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'บางครั้ง...
ความเข้าใจผิดกับพรหมลิขิต
ก็กลายเป็นค�ำพ้องความหมายได้เช่นกัน'
-วอริค เวลลิงตัน-
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ว่ากันว่าคนเรา...
พบกันเพราะวาสนา
จากกันเพราะโชคชะตา
กลับมาเพราะพรหมลิขิต
ส่วนผม...
ถูกส่งมา 'ที่นี่' เพราะตาเฒ่าวอริค!
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Pretitle

รู้จักกับคุกเอเดนเบิร์ก
-โดย ฟรองซ์สวัสดีครับ ผม 'ฟรองซ์' เกิดและโตที่ฮ่องกง พ่อเป็นคนฮ่องกง ส่วนแม่
เป็นลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้ดวงตาของผมจึงเป็นสีเขียวอมน�้ำตาล ใน
ขณะที่เครื่องหน้าโดยรวมของผมนั้นเวลาสาวๆ เห็นก็มักจะพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า 'มีความโอป้า'
ผมใช้ชีวิตอยู่ที่คุกเอเดนเบิร์กมานานมากจนไม่กล้านับ...
อย่าเพิ่งตกใจนะครับที่รู้ว่าผมเป็นนักโทษอยู่ในคุก ไอ้คุกนี่มันไม่ได้
เลวร้ายอย่างที่คุณคิดหรอกครับ
คุกเอเดนเบิร์กแบ่งออกเป็นสี่โซน และโซนที่ผมอยู่มีชื่อว่า Death Zone
ฟังดูน่ากลัวอีกแล้วใช่มั้ยครับ...
จริงๆ แล้วมันก็เป็นแค่พื้นที่ท่ีอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถ
มองเห็นได้หากไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกก็เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ระยะเวลาสิบปี
ของเราชาวคุกจะมีค่าเทียบเท่ากับหนึ่งปีของคนที่ใช้ชีวิตอยู่นอกคุกครับ ยก
ตัวอย่างเช่น ผมอยูใ่ นคุกนีม้ าแปดร้อยกว่าปี แต่เมือ่ เทียบกับเวลาของพวกคุณ
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ซึ่งอาศัยอยู่นอกคุกก็ถือว่าเพิ่งผ่านไปแค่แปดสิบกว่าปีเท่านั้น
Death Zone ไม่ใช่พื้นที่ส�ำหรับขังนักโทษกระท�ำความผิดอย่างที่ใครๆ
เข้าใจ แต่เป็นสถานที่ซึ่งมีไว้ส�ำหรับคนที่ตายไปแล้วแต่ดันถูกเลือกให้กลับมา
มีชีวิตใหม่อีกครั้งแลกกับการโดนค�ำสาปประหลาดจากซาตาน
โดยค�ำสาปทีค่ ณ
ุ ได้รบั จะสอดคล้องกับพฤติกรรมแย่ๆ ทีค่ ณ
ุ ได้ทำ� เอาไว้
ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ยกตัวอย่างเช่น
ฮาเวิร์ด เวสเวอร์ตัน ไฮโซจอมอื้อฉาวที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อ
ไม่นานมานี้ แม่ของเขาเสียชีวิตในวันวาเลนไทน์ซึ่งดันไปตรงกับวันเกิดของ
แม่เลี้ยงที่เขาเกลียดสุดหัวใจ เขาเกลียดและกลัววันที่ 14 ก.พ. เข้าไส้ เขาจึง
ถูกสาปให้ชวี ติ ต้องปัน่ ป่วนเพราะเลขสิบสี่ และนีค่ อื ตัวอย่างของค�ำว่า 'ยิง่ เกลียด
ยิ่งเจอ!'
ริชชี่ จาง รูมเมตคนสนิทของผมเอง ไอ้บา้ นีเ่ ป็นถึงลูกชายอภิมหาเศรษฐี
ฮ่องกง คาบช้อนเงินช้อนทอง (ฝังเพชร) มาเกิดจึงไม่เคยเห็นคุณค่าของเงิน ใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมาตลอดชีวิต มันจึงโดนลงโทษด้วยการถูกสาปให้ต้องหา
เงินให้ได้อย่างน้อยๆ วันละสี่สิบเหรียญแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก
หนึง่ ร้อยวัน ดูเหมือนว่าตอนนีม้ นั น่าจะสะสมอายุขยั ได้มากพอๆ กับผมแล้วนะ
ครับ
บอสตัน หนุ่มน้อยหน้าใสฉายา 'เทพบุตรดวงกุด' จับอะไรเป็นพังคามือ
ไปเสียหมด ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ชอบรังแกสัตว์อยู่เป็นประจ�ำ จึงถูกสาปให้ต้อง
เลี้ยงปลาทองซึ่งถือเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะเลี้ยงมันให้อยู่รอดแลกกับการ
ได้มีชีวิตอยู่ต่อไป
ส่วนตัวผม...ถูกสาปให้ต้องอยู่ช่วยเพื่อนๆ ในคุกถอนค�ำสาปไปเรื่อยๆ
แบบไม่มีก�ำหนดเวลาที่แน่นอน โดยทุกครั้งที่ผมช่วยส�ำเร็จหนึ่งคน ผมก็จะได้
รับการต่ออายุไปอีกสิบปี แต่ถ้าช่วยไม่ส�ำเร็จจะต้องถูกลดทอนอายุขัยลง
สองร้อยปี (เงื่อนไขโคตรไม่ยุติธรรมเลยว่ามั้ยครับ)
เพื่อนๆ ในคุกส่วนใหญ่คิดว่าผมน่าจะมีอายุขัยเป็นหมื่นปี จริงๆ แล้ว
ไม่ถึงหรอกครับ... ผมช่วยคนถอนค�ำสาปไปได้ราวๆ สองพันกว่าคน แต่ไอ้
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คนที่ผมช่วยไม่ส�ำเร็จก็เยอะใช่เล่น พอเอามาหักล้างกันไปมาแล้วอายุขัยผม
ก็เลยอยู่ที่ราวๆ หนึ่งพันห้าร้อยปีเท่านั้นเอง ส่วนสาเหตุที่ผมถูกสาปให้ต้องติด
แหง็กอยู่ที่นี่แบบไม่มีก�ำหนดนั้น...
ถือเป็นความลับทางราชการนะครับ ;p
นอกจากนี้ผมมีงานเสริมพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็น
ก�ำให้กับผมอย่างมาก นั่นคือการเป็นผู้ช่วยของตาเฒ่าวอริค พัศดีประจ�ำคุก
เอเดนเบิร์ก
สาเหตุที่ผมเรียกเขาว่าตาเฒ่าน่ะเหรอครับ
เพราะว่าเขาอยู่มานานมากจนเกินค�ำว่า 'ทวด' ไปแล้วยังไงล่ะครับ
อัตราเงินเดือนในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของ 'วอริค' อยู่ที่ห้าพันเหรียญ
ต่อเดือนซึง่ ต�ำ่ กว่าอัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ แต่ดว้ ยความทีอ่ ยูใ่ นคุกซะส่วนใหญ่กเ็ ลย
ไม่คอ่ ยมีเรือ่ งให้ตอ้ งใช้เงินมากนัก บวกกับการทีผ่ มท�ำงานนีม้ าแปดร้อยกว่าปี
ท�ำให้ผมมีเงินเก็บจากการท�ำงานอยู่ที่ราวๆ สี่สิบแปดล้านเหรียญ คิดเป็น
เงินบาทไทยก็อยู่ที่ราวๆ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านบาทโดยประมาณ
พูดถึง 'วอริค' เขาไม่ใช่คนครับ แต่มีสถานะก�้ำกึ่งระหว่างคน วิญญาณ
และซาตาน เอาเป็นว่าสถานะทางกายภาพของเขามันค่อนข้างซับซ้อนน่ะครับ
วอริคเป็นลูกน้องคนสนิทของซาตาน (หรือที่พวกเราทุกคนเรียกว่าเจ้านาย
แทนที่จะเรียกว่าท่านซาตานให้แลดูน่าสะพรึงโดยใช่เหตุ) และนั่นคือสาเหตุ
ทีค่ ณ
ุ จะตามตัวตาเฒ่านีไ่ ด้ยากมาก จะมีกแ็ ต่ผมนีแ่ หละครับทีเ่ จอเขาบ่อยจน
เอียนในฐานะผู้ช่วยคนสนิทของเขา...คุณจะมีโอกาสเจอเขาเพียงแค่ครั้งเดียว
คือตอนที่เขาพยายามโน้มน้าวให้คุณไปที่คุกเอเดนเบิร์ก (ในกรณีที่คุณเป็น
ผู้ถูกเลือกให้ฟื้นจากความตายแลกกับค�ำสาป) จากนั้น...เขาจะหายเข้ากลีบ
เมฆไปท�ำภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเจ้านาย (ซาตาน) และอาจจะมาปรากฏ
ตัวให้คุณเห็นอีกครั้งในวันที่คุณได้รับการปลดปล่อยจากค�ำสาป
ข้อดีของการอยู่ที่ Death Zone ส�ำหรับผมมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ
หนึ่ง...ผิวหน้าของคุณจะอ่อนเยาว์กระจ่างใสโดยไม่ต้องพึ่งมอยส์เจอร์
ไรเซอร์หรือน�้ำตบแพลงตอน และไม่มีวันแก่จนอาจจะเรียกได้ว่ามีผิวพรรณ
เป็นอมตะก็ว่าได้ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับมิติเวลา
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สอง...ระยะเวลาสิบปีในคุกมีคา่ เท่ากับระยะเวลาหนึง่ ปีของคนทีอ่ ยูน่ อก
คุกด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับมิติเวลาอีกเช่นกัน ผมจึงสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่าง
เหลือเฟือในการศึกษาศาสตร์ทุกแขนงที่มีอยู่ในโลก ใครที่ชื่นชอบการใช้ชีวิต
แบบสโลว์ไลฟ์ ผมขอแนะน�ำให้ลองมาติดคุกที่นี่ดูนะครับ
ส่วนข้อเสียของการอยู่ที่นี่...เล่าอีกหนึ่งร้อยปีก็ไม่จบครับ
ส�ำหรับวิธีในการถอนค�ำสาป...ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้รับโอกาสนั้น
เมื่อไหร่ แต่จากการสังเกตของผม คนที่ได้รับโอกาสคือคนที่ชดใช้ความผิดจน
สมควรแก่เวลาและเริม่ ส�ำนึกในสิง่ ทีต่ วั เองได้ทำ� ลงไป จนพร้อมทีจ่ ะกลับไปใช้
ชีวิตในแบบที่ถูกที่ควรนั่นเองครับ
มีค�ำถามว่าแล้วถ้าเรายอมตายเพราะไม่อยากติดแหง็กอยู่ในคุกบ้าๆ
นี่ แถมยังต้องท�ำตามเงื่อนไขที่ตัวเองถูกสาปเพื่อแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่อจะ
ได้มั้ย
ค�ำตอบคือ...ได้ครับ
แต่...ค�ำสาปนัน้ จะติดตัวคุณไปเหมือนปลิงทีเ่ ป็นอมตะ และเมือ่ คุณไป
เกิดใหม่คุณจะจ�ำไม่ได้ว่าคุณเคยถูกสาปว่าอะไร ดังนั้นคนที่ชอบบ่นว่าชาติ
ทีแ่ ล้วฉันไปท�ำเวรท�ำกรรมอะไรเอาไว้ถงึ ต้องมาเจอกับเรือ่ งแย่ๆ แบบนี้ บางที
มันอาจจะเป็นค�ำสาปทีต่ ดิ ตัวคุณมาจากชาติกอ่ นก็ได้นะครับ
ผมถึงก�ำลังจะบอกพวกคุณไงครับ...ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ไม่มี
อะไรทีไ่ ด้มาโดยไม่มตี น้ ทุน ถ้าคุณท�ำวันนีใ้ ห้ดี พรุง่ นีแ้ ละวันต่อๆ ไปก็จะดีตาม
ไปเอง ส่วนต้นทุนในอดีตที่เรามองไม่เห็นย่อมส่งผลต่อชะตาชีวิตในปัจจุบัน
ของเรา และเรามีหน้าที่แค่ก้มหน้ายอมรับมัน ชดใช้มัน และอยู่กับมันให้ได้
จนกว่ามันจะผ่านพ้นไป...
ถ้าคุณไม่อยากถูกสาปก็ง่ายนิดเดียว แค่ท�ำวันนี้ให้ดีและถูกต้องยังไง
ล่ะครับ จะได้ไม่ต้องมาติดแหง็กอยู่ในไอ้คุกต้องค�ำสาปบ้าๆ นี่แบบพวกผม
:)
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[France's Part]
สิบปีต่อมา (นับเวลาตามคนที่อยู่นอกคุกนะครับ)
สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ขณะนี้...ผมถูกส่งตัวมาสแตนด์บายอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลาหนึ่งร้อยวัน
เพื่อช่วยงาน 'วอริค เวลลิงตัน' พัศดี (หัวหน้าผู้คุม) ของคุกเอเดนเบิร์ก
หน้าทีห่ ลักของวอริคคือการพาตัวผูถ้ กู เลือกทีย่ งั ไม่รตู้ วั ว่าตัวเองถูกสาป
มาที่คุกเอเดนเบิร์ก แต่ถ้าผู้ถูกเลือกขัดขืนหรือคิดจะยอมตายเพื่อจะได้ไม่ต้อง
ติดคุกพร้อมกับค�ำสาปประหลาด ก็เป็นหน้าที่ของวอริคที่จะต้องหาทางท�ำให้
ผูถ้ กู เลือกต้องเดินทางไปทีค่ กุ เอเดนเบิรก์ ให้ได้ ซึง่ งานในส่วนนีไ้ ด้ถกู เปลีย่ นให้
มาอยูใ่ นความดูแลของผมเป็นหลักตลอดระยะเวลาหนึง่ ร้อยวันนีท้ ปี่ ระเทศไทย
ใครที่มีแนวโน้มว่าก�ำลังจะตาย หรือตายไปแล้วแต่ถูกสาปให้ฟื้นขึ้นมา
ใหม่...เตรียมตัวพบกับผมได้เร็วๆ นี้นะครับ
ครืด~
รายชื่อพร้อมรูปถ่ายของผู้ถูกเลือกคนแรกถูกส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือ
ของผมแล้วครับ...
ชื่อของเธอคือมีนนี่...หน้าตาจัดว่าสวยจนผู้ชายต้องเหลียวหลัง อายุ
ยี่สิบปี การันตีความสวยด้วยดีกรีดาวคณะนิเทศฯ
สาเหตุการตายคือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากการกินกลูต้าเข้าไปเกิน
ขนาดจนหมดสติอยู่ในห้องน�้ำ ณ ห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางกรุงเทพมหานคร
ตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เป็นพวกลัทธิบ้าผิวขาว ซ�้ำยังชอบเหยียดหยามคนที่มี
สีผวิ คล�ำ้ ว่าด�ำมืดจนมองไม่เห็นตัวเองตอนกลางคืน และเลือกคบคนทีห่ น้าตา
ถ้าเพื่อนคนไหนมีหน้าตาขี้เหร่ ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะโดนเธอนึกดูถูกอยู่
ในใจ ดังนั้นค�ำสาปที่เธอได้รับเพื่อแลกกับการจะได้มีชีวิตอยู่ต่อคือทุกคนที่รัก
เธอด้วยใจจริงจะมองไม่เห็นเธอ
จากประสบการณ์ทผี่ า่ นๆ มา ผูถ้ กู เลือกหรือพูดง่ายๆ ว่าคนทีต่ ายไปแล้ว

Page Lady Flirt.indd 12

20/9/59 15:44

Lady Flirt บังเอิญโสด คุณคนหล่อโปรดจีบ
แต่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งแลกกับการถูกสาป มักจะคิดว่าเสียงกระซิบ
ของซาตานที่พูดกับคุณในวินาทีท่ีคุณก�ำลังจะสิ้นลมว่าคุณจะได้กลับมามี
ลมหายใจอีกครั้งแลกกับการถูกสาปเป็นเพียงแค่ความฝัน ด้วยเหตุนี้จึงเกิด
'ความวายป่วง' ขึ้นแทบจะทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปบอกกับผู้ถูกเลือกเหล่านั้น
ว่า...คุณตายแล้ว รบกวนช่วยกลับไปที่คุกเอเดนเบิร์กกับเราด้วยเพื่อท�ำการ
แก้ค�ำสาป
ซึง่ 'ความวายป่วง' ทีว่ า่ นีก้ ม็ หี ลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป...
ที่ติดอันดับมาแรงแซงโค้งก็เห็นจะเป็นการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร
แจ้งความเพื่อให้ต�ำรวจมาจับตัวผมไปส่งโรงพยาบาลบ้า
รองลงมา...คือตบหน้า สาดน�้ำใส่ถ้าแถวนั้นมีแก้วน�้ำวางอยู่ (ในกรณีที่
เป็นผูห้ ญิง) และด่ากลับด้วยค�ำพูดหยาบคายหรือลุกขึน้ เหวีย่ งหมัดใส่ (ในกรณี
ที่เป็นผู้ชาย)
มาลุน้ กันนะครับว่าเคสของคุณคนสวยทีจ่ ะมาประเดิมการท�ำหน้าทีแ่ ทน
วอริคของผมในเมืองไทย จะจบลงแบบสวยๆ เหมือนหน้าซิลิโคนของเธอ หรือ
จะจบลงแบบ...วายป่วง!!!
12.00 น.
ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ณ ห้างสรรพสินค้าสยามเอ็มบาสซี่
'ถือว่าคุณแม่ขอนะคะคุณดอลลี่ ห้ามสั่งเมนูที่มีปลาร้าเด็ดขาด! เพราะ
พี่แบงค์เขาแพ้กลิ่นปลาร้า'
นั่ น คื อ ค� ำ สั่ ง กึ่ ง ขอร้ อ งของคุ ณ แม่ ส� ำ หรั บ การนั ด กิ น ข้ า วกั บ ผู ้ ช ายที่
ครอบครัวของฉันจัดหามาให้อย่างน้อยเดือนละสองคน โดยผู้ชายเหล่านั้นมัก
จะมีโปรไฟล์และสถานภาพทางครอบครัวที่เอื้อผลประโยชน์กับธุรกิจของเรา
สวนทางกับเบ้าหน้าของพวกเขาที่พังพินาศระดับสิบ
ด้วยเหตุนี้ฉันจึงลงทุนมาถึงก่อนเวลาเพื่อจะได้สั่งอาหารเอาใจ (???)
พี่แบงค์ตามค�ำขอร้องของคุณแม่ ^^
แล้วผลก็เป็นอย่างที่เห็น...
"แค่กๆ อุ๊บ...แหวะ! น้องดอลลี่ครับ...พี่...อุ๊บ!!!"
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ทันทีที่พนักงานวางจานอาหารซึ่งเป็นเมนูปลาร้าทั้งหมดลงบนโต๊ะ
พี่แบงค์ก็เกิดอาการสุขาอยู่หนใด และลุกขึ้นวิ่งเอามืออุดปากอุดจมูกมุ่งหน้า
ไปยังส้วมชายทันที ส่วนฉันก็นั่งเติมแป้งเติมปากสวยๆ รอเช็กบิลอย่างเช่น
ทุกครั้งที่ผ่านมา...
เพราะการพังนัดเดตกับผู้ชายที่คุณตาหามาให้...คืองานถนัดของฉัน
คนนี้
กว่าไอ้พี่แบงค์จะอ้วกแตกอ้วกแตนจนเสร็จแล้วลากร่างพังๆ กลับมา
ฉันก็คงจะกลับไปนอนมาสก์หน้าสวยๆ อยู่ที่ห้องแล้วล่ะ
ระหว่างที่ฉันก�ำลังส่งบัตรเครดิตให้พนักงานเพื่อจ่ายค่าอาหาร...
"ไอ้บา้ สิบแปดมงกุฎอย่างแกอย่าหวังเลยว่าฉันจะหลงกล!!! และถ้าแก
กล้าหลอกให้ฉันออกมาเจอแกแบบนี้อีก ฉันจะแจ้งต�ำรวจให้มาลากคอแก
เข้าคุก!!!" เสียงหวีดร้องอย่างกราดเกรี้ยวของผู้หญิงที่นั่งโต๊ะข้างๆ ดังขึ้น
ท�ำเอาทั้งพนักงานและลูกค้าตกใจกันแทบจะทั้งร้าน โดยผู้ชายที่ถูกตราหน้า
ว่าเป็นสิบแปดมงกุฎนั้น...ทั้งเบ้าหน้าหรือรูปร่างของเขาจัดได้ว่ามีความโอป้า
สูงมากๆ สูงจนไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายงานดีเกรดพรีเมี่ยมระดับนี้จะผันตัวเองมา
เป็นสิบแปดมงกุฎแทนที่จะไปเป็นดารานายแบบ
"???"
แต่เดีย๋ วก่อนนะ ผูห้ ญิงคนนี.้ ..คือ 'มีนนี'่ เป็นดาวคณะนิเทศฯ ที่ 'ไอ้หรา'
(ญาติสนิทของฉันทีเ่ รียนอยูค่ ณะทันตแพทยฯ) เคยตามจีบอย่างเป็นบ้าเป็นบอ
จนกระทั่งนกโดยสมบูรณ์ และท�ำได้เพียงแค่พร�่ำเพ้อถึงเธอไปวันๆ เหมือน
คนบ้า แต่ก็ไม่กล้าล�้ำเส้นเข้าไปจีบอีกฝ่ายอีกนี่นา
"ไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะ! แล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าแกอีก!!!"
พรวด~
ซ่า!
หลังตะโกนเสร็จ มีนนี่ก็คว้าแก้วน�้ำที่วางอยู่บนโต๊ะสาดใส่หน้าผู้ชาย
คนนั้น ก่อนจะกระชากกระเป๋าสตางค์ออกมาหยิบแบงก์พันปึกใหญ่โยนใส่
หน้าเขาจนกระจายว่อนไปทัว่ ทัง้ โต๊ะ จากนัน้ ก็เดินกระแทกเท้าออกจากร้านไป
ทันที
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ทีพ่ คี กว่านัน้ ...คือผูช้ ายคนนัน้ เก็บแบงก์พนั ทีต่ กอยูบ่ นโต๊ะอาหารขึน้ มา
จนครบทุกใบก่อนจะหันไปยกมือเรียกพนักงานมาเช็กบิลด้วยท่าทางที่...ชิล
สุดๆ
"อาหารที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี้ช่วยห่อกลับบ้านให้ด้วยนะครับ" เขาบอก
เสียงทุม้ พร้อมกับยืน่ เงินทีเ่ ก็บขึน้ มาเมือ่ ครูน่ สี้ ง่ ให้พนักงาน ก่อนจะเก็บเงินส่วน
ทีเ่ หลือใส่กระเป๋าสตางค์ตวั เองหน้าตาเฉย จากนัน้ ก็ดงึ ทิชชูจากกล่องทีว่ างอยู่
บนโต๊ะขึน้ มาซับน�ำ้ บนใบหน้าออกอย่างไร้ซงึ่ อาการสะทกสะท้านใดๆ ทัง้ สิน้ ...
สตรองกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
โดนประจานเสียงดังสนั่นซะขนาดนี้ แทนที่จะรีบๆ ลุกหนียังมีหน้ามา
นั่งรอเงินทอนได้อีก...
เสียงซุบซิบของลูกค้าคนอืน่ ๆ ในร้านดังระงมไปทัว่ ส่วนใหญ่ลงความเห็น
ไปในทางเดียวกันว่าเขาคงจะเป็นพวกมิจฉาชีพหลอกต้มเอาเงินผู้หญิงสวยๆ
รวยๆ ด้วยการใช้ภาพลักษณ์ที่แลดูมีอันจะกินของตัวเองมาตบตาเหยื่อ...
จะว่าไปก็น่าเสียดายนะ บุคลิกและหน้าตาอย่างเขาที่หล่อใสกิ๊ง แถม
ผิวขาววิ้งเว่อร์วังจนรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงดังกรุ๊งกริ๊งออกมาจากตัวเขาแบบนี้
ถ้าเข้าวงการบันเทิงรับรองว่าต้องไปได้สวยแน่ๆ แต่เขากลับเลือกทีจ่ ะเอาหน้า
หล่อๆ แบบนี้มาหลอกลวงผู้หญิง เรียกว่าเกิดมามีบุญแต่กรรมบังจริงๆ
ว่าแต่...ท�ำไมอยู่ๆ ฉันก็รู้สึกว่าน�้ำเสียงของเขามันฟังดูคุ้นหูขึ้นมาอย่าง
บอกไม่ถกู จะบอกว่าเสียงคล้ายคนทีฉ่ นั รูจ้ กั ก็ไม่ใช่ เสียงเขามันออกนุม่ ๆ ทุม้ ๆ
แบบมีเอกลักษณ์มากกว่า แปลกชะมัด...
ระหว่างนั้นพนักงานก็เดินถือถาดใส่บัตรเครดิตมายื่นคืนให้ฉันด้วย
ท่าทางเกรงอกเกรงใจสุ(ติดๆดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
"คุณผู้หญิงครับ คือว่าบัตรเครดิตของคุณผู้หญิง...รูดไม่ผ่านน่ะครับ
ไม่ทราบว่ามีบัตรใบอื่นอีกมั้ยครับ"
"มีค่ะ" ฉันเปิดกระเป๋าหยิบบัตรเครดิตอีกใบยื่นให้พนักงาน แต่ในใจ
เริ่มสังหรณ์แปลกๆ
แล้วก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆ เมื่อพนักงานเดินกลับมาอีกครั้งพร้อม
กับค�ำตอบแบบเดิม
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