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แทนใจด้วยรัก
	 	 	 	ปาลินี

	 “อีกสักแก้วนะครับคุณพีช”	 ปกรณ์ยื่นแก้วทรงสูงให้พิชญาพร้อม

คะยั้นคะยอเธอไปด้วย

“พอเถอะค่ะคุณปกรณ์  พีชดื่มไปหลายแก้วแล้ว” 

“ไม่เมาหรอกครับ  แค่น้ำพั้นช์เท่านั้นเอง  คุณดื่มไปตั้งหลายแก้วแล้วนี่นา 

ไม่เห็นเป็นอะไรเลย”

พิชญาถอนใจเบา ๆ  ก่อนจะรับแก้วใบน้ันมาถือไว้  มันก็จริงอย่างท่ีปกรณ์บอก 

น้ำที่เธอดื่มเป็นแค่น้ำผลไม้และเธอก็ไม่รู้สึกมึนเลยแม้แต่น้อย

“ด่ืมสิครับน้องพีช  แก้วน้ีแก้วสุดท้ายแล้ว  ต้องด่ืมให้หมดนะครับ”  เสกสรร 

พูดพลางชูแก้วของเขาขึ้น  ก่อนจะกระดกกรอกน้ำสีเหลืองอำพันเข้าปากรวดเดียว 

จนหมดแก้ว 

พิชญายกแก้วขึ้นจิบเพียงอึกเดียวก็เบือนหน้าหนี  เพราะน้ำในแก้วรสผิด 

ไปจากแก้วอื่น ๆ  ที่เธอดื่มก่อนหน้านี้  ลางสังหรณ์บางอย่างส่งสัญญาณอันตราย 

จนเธอไม่กล้าดื่มต่อ

“ต้องหมดนะครับน้องพีช  ไม่งั้นพี่ไม่กลับนะ”

“พีชด่ืมไม่ไหวแล้วค่ะ  ก่อนหน้าน้ีด่ืมไปต้ังหลายแก้วแล้ว”  หญิงสาว 

ต่อรอง

“งั ้นก็ดื ่มอีกสักอึกนะครับ  พั้นช์รสนี้อร่อย  เจ้าของร้านเขา 

ทำเองกับมือเลยนะครับ  ถ้าไม่ดื่มเสียน้ำใจคนทำแย่”  เสกสรรพูด 

ยิ้ม ๆ  พร้อมปรายตามองเพื่อน  ซึ่งปกรณ์ก็พยักหน้าเชื้อเชิญมาอีก 

ทำให้หญิงสาวต้องยกแก้วขึ้นแตะริมฝีปากและดื่มอีกครั้ง

 

 

145 x 210 mm.
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เสกสรรพยักหน้าอย่างพอใจเมื่อน้ำสีฟ้าสดใสถูกยกดื่มจนหมดแก้ว  ก่อน 

เขาจะถูกดึงตัวไปอีกทาง  พิญชาลดแก้วลงพร้อมบ้วนน้ำที่อมไว้ลงแก้วก่อนจะวาง 

แก้วใบนั้นลงโดยเร็ว

เสียงครืด ๆ ที่ดังอยู่ในกระเป๋าถือทำให้พิชญาต้องจับกระเป๋าไว้เพื่อให้แน่ใจ 

ก่อนจะหยิบมันขึ้นมาดู  ชื่อที่ปรากฏบนจอมือถือนั้นสร้างความดีใจให้กับหญิงสาว 

จนมือไม้สั่นด้วยความตื่นเต้นยินดี  แต่...เธอจะออกจากที่นี่ไปได้อย่างไร  ในเมื่อ 

เพื่อนของเสกสรรนั่งปิดทางลงอยู่  และคนพวกนั้นก็ไม่มีทางให้เธอลงไปหากไม่มี 

เสกสรรไปด้วย  ทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ได้คือต้องไปกับเสกสรรเท่านั้น

“พี่เสกคะ  พีชว่าเรากลับกันเถอะค่ะ  พีชรู้สึกมึน ๆ  ยังไงไม่รู้”  หญิงสาว 

เดินเข้าไปหาเขาพร้อมบอก

“สงสัยเสียงจะดังมากไป  งั้นเรากลับกันเลยก็ได้  น้องพีชจะได้พักผ่อน 

ด้วย”  เขาบอกพลางพยักพเยิดกับเพื่อนด้วยอาการกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในที  เพื่อน 

หลายคนผิวปากและตบบ่าเขาเบา ๆ   

“สนุกให้เต็มที่เลยนะเสก”  เพื่อนตะโกนไล่หลังพร้อมหัวเราะอย่างครื้นเครง 

เสกสรรยกมือให้เพื่อนก่อนจะประคองพิชญาลงบันไดไป

“ปล่อยพีชเถอะค่ะ  พีชเดินเองได้  แค่มึนนิดหน่อยเท่านั้นเอง”  หญิงสาว 

บอกและพยายามแกะมือของเขาที่โอบรอบเอวอยู่ 

เธอรู้สึกมึนจริง ๆ  อย่างที่บอก  เริ่มมึนเมื่อตอนลงบันไดมานี่เอง

“คนเบียดขนาดนี้เดินคนเดียวไม่ได้หรอกครับ  ล้มลงไปใครจะช่วยทัน 

ล่ะครับ”  เขายังแสดงความมีน้ำใจและพูดข้างใบหูของเธอด้วยน้ำเสียงกระซิบ 

ที่ฟังดูแปร่ง ๆ   

มันชวนให้ขนลุกและสะท้านจับใจ!

 

 

145 x 210 mm.
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บทนำ

“งานประจำหรือครับ”  น้ำเสียงทุ้ม ๆ  ถามอย่างประหลาดใจ 

พร้อมคิ้วหนาที่ขมวดเข้าหากันราวกับว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยิน

สาวใหญ่สวมแว่นซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อยืนยันในสิ่งที่พูด 

ออกไปเมื่อครู่

“แล้วงานถ่ายรูปของผมล่ะครับ  ใครจะทำ”

“งานถ่ายรูปแบบนั้นใครทำก็ได ้ ให้คนอ่านทางบ้านส่งมาร่วมสนุกยังได้เลย 

เธอไม่จำเป็นต้องขึ้นเหนือล่องใต้ตะลอน  ๆ  ไปถ่ายเองหรอก  พี่อยากให้เธอมีงาน 

ประจำทำเป็นหลักแหล่ง  อานีจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเธอเกินไปนัก”  เธอหมายถึง  

ภคินี  แม่ของเขา

  “แต่พี่ภาก็รู ้ว่าผมชอบอิสระ  ให้มานั่งทำงานประจำ  ผมทำไม่ได้หรอก 

ครับ”  ชายหนุ่มบอก

“แต่เธอควรนึกถึงอนาคตด้วยนะภูชิสส์”   คราวนี ้ภาวิณีพูดเสียงเข้ม 

พร้อมเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยและจ้องหน้าลูกพี่ลูกน้องตาไม่กะพริบ

เจ้าของชื่อลอบถอนใจเล็กน้อยเมื่อสาวใหญ่เจ้าของห้องเริ่มทำเสียงดุ  เป็น 

เช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
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ปาลินี

ภาวิณีมักถือสิทธิ์ในความเป็นพี่บังคับเขาให้ทำนั่นทำนี่ตามความต้องการ 

อยู่เรื่อย  แถมยังชอบใช้น้ำเสียงแข็ง ๆ  แสดงความมีอำนาจให้เขากลัวอีกด้วย

“อย่าลืมนะภูว่าเธอยังมีแม่และน้อง  แถมอายุของเธอก็ไม่ใช่น้อย  ๆ  แล้ว  

จะมาหลักลอยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกนะ”

เพิ่งผ่านเบญจเพสมาไม่กี่เดือนนี่เอง...ชายหนุ่มเถียงในใจ  ถึงจะไม่น้อย 

แต่ก็ไม่มากถึงขนาดที่ภาวิณีต้องพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนมันมากมายเสียเต็มประดา

“ผมทำก็ได้  แต่ต้องมีเงื่อนไขนะ”  ชายหนุ่มไม่วายต่อรอง  ภาวิณีเลิกคิ้ว 

เล็กน้อยเป็นเชิงถาม

“ผมไม่ชอบนั่งจับเจ่าอยู่แต่ในออฟฟิศ  และงานที่ทำต้องได้ถ่ายรูปด้วย”

“เธอสบายใจได้  เพราะงานที่พี ่จะให้เธอทำมีสองข้อนั้นแน่นอน”  ลูกพี่- 

ลูกน้องสาวใหญ่ตอบยิ้ม ๆ   

“งั้นตกลง”  เขารับปากอย่างว่าง่าย

“ดี”  ภาวิณีพูดพลางยิ้มกว้าง  “พี่เชื่อว่าเธอต้องทำงานนี้ได้แน่ ๆ ”

“ขอบคุณครับ”  ชายหนุ่มพูดพลางขยับตัวลุกขึ้น  “ผมขอตัวกลับไปทำงาน 

ก่อนนะครับ”

“ไม่อยากรู ้เหรอว่าพี ่ให้ภูทำงานอะไร”  เจ้าของห้องถามกระตุ้น  ภูชิสส์ 

หันมามองด้วยความสงสัย  และเห็นภาวิณีเอนตัวพิงพนักด้วยท่าทางสบาย  ๆ   

ก่อนพูด  “สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในคอลัมน์  คนดังวันนี้  แทนอริสา”

“สัมภาษณ์ไฮโซแทนยายอร!”  ชายหนุ่มทวนคำด้วยน้ำเสียงตกใจ  สาวใหญ่ 

สวมแว่นพยักหน้าให้อีกครั้ง

งานเข้าแล้วมั้ยล่ะ!!
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๑
ชายหนุ่มสีหน้าเคร่งเครียด ในชุดเสื้อยืดสวมทับ 

ด้วยแจ๊คเก็ตยีนสีซีดก้าวเข้ามาในห้องที่ใช้ฉากกั้นแบ่งเป็นสัดส่วน  ดวงตาคม 

ท่ีเคยส่องประกายเจิดจ้าร่าเริงบัดน้ีกลับแฝงอยูด่ว้ยความไม่สบายใจ  หัวคิว้หนาเข้ม 

เกือบชนกันเพราะเจ้าตัวขมวดไว้  ริมฝีปากเรียวได้รูปกำลังพึมพำบางอย่างที่จับคำ 

ไม่ได้

“เป็นอะไรไปน่ะภู  แค่คุณภาเรียกไปพบแค่นี ้  ต้องทำหน้ายุ่งขนาดนั้น 

เลยเหรอ”  เพื่อนร่วมงานเงยหน้าจากจอโน้ตบุ๊กหันมาถามด้วยความแปลกใจ  น้อย 

ครั้งหรือแทบจะไม่มีเลยที่จะเห็นภูชิสส์ทำหน้ายุ่งแบบนี้

เป็นที่รู ้กันในหมู่เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานดีว่า  ชายหนุ่มแต่งตัวง่าย  ๆ   

กินง่าย ๆ   และรักอิสระคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีแค่ไหน  เขาไม่เคยทุกข์ร้อนกับเรื่อง 

ใด ๆ  ทั้งสิ้น  แถมยังสามารถทำเรื่องยุ่งยากหรือสถานการณ์คับขันให้ผ่อนคลายลงได้ 

ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจและลักยิ้มที่ชวนมองของเขา

แต่ตอนนี้เพื่อนร่วมงานกำลังได้เห็นชายหนุ่มอารมณ์ดีเปลี่ยนเป็นชายหนุ่ม 

ที่เคร่งขรึมในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

“ก็เพราะคุณภาเรียกไปพบน่ะสิ  นายรู้มั้ยว่าคุณภาจะให้ฉันทำอะไร”  ภูชิสส์ 
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ปาลินี

ถามเพื่อน  เวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานภูชิสส์มักจะเรียกภาวิณีว่าคุณภาตาม 

เพื่อน ๆ   เพื่อไม่ให้ดูแปลกแยก 

“เขาต้องการให้ฉันทำงานประจำ  รู้มั ้ยว่าทำตำแหน่งอะไร”  ชายหนุ่มยิง 

อีกคำถามหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

“คงเป็นตำแหน่งที่นายไม่อยากทำน่ะสิ  ไม่งั ้นนายคงไม่ทำหน้าบูดแบบนี้ 

หรอก”  ดนัยเดา

“ใช่  เขาให้ฉันไปทำงานแทนยายอร”

“หา!”  เพื่อนอุทานด้วยความตกใจ  “งานสัมภาษณ์คนดังในคอลัมน  ์คนดัง 

วันนี้   เนี่ยนะ”

“ใช่น่ะสิ  นายฟังไม่ผิดหรอก”  ชายหนุ่มบอกพลางทำหน้าตูมอย่างเคือง ๆ  

“แล้วอรล่ะ  ทำไมจู่  ๆ  คุณภาถึงให้นายไปทำหน้าที ่แทน  อรเขาทำงานนี้ 

ได้ดีแล้วไม่ใช่เหรอ”  ดนัยถามอย่างแปลกใจ

“เพิ่งมาขอลาออกเมื่อวานนี้  เห็นบอกว่าจะไปทำงานกับคุณค้ำฟ้า  ว่าที่สามี 

ในอนาคตนั่นแหละ”

“แบบนี้ก็เท่ากับว่า  ปราดเปรียว  ต้องเสียบุคคลสำคัญไปน่ะสิ”  ดนัยพูด 

เสียงขรึม

ความจริงแล้วอรหรืออริสา  หญิงสาวผู้กำลังเป็นหัวข้อสนทนาอยู่ในตอนนี ้

ไม่ถึงขนาดเป็นบุคคลสำคัญตามที่ดนัยเปรย  แต่ก็ใช่ว่าเธอจะไม่สำคัญเอาเสียเลย  

เพราะคอลัมน์ “คนดังวันนี้” ในนิตยสาร ปราดเปรียว  นิตยสารสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ 

ซึ่งอริสารับผิดชอบอยู่นั้น  ต้องสัมภาษณ์คนดังหรือบรรดาหนุ่มสาวไฮโซซึ่งกำลัง 

เป็นที่สนใจ  และเธอก็ทำงานตรงส่วนนี้ได้ดี  เพราะมีแม่อยู่ในแวดวงสังคมอยู่แล้ว

หลายต่อหลายคร้ังท่ีเธอสามารถเข้าสัมภาษณ์คนดังท่ีไม่ยอมออกส่ือได้สำเร็จ 

ทำให้คอลัมน ์“คนดังวันนี้”  เป็นที่สนใจของผู้คนหมู่มากพอสมควร  การที่เธอลาออก 

ไปแบบนี้ก็เท่ากับทำให้คอลัมน์นี้ทำงานได้ยากขึ้น  เผลอ  ๆ  อาจทำงานไม่ได้เลย 

ด้วยซ้ำ

“ว่าแต่ทำไมคุณภาถึงอยากให้นายไปทำงานแทนล่ะ”  ดนัยถามเพื่อนอย่าง 

สงสัย
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“คงอยากทดสอบฝีมือของฉันมั้งว่าจะทำได้หรือเปล่า  ยายอรนะยายอร  

นายรู้มั้ย  เขาเคยบอกว่าถึงจะไปทำงานกับคุณค้ำฟ้า  แต่ก็สัญญาว่าจะไม่ลาออก 

จากที่นี ่”  ภูชิสส์พูดอย่างเป็นเดือดเป็นแค้น  “แต่นี่อะไร  แค่สามเดือนก็มาขอ 

ลาออกซะแล้ว”

“อรเขาคงไม่อยากถูกมองว่าดึงเวลางานจากที่นั่นก็ได้  จำได้ว่านายก็เคย 

แนะนำอรไม่ใช่เหรอ  ว่าถ้าเหนื่อยเกินไปก็ควรที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้ว 

ทำไมต้องโมโหเขาด้วย”  ดนัยขมวดคิ้วถาม

“ฉันไม่ได้โมโหที่เขาลาออก  แต่โมโหที่เขาเป็นคนบอกคุณภาให้ฉันเข้ามา 

ทำงานนี้แทนต่างหาก!”

ประตูห้องทำงานถูกเคาะเบา ๆ  เป็นการเตือน  เจ้าของห้องละสายตาจากเอกสาร 

ตรงหน้าขึ้นมองพร้อมขยับแว่นทรงสี่เหลี่ยมให้กระชับก่อนจะเอ่ยปากอนุญาต

ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในชุดเสื้อยืดสวมทับด้วยแจ๊คเก็ตยีนก้าวเข้ามาด้านใน

“พร้อมที่จะรับงานจากพี่แล้วนะ”  เจ้าของห้องถามชายหนุ่มที่เพิ ่งนั ่งลง 

ตรงหน้า  ทำให้ภูชิสส์ต้องพยักหน้าอย่างเสียมิได้

“อย่าลืมนะว่าภูรับปากพี่แล้วว่าจะทำ  และพี่ก็เชื ่อว่าถ้าภูตกลงรับปาก 

กับใครแล้ว  ภูต้องทำให้ได้  ไม่ว่าสิ ่งนั ้นจะยากแค่ไหน  เพราะฉะนั้นพี่หวังว่า 

ภูคงไม่ถอดใจกลางคันหรอกนะ”  ภาวิณีถามยิ้ม ๆ   

“แน่นอนอยู่แล้วครับ  ผมทำตามที่เคยรับปากไว้เสมอ”  ภูชิสส์กัดฟันพูด 

อย่างเลี่ยงไม่ได้

ภาวิณีรู้นิสัยของเขาดีว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงและรักษาสัญญาแค่ไหน  

เพราะเหตุนี้ทำให้เขาต้องจำใจรับงานอย่างไม่เต็มใจ

เขารู้ว่าภาวิณีต้องการทดสอบความอดทนของเขา  เพราะเธอเชื่ออยู่เสมอว่า 

คนที่รักอิสระมักเบื่อง่ายและไม่ตั้งใจจริง

...เขาจะทำให้ญาติผู้พี่รู้ว่า  ความคิดแบบนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นกับเขาเด็ดขาด

“เอาละ  ถ้าอย่างนั้นก็มาเข้าเรื่องเลยละกัน”  คราวนี้ภาวิณีพูดอย่างเป็น- 

การเป็นงานมากขึ้น
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“ภูคงรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่า  คอลัมน์คนดังของเราไม่เหมือนที่อื่น  สิ่งที่เรา 

มุ่งเน้นคือ  เราต้องเป็นเจ้าแรกที ่ได้สัมภาษณ์  และคนที่เราเลือกนั ้นต้องเป็น 

คนที่น่าสนใจและกำลังถูกจับตามองด้วย”

“ผมทราบครับ” 

“และคนดังที่พี ่อยากให้ภูไปสัมภาษณ์ในครั้งนี ้ก็เหมือนกัน”  ภาวิณีพูด 

พร้อมกับเลื ่อนรูปถ่ายใบหนึ ่งไปตรงหน้าภูชิสส์  “ประธานบริหารคนใหม่ของ 

พีดับบลิวทาวเวอร์”

ภูชิสส์หยิบรูปถ่ายขึ ้นมาดูพร้อมคิ้วหนาที่เลิกขึ ้นอย่างแปลกใจ   เพราะ 

นึกไม่ถึงว่าหญิงสาวที่ใบหน้าหวาน  ดวงตาหวาน  ปากนิดจมูกหน่อย  และไว้ 

ผมยาวตรงสีน้ำตาลอ่อน  คะเนอายุแล้วน่าจะประมาณยี่สิบปีคนนี้  จะมีตำแหน่ง 

ใหญ่เป็นถึงประธานบริหารตึกสูงระฟ้าใจกลางถนนสายธุรกิจ

“ไม่เคยรู้เลยว่า  เจ้าของตึกพีดับบลิวทาวเวอร์จะอายุน้อยขนาดนี้”  ภูชิสส์ 

เปรย

“เธอเพิ่งเข้ารับตำแหน่งนี้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนต่อจากคุณสถาพรผู้เป็นพ่อ 

ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื ่อเดือนที่แล้ว  และหลังจากการเสียชีวิต 

ของคุณสถาพร  การบริหารจัดการต่าง ๆ  ก็ตกเป็นของคุณกัญญามาศผู้เป็นภรรยา 

ตามพินัยกรรมที่ได้ทำไว้  แต่คุณสุมิตรารองประธานไม่เชื่อว่าพินัยกรรมนั้นเป็น 

ฉบับจริง  ข่าววงในแจ้งว่ามีการขัดแย้งกันเอง  จนต้องดึงลูกสาวของคุณสถาพร 

ขึ้นมาถ่วงอำนาจคุณกัญญามาศไว้”

“ดึงลูกสาวขึ ้นมาถ่วงอำนาจแม่ตัวเองน่ะหรือครับ”  ชายหนุ่มถามอย่าง 

แปลกใจ

“คุณกัญญามาศเป็นภรรยาคนใหม่ของคุณสถาพร  และถึงคุณพิชญาจะ 

ได้ชื ่อว่าเป็นลูกเลี ้ยงของคุณกัญญามาศ  แต่เธอก็สนิทกับคุณสุมิตรามากกว่า 

เพราะเป็นญาติกันโดยตรง  แต่...เธอก็เกรงใจแม่เลี้ยงอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน”

“ทุกอย่างเลยมาตกอยู่กับผู้หญิงตัวเล็ก  ๆ  คนเดียว  คงตัดสินใจลำบาก 

นะครับ  ฝ่ายหนึ่งก็ญาติ  อีกฝ่ายก็แม่เลี้ยง”

“และชีวิตของเธอก็น่าสนใจไม่น้อย  เพราะเธอเพิ่งกลับมาจากเมืองนอก  
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ข่าวว่าเธอไม่นิยมออกสื่อและเป็นข่าว  แทบไม่มีใครรู้จักตัวตนของเธอด้วยซ้ำ”  

ภาวิณีพูดพร้อมมองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างฝากความหวัง

“ถ้าเราสัมภาษณ์เธอได้  เราจะเป็นรายแรกและอาจเป็นรายเดียวท่ีได้สัมภาษณ์ 

เธอ  พี่เชื่อว่าเรื่องแค่นี้คงไม่เกินความสามารถของเธอใช่ไหมภู”

“ผมจะพยายามครับ”  ภูชิสส์กลืนน้ำลายพร้อมตอบ  เขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจ 

ขึ้นมาหน่อย ๆ  แล้ว  ขึ้นชื่อว่าไฮโซก็ทำงานยากอยู่แล้ว  แล้วนี่ยังพ่วงท้ายด้วยคำว่า 

“ไม่นิยมเป็นข่าว”  เข้ามาเพิ่มระดับความยากเข้าไปอีก  เห็นทีงานนี้คงเป็นบททดสอบ 

ที่หินเอาการ

“นี่เป็นรายละเอียดคร่าว  ๆ  ที่ภูควรรู้ก่อนที่จะไปขอสัมภาษณ์เขา  มันอาจ 

ช่วยให้ภูทำงานได้ง่ายขึ้น”  ภาวิณีเลื่อนกระดาษแผ่นหนึ่งไปตรงหน้าของภูชิสส ์ 

ในนั้นเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญิงสาวในรูป  ชายหนุ่มหยิบขึ้นมาอ่าน  คิ้วหนา 

ที่ขมวดยุ่งอย่างกังวลใจเริ่มคลายออกและรอยยิ้มบาง ๆ  ก็ผุดขึ้นเมื่อเห็นชื่อและ 

นามสกุล

พิชญา  พิสิษฐ์วัฒน์

ไม่ใช่เพราะชื่อที่ทำให้เขายิ้มออก  แต่เป็นนามสกุลต่างหาก

และเขาก็รู้แล้วว่างานนี้ไม่ยากอย่างที่คิด

ร้านกาแฟซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าหรูกลางเมือง  ภูชิสส์นั่งเคาะนิ้วเบา ๆ   

กับโต๊ะอย่างใจลอย  สายตาของเขามองไปยังประตูทางเข้าตลอดเหมือนกำลังรอใคร 

บางคน  นาน ๆ  ก็ขยับข้อมือเพื่อดูเวลาสักครั้ง  นานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วที่เขาต้องนั่ง 

จับเจ่าอยู่ในร้านแบบนี้

หญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวคู่กับกางเกงสีดำรัดรูปอวด 

เรียวขายาวสมส่วนเดินเข้ามาในร้าน  ภูชิสส์หยุดเคาะนิ้วและยกมือให้เป็นสัญญาณ 

หญิงสาวคนนั้นยิ้มกว้างพร้อมก้าวยาว ๆ  ตรงไปหา

“ร้านนี้กับที่ทำงานของเธอมันไกลกันมากเลยหรือไง  ถึงได้มาช้าขนาดนี้”  

ภูชิสส์เปิดฉากพร้อมสีหน้าขัดเคือง  ในขณะที่หญิงสาวยังคงยิ้มกริ่มอยู่

“ช้าแค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง  ฉันบอกนายแล้วไงว่าติดประชุม  นายก็บอกว่า 
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