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@Plum Plum Bar

"คัมปายยยย~ ยินดีด้วยนะตัวน่ิมของฉัน ในท่ีสุดก็ได้งานแล้ว~"

"เย้~"

ฉนัหยิบแก้วอเุมะช ู (เหล้าบ๊วย) ของโปรดท่ีสัง่มาเป็นเซต็แบบไม่กลวัว่า 

จะเมาขึน้มาชนแก้วกับเพลงพิณ เพ่ือนสาวท่ีคบกันมาตัง้แต่สมยัเรยีน ก่อนจะ

ดืม่รวดเดยีวหมดแก้ว รสหวานอมเปรีย้วนิดๆ ปนขมฝาดหน่อยๆ ของเหล้าบ๊วย

ชั้นดีผ่านเข้าล�าคอและท้ิงความร้อนผ่าวไว้สักพักก่อนจะจางหายไป ก่อนจะ 

กลบัมาใหม่เมือ่พวกเราหยิบแก้วท่ีสองข้ึนมาชนกันอกี

ฮ้าาาา! อุเมะชูนี่มันดีจริงๆ ของจริงต้องแบบ Straight* เท่านั้น!  

เหมาะส�าหรับการเฉลิมฉลองเป็นท่ีสุด~

"แล้วเป็นไง บริษัทเป็นไงมั่ง"

"ก็ดนีะ อยู่อโศก เดนิจากรถไฟแป๊บเดยีวก็ถึง รอบๆ ก็มคีอนบนีิเยอะ..."

1
昨日、知らない人とキスしていた。

(เม่ือคืนน้ีฉันจูบกับคนท่ีไม่รู้จัก)

* วิธีดื่มอุเมะชู (梅酒) หรือเหล้าบ๊วยจะมีหลายแบบ เช่นผสมโซดา ผสมน�้าเปล่า แบบใส่แต่น�้าแข็ง 

ก้อนเดียว (ร็อก) หรือแบบ Straight (ストレート) คือดื่มเพียวๆ ไม่ใส่อะไรเลย
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"ไม่ได้ถามถึงเรื่องน้ัน"

"เอ่อ พ่ีๆ ท่ีท�างานก็ดูใจดี..."

"หมายถึงผู้ชายท่ีออฟฟิศแกน่ะ งานดีมั้ย"

"..."

"อย่ามองแรงขนาดน้ันดิ ก็แบบถามเป็นข้อมูลเฉยๆ"

"ข้อมูลเอาไปท�าอะไรมิทราบ" ฉันจิกตามองแรงใส่เพ่ือนก่อนจะยักไหล่ 

นังเพลงพิณก็เป็นกุลสตรีเชิงรุกสายอ่อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วน่ีนา ควรชิน 

ได้ละ "แต่กไ็ม่รูเ้หมอืนกนัอ่ะ ตอนไปสมัภาษณ์กไ็ด้คยุแต่กับพ่ี HR กับพ่ีล่าม 

คนเก่า..."

"โห่ย อะไรกันเน่ียแก อุตส่าห์ได้ไปท�าบริษัทโฆษณาท้ังที"

"บริษัทโฆษณาแล้วมันท�าไมเหรอ" 

"ก็มันเป็นไอทีแนวสตาร์ตอัพที่ส่วนใหญ่จะมีแต่คนหนุ ่มๆ ไฟแรง  

ไม่ได้มีแต่โอจี้จัง (คุณลุง) วัยห้าสิบบวกๆๆๆ อย่างนายญ่ีปุ่นที่โรงงานแบบท่ี 

ฉนัเจออยู่ทกุว่ีทกุวันไงเล่า!"

"อ้อเหรอ..."

"ไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ นะ ฉันน่ีคิดจะย่ืนใบลาออกก่อนผ่านช่วงทดลองงาน

ด้วยซ�้าไป อดทนอยู่กับลุงๆ ไม่ไหวแล้ววววว" ยัยพิณคร�่าครวญก่อนจะ 

หยิบอุเมะชูมาดื่มย้อมใจพร้อมกับหันไปตะโกนสั่งมาสเตอร์ของร้านว่า 

ขออีกชุดด้วยอีกต่างหาก "ความฝันที่อยากจะแต่งงานไปเป็นภรรยาสาวสวย

ของนักธุรกิจหนุ่มญ่ีปุ่นหน้าตาดีแล้วก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่โตเกียวของฉัน 

มันช่างริบหร่ีมากตอนน้ี"

อื้อหือ ความฝันเป็นรูปธรรมจังเลย

ฉันพยักหน้าหงึกหงักพลางหยิบอุเมะชูเซ็ตใหม่มาดื่ม ก่อนจะส่ง 

คอมเมนต์น่ิงๆ ไปให้ยัยพิณอกแตกเล่น

"นายญ่ีปุน่ในไทยส่วนมากก็มีครอบครัวกันหมดแล้วไม่ใช่หรือไง" 

"มนัต้องมคีนโสดๆ บ้างสน่ิา พวกคนหนุม่ๆ น่ะ โดยเฉพาะพวกบรษิทัไอที

หรอืบรษิทัโฆษณาอย่างท่ีแกไปท�า"

"แล้วท�าไมไม่มาท�าบริษัทไอทีแต่แรกเล่า"
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"ก็ท�าโรงงานมนัเงินดน่ีีนา" ยัยพิณตอบหน้าตาเฉย ก่อนจะแลบลิน้แผลบ็ 

"แต่ถ้าเป็นนายญีปุ่น่วัยห้าสบิอพัท่ีดดูแีละยังไม่มภีรรยาฉนัก็โอเคนะ"

"จ้า จ้า"

"อย่างมาสเตอร์น่ีไง"

"ผมแต่งงานแล้วครับ" 

"บู้วววว น่ีลูกค้านะ ตอบเอาใจบ้างก็ได้" 

"อีกอย่างผมอายุยังไม่ถึงห้าสิบด้วย" มาสเตอร์ที่พูดภาษาไทยได้

คล่องแคล่วราวกับเป็นภาษาหลักหัวเราะเสียงเบา ก่อนจะขยิบตาให้ยัยพิณ

ท่ีน่ังท�าหน้ากระเง้ากระงอดใส่ "แต่ถ้าจะให้แนะน�าหนุ่มญ่ีปุ่นดีๆ ให้ล่ะก็ 

พอไหวอยู่นะ"

"เอ๊ะ จริงเหรอคะ"

"มาสเตอร์อย่าไปสนับสนุนนางสิคะ"

"เขามาท่ีน่ีบ่อยพอควรเลยนะ จริงๆ วันนีก็้น่าจะมาล่ะมัง้" มาสเตอร์ว่า

ก่อนจะหันไปมองที่ประตูพร้อมตะโกนว่าอิรัชไชมาเสะ (ยินดีต้อนรับ) เพ่ือ

เป็นการต้อนรับเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งดัง แล้วจึงดีดน้ิวเปาะเมื่อเห็นว่าแขกที่ 

เดินเข้าร้านมาเป็นใคร "จงัหวะดมีากเลยอาคสิกิึซงั* เชญิน่ังทีบ่าร์เลยครบั!"

'อาคิสึกิซัง' ที่ว่าน่ันหัวเราะตอบกลับมา ฉันไม่ได้หันไปมองเขา แต่ก็ 

พอจะรับรู้ได้ว่าเขาน่าจะหล่อไม่เบา เพราะยัยพิณที่นั่งอยู่ข้างๆ สะกิดฉันยิกๆ 

เลย

"จังหวะดีน่ีหมายถึงอะไรน่ะมาสเตอร์" 

"พอดีผมมีสุภาพสตรีสองท่านน้ีจะแนะน�าให้อาคิสึกิซังรู้จัก :)" 

อ้าว มาสเตอร์ ไหงเหมารวมฉนัเข้าไปด้วยล่ะ ฉนัรูส้กึเขนิๆ บอกไม่ถูก 

เลยก้มหน้าก้มตาดืม่อเุมะชตู่อไป ปล่อยให้ยัยพิณหันไปแนะน�าตวัเองคนเดยีว 

"สวัสดีค่า~ ชื่อพิณนะคะ ^O^"

"อ้าว พูดญ่ีปุน่ได้ด้วยเหรอเนีย่" เสยีงผูช้ายอกีคนหนึง่ท�าให้รูว่้าอาคสิกิึซงั

น่าจะมเีพ่ือนมาด้วยอกีคน 

แล้วคนไหนกันนะที่ฉีดน�้าหอมกลิ่นน้ี...กลิ่นท่ีชวนให้รู้สึกมึนเมาท้ังที ่

* ซัง เป็นค�าลงท้ายต่อจากชื่อคน แปลว่าคุณ ในกรณีนี้ อาคิสึกิซังจะแปลว่าคุณอาคิสึกิ
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ไม่ได้เมา แม้แต่หัวใจก็เต้นแรงข้ึนอีกจังหวะหนึ่ง

เอ๊ะ หรือว่าฉันจะเมาแล้วจริงๆ นะ...

"แล้วคุณเพ่ือนล่ะครับ?" 

ฉนัชะงกัไปเลก็น้อยเมือ่เขาเมนชัน่หา ตามปกตแิล้วเวลาฉนัไปเท่ียวกับ

ยัยพิณ คนจะไม่ค่อยสนใจฉนัเท่าไหร่ เพราะยัยนีท่ัง้สวยทัง้แต่งตวัด ีจะไปไหน

แต่ละทีต้องเป๊ะต้ังแต่หัวจรดเท้า เทียบกับฉนัทีห่น้าตาไม่แย่แต่ก็ไม่ได้จดัว่าดี

จนต้องร้องว้าวอะไร แต่งหน้าก็ไม่ค่อยเป็น บางทีเขียนคิ้วไปคนละทรง หรือ 

กรีดอายไลเนอร์ไม่เท่ากันก็มี ส่วนเรื่องแฟชั่นอย่าให้พูดถึง ถ้ายัยพิณไม่ได ้

มาก�ากับแบบสมยัอยู่มหา'ลยั ฉนัก็เลอืกหยิบๆ ใส่ๆ เอาตามมตีามเกิดน่ันแหละ

เพ่ิงมีครั้งแรกที่ผู ้ชายหันมาถามฉัน หรือบางทีเขาอาจจะแค่เป็นคน

มารยาทดีเหมือนคนญ่ีปุน่ท่ัวไปก็ได้... 

และเมือ่ยัยพิณเอาศอกมาถองฉนัเป็นรอบท่ีสบิล้าน ฉนัถึงได้หนักลบัไป

ตอบค�าถามของ 'อาคสิกิึซงั' ท่ียังรออยู่...แล้วก็ได้เหน็หน้าของเขาในท่ีสดุ

และมนัก็ท�าให้ฉนัท่ีไม่ทนัได้ตัง้ตวัถึงกับชะงกัค้างเหมอืนถูกฟรซีไปเลย 

ราวกับเข็มนาฬิกาเดินช้าลงจนเกือบจะหยุดนิ่ง ทั้งที่เขาไม่ได้ท�าอะไรเลย

นอกจากนั่งเท้าคางอยู่บนเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์บาร์ ถือแก้วเบอร์เบิ้นบุลเล็ต 

ออนเดอะร็อกและขยับแก้วไปมาพอให้ได้ยินเสียงน�้าแข็งกระทบแก้ว... 

พลางเอียงคอมองหน้าฉันด้วยแววตาเป็นประกายแพรวพราวย่ิงกว่าประกาย

จากแก้วเหล้าในมือเขา...

นัยน์ตาสีเขียวอ่อนท่ีดูแวบหน่ึงเหมือนสีเทา ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

สลับกันไปเหมือนอัญมณีล้อแสงไฟท�าให้ฉันหายใจติดขัดไปเล็กน้อย และ 

ไม่รู้ท�าไม...ฉันถึงได้สังเกตเห็นทุกรายละเอียดบนตัวผู้ชายแปลกหน้าขนาดน้ี 

ทัง้เสือ้เชิต้สดี�าพับแขน ปลดกระดมุลงมาสองเมด็ พันเนกไทไว้หลวมๆ เหมอืน

เพ่ิงจะดึงออกก่อนเข้ามาในร้าน แล้วก็ข้อมือสุดเซ็กซี่ท่ีมองๆ ไปเหมือน 

นายแบบโฆษณานาฬิกาข้อมือยี่ห้อปาเต๊ะฟิลิปป์น่ันก็ด้วย... น่ีถ้ารวม 

เสือ้สทูสดี�าตวันอกท่ีเขาถอดแขวนไว้ข้างหลงัเข้าไปอกีคงจะหล่อแบบฟูลออพชัน่

ย่ิงกว่าน้ีแน่ๆ

ฉันสะดุ้งเฮือกอีกคร้ังด้วยฤทธ์ิศอกของยัยพิณ ก่อนจะรู้ตัวว่าตัวเอง
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เผลอจ้องหน้าเขามานานหลายวินาทีแล้ว น่ีเขาจะมองฉันเป็นคนยังไงเน่ีย  

ฮืออออ

ก็เกิดมายังไม่เคยเจอคนหล่อขนาดน้ีมาก่อนเลยน่ีนา จะไม่ให้เวลา 

ตกตะลึงกันหน่อยเหรอ

"เอ่อ...สวัสดีค่ะ ชื่อนุ่มน่ิมค่ะ"

"นุ่มน่ิม?" เขาทวนค�าชื่อฉันด้วยส�าเนียงภาษาไทยที่ดีกว่าคนต่างชาติ

ทั่วไป ก่อนจะยื่นแก้วเบอร์เบิ้นมาตรงหน้าเป็นสัญญาณชวนชนแก้ว "แปลว่า

อะไรเหรอครบั"

"นุ่มนิ่ม เอ่อ..." ฉันติดอ่างกะทันหันขณะเอื้อมมือไปชนแก้วกับเขา 

อย่างเหม่อลอย "ふわふわ*・・・かな？" 

 "เห..." อาคิสึกิซังย้ิมก่อนจะยกเบอร์เบิ้นขึ้นจิบด้วยท่าทางที่สาบาน 

ได้ว่าเป็นการดืม่เหล้าท่ีเซก็ซีท่ีส่ดุเท่าท่ีฉนัเคยเหน็มาเลย "ผมอาคสิกิึ โคจคิรบั" 

"ส่วนผมฮาโซเบะ ชินเซ ยินดีท่ีได้รู้จักครับผม!"

"ยะ...ยินดีท่ีได้รู ้จักค่ะ" ฉันตกใจนิดหน่อยเพราะเพ่ือนของเขาจู่ๆ ก็ 

พูดโพล่งข้ึนมาตอนท่ีฉันก�าลังเคลิบเคลิ้มอยู่ในภวังค์ ก่อนจะกะพริบตารัวเร็ว

แล้วหันหน้ากลับไปหามาสเตอร์ท่ีหลังบาร์แทน หัวใจยังเต้นตึกตักอยู่เลย  

น่ีถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบปีเลยนะเนี่ย อยากไว้อาลัยให้กับ

ชีวิตท่ีแสนจืดชืดของฉันซะจริงๆ

หลังจากนั้นบทสนทนาส่วนใหญ่ก็เป็นของยัยพิณกับฮาโซเบะซัง  

โดยท่ีอาคสิกิึซงัผูช้ายทีห่ล่อเจดิจ้าจนแสบตาคนน้ันเพียงแต่น่ิงฟังอย่างเงยีบๆ 

และมีหัวเราะเสริมบ้างเล็กน้อย ส่วนฉันนี่แทบจะละลายหายไปกับอากาศ  

จมจ่อมอยู่กับตัวเองและเหล้าบ๊วยตรงหน้าอย่างเดียวเลย 

ว่าแต่บลิด์ตวัเองดืม่เองคนเดยีวนีม่นัก็เมาไวเหมอืนกันแฮะ ชกัจะมนึๆ 

แล้วส ิแต่นายผูช้ายเจดิจ้าน่ันมนัสเป็กยัยพิณชดัๆ และลองยัยนัน่เซต็ทาร์เก็ต 

เอาไว้แล้วคงไม่ยอมกลบัง่ายๆ จนกว่าจะได้ผลลพัธ์ตรงตาม KPI** ของหล่อน

แหงๆ ดังนั้นฉันคงจะต้องดื่มคนเดียวล�าพังไปจนกว่าจะหมดคืน และถ้าไม ่

* ฟุวะฟุวะ แปลว่านุ่มนิ่ม

** Key Performance Indicator ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส�าเร็จของงาน เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่นิยม

น�ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
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ฉนัเมาก็คงจะเหงาน่าดู เฮ้อ

แคร้ง~

เสียงน�้าแข็งกระทบแก้วท�าให้ฉันละสายตาจากฉลากหลังขวดเหล้า 

แล้วหันไปมอง ก่อนจะพบว่าคนท่ีเดินมาน่ังข้างๆ ฉันก็คือ "...อาคิสึกิซัง?" 

"น่ังด้วยได้มั้ยครับ"

เอ๊ะ ท�าไมล่ะ จะมาน่ังกับฉันท�าไม ฉันกะพริบตาปริบๆ ด้วยความงง 

และเขาก็คงจะเข้าใจว่าฉันสงสัยอะไร ถึงได้บุ้ยใบ้ไปทางฮาโซเบะซังเพ่ือน 

ของเขา...ท่ีก�าลังหัวเราะสนุกสนานอยู่กับยัยพิณท่ีเปิดโหมดสาวสุดฮอต 

แบบเตม็รปูแบบไปแล้ว น่ีฉนัโดนเพ่ือนทิง้ไปหาผูอ้ย่างแท้จรงิแล้วสนิะ ไหนล่ะ

การมาฉลองได้งานใหม่ตามประสาเพื่อนสาวที่มันสัญญิงสัญญากับฉันเอาไว้

น่ะ

"ดื่มอีกมั้ยครับ ผมเลี้ยงเอง" 

เสียงของอาคิสึกิซังดังข้ึนมาอีกครั้ง ปลุกฉันที่เอาแต่เหม่อให้ตื่นขึ้น  

ก่อนจะกลบัมาสูภ่าวะหายใจไม่เป็นจงัหวะอกีครัง้เมือ่พบว่าคราวน้ีเขาอยู่ใกล้

มากๆ และพอมานัง่ใกล้ๆ ไฟสลวัๆ อย่างนี.้..เสน่ห์ร้ายกาจของเขาก็ย่ิงแรงขึน้

กว่าเดิมอกี

กลิ่นน�้าหอมท่ีแตะจมูกฉันเมื่อก้ีก็คือน�้าหอมของเขาน่ันเอง แถมพอมา

อยู่ใกล้ๆ ก็ยิ่งมีอิมแพ็กต์มากกว่าเดิมเสียอีก...แล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นบุหรี ่

ติดเสื้อมานิดๆ ด้วย...

แล้วเวลาแบบนีฉ้นัต้องท�ายังไงล่ะ ถ้าเป็นยัยพิณคงจะจกิตากล้องแตก

ใส่เขาแล้วก็ชนแก้วอย่างมีจริตจะก้านไปเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ฉันกลับนั่ง 

หลังตรงตัวเกร็งมากเว่อร์ เพราะชีวิตน้ีไม่เคยได้ใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนเลย

นอกจากพ่อ พ่ีชาย ครทูีโ่รงเรยีน แล้วก็บรุษุไปรษณย์ีอ่ะ

"...เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ ฉันสั่งเองดีกว่า"

"ขออีกชุดหน่ึงให้คุณผู้หญิงหน่อยมาสเตอร์"

"รับทราบครับผม" มาสเตอร์ตอบเสียงดังฟังชัดก่อนจะหันมาขยิบตา 

ให้ฉัน ไม่สิ ฉันไม่เก่ียวนะ ไปขยิบตาให้ยัยพิณนู่นนนนนน 

"มาดื่มท่ีน่ีบ่อยเหรอครับ"
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เขาเริ่มชวนฉันท่ีก�าลังสติแตกอยู่เงียบๆ คนเดียวในใจคุย ดูเหมือนว่า

คนท่ีแตกตื่นจะเป็นฉันคนเดียว จริงๆ เขาก็แค่ชวนคุยตามมารยาท หรือไม ่

ก็สงสารท่ีฉันถูกเพ่ือนท้ิงอะไรง้ีเฉยๆ เอง งั้นคุยไปตามปกติก็พอมั้ง 

"ก็...ไม่บ่อยหรอกค่ะ พอดีฉันเพ่ิงได้งาน ก็เลยมาฉลองกัน" 

"อ้อ...ยินดีด้วยนะครับ :)"

เขายกแก้วข้ึนมาชวนฉันชนอีกแล้ว ฮืออออ ท่ีบ้านเป็นไก่เหรอ ท�าไม

ชอบชน น่ีฉันมึนแล้วนะ (แต่ก็ชนกับเขาอยู่ดี)

"ขอบคุณค่ะ..." ฉันตอบกลับมึนๆ พลางยกแก้วขึ้นดื่ม ยังได้ยินเสียง 

ยัยพิณกับฮาโซเบะซังคุยกันอย่างถูกคอเป็นแบ็กกราวนด์...แล้วก็นึกสงสาร 

อาคิสกิึซงัทีต้่องมาตดิแหงก็อยู่กับฉนัขึน้มา เลยเผลอหลดุปากพูดอย่างทีใ่จคดิ

ออกไป "ขอโทษนะคะ"

"ครับ?" อาคิสึกิซังท่ีก�าลังยกแก้วข้ึนส่ังเบอร์เบิ้นอีกดริ๊งก์เลิกค้ิวขึ้น 

เล็กน้อยก่อนจะหันมามองหน้าฉัน "ขอโทษเรื่องอะไรครับ"

"จริงๆ ไม่ต้องมาน่ังเป็นเพ่ือนฉันก็ได้นะคะ ฉันน่ังดื่มคนเดียวได ้

ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ คุณไปดื่มกับเพ่ือนฉันเถอะ ท่าจะสนุกกว่านะคะ"

เขาอึง้ไปเลก็น้อย คงจะจีต้รงใจล่ะสนิะ ไม่แปลกหรอก ไม่ค่อยจะมหีนุ่ม

อยากมาเลี้ยงดริ๊งก์ฉันเท่าไหร่ เว้นแต่กรณีอยากจะเลี้ยงเหล้ายัยพิณแล้ว 

ถ้าไม่เลี้ยงฉันด้วยจะน่าเกลียดอะไรงี้

จากนั้นเขาก็หัวเราะเหมือนฉันเพ่ิงจะเล่าเรื่องตลกที่สุดในโลกออกไป 

ท�าให้ฉันนั่งงงตาแป๋วอยู่กับท่ี ก่อนจะตกใจจนตาเบิกโพลง...เมื่อได้ยินค�าพูด

ประโยคถัดมาของเขา 

"ผมว่าคุณเข้าใจผดิแล้วล่ะ" เขาย้ิม "เพราะผมไม่ได้สนใจเพ่ือนคณุเลย 

ผมสนใจคณุมากกว่า"

"...!?!"

"และถ้าผมไม่ได้สนใจคุณผมคงไม่มานั่งอยู่ตรงน้ีหรอกครับ"

"อะ...เอ่อ..."

"ดังน้ันคุณเลิกสนใจเพ่ือนคุณ แล้วหันมาสนใจผมดีกว่า"

"..."
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สองชั่วโมงต่อมา

"...แล้วพอฉันบอกว่าคุณป้าคะ คุณป้าไม่มีแต้มเหลืออยู่ในบัตรแล้ว 

นะคะ ก็โดนป้าเหว่ียงใส่เต็มสตรีมเลยค่ะ เสียงดังมากด้วย จนเทนโจ* ต้อง 

ว่ิงลงมาจากชั้นสองเลย" 

อาคิสึกิซังหัวเราะเสียงใสด้วยท่าทางน่ามองเป็นท่ีสุด ก่อนจะเอื้อมมือ

หยิบเฟรนช์ฟรายด์ที่สั่งมาแกล้มเหล้าแล้วย่ืนมาป้อนให้ ฉันที่เริ่มกรึ่มแล้วจึง 

ย่ืนหน้าเข้าไปงับเฟรนช์ฟรายด์จากมือเขาแบบลืมเขิน จากนั้นเราก็หัวเราะ 

ให้กันเหมอืนกับเดก็ๆ เมาเหด็พิษ

ภายในเวลาไม่นานเขาก็ท�าให้ก�าแพงของฉันทลายลง จนกลายเป็นว่า 

เราน่ังคยุกันอย่างสนกุสนานพอๆ กับยัยพิณและฮาโซเบะซงั (ทีต่อนน้ีไปเล่นเกม

ปาลกูดอกกันสองคนเรียบร้อย) มาเป็นเวลาสองชัว่โมงกว่าแล้ว 

ในสองชั่วโมงฉันได้รู ้ว่าเขาเคยมาเรียนอยู่ที่ไทยต้ังแต่สมัยไฮสกูล  

จนกระทัง่แม่แต่งงานใหม่ย้ายกลบัไปอยู่ญ่ีปุน่และทิง้ให้เขาอยู่คนเดยีว ท�าให้

เขาต้องดิน้รนหางานท�า ทัง้งานถูกและไม่ถูกกฎหมาย จนสามารถสร้างธุรกิจ

ของตัวเองขึ้นมาได้ ส่วนเขาก็ได้รู้ว่าฉันเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่เพ่ิงกลับจาก 

ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ีญ่ีปุน่หน่ึงปี และมีพ่ีชายเป็นพวกไม่เอาอ่าวท่ีป่านน้ีก็ยัง

ไม่มงีานท�า ท�าให้ฉนัต้องเป็นแหล่งรายได้หลกัของทีบ้่าน เพราะแม่หย่ากับพ่อ

แล้วไม่ได้ท�างานอะไร อยู่บ้านเฉยๆ ส่วนพ่อก็ไปแต่งงานใหม่กับผูห้ญิงท่ีใช้เงนิ

ราวกับเบีย้แถมยังเพ่ิงจะมลีกูเลก็ๆ หน่ึงคนทัง้ท่ียังมหีนีส้นิท่วมหวั 

หวัข้อหนกัหน่วงขนาดนีพ้วกเรากลบัคยุไปหวัเราะไป ท่าจะเมาหนกัจรงิๆ 

สนิะ

"แล้วคุณท�าไง"

"ฉันเหรอ ฉันก็ยืนหน้าเสียอยู่ท่ีเคาน์เตอร์ อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องย้ิม 

ต่อไปตามหน้าที ่ คณุเข้าใจมัย้นะ แฮปป้ีสไมล์~ เนีย่เป็นสโลแกนของซเูปอร์ฯ 

น้ันเลย"

"อาฮะ :)"

"แล้วสักพักเทนโจก็ว่ิงลงมา คุณป้าก�าลังจะหันไปโวยวายอีกรอบ  

* เทนโจ (店長) หมายถึงต�าแหน่งผู้จัดการร้าน
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แล้วก็นึกขึ้นได้แบบกะทันหันว่าเมื่อวานตัวเองใช้แต้มในบัตรไปแล้วที่ชั้นสอง

แต่ดันลืม แล้วก็หันมาย้ิมแหะๆ ให้ฉันพร้อมกับบอกว่า 'โกเมนเนะ (ขอโทษ

นะจ๊ะ)' สั้นๆ ค�าเดียว" 

"ฮ่าๆๆ เหน่ือยหน่อยนะ" อาคิสึกิซังย้ิมพร้อมกับป้อนเฟรนช์ฟรายด์ให้

ฉันอีก และฉันก็ย่ืนหน้าเข้าไปงับอย่างว่าง่ายก่อนจะพยักหน้ารัวเร็ว 

"เหน่ือยมากเลยค่ะ ฉันท�าไบต์* ท่ีน่ันแค่ครึ่งปีแต่เหมือนอายุสั้นลงไป 

ตั้งสิบปีแน่ะ T^T"

 "ผมก็เคยท�าไบต์ที่่คอนบินีนะ เหนื่อยสุดๆ ไปเลยล่ะ เคยโดนคนเมา

ขว้างขวดใส่ด้วย" อาคิสึกิซังว่าก่อนจะยกแก้วขึ้นมาอีกแล้ว "ชนแก้ว?" 

"คัมไป~"

ฉันหยิบแก้วชนกับเขาอย่างลืมตัว ลืมคิดไปเลยว่าไม่ควรจะดื่มเยอะ

เกินไป เพราะจริงๆ ก็เป็นแค่เด็กจบใหม่เพ่ิงหัดดื่มได้ไม่นาน แต่วันนี้ฉัน 

สนกุมากจนไม่อยากจะคดิอะไรมากมายแล้ว แค่อยากดืม่กบัผูช้ายแปลกหน้า 

ท่ีโคตรหล่อแถมยงัอ่อยแรงสดุชวีติคนนีใ้ห้เตม็ท่ีก่อนจะหมดเวลาตอนเทีย่งคนื

และต้องกลับบ้านก่อนท่ีรถม้าจะกลายเป็นฟักทอง 

ไหนๆ มันก็อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายท่ีเราได้เจอกันแล้วนี่นา  

ใช่ว่าจบคืนน้ีเราจะได้คบกันเป็นแฟนแบบในการ์ตูนสาวน้อยหรือในนิยาย

แจ่มใสสกัหน่อย

เพราะจริงๆ แล้วผู้ชายอย่างอาคิสึกิซังก็ไม่น่าจะมาหลงใหลได้ปลื้ม 

ผู ้หญิงธรรมดาจืดชืดอย่างฉันจริงๆ หรอก มันน่าจะแค่บรรยากาศพาไป

มากกว่า บวกกับพลังเมกอัพฝีมือยัยพิณที่พกเครื่องส�าอางติดมือมาทุกครั้ง 

ที่นัดกับฉันน่ะ

ดังน้ันคืนน้ีให้มันเป็นเหมือนเทพนิยายไปก็แล้วกัน ถือว่าฉลองท่ีได ้

งานใหม่ไง~

อาคิสึกิซังชวนฉันคุยเรื่องน้ันเรื่องนี้อีกมากมาย เช่นเร่ืองท่ีเขาคิดว่า 

ใบไม้แดงบนเกาะมิยาจิม่าจังหวัดฮิโรชิม่าน่ะสวยที่สุดในประเทศ และเร่ืองท่ี 

ฉันไม่เคยได้ชมใบไม้แดงเลยท้ังท่ีอยู่ญ่ีปุ่นมาต้ังปี พร้อมกับสั่งเหล้าแก้วใหม ่

* ไบต์ มาจากค�าว่า アルバイト (อะรุไบโตะ) ที่แปลว่าการท�างานพิเศษหรือท�างานพาร์ตไทม์
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อยู่เรื่อยๆ เหมือนจะมอมเหล้ากัน ซึ่งถึงแม้จะดื่มไปพร้อมๆ กันแต่คนท่ีเมา 

คงมีฉันคนเดียวแน่ๆ ก็สีหน้าเขายังดูเป็นปกติมากเลยนี่นา 

"ฮาโซเบะเพ่ือนผมบอกว่าจะไปคาราโอเกะต่อกัน เพ่ือนคุณก็ไปด้วย 

คุณจะไปมั้ย" 

ณ จดุหนึง่ของคนืน้ัน อาคิสกิึซงัก็ถามฉนัพลางมองหน้าฉนัด้วยแววตา

เชิญชวน กับริมฝีปากท่ีเหมือนจะย้ิมแต่ก็ไม่ใช่ย้ิม...มองแล้วชวนให้ใจสั่น 

ยังไงไม่รูบ้อกไม่ถูก 

ดังนั้นริมฝีปากฉันจึงเตรียมจะขยับไปก่อนท่ีสมองจะได้ Process  

อะไรใดๆ ลืมหมดกระทั่งเคอร์ฟิวเท่ียงคืนท่ีแม่ให้ไว้ เพราะใจมันบอกว่า 

อยากจะไปต่ออีก...

"ปะ..."

ค�าว่า 'ไปค่ะ' เกือบจะหลดุออกจากปากฉนัอยู่แล้วถ้าหากเสยีงโทรศพัท์

ไม่ดังขึน้ซะก่อน เสยีงทีข่ดัทุกความฟิน ท�าลายทุกโมเมนต์ทีม่อียู่ และกระชาก

ฉันกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างโหดร้าย...เมื่อชื่อของแม่ปรากฏให้เห็น 

อยู่บนจอ

"ขออนุญาตออกไปรับสายนะคะ" 

ฉนัพูดก่อนจะเดนิออกจากร้านไป ขืนแม่ได้ยินเสยีงคนเฮฮาในร้านเหล้า

คงได้สติแตกแน่ เพราะฉันบอกแม่ไว้ว่าจะออกมา 'กินข้าว' กับยัยพิณ ไม่ใช ่

มากินเหล้า

"ฮัลโหลแม่จ๋า" 

[ท�าอะไรอยู่ ท�าไมรับช้าจัง]

"เอ่อ...ในร้านอาหารเขาเปิดเพลงดังอ่ะค่ะ"

[ไม่ได้หนีไปเท่ียวผับใช่มั้ย]

"เปล่าค่า" (แค่ร้านเหล้าเอง)

[งั้นก็ดี แล้วเมื่อไหร่จะกลับล่ะ นี่จะเท่ียงคืนแล้วนะ]

ฉันก้มมองนาฬิกาข้อมือก่อนถอนหายใจแผ่วเบา "...เดี๋ยวกลับค่ะ"

[โอเค แม่รออยู่นะ]

"จ้าาา"
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จบค�าน้ันฉันก็ตัดสายแล้วเก็บไอโฟนกลับเข้ากระเป๋าด้วยความรู้สึก

หม่นหมองอย่างบอกไม่ถูก ตั้งใจจะเข้าไปบอกลาอาคิสึกิซังและตามยัยพิณ

กลับบ้าน แต่กลับหันไปแล้วเจออาคิสึกิซังยืนสูบบุหรี่พิงก�าแพงอยู่ด้านหลัง 

เข้าเสียก่อน

แค่ยืนคีบบุหร่ีด้วยมือหน่ึง ส่วนอีกมือล้วงกระเป๋ากางเกงเท่าน้ีก็ดูเท ่

อย่างไม่ยุติธรรมแล้ว... 

"จะกลับแล้วเหรอ" 

ฉันมองหน้าเขางงๆ ว่าท�าไมเขาถึงรู้ ก่อนท่ีจะนึกออกว่าเขาเข้าใจ 

ภาษาไทยเน่ืองจากเคยเรียน ม.ปลาย ท่ีไทยนั่นเอง 

"...ค่ะ คุณแม่โทรตามแล้ว"

ฉันตอบออกไปแล้วก็รู ้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กกะโปโลหนีเท่ียว  

ช่างแตกต่างจากผู้ชายท่ีมีเสน่ห์ร้อนแรงแถมยังเป็นผู้ใหญ่สุดๆ ตรงหน้า 

ซะเหลือเกิน เขาคงจะนึกข�าในใจสินะว่ายัยหนูน้อยน่ียังเด็กจริงๆ เลย

"น่าเสียดายนะครับ อดไปต่อเลย"

"..."

"งั้น...ไว้เจอกันนะครับ"

"...ค่ะ" ฉนัตอบกลบัไปด้วยรอยย้ิมบางเบา ทัง้ทีรู่ด้ว่ีาคงจะไม่ได้เจอกับ

เขาอกีแล้วแน่ๆ "ไปเทีย่วต่อให้สนกุนะคะ"

"อือฮึ" เขาตอบ "คุณจะกลับยังไง"

"เรียกแท็กซี่กลับเลยค่ะ" 

"งั้นเดี๋ยวผมไปยืนเรียกแท็กซี่เป็นเพ่ือน"

"อ๊ะ ไม่เป็นไรค่ะ" ฉันรีบปฏิเสธ แต่เขาก็มิได้น�าพา กลับขย้ีดับบุหรี ่

ในท่ีเขี่ยบุหร่ีก่อนจะเดินน�าฉันออกไปท่ีถนน ฉันก็เลยได้แต่เดินตามหลังเขา 

ไปเงียบๆ เพราะใจจริงก็แอบดีใจที่เขาเสนอตัวเดินมาส่ง 

หรอืว่าฉนัควรจะขอเบอร์ตดิต่อไม่ก็ขอแลกไลน์เอาไว้ดนีะ...แต่ผูช้ายเขา

ก็ไม่ได้ขอ ฉนัรกุเองจะดแูรงไปหรอืเปล่า  

ฉันมัวแต่คิดสะระตะจนสุดท้ายก็หมดโอกาสเมื่ออาคิสึกิซังเรียกแท็กซี่

มาให้ฉันพร้อมกับเปิดประตูรอแล้ว ฉันเลยต้องรีบก้าวขึ้นไปบนรถและบอก 
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พ่ีแท็กซ่ีให้ขับไปแถวลาดพร้าว 

แต่อาคิสึกิซังท่ีจับประตูรถอยู่ก็ยังไม่ปิดประตูให้ ฉันก็เลยหันไปหา 

เพ่ือจะบอกลาเขาเพราะคิดว่าเขาอาจจะก�าลังรออยู่ 

และตอนนัน้เองที่ฉันรูส้ึกได้ถงึสัมผัสนุ่มหยุน่จากริมฝปีากของคนตัวสูง 

ท่ีย่ืนหน้าเข้ามาจูโ่จมโดยไม่ให้รูต้วั...พร้อมกับอะไรบางอย่างท่ีถกูยัดใส่มอืฉนั 

จังหวะท่ีฉันมึนและเบลอ ไม่ว่าจะด้วยฤทธ์ิเหล้าบ๊วยที่กินเข้าไป 

เป็นแกลลอน...หรือฤทธ์ิจากรอยจูบที่ยังติดตราตรึงอยู่บนริมฝีปากแม้เขาจะ

ถอนจูบออกไปแล้วก็ตาม อาคิสึกิซังก็พูดขึ้นด้วยเสียงกระซิบและรอยย้ิม 

มุมปาก ราวกับตั้งใจจะสะกดจิตฉันให้ท�าตามที่เขาบอก

"Call me. (โทรมานะ)" 

"..."

"また会おうよ。(แล้วเจอกัน)" 

รถแท็กซี่แล่นจากมาแล้ว โดยที่ฉันไม่ได้ตอบอะไรเขากลับไปแม้แต ่

ค�าเดียว

ในมือฉันก�ากระดาษใบเล็กๆ ท่ีอาคิสึกิซังยัดใส่มือฉันเอาไว้แน่น 

จนเกือบจะยับเลยต้องลนลานรีดมันให้เรียบตามเดิม ฉันมองดูตัวคันจ ิ

ชื่อของอาคิสึกิซังที่อยู่บนนามบัตรใบนั้น ก่อนจะลากสายตาผ่านต�าแหน่ง 

CEO ลงมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขา...

พลันเสียงแหบนิดๆ ที่เซ็กซี่ร้าวรานใจของเขาก็ดังแว่วขึ้นมาในหัว 

อีกครั้ง...

'Call me.' 

หัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และบนหน้าก็มีรอยย้ิมที่ 

กว้างที่สุดจนปากแทบจะฉีก รู ้สึกเหมือนเป็นเด็ก ม.ต้น เพ่ิงได้คุยกับ 

รุ่นพ่ี ม.ปลาย ท่ีแอบปิ๊งเลยอ่ะ ฉันน่ีท่าจะบ้าจริงๆ นะ  

"ไปทางไหนครับน้อง" 

"เอ่อ ข้ึนทางด่วนเลยค่ะ ลงตรงพระรามเก้า แล้วก็..."

หลังจากบอกทางให้พ่ีแท็กซี่เสร็จแล้วจู่ๆ ฉันก็รู้สึกง่วงมากๆ ขึ้นมา  
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คงเพราะอะดรีนาลนิมนัพลุง่พล่านจนแห้งเหอืดหายไปหมดแล้วแน่ๆ ร่างกาย

ถึงได้หมดสิ้นเร่ียวแรงขนาดนี้ ดีล่ะ ถ้าอย่างนั้นกลับถึงบ้านเมื่อไหร่ฉันจะรีบ 

ส่งเมสเสจไปหาเขา แล้วก็แอดไลน์จากเบอร์มอืถือ จากนัน้ถ้ามโีอกาสกจ็ะได้

นัดเจอกันอกี... 

ฉันวาดฝันเรื่องเดตในอนาคตของฉันกับอาคิสึกิซัง มโนยาวไปถึง 

ตอนได้คบเป็นแฟนและแต่งงานกันเลยทีเดียว ก่อนจะสะดุ ้งตื่นอีกครั้ง 

เมื่อได้ยินพ่ีแท็กซี่ร้องเรียกด้วยน�้าเสียงนอยด์ๆ อ้าว ถึงบ้านแล้วเหรอ น่ีมโน

เพลินจนหลับไปเลยเหรอ บ้าไปแล้ว 

"เร็วๆ หน่อยน้อง พ่ีจะรีบวนไปรับลูกค้าต่อ"

"อ๊ะ เอ่อ ค่ะ" 

ฉันกุลีกุจอหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาหยิบเงินค่าแท็กซี่ส่งให้พ่ีเขา แล้วก็

รีบคว้าข้าวของก่อนจะโดดลงจากรถและเดินกลับเข้าบ้านตัวเอง โดนแม่ที่ 

รออยู่ดุนิดหน่อยเรื่องท่ีมีกลิ่นเหล้าติดตัวกลับบ้าน และในท่ีสุดก็ถึงเวลา 

ส่งข้อความไปหาเขาสักที...ฉันกระโดดลงไปนอนกลิ้งๆ บนเตียงพลางนึกถึง

ข้อความท่ีจะส่งไปหาเขา ส่งยังไงดีนะ...วันน้ีสนุกมากเลย ขอบคุณมากนะคะ 

ก็ดูเหมือนไปเดตเกินไปหน่อย เราเพ่ิงเจอกันครั้งแรกเอง เดี๋ยวเขาจะตกใจ  

แต่ถ้าจะส่งว่ายินดีท่ีได้รู้จักค่ะ ก็ดูตลกและเป็นทางการไปนิด

ฉันใช้เวลากลิ้งไปกลิ้งมาจนได้ข้อความที่คิดว่าดีที่สุดแล้ว จึงตั้งใจ 

จะหยิบนามบัตรออกมากดเบอร์ 

แต่กลับไม่เจอกระดาษแผ่นเล็กใบน้ันที่ไหนเลย 

ไม่ว่าจะคุ้ยกระเป๋าควานหาในทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอ ท�าถึงข้ันออกไป

เดินหาท่ีรั้วหน้าบ้านดูเผื่อว่าจะท�าหล่นตอนหยิบกุญแจบ้านออกจากกระเป๋า

ก็ไม่เจอ

มันไม่อยู่ท่ีไหนเลย ฉันท�านามบัตรของเขาหายไปแล้ว 

และสุดท้ายข้อความนั้นท่ีนอนคิดอยู่เกือบชั่วโมง ก็เป็นได้แค่ข้อความ

ร่างท่ีผู ้รับจะไม่มีวันได้เห็น เพราะมันจะถูกส่งไปดองอยู่ในกล่อง Draft  

ตลอดไปเท่าน้ันเอง
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หน่ึงเดือนต่อมา

@ViperX Advertising

"บริษัทเราจะใช้โปรแกรมแชตที่ชื่อว่า Chatwork เวลาคุยงานกันจ้ะ  

หนูก็ต้องเร่ิมจากการสมัครอีเมล Gmail ก่อน จากนั้นก็สมัคร Account  

ใน Chatwork แล้วเดี๋ยวพ่ีแอดมินเขาจะเพ่ิมหนูเข้าไปในกรุ๊ปรวมของบริษัท

นะจ๊ะ พอเข้าไปแล้วหนูก็ไล่แอดรุ่นพ่ีในบริษัทแล้วก็ส่งข้อความไปทักทาย

แนะน�าตัวกับทุกคนด้วยนะ"

"ค่ะ!"

"ส่วนน่ีก็เป็นบัตรพนักงาน เอาไว้แตะบัตรเข้าออกงาน แล้วก็เอาไว ้

เปิดประตูออฟฟิศด้วยจ้ะ ระวังอย่าท�าหายล่ะ"

ฉันรับบัตรพนักงานสีขาวมาด้วยความตื่นเต้น มันเป็นบัตรพนักงาน 

ใบแรกในชีวิตของฉันเลยนะเนี่ย ก�าลังจะกลายเป็นสาวออฟฟิศเต็มตัวแล้ว

จริงๆ เหรอ ไม่อยากจะเชื่อเลย รู้สึกเหมือนเพ่ิงเรียนจบมาเมื่อวานเท่าน้ันเอง 

#ยังไม่อยากแก่

ชีวิตเด็กน้อยได้จบลงแล้วตั้งแต่วันนี้ไป เพราะฉันได้กลายเป็นผู้ใหญ่ 

วัยท�างานแล้ว จะมัวมาท�าอะไรเป็นเด็กๆ ไม่ได้

"เอาล่ะ มีตรงไหนสงสัยอะไรอีกมั้ยจ๊ะ"

"ไม่มีแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ"

"โอเค ถ้าง้ันนี่โต๊ะของเรา ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดีล่ะ มีอะไร 

สงสัยก็ถามพ่ีพลอยท่ีน่ังอยู่ข้างๆ ก็ได้ เค้าท�าต�าแหน่งล่ามเหมือนกัน ศึกษา

เรียนรู้งานจากพ่ีเค้าก็ได้"

"ค่ะ รบกวนด้วยนะคะพ่ีพลอย"

"จ้า" พ่ีพลอยที่น่ังอยู่โต๊ะข้างๆ หันมาย้ิมให้ฉันอย่างเป็นมิตร ท�าให้ฉัน 

รู้สึกอุ่นใจนิดหน่อยที่ไม่ต้องเจอกับเพ่ือนร่วมงานสุดใจร้ายตั้งแต่บริษัทแรก 

หลงัจากทีโ่ดนรุน่พ่ีท่ีมหา'ลยัขูม่าซะเยอะ เพราะสิง่หนึง่ทีน่่ากลวัย่ิงกว่างานยาก

ก็คือเพ่ือนร่วมงานแย่น่ีแหละ เคยได้ยินมัย้ คบัท่ีอยู่ได้ แต่คบัใจมนัอยู่ยากน่ะ

ช่วงเช้าของวันนั้นฉันได้พ่ีพลอยอธิบายสโคปงานของต�าแหน่งล่าม

ภาษาญ่ีปุน่ให้ฟัง รวมถึงได้รบังานแปลเอกสารเลก็ๆ น้อยๆ มาจากหวัหน้าทีม
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เซลส์ระหว่างรอให้ 'นาย' กลบัเข้าออฟฟิศในตอนบ่ายจะได้แนะน�าพนักงานใหม่ 

เพราะว่าตอนสัมภาษณ์งานเหมือนว่านายจะไม่อยู่ ฉันก็เลยได้คุยแต่กับ 

หัวหน้าแผนกล่ามภาษาญี่ปุน่และพี่ HR แค่สองคนเท่านั้น

และ 'นาย' ที่ว่านี่ก็คือนายญ่ีปุน่เจ้าของบริษัท หรือประธานบริษัท 

ViperX Advertising ท่ีฉันท�างานอยู่น่ีเองค่ะ 

"นายบริษัทเราหล่อมากเลยนะ อย่าเผลอหลงเสน่ห์เข้าล่ะ"

ระหว่างช่วงพักเที่ยงฉันก็ตามพวกรุ ่นพ่ีไปซื้อข้าวกล่องท่ีคอนบินี 

ก่อนจะมาน่ังกินข้าวกันท่ีโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าตึก ดูเหมือนว่าพักเที่ยงน่ีแหละ

จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเม้าท์เพราะตอนปกติทุกคนเงียบกันมากเลย

"ใช่ๆ เพราะเขาดุมากเลยแหละ ย่ิงวันไหนอารมณ์ไม่ดีนะ ไม่มีใคร 

เข้าหน้าติดหรอก"

"เวลาเงยีบๆ นีน่่ากลวัทีส่ดุเลย แต่เค้าก็ท�างานเก่งมากเลยนะ ขายงาน

ได้แต่แอก็เคาต์ใหญ่ๆ บางทงีานมาเป็นสบิย่ีสบิล้านก็ม"ี

"น่ันสิ เก่งจนไม่ต้องมีเลขาฯ เลยอ่ะ เพราะไม่มีใครท�างานได้ตาม 

ความคาดหวังของนายสักคน จนแบบท�าเองดีกว่าไรงี้"

"ถ้านายรับเลขาฯ นะฉันจะไปสมัครคนแรกเลย ถ้าได้มองหน้านาย 

ทุกวันต้องท�างานอย่างมีความสุขโคตรๆ แหง"

"แล้วแกว่าคนญ่ีปุน่ในออฟฟิศเราคนไหนหล่อสุดอ่ะ"

"หืม? อุย๊เลอืกยากจงั ถ้าเอาแค่หน้าตานะ ฉนัว่านายหล่อสดุแล้ว เอ๊ะ  

แต่ฮาโซเบะซังฝ่ายเซลส์ก็ดี..."

"ฉนัขอโหวตคาเมอซิงัเมเนเจอร์ทมีครเีอทีฟแล้วกัน หนุ่มเซอร์ๆ น่ีฉนัชอบ

นัก"

"อ้าว งัน้ฉนัจองมเินอซิงัแผนกมาร์เก็ตติง้นะ" พ่ีพลอยพูดขึน้บ้างก่อนจะ

หัวเราะคิกคกั

ฉันนั่งฟังพวกรุ่นพ่ีเลือกหนุ่มญ่ีปุ่นในออฟฟิศกันคนละคนสองคนด้วย 

รอยย้ิมโดยไม่ได้ผสมโรงเข้าไปด้วยเพราะฉนัก็ยังไม่รูจ้กัเลยสกัคน แต่ดเูหมอืน

จะหล่อหลายคนนะเน่ีย ฉนัโน้ตไว้ในใจเตรยีมไปโม้ให้ยัยพิณอจิฉาเล่นคืนนี้ 

จากน้ันเมื่อหมดเวลาพักเท่ียง หัวหน้าแผนกก็บอกว่าให้ฉันเตรียมตัว
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เข้าไปแนะน�าตัวกับนายแล้วก็เซ็นสัญญาเริ่มงานด้วยเลย 

ตื่นเต้นจังแฮะ ได้ยินว่าเขาดุ ฉันจะโดนดุด้วยมั้ยนะ

"เอ้า เข้าไปได้แล้วล่ะ นายรออยู่"

"ค่ะ!"

ฉันหายใจเข้าลึกสุดปอดก่อนจะเดินไปที่ห้องของ CEO ที่อยู่สุดปลาย 

ทางเดิน เป็นห้องเดียวที่ติดกับหน้าต่าง และเป็นห้องที่ (ได้ยินมาว่า) ไม่ค่อย 

มีใครอยากเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่เพราะกลัวนายที่สุดแสนจะดุคนน้ี ในหัว 

ก็จนิตนาการไปเรือ่ยว่านายจะหล่อเบอร์ไหนกัน...

จนกระท่ังมาถึงหน้าห้อง ฉันก็ยกมือขึ้นเคาะประตูสองทีเพ่ือเป็นการ 

ขออนุญาต และเสียงที่ตอบกลับมาจากอีกฟากหน่ึงของประตูก็ชวนให้รู้สึก 

คุ้นเคย...คล้ายกับว่าฉันเคยได้ยินเสียงน้ีท่ีไหนสักแห่งมาก่อน

แต่จะเป็นไปได้ยังไง มันไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นหรอกน่า

"ขออนุญาตนะคะ" 

ฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องท�างานที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายเน้นสีด�า 

และเทา ชวนให้รู้สึกเคร่งขรึมและร้อนแรงบอกไม่ถูก ฉันรู้สึกใจเต้นตึกตัก 

โดยไร้สาเหตุเมื่อมองเห็นชายร่างสูงในชุดสูทสีด�าสนิทยืนล้วงกระเป๋าหันหลัง

ให้ฉันอยู่ 

จนกระทั่งเขาละสายตาจากหน้าต่างกลับมาทางฉันนั่นแหละ...ถึงได้ 

รู้ว่าท�าไมหัวใจถึงได้เต้นแรงขนาดน้ี

เพราะฉันจ�ากลิ่นน�้าหอมเย้ายวนใจที่ผสมรวมกับกลิ่นบุหรี่กลายเป็น 

กลิ่นเฉพาะตัวท่ีแสนจะเซ็กซี่ของ 'เขา' ได้น่ันเอง 

ผู้ชายแปลกหน้าท่ีขโมยจูบฉันไปในคืนน้ัน!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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