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"โกรธท�าไมครับ คุณเองไม่ใช่เหรอที่อยากมีเวลาอยู่ด้วยกัน"
"แล้วยังไง"
"ก.็..Just like my propose ผมอยากให้เวลาตอ่จากนีม้คุีณรวมอยูด้่วย แค.่..

ใจรอ้นนดิหน่อย อยากเริม่ตัง้แต่วนันีเ้ทา่นัน้เอง"



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว  

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งท่ียังชัดเจนอยู่ในใจคือ 

ความทรงจ�าและความสขุจากเรือ่งราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกบันกัอ่านเสมอมา ช่ือของ 

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู่เรื่อยๆ ซ่ึง

ส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ 

อย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็นความรู้สึกดีท่ีประทับแน่น

อยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่านท่ีอยู ่

ร่วมกบัเรามาในการเดนิทางอันแสนยาวนาน และเพือ่มอบความสขุ สดใส ละมุนละไม

ของความรักให้กบันกัอ่านรุน่ใหม่ๆ ได้รูจ้กั หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนงัสอืของเราจะท�าให้ 

นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุน่และสามารถยิม้ได้ด้วยหัวใจท่ีเตมิเตม็ด้วยความหวานล�า้

ไปด้วยกันค่ะ

'บอสหน้าตายกะยยัสอางค์' ผลงานของ 'นายน้อย' ท่ีอยู่ในมอืนกัอ่านในตอนนี้  

ดูจากช่ือก็เดาได้ไม่ยากว่าต้องเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศอย่างแน่นอน  

จดุเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ของ 'สอางค์' พนกังานสาวหน้าหมวยกบับอสหน้าตายนายฝรัง่

นามว่า 'โทมสั แบรนดอน' กเ็พราะเขาต้องการงานท่ีเพอร์เฟ็กต์ท่ีสดุ จนเธอต้องอยู ่

แก้โปรเจ็กต์กับเขาหลังเลิกงานทุกเย็น แต่แล้วเขาก็เริ่มท�าตัวแปลกๆ ซ่ึงก่อให้เกิด 

ความป่ันป่วนข้ึนในหัวใจ จนเธอต้องหาวธีิมาพสิจูน์ว่าแท้จรงิแล้วเขารูส้กึอย่างไรกนัแน่ 

เพราะหน้านิง่ๆ ท่ีเขาแสดงออกมานัน้ท�าให้เธอดูไม่ออก แต่ก็ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าผูช่้วย 
หนุม่หล่อท่ีหามาจะท�าให้เรือ่งราวย่ิงยุ่งไปกนัใหญ่หรอืไม่ เพราะเขาคนนัน้ดนัตกหลมุรกัเธอ

ซะนี ่อย่ามัวแต่สงสยัแล้วพลกิหน้ากระดาษไปหาค�าตอบกนัเลยดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�าน�า





นายน้อยเป็นคนเขียนนยิายรกัท่ีคนมักเข้าใจว่าเป็นผูช้ายจากนามปากกา

เรียนจบด้านภาษา แต่ไม่ได้ใช้งานอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้

เริ่มขีดๆ เขียนๆ ตอนอยู่ ม.3 และส่งวนต่อให้เพื่อนอ่าน

สิง่ท่ีท�าให้ดใีจมากคอืการท่ีเพือ่นต่างห้องเดนิมาถามว่าตอนใหม่มาหรอืยงั

มีนิยายเล่มแรกเมื่อปี 2546

ปัจจุบันได้ลองท�างานในหลายสาขา

แต่มักเกี่ยวข้องกับงานสร้างจินตนาการเป็นส่วนใหญ่
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ประวัตินักเขียน
นายน้อย



แนะน�าตัวละคร

สอางค์ (เอิง) สาวออฟฟิศ เช้ือสายจีน อาศัยอยู ่กับอาม่าและหลานสามคน 
  ที่มาอยู่ด้วยชั่วคราว (ลูกของพี่ชาย) เป็นคนเข้าข้างตัวเอง คิดอะไร 
  จกุจกิแบบผูห้ญงิ ใช้อารมณ์อยู่เหนอืเหตผุลบ่อยๆ ตดัสนิใจอะไรง่ายๆ  
  คิดเองเออเองเก่ง เป็นคนจิตใจดี ซุ่มซ่าม แล้วก็ซื่อกว่าที่ตัวเองคิด  
  มักจะแก้ตัวแทนการขอโทษ ไม่ถามอะไรตรงๆ ทั้งที่สงสัย

โทมัส แบรนดอน หนุ่มอเมริกัน มาท�างานในประเทศไทย เป็นเจ้านายของสอางค์  
  ตามค�าอธบิายของเธอ เขาเป็นคนเจ้าระเบียบ รกัความสมบูรณ์แบบ  
  ดูดี แต่ดุเกินไป ความจริงเขาเป็นคนท่ีแยกงานกับเรื่องส่วนตัว 
  ออกจากกัน เวลาอยู่กับตัวเองจะสบายๆ กว่าที่คิด หรือเวลาอยู่กับ 
  สอางค์นอกเวลางานจะค่อนข้างขี้แกล้ง และชอบแซว เป็นคนที่เน้น 
  การกระท�ามากกว่าค�าพูด

องค์อร (ส้ม) เพือ่นของสอางค์ตัง้แต่มัธยม เป็นมนษุย์ไม่มีพษิภยัท่ีทางบ้านรวยมาก 
  จนว่างมาวุ่นวายกับเพ่ือนได้ตลอด เห็นเรื่องรักของอีกฝ่ายเป็น 
  เรื่องบันเทิงของตัวเอง สนุกกับทุกเรื่องที่ท�า

แกรริก  หนุ่มอิตาเลียน คนรู้จักของส้มท่ีเจ้าตัวพามาเป็นตัวแปรของเรื่อง 
  ระหว่างสอางค์กบัโทมัส เป็นคนสบายๆ ไม่ยดึตดิกบัอะไร รกัชวีติโสด  
  เห็นว่าเร่ืองท่ีส้มเสนอมาเป็นเรือ่งสนกุ จงึตกลงเข้าร่วมขบวนการด้วย
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แม้ว่าจะเลยเวลาเท่ียงมาแล้วกต็าม แต่พนกังานส่วนใหญ่ในออฟฟิศ 

ยังคงนัง่ท�างานง่วนอยู่ตามโต๊ะของตนโดยไม่มทีีท่าว่าจะลกุไปไหน ดงันัน้ 

พอมีเสียงใครสักคนเริ่มเรียกหาป้าแม่บ้านให้ออกไปซ้ือข้าวกลางวันมาให้ 

รายการอาหารยาวเหยยีดจงึถกูส่งต่อกนัมาอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ

"ใจเย็นๆ ค่า ป้ามีแค่สองมือนะ ถือมาไม่หมดสามสิบกล่องหรอก"

"โธ่ป้า ถอืว่ายกน�า้หนกัออกก�าลงักายกแ็ล้วกนั พวกเราลงไปซ้ือเองไม่ได้

จรงิๆ" พนกังานชายสวมแว่นหนาร้องบอกด้วยน�า้เสยีงใกล้เดีย้งเตม็ที

"เกดิอะไรข้ึนหรอืคะ ท�าไมวนันีถ้งึนัง่กนัเตม็ออฟฟิศได้ ทุกทีไม่ทันเท่ียง 

กห็ายกนัไปหมดแล้ว"

"พายุลงในที่ประชุมเมื่อเช้าน่ะสิ บอสใหม่ของป้าอย่างโหดเลย!"

"จรงิหรอืคะ" ถามอย่างไม่ค่อยเช่ือนกั "เห็นแกย้ิมทักป้าทุกเช้า ดูไม่น่า

จะเป็นคนดอุะไร"

"น้อยซะท่ีไหนล่ะ ป้ารบีลงไปซ้ือข้าวให้พวกเราก่อนดกีว่า หิวจะแย่อยูแ่ล้ว

เนีย่"

"ค่าๆ คุณเฉ่ือย ได้ค่ะ" แม่บ้านวัยกลางคนรับค�าแล้วรีบลงลิฟต์ไป 

บทที่

1



บอสหน้าตายกะยัยสอางค์ 8

ตามค�าขอ

เฉ่ือยหรอืนายพรีะท่ีเพิง่สัง่ข้าวเสรจ็หันมาทางหญงิสาวซ่ึงนัง่ก้มหน้างดุ 

ป่ันงานในมอืเป็นระวงิ ทุกๆ ห้านาทีเธอจะเหลอืบตาข้ึนมองนาฬิกาตัง้โต๊ะ 

ท่ีคดิไปเองว่าเดนิเรว็ย่ิงกว่าวันไหนๆ

ความรูส้กึตอนนี้ไม่ต่างจากตอนท�าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยัเลยสกันดิ 

เวลากไ็ม่มี ตโีจทย์กไ็ม่ได้ ถ้าเสนองานลวกๆ ไปตอนนีมี้หวงัโดนสวดกลบัมา

อีกแน่ๆ

"เอิงไม่กินอะไรเหรอ ป้าเขาลงไปแล้วนะ"

"ไม่เอา! ใส่แว่นหนาขนาดนัน้แล้ว ดดู้วยสว่ิาเพือ่นยุง่แค่ไหนไอ้คณุเฉ่ือย"

"เอ้า ยายนี่ โดนแก้งานแล้วอย่าพาลเดะ คนเขาอุตส่าห์หวังดี"

"เออๆๆ งานนายเสรจ็แล้วกไ็ปรอข้าวเงยีบๆ ไป๊" มองนาฬิกาแล้วต้อง

ห้ามใจหยดุต่อปากต่อค�า

อีกสิบนาที โอ๊ย...จะทันมั้ยเนี่ย

"ตายๆๆ โดนปีศาจเหยียบอกตายแน่ๆ"

และถงึนายเฉ่ือยจะเริม่เห็นเมฆด�าบนหัวเพือ่น กยั็งไม่วายท้ิงท้ายให้

คนนัง่หน้าตูมหงดุหงดิเล่นๆ ว่า

"อกีไม่ถงึสบินาที ยังไงกไ็ม่ทันหรอกเอิง โดนแน่ๆ โดนๆ แน่ๆ โดนแน่ๆ  

ไม่ล้อเล่นน้า...เฮ้ย!"

ค�าอุทานตอนท้ายดงัขึน้พร้อมขวดน�า้ท่ีลอยผ่านหน้าไปอย่างฉิวเฉียด

"ใจเย็นดิวะเอิง!"

"ไม่ยงไม่เย็นละ แซวอีกที แม่จะเอาให้หัวแตกเลย คอยดู!"

"กลัวแล้วจ้ะ กลัวแล้ว"

เห็นท่าไม่ดี พีระรีบยกมือยอมแพ้ แล้วหลบหายเข้าไปหลังฉาก  

จังหวะเดียวกับท่ีเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอดังข้ึนมาจากท่ีไหนสักแห่ง 

ใกล้ตวั หญิงสาวมองไปรอบโต๊ะท่ีรกยิง่กว่ารงัหน ูเปิดนูน่รือ้นี ่หาท่ีมาของเสยีง
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อย่างโมโหโทโส

สาละวนอยู่นานจนเจอต้นเสยีงในลิน้ชัก เธอไม่มีเวลาสงสยัด้วยซ�า้ว่า

โทรศพัท์เจ้ากรรมไปอยู่ในนัน้ตัง้แต่เม่ือไหร่ พอเห็นเป็นเบอร์เพือ่นรกักไ็ด้แต่

ถอนใจ เพราะถ้าวางสาย ต้องถกูตามตวัไม่เลกิแน่

รับๆ ให้มันจบๆ ไปแล้วกัน

"ยายส้ม! โทรมาท�าไม! ไม่รูห้รอืว่าอเมรกิาจะถล่มเมอืงไทยอยู่ไม่กีน่าทีนี้

แล้ว!"

หญิงสาวใส่อารมณ์ราวกับก�าลังรายงานข่าวสงครามก็ไม่ปาน ส่วน 

ไอ้ประเทศมหาอ�านาจท่ีพูดถึงก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน เจ้านายสุดโหดคนใหม่ 

ที่ถูกส่งตัวมาจากบริษัทแม่เมื่อสองเดือนก่อนนั่นแหละ

"ฉันไม่สนหรอกย่ะว่าใครจะถล่มใคร ฉันสนแต่ว่าใครก็ไม่รูม้บีอสใหม่

เป็นฝรัง่ตาน�า้ข้าว"

"โทรมาเรื่องแค่นี้อะนะ เดี๋ยว...แป๊บนึงนะ"

เอิงหรอืสอางค์ สาวม่ันแต่ช่ือเชยสนทิ กรอกเสยีงลงไปอย่างหงดุหงดิ 

หญิงสาวหันซ้ายหันขวา มองนาฬิกาอกีครัง้ก่อนตดัสนิใจท้ิงปากกาในมอื

แค่สามนาทีคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง

จากนัน้จงึมดุลงใต้โต๊ะ เตรยีมนนิทาเจ้านายเตม็ท่ี แต่อดระแวงนดิๆ ไม่ได้ 

หญิงสาวชะโงกหน้าข้ึนมาเหนอืโต๊ะ แอบมองไปทางประตหู้องเขา เห็นว่า 

ยังปิดสนทิดอียู่ เลยมุดลงไปอีกครัง้

หน้าต่างมีหู ประตมีูช่อง ไอ้เรือ่งแบบนีต้้องระวงั ยิง่มีเจ้านายจอมเฮ้ียบ

สงิในออฟฟิศด้วยแล้วล่ะก.็..ยิง่ต้องระวงัเป็นสามเท่า

"อยากรู้อะไรก็ว่ามา"

องค์อรไม่สนใจเสยีงขุ่น ถามด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้นทันที "เขาเป็นยงัไงเล่า"

"จะให้เป็นยังไงล่ะคุณส้ม ฝรั่งมันก็ผมทองตาสีฟ้าเหมือนกันหมด 

นั่นแหละ"
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ในความ 'เหมือนกันหมด' สอางค์ไม่ได้เจาะจงลงไปว่าฝรั่งคนนั้น 

มีนัยน์ตาสีฟ้าน�้าทะเลคมกริบ โดยเฉพาะเวลาต้ังใจฟังใครพูดด้วยแล้ว 

ย่ิงน่ามองเป็นพเิศษ รวมถงึเครือ่งหน้าเข้มแบบชาวตะวนัตก จมกูโด่งเป็นสนั 

ผมสนี�า้ตาลอ่อนจนเกอืบทอง รปูร่างล�า่สนัแบบนกักฬีา รวมๆ แล้วหลอกใครว่า

เป็นพระเอก คนเขากค็งเช่ือ

"เหมอืนกนัหมดจริงอะ? ทุกทีคุณสอางค์ท่ีรักเจอฝรัง่มีแต่จะกรีด๊ใส่นีย่ะ"

"กรีด๊อะไร ไม่ใช่ทุกคนสกัหน่อย" ตอบกลบัไปอ้อมแอ้มไม่เตม็เสยีงนกั

ตลอดสองปีท่ีท�างานท่ีนี่ หญิงสาวมักบ่นกับเพื่อนเสมอว่าเม่ือไหร ่

บอสเจ้าระเบียบชาวฟิลปิปินส์จะถกูส่งกลบัประเทศไปเสยีที แต่พอถงึเวลานัน้

เข้าจรงิๆ แถมบรษัิทแม่ยังส่งบอสหนุม่ผมทองตาสฟ้ีาน�า้ทะเลมาให้ เธอกลบั

ปิดข่าวเงยีบสนทิ ไม่บอกใครสกัคน

เพราะใครๆ ต่างกร็ูว่้าสอางค์สาวม่ันประกาศอย่างเป็นทางการตัง้แต่ 

สมยัเรยีนแล้วว่าสเป็กหนุม่ในฝันต้องเป็นฝรัง่ตวัสงู ร่างใหญ่ จูงหมาลาบราดอร์

เดนิเล่นในสวนตอนเช้าเท่านัน้ ถงึขนาดเจ้าตวัเลอืกเรยีนเอกภาษาองักฤษและ 

เข้าท�างานในบรษัิทต่างชาตก็ิเพราะหวังไว้ว่าสกัวันหนึง่ ถ้าสวรรค์มีตาคงเห็น

ความสามารถและส่งเธอไปยงัโลกกว้างใบใหม่ ในวงเลบ็ว่าจะต้องมหีนุม่หล่อ

อย่างครสิ อีแวนส์รออยู่ด้วยนะ

"หรอืเขาพงุโร หัวล้าน หน้าตาน่าเกลยีด" เพือ่นสาวตัง้ข้อสนันษิฐาน

"เปล่า..."

"งั้นก็แสดงว่าหน้าตาดี"

"ก็...ดี" ตอบอย่างเสียไม่ได้

"แล้วท�าไมล่ะ หรอืเขามีเมียหุ่นนางแบบ แถมลกูชายน่ารกัอีกสองคน"

"โสดสนิทเลยต่างหาก" เท่าที่รู้มาน่ะนะ

"งั้น...หรือว่าเขาเป็นเกย์" ปลายสายสรุปเอาง่ายๆ

"ใช่ที่ไหนเล่า"
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"อ้าว แล้วท�าไมเขาถึงไม่น่าสนส�าหรับแก"

"ก.็..ความเข้าใจภาษาไทยเขาดเีกนิไป" ค�าตอบเฉไฉย่ิงท�าเอาองค์อร

งงเป็นไก่ตาแตก

"ฮะ ความเข้าใจอะไรของแก ฝรั่งครบสูตรเขาห้ามเว้าไทยหรือไง"

"ไม่ใช่อย่างนัน้ จะให้บอกไงด ีคอื...ไอ้เวลาปกตน่ิะ เขากพ็ดูไทยบ้าง 

อังกฤษบ้าง แต่เรือ่งฟังเนีย่ อย่าได้นนิทานะแก รูห้มดทุกค�า ยงักะอยู่เมืองไทย

มาสกัสบิปี ท้ังท่ีเพิง่ถูกส่งตวัมาแท้ๆ แล้วอาทิตย์ก่อนนะเขาวจิารณ์โปรเจก็ต์

ของฉันกลางท่ีประชุมเสยีไม่มดีี ท้ังท่ีฉันอดหลบัอดนอน ตาเป็นหมีแพนด้า 

มาตลอดท้ังเดือน แถมยังสัง่ให้อยู่แก้โปรเจก็ต์กบัเขาทุกเย็นอกี จะบ้าตาย"

"เหตุผลล่ะ"

"เหตผุลน่ะเหรอ 'ผมต้องการงานท่ีเพอร์เฟ็กต์' " หญิงสาวดดัเสยีงต�า่

อย่างหมัน่ไส้ "บ้าอ�านาจจะตาย อีตานีน่่ะ"

พอได้พดูแล้วกเ็หมือนไม่มีอะไรมารัง้การเม้าท์ของเธอไว้ได้อกี สอางค์

ใส่อารมณ์เล่าต่อเป็นฉากๆ โดยไม่รูเ้ลยว่าพายุร้ายก�าลงัจะพัดเข้ามาในอีก 

ไม่กีน่าทีนี้

"เขาร้ายกะฉันมากนะส้ม ภายใต้รอยยิม้สดใสแบบ 'เมกนัจ๋า' ผูช้าย 

แบบเขาไม่ต่างอะไรจากหนุ่มเอเชียท่ียังชอบกดผู้หญิงไว้ใต้เข็มขัดหรอก"  

ค�าอธิบายของสอางค์เล่นเอาอีกฝ่ายหัวใจแทบหล่นไปท่ีตาตุม่

"เดี๋ยวนะ นี่แกอย่าบอกนะว่า...แกกับเขา"

"ฉันกบัเขาอะไร" พอไล่ตามความคดิเพ่ือนทันก็โวยลัน่ "จะบ้าเหรอ! 

ไม่ใช่อย่างนัน้ ฉันหมายถงึกดข่ีการออกความคิดเห็นน่ะ ประมาณว่าผูช้าย 

ถกูเสมอ ผูห้ญิงจะไปรูอ้ะไรท�านองนัน้"

"อ๋อ...แล้วไป"

"แล้วบอสฉันน่ะนะ นายโทมัส แบรนดอน หนุ่มอเมริกันวัยสามสิบ 

สถานภาพโสด จบโทสองใบ ท�างานในบรษัิทแม่มาสีปี่ ได้เลือ่นข้ันตลอด  
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ทุกอย่างเลศิหมด อนาคตสดใส แต่พ่ีแกดนัคดิแผลงๆ ย้ายตวัเองมาประจ�า

สาขาเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยเหตผุลแบบฝร่ังผูแ้สวงหาความท้าทายอะไร

ของเขานัน่แหละ แถมเข้าใจภาษาไทยดเีกิน๊ ไม่รูหั้ดมาจากไหน ป้าแม่บ้าน

ชอบบอกว่าเขาอัธยาศยัด ีดตีายล่ะ เขาน่ะ..."

"ท�าไม"

"เป็นมนุษย์ชอบจับผิดน่ะสิ!"

"อ้าว เป็นงั้นไป"

"เออส ิ แล้วถ้าเขาจบัผดิทุกคน ฉันจะไม่บ่นสกัค�าเลย นีอ่ะไรจบัผดิ 

แต่ฉัน ท้ังตอนประชุม ท้ังงานเอกสารเล็กๆ น้อยๆ เขาว่า 'คุณสอางค์  

ภาษาอังกฤษของคุณดีมาก ผมยอมรับ แต่ความรอบคอบของคุณเอาไป 

ศนูย์คะแนน ท�างานท่ีนีม่าตัง้หลายปี น่าจะรอบคอบให้มากกว่านีห้น่อยนะ  

ไปแก้ค�าผดิสบิท่ีนัน่มาใหม่แล้วเอากลบัมาให้ผมดภูายในย่ีสบินาทีนี'้ " สอางค์

ดัดเสียงต�่า เลียนท่าเหมือนตอนเขาพูดเป๊ะ "หมั่นไส้! ตานั่นเคร่งย่ิงกว่า 

ซิสเตอร์สมยัเรยีนอีกนะส้ม"

"โธ่ เอิง ไม่เอาน่า เขาอาจจะอยากให้งานออกมาดีจริงๆ ก็ได้"

"เหอะ เขาน่ะปีศาจชดัๆ Devil wears Prada Gucci Armani Whatever 

เลย!" สอางค์ใส่อารมณ์ทุกค�าด้วยความหงดุหงดิ

และเพราะมัวแต่เม้าท์อยู่ใต้โต๊ะ จึงไม่ได้สมัผสัถงึบรรยากาศท่ีเปลีย่นไป 

รอบตวั รวมท้ังใครบางคนท่ีมายืนฟังเธอร่ายประวตัเิจ้านายใหม่ยาวเหยียด

ตัง้แต่ต้น

"เนี่ย เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปเจอปีศาจอีก บอกเลยว่าเบื่อมาก เขาน่ะ..."

พอหญงิสาวอ้าปากจะเม้าท์ต่อ เสยีงทุ้มต�า่ท่ีเจ้าตวัเพ่ิงเลยีนแบบไปเมือ่กี ้

กด็งัข้ึน

"ผมเป็นปีศาจอย่างนั้นหรือคุณสอางค์"

"ฉิบ...บอส!" หญิงสาวอุทานออกมาเสยีงดงั แต่ยังไม่ยอมออกมาจาก
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หลุมหลบภัย เธอคิดว่าถึงโต๊ะจะเล็ก แต่ก็ยังช่วยกันเจ้าของเสียงดุๆ นั่น 

ได้แหละน่า

"ออกมาพูดกับผมด้วย คุณสอางค์ วรรักษ์"

พอโดนเรยีกเตม็ยศ ร่างบางจงึกรอกเสยีงลงโทรศพัท์ในมือว่า "แค่นี้

ก่อนนะส้ม ถ้ารอดตายจะโทรกลบัไปนะ"

สอางค์ค่อยๆ ดันเก้าอี้ออก โผล่หน้าข้ึนมาส่งย้ิมแห้งๆ ให้เขา แต ่

คนตรงหน้าไม่ย้ิมตอบเลยสกันดิ แถมมองเธออย่างไร้อารมณ์ท่ีสดุด้วย

"ขอบคณุท่ีชมผมเรือ่งภาษา..." เขาพดูด้วยสหีน้าเรยีบเฉย แต่ดวงตา

แทบจะเผาเธอให้ไหม้เป็นตอตะโก

ไอ้ที่พูดแบบนี้ก็แสดงว่ายืนฟังเธออยู่นานแล้วน่ะสิ

เวรกรรมล่ะฉัน ให้ตายเหอะยายเอิงเอ๊ย...เตรยีมหาลงัเกบ็ของรอได้เลย 

โดนไล่ออกแหงแซะ

"แต่ผมต้องการค�าอธิบายเรื่องที่คุณกล่าวหาว่าผมเป็นปีศาจตอนเรา 

แก้โปรเจก็ต์กนัอีกครัง้...ในอีกห้านาทีนี ้ถ้างานของคณุเสรจ็ทันนะ"

เขาปรายตามองกองกระดาษรกเกลือ่นโต๊ะด้วยสายตาค่อนไปทางต�าหนิ

"ค่ะ บอส" ตอบแล้วรีบกวาดทุกอย่างมากองรวมกันเท่าที่จะท�าได้

ชายหนุม่เดนิกลบัห้องตวัเองพร้อมเสยีงถอนหายใจจากพนกังานแถวนัน้

ดงัข้ึนพร้อมๆ กนั หลงัประตหู้องเจ้านายปิดลง สายตาทุกคูก่จ้็องมาท่ีเธอ 

เป็นจดุเดียว

"มองอะไรกนัยะ ท�างานของตวัเองไปส"ิ โวยแก้เก้อแล้วกระแทกตวัลงนัง่ 

ก้มหน้างดุ ไม่มองใครอีก

ไม่เอาแล้ว...ลาออกดีกว่า ถ้าโดนว่าอีกครั้งจะลาออก ไม่อยู่แล้ว... 

เจ้านายฟิลปิปินส์ว่าระเบียบจดัแล้ว ยังสูอี้ตานี่ไม่ได้เลยสกันดิ

บ่นในใจอย่างคนไม่เคยโทษตัวเอง

หรือจะแอบหนีกลับไปก่อนดี...ยังไงงานก็ไม่ผ่านแน่ๆ แต่ถ้าไม่อยู ่
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ให้เห็นหน้าก็ต้องโดนหมายหัว เตรียมหาที่ท�างานใหม่ได้เลยเหมือนกัน

จะเอายังไงดีล่ะ ยายเอิง...
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เอาล่ะ...ยายเอิง ต้ังสตหิน่อย คนข้างในห้องนัน้ไม่ได้น่ากลวัอย่างท่ีเธอคดิ

หรอก เขากเ็ป็นแค่ผูช้ายธรรมดาท่ีมตี�าแหน่งสงูกว่าเราเท่านัน้เอง การให้เหตผุล

อย่างมีสตคืิอวถิทีางของสาวม่ันนะ...จ�าไว้

สมเหตุสมผล สติ

สมเหตุสมผล สติ

เฮ้อ...

แม้จะพยายามเตอืนตัวเองเท่าใด แต่อาการเดนิวนไปเวียนมาราวกบั 

หนตูดิจัน่หน้าห้องท�างานของเจ้านายไม่ได้บอกเลยสกันดิว่าเธอจะสามารถ

ครองสตแิล้วโต้ตอบออกไปได้อย่างใจคดิ

เพราะทุกครัง้ท่ีเธอให้เหตผุลกบัเขา ต่อให้คดิว่าเดด็แค่ไหนกโ็ดนโต้กลบัมา

ได้ทุกที

มือบางก�าแฟ้มงานท่ีสุดท้ายก็ปั่นจนเสร็จภายในห้านาทีเอาไว้แน่น 

ทบทวนค�าตอบส�าหรบัสิง่ท่ีเขาน่าจะถาม แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่กล้าผลกัประตู

เข้าไป

เพราะการเข้าไปเผชิญหน้ากับราชสีห์ทันทีแบบไม่ต้ังตัวนั้น ถือว่า 

บทที่

2
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เสีย่งมากส�าหรบัหนนูาตวัเลก็ๆ เช่นเธอ

สอางค์สดูลมหายใจเรยีกความกล้าอีกครัง้ เป็นไงเป็นกนั พ่นเรือ่งงาน

ไปก่อน ส่วนไอ้เรือ่งท่ีต้องแก้ตวัเอาไว้ทีหลงั ไม่แน่นะ เผลอๆ ถ้างานเป็น 

ท่ีน่าพอใจ เขาอาจจะลมืไปแล้วก็ได้ว่าเธอกล่าวหาเขาไว้ยังไงบ้าง

และเหมอืนคนภายในห้องจะร�าคาญเต็มแก่ท่ีหญิงสาวไม่ยอมเปิดประตู

เข้ามาสกัที จงึส่งเสยีงออกไปก่อนท่ีหญงิสาวจะเคาะประตเูสยีด้วยซ�า้

"เชิญ"

"ค่า!" สอางค์ขานรับไปอย่างลืมตัว

ให้ตายเถอะ อยู่กับเขาทีไร นึกว่าอยู่กับอาจารย์ทุกที

ภาพชายหนุม่ผมสอ่ีอนสหีน้าคร�า่เคร่ง เคาะแป้นพิมพ์รวัเรว็อยู่หน้า

แล็ปท็อปท�าให้หญิงสาวชะงักขา เอ่ยข้ึนอย่างเกรงใจว่า "ถ้าบอสก�าลังยุ่ง  

ฉันออกไปก่อนดม้ัียคะ"

หญิงสาวตั้งใจถอยกลับไปด้วยใจลิงโลด แต่ชายหนุ่มขัดคนคิดหน ี

เอาตวัรอดอย่างรูทั้นว่า "ไม่ต้อง เชิญนัง่ งานของผมจะเสรจ็ภายในสามนาที"

"ค่ะ" สอางค์ตอบเสยีงอ่อย กอดแฟ้ม เดนิตวัลบีเข้ามานัง่เก้าอ้ีหน้า 

โต๊ะท�างาน

อย่างกบัจบัเวลาการแข่งขัน พอเข็มนาฬิกาเดนิครบสามนาทีปุ๊บ ชายหนุม่

กปิ็ดแลป็ท็อป หันมาเผชิญหน้ากบัเธอราวกบัหุ่นยนต์ท่ีตัง้โปรแกรมไว้

หรอืเขาจะเป็นหุ่นยนต์จรงิๆ เพราะเวลาพกัท่ีใครๆ ลงไปหาอะไรกนิ 

ในคาเฟทีเรยีกลบัไม่เคยมใีครเห็นเจ้านายคนใหม่ลงมาด้วยเลยสกัครัง้ หญงิสาว

อดสงสยัไม่ได้ว่าเขาอาจจะเจาะกระป๋องดืม่น�า้มนัเครือ่งหรือเสยีบแบตฯ ชาร์จไฟ

แทนกนิข้าวกเ็ป็นได้

ความคดิแผลงๆ ท�าให้หญิงสาวย้ิมออกมาโดยไม่รู้ตวั โทมสัมองคนตรงหน้า

แล้วได้แต่ขมวดคิว้ กระแอมสองสามครัง้เป็นการเตอืน
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"ยิ้มอะไรครับ คิดข้อแก้ตัวดีๆ ได้แล้วหรือยังไง"

"เปล่าค่ะ..." เธอก้มหน้า หุบยิ้มฉับ ใช้มือลูบท้ายทอยแก้เขิน

ย่ิงพอเงยหน้าข้ึนสบตากบัดวงตาสนี�า้ทะเลถมึงทึง หญิงสาวกจ๋็อยสนทิ 

อาการมัน่ใจท่ีบิลด์มาหายไปหมด

"งานที่ผมให้คุณเอาไปแก้?"

ดวงตาคมจ้องมองเธออย่างรอค�าตอบ ท�าเอาหญิงสาวนัง่ตวัเกรง็ คาถา 

ท่ีท่องไว้สลายไปกบัอากาศ ขนาดเธอนัง่ท�างานช่วงเย็นกบัเขามาหลายครัง้

แล้วนะ ยังไม่ชนิกบัท่าทางนิง่ๆ ไร้รอยย้ิมนัน่เลย มองทีไรรูส้กึตัวลบีลงไป

ทุกที

สอางค์ยื่นแฟ้มให้เขา

ชายหนุม่กวาดสายตาอ่านอย่างละเอยีด ใช้ปากกาหมึกแดงวงตามจดุต่างๆ 

ราวกบัครตูรวจการบ้าน ซ่ึงเป็นกริยิาท่ีเธอเห็นทุกเย็นเวลาอยู่ท�าโอที

"อย่างท่ีบอสบอกเอาไว้เม่ือเช้าน่ะค่ะ ฉันลองแก้ตรงจุดท่ีแจ้งไป แต่ 

งบประมาณอาจจะต้องเพิม่ข้ึน และถ้าเป็นอย่างนัน้ ทางมสิเตอร์แอนเดอร์สนั

อาจจะไม่พอใจงบท่ีบานปลาย ซ่ึงทางท่ีดฉัีนคดิว่า..."

"ถ้าเป็นทางมสิเตอร์แอนเดอร์สนั ผมจะพดูกบัเขาเอง เพยีงแต่แก้แผน

ออกมาให้ได้ตามนัน้กพ็อ ฝากเรือ่งนี้ไปทางฝ่ายออกแบบด้วยกแ็ล้วกนั ผม

จะขอดูงานภายในวนัพฤหัสนี"้

"ค่ะ เอ๊ะ..."

อย่าบอกนะว่าผ่านแล้ว

ไอ้บทจะได้กง่็ายแบบนีเ้ลยเหรอ ท้ังท่ีนัง่แก้มาสามวันกบัอีกหนึง่เช้า 

ไม่ลงตวัเสยีทีเนีย่นะ

สอางค์กดัรมิฝีปาก เอ่ยถามเบาๆ "หมายความว่า...ฉันไม่ต้องอยู่ท�าโอที

แล้วใช่ม้ัยคะ"

"ใช่" เขาตอบสั้นๆ
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"เยส!" หญิงสาวหลดุตะโกนออกมาด้วยความดใีจ แต่พอสบสายตานิง่ๆ 

ของอกีฝ่ายกร็ูส้กึอายข้ึนมา จงึรบีลดแขนลง ย้ิมกลบเกลือ่น

"คุณดูจะดีใจมากท่ีไม่ต้องอยู่เยน็กบัผม" เขาถามด้วยสหีน้าเรยีบเฉย 

ยากจะบอกได้ว่าก�าลงัรูส้กึเช่นไร

สอางค์อยากจะตอบออกไปว่า 'ใช่' ใจจะขาด แต่ต้องส�ารวมไว้

"ไม่ใช่อย่างนัน้หรอกค่ะ แต่ใครจะอยากอยู่นอกเวลาจรงิม้ัยคะ บอส 

กค็งเหมือนกนั ไว้ฉันจะรบีไปเร่งงานกบัตาเฉ่ือย เอ๊ย คณุพีระ ฝ่ายออกแบบให้ 

จรงิๆ แล้วไปตอนนีเ้ลยดกีว่า จะได้ไม่เสยีเวลา"

เธอพดูเองเออเอง แต่ลกุมาได้แค่ครึง่ทางกต้็องนัง่กลบัท่าเก่า เมือ่เขา

ช้ีนิว้เป็นสญัญาณให้นัง่ลง

"ผมยังไม่ลืมนะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอีก"

"เอ...เรือ่งอะไรหรอืคะ" หญิงสาวท�าไม่รูไ้ม่ชี ้ ตหีน้าซ่ือ แต่ดูเหมอืน 

จะไม่ได้ผล

"The reason why you called me Devil."

"อันนั้นมัน..."

"คดิไว้ด้วยนะว่าการกล่าวหานายจ้างโดยไม่มีเหตผุลสมควร ผลจะเป็น

ยังไง"

ขู่เก่งจริงเจ้านายฉัน

"บอสไม่ใช้ค�าพดูแรงไปหน่อยหรอืคะ กล่าวหา...ใครกล่าวหาบอสกนั" 

คนท่ีไม่คิดว่าตัวเองผดิชักสหีน้า

"กท่ี็คุณพดูกับเพือ่นทางโทรศพัท์ พาดพงิถงึบุคคลอืน่ ถ้าผมเข้าใจ 

ไม่ผิด ภาษาไทยเรยีกว่า...กล่าวหาหรอืนนิทาเจ้านายกยั็งได้"

ให้ตายเถอะ อยากรู้จริงๆ ว่าใครสอนภาษาไทยให้เขา

"คยุกบัเพือ่นไม่เรยีกนนิทาหรอกค่ะ เรยีก...เล่าสูก่นัฟังมากกว่า อีกอย่าง

มันกเ็ป็นการพดูคุยไร้สาระระหว่างเพ่ือน บอสไม่เห็นต้องเกบ็มาใส่ใจเลย"
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"ไร้สาระ? คุณยอมรบัเองนะว่าท่ีคุณแอบคยุโทรศพัท์กบัเพือ่นในเวลางาน

ท่ีคณุควรจะเอามาท�าประโยชน์ให้กบับรษัิท...เป็นเรือ่งไร้สาระ" ชายหนุม่พดู

อย่างนุม่นวล แต่แทงใจด�าทุกค�า

ผวิหน้าของเธอร้อนวาบ แต่ยังเถยีงกลบัข้างๆ คูๆ  อย่างคนไม่ยอมแพ้ว่า

"แล้วทีบอสแอบฟังฉันคยุโทรศพัท์ล่ะคะ กไ็ม่ใช่มารยาทท่ีดขีองเจ้านาย

เหมือนกนั"

"นี่คุณก�าลังเบี่ยงประเด็นนะคุณสอางค์"

"ฉันก�าลังพูดถึงสิทธิส่วนบุคคลที่เราควรจะได้ในที่ท�างานต่างหากค่ะ 

พนกังานควรจะมีเวลาเป็นของตัวเอง มีความเป็นส่วนตวั ไม่ใช่ว่าใครต่อใคร

เดนิผ่านไปมา แอบฟังเราคยุสิง่ท่ีเป็นไพรเวต แล้วเอามาตัดสนิว่าเราก�าลงั

นนิทาคนอ่ืนได้" หญิงสาวยนืยนัความคดิอย่างไม่ยอมแพ้ แถจนสข้ีางถลอก

ก็ไม่คิดว่าตวัเองผดิ

ชายหนุ่มเลิกคิ้ว เอามือกอดอก

"Okay. Fine. So please tell me the GOOD reason why you  

called me Devil."

เขาเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ เตรียมฟังค�าโม้ชุดใหญ่จากเธอ

แล้วมีหรือสอางค์จะยอมแพ้

"บอสไม่ได้มาจากอังกฤษ เลยท�าให้บอสเข้าใจเรือ่งนีผ้ดิๆ ไงคะ" สอางค์

ป้ันสหีน้าจรงิจงั ขึงขังกว่าเดมิ

คิว้เข้มขมวดเข้าหากนั "การท่ีคณุนนิทาผมลบัหลงั มนัเกีย่วอะไรกบั 

ท่ีผมไม่ได้อยู่อังกฤษด้วย"

"กรณุาอย่าใช้ค�าว่า 'ลบัหลงั' นะคะ ฉันบอกแล้วว่ามนัเป็นการ 'เล่าสู ่

กนัฟัง' ในหมูเ่พือ่นฝงู A conversation between friends you know และ 

การท่ีบอส 'บังเอิญ' เดนิมาได้ยนิ กเ็รยีกว่าลบัหลงัไม่ได้ด้วย"

เจ้านายหนุม่พยายามอดทน มองหน้าคนท่ีท�าตวัเป็นหมาป่าหาเหตุ 
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ใส่ความลกูแกะว่าท�าให้น�า้ขุ่นอย่างใจเย็น

ทั้งที่แค่เธอเอ่ยปากขอโทษ เรื่องก็จะจบลงแล้วแท้ๆ

เขาอยากรู้จริงๆ ว่าคนตรงหน้าจะไหลไปได้ถึงไหน

"กถ้็าบอสเป็นคนอังกฤษ บอสจะเข้าใจ 'Devil' หรอื 'ปีศาจ' ว่าไม่ใช่

เรือ่งท่ีไม่ดเีลย"

เขายังนัง่หน้าตายระหว่างท่ีเธอพดู ไม่รูก้�าลงัพยายามท�าความเข้าใจ 

หรอืสงสยัสิง่ท่ีเธออธิบายกนัแน่

"บอสไม่รูใ้ช่มัย้ล่ะคะ เองิ...เอ๊ย ฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าใครๆ เขากช็อบ

ปีศาจแดงกนัท้ังนัน้ เฮกนัไปดทีูเป็นหมืน่เป็นแสนเตม็สนาม ถ้าพดูถงึฟตุบอล

หรือซอกเกอร์บอสอาจจะไม่คุน้เคยเท่าไหร่ เพราะคนอย่างบอส ฉันว่าน่าจะ

รูจ้กัแค่ชคิาโกบูล หรอืไม่กเ็อ็นบีเออะไรท�านองนัน้ใช่มัย้ล่ะคะ มนัเป็นเรือ่ง

ของ culture ซ่ึงอาจจะท�าให้บอสเข้าใจความหมายท่ีฉันพูดผดิไป แต่เรือ่งนี้

เราท�าความเข้าใจกนัได้นะคะ ไอ้ตอนท่ีฉันเรยีกบอสว่าปีศาจ นัน่กเ็ป็นการ

เปรียบเทียบ..."

"Are you serious?"

หญิงสาวที่ก�าลังโม้แตกชะงัก เงยหน้ามองคนตรงข้าม

"คะ?"

"You are such a..."

โทมัส แบรนดอนส่ายศรีษะ มมุปากโค้งคล้ายก�าลงัยิม้กบัตวัเอง ยิง่เห็น

หญิงสาวพยายามป้ันท่าให้ดูขงึขังย่ิงทนไม่ไหว สดุท้ายจงึหลดุหัวเราะออกมา

นี่เป็นครั้งแรกล่ะมั้งที่สอางค์เห็นเขาหัวเราะ

แต่เธอไม่เห็นว่าสิ่งที่เธอพูดน่าข�าสักหน่อย "บอสหัวเราะอะไรคะ"

"I've never met someone like you before."

เขายักไหล่เปลีย่นท่าทีสบายๆ สลดัคราบเจ้านายจอมโหด ก่อนจะย้ิม

แบบท่ีป้าแม่บ้านชอบชมว่าหล่อเหลือเกิน แล้วเอ่ยค�าถามท่ีเล่นเอาหัวใจ 
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ของเธอกระตกุนดิๆ ว่า

"Are you free tonight?"

"คะ?"

"ผมอยากจะให้คุณไปกับผมหน่อย"

"ไป...ไปไหนหรอืคะ" จะให้เธอไปไหนอกีล่ะ ก็ไหนว่าไม่ต้องท�าโอที 

แล้วไง

"ผมไม่เอาคุณไปฆ่าไปแกงหรอก"

"ในระเบียบบรษัิทไม่มข้ีอไหนท่ีบอกว่าพนกังานต้องออกไปข้างนอกกบั

นายจ้างนอกเวลางานนีค่ะ"

"ผมก็ไม่ได้จะใช้คุณเรื่องงาน แต่ผมมีธุระอย่างอื่นให้ท�า"

"ธุระ? ธุระอะไรกันคะ"

ชักจะทะแม่งๆ แล้วสิ

ถ้าต้องออกไปข้างนอก ท�าไมเขาไม่เรยีกปารฉัิตร เลขาฯ ของเขาไปล่ะ 

ท�าไมจะต้องให้เธอไป ไม่ใช่หน้าท่ีเธอท่ีจะต้องตามเจ้านายไปไหนต่อไหน 

สกัหน่อย แล้วอีกอย่างมนักเ็ลยเวลางานแล้วด้วย

เธอมีสิทธิ์จะปฏิเสธ

ใช่! ปฏิเสธ!

"เอาเป็นว่าเย็นนี้ท�าตัวให้ว่างไว้ก็แล้วกัน"

"แต่...ฉันขอปฏิ..."

"ขอบคุณมากครับคุณสอางค์ เชิญไปท�างานของคุณต่อได้"

มัดมือชกกันแบบนี้ก็ได้เหรอ

หญิงสาวเดนิคอตกกลบัมาท่ีโต๊ะของตวัเองอย่างหดหู่ นายเฉ่ือยซ่ึงรอดู

สถานการณ์อยู่นานแล้วรบีปรีเ่ข้ามาถามทันที

"ว่าไง โดนบอสเล่นงานหรือเปล่าจ๊ะคนสวย"
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"จะเหลือเหรอ"

"เอาน่า เราว่าบอสเขาก็โหดอย่างมีเหตผุล" พดูพร้อมตบไหล่ปลอบใจ

เพือ่นแปะๆ

สอางค์มองหน้านายแว่นหนาแล้วถามว่า

"เฉื่อย เย็นนี้นายว่างมั้ย"

"กว่็าง ท�าไม จะชวนไปกนิข้าวฉลองการรอดชีวติเหรอ" ชายหนุม่เอามือ

เท้าโต๊ะ ถามอย่างอารมณ์ดี

"เปล่า ฉันจะให้นายไปธรุะกบับอสแทนฉัน" หญิงสาวมองหน้าเพ่ือน

อย่างจรงิจงั เล่นเอาอีกฝ่ายพดูอะไรไม่ออก "ไปให้หน่อยเหอะนะ ฉันไม่อยากไป

นีน่า ใครจะอยากผูกตดิกบัเขาไปจนถงึเย็นล่ะ อีกอย่างจะรบีกลบัไปดลูะครด้วย 

ไปให้หน่อยเหอะนะเฉ่ือยนะ"

"ไม่เอาอะ ไม่ใช่หน้าที่เรา ให้เราไปแทน มีหวังบอสกริ้วตาย"

"ไม่หรอก ไปเหอะ"

"ไม่!" พีระยืนยันเสียงแข็ง หญิงสาวจึงต้องเริ่มขู่บ้าง

"เอ๊ะ! ไอ้คณุเฉ่ือย นายลมืไปแล้วหรอืไงว่าฉันมบุีญคณุอะไรกบันายบ้าง"

"โห...จะมาทวงบุญคุณอะไรกันตอนนี้"

"กแ็ล้วใครเป็นคนท่ีท�าให้นายได้ย้ายมาอยูฝ่่ายออกแบบนีล่่ะ" เม่ือเห็นว่า

ไม้อ่อนไม่ได้ผล สอางค์จงึงดัไม้แขง็มาใช้กบัเพือ่นทันที

หนุ่มแว่นหนาตอบเสียงอ่อย "ก็เอิงไง"

"แล้วใครท่ีเทียวไปเทียวมาแผนกบัญชีเพือ่โม้ความดขีองนาย จนสาวเจ้า

เห็นใจยอมคบ"

"ก็เอิงอีกนั่นแหละ"

"แล้วใครนะใครท่ีเคยแก้ตัวให้นายเวลาเข้างานสายประจ�า จนบางที

โดนหางเลขไปด้วย"

"ก็เอิงอีกนั่นแหละ"
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"นัน่น่ะส!ิ แล้วท�าไมนายถงึไม่คดิจะท�าอะไรเพ่ือทดแทนบุญคณุฉันบ้าง

ฮะ"

พีระนิ่งคิดอยู่อึดใจ อึดใจเดียวเท่านั้น ก่อนตอบออกไปด้วยรอยย้ิม 

กวนประสาทว่า

"เพราะเราไม่ได้บ้าหนังจีนเหมือนเอิงไง จะได้มีบุญคุณต้องทดแทน 

ความแค้นต้องช�าระ เรือ่งของตวัเองกจ็ดัการเอาเองเหอะ เราไม่ยุ่งด้วยหรอก"

"หนอ็ย ช่วยอะไรไม่ได้เลย ไอ้เพือ่นเฮงซวย อย่าหนนีะ มาให้เคาะกะโหลก

สกัทีเหอะ"

แต่ไม่ทันท่ีเธอจะได้หยิบอะไรขว้างหัวคนทรยศ หนุ่มแว่นก็หลบวูบ 

หายไปก่อน ปล่อยให้หญิงสาวโมโหอยู่ฝ่ายเดยีว

สอางค์ถ่วงเวลาเกบ็ของให้ช้าท่ีสดุเม่ือเวลาเย็นมาถงึ ไม่สนใจสายตา 

ท่ีมองมาจากร่างสงูซ่ึงยืนพงิโต๊ะอยู่ฝ่ังตรงข้าม

โทมสั แบรนดอนมองเธอเกบ็ของทีละชิน้ เอ่ยปากถามด้วยความอยากรู้ 

มากกว่าร�าคาญ "ผูห้ญิงพกอะไรมาบ้างเวลาท�างาน"

"ก็เครื่องส�าอาง สมุดจด ปากกา กุญแจบ้าน ยาดม ขนม..." เธอ 

ตอบเพลนิตามนสิยั แต่ชักเอะใจว่าท�าไมต้องเล่าให้เขาฟัง สอางค์เม้มปาก 

เงยหน้ามองตาขุ่น "บอสก�าลงัก้าวก่ายสทิธส่ิวนบุคคลของฉันอีกแล้วนะคะ"

"ผมก็แค่ถาม คุณไม่จ�าเป็นต้องบอกให้ผมรู้ก็ได้นี่"

สอางค์ย่นจมูก ขยับปากบ่นอุบอบิกับตวัเอง แล้วเงยหน้าถามเขาอกีครัง้

ว่า

"ว่าแต่ บอสจะพาฉันไปไหนหรือคะ"

"ธรุะน่ะ" เขาแกล้งเฉไฉอย่างเธอบ้าง แต่ดเูหมอืนหญิงสาวจะไม่ยอมง่ายๆ

"ก็ธุระของบอสมันอะไรล่ะคะ"

สอางค์มวัแต่หงดุหงดิ จงึไม่ทันสงัเกตสายตาของเขาท่ีมองพจิารณาเธอ
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ต่างไปจากทุกวนั

"ธุระ...เป็นเพื่อนกินข้าวกับผม"

"หา?"

หูฝาดไปหรือเปล่า บอสปีศาจบ้างานเนี่ยนะก�าลังชวนเธอไปกินข้าว  

นี.่..เขาไม่ได้เป็นหุ่นยนต์กนิน�า้มนัเครือ่งหรอกเหรอ
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"บอสว่าอะไรนะคะ" หญิงสาวถามย�้า ต้องการความแน่ใจ

"คณุเป็นคนพดูเองว่าภาษาไทยผมดไีม่ใช่เหรอ ผมก�าลงัชวนคณุกนิข้าว

คณุสอางค์" เขาตอบกลบัด้วยสหีน้าตายสนทิ เหมือนก�าลงัพดูถงึเรือ่งดนิฟ้า

อากาศมากกว่าชวนสาวไปไหน

"ฉัน? ฉันเนีย่นะ? ฉันไม่เคยเห็นบอสกนิข้าวเลยด้วยซ�า้ ยังคดิอยู่เลยว่า

บอสชาร์จแบตฯ กบั...ช่างเถอะค่ะ แล้วท�าไมต้องมาชวนฉันด้วย"

สอางค์ออกอาการพาลนดิๆ เวลาช่วงเย็นของเธอท้ังอาทิตย์จะโดนเขา

ผกูขาดไปตลอดเลยหรอืยังไงกนั

"ว่าไงคะบอส"

"มันไม่ล�าบากไม่ใช่หรือ กับการไปนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนผม"

ค�าตอบของเขาท�าให้สอางค์คันปากยิบๆ

จะให้เถียงออกไปอย่างท่ีชอบท�ากับตาเฉ่ือยคงไม่ดีนัก อย่างน้อย 

เขาต�าแหน่งสูงกว่าเธอ อาจจะต้องเกรงใจอยู่สักหน่อย

"กไ็ม่ได้ล�าบากอะไรหรอกค่ะ แต่มนัเป็นความพอใจส่วนบุคคล" ค�าสดุท้าย

เธอย�า้ชดัเพือ่ให้เข้าใจตรงกนั

บทที่

3
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บอสหนุม่ยืนพงิขอบโต๊ะ ยกมือกอดอก พดูด้วยท่าทีสบายๆ ดกูร็ูว่้า

พยายามคุมเกมเธออยู่

"คุณไม่พอใจที่ต้องไปกินข้าวกับผมเหรอคุณสอางค์"

"ค่ะ" ตอบออกไปอย่างหนักแน่น

"เหตุผลล่ะ"

"ความสบายใจ ท�าไมต้องมีเหตุผลด้วยคะ"

"ไม่ใช่เพราะคณุเกลยีดข้ีหน้าผมหรอกนะ" ดวงตาสฟ้ีาน�า้ทะเลมองเธอ

อย่างจับผดิ

หญิงสาวเสมองไปทางอื่น มือรูดซิปปิดกระเป๋าเพื่อถ่วงเวลา

ใครจะไปกล้าตอบตรงๆ ยิง่ถกูมองแบบนัน้ยิง่หายใจไม่ท่ัวท้องเข้าไปใหญ่

แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่งานที่ต้องฟังค�าบัญชาจากเขาด้วย

"ฉันถือว่า...นอกเวลางาน ขอไม่ท�าตามค�าสั่ง เอ๊ย ค�าขอของบอส 

แล้วกนัค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ"

ตอบไปแล้วนึกว่าเขาจะโกรธ แต่ชายหนุ่มเพียงแค่ยักไหล่ บอกว่า  

"ก็ได้ ไม่เป็นไร"

ร่างสงูขยับยนืตรงแล้วเดนิกลบัห้องตวัเอง ปล่อยให้คนหน้าเหวอกลายเป็น

คนถกูชวนเสยีเอง

"บทจะไปก็ไปเอาดื้อๆ อะไรของเขาเนี่ย"

บ่นขมุบขมิบอยู่สองค�าแล้วชะงัก เม่ือเจ้านายเปิดประตูกลับออกมา  

มองเธอเหมือนคนเพ่ิงคดิอะไรได้ แล้วพดูขึน้ว่า

"เม่ือกีผ้มบอกคณุไปหรอืยังว่าจะชวนไปกนิโอมากาเสะ" เขาพดูหน้านิง่ 

น�า้เสยีงเรยีบเฉยเหมือนสิง่ท่ีบอกไม่ได้สลกัส�าคญัอะไร ก่อนระบุช่ือร้านท่ีไม่ใช่ว่า

ใครจะจองได้ให้เธอฟัง

โอมากาเสะ...ที่ร้านนั้น

เชฟมือทองเลยนะ โอ๊ย...
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"ฉนัไม่ได้ชอบ...อาหารญี่ปุ่น...เท่าไหร่หรอกค่ะ" เธอกัดฟันตอบไป

แต่ละค�าด้วยความเสยีดาย

คนท้ังบรษัิทรู ้ ถ้ามีเลีย้งอาหารญ่ีปุ่นท่ีไหน สอางค์ต้องยกมือพร้อมเสนอ

ช่ือร้านเป็นคนแรกเสมอ แต่เรือ่งอะไรจะให้เขาเอาอาหารสดุโปรดมาล่อได้ล่ะ

ใจแขง็ไว้ อย่าเห็นแก่อนู ิอย่านกึถงึโอโทโร่หรอืครุมุะเอบิ อย่านกึนะ 

อย่านกึ!

"งัน้...ไม่เป็นไร ผมอาจจะเข้าใจผดิ เห็นมคีนบอกว่าคณุชอบอาหารญ่ีปุ่น"

สอางค์กัดริมฝีปากแน่น ฝืนยิ้มแห้ง กลับล�าตอนนี้ไม่ได้แล้วจริงๆ

"ฉันไม่ได้ชอบหรอกค่ะ อาหารจืดๆ พวกนั้น"

เจ้าของผมสนี�า้ตาลอ่อนเพียงแค่พยักหน้า แล้วเดนิออกจากออฟฟิศไป 

ท้ิงให้สอางค์ทรดุตวัลงนัง่กบัเก้าอ้ี ทุบโต๊ะด้วยความเจบ็ใจ

โธ่เอ๊ย ท�าไมไม่บอกแต่แรกว่าจะพาไปกินโอมากาเสะเล่า!

อด! บอกได้ค�าเดียวว่าอด ยายเอิง ห้ามเสียดายเป็นอันขาดนะ  

ห้ามเด็ดขาดๆ

บอสนะบอส ถ้าบอกแต่แรก จะไม่เล่นตัวให้เสียดายแบบนี้เลย

ยายเอิง ปากแข็งแล้วใจต้องแข็งด้วยสิ อย่าเห็นแก่กินเชียวนะ

เธอย�า้กบัตวัเอง ท้ังท่ีรูอ้ยูเ่ตม็อกว่าอาหารญ่ีปุ่นร้านนัน้เย่ียมแค่ไหน

สอางค์เดนิคอตกออกจากลฟิต์ ตรงไปยังป้ายรถเมล์อย่างหมดอาลยั

ตายอยาก ท้องฟ้าสเีทาคร้ึมในช่วงเยน็มาพร้อมกบัเสยีงฟ้าร้องดงัอยูส่องสามครัง้ 

แกล้งให้คนยืนรอรถเมล์ใจหายเล่นได้ไม่ยาก ใครพกร่มตดิกระเป๋าไว้กเ็ริม่หยบิ 

ข้ึนมาเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์ ส่วนคนท่ีไม่มกีเ็ริม่เบียดตวัเองเข้าใต้อาคาร

บ้าง ร่มไม้บ้าง แบ่งๆ กนัไป

และเนือ่งจากเธอมาทีหลงั จงึได้เพยีงแค่ร่มไม้โปร่งๆ ช่วยก�าบังเท่านัน้ 

หญิงสาวกอดกระเป๋าหนงัราคาแพงไว้กบัอก ตวัเธอจะเปียกยังไงก็ไม่สน แต่
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ค่าอาหารสีเ่ดอืนท่ีเสยีไปกบักระเป๋าใบนี ้จะบุบสลายเพราะฝนไม่ได้เป็นอนัขาด

"ขอร้อง...อย่าตกลงมาเลยนะ ลกูช้างอยากกลบับ้านตวัแห้งๆ อย่าแกล้ง

กนัเลยนะท่านนะ"

แต่ดเูหมือนพระพริณุจะไม่เข้าข้างเธอเอาเสยีเลย เพราะพอสิน้ค�าอ้อนวอน 

สายฝนกต็กลงมาทันที แบบเทกระหน�า่ไม่ย้ัง ลกูรกัในอ้อมกอดจงึถกูละอองฝน

อย่างช่วยไม่ได้

"ไม่นะ..." กรดีร้องไปกเ็ท่านัน้ เพราะไม่ว่าคนหรอืกระเป๋ากเ็ปียกอยู่ดี

รถเมล์คันแล้วคันเล่าผ่านหน้าไป แต่ไม่มีคันไหนท่ีหญิงสาวพอจะ 

แทรกตัวข้ึนไปได้เลยสกัคนัเดยีว

"โอ๊ย..." หญงิสาวร้องเสยีงหลง เม่ือป้าร่างยักษ์เหยียบเท้าเข้าเตม็แรง 

ร่างบางกระโดดหย็องแหย็งเข้าข้างทาง ไม่ทันจะอ้าปากด่าให้เจ็บๆ คันๆ 

รถเมล์คันนัน้กแ็ล่นจากไป ท้ิงไว้เพียงความเจบ็ใจกบัร่างท่ีเปียกปอน

"ซวย ซวยอะไรอย่างนี้ เพราะบอสคนเดียวเลย"

สอางค์กระจายแรงอาฆาตไปถงึคนท่ีป่านนีอ้าจจะก�าลงันัง่กนิโอมากาเสะ

สบายใจเฉิบ ปล่อยให้เธอต้องมาเผชญิกบัสายฝน ไม่ต่างอะไรกบัลกูหมาตกน�า้ 

อยู่หน้าบรษัิท

ระหว่างโมโหอยู่นั้น รถสีน�้าเงินเข้มคันใหญ่แล่นเข้ามาจอดตรงหน้า 

หญิงสาวกะพรบิตาปรบิๆ ยกมอืปัดเส้นผมท่ีเปียกลูยุ่ง่เหยงิ เพ่ือดูให้ชัดว่า

เป็นรถของใคร

กระจกรถค่อยๆ เลือ่นลง เผยให้เห็นใบหน้าคนขับท่ีเธออยากจะหนไีป

ให้ไกล

"Get into the car." เสียงเข้มดังออกมา แต่หญิงสาวก้มลงมอง  

ส่ายหน้าดิก

"เชิญบอสเถอะค่ะ"

"ข้ึนมาเรว็ ข้างหลงัเขาบีบแตรไล่แล้วเห็นม้ัย" ชายหนุม่ตะโกนแข่งกบั
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เสยีงฝน

"ไม่เป็นไรจริงๆ ค่ะ บอสไปเถอะ" ไม่พูดเปล่า โบกมือไล่ส่งเสียอีก

แต่แทนท่ีเจ้านายของเธอจะออกรถ เขาท�าเพียงนั่งพิงเบาะเฉย 

ไม่พดูไม่จา สอางค์เหลอืบมองรถคนัหลงัอย่างหวาดๆ พอเห็นคนขับไม่เพยีง

บีบแตรไล่ แต่ลดกระจกลงมาด่า หญงิสาวจงึรบีเปิดประตกู้าวข้ึนรถเจ้านาย 

เพราะกลวัจะโดนอะไรมากกว่าค�าผรสุวาท

"ก็แค่นี้" ชายหนุ่มหันมาดุอย่างไม่จริงจังนัก ก่อนออกรถไปตาม 

ถนนสายหลักใจกลางกรุงเทพมหานคร

สอางค์มองไปรอบรถ ทุกอย่างดเูนีย้บและเป็นทางการเสยีจนเธอนัง่ 

ตัวลบี แผ่นหลงัไม่แตะเบาะด้วยซ�า้เพราะกลวัเสือ้ผ้าตวัเองจะไปท�าให้อะไร

เป้ือน หญงิสาวใช้มือค่อยๆ ปาดหยดน�า้ท่ีเกาะพราวบนกระเป๋าใบรกัอย่าง

ระมดัระวงั

เจ้าของรถเหลือบมองคนนั่งข้างๆ แล้วย่ืนผ้าเช็ดหน้าให้ เธอรับมา 

พร้อมค�าขอบคณุ แต่แทนท่ีจะเช็ดหน้าเช็ดตากบัผมเปียกลูต่ดิแก้ม สอางค์

กลบัเอามาเช็ดกระเป๋าในมือเสยีแทน

"That's for you, not your handbag."

"หน้าฉันไว้ทีหลังได้ค่ะ แต่หนังแท้เนี่ยรอไม่ได้" หญิงสาวบอกเสียง

หนักแน่น ค่อยๆ บรรจงเช็ดกระเป๋าอย่างเบามือ

คนมองได้แต่ส่ายหน้า ละสายตาจากคนหวงกระเป๋าไม่เข้าเรือ่งมาท่ีถนน

อีกครัง้

"บอสส่งฉันลงป้ายไหนท่ีว่างๆ ก็ได้นะคะ เดีย๋วฉันขึน้แท็กซ่ีกลบัเอง"

"เปียกขนาดนี้แล้วจะลงไปตากฝนอีกท�าไม"

"ก.็.." หญิงสาวเถยีงไม่ออก แถมเครือ่งปรบัอากาศเยน็ฉ�า่ยังเริม่ท�าให้

รูส้กึหนาวข้ึนมานดิๆ
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ร่างสงูสงัเกตเห็น จงึใช้จงัหวะท่ีรถตดิไฟแดง หยิบเสือ้นอกจากเบาะหลงั 

ส่งให้

"ใส่ซะ" เขาออกค�าสั่งห้วนสั้น ให้ความรู้สึกเผด็จการมากกว่าหวังดี  

จนเธออดค้อนไม่ได้

"อย่าเลยค่ะ เสื้อแพงๆ ฉันไม่มีปัญญาจ่ายค่าซักรีดให้หรอก"

"ไม่แพงกว่ากระเป๋าของคณุหรอก รบัไป ผมยังต้องใช้มือขับรถอยู่"

หญิงสาวอิดออดอยูเ่พยีงครูเ่ดยีว ความหนาวท่ีเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ ท�าให้

จ�าต้องยอมคว้าเสือ้ตัวนัน้มาสวมไว้ พร้อมกล่าวขอบคณุอย่างเสยีไม่ได้

โทมัส แบรนดอนเหลอืบมอง พดูข้ึนลอยๆ อย่างจงใจให้เธอได้ยนิว่า 

"ค�าขอบคุณไม่เห็นดงัเหมอืนตอนแก้ตวัเลยนะ"

สอางค์กลอกตา พูดด้วยเสียงที่ดังขึ้น "ขอบคุณค่ะ"

จากหางตา เธอแน่ใจว่าเขาก�าลังยิ้มอยู่เป็นแน่

"บ้านคุณอยู่ที่ไหน"

"แล้วบอสไม่ไปกนิโอมากาเสะแล้วหรอืคะ" หญิงสาวยังไม่ได้ละความคดิ

จากอาหารสดุโปรดนัน่เสยีทีเดยีว

"ไม่ล่ะ ผมไม่ได้ชอบอาหารจดืๆ พวกนัน้เหมือนกนั" เขายกค�าของเธอ

มาเหนบ็คนืบ้าง

สอางค์กลืนน�้าลายอย่างเสียดาย

แต่กน็ะ...คนอย่างเขาจะกนิของดีของแพงเม่ือไหร่ก็ได้ ไม่เดอืดร้อน

อยูแ่ล้ว

"ว่าไงครับคุณสอางค์ บอกได้หรือยังว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหน"

เอาน่า ได้เจ้านายมาเป็นแท็กซ่ีกส็บายด ีจะเกีย่งหาเรือ่งลงไปตากฝนเล่น

ให้เป็นปอดบวมอีกท�าไมยายเอิง

คดิได้ดงันัน้ เธอจงึตัดสนิใจบอกเส้นทางกลบับ้านแก่เขาอย่างไม่อิดออด
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ใช้เวลาไม่ถงึช่ัวโมง รถของเขากเ็ข้ามาจอดหน้าบ้านสองช้ัน ล้อมรัว้ด้วย

ก�าแพงอิฐสงู พุ่มดอกแก้วรมิรัว้ส่งกลิน่หอมอวลลอยมาตามไอฝน

สอางค์หันไปถอดเสื้อนอกส่งคืนให้เขา กล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ 

แล้วเปิดประตูลงจากรถ

บอสหนุ่มนั่งคิดอยู่อึดใจ ก่อนก้าวตามลงมาดักเธอที่หน้าประตูรั้ว

"มีอะไรเหรอคะบอส"

และเพราะเจ้าตวัใช้ทิชชเูปียกเช็ดเครือ่งส�าอางท่ีเลอะจากสายฝนออก

บางส่วนระหว่างอยู่บนรถ ใบหน้าท่ีเงยถามจงึดเูกลีย้งเกลาน่ามอง แม้รมิฝีปาก

สสีดจะบ้ึงนดิๆ และคิว้ขมวดเข้าหากนักต็ามที

"คุณจะไม่เชิญผมเข้าบ้านหน่อยเหรอ"

"คะ?"

"ผมขับรถมาส่งคุณตั้งไกล หิวจะแย่ กาแฟรองท้องสักแก้วก็ยังดี"  

ชายหนุม่ครวญ สลดัคราบเจ้านายผูแ้สนเคร่งขรมึท้ิง

"บอสกร็บีกลบัไปหาอะไรกนิสคิะ จะมาขอกาแฟแค่แก้วเดยีวท�าไม"

เรือ่งอะไรจะให้เข้าบ้าน อาสามาส่งเอง ไม่ได้ขอร้องให้มาสกัหน่อย

"ใจร้ายจงั" เขาบ่นในล�าคอ เสมองไปทางตวับ้าน มองผ่านหน้าต่างเข้าไป 

แอบเห็นว่ามีใครก�าลงัเดนิออกมา

"อะไรกันล่ะคะ บอสเองที่..."

ยังไม่ทันได้เถียงต่อ เสียงทักทายจากตัวบ้านก็ดังแทรกขึ้นมา

"อาเองิกลบัมาแล้วเหรอ เข้าบ้านๆ พาใครมาด้วยล่ะนัน่" หญิงชรา

ท่าทางใจด ีสวมเสือ้คอจนีตวัหลวมตดัด้วยผ้าแพรตะโกนถามเสยีงดงัลัน่

โทมัส แบรนดอนยิม้กว้าง ก้มหัวแล้วยกมอืไหว้ เป๊ะทุกองศา สวยกว่า

คนไทยบางคนเสยีอกี

"สวสัดคีรบั ผมเป็นเจ้านายของสอางค์ครบั" ชายหนุม่ตะโกนตอบกลบัไป

อย่างอารมณ์ดี
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ตัวบ้านกับรั้วค่อนข้างไกล เจ้าของสายตาฝ้าฟางจึงมองเห็นคนพูด 

ได้ไม่ถนดันกั แต่พอได้ยินว่าเป็นเจ้านายของหลานสาวกย้ิ็มรบัอย่างเป็นกนัเอง

"ลีๆ  คงุเจ้านาย อาเอิงอย่ามัวแต่ยืนเป็นปลาแช่แข็ง เชิงคงุเขาเข้ามาส"ิ

"ไม่ต้องมัง้คะอาม่า เจ้านายเอิงเขาจะกลบัแล้ว" เธอตะโกนบอกท้ังอาม่า

และเขา แต่คนตวัสงูกลบัยิม้อย่างเป็นต่อ

"ไม่ล่าย เชิงมาๆ มาถึงบ้านแล้ว ให้เจ้านายอีเข้ามาก่อน"

สอางค์มองหน้าฝรั่งตัวโตยืนยิ้มกริ่มแล้วได้แต่ถอนใจ

"ค่า...อาม่า" หญงิสาวกดัฟัน เปิดประตรูัว้เดนิน�าเขาเข้าไปในบรเิวณบ้าน

อาม่าขยับแว่นตามองหน้าเจ้านายของหลานสาวอีกครัง้ พอเห็นชัดว่า

ร่างสงูใหญ่ท่ีต้องแหงนหน้าขึน้มองเป็นใคร แกกอุ็ทานลัน่ เล่นเอาสองหนุม่สาว

ตกใจตามไปด้วย

"ไอ้หยา ยักษ์ฝาหรัง่นีห่ว่า ซ้ีเลีย่วๆ อ๊ัวพดูปะกดิเป็นท่ีหนายอาเองิ"

"โธ่ อาม่าคะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เจ้านายเอิงพดูไทยได้ เมือ่กีเ้ขายังทัก 

อาม่าอยู่เลยนีค่ะ" สอางค์ย้ิม อธบิายกบัญาตผิูใ้หญ่ท่ีอยู่ร่วมบ้านเดยีวกบัเธอ

หญิงชราหรี่ตามองชาวต่างชาติท่ีสูงใหญ่เหมือนยักษ์ปักหลั่นอย่าง 

ไม่เช่ือนกั

"ผมพดูไทยได้ครบั" เขาก้มลงบอกหญิงชราด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนกว่าเคย 

เป็นโทนเสยีงท่ีสอางค์เพ่ิงจะเคยได้ยินวนันีเ้ช่นกนั

"อีพดูไทยล่ายจรงิๆ ล่วย" อาม่าหันไปพยักพเยิดกบัหลานสาว แล้ว 

ส่งย้ิมให้เขาอย่างเบาใจ

"ว่าแต่ลื้อไปท�าไรมาอาเอิง ท�าไมเปียกปอนอย่างนี้"

"โดนฝนตอนรอรถเมล์ค่ะ บอสเห็นเลยรับมาส่ง"

"ขอบใจนะคุงเจ้านาย ใจดีจริงๆ เลย"

ชายหนุม่เพยีงแค่ยิม้รบั ถงึจะแอบเห็นเธอกลอกตา แต่กไ็ม่ได้พดูอะไร

สอางค์เหลยีวมองรอบตวัเหมือนก�าลงัหาใครสกัคน ก่อนหันมาถามอาม่า
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ซ่ึงยังคงมองเจ้านายของเธอไม่วางตา "พวกลงิซนหายไปไหนกนัคะเนีย่ บ้าน

เงยีบเชียว"

"อาพุดอีเอาไปอาบน�้าข้างบน เดี๋ยวก็คงลงมา"

เห็นชายหนุม่ท�าหน้างง เธอจงึอธบิายว่า "หลานๆ ของฉันน่ะค่ะ พอดี

พีช่ายลงไปท�าธรุะท่ีต่างจังหวัด เลยเอาพวกลงิซนมาฝากไว้ ปกตบ้ิานนีม้แีค่ 

ฉัน อาม่า แล้วกแ็ม่บ้านแค่สามคนค่ะ"

เจ้านายหนุม่พยักหน้ารบั ก่อนหันไปมองทางบันไดเมือ่มีเสยีงตงึตงั 

ดังมาจากชัน้บน

"พูดไม่ทันขาดค�า"

ร่างเลก็ๆ ของเด็กสามคนแย่งกนัว่ิงตงึตังลงมา พร้อมเสยีงโวยวายจาก

แม่บ้านท่ีดังตามหลงัมาด้วย

"คุณเล็กคุณใหญ่ใส่เสื้อก่อนค่ะ แป้งเลอะเต็มบ้านหมดแล้ว"

"พดุแก่แล้วนี ่วิง่ตามเขาไม่ทันหรอก แบร่ๆ" เดก็ชายตวัผอมหัวเราะร่วน 

ตะโกนมาจากหัวบันได พร้อมว่ิงกระโจนลงมาเมือ่เห็นใครยืนอยู่กบัอาม่า

"พี่ใหญ่ น้องหลิง โกวเอิงกลับมาแล้ว"

"เย้!" เดก็น้อยท้ังสามวิง่ปรูด๊มาหาเธอ คนเลก็เกาะแขนซ้าย คนโต 

เกาะแขนขวา คนกลางกระโดดหย็องแหยง็อยู่ตรงหน้า สร้างเสยีงหัวเราะให้ 

อาสาวได้พอๆ กบัอาการปวดหัวเลยทีเดยีว

"ขนมล่ะคะโกวเอิง ไหนวันนีว่้าจะซ้ือขนมมาให้หลงิไง" เดก็หญิงแก้มยุ้ย 

หลานคนโปรดอ้อนขอเป็นคนแรก พีช่ายท้ังสองไม่ยอมน้อยหน้า ตะโกนแข่ง

ข้ึนมาบ้าง

"ของใหญ่ล่ะครับ"

"ของเล็กล่ะครับ โกวเอิง"

หญิงสาวมองซ้ายมองขวา ไม่รูจ้ะตอบใครก่อนด ีอาม่าเห็นท่าจะไม่ไหว 

เลยเดินเข้ามาเขกหัวพวกเดก็ๆ พร้อมกบัเอด็ว่า "เบาๆ หน่อยพวกลือ้สามคน 
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ไม่เห็นหรอืไงว่าอาโกวมแีขก ดสู ิผ้าผ่อนกไ็ม่ใส่ บ้านช่องเลอะแป้งไปหมดเลีย้ว"

พดุท่ีเพิง่ตามมาสมทบทีหลงันัง่ถอนหายใจ สอางค์จึงดงึเสือ้จากมือ 

แม่บ้านมาถอืไว้เสยีเอง

"มาจ้ะพุด ฉันช่วย"

อาม่าเอ็ดเหลนแล้วหันไปเอ็ดแม่บ้านซ่ึงพ่วงต�าแหน่งพ่ีเลี้ยงด้วย 

ในช่วงนีว่้า "อาพดุ ลือ้นีน้่า ดเูด็กแค่สามคน ท�าไมถงึได้ปล่อยให้เลอะท่ัวบ้าน

แบบนี"้

"คุณๆ แกดื้ออย่างกับลิง วิ่งไล่ทันเสียที่ไหนคะอาม่า"

"ไม่เป็นไรค่ะอาม่า เดี๋ยวเอิงจัดการเอง ตี๋ใหญ่ตี๋เล็กใส่เสื้อก่อนเร็ว"

"ค้าบ"

หญงิสาวยืน่เสือ้ให้เดก็ชายสองคนสวมแล้วหันไปอุม้หลานสาวท่ีแต่งตวั

เรยีบร้อยอยู่คนเดียวข้ึนมาหอมแก้ม แต่เจ้าตวัเลก็ในอ้อมกอดเบ่ียงหนี

"อี.๋..โกวเอิงตวัเปียก น�า้ก็ไม่อาบ" เดก็หญิงย่นจมกู โบกไม้โบกมอื 

หัวเราะคิกคัก

"อะ โทษทีจ้ะ โกวลมืไป" เธอวางหลงิลงกบัพ้ืน จงูมือสองหนุม่มายืน

ตรงหน้าเจ้านายท่ีดูเหมือนจะถกูกนัออกไปเป็นคนนอกหลงัเดก็ๆ วิง่เข้ามา

"นีห่ลานของฉันค่ะ ตี๋ใหญ่ ตีเ๋ลก็ แล้วกอ็าหลงิ เดก็ๆ สวัสดเีจ้านาย

ของโกวเรว็"

ตัวป่วนท้ังสามเงยหน้า เบิกตากว้างตะลงึกบัความสงูใหญ่ ก่อนหันไป

ซุบซิบสบตา อมย้ิมเจ้าเล่ห์ แล้วยกมือไหว้อย่างพร้อมเพรยีง แต่แกล้งพูด 

ไม่ชัดว่า

"ซาหวักลีครับ/ค่ะ คุณบอสจอมโหด!"

ค�าทักทายท�าเอาชายหนุ่มปั้นหน้าไม่ถูก ไม่รู้จะบึ้งหรือยิ้มดี

หญิงสาวกระแอมเหมือนมีอะไรตดิคอ ก่อนก้มลงไปดสุามหน่อแก้เก้อ 

"พวกเรานี ่ดลูะครตอนเย็นอกีแล้วใช่ม้ัย จ�าอะไรมาก็ไม่รู"้
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"ใครบอก จ�ามาจากโกวเอิงต่างหาก" ตี๋เล็กว่า

คนท่ีโดนหางเลขจากเดก็จอมยุ่งท�าได้แค่ฉีกยิม้แห้ง ก้มลงไปส่งสายตา

คาดโทษกับหลานชายหลานสาว แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล เพราะแต่ละคน 

ลอยหน้าลอยตา ไม่กลวัเธอเลยสกันดิ

"ใหญ่จ�าได้ โกวเอิงชอบบ่นเรื่องเจ้านายฝรั่งโหดๆ ไม่ก็บอสหน้าดุ 

ประจ�าเลย" เดก็ชายคนโตซ่ึงดูใจกล้าท่ีสดุเล่าด้วยน�า้เสยีงเจือ้ยแจ้ว

"หรือครับ" เขาแกล้งเลิกคิ้วถาม

ไม่ได้รูส้กึแปลกใจกบัค�าพดูนัน้เลยสกันดิ เพราะขนาดเพ่ือนยังเล่าเป็นไฟ 

แล้วท่ีบ้านจะเหลอือะไร

"ค้าบ โกวเอิงบอกว่าเจ้านายน่ะหน้าตาดี แต่ใจร้าย แล้วยังบอกด้วยว่า 

อุ๊บ..."

สอางค์ดึงหลานชายตัวดีมาปิดปากไว้ "ตี๋ใหญ่...ไว้หน้าโกวบ้าง"

เดก็น้อยดิน้ขลกุขลกั เถยีงเสยีงอู้อ้ีในมือเธอ "ก.็..โกว...พูด...จรงิๆ...นี"่

นั่น...

เธอลอบมองเจ้านาย เห็นเขากลัน้ย้ิมไม่พดูอะไร ก็ใจช้ืนข้ึนมานดิหนึง่

"พุดจ๊ะ" เธอหันไปเรียกแม่บ้าน มือยังปิดปากเจ้าตัวแสบไว้แน่น  

"ไปชงกาแฟให้บอสเขาหน่อย ไม่ต้องใส่ทั้งครีมทั้งนมนะ"

ถงึจะบ่นเรือ่งเจ้านายให้คนรอบตวัฟัง แต่ดเูหมือนเจ้าตวัจะใส่ใจเรือ่ง

เลก็ๆ น้อยๆ ของเขาโดยไม่รูต้วั

"ขอบคุณที่จ�าได้"

"ก็...ไม่ได้จ�ายากอะไรนี่คะ โดนบังคับให้ชงอยู่ทุกเย็น แล้วถ้าบอส 

จะกลับหลังดื่มกาแฟแก้วนี้ ก็เชิญได้เลยนะคะ"

เจ้าของบ้านออกปากไล่แบบไม่เกรงใจ ส่งผลให้หญิงชราท่ียืนอยู่ใกล้

เอ้ือมมือมาหยิกต้นแขนแรงเสยีจนเกอืบสะดุง้

"เจ้านายอีมาส่งถงึบ้าน จะให้ไล่กลบัได้ยังไง เชงิค่ะเชิง กงิข้าวกงิปลา
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ด้วยกนัก่อน อาเอิงอที�ากบัข้าวอร่อยฮ่ะ"

"อาม่า"

"ขอบคุณครับ...อาม่า"

ชายหนุม่ผสมโรงเรยีกตามคนในบ้าน ไม่สนใจตาเขียวๆ ท่ีส่งกลบัมา 

เมือ่หันไปอีกทาง จงึเห็นเดก็ท้ังสามเงยหน้าจ้องเขาอยู่ด้วยความสนใจ

"What?" ถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างลืมตัว

เดก็น้อยหันมองหน้ากนั ตี๋ใหญ่ท่ีใจกล้ากว่าใครดิน้ออกมาจากอ้อมแขน

อาสาว ประชดิตัวถามเป็นคนแรก

"ชื่อไรอะคุงบอสฝาหรั่ง"

"โทมัส แบรนดอน เรียกทอมก็ได้"

เดก็หญิงมองหน้าเขาแล้วย้ิมแก้มใส ความละม้ายของอาหลานท�าให้ 

นึกภาพหญิงสาวอีกคนยามเป็นเด็กได้ไม่ยาก "เขารู้ ลุงทอมก็ต้องเรียก 

อังเคลิทอมใช่ม้ัยคะ"

"Uncle? ฟังดแูก่จงั แต่อังเคลิกอ็งัเคลิ" ชายหนุม่หัวเราะ ปล่อยให้ 

เจ้าตวัเลก็นบัญาตแิบบท่ีคนไทยชอบเรียกใครต่อใครว่าพีป้่าน้าอาอย่างไม่ถอืสา

ตีใ๋หญ่กลวัน้อยหน้าเลยพดูข้ึนบ้าง "ภาษาปะกดิท�าไมเขาจะไม่รู ้อีเลเฟ่น 

ช้าง ไลอ้อน สงิโต"

คนกลางพอเห็นพีพ่ดูก็ไม่ยอมเช่นกนั "ซี แคท แมว บี เบิร์ด นก"

ชายหนุม่หัวเราะร่วน ใช้มือใหญ่ขย้ีหัวเดก็ชายท้ังสองอย่างเอ็นด ูแล้ว

แกล้งท�าหน้าสงสยั "งัน้ร่มล่ะเขาเรยีกว่าอะไร"

"เขารู ้เขารู ้อัมเบรลล่า" เด็กๆ ยกมือแย่งกนัตอบอวดความรูจ้ากโรงเรยีน 

เรยีกเสยีงหัวเราะให้คนท้ังบ้าน

สอางค์มองคนตัวโตที่ยิ้มมากกว่าวันไหนๆ แล้วอดยิ้มตามไม่ได้

ความจรงิเวลาเขาย้ิมน่าดกูว่าตอนท�าหน้าเคร่งตัง้เยอะ ท�าไมถงึไม่ค่อย

ชอบย้ิมก็ไม่รู้
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หลงัเปลีย่นเสือ้ผ้าเรยีบร้อย และรบัรูว่้าเจ้านายของเธออยู่กนิข้าวด้วย

แน่ๆ สอางค์จึงตรงเข้าครัว หยิบผ้ากันเปื้อนท่ีแขวนไว้ข้างตู้เย็นข้ึนสวม 

แล้วผูกเอว จัดแจงหยิบผักกาดมาเด็ดล้างทีละใบ

พดุท่ีก�าลงัทอดปลาอยู่ใกล้ๆ อมยิม้มองเธอแล้วพูดว่า "แฟนคณุเอิงหล่อ

นะคะ"

"ฮะ!" มือท่ีก�าลงัเดด็ผกัหยุดชะงกั หันขวบัไปทางแม่บ้าน เล่นเอาอีกฝ่าย

ตกใจตามไปด้วย "พดูผดิพดูใหม่ได้นะพุด"

"กค็ณุฝรัง่คนนัน้ ไม่ใช่หรอืคะ" ถามเพราะรูว่้าเจ้าของบ้านมสีเป็กแบบใด

มาต้ังแต่เดก็

"บ้าส.ิ..แค่เจ้านาย แล้วฉันกไ็ม่มีทางสนเขาด้วย พดุจ�าท่ีฉันเล่าให้ฟัง

บ่อยๆ ไม่ได้เหรอ รายนัน้น่ะดจุะตาย ข้ีเก๊ก แถมเรือ่งมากอีกต่างหาก"

"แต่พดุว่าไม่หรอกค่ะ เห็นเล่นกบัสามลงิ ดย้ิูมง่าย หัวเราะร่วนเชียว"

พดุพยักพเยิดให้เธอชะเง้อมองออกไปทางหน้าบ้าน โทมัส แบรนดอน

ท่ีตอนนีป้ลดเนกไท พบัแขนเสือ้ วิง่ไล่จบักบัเดก็ๆ อย่างอารมณ์ด ีไม่เหลอื

คราบบอสหน้าตายอีกต่อไป

"คงผีเข้าล่ะมั้ง"

"คุณเอิง"

"น่า...เอาเป็นว่าไม่ใช่แฟนฉันกแ็ล้วกนั" ย�า้อกีครัง้ก่อนหันไปล้างผกัต่อ

แม่บ้านมองหญิงสาวสลบักบัฝรัง่ตวัใหญ่ แล้วอมย้ิมกบัตวัเอง ไม่ใช่แค่

ตอนนีล่้ะมัง้คะคณุเอิง



บอสหน้าตายกะยัยสอางค์ 38

ระหว่างท่ีหญิงสาวก�าลงัสาละวนทอดไข่เจยีวชะอมเมนสูดุท้าย เธอเห็น

แกงส้มหม้อข้างๆ ก�าลงัเดอืด จงึออกปากเรยีกให้แม่บ้านช่วยอย่างเคยชิน

"พุด เอาผักท่ีห่ันใส่แกงส้มให้หน่อย เพิ่มเครื่องแกงด้วยนะ ฉันว่า 

รสมันอ่อนไปนดินงึ"

คนตวัโตท่ีตัง้ใจเดนิเข้ามาขอน�า้หลงัเล่นกบัเพือ่นใหม่ต่างวยัจนเหงือ่โซก

หันซ้ายหันขวา เจอแค่ตะกร้าผกั หาเครือ่งแกงท่ีเธอว่าไม่เจอ จงึถามข้ึนว่า

"เครื่องแกงที่ว่าอยู่ตรงไหน"

"อ้าว บอส...โทษทีค่ะ ฉันนึกว่าพุด"

แม่ครวัจ�าเป็นรบัตะกร้าผกัจากมอืเขามาวางไว้ข้างตวั ตกัไข่เจยีวชะอม

ข้ึนพกัไว้บนจาน แล้วหันไปคว้ากระปุกเครือ่งแกงมาเตมิลงในหม้อเสยีเอง

เมือ่เตรยีมอาหารทุกอย่างเสรจ็เรยีบร้อยถงึค่อยหันไปหาเขา แต่ต้องผงะ 

เพราะชายหนุม่ยืนอยู่ใกล้กว่าท่ีคดิ

"เข้ามาท�าอะไรในนี้คะ"

หญงิสาวเงยหน้ามองใบหน้าท่ีเตม็ไปด้วยเหงือ่ ถามอย่างนกึไม่ออกว่า 

จะพดูอะไร ด้วยตกใจท่ีเขาอยู่ใกล้กว่าท่ีคดิ ใกล้เสยีจนเธอรบัรูไ้ด้ถงึไอร้อน

บทที่

4
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จากตวัเขาท่ีได้มาจากการเล่นกบัเดก็ๆ เกอืบช่ัวโมง

และถงึอยากจะถอยหนกีท็�าไม่ได้ เพราะข้างหลงัเป็นกระทะร้อน ข้างหน้า

เป็นร่างสงูตระหง่านราวกบัก�าแพงใหญ่

"ผมมาขอน�า้ แล้วก.็..ตามกลิน่เข้ามา หอมดนีะ" ใบหน้าท่ีชะโงกมอง

หม้อแกงส้มมรีอยย้ิมอย่างอารมณ์ดี แต่กริยิาท่ีเขาสดูกลิน่ผ่านแก้มเธอไป

อย่างฉิวเฉียดนัน้ เล่นเอาหัวใจเต้นผดิจงัหวะเลยทีเดยีว

"ถ้าบอสจะกนิน�า้ หยิบจากตูเ้ย็นได้เลยค่ะ" เธอบอกเสยีงเบา ชายหนุม่

พยักหน้าแต่ไม่ได้ถอยไปไกลกว่าเดมิ

"ตู้เย็นทางนั้นค่ะ" เจ้าของบ้านย�้าอีกครั้ง

"Sorry" ร่างสูงถอยมาหนึ่งก้าว เดินไปเปิดตู้เย็น หยิบน�้าออกมา 

เทใส่แก้ว ดื่มเข้าไปอึกใหญ่

สอางค์แอบลอบถอนหายใจ เรียกสติตัวเองกลับมา แล้วตักอาหาร 

แต่ละอย่างใส่จาน

พอเขาเห็นเธอก�าลงัทยอยยกอาหารใส่ถาดเตรยีมข้ึนตัง้โต๊ะ มอืใหญ่ 

กเ็ข้าไปคว้าถาดนัน้ไว้เสยีเอง

"Let me help. เดี๋ยวคุณจะหาว่าผมกินฟรี ไม่ช่วยอะไร"

"ใครจะกล้าว่าบอสกันคะ" หญิงสาวค่อนให้อย่างอดหมั่นไส้ไม่ได้

"ปกติก็ไม่มีใครว่าหรอก แต่วันนี้มีอยู่คน..."

"เดก็ๆ น่าจะหิวแล้วค่ะ รบีไปตัง้โต๊ะกนัดกีว่า" คนร้อนตวัขัดจังหวะ  

ผายมือให้เขายกอาหารออกไป

แต่แทนท่ีจะเดนิออก โทมัส แบรนดอนกลบัก้มหน้าลงมาในระดบัเดยีวกบั

เธอ ดวงตาสฟ้ีาน�า้ทะเลเต้นวะวบั ไร้คราบบอสหน้าตายท่ีเคยเห็นเป็นประจ�า

ในบรษัิท

"หอมจริงๆ นะ" ชายหนุ่มเอ่ยเพียงเท่านั้น แล้วถือถาดเดินออกไป

พร้อมตะโกนเรยีกสมุนท้ังสาม ปล่อยให้เธอยืนงงอยู่หน้าเตา
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สอางค์มองกระทะกบัหม้อท่ีรอการท�าความสะอาด แล้วยกเสือ้ตวัเอง

ข้ึนดม

"ไม่หรอกน่า" เขาชมอาหารนั่นแหละ

คนเข้าข้างตัวเองได้ทุกเรือ่งปฏเิสธความน่าจะเป็นใดๆ ไม่ยอมให้เรือ่ง

เหลวไหลเข้ามาในหัว

ร้อยไม่ พันไม่

หรือยังไงดีนะ...

หลงัอาหารเยน็ สีส่หายต่างวยันัง่กนิไอศกรมีกนัคนละแท่งท่ีระเบียง

หน้าบ้าน และเป็นสีค่นแน่นอน เพราะหมายรวมฝรัง่ร่างใหญ่คนนัน้ด้วย

พุดยังอดข�าไม่ได้ ตอนเขาเดินต่อแถวตามเด็กๆ เข้ามาในครัว

'ขอด้วยคนนะครับ'

'จะกนิหรอืคะ' พดุถาม แต่ยอมยืน่ไอศกรมีแท่งให้ จากนัน้ 'อังเคลิ' กเ็ดนิ

น�าขบวนเด็กน้อยไปนัง่เรยีงเป็นแถวยาวอย่างท่ีเห็น

แม่บ้านหันมาพูดกับหญิงสาวอย่างอารมณ์ดีว่า "เจ้านายคุณเอิง... 

เข้ากับเด็กได้ดีจริงๆ นะคะ"

"อย่างที่ฉันบอกแหละจ้ะว่าผีเข้า"

"โธ่ คุณเอิง"

"อย่าหลงภาพตรงหน้าเลยพดุ" ดูเหมือนประโยคนัน้ต้องการบอกกบั 

ท้ังแม่บ้านและตวัเอง "เดีย๋วพรุง่นีท้�างาน เขากก็ลบัร่างเดมิแล้ว อ๊ะ จรงิด้วย"

อุทานเม่ือนกึขึน้ได้ "พรุง่นีต้้องท�างานนีน่า ท�าไมตาบอสยังไม่กลบัอีกล่ะ 

ต้องให้ไล่หรอืยังไงนะ"

ต๋ีใหญ่ท่ีกินไอศกรมีแท่งหมดก่อนหันไปมองน้องอีกสองคน ตวัป้อม 

เลยีรมิฝีปากอย่างเจ้าเล่ห์ แต่ท้ังสองรูทั้น จงึรบีกระโดดข้ามไปนัง่อกีฝ่ัง ใช้
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ชายหนุม่เป็นท่ีก�าบังไว้เสยีก่อน

"โหย แบ่งกันซี่"

"ไม่เอาอะ พุดให้คนละแท่ง ตวัเองกนิหมด จะมาเอาของคนอ่ืนได้ไง"

คนตวัใหญ่กลวัเจ้าพวกตวัเลก็ทะเลาะกนั เลยย่ืนไอศกรมีท่ีเหลอือกีครึง่

ให้พีค่นโตไป

เด็กน้อยท่ีเริ่มตีหน้าเบ้ยักไหล่ใส่น้องชาย แล้วกลับมาย้ิมได้อีกรอบ 

"ขอบคุณฮะ"

ชายหนุ่มยิ้มรับ ขยี้หัวเด็กๆ ด้วยความเอ็นดู

"ลงุทอมๆ" เดก็หญิงสะกดิไหล่ เรยีกให้เขาหันมาหาตน "เวลาโกวเองิ 

อยูท่ี่ท�างาน โกวเอิงเคยดลุงุทอมม้ัยคะ"

"ดเุหรอ" โทมสั แบรนดอนนกึภาพหญงิสาวตหีน้าบูดทุกครัง้เวลาโดนเขา

ต่อว่าเรือ่งงาน แล้วอดย้ิมไปกบัค�าถามนัน้ไม่ได้ "ไม่นะ"

"แสดงว่าลุงทอมเป็นเด็กดี โกวเอิงเลยไม่ดุ" ตี๋เล็กออกความเห็น

เด็กหญิงแก้มใสหันมาพูดต่อ "โกวเอิงรักเด็กดีค่ะ"

"รักหมาด้วย" ตี๋ใหญ่เสริม

ตี๋เล็กกลัวน้อยหน้าจึงพูดขึ้นบ้าง "พุดบอกว่าโกวเอิงชอบฝรั่ง"

ชายหนุ่มเลิกคิ้ว ความรู้ใหม่จากเด็กช่างเม้าท์น่าสนใจเป็นพิเศษ

คนตวัโตท่ีนัง่เงยีบฟังไม่ได้ถามอะไรให้ดนู่าสงสยั แต่ภายใต้แสงสว่าง

จากตะเกยีงไฟฟ้า ดวงตาสฟ้ีาน�า้ทะเลมีร่องรอยยินดมีากกว่าปกติ

"ฝรั่งหลังบ้านเหรอพี่ใหญ่" เด็กหญิงถามขึ้น

"บ้าจ ิฝาหรัง่ผมทองๆ แบบอังเคลิทอมต่างหาก" คนพ่ีลอยหน้าลอยตา 

อวดภมิูอย่างรูด้กีว่าใคร

"ง้าน...โกวเอิงกต้็องชอบลงุทอมจคิะ" เดก็หญิงถามเสยีงใส แต่เขา

ไม่ทันได้พดูอะไร เพราะคนท่ีโดนอ้างถงึก้าวเข้ามาเสยีก่อน

"สุมหัวคุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็กๆ"
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"สุมหัวคืออะไร" ชายหนุ่มหันมาถามอย่างไม่เข้าใจ

สาวน้อยวยักระเตาะชิงตอบเพือ่ท�าคะแนนกบัเขาว่า "สมุหัว...กน็นิทา 

ไงคะลงุทอม"

ตีเ๋ลก็กบัต๋ีใหญ่ต่อประโยคด้วยสโลแกนจากรายการทีวท่ีีเคยได้ยนิข้ึน

พร้อมกนั "ก๊อสซิป ก๊อสซิป"

"Gossip. นนิทา? ท�าไมผมต้องนนิทาคณุด้วย" เขาถามอาสาวแทน

หลานตัวจ้อย

เล่นฉันอีกแล้วมั้ยล่ะเจ้าพวกนี้

"ช่ายฮับ ท�าไมลุงทอมต้องนินทาโกวเอิงด้วย" ตี๋เล็กสนับสนุน

"ไปกนัใหญ่แล้ว สมุหัวเขาหมายถงึรวมกลุม่จ้ะ ไม่ใช่นนิทา แล้วฉัน 

กห็มายถงึเดก็ๆ ไม่ได้รวมบอสด้วยสกัหน่อย" อธบิายให้ท้ังเดก็และผูใ้หญ่ฟัง 

แต่เจ้าตัวแสบกลบัรบีแก้ตวั นสิยัเหมือนใครบางคนไม่มีผดิ

"พวกเราไม่ได้นินทานะฮะโกว พวกเราแค่บอกว่าโกวเอิงน่ะชอบ... 

ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวโกวเขิน"

"เขินอะไร"

เดก็ชายสองคนย้ิมกรุม้กริม่ หัวเราะใส่กนั เป็นหลานคนโปรดเสยีเอง 

ท่ีบอกเสยีงใสว่า

"พี่เล็กเขาจะบอกว่าโกวเอิงชอบฝรั่งแบบลุงทอมน่ะค่ะ"

"หา!" ค�าตอบไม่คิดของเด็กน้อยเหมือนใครเอาระเบิดปาใส่หัว  

ความร้อนพุ่งจี๊ดข้ึนมาถึงใบหู แม้พยายามตีหน้าขรึม แต่กลบอาการเขิน 

ไว้ไม่มิด "ไปเอามาจากไหนเนี่ย"

สงสัยคืนนี้จะต้องเรียกท้ังแม่บ้านและเด็กสามคนมาปรับทัศนคติกัน

ยกใหญ่

"กิ๊วๆ โกวเอิงหน้าแดง โกวเอิงชอบลุงทอมแหงๆ" เด็กชายท้ังสอง 

ยิ้มล้อเลียน หัวเราะคิกคักได้ใจ
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"เดี๋ยวเถอะ! ล้อผู้ใหญ่เหรอ ขึ้นห้องไปแปรงฟันให้หมดเลยนะ"

"ว้ายๆ เขินใหญ่เลย กิ๊วๆ โกวเอิงจะมีแฟน โกวเอิงจะมีแฟน"

"เราสามคน! พรุ่งนี้ไม่ต้องกินขนมเลยนะ งดของเล่น งดทีวี!"

"จ้างก็ไม่กลัว เล็กไปบอกเหล่าม่าดีกว่าว่าโกวเอิงจะมีแฟน"

"เดี๋ยวเถอะตี๋เล็ก"

เด็กน้อยหลบมือท่ีพยายามรวบตวัไว้เป็นระวิง ก่อนดงึมอืตี๋ใหญ่วิง่หนี

ข้ึนบ้าน ส่วนอาหลงิยืนหัวเราะคกิคกัหลบอยู่หลงัชายหนุม่

"อาหลิง"

เด็กน้อยโผล่มายิ้มกริ่ม ตีหน้าซื่อ ก่อนตะโกนว่า "โกวเอิงจะมีแฟน  

โกวเอิงจะมแีฟน"

สอางค์เหนือ่ยจะตามรวบตวั จงึปล่อยลงิตวัสดุท้ายว่ิงหนตีามพ่ีชาย 

สองคนไป ไว้ค่อยคดิบัญชีทีเดยีวตอนเข้านอน

พอตัวยุ่งหายกันไปหมด จึงเหลือแค่เธอกับคู่กรณี

"อย่าใส่ใจค�าพูดพวกนัน้เลยนะคะบอส เดก็ๆ กพ็ดูไปเรือ่ย ดลูะครเยอะ 

กแ็บบนี"้

"เยอะพอๆ กับ their aunt หรือเปล่า"

ท้ังน�้าเสียงกับหน้าตาซ่อนรอยหัวเราะนั่น บอกมาเลยว่าหลอกด่า 

ยังเข้าใจง่ายกว่า

"นี่ก็...สามทุ่มแล้ว ขับรถดึกๆ เป็นอันตรายได้นะคะ"

"ขอบคุณที่เป็นห่วง"

ใครเป็นห่วง คนเขาไล่หรอก ขี้ตู่ชะมัด

"พวกหลานๆ ของคณุน่ารกัดนีะ" คนเฉไฉไม่ยอมกลบับอกระหว่าง 

นัง่ยดืขาเหยียดยาวบนพืน้ระเบียง ไล่สายตามองเรือ่ยไปตัง้แต่ต้นไม้ในสวน

ถงึฟ้าไร้ดวงจนัทร์ "They remind me of my niece and family."

อ๋อ มีหลาน ถึงว่า...ท�าไมหุ่นยนต์เข้ากับพวกลิงได้ดีจัง
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"I never thought I'm gonna miss them this much."

คนออกปากไล่อยูเ่ม่ือครูรู่ส้กึผดิข้ึนมาทันที เพราะต่อให้เป็นหุ่นยนต์ 

ท�าอะไรตามแบบแผน แต่ถ้ามีอะไรสะกดิใจ กค็งคดิถงึบ้านได้เหมือนกนั

ย่ิงคนตรงหน้าไม่เคยสงุสงิกับพนกังานในบริษัท นอกจากเธอท่ีถกูบังคบั

ให้แก้งานท�าโอทีด้วย หากความเหงาจะเข้ามาทักทาย กค็งไม่แปลกอะไร

"ผมกลบัล่ะ" คนท่ีคมุอารมณ์ตวัเองได้ดเีสมอตดับท ลกุข้ึนเสยีเฉยๆ 

"ขอบคณุส�าหรบัดนิเนอร์วนันี ้ผมว่า...มันดกีว่าโอมากาเสะท่ีไม่ได้กนิเสยีอีก"

สอางค์เม้มรมิฝีปาก กลัน้ใจไม่ประชดกลบัอย่างเคย แค่ยิม้ แล้วเดนิ 

ไปส่งเขาท่ีรถ

"By the way..." ชายหนุ่มหันมาพูดก่อนเปิดประตู

"คะ?"

"See you tomorrow."

"อา...ค่ะ"

นึกว่าจะพูดอะไรมากกว่านั้นซะอีก

เอ๊ะ...แล้วเธออยากจะให้เขาพูดอะไรกันล่ะ

ภายในวันเดียว ผู้ชายคนนี้กลับสร้างความประหลาดใจให้เธอได ้

ไม่หยุดหย่อน และดูเหมือนจะถี่ขึ้นเรื่อยๆ ตามแรงเต้นของหัวใจ

คนไหนเป็นตัวจริงของเขากันแน่ บอสมาดขรึมตีหน้าเคร่งหรือฝรั่ง 

ช่างเย้าแหย่ ดวงตาวะวับตรงหน้า

แต่ไม่ว่าจะเป็นคนไหน ดเูหมือนโทมัส แบรนดอนจะป่วนความรูส้กึนกึคดิ

ของเธอได้...ไม่มากกน้็อยเลย
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