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เขาเป็นผู้ชายที่มีสีเทาเหมือนควันบุหรี่

และเป็นแฟนเก่าของแม่...

พีรัชมองแผ่นหลังกว้างท่ีมีรอยข่วนเป็นทางยาว กระดูกสันหลังโค้งไป

ตามสัดส่วนได้รูปสวย กล้ามเนื้อตึงแน่นจากการออกก�าลังกายเป็นประจ�า 

ยังคงระอุอุ่นเพราะกิจกรรมเร่าร้อนในช่วงค�่าคืนที่ผ่านมา ผู้ชายคนนั้นน่ังอยู่

บนขอบเตียง เสี้ยวหน้าด้านข้างราวกับรูปปูนปั้น หล่อเหลาสมกับเป็นลูกครึ่ง

ไทย–เยอรมันวัยสี่สิบห้าปี

ทุกคนเรียกเขาว่า 'คุณกรรณ'

กรรณ ปรัชญ์ธนธาดา

ทายาทของ Thada Group เจ้าของธุรกิจโรงแรมหรูห้าแห่งในกรุงเทพฯ 

สองแห่งในเชียงใหม่ รวมถึงรีสอร์ตในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต เป็นนักธุรกิจท่ี

ก�าลังถูกจับตามองในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นผู้ชายท่ีมีข่าวน่าสนใจ 

ในแวดวงสังคมไฮโซ เคยขึ้นปกนิตยสาร Forbes และ GQ Thailand ก่อนจะ

หักอกผู้หญิงหลายคนด้วยการให้สัมภาษณ์ว่าก�าลังคบหาดูใจอยู่กับแม่ม่าย

ลูกติดเมื่อห้าปีที่แล้ว

ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของแม่...

นลิน สกุลวานิชเป็นผู้หญิงท่ีโชคดีที่สุด น่าอิจฉาท่ีสุด แต่เธอกลับท้ิง

1st Roll
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ผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วเดินจากไป

ใครจะรูว่้าเจ้าของฉายาพยัคฆ์หนุ่มในวงการอสงัหารมิทรพัย์ไทยก็อกหัก

ได้เหมือนกัน

คิดแล้วก็น่าข�า...

พีรัชจุดย้ิมขณะมองฝ่ายนั้นคาบบุหรี่นอกราคาแพงไว้ในปาก ดูดเอา 

สารนิโคตินเข้าปอด และปล่อยให้ควันสีเทาลอยฟุ้ง หลังจากเลิกกับแม่  

บางครั้งนักธุรกิจหนุ่มก็ยังแวะมาที่ Polaris & Moon Bar ซึ่งเป็นร้านอาหาร 

บนดาดฟ้าที่นลินสร้างขึ้นมาด้วยน�้าพักน�้าแรงของเธอเอง

และในทุกคร้ังชายหนุ่มจะเลือกที่น่ังตรงเคาน์เตอร์บาร์ ดื่มเฉพาะวิสก้ี 

และมองรอยยิ้มมีความสุขของแม่ด้วยแววตาว่างเปล่าแต่ปวดร้าวอยู่ในใจ

นั่นแหละคือจุดเริ่มต้น...

สี่ปีที่คบกับนลิน คุณกรรณดูแลแม่และดีกับเขาอยู่เสมอ

ผู้ชายคนนี้ท�าให้แม่มีความสุข และเพราะแม่มีความสุขเขาถึง 'ชอบ'  

คุณกรรณ

แต่สุดท้ายผู้หญิงใจร้ายคนนั้นก็ทิ้งทั้งเขาและคุณกรรณได้ลงคอ

ความปวดร้าวเกิดขึ้นในหัวใจทั้งสองดวงท�าให้พีรัชมองผ่านส�านึกผิด

ชอบชั่วดีที่เป็นสีเทาไม่ต่างกับควันบุหร่ี ในเมื่อแม่เลือกทางเดินของแม่ เขาก็

จะเลือกทางเดินในแบบของเขาเหมือนกัน

พีรัช 'ชอบ' คุณกรรณ

เขาไม่สนหรอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของแม่

เขาสนแค่ว่าจะท�าให้คณุกรรณมคีวามสขุได้มากกว่าผูห้ญิงใจร้ายคนน้ัน

ความคดินัน้ท�าให้ชายหนุ่มขยับตวั ผมสดี�าทิง้ตวัยาวลงมาถึงกลางหลงั 

คุณกรรณอัดนิโคตินเข้าปอดอีกคร้ัง แต่ยังไม่ทันพ่นควันพีรัชก็ยืดตัวข้ึนแล้ว

ประกบริมฝีปากกับคนตรงหน้า

จูบขมๆ เจือกลิ่นบุหรี่เต็มไปด้วยความปรารถนา...
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พีรัชแย่งสารก่อมะเร็งจากคนอายุมากกว่า ถ้ามันท�าให้คุณกรรณ 

ตายช้าลงและเขาตายเร็วขึ้น ถึงตอนนั้นเราคงได้จากโลกนี้ไปพร้อมกันพอดี

"สูบเยอะๆ ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ" พีรัชย้ิมบอกพลางแย่งบุหรี่จาก 

มือของคุณกรรณ แต่แทนที่จะท้ิงเขากลับสูบมันต่อจากคนอายุมากกว่า  

รสชาติขมเฝื ่อนให้ความรู ้สึกดุดันไม่ต่างอะไรกับนักธุรกิจหนุ่มตรงหน้า  

กลุ่มควันสีเทาอ้อยอิ่งอยู่ในแสงสลัวท�าให้พีรัชมองเห็นริมฝีปากบางขยับเป็น

รอยยิ้มแค่เพียงจางๆ เท่านั้น

"เธอก็ควรเลิกแย่งมันไปจากฉันได้แล้ว"

จบประโยคนั้นชายหนุ่มก็หัวเราะข�าแล้วประกบริมฝีปากกับคุณกรรณ

อีกครั้ง

คราวนี้นักธุรกิจหนุ่มเป็นฝ่ายแย่งนิโคตินคืนจากปากของพีรัช แขน 

แข็งแรงกดคนอายุน้อยกว่าจมลงกับเตียง พีรัชต้องใช้ความพยายามเป็น 

อย่างมากเพ่ือไม่ให้เถ้าบุหร่ีตกลงบนฟูกนอน ขณะท่ีฝ่ายนั้นละเลียดรสชาต ิ

ขมเฝื่อนจากปลายลิ้นสู่ปลายลิ้นแล้วกลืนกินอย่างหิวกระหาย

สัมผัสนุ่มนวลแต่กลับรุกเร้าท�าเอาก้อนเนื้อในอกซ้ายเต้นอย่างรุนแรง

พีรัชรู้สึกเหมือนคนก�าลังจะจมน�้า แต่สุดท้ายผู้ชายคนน้ีก็ท�าให้เขา

หายใจได้อีกครั้ง

พวกเขาสบตากันผ่านความเงียบงัน พีรัชมองเงาสะท้อนของตัวเอง 

ในหน่วยตาคู่นั้น นัยน์ตาของคุณกรรณเป็นสีด�าสนิทเหมือนท้องฟ้าในยาม

ค�่าคืน น่าใจหายที่มันว่างเปล่าจนเขาอ่านความรู้สึกของผู้ชายคนนี้ไม่ออก

ที่แน่ๆ มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบเดียวกับที่คุณกรรณมองแม่

เขารู้...เพราะเขาคอยมองแววตาคู่นั้นอยู่เสมอ...

"คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องเครียด...คุณเครียดอะไรอยู่หรือครับ"  

เขากระซิบถามเสียงนุ่ม มืออุ่นลูบแก้มสากอย่างอ่อนโยน เขาปรารถนาให้ 

คุณกรรณมองเห็นความรู้สึกจากใจแค่เพียงสักครั้ง แต่ฝ่ายน้ันกลับปฏิเสธ 

ด้วยค�าสั้นๆ เหมือนอย่างเคย

"นอนได้แล้วจิ้งจอกน้อย"
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ริมฝีปากร้อนจัดประทับลงบนหน้าผาก สัมผัสน้ันนุ่มนวลชวนฝัน แต่ 

พีรัชรู้ดีว่าคุณกรรณแค่เอ็นดูเขาในฐานะลูกชายของแฟนเก่าเท่านั้น

"จะกลับแล้วเหรอครับ"

"พรุ่งนี้ฉันต้องท�างาน"

"ค้างท่ีน่ีไหม" เขาถาม แต่ค�าตอบคือคุณกรรณลุกไปแต่งตัวเงียบๆ  

และเขาก็ได้แต่มองอย่างเงียบๆ เพราะมันไม่เคยได้ผล

หลังจากเลิกกับแม่คุณกรรณก็ไม่เคยนอนค้างที่บ้านอีก พีรัชเข้าใจ 

เพราะที่นี่มีแต่ความสุขของนลินอยู่เต็มไปหมด ท้ังกรอบรูปบนโต๊ะข้างเตียง 

ภาพวาดสนี�า้ท่ีแขวนอยู่บนผนงั หรอืแม้กระท่ังเมนูโปรดอย่างแกงฮงัเลท่ีแช่ฟรซี 

อยู่ในตู้เย็น ทุกอย่างเป็นความทรงจ�าที่คอยทิ่มแทงใจให้ปวดร้าวได้ทุกครั้ง...

ชายหนุ่มจมอยู่กับความคิดของตนเองจนกระท่ังเสียงเปิดและปิด 

ประตูห้องดังขึ้น

คณุกรรณกลบัไปแล้ว หนึง่ปีทีผ่่านมาไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง เรือ่งของเรา 

จบลงบนเตียง ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

ความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ เตือนพีรัชว่าอย่าคาดหวังกับความสัมพันธ ์

ในระยะยาวเพราะทุกอย่างจบลงนับตั้งแต่หยิบบุหรี่ขึ้นมาใส่ปากแล้วจุดไฟ

เขามองเพดานว่างเปล่าแล้วถอนหายใจอีกครั้ง

บุหรี่ไหม้จนถึงก้นกรองท�าให้ชายหนุ่มรู้สึกตัว เขาขย้ีมันกับกระถาง 

พลูด่างบนโต๊ะข้างเตียงและบังเอิญสบตากับคนในกรอบรูป พีรัชมองรอยย้ิม

สดใสของแม่อยู่สักพักก่อนตัดสินใจดึงรูปน้ันออกมาและหยิบไฟแช็กไปท่ี

ระเบยีง ลมเย็นในยามค�า่คนืพัดกลิน่ดอกปีบโชยมา ฟ้าสว่างวาบอยู่ในท่ีไกลๆ 

บอกให้รู้ว่าอีกไม่นานฝนคงจะตก ชั่วขณะหน่ึงเขานึกถึงความทรงจ�าท่ียังคง

แจ่มชัดและสวยงามอยู่ในใจเสมอ

ตอนน้ันเด็กชายพีรัชอายุแค่ห้าขวบ เขาออกไปเล่นน�้าฝนกับแม่  

ทั้งสองคนช่วยกันเก็บดอกบัว ว่ิงจับกบตัวเล็กๆ และลื่นล้มกันท้ังคู่ก่อนจะ

หัวเราะออกมา พอยายมาเจอเข้าแม่ก็โดนดุไปตามระเบียบ แต่เธอกลับย้ิม
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แล้วบอกว่าเราควรได้ช�าระล้างความเศร้าออกไปจากใจบ้าง

เด็กชายพีรัชในวัยห้าขวบไม่เข้าใจค�าพูดของแม่หรอก...

แต่พอโตขึ้นแม่ก็สอนให้เขาท้ิงความทุกข์แล้วมองไปข้างหน้า นลิน 

บอกเสมอว่าอยากเห็นเขาเป็นคนที่มีความสุข เพราะฉะน้ันเขาจึงพยายาม 

ที่จะมีความสุขแม้ในวันที่แม่ทิ้งเขาไป

พีรัชมองความสุขของแม่ที่ตอนน้ีกลายเป็นความเจ็บปวดของเขาใน 

รูปถ่าย

เขาจุดไฟแช็กและปล่อยให้เปลวไฟเผาไหม้

ถ้าความสุขคือการทิ้งความทุกข์แล้วเริ่มต้นใหม่

ตอนนี้เขาก็ทิ้งรูปแม่ไปอีกหนึ่งใบแล้ว...
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พีรัชเกลียดการตื่นเช้า แต่เพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับเขาจึงลุกออกจาก

เตียงพร้อมกับอาการปวดหัว น่าเสียดายท่ีฝนตกลงมาตอนเช้ามืดท�าให้วันนี้

อากาศด ีเขาน่าจะได้นอนต่ออกีสกัหน่อย แต่สดุท้ายพีรชัก็ตดัใจจากเตยีงนุ่มๆ 

เดนิเข้าห้องน�า้ เขาสบตากับคนในกระจกมองรอยช�า้สีกุหลาบเข้มบ้างอ่อนบ้าง

ปรากฏอยู่ท่ัวทั้งตัว แน่นอนว่าเป็นฝีมือของคุณกรรณท้ังหมด เซ็กซ์ของเรา 

สองคนดุดันและเร่าร้อนเสมอจนบางครั้งชายหนุ่มก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเวลา 

อยู่กับแม่ คุณกรรณจะอ่อนโยนกับเธอมากน้อยแค่ไหน

มีอะไรที่เขาได้มากกว่านลินบ้าง...

พีรชัเอยีงคอ ยกมอืลบูรอยเข้ียวบนผวิขาวจดั ถ้าเขาเป็นจิง้จอกคณุกรรณ 

ก็คือเสือดีๆ นี่เอง

แบบนี้เรียกว่าการแสดงความเป็นเจ้าของได้ไหมนะ

ถ้าใช่มันก็ท�าให้เขาอารมณ์ดีข้ึนบ้างแล้วล่ะ แต่ชักจะรู้สึกเหมือนเป็น 

พวกมาโซคิสต์เข้าไปทุกวัน...

ชายหนุ่มยักไหล่กับความคิดของตัวเองก่อนจะอาบน�า้ล้างหน้าล้างตา

เรียกความสดชื่น จากนั้นก็สวมแค่กางเกงยีนตัวโปรดลงมาชั้นล่าง เขาเปิด 

ตู้เย็นแล้วยกมือรวบผมขณะที่ก้มลงมองว่ามีอะไรกินบ้าง แต่ก็ต้องผิดหวัง

เพราะเจอแค่นมกับน�้าเปล่าและขนมปังโฮลวีตที่หมดอายุวันนี้พอดี

ถ้าแม่อยู่ท่ีน่ี...ในตู้เย็นคงจะเต็มไปด้วยของกิน และคุณกรรณก็คงจะ 

2nd Roll
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นั่งจิบกาแฟอยู่ที่โต๊ะทานข้าวขณะที่นลินง่วนอยู่กับมื้อเช้าของเธอ

แต่ก็ช่างเถอะ...เขาไม่สนหรอกว่าแม่มีความสุขอยู่ที่ไหน

เขาอยู่คนเดียวได้ แถมดีเสียด้วย

พีรัชหยิบขนมปังท่ีหมดอายุวันนี้ใส่ปากขณะมองดูว่าเขาต้องซื้ออะไร 

มาใส่ตู้เย็นบ้าง นอกจากน�้าเปล่ากับนมแล้วยังมีผักกาดขาวเห่ียวๆ ที่เหลือ 

จากการท�าสุก้ีเมื่อหลายวันก่อนอยู่ในช่องแช่ผัก กับแกงฮังเลของโปรดแม ่

ในช่องฟรีซ ชายหนุ่มทิ้งท้ังหมดลงถังขยะพลางคิดว่าเขาควรซื้อของสดมา 

ติดตู้เย็นไว้บ้างก็ดี ถึงจะไม่ได้ท�าอาหารเก่งเหมือนแม่ แต่อย่างน้อยเขาก็ 

ต้มสุกี้กินเองได้

พีรัชกินขนมปังเปล่าๆ เป็นแผ่นท่ีสองตอนได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังข้ึน  

เขาเทนมใส่แก้ว ปล่อยให้โทรศัพท์ดังอยู่สักพักก่อนจะกดรับโดยไม่มองชื่อ 

คนโทรเข้า

[ตื่นหรือยังคะ พี่โทรมาปลุกหรือเปล่าเนี่ย]

ประโยคทักทายจากคนคุ้นเคยท�าให้พีรัชหัวเราะออกมาเบาๆ คนที่อยู่

ปลายสายคือเชฟของ Polaris & Moon Bar เธอเป็นเชฟท่ีท�างานด้วยกัน 

มาตั้งแต่เปิดร้านและสนิทสนมกับเขาเป็นอย่างดี

"ตื่นแล้วครับ พี่นุชมีอะไรหรือเปล่า"

[มีค่ะ วันนี้น้องพีชจะเข้าร้านตอนกี่โมงคะ พี่อยากคุยเรื่องเมนูใหม่]

ชายหนุ่มมองนาฬิกาทีแ่ขวนอยู่บนผนัง วนัน้ีวนัศกุร์สิน้เดอืนเขาต้องไป

ท�าธุระที่ธนาคาร

"สักประมาณบ่ายสามนะครับพ่ีนุช ขอพีชไปจัดการเรื่องเงินก่อนแล้ว 

เราค่อยมาคุยกัน"

[โอเคค่ะ แล้วเจอกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมทานข้าวเช้าด้วยล่ะ]

ฝ่ายนั้นก�าชับเพราะรู้ดีว่าปกติแล้วเขาไม่ตื่นมากินข้าวเช้า

พีรัชหัวเราะเป็นค�าตอบก่อนวางสาย คุณกรรณชอบเรียกเขาว่าจิ้งจอก

เพราะสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน เขาชอบบรรยากาศ 

ของกลางคืนมากกว่าตอนเช้า ชอบท้องฟ้าสีด�าไร้ดาวท่ีดูเหมือนก�ามะหย่ี  
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ชอบพระจันทร์ที่เปลี่ยนรูปร่างจากก้อนกลมๆ กลายเป็นจันทร์เสี้ยว และ 

ชอบถนนโล่งๆ เวลาขับรถกลับบ้านตอนตีสอง

พีรัชเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่ 

เขากลับเลือกท�างานที่ร้านตอนกลางคืน Polaris & Moon Bar เป็นส่วนหนึ่ง

ของเขากับแม่ นลินใช้เงินเก็บท้ังหมดในชีวิตมาลงทุนกับร้านน้ี (ซึ่งเขาแอบรู้ 

ทีหลังว่าแม่ได้รับความช่วยเหลือนิดหน่อยจากคุณกรรณ) ถึงแม้ตอนน้ีแม่ 

จะไม่ได้เป็นคนดูแลร้านแล้ว แต่เขาจะท�าทุกอย่างให้ดีกว่าผู้หญิงคนนั้น  

ดีกว่าผู้หญิงที่เก่งที่สุดในสายตาของคุณกรรณ...

ชายหนุ่มจัดการนมกับขนมปังจนหมดก่อนจะข้ึนไปแต่งตัวบนห้อง  

ยังเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงกว่าห้างจะเปิด นอกจากธุระท่ีธนาคารแล้วเขา 

ต้องซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน และอาจจะซื้อหนังสือหรือดีวีดีหนังสักเรื่อง 

มาไว้ดูแก้เบื่อตอนกลางวันด้วย

[---------------------------------------------]

นาฬิกาบอกเวลาบ่ายโมงคร่ึงตอนเขาลากรถเข็นออกมาจากห้าง  

หลังจากท�าธุระเร่ืองเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยพีรัชก็แวะซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีอยู่ชั้น

ล่างสดุเพ่ือซือ้ของจ�าเป็น แต่ดเูหมอืนว่าวนันีเ้ขาจะเดนิเลอืกของเพลนิไปหน่อย

เพราะกว่าจะรู้ตัวอีกทีเขาก็ต้องรีบออกจากห้างเพ่ือไปให้ทันเวลานัดตอน 

บ่ายสาม

ชายหนุ่มย้ายของจากรถเข็นใส่ท้ายรถโฟล์กสวาเกน บีเทิลสีเขียวมิ้นต์ 

ที่จอดอยู่ไม่ไกลประตูทางเข้า รถคันนี้ได้มาจากเงินโบนัสของแม่และเงินเก็บ

จากงานพิเศษท่ีพีรัชเคยท�าสมัยเรียนมหา'ลัย จ�าได้ว่าตอนน้ันทะเลาะกัน 

แทบตายเพราะแม่ชอบสีเขียวแต่เขาชอบสีฟ้า สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะยอม 

พบกันครึ่งทาง แล้วก็ได้โฟล์กสวาเกนสีเขียวมิ้นต์คันน้ีมาในราคามือสอง  

ถึงจะไม่ใช่รถใหม่ แต่อย่างน้อยๆ มันก็ท�าให้การเดินทางของเขากับแม ่

ไม่ล�าบากมากนัก
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พีรชัขับรถออกจากห้างไปยังโรงแรมรเิวอร์วิวทีต่ัง้อยู่รมิแม่น�า้เจ้าพระยา 

การจราจรช่วงบ่ายวันศุกร์สิ้นเดือนค่อนข้างแย่ ใช้เวลาประมาณหน่ึงชั่วโมง

เขาก็ถึงที่หมาย Polaris & Moon Bar อยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมแห่งนี้

รเิวอร์วิวเป็นโรงแรมสามดาว ธุรกิจกงสขีองครอบครวัเศรษฐเีก่าท่ีช่วงนี้

ได้ข่าวว่าสถานะทางการเงินไม่ค่อยจะดีนัก ช่วงปีสองปีมานี้แขกน้อยลง 

อย่างเห็นได้ชัดเพราะเปลี่ยนมือผู้บริหารจากรุ่นพ่อมาสู่รุ ่นลูก คุณพรชัย 

เจ้าของใหม่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรง โรงแรมก็เลยไม่มีการพัฒนา 

ลูกค้าคอมเพลนเร่ืองพนักงานและการให้บริการที่แย่ ดีหน่อยก็ตรงวิวสวยๆ 

ริมแม่น�้าเจ้าพระยากับห้องพักราคาถูกกว่าโรงแรมริมแม่น�้าทั่วไปจึงท�าให้ 

พอมีลูกค้าอยู่บ้าง

จดุเด่นอกีอย่างหน่ึงทีท่�าให้โรงแรมน้ีเป็นท่ีรูจ้กัก็คอื Polaris & Moon Bar

โรงแรมเปิดพ้ืนที่ให้คนนอกเข้ามาประมูลท�าธุรกิจเมื่อสี่ปีก่อน สมัยท่ี 

ผูบ้รหิารยังเป็นรุน่พ่อ และด้วยเส้นสายของคุณกรรณแม่เขาจงึประมลูได้พ้ืนท่ี

บนชัน้ดาดฟ้า เหมาะกับการท�าธุรกิจร้านอาหารกินบรรยากาศรมิแม่น�า้เจ้าพระยา  

Polaris & Moon Bar ก็เลยเกิดขึ้นมาในตอนนั้น

พีรัชก้าวออกมาจากลิฟต์แล้วมองไปรอบๆ ร้านอาหารที่เขารัก

ที่นี่มีทั้งห้องกระจกและส่วนที่เป็นโอเพนแอร์ นอกจากอาหารจะอร่อย

แล้วยังมีบาร์เคร่ืองดื่มน�าเข้าไวน์จากต่างประเทศ การตกแต่งสไตล์ลอฟต ์

บวกกับแสงไฟนวลๆ ท�าให้บรรยากาศของร้านดูโรแมนติก ถ้าให้เลือก 

สถานที่ดินเนอร์ส�าหรับคู่รักแล้วล่ะก็ Polaris & Moon Bar มักจะเป็นตัวเลือก

ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มลูกค้าเสมอ

"มาเลตไปสิบนาทีนะคะ"

โผล่หน้ามาปุ๊บ คนโทรตามเขาแต่เช้าก็รอบ่นอยู่หน้าบาร์ พีรัชเข้าไป 

กอดเอวสาวร่างอวบ เกยคางบนบ่ากว้างก่อนจะย้ิมปะเหลาะ นุชนารถเป็น 

ทั้งเชฟ เป็นทั้งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เธอมักจะเข้มงวดกับพนักงานทุกคน รวมถึง

เจ้าของร้านอย่างพีรัชด้วย

Page Cigarettes after Sex.indd   13 30/10/2561 BE   11:30



Cigarettes after Sex14

"ก็วันศุกร์สิ้นเดือนรถมันติดน่ีครับ" เสียงทุ้มกระซิบออดอ้อน ก่อนเขา 

จะโดนฟาดเพียะที่แขนไปหน่ึงทีเพราะท�าให้นุชนารถใจอ่อน บาร์เทนเดอร ์

ท่ีก�าลังเช็ดแก้วอยู่ถึงกับหลุดข�าเพราะนุชนารถไม่เคยปั้นหน้าดุพีรัชได้เกิน 

ห้านาทีเลยสักครั้ง

"รู้ว่ารถติดก็อย่าไปเถลไถลสิคะ"

"โธ่...พีชไม่ได้ไปเถลไถลที่ไหนเลย แค่แวะซื้อของเข้าบ้านแต่ไม่ถนัด

เลือกของเองก็เลยนานไปหน่อย ถ้ามีพี่คนสวยแถวนี้มาช่วยก็คงจะดี"

"ปากหวาน~" บาร์เทนเดอร์หนุ่มพูดด้วยน�้าเสียงกล้ัวหัวเราะ พีรัช 

หันไปยักคิ้วให้ นุชนารถขืนตัวจากอ้อมกอดแล้วตบแก้มเจ้าของร้านเบาๆ  

หญิงสาวยิ้มหวานอย่างคนรู้ทัน

"ไม่ต้องมาฉอเลาะเลยค่ะคนดี สวยๆ อย่างพี่ไม่ใช่สเป็กเราหรอก!"

พีรัชหัวเราะข�า เขายกมือยอมแพ้ก่อนจะดึงเก้าอี้ออกมาน่ัง นุชนารถ 

ส่งกระดาษรายงานให้ทันที

"นี่ค่ะ เมนูพิเศษที่น้องพีชขอเมื่อวันก่อน"

ชายหนุ่มย่ืนมอืออกไปรบักระดาษทีเ่ขียนสรปุรายการอาหาร วัตถุดบิท่ีใช้  

รวมถึงราคา ช่วงนี้หน้าฝนคนน้อยเขาเลยขอให้พ่ีนุชคิดรายการอาหารพิเศษ

และโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้า พีรัชอยากได้อาหารที่ทานคู่กับไวน์ หรือ

อาหารที่มีไวน์เป็นส่วนประกอบเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์ชั้นดี

"พ่ีคิดเมนูจากวัตถุดิบท่ีเราใช้กันประจ�าอยู่แล้ว อาจจะมีเพ่ิมเติม 

นิดหน่อยอย่างพวกผักผลไม้ตามฤดูกาล น้องพีชอ่านแล้วอยากปรับเพ่ิม 

หรือลดตรงไหนก็บอกได้นะ"

พีรัชพยักหน้า เมนูใหม่ของพ่ีนุชท�าเอาน�้าลายสอ นึกได้ว่านอกจาก 

นมกับขนมปังหมดอายุในตู้เย็นแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทานอะไรอีก เท่าน้ันแหละ

กระเพาะอาหารที่ว่างเปล่าก็ออกอาการประท้วงทันที

"เดี๋ยวพีชจะอ่านให้ละเอียดอีกทีนะครับ แต่ตอนน้ีขอข้าวกินก่อน 

ได้ไหม หิวจะตายอยู่แล้ว"

"อ้าว! แล้วไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะคะ"
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"ก็พี่นุชไม่เปิดโอกาสให้น้องพีชพูดเลยนี่ครับ"

พีรัชหัวเราะเมื่อบาร์เทนเดอร์หนุ่มเข้าข้างเขาจนโดนสายตาพิฆาต  

พ่ีนุชแยกเขี้ยวขณะที่สองหนุ่มสบตากันแล้วแอบย้ิมข�า เพราะอยู่ด้วยกันมา

ตั้งแต่เปิดร้านแรกๆ จึงท�าให้สนิทสนมกันอย่างที่เห็น นอกจากพ่ีนุชผู้ช่วย 

ผู ้จัดการร้านกับพ่ีป้องบาร์เทนเดอร์ พีรัชก็ยังมีพ่ีจอยพนักงานบัญชีกับ 

พี่โจเชฟอีกคนที่มักจะขลุกอยู่แต่ในครัว

แม่เรียกเขาว่า 'น้องพีช' ทุกคนก็เลยติดปากเรียกน้องพีชตามไปด้วย

มีแค่เด็กเสิร์ฟที่เป็นพนักงานพาร์ตไทม์สองสามคนเท่าน้ันแหละท่ี 

เรียกเขาว่าพี่พีช

ก็พีรัชเพิ่งจะอายุยี่สิบห้าปีและเรียนจบมาได้แค่สองปีเอง...

"อยากกินอะไรคะ เดีย๋วบอกเดก็ลงไปสัง่โจให้" พ่ีนุชหนัมาถามหลงัจาก

สั่งให้บาร์เทนเดอร์หนุ่มหุบปากและเช็ดแก้วท้ังหมดรวมถึงเคาน์เตอร์บาร์ 

ให้สะอาดเอี่ยมอ่องภายในหนึ่งชั่วโมง

"อยากกินกะเพรากุ้งสดฝีมือพ่ีโจครับ ใส่แครอต ข้าวโพดอ่อน กับ

ถั่วฝักยาวด้วย ขอข้าวเยอะๆ"

ชายหนุ่มยิ้มหวาน แต่เมนูนั้นท�าเอาเชฟสาวถึงกับกุมขมับ

ลืมไปว่าจ้ิงจอกตัวน้ีเป็นสัตว์กินผัก ในทุกๆ เมนูของพีรัชจะต้องมีผัก 

มาเป็นส่วนประกอบเสมอ...

[---------------------------------------------]

ฟ้ามืดลงแล้ว...

นอกจากวันนี้จะเป็นวันศุกร์สิ้นเดือน ค�่าคืนน้ีก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะตก 

ลงมาอีกด้วย ท�าให้ Polaris & Moon Bar เริ่มมีลูกค้าต้ังแต่หัวค�่า ท่ีน่ีเปิด 

ตอนห้าโมงเย็นและปิดครัวตอนห้าทุ่ม ส่วนบาร์เครื่องดื่มปิดตอนเที่ยงคืนครึ่ง 

กว่าลูกค้าจะทยอยกลับกันหมดก็ตีหนึ่งพอดี

ทุกคืนพีรัชจะน่ังอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ ช่วยพ่ีป้องท�าเครื่องด่ืมบ้าง  
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คุยกับลูกค้าบ้าง เขาสนุกเวลาได้เจอคน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

คนใหม่ๆ แขกของ Polaris & Moon Bar ส่วนใหญ่จะเป็นวัยท�างาน ถ้าวันไหน

โชคดพีีรชัก็อาจจะโน้มน้าวใจลกูค้ากระเป๋าหนักให้เปิดไวน์ขวดละหมืน่ระหว่าง

ที่นั่งคุยกันได้สบาย

"วันนี้คุณกรรณจะมาไหมครับ"

ค�าถามจากบาร์เทนเดอร์หนุ่มท�าให้คนท่ีก�าลังน่ังมองบรรยากาศถึงกับ

ชะงัก

"ไม่รู ้เหมือนกัน" พีรัชตอบเสียงเรียบขณะท่ีจับปอยผมทัดหู ลมเย็น 

บนชั้นดาดฟ้าท�าเอาหัวยุ่งไปหมด เขาต้องรวบผมยาวไว้ตลอดจะได้ไม่เกะกะ

เวลาท�างาน

"แล้วน้องพีชมองทางเข้าร้านท�าไม"

ประโยคนั้นท�าเอาคนถูกจับได้ถึงกับหัวเราะข�า พีรัชไม่ตอบค�าถามแต่

มองไปทางอืน่ เป็นอนัรูกั้นว่าคณุกรรณจะมาทีน่ีท่กุคนืวนัศกุร์ และท่ีน่ังประจ�า

ของนักธุรกิจหนุ่มคือเก้าอี้บาร์ตรงหน้าเจ้าของร้าน

ปกป้องท�าหน้าท่ีบาร์เทนเดอร์อยู่ตรงน้ีมานาน ทุกครั้งคุณกรรณจะสั่ง

วิสก้ีและนั่งจิบคนเดียวเงียบๆ ปล่อยให้พีรัชเป็นฝ่ายชวนคุย แต่ในบางครั้ง 

ที่เจ้าของร้านไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาพูด ท้ังสองคนก็จะน่ังเงียบ จมอยู่กับ 

ความคิดของตัวเอง ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องราวอยู่ภายในใจ มันเป็นความรู้สึกท่ี

คนนอกอย่างปกป้องไม่มวีนัเข้าใจ แต่ก็หวังว่าสกัวันคนทีเ่ขาเห็นเป็นน้องชาย

จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพยายามเสียที

"สังเกตว่าวันไหนท่ีคุณกรรณมา ไม่มีใครมาน่ังคุยกับน้องพีชตรงน้ีเลย

นะครับ" บาร์เทนเดอร์หนุ่มชวนคุยขณะผสมเครื่องดื่ม ปกติพื้นที่ตรงหน้าบาร์

จะมีลูกค้าทั้งชายและหญิงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาตลอด ทุกคนม ี

จุดประสงค์เดียวกันคือเจ้าของร้านอัธยาศัยดี แต่ถ้าวันไหนท่ีคุณกรรณน่ัง 

อยู่ตรงน้ี เคาน์เตอร์บาร์จะเงียบสงบมากเป็นพิเศษเหมือนนักธุรกิจหนุ่ม 

มีอ�านาจมืดยังไงยังงั้น

"ก็ที่ตรงนี้มันของคุณกรรณ"
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พีรชัยักไหล่เหมอืนไม่ใช่เรือ่งแปลก แต่ปกป้องกลบัท�าเสยีงหึอยู่ในล�าคอ

ที่ของคุณกรรณมันก็ใช่ แต่ยังไม่เคยเห็นใครเข้ามาร่วมวงกับนักธุรกิจ

หนุ่มเลยสักคน ทั้งที่การนั่งคุยกับลูกค้าพร้อมกันสามคนพีรัชก็ยังท�ามาแล้ว

สรุปว่ามันคืออ�านาจมืดจริงๆ นั่นแหละ...

แต่เป็นอ�านาจมืดท่ีแผ่ขยายปกคลุมทีละนิดจนแม้แต่เจ้าของร้านเอง 

ก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้า

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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