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บทนำ�

“นังบี!๋” เสยีงกรดีร้องนัน้ทำาให้ ‘นงับ๋ี’ เงยหน้าจากจอคอม- 

พวิเตอร์ตรงหน้าเพื่อมองหน้าลูกพี่ของเธอ 

บณุณปัญญ์ ชลธ ีนั้นหน้างำ้าลงทนัตา ด้วยเธอนั้นเกลยีดชื่อเก่า

แสนน่าเกลยีดและเชยระเบดินั่น ขนาดเปลี่ยนมาเป็น ‘เบบี๋’ ตั้งหลาย

ปีแล้ว พี่พศิากย็งัจะเรยีกชื่อเฉิ่มนั่นอยู่ได้ แต่กบ่็นได้เพยีงในใจเท่านั้น

แหละ เพราะเธอยงัต้องพึ่งบารมพีี่พศิาในการประเมนิให้เธอผ่านการ

ฝึกงานอยู่ ฉะนั้นเด็กสาวในชุดนักศึกษาจึงต้องผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้  

ฉกียิ้มต้อนรบัลูกพี่ของตนด้วยใบหน้าแจ่มใสและกระตอืรอืร้น

“ขา...พี่พศิา” 

เบบี๋ขานรบัเสยีงหวานหยด ยื่นหน้าไปให้พศิาเหน็ก่อนสาวร่าง

เลก็จะอาละวาดแล้วพงับรษิทัทิ้ง เพยีงเหน็หน้าลกูน้องพศิากแ็ยกเขี้ยว 

ชี้หน้าเกลี้ยงเกลาของสาวน้อยนักศึกษาอย่างหมายหัวพร้อมกรีดร้อง

ลั่น

“แกนะแก๊!” พศิาถลามาหาลกูน้องของตนด้วยความเดอืดดาล

สดุขดี “แกส่งฉนัไปเจอกบัอะไร แกรู้มั้ย แกรู้มั้ย!”

“พี่พิศา” เบบี๋ร้องเรียกชื่อของลูกพี่ตัวเองลั่นห้อง ก่อนจะรีบ 

โกยแน่บ เมื่อพศิาง้างเลบ็หวงัจะข่วนหน้าใสๆ ของเธอให้ขาด
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ไม่มีทาง หน้าของเธอต้องสวยไร้รอยขีดข่วนไปงานคอนเสิร์ต

โอปป้า!

เบบี๋คดิอย่างหมายมาดแล้ววิ่งหลบลกูพี่ของตวัเองพลัวนั พลาง

คดิหาว่าอะไรเป็นต้นเหตทุำาให้พศิาองค์ลงขนาดนี้ แต่เดก็ใสๆ อย่าง

เธอจะไปทำาอะไรให้พศิาโกรธได้ เธอน่ะใสซื่อไร้พษิสงจะตายไป ใครๆ 

กร็ู้ 

“พี่พิศาโกรธอะไรหนูคะ หนูไปทำาอะไรให้!” เบบี๋ตะโกนถาม

หญิงสาวที่ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเธอในการฝึกงานตลอดสามเดือน

ที่บรษิทั Even for you ซึ่งเป็นบรษิทัประหลาดที่รบัทำางานทกุอย่างบน

โลกใบนี้ ตั้งแต่หาของไปจนถงึทำาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ อย่าง

ที่เจ้าของบรษิทัได้ตั้งปณธิานไว้

ซึ่งพดูตามตรง...เบบี๋กค็ดิว่านี่เป็นความคดิที่เพี้ยนๆ จะมคีนดีๆ  

ที่ไหนรับทำางานที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ทว่าเมื่อมาทำางานที่นี่ได้

เพยีงสปัดาห์แรก...เบบี๋กต็้องยอมรบัว่าเธอนั้นคดิผดิมหนัต์ ยิ่งเมื่อได้

มาเหน็วธิกีารทำางานและการจดัการทกุอย่างในบรษิทั เดก็สาวกย็ิ่งอึ้ง 

โดยเฉพาะคนที่ยนืด่าเธอฉอดๆ จนแทบจะกนิหวัเธออยูร่อมร่อในตอน

นี้เป็นถงึเบอร์หนึ่งของบรษิทั ที่ไม่เคยทำางานพลาดมาก่อนเลยสกัครั้ง!

“ก็อีตาวริตที่แกส่งฉันไปหาน่ะสิ” พิศาเบรกเอี๊ยดหน้าโต๊ะ

ทำางานของตน ยนืหอบหายใจแล้วพยายามสงบสตอิารมณ์เมื่อคดิได้

ว่าเธอกนิหวัเบบี๋ไปกไ็ม่ช่วยอะไร เพราะตวัต้นเหตทุี่ทำาให้เธอโมโหนั้น

เป็นคนอื่น “ทำาไมแกไม่บอกฉนัว่าเขาเป็นคนปากร้ายฮะ นงับี๋”

“เบบี๋ค่ะ” คนที่มชีื่อเก่าว่าบี๋ยิ้มแห้ง ตบอกตวัเองเบาๆ เมื่อเอ่ย

ว่า “หนูชื่อเบบี๋ค่ะพี่พศิา ไม่ใช่บี๋เฉยๆ”

“ฉันพอใจที่จะเรียกแกแบบนี้ แกจะทำาไม” พิศาตีหน้ายักษ์ 

ยกมือเท้าเอวมองหน้าเด็กในปกครองของตนอย่างท้าทาย ในใจก็รู้ดี

ว่าเบบี๋ไม่กล้าหอืกบัเธอแน่ ด้วยตั้งแต่ที่เบบี๋มาฝึกงานกบัเธอเดก็สาว
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ก็โดนหางเลข พลอยโดนคนทั้งบริษัทเหม็นขี้หน้าไปด้วย เพราะพิศา

มกัจะใช้เบบี๋ไปสบืข่าวหรอืไม่กไ็ปแอบฟังเรื่องที่คนอื่นนนิทาตนมาเล่า

ให้ฟัง เพื่อเธอจะได้ตามไปคิดบัญชีถูกคน ดังนั้นเมื่อเธอโดนเกลียด 

เบบี๋จงึโดนเกลยีดไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้

“ก็ไม่ทำาไมค่ะ” เบบี๋ฝืนยิ้ม แม้จะอยากร้องไห้ที่โดนเรียกด้วย

ชื่อเก่า แต่สาวน้อยอย่างเธอหรือจะกล้าหือกับลูกพี่ขาโหดอย่างพิศา 

“แล้วคณุวรติเขาทำาไมคะ ทำาไมพี่พศิาถงึเป็นแบบนี้”

แบบนี้ที่เด็กสาวหมายถึงก็คือแยกเขี้ยว เหมือนนางมารร้ายที่

พร้อมจะฉกีอกเธอได้ทกุเมื่อ จากที่ทำางานและไปรบัของที่พศิาสั่งทาง

อินเทอร์เน็ตมาร่วมเดือน เบบี๋ก็ได้รู้ว่าถ้าลูกพี่ของเธอจะโมโหและ 

องค์ลงเป็นพเิศษต้องเป็นเรื่องที่มเีงนิมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน

แต่ผู้ชายที่ชื่อวริตที่พิศาเอ่ยถึงไม่ขาดปากนั้นเป็นถึงเป้าหมาย

สำาคญัในการทำางานซึ่งมเีงนิโบนสัสูงถงึล้านบาท ฉะนั้นจงึเป็นเรื่องที่

แปลกสำาหรับเบบี๋มากที่พิศาจะเกรี้ยวกราดชายหนุ่มทั้งที่เขาเป็นบ่อ

เงนิบ่อทอง

“กจ็ะทำาไมล่ะ เขากด่็าว่าฉนัเป็นหมาน่ะส!ิ” พศิาบอกเสยีงห้วน

จดั ขณะที่คนฟังนั้นสำาลกันำ้าลาย “แถมยงัปากเก่ง ทำาเป็นฉลาด คอย

ดูเถอะ...อีกไม่นานหรอก ฉันจะทำาให้เขานำ้าตาเช็ดหัวเข่าเพราะฉัน” 

หญิงสาวประกาศชัด ใบหน้างามนั้นจริงจังจนคนเป็นลูกน้องชักจะ

หวั่นๆ ก่อนเบบี๋จะต้องสะดุง้สดุตวัเมื่ออกีฝ่ายหนัมาตะคอกใส่เธอเสยีง

ดงั “ส่วนแก!”

“คะ...คะ?”

“คนืนี้ฉนัจะร่างสญัญาให้ แกเอาไปให้เขาอ่านด้วยแล้วกนั”

“ไหนพี่พศิาบอกว่า...”

“ฉันสั่งให้ทำาอะไรแกก็ไปทำาสินังบี๋” พิศาชักสีหน้าเมื่อลูกน้อง

ของเธอชกัจะอดิออด ไม่อยากทำางาน “จะเอามั้ยเงนิน่ะ”
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“เอาสคิะ!” คนอายนุ้อยกว่ารบีพยกัหน้ารบั เธอหรอืจะไม่อยาก

ได้เงนิ...ไม่มทีาง! “แล้วจะให้หนูไปหาคณุวรติวนัไหนล่ะคะ”

“พรุ่งนี้สิยะ!” พิศาบอกเสียงดังฟังชัด ทำาให้คนตัวเล็กถอน 

หายใจหนักๆ อย่างไม่สบายใจ ก็เธอเคยไปเจอลูกค้าหรือเป้าหมาย 

ที่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการคนเดียวเสียที่ไหน ไม่รู้ว่าคุณวริตอะไรนี่จะ

เป็นพวกเฒ่าหัวงูอย่างที่เคยเจออยู่บ่อยๆ หรือเปล่า แถมพี่พิศายัง 

บอกว่าเขาเป็นคนปากจดัอกี

เบบี๋กลวั... 

“พรุ่งนี้แกต้องไปที่บริษัท ดิ ฌอห์น เอาสัญญาบ้าๆ นี่ไปยัด

ปากนายเฉิ่มนั่นแทนฉนั!”

“เจ้าค่ะพี่พศิา”
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เช้าวันต่อมา เบบี๋ลุกขึ้นอาบนำ้าแต่งตัวเพื่อเข้ามาทำางาน

ที่บริษัท Even for you ตั้งแต่เช้าตรู่ โดยเธอนั้นเป็นคนแรกที่มาถึง  

ร่างบอบบางในชุดนักศึกษาหิ้วถุงหมูปิ้งและข้าวเหนียวที่เธอซื้อมา 

เป็นอาหารเช้าในวันนี้ไปที่โต๊ะทำางานชั่วคราวของเธอ ซึ่งถูกจัดให้อยู่

ใกล้โต๊ะทำางานของพี่เลี้ยงสาวทั้งสอง คนหนึ่งคอืพศิา ส่วนอกีคนนั้น

เป็นเพื่อนสนทิของพศิาชื่อว่าแหวนประดบั ซึ่งมนีสิยัแตกต่างจากพศิา

สดุขั้ว

แหวนประดบันั้นเป็นสาวไทยผวิแทน หน้าคมขำาและเงยีบขรมึ 

ขณะที่ผู้เป็นเพื่อนสนิทอย่างพิศาจะมีผิวที่ขาวจัดเนื่องด้วยมีเชื้อสาย

ของคนจนีจากทั้งฝั่งบดิาและมารดา อกีทั้งนสิยัที่ไม่ยอมใครของพศิา 

ที่หากมเีรื่องขึ้นมาเจ้าหล่อนจะต้องปะฉะดะเอาให้ตายกนัไปข้างหนึ่ง 

มแีต่เมื่อวานนี้แหละที่พศิาเป็นฝ่ายยอมแพ้แล้วล่าถอยออกมาก่อน

คดิแล้วเธอกอ็ยากจะเหน็คณุวรติอะไรนี่เสยีแล้ว...อยากรูน้กัว่า

คนอย่างไรที่ทำาให้ลูกพี่ของเธอแพ้ราบคาบเช่นนี้ได้

“มาแต่เช้าเชยีวนะเบบี๋” 

เสยีงทกันั้นทำาให้เบบี๋สะดุง้สดุตวั หนัขวบัไปมองที่ต้นเสยีง ก่อน

เธอจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อพบว่าคนที่เข้ามาทักเธอนั้น

1
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ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นเกศรา หรอืพี่เกดที่ใครๆ เรยีกกนัจนตดิปาก และ

เกศรานั้นเป็นเจ้าของบรษิทัพ่วงตำาแหน่งผู้บรหิาร Even for you อกี

ด้วย

“สวสัดค่ีะพี่เกด” เบบี๋ยกมอืกระพุม่ไหว้คนที่อายมุากกว่าอย่าง

นอบน้อม ก่อนชูถุงหมูปิ้งและข้าวเหนียวพร้อมชวน “ทานข้าวเช้า 

ด้วยกนัไหมคะ”

เกศรามองถุงอาหารเช้าในมือนักศึกษาฝึกงานอย่างครุ่นคิด 

ก่อนพยกัหน้าน้อยๆ ยอมแพ้ให้ความหวิแล้วรบัคำาชวนจากเบบี๋ “ขอ

พี่ไปชงกาแฟก่อนนะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวหนูไปชงมาให้...ต้องเอาข้าวไปใส่จานด้วย” 

เมื่อเบบี๋เอ่ยเช่นนั้น คนที่ปากเสยีงน้อยอย่างเกศราหรอืจะกล้า

แย้ง หญงิสาวพยกัหน้ารบัอย่างเหนื่อยอ่อน ก่อนหมนุตวัเดนิเข้าไปใน

ห้องทำางาน พร้อมกบัเบบี๋เดนิเข้าไปในส่วนที่เป็นแพนทรทีี่จดัไว้สำาหรบั

บรกิารพนกังานในบรษิทั

ใช้เวลาเพยีงไม่นานเบบี๋กก็ลบัมาที่โต๊ะทำางานของตวัเองพร้อม

กบัถาดใส่อาหารเช้าและกาแฟของเกศรา เดก็สาวค่อยๆ วางถาดลง

บนโต๊ะ และเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมา เบบี๋ก็เห็นเกศราผลักประตูห้อง

ทำางานออกมาพร้อมกบัมอืถอืในมอื สหีน้าอดิโรย

“กาแฟค่ะพี่เกด” เบบี๋หยิบแก้วกาแฟมาส่งให้คนที่นับว่าเป็น

เจ้านายเธอ คอยลอบมองหน้างามของเกศราด้วยความเป็นห่วงแล้ว

จงึตดัสนิใจถาม “เมื่อคนืพี่เกดไม่ได้กลบับ้านใช่ไหมคะ”

“อื้อ” เกศราครางตอบ แล้วยกแก้วกาแฟที่ยงัมคีวนักรุ่นอยู่นั้น

ขึ้นจบิ “พี่คยุงานเพลนิ พอดกีบัเมื่อคนืนี้ยายศาส่งเอกสารเรื่องสญัญา

ซื้อแหวนที่จะส่งให้คณุวรติมาให้พี่...เลยยาว”

“ตกลงแล้วคณุวรติเขาจะขายแหวนแล้วหรอืคะ” เบบี๋ขมวดคิ้ว 

ไม่คดิว่างานมนัจะง่ายดายปานนี้ 
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ทว่าเกศรากลบัส่ายหน้าเบาๆ อย่างอ่อนเพลยี เหลอืบมองหน้า

เธอพลางหยบิหมูปิ้งไม้หนึ่งขึ้นมากดั 

“พี่คิดว่าคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก...แต่เอาสัญญาไปให้เขาดู

ก่อนกด็ ีจะได้ต่อรองกนัง่ายๆ”

“แล้ว...คุณวริตเขาเป็นคนยังไงคะ” เนื่องจากเธอต้องเป็นคน

เอาเอกสารนี้ไปยื่นให้คณุวรติ เบบี๋จงึอยากรู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นมนีสิยั

ใจคออย่างไร จะขี้เหวี่ยงวีนหรอืหยิ่งเธอกค็งพอจะรับได้...แต่ถ้าเจ้าชู้

เป็นสมภารกนิไก่วดัล่ะ เธอคงลำาบากหน่อย เพราะไม่ถูกชะตากบัคน

ประเภทนี้เลยจรงิๆ

เจอทไีรต้องมเีรื่องทกุท.ี..

“เท่าที่รู้มาเขาก็เป็นคนง่ายๆ นะ” เกศรามักจะรู้นิสัยใจคอ 

ของลูกค้าหรือคนที่เธอต้องไปเกี่ยวข้องเพราะงานในเบื้องต้น ด้วย 

คอนเซปต์ที่ว่า ‘ทำาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้’ ของบรษิทัของเธอ

เป็นเหตทุี่ทำาให้ต้องทำางานกบัความต้องการของคน ซึ่งนั่นรวมถงึความ

รูส้กึที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของคนด้วย...ดงันั้นจงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอรู้

เรื่องนี้ 

“จะว่าไป...เขาเป็นคนดมีาก” เล่าไปแล้วเกศรากเ็น้นเสยีงหนกั

ตรงประโยคสดุท้าย ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิเพราะแหล่งข่าวของเธอ

ทกุคนต่างบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ชายที่ชื่อวรติคนนี้แสนดเีกนิมนษุย์

ปกติ

“แต่พี่พศิาบอกว่าเขาด่าพี่พศิานะคะ” เบบี๋แย้งอย่างลูกน้องที่

เชื่อลูกพี่ฝังหัว “ด่ากราดจนพี่พิศาโกรธมากกก” พร้อมกับลากเสียง

ยาวบอกถึงอารมณ์โกรธของผู้เป็นลูกพี่เมื่อคราวที่โทร. มาสั่งงานกับ

ตน ทว่าเกศรากลบัทำาเพยีงเหลอืบมองหน้าเดก็สาวแล้วยิ้มมมุปาก

“อย่าเชื่อที่พศิาพูดทกุอย่างเลยเบบี๋ พศิาน่ะเชื่อได้ที่ไหน” 

เท่านั้นหน้าเกลี้ยงเกลาสมวัยก็เกิดประกายเข้าใจ แน่นอนว่า
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เธอรู้ว่าลูกพี่ของเธอนั้นเป็นคนเช่นไร แต่กระนั้นพศิากย็งัเปรยีบเสมอืน

ร่มโพธิ์ร่มไทรของเธอ ดงันั้นเธอจะไม่เชื่อว่าพี่พศิาเป็นคนไม่ดอีย่างที่

เกศราพูด

พี่พศิาเป็นคนด ีมนีำ้าใจ ชอบช่วยเหลอืเธอ...

เบบี๋บอกตวัเอง รำ่ารำ่าจะส่งพศิาไปประกวดนางสาวไทยอยู่แล้ว 

หากว่าเธอไม่โดนขดัจงัหวะโดยพี่สาวคนสวยอกีคนเสยีก่อน ผูม้าใหม่

นั้นสูงโปร่งจนเบบี๋รู้สกึอจิฉา นยัน์ตาคมกรบิตวดัมองเธอก่อนหรี่แคบ

ลง

“เป็นไงมาไงล่ะ ทำาไมวันนี้ถึงได้มาเช้า” แหวนประดับยกมือ

ไหว้เกศรา ก่อนหันมาถามนักศึกษาสาวที่เธอต้องเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับ

เพื่อนสนทิ ที่ปกตนิั้นถ้าไม่เจด็โมงห้าสบิเก้าไม่ต้องหวงัหรอกว่าจะได้

เจอหน้าเบบี๋ “วนันี้ต้องออกไปไหนหรอื”

“พี่พิศาให้เอาเอกสารไปให้คุณวริตค่ะ” เบบี๋รายงานแจ้วๆ 

เพราะแหวนประดบันั้นเป็นพี่เลี้ยงอกีคนของเธอ อกีทั้งหญงิสาวยงัเป็น

เพื่อนสนิทของพิศา เบบี๋จึงไม่ต้องกังวลว่าตนจะบอกอะไรที่แหวน-

ประดบัไม่ควรรูอ้อกไป เพราะหากพดูกนัตามจรงิแล้ว...ไม่มอีะไรที่เป็น

เรื่องของพี่พศิาที่พี่แหวนไม่รู้

“อ้อ เรื่องนั้นเองหรอื” แหวนประดบัพยกัหน้ารบัรู้ ก่อนจะเดนิ

ไปนั่งที่โต๊ะทำางานของตนเองซึ่งอยูไ่ม่ไกลจากโต๊ะของเดก็ฝึกงานเท่าใด

นกั จากนั้นหวัคิ้วงามของหญงิสาวกข็มวดเข้าหากนัอย่างไม่เข้าใจเมื่อ

ระลกึได้ว่าชายที่ชื่อวรตินั้นเป็นใคร และเกี่ยวข้องกบัพศิาอย่างไร “แล้ว

ตกลงว่าเกดิอะไรขึ้น เหน็วนันี้ลงข่าวว่าเขาเป็นแฟนกบัยายศา ลูกพี่

เราไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้หรอืเปล่า”

เธอคงจะคดิผดิเสยีแล้วที่คดิว่าแหวนประดบัรู้ทกุเรื่อง เดก็สาว

ยิ้มแห้งก่อนจะหัวเราะแหะๆ เหลือบมองหน้าของพี่เลี้ยงและเจ้าของ

บรษิทัอย่างกล้าๆ กลวัๆ 
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“ก็คิดว่าพี่พิศาเนี่ย...” เบบี๋ลากเสียงยาวเหยียด พยายามยืด

เวลาที่ตนต้องเอ่ยเรื่องที่ลูกพี่ไปก่อไว้ออกไปอีกนิด “แบบเมื่อวานนี้ 

น่ะค่ะ”

“พูดมาเลยได้ไหม” เกศราต่อรอง วางหมูปิ้งในมือลง ด้วย 

เมื่อวานพศิาโทร. มาแจ้งเธอว่าวนันี้จะขอลาป่วย และจะร่างสญัญา

ให้เบบี๋เป็นคนนำาไปส่งให้วริต แต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น  

“พี่ขี้เกยีจลุ้น”

“กพ็ี่พศิาน่ะไปจ๊ะเอ๋กบัคณุป้าโฉมฉายที่ห้างตอนพาคณุวรติไป

เอาของน่ะสคิะ” 

เบบี๋กระซบิกระซาบ เหลอืบมองซ้ายขวาอย่างระแวดระวงัด้วย

เกรงว่าจะมคีนมาได้ยนิเรื่องนี้แล้วเอาไปแพร่งพรายต่อ...และหากเรื่อง

นี้ไปถงึหูพศิา รบัรองเลยว่าต้องมคีนตายไปข้างอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะคนปล่อยข่าวอย่างเธอ...

“หา!” หญงิสาวอกีสองคนอทุานลั่น แทบจะไม่เชื่อหูตวัเองกบั

สิ่งที่เพิ่งได้ยนิ

“จรงิค่ะ!” เบบี๋พยกัหน้าอย่างแขง็ขนั กลวัว่าเกศราและแหวน-

ประดับจะไม่เชื่อถือคำาพูดของตน “แล้วคุณวริตก็มาห้ามพี่พิศาไม่ให้

กินหัวคุณโฉมฉาย พี่พิศาก็เลยองค์ลงจนโดนคุณวริตด่าว่าเป็น

หมาบ้า”

“อะไรนะ!” ครั้งนี้เสยีงของเกศราและแหวนประดบัดงัขึ้นไปอกี

ระดับ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีใครกล้าด่ายายพิศา ยิ่งตอนที่เจ้าตัว 

ฉะกบัผู้หญงิที่ชื่อโฉมฉายด้วยแล้ว...ไม่มทีางที่คนฉลาดๆ ที่ไหนจะกล้า

เข้ามาขวาง

พดูแล้วกอ็ยากเหน็หน้าผูช้ายที่ชื่อวรติขึ้นมาตดิหมดั อยากรูน้กั

ว่าเป็นคนอย่างไร ทำาไมถงึได้เล่นงานพศิาจนคนร้ายกาจต้องหลบไป

เลยีแผล ไม่กล้าไปเผชญิหน้ากบัเขาอกี
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“นั่นแหละค่ะ พี่พิศาบอกหนูมาเท่านี้” เบบี๋ยกมือขึ้นเป็นการ

บอกให้หญงิสาวอกีสองคนเกบ็คำาถามเอาไว้เสยี เพราะเธอไม่มคีำาตอบ

อื่นจะให้ “แล้วกน็ะคะ...ถ้าให้หนเูดา เรื่องที่พี่พศิาเป็นฟงเป็นแฟนกบั

คณุวรติเนี่ย หนูคดิว่าพวกนกัข่าวคงเต้าข่าวกนัเอาเอง เพราะคณุวรติ

เป็นคนหล่อ”

ฟังดังนั้นแล้วผู้หญิงอีกสองคนก็ถอนหายใจดังเฮือกออกมา

พร้อมกนัด้วยความหนกัใจ เมื่อเหน็ว่าทั้งเบบี๋และพศิานั้นมนีสิยัใจคอ

ใกล้เคยีงกนัมาก ยิ่งปล่อยให้อยู่ด้วยกนั ทำางานด้วยกนัเช่นนี้ กแ็ทบ

จะเรยีกได้ว่าเดก็สาวนั้นถอดแบบจากพศิามาแทบจะไม่ผดิเพี้ยน

จะต่างกันก็แค่ตรงที่เบบี๋นั้นเด็กกว่า สดใสกว่า และร้ายกาจ

น้อยกว่าคนเป็นลูกพี่เท่านั้นเอง

“แล้วนี่เตรียมตัวหรือยังว่าถ้าไปหาคุณวริตเขาแล้วจะต้องทำา 

ยังไงบ้าง” แหวนประดับเปลี่ยนเรื่องเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่

จะพูดเรื่องเพื่อนสนิทของตนต่อ เอาไว้ถึงเวลาพักแล้วเธอโทร. ถาม 

พศิาเอาเองกย็งัไม่สาย 

“พี่พิศาบอกว่าให้เอาสัญญาไปทิ้งไว้เฉยๆ ค่ะ บอกว่าให้คุณ 

วรติอ่านให้เข้าใจ...ถ้าต้องการแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยไปเอาสญัญา

กลบัมาแก้ให้อกีท”ี

“นี่เขายอมขายแหวนแล้วหรอืคะพี่เกด” แหวนประดบัขมวดคิ้ว 

หันไปขอคำาตอบจากผู้ที่เป็นรุ่นพี่และนายจ้างของตน ซึ่งเกศราก็ทำา

เพียงส่ายหน้าอย่างจนปัญญา ด้วยเธอนั้นไม่รู้จริงๆ ว่าชายหนุ่มได้

ตกลงที่จะขายแหวนให้แก่ Even for you แล้วหรอืไม่

เกศราเองก็ได้รับคำาบอกเล่าจากพิศา...ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบ 

มาว่าให้ตรวจทานสญัญาก่อนจะส่งมอบให้ชายหนุม่อ่านเท่านั้น ส่วน

เรื่องรายละเอยีดพศิาคงจะยงัหวัฟัดหวัเหวี่ยงอยู่จงึไม่ได้ชี้แจงอะไร

“ไม่รู้จ้ะ พศิาไม่ได้บอก”
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“อะไรของเขานะ ไม่บอกอะไรอย่างนี้แล้วจะให้เดก็ไปทำางานต่อ

ยังไง” แหวนประดับบ่นเพื่อนสนิทด้วยความไม่ชอบใจ พิศานั้นเป็น

เช่นนี้เสมอ หากอะไรไม่ถูกใจก็จะหายไปเงียบๆ ทิ้งงานเอาไว้ให้เธอ

หรอืไม่กเ็กศราเป็นคนจดัการ และตอนนี้กม็เีบบี๋เพิ่มมาอกีคน 

“พี่พศิาเดอืดมากค่ะ” เบบี๋ยื่นหน้ามาออกความเหน็ ปักใจเชื่อ

ว่าเธอคงเป็นคนเดียวที่ได้รับรู้ความเกรี้ยวกราดของพิศาเมื่อวานนี้ 

“เดอืดสดุๆ”

“อย่างไรก็น่าจะบอกรายละเอียดงานมาบ้าง แบบนี้จะเหนื่อย

เรานะ” แหวนประดบัยงัคงห่วงเดก็ฝึกงานของเธอ 

ทว่าคนโดนเป็นห่วงกลับยิ้มแป้นแล้วส่ายหัวดิกด้วยกิริยา

กระตอืรอืร้นและน่ารกั

“ไม่ลำาบากเลยค่ะ เรื่องแค่นี้เอง จิ๊บจ๊อย”

“เอาเถอะ ยงัไงกด็ูแลตวัเองดีๆ  แล้วกนั” แหวนประดบัตดับท

ระหว่างที่เกศราเดนิกลบัไปที่ห้องทำางานเพื่อเตรยีมเอกสารสญัญามา

ให้เดก็ฝึกงาน ไม่นานเจ้าของบรษิทักก็ลบัมาพร้อมซองเอกสารในมอื 

พร้อมกบัสหีน้าอ่อนโยนเมื่อส่งซองเอกสารให้เบบี๋

“นี่จ้ะเบบี๋ แล้วกน็ี่ เงนิค่าหมูปิ้งที่พี่กนิของเราไป”

“ขอบคุณค่ะพี่เกด” เด็กสาวยิ้มหวานก่อนยกมือไหว้เจ้านาย

อย่างชดช้อย แล้วเอื้อมมือไปรับซองเอกสารและธนบัตรห้าร้อยบาท

มาถอืไว้ เธอซื้อหมป้ิูงไม่กี่สบิบาท แต่ได้เงนิคนืขนาดนี้ เบบี๋ว่าคุม้ “หนู

ไม่ทอนนะคะ”

เกศรายิ้มขำาเมื่อเบบี๋อุบอิบบอกระหว่างเก็บเอกสารใส่กระเป๋า 

ที่เธอสะพายอยู่ด้านหลงั พลางสั่นศรีษะเบาๆ อย่างอ่อนใจ เธอปล่อย

ให้เบบี๋อยู่กบัพศิาไม่นานเดก็สาวกต็ดินสิยัขี้งกหน้าเงนิมาจากพศิาแล้ว

หรอืนี่ น่าเป็นห่วงจรงิๆ

“ไม่ต้องคนืหรอกจ้ะ พี่ให้เป็นค่ารถไปหาลูกค้าด้วย”
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“ขอบคณุค่ะพี่เกด”

“รบีไปเถอะไป เดี๋ยวสายแล้วคณุวรติเขาจะว่า” แหวนประดบั

เป็นคนเตอืนสตเิดก็สาว เบบี๋จงึหนัมาพยกัหน้ารบัแรงๆ ระหว่างเกบ็

ข้าวของที่เธอคิดว่าจำาเป็นลงกระเป๋าไปด้วย โดยมีเกศราและแหวน-

ประดบัยนืมองอยูอ่ย่างเป็นห่วง ด้วยไม่เคยปล่อยให้เบบี๋ออกไปทำางาน

นอกสถานที่คนเดียวมาก่อน จะไปก็ต้องติดสอยห้อยตามลูกพี่อย่าง

พศิาไปเท่านั้น

ทว่าวันนี้ทั้งคู่ติดลูกค้าสำาคัญทั้งสิ้นจึงไม่มีใครว่างไปเป็นเพื่อน

เบบี๋ได้ แต่ท่าทางของคนที่ต้องไปพบลูกค้าคนเดียวเป็นครั้งแรกก็

กระฉับกระเฉง มีพลังเหลือเฟือ ทั้งเกศราและแหวนประดับจึงพอจะ

วางใจได้บ้าง อีกทั้งพิศาก็คงเทรนเบบี๋มาทุกอย่างแล้ว เห็นติดสอย

ห้อยตามกนัไปทกุที่ขนาดนั้น

“หนูไปก่อนนะคะ พี่เกด พี่แหวน”

“ไปเถอะ ได้เรื่องยงัไงกม็าบอกพี่ด้วยล่ะ” เกศรายกมอืรบัไหว้

แล้วมองหน้ากบัมอืซ้ายของตนอย่างแหวนประดบัเป็นเชงิปรกึษาหารอื 

ก่อนจะสำาทบัเตอืนสาวน้อยเบบี๋เสยีงเข้ม “แล้วกอ็ย่าไปก่อเรื่องอะไร

ล่ะ แค่ลูกพี่ของเราทำาไว้พี่กเ็หนื่อยจะตามแก้แล้ว”

“ไม่ก่อเรื่องค่ะพี่เกด ไปแล้วนะคะ” แล้วเด็กสาวก็ยกมือไหว้ 

อกีครั้ง ก่อนจะเดนิลิ่วออกไปจากออฟฟิศ ทิ้งสองสาวเอาไว้กบัความ

เป็นห่วง

“จะไหวไหมคะพี่เกด ยายพิศาคงสอนอะไรร้ายๆ เบบี๋เอาไว้

เยอะ” แหวนประดับเป็นคนทำาลายความเงียบ แต่คนฟังนั้นกลับทำา

เพยีงถอนหายใจออกมายาวเหยยีดอย่างคนที่ปลงกบัเรื่องนี้แล้ว

“แบบนั้นคงต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมแล้วละ แต่เบบี๋ไม่ใช่

เดก็ที่ทำาอะไรไม่คดิหน้าคดิหลงั...คงไม่มปีัญหาอะไรหรอก” 

“ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะ” แหวนประดับพึมพำา ก่อนที่
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ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปทำางานของตัวเองเมื่อเพื่อนร่วมงานหลายคน

ทยอยเข้ามาตอกบตัรและนั่งประจำาที่โต๊ะทำางานแล้ว เลกิคดิพะวงเรื่อง

เดก็สาวที่กำาลงัจะเอาสญัญาไปให้วรติแทนลูกพี่ 

หลังออกมาจากบรษิทั เบบ๋ีกต็รงมาทีบ่รษิทั ด ิฌอห์น ซึง่

เป็นจุดหมายปลายทางที่พิศาได้บอกกับเธอเอาไว้ผ่านทางกรุ๊ปไลน์

ทันที เบบี๋ลงจากแท็กซี่แล้วเดินเข้าไปในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์

ใหญ่ที่เป ็นเจ ้าของห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองหลายแห่งใน

ประเทศไทย 

ซึ่งยิ่งทำาให้เบบี๋รู ้สึกตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเมื่อก้าวผ่านประตู

อัตโนมัติเข้าไป ยิ่งเห็นบริษัทเธอก็ยิ่งอยากเห็นหน้าคุณวริตอะไรนั่น

ของพี่พิศา อยากรู้นักว่าคนอย่างไรที่ทำางานอยู่ในบริษัทนี้ แถมยังมี

ตำาแหน่งใหญ่โต และทำาให้พี่พศิาหนกีระเจงิไปได้

เธอว่าคณุวรตินี่ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน 

“สวสัดคี่ะ ดฉินัมาจากบรษิทั Even for you มาพบคณุวรติค่ะ” 

เบบี๋เดินตรงไปหาประชาสัมพันธ์สาวสวยแต่ก็สวยน้อยกว่าพี่พิศา 

สายตาอันแหลมคมของคนสอดรู้สอดเห็นที่ต้องคอยสืบหาข้อมูลให ้

ลูกพี่ของเบบี๋ตรงึแน่นที่ป้ายชื่อของผู้หญงิตรงหน้า จดชื่อ ‘แก้วกาญ’ 

เอาไว้ในใจ ก่อนเดก็สาวจะยิ้มหวานอย่างฉนัมติรไปให้ผู้หญงิคนนั้น

แก้วกาญเหลือบสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมองหน้า

เดก็สาวในชดุนกัศกึษา ก่อนจะเม้มปากแน่นเมื่อเหน็ว่าดวงหน้าเกลี้ยง

เกลานั้นน่ารกัและสดใสสมวยัเพยีงใด

“คุณวริตยังไม่เข้ามาค่ะ ไม่ทราบว่าได้นัดเอาไว้หรือเปล่าคะ” 

แก้วกาญถามโดยไม่เงยหน้ามองเดก็สาวอกีครั้งให้เสยีเวลา แสร้งทำา

เป็นกดคยี์บอร์ดเพื่อเช็กตารางนัดหมายของวรติ แต่ความจริงนั้นเธอ

กำาลังกดแชตบอกสุณี แฟนคลับเบอร์หนึ่งของชายหนุ่ม เพื่อแจ้งว่า 
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วนันี้มเีดก็นกัศกึษามาหาวรติ

“พี่พิศาสั่งให้มาค่ะ” เบบี๋ฉีกยิ้มให้ประชาสัมพันธ์สาว ยกชื่อ

ของพิศามาอ้าง ชื่อ พิศา สิงหพิทักษ์ นั้นได้ผลดียิ่งกว่ายันต์พระ

เกจิอาจารย์เป็นไหนๆ เสียอีก ตั้งแต่เธอฝากตัวเป็นมือขวาของพิศา 

นั้น ไม่มคีรั้งไหนที่เธอเอาลูกพี่มาอ้าง เบบี๋ชอบยกชื่ออนัศกัดิ์สทิธิ์นี้มา

อ้างยามจำาเป็นอย่างเช่นเวลานี้

“อย่างนั้นรบกวนขึ้นไปรอที่ห้องรบัรองข้างบนนะคะ” 

นั่นปะไร...บอกแล้วว่าได้ผล

“ห้องไหนหรอืคะ” เบบี๋เอยีงคอถาม แหงนหน้าไปตามมอืของ

แก้วกาญที่ชี้บอกอย่างสะเปะสะปะแล้วเบบี๋ก็หมั่นไส้อีกฝ่ายขึ้นมา

ตงดิๆ คอยดูเถอะ เธอจะกลบัไปฟ้องพี่พิศา บอกให้พี่พศิามาเล่นงาน

ผู้หญงิคนนี้จนลมืไม่ลงเลย เชอะ!

“ห้องรบัรองเลก็...เดนิตรงไปสดุทาง อยู่ขวามอื” ประชาสมัพนัธ์

สาวบอกด้วยนำ้าเสยีงซงักะตาย ชกัสหีน้าใส่เดก็สาว แม้จะรู้ว่าหล่อน

นั้นถูกส่งมาโดยแฟนสาวของวรติ แต่แก้วกาญกไ็ม่ได้เกรงกลวั ด้วยเธอ

รู้ดวี่าต่อให้มตีำาแหน่งใหญ่โต แต่วรติกไ็ม่เคยใช้หน้าที่การงานในการ

ข่มเหงคนที่ตำ่ากว่า

จะมีก็ตั้งแต่ที่แฟนสาวที่ชื่อพิศาของเขาโผล่มาที่บริษัทนี่แหละ 

ที่วริตเริ่มทำาตัวแปลกๆ ไม่โอนอ่อนให้เพื่อนร่วมงานเหมือนก่อนหน้า 

แต่แก้วกาญก็ไม่โทษวริตหรอก ก็ในเมื่อแฟนสาวของเขานั้นทั้งสวย 

ทั้งรวย แถมยงัเป็นไฮโซตระกูลดงั ถ้าเธอเป็นชายหนุ่ม เธอกค็งทั้งรกั

ทั้งหลงแฟนเหมอืนที่วรติเป็นนี่แหละ

“ขอบคุณค่ะพี่คนสวย” เบบี๋ยกมือไหว้ ยอแก้วกาญไปทีหนึ่ง

เธอจงึได้รบัรอยยิ้มเอยีงอายจากสาวใหญ่ ท่าทางของแก้วกาญกอ่็อน

ลงทนัตา “ว่าแต่ว่าพี่ใช้นำ้าหอมอะไรคะ ฮ้อมหอม”

“ไม่ได้ใช้อะไรเป็นพิเศษหรอก” แก้วกาญปฏิเสธอย่างมีจริต 
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ก่อนจะก้มหน้าสูดกลิ่นนำ้าหอมที่เธออุตส่าห์กัดฟันควักเงินซื้อ แล้ว 

เลิกคิ้วมองเด็กสาวตรงหน้าพร้อมกับถามซำ้าเพื่อความแน่ใจ “ว่าแต่

ว่า...หอมจรงิหรอื”

“จริงค่ะพี่” เบบี๋พยักหน้าแรงๆ เรื่องการเอาอกเอาใจยกยอ 

ปอป้ันนั้นเธอเก่งไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน “ตวัพี่น่ะฮ้อมหอม...

หนูกน็กึว่าใช้นำ้าหอมเสยีอกี”

“ไม่ได้ใช้หรอก” แก้วกาญอมยิ้ม ชื่นใจเหลอืเกนิที่มคีนสงัเกต

นำ้าหอมใหม่ของเธอ เธอฉดีมาทำางานทกุวนั แต่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ 

ไม่ยกัทกั วนันี้เดก็แปลกหน้ากลบัเป็นคนเอ่ยปากชมเธอ แก้วกาญจงึ

อดที่จะอารมณ์ดเีป็นพเิศษไม่ได้ “ไปนั่งรอที่ห้องรบัรองเถอะไป เดี๋ยว

พี่จะให้คนเอาของว่างไปให้”

“ขอบคณุค่ะ พี่ใจดจีงั” เบบี๋ยกมอืไหว้อย่างรู้งาน เหน็ช่องทาง

หาพรรคพวกในบรษิทั ด ิฌอห์น เผื่อเอาไว้เป็นแหล่งข่าวในอนาคตได้

แล้ว เบบี๋จงึหยอดแก้วกาญไปอกีหน “คนอะไรทั้งสวยทั้งใจด”ี

“โอ๊ย พอได้แล้ว...สวยเสยอะไรกนัล่ะ พูดไปเรื่อย” แก้วกาญ

แสร้งบอกปัดอย่างไม่เห็นด้วย แต่แก้มงามกลับเป็นสีแดงระเรื่อบอก

ชดัว่าเธอกำาลงัอาย เบบี๋ที่เหน็ช่องทางจงึได้แต่อมยิ้มขำา 

“ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะ พูดความจรงิ”

“โอ๊ย เดก็อะไรเนี่ย...ห้ามกไ็ม่ฟัง” แก้วกาญแสร้งบ่น แต่กลบั

ลกุขึ้นจากโต๊ะทำางานเพื่อเดนินำาเดก็สาวขึ้นไปยงัห้องรบัรองด้วยตวัเอง 

ทั้งที่ตอนแรกนั้นเธอยงัมท่ีาทางไม่เป็นมติรเมื่อรูว่้าเบบี๋นั้นเป็นคนของ

พศิาอยู่เลย “ไป เดี๋ยวพี่จะพาไปส่ง ท่าทางอย่างเราปล่อยให้เดนิไป

เองคงหลง”

“ขอบคณุนะคะ” เบบี๋เดนิตามหลงัประชาสมัพนัธ์สาวไปเงยีบๆ 

แต่สายตากก็วาดมองรอบตวั เกบ็ข้อมูลต่างๆ เอาไว้ในหวั เผื่อว่าเธอ

จะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้ง ระหว่างนั้นเบบี๋ก็ยังไม่เก็บปากเก็บคำา หัน
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ไปถามจ้อกบัแก้วกาญเพื่อหวงัผกูมติร “นี่พี่แก้วกาญคนสวยมาทำางาน

คนแรกแบบนี้ทกุวนัหรอืคะ”

‘แก้วกาญคนสวย’ หนัมองหน้าเดก็สาว ก่อนจะค้อนปะหลบั- 

ปะเหลอืก แสร้งไม่พอใจกบัศพัท์อนัยาวเหยยีดที่เดก็สาวใช้เรยีกแทน

ตวัเธอ ก่อนจะจบีปากจบีคอว่าอย่างมจีรติ

“กต็้องมาก่อนซี่ กต็้องคอยรบันดัให้คณุฌอห์นเขา”

“อ้อ” เบบี๋พยักหน้ารับรู้ ไม่ได้สนใจชื่อที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาในบท

สนทนาอย่างชื่อที่ว่า ‘ฌอห์น’ แต่ยงัคงยิ้มหวานหนัไปประจบหญงิสาว

ข้างตัว “แต่แปลกจัง พี่แก้วกาญตื่นเช้าทุกวันแบบนี้ทำาไมหน้ายังใส

กิ๊กอยู่เลย บอกเคลด็ลบัหนูบ้างส ิช่วงนี้หนูนอนดกึทกุวนัเลย” 

แก้วกาญยิ้มขวยเขนิกว่าเก่า ก่อนจะแวะบอกแม่บ้านให้เตรยีม

ขนมและนำ้าดื่มมาต้อนรับแขกของคุณวริต และเดินนำาเด็กสาวในชุด

นกัศกึษาไปที่ห้องรบัรองพลางเอ่ย “เรยีกพี่ว่ากาญกพ็อ”

“ได้ค่ะพี่กาญ” เบบี๋กระตุกยิ้มร้ายกาจ เมื่อเป้าหมายนั้นฮุบ

เหยื่อ แสดงออกถึงความสนิทสนมและไว้ใจเธอโดยใช้เวลาเพียงไม่

นาน เหน็ไหมล่ะว่าหน้าตาซื่อๆ ไม่มพีษิมภียัของเธอกม็ข้ีอดอียูเ่หมอืน

กนั

“เอ้า รอคุณวริตอยู่ในห้องนี้นะ” แก้วกาญพาเด็กสาวมาถึง 

ห้องรบัรองก่อนจะได้บอกเคลด็ลบัความงามแก่อกีฝ่าย ประชาสมัพนัธ์

สาวผายมือไปที่ประตูห้อง เอี้ยวตัวมองด้านหลังเมื่อแม่บ้านวัยกลาง

คนนั้นถอืของว่างและเครื่องดื่มมารอต้อนรบัแขกตามคำาสั่ง “พี่กล็มืถาม

เลยว่าเราจะให้พี่แจ้งคณุวรติว่ายงัไง ให้บอกว่าคณุพศิาส่งมาไม่ได้นะ 

เดี๋ยวเจ้านายด”ุ

“บอกว่าหนูมาจาก Even for you กไ็ด้ค่ะ” เบบี๋ยิ้มกว้าง และ

แก้วกาญก็พยักหน้ารับ ก่อนจะถอยออกไปทำาหน้าที่ของตัวเอง ไม่

อยากให้เกิดเหตุการณ์มีคนมาติดต่อธุระแล้วไม่มีใครรับรองเกิดขึ้น 
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เมื่อร่างบางของแก้วกาญพ้นไปเบบี๋จงึผลกัประตูห้องรบัรอง

เมื่อเข้าไปนั่งรออย่างที่แก้วกาญบอกไว้ เดก็สาวกล้็วงมอืถอืออก

จากกระเป๋าเป้ด้านหลงัของเธอ เพื่อกดข้อความหาลกูพี่ ผูท้ี่มอบหน้าที่

ในการนำาเอกสารมาให้ลูกค้าคนสำาคญั และรายงานความคบืหน้าให้

พศิาฟังอย่างละเอยีดยบิ

‘หนูนั่งรอคณุวรติอยู่ที่ห้องรบัรองค่ะ ยงัไม่มใีครมาทำางาน’ 

ส่งข้อความเรียบร้อยแล้วเบบี๋ก็เก็บมือถือลงกระเป๋าตามเดิม 

เงยหน้าขึ้นมองเมื่อประตหู้องถูกผลกัโดยแม่บ้านคนหนึ่ง คนที่อายนุ้อย

กว่าอย่างเบบี๋จงึรบีลกุขึ้นไปช่วย แย่งถาดของว่างและนำ้าหวานมาถอื

เองอย่างเกรงใจ

“หนูช่วยค่ะป้า”

“ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ คณุเป็นแขก ให้ดฉินัทำาเถอะค่ะ” สมพรละลำ่า- 

ละลักบอก ทำาท่าจะแย่งถาดนั้นมาถือเองพร้อมกับทำาหน้าลำาบากใจ 

เมื่อเหน็ว่าสาวน้อยในชดุนกัศกึษานั้นจดัการวางจานขนมและนำ้าหวาน

ลงบนโต๊ะกลมกลางห้องเรยีบร้อยแล้ว ก่อนจะยื่นถาดเปล่ากลบัมาให้

สมพร “โธ่ คณุ...เกดิใครมาเหน็เข้าดฉินักแ็ย่สคิะ”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ห้องนี้มแีค่เราสองคน” เบบี๋ยิ้มกว้าง มอง

แม่บ้านที่อายุมากจนเป็นแม่ของเธอได้แล้วเด็กสาวก็ถอนหายใจ อด

คิดไม่ได้ว่าถ้าแม่ของเธอยังอยู่ท่านก็คงไม่พ้นต้องทำางานเป็นแม่บ้าน

ให้แก่บรษิทัเหมอืนกบัผู้หญงิตรงหน้าเธอคนนี้

ยังไม่ทันที่เบบี๋จะได้ชวนแม่บ้านพูดคุยอะไรกันไปมากกว่านั้น 

จู่ๆ ประตหู้องรบัรองกโ็ดนผลกัเข้ามาโดยผูห้ญงิอกีคน ที่น่าจะทำางาน

ที่บรษิทั ด ิฌอห์น เพราะผู้หญงิคนนั้นก้าวเข้ามาในห้อง จ้องมาที่เธอ

เขมง็ ก่อนจะเอ่ยปากไล่แม่บ้านด้วยนำ้าเสยีงกระด้าง วางอำานาจว่าตน

เหนอืกว่าอยู่ในที

“ออกไปสมพร ฉนัมเีรื่องจะคยุกบัแขกของคณุวรติหน่อย”
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แขกของคณุวรติได้แต่เอยีงคอมองหน้าผู้มาใหม่ แอบแบะปาก

ในใจและตั้งใจจะจดชื่อผู้หญิงคนนี้ไปฟ้องลูกพี่ของเธอ เพื่อให้พิศา

กลบัมาจดัการกบัหญงิสาว แต่ปัญหามนัตดิอยูต่รงที่ว่าผูห้ญงิคนนี้ยงั

ไม่แนะนำาตวัให้เธอรู้ชื่อนี่สิ

“คณุพศิาส่งมาหรอื” ผู้หญงิคนนั้นเดนิอ้อมโซฟา กวาดตามอง

นกัศกึษาสาวด้วยสายตาดถูกูและเป็นอร ิแอบยิ้มเยาะในใจเมื่อคดิว่า

เธอนั้นดูดกีว่าเดก็คนนี้ที่แฟนคณุวรติส่งมาเป็นไหนๆ “เขาไปไหนเสยี

ล่ะ ทำาไมวนันี้ไม่มาเฝ้าคณุวรติเอง”

“ไม่ทราบว่าคณุเป็นใครคะ” เบบี๋ไม่ตอบคำาถาม แต่กะพรบิตา

ปรบิๆ อย่างซื่อๆ มองหน้าผูห้ญงิที่เอ่ยถามเรื่องของลกูพี่เธออย่างเสยี

มารยาทก่อนจะย้อนถาม “พอดพีี่พศิาไม่ได้แจ้งว่าให้ฉนัมาตอบเรื่อง

ส่วนตวักบัใครเป็นพเิศษ...”

“ฉนัชื่อสณุ!ี” อกีฝ่ายตอบอย่างกระแทกกระทั้น หายใจแรงเมื่อ

ตระหนักได้ว่าเด็กในชุดนักศึกษาตรงหน้านั้นกวนประสาทเพียงไร นี่

พศิาคงสั่งสอนกนัมาละสท่ิา...ไม่อย่างนั้นเดก็นี่คงไม่กล้าปีนเกลยีวเธอ

ขนาดนี้หรอก “เป็นเลขาฯ คณุฌอห์น เจ้าของบรษิทั”

“แล้วยังไงคะ” เบบี๋ไม่เข้าใจว่าตำาแหน่งเลขาฯ ของเจ้าของ

บรษิทันั้นทำาให้สณุมีสีทิธิ์อะไรที่จะถามเรื่องส่วนตวัของพศิาและวรติ

แม้เรื่องที่พิศาและวริตคบหากันนั้นจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด และ

โดนหยิบยกมาเขียนจนเป็นข่าวใหญ่โต แต่กระนั้นลูกน้องชั้นดีอย่าง

เบบี๋กไ็ม่มทีางปรปิากบอกเรื่องนี้กบัใครแน่หากพศิาไม่บอก

“นี่แก...”

“ชื่อเบบี๋ค่ะ ไม่ได้ชื่อแก” เดก็สาวตดับท ชงิบอกชื่อเสยีงเรยีง

นามของตวัเองก่อนที่สณุจีะได้เอ่ยอะไรไปมากกว่านี้ ซึ่งการกระทำานั้น

ของเธอทำาให้อกีฝ่ายนั้นโกรธจดั เผลอกำาหมดัเข้าหากนัแน่นจนมอืนั้น

สั่นระริก และหากเธอเจอเด็กนี่ข้างนอก สุณีแน่ใจว่าคงมีการตบ 
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สั่งสอนข้อหาที่เดก็มนัปากกล้าและกวนประสาทไปแล้ว

แต่ตอนนี้เธออยู่ที่บริษัทและอยู่ในฐานะเลขาฯ ของผู้บริหาร 

ดังนั้นสุณีจึงทำาได้เพียงขบกรามเข้าหากันอย่างสะกดกลั้นอารมณ์  

แล้วช้อนตามองหน้าเดก็บ้าเบบี๋ด้วยความขดัเคอืง

“แล้วหนูก็มาหาคุณวริต ไม่ได้มาหาเจ้านายของคุณ” เบบี๋ 

จบีปากจบีคอ แม้จะรู้ว่าต้องทำาตวัมสีมัมาคารวะ แต่ถ้าผู้ใหญ่ข่มเหง

เด็กแบบยายสุณีคนนี้ เบบี๋ก็จะขอสู้! “เพราะฉะนั้นเชิญคุณกลับไป

ทำางานดกีว่าค่ะ เดี๋ยวเพื่อนของคณุสณุจีะว่าคณุสณุเีอาได้ว่าอู้งาน”

“นงับี๋!”

“เบบี๋ค่ะ!” คนมชีื่อเก่าว่าบี๋แย้งทนัควนั ยอมให้มกีารเรยีกเธอ

ด้วยชื่อโบราณครำ่าครึนั้นไม่ได้เด็ดขาด เพราะชื่อใหม่ของเธอออกจะ

กิ๊บเก๋ “เรยีกให้ถูกด้วยค่ะ”

“กะ...แก...”

ก่อนที่การเถยีงกนัจะกลายเป็นการวางมวย ชายหนุม่ที่เบบี๋ต้อง

มาเจอกเ็ข้ามาขดัจงัหวะเสยีก่อน วรติโผล่เข้ามาในห้องพร้อมกับมอง

สุณีด้วยสายตาหงุดหงิดปนรำาคาญ จากนั้นเขาจึงเอ่ยด้วยนำ้าเสียงที่

จะพยายามสภุาพว่า

“ออกไปก่อนครบัคณุสณุ”ี 

เท่านั้นสุณีก็แทบวิ่งออกไปจากห้อง เบบี๋ที่สังเกตทุกอย่างนั้น

ลอบยิ้ม รู้ได้ทันทีว่าชายที่ชื่อวริตนั้นเป็นจุดอ่อนของสุณี และถ้าเธอ

มองไม่ผดิ ชายหนุ่มต้องเป็นผู้ชายที่สณุชีอบอย่างแน่นอน 

และเบบี๋กไ็ม่แปลกใจเลยที่สณุจีะชอบเขา...ชายตรงหน้าเธอนั้น

เป็นลกูครึ่งอย่างไม่ต้องสงสยั เครื่องหน้าของเขาหล่อเหลาและอาจจะ

ดดุนัหากดวงตาคมนั้นไม่มปีระกายความอ่อนโยนอย่างเป่ียมล้น เบบี๋

แน่ใจว่าหากเธอไม่ได้มคีนรกัอยู่แล้ว เธออาจจะเผลอไผล หลงเสน่ห์

คณุวรติอกีคน
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ตอนนั้นเองที่ชายหนุม่หนัหน้ามาหาเธอพร้อมยิ้มอ่อนโยน “ผม

ชื่อวรติ ผมคดิว่าคณุมาเจอผม”

เบบี๋ไอโขลก เสียงทุ้มลึกของชายหนุ่มนั้นทำาให้เธอรู้สึกตัวเล็ก

ขึ้นมาถนดัตา ใช้เวลาเกอืบนาทเีบบี๋จงึหาเสยีงของตวัเองเจอ 

“สวัสดีค่ะคุณวริต” เบบี๋ยกมือกระพุ่มไหว้ชายหนุ่ม เรื่อง

มารยาทนั้นเกศราและแหวนประดับเทรนเธอมาอย่างดี “ดิฉันชื่อ

บณุณปัญญ์ พี่พศิาให้ดฉินัเอาเอกสารมาให้คณุค่ะ”

 



มิณรญา   27

ร่างสงูของฌอห์นเดนิผ่านประตบูรษิทัเข้ามาด้วยความมนึ

หวัและคลื่นไส้สดุจะบรรยาย สภาพของเจ้านายหนุม่ทำาให้แก้วกาญที่

ต้องเจอชายหนุม่เป็นคนแรกทกุวนัยิ้มแหย ชนิชากบัสภาพเมาค้างของ

เจ้านายหนุ่มแล้ว

หญงิสาวลกุขึ้นจากเก้าอี้...หยบิยาเมด็และขวดนำ้าเปล่าแล้วเอา

ไปส่งให้ฌอห์นอย่างรู้งานทนัท ี“อรณุสวสัดิ์ค่ะคณุฌอห์น”

“สวสัดคีณุกาญ” เสยีงแหบพร่าเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์จากคนื

ที่ผ่านมานั้นตอบกลบั รบัยาแก้แฮงก์และขวดนำ้ามาจากประชาสมัพนัธ์

สาว จัดการโยนยาเข้าปากและดื่มนำ้าตามจนนำ้าพร่องไปครึ่งขวด 

สหีน้าของชายหนุ่มจงึดขีึ้นมาบ้าง “วรติมาทำางานหรอืยงั”

“มาแล้วค่ะ ตอนนี้คยุกบัแขกอยู่ที่ห้องรบัรอง”

คิ้วหนาของชายหนุม่ยกสูงขึ้นทนัททีี่ได้ยนิว่ามอืขวาของเขานั้น

กำาลังต้อนรับแขก ซึ่งเขาไม่รู้และไม่ได้รับแจ้งมาก่อนเลยว่าวันนี้จะมี

แขกมาพบแต่เช้า ทว่าแก้วกาญนั้นกลบัรู้ว่าชายหนุม่กำาลงัคดิอะไรอยู่ 

เธอจงึชงิบอกฌอห์นก่อนที่เขาจะได้คดิอะไรไปไกล 

“คนของคณุพศิาค่ะ บอกว่าคณุพศิาเธอฝากของมาให้คณุวรติ”

“วริตนี่โชคดีจัง” ฌอห์นพยักหน้ารับรู ้ ก่อนจะหวนคิดถึง 

2
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หญงิสาวที่ชื่อว่าพศิา ผูม้ดีวงหน้าสวยและรอยยิ้มสดใสจนฌอห์นรูส้กึ

ติดอกติดใจ และเขาคงจีบหญิงสาวไปแล้วหากเธอนั้นไม่ใช่คนรัก 

ของมอืขวาของเขา 

ฌอห์นอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ยกัษ์ แต่เมื่อผู้หญงิคนนั้นเป็นคนรกั

ของวรติ เขากลบัไม่คดิที่จะตอแย ด้วยชายหนุม่รู้ว่าวรติมค่ีาต่อบรษิทั

ของเขามากกว่าความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเป็นไหนๆ ดังนั้นชายหนุ่มจึง 

ไม่คิดที่จะสร้างปัญหาเพิ่มอีก อันที่จริงฌอห์นคิดว่าเขาคงยอมแลก 

ทกุอย่างเพื่อรกัษาวรติเอาไว้

เพราะหากไม่มวีรติสกัคนแล้ว...เขากเ็ป็นเพยีงผู้บรหิารไร้นำา้ยา

คนหนึ่งเท่านั้น

“เบบี๋น่ารักมากค่ะ” แก้วกาญเผลอพูดออกไปก่อนจะหน้าซีด 

ตะครุบปากตัวเองแน่นเมื่อฌอห์นหันมามองเธอ “ขอโทษค่ะท่าน

ประธาน”

“เบบี๋หรือ” ฌอห์นทวนคำาของแก้วกาญ เกิดมาเพิ่งเคยได้ยิน

ชื่อแบบนี้เป็นครั้งแรก ชกัอยากจะเหน็แล้วสว่ิาคนที่ชื่อเบบี๋เนี่ยหน้าตา

เป็นยงัไง “ชื่อประหลาดจงั”

“เอ่อ...”

“พวกเขาอยู่ในห้องรบัรองใช่มั้ย” ฌอห์นเอ่ยโดยไม่หนักลบัมา

มองแก้วกาญอีก คนร่างสูงหมุนตัวเตรียมเดินขึ้นชั้นบน หวังจะไปดู

หน้าคนที่ชื่อเบบี๋เพื่อคลายความสงสยั ว่าคนอย่างไรที่จะกล้าเรยีกแทน

ตวัเองว่าเบบี๋ 

“เอ่อ...ท่านประ....” มอืของแก้วกาญค้างกลางอากาศ เมื่อพบ

ว่าสายไปแล้วที่จะห้ามปรามฌอห์นไม่ให้เข้าไปขัดจังหวะการพูดคุย

ของวริตและเบบี๋ ฌอห์นก็เหมือนเด็กผู้ชายเอาแต่ใจคนหนึ่ง ที่หาก 

เขาต้องการหรอืตกลงใจว่าอยากได้อะไรแล้วละก ็ไม่ว่าใครหน้าไหนก็

ขวางเขาไม่ได้ “ไม่ฟัง ไม่เคยฟังกนัเล้ย!”
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“รบกวนคุณบุณณปัญญ์มาวันหลังได้หรือเปล่าครับ วันนี้

ผมไม่สะดวก” วรติตอบเสยีงเบา หลงัจากที่เธอส่งเอกสารสญัญาให้

เขา และถามว่าเขาสะดวกที่จะแก้ไขสัญญาแล้วให้เธอนำากลับไปให้

พศิาวนันี้เลยหรอืเปล่า 

“ได้เลยค่ะ” เบบี๋พยักหน้าเห็นด้วยกับคำาพูดของหนุ่มลูกครึ่ง 

ด้วยเธอเองก็อยากจะกลับไปหาพี่พิศาและพี่แหวนจะแย่แล้ว “อย่าง

นั้นกเ็ชญิคณุวรติตามสบายเลยค่ะ สะดวกวนัไหนกโ็ทร. ไปนดัทางเรา

ไว้เลย มเีบอร์ตดิต่อของพี่เกด เกศราแล้วใช่มั้ยคะ”

“มแีล้วครบั” ชายหนุม่ผงกหวั เบอร์ตดิต่อนั้นเขาได้รบัตั้งแต่วนั

แรกที่พศิาโผล่มาแล้ว “เชญิคณุบณุณปัญญ์ครบั” วรติลกุขึ้น ผายมอื

เชญิเดก็สาวโดยมเีขาอำานวยความสะดวก รอเปิดประตูห้องให้

“คณุวรตินี่เป็นคนดจีงันะคะ มน่ิา...พี่พศิาถงึได้ไม่ปล่อยให้ใคร

ได้ไป” เบบี๋ยิ้มกว้างเมื่อเอ่ย รู้แล้วว่าอะไรที่ทำาให้พี่พศิาอยากทำางาน

กบัชายหนุม่นกั ดจูากท่าทแีล้วเขาน่าจะเป็นคนเกลี้ยกล่อมได้ง่าย แต่

คนฟังนั้นคิดไปอีกอย่าง พลันหน้าคล้ามก็ร้อนวูบขึ้นมาอย่างไม่มี

เหตผุล

“เอ่อ...หรือครับ” เขารับเก้อๆ เดินเคียงเด็กสาวมายังชั้นล่าง  

ทำาเป็นมองไม่เหน็สายตาสอดรูส้อดเหน็ของคนในบรษิทั เพราะพกัหลงั

นี้เขามักจะมีสาวๆ สวยๆ แวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆ ครั้งก่อนนั้นก ็

เป็นพศิาที่อ้างตวัว่าเป็นคนรกัของเขาจนกลายเป็นเรื่องเข้าใจผดิใหญ่

โต คราวนี้กเ็ป็นสาวน้อยน่ารกัอย่างบณุณปัญญ์อกี 

“ค่ะ” เบบี๋พยกัหน้าแรงๆ ก่อนพูดต่อว่า “ไม่งั้นพี่พศิาคงไม่หวง

คณุขนาดนี้หรอก เชื่อเบบี๋เถอะ อุ๊ย!” เพราะมวัแต่ชมเชยคณุวรติของ

พี่พศิาแท้ๆ เธอถงึมองไม่เหน็ว่ามใีครคนหนึ่งเดนิสวนมา “ขอโทษค่ะ” 

เบบี๋ขอโทษขอโพยชายโชคร้ายที่เธอเดนิชน

“ไม่เป็นไร” เสยีงนั้นฟังดเูยน็ชาและแฝงไปด้วยอนัตรายแปลกๆ 
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จนเบบี๋ขนลุกซู่ไปทั้งแขน ความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นทำาให้เธอต้อง

เงยหน้ามอง และเมื่อเหน็ผูช้ายคนนั้นชดัๆ แล้วเดก็สาวกก้็าวถอยหลงั

อย่างไม่รู้ตวั

ผู้ชายคนนี้เขาหล่อเกอืบเท่าคณุวรติ อายกุน็่าจะพอๆ กนั แต่

เขาไม่ใช่คนดเีหมอืนคณุวรติ!

“วรติ...” 

ชายแปลกหน้าเรยีกคณุวรติด้วยชื่อเฉยๆ เสยีมารยาทสดุๆ 

“คณุฌอห์น” 

คณุวรติเรยีกชื่ออกีฝ่ายกลบั พร้อมค้อมหวัน้อยๆ ให้ผู้ชายที่ชื่อ

ฌอห์น แต่เมื่อสายตาคมของผู้ชายคนนั้นตวัดมายังทิศทางที่เธอยืน

อยู่ เบบี๋กอ็ดขยบัไปหลบหลงัคณุวรติไม่ได้ 

“นี่เอ่อ...คุณบุณณปัญญ์ครับ คุณบุณณปัญญ์ครับ นี่คุณ

ฌอห์น เจ้านายผม” 

เบบี๋ไม่อยากให้คณุวรติแนะนำาเธอกบัชายผูน้ี้เลย แต่เมื่อเขาทำา

เช่นนั้นแล้วเบบี๋จงึต้องทำาตามมารยาทอย่างเสยีมไิด้

“สวสัดค่ีะ” เบบี๋ยกมอืไหว้ แม้จะไม่อยากรูจ้กัผูช้ายชื่อฌอห์น 

อะไรนี่เลยกต็าม

“สวสัดคีรบั” ฌอห์นยกมอืรบัไหว้เก้ๆ กงัๆ ซ่อนความผดิหวงัที่

ไม่ได้สัมผัสมือเด็กสาวเอาไว้อย่างมิดชิด แล้วแสร้งถามไถ่ ปัดความ

รู้สกึประหลาดยามที่เขาสบตากบัเดก็สาวออกไปจากหวัใจ “เป็นเพื่อน 

กบัวรติหรอืครบั”

อันที่จริงแล้วฌอห์นก็พอจะรู้ว่าเด็กสาวนั้นเป็นใครหลังจากที่ 

คุยกับแก้วกาญมา แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าวริตแล้ว เขาต้องเกรงใจเพราะ

ชายหนุ่มเป็นหวัเรี่ยวหวัแรงหลกัให้แก่บรษิทั 

“เปล่าค่ะ ดฉินัเป็นลูกน้องของพี่พศิา” เบบี๋ตอบเสยีงดงัฟังชดั 

จนเรยีกรอยยิ้มมมุปากจากวรติได้ เมื่อเหน็ว่าเดก็สาวนั้นไม่ได้แหยและ
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ไม่ได้หลงเสน่ห์เจ้านายของเขาอย่างที่นกึกลวั

ดูท่า...เดก็สาวจะมภีูมคิุ้มกนัที่แขง็แรงมากทเีดยีว

“แหม...ถงึตวัไม่ได้มากย็งัส่งตวัแทนมานะวรติ” ฌอห์นหวัเราะ

ในคอ แต่กลับจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กสาวอย่างท้าทาย และ

เบบี๋กจ็้องตอบเขาอย่างไม่เกรงกลวั “คณุพศิาเธอนี่สดุยอดจรงิๆ”

“คนดีๆ  อย่างคณุวรติ ไม่ส่งคนมาเฝ้าสคิะแปลก” เบบี๋ปกป้อง

ลูกพี่ของตน เมื่อฌอห์นเอ่ยเหมือนพิศานั้นหวงวริตจนต้องส่งคนมา

เฝ้าแทน ซึ่งกจ็รงินดิหน่อยเท่านั้น “ขนืคนอื่นได้ไปนี่ เขาคงด่าพี่พศิา

ว่าโง่ตายเลย”

ฌอห์นเคยนึกว่าตัวเองชินชากับการที่ใครๆ ต่างสรรเสริญวริต

ว่าเป็นคนดแีล้ว แต่เมื่อคำาพดูนั้นหลดุออกมาจากปากเดก็สาวตรงหน้า 

ด้วยนำ้าเสียงเหมือนว่าเจ้าตัวเอ่ยมันออกมาจากใจจริงแล้ว เขาก็อด

รู้สึกสะดุ้งข้างในไม่ได้ แต่ฌอห์นก็ยังกัดฟัน พยายามทำาทุกอย่าง

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และไม่สะทกสะท้านกับคำาชมที่เบบี๋มีให้วริต 

ก่อนเอ่ยว่า “ใครเขาจะมาแย่งวรติล่ะครบั คณุบณุณปัญญ์กว็่าไป”

“คนแบบคณุวรติเนี่ย ใครๆ เขากอ็ยากแย่งทั้งนั้นแหละค่ะคณุ

ฌอห์น” เบบี๋โต้ตอบ ก่อนจะขยบิตาอย่างรู้กนัส่งให้ชายหนุ่ม ทำาให้

หวัใจแกร่งกระตกุวูบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จากนั้นหวัใจของฌอห์น 

ก็บีบเกร็งเพราะความโกรธกับคำาพูดเหน็บแนมของเด็กสาวที่ส่งมาถึง

เขาโดยตรง “เว้นแต่พวกปัญญาทบึที่ชอบคนเลวไว้พวกหนึ่ง”

“เอ่อ คณุเบบี๋ครบั ไหนบอกว่าคณุรบีไง” เสยีงคล้ายจะอกึอกั

นั้นเป็นของวรติ ชายหนุม่เอ่ยแทรกเมื่อสมัผสัได้ถงึความมาคใุนอากาศ 

โดยเผลอเรยีกชื่อเล่นของเดก็สาว เมื่อเหน็นยัน์ตาวาวโรจน์ของฌอห์น 

ที่จ้องมองมา

“รบีจรงิค่ะ” เบบี๋ยิ้มกว้าง มองหน้าวรติอย่างชื่นชมที่ชายหนุ่ม

เอ่ยเตือนเธอ ไม่อย่างนั้นเธอคงเสียเวลาต่อล้อต่อเถียงกับผู้ชายที่ชื่อ
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ฌอห์นนี่ไปอกีนาน “อย่างนั้นดฉินัไปก่อนนะคะ สวสัดค่ีะคณุฌอห์น”

“สวสัด”ี ฌอห์นรบัไหว้ มองตามเดก็สาวในชดุนกัศกึษา จนร่าง

บางเดินพ้นตาไปเขาจึงหันมาพูดกับคนของเขาด้วยเสียงกระด้างจัด

โดยไม่รู้ตวั “อะไรกนัเนี่ยวรติ...เดี๋ยวคณุหนลูกูเจ้าสวั เดี๋ยวกน็กัศกึษา...

ชกัจะไม่ธรรมดาแล้วนะ”

ความหงุดหงิดที่โดนเด็กสาวพูดจาด้วยท่าทางไม่แยแสทำาให้

ฌอห์นอารมณ์บ่จอยอย่างแรง

“ผมน่ะแค่คณุพิศาคนเดยีวก็เกนิพอแล้วครับ...” วรติมองหน้า

เจ้านาย ก่อนโต้กลบั “ไม่หาเรื่องเดอืดร้อนให้โดนทิ้งหรอก”

ฌอห์นโล่งใจ แต่ไม่รู้ว่าเพราะวรติไม่ รจิะลองเป็นคนเจ้าชู้ หรอื

เพราะได้รูว่้าวรติไม่อาลยัอาวรณ์เดก็สาวคนเมื่อครูก่นัแน่ “ดแีล้ว...คน

ดีๆ  อย่างคณุไม่เหมาะกบันกัศกึษาแบบนี้หรอก”

“เบบี๋เธอเป็นลกูน้องของคณุพศิาครบั” คำาพดูวรตินั้นตคีวามได้

หลายอย่าง ทั้งบอกว่าเขาไม่ได้คดิอกศุลกบัเดก็สาว และเตอืนฌอห์น

ให้อยู่ห่างๆ บณุณปัญญ์ด้วยในคราวเดยีวกนั

แต่ฌอห์นไม่เคยสน...ไม่มผีูห้ญงิคนไหนที่เขาอยากได้แล้วไม่ได้ 

“ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่...” เขาพูด ไม่มีความยินดียินร้ายอยู่ใน 

นำ้าเสยีง

วริตจึงรู้ว่าป่วยการที่จะห้ามฌอห์นยุ่งกับเด็กสาวคนนั้น เขา

เข้าใจประกายวบิวบัในดวงตาของเจ้านายหนุ่มด ีวรติรู้ว่าสู้เอาเวลาที่

จะห้ามฌอห์นนั้นฝากพศิาไปเตอืนเดก็สาวคนนั้นจะดกีว่า

“อย่างนั้นผมขอตวันะครบั” 

“ไปเถอะ...” ฌอห์นพยักหน้าอย่างขอไปที สมองก็คิดหาวิธีที่

จะเข้าหาเดก็สาวคนนั้นโดยไม่ให้วรติรู ้ถงึเขาจะไม่อายเรื่องการเปลี่ยน

ผู้หญงิบ่อยของตวัเอง แต่คงไม่ฉลาดนกัที่จะให้เหยื่อของเขารู้ตวัก่อน

ว่ากำาลงัโดนเขาล่า
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โดยเฉพาะกับเด็กสาวแววตาเผยความฉลาดและรู้เท่าทันคน

อย่างเบบี๋...

แล้วฌอห์นก็ได้รู้แล้วว่าผู้หญิงที่ชื่อเบบี๋นั้นหน้าตาเป็นเช่นไร 

เหนือกว่านั้นเธอมีผลอย่างไรต่อหัวใจด้านชาของเขา ช่างไม่ธรรมดา

จรงิๆ เลยเดก็คนนี้

“เอ้อ...พี่พิศา วันนี้แฟนพี่ถามหาพี่ด้วยนะ” เบบี๋ร้องบอก

ลูกพี่ของเธอ หลังจากที่เธอมาสมทบกับพิศาและแหวนประดับที่ร้าน

กาแฟ สถานที่ ‘รวมพล’ ประจำา ที่ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้นที่ไหน พวกเธอ

กจ็ะนดัแนะกนัมา ‘อปัเดต’ สถานการณ์กนัที่นี่ โดยวนันี้เรื่องที่ต้องมา

อัปเดตนั้นเป็นเรื่องในครอบครัวของพิศา พอพูดคุยเรื่องภรรยาน้อย

ของบดิาพศิาเรยีบร้อยแล้ว เบบี๋จงึรบีชงิเอ่ยเรื่องแฟนกำามะลอของลกูพี่

ขึ้นมา

“เขาบอกว่าเดี๋ยวจะตดิต่อมาหลงัจากอ่านสญัญาเสรจ็”

“ใคร...นายวริตน่ะเหรอ” พิศาเลิกคิ้วสูงหลังจากได้ยินคำาว่า

แฟน ก่อนแบะปากเมื่อเบบี๋พยกัหน้ายนืยนัว่าใช่ เหตเุพราะยงันกึเคอืง

เขาที่บอกว่าจะจับเธอขังกรงเหมือนสุนัขหลังจากครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบ

กนั “ฉนัไม่รกัเขาแล้วย่ะ เฉิ่มเชยที่ซูด้” พศิาลากเสยีง วจิารณ์วรติด้วย

ถ้อยคำาเกนิจรงิ ทั้งที่รูท้ั้งรูว่้าชายหนุม่อย่างวรตินั้นไม่ได้เฉิ่มหรอก หาก

จะหาคำาเรยีกเหมาะๆ คงจะต้องเรยีกว่าเขาเป็นสภุาพบรุษุเสยีมากกว่า

“แต่เขาหล่ออยู่นะคะ” เบบี๋ออกความเห็น แล้วก็ต้องย่นจมูก

เมื่อคิดถึงคนที่อยู่กับคุณวริต “แต่เจ้านายเขานี่แปลกๆ ดูเจ้าชู้ยักษ์ 

ยงัไงชอบกล ตาเวลามองงี้...หวานเยิ้มเชยีว”

“คุณฌอห์นน่ะเจ้าชู้ยักษ์ของแท้” คราวนี้แหวนประดับที่เงียบ

มานานออกความเห็นบ้าง แล้วหวนคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ “เพื่อน

ลูกค้าพี่คนหนึ่งเคยจะติดต่อให้เราทำาให้เธอได้ขึ้นเตียงกับคุณฌอห์น



34   พลั้งใจ...ไปรัก

ด้วยซำ้า แต่ผู้ชายดนัรู้ตวัแล้วไม่เล่นด้วยซะนี่”

และด้วยภาพลักษณ์ของบริษัทที่แปะหราว่า ‘ทำาเรื่องที่เป็นไป

ไม่ได้ให้เป็นไปได้’ Even for you จงึมกัจะมงีานแปลกเข้ามาเสมอ งาน

ที่ทำาให้ได้สมหวงัในความรกัอย่างกรณนีี้กถ็อืว่าเป็นงานประหลาดอกี

งานหนึ่ง

“แหม...พี่แหวนน่าจะรบันะคะ” เบบี๋หวัเราะคกิคกั คดิถงึใบหน้า

ฝรั่งของคณุฌอห์นตอนโดนผูห้ญงิคนหนึ่งจบัรวบหวัรวบหางแล้วกต็ลก 

“หนูอยากเหน็ผู้ชายคนนั้นนำ้าตาตก เพราะโดนผู้หญงิรวบหวัรวบหาง

กนิกลางตลอดตวัจรงิๆ เลย”

“ค่าจ้างแพงด้วยนะ” พิศาว่าแล้วสบตากับแหวนประดับ จำา

งานนี้ได้ไม่ลืม เพราะนี่เป็นเพียงหนึ่งในลูกค้าไม่กี่คนที่เกศราปฏิเสธ

ไป “แต่พี่เกดไม่ยอมให้เราทำา บอกว่าผดิศลีธรรม...ทั้งๆ ที่อตีาฌอห์น

นั่นกม็ั่วผู้หญงิเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแท้ๆ เสยีดายเงนิแสน”

“โห ค่าจ้างเป็นแสนเลยหรอืคะ” เบบี๋ตาโต หูผึ่งเมื่อได้ยนิเงนิ

ค่าจ้างของงานจบัคณุฌอห์นใส่พานให้ลูกค้า 

“หยดุเลยนะเบบี๋” แหวนประดบัชี้หน้าเดก็ฝึกงาน รู้จกัสายตา

พราวระยบัแบบนั้นด ี“อย่าแม้แต่จะคดิเชยีว”

“แหม...พี่แหวนก.็..” เบบี๋ก้มหน้าหลบสายตาจบัผดิของแหวน-

ประดบั บดิตวัไปมาอย่างน่าเอน็ดู “หนูแค่คดิเฉยๆ ค่ะ ยงัไม่ได้จะทำา

อะไรสกัหน่อย”

“ถ้าแกทำานะเบบี๋...พี่เกดฆ่าแกทิ้งแน่” พิศาเอ่ยปากขู่ลูกน้อง

ของตนบ้าง แต่จะว่าไปแล้วงานจบัคณุฌอห์นอะไรนี่ใส่พานให้ลูกค้า

กน็่าสนกุไม่หยอก “เอ๋...หรอืว่าจะขอให้พี่เกดรบังานนี้ดนีะ”

“เอาเลยมั้ยคะพี่พิศา” เบบี๋ตาพราวระยับขึ้นมาอย่างมีความ

หวงั แล้วยื่นข้อเสนอให้ลูกพี่ของเธอเสรจ็สรรพ หลงัจากเหน็ว่างานนี้

น่ะหวานหมูสดุๆ ไปเลย “หนูเอาสามสบิ ให้พี่พศิาเจด็สบิเลยเอ้า...”
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พศิาเกาคาง ครุ่นคดิถงึจำานวนเงนิที่ลูกน้องของเธอตกลงจะให้ 

แม้เงนิพวกนั้นจะไม่ได้มากมายอะไร แต่เงนิกย็งัเป็นเงนิอยูว่นัยงัคำ่า...

และพศิาคนนี้กร็กัเงนิยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก

“หยดุเดี๋ยวนี้!” นำ้าเสยีงเดด็ขาดของแหวนประดบัทำาให้ทั้งลกูพี่

และลูกน้องพากนัปิดปากสนทิ แต่สายตาที่พวกเธอใช้มองกนัและกนั

นั้นเปี่ยมไปด้วยแผนการและความเจ้าเล่ห์ “ฉนับอกให้หยดุไง!”

“แต่พี่แหวน...”

“ไม่ได้เบบี๋ เรื่องนี้มนัผดิกฎหมายนะ” แหวนประดบัผู้เคร่งครดั

ในกฎระเบียบตาวาวเพราะความโกรธ หลังจากที่ได้ยินเบบี๋และพิศา

นั้นเจรจาตกลงกนัเรื่องที่จะขายคณุฌอห์นให้ลูกค้า “หลอกเขาไปขาย

น่ะ...มนัค้ามนษุย์เลยนะ”

“คุณฌอห์นเขาอาจจะชอบก็ได้นะคะ” เบบี๋แย้งไม่เต็มเสียง  

ไม่เชื่อหรอกว่าผู้ชายอย่างนั้นจะรังเกียจหากจะต้องตกล่องปล่องชิ้น

กบัลูกค้าของเธอ “ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะพี่แหวน”

“ไม่ได้เดด็ขาด!”

“โธ่” เสยีงอาวรณ์นั้นเป็นของคนร้ายกาจทั้งสอง เบบี๋จ้องมอง

พิศาเพื่อขอให้ลูกพี่ของเธอนั้นเอ่ยอะไรสักหน่อย แต่เมื่อพิศายังนิ่ง 

เดก็ฝึกงานอย่างเธอจงึทำาได้เพยีงถอนหายใจออกมายาวเหยยีด พร้อม 

กบัทำาใจเรื่องที่จะเอาคณุฌอห์นอะไรนั่นไปขายเสยี

ดูส.ิ..จะหาเงนิแสนได้ง่ายๆ พี่แหวนกไ็ม่ยอมเสยีนี่ แย่จรงิๆ

จังหวะที่เบบี๋จะอ้าปากต่อรองกับแหวนประดับนั้นเอง เสียง 

มอืถอืของแหวนประดบักด็งัขึ้น เดก็สาวจงึได้แต่เกบ็งำาคำาพดูของตวัเอง

ไว้เงียบๆ พร้อมกับพิศาที่หยิบแก้วกาแฟของตนขึ้นมาดื่ม แต่ก็เงี่ยหู

ฟังแหวนประดบัพูดสายโดยไม่พลาดแม้แต่พยางค์เดยีว

“ค่ะพี่เกด แหวนอยู่กบัเบบี๋กบัพศิาค่ะ” 

คนที่อยู่กับแหวนประดับทั้งสองนั้นลอบมองหน้ากันอย่าง
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ปรึกษาหารือ ด้วยรู้ว่าน้อยครั้งนักที่เกศราจะต่อสายตรงหาพนักงาน

ในบรษิทั อกีทั้งแหวนประดบันั้นไม่ได้วิ่งงานจงึถอืเป็นเรื่องแปลก 

“ได้ค่ะ แหวนจะรบีเข้าไปเดี๋ยวนี้”

“พี่แหวนจะกลบัไปออฟฟิศหรอืคะ” เบบี๋แหงนหน้ามองพี่เลี้ยง

อีกคนของเธอ เมื่อเห็นว่าหลังจากวางสายแหวนประดับก็เก็บมือถือ 

ลงกระเป๋าถอื พร้อมกบัลกุขึ้นจากโต๊ะ

“จ้ะ พอดว่ีามเีรื่องนดิหน่อย” แหวนประดบัตอบเพยีงสั้นๆ ด้วย

นสิยัที่ไม่ชอบเพิ่มปัญหาให้ใคร

“ให้หนูไปด้วยมั้ยคะ”

“ไม่ต้องหรอก...” แหวนประดบัยกมอืขึ้นมาดูนาฬิกาก่อนบอก 

“นี่เยน็แล้ว...เราไปขายของต่อเถอะ”

“ค่ะ” นอกจากฝึกงานแล้วเบบี๋ยังต้องไปขายเครื่องประดับ

แฮนด์เมดที่เธอทำามาตั้งแต่เรยีนมธัยมอกีด้วย เพราะไร้พ่อแม่เดก็สาว

จงึต้องทำางานส่งเสยีตวัเองเรยีน ซึ่งเบบี๋กท็ำาเช่นนี้เป็นกจิวตัรเสยีแล้ว 

ตอนเช้าไปฝึกงานที่ Even for you ตอนเยน็ไปขายของ “วนันี้พี่แหวน

มามั้ยคะ”

“ถ้าพี่คยุธรุะเสรจ็เรว็พี่จะไปช่วย” แหวนประยิ้มอ่อนโยน “ไป

ละ”

“อื้อ” พศิาพยกัหน้ารบัเนอืยๆ

“สวัสดีค่ะพี่แหวน” เบบี๋ยกมือไหว้พี่เลี้ยงสาว มองดูร่างระหง

ของแหวนประดับที่เดินออกไปจากร้านกาแฟเพื่อขึ้นรถเก๋งคันน้อย  

จากนั้นเบบี๋จงึยื่นหน้าไปกระซบิกระซาบกบัลกูพี่ของเธอ “พี่พศิา...เรื่อง

ที่มคีนขอซื้อคณุฌอห์น...”

“อะไรเนี่ย อย่าบอกนะว่าแกคดิจะทำาจรงินงับี๋” คนเป็นลกูพี่เหล่

มองหน้าเกลี้ยงเหมอืนคนไร้พษิสงของเบบี๋ด้วยสายตารู้เท่าทนั...ทำาไม

เธอจะไม่รู้ว่าหน้าซื่อๆ นี้ร้ายกาจเพียงไร ในเมื่อเธอเป็นคนสั่งสอน
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ความร้ายกาจให้เดก็สาวตรงหน้าด้วยตวัเอง

“เบบี๋ค่ะ” คนโดนเรยีกด้วยชื่อเก่าหน้างอ ไม่ได้ต่อล้อต่อเถยีง 

แค่แก้คำาพดูของพศิาให้ถกูต้อง หากเป็นคนอื่นมาเรยีกเธออย่างนี้อย่า

หวังว่าเบบี๋จะยอม คงต้องมีปะฉะดะกันสักยกสองยกเป็นอย่างน้อย 

“แล้วหนูก็ไม่ได้จะทำาจริงสักหน่อยนะคะพี่พิศา เพียงแต่ถามไว้เป็น

ความรู้...”

“ฉนัไม่เชื่อแกหรอก!” พศิาดกัคอ

“จริ๊ง” คนโดนดกัคอยนืยนัด้วยเสยีงที่สูงปรี๊ด “หนูจะทำาอะไร

ร้ายกาจแบบนั้นได้ยงัไงล่ะคะ พี่พศิากพ็ดูไป หนกูแ็ค่อยากรู้เฉยๆ ค่ะ”

“แน่นะ” 

“แน่ค่ะ” เดก็สาวว่าพร้อมพยกัหน้าแรงๆ เป็นการยนืยนั ก่อน

ยื่นหน้าเข้าไปหาพิศาอีกครั้ง ตั้งท่าฟังเรื่องราวของลูกค้าที่มาติดต่อ 

ให้บรษิทั Even for you ทำาให้เธอสมหวงัด้วยการรวบหวัรวบหางผูช้าย

เจ้าชู้อย่าง ฌอห์น แมคครพี ด้วยความสนอกสนใจเป็นพเิศษ 

“เรื่องมนัเป็นแบบนี้...”

ฌอห์นคิดว่าเขากำาลังจะเป็นบ้าหลังจากได้เห็นแปลน

โครงการสร้างห้างสรรพสินค้าที่เขาและวริตกำาลังจะหอบไปเสนอให้

นายทุนพิจารณา แล้วพบว่ามีหลายจุดเหลือเกินที่ยังไม่ได้ดั่งใจ แต่ 

หนัไปทางไหน ลูกน้องกพ็ากนัก้มหน้าก้มตา ตวัสั่นงนังกกนัทกุคน

คนที่กำาลงัจะอ้าปากด่าพวกนั้นอกีครั้งจงึได้แต่ข่มใจ สะกดกลั้น

ความโกรธของตวัเองเอาไว้ เพราะรู้ว่าต่อให้เขาด่าลูกน้องไปกไ็ม่ช่วย

ให้อะไรดขีึ้น ก่อนชายหนุ่มจะพยายามคดิถงึคำาสอนของพ่อตวัเอง

‘ถ้าอยากให้คนเขาทำาอะไรดีๆ  ให้ กต็้องพูดกบัเขาดีๆ ’

แต่ตอนนี้ฌอห์นไม่คิดว่าเขาจะสามารถพูดดีกับใครได้ เขา

อยากตะโกนและด่าคนที่นั่งหน้าสลอนเรียงตัว โทษฐานที่ทำาอะไร 
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ไม่เคยได้ดั่งใจเขาเลยสกัอย่าง หงดุหงดิโว้ย!

“ผมขอคยุกบัวรติก่อน...พวกคณุออกไปได้” 

แทบจะไม่ต้องให้ชายหนุม่ได้พูดซำ้า ทมีงานของ ด ิฌอห์น กพ็า

กันหอบข้าวของและเอกสารออกไปจากห้องประชุมด้วยความรวดเร็ว

ประหนึ่งล่องหนได้ นาทีถัดมาห้องประชุมใหญ่จึงเหลือเพียงหัวหน้า

ทมี Resources and Development อย่างวรติเท่านั้น

สีหน้าของชายหนุ่มนั้นเรียบเฉยและสงบนิ่งแม้จะรู้ว่าฌอห์น 

กำาลังไฟลุกเพราะโทสะ และความขัดใจที่สั่งอะไรก็ไม่สำาเร็จสักอย่าง 

ตาคมของลูกครึ่งทั้งสองสบกันเพียงเสี้ยววินาทีฌอห์นก็ถือว่านั่น

เป็นการอนญุาตให้เขาระบายโทสะได้ 

“คณุทนคนพวกนั้นได้ยงัไงกนัวรติ! ผมไม่อยากจะเชื่อเลย...สั่ง

อะไรไปกไ็ม่สำาเรจ็สกัอย่าง!”

วริตถอนหายใจ...มองฌอห์นด้วยสายตาเข้าอกเข้าใจ ด้วย 

ชายหนุ่มนั้นเพิ่งเข้ามาทำางานในตำาแหน่งผู้บริหารแทนบิดาที่เสียชีวิต

ไปได้เพียงไม่กี่ปี ฉะนั้นคนที่เคยชินแต่กับการใช้ชีวิตที่ได้ทุกอย่างดั่ง

ใจตวัเองอย่างฌอห์นจงึเสยีหลกัไม่น้อยที่ต้องมาทำางานกบัคน ยิ่งเป็น

คนหมู่มากชายหนุ่มจงึมกัหวัเสยีง่ายๆ

และกม็แีต่วรติเท่านั้นที่กล้าจะอยู่รบัมอืกบัโทสะของฌอห์น

“เรายงัมเีวลาอกีมากครบัคณุฌอห์น ถ้าเรายิ่งเร่งพวกเขา งาน

ที่ออกมาจะยิ่งแย่”

“แต่ผมอยาก...”

“ให้โอกาสพวกเขาเถอะครบั เชื่อผม” 

คำาพูดนั้นของมือขวาพ่อ...และตอนนี้เป็นมือขวาของตนทำาให้

ฌอห์นคลายโทสะลงได้บ้าง อีกทั้งชายหนุ่มก็ตระหนักได้ว่าที่เขา

หงดุหงดิขนาดนี้กไ็ม่ใช่ความผดิของทมีงานเสยีทเีดยีว ส่วนหนึ่งกเ็ป็น

ความกดดนัที่ฌอห์นสร้างให้ตวัเอง
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ชายหนุม่จงึพยายามสดูลมหายใจเข้าปอด...ตั้งสตขิองตวัเองให้

เข้าที่เข้าทาง แล้วพยายามคดิหาสิ่งที่จะทำาให้อารมณ์ของตนเองดขีึ้น 

และด้วยเหตผุลกลใดกต็าม...สิ่งที่ผดุขึ้นมาในความคดิของฌอห์นกลบั

เป็นใบหน้าเกลี้ยงเกลา สดใสสมวยัของเดก็ปากกล้าที่ชื่อเบบี๋

มมุปากหนาของชายหนุม่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มก่อนที่เจ้าตวัจะรู้สกึ

ตวั หน้าคมคายกด็ูผ่อนคลายลงเช่นเดยีวกนั โดยที่ฌอห์นไม่รู้เลยว่า

ทกุการกระทำาของเขานั้นตกอยู่ภายใต้สายตาของคนที่เงยีบขรมึอย่าง

วรติตลอดเวลา

“ผมจะเชื่อคุณก็ได้วริต” เมื่ออารมณ์เย็นแล้วฌอห์นก็หันมา

พดูจาดกีบัมอืขวา ถอนหายใจออกมายาวเหยยีดเมื่อคดิถงึแฟ้มประวตัิ

ของแม่สาวน้อยคนเก่งที่วางอยู่บนโต๊ะทำางาน รอให้เขาไปอ่าน แล้ว

ฌอห์นกต็ดัสนิใจได้ “ผมว่าเราเลกิประชมุกนัเท่านี้ดกีว่า”

“แค่นี้หรอืครบั” คนที่ตามอารมณ์เจ้านายไม่ทนันั้นกลบักลาย

เป็นวรติ ชายหนุ่มหน้าเหลอเมื่อจู่ๆ ฌอห์นกล็กุขึ้นแล้วเดนิไปที่ประตู

“ใช่ แค่นี้แหละ ผมมธีรุะ” พูดเพยีงเท่านั้นฌอห์นกเ็ดนิตวัปลวิ

ออกมาจากห้องประชมุด้วยสหีน้าสดใสผดิกบัเมื่อสกัครูน่ี้ลบิลบั ทำาให้

เลขาฯ สาวที่อกสั่นขวัญแขวนอยู่หน้าห้องทำางานและเตรียมพร้อมที่

จะรบัโทสะของเจ้านายหนุ่มนั้นเลกิคิ้วสูงอย่างแปลกใจ 

ยิ่งเห็นว่าฌอห์นนั้นรีบร้อนที่จะเข้าไปในห้องทำางาน หญิงสาว

ก็ยิ่งสับสน ไม่เข้าใจว่าคุณวริตมีของดีอะไร ทำาไมถึงทำาให้ผู ้ชาย

อารมณ์ร้ายอย่างฌอห์นนั้นเปลี่ยนจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืเช่นนี้

ฌอห์นถลามาหยิบแฟ้มบนโต๊ะทำางานของตัวเองด้วยความ 

คาดหวังทันที เพราะตั้งแต่วันที่เด็กเบบี๋มาหาวริตที่บริษัท ฌอห์นก็ 

ไม่ได้มีโอกาสเจอกับเด็กสาวเพื่อสานสัมพันธ์อย่างที่ใจหวัง อีกทั้ง 

พศิาเองกไ็ม่กลบัมาที่นี่เช่นเดยีวกนั ดงันั้นฌอห์นจงึต้องใช้วธิกีารอื่น 

และเขากม็ข้ีอมลูเพยีงว่าพศิาและเบบี๋ทำางานอยู่ที่บรษิทั Even for you 
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บรษิทัประหลาดที่รบัทำางานประหลาด

โดยการติดต่อผ่านทางเจ้านายของผู้หญิงทั้งสอง...ก่อนจะขอ

ข้อมูลพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาในการว่าจ้าง และฌอห์นก็

สมหวงัเมื่อเกศรา เจ้าของบรษิทั Even for you นั้นตอบรบัและส่งข้อมลู

ของพนกังานมาให้เขาพจิารณาอย่างที่ฌอห์นร้องขอ แม้จะรูว่้าอาจจะ

มโีอกาสที่เขาจะไม่ได้ข้อมูลของเดก็ฝึกงานอย่างเบบี๋

แต่นี่ก็เป็นวิธีเดียวที่ทำาให้ฌอห์นพอจะมีหนทางติดต่อกับ 

เด็กสาว เจ้าของดวงหน้าที่ประทับอยู่ในความทรงจำาของเขาอย่างที่ 

ไม่เคยมใีครทำาได้มาก่อน

มอืแกร่งของผูบ้รหิารหนุม่พลกิหน้าเอกสารไปเรื่อยๆ ด้วยความ

รวดเรว็ หลงัจากมองผ่านๆ แล้วพบว่าข้อมูลการทำางานประสบความ

สำาเรจ็ของพนกังานจาก Even for you นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขามองหา จาก

นั้นชายหนุม่กร้็องด้วยความผดิหวงัเมื่อไม่พบข้อมลูของเบบี๋อย่างที่เขา

ต้องการ

“โธ่เว้ย!” เสยีงทุม้ดงัสนั่นออกไปจนถงึหน้าห้อง ทำาให้สณุทีี่คดิ

ว่าตัวเองจะรอดจากโทสะของเจ้านายหนุ่มนั้นมือไม้อ่อน เผลอทำา

ปากกาตกเลยทเีดยีว “ทำาไมมนัเป็นแบบนี้วะ!”

“แล้วอย่างนี้จะจบียงัไงล่ะเว้ย!”

“ตกลงว่า...หนูจะได้เจอเนื้อคู่มั้ยคะ”

คนเสยีงหวานนั้นจ้องที่ไพ่ยปิซบีนผ้าปูตรงหน้าด้วยหวัใจลุน้ระทกึ 

เบบี๋รอคอยคำาตอบจากหมอดดู้วยความหวงั เพราะนี่ใกล้ถงึวนักดบตัร

คอนเสริ์ตแล้ว ต้องหาที่พึ่งทางใจสกัหน่อย ว่าเธอนั้นมโีอกาสที่จะกด

บตัรได้แล้วมโีอกาสเจอกบันกัร้องเกาหลขีวญัใจเธอหรอืเปล่า

“เจอแล้วนี่...” แม่หมอพลกิไพ่ขึ้นมา แล้วมองหน้าเดก็สาวด้วย

สายตาว่างเปล่า “ไม่ใช่คนไทยใช่มั้ย”
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“แม่นเว่อร์!” เบบี๋อยากจะร้องกรี๊ดๆ ไม่เคยมหีมอดูคนไหนทกั

เธอได้ตรงเผงขนาดนี้มาก่อน ไม่เสยีแรงที่เธอไปอ่านรวีวิหมอดคูนนี้มา 

แม่นอย่างกบัตาเหน็จรงิๆ “เป็นคนเกาหลคี่ะแม่หมอ หล่อ ตวัสูง...ชื่อ

จงอนิ”

แม่หมอมสีหีน้าสบัสน แต่กไ็ม่ได้กล่าวอะไรกบัคำาพดูของลกูค้า

ที่บอกว่าเนื้อคู่ที่เธอทักท้วงนั้นเป็นชาวเกาหลี แม้ไพ่ในมือจะบอกอีก

อย่างกต็าม

“แล้วตกลงว่าหนูจะได้เจอเขามั้ยคะ”

“เจอแล้ว...เพิ่งเจอเลย” แม่หมอพมึพำา

“พูดอีกก็ถูกอีก!” เบบี๋ตบมือฉาดใหญ่ เธอเพิ่งปิดเพลงของ 

นกัร้องหนุม่ไปหยกๆ “แม่หมอนี่สดุยอดมากค่ะ แม่นอย่างนี้บอกได้มั้ย

คะว่าหนูจะกดบตัรคอนเสริ์ตได้หรอืเปล่า”

“อ้อ เรื่องที่หวังอยู่ตอนนี้คือเรื่องบัตรเหรอ” แม่หมองึมงำากับ 

ตวัเอง รูไ้ด้เลยว่าเดก็สาวเอ่ยถงึเรื่องอะไร เพราะพกัหลงัๆ นี้มเีดก็สาว

ไม่น้อยเลยที่มาให้เธอดูเรื่องกดบตัรคอนเสริ์ตให้ มอืเหี่ยวย่นนั้นพลกิ

ไพ่ใบสดุท้าย...ก่อนจะเงยหน้าบอกลูกค้า 

“เป็นไงคะแม่หมอ...ได้หรือไม่ได้” เสียงใสนั้นยังคงตื่นเต้น 

ไม่หาย

“ได้...”

“กรี๊ด!” เมื่อได้ยินว่าเธอจะได้บัตรคอนเสิร์ตเบบี๋ก็ลุกขึ้น ร้อง

กรี๊ดๆ ด้วยความดใีจอย่างที่ไม่สามารถอธบิายได้ ตายแล้ว!...เธอจะ

ได้เจอจงอนิตวัจรงิเสยีงจรงิแล้ว “แม่หมอนี่ศกัดิ์สทิธิ์สมคำาเล่าลอืจรงิๆ 

ค่ะ เป๊ะเว่อร์!”

“เอ่อ...”

“นี่ค่ะค่าคร”ู เดก็สาวเอาธนบตัรสแีดงใส่ขนัด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

มีความสุข หัวใจดวงน้อยพองโตด้วยความหวัง ก่อนจะลุกขึ้นพร้อม
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กับยกถุงเครื่องประดับที่เหลือจากการขายในวันนี้ขึ้นพาดบ่า และ 

ไม่ลมืหนัมาขอบคณุแม่หมอสดุแม่น “เดี๋ยวถ้าหนูกดบตัรได้หนูจะแวะ

มาใหม่นะคะ”

“ดะ...เดี๋ยว...” ยงัไม่ทนัที่จะได้อธบิายเรื่องคำาทำานายให้กระจ่าง

ชัด ร่างบอบบางของนักศึกษาสาวที่มาขายของในตลาดเย็นเดียวกัน

กับเธอก็เดินหายไปในฝูงชน ทิ้งคำาทำานายสุดท้ายเอาไว้กับความ 

เป็นห่วงของผู้ทำานาย “เนื้อคู่ได้เจอแน่...แต่จะลำาบาก”

หลังจากที่ได้รับคำาทำานายที่ทั้งดีและตรง...อย่างน้อยเธอ

กเ็ชื่อว่ามนัจะตรงแล้วเบบี๋กเ็ดนิออกมาจากตลาด หวงัจะเรยีกรถแทก็ซี่

กลบัที่พกั ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเดอืนเลยทเีดยีวที่เธอต้องกลบัหอพกั

ด้วยตวัเอง เพราะปกตจิะมพีี่แหวนที่มาช่วยเธอขายของขบัรถไปส่ง 

แต่วนันี้พี่แหวนไม่ได้มาเพราะคยุธรุะยงัไม่เรยีบร้อย เบบี๋จงึต้อง

ฉายเดี่ยวทั้งขายของและหอบหิ้วถงุใบใหญ่กลบัหอพกัตวัคนเดยีว ก่อน

ที่เดก็สาวจะถงึถนนใหญ่ จู่ๆ กม็มีอืปรศินามาสะกดิทำาให้เธอหนัขวบั

กลบัไปอย่างรวดเรว็ตามสญัชาตญาณการเอาตวัรอด

“คณุ!”

“สวสัดเีบบี๋” 

เสียงทุ้มทำาให้เด็กสาวตัวแข็ง คาดไม่ถึงว่าเธอจะได้พบชาย 

ตรงหน้าที่นี่ หน้างามนั้นมทีั้งความตกใจและสบัสน ไม่เข้าใจว่าทำาไม 

ฌอห์น แมคครพี ถงึได้มาอยู่ที่ตลาดเยน็แบบนี้!

“สวัสดีค่ะ” เบบี๋ยกมือกระพุ่มไหว้ชายหนุ่มอย่างเสียมิได้ แต่

เธอกไ็ม่ได้แสดงอารมณ์เบื่อหน่ายออกทางสหีน้า 

ฌอห์นแสร้งไม่ได้ยินความรำาคาญในนำ้าเสียงของเด็กสาว เขา

กวาดตามองถุงใบใหญ่ที่เด็กสาวสะพายอยู่บนไหล่ด้วยความสงสัย

ใคร่รู้
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ในใจกข็บคดิกบัตวัเองว่าหากเขาไม่แวะมาซื้อนำ้าดื่มที่ตลาดแห่ง

นี้ และไม่บงัเอญิได้ยนิเสยีงกรี๊ดของเดก็สาวจากแผงดดูวงข้างทางเดนิ 

เขาคงไม่มโีอกาสได้พบกบัเธอเช่นนี้

“คุณฌอห์นมาทำาอะไรที่นี่คะ” เบบี๋ถามไถ่ชายหนุ ่มตาม

มารยาท จะให้เดินหนีเขาไปเลยก็กระไรอยู่ เพราะชายหนุ่มนั้นเป็น 

เจ้านายของวรติ หากเขาไม่พอใจเธอขึ้นมาอาจจะทำาให้พี่พศิาทำางาน

ยากขึ้น 

“ผมมาซื้อนำ้า คณุล่ะเบบี๋ มาทำาอะไร” ฌอห์นว่าพลางยกขวด

นำ้าดื่มในมอืให้เธอดู 

เบบี๋พยกัหน้าอย่างขอไปท ีก่อนจะช้อนตาขึ้นมองหน้าคม

“มาดดูวงค่ะ” เบบี๋บอกความจรงิไปแค่ครึ่งเดยีว เพราะไม่อยาก

ให้ชายหนุ่มรู้ว่าเธอทำางานขายของหลงัฝึกงานเสรจ็ 

คำาตอบของสาวน้อยตรงหน้าทำาให้ฌอห์นหลุดยิ้มขำา...สายตา

ที่ทอดมองมานั้นอ่อนโยนลงกว่าเดมิเล็กน้อย

“ดูดวง...ดูเรื่องอะไรล่ะ”

“หลายเรื่องค่ะ” เบบี๋ตอบกว้างๆ 

คิ้วเข้มของคนร่างสูงนั้นกระตกุนดิๆ อย่างไม่พอใจ ด้วยไม่เคย

มผีูห้ญงิคนไหนพูดจาแบบนี้กบัเขามาก่อน ยิ่งมองเขาด้วยสายตาว่าง

เปล่าแบบนี้ยิ่งไม่เคยเกดิขึ้น และการกระทำานั้นทำาให้ฌอห์นรูส้กึสนใจ

เดก็สาวตรงหน้าเพิ่มขึ้นอกีเท่าตวั

“เรื่องอะไรล่ะ” ในเมื่อเธออยากเล่นเกมแบบนี้ ฌอห์นกจ็ะสอน

ให้เดก็สาวรู้ว่าเขาน่ะเก่งเพยีงใด

“เรื่องส่วนตวั” เบบี๋ตอบด้วยนำ้าเสยีงกระด้างขึ้น พร้อมกบัจ้อง

ตอบสายตาขบขนัของฌอห์นไม่มหีลบ กระทั่งอกีฝ่ายต้องเป็นฝ่ายยอม

ถอยให้เธอก่อน 

“โอเค...ไม่พูดกไ็ม่พูดจ้ะเบบี๋” เสยีงทุ้มนั้นฟังกะลิ้มกะเหลี่ยใน
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ตอนท้ายอย่างไรชอบกล 

คนที่ไม่มีจิตพิศวาสหนุ่มลูกครึ่งนั้นแบะปาก ค้อนเขาวงใหญ่

ข้อหาที่กล้าทำาตวัเจ้าชูใ้ส่เธอ และเดก็สาวกน็กึเสยีใจที่ชื่อเบบี๋กต็อนนี้...

ตอนที่เขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงทุ้มลึกที่ทำาให้หัวใจของเธอเต้นผิด

จงัหวะ

“ถ้าคุณไม่มีอะไรแล้ว...หนูขอตัวนะคะ” เบบี๋ไม่คิดจะรักษา

มารยาทอีกต่อไป เธอชิงขอตัวทันทีที่สบโอกาส สรรพนามแทนตัวก็

เปลี่ยนไป “พอดวี่าพรุ่งนี้หนูฝึกงานแต่เช้า”

“จะกลบับ้านเหรอ” ฌอห์นเลกิคิ้ว อยากจะกางปีกแล้วเต้นผาง

เมื่อโอกาสทองหล่นลงมาบนตกัอย่างเหนอืความคาดหมาย

“ค่ะ”

“เดี๋ยวพี่ไปส่ง” 

พอได้ยินคำาว่า ‘พี่’ คนที่มีฐานะเป็นน้องโดยไม่เต็มใจก็ถึงกับ

กระแทกลมหายใจ อยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเธอไม่ได้พิศวาสเขา 

และยิ่งเขาทำาแบบนี้กับเธอ เธอยิ่งไม่ชอบเขาไปใหญ่ แต่เบบี๋ก็ทำา 

ไม่ได้ เดก็สาวทำาได้เพยีงขบฟัน แยกเขี้ยวใส่คนเจ้าชู้ยกัษ์แล้วปฏเิสธ

อย่างนุ่มนวล 

“ไม่เป็นไรค่ะ หนูไปเองได้”

“พี่จะไปส่ง” ฌอห์นทำาหทูวนลมกบัคำาพดูนั้นของเดก็สาว แล้ว

จดัการแย่งถงุบนไหล่เลก็มาถอืเอง ก่อนจะหมนุตวัเดนิลิ่วไปที่รถของ

ตวัเองโดยมคีนตวัเลก็ร้องกรี๊ดแบบไม่มเีสยีงอยู่เบื้องหลงั

เบบี๋อยากจะกระชากผู้ชายคนนั้นมาสั่งสอน ข้อหาที่กล้าแย่ง

เครื่องมือทำามาหากินของเธอหน้าด้านๆ ยิ่งการที่เขาแสร้งไม่รู้ว่าเธอ

ไม่ได้สนใจเขา เบบี๋กย็ิ่งอยากจะชกจมูกโด่งๆ นั้นให้หกัเป็นสองท่อน 

ทว่ากว่าที่เธอจะข่มความโกรธลงแล้ววิ่งตามมาขอถุงเครื่องประดับ 

ของเธอคืนได้ ก็พบว่าฌอห์นนั้นจัดการเก็บถุงใบใหญ่ลงท้ายรถ 
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คนัน้อยของเขาเรยีบร้อยแล้ว ไอ้คนบ้า! 

“คณุฌอห์นคนืของของหนมูาเถอะค่ะ บ้านหนอูยูไ่กล...ไม่อยาก

รบกวนคณุฌอห์น”

“อยากได้ของคนืหรอื” ชายหนุ่มย้อนถาม เลกิคิ้วสูงอย่างกวน

ประสาท

“ค่ะ” คนตวัเลก็พยกัหน้าแรงๆ หวงัสดุหวัใจว่าชายหนุ่มจะคนื

ของให้เธอ เพื่อที่เธอจะได้ไปให้พ้นๆ เขาสกัท ี

“เรยีกพี่ก่อนส”ิ เขาต่อรอง

“อะไรนะคะ” เบบี๋ร้องเสียงหลง เงี่ยหูฟังให้ดีๆ  อีกครั้งเผื่อว่า

เธอจะหูฝาดไป

“เรียกพี่ก่อน...พี่แก่กว่าเราตั้งหลายปีนะ” ฌอห์นเอ่ยด้วย 

นำ้าเสียงที่มีความสุขเต็มประดา ผิดกับอีกคนที่หน้าบิดเบ้ด้วยความ

รังเกียจ เพราะเธอตั้งปณิธานเอาไว้เป็นแม่นมั่นแล้วว่าผู้ชายที่เธอจะ

ยอมเรยีกว่าพี่นั้นมเีพยีงเหล่าโอปป้าสดุที่รกัของเธอเท่านั้น

คณุฌอห์นอย่าได้หวงัเลย!

“เรยีกคณุฌอห์นน่ะดแีล้วค่ะ เพราะคณุฌอห์นแก่กว่าหนหูลาย

ปี หนูไม่อยากปีนเกลยีว” 

เมื่อโดนย้อนด้วยคำาพูดของตัวเองเช่นนี้แล้ว ฌอห์นก็อึ้งอย่าง

ไปไม่ถูก ด้วยไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธที่จะเรียกเขาว่าพี่อย่างที่

เบบี๋ทำาเลยสกัคน

เดก็บ้า! ไม่ยอมเรยีกพี่กไ็ม่ว่าหรอก...นี่อะไร มาหลอกด่าเขาว่า

แก่หน้าตาเฉย มนัน่านกั!

“กพ็ี่เป็นคนบอกให้เรยีก จะว่าปีนเกลยีวได้ยงัไง”

“เอาเป็นว่าหนูไม่สะดวกที่จะเรียกคุณฌอห์นแบบนั้นก็แล้วกัน

ค่ะ” เบบี๋ตดับท ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยดืกบัชายหนุ่มไป

มากกว่านั้น 
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แต่อีกฝ่ายกลับไม่สนใจฟัง ฌอห์นยังคงมองเธอด้วยสายตา

ท้าทายเป็นเชิงบอกว่าถ้าเธอไม่เป็นฝ่ายยอมแพ้เขาในครั้งนี้ เธอก็จะ

ไม่ได้ถงุสดุที่รกัของเธอคนื

เขาเอาความเงยีบเข้าสู้ คนที่จะต้องยอมแพ้เพราะอยากได้ของ

คืนจึงต้องกัดฟันกรอด หลับหูหลับตาเรียกชายหนุ่มด้วยนำ้าเสียง

กระแทกกระทั้น ไม่เตม็ใจ

“ขอถงุของหนูคนืด้วยค่ะ...พี่”

“ก็แค่นั้น” ฌอห์นยิ้มกว้างกับชัยชนะครั้งแรกของตน ทว่า 

ชายหนุ่มกลบัไม่ส่งถงุคนืเจ้าของอย่างที่เดก็สาวเข้าใจ เขาเดนิไปเปิด

ประตูรถคันน้อยของตัวเอง พยักพเยิดไปด้านในเป็นเชิงบอกให้เบบี๋

ก้าวขึ้นไปนั่ง “ขึ้นรถส ิเดี๋ยวพี่จะไปส่ง”

“หนูกลบัเอง” เมื่อรู้ตวัว่าโดนหลอก คนอายนุ้อยกว่ากป็ักเท้า

กับพื้นแน่น คราวนี้จะไม่ยอมทำาตามความต้องการของชายหนุ่มอีก 

และเอ่ยด้วยท่าทางกระด้างกระเดื่องกว่าเดมิ “คนืของหนูมาได้แล้ว”

“ไม่เอาน่าเบบี๋” ฌอห์นชักสีหน้าเมื่อเรียกชื่อเด็กสาว ทว่า 

นำ้าเสียงที่เขาใช้กลับไม่ชวนให้คิดว่ากำาลังเรียกชื่อเธออยู่แต่อย่างใด 

มันเป็นเสียงเรียกที่ทำาให้เบบี๋คิดว่าชายหนุ่มกำาลังเรียกด้วยความ

เสน่หามากกว่า และนั่นทำาให้คนตวัเลก็คอแขง็ด้วยความไม่พอใจ “อย่า

ดื้อกบัพี่สคิะ”

“ถ้าพี่ยงัเจ้าชู้ใส่หนูอกี หนูจะฟ้องพี่พศิา” เมื่อเหน็ว่าชายหนุ่ม

ไม่ยอมเลกิก้อร่อก้อตกิเธอ เบบี๋กง็ดัชื่อลูกพี่ขึ้นมาขูช่ายหนุม่ ด้วยหวงั

ให้เขากลัวหงอเหมือนคนอื่นๆ ทว่าฌอห์นกลับยิ้มกว้างเมื่อได้ยินชื่อ

พิศา ตาคมเกิดประกายวิบวับด้วยความขบขัน แทนที่จะขลาดกลัว

อย่างที่เธอหวงั คนตวัเลก็จงึเริ่มมนีำ้าโหขึ้นมาตดิหมดั “พี่ขำาอะไรคะ”

“ถ้าอยากรู้ก็ขึ้นรถก่อนสิ” ฌอห์นยังคงต่อรองด้วยลูกไม้ที่

แพรวพราวเช่นเคย ทำาให้คนที่เสียทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างเบบี๋นั้นขบฟัน
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เข้าหากนักรอดอย่างสะกดกลั้นอารมณ์ “ว่ายงัไง จะขึ้นมั้ย” ชายหนุม่

กระตุ้นเมื่อคนตวัเลก็ยงัยนืนิ่ง

“เดี๋ยวพี่กต็กุตกิอกี” เบบี๋ย้อนชายหนุ่ม “เมื่อกี้บอกว่าหนูเรยีก

พี่ว่าพี่แล้วจะคนืของให้ คนอะไรไว้ใจไม่ได้”

“เบบี๋...” ฌอห์นเอ่ยชื่อคนตัวเล็กด้วยเสียงยานคางแฝงความ

กระเซ้าเย้าแหย่ จนสาวน้อยอยากจะกรี๊ดใส่หน้าหล่อๆ ให้หายแค้น 

“อย่าเล่นตวันกัส ิเดี๋ยวกถ็งึบ้านดกึหรอก...หอพกัอยู่ไกลไม่ใช่หรอืไง”

คนบ้านไกลมองหน้าคมอย่างครุ่นคดิ ไตร่ตรองถงึผลได้ผลเสยี 

หากยอมให้ชายหนุ่มไปส่งเธอ ข้อดีก็คือเธอไม่ต้องเสียเงินค่าแท็กซี่

และไม่ต้องเหนื่อยแบกของเอง แต่ข้อเสียก็คือเธออาจจะต้องทนให ้

ชายหนุ่มแทะโลมตลอดทาง แล้วเขากจ็ะรู้ว่าหอพกัเธออยู่ที่ไหน

“ว่ายังไงคะ...ตกลงจะกลับไหมบ้าน” ฌอห์นกระตุ้นเด็กสาว

ด้วยนำ้าเสียงอ่อนโยนอย่างคนเจ้าชู้ยักษ์ ไม่ว่าเขาจะพูดแบบนี้กับ 

ผู้หญิงคนไหน ไม่เคยมีใครต้านทานเสน่ห์ของเขาได้ และสาวน้อย 

ตรงหน้าเขากเ็ช่นกนั

เบบี๋เข่นเขี้ยวใส่ชายหนุ่ม ก่อนจะยอมแพ้แล้วเดินขึ้นไปนั่งบน

รถคันน้อยของเขา แม้จะกระฟัดกระเฟียดไปบ้าง แต่ฌอห์นก็พอใจ

ที่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำาให้เด็กสาวยอมให้เขาไปส่ง ชายหนุ่มปิดประตู

ตามหลังคนตัวเล็กก่อนจะวิ่งเหยาะๆ อ้อมรถไปนั่งประจำาตำาแหน่ง 

คนขับ และขับรถออกมาจากตลาดนัดเย็นที่เริ่มเงียบเพราะร้านรวง

ต่างๆ นั้นเกบ็แผงกลบัไปจวนจะหมดแล้ว




