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1st Roll
เขาเป็นผู้ชายที่มีสีเทาเหมือนควันบุหรี่
และเป็นแฟนเก่าของแม่...
พีรัชมองแผ่นหลังกว้างที่มีรอยข่วนเป็นทางยาว กระดูกสันหลังโค้งไป
ตามสัดส่วนได้รูปสวย กล้ามเนื้อตึงแน่นจากการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
ยังคงระอุอุ่นเพราะกิจกรรมเร่าร้อนในช่วงค�่ำคืนที่ผ่านมา ผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่
บนขอบเตียง เสี้ยวหน้าด้านข้างราวกับรูปปูนปั้น หล่อเหลาสมกับเป็นลูกครึ่ง
ไทย–เยอรมันวัยสี่สิบห้าปี
ทุกคนเรียกเขาว่า 'คุณกรรณ'
กรรณ ปรัชญ์ธนธาดา
ทายาทของ Thada Group เจ้าของธุรกิจโรงแรมหรูห้าแห่งในกรุงเทพฯ
สองแห่งในเชียงใหม่ รวมถึงรีสอร์ตในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต เป็นนักธุรกิจที่
ก�ำลังถูกจับตามองในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นผู้ชายที่มีข่าวน่าสนใจ
ในแวดวงสังคมไฮโซ เคยขึ้นปกนิตยสาร Forbes และ GQ Thailand ก่อนจะ
หักอกผู้หญิงหลายคนด้วยการให้สัมภาษณ์ว่าก�ำลังคบหาดูใจอยู่กับแม่ม่าย
ลูกติดเมื่อห้าปีที่แล้ว
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของแม่...
นลิน สกุลวานิชเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด น่าอิจฉาที่สุด แต่เธอกลับทิ้ง
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ผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วเดินจากไป
ใครจะรูว้ า่ เจ้าของฉายาพยัคฆ์หนุม่ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยก็อกหัก
ได้เหมือนกัน
คิดแล้วก็น่าข�ำ...
พีรัชจุดยิ้มขณะมองฝ่ายนั้นคาบบุหรี่นอกราคาแพงไว้ในปาก ดูดเอา
สารนิโคตินเข้าปอด และปล่อยให้ควันสีเทาลอยฟุ้ง หลังจากเลิกกับแม่
บางครั้งนักธุรกิจหนุ่มก็ยังแวะมาที่ Polaris & Moon Bar ซึ่งเป็นร้านอาหาร
บนดาดฟ้าที่นลินสร้างขึ้นมาด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของเธอเอง
และในทุกครั้งชายหนุ่มจะเลือกที่นั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์ ดื่มเฉพาะวิสกี้
และมองรอยยิ้มมีความสุขของแม่ด้วยแววตาว่างเปล่าแต่ปวดร้าวอยู่ในใจ
นั่นแหละคือจุดเริ่มต้น...
สี่ปีที่คบกับนลิน คุณกรรณดูแลแม่และดีกับเขาอยู่เสมอ
ผู้ชายคนนี้ท�ำให้แม่มีความสุข และเพราะแม่มีความสุขเขาถึง 'ชอบ'
คุณกรรณ
แต่สุดท้ายผู้หญิงใจร้ายคนนั้นก็ทิ้งทั้งเขาและคุณกรรณได้ลงคอ
ความปวดร้าวเกิดขึ้นในหัวใจทั้งสองดวงท�ำให้พีรัชมองผ่านส�ำนึกผิด
ชอบชั่วดีที่เป็นสีเทาไม่ต่างกับควันบุหรี่ ในเมื่อแม่เลือกทางเดินของแม่ เขาก็
จะเลือกทางเดินในแบบของเขาเหมือนกัน
พีรัช 'ชอบ' คุณกรรณ
เขาไม่สนหรอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของแม่
เขาสนแค่วา่ จะท�ำให้คณ
ุ กรรณมีความสุขได้มากกว่าผูห้ ญิงใจร้ายคนนัน้
ความคิดนัน้ ท�ำให้ชายหนุม่ ขยับตัว ผมสีดำ� ทิง้ ตัวยาวลงมาถึงกลางหลัง
คุณกรรณอัดนิโคตินเข้าปอดอีกครั้ง แต่ยังไม่ทันพ่นควันพีรัชก็ยืดตัวขึ้นแล้ว
ประกบริมฝีปากกับคนตรงหน้า
จูบขมๆ เจือกลิ่นบุหรี่เต็มไปด้วยความปรารถนา...
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พีรัชแย่งสารก่อมะเร็งจากคนอายุมากกว่า ถ้ามันท�ำให้คุณกรรณ
ตายช้าลงและเขาตายเร็วขึ้น ถึงตอนนั้นเราคงได้จากโลกนี้ไปพร้อมกันพอดี
"สูบเยอะๆ ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ" พีรัชยิ้มบอกพลางแย่งบุหรี่จาก
มือของคุณกรรณ แต่แทนที่จะทิ้งเขากลับสูบมันต่อจากคนอายุมากกว่า
รสชาติ ข มเฝื ่ อ นให้ ค วามรู ้ สึ ก ดุ ดั น ไม่ ต ่ า งอะไรกั บ นั ก ธุ ร กิ จ หนุ ่ ม ตรงหน้ า
กลุ่มควันสีเทาอ้อยอิ่งอยู่ในแสงสลัวท�ำให้พีรัชมองเห็นริมฝีปากบางขยับเป็น
รอยยิ้มแค่เพียงจางๆ เท่านั้น
"เธอก็ควรเลิกแย่งมันไปจากฉันได้แล้ว"
จบประโยคนั้นชายหนุ่มก็หัวเราะข�ำแล้วประกบริมฝีปากกับคุณกรรณ
อีกครั้ง
คราวนี้นักธุรกิจหนุ่มเป็นฝ่ายแย่งนิโคตินคืนจากปากของพีรัช แขน
แข็งแรงกดคนอายุน้อยกว่าจมลงกับเตียง พีรัชต้องใช้ความพยายามเป็น
อย่างมากเพื่อไม่ให้เถ้าบุหรี่ตกลงบนฟูกนอน ขณะที่ฝ่ายนั้นละเลียดรสชาติ
ขมเฝื่อนจากปลายลิ้นสู่ปลายลิ้นแล้วกลืนกินอย่างหิวกระหาย
สัมผัสนุ่มนวลแต่กลับรุกเร้าท�ำเอาก้อนเนื้อในอกซ้ายเต้นอย่างรุนแรง
พีรัชรู้สึกเหมือนคนก�ำลังจะจมน�้ำ แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ท�ำให้เขา
หายใจได้อีกครั้ง
พวกเขาสบตากันผ่านความเงียบงัน พีรัชมองเงาสะท้อนของตัวเอง
ในหน่วยตาคู่นั้น นัยน์ตาของคุณกรรณเป็นสีด�ำสนิทเหมือนท้องฟ้าในยาม
ค�่ำคืน น่าใจหายที่มันว่างเปล่าจนเขาอ่านความรู้สึกของผู้ชายคนนี้ไม่ออก
ที่แน่ๆ มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบเดียวกับที่คุณกรรณมองแม่
เขารู้...เพราะเขาคอยมองแววตาคู่นั้นอยู่เสมอ...
"คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องเครียด...คุณเครียดอะไรอยู่หรือครับ"
เขากระซิบถามเสียงนุ่ม มืออุ่นลูบแก้มสากอย่างอ่อนโยน เขาปรารถนาให้
คุณกรรณมองเห็นความรู้สึกจากใจแค่เพียงสักครั้ง แต่ฝ่ายนั้นกลับปฏิเสธ
ด้วยค�ำสั้นๆ เหมือนอย่างเคย
"นอนได้แล้วจิ้งจอกน้อย"
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ริมฝีปากร้อนจัดประทับลงบนหน้าผาก สัมผัสนั้นนุ่มนวลชวนฝัน แต่
พีรัชรู้ดีว่าคุณกรรณแค่เอ็นดูเขาในฐานะลูกชายของแฟนเก่าเท่านั้น
"จะกลับแล้วเหรอครับ"
"พรุ่งนี้ฉันต้องท�ำงาน"
"ค้างที่นี่ไหม" เขาถาม แต่ค�ำตอบคือคุณกรรณลุกไปแต่งตัวเงียบๆ
และเขาก็ได้แต่มองอย่างเงียบๆ เพราะมันไม่เคยได้ผล
หลังจากเลิกกับแม่คุณกรรณก็ไม่เคยนอนค้างที่บ้านอีก พีรัชเข้าใจ
เพราะที่นี่มีแต่ความสุขของนลินอยู่เต็มไปหมด ทั้งกรอบรูปบนโต๊ะข้างเตียง
ภาพวาดสีนำ�้ ทีแ่ ขวนอยูบ่ นผนัง หรือแม้กระทัง่ เมนูโปรดอย่างแกงฮังเลทีแ่ ช่ฟรีซ
อยู่ในตู้เย็น ทุกอย่างเป็นความทรงจ�ำที่คอยทิ่มแทงใจให้ปวดร้าวได้ทุกครั้ง...
ชายหนุ่มจมอยู่กับความคิดของตนเองจนกระทั่งเสียงเปิดและปิด
ประตูห้องดังขึ้น
คุณกรรณกลับไปแล้ว หนึง่ ปีทผี่ า่ นมาไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง เรือ่ งของเรา
จบลงบนเตียง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น
ความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ เตือนพีรัชว่าอย่าคาดหวังกับความสัมพันธ์
ในระยะยาวเพราะทุกอย่างจบลงนับตั้งแต่หยิบบุหรี่ขึ้นมาใส่ปากแล้วจุดไฟ
เขามองเพดานว่างเปล่าแล้วถอนหายใจอีกครั้ง
บุหรี่ไหม้จนถึงก้นกรองท�ำให้ชายหนุ่มรู้สึกตัว เขาขยี้มันกับกระถาง
พลูด่างบนโต๊ะข้างเตียงและบังเอิญสบตากับคนในกรอบรูป พีรัชมองรอยยิ้ม
สดใสของแม่อยู่สักพักก่อนตัดสินใจดึงรูปนั้นออกมาและหยิบไฟแช็กไปที่
ระเบียง ลมเย็นในยามค�ำ่ คืนพัดกลิน่ ดอกปีบโชยมา ฟ้าสว่างวาบอยูใ่ นทีไ่ กลๆ
บอกให้รู้ว่าอีกไม่นานฝนคงจะตก ชั่วขณะหนึ่งเขานึกถึงความทรงจ�ำที่ยังคง
แจ่มชัดและสวยงามอยู่ในใจเสมอ
ตอนนั้ น เด็ ก ชายพี รั ช อายุ แ ค่ ห ้ า ขวบ เขาออกไปเล่ น น�้ ำฝนกั บ แม่
ทั้งสองคนช่วยกันเก็บดอกบัว วิ่งจับกบตัวเล็กๆ และลื่นล้มกันทั้งคู่ก่อนจะ
หัวเราะออกมา พอยายมาเจอเข้าแม่ก็โดนดุไปตามระเบียบ แต่เธอกลับยิ้ม
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แล้วบอกว่าเราควรได้ช�ำระล้างความเศร้าออกไปจากใจบ้าง
เด็กชายพีรัชในวัยห้าขวบไม่เข้าใจค�ำพูดของแม่หรอก...
แต่พอโตขึ้นแม่ก็สอนให้เขาทิ้งความทุกข์แล้วมองไปข้างหน้า นลิน
บอกเสมอว่าอยากเห็นเขาเป็นคนที่มีความสุข เพราะฉะนั้นเขาจึงพยายาม
ที่จะมีความสุขแม้ในวันที่แม่ทิ้งเขาไป
พีรัชมองความสุขของแม่ที่ตอนนี้กลายเป็นความเจ็บปวดของเขาใน
รูปถ่าย
เขาจุดไฟแช็กและปล่อยให้เปลวไฟเผาไหม้
ถ้าความสุขคือการทิ้งความทุกข์แล้วเริ่มต้นใหม่
ตอนนี้เขาก็ทิ้งรูปแม่ไปอีกหนึ่งใบแล้ว...
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2nd Roll
พีรัชเกลียดการตื่นเช้า แต่เพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับเขาจึงลุกออกจาก
เตียงพร้อมกับอาการปวดหัว น่าเสียดายที่ฝนตกลงมาตอนเช้ามืดท�ำให้วันนี้
อากาศดี เขาน่าจะได้นอนต่ออีกสักหน่อย แต่สดุ ท้ายพีรชั ก็ตดั ใจจากเตียงนุม่ ๆ
เดินเข้าห้องน�ำ้ เขาสบตากับคนในกระจกมองรอยช�ำ้ สีกหุ ลาบเข้มบ้างอ่อนบ้าง
ปรากฏอยู่ทั่วทั้งตัว แน่นอนว่าเป็นฝีมือของคุณกรรณทั้งหมด เซ็กซ์ของเรา
สองคนดุดันและเร่าร้อนเสมอจนบางครั้งชายหนุ่มก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเวลา
อยู่กับแม่ คุณกรรณจะอ่อนโยนกับเธอมากน้อยแค่ไหน
มีอะไรที่เขาได้มากกว่านลินบ้าง...
พีรชั เอียงคอ ยกมือลูบรอยเขีย้ วบนผิวขาวจัด ถ้าเขาเป็นจิง้ จอกคุณกรรณ
ก็คือเสือดีๆ นี่เอง
แบบนี้เรียกว่าการแสดงความเป็นเจ้าของได้ไหมนะ
ถ้าใช่มันก็ท�ำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นบ้างแล้วล่ะ แต่ชักจะรู้สึกเหมือนเป็น
พวกมาโซคิสต์เข้าไปทุกวัน...
ชายหนุ่มยักไหล่กับความคิดของตัวเองก่อนจะอาบน�ำ้ ล้างหน้าล้างตา
เรียกความสดชื่น จากนั้นก็สวมแค่กางเกงยีนตัวโปรดลงมาชั้นล่าง เขาเปิด
ตู้เย็นแล้วยกมือรวบผมขณะที่ก้มลงมองว่ามีอะไรกินบ้าง แต่ก็ต้องผิดหวัง
เพราะเจอแค่นมกับน�้ำเปล่าและขนมปังโฮลวีตที่หมดอายุวันนี้พอดี
ถ้าแม่อยู่ที่นี่...ในตู้เย็นคงจะเต็มไปด้วยของกิน และคุณกรรณก็คงจะ
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นั่งจิบกาแฟอยู่ที่โต๊ะทานข้าวขณะที่นลินง่วนอยู่กับมื้อเช้าของเธอ
แต่ก็ช่างเถอะ...เขาไม่สนหรอกว่าแม่มีความสุขอยู่ที่ไหน
เขาอยู่คนเดียวได้ แถมดีเสียด้วย
พีรัชหยิบขนมปังที่หมดอายุวันนี้ใส่ปากขณะมองดูว่าเขาต้องซื้ออะไร
มาใส่ตู้เย็นบ้าง นอกจากน�้ำเปล่ากับนมแล้วยังมีผักกาดขาวเหี่ยวๆ ที่เหลือ
จากการท�ำสุก้ีเมื่อหลายวันก่อนอยู่ในช่องแช่ผัก กับแกงฮังเลของโปรดแม่
ในช่องฟรีซ ชายหนุ่มทิ้งทั้งหมดลงถังขยะพลางคิดว่าเขาควรซื้อของสดมา
ติดตู้เย็นไว้บ้างก็ดี ถึงจะไม่ได้ท�ำอาหารเก่งเหมือนแม่ แต่อย่างน้อยเขาก็
ต้มสุกี้กินเองได้
พีรัชกินขนมปังเปล่าๆ เป็นแผ่นที่สองตอนได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
เขาเทนมใส่แก้ว ปล่อยให้โทรศัพท์ดังอยู่สักพักก่อนจะกดรับโดยไม่มองชื่อ
คนโทรเข้า
[ตื่นหรือยังคะ พี่โทรมาปลุกหรือเปล่าเนี่ย]
ประโยคทักทายจากคนคุ้นเคยท�ำให้พีรัชหัวเราะออกมาเบาๆ คนที่อยู่
ปลายสายคือเชฟของ Polaris & Moon Bar เธอเป็นเชฟที่ท�ำงานด้วยกัน
มาตั้งแต่เปิดร้านและสนิทสนมกับเขาเป็นอย่างดี
"ตื่นแล้วครับ พี่นุชมีอะไรหรือเปล่า"
[มีค่ะ วันนี้น้องพีชจะเข้าร้านตอนกี่โมงคะ พี่อยากคุยเรื่องเมนูใหม่]
ชายหนุม่ มองนาฬิกาทีแ่ ขวนอยูบ่ นผนัง วันนีว้ นั ศุกร์สนิ้ เดือนเขาต้องไป
ท�ำธุระที่ธนาคาร
"สักประมาณบ่ายสามนะครับพี่นุช ขอพีชไปจัดการเรื่องเงินก่อนแล้ว
เราค่อยมาคุยกัน"
[โอเคค่ะ แล้วเจอกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมทานข้าวเช้าด้วยล่ะ]
ฝ่ายนั้นก�ำชับเพราะรู้ดีว่าปกติแล้วเขาไม่ตื่นมากินข้าวเช้า
พีรัชหัวเราะเป็นค�ำตอบก่อนวางสาย คุณกรรณชอบเรียกเขาว่าจิ้งจอก
เพราะสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน เขาชอบบรรยากาศ
ของกลางคืนมากกว่าตอนเช้า ชอบท้องฟ้าสีด�ำไร้ดาวที่ดูเหมือนก�ำมะหยี่
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ชอบพระจันทร์ที่เปลี่ยนรูปร่างจากก้อนกลมๆ กลายเป็นจันทร์เสี้ยว และ
ชอบถนนโล่งๆ เวลาขับรถกลับบ้านตอนตีสอง
พีรัชเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่
เขากลับเลือกท�ำงานที่ร้านตอนกลางคืน Polaris & Moon Bar เป็นส่วนหนึ่ง
ของเขากับแม่ นลินใช้เงินเก็บทั้งหมดในชีวิตมาลงทุนกับร้านนี้ (ซึ่งเขาแอบรู้
ทีหลังว่าแม่ได้รับความช่วยเหลือนิดหน่อยจากคุณกรรณ) ถึงแม้ตอนนี้แม่
จะไม่ได้เป็นคนดูแลร้านแล้ว แต่เขาจะท�ำทุกอย่างให้ดีกว่าผู้หญิงคนนั้น
ดีกว่าผู้หญิงที่เก่งที่สุดในสายตาของคุณกรรณ...
ชายหนุ่มจัดการนมกับขนมปังจนหมดก่อนจะขึ้นไปแต่งตัวบนห้อง
ยังเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงกว่าห้างจะเปิด นอกจากธุระที่ธนาคารแล้วเขา
ต้องซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน และอาจจะซื้อหนังสือหรือดีวีดีหนังสักเรื่อง
มาไว้ดูแก้เบื่อตอนกลางวันด้วย
[---------------------------------------------]
นาฬิ ก าบอกเวลาบ่ า ยโมงครึ่ ง ตอนเขาลากรถเข็ น ออกมาจากห้ า ง
หลังจากท�ำธุระเรื่องเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยพีรัชก็แวะซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ชั้น
ล่างสุดเพือ่ ซือ้ ของจ�ำเป็น แต่ดเู หมือนว่าวันนีเ้ ขาจะเดินเลือกของเพลินไปหน่อย
เพราะกว่าจะรู้ตัวอีกทีเขาก็ต้องรีบออกจากห้างเพื่อไปให้ทันเวลานัดตอน
บ่ายสาม
ชายหนุ่มย้ายของจากรถเข็นใส่ท้ายรถโฟล์กสวาเกน บีเทิลสีเขียวมิ้นต์
ที่จอดอยู่ไม่ไกลประตูทางเข้า รถคันนี้ได้มาจากเงินโบนัสของแม่และเงินเก็บ
จากงานพิเศษที่พีรัชเคยท�ำสมัยเรียนมหา'ลัย จ�ำได้ว่าตอนนั้นทะเลาะกัน
แทบตายเพราะแม่ชอบสีเขียวแต่เขาชอบสีฟ้า สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะยอม
พบกันครึ่งทาง แล้วก็ได้โฟล์กสวาเกนสีเขียวมิ้นต์คันนี้มาในราคามือสอง
ถึงจะไม่ใช่รถใหม่ แต่อย่างน้อยๆ มันก็ท�ำให้การเดินทางของเขากับแม่
ไม่ล�ำบากมากนัก
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พีรชั ขับรถออกจากห้างไปยังโรงแรมริเวอร์ววิ ทีต่ งั้ อยูร่ มิ แม่นำ้� เจ้าพระยา
การจราจรช่วงบ่ายวันศุกร์สิ้นเดือนค่อนข้างแย่ ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
เขาก็ถึงที่หมาย Polaris & Moon Bar อยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมแห่งนี้
ริเวอร์ววิ เป็นโรงแรมสามดาว ธุรกิจกงสีของครอบครัวเศรษฐีเก่าทีช่ ว่ งนี้
ได้ข่าวว่าสถานะทางการเงินไม่ค่อยจะดีนัก ช่วงปีสองปีมานี้แขกน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัดเพราะเปลี่ยนมือผู้บริหารจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูก คุณพรชัย
เจ้าของใหม่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรง โรงแรมก็เลยไม่มีการพัฒนา
ลูกค้าคอมเพลนเรื่องพนักงานและการให้บริการที่แย่ ดีหน่อยก็ตรงวิวสวยๆ
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยากับห้องพักราคาถูกกว่าโรงแรมริมแม่น�้ำทั่วไปจึงท�ำให้
พอมีลูกค้าอยู่บ้าง
จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้โรงแรมนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ก็คอื Polaris & Moon Bar
โรงแรมเปิดพื้นที่ให้คนนอกเข้ามาประมูลท�ำธุรกิจเมื่อสี่ปีก่อน สมัยที่
ผูบ้ ริหารยังเป็นรุน่ พ่อ และด้วยเส้นสายของคุณกรรณแม่เขาจึงประมูลได้พนื้ ที่
บนชัน้ ดาดฟ้า เหมาะกับการท�ำธุรกิจร้านอาหารกินบรรยากาศริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
Polaris & Moon Bar ก็เลยเกิดขึ้นมาในตอนนั้น
พีรัชก้าวออกมาจากลิฟต์แล้วมองไปรอบๆ ร้านอาหารที่เขารัก
ที่น่ีมีทั้งห้องกระจกและส่วนที่เป็นโอเพนแอร์ นอกจากอาหารจะอร่อย
แล้วยังมีบาร์เครื่องดื่มน�ำเข้าไวน์จากต่างประเทศ การตกแต่งสไตล์ลอฟต์
บวกกั บ แสงไฟนวลๆ ท� ำ ให้ บ รรยากาศของร้ า นดู โ รแมนติ ก ถ้ า ให้ เ ลื อ ก
สถานที่ดินเนอร์ส�ำหรับคู่รักแล้วล่ะก็ Polaris & Moon Bar มักจะเป็นตัวเลือก
ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มลูกค้าเสมอ
"มาเลตไปสิบนาทีนะคะ"
โผล่หน้ามาปุ๊บ คนโทรตามเขาแต่เช้าก็รอบ่นอยู่หน้าบาร์ พีรัชเข้าไป
กอดเอวสาวร่างอวบ เกยคางบนบ่ากว้างก่อนจะยิ้มปะเหลาะ นุชนารถเป็น
ทั้งเชฟ เป็นทั้งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เธอมักจะเข้มงวดกับพนักงานทุกคน รวมถึง
เจ้าของร้านอย่างพีรัชด้วย
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"ก็วันศุกร์สิ้นเดือนรถมันติดนี่ครับ" เสียงทุ้มกระซิบออดอ้อน ก่อนเขา
จะโดนฟาดเพียะที่แขนไปหนึ่งทีเพราะท�ำให้นุชนารถใจอ่อน บาร์เทนเดอร์
ที่ก�ำลังเช็ดแก้วอยู่ถึงกับหลุดข�ำเพราะนุชนารถไม่เคยปั้นหน้าดุพีรัชได้เกิน
ห้านาทีเลยสักครั้ง
"รู้ว่ารถติดก็อย่าไปเถลไถลสิคะ"
"โธ่...พีชไม่ได้ไปเถลไถลที่ไหนเลย แค่แวะซื้อของเข้าบ้านแต่ไม่ถนัด
เลือกของเองก็เลยนานไปหน่อย ถ้ามีพี่คนสวยแถวนี้มาช่วยก็คงจะดี"
"ปากหวาน~" บาร์เทนเดอร์หนุ่มพูดด้วยน�้ำเสียงกลั้วหัวเราะ พีรัช
หันไปยักคิ้วให้ นุชนารถขืนตัวจากอ้อมกอดแล้วตบแก้มเจ้าของร้านเบาๆ
หญิงสาวยิ้มหวานอย่างคนรู้ทัน
"ไม่ต้องมาฉอเลาะเลยค่ะคนดี สวยๆ อย่างพี่ไม่ใช่สเป็กเราหรอก!"
พีรัชหัวเราะข�ำ เขายกมือยอมแพ้ก่อนจะดึงเก้าอี้ออกมานั่ง นุชนารถ
ส่งกระดาษรายงานให้ทันที
"นี่ค่ะ เมนูพิเศษที่น้องพีชขอเมื่อวันก่อน"
ชายหนุม่ ยืน่ มือออกไปรับกระดาษทีเ่ ขียนสรุปรายการอาหาร วัตถุดบิ ทีใ่ ช้
รวมถึงราคา ช่วงนี้หน้าฝนคนน้อยเขาเลยขอให้พี่นุชคิดรายการอาหารพิเศษ
และโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้า พีรัชอยากได้อาหารที่ทานคู่กับไวน์ หรือ
อาหารที่มีไวน์เป็นส่วนประกอบเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์ชั้นดี
"พี่ คิ ด เมนู จ ากวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ราใช้ กั น ประจ� ำ อยู ่ แ ล้ ว อาจจะมี เ พิ่ ม เติ ม
นิดหน่อยอย่างพวกผักผลไม้ตามฤดูกาล น้องพีชอ่านแล้วอยากปรับเพิ่ม
หรือลดตรงไหนก็บอกได้นะ"
พีรัชพยักหน้า เมนูใหม่ของพี่นุชท�ำเอาน�้ำลายสอ นึกได้ว่านอกจาก
นมกับขนมปังหมดอายุในตู้เย็นแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทานอะไรอีก เท่านั้นแหละ
กระเพาะอาหารที่ว่างเปล่าก็ออกอาการประท้วงทันที
"เดี๋ ยวพีชจะอ่านให้ล ะเอีย ดอีก ทีนะครั บ แต่ ตอนนี้ ข อข้ า วกิ น ก่ อน
ได้ไหม หิวจะตายอยู่แล้ว"
"อ้าว! แล้วไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะคะ"
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"ก็พี่นุชไม่เปิดโอกาสให้น้องพีชพูดเลยนี่ครับ"
พีรัชหัวเราะเมื่อบาร์เทนเดอร์หนุ่มเข้าข้างเขาจนโดนสายตาพิฆาต
พี่นุชแยกเขี้ยวขณะที่สองหนุ่มสบตากันแล้วแอบยิ้มข�ำ เพราะอยู่ด้วยกันมา
ตั้งแต่เปิดร้านแรกๆ จึงท�ำให้สนิทสนมกันอย่างที่เห็น นอกจากพี่นุชผู้ช่วย
ผู ้ จั ด การร้ า นกั บ พี่ ป ้ อ งบาร์ เ ทนเดอร์ พี รั ช ก็ ยั ง มี พี่ จ อยพนั ก งานบั ญ ชี กั บ
พี่โจเชฟอีกคนที่มักจะขลุกอยู่แต่ในครัว
แม่เรียกเขาว่า 'น้องพีช' ทุกคนก็เลยติดปากเรียกน้องพีชตามไปด้วย
มีแค่เด็กเสิร์ฟที่เป็นพนักงานพาร์ตไทม์สองสามคนเท่านั้นแหละที่
เรียกเขาว่าพี่พีช
ก็พีรัชเพิ่งจะอายุยี่สิบห้าปีและเรียนจบมาได้แค่สองปีเอง...
"อยากกินอะไรคะ เดีย๋ วบอกเด็กลงไปสัง่ โจให้" พีน่ ชุ หันมาถามหลังจาก
สั่งให้บาร์เทนเดอร์หนุ่มหุบปากและเช็ดแก้วทั้งหมดรวมถึงเคาน์เตอร์บาร์
ให้สะอาดเอี่ยมอ่องภายในหนึ่งชั่วโมง
"อยากกินกะเพรากุ้งสดฝีมือพี่โจครับ ใส่แครอต ข้าวโพดอ่อน กับ
ถั่วฝักยาวด้วย ขอข้าวเยอะๆ"
ชายหนุ่มยิ้มหวาน แต่เมนูนั้นท�ำเอาเชฟสาวถึงกับกุมขมับ
ลืมไปว่าจิ้งจอกตัวนี้เป็นสัตว์กินผัก ในทุกๆ เมนูของพีรัชจะต้องมีผัก
มาเป็นส่วนประกอบเสมอ...
[---------------------------------------------]
ฟ้ามืดลงแล้ว...
นอกจากวันนี้จะเป็นวันศุกร์สิ้นเดือน ค�่ำคืนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะตก
ลงมาอีกด้วย ท�ำให้ Polaris & Moon Bar เริ่มมีลูกค้าตั้งแต่หัวค�่ำ ที่นี่เปิด
ตอนห้าโมงเย็นและปิดครัวตอนห้าทุ่ม ส่วนบาร์เครื่องดื่มปิดตอนเที่ยงคืนครึ่ง
กว่าลูกค้าจะทยอยกลับกันหมดก็ตีหนึ่งพอดี
ทุกคืนพีรัชจะนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ ช่วยพี่ป้องท�ำเครื่องดื่มบ้าง
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คุยกับลูกค้าบ้าง เขาสนุกเวลาได้เจอคน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คนใหม่ๆ แขกของ Polaris & Moon Bar ส่วนใหญ่จะเป็นวัยท�ำงาน ถ้าวันไหน
โชคดีพรี ชั ก็อาจจะโน้มน้าวใจลูกค้ากระเป๋าหนักให้เปิดไวน์ขวดละหมืน่ ระหว่าง
ที่นั่งคุยกันได้สบาย
"วันนี้คุณกรรณจะมาไหมครับ"
ค�ำถามจากบาร์เทนเดอร์หนุ่มท�ำให้คนที่ก�ำลังนั่งมองบรรยากาศถึงกับ
ชะงัก
"ไม่รู้เหมือนกัน" พีรัชตอบเสียงเรียบขณะที่จับปอยผมทัดหู ลมเย็น
บนชั้นดาดฟ้าท�ำเอาหัวยุ่งไปหมด เขาต้องรวบผมยาวไว้ตลอดจะได้ไม่เกะกะ
เวลาท�ำงาน
"แล้วน้องพีชมองทางเข้าร้านท�ำไม"
ประโยคนั้นท�ำเอาคนถูกจับได้ถึงกับหัวเราะข�ำ พีรัชไม่ตอบค�ำถามแต่
มองไปทางอืน่ เป็นอันรูก้ นั ว่าคุณกรรณจะมาทีน่ ที่ กุ คืนวันศุกร์ และทีน่ งั่ ประจ�ำ
ของนักธุรกิจหนุ่มคือเก้าอี้บาร์ตรงหน้าเจ้าของร้าน
ปกป้องท�ำหน้าที่บาร์เทนเดอร์อยู่ตรงนี้มานาน ทุกครั้งคุณกรรณจะสั่ง
วิสกี้และนั่งจิบคนเดียวเงียบๆ ปล่อยให้พีรัชเป็นฝ่ายชวนคุย แต่ในบางครั้ง
ที่เจ้าของร้านไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาพูด ทั้งสองคนก็จะนั่งเงียบ จมอยู่กับ
ความคิดของตัวเอง ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องราวอยู่ภายในใจ มันเป็นความรู้สึกที่
คนนอกอย่างปกป้องไม่มวี นั เข้าใจ แต่กห็ วังว่าสักวันคนทีเ่ ขาเห็นเป็นน้องชาย
จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพยายามเสียที
"สังเกตว่าวันไหนที่คุณกรรณมา ไม่มีใครมานั่งคุยกับน้องพีชตรงนี้เลย
นะครับ" บาร์เทนเดอร์หนุ่มชวนคุยขณะผสมเครื่องดื่ม ปกติพื้นที่ตรงหน้าบาร์
จะมี ลู ก ค้ า ทั้ ง ชายและหญิ ง ผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นเข้ า มาตลอด ทุ ก คนมี
จุดประสงค์เดียวกันคือเจ้าของร้านอัธยาศัยดี แต่ถ้าวันไหนที่คุณกรรณนั่ง
อยู่ตรงนี้ เคาน์เตอร์บาร์จะเงียบสงบมากเป็นพิเศษเหมือนนักธุรกิจหนุ่ม
มีอ�ำนาจมืดยังไงยังงั้น
"ก็ที่ตรงนี้มันของคุณกรรณ"
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พีรชั ยักไหล่เหมือนไม่ใช่เรือ่ งแปลก แต่ปกป้องกลับท�ำเสียงหึอยูใ่ นล�ำคอ
ที่ของคุณกรรณมันก็ใช่ แต่ยังไม่เคยเห็นใครเข้ามาร่วมวงกับนักธุรกิจ
หนุ่มเลยสักคน ทั้งที่การนั่งคุยกับลูกค้าพร้อมกันสามคนพีรัชก็ยังท�ำมาแล้ว
สรุปว่ามันคืออ�ำนาจมืดจริงๆ นั่นแหละ...
แต่เป็นอ�ำนาจมืดที่แผ่ขยายปกคลุมทีละนิดจนแม้แต่เจ้าของร้านเอง
ก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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