์เหนือ
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เริ่มมีโทสะและควบคุมไม่อยู่
ชายหนุ่มส่งคนออกตามสืบหาความจริง การโทรศัพท์ถงึ เสือใต้
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพวกเขามีสมั พันธ์ทไ่ี ม่ดตี ่อกันนัก เรียกได้วา่ เป็ น
ความสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างพีน่ อ้ งทีไ่ ม่เหมือนครอบครัวอืน่ ก็เป็ นได้
ตอนยังเด็กพวกเขาเคยไล่ฆ่ากัน ท�ำร้ายร่างกายกันเป็ นว่าเล่น
ท�ำให้ฝ่ายตรงขา้ มเลือดตกยางออก แต่พวกเขาก็ยงั มีชีวติ อยู่
ภายใต้การปกครองของ ดอน เคซัส ฉัตรกมลา ผูเ้ ป็ นบิดา ซึง่ รักลูก
อย่างเท่าเทียม และเลี้ยงลูกแบบให ้เรียนรูป้ ระสบการณ์ชวี ติ ด้วยตัวเอง
เรียกได้วา่ เปิ ดกว ้างจนเมือ่ สิงห์เหนือมองย้อนกลับไป ก็อดคิดไม่ได้วา่
บิดาของเขาช่างกว ้างจนเกินไป
‘เสือใต้ตดิ ผู ้หญิง’
และผู ห้ ญิงคนที่ว่า เป้ าหมายของน้องชายคงไม่ใช่ เป็ นแค่ การ
สานสัมพันธ์กบั เธออย่างฉาบฉวย ไม่อย่างนัน้ เสือใต้คงไม่ประวิงเวลา
มานานถึงขนาดนี้ นอกจากนี้ผูห้ ญิงคนที่ว่าก็ยงั มีความส�ำคัญไม่นอ้ ย
เพราะเธอคือลูกสาวคนเล็กของเจ้าพ่อถังทอง เลอเกียรติ ผู ้ทรงอิทธิพล
แห่งหมูบ่ ้านเมืองคาม และจังหวัดทีห่ มูบ่ ้านเมืองคามตัง้ อยู่
ความบังเอิญยังไม่จบสิ้น เพราะสิงห์เหนือเพิ่งเซ็นสัญญาคู่ คา้
ร่วมกับ วันมัง่ คัง่ เลอเกียรติ บุตรชายคนโตของเจ้าพ่อถังทอง เกีย่ วกับ
การส่งออกผลิตผลทางการเกษตร แต่การเกีย่ วข ้องกันทางธุรกิจไม่ทำ� ให ้
สิงห์เหนือใส่ใจมากนัก
เป้ าหมายของเขาคือการลากตัวเสือใต้กลับไปท�ำงาน เรื่องผู ้หญิง
ถ า้ หากเขาคาดเดาถูก ต้อ ง เสือ ใต้จ ริง จัง ก็ถึง เวลาต้อ งท�ำ อะไรให ้
เรียบร้อย แต่ถา้ หากเขาคาดเดาผิด เสือใต้ไม่ได้จริงจัง ก็เหมือนกับ
ความสัมพันธ์ครัง้ ทีผ่ ่านมา ชอบก็เร่าร้อน เบือ่ ก็จากลา ก็ถงึ เวลาแล ้ว
ทีต่ อ้ งจาก
“เพราะมันคนเดียว”
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สิงห์เหนือต้องเหน็ดเหนือ่ ยถึงขนาดนี้ ก็เพราะน้องชายทีไ่ ม่ได้เรือ่ ง
ของเขา เสือใต้ทำ� อะไรตามอ�ำเภอใจมากเกินไป ส่วนดอนผู ้เป็ นบิดานัน้
ตามใจทัง้ สิงห์เหนือและเสือใต้ ไม่ทำ� ใหบ้ ุตรชายรู้สึกว่าบิดารักใคร
มากกว่ากัน นั่นหมายถึงเมือ่ มีปญ
ั หา พวกเขาก็ตอ้ งปะทะกันเอง
แมห้ ลังการปะทะจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น ดอนก็จะไม่ตำ� หนิ
บุตรชายคนใดคนหนึ่ง ถือว่าเป็ นเรื่องทีพ่ วกเขาต้องรับผิดชอบร่วมกัน
แม ้จะฟังเหมือนดูดี แต่ถา้ หากมองอีกด้าน จะเป็ นการเพิกเฉย อยาก
ตีกนั เองก็ตอ้ งรับผิดชอบตัวเองแบบนัน้ ก็คงไม่ผดิ นัก
“ไอ้นอ้ งเวร”
สิงห์เหนือไม่ใช่ คนหยาบคาย เฉพาะเสือใต้เท่านัน้ ที่มโี อกาส
ได้สมั ผัสกับความหยาบคายของพี่ชาย นอกจากนี้สิงห์เหนือยังเป็ น
คนเย่อหยิ่งเขา้ ขัน้ ยโส ความจองหองของเขาท�ำใหช้ ายหนุ่ มไม่ยอม
ลดตัวเดินทางไปพบน้องชายด้วยเหตุผลของการไปตามตัวเสือใต้
สิงห์เหนือท�ำมากกว่านัน้ บังเอิญเหลือเกินทีเ่ ขาได้รบั ค�ำเชิญจาก
เจ้าพ่อถังทอง เลอเกียรติ และ วันมั่งคั่ง เลอเกียรติ ใหเ้ ดินทาง
มาเยี่ยมเยียนหมู่บา้ นเมืองคาม และเขา้ พักในเรือนปลีกวิเวก ซึง่ เป็ น
บ ้านเรือนไทยหลังมหึมา ปลูกบนทีด่ นิ กว ้างขวางของตระกูลเลอเกียรติ
สิงห์เหนือวางแผนการอันแยบยล เขาตอบรับค�ำเชิญจากเจ้าพ่อ
ถังทอง แต่เลือกทีจ่ ะพักอยู่ทโ่ี รงแรมเพือ่ ความสะดวกในการปะทะกับ
เสือใต้ เนื่องจากสถานการณ์ระหว่างเขากับน้องชายไม่สามารถก�ำหนด
ล่วงหน้าได้ ว่าพวกเขาจะพบกันในลักษณะไหน
สิงห์เหนือกับเสือใต้เป็ นไมเ้ บื่อไมเ้ มากันมาตัง้ แต่ ทงั้ คู่ ยงั เด็ก
พวกเขามีบดิ าคนเดียวกัน แต่ต่างมารดา ในขณะทีม่ ารดาต่างเข ้าใจกันดี
ทว่าลูกชายกลับมีความเป็ นปรปักษ์กนั อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์ของ
ดอนกับมารดาของสิงห์เหนือและเสือใต้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทท่ี บั ซ ้อน
ดอนแต่งงานกับมารดาของสิงห์เหนือ ใช้ชีวติ คู่ดว้ ยกันกระทั่ง
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มีสงิ ห์เหนือก็เลิกรากัน เพราะทัศนคติการใช้ชีวติ ที่แตกต่างกัน เมือ่
เลิกรากับมารดาของสิงห์เหนือ ดอนก็พบรักสตรีคนใหม่ คบหากันกระทัง่
แต่งงานกัน และสตรีผนู้ นั้ ก็คอื มารดาของเสือใต้
แต่ดอนก็มปี ญ
ั หาในด้านการปรับตัวเข ้าหากันกับภรรยา กระทั่ง
ต้องหย่ากันอีกครัง้ หลังจากต้องหย่ากับภรรยาคนทีส่ อง ดอนก็ตงั้ มั่น
ว่าเขาจะไม่แต่ งงานอีก แต่ เลือกที่จะมีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย
กับสตรีในแบบของการแลกเปลีย่ นความสุขทางกาย เบื่อหน่ ายแลว้
ก็แยกทาง
และเพือ่ ใหล้ ูกได้รบั ความอบอุ่นจากมารดา รวมถึงการสั่งสอน
จากแม่ เวลาจากแม่ ที่คงใหล้ ู กได้มากกว่าดอนซึ่งต้องเดินทางเพื่อ
ท�ำธุรกิจอยูบ่ อ่ ยครัง้ ดอนจึงตกลงกับอดีตภรรยาทัง้ สองให ้ดูแลบุตรชาย
เมื่อถึงช่ วงปิ ดเทอม ก็เป็ นเวลาของดอนที่จะรับลู กชายทัง้ สองไปอยู่
ด้วยกัน
ทุกครัง้ ที่เจอกันก็ตีกนั ยับ แต่ดอนก็มองเป็ นการสานสัมพันธ์
แบบลูกผูช้ าย กระทั่งมารดาของสิงห์เหนือและเสือใต้ประสบอุบตั เิ หตุ
เสียชีวติ ดอนก็รบั ลู กชายมาดู แลแบบเต็มเวลา และปล่อยทัง้ คู่ อยู่
ด้วยกัน โดยไม่สนใจเลยว่าทัง้ คู่จะตีกนั ตายก่อนเวลาอันสมควรหรือไม่

“ไอ้สงิ ห์!”

สิงห์เหนือเบีย่ งตัวไปด้านซ ้าย เสือใต้ทว่ี ง่ิ ถลาเข ้ามาหาเขาก็ถงึ กับ
เบรกตัวโก่ง เสียหลักด้วยตัวเอง น้องชายทีว่ ง่ิ เลยตัวเขาไปหันขวับมา
จ้องมองชายหนุ่ม สิงห์เหนือยังคงท�ำหน้าเฉยเมย แล ้วก็สอดมือเข ้าไป
ในกระเป๋ ากางเกง
“สุภาพด้วยไอ้เสือ”
“แล ้วแบบนี้เรียกว่าสุภาพหรือไง”
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“เรี ย กว่ า เป็ นการตอบแทนนายด้ว ยพฤติ ก รรมและวาจา
แบบเดียวกันมากกว่า”
เสือใต้กำ� ลังอารมณ์เดือด เรื่องความลับที่เสือใต้ปกปิ ดเอาไว ้
ใช่ ว่าเขาต้องการจะปกปิ ดตลอดไป เขาก�ำลังรอเวลาเหมาะสม แต่
สิงห์เหนือท�ำให ้แผนการของเขาพังไม่เป็ นท่า สิงห์เหนือไม่ได้มาทีห่ มูบ่ ้าน
เมืองคามคนเดียว แต่ยงั พ่วงเอาดอนมาด้วย
และไม่รูว้ ่าสิงห์เหนือไปเป่ ามนตร์อะไรใส่กระหม่อมแม่ทูนหัว
ของเขา ฟองฟ้ า เลอเกียรติ หญิงสาวทีเ่ อาอกเอาใจเขา ยอมเขาทุกเรือ่ ง
ถึงได้ลกุ ขึ้นมาแข็งข ้อกับเขา และยืน่ ค�ำขาดทีท่ ำ� ให ้เสือใต้หงุดหงิด ทว่า
ก็จำ� ต้องอดทนตอบรับข ้อเสนอ เพราะไม่ตอ้ งการเสียเมีย
“ระวังมารยาทหน่อยเสือใต้”
ถ ้าเป็ นคนอืน่ จะเรียกทัง้ คู่ดว้ ยชื่อกลางภาษาอังกฤษ สิงห์เหนือ
คือลีโอ เสือใต้คอื ไทเกอร์ แต่ถ ้าหากเป็ นคนในครอบครัวและคนใกล้ชดิ
ทัง้ คู่ชอบใช้ช่อื ภาษาไทยมากกว่า ทว่าถึงจะเรียกกันด้วยชื่อภาษาไทย
แต่เรื่องศรศิลป์ ไม่กนิ กัน ก็ยงั ด�ำเนินต่อไป
“ฉันต้องท�ำแบบนัน้ กับนายด้วยหรือไง”
สิงห์เหนือถอนหายใจ พีช่ ายไม่ได้พดู อะไรออกมาแม ้แต่คำ� เดียว
แต่การท�ำแบบนัน้ ของสิงห์เหนือก็ทำ� ให ้เสือใต้อารมณ์เดือดยิง่ ขึ้น
“ถอนหายใจท�ำไมวะ”
“เบือ่ นาย”
สิงห์เหนือตอบตามตรง เขาไม่จำ� เป็ นต้องอ้อมค้อมกับเสือใต้
รูส้ กึ อย่างไรก็บอกออกไปได้ทนั ที เพราะเสือใต้เองก็ไม่ออ้ มค้อมกับเขา
เช่นกัน
“นึกว่าฉันไม่เบือ่ นายหรือไง”
“หยุดท�ำตัวไร้สาระได้แล ้วเสือใต้ ฉันบอกว่าฉันเบือ่ นาย ฉันเตือน
นาย ก็เพราะทีน่ ค่ี อื บ ้านของคุณถังทอง จะท�ำอะไรก็ให ้เกียรติคนอืน่ ด้วย”
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“ฉันไม่ได้หาเรื่องพ่อตาฉันเสียหน่อย”
“จะหาเรือ่ งใครก็ไม่ได้ทงั้ นัน้ เพราะอยูใ่ นบ ้านของคนอืน่ ถ ้าหาก
นายอยากมีปญ
ั หากับฉัน ก็เชิญไปหาเรื่องฉันทีบ่ ้านในกรุงเทพฯ”
สิงห์เหนือระบุจงั หวัดด้วย เพือ่ ให ้น้องชายทราบว่า สถานทีส่ ำ� หรับ
การหาเรื่องทะเลาะเบาะแว ้งของทัง้ คู่ถกู จ�ำกัดไว้ทค่ี ฤหาสน์ฉตั รกมลา
“เซ็งฉิบ!”
“มีปญ
ั หาอะไรก็พูดมา ไม่ตอ้ งโวยวาย พูดปกติแบบมนุ ษย์
เขาพูดกัน”
‘แล ้วกูไม่ใช่มนุษย์หรือไงวะ’
เรื่องความหยาบคายเสือใต้ไม่เป็ นสองรองใคร ชายหนุ่ มถาม
ในใจ แล ้วก็สบถเป็ นภาษาอังกฤษออกมายาวเหยียดเพราะไม่ได้ดั่งใจ
‘นิสยั ลูกชายคนเล็ก’
สิงห์เหนือสรุปนิสยั ของน้องชายแบบนัน้ เสือใต้เอาแต่ใจตัวเอง
ไม่ได้ดงั่ ใจก็ฟาดงวงฟาดงา ทีม่ ปี ญ
ั หานี่กเ็ พราะฟองฟ้ าเลือ่ นงานแต่งงาน
สลับงานของพี่สาวขึ้นมา แลว้ เลื่อนงานของตัวเองกับเสือใต้ออกไป
เพือ่ เป็ นการท�ำโทษเสือใต้
“นายท�ำอะไรฟรังก์”
“ฉันน่ะเหรอ”
“ไม่ตอ้ งมาท�ำหน้าไม่รูเ้ รื่อง นายตกลงอะไรกับฟรังก์”
“ท�ำไมนายถึงคิดแบบนัน้ ”
“เพราะฟรังก์แข็งข ้อกับฉัน”
เสือใต้ตอบด้วยน�ำ้ เสียงหงุดหงิด เขาไม่ได้วางแผนหลอกลวง
ฟองฟ้ า แต่เรียกว่าเป็ นสถานการณ์จำ� เป็ น เพราะชายหนุ่มเดินทางมา
พักผ่อนที่น่ีกบั คนสนิท โดยต้องการปกปิ ดฐานะของตัวเองเพือ่ ความ
สงบสุขส่วนตัวของเขา
จากวันพักร้อนทีต่ อ้ งการพักผ่อนใหม้ ากทีส่ ุด เสือใต้ไม่คาดคิด
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ว่าเขาจะได้พบเจอกับคนถูกใจ นอกจากถูกใจก็ยงั ถูกกาย และชายหนุ่ม
ก็ยงั จริงจังเรียกเธอเป็ นภรรยาของเขา ความแตกดังโพละ เพราะการ
ปรากฏตัวของสิงห์เหนือ
เสือ ใต้ โ ยนความผิด ทุ ก เรื่ อ งให แ้ ก่ พ่ีช าย เขาต้อ งตกอยู่ ใ น
สถานการณ์แบบนี้ก็เพราะสิงห์เหนือ ไม่รู้มนั จะรีบโผล่มายุ่งกับเรื่อง
ของเขาท�ำไม ก็แค่ การตามตัวเขากลับไปท�ำงาน มันยกหู โทรศัพท์
จิกเรียกเขากลับไปก็ได้ แต่ดนั มาแบบสร้างเรื่องใหญ่โต
“เรื่องทีเ่ กิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเธอต้องการดัดนิสยั นายหรือไง นาย
ควรถามตัวเองด้วยว่านายท�ำอะไรกับคนทีร่ กั นาย นายหลอกลวงเธอ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม นายปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ และมันเป็ น
ความรับผิดชอบของนาย”
เสือใต้หน้าตึง สิงห์เหนือไม่อยากสนทนากับเสือใต้อกี ชายหนุ่ม
เดินผ่านน้องชายไปที่รถยนต์ของเขาซึ่งคนขับรถจอดรออยู่ เสือใต้
ฮึดฮัด อุตส่าห์วง่ิ มาเพือ่ จัดการกับสิงห์เหนือ แต่กลับถูกภูเขาน�ำ้ แข็ง
แช่เย็นจนออกฤทธิ์ไม่ออก ชายหนุ่มมองตามแผ่นหลังของพีช่ าย เขา
เถียงสิงห์เหนือไม่ได้ เพราะเขามีชนักติดหลังอยู่ เพราะฉะนัน้ เสือใต้
ก็คงต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรม แต่งช้าก็ดกี ว่าไม่ได้แต่งโว ้ย!

สิงห์เหนือต้องการกาเฟอีน ชายหนุ่ มสั่งคนขับรถใหแ้ วะ

ร้านกาแฟที่ใกล้ท่สี ุด เมื่อรถยนต์ของสิงห์เหนือจอดสนิท ชายหนุ่ ม
ก็กา้ วลงจากรถ ร้านกาแฟที่เขาเห็นอยู่ ตรงหน้าคือร้านกาแฟสีขาว
ใหบ้ รรยากาศที่โรแมนติกและอ่อนหวาน ซึ่งไม่เขา้ กับชายหนุ่ มเลย
สักนิด
สิง ห์เ หนื อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า รสชาติ ข องกาแฟร้า นนี้ จ ะถู ก ปากเขา
หรือเปล่า แต่ในเมื่อแวะแลว้ ชายหนุ่ มก็เลือกที่จะเดินเขา้ ไปในร้าน
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คนของสิงห์เหนือเดินตามเขาเข ้าไปในร้านสองคน และบอดี้การ์ดทีเ่ หลือ
แยกกันยืนตามจุดต่างๆ ของร้าน
“สวัสดีค่ะ ร้านต้องมนตร์ยนิ ดีตอ้ นรับค่ะ”
สิงห์เหนือมีอาการที่เรียกได้ว่า ‘ต้องมนตร์’ ผูห้ ญิงหน้าหวาน
ทีย่ นื อยู่ดา้ นหลังเคาน์เตอร์ และโปรยรอยยิ้มต้อนรับมาใหเ้ ขา อาการ
ปวดศี รษะ หงุดหงิดในอารมณ์เพราะเสือใต้หายเป็ นปลิดทิ้งเพราะ
รอยยิ้มของเธอ
“ไม่ตอ้ ง ฉันเอง”
“ครับนายสิงห์”
สิงห์เหนือบอกกับบอดี้การ์ดของเขา เมื่อบอดี้การ์ดจะเดินไป
จัดการสั่งกาแฟใหเ้ ขา สิงห์เหนือเลือกทีจ่ ะเดินเขา้ ไปหยุดยืนตรงหน้า
เคาน์เตอร์ดว้ ยตัวเอง ด้านหลังเคาน์เตอร์คอื ผู ้หญิงในชุดเดรสแขนยาว
สีขาว ซึง่ ก�ำลังยิ้มให ้เขา
สิง ห์เ หนื อ จ้อ งตาเธอ จากดวงตาชายหนุ่ ม ก็ เ ลื่อ นลงไปมอง
ริมฝี ปากสีชมพูฉำ� ่ หวาน ผู ้หญิงคนนี้ทำ� ให ้เขาคิดถึงแต่คำ� ว่า ‘หวานละมุน’
เธอดูอ่อนหวานไปหมด ไม่วา่ จะเป็ นรูปร่างหน้า หรือแม ้กระทั่งน�ำ้ เสียง
ชวนฟังของเธอ
สิงห์เหนือรูส้ กึ เคลิบเคลิ้มกับน�ำ้ เสียงนัน้ ถึงจะเป็ นแค่การทักทาย
ก็ตาม และตอนนี้ชายหนุ่มก็รูด้ ้วยว่าหญิงสาวก�ำลังประหม่า เธอมีอาการ
ริมฝี ปากสัน่ เล็กน้อยจนต้องขบกัดเอาไว ้ แต่เธอก็ยงั เลือกทีจ่ ะยิ้มให ้เขา
เพือ่ รักษามารยาท
‘เธอกลัวเราอย่างนัน้ เหรอ’
เมือ่ มีคำ� ถามก็ควรต้องหาค�ำตอบ สิงห์เหนือมองไปรอบร้านกาแฟ
ตอนทีเ่ ขาเดินเข ้ามา ยังมีลูกค้านั่งดืม่ กาแฟอยู่สามโต๊ะ แต่เวลาไม่นาน
เมือ่ เขากวาดสายตามอง ลูกค้าภายในร้านก็หายไปหมดแล ้ว พวกเขา
ได้กาแฟและต้องการเดินทางต่อ หรือว่าพวกเขาต่างเผ่นออกจากร้าน
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เพราะกลัวสิงห์เหนือเหมือนกัน
ภายในร้านตอนนี้มผี ู ้หญิงหน้าหวานกับสิงห์เหนือยืนเผชิญหน้ากัน
ตรงประตูมคี นของเขายืนอยู่ หรือเพราะมีคนของเขาอยู่ดว้ ย ก็เลย
สร้างความหวาดกลัวใหแ้ ก่เธอและลูกค้าภายในร้าน สิงห์เหนือมองไป
ทีล่ ูกน้อง โบกมือครัง้ เดียว จากทีย่ นื อยู่ตรงประตูประกบข ้างซา้ ยขวา
ด้านใน บอดี้การ์ดของเขาก็เปลีย่ นไปยืนด้านนอกร้าน
‘เราจะท�ำยังไงดี!’
การออกไปของบอดี้การ์ดไม่ได้ทำ� ใหเ้ จ้าของร้านคนสวยรู้สกึ ดี
ขึ้นมาเลย แต่ย่งิ ท�ำใหเ้ ธอตื่นตระหนก เพราะภายในร้านมีแค่เธอกับ
ลูกค้าหล่อจัดแต่น่ากลัวเหลือเกินอยูด่ ้วยกันเพียงสองคนเท่านัน้ การมา
ของเขา ไม่เหมือนกับการมาดืม่ กาแฟ แต่เหมือนเป็ นการบุกรุก!
“คุณชื่ออะไร”
“ชีโรชาค่ะ”
หญิงสาวตอบทันที เพราะเธอกลัวเขา เขาน่ากลัวน้อยเมือ่ ไรกัน
ชีโรชาไม่ได้กลัวแบบไร้เหตุผล แต่การมาของเขา มีทงั้ บอดี้การ์ดในชุดด�ำ
และการปรากฏตัวที่เหมือนกับพวกมาเฟี ยที่เธอเคยเห็นในภาพยนตร์
หรือว่าเขาจะเป็ นมาเฟี ย!
“ชีโรชาอย่างนัน้ เหรอ”
“ค่ะ ชีโรชาค่ะ”
หญิงสาวรีบยืนยัน แม ้กระทัง่ ชือ่ ของเธอ หญิงสาวก็กลัวเหลือเกิน
ว่าเขาจะเข ้าใจว่าเธอโกหก ถา้ หากเขาอารมณ์ไม่ดขี ้นึ มาและท�ำร้ายเธอ
ชีโรชาคงจนปัญญาทีจ่ ะต่อกรกับเขา เธอเป็ นผูห้ ญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง
เท่านัน้ คงไม่มแี รงปะทะกับเขาหรอก
“ไม่ตอ้ งกลัว”
ค�ำว่าไม่ตอ้ งกลัวของเขาไม่ได้ทำ� ใหส้ ถานการณ์ดขี ้ นึ เลยสักนิด
แต่กลับเลวร้ายลงในความรู้สกึ ของชีโรชา เพราะการที่เขาพูดออกมา
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แบบนี้กเ็ ท่ากับชายหนุ่มทราบว่าเธอกลัวเขา
“ผม สิงห์เหนือ ลีโอ เคซัส ฉัตรกมลา”
“ค่ะคุณลูกค้า”
“คุณสิงห์ไม่ใช่คุณลูกค้า”
สิงห์เหนือสอดมือเขา้ ไปในกระเป๋ ากางเกง เขาจ้องลึกเขา้ ไป
ในดวงตาคู่สวยของชีโรชา ผู ้หญิงคนนี้สวยทัง้ ตัว ผิวพรรณก็นวลเนียน
ผุดผ่อง ดวงตาก็สวยซึ้งน่ามอง
“เอ่อ ค่ะ คุณ…”
เพราะเห็นเธออึกอัก สิงห์เหนือก็เลยยื่นหน้าเขา้ ไปหาเธออีก
เล็กน้อย ชีโรชาถึงกับผวา แต่พอเขากระแอมเบาๆ ในล�ำคอ หญิงสาว
ก็ไม่กล ้าขยับตัว
“สิงห์ เรียกผมว่าสิงห์ ผมอนุ ญาต ถา้ หากผมอนุ ญาตใหเ้ รียก
ก็จะไม่มใี ครท�ำอันตรายคุณ ผมรับประกันได้”
“คุณสิงห์”
สิงห์เหนือต้องการใหห้ ญิงสาวสบายใจ เขาขยายความเล็กน้อย
เพื่อใหเ้ ธอมั่นใจว่าการเรียกชื่อเขาจะท�ำใหเ้ ธอปลอดภัย แต่ ชีโรชา
กลับคิดไปอีกทาง หญิงสาวลมแทบจับอยูแ่ ล ้ว ถ ้าหากเธอไม่เรียกชือ่ เขา
สิงห์เหนือจะท�ำอะไรเธออย่างนัน้ เหรอ
‘น่ ากลัวเหลือเกิน ความน่ ากลัวของเขามีมากพอๆ กับความ
หน้าตาดีทโี ่ ดดเด่นของเขานั่นแหละ ยิง่ หล่อมาก ก็ยงิ ่ น่ากลัวมาก’

“คุณสิงห์คะ”

เมื่อเธอไม่พูด สิงห์เหนือก็ยืนมองเธอนิ่ง ไม่พูดอะไรเช่ นกัน
ชีโ รชาจึง ตัด สิน ใจที่จ ะยุ ติค วามเงีย บ ซึ่ง มีแ ต่ จ ะเพิ่ม ความตื่น กลัว
ให ้แก่เธอ
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“ครับผม”
บทสนทนาระหว่างกันเกิดขึ้นสัน้ ๆ นัน่ ก็เพราะชีโรชาก�ำลังรวบรวม
ความกล ้า เพือ่ ทีจ่ ะผลักดันตัวเองออกจากสถานการณ์ทน่ี ่าอึดอัด
“คุณสิงห์จะรับอะไรดีคะ”
ชีโรชาพยายามควบคุมสถานการณ์และหมายถึงควบคุมสติของ
ตัวเองด้วย ต่อให ้เธอกลัว ก็ต ้องแสดงออกอย่างสุภาพ สิงห์เหนือดึงตัว
กลับ เมือ่ ได้ยนิ เธอเรียกชื่อของเขา ชายหนุ่มพึงพอใจ เขากวาดสายตา
มองเมนู ของร้านทีอ่ ยู่ดา้ นหลังสูงเลยศีรษะของชีโรชาขึ้นไป
ชายหนุ่ ม ต้อ งการทราบว่า ที่ร า้ นมีเ มนู อ ะไรบ า้ ง และใช้เ วลา
การอ่านเมนู ควบคู่ไปกับการมองหน้าชีโรชา ชายหนุ่มยอมรับว่าหน้าตา
ของเธอสะดุดตาเขา เธอเป็ นผู ้หญิงทีส่ งิ ห์เหนือต้องการท�ำความรูจ้ กั ด้วย
เขารูต้ วั ในทันที เมือ่ เดินเข ้ามาในร้านและเจอหน้าเธอ
ในขณะที่เ สือ ใต้ท ำ� ให เ้ ขาหงุด หงิด ก็ เ หมือ นจะมีป ระโยชน์
เหมือนกัน เพราะน้องชายท�ำใหเ้ ขาต้องแวะร้านกาแฟ หากาแฟดื่ม
ดับอารมณ์ ตอนนี้สงิ ห์เหนือไม่มอี ารมณ์ข่นุ เคือง แต่เขารู้สกึ รื่นรมย์
ภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยของเขา
การแสดงออกทางอารมณ์เป็ นเรื่องทีส่ งิ ห์เหนือฝึ กควบคุมตัวเอง
มาอย่างเข ้มงวด เพราะเขาคือพีช่ ายคนโตของบ ้าน และดอนก็พดู เสมอ
ว่าคนที่จะรับช่วงต่อเพื่อดู แลกิจการของบริษทั ในต�ำแหน่ งสู งสุดก็คือ
สิงห์เหนือ และต�ำแหน่งทีร่ องจากสิงห์เหนือจะต้องตกเป็ นของเสือใต้
เขาจึง ต้อ งเตรีย มตัว เก็ บ ซ่ อ นอารมณ์ เพื่อ ไม่ ให้มีใ ครอ่ า น
การแสดงออกของเขา แล ้วหาผลประโยชน์จากเขา การวางตัวเฉยเมย
เป็ นเรือ่ งปกติของสิงห์เหนือ แต่คนทีไ่ ม่เคยต้องเผชิญหน้ากับคนน่ากลัว
แบบเขา แทบจะครองสติตวั เองไม่อยู่
ชีโรชาอยากเป็ นลมให้ส้ นิ เรื่อง หญิงสาวจะได้รอดพน้ จากการ
เผชิญหน้ากับคนน่ากลัวแบบเขา แต่เธอไม่ได้เป็ นลม ร่างกายของชีโรชา
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แข็งแรงดี ต่อใหเ้ ธอมีร่างกายทีด่ ูบอบบางเหลือเกิน แต่ความบอบบาง
ภายนอก ไม่ใช่ตวั วัดถึงสุขภาพร่างกาย
“ผมต้องการดืม่ …”
ชีโรชารูส้ กึ ปากคอแห ้งผาก เมือ่ ชายหนุ่มหยุดพูดเพือ่ กวาดสายตา
มองใบหน้าของเธอ การถูกเขามองท�ำให้ชโี รชาใจเต้นผิดจังหวะ และ
สิงห์เหนือก็สั่งกาแฟร้อนส�ำหรับตัวเอง ชีโรชารีบคิดเงิน แต่น้ ิวของเธอ
ก็อ่อนแรงจนจิ้มเครื่องคิดเงินผิดๆ ถูกๆ
“ขอโทษค่ะคุณสิงห์”
“คุณเพิง่ เปิ ดร้านหรือยังไง”
“เอ่อ เปิ ดมาประมาณหนึ่งปี แล ้วค่ะ”
“หนึ่งปี ก็ควรท�ำงานคล่องแคล่วมากกว่านี้นะชีโรชา”
“ค่ะคุณสิงห์ ฉันจะปรับปรุงตัวนะคะ”
สิ ง ห์เ หนื อ ไม่ ไ ด้ต �ำ หนิ เ ธอ เหมือ นเขาเปรยกับ ชี โ รชา ถึ ง
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ถ ้าหากเป็ นการท�ำงานติดต่อกันเป็ นระยะเวลา
หนึ่งปี ผ่านมาแลว้ ก็ควรมีความคล่องแคล่วในการท�ำงานมากกว่านี้
ชีโรชาหน้าเจื่อน หญิงสาวเขา้ ใจว่าสิงห์เหนือต�ำหนิเธอ แต่ก็เป็ นเรื่อง
ที่สมควรแลว้ เพราะเธอปฏิบตั ิต่อเขาไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย ชีโรชา
รับออร์เดอร์ตะกุกตะกัก พอถึงเวลาคิดเงินก็ยงั ท�ำได้ไม่คล่องแคล่ว
เหมือนเดิม
“รับหนึ่งถ ้วยนะคะ”
“ครับผม หรือคุณต้องการให ้ผมดืม่ มากกว่าหนึ่งถ ้วย”
“หนึ่งถ ้วยก็พอแล ้วค่ะ”
ชีโรชาจะสัง่ ให ้เขาดืม่ ได้อย่างไรกัน หญิงสาวยิ้มให ้เขา ยิ้มไว ้ก่อน
การยิ้มคือทางเลือกส�ำหรับชีโรชา หญิงสาวคิดเงินค่ากาแฟ รับเงินแล ้ว
ก็ทอนเงินให ้ชายหนุ่ม
“รอสักครู่นะคะ”
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“ผมนั่งรอได้ใช่ไหม”
“ได้ค่ะ ฉันจะเสิรฟ์ กาแฟให ้คุณเองค่ะ”
สิงห์เหนือพยักหน้ารับ ชายหนุ่มเดินไปนั่งบนเก้าอี้เพือ่ รอกาแฟ
จากชีโรชา เขาเลือกนั่งเก้าอี้ตวั นี้ เพราะเป็ นมุมที่เขาพึงพอใจ และ
ยังสามารถมองไปยังเคาน์เตอร์เพือ่ มองชีโรชาได้อกี ด้วย
“ใจเย็นไว้ชโี รชา”
ระหว่างการชงกาแฟให ้เขา ชีโรชามือสัน่ จนท�ำกาแฟหกไปหนึ่งครัง้
หญิงสาวสูดลมหายใจเข ้าปอดลึกๆ แล ้วก็ปลอบโยนตัวเองให้ใจเย็นลง
ความใจเย็นทีเ่ ธอต้องการ ไม่ใช่ความใจเย็นจากการลดโทสะ เธอไม่ได้
โกรธเคืองสิงห์เหนือ แต่เธอกลัวเขา
ความใจเย็นทีเ่ ธอต้องการ คือการครองสติซง่ึ ก�ำลังกระจัดกระจาย
ให ก้ ลับ มาสงบราบเรี ย บเหมือ นเดิม ต่ า งหาก ชีโ รชาต้อ งทิ้ง กาแฟ
ครัง้ ทีส่ องทีช่ ง เพราะเธอท�ำผิดสูตร ถึงแม ้จะเป็ นการตวงผิดเล็กน้อย
แต่เธอจะเสิรฟ์ กาแฟทีไ่ ม่สมบูรณ์ให ้ชายหนุ่มไม่ได้
ชีโรชาใหค้ วามส�ำคัญกับเรื่องนี้ หญิงสาวจึงเริ่มต้นท�ำกาแฟใหม่
อีกครัง้ คราวนี้ชโี รชาไม่พลาด หญิงสาวรินกาแฟใส่ถ ้วยส�ำหรับกลับบ ้าน
ปิ ดฝา แล ้วก็วางถ ้วยลงบนถาด ก่อนจะยกถาดขึ้นและเดินไปเสิรฟ์ กาแฟ
ให้สงิ ห์เหนือ
“กาแฟได้แล ้วค่ะ ดืม่ ให ้อร่อยนะคะ”
ชายหนุ่ มโคลงศีรษะเล็กน้อยเป็ นเชิงรับรู ้ เขาลุกขึ้น เพื่อฉวย
ถ ้วยกาแฟจากถาดทีช่ โี รชาประคองอยู่ ชายหนุ่มมองหน้าเธอ มองอย่าง
ให้รวู้ า่ มอง แล ้วเขาก็กม้ ศีรษะให ้เธอเล็กน้อย ก่อนจะเดินออกไปจากร้าน
ท่ามกลางความโล่งใจของชีโรชาทีเ่ ธอไม่เป็ นลมไปเสียก่อน

สิงห์เหนือมองถ ้วยกาแฟในมือ ภายในถ ้วยปราศจากเครื่องดืม่
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เพราะเขาดืม่ มันหมดแล ้ว ทว่าชายหนุ่มเลือกทีจ่ ะไม่ท้ งิ ถ ้วยนัน้ เขาน�ำ
มันกลับมาด้วย กระทั่งถึงบา้ น สิงห์เหนืออยู่ในหอ้ งนอนของตัวเอง
เขาน�ำถ ้วยกาแฟเข ้าไปท�ำความสะอาด แล ้วก็นำ� มันออกมาเก็บใส่ตเู ้ อาไว ้
“ชีโรชา”
ชื่อของหญิงสาวถูกเรียกผ่านริมฝี ปากได้รูป ชื่อของเธอ เป็ นชื่อ
ทีส่ งิ ห์เหนือไม่เคยได้ยนิ มาก่อน และเขาก็คิดว่ามันเป็ นชื่อทีเ่ หมาะสม
กับเธอ ชายหนุ่มยังคงคิดถึงใบหน้าหวานละมุนของชีโรชา สิงห์เหนือ
ไม่มสี เปกผู ้หญิงทีช่ อบ
และเขาก็ ไ ด้ค �ำ ตอบแล ว้ ว่ า ท�ำ ไมสเปกถึง ไม่ จ ำ� เป็ น เพราะ
เมือ่ วันที่เขาพบคนที่รู้สกึ ว่าใช่ และอยากเรียนรู อ้ ุปนิสยั ใจคอของเธอ
เขาก็จะรูเ้ องว่าเขาต้องการอะไร เขาเคยต้องการเรียนรูผ้ ูห้ ญิงคนหนึ่ง
ซึง่ นานมากเหลือเกินแล ้ว
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสิง ห์เ หนื อ กับ ผู ห้ ญิง เป็ น ไปในเชิง ของ
การแลกเปลีย่ นความพึงพอใจทางกายมากกว่า ต่างฝ่ ายต่างไม่ผูกมัดกัน
คบหากันบนความสุขทีป่ ราศจากความผูกพัน และสิงห์เหนือก็ไม่ใช่ผู ้ชาย
ทีเ่ ปลีย่ นผู ้หญิงบ่อยนัก
เขามักจะมีความสัมพันธ์กบั ผู ห้ ญิงคนเดียว ไม่ใช่ เพราะเขา
ซือ่ สัตย์ แต่เพราะเขาไม่ใช่คนทีช่ อบความสัมพันธ์แบบผลัดเปลีย่ นบ่อย
จนเกินไป เมื่อเบื่อแลว้ เขาถึงจะมองหาผูห้ ญิงคนใหม่ ซึ่งส่วนมาก
สิงห์เหนือจะใช้เวลากับผู ้หญิงชั่วคราวของเขาไม่ตำ� ่ กว่าหกเดือน
ชายหนุ่ มนั่งลงบนโซฟา เขามองไปยังถว้ ยกาแฟที่เขาเก็บใส่ตู ้
ซึ่งประตูของตูเ้ ป็ นกระจก ท�ำใหเ้ ขาสามารถมองเขา้ ไปเห็นถว้ ยกาแฟ
นัน้ ได้ มันเป็ นถว้ ยที่ทำ� จากกระดาษซึ่งสามารถย่อยสลายได้ มันก็
เหมือนถ ้วยทั่วไป แต่ความพิเศษคือเขารับมาจากมือของชีโรชา
“ชีโรชา เป็ นชื่อทีเ่ หมาะสมกับเธอดี”
สิงห์เหนือไม่สามารถดึงตัวเองออกจากเรื่องของชีโรชาได้ การ
กัณฑ์กนิษฐ์ 19

ใช้เวลาส�ำหรับคิดถึงเรื่องผู ห้ ญิงสักคน เป็ นเรื่องที่สิงห์เหนือเคยท�ำ
เมือ่ นานมาแล ้ว ในตอนทีเ่ ขาอายุนอ้ ยกว่านี้มากเหลือเกิน
“นายสิงห์ครับ ขออนุญาตครับ”
คนสนิทของสิงห์เหนือตามเขา้ มาพบชายหนุ่ มที่หอ้ งตามค�ำสั่ง
สิงห์เหนือหันไปมอง แล ้วก็เปลีย่ นใจกะทันหัน
“ไม่มอี ะไรแล ้ว ออกไปเถอะ ฉันต้องการพักผ่อน”
“ครับนายสิงห์”
เมือ่ เจ้านายบอกว่าไม่มอี ะไร ลูกน้องก็ไม่ควรแสดงความสงสัย
สิงห์เหนือเป็ นคนเดียวทีท่ ราบว่า เขาเรียกตัวคนสนิทมาพบก็เพือ่ เตรียม
ออกค�ำสั่งใหต้ ามสืบเรื่องของชีโรชา แต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าควรให้เกียรติ
เรื่องส่วนตัวของเธอ เขาจะลองเริ่มต้นด้วยการท�ำตัวเป็ นผู ้ชายธรรมดา
ทีพ่ าตัวเองเข ้าไปท�ำความรู้จกั กับเธอ

บรรยากาศภายในร้านกาแฟของชีโรชาถูกสูบเอาความคึกคัก

ไปกะทัน หัน จากการปรากฏตัว ของสิง ห์เ หนื อ ชายหนุ่ ม เดิน เข า้ มา
ในร้าน เรียกความสนใจจากลูกค้าภายในร้าน แล ้วก็เกิดเสียงกระซิบ
กระซาบถึง รู ป ร่ า งหน้า ตาของเขา แต่ เ มื่อ บอดี้ก าร์ด ของชายหนุ่ ม
ปรายตามอง
เพียงแค่ปรายตาเท่านัน้ ชีโรชาก็รู้สกึ เหมือนเธอเห็นภาพที่เกิด
ในภาพยนตร์ ผูค้ นในร้านโกยสมบัติส่วนตัวของตัวเองขึ้นมา แลว้ ก็
รี บ ออกไปจากร้า น จนกระทั่ ง ภายในร้า นเหลือ เพีย งแค่ ชีโ รชากับ
สิงห์เหนือสองคนอีกแล ้ว
บอดี้การ์ดของสิงห์เหนือเดินออกไปขา้ งนอก ไปประจ�ำอยู่ตรง
ประตูดา้ นนอก เมือ่ เจ้านายหนุ่มโบกมือไล่ แต่ลูกค้ายิ่งเร่งฝี เทา้ วิง่ ไป
ทีร่ ถของตัวเอง เพราะคิดว่าจะถูกคุกคาม แต่เหตุการณ์วนุ่ วายทีเ่ กิดขึ้น
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ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสิงห์เหนือ
ชายหนุ่ มมีเรื่องที่สนใจ แต่ เรื่องนัน้ เกี่ยวขอ้ งกับชีโรชาไม่ได้
เกี่ยวขอ้ งกับคนอื่น เขาเดินไปหยุดยืนตรงหน้าเคาน์เตอร์สำ� หรับสั่ง
เครื่องดื่ม ดวงตาคมกริบคู่ นนั้ ท�ำให้ชีโรชาเข่าอ่ อน เธอต้องวางมือ
ลงบนขอบของเคาน์เตอร์ แล ้วก็กำ� เข ้าหากันเพือ่ พยุงตัว
“เมือ่ วานมีบางเรื่องทีผ่ มลืมถาม”
“ค่ะคุณสิงห์”
“คุณโสดไหม”
“โสดค่ะ”
สิงห์เหนือถาม ชีโรชาก็ตอบทันที ชายหนุ่มค่อนข ้างพึงพอใจกับ
ค�ำตอบแรกทีเ่ ขาถามออกไป แต่กต็ ้องมีการถามให ้ละเอียดกว่านี้ ถ ้าหาก
ค�ำตอบเป็ นดั่งทีเ่ ขาต้องการ ก็เรียกได้ว่าการบินข ้ามจังหวัดมาเพือ่ ถาม
ชีโรชาคุม้ ค่าตัว๋ เครื่องบิน
“โสดจริงหรือโสดไม่จริง”
“โสดจริงค่ะ”
“หมายถึงโสดแบบไม่มคี นคุย?”
“ค่ะ ไม่มคี นคุยค่ะ”
ชีโรชาตอบความเป็ นจริง แม ้จะงุนงงไม่นอ้ ยว่าชายหนุ่มต้องการ
อะไร เธอโสดสนิท คนคุยทีเ่ ขาพูดถึงชีโรชาไม่มหี รอก เพราะเธอยุ่งอยู่
กับการท�ำงานและดูแลคนในครอบครัว
“โสดสนิทสินะ”
“ค่ ะ โสดสนิ ท ค่ ะ ไม่ มีค นคุ ย ไม่ เ คยมีแ ฟนด้ว ยค่ ะ คนคุ ย
ก็ไม่เคยมีค่ะ”
สิง ห์เ หนื อ พูด กับ ตัว เอง แต่ ชีโ รชาดันได้ยิน หญิง สาวก็ เ ลย
รีบตอบเขา เพือ่ ป้ องกันไม่ให ้เขาต้องมีโทสะ ไม่วา่ เขาจะถามด้วยเหตุผล
อะไร ขอแค่ เขาไม่โกรธจนสั่งคนพังร้านเธอ ชีโรชาก็ยินดีท่ีจะตอบ
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เพือ่ เอาใจเขา

สิงห์เหนือฮัมเพลงในล�ำคอ เขาเปิ ดตู้ในหอ้ งนอน และก็วาง

ถว้ ยกาแฟเปล่าถว้ ยทีส่ องไปเรียงกับถว้ ยใบแรก แต่คราวนี้สงิ ห์เหนือ
เปิ ดตูค้ า้ งเอาไวก้ ่อน ชายหนุ่ มมีปากกาเมจิกติดมือมาด้วย เขาเขียน
บางอย่างลงบนถว้ ยใบที่หนึ่ง แลว้ ก็ตามด้วยถว้ ยใบที่สอง ก่ อนจะ
จัดเรียงพวกมันอีกครัง้
“โสดแบบใสซือ่ สินะ”
ค�ำตอบจากชีโรชาท�ำให้สงิ ห์เหนือพอใจเป็ นอย่างมาก ชายหนุ่ม
กลับออกมาจากร้านของเธอ พร้อมกับกาแฟร้อนถว้ ยใหม่ สิงห์เหนือ
ไม่ได้นั่งดืม่ กาแฟในร้าน เพราะเขาต้องรีบบินกลับมาประชุม ชายหนุ่ม
พกถ ้วยใบนัน้ ไปทีบ่ ริษทั และน�ำมันกลับมาทีบ่ ้านด้วยหลังจากตารางงาน
อันยุ่งเหยิงในวันนี้ของเขาเสร็จสิ้นลง
“ก็ดที โ่ี สด”
เพราะถ ้าหากเธอไม่โสด สิงห์เหนือก็คงต้องวางแผนใหม่สำ� หรับ
เรื่องของชีโรชา เขาไม่รูห้ รอกว่าถา้ หากเธอไม่โสดเขาจะท�ำอะไร แต่
ในเมือ่ ตอนนี้เธอโสด สถานการณ์แบบนัน้ ไม่เกิดขึ้น สิงห์เหนือก็ไม่จำ� เป็ น
ต้องสนใจ
เรื่องทีเ่ ขาต้องสนใจตอนนี้ก็คือการพาตัวเองเข ้าไปท�ำความรู้จกั
กับชีโรชา หญิงสาวยังกลัวเขาอยู่ อันที่จริงหลังจากพบกันครัง้ แรก
ครัง้ ที่สองเมือ่ พบกัน ความกลัวควรลดน้อยลง แต่เหมือนสิงห์เหนือ
จะใช้ทฤษฎีของเขากับชีโรชาไม่ได้
“เราน่ากลัวเหรอ”
ชายหนุ่มแตะนิ้วกับถ ้วยกาแฟเปล่าเบาๆ แล ้วก็ขยับตัวถอยหลัง
เพือ่ ปิ ดตู ้ ก่อนจะเดินเข ้าไปในห ้องแต่งตัว สิงห์เหนือไปหยุดยืนตรงหน้า
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กระจก เขามองส�ำรวจตัวเอง แต่สงิ ห์เหนือก็ไม่เห็นคนน่ ากลัวแมแ้ ต่
คนเดียว เขาคิดว่าตัวเองเป็ นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านัน้
“ก็ไม่น่ากลัวนี่”
สิงห์เหนือสรุปกับตัวเอง ชีโรชาอาจเป็ นคนทีท่ ำ� ความคุน้ เคยกับ
คนอื่นยากกว่าคนทั่วไป เพราะฉะนัน้ สิ่งที่เขาท�ำได้ก็คือการไปหาเธอ
บ่อยๆ เพือ่ ใหเ้ ธอคุน้ เคยกับเขา แล ้วหลังจากทีเ่ ธอคุน้ เคยกับเขาแล ้ว
ก็ค่อยด�ำเนินความสัมพันธ์ขนั้ ต่อไป
หากเทียบกับเสือใต้แลว้ น้องชายของเขาเป็ นคนใจร้อนมาก
ในขณะทีส่ งิ ห์เหนือใจเย็นกว่ามาก กับเรื่องทีช่ ายหนุ่มคิดว่าสมควรรอ
เขาก็สามารถรอได้ เป็ นต้นว่าเรื่องของชีโรชา เพราะนอกจากต้องรอ
ใหเ้ ธอคุน้ เคยกับเขา สิงห์เหนือก็ตอ้ งจัดการกับพันธะบางอย่างของ
ตัวเองด้วย
ถึงแม้พนั ธะนัน้ จะไม่ใช่การผูกมัด แต่เขาไม่ชอบให้มอี ะไรค้างคา
ทุกเรื่องต้องถูกจัดการใหเ้ รียบร้อย เพื่อไม่ให้มนั ย้อนกลับมาสร้าง
ความยุ่งยากใหแ้ ก่เขาในอนาคต ชายหนุ่มเดินออกมาจากหอ้ งแต่งตัว
เพือ่ หยิบโทรศัพท์ท่เี ขาวางไวบ้ นโต๊ะขา้ งเตียง เขากดต่อสายโทรศัพท์
ถึงใครบางคน สิงห์เหนือมีคนทีเ่ ขาต้องไปพบ แต่ไม่ใช่วนั นี้ เขากลับ
ถึงบ ้านและต้องการพักผ่อน ชายหนุ่มจะให ้เวลาส�ำหรับเรือ่ งนี้ในวันพรุง่ นี้

“เราคงต้องยุตคิ วามสัมพันธ์กนั ”

รอยยิ้มบนริมฝี ปากของเมนี่ สาวสวยทีส่ งิ ห์เหนือมีนดั พบด้วย
ถึงกับเลือนหายไปกะทันหัน เมือ่ สัปดาห์ก่อน เธอกับเขายังอยู่บนเตียง
ด้วยกัน และเสพสุ ขทางกายกันอย่างเร่ าร้อนจนเตียงแทบพัง ทว่า
ไม่ก่วี นั ผ่านไป สิงห์เหนือกลับเชิญเธอมาพบ เพือ่ ยุตคิ วามสัมพันธ์
‘นีม่ นั เรือ่ งบ ้าอะไร!’
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เธอคิดว่าการมาพบเขาในวันนี้ เธอกับเขาจะต้องไปจบลงบนเตียง
เมนี่เตรียมตัวมา เธอเลือกสวมเดรสสุดเซ็กซี่ และขา้ งในก็ยงั เลือก
ชุดชัน้ ในทีเ่ ซ็กซีม่ าก เพือ่ เตรียมไว้ยั่วยวนสิงห์เหนือ แต่เธอไม่มโี อกาส
ได้ยั่วเขา เพราะเธอกับเขามีจดุ ประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน!
“หมายความว่าเราจะจบความสัมพันธ์รอ้ นๆ ของเราเหรอคะ”
“ผมพูดชัดเจนแล ้วนะครับเมนี่”
สิงห์เหนือบอกอย่างเย็นชา การทีเ่ ขาบอกเธอก็ถอื ว่าเขาให ้เกียรติ
เธอ เหมือนกับทีเ่ ขาใหเ้ กียรติผูห้ ญิงทุกคน ตอนท�ำข ้อตกลงกันก็ยงั มี
การพูดคุยกัน เมือ่ เขาต้องการยุติความสัมพันธ์ สิงห์เหนือก็จะบอก
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ให ้ผู ้หญิงต้องคิดไปเอง
“ฉัน ก็ แ ค่ ส งสัย ครัง้ ล่ า สุ ด ที่เ ราเจอกัน เราเร่ า ร้อ นกัน มาก
ฉันถึงกับต้องงดถ่ายแบบ เพราะเนื้อตัวเป็ นจ�ำ้ เต็มไปหมด”
“ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้”
สิงห์เหนือดึงเช็คออกมาจากกระเป๋ าแล ้วก็เซ็นใหเ้ มนี่ หญิงสาว
ถึงกับพูดไม่ออก เธอไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย แค่พดู ให ้เขาฟัง
เท่านัน้ เอง แต่เมือ่ เห็นตัวเลขบนเช็ค เมนี่กต็ อ้ งรีบตะครุบเอาไว ้
“ขอบคุณค่ะ”
“ส่วนนี่ของขวัญส�ำหรับคุณ”
สิงห์เหนือเซ็นเช็คใบทีส่ องให ้เธอ เขาเป็ นคนใจกว ้าง และทีเ่ ลือก
แยกเซ็นเช็คสองใบ ก็เพือ่ ใหเ้ มนี่รูว้ า่ หนึ่งใบเป็ นค่าเสียหาย อีกหนึ่งใบ
คือค่าของขวัญ สิงห์เหนือแยกมันออกจากกัน ไม่ให้มนั รวมกัน จนท�ำให ้
เกิดความสับสน
“คุณใจกว ้างเสมอเลยนะคะ”
“ขอให ้คุณจบกับผมด้วยดี อย่าย้อนกลับมาสร้างปัญหาให ้แก่ผม
ไม่อย่างนัน้ คุณอาจจะไม่พดู ค�ำว่าใจกว ้างกับผมอีก”
“ฉันทราบแล ้วค่ะคุณลีโอ”
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“ผมขอตัวก่อนนะครับ”
สิงห์เหนือลุกขึ้นยืน เขาไม่เสียเวลาอ้อยอิ่งกับเมนี่ จัดการธุ ระ
ของตัวเองเสร็จเรียบร้อย ชายหนุ่มก็กล่าวอ�ำลาทันที

“บาที้ ส่ ุด!”

เมนี่ถูกขวา้ งทิ้งกลางอากาศ หญิงสาวมั่นใจในตัวเองเสมอมา
เธอสามารถดึงดูดความสนใจจากสิงห์เหนือได้ เขาไม่มที า่ ทีวา่ จะเบือ่ เธอ
จริงอยู่ว่าทัง้ คู่พบกันเฉพาะเรื่องบนเตียง แต่ไม่เคยมีครัง้ ไหนทีค่ วาม
ต้องการทางกายของสิงห์เหนือลดระดับลง
ในเมื่อ ยัง ไม่ล ด ก็ ห มายถึง ว่า สิง ห์เ หนื อ ยัง ปรารถนาต่ อ เธอ
เหมือนเดิม แลว้ อยู่ดีๆ ท�ำไมเขาถึงได้ขวา้ งเธอทิ้งแบบไม่ไยดี เมนี่
ฮึดฮัด เธอเป็ นคนสวย เธอมีชอ่ื เสียงเด่นดัง ด้วยรูปร่างหน้าตาโดดเด่น
และหุ่นเซ็กซีเ่ ย้ายวน
เมนี่เป็ นนางแบบชื่อดัง รับเล่นละครบ ้างเพือ่ เสริมชื่อเสียงใหแ้ ก่
ตัวเอง เธอคิดว่าตัวเองก็มดี พี อทีจ่ ะเป็ นคู่ควงของสิงห์เหนือในระยะยาว
เมนีค่ าดการณ์ผดิ เธอรูว้ า่ ตัวเองก�ำลังเล่นกับไฟ และไฟทีว่ า่ นัน่ ก็ร ้อนแรง
เอาเรื่อง
ทว่าเมนี่ก็ยงั ต้องการค�ำตอบส�ำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น สิงห์เหนือ
ไม่ให ้เหตุผลอะไรกับเธอเลย นอกจากการยุตคิ วามสัมพันธ์ นัน่ ก็เพราะ
เขาไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องหัวใจของเธอ ชายหนุ่ มปฏิบตั ิต่อเธอ
อย่างมีมารยาท แต่ในขณะเดียวกันก็ช่างเย็นชาเหลือเกิน
“หรือว่าเขาจะมีคนอืน่ ”
เมนี่ ข มวดคิ้ ว เข า้ หากัน การที่สิง ห์เ หนื อ มีค นอื่น เป็ น เรื่ อ งที่
เกิดขึ้นได้ เพราะเมนี่ก็ได้สานสัมพันธ์กบั เขา เพราะเขาเพิง่ เลิกรากับ
ผูห้ ญิงคนล่าสุด เมนี่ไม่ได้หวงแหนสิงห์เหนือ เพราะรูว้ า่ ไม่มสี ทิ ธิ์หวง
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ไม่ได้หวังถึงขนาดจะได้เป็ นภรรยาของเขา
เพียงแต่เมนีร่ สู้ กึ เสียหน้า และเธอคงท�ำใจได้ยากล�ำบาก ถ ้าหาก
สิงห์เหนือเลิกกับเธอ เพื่อไปคบกับคนใกล้ตวั ของเธอ เมนี่อวดอ้าง
เอาไว ้มาก พูดถึงความลุม่ หลงทีส่ งิ ห์เหนือมีต่อเธอ ถ ้าหากผู ้หญิงคนใหม่
ทีเ่ ขาก�ำลังคบหาอยู่เป็ นคนทีเ่ ธอเคยอวดเรื่องของเขาล่ะ
ปัญหาของเมนีใ่ นตอนนี้คอื เธอกลัวเสียหน้า ถึงแม้อกี ใจจะรืน่ รมย์
ไม่นอ้ ยกับเช็คเงินสดทีไ่ ด้รบั มาจากสิงห์เหนือสองใบทีน่ อนอยูใ่ นกระเป๋ า
เมนี่ไม่ได้รบั มันมาอย่างง่ายดายนักหรอก เพราะเมือ่ สิงห์เหนือกลับไป
แล ้ว คนของชายหนุ่มก็เข ้ามาจัดการให ้เธอเซ็นเอกสารการรับเช็คเงินสด
“ขออย่าให ้เป็ นคนใกล้ตวั เลย”
เมนี่เกิดความกระสันอยากรู ้ ผู ้หญิงคนใหม่ของสิงห์เหนือจะเป็ น
ใครกันนะ แต่ต่อให ้อยากรูใ้ จแทบขาด เมนี่กย็ งั ไม่ได้คำ� ตอบจากเรือ่ งนี้
อยู่ดี
“เฮ้อ! คิดว่าจะได้จบลงบนเตียง กลับผิดแผนไปหมด”
เมนี่หงุดหงิดเล็กน้อย เธอจินตนาการถึงสิงห์เหนือบนเตียง
เดียวกัน ภายนอกเขาเย็นชา แต่ ความร้อนแรงของชายหนุ่ มเมื่ออยู่
บนเตียง เมนี่ตอ้ งยอมรับว่าเธอติดใจเขามาก สิงห์เหนือท�ำใหเ้ ธอ
มีความสุขจนทะลักล ้น อย่างทีผ่ ู ้ชายซึง่ เมนี่เคยผ่านมาเทียบไม่ตดิ

สิงห์เหนือเดินทางมาทีห่ มูบ่ ้านเมืองคาม ด้วยเหตุผลเรื่องธุรกิจ

ของเขา เมื่อมาแลว้ ก็ตอ้ งแวะมาที่รา้ นกาแฟต้องมนตร์ เพราะเขา
เลือกแลว้ ที่จะต้องมนตร์เจ้าของร้าน ทว่าวันนี้ชายหนุ่ มไม่ได้มากับ
บอดี้การ์ดเหมือนเคย มีรถของ วันมั่งคั่ง เลอเกียรติ ขับตามมาด้วย
“ร้านนี้ขายดีนะครับ ลูกค้าเข ้าออกตลอด เพราะกาแฟรสชาติดี
ครับ”
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วันมั่งคั่งเดินเคียงคู่ ไปกับสิงห์เหนือ แลว้ ก็สนทนากันไปด้วย
นอกจากรสชาติของกาแฟทีถ่ กู ปากลูกค้าแล ้ว ความสวยและมิตรไมตรี
จากชีโรชาก็ดึงดู ดใหล้ ู กค้าใกล เ้ คียงกลายมาเป็ นแขกประจ�ำ ส่ วน
นัก ท่ อ งเที่ย วก็ บ อกกัน ปากต่ อ ปาก ต้อ งแวะกัน เป็ น ส่ ว นใหญ่ ก่ อ น
เดินทางต่อ
“กาแฟรสชาติดอี ย่างเดียวเหรอครับ”
สิง ห์เ หนื อ หัน ไปถามวัน มั่ ง คั่ ง ชายหนุ่ ม ยิ้ม ออกมา แล ว้ ก็
ส่ายหน้าปฏิเสธ สายตาของผูช้ าย เมือ่ มองกันแลว้ ก็ย่อมรู ว้ ่าอีกฝ่ าย
ไม่ได้หมายถึงกาแฟอย่างเดียวเท่านัน้
“เจ้าของร้านก็สวยมากด้วยนะครับ”
สิง ห์เ หนื อ พยัก หน้า วัน มั่ ง คั่ ง ตอบไม่ ไ ด้ ว่ า การที่สิง ห์เ หนื อ
พยักหน้าแบบนัน้ เพราะอีกฝ่ ายเห็นด้วยกับเขา หรือต้องการสื่อถึง
อะไรกันแน่
“คุณสิงห์เคยมาหลายครัง้ แล ้วใช่ไหมครับ”
“ครับผม แล ้วคุณวอนล่ะครับ”
“ถ ้าผ่านมาก็แวะครับ”
วันมั่งคั่งผ่านมาก็มกั จะแวะดื่มกาแฟ พูดคุยกับชีโรชาในเชิง
ทัก ทายกัน บ า้ งเล็ก น้อ ย เธอเป็ น ผู ห้ ญิง ที่ส วยโดดเด่ น อ่ อ นหวาน
นุ่ ม นวล น่ า มองไปหมด แค่ ไ ด้เ ห็น หน้า ก็ ทำ� ให้รู้สึก ชุ่ม ฉ�ำ่ ในหัว ใจ
ตามประสาชายหนุ่มทีม่ กั ถูกชะตากับผู ้หญิงสวยๆ
แต่ วนั มั่งคั่งไม่ได้ตามจีบชีโรชา หรือคิดว่าต้องตกหลุมเสน่ ห ์
ของเธอ ชายหนุ่ มชอบความสวยของเธอ แวะพูดคุยด้วยปาก และ
ถ ้าหากวันหนึ่งมีโอกาสสานสัมพันธ์ วันมัง่ คัง่ ก็คงเลือกทีจ่ ะศึกษากับเธอ
แต่กค็ งไม่มโี อกาส ฝ่ ายหญิงต้อนรับเขาในแบบของลูกค้าเท่านัน้ มารยาท
ของเธองดงามอ่อนช้อย ในขณะเดียวกันก็ชดั เจนว่าเธอต้อนรับทุกคน
ในสถานะลู กค้าอย่างเท่าเทียมกัน วันมั่งคั่งก็ยุ่งเกินกว่าที่จะมีเวลา
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มาตามจีบผู ห้ ญิง หรือไม่ก็เพราะเขาและเธอยังไม่สปาร์กกันจนเขา
อดรนทนไม่ไหวต้องไล่ตามจีบเธอ
ในขณะที่สิง ห์เ หนื อ นัน้ ตกหลุ ม เสน่ ห ข์ องชี โ รชาเข า้ อย่ า งจัง
แต่ถงึ เขาจะหลงเสน่หเ์ ธอ ชายหนุ่มก็ยงั วางตัวอยู่เหนือกว่า เขาไม่ได้
ผ่านทางมาเหมือนวันมั่งคั่ง แต่เขาจงใจมาทีร่ า้ นต้องมนตร์เพือ่ พบกับ
เจ้าของร้านและพูดคุยกับเธอ
สิงห์เหนือได้รบั ค�ำแนะน�ำจากน้องสะใภ้ให้สร้างความคุน้ เคย
เสียก่อน ชายหนุ่มก็เลยเลือกทีจ่ ะมาให ้เธอเห็นหน้าบ่อยๆ เมือ่ ได้เจอกัน
บ่อยครัง้ มากขึ้น แบบนี้กเ็ รียกได้วา่ เป็ นการสร้างความคุน้ เคยทีด่ ี

“สวัสดีค่ะคุณ…”

“ทักคุณลีโอก่อนจ้ะหนู ช”ี
ผู ห้ ญิงสาวสวยอีกคนในร้านกล่าวกับชีโรชา เป็ นการกระซิบ
บอกกันอย่างรวดเร็ว แล ้วเธอก็ฉีกยิ้มหวานใหแ้ ก่ลูกค้ากลุม่ ใหม่ทเ่ี ดิน
เข ้ามาในร้าน ชีโรชาได้รบั ค�ำแนะน�ำก็ทำ� ตามทันที
“สวัสดีค่ะคุณสิงห์ คุณวันมั่งคั่ง”
ชีโรชาทักทายทัง้ สองหนุ่ม เพราะเธอรูจ้ กั ทัง้ สองคน หนึ่งคนคือ
ลู กค้าที่แวะมาบา้ งเป็ นครัง้ คราว ส่วนอีกคนคือลู กค้าที่แวะมาบ่อย
ในช่วงไม่ก่ีเดือนทีผ่ ่านมา และเขาเป็ นคนทีท่ ำ� ให้ชีโรชารู้สกึ หวาดกลัว
ครองสติไม่ค่อยได้นกั เมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับเขา
นอกจากความกลัว ก็ยงั มีอาการประหม่า จนชีโรชาตัดสินใจ
ไม่ถูกว่าควรกลัวเขาหรือควรรู้สกึ หวั่นไหวต่ อชายหนุ่ มดี ด้วยความ
ไร้เดียงสา ด้วยความอ่อนประสบการณ์เกี่ยวกับเพศตรงขา้ ม ชีโรชา
จึงเข ้าใจไปว่า เธอหวาดกลัวเขามากกว่า
“สวัสดีครับคุณชีโรชา”
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สิงห์เหนือรูส้ กึ พึงพอใจ อันดับแรกเป็ นเพราะชีโรชาเรียกทักทาย
เขาก่อนวันมั่งคั่ง และนอกจากนี้เธอยังเรียกเขาด้วยชื่อทีส่ นั้ กว่าเรียก
วันมั่งคั่ง
‘พิเศษเล็กน้อย’
สิงห์เหนือคิดถึงค�ำนี้ เขาได้รบั การปฏิบตั ิท่ีพิเศษกว่าคนอื่น
เล็กน้อย แต่ ถงึ จะเล็กน้อย สิงห์เหนือก็รู้สึกเหมือนหัวใจได้รบั การ
เติมเต็มด้วยความสุข
“ได้ยนิ ว่าคุณลีโอมาเป็ นแขกบ่อยๆ เหรอครับ”
“ค่ะ ค่อนข ้างบ่อยค่ะ”
ชีโรชายิ้มใหท้ ุกคน เมื่อมีวนั มั่งคั่งเขา้ มาเป็ นส่วนหนึ่งในกลุ่ม
ของสิงห์เหนือกับบอดี้การ์ด ความน่ ากลัวของชายหนุ่ มก็เหมือนจะ
ลดลงไปด้วย วันมั่งคั่งเป็ นลู กชายคนโตของเจ้าพ่อถังทอง คนใน
จังหวัดนี้ส่วนใหญ่ รู้จกั เขา และก็รูว้ ่าชายหนุ่ มไม่ใช่ อนั ธพาลที่ชอบ
ใช้อำ� นาจข่มขูค่ นอืน่ ลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นร้านซึง่ เป็ นขาประจ�ำก็เลยไม่เกรงกลัว
เขา เมือ่ ไม่กลัวก็นั่งอยู่ต่อ ขาประจ�ำนั่งต่อ ขาจรก็ไม่รสู้ กึ แปลกแยก
“ฝากดูแลคุณลีโอด้วยนะครับ”
วันมั่งคั่งประมวลสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ชื่อของสิงห์เหนือใช่ว่า
จะได้รบั อนุ ญาตให้เรียกกันได้งา่ ยๆ แต่ชีโรชาเรียกสิงห์เหนือด้วยชื่อ
‘สิงห์’ วันมั่งคั่งคิดว่าทัง้ คู่อาจจะมีบางอย่างต่อกัน หรือต่อให้ไม่มกี ช็ ่าง
ชายหนุ่มค�ำนวณถึงผลประโยชน์ทเ่ี ลอเกียรติจะได้รบั
สิงห์เหนือเป็ นคู่คา้ ทีใ่ จกว ้าง นอกจากนี้เขาไม่เอาเปรียบ ซือ่ ตรง
และสัญญาก็ต่างฝ่ ายต่างได้รบั ความยุตธิ รรม สมองลูกคิดของวันมัง่ คัง่
ค�ำนวณแล ้วว่า เขาควรสนับสนุ นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิงห์เหนือ
กับชีโรชา เรื่องความชอบส่วนตัวต้องถูกตัดทิ้งไป
‘เรือ่ งผู ้หญิงต้องพักไว ้ เรือ่ งผลประโยชน์ตอ้ งมาก่อน’
วันมั่งคั่งไม่ตอ้ งการเป็ นศัตรูกบั สิงห์เหนือ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
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อะไรก็ ต าม เขาอาจชอบพอความสวยของชีโ รชา แต่ ย งั ไม่ไ ด้ช อบ
ถึงขนาดตกหลุมรักเธอ ก็เหมือนความชอบทีผ่ ูช้ ายมีต่อผูห้ ญิง ผูช้ าย
ทีไ่ ม่ชอบชีโรชาคงมีนอ้ ยคนมาก
“เอ่อ ฉันต้องดูแลลูกค้าทุกคนอยู่แล ้วค่ะ”
“งัน้ เหรอ”
คนถามกลับเป็ นสิงห์เหนือ ไม่ใช่วนั มัง่ คัง่ ชายหนุ่มมองลึกเข ้าไป
ในดวงตาของชีโรชา หญิงสาวอึกอักเมือ่ สบตากับเขา แต่เธอกลบเกลือ่ น
อาการประหม่าและตื่นตระหนกด้วยการฉีกยิ้มให ้ชายหนุ่ม
“ค่ะคุณสิงห์”
สิงห์เหนือไม่พอใจค�ำตอบ เขาไม่ตอ้ งการเป็ นเหมือนกับลูกค้า
คนอืน่ แต่ตอ้ งการแตกต่างจากคนอืน่ ต่างหาก
‘ต้องการเป็ นคนรักไม่ใช่ลูกค้า’
นั่นคือเป้ าหมายของสิงห์เหนือ แต่ ชายหนุ่ มก็ทราบว่าเขาต้อง
ให เ้ วลาเธอท�ำ ความรู้จ กั กับ เขาให ม้ ากกว่า นี้ ก่ อ น จะบุ่ม บ่า มแสดง
ความเป็ นเจ้าของ คงไม่เหมาะสมสักเท่าไร
“คุณลีโอจะดืม่ อะไรดีครับ”
“ชีโรชาทราบว่าผมดืม่ อะไร”
สิงห์เหนือตอบวันมั่งคั่ง แต่เขายังตรึงสายตาไวบ้ นใบหน้าของ
ชีโรชา สาวสวยอีกคนทีอ่ ยูใ่ นร้านลอบมองแล ้วก็หนั ไปโปรยยิ้มให ้ลูกค้า
คนอืน่ เธอก�ำลังไล่เช็ดโต๊ะทีม่ กี ารใช้งานจากลูกค้า เก็บแก้วและจานไป
จัดการล ้างเพือ่ เตรียมใช้งานต่อไป
“ถ ้าอย่างนัน้ ขอเครือ่ งดืม่ ส�ำหรับคุณลีโอ ส่วนของผมวันนี้ขอเป็ น
กาแฟใส่นมแบบเย็นก็แล ้วกันนะครับ อยากดืม่ อะไรเย็นๆ บ ้าง”
“รับทราบค่ะ”
“ผมขออนุ ญาตจ่ายค่ากาแฟนะครับคุณลีโอ ในฐานะที่ผมเป็ น
เจ้าถิน่ ”
30 ภรรยาคุณมาเฟีย

“ยินดีและขอบคุณครับ”
สิงห์เหนือสนทนากับวันมัง่ คัง่ แล ้วก็หนั ไปมองชีโรชาอีก สาวสวย
ที่กำ� ลังเก็บโต๊ะเดินไปจัดการเก็บโต๊ะที่สงิ ห์เหนือนั่งประจ�ำ แล ้วก็เช็ด
เตรียมเอาไว ้ และก็เป็ นดังคาด เมือ่ ชายหนุ่มกับวันมัง่ คัง่ เดินมาด้วยกัน
สิงห์เหนือก็ชวนวันมั่งคั่งไปนั่งทีโ่ ต๊ะนัน้
เขานัง่ ลงและก็มองไปยังชีโรชา หญิงสาวสบตากับเขา เธอมีอาการ
มือสั่น ใจสั่น หรือไม่ก็คงสั่นไปทัง้ ตัว สิงห์เหนือมองตรงๆ อย่างให้รู้
ว่ามอง และท�ำให้ชโี รชากระวนกระวายใจกับสายตาของเขา ทว่าหญิงสาว
ก็ยงั เลือกทีจ่ ะยิ้ม
“ท�ำใจดีๆ ไว้ชโี รชา” เป็ นลมต่อหน้าลูกค้าคงไม่ดแี น่ ชีโรชาต้อง
ประคองสติ แล ้วก็หนั ไปเตรียมเครือ่ งดืม่ ส�ำหรับสิงห์เหนือและวันมัง่ คัง่

สายตาของสิงห์เหนือ ถา้ หากชีโรชาท�ำเป็ นไม่รู้ไม่เห็นได้ก็คงดี

เขาจ้องมองเธอไม่หลบเลีย่ งสายตา จ้องแบบให้รูว้ ่ามอง เป็ นแบบนี้
แล ้วจะต้องท�ำอย่างไรถึงจะไม่รู้สกึ ต่อการจ้องมองของชายหนุ่ม ชีโรชา
ต้องก�ำมือเข ้ากับถาดทีถ่ อื อยู่แน่นขึ้น
หัวใจของหญิงสาวเต้นรัว เธอคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะความกลัว
ชีโรชาไม่เคยควบคุมตัวเองได้ยากแบบนี้ สิงห์เหนือคือคนทีก่ า้ วเข ้ามา
และท�ำให ้เธอกลายเป็ นอีกคนทีเ่ ธอเพิง่ รูจ้ กั ว่ามีดา้ นแบบนี้ซอ่ นอยู่ในตัว
ของเธอด้วย ตื่นกลัวจนท�ำอะไรก็ลำ� บากไปเสียหมด
ชีโรชาเป็ นคนอ่อนโยน แต่ เธอไม่ใช่ ขลาดกลัวอย่างไร้เหตุผล
เธออาจไม่ได้เข ้มแข็งดุจหินผา เป็ นคนทั่วไปทีม่ ที งั้ ด้านทีอ่ ่อนแอ และ
เขม้ แข็ง ภายนอกเธอดู เปราะบาง แต่ ก็ไม่ได้กลัวจนขึ้นสมอง หรือ
เอาแต่จะเรียกร้องหาคนปกป้ อง สิงห์เหนือเข ้ามาสัน่ คลอนความเข ้มแข็ง
ของเธอ
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‘เดินดีๆ นะยายชี’
หญิงสาวสั่งตัวเองในใจ เพราะถ ้าหากสะดุดท�ำกาแฟร่วงจากมือ
นอกจากอับอายขายหน้า ก็อาจท�ำให้สงิ ห์เหนือมีโทสะ
‘ใจสั่นไปหมด’
ชีโรชาได้แต่ พูดกับตัวเองในใจ นอกจากอาการใจสั่น อาการ
มือสั่นก็ยงั รบกวนเป็ นระยะ ชีโรชาสูดลมหายใจเข ้าออกลึกสุด เธอยัง
ประคองสติได้ ก็เพราะในร้านมีมาหยาอยู่ดว้ ย แต่มาหยาก็หางานท�ำ
เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งเข ้ามายุ่งกับชีโรชาและสิงห์เหนือ
‘ใกล ้จะถึงแล ้ว’
ชีโ รชาเริ่ม โล่ง อก เมื่อ เธอบัง คับ ขาสั่ น ๆ ไปจนเกือ บถึง โต๊ะ
ทีส่ งิ ห์เหนือนั่งคุยกับวันมั่งคั่งอยู่ หญิงสาวเลือกทีจ่ ะมองวันมั่งคั่งแทน
การมองสิงห์เหนือ เมื่อพบแลว้ ว่าการมองฝ่ ายตรงขา้ มกับสิงห์เหนือ
จะท�ำให ้เธอรูส้ กึ สบายใจมากกว่า
แต่ใช่วา่ สิงห์เหนือจะปล่อยใหก้ ารกระท�ำของชีโรชาคลาดสายตา
ชายหนุ่ มนั่งมองเธอเงียบ มาดราวกับเจ้าชายรอนางก�ำนัลเขา้ มาถวาย
อาหาร มือประสานไว ้บนตัก สายตาจับจ้องไปยังชีโรชา ในขณะทีช่ โี รชา
มองไปยังวันมั่งคั่ง
วันมั่งคั่งสังเกตอาการของทัง้ คู่ อยู่เงียบๆ สิงห์เหนือไม่จำ� เป็ น
ต้องพูดออกมา เขาก็มองเห็นความสนใจที่ชายหนุ่ มมีต่อชีโรชาอย่าง
เปิ ดเผย แต่จะเป็ นความสนใจในระดับไหน ไม่ใช่หน้าทีข่ องวันมั่งคั่ง
ต้องท�ำตัวสู่รู ้
วิธีก ารส�ำ หรับ เขาก็ ง่า ยมาก ในเมื่อ สิง ห์เ หนื อ ชอบพอชีโ รชา
วันมั่งคั่งก็แค่กา้ วถอยออกมา แล ้วก็มองชีโรชาเป็ นสตรีตอ้ งหา้ ม มอบ
มิตรภาพให้กนั ได้ แต่หา้ มเสนอตัวไปจีบเธอเป็ นอันขาด เมือ่ เทียบกับ
การทีจ่ ะได้ผลประโยชน์จากสิงห์เหนือ วันมั่งคั่งก็คดิ ว่าคุม้ ค่า
“กาแฟมาแล ้วค่ะ อุย๊ !”
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ชีโรชาโปรยยิ้มมาก่อน เธอมักจะแก้ไขปัญหาด้วยรอยยิ้ม เพราะ
มันง่ายกว่าการสรรหาถอ้ ยค�ำใดมาอธิบาย เธออุทานเพราะสิงห์เหนือ
ลุกพรวดขึ้นยืน ชายหนุ่ มขยับเขา้ ไปหาชีโรชา เขาก้าวสองก้าวเท่านัน้
ก็เขา้ ถึงตัวเธอ ชีโรชาตกใจ แต่จะถอยหนีก็ไม่ทนั เพราะสิงห์เหนือ
ยืน่ มือไปจับถาดใบเดียวกับเธอ
“คะ…คุณสิงห์”
“มองผม”
สิงห์เหนือออกค�ำสัง่ การทีช่ โี รชามองไปยังวันมัง่ คัง่ ท�ำให ้ชายหนุ่ม
ไม่พอใจ เธอแสดงออกชัดเจนว่าหลีกเลีย่ งการมองเขา ท�ำไมถึงจะต้อง
หลบเลีย่ ง ในเมือ่ เขาจะพึงพอใจมากกว่า ถ ้าหากเธอใช้ดวงตาแสนสวย
คู่นนั้ มองมาทีเ่ ขาเพียงคนเดียว
“กาแฟได้แล ้วค่ะ”
“เกรงว่าเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องกาแฟในตอนนี้นะชีโรชา”
“ผมนึกได้ว่ามีธุระต้องไปต่อ ขอตัวก่อนนะครับคุณลีโอ แลว้
พบกันนะครับ”
“ครับคุณวอน”
วันมัง่ คัง่ เอาตัวรอด ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน แล ้วก็เอื้อมมือไปหยิบเอา
ถ ้วยกาแฟของเขาบนถาดทีช่ โี รชาประคองถืออยู่
“ของผมถ ้วยนี้ใช่ไหมครับ”
“ค่ะคุณวันมั่งคั่ง”
ชีโรชามองวันมั่งคั่งด้วยสายตาวอนขอความช่ วยเหลือใหเ้ ขา
อยู่ก่อน แต่ชายหนุ่มไม่คดิ จะอยู่ เขาต้องการไปให ้พ ้นจากพายุอารมณ์
หึงหวงของสิงห์เหนือ เพราะวันมั่งคั่งจะไม่เอาเรื่องผลประโยชน์ของ
บริษทั เข ้ามาแลกกับเรื่องความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวแน่นอน
“ผมขอรับไปเลยนะครับ ขอบคุณครับ”
วันมัง่ คัง่ ก้มศีรษะให้ชโี รชาเล็กน้อย แล ้วก็หนั ไปกล่าวลาสิงห์เหนือ
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เมื่อวันมั่งคั่งเดินออกไปจากร้าน ภายในร้านก็เกิดความเคลื่อนไหว
บรรยากาศมาคุเกิดขึ้น หลังการจากไปของวันมัง่ คัง่ ผูม้ หี น้าทีถ่ ว่ งสมดุล
ความน่ากลัวของสิงห์เหนือให ้ลดน้อยลง
วัน มั่ ง คั่ ง ไม่ อ ยู่ บอดี้ ก าร์ด ของสิง ห์เ หนื อ ที่ข ยับ ตัว ก็ ท �ำ ให ้
คนภายในร้านตกใจ รีบลุกขึ้นเพื่อเดินเรียงกันออกไปจากร้านอย่าง
รวดเร็ว ชีโรชากะพริบตาปริบๆ เพราะเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น มันเหมือนกับ
ความฝันมากกว่าความเป็ นจริง
พริบตาเดียวเท่านัน้ ภายในร้านก็เหลือเพียงแค่ เธอ สิงห์เหนือ
และมาหยา และแมก้ ระทั่งตอนนี้ เธอก็อาจไม่เหลือแมก้ ระทั่งมาหยา
เมื่ออีกฝ่ ายเร่ งเก็บโต๊ะ เช็ดโต๊ะ แลว้ ก็ยกถว้ ยกับจานที่ตอ้ งเก็บลา้ ง
พร้อมกับส่งเสียงบอกชีโรชา
“เดีย๋ วพีม่ านะ”
แม ้กระทัง่ มาหยาก็ยงั ทิ้งเธอ มาหยาน�ำถาดทีป่ ระคองอยูไ่ ปวางไว ้
ในอ่างล ้าง แล ้วตัวเองก็ออกไปนอกร้านทางประตูหลัง

ชี โรชาเงยหน้าขึ้นมองสิงห์เหนือ มองได้ครู่เดียวก็ตอ้ งก้มหน้า

ลงเพือ่ หลบสายตาของชายหนุ่ม ดวงตาคู่นนั้ เจิดจ้าเกินไป สิงห์เหนือ
ท�ำใหเ้ ธอไม่กลา้ สบตากับเขา ในขณะที่อาการแบบนัน้ ของเธอท�ำให ้
สิงห์เหนือไม่พอใจ
“เงยหน้าขึ้น เดีย๋ วนี้”
ค�ำ บัญ ชาจากชายหนุ่ ม ได้ ร บั การตอบสนองจากชี โ รชาทัน ที
เธอไม่ใช่คนหัวดื้อหัวรัน้ และชีโรชาก็เลือกจะท�ำตามใจสิงห์เหนือเพือ่
ประคองอารมณ์ของชายหนุ่ ม ถา้ หากเขาอารมณ์ดีก็เท่ากับว่าชีโรชา
จะปลอดภัยจากพายุโทสะของเขา
‘พีห่ ยานะพีห่ ยา’
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ชีโรชาได้แต่ ตดั พอ้ มาหยาในใจ หนีไปกันหมดเลย ทัง้ ลู กค้า
ทัง้ มาหยา ทิ้งให้ชโี รชาต้องเผชิญหน้ากับชายหนุ่มตามล�ำพัง
“คุณสิงห์คะ ฉันขอโทษค่ะ”
“ขอโทษเรื่องอะไร”
“ฉันท�ำให ้คุณไม่พอใจ”
“คุณรูเ้ หรอว่าคุณท�ำอะไรให ้ผมรูส้ กึ ไม่พอใจ”
ชีโรชาตัดสินใจส่ายหน้า เธอไม่อาจสู่รู้ถงึ ขนาดนัน้ แต่ในเมือ่
ชายหนุ่มมีอาการเหมือนไม่พอใจ ชีโรชาก็เลือกทีจ่ ะขอโทษเพือ่ ท�ำให ้เขา
รูส้ กึ พอใจ
“ไม่ทราบ?”
“ค่ะฉันไม่ทราบ”
“ในเมือ่ ไม่ทราบ ก็ไม่ควรขอโทษ”
ชีโรชารู้สึกว่าเขาเป็ นลู กค้าที่เอาใจยากเหลือเกิน คนที่ท ำ� งาน
กับสิงห์เหนือคงต้องเป็ นคนที่รู้ใจเขามากๆ เพราะเขาช่ างเป็ นคนที่
เข ้าใจยากและก็อยู่ดว้ ยยาก
“เข ้าใจหรือเปล่า”
เมื่อเธอไม่ตอบค�ำถาม สิงห์เหนือก็ถามย�ำ้ ชีโรชารู้สกึ เหมือน
เขาเป็ นผู ้ปกครองของเธอมากกว่าจะเป็ นลูกค้าเสียอีก
“เข ้าใจแล ้วค่ะ”
“เรามาคุยกันต่อ”
“ก่อนคุยกัน คุณจะรับกาแฟไว้ก่อนได้ไหมคะ”
สิงห์เหนือยังไม่สนใจกาแฟ คงเพราะเขาจับถาดเดียวกับเธออยู่
ชีโรชาถึงต้องการใหเ้ ขารับกาแฟเอาไว ้ เพือ่ ทีเ่ ธอจะได้ถอยห่างจากเขา
ทว่าชายหนุ่มต้องการใหเ้ ธอยืนอยู่ตรงนี้ต่อไป ความต้องการของทัง้ คู่
อาจสวนทางกันในเรื่องนี้ แต่แน่นอนว่าสิงห์เหนือต้องเป็ นคนทีไ่ ด้ดั่งใจ
“ผมยังไม่รบั ได้หรือเปล่า”
กัณฑ์กนิษฐ์ 35

“ได้ค่ะ”
เขาจะรับหรือไม่รบั เธอก็ตอ้ งยอมตามใจเขาอยูแ่ ล ้ว ชีโรชาสัง่ ให ้
ตัวเองมองเขา เพราะถา้ หากเธอหลบการสบตากับเขา สิงห์เหนือก็คง
สั่งใหเ้ ธอมองเขาอีก ชายหนุ่ มมองลึกเขา้ ไปใจดวงตาของเธอ ชีโรชา
มีดวงตาทีส่ วยและเปล่งประกาย
ดวงตากลมโต ทอประกายไร้เดียงสา แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความหวาดกลัวอยู่ในดวงตาคู่ นนั้ ความรู้สึกที่รับรู้ได้ว่าชีโรชาก�ำลัง
กลัวเขาท�ำให้สงิ ห์เหนือไม่พอใจนัก ชายหนุ่มท�ำอะไรให ้เธอกลัวอย่างนัน้
เหรอ เขายังไม่เคยแม ้กระทั่งตะคอกใส่เธอด้วยซ�ำ้
“คุณสิงห์ตอ้ งการพูดเรื่องอะไรกับฉันเหรอคะ”
“คุณมองทุกคนยกเว ้นผม”
ชีโรชาเขา้ ใจในทันที สิงห์เหนือสังเกตเธอละเอียดถึงขนาดนี้
เชียวเหรอ ชีโรชาปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะเธอท�ำจริง
“ฉันขอโทษทีเ่ สียมารยาทเรื่องนี้ค่ะ”
“ผมต้องการให ้คุณมองผม”
ความต้องการของเขาเป็ นเรือ่ งทีท่ ำ� ตามได้ยากเหลือเกิน ชายหนุ่ม
จะรูต้ วั บ ้างไหมว่าเขาช่างน่ากลัว และท�ำให ้คนรอบข ้างวางตัวล�ำบาก
“ฉันจะพยายามค่ะ”
“จ�ำเป็ นต้องใช้ความพยายามด้วยอย่างนัน้ เหรอ”
“ถ ้าจะให ้ตอบตามตรง ก็คงต้องบอกว่าจ�ำเป็ นมากค่ะ”
“คุณยังมองคนอืน่ ได้ เป็ นต้นว่ามองคุณวอน”
“ไม่เหมือนกันนี่คะ ฉันรู ว้ ่าการท�ำแบบนี้เสียมารยาท แต่ การ
มองคุณก็ทำ� ให้ฉนั …ฉัน…”
“รูส้ กึ กลัว?”
ชีโรชาพูดล�ำบากนัก สิงห์เหนือก็เลยพูดใหเ้ สียเลย หญิงสาว
พยักหน้า แล ้วก็เม ้มริมฝี ปากเข ้าหากัน การทีเ่ ธอท�ำแบบนัน้ ท�ำให ้สายตา
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ของสิงห์เหนือให ้ความสนใจกับริมฝี ปากสีชมพูระเรื่อของเธอมากขึ้น
“ต่อให ้คุณกลัว คุณก็ตอ้ งมองผม”
“ค่ะคุณสิงห์”
“เพราะผมก็ จ ะมองคุ ณ แบบนี้ ไ ม่ เ ปลี่ย น ผมไม่ ไ ด้ม องคุ ณ
เพือ่ จับผิด แต่ผมมองก็เพราะผมสนใจคุณ ผมก�ำลังจีบคุณอยู่ และ
อีกไม่นาน คุณก็จะต้องเป็ นของผมทัง้ ตัวและหัวใจ”
“จีบเหรอคะ!”
ชีโรชาถึงกับเผยอริมฝี ปากแยกออกจากกัน ตกตะลึงกับความ
ตรงไปตรงมาของชายหนุ่ ม สิง ห์เ หนื อ มองสบตากับ เธอ แล ว้ ก็
พยักหน้ารับ ยืนยันให้ชีโรชามั่นใจว่าประโยคเมื่อสักครู่ เธอได้ยิน
ถูกต้องไม่ได้หูฝาดหรือคิดไปเอง
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1

สิงห์เหนือ

ร้านกาแฟ ‘ต้องมนตร์’ ดึงดูดลูกค้าด้วยรสชาติของเครื่องดื่ม

ใช้วตั ถุดบิ ที่มคี ุณภาพ และราคาไม่สูงจนเกินไปในการจ�ำหน่ ายอยู่ใน
เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ร้านกาแฟต้องมนตร์มที ำ� เลที่อยู่ในเสน้ ทางผ่าน
ของถนนที่จะต้องเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บา้ นเมืองคาม
และจังหวัดทีห่ มูบ่ ้านเมืองคามตัง้ อยู่
นอกจากรสชาติของเครือ่ งดืม่ สิง่ ทีด่ งึ ดูดอีกอย่างก็คอื บรรยากาศ
ร้านต้องมนตร์เป็ นร้านกาแฟชัน้ เดียวเพดานสูงสีขาว มีบนั ไดเดินขึ้นไป
ยังตัวร้าน ด้านนอกร้านมีระเบียงยืน่ ออกมา ตัง้ ชุดเก้าอี้สขี าว เพือ่ เป็ น
ที่นั่งส�ำหรับลู กค้าที่ตอ้ งการนั่งรับลมชมสวนด้านนอก ส่วนด้านใน
ก็ตกแต่งในโทนสีขาวและสีเขียว สวนด้านนอกได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
หญ้าเขียวขจีช่มุ ฉ�ำ่ ดอกไม้ทป่ี ลูกเอาไว ้เป็ นสวนขนาดเล็ก
และทีด่ งึ ดูดมากกว่าก็คงเป็ นเจ้าของร้านต้องมนตร์ ความสวย
รอยยิ้ม และน�ำ้ เสียงอ่อนหวานของเธอล ้วนท�ำให ้ลูกค้าต้องมนตร์เธอได้
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อย่างง่ายดาย
ชีโรชา ชนินทร์นาถ เจ้าของเรียวหน้างดงามอ่อนหวาน ตาเธอ
หวาน ยิ้มก็หวาน เสียงก็หวาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมเป็ นเธอ ท�ำให ้
ค�ำว่า ‘แสนหวาน’ อบอวลอยูร่ อบตัวเธอ ลูกค้าผู ้หญิงชืน่ ชมเธอ ลูกค้า
ผู ้ชายมีทงั้ ชื่นชมและชื่นชอบเธอ
ร้านต้องมนตร์จงึ มีลูกค้าแวะเวียนมาไม่เคยขาดช่วง ทว่าวันนี้
เกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปกติข้นึ ซึง่ สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงสามเดือน
หลังจากทีเ่ ธอบังเอิญได้พบกับชายหนุ่มเจ้าเสน่ห ์ ซึง่ วางตัวราวกับมาเฟี ย
ผู ้ครองโลก
‘สิงห์เหนือ ลีโอ เคซัส ฉัตรกมลา’
ชายหนุ่มไม่ได้มาทีน่ ่เี พือ่ วางอ�ำนาจ แต่ด ้วยบุคลิกส่วนตัวของเขา
และการตามอารักขาของบอดี้การ์ดซึ่งคอยปกป้ องเขา เรื่องปกติของ
สิงห์เหนือ ไม่ใช่เรือ่ งปกติสำ� หรับคนอืน่ แต่ต่อให้มสี ถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ
เกิดขึ้น ชีโรชาก็ตอ้ งยิ้มเพือ่ ต้อนรับเขา
การปรากฏตัวของสิงห์เหนือท�ำให้รา้ นต้องมนตร์ตอ้ งรับรองเขา
เพียงคนเดียวเท่านัน้ บอดี้การ์ดในชุดสู ทสีดำ� สนิทยืนอยู่ตรงระเบียง
กว ้างของตัวร้านจ�ำนวนห ้าคน ด้านล่างกระจายตัวกันอยู่อกี ห ้าคน และ
ด้านในร้านก็มบี อดี้การ์ดยืนอยู่ตรงประตูทางเข ้าซ ้ายขวาอีกสองคน
“สวัสดีค่ะ”
“เรียกชื่อผมด้วย”
สิง ห์เ หนื อ บอกราบเรี ย บ ค�ำ พู ด ของชายหนุ่ ม ต่ อ ให ค้ นฟัง
หนึ่งร้อยคนก็ตอ้ งบอกว่ามันคือค�ำสั่ง แต่สำ� หรับสิงห์เหนือ เขาคิดว่า
ตัวเองก�ำลังขอร้องเธอต่างหาก บรรยากาศภายในร้านต้องมนตร์ตอนนี้
เงียบสงบ เพราะลูกค้าคนอืน่ รีบออกไปจากร้านเมือ่ สิงห์เหนือมาถึง
“สวัสดีค่ะคุณสิงห์ วันนี้จะรับเครื่องดืม่ อะไรดีคะ”
ชีโรชาเอาใจเขา หญิงสาวยิ้มให ้ชายหนุ่ม แม ้เกรงกลัวเขาไม่นอ้ ย
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แต่ชีโรชาก็ตอ้ งยิ้มต้อนรับเขาตามมารยาท จะไม่กลัวได้หรือ บุคลิก
ของเขาดุดนั เคร่งขรึม นอกจากนี้ยงั มีความเย็นชาจนเขา้ ขัน้ อ�ำมหิต
แผ่ออกมาจากตัวอย่างไม่เกรงใจใคร
สิงห์เหนือยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ ชีโรชายืนรับออร์เดอร์อยู่
ด้านหลังเคาน์เตอร์ ระหว่างการสนทนา ชายหนุ่มมองเธอไม่เลือ่ นสายตา
ไปไหน เขามองด้วยใบหน้าเรียบเฉย แต่ต่อใหเ้ ขาเฉยเมยถึงขนาดนี้
ชีโรชาก็ยงั รู้สกึ ประหม่า แต่เธอต้องเก็บมันเอาไว ้ ในฐานะเจ้าของร้าน
ต้องมนตร์ ชีโรชาต้องต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม
“คุณจ�ำไม่ได้ว่าผมดืม่ อะไร?”
ชายหนุ่ มถามออกไป มือขา้ งหนึ่งของเขาสอดเขา้ ไปในกระเป๋ า
กางเกง ชีโรชาคลีย่ ้มิ อ่อนหวานมากยิง่ ขึ้น ด้วยเกรงว่าเขาจะขุน่ เคืองเธอ
“จ�ำได้สคิ ะ แต่ฉนั ต้องถามเผือ่ คุณต้องการเปลีย่ นเครื่องดืม่ ค่ะ”
“ผมไม่เปลีย่ นใจจากอะไรง่ายๆ”
หญิงสาวมองสบตากับเขา แลว้ ก็ตอ้ งเสหลบด้วยการก้มลงไป
กดเมนู ผ่านจอของเครื่องคิดเงิน ชีโรชาใช้การกระท�ำนัน้ หลบเลี่ยง
การสบตากับ สิ ง ห์เ หนื อ เพื่อ รัก ษามารยาท แต่ เ ธอก็ ย งั ท�ำ มัน ได้
ไม่แนบเนียนพอ สิงห์เหนือทราบว่าเธอหลบเลีย่ งการสบตากับเขา
“เงยหน้าขึ้นชีโรชา”
ชีโรชาเงยหน้าขึ้น เพราะเธอคิดว่าสิงห์เหนือคงไม่พอใจ หญิงสาว
ต้องควบคุมการแสดงออกของตัวเองใหส้ ุภาพมากกว่านี้ ชีโรชาต�ำหนิ
ตัวเองในใจ
“ฉันขอโทษค่ะ”
“ขอโทษเรื่องอะไร”
สิงห์เหนือไม่ได้หาเรื่อง หรือต้องการต�ำหนิเธอ เพียงแต่ เขา
ไม่ทราบว่าชีโรชาเอ่ยปากขอโทษเขาด้วยเหตุผลอะไร
“ฉันท�ำให ้คุณไม่พอใจ ฉันเสียมารยาทค่ะ ฉันหลบเลีย่ งการสบตา
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กับคุณค่ะ”
“ผมรับค�ำขอโทษ แต่ผมไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยแบบนัน้ หรอก”
ในเมือ่ เธอต้องการมอบมันให ้เขา สิงห์เหนือก็จะรับเอาไว ้ ชายหนุ่ม
กล่าวกับชีโรชา แล ้วก็จอ้ งเธอนิ่ง ก่อนจะถามออกไป
“คุณแทนตัวเองกับคนในครอบครัวของคุณว่าอะไร”
“ชีค่ะ”
“งัน้ ก็ปฏิบตั กิ บั ผมแบบเดียวกัน เข ้าใจไหม”
“ค่ะคุณสิงห์”
เริ่มต้นจากการให ้เธอเรียกเขาด้วยชื่อราวกับสนิทกันมานาน แต่
อันทีจ่ ริงก็ไม่ได้สนิท และตอนนี้ก็ยงั สั่งใหเ้ ธอท�ำตัวสนิทกับเขามากขึ้น
และชีโรชาต้องท�ำตาม เพราะเธอกลัวเขา
“โอเค จบนะ”
ชีโรชากลายเป็ นคนที่มปี ญ
ั หาไปแล ้วเหรอเนี่ย หญิงสาวฉีกยิ้ม
ให ้เขา เมือ่ เผชิญหน้ากับสิงห์เหนือ เธอมีทงั้ ความกังวล ประหม่า และ
ในขณะเดียวกันก็วางตัวล�ำบาก ชีโรชาทราบว่าเธอกลายเป็ นคนสับสน
ในตัวเองเพราะสิงห์เหนือ
เขาเป็ นบุรุษที่มรี ู ปร่างหน้าตาโดดเด่นสะดุดตา เรียกได้ว่าเป็ น
ผู ช้ ายหล่อ จัด หล่อ จนน่ า กลัว ด้ว ยซ�ำ้ เพราะความที่เ ขาหน้า ตาดี
จนเกินไป อะไรทีม่ ากเกินไปมักจะใหค้ วามรู้สกึ แตกต่างจากคนทั่วไป
อย่างเห็นได้ชดั
ความรูส้ กึ ทีพ่ บกับสิงห์เหนือครัง้ แรก ชีโรชาคงไม่มวี นั ลืมได้เลย
บุรุษที่อยู่ตรงหน้าเธอในตอนนี้ ชีโรชาตัดค�ำว่า ‘เทพบุตร’ ออกไป
เธอเคยทัง้ ได้ยนิ และได้อ่านผ่านตา แต่หญิงสาวก็ยงั คิดว่าสิงห์เหนือ
อยู่เหนือมากกว่าค�ำนัน้
รู ปร่ างหน้าตาของชายหนุ่ มเหมาะสมกับค�ำว่า ‘สมบูรณ์แบบ’
น้อยคนที่จะเหมาะสมกับค�ำนี้ ในชีวติ ของชีโรชา คนที่เธอรู้จกั และ
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ในความคิดเห็นส่วนตัวของเธอ บุรษุ ทีเ่ หมาะกับค�ำนี้ ในช่วงชีวติ กระทัง่
ถึงตอนนี้ชโี รชายกให้สงิ ห์เหนือคนเดียว
“ค่ะคุณสิงห์”
ชีโรชายิ้มรับ แมเ้ ธอจะกลัวเขา แต่เธอก็ตอ้ งใช้รอยยิ้มในการ
สร้างความพึงพอใจใหเ้ ขา หญิงสาวบอกราคากาแฟกับชายหนุ่ ม แต่
สิงห์เหนือกลับจ่ายมากกว่าราคากาแฟอีกแล ้ว
“คุณสิงห์คะ…”
“รับไป”
น�ำ้ เสียงห ้าวห ้วนของชายหนุ่มท�ำให ้ค�ำปฏิเสธของชีโรชาสะดุดอยู่
ตรงริมฝี ปาก สิงห์เหนือจ่ายค่ ากาแฟถว้ ยละหนึ่งพันบาทเป็ นประจ�ำ
เมือ่ เขามาดืม่ กาแฟทีร่ า้ นต้องมนตร์ ราคากาแฟทีเ่ ขาดืม่ ราคามาตรฐาน
ของทางร้านตัง้ ไว้ทห่ี ้าสิบบาทเท่านัน้ ชายหนุ่มจ่ายเกินหลายเท่า
“รับเงินหนึ่งพันบาทค่ะ”
แค่ เขาขยับศีรษะเล็กน้อย ชีโรชาผู้ต่ืนกลัวก็รีบรับเงินมาจาก
ชายหนุ่มทันที สิงห์เหนือยืนจ้องหน้าชีโรชาจนยิง่ ท�ำให ้เธอเงอะงะไปหมด
เก็บเงินผิดๆ ถูกๆ แบงก์พนั หนึ่งใบ กว่าจะเก็บเสร็จก็ทำ� เอาเหงือ่ ตก
“ผมจ่ายเป็ นค่าเสียโอกาสของคุณ”
สิงห์เหนือมองไปรอบร้านต้องมนตร์ มีเขาเป็ นลูกค้าคนเดียวเสมอ
เมือ่ เขามาทีน่ ่ี เขาจึงเลือกทีจ่ ะจ่ายค่ากาแฟในราคานัน้
“ถึงอย่างไรก็คงไม่ถงึ หนึ่งพันบาทหรอกค่ะ”
“มีปญ
ั หา?”
“ไม่มคี ่ะ รอสักครู่นะคะ ฉันจะรีบท�ำกาแฟให ้คุณค่ะ”
สิงห์เหนือไม่ได้ตอ้ งการต�ำหนิชโี รชา แต่หญิงสาวก็รบี ไปเตรียม
กาแฟใหเ้ ขา ชายหนุ่มถาม เพราะถ ้าหากเธอยังข ้องใจ เขาก็จะอธิบาย
หลักการทีเ่ ขาน�ำมาคิดค�ำนวณเพือ่ จ่ายค่ากาแฟให ้เธอฟัง
‘ค่าเสียโอกาสเป็ นเรือ่ งส�ำคัญ’
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นั่นคือเหตุผลของชายหนุ่ มในใจ นอกจากค่ าเสียโอกาสแลว้
ก็ยงั มีตน้ ทุนอย่างอื่น เป็ นต้นว่าการรับลูกค้าขาจรที่ถา้ หากแวะเขา้ มา
แล ้วถูกใจ ก็อาจจะน�ำเรื่องของร้านกาแฟต้องมนตร์ไปบอกต่อในโลก
โซเชียลจนเกิดการบอกกันแบบปากต่อปาก
แต่เพราะการปรากฏตัวของสิงห์เหนือ ต่อใหค้ นของเขาไม่หา้ ม
ลูกค้าคนอืน่ เข ้าร้าน ทว่าการยืนประจ�ำจุดของบอดี้การ์ด เมือ่ มีรถเลี้ยว
เข ้ามาหมายจอดแวะดืม่ กาแฟ ก็ตอ้ งล่าถอยไปตามๆ กัน แต่สงิ ห์เหนือ
ไม่คดิ จะปรับเปลีย่ นความต้องการของเขา
ชายหนุ่มมาทีน่ ่ีเพราะเขาต้องการพบชีโรชา มาแล ้วก็ตอ้ งได้พบ
ชายหนุ่มเดินไปนัง่ บนเก้าอี้ เขามีโต๊ะประจ�ำของเขา เมือ่ มาทีน่ ่ี สิงห์เหนือ
จะนั่งเก้าอี้ตวั นี้เสมอ ชีโรชาจัดเตรียมกาแฟแลว้ ก็จดั วางถว้ ยกาแฟ
ลงบนถาด
‘เขาน่ากลัวเหลือเกิน’
หญิงสาวยกมือขึ้นทาบเข ้ากับทรวงอก สูดลมหายใจเข ้าปอดลึกๆ
เพือ่ ให้กำ� ลังใจตัวเองในการเผชิญหน้ากับสิงห์เหนือ ชีโรชาจะอยูค่ นเดียว
ในช่วงเปิ ดร้านเช้าไปจนถึงตอนบ่าย หลังจากมาหยา หรือพีห่ ยาของ
ชีโรชาท�ำงานบ ้านเสร็จเรียบร้อย ถึงจะออกมาช่วยงานชีโรชาทีร่ า้ นกาแฟ
บริเวณที่ดนิ สองร้อยตารางวาซึ่งถูกแบ่งเป็ นส่วนของร้านกาแฟ
และบา้ นพัก หนึ่งร้อยตารางวาด้านหน้าถูกแบ่งส่วนท�ำเป็ นร้านกาแฟ
ต้องมนตร์ กัน้ ด้วยรัว้ ด้านหลังร้าน ประตูรวั้ สีขาวสูงเลยเอวของชีโรชา
เมือ่ เปิ ดประตูเข ้าไปจะเป็ นส่วนของบ ้านสองชัน้ จากตัวบ ้านกัน้ ด้วยรัว้
อีกหนึ่งชัน้ เชือ่ มไปสูไ่ ร่ผลไม ้ขนาดห ้าสิบไร่ซง่ึ บิดาของชีโรชาเป็ นเจ้าของ
ถา้ หากมาหยาอยู่ดว้ ย ชีโรชามีเพือ่ น ความกลัวก็คงบรรเทาลง
แต่ ในเมื่อเธออยู่ คนเดียว ชีโรชาก็ตอ้ งดู แลตัวเองให้ได้ หญิงสาว
ยกกาแฟไปเสิรฟ์ ใหช้ ายหนุ่ ม เธอยิ้มใหเ้ ขาแลว้ ก็วางกาแฟลงบนโต๊ะ
แล ้วก็ยกถาดขึ้นกอดเอาไว ้
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“ดืม่ กาแฟให ้อร่อยนะคะ”
“นั่งลง”
สิงห์เหนือออกค�ำสั่ง ชีโรชายังยืนนิ่ง งุนงงกับค�ำสั่งของเขา แต่
สิงห์เหนือไม่ทำ� ใหเ้ ธอต้องงงนาน เขาลุกขึ้นยืน เดินเฉียดผ่านชีโรชา
ไปยังเก้าอี้ เธอห่อไหล่เข ้าหากัน เพราะร่างสูงใหญ่ทใ่ี กล้ชดิ เธอเหลือเกิน
ชายหนุ่มเลือ่ นเก้าอี้ออกมา ชีโรชาก็รบี นั่งลงทันที
“นั่งแล ้วค่ะ”
“สัปดาห์ทผ่ี ่านมาท�ำอะไรบ ้าง”
“คุณสิงห์อยากทราบเหรอคะ”
“ไม่อยากทราบก็คงไม่ถาม”
ชีโ รชารู้สึก เหมือ นก�ำ ลัง ถูก ดุ หญิง สาวต้อ งรายงานเขาด้ว ย
อย่างนัน้ เหรอว่าเธอท�ำอะไรในช่วงสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา แต่ในเมือ่ เขาต้องการ
ทราบ และเธอกลัวเขา ทางเลือกก็คอื ต้องรายงานตามทีเ่ ขาต้องการ

“ชีวติ ของชีเรียบง่ายมากเลยใช่ไหมคะ”

ชีโรชาสนทนากับสิงห์เหนือ เขาเรียกตัวเธอมาคุยด้วย เพราะรูส้ กึ
ว่าระหว่างเขาและเธอไม่มคี วามคืบหน้าอะไรเลยสักนิด สองสามเดือน
ผ่านไป สิงห์เหนือมาทีน่ ่เี พือ่ ดืม่ กาแฟแล ้วก็เดินทางกลับ ค่าความสุนทรีย ์
ทางอารมณ์ของเขานัน้ เรียกได้ว่าต้องใช้ทงั้ เงินและเวลา
สิงห์เหนืออยู่กรุงเทพฯ การจะแวะมาดืม่ กาแฟทีร่ า้ นต้องมนตร์
ชายหนุ่ มจะต้องเดินทางจากกรุ งเทพฯ ด้วยเครื่องบิน ใช้เวลาราว
หนึ่งชั่วโมงครึ่งมาถึงสนามบินประจ�ำจังหวัด และคนของเขาจะต้อง
ขับรถมาอีกราวสองชั่วโมง เพือ่ มาทีร่ า้ นต้องมนตร์
หลังจากดืม่ กาแฟแล ้ว ด้วยตารางงานอันยุ่งเหยิงของสิงห์เหนือ
ชายหนุ่ มก็จะเดินทางกลับตามเวลาของเที่ยวบินเที่ยวที่เร็วที่สุด เพือ่
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กลับไปท�ำงานต่อ ซึง่ ปกติแล ้ว ถ ้าหากเขามาทีร่ า้ นต้องมนตร์ สิงห์เหนือ
จะเดินทางด้วยเครื่องบินรอบเช้าราวหกโมงสิบหา้ ในการเดินทางมาทีน่ ่ี
และบินกลับรอบเทีย่ งหรือว่ารอบบ่าย
“ชีวติ ทีเ่ รียบง่ายก็ดแี ล ้ว”
สิงห์เหนือผ่านชีวติ มาหลากหลายรู ปแบบ จะเรียกว่าค่ อนขา้ ง
ผาดโผนก็ได้ กระทั่งถึงตอนนี้ ประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ ่านมา สอนให ้เขา
แข็งแกร่งดุจหินผา และควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเยีย่ ม ชีโรชายิ้มบางเบา
ส่งให ้ชายหนุ่ม
“ชีวติ ของเราคงแตกต่างกันมากใช่ไหมคะ”
“ถ ้าเรามีอะไรทีเ่ หมือนกันมากจนเกินไป ผมก็คงไม่รสู้ กึ สนใจคุณ”
สิงห์เหนือตอบตรงประเด็น ชีโรชาพยายามสบตากับสิงห์เหนือ
แต่ เธอก็ทำ� มันได้ไม่ดีนกั หรอก เขาไม่ปิดบังความสนใจที่มีต่อเธอ
ชายหนุ่มบอกตามตรงว่าเขามาทีน่ ่ี เพราะเขาต้องการ ‘จีบเธอ’ ชีโรชา
ก็รูเ้ พราะเขาบอกนั่นแหละ
ถ ้าหากใหเ้ ธอคิดเข ้าข ้างตัวเองว่าสิงห์เหนือจีบเธอ หญิงสาวก็คง
ไม่กลา้ คิดแบบนัน้ เขาท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ เหมือนเขาเป็ นเจ้านาย และเธอ
เป็ นลูกน้อง และถึงรู ว้ ่าเขาจีบเธอ ชีโรชาก็ไม่ได้คิดเขา้ ขา้ งตัวเองจน
คิดไปไกล เพราะสิงห์เหนือกับเธอแตกต่างกันมากเหลือเกิน
นอกจากนี้การวางตัวของเขาก็เย็นชาเหลือเกิน หญิงสาวต้องคอย
เตือนตัวเองด้วยซ�ำ้ ว่าไม่ใหเ้ ผลอตัวตกหลุมเสน่ หข์ องเขาเป็ นอันขาด
เพราะอีกไม่นานชายหนุ่ มก็คงจะหายไป เมือ่ เขาเบือ่ ที่จะมาดื่มกาแฟ
ทีร่ า้ นต้องมนตร์
“เอ่อ…ค่ะ”
“อะไรทีเ่ หมือนกันมากเกินไป ก็คงขาดซึง่ แรงดึงดูด”
“ค่ะคุณสิงห์”
ชีโรชาต้องตอบเขา เธอไม่มคี วามคิดเห็นส�ำหรับเรือ่ งนี้ แต่ในเมือ่
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ชายหนุ่มสนทนากับเธอ หญิงสาวก็ตอ้ งตอบเพือ่ รักษามารยาท
“คุณยังกลัวผมอยู่”
สิงห์เหนือจิบกาแฟแล ้วก็วางถ ้วยลงบนจานรอง เขาท�ำเหมือนเป็ น
เรือ่ งปกติ แต่เสียงของถ ้วยกระทบกับจานรองนัน่ แผ่วเบามาก มาดของ
สิงห์เหนือ แค่เขานั่งเฉยๆ ก็ทำ� ใหเ้ ขาโดดเด่นเหนือคนอืน่ แล ้ว ชีโรชา
เคยคิดเล่นๆ เหมือนกันว่าเขามีออร่าเป็ นของตัวเอง
‘ออร่าของมาเฟี ย’
ก็เขาดู น่ากลัวถึงขนาดนี้ ไม่ตอ้ งแสดงมาดกักขฬะ เพียงแค่
ปรายตามองใครสักคน คนทีถ่ กู มองก็คงเข่าอ่อนเพราะความหวาดกลัว
อย่างง่ายดาย
“ชีประหม่าค่ะ”
“คุณกลัว ชีโรชา ไม่ใช่ประหม่า”
สิงห์เหนือใหเ้ วลากับเธอ แต่เขาจะใหเ้ วลาเธอมากเกินไปก็ไม่ได้
เพราะเวลาของเขาอัดแน่ นไปด้วยตารางงานที่ทำ� ใหเ้ ขาปลีกตัวล�ำบาก
สิงห์เหนือจัดเวลาเท่าทีจ่ ะท�ำได้ในการพบกับชีโรชาทีน่ ่ี
“ชี ชีคงยังไม่ชนิ ค่ะ อุย๊ !”
หญิงสาวผวา เมือ่ ชายหนุ่ มโน้มตัวเขา้ ไปหา สิงห์เหนือวางมือ
ลงบนมือของชีโรชาที่ประสานกันไวบ้ นตัก ท�ำใหห้ ญิงสาวที่เกือบจะ
ลุกขึ้นจากเก้าอี้เพือ่ วิง่ หนีเขาต้องนั่งตัวเกร็งอยู่ทเ่ี ดิม
“คุ ณ ไม่ ต อ้ งกลัว ผมไม่ คิ ด จะท�ำ อัน ตรายคุ ณ ผมหมายถึง
ในตอนนี้”
ชีโรชากลืนน�ำ้ ลายลงคอ หญิงสาวรูส้ กึ ว่าล�ำคอของเธอมันแห ้งผาก
เหลือเกิน ดวงตากลมโตสวยซึ้งมองเขา แล ้วเธอก็เลือกทีจ่ ะก้มหน้าลง
เพือ่ หลบสายตาจากเขา
“เงยหน้าขึ้น เดีย๋ วนี้”
สิงห์เหนือไม่ตอ้ งการใหเ้ ธอก้มหน้า เขาต้องการอ่านความรู้สกึ
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ของชีโรชาผ่านดวงตาของเธอ ชีโรชาต้องรวบรวมก�ำลังใจอย่างมาก
เพือ่ ท�ำให้ตวั เองกล ้าทีจ่ ะเงยหน้าขึ้นมองเขา
“มือคุณสั่น”
เขาจับมือเธอไวอ้ ยู่ มือเขาใหญ่ มีความหยาบกร้านไม่อ่อนนุ่ ม
เหมือนมือของชีโรชา ชายหนุ่ มก้มหน้าลง ไม่ใช่ เพราะเขาต้องการ
หลบสายตาของเธอ แต่เพือ่ ส�ำรวจมือของชีโรชาต่างหาก นิ้วหัวแม่มอื
ของเขาไล้ไปตามมือนุ่มแผ่วเบา
ชีโรชาถึงกับเผลอตัวกลัน้ หายใจ สิงห์เหนืออยูใ่ กล ้เธอเกินไปแล ้ว
และตอนนี้มอื ของชายหนุ่มก็กำ� ลังจับมือของเธออยูด่ ้วยสิ ชีโรชาประหม่า
เขินอาย ตื่นกลัว เธอไม่แน่ ใจว่าควรสรุปอารมณ์ของตัวเองว่าเธอ
ก�ำลังรูส้ กึ อย่างไรแบบไหนก่อน เพราะทุกอารมณ์ถาโถมเข ้าใส่เธออย่าง
พร้อมเพรียงกัน
“ฝ่ ามือของคุณชื้นเหงือ่ ”
นิ้วหัวแม่มอื ของเขากดลงบนฝ่ ามือนุ่ มเนียน ชีโรชาสะดุง้ เฮือก
แต่เธอก็ยงั ต้องนัง่ อยูท่ เ่ี ดิม ดวงตาคู่สวยมองไปยังสิงห์เหนือด้วยสายตา
เวา้ วอนโดยไม่รู้ตวั เธอวิงวอนเขาผ่านดวงตา เพื่อใหช้ ายหนุ่ มยุ ติ
การกดดันเธอ
“ชี ชีคงร้อนค่ะ”
“เครื่องปรับอากาศของคุณท�ำงานได้ตามประสิทธิภาพของมัน”
ชีโรชาแก้มร้อน สิงห์เหนือก�ำลังต�ำหนิเธอใช่หรือเปล่า เธอโกหก
เขาต่อหน้า ซึง่ ก็เป็ นเรื่องทีเ่ สียมารยาท แต่การบอกเขาออกไปตามตรง
ว่าเธอกลัวเขามาก จะไม่เสียมารยาทมากกว่าการโกหกเรือ่ งสภาพอากาศ
หรอกเหรอ ชีโรชาสับสนเหลือเกิน
“ค่ะคุณสิงห์”
ไม่ทราบจะตอบอย่างไร แต่เมือ่ สนทนากับเขาก็ตอ้ งตอบเขาตาม
มารยาท หากจะนั่งนิ่งท�ำเงียบ ก็คงเป็ นการเสียมารยาทต่อชายหนุ่ม
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“ผมบอกแล ้วใช่ไหมว่าผมไม่คดิ จะท�ำอันตรายคุณในตอนนี้”
ไม่คดิ ท�ำตอนนี้ แต่ก็มโี อกาสสูงมากทีจ่ ะคิดท�ำต่อจากนี้ ค�ำพูด
ของสิงห์เหนือไม่ได้ทำ� ให ้เธอสบายใจเลย แต่ยง่ิ ท�ำให ้เธอกลัวเขา
“ค่ะ ชีทราบแล ้วค่ะ”
ทราบจากการบอกของเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าชีโรชาจะสั่ง
ตัวเองไม่ให้ตน่ื กลัวเขาได้อย่างง่ายดาย เธอพยายามแล ้วทีจ่ ะเก็บอาการ
แต่เพราะสิงห์เหนือท�ำให ้เธอต้องเปิ ดเผยมันออกมา
“คุยกับผม”
“คุยเรื่องอะไรคะ”
“เรื่องอะไรก็ได้”
สิงห์เหนือต้องการสนทนากับเธอ เพือ่ จะได้ทำ� ความรู้จกั กันให ้
มากขึ้น ชีโรชาอึกอัก แลว้ เธอจะคุยอะไรกับเขาดีล่ะถึงจะไม่ท ำ� ให ้
เขาโกรธ
“คุณยิง่ กลัว?”
สิง ห์เ หนื อ ขมวดคิ้ ว ชี โ รชาไม่ แ น่ ใ จว่ า ควรคุ ย กับ เขาดีไ หม
เมือ่ สักครู่เหมือนชายหนุ่มพูดคนเดียว แต่เขาก็พูดด้วยน�ำ้ เสียงระดับ
ปกติ ชายหนุ่มค่อยๆ ผ่อนคลายอาการขมวดคิ้ว นิ้วหัวแม่มอื ของเขา
ไล้สมั ผัสกับฝ่ ามือนุ่ม แล ้วก็เงยหน้าขึ้นมองเธอ
“ไม่ตอ้ งกลัว”
เขาบอกไม่ตอ้ งกลัว แต่ มอื กุมจับมือเธอไว้ไม่ปล่อย ดวงตา
คมกล ้าคู่นนั้ จ้องเธอไม่คลาดสายตา ชีโรชากลัวจนแทบจะเป็ นลม! แต่
เธอต้องประคองสติของตัวเองเอาไว ้อย่างสุดความสามารถ สิงห์เหนือ
ท�ำให ้เธอรูส้ กึ ว่าการหายใจเป็ นเรื่องทีย่ ากล�ำบากเหลือเกิน
“เอาละ การพูดว่าไม่ตอ้ งกลัว เหมือนจะไม่ได้ผล วันนี้ผมจะ
กลับก่ อน อีกสองวันผมจะมาหาคุณที่น่ี ถึงตอนนัน้ คุณคงจัดการ
กับความกลัวไร้สาระนี่ได้เสียที”
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“ค่ะคุณสิงห์”
สิง ห์เ หนื อ ปล่อ ยมือ ชีโ รชา หญิง สาวรีบ ดึง มือ ตัว เองกลับ ไป
ประสานกัน ไว้ทนั ที ชายหนุ่ มลุกขึ้นยืน และชีโรชาก็รีบลุกขึ้นตาม
หญิงสาวเดินไปส่งเขาถึงประตูของร้านต้องมนตร์ เพราะเกรงว่าถ ้าหาก
เธอบริการเขาไม่ดี ชายหนุ่มจะมีโทสะ

“พี่หยามาแล ้วเหรอคะ”

มาหยาเปิ ดประตูเข ้ามาจากด้านหลังของร้าน ชีโรชาเดินเข ้าไปหา
มาหยา แล ้วก็จบั มือของอีกฝ่ ายเอาไว ้ มาหยาจับมือชีโรชา อีกมือยกขึ้น
ลูบแก้มของคนสวยหน้าหวานละมุน
“คุณลีโอกลับไปแล ้วใช่ไหม”
“ค่ะ พีห่ ยาทราบได้อย่างไรคะ”
“พีร่ อให ้คุณลีโอกลับไปก่อน ถึงเข ้ามา”
มาหยาไม่ได้มตี าวิเศษ มองทะลุเขา้ มาได้ แต่สงั เกตจากการที่
บอดี้การ์ดซึง่ กระจายตัวอยู่หายไปแล ้วต่างหาก เธอถึงออกมาจากบ ้าน
เพือ่ เข ้าไปในร้าน
“โธ่ พีห่ ยาคะ แล ้วท�ำไมไม่รบี เข ้ามาคะ ชีน่ะกลัวจนหัวใจแทบ
หยุดเต้นเลยค่ะ ใจหายใจคว�ำ่ อยู่ตงั้ นานเลยค่ะ”
ชีโรชาพูดด้วยน�ำ้ เสียงนุ่มนวล หญิงสาวไม่ได้คดิ ต�ำหนิสงิ ห์เหนือ
เพียงแต่พดู ถึงความรูส้ กึ ทีต่ ่นื ตระหนกของตัวเองเท่านัน้
“ใจหายใจคว�ำ่ เพราะได้เจอกับหนุ่ มหล่อน่ ะเหรอจ๊ะ เป็ นการ
ใจหายใจคว�ำ่ ที่น่าอิจฉามากเลยนะจ๊ะ เชื่อเถอะว่าคงมีสาวๆ ไม่นอ้ ย
ทีอ่ ยากมีอาการเหมือนกับหนู ชี ถ ้าหากได้พบกับคุณสิงห์เหนือ”
“พีห่ ยาคะ น่าอิจฉาอะไรกันคะ เพราะใจหายใจคว�ำ่ เลยคุมสติ
ได้ไม่ดนี กั เผลอตัวเสียมารยาทออกไปด้วยค่ะ”
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“เสียมารยาทแบบไหนจ๊ะ เล่าให้พี่ฟงั ได้หรือเปล่า เผือ่ พีจ่ ะช่วย
คลายความกังวลใจให ้หนู ชไี ด้ ดูหน้าตาสิ เป็ นกังวลชัดเจนเชียว”
มาหยาถามด้ว ยความเอ็น ดู ชีโ รชาก้ม หน้า แล ว้ ก็ ต ามด้ว ย
อาการถอนหายใจ มาหยารู ว้ ่าชีโรชากลัวสิงห์เหนือ กลัวมากด้วยสิ
แต่กพ็ ยายามเก็บซ่อนความกลัวเอาไว ้ เมือ่ ไม่สามารถซ่อนได้อย่างมิดชิด
คงถูกสิงห์เหนือจับได้นั่นแหละ
เชื่อเถอะว่าถา้ หากสิงห์เหนือได้เห็นท่าทางน่ าเอ็นดู ของชีโรชา
ในตอนนี้ ก็คงยากที่จะท�ำใจโกรธเคืองหญิงสาวได้ลง และมาหยา
ก็ค่อนขา้ งเชื่อมั่น สิงห์เหนือคงไม่รู้สึกขุ่นเคืองด้วยเรื่องเพียงเท่านี้
อย่างแน่นอน ไม่อย่างนัน้ เขาคงไม่มาทีน่ ่ีตดิ ต่อกันเพือ่ มาพบกับชีโรชา
“ชีทำ� ให ้คุณสิงห์รูว้ า่ ชีกลัวเขาค่ะ”
“แหม ก็เขาน่ากลัวน้อยเสียเมือ่ ไร ไม่ใช่แค่หนู ชหี รอกทีก่ ลัวเขา
พีก่ ก็ ลัวเขาเหมือนกัน คนอืน่ อีกหลายคนก็คงกลัวเหมือนเรานัน่ แหละจ้ะ
เพราะฉะนัน้ หนู ชไี ม่ตอ้ งคิดมากหรอกนะจ๊ะ ไม่แน่นะ เมือ่ หนู ชไี ด้พบ
กับเขาบ่อยครัง้ ขึ้น ความกลัวก็จะค่อยๆ ลดหายไปเอง”
“ชีไม่ได้ตงั้ ใจค่ะ ชีควรเก็บอารมณ์ใหม้ ากกว่านี้ แต่พอเจอเขา
ชีกก็ ลัวจนตัวสั่นทุกที ชีไม่ควรท�ำให ้คุณสิงห์รสู้ กึ แย่”
“หนู ชีจา๋ ถา้ หากหนู ชีคิดมาก คราวหน้าเมื่อเขามาที่น่ี หนู ชี
ก็ตอ้ นรับเขาให้ดเี ป็ นการท�ำให ้หนู ชีรสู้ กึ สบายใจขึ้น แบบนี้ดไี หมจ๊ะ”
“ค่ะพีห่ ยา ดีค่ะ”
ชีโรชามองไปยังประตูของร้านกาแฟ มาหยามองตามแล ้วก็ย้ มิ
ออกมา เด็ก หนอเด็ก ให ค้ วามส�ำ คัญ กับ เขา จุด เริ่ม ต้น แบบนี้ คือ
จุดเริม่ ต้นของการเตรียมตัวเพือ่ เสียหัวใจ ชีโรชายังไม่รตู้ วั แต่สกั วันหนึ่ง
ก็คงได้รูอ้ ย่างแน่นอน
“ยิ้มอะไรหนู ช”ี
“ก็พห่ี ยายิ้มให้ชนี ่ีคะ ชีกเ็ ลยยิ้มตอบ”
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“พีย่ ้ มิ ก็เพราะเอ็นดูหนู ชหี รอก หนู ชจี า๋ ถึงหนู ชจี ะกลัวเขา แต่
ก็ไม่ตอ้ งการห ้ามเขามาทีร่ า้ นใช่ไหมจ๊ะหนู ช”ี
“ค่ะ คุณสิงห์เป็ นลูกค้านี่คะ”
“พีห่ มายถึงว่า หนู ชไี ม่ตอ้ งการให ้เขาหายหน้าไปใช่ไหม”
“ชีไม่ค่อยเข ้าใจค�ำถามเลยค่ะพีห่ ยา ตอบยากจังค่ะ”
ชีโรชาตอบค�ำถามแล ้วมาหยาก็หวั เราะออกมา ชีโรชายังไร้เดียงสา
มากเหลือเกิน รอยยิ้มของมาหยายิง่ ท�ำให้ชโี รชาสงสัย
“ชีคงถามอะไรไม่ได้เรื่องใช่ไหมคะ”
“ท�ำไมถึงคิดแบบนัน้ ”
“พี่หยาเป็ นผู ห้ ญิงที่ดูเขา้ ใจอะไรหลายเรื่อง เป็ นคนที่เก่ งมาก
ด้วยค่ะ”
“พี่ไม่ใช่คนเก่ งหรอก ที่ดูเขา้ ใจอะไรหลายเรื่องแบบที่หนู ชีพูด
ก็คงเพราะพี่ทำ� งานที่ตอ้ งเจอคนหลากหลายประเภท หรือจะพูดว่า
พี่ตอ้ งเอาตัวรอดด้วยตัวเองก็ได้ หนู ชีน่ะ เป็ นแบบที่หนู ชีเป็ นอยู่ก็ดี
แล ้วจ้ะ ดีมากจริงๆ”
ชีโรชาจับมือมาหยา เพราะความอ่อนโยนและอ่อนหวานของ
ชีโรชา มาหยาได้รบั การต้อนรับโดยปราศจากสิง่ ใดเคลือบแฝง การที่
ชีโรชาอ้าแขนต้อนรับเธอราวกับคนในครอบครัวเดียวกัน ท�ำใหม้ าหยา
รูส้ กึ เหมือนได้รบั การโอบกอดด้วยความจริงใจ
“หนู ชี ถึงหนู ชีจะกลัวคุณลีโอ แต่ก็ตอ้ นรับเขาตามหน้าที่เถอะ
นะจ๊ะ”
“ค่ะ ชีกต็ งั้ ใจจะท�ำแบบนัน้ ถึงอย่างไรคุณสิงห์กเ็ ป็ นลูกค้าของร้าน”
หากจะตัดรอนเพราะความรู้สึกกลัวบดบังความรู้สึกบางอย่าง
ทีซ่ ่อนเร้น อาจเป็ นเรื่องทีท่ ำ� ให้ชโี รชาต้องเสียใจไปตลอดชีวติ มาหยา
จึงเพียงตะล่อมทางอ้อมให้ชีโรชาเลือกที่จะรักษาช่วงเวลานี้ไว ้ เผื่อว่า
สักวันชีโรชาจะได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์กบั สิงห์เหนือ
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หรือต่ อใหค้ วามสัมพันธ์น้ ีไม่อาจพัฒนาไปมากกว่าคนที่ผ่าน
เข ้ามารูจ้ กั กันในช่วงชีวติ หนึ่ง ก็ขอให้ชีโรชาได้ใช้เวลาท�ำความเข ้าใจต่อ
ความรู้สกึ ของตัวเองอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล ้ว มิใช่ใหค้ วามกลัวน�ำทาง
จนต้องสูญเสียบางอย่างทีน่ ่าเสียดายไป

เรือ่ งเกีย่ วกับผู ้หญิง คนทีจ่ ะสามารถขจัดค�ำถามของสิงห์เหนือได้

ก็ตอ้ งเป็ นผู ห้ ญิงเหมือนกัน เมื่อกลับไปถึงตึกส�ำนักงานหรู หราของ
เคจีกรุป๊ ท่านประธานกรรมการบริษทั ก็ต่อสายโทรศัพท์ถงึ น้องสะใภ ้
เพือ่ สอบถามเธอ
ถึงจะเรียกเธอว่าน้องสะใภ ้ แต่เป็ นน้องสะใภท้ างพฤตินยั ของ
น้องชายนอกคอก ซึง่ เป็ นไม ้เบือ่ ไม ้เมากับสิงห์เหนือ ก�ำหนดวันแต่งงาน
ถูกสลับสับเปลีย่ นกับพีส่ าวของฝ่ ายหญิง การยืดเวลาไม่ใช่เพือ่ เปลีย่ นใจ
แต่เพือ่ ท�ำโทษน้องชายหัวรัน้ ของสิงห์เหนือต่างหาก
สิง ห์เ หนื อ สนับ สนุ น ความคิด ของน้อ งสะใภ ้ ในเมื่อ น้อ งชาย
ของเขามันมั่นใจนักว่าสามารถควบคุมภรรยาของตัวเองได้ ก็ใหเ้ จอ
แบบนี้เสียบ ้าง ตอนนี้กท็ รุ นทุรายหงุดหงิดงุน่ ง่านไม่นอ้ ย ทว่าสิงห์เหนือ
ก็เพิกเฉยต่อความขุน่ มัวของน้องชาย
มันต้องรูจ้ กั รับมือกับอารมณ์แบบนี้บ ้าง จะได้รสู้ กึ เกรงใจภรรยา
ของมัน นอกจากนี้สงิ ห์เหนือไม่สนั ทัดเรื่องความคิดของผู ้หญิง ในเมือ่
เป็ นการตัดสินใจของน้องสะใภ ้ และการตัดสินใจครัง้ นี้ทำ� ใหน้ อ้ งชาย
ของเขาได้รบั บทเรียน ซึง่ สิงห์เหนือคิดว่าเป็ นเรื่องทีด่ ี
“พี่สิง ห์ค ะ การพบกัน ในเมื่อ ยัง ไม่ คุ น้ เคยกัน ก็ ย่ อ มต้อ ง
ประหม่าค่ะ”
“พีใ่ ห ้เวลากับชีโรชาตามทีเ่ ธอแนะน�ำแล ้วนะ”
เมือ่ สนิทกันมากขึ้น สิงห์เหนือก็ใหค้ วามเอ็นดูนอ้ งสะใภเ้ สมือน
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เป็ นน้องสาวของเขา ในขณะที่นอ้ งสะใภค้ นสวยก็ใหค้ วามสนิทสนม
กับเขา เสมือนว่าเขาเป็ นพี่ชายของเธอเช่ นกัน เรื่องของสิงห์เหนือ
หญิงสาวเก็บเป็ นความลับ ไม่แพร่ งพราย ถา้ หากชายหนุ่ มต้องการ
บอกใคร ก็ให้สงิ ห์เหนือเป็ นคนพูดเอง ไม่ใช่หลุดออกมาจากปากของเธอ
“ให ้เวลาด้วยการบินไปหาเธอทีร่ า้ นกาแฟ เพือ่ นั่งมองเธอ แล ้วก็
บินกลับมาท�ำงานน่ะเหรอคะ”
“แบบนี้กเ็ รียกว่าให ้เวลาไม่ใช่หรือไง”
“พี่สิง ห์ใ ห เ้ วลาเธอเจอหน้า พี่สิง ห์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารให เ้ วลาเพื่อ
ท�ำความรูจ้ กั ค่ะ”
“ต้องแยกด้วยหรือไง”
“แน่ นอนค่ ะ เพราะเรื่องของความสัมพันธ์เป็ นเรื่องที่ค่อนขา้ ง
ซับ ซ อ้ น พี่สิง ห์ค วรเดิน หน้า เพื่อ ท�ำ ความรู้จ กั กับ เธอได้แ ล ว้ นะคะ
พี่สิงห์คะ อีกอย่ างค�ำพูดแบบนัน้ คนฟังสามารถตีความหมายผิด
ว่าเป็ นการข่มขู่ หรือออกค�ำสั่งก็ได้นะคะ เธอไม่วง่ิ หนีกด็ เี ท่าไรแล ้ว”
น้องสะใภพ้ ูดอย่างตรงไปตรงมา แต่เธอก็เลือกทีจ่ ะบอกเล่าให ้
สิงห์เหนือเข ้าใจถึงความกลัวของชีโรชา ไม่ใช่การบอกเพือ่ ให้สงิ ห์เหนือ
ปรับเปลีย่ นตัวเอง เพราะเป็ นเรื่องที่เปลีย่ นแปลงได้ยาก และค�ำพูด
ตรงไปตรงมานั่น สิงห์เหนือก็รบั ฟังอย่างใจกว ้าง ชายหนุ่มไม่โกรธเลย
สักนิด เขาเหมือนคนที่พร้อมจะโกรธคนอื่นตลอดเวลา แต่อนั ที่จริง
เขาไม่ใช่คนเกรี้ยวกราดแบบนัน้ คนทีม่ โี อกาสได้ล้มิ รสความเกรี้ยวกราด
จากสิงห์เหนือแบบไร้เหตุผลมีเพียงคนเดียว ก็คือน้องชายต่างมารดา
ของเขา
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จีบหรือคุกคาม

“สวัสดีค่ะคุณสิงห์”

ชีโรชารีบเอ่ยปากทักทายเขา เมือ่ สิงห์เหนือเดินผ่านประตูรา้ น
ต้องมนตร์เข า้ มา ทัก ทายเขาช้า ประเดีย๋ วชายหนุ่ มจะไม่พอใจอีก
นอกจากต้องรีบทักเขาแล ้ว ชีโรชาก็ยงั ต้องสั่งตัวเองอย่างเคร่งครัด
‘มองไปทีค่ ณ
ุ สิงห์ ห ้ามหลบตา’
การหลบสายตาท�ำใหช้ ายหนุ่มไม่พอใจ ต่อใหเ้ ธอแสนล�ำบากใจ
หญิงสาวก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งการมีปญ
ั หากับเขา วันนี้ลูกค้าบางตาตัง้ แต่
ช่วงเช้า แต่ ก็เป็ นปกติของคนที่คา้ ขาย ซึ่งจะมีวนั ขายดีและวันที่พอ
ขายได้ สิงห์เหนือมาถึงในช่วงทีไ่ ม่มลี ูกค้าอยู่ในร้าน
“พีไ่ ปหยิบของในบ ้านก่อนนะ”
มาหยากระซิบบอกกับชีโรชาแล ้วก็รบี เดินออกไปจากร้าน ชีโรชา
มองตามมาหยา เหมือนมาหยาต้องการสนับสนุ นใหเ้ ธอได้ใกล้ชิดกับ
สิงห์เหนือ แต่สำ� หรับตอนนี้ ชีโรชาก็ยงั กลัวเขาอยู่ดี แม ้จะกลัวน้อยลง
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เล็กน้อย แต่กเ็ รียกได้วา่ ความกลัวลดลงนิดเดียวจริงๆ
“ร้านต้องมนตร์ยนิ ดีตอ้ นรับค่ะ”
เมือ่ เขาเดินเข ้ามาใกล ้มากขึ้น ชีโรชาก็คลีย่ ้มิ ส่งให ้เขา แต่เมือ่ เธอ
กล่าวทักประโยคนี้ออกไป คนทีม่ าหยุดยืนตรงหน้าเคาน์เตอร์กข็ มวดคิ้ว
เข ้าหากัน
‘พูดอะไรผิดนะเรา’
“แล ้วคุณไม่ยนิ ดีตอ้ นรับผมหรือยังไง”
“ไม่ใช่แบบนัน้ นะคะ ชีกย็ นิ ดีต ้อนรับค่ะ ต้องยินดีต ้อนรับอยูแ่ ล ้ว”
สิงห์เหนือพยักหน้า ชายหนุ่มมีสหี น้าผ่อนคลายขึ้น ชีโรชาก็พลอย
โล่งอก เพราะถ ้าเขาเครียด เธอต้องได้รบั ผลกระทบนัน้ ไปด้วย
“รับเครื่องดืม่ เหมือนเดิมนะคะ”
“ผมลองคิดดูแล ้ว”
ชีโรชาพร้อมส�ำหรับการบริการเขา แต่ชายหนุ่มเหมือนยังไม่พร้อม
ทีจ่ ะรับบริการเรื่องกาแฟจากเธอในตอนนี้
“เอ่อ…กาแฟ”
“เรารูจ้ กั กันผิวเผิน แต่ยงั ไม่ได้ทำ� ความรู้จกั กันอย่างจริงจัง”
“เอ๊ะ! เอ่อ…ค่ะ”
พูดออกไปก็รงั แต่จะท�ำให ้เขาหงุดหงิด เพราะฉะนัน้ ชีโรชาจึงเลือก
ตอบรับ เพราะจะท�ำให ้เธอปลอดภัยจากโทสะของสิงห์เหนือ
“เพราะฉะนัน้ เราก็ควรต้องท�ำความรูจ้ กั กันอย่างจริงจังเสียที”
“ท�ำความรูจ้ กั กันอย่างจริงจังเหรอคะ”
“เราควรต้องเริ่มออกไปไหนด้วยกัน”
เจอหน้ากันทีร่ า้ นกาแฟ ชีโรชายังกลัวเขาจนใจแทบขาด ถ ้าหาก
ต้องออกไปข ้างนอกกับเขา ใช้เวลาร่วมกับเขา เธอต้องเป็ นลมต่อหน้าเขา
อย่างแน่นอน
“ชีคดิ ว่า…”
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“ปกติรา้ นของคุณหยุดทุกวันจันทร์ เรานัดกันวันจันทร์กแ็ ล ้วกัน
เริ่มจากวันจันทร์น้ ีเลย”
ชีโรชากะพริบตาปริบๆ มองชายหนุ่ม เธอก้มศีรษะลงเพือ่ ซ่อน
ดวงตาหวาดกลัวของเธอ แต่พอเธอก้มลงซ่อนแววตา และเงยหน้าขึ้น
การกระท�ำแบบนัน้ ก็เหมือนเป็ นการผงกศีรษะตอบรับ
“เป็ นอันว่าตกลงตามนี้ คุณไม่มปี ญ
ั หาก็ด”ี
‘มีส!ิ มีมากด้วย’
ชีโรชาท�ำให ้เขาเข ้าใจผิด เธอต้องอธิบายให ้เขาเข ้าใจ แต่พอสบตา
กับสิงห์เหนือ ความกล ้าของหญิงสาวก็หดหายไปทันที
“ผมต้องขออนุ ญาตใครก่อนหรือเปล่า ผมหมายถึงผูป้ กครอง
ของคุณ”
“ไม่ตอ้ งค่ะ”
ชีโรชายกมือขึ้นโบกปฏิเสธทันที ถา้ หากใหพ้ บกัน อาจมีเรื่อง
ไม่สู้ดเี กิดขึ้นก็ได้ หญิงสาวต้องป้ องกันเอาไว ้ก่อน
“วันจันทร์คุณสะดวกกี่โมง สักสิบโมงได้ไหม”
“ได้ค่ะ”
สิงห์เหนือจะบินมาทีน่ ่ีดว้ ยเทีย่ วบินรอบเช้าทีส่ ุด แต่เขาต้องการ
เผือ่ เวลา เพราะไม่ตอ้ งการผิดนัดกับเธอ ช่วงเวลานี้จงึ เหมาะสมทีส่ ุด
“เราจะพบกันในวันจันทร์ เวลาสิบโมง ผมยืนยันนัด แล ้วคุณล่ะ”
เขาถามเธอเหมือนก�ำลังเจรจาธุ รกิจอย่างไรอย่างนัน้ แต่ชโี รชา
ก็ตอ้ งตอบรับ ในเมือ่ เธอท�ำให ้เขาเข ้าใจผิดว่าเธอรับนัด หญิงสาวก็ตอ้ ง
รับผิดชอบการกระท�ำของตัวเอง
“ยืนยันค่ะ”
“การยืนยันด้วยปากเปล่า ต่ อใหผ้ มเชื่อในค�ำพูดของคุณ แต่
การมีเอกสารยืนยันก็คงท�ำให ้เราทัง้ คู่สบายใจมากกว่า”
สิงห์เหนือหันไปมองผูช้ ่วยส่วนตัวของเขา เอกสารถูกส่งใหแ้ ก่
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เจ้านายหนุ่ม และเขาก็สง่ ต่อให ้แก่ชโี รชา ซึง่ หญิงสาวก็ยน่ื มือไปรับมาถือ
เอาไว ้ ก่อนจะกวาดสายตาอ่าน ระหว่างทีส่ งิ ห์เหนืออธิบายไปด้วย
“เอกสารยืนยันการนัดพบกันของเรา ถ ้าใครคนใดคนหนึ่งผิดนัด
จะต้องจ่ายค่าปรับหนึ่งแสนบาท”
“หนึ่ง…หนึ่งแสนบาทเลยเหรอคะ”
ชีโรชาต้องขายกาแฟกี่ถว้ ยกันนะ ถึงจะมีกำ� ไรเพียงพอส�ำหรับ
การจ่ายค่าปรับ หรือไม่ตอ้ งก�ำไรก็ได้ ต่อใหเ้ ป็ นการคิดต้นทุนต่อถว้ ย
ก็ยงั ล�ำบากเหลือเกิน
“หรือคุณคิดว่ามันน้อยเกินไป ผมค�ำนวณมาแลว้ เงินจ�ำนวน
เท่านี้กเ็ รียกได้ว่าเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาค�ำ้ ประกันแบบสนุกๆ ไม่จริงจัง”
“คุณสิงห์คะ ส�ำหรับชี มันไม่ใช่เงินจ�ำนวนเล็กน้อยนะคะ แต่เป็ น
เงินจ�ำนวนมาก ต้องขายกาแฟกี่ถ ้วยกันคะ ถึงจะพอจ่าย”
“คุณเป็ นกังวลเรื่องจ่ายเงินเพราะคุณเตรียมจะเบี้ยวนัด?”
“ไม่ใช่แบบนัน้ นะคะ”
“ถ ้าหากคุณไม่คดิ จะเบี้ยว ต่อให ้เงินเดิมพันถูกวางลงสักสิบล ้าน
หรือร้อยล ้าน ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องกังวล”
ชีโรชามองไปทีส่ งิ ห์เหนือ แล ้วก็คลีย่ ้ มิ ส่งให ้เขา มันก็จริงอย่างที่
ชายหนุ่มพูดนัน่ แหละ ถ ้าหากเธอไม่ผดิ นัด เธอก็ไม่ต ้องจ่ายเงินจ�ำนวนนี้
“ผมเซ็นไว ้แล ้ว อีกช่องส�ำหรับให ้คุณเซ็น”
ชีโรชายิ้มรับ หญิงสาวต้องหมุนตัวไปยังเคาน์เตอร์เพือ่ หยิบปากกา
มาเซ็นชื่อลงบนกระดาษทัง้ สองแผ่น แล ้วก็ยน่ื คืนให้สงิ ห์เหนือ
“คุณเก็บไว ้หนึ่งฉบับ”
สิงห์เหนือรับเฉพาะส่วนของเขากลับคืนมา แลว้ ก็หนั ไปส่งต่อ
ใหแ้ ก่ ผูช้ ่วยส่วนตัว ชีโรชาพับเก็บเอกสาร ไม่มที างเลือก เธอก็ตอ้ ง
รับนัดเขา
“กาแฟล่ะคะ”
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“เหมือนเดิม หรือว่าคุณจ�ำไม่ได้”
“จ�ำได้สคิ ะ”
ชีโรชาคิดเงินค่ากาแฟชายหนุ่ม สิงห์เหนือช�ำระเงินแล ้วก็เดินไป
นั่งบนเก้าอี้ประจ�ำของเขา เมือ่ นั่งลง ชายหนุ่มจะประสานมือไว ้บนตัก
แลว้ ก็จอ้ งมองไปที่เธอ ส�ำหรับสิงห์เหนือ การได้มองเธอคือความ
เพลิดเพลินของชายหนุ่ม
เขาต้องการเป็ นเจ้าของเธอ แต่ ก็ทราบว่าต้องใหเ้ วลากับเธอ
สิงห์เหนือเปิ ดเผยความต้องการของตัวเอง เขาต้องการเธอ ก็บอกให ้
เธอรับทราบ เมื่อวันหนึ่งที่เธอพร้อมส�ำหรับการเป็ นผู ห้ ญิงของเขา
สิงห์เหนือก็จะท�ำให ้เธอเป็ นของเขาตลอดไป
ชายหนุ่ มรอได้ ส�ำหรับบางสิ่งที่สำ� คัญและเขาใหค้ ุณค่า เขานั่ง
มองเธอกระทัง่ ชีโรชาจัดการกับกาแฟเสร็จเรียบร้อย เธอก็วางถ ้วยกาแฟ
ใส่มาในถาดเหมือนเดิม ทุกครัง้ สิงห์เหนือจะเลือกสั่งแบบกลับบา้ น
เพราะเขาต้องการถว้ ยกาแฟกลับไปด้วย ไม่ใช่การใช้ถว้ ยกาแฟแบบ
เซรามิกสีขาวสกรีนชื่อร้าน
“กาแฟมาแล ้วค่ะ ดืม่ ให ้อร่อยนะคะ”
ชีโรชาวางถ ้วยกาแฟลงบนโต๊ะ หญิงสาวยิ้มให้สงิ ห์เหนือ แล ้วก็
ถอยหลัง ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปทีเ่ คาน์เตอร์ ชายหนุ่มไม่เรียกให ้
เธอนั่งด้วย เขาทราบว่าเธอมีงานต้องท�ำ และเขาก็มาที่น่ีเพื่อมาเจอ
หน้าเธอ ได้พบหน้าก็ถอื ว่าสมความตัง้ ใจ

“มีนดั เดตแล ้วเหรอจ๊ะหนูช”ี

มาหยาถามชีโรชาและท�ำน�ำ้ เสียงตื่นเต้น ส�ำหรับมาหยา เรื่อง
ของชีโรชากับสิงห์เหนือคือเรือ่ งโรแมนติก ต่อให ้บทสรุปอาจไม่สวยงาม
แต่การได้รู้จกั สิงห์เหนือก็คงจะเป็ นประสบการณ์ทด่ี ใี นชีวติ ของชีโรชา
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ประสบการณ์ทห่ี าไม่ได้งา่ ยๆ
“มีค่าปรับด้วยนะคะพีห่ ยา”
“ก็อย่าให ้ถูกปรับสิจะ๊ แต่งตัวให ้สวย แล ้วก็เตรียมไปออกเดต”
เรือ่ งนัดกับสิงห์เหนือก็เป็ นเรือ่ งชวนให ้เครียด แต่การขออนุญาต
เพือ่ ออกไปกับชายหนุ่มก็เป็ นอีกด่านทีต่ งึ เครียดเช่นกัน
“ต้องขออนุญาตพีป่ ูนก่อนค่ะ”
“ยังไม่ตอ้ งขออนุญาตก็ได้น่ีจะ๊ ”
“พีห่ ยา ท�ำแบบนี้จะดีเหรอคะ”
“ถา้ หากบอกไปก็อาจต้องถูกดุ ในเมือ่ รับปากแล ้วก็ลองไปก่อน
เถอะจ้ะ ก็ทำ� เหมือนออกไปขา้ งนอกปกติ เพราะคุณปูนน่ ะ เขาก็คง
ไม่ออกไปเห็นอยู่แล ้ว”
มาหยาแนะน�ำทางเลือกทีง่ า่ ยทีส่ ุด ปณัยใช้ชวี ติ อยู่ในบ ้าน แล ้วก็
เข ้าไร่ ถ ้าหากจะออกไปข ้างนอกก็มกั จะออกทางประตูของไร่ น้อยครัง้
มากทีป่ ณัยจะออกไปทางประตูทเ่ี ชื่อมกับร้านต้องมนตร์
“จะดีเหรอคะพีห่ ยา”
“หนู ชี ถ ้าหากบอกไปก็อาจจะมีปญ
ั หา สูล้ องออกไปกับคุณลีโอ
ดู สกั ครัง้ ก่ อน มันอาจเป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียวก็ได้นะจ๊ะ ถา้ หาก
มีครัง้ ทีส่ องค่อยบอกคุณปูนก็ได้”
ชีโรชาคิดตามพร้อมกับคลอ้ ยตามค�ำพูดของมาหยา ถา้ หาก
บอกให ้ปณัยรู ้ ก็คงมีเรื่องอืน่ ตามมา และปณัยก็อาจจะรูส้ กึ ไม่สบายใจ
“จริงด้วยค่ะ”
“ไม่ตอ้ งคิดมากหรอกจ้ะ คิดเสียว่าเป็ นการเรียนรู้ใครสักคน
ถ า้ หากคุ ย กัน แล ว้ ไปต่ อ ได้ก็ ไ ปต่ อ ถ า้ หากคุ ย กัน แล ว้ ไปต่ อ ไม่ ไ ด้
พีก่ ็คิดว่าคนแบบคุณลีโอเขาคงไม่ยอมยื้อหรอกนะจ๊ะ มั่นใจในตัวเอง
และเฉียบขาดถึงขนาดนัน้ ”
“ชีกลัวนะคะ”
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“กลัวใจตัวเองเหรอจ๊ะ”
“กลัวเขาค่ะ กลัวคุณสิงห์”
ชีโรชาลดเสียงลงเมื่อกล่าวถึงสิงห์เหนือ แม้ตวั เขาไม่อยู่ดว้ ย
แต่ถ ้าหากจะพูดถึงเขา ชีโรชาก็ยงั รูส้ กึ ผวาจนต้องระวังตัวอยู่ดี มาหยา
ยิ้มด้วยความขบขัน แล ้วก็ยน่ื มือไปวางบนศีรษะของชีโรชา มาหยารัก
และเอ็นดูชโี รชาจากใจจริง ทีแ่ นะน�ำก็เพราะไม่อยากให ้ความไร้เดียงสา
ท�ำให้ชโี รชาพลาดเรื่องส�ำคัญในชีวติ

สิงห์เหนือสัง่ ให ้คนรับใช้ทำ� ความสะอาดตูท้ เ่ี ขาใช้เก็บถ ้วยกาแฟ

นอกจากท�ำความสะอาดแล ้วก็มกี ารเคลียร์พ้นื ทีเ่ พือ่ ให้ตนู้ ้ มี พี ้นื ทีส่ ำ� หรับ
เก็บถว้ ยกาแฟที่ได้มาจากร้านต้องมนตร์ ตู้สนี ำ�้ เงินเขม้ ฝังอยู่ในผนัง
มีถว้ ยกาแฟจัดเรียงอยู่ นอกจากนี้เขายังมีคำ� สั่งจะดูแลตู้น้ ีดว้ ยตัวเอง
ท�ำ ให แ้ ม่ บ า้ นประจ�ำ คฤหาสน์ไ ม่ ก ล า้ วุ่ น วายกับ ตู ้ ใ บนี้ ถึง แม้ ใ นตู ้
จะปราศจากของล�ำ้ ค่ า มีเพียงแค่ ถว้ ยกาแฟกระดาษที่เจ้านายหนุ่ ม
เรียงเอาไว้กต็ าม
“วันจันทร์”
สิง ห์เ หนื อ สวมเสื้อ คลุ ม สีน�้ำ เงิน กับ กางเกงนอนสีเ ดี ย วกัน
มีแก้วนมอุ่นอยู่ในมือของชายหนุ่ ม สิงห์เหนือมักจะดื่มนมก่อนนอน
เพราะท�ำให ้เขานอนหลับสบาย เป็ นนิสยั ทีต่ ดิ มาจากการทีม่ ารดาของเขา
ดูแลเขาแบบนี้
“มีอะไรบางอย่างทีข่ าดไป”
ดวงตาของชายหนุ่มจ้องมองไปยังตู้ใบนัน้ แล ้วเขาก็กา้ วถอยไป
ด้านหลัง มีบางอย่างที่ยงั ขาดหายไป สิงห์เหนือคิดว่าเขาควรเพิม่ ไฟ
ในตูเ้ พือ่ ความสวยงาม ยามที่เขามายืนมองตู้ใบนี้ การเปิ ดไฟจะเพิม่
อรรถรสในการชม ไม่ใช่แค่การมองแก้วในตูม้ ดื ๆ
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“ศิลปะทางอารมณ์กเ็ ป็ นเรื่องส�ำคัญ”
สิงห์เหนือใช้เวลาไม่นานในการคิดเพิม่ ศิลปะทางอารมณ์ใหแ้ ก่
ตัวเอง ชายหนุ่มพยักหน้าอีกครัง้ เพือ่ ยืนยันถึงการตัดสินใจของตัวเอง
แลว้ เขาก็เดินไปยังเตียงนอนขนาดใหญ่ของเขา และโน้มตัวไปหยิบ
โทรศัพท์ทเ่ี ขาวางเอาไว ้บนโต๊ะข ้างเตียงขึ้นมา
สิงห์เหนือต่อสายถึงผูช้ ่วยส่วนตัวของเขา ซึ่งต้องมีเวลาใหแ้ ก่
สิงห์เหนือตลอดยีส่ บิ สีช่ ั่วโมง ไม่มวี นั หยุด ห ้ามเจ็บ ห ้ามป่ วย ห ้ามลา
และหา้ มตาย ซึ่งทีมผูช้ ่วยส่วนตัวของสิงห์เหนือจะมีทงั้ หมดสามคน
ด้วยกัน หนึ่งคนคือหัวหน้าทีม ซึง่ คอยประสานงานรับค�ำสัง่ ตรงจากเขา
อีกสองคนคือลูกน้องทีม่ หี น้าทีช่ ่วยงาน
สิง ห์เ หนื อ ต้อ งการให ค้ นของเขาท�ำ งานอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
มากทีส่ ุด เพราะฉะนัน้ เขาใจกว ้างส�ำหรับการว่าจ้างลูกน้องในต�ำแหน่ง
ที่ตอ้ งอ�ำนวยความสะดวกใหแ้ ก่ เขา เพื่อใหเ้ ขาได้รบั การดู แลอย่าง
มีประสิทธิภาพตามทีเ่ ขาต้องการ
“ฉันเองฟาริส”
“ครับนายสิงห์ มีอะไรให ้ผมรับใช้ครับ”
“ฉันต้องการไฟในตู”้
สิงห์เหนือใหร้ ายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟในตู้ท่ีชายหนุ่ ม
ต้องการเพิม่ ฟาริส ผูช้ ่วยส่วนตัวของเขาเก็บรายละเอียดความต้องการ
ของเจ้านายหนุ่ ม เพื่อจัดการตามความต้องการของสิงห์เหนือโดย
ปราศจากขอ้ บกพร่ อง หลังจากค�ำสั่งที่เขาต้องการ สิงห์เหนือก็บอก
ก�ำหนดทีเ่ ขาต้องการให ้งานเสร็จเรียบร้อย แล ้วก็กดวางสาย

ชี โรชากับมาหยาก�ำลังช่วยกันจัดโต๊ะรับประทานอาหารมื้อเย็น

ปณัยกลับมาถึงบ ้านในสภาพเลอะเทอะด้วยเหงือ่ ดินโคลนเหมือนปกติ
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ของเขา ปณัยเป็ นเจ้าของไร่ท่ตี อ้ งลงมือท�ำไร่ดว้ ยตัวเอง ไม่ใช่เอาแต่
ออกค�ำสั่งกับลูกน้องภายในไร่
นอกจากนี้ไร่ ของปณัยก็ยงั ไม่ใช่ ไร่ ใหญ่ ทำ� เงิน ที่ดินหา้ สิบไร่
ปณัยท�ำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้พ้ นื ที่คุม้ ค่ ามากที่สุด ด้วย
ระบบการจัดการ ก็ทำ� ใหร้ ายได้ของไร่ สามารถเลี้ยงตัวเองและเลี้ยง
ลู กน้องได้ แต่ ก็ไม่ได้มกี ำ� ไรเหลือมากมาย เรียกได้ว่าพออยู่พอกิน
กับการใช้ชวี ติ แบบเรียบง่าย
ปณัยซื้อที่ดินผืนนี้ไวเ้ มื่อสิบกว่าปี ผ่านมาแลว้ ซื้อแลว้ ก็มกี าร
ปลูกผลไม้ท้งิ เอาไว ้บ ้าง เพราะงานของปณัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ การแวะมา
ทีน่ ่ีทำ� ใหป้ ณัยรู้สกึ สงบ จังหวัดทีไ่ ม่มใี ครรู้จกั เขา และปราศจากความ
วุน่ วาย ห่างไกลจากชีวติ เดิมของปณัย
เขาจึงเริ่มวางแผนจริงจังส�ำหรับการมาใช้ชวี ติ อยู่ทน่ี ่ี จ้างคนงาน
ท�ำไร่ เดินทางไปมาเพือ่ คอยดูแล กระทั่งปณัยพร้อม และชีโรชาพร้อม
ปณัยก็พาชีโรชาย้ายมาอยูท่ น่ี ่เี มือ่ ห ้าปี ก่อน ‘บ ้านไร่ปลายทาง’ ในตอนนัน้
ก็เรียกได้ว่าเป็ นรู ปเป็ นร่าง มีผลผลิตบางอย่างที่สามารถเริ่มเก็บขาย
ได้แล ้ว
แต่ เ มื่ อ มาอยู่ ท่ี น่ี เ ต็ ม ตัว ปณั ย ก็ ต อ้ งลงแรงและลงทุ น เพิ่ ม
อีกหลายอย่าง แต่ ปณัยก็ทำ� มันอย่างขยันขันแข็ง และถึงเขาไม่พูด
ออกมา ชีโรชาก็ทราบว่าปณัยมีความสุ ขกับชีวิตแบบเรียบง่ายและ
ไม่จำ� เป็ นต้องพบปะผู ้คนมากมาย
เงินลงทุนท�ำร้านต้องมนตร์เป็ นเงินทีป่ ณัยเก็บสะสมเอาไว ้ ก่อนจะ
พาชีโรชาหันหลังใหแ้ ก่เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั สถานทีซ่ ง่ึ ไม่มใี ครรู้จกั
ปณัยและชีโรชา ทว่าตอนนี้ทงั้ คู่กก็ ลมกลืนเป็ นส่วนหนึ่งของทีน่ ่ไี ปแล ้ว
รวมถึงมาหยาที่ตามปณัยกับชีโรชามาที่น่ีดว้ ยกัน ก็ละทิ้งชีวติ หรู หรา
เต็มไปด้วยสีสนั กลายเป็ นคนที่เรียบง่ายมากขึ้น และมีความสุขกับ
ชีวติ ทีน่ ่ี
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การเริ่มต้นชีวติ ที่น่ีในช่วงสามปี แรก ชีโรชาต้องใช้เวลาส�ำหรับ
การดู แลบา้ น ในขณะที่ปณัยท�ำงานหนักในไร่ เมื่อมาหยามาพักอยู่
ด้วยกัน ชีโรชาก็เหมือนได้มเี พื่อนและมีพ่สี าวมาอยู่เป็ นเพื่อน ทัง้ คู่
ช่วยกันดูแลบ ้าน เพือ่ ให ้ปณัยมีเวลาท�ำงานในสวนอย่างเต็มที่
กระทัง่ ชีโรชาอยากท�ำธุรกิจสักอย่าง เพือ่ คลายเหงาและช่วยปณัย
หารายได้เพิม่ จึงเป็ นจุดเริ่มต้นของการท�ำร้านกาแฟต้องมนตร์ ชีโรชา
ไม่ได้ทำ� ร้านแก้เหงาเพียงอย่างเดียว แต่มกี ารท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย
ท�ำโปรโมชั่นประจ�ำเดือนเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย
หลัง ผ่ า นช่ ว งสามเดือ นแรกของการเปิ ด ร้า น ร้า นก็ ส ามารถ
ท�ำรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากเลี้ยงตัวเองได้แลว้ ชีโรชาก็ยงั
ตัง้ เงินเดือนให้ตวั เองและมาหยา ถึงมาหยาไม่อยากรับเงินเดือน ชีโรชา
ก็ไม่ยอม นอกจากนี้ยงั มีการตัดจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยเขา้ บัญชีของ
ปณัยเพือ่ เป็ นการคืนเงินทีน่ ำ� มาลงทุนท�ำร้าน
ปณัยเปิ ดบัญชีแยกให้ชโี รชาโอนเงินเข ้าบัญชีโดยเฉพาะ เพราะ
เงินจ�ำนวนนี้ปณัยจะต้องมอบใหแ้ ก่ชโี รชาอยู่แล ้ว แต่ในเมือ่ หญิงสาว
ต้องการท�ำอย่างเป็ นระบบ ปณัยก็คดิ ว่าเป็ นเรื่องดี เพือ่ ให้ชโี รชาได้ฝึก
การบริหารจัดการชีวติ ของตัวเอง
กระทั่งถึงตอนนี้ ผลประกอบการของร้านต้องมนตร์กเ็ รียกได้วา่
มีก ำ� ไรทุก เดือ น และถ า้ หากเป็ น แบบนี้ ต่ อ ไปเรื่อ ยๆ ภายในสองปี
ต่ อจากนี้ ร้านก็จะสามารถคืนทุนใหแ้ ก่ ปณัยพร้อมดอกเบี้ยได้อย่าง
ครบถ ้วนตามทีช่ โี รชาวางแผนเอาไว ้
“พีป่ ูน อาหารก�ำลังจะเสร็จเลยค่ะ”
“พีอ่ าบน�ำ้ สักครู่”
ปณัย บอกกับ ชีโ รชา มาหยากระแอมในล�ำ คอเพื่อ เรีย กร้อ ง
ความสนใจจากเขา ปณัย มองไปที่ม าหยา หน้า เขาเฉยติด จะดุ ด นั
เพราะเป็ นคนหน้าดุ แลว้ หนวดเคราที่เจ้าตัวไวจ้ นเฟิ้ มก็ย่ิงท�ำใหเ้ ขา
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ยิง่ ดุดนั ทว่ามาหยาไม่กลัวเขาหรอก
“ให ้หยาอาบน�ำ้ ให้ไหมคะ”
“ไม่ตอ้ ง”
ปณัยตอบปฏิเสธทันที มาหยาท�ำหน้าเสียดาย แล ้วก็มองเขาด้วย
สายตาออดอ้อนเป็ นพิเศษ ในขณะทีช่ โี รชาก็จดั โต๊ะไปอมยิ้มไปด้วย
“เสียดายจัง หยาอยากช่วยคุณท�ำความสะอาดทัง้ ตัวเลยค่ะ”
“หยา ชีกอ็ ยู่ดว้ ยนะ”
“แหม หยาไม่ถอื หรอกค่ะ หนู ชไี ด้ยนิ ก็จะเป็ นอะไรคะ คนกันเอง”
“พีไ่ ปอาบน�ำ้ ก่อนนะหนู ช”ี
“ค่ะพีป่ ูน”
ชีโรชาเงยหน้าขึ้นยิ้มให ้ปณัย ร่างสูงแข็งแกร่ง บึกบึนด้วยมัดกล ้าม
การท�ำงานกลางแจ้งอย่างหนัก ท�ำให้ผวิ ของปณัยคล�ำ้ เข ้ม แต่ดว้ ยหน้า
ดุดนั คมเขม้ นัน้ ก็เขา้ กันดีกบั สีผวิ ของชายหนุ่ ม ปณัยเป็ นคนหน้าตาดี
หนวดเคราเฟิ้ มแบบนัน้ ก็ยงั มีเสน่หช์ วนมอง
“ถ ้าเปลีย่ นใจเรียกหยาได้นะคะ”
มาหยาโบกมือให ้ปณัย แล ้วแถมด้วยการส่งจูบให ้เขา คนทีไ่ ด้รบั
การเสนอตัวจากมาหยาอย่างโจ่งแจ้งปรามเธอด้วยสายตา แล ้วก็เดิน
ขึ้นไปบนชัน้ สองของบา้ น มาหยาหันไปยิ้มให้ชีโรชา แลว้ ก็ฮมั เพลง
ในล�ำคอ
“พีห่ ยาไม่โกรธพีป่ ูนเหรอคะ”
“โกรธท�ำไมจ๊ะ”
“พีป่ ูนเย็นชาใส่พห่ี ยามากเลยนะคะ”
“เขาก็เป็ นแบบนี้ตงั้ แต่แรก พีช่ นิ แล ้ว”
มาหยายื่นมือไปลู บศี รษะของชีโรชา จากตอนแรกที่ตงั้ ใจว่า
จะท�ำใจให้รกั ชีโรชา เพราะเธอชอบปณัยมาก แต่ปรากฏว่า การท�ำใจ
ให้ร กั ชีโ รชานัน้ ไม่ยุ่ ง ยากเลย ชีโ รชาเป็ น คนน่ า รัก และมาหยาก็ มี
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ความรูส้ กึ ดีๆ ให ้ชีโรชาอย่างจริงใจ

“สวัสดีค่ะคุณสิงห์”

ชีโรชาออกมายังบริเวณหน้าร้านกาแฟ สิงห์เหนือก็รออยู่แลว้
ชายหนุ่ มยืนรออยู่พร้อมกับบอดี้การ์ดของเขาเหมือนเช่นเคย เขาเดิน
เขา้ ไปหาเธอ ชีโรชาสวมเดรสแขนยาวสีขาว เป็ นเดรสแบบเรียบง่าย
ทรงหลวม สวมใส่สบาย กับรองเท ้าผ ้าใบสีขาว
ในขณะทีส่ งิ ห์เหนือสวมสูทธุรกิจสีเทาหรูหราของเขาเหมือนเดิม
ความหรูหราทีแ่ ผ่กระจายออกมาจากตัวของชายหนุ่ม ชีโรชาไม่ทราบว่า
มันมาจากไหน แต่แค่มองสิงห์เหนือก็ทำ� ใหเ้ ธอรู้สกึ ถึงบางอย่างที่เขา
แตกต่างจากเธอและอีกหลายคน
‘รูส้ กึ รวย’
เธอคิด ข�ำ ๆ แต่ สิง ห์เ หนื อ ก็ เ ป็ น แบบนัน้ จริง แม ก้ ารแต่ ง ตัว
จะแตกต่างกัน แต่ชโี รชาก็ไม่คิดจะวิง่ กลับไปเปลีย่ นชุด เธออยากจะ
เป็ นตัวของตัวเองใหม้ ากทีส่ ุด เพราะการพยายามปี นป่ ายท�ำตัวเหมือน
คนร�ำ่ รวย คงเป็ นเรื่องยุ่งยากจนเกินไปส�ำหรับเธอ แค่ตอ้ งควบคุมสติ
เพือ่ ใกล้ชดิ กับสิงห์เหนือก็เป็ นเรื่องทีย่ ากล�ำบากส�ำหรับเธอมากพอแล ้ว
“สวัสดีชโี รชา”
“รอนานไหมคะ”
ชายหนุ่ มพลิกขอ้ มือเพื่อดู เวลา เขามาก่ อนเวลานัดสิบหา้ นาที
ในขณะทีช่ โี รชาเดินออกมาจากบ ้านก่อนเวลาห ้านาที
“ยังไม่เกินเวลานี่”
“ค่ะคุณสิงห์”
ชายหนุ่ มยื่นมือไปตรงหน้าเธอ ชีโรชามองมือเขาแล ้วก็เงยหน้า
ขึ้นมองสิงห์เหนือ อย่าบอกนะว่าเขาจะให ้เธอจับมือกับเขา!
กัณฑ์กนิษฐ์ 65

“อะไรเหรอคะ”
“จับมือกัน”
ชีโรชาคิดถึงการจับมือกับสิงห์เหนือ เธอจะหัวใจหยุดเต้นก่อน
หรือเปล่า ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกัน เธอยังใจเต้นไม่เป็ นส�ำ่ เมื่อต้อง
เจอหน้าเขา การจับมือกับสิงห์เหนืออาจท�ำใหเ้ ธอเข่าอ่ อน หรือไม่
ก็ลมื หายใจไปเลยก็ได้
“จับไม่ได้?”
“ชีไม่รูค้ ่ะ แต่คดิ ว่ามันคงไม่เหมาะ”
“ไม่เหมาะยังไง”
“คุณกับชีเรายังเป็ นคนรู้จกั กันเท่านัน้ นะคะ”
“แล ้วต้องเป็ นอะไรถึงจะจับมือคุณได้”
การพู ด คุ ย กับ สิง ห์เ หนื อ ท�ำ ให้ชีโรชารู้สึก เหมือ นตัว เองก�ำ ลัง
ถูกต้อน ในขณะทีช่ ายหนุ่มถามตรงๆ เพราะต้องการค�ำตอบ
“คุณสิงห์คะ ชีคดิ ว่า…”
“คิดให้ดีและตอบให้ดี ผมต้องการค�ำตอบที่จะท�ำใหผ้ มจับมือ
คุณได้”
สิงห์เหนือจะจับมือเธอให้ได้อย่างนัน้ ใช่ หรือเปล่า ชีโรชาแก้ม
ร้อนผ่าวไปหมดแลว้ และตอนนี้พวงแก้มนั่นก็แดงระเรื่อน่ าหอมจน
สิงห์เหนือให ้ความสนใจเป็ นพิเศษ แต่เขาต้องระงับความต้องการไว ้ก่อน
เพราะเธอจะยิง่ ตื่นกลัวเขา
“อย่างน้อยก็ควรจะต้องคบกันก่อนหรือเปล่าคะ”
ชีโรชาก็ตอบล�ำบาก เธอไร้ประสบการณ์ สิงห์เหนือต่ างหาก
ทีค่ งมีประสบการณ์คบกับเพศตรงข ้ามมากกว่าเธอ แต่สงิ ห์เหนือกลับ
รีดเค้นเอาค�ำตอบจากเธอ ในขณะทีม่ มุ ของสิงห์เหนือ ชายหนุ่มคบกับ
ผูห้ ญิงแบบฉาบฉวย แต่กบั ชีโรชาเขาต้องการมากกว่านัน้ ชายหนุ่ ม
ถึงเปิ ดโอกาสให ้เธอได้เลือก
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“งัน้ เราก็คบกันสิ”
“ง่ายขนาดนัน้ เลยเหรอคะ”
ชีโรชายิ้มใหช้ ายหนุ่ม เธอเลือกทีจ่ ะยิ้มอ่อนโยนเพราะเป็ นนิสยั
ของเธอ การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ใช่นสิ ยั ของชีโรชา แตกต่าง
จากปณัย ซึง่ เป็ นคนตรงๆ ติดจะดุดนั และขวางโลกในบางเรื่อง แต่เขา
ดูแลชีโรชาให้มีอปุ นิสยั ตรงข ้ามกับตัวเอง
“จะต้องท�ำให ้ยากไปท�ำไม ผมก็บอกชัดเจนว่าผมชอบคุณ”
“ชอบแบบไหนเหรอคะ”
“ชอบแบบผู ้ชายชอบผู ้หญิง”
ชายหนุ่ ม ตอบตรงทุก ค�ำ ถาม แต่ สำ� หรับ ชีโ รชา เธอทราบว่า
เขาคงชอบเธอแบบผู ้ชายชอบผู ้หญิง แต่เธอไม่แน่ใจว่าความชอบของเขา
จะเป็ นแบบชั่วคราวหรือถาวร
“ชีหมายถึง ความชอบของคุณเป็ นแบบชั่วคราวหรือว่าถาวรคะ”
“ชีโรชา ยายเด็กน้อย”
สิงห์เหนือแตะนิ้วลงบนแก้มของเธอ พอหญิงสาวสะดุง้ ท�ำท่า
จะถอยหนี ชายหนุ่มก็กระแอมในล�ำคอเป็ นการเตือน
“ถ ้าหนี ผมจะท�ำมากกว่าแตะ”
ชีโรชาตาโต เธอถูกบุรษุ หล่อลากข่มขู่ และหญิงสาวก็ไม่สามารถ
หลบหนีจากเขาได้ด้วย ไม่รูเ้ หตุผลเหมือนกันว่าท�ำไม ชีโรชาไม่สามารถ
ตอบค�ำถามของตัวเองได้ เพราะเธอยังสับสนมากเหลือเกิน
“ชียงั ไม่ชนิ ค่ะ”
“ถ ้าไม่เริ่มจะชินได้ยงั ไง”
สิงห์เหนือยืน่ มือไปคว ้ามือของชีโรชามากุมเอาไว ้ มือเธอนุ่มละมุน
และบอบบาง ชายหนุ่มกระชับมือนุ่มแล ้วก็ดงึ ให ้เธอเดินไปทีร่ ถด้วยกัน
“ค�ำถามของคุณ ผมคงตอบในตอนนี้ไม่ได้ เพราะค�ำตอบนัน้
ผมคิดว่าเราคงต้องค้นหาไปพร้อมกัน ค�ำว่าชั่วคราวหรือถาวร ในบาง
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สถานการณ์กย็ งั ไม่สามารถเลือกตอบได้ทนั ที”
“แล ้วปกติคุณมีความสัมพันธ์แบบไหนคะ”
“ฉาบฉวย”
ความสัมพันธ์ระหว่างสิงห์เหนื อกับผู ห้ ญิงที่ผ่านมา เรียกว่า
ชั่วคราวยังไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ แต่คำ� ทีเ่ หมาะสมก็คอื ค�ำตอบทีเ่ ขาบอกเธอ
“ฉาบฉวยเหรอคะ”
“เหมือนสายลม ผ่านมาแล ้วก็ผ่านไป”
“ฉันไม่เข ้าใจค่ะ”
“ผมมีค วามสัม พัน ธ์ท่ีไ ม่ผู ก มัด ส่ ว นมากเป็ น ความสัม พัน ธ์
ทางกายที่รตู้ งั้ แต่แรกว่าเบือ่ เมือ่ ไรก็จบกัน”
ชายหนุ่มดันตัวชีโรชาใหก้ า้ วขึ้นไปบนรถตูค้ นั ใหญ่ก่อน แล ้วเขา
ก็กา้ วตามขึ้นไป สองหนุ่มสาวนั่งแถวเดียวกัน เพราะสิงห์เหนือไม่ยอม
ห่างจากเธอ
“จะคุยเรื่องฉาบฉวยกันต่อใช่ไหม”
สิงห์เหนือหันไปมองหญิงสาวขา้ งกาย ชีโรชาสบตากับเขาแลว้
ก็เกิดอาการใจเต้นไม่เป็ นส�ำ่ อีกแลว้ ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเพราะ
อะไรกันนะ
“คุณสะดวกคุยไหมคะ ชีไม่เคยคบใคร แล ้วก็ไม่เคยถูกรุกหนัก
เหมือนทีค่ ุณรุกชี”
“ผมชอบคุณ ผมอยากได้ ก็ตอ้ งรุกสิ”
ชายหนุ่มโน้มตัวเข ้าไปหาเธอ ชีโรชาเอนตัวถอยไปเล็กน้อย แต่
เธอจะหลบไปไหนได้ เพราะเธอนั่งอยู่ในรถคันเดียวกับเขา
“ไม่ต ้องกลัว ผมก็แค่อยากใกล้ชดิ แต่ยงั ไม่คดิ จะท�ำอะไรเกินเลย
ถ ้าหากจะมีอะไรกันถึงขัน้ นัน้ คุณก็ตอ้ งเต็มใจด้วย ผมไม่บงั คับ”
“ค่ะคุณสิงห์”
“เราจะไปทีไ่ หนกันดี”
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“คุณสิงห์อยากไปไหนเหรอคะ”
“ปกติผมไม่เทีย่ ว”
สิงห์เหนือมีชีวิตอยู่ กบั การท�ำงาน ถา้ หากมีเวลาพักผ่อนบา้ ง
ก็จะพักอยู่ในบา้ น หรือบา้ นพักตากอากาศ ชีโรชามองเขาแลว้ ก็คิด
ไปด้วยว่าจะพาเขาไปทีไ่ หนดี
“เอาเป็ นว่าคุณอยากเที่ยวแบบไหน เราก็เที่ยวด้วยกันแบบนัน้
ดีไหม เพราะผมต้องการตามใจคุณ”
“ค่ะคุณสิงห์”
ชีโรชายิ้มใหเ้ ขา ชายหนุ่ มผงกศีรษะใหเ้ ธอเล็กน้อย เขาวางมือ
ลงบนที่เทา้ แขน ในขณะที่ชีโรชาก็นั่งตัวลีบในตอนแรก ระมัดระวัง
ไม่ให้ร่างกายของเธอกับเขาสัมผัสกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป หญิงสาว
ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น
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เดตพิเศษ

“คุณเป็นผู ้หญิงคนแรกทีช่ วนผมมาสวนสัตว์”

สิงห์เหนือพูดกับชีโรชา หญิงสาวอยากมาเทีย่ วสวนสัตว์นานแล ้ว
ตัง้ แต่ ส วนสัต ว์แ ห่ ง นี้ เ ปิ ด ใหม่ เ มื่อ สองปี ก่ อ นก็ ย งั ไม่ มีโ อกาสได้ม า
เพราะมัวแต่ ยุ่งกับการท�ำงาน ในเมื่อสิงห์เหนือใหเ้ ธอเป็ นคนเลือก
ชีโรชาก็ไม่ลงั เลในการเลือกทีน่ ่ี
“คุณสะดวกหรือเปล่าคะ”
“ไม่ตอ้ งท�ำหน้ากังวลแบบนัน้ หรอก ผมบอกแล ้วว่าใหค้ ุณเลือก
เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ คุณจะเลือกทีไ่ หน ผมก็ยนิ ดีทจ่ี ะเดตกับคุณ”
สิงห์เหนือลงจากรถตูแ้ ลว้ ก็ย่ืนมือไปหาชีโรชา หญิงสาวชะงัก
อยู่ครู่หนึ่ง เธอใช้เวลาเล็กน้อยในการตัดสินใจ แล ้วก็รูว้ า่ การมีปญ
ั หา
กับสิงห์เหนือไม่ใช่เรือ่ งทีค่ วรท�ำ นอกจากนี้ชโี รชารูส้ กึ ว่าเธอไม่ได้รงั เกียจ
การวางมือลงบนมือของเขา
หญิงสาววางมือลงบนมือของชายหนุ่ มช้าๆ สิงห์เหนือก็รอเธอ
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อย่างใจเย็น เขาใช้ดวงตาจับจ้องเธอเท่านัน้ แต่ไม่ได้เกรี้ยวกราด หรือ
เร่งเร้าให้ชโี รชารีบตัดสินใจ เขากุมมือนุ่ม แล ้วก็ช่วยประคองเธอลงมา
จากรถตูแ้ ล ้วก็ปล่อยมือจากชีโรชาชั่วคราว
“รอสักครู่”
เขาถอดเสื้อนอกกับเนกไท แล ้วก็วางไว้ในรถ เสื้อเชิ้ตแขนยาว
ก็ถกู พับขึ้นไปบริเวณคอศอก กระดุมเสื้อถูกปลดลงมาสองเม็ด เพือ่ ให ้
ภาพลักษณ์ของเขามีความล�ำลองเหมาะกับสถานทีม่ ากขึ้น
“คุณเป็ นไกด์ให ้ผมก็แล ้วกัน”
“ชีกเ็ พิง่ เคยมาทีน่ ่ีครัง้ แรกค่ะ”
“แต่คุณเป็ นเจ้าบ ้านนี่ จริงไหม”
ชายหนุ่ มหันไปมองหน้าเธอ ชีโรชายิ้มใหเ้ ขาแลว้ ก็พยักหน้า
ในเมือ่ สิงห์เหนือต้องการแบบนัน้ ชีโรชาก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้
“ค่ะคุณสิงห์”
“คุณต้องท�ำให ้ผมรูส้ กึ สนุก”
“แล ้วถ ้าฉันท�ำให ้คุณรูส้ กึ เบือ่ ล่ะคะ”
“คุณก็จะถูกลงโทษ”
ชีโรชารู้สกึ ว่าไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย แต่พอมองหน้าสิงห์เหนือ
หญิงสาวก็ไม่กล ้าปฏิเสธ เธอตอบรับเขาด้วยการยิ้มบางๆ
“ค่ะคุณสิงห์ แต่คุณอย่าท�ำโทษชีหนักนะคะ”
“ผมจะพยายาม”
สิงห์เหนือผงกศีรษะเล็กน้อย และเมือ่ เขายืน่ มือไปหาเธอ ชีโรชา
ก็ตอ้ งยอมวางมือนุ่มลงบนมือของชายหนุ่ม
“ต้องใช้ความพยายามด้วยเหรอคะ”
“แน่นอนว่าต้องใช้”
“ชีรสู้ กึ เริ่มกลัวแล ้วนะคะ”
“คุณก็กลัวผมอยู่แล ้วนี่”
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ชีโรชาหันไปยิ้มใหช้ ายหนุ่ ม เธอกลัวเขาจริงนั่นแหละ ตอนนี้
ก็ยงั กลัวอยู่ ทว่าก็กลัวลดน้อยลง เพราะเขายังไม่เริ่มดุเธอ เมือ่ เขา
เจอเธอทีร่ า้ นต้องมนตร์ สิงห์เหนือวางตัวมีอำ� นาจ ปากเขาบอกว่าจีบ
แต่การกระท�ำคุกคามเธอไม่นอ้ ย
“ฉันจะพยายามกลัวคุณให ้น้อยลงนะคะ”
“ผมไม่ใช่คนน่ากลัวหรอก ถ ้าหากคุณไม่ขดั ใจผม”
ชายหนุ่มหันไปมองเสี้ยวหน้าด้านข ้างของชีโรชา เขาชอบมองเธอ
ชอบฟังเสียงของเธอ น�ำ้ เสียงของชีโรชาอ่อนหวานและนุ่มนวลเหมือนกับ
ใบหน้าของเธอนัน่ แหละ หรือจะบอกว่าสิงห์เหนือล�ำเอียงก็ได้ เพราะเป็ น
ชีโรชา ไม่วา่ เธอจะท�ำอะไรในตอนนี้ เขาก็ใจเอนเอียงรูส้ กึ ชอบพอทัง้ นัน้
ถ ้าหากไม่รสู้ กึ ชอบ ก็คงไม่จำ� เป็ นต้องท�ำให้ตวั เองมีชวี ติ ทีย่ งุ่ เหยิง
เพิ่มมากขึ้น สิงห์เหนือบินมาที่จงั หวัดนี้เหมือนการเดินทางไปท�ำงาน
ที่บา้ นกับบริษทั ในกรุงเทพฯ แต่เขาต้องบินขา้ มจังหวัดเพื่อมาพบกับ
ชีโรชา นอกจากนี้ชายหนุ่มยังมีแผนส�ำรอง
เขาอาจต้องซื้อบา้ นที่น่ีสกั หลัง การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์
ส่วนตัวของเขาอาจสะดวกมากกว่าการเดินทางด้วยสายการบิน ทว่า
สิงห์เหนือก็ยงั ไม่ได้ตดั สินใจเรือ่ งบ ้าน เพราะทีน่ ่ดี ูเหมือนจะยังไม่มบี ้าน
ในแบบทีเ่ ขาต้องการ
ถ ้าหากจะให ้ลงทุนสร้างบ ้านตอนนี้กอ็ าจต้องใช้เวลา ซึง่ สิงห์เหนือ
คิดว่า กว่าจะสร้างบา้ นเสร็จ เขากับชีโรชาคงพัฒนาความสัมพันธ์
หรือไม่ก็ยุตคิ วามสัมพันธ์ต่อกันไปแล ้ว ชายหนุ่มไม่ได้วาดฝันสวยหรู
ว่าเขากับเธอต้องจบลงด้วยการแต่งงาน
อันทีจ่ ริงเขายังไม่คดิ ถึงเรื่องนัน้ สิงห์เหนือชอบเธอมาก นั่นคือ
ความรู้สึกของเขาในตอนนี้ เมื่อชอบ ก็อยากท�ำความรู้จกั เมื่อได้
ท�ำความรู้จกั กันมากขึ้น สิงห์เหนืออาจต้องการไปต่ อ หรืออาจหยุด
การเดินหน้าเรื่องความสัมพันธ์ ทัง้ สองทางสามารถเกิดขึ้นได้
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เขาไม่ได้เกิดความรู้สกึ รักแรกพบต่อชีโรชา เขาชอบพอรู ปร่าง
หน้าตาของเธอ บุคลิกของเธอ และอยากเรียนรู้ให้มากขึ้น ว่าเธอ
จะเป็ นผู ้หญิงทีเ่ ขาสามารถสานสัมพันธ์ไปได้ถงึ ขัน้ ไหน สิงห์เหนือไม่ใช่
หนุ่มน้อยริรกั ทีเ่ มือ่ ชอบผู ้หญิงสักคนก็คดิ ว่าเป็ นความรัก และพร�ำ่ พูด
ถึงความรักนิรนั ดร์
‘รักนิรนั ดร์ไม่มจี ริงหรอก’
สิงห์เหนือก็คงไม่พูดด้วยว่าเขาสามารถมีความรู้สกึ แบบนัน้ ได้
ถ ้าหากเขาเกิดรักผู ้หญิงขึ้นมาสักคน เขาก็จะรักเธอไปจนกว่าจะถึงวันที่
เขาไม่รกั เธอแล ้ว ซึง่ สิงห์เหนือคงตอบไม่ได้วา่ จะเป็ นเมือ่ ไร

ม าหยารับหน้าที่ทำ� ความสะอาดบา้ นแทนชีโรชาในวันหยุด

ของร้าน ปกติแลว้ ทัง้ สองคนจะช่ วยกันท�ำงานบา้ นในช่ วงเช้า และ
ช่ วงบ่ายก็จะท�ำอะไรรับประทานด้วยกัน มาหยาไม่เคยมีเพื่อนสนิท
ไม่ไว ้วางใจคลุกคลีกบั คนอืน่ แบบนี้
เธอพบว่าการมีครอบครัวแบบเรียบง่ายเป็ นเรื่องที่มคี วามสุ ข
แตกต่างจากตอนทีเ่ ธอท�ำงานในวงการบันเทิง มาหยาเป็ นอดีตนางแบบ
ทีม่ ชี อ่ื เสียง เธอละทิ้งชือ่ เสียงในการท�ำงาน เพราะเบือ่ หน่ายการแก่งแย่ง
ชิงดีชงิ เด่นกัน
เธอใกล ้บ ้าจากความกดดัน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งส่วนตัวทีถ่ กู คุกคาม
การถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากคนทีไ่ ม่รจู้ กั และการถูกละเมิดในหลายเรื่อง
นอกจากนี้ยงั ต้องมีชีวติ ที่แก่ งแย่งกับคนอื่นเกือบตลอดเวลา ท�ำให ้
มาหยาเหน็ดเหนื่อย
กระทั่งเธอได้พบกับปณัย คนทีถ่ ามเธอสัน้ ๆ ว่าเธอมีความสุข
กับชีวติ แลว้ จริงเหรอ ค�ำถามของเขาราวกับต้องการถากถางเธอ แต่
ก็ทำ� ให ้มาหยาได้ครุ่นคิดถึงความต้องการของตัวเอง ว่าชือ่ เสียงเงินทอง
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ทีเ่ ธอมีในตอนนี้ อาจไม่ใช่ความสุขสูงสุดของเธอ
มาหยามีเ งิน สะสมในบัญ ชี ม ากพอที่จ ะท�ำ ให เ้ ธอใช้ ชี วิ ต ได้
ไม่ เ ดือ ดร้อ นนัก ถ า้ หากไม่ ฟ่ ุมเฟื อยและรู้จ กั วางแผนการใช้ชีวิต
หญิงสาวท�ำงานในวงการบันเทิงตัง้ แต่ยงั เด็ก เริ่มต้นจากการเป็ นดารา
อยู่ในความดูแลของคุณน้าสาวทีผ่ ลักดันเธอเข ้าวงการ
กระทัง่ เธออายุสบิ แปดคุณน้าของเธอก็แต่งงานและย้ายไปใช้ชวี ติ
ที่ต่างประเทศ มาหยามีผู้จดั การส่วนตัวคนใหม่ เธอรับงานมากขึ้น
มีช่อื เสียงมากขึ้น และก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับความกดดันมากขึ้นเช่นกัน
ตลอดสิบกว่าปี ของการท�ำงานในวงการ สิง่ ทีม่ าหยาได้รบั และเป็ นเรือ่ งดี
ก็คอื ความมั่นคงทางการเงิน
เธอเพิง่ ค้นพบความสุขทีเ่ รียกได้ว่าเป็ นความสุขทีแ่ ทจ้ ริงในชีวติ
ก็เมือ่ ตามปณัยมาทีน่ ่ี ชีโรชาก็อา้ แขนต้อนรับเธอ ปราศจากอคติ มีแต่
ความจริงใจมอบให ้แก่มาหยา หญิงสาวฮัมเพลงในล�ำคอ แล ้วก็ปดั ฝุ่น
ท�ำความสะอาด การท�ำความสะอาดบา้ นแบบรีบร้อนจะท�ำใหเ้ หนื่อย
เกินไป
“อุย๊ ! คุณปูน”
มาหยาหันไปเจอปณัย ปกติแลว้ เขาจะไม่กลับเขา้ บา้ นถา้ หาก
ไม่ใช่ช่วงเย็น อาหารกลางวันจะถูกจัดใส่ป่ิ นโตและปณัยก็จะน�ำติดตัว
เขา้ ไปในไร่ ดว้ ย แต่วนั นี้ดนั ออกมาเนี่ยนะ วันส�ำคัญด้วยสิ มาหยา
มีอาการร้อนตัว เพราะชีโรชาออกไปขา้ งนอกกับสิงห์เหนือ ทว่าเธอ
ก็กลบเกลือ่ นด้วยการคลีย่ ้ มิ ยั่วยวนส่งให ้ปณัย
“ตกใจท�ำไม”
“คุณมาเงียบๆ หยาก็ตอ้ งตกใจสิคะ กลับเขา้ มาที่บา้ นตอนนี้
มีอะไรหรือเปล่าคะ หรือว่าคิดถึงหยามากจนต้องกลับมามองหน้าหยา
ให ้หายคิดถึง”
“ผมลืมโทรศัพท์”
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“แหม นึกว่าจะบอกคิดถึงหยาให้ชนื่ ใจบ ้าง”
มาหยาแกล ้งขยิบตาใส่ปณัย เขาท�ำตาดุใส่เธอ แต่มาหยาก็ยงั
ยิ้มระรื่น เรื่องเขาท�ำตาดุเธอไม่กลัวหรอก ความกลัวทีเ่ ธอแอบซ่อนไว ้
ก็คอื กลัวเขาจะรูว้ า่ เธอผลักดันให้ชโี รชาออกไปเทีย่ วกับสิงห์เหนือน่ะสิ
‘เธอต้องท�ำตัวให ้เนียนทีส่ ดุ นะมาหยา’
หญิงสาวบอกกับตัวเองในใจ ปณัยเดินขึ้นไปบนชัน้ สองเพื่อ
หยิบโทรศัพท์มอื ถือในหอ้ งนอนของเขา มาหยาถอนหายใจออกมา
เมือ่ คล ้อยหลังเขาไปแล ้ว
“ร้อยวันพันปี ไม่เคยลืมโทรศัพท์ ดันต้องมาลืมวันนี้เนี่ยนะ”
หญิงสาวยกมือขึ้นลูบอกตัวเองเบาๆ ท�ำอย่างไรก็ได้ เธอต้อง
ผลักดันให ้ปณัยเข ้าไปท�ำงานทีไ่ ร่ให ้เร็วทีส่ ุด แต่จะผลักดันหรือไล่ตรงๆ
แสดงออกมากก็ไม่ได้ ปณัยฉลาดเป็ นกรด ต่อให ้อยากไล่ มาหยาก็ต ้อง
สะกดเก็บความอยากเอาไว้ให้มดิ ชิด
“หนู ชไี ปไหน หรือว่าออกไปทีร่ า้ น”
มาหยาหมุนตัวหันไปมองปณัยที่เดินลงบันไดมา เธอเอานิ้ว
ไขว้กนั ไวด้ า้ นหลัง การโกหกเพราะจ�ำเป็ นถือว่าเธอโกหกขาว ไม่ได้
ตัง้ ใจท�ำความผิด
“ค่ะคุณปูน คุณปูนถามหาหนู ชที ำ� ไมเหรอคะ”
“ไม่เห็นก็ตอ้ งถามหา”
มาหยาเดินเข ้าไปหาปูน เธอยกแขนขึ้นคล ้องเข ้ากับล�ำคอของเขา
แลว้ ก็จงใจยิ้มยั่วยวนใส่เขา เธอยั่วเขาทีเล่นทีจริงทุกวัน ขืนไม่เล่น
บทนางยั่ว ปณัยคงสงสัยกันพอดี
“นึกว่าจะถามหาหนู ชี ถ ้าหากหนู ชไี ม่อยู่นานๆ จะท�ำอะไรร้อนๆ
กับหยา”
“อยากหรือไง”
มาหยากรีด นิ้ ว ไปมาบริเ วณแผ่ น อกของปณัย ปี น้ ี ป ณัย อายุ
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สี่สิบสอง แต่ เขายังหนุ่ มมาก ใครเจอหน้าปณัยก็ตอ้ งคิดว่าเขาอายุ
สามสิบต้นๆ เท่านัน้ นอกจากนี้เขายังแข็งแรงมาก คงเพราะการท�ำงาน
ในไร่ ได้ออกแรงท�ำงานก็เหมือนได้ออกก�ำลังกายไปในตัว สุขภาพ
ร่างกายของเขาถึงได้แข็งแรงแบบนี้
“หยายังไงก็ได้ค่ะ แล ้วแต่คุณ”
ปณัยหรี่ตามองมาหยา ในขณะที่มาหยาไม่ยอมสบตากับเขา
นานนัก ปากเธอเหมือนปรารถนาในตัวเขา ทว่าตอนนี้เธออยากใหเ้ ขา
กลับเข ้าไปในไร่ก่อนความจะแตกว่าชีโรชาไม่ได้อยู่ทบ่ี ้าน
“ผมมีงานต้องท�ำ”
มาหยาแสร้งถอนหายใจ ท�ำเหมือนเสียดายเหลือเกิน แลว้ ก็
ถอยห่างออกจากปณัย เธอย่อตัวลงหยอกลอ้ เหมือนต้องการย่อตัว
ส่งเขา
“งัน้ หยาไม่รบกวนก็ได้ค่ะ”
ปณัยหมุนตัวเดินออกไปจากบา้ น เมื่อคลอ้ ยหลังเขา มาหยา
ก็ยกมือขึ้นลูบอก แลว้ ก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ เธอสนับสนุ น
ชีโรชาใหอ้ อกไปขา้ งนอกกับสิงห์เหนือ ไม่ใช่ เพราะหวังร้าย แต่ เธอ
อยากให้ชโี รชาได้เปิ ดประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ และไม่อยากให้ชโี รชา
ต้องละทิ้งโอกาสเรียนรูใ้ ครสักคน ซึง่ คนแบบสิงห์เหนือคงไม่ใช่คนทีจ่ ะ
ได้พบง่ายๆ

ชี โรชาร่าเริงเหมือนเด็กตัวน้อย หญิงสาวตื่นตาตื่นใจกับ

สัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์ เธอให ้อาหาร ถ่ายรูป แล ้วก็ยงั ชวนเขาท�ำกิจกรรม
ด้วยกัน สิงห์เหนือเหมือนเป็ นผู ้ปกครองทีต่ อ้ งคอยเตือนให้ชโี รชาระวัง
ตัวเอง และต้องคอยดูแลเธอ
“น่ารักจังเลยนะคะ”
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ชีโรชากับสิงห์เหนืออยูบ่ ริเวณด้านหน้าโซนของกระต่าย หญิงสาว
มองเข ้าไปเห็นเจ้าตัวเล็กตัวกลม แล ้วก็เปรยออกมา
“ใช่น่ารักมาก”
ชีโรชาหันไปมองหน้าสิงห์เหนือ เธอยิ้มให ้เขา แปลกใจเหมือนกัน
ทีเ่ ขาเหมือนจะมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวมากกว่าทีเ่ ธอคิด
“ผมหมายถึงคุณ”
จากความแปลกใจ ตอนนี้ชีโรชาก�ำลังถูกความเขินอายรุกราน
หญิงสาวยิ้มให ้เขา แต่รอยยิ้มของเธอคราวนี้เจือปนด้วยความขัดเขิน
“อยากให ้อาหารกระต่ายไหม”
สิง ห์เ หนื อ ถามค�ำ ถามที่ท ำ� ให้ชีโ รชาหยุ ด ก้ม หน้า หลบสายตา
จากเขา หญิงสาวพยักหน้ารับทันที ชายหนุ่มยืน่ มือไปหาเธอ หญิงสาว
ก็วางมือลงบนมือใหญ่อย่างง่ายดาย แล ้วเขาก็จบั มือเธอเดินเข ้าในส่วน
ของกระต่ายด้วยกัน
สิงห์เหนือซื้ออาหารกระต่ายแล ้วก็ส่งต่อให้ชโี รชา สองหนุ่มสาว
เดินไปนั่งด้วยกันบนโขดหินภายในบริเวณเลี้ยงกระต่าย เจ้าตัวกลม
ขนฟู ท่ีย งั ไม่อ่ิม หน�ำ รุ ม เข า้ ไปหาชีโ รชากับ สิง ห์เ หนื อ และหญิง สาว
ก็สอนเขาให ้อาหารมัน
ชายหนุ่มท�ำตามด้วยใบหน้าเฉยเมย ในขณะทีช่ โี รชาพร�ำ่ พูดถึง
ความน่ารักของกระต่ายอยูเ่ ป็ นระยะ เธอรักสัตว์ แต่ไม่มโี อกาสได้เลี้ยง
ด้วยกิจวัตรประจ�ำวันของการใช้ชวี ติ ชีโรชาคิดว่าเธอไม่เหมาะกับการ
เลี้ยงสัตว์ เพราะอาจจะดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ดพี อ
นอกจากความรักทีม่ อบให ้ ก็ควรต้องมีเวลาส�ำหรับการเอาใจใส่
ด้วย ได้มาเที่ยวสวนสัตว์แบบนี้ชีโรชาเบิกบานมาก และสิงห์เหนือ
ก็ได้รบั ประโยชน์ทางอ้อม เมือ่ ชีโรชาเบิกบาน และได้ใช้เวลาอยู่กบั เขา
ติดต่อกันหลายชั่วโมง
ไม่ใช่แค่การพบกันในร้านกาแฟ แล ้วแยกจากกัน เธอเริม่ คุน้ เคย
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กับ เขามากขึ้น ความกลัว ที่ห ญิง สาวมีต่ อ เขาก็ ค่ อ ยๆ ลดระดับ ลง
เรี ย กได้ ว่ า เป็ น การเริ่ ม ต้น ของเดตแรกที่ท ำ� ให้ สิง ห์เ หนื อ พึง พอใจ
ชายหนุ่มแทบไม่ได้มองกระต่าย ดวงตาของเขามองไปยังชีโรชา รอยยิ้ม
ของเธอ ความเบิกบานของเธอ ท�ำใหเ้ ขาพึงพอใจ เพราะถา้ หากเธอ
ออกมาเดตกับเขา แต่ทำ� ตัวปราศจากความสุข เอาแต่หวาดกลัวเขา
สิงห์เหนือก็คงหงุดหงิด

ฟาริสสั่งใหค้ นเตรียมผา้ ส�ำหรับปูบนพื้นมาด้วย และมันก็ได้

ใช้งาน ชีโรชาปูผา้ นัน้ ลงบนพื้น แลว้ ก็ให้สงิ ห์เหนือนั่งลง หญิงสาว
ไม่ได้มาตัวเปล่า ถุงผา้ ทีเ่ ธอน�ำติดตัวมาด้วยมีอาหารกลางวันอยู่ในนัน้
นอกจากอาหารกลางวันแล ้ว หญิงสาวก็ยงั ชงกาแฟใส่ขวดเก็บความร้อน
มาให ้ชายหนุ่มด้วย
“ส�ำหรับทุกคนค่ะ ไม่รูจ้ ะพอหรือเปล่า แต่ช่วยรับไว ้ด้วยนะคะ”
ชีโรชาส่งถุงผา้ อีกหนึ่งใบใหแ้ ก่ฟาริส ถุงผา้ ทัง้ สองใบนี้ก็เป็ นคน
ของสิงห์เหนือทีย่ กลงมาใหเ้ ธอ เพราะเจ้านายหนุ่มมีคำ� สั่งไม่ให้ชโี รชา
หิ้วของด้วยตัวเอง หญิงสาวเช็กของเรียบร้อยแลว้ ก็ส่งใหแ้ ก่ ฟาริส
เมือ่ เขาเห็นเธอยกถุงผ ้าขึ้น ก็รบี เข ้าไปช้อนรับถุงผ ้าจากมือของหญิงสาว
ทันที
“ขอบคุณครับ”
ฟาริ ส กล่า วขอบคุ ณ อย่ า งสุ ภ าพ แล ว้ ก็ ถ อยออกไป แต่ เ ขา
ยังประคองถุงเอาไว้ในมือ นี่คอื เวลาท�ำงาน ถ ้าหากไม่ได้รบั ค�ำสัง่ ให้พกั
จากสิงห์เหนือ พวกเขาก็พกั ไม่ได้
“ในถุงมีอะไร”
“แซนด์วิชค่ ะ ฉันท�ำมาเผื่อคนของคุณด้วยค่ ะ คิดว่าทุกคน
ก็คงหิวเหมือนกัน”
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“ฟาริส”
“ครับนายสิงห์”
“ไม่ได้ยนิ หรือไง คุณผู ้หญิงบอกให ้พวกนายพัก ก็ไปพักสิ แล ้วก็
กินมื้อกลางวันทีค่ ุณผู ้หญิงเตรียมมาให ้หมดด้วย”
“แล ้วเรื่องความปลอดภัยของนายสิงห์?”
สิงห์เหนือหันไปมองฟาริส เพียงแค่นนั้ ฟาริสก็รูว้ า่ เขาต้องท�ำตาม
ค�ำ สั่ ง ของเจ้า นายหนุ่ ม ฟาริ ส โค้ง ตัว ให แ้ ก่ สิง ห์เ หนื อ แล ว้ ก็ เ รี ย ก
ทีม บอดี้ก าร์ด เข า้ มารับ แซนด์วิช และกระจายตัว กัน ไปจัด การกับ
มื้อกลางวันทีช่ โี รชาเตรียมให ้ เพือ่ จะได้รบี กลับมาท�ำหน้าทีข่ องตัวเอง
กันต่อ
“ขอบคุณนะคะทีค่ ุณเห็นใจคนท�ำงาน”
สิงห์เหนือก้มศีรษะตอบรับ ชีโรชาเปิ ดกล่องอาหารทีเ่ ธอเตรียมมา
แลว้ ก็ส่งใหแ้ ก่ชายหนุ่ ม อาหารมื้อกลางวันของสิงห์เหนือเป็ นขา้ วผัด
ทีถ่ กู เก็บมาในกล่องและกล่องนัน้ ก็ถกู ใส่ไว้ในถุงเก็บอุณหภูมอิ กี ชัน้
“ส�ำหรับคุณค่ะ”
สิง ห์เ หนื อ ยื่น มือ ไปรับ แน่ น อนว่า อาหารในกล่อ งบ่ง บอกถึง
ความใส่ใจทีช่ โี รชามีต่อเขา ชายหนุ่มยืน่ หน้าไปมองอาหารกล่องของเธอ
“ข ้าวผัดเหมือนกัน?”
“ค่ะ ข ้าวผัดเหมือนกันค่ะ”
หญิงสาวยิ้มให ้เขา เธอดึงขวดเก็บอุณหภูมขิ ้นึ มาจากถุงผ ้า แล ้ว
ก็มถี ว้ ยกระดาษของร้านต้องมนตร์เตรียมมาด้วย หญิงสาวรินกาแฟ
ใส่ถ ้วย ปิ ดฝาแล ้วก็ส่งให้สงิ ห์เหนือ
“ร้านปิ ดก็ยงั ได้ดม่ื กาแฟสินะ”
“ชีเตรียมมา เผือ่ คุณต้องการดืม่ ค่ะ”
“แน่นอนว่าผมต้องการ”
ชีโรชายิ้มใหช้ ายหนุ่ม สิงห์เหนือรับถ ้วยกาแฟทีช่ โี รชาจัดเตรียม
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ให ้เขา เสมือนว่าเขาซื้อกาแฟเพือ่ กลับบ ้านออกมาจากร้านต้องมนตร์
“กินข ้าวกลางวันด้วยกันนะคะ”
“ครับผม แล ้วเราต้องชนกล่องกันหรือเปล่า”
สิง ห์เ หนื อ ยื่น กล่อ งในมือ ไปชนกับ กล่อ งในมือ ของเธอเบาๆ
เพราะใบหน้าเรียบเฉยของเขาท�ำให้ชโี รชาไม่แน่ใจว่าเขาก�ำลังหยอกล ้อ
เธอหรือว่าอะไรกันแน่
“ผมล ้อเล่น”
สิงห์เหนือบอกเรียบๆ ไม่ใช่แค่นำ�้ เสียงทีร่ าบเรียบ ใบหน้าของเขา
ก็ยงั นิ่งเฉยเหลือเกิน อารมณ์ขนั ในตัวเขาเป็ นเรื่องลึกลับสินะ
“ชีหวังว่าจะถูกปากคุณนะคะ”
“ผมไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไร ผมเป็ นคนง่ายๆ”
“จริงเหรอคะ”
ชีโรชาพูดออกไปแลว้ ก็นึกขึ้นได้ว่าเธอก�ำลังเสียมารยาท การ
ย้อนถามกลับแบบนี้ เหมือนกับว่าเธอไม่เชื่อค�ำพูดของชายหนุ่ม
“คุณคงต้องพิสูจน์ดว้ ยตัวเอง ท�ำความรู้จกั กับผมใหม้ ากขึ้น
แล ้วคุณก็จะได้คำ� ตอบ”
เขาก�ำลังจีบเธออย่างโจ่ งแจ้งใช่ หรือเปล่า ชีโรชาสบตากับเขา
แล ้วก็แก้เขินด้วยการก้มลงมองกล่องอาหารกลางวันในมือ
“วันจันทร์ในสัปดาห์ต่อไป เราจะไปเดตกันทีไ่ หนดี”
“คุณจะมาเดตกับชีอกี เหรอคะ”
“เราจับมือกันแล ้ว ก็กลายเป็ นแฟนกันแล ้วไม่ใช่หรือไง”
“เอ๊ะ! ฟะ…แฟนเหรอคะ”
“คุณพูดเองนี่ คนที่จะจับมือกันได้ อย่างน้อยก็ควรต้องเป็ น
แฟนกัน”
ชีโรชามีเดตครัง้ แรกกับบุรษุ หล่อเหลาสะดุดตา และเขาก็ยงั กลาย
มาเป็ นแฟนคนแรกของเธอทัง้ ทีเ่ ดตแรกยังไม่ผ่านพ ้นไปอย่างนัน้ เหรอ
80 ภรรยาคุณมาเฟีย

“คุณสิงห์คะ ฉันคิดว่า…”
“ไม่ ต อ้ งคิ ด อะไรดีก ว่ า การลองคบกัน ไม่ เ สีย หาย ถ า้ หาก
ท�ำความรู้จกั กันแล ้ว คุณไม่ชอบผม คุณก็บอกเลิกผมได้”
ชายหนุ่ มบอกปัดอย่างไม่ใส่ใจ ชีโรชาก็เลยหมดค�ำพูด เพราะ
รู จ้ ากการแสดงออกของสิง ห์เ หนื อ ว่า เขาจะไม่ย อมรับ ฟัง ค�ำ โต้แ ย้ง
จากเธอ

“เป็นแฟนกันแล ้ว?”

มาหยายื่นหน้าไปกระซิบถามชีโรชา เมือ่ ชีโรชากลับมา มาหยา
ก็ทำ� การดึงตัวหญิงสาวมาสอบถามถึงสถานการณ์การเดตในวันนี้ทนั ที
ชีโรชาก็เล่าอย่างไม่ปิดบัง รวมถึงบทสรุปในวันนี้ระหว่างเธอกับสิงห์เหนือ
ด้วย
“ค่ะพีห่ ยา”
“รวดเร็วดีเหมือนกันนี่”
มาหยาตาวิบ วับ ในขณะที่ชีโ รชามีค วามไม่ ส บายใจอยู่ บ า้ ง
มาหยายืน่ มือไปลูบแก้มหญิงสาว แล ้วก็ถามด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
“มีเรื่องกังวลใจอะไร”
“ยังไม่ได้บอกพีป่ ูนเลยค่ะ ถา้ หากจะมีแฟนก็ควรต้องแนะน�ำให ้
พีป่ ูนรูจ้ กั ก่อน แต่น่ียงั ไม่ทนั ได้แนะน�ำเลยค่ะ”
“กลัว คนดุ น่ี เ อง จะเป็ น อะไรไป โตแล ว้ ก็ ย่ อ มต้อ งมีค นรัก
เป็ นธรรมดา หนู ชเี องก็อายุย่สี บิ กว่าแล ้วนะจ๊ะ ยังไม่เคยมีแมก้ ระทั่ง
แฟนคนแรก มีแฟนคนแรกตอนนี้ยงั ช้าไปด้วยซ�ำ้ แต่ทช่ี ้าก็คงเป็ นเพราะ
โชคชะตาต้องการคัดเลือกคนทีด่ ที ส่ี ุดให ้แก่หนู ช”ี
“พีห่ ยาหมายถึงคุณสิงห์เหรอคะ”
“ไม่ใช่เขาแล ้วจะเป็ นใครล่ะ”
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“เขาน่ากลัวค่ะ”
“ท�ำความคุน้ เคยกันไป ก็จะหายกลัวเองนั่นแหละ ดูอย่างพีป่ ูน
ของหนู ชสี จิ ะ๊ แรกๆ พีก่ ก็ ลัวเขาเหมือนกัน ตอนนี้กร็ ูแ้ ล ้วว่าเขาดุแค่หน้า
ใจไม่ได้ดุเท่าหน้า และก็ไม่ได้ไร้หวั ใจเหมือนกับปากร้ายๆ ของเขาด้วย
แค่ดุพอเป็ นพิธ”ี
มาหยาพูดถึงปณัยแล ้วก็ย้มิ หวาน ท�ำตาวิบวับ ชีโรชายิ้มกว ้างขึ้น
เธอทราบว่ามาหยาชอบปณัย และก็เป็ นแรงสนับสนุ นใหแ้ ก่ มาหยา
เพียงแต่ความสัมพันธ์ของทัง้ คู่กย็ งั ไม่คบื หน้านัก
“หนู ชี ถามตัวเองสิจะ๊ ว่าวันนี้มคี วามสุขหรือเปล่า”
“ก็สนุกดีค่ะ และชีกก็ ลัวคุณสิงห์นอ้ ยลงด้วย”
“เพราะฉะนัน้ อย่าปิ ดโอกาสตัวเอง หนู ชีรู้ตวั ไหม เรื่องที่หนู ชี
หนักใจ ทีพ่ ดู ออกมาเมือ่ สักครู่ เกีย่ วกับคุณปูน แต่หนู ชไี ม่ได้พูดสักค�ำ
ว่าหนู ชไี ม่ชอบคุณสิงห์”
ค�ำพูดของมาหยาท�ำให้ชีโรชาต้องคิดตาม หญิงสาวยิ้มบางเบา
เธอไม่แน่ใจถึงความรูส้ กึ ชอบ แต่เธอก็ไม่ได้รงั เกียจสิงห์เหนือ ทีช่ ดั เจน
คือความรู้สกึ ทีเ่ ธอกลัวเขา ทว่าความกลัวก็เหมือนจะค่อยๆ ถูกกลบ
ด้วยความใกล้ชดิ ทีเ่ กิดขึ้น
“ยังไม่ตอ้ งตอบพีห่ รอกนะว่าชอบหรือไม่ชอบคุณสิงห์”
“ค่ะพีห่ ยา”
“ถา้ หากวันหนึ่งหนู ชีได้คำ� ตอบที่ชดั เจน คนที่ควรได้ยินเป็ น
คนแรกก็คอื คุณสิงห์ ไม่ใช่พ”่ี
“พีห่ ยาคะ ชียงั ไม่ค่อยเข ้าใจเท่าไร แต่ชเี ชื่อพีห่ ยานะคะ ชีควร
เปิ ดโอกาสให ้แก่ตวั เองและคุณสิงห์ใช่ไหมคะ”
“ใช่แล ้วจ้ะ อย่าใหค้ วามกลัวบดบังความส�ำคัญบางอย่าง ไม่แน่
หนู ชีอาจจะชอบคุณสิงห์แบบไม่รู้ตวั ถา้ หากหนู ชีปฏิเสธเขา คนแบบ
คุณสิงห์น่ะ เขาหันหลังใหห้ นู ชแี น่นอน คนประเภทนี้ เสียอะไรเสียได้
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แต่ เ สีย ศัก ดิ์ศ รี ไ ม่ ค่ อ ยยอมหรอก หนู ชี ว างตัว แบบนี้ ก็ น่ า รัก ดีอ ยู่
ถึงจะกลัว ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาเสียงแข็ง ให้โอกาสตัวเอง วันหนึ่งจะได้
ไม่ตอ้ งเสียใจ ถา้ หากรู้ตวั ว่าชอบเขา แต่เขาเดินออกไปจากชีวติ ของ
หนู ชแี ล ้ว ถึงตอนนัน้ ต่อให ้ร้องไห ้จนน�ำ้ ตาแทบเป็ นสายเลือด ก็คงยาก
ทีเ่ ขาจะกลับมา”
“ค่ะพีห่ ยา ชีเชื่อพีห่ ยาค่ะ”
ชีโรชายิ้มใหม้ าหยา อีกฝ่ ายก็ยกมือขึ้นลู บแก้มนุ่ มเนียนของ
ชีโรชาด้วยความเอ็นดู อายุยส่ี บิ ห ้า อ่อนกว่าเธอเพียงสามปี เท่านัน้ แต่
ถูกปณัยเลี้ยงดูมาอย่างปกป้ อง ก่อก�ำแพงป้ องกันชีโรชาจนเธออ่อนเยาว์
กว่าอายุจริงไม่วา่ จะเป็ นหน้าตา หรือว่าประสบการณ์ชวี ติ
“เรื่อ งศัก ดิ์ศ รีส ำ� หรับ พี่น ะ ไม่จ ำ� เป็ น ต้อ งแข็ง ไปเสีย ทุก เรื่อ ง
บางเรื่องเราก็ลดมันลงบา้ งก็ได้ ถา้ หากจะท�ำให้ชวี ติ ของเรามีความสุข
มากขึ้น”
“พีห่ ยาคะ พีห่ ยามีความสุขไหมคะ”
“มีสจิ ะ๊ ”
“ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะ ชีเป็ นห่วงค่ะ”
“หนู นอ้ ย ความสุขของคนเรามีหลากหลายรูปแบบ พีช่ อบคุณปูน
แต่เขาเย็นชากับพี่ แต่พก่ี ็มคี วามสุขทีไ่ ด้อยู่ทน่ี ่ีกบั เขา กับหนู ชี และก็
กวนประสาทเขาบ ้าง”
“พีห่ ยาอยากแต่งงานกับพีป่ ูนไหมคะ”
“ถา้ หากเขาขอก็คงแต่ง แต่ถา้ หากเขาไม่ขอ และวันหนึ่งพีเ่ จอ
ใครสักคนทีพ่ ี่รสู้ กึ อยากอยู่ดว้ ยมากกว่าเขา พีก่ ค็ งไป”
“ชีกลับรูส้ กึ ว่าพีห่ ยาจะต้องมั่นคงต่อพีป่ ูนมากแน่เลยค่ะ”
“ตอนนี้ไล่เท่าไรพีก่ ไ็ ม่ไปจากเขาหรอก นอกเสียจากว่าเขามีผู ้หญิง
ทีร่ กั และต้องการมีเธอในชีวติ ถา้ หากเป็ นแบบนัน้ พีก่ ็พร้อมทีจ่ ะจบ
และจากไป แม ้จะจบแบบเจ็บๆ ก็ตาม”
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“พีห่ ยาเป็ นผู ้หญิงทีเ่ ท่มากเลยนะคะ”
“พีไ่ ม่ได้เท่หรอกจ้ะ แต่พอ่ี ยากจะเป็ นคนทีม่ ที างออกใหแ้ ก่ชวี ติ
ของตัวเองอย่างมีสติมากทีส่ ุด”
“พีห่ ยาคะ แล ้วชีควรบอกเรื่องคุณสิงห์กบั พีป่ ูนหรือยังคะ”
“เดตกันให ้ครบสามครัง้ ถ ้ายังเป็ นแฟนกันอยู่กค็ ่อยบอก”
มาหยาบอกกับชีโรชา ไม่ได้ยุยงให้ชโี รชาท�ำผิด แต่ชโี รชาก็ควร
แน่ใจอีกนิดเรื่องความสัมพันธ์ แล ้วค่อยบอกต่อถึงปณัย

รถมอเตอร์ไซค์คนั ใหญ่ปาดเข ้าไปจอดขวางหน้ารถของสิงห์เหนือ

แต่จะมีใครกล ้าท�ำอะไรอีกฝ่ าย เพราะคนที่กล ้าท�ำแบบนี้คือนายน้อย
ทีม่ อี ำ� นาจรองจากสิงห์เหนือ ประตูรถยนต์ถกู บอดี้การ์ดเปิ ดออก และ
สิงห์เหนือก็กา้ วลงจากรถทีจ่ อดเทียบอยู่หน้าคฤหาสน์
“วันนี้คดิ ถึงฉันหรือไง”
ร่างสูงใหญ่ทค่ี ร่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ถอดหมวกกันน็อก แล ้วก็
สะบัดเส ้นผมเล็กน้อย ผู ้มาเยือนมีใบหน้าหล่อเหลาโดดเด่นเช่นเดียวกับ
สิงห์เหนือ มาดของเขาดุดนั เข ้าขึ้นดิบเถือ่ น บุคลิกของเขาเหมือนกับไฟ
เมือ่ เทียบกับสิงห์เหนือทีเ่ หมือนกับภูเขาน�ำ้ แข็งเย็นยะเยือก
“เบือ่ โว ้ย!”
“ทีน่ ่ีมอี ะไรให ้นายแก้เบือ่ หรือไง”
สิงห์เหนือสนทนากับน้องชายแต่ไม่ได้หยุดเท ้า เขากับคนเป็ นน้อง
ก้าวขึ้นบันไดไปด้วยกันและก็สนทนากันไปด้วย
“นายมันตัวซวย”
“นายก็เป็ นตัวซวยส�ำหรับฉันเหมือนกัน”
“เพราะนายคนเดียว ท�ำให้ฉนั ต้องเผชิญหน้ากับความเฮงซวย
อยู่แบบนี้”
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“นายมีงานต้องท�ำ และนายไม่ควรทิ้งงาน”
สิงห์เหนือตอบน้องชายอย่างเย็นชา ปัญหาส่วนตัวของอีกฝ่ าย
เกิดขึ้นจากการกระท�ำของตัวเองต่างหาก สิงห์เหนือเป็ นเพียงแค่ตวั แปร
ทีท่ ำ� ให ้เกิดการเปลีย่ นแปลงบางอย่างขึ้นเท่านัน้
“แต่นายก็คอื คนทีท่ ำ� ให้เรื่องมันระเบิดเร็วกว่าทีค่ ดิ ”
“แต่ทกุ อย่างก็เรียบร้อยดีไม่ใช่หรือไง”
“เรียบร้อย? จบลงด้วยความทรมานของฉันเนี่ยนะ”
“ความทรมานชั่วคราว นายทนรับไม่ได้หรือไง”
สิงห์เหนือเดินเข ้าไปในคฤหาสน์ น้องชายก็เดินตามเข ้าไป เมือ่
ก้าวพน้ ประตู สองพีน่ อ้ งเผชิญหน้า และคนเป็ นน้องก็เขา้ ไปกระชาก
คอเสื้อของพี่ชาย สิงห์เหนือยังคงวางเฉย แมค้ อเสื้อถูกกระชากจน
แทบขาดติดมือของอีกฝ่ าย
“จะต่อยฉันหรือไง”
“นึกว่าตัวเองเป็ นภูเขาน�ำ้ แข็งเดินได้จริงหรือไง เซ็งฉิบ ไม่สนุ ก
เลยสักนิด”
“นายไม่ควรหาความสนุกจากฉันนะ”
“เบือ่ นายไม่ต่อยตีดว้ ย ก็ไม่มปี ระโยชน์อะไรทีจ่ ะอยู่ทน่ี ่ี ไปซ ้อม
ยิงปื นทีห่ ้องใต้ดนิ นะ”
คนเป็ น น้อ งปล่อ ยมือ จากล�ำ คอของเขาและเดิน จากไป นั่ น
หมายความว่าคืนนี้อกี ฝ่ ายคงค้างทีน่ ่ี สิงห์เหนือมองตามน้องชายแล ้วก็
ส่ายศีรษะเล็กน้อย ถึงจะระอา แต่อย่างไรอีกฝ่ ายก็เป็ นน้องชายของเขา
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