นายคะ อย่ามาอ่อย

1
昨日、知らない人とキスしていた。

(เมื่อคืนนี้ฉันจูบกับคนที่ไม่รู้จัก)

@Plum Plum Bar
"คัมปายยยย~ ยินดีด้วยนะตัวนิ่มของฉัน ในที่สุดก็ได้งานแล้ว~"
"เย้~"
ฉันหยิบแก้วอุเมะชู (เหล้าบ๊วย) ของโปรดทีส่ งั่ มาเป็นเซ็ตแบบไม่กลัวว่า
จะเมาขึน้ มาชนแก้วกับเพลงพิณ เพือ่ นสาวทีค่ บกันมาตัง้ แต่สมัยเรียน ก่อนจะ
ดืม่ รวดเดียวหมดแก้ว รสหวานอมเปรีย้ วนิดๆ ปนขมฝาดหน่อยๆ ของเหล้าบ๊วย
ชั้นดีผ่านเข้าล�ำคอและทิ้งความร้อนผ่าวไว้สักพักก่อนจะจางหายไป ก่อนจะ
กลับมาใหม่เมือ่ พวกเราหยิบแก้วทีส่ องขึน้ มาชนกันอีก
ฮ้ า าาา! อุ เ มะชู นี่ มั น ดี จ ริ ง ๆ ของจริ งต้องแบบ Straight* เท่านั้น !
เหมาะส�ำหรับการเฉลิมฉลองเป็นที่สุด~
"แล้วเป็นไง บริษัทเป็นไงมั่ง"
"ก็ดนี ะ อยูอ่ โศก เดินจากรถไฟแป๊บเดียวก็ถงึ รอบๆ ก็มคี อนบินเี ยอะ..."
* วิธีดื่มอุเมะชู (梅酒) หรือเหล้าบ๊วยจะมีหลายแบบ เช่นผสมโซดา ผสมน�้ำเปล่า แบบใส่แต่น�้ำแข็ง
ก้อนเดียว (ร็อก) หรือแบบ Straight (ストレート) คือดื่มเพียวๆ ไม่ใส่อะไรเลย
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"ไม่ได้ถามถึงเรื่องนั้น"
"เอ่อ พี่ๆ ที่ท�ำงานก็ดูใจดี..."
"หมายถึงผู้ชายที่ออฟฟิศแกน่ะ งานดีมั้ย"
"..."
"อย่ามองแรงขนาดนั้นดิ ก็แบบถามเป็นข้อมูลเฉยๆ"
"ข้อมูลเอาไปท�ำอะไรมิทราบ" ฉันจิกตามองแรงใส่เพื่อนก่อนจะยักไหล่
นังเพลงพิณก็เป็นกุลสตรีเชิงรุกสายอ่อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่นา ควรชิน
ได้ละ "แต่กไ็ ม่รเู้ หมือนกันอ่ะ ตอนไปสัมภาษณ์กไ็ ด้คยุ แต่กบั พี่ HR กับพีล่ า่ ม
คนเก่า..."
"โห่ย อะไรกันเนี่ยแก อุตส่าห์ได้ไปท�ำบริษัทโฆษณาทั้งที"
"บริษัทโฆษณาแล้วมันท�ำไมเหรอ"
"ก็ มั น เป็ น ไอที แ นวสตาร์ ต อั พ ที่ ส ่ ว นใหญ่ จ ะมี แ ต่ ค นหนุ ่ ม ๆ ไฟแรง
ไม่ได้มีแต่โอจี้จัง (คุณลุง) วัยห้าสิบบวกๆๆๆ อย่างนายญี่ปุ่นที่โรงงานแบบที่
ฉันเจออยูท่ กุ วีท่ กุ วันไงเล่า!"
"อ้อเหรอ..."
"ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ ฉันนี่คิดจะยื่นใบลาออกก่อนผ่านช่วงทดลองงาน
ด้วยซ�้ำไป อดทนอยู่กับลุงๆ ไม่ไหวแล้ววววว" ยัยพิณคร�่ำครวญก่อนจะ
หยิ บ อุ เ มะชู ม าดื่ ม ย้ อ มใจพร้ อ มกั บ หั น ไปตะโกนสั่ ง มาสเตอร์ ข องร้ า นว่ า
ขออีกชุดด้วยอีกต่างหาก "ความฝันที่อยากจะแต่งงานไปเป็นภรรยาสาวสวย
ของนักธุรกิจหนุ่มญี่ปุ่นหน้าตาดีแล้วก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่โตเกียวของฉัน
มันช่างริบหรี่มากตอนนี้"
อื้อหือ ความฝันเป็นรูปธรรมจังเลย
ฉั น พยั ก หน้ า หงึ ก หงั ก พลางหยิ บ อุ เ มะชู เ ซ็ ต ใหม่ ม าดื่ ม ก่ อ นจะส่ ง
คอมเมนต์นิ่งๆ ไปให้ยัยพิณอกแตกเล่น
"นายญี่ปนุ่ ในไทยส่วนมากก็มีครอบครัวกันหมดแล้วไม่ใช่หรือไง"
"มันต้องมีคนโสดๆ บ้างสินา่ พวกคนหนุม่ ๆ น่ะ โดยเฉพาะพวกบริษทั ไอที
หรือบริษทั โฆษณาอย่างทีแ่ กไปท�ำ"
"แล้วท�ำไมไม่มาท�ำบริษัทไอทีแต่แรกเล่า"
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"ก็ทำ� โรงงานมันเงินดีนนี่ า" ยัยพิณตอบหน้าตาเฉย ก่อนจะแลบลิน้ แผล็บ
"แต่ถา้ เป็นนายญีป่ นุ่ วัยห้าสิบอัพทีด่ ดู แี ละยังไม่มภี รรยาฉันก็โอเคนะ"
"จ้า จ้า"
"อย่างมาสเตอร์นี่ไง"
"ผมแต่งงานแล้วครับ"
"บู้วววว นี่ลูกค้านะ ตอบเอาใจบ้างก็ได้"
"อี ก อย่ า งผมอายุ ยั ง ไม่ ถึ ง ห้ า สิ บ ด้ ว ย" มาสเตอร์ ที่ พู ด ภาษาไทยได้
คล่องแคล่วราวกับเป็นภาษาหลักหัวเราะเสียงเบา ก่อนจะขยิบตาให้ยัยพิณ
ที่นั่งท�ำหน้ากระเง้ากระงอดใส่ "แต่ถ้าจะให้แนะน�ำหนุ่มญี่ปุ่นดีๆ ให้ล่ะก็
พอไหวอยู่นะ"
"เอ๊ะ จริงเหรอคะ"
"มาสเตอร์อย่าไปสนับสนุนนางสิคะ"
"เขามาทีน่ บี่ อ่ ยพอควรเลยนะ จริงๆ วันนีก้ น็ า่ จะมาล่ะมัง้ " มาสเตอร์วา่
ก่อนจะหันไปมองที่ประตูพร้อมตะโกนว่าอิรัชไชมาเสะ (ยินดีต้อนรับ) เพื่อ
เป็นการต้อนรับเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งดัง แล้วจึงดีดนิ้วเปาะเมื่อเห็นว่าแขกที่
เดินเข้าร้านมาเป็นใคร "จังหวะดีมากเลยอาคิสกึ ซิ งั * เชิญนัง่ ทีบ่ าร์เลยครับ!"
'อาคิสึกิซัง' ที่ว่านั่นหัวเราะตอบกลับมา ฉันไม่ได้หันไปมองเขา แต่ก็
พอจะรับรู้ได้ว่าเขาน่าจะหล่อไม่เบา เพราะยัยพิณที่นั่งอยู่ข้างๆ สะกิดฉันยิกๆ
เลย
"จังหวะดีนี่หมายถึงอะไรน่ะมาสเตอร์"
"พอดีผมมีสุภาพสตรีสองท่านนี้จะแนะน�ำให้อาคิสึกิซังรู้จัก :)"
อ้าว มาสเตอร์ ไหงเหมารวมฉันเข้าไปด้วยล่ะ ฉันรูส้ กึ เขินๆ บอกไม่ถกู
เลยก้มหน้าก้มตาดืม่ อุเมะชูตอ่ ไป ปล่อยให้ยยั พิณหันไปแนะน�ำตัวเองคนเดียว
"สวัสดีค่า~ ชื่อพิณนะคะ ^O^"
"อ้าว พูดญีป่ นุ่ ได้ดว้ ยเหรอเนีย่ " เสียงผูช้ ายอีกคนหนึง่ ท�ำให้รวู้ า่ อาคิสกึ ซิ งั
น่าจะมีเพือ่ นมาด้วยอีกคน
แล้วคนไหนกันนะที่ฉีดน�้ำหอมกลิ่นนี้...กลิ่นที่ชวนให้รู้สึกมึนเมาทั้งที่
* ซัง เป็นค�ำลงท้ายต่อจากชื่อคน แปลว่าคุณ ในกรณีนี้ อาคิสึกิซังจะแปลว่าคุณอาคิสึกิ
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ไม่ได้เมา แม้แต่หัวใจก็เต้นแรงขึ้นอีกจังหวะหนึ่ง
เอ๊ะ หรือว่าฉันจะเมาแล้วจริงๆ นะ...
"แล้วคุณเพื่อนล่ะครับ?"
ฉันชะงักไปเล็กน้อยเมือ่ เขาเมนชัน่ หา ตามปกติแล้วเวลาฉันไปเทีย่ วกับ
ยัยพิณ คนจะไม่คอ่ ยสนใจฉันเท่าไหร่ เพราะยัยนีท่ งั้ สวยทัง้ แต่งตัวดี จะไปไหน
แต่ละทีตอ้ งเป๊ะตัง้ แต่หวั จรดเท้า เทียบกับฉันทีห่ น้าตาไม่แย่แต่กไ็ ม่ได้จดั ว่าดี
จนต้องร้องว้าวอะไร แต่งหน้าก็ไม่ค่อยเป็น บางทีเขียนคิ้วไปคนละทรง หรือ
กรีดอายไลเนอร์ไม่เท่ากันก็มี ส่วนเรื่องแฟชั่นอย่าให้พูดถึง ถ้ายัยพิณไม่ได้
มาก�ำกับแบบสมัยอยูม่ หา'ลัย ฉันก็เลือกหยิบๆ ใส่ๆ เอาตามมีตามเกิดนัน่ แหละ
เพิ่งมีครั้งแรกที่ผู้ชายหันมาถามฉัน หรือบางทีเขาอาจจะแค่เป็นคน
มารยาทดีเหมือนคนญี่ปนุ่ ทั่วไปก็ได้...
และเมือ่ ยัยพิณเอาศอกมาถองฉันเป็นรอบทีส่ บิ ล้าน ฉันถึงได้หนั กลับไป
ตอบค�ำถามของ 'อาคิสกึ ซิ งั ' ทีย่ งั รออยู.่ ..แล้วก็ได้เห็นหน้าของเขาในทีส่ ดุ
และมันก็ทำ� ให้ฉนั ทีไ่ ม่ทนั ได้ตงั้ ตัวถึงกับชะงักค้างเหมือนถูกฟรีซไปเลย
ราวกับเข็มนาฬิกาเดินช้าลงจนเกือบจะหยุดนิ่ง ทั้งที่เขาไม่ได้ท�ำอะไรเลย
นอกจากนั่งเท้าคางอยู่บนเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์บาร์ ถือแก้วเบอร์เบิ้นบุลเล็ต
ออนเดอะร็ อ กและขยั บ แก้ ว ไปมาพอให้ ไ ด้ ยิ น เสี ย งน�้ ำ แข็ ง กระทบแก้ ว ...
พลางเอียงคอมองหน้าฉันด้วยแววตาเป็นประกายแพรวพราวยิ่งกว่าประกาย
จากแก้วเหล้าในมือเขา...
นัยน์ตาสีเขียวอ่อนที่ดูแวบหนึ่งเหมือนสีเทา ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
สลับกันไปเหมือนอัญมณีล้อแสงไฟท�ำให้ฉันหายใจติดขัดไปเล็กน้อย และ
ไม่รู้ท�ำไม...ฉันถึงได้สังเกตเห็นทุกรายละเอียดบนตัวผู้ชายแปลกหน้าขนาดนี้
ทัง้ เสือ้ เชิต้ สีดำ� พับแขน ปลดกระดุมลงมาสองเม็ด พันเนกไทไว้หลวมๆ เหมือน
เพิ่งจะดึงออกก่อนเข้ามาในร้าน แล้วก็ข้อมือสุดเซ็กซี่ที่มองๆ ไปเหมือน
นายแบบโฆษณานาฬิ ก าข้ อ มื อ ยี่ ห ้ อ ปาเต๊ ะ ฟิ ลิ ป ป์ นั่ น ก็ ด ้ ว ย... นี่ ถ ้ า รวม
เสือ้ สูทสีดำ� ตัวนอกทีเ่ ขาถอดแขวนไว้ขา้ งหลังเข้าไปอีกคงจะหล่อแบบฟูลออพชัน่
ยิ่งกว่านี้แน่ๆ
ฉันสะดุ้งเฮือกอีกครั้งด้วยฤทธิ์ศอกของยัยพิณ ก่อนจะรู้ตัวว่าตัวเอง
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เผลอจ้องหน้าเขามานานหลายวินาทีแล้ว นี่เขาจะมองฉันเป็นคนยังไงเนี่ย
ฮืออออ
ก็เกิดมายังไม่เคยเจอคนหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยนี่นา จะไม่ให้เวลา
ตกตะลึงกันหน่อยเหรอ
"เอ่อ...สวัสดีค่ะ ชื่อนุ่มนิ่มค่ะ"
"นุ่มนิ่ม?" เขาทวนค�ำชื่อฉันด้วยส�ำเนียงภาษาไทยที่ดีกว่าคนต่างชาติ
ทั่วไป ก่อนจะยื่นแก้วเบอร์เบิ้นมาตรงหน้าเป็นสัญญาณชวนชนแก้ว "แปลว่า
อะไรเหรอครับ"
"นุ่มนิ่ม เอ่อ..." ฉันติดอ่างกะทันหันขณะเอื้อมมือไปชนแก้วกับเขา
อย่างเหม่อลอย "ふわふわ*・・・かな？"
"เห..." อาคิสึกิซังยิ้มก่อนจะยกเบอร์เบิ้นขึ้นจิบด้วยท่าทางที่สาบาน
ได้วา่ เป็นการดืม่ เหล้าทีเ่ ซ็กซีท่ สี่ ดุ เท่าทีฉ่ นั เคยเห็นมาเลย "ผมอาคิสกึ ิ โคจิครับ"
"ส่วนผมฮาโซเบะ ชินเซ ยินดีที่ได้รู้จักครับผม!"
"ยะ...ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ" ฉันตกใจนิดหน่อยเพราะเพื่อนของเขาจู่ๆ ก็
พูดโพล่งขึ้นมาตอนที่ฉันก�ำลังเคลิบเคลิ้มอยู่ในภวังค์ ก่อนจะกะพริบตารัวเร็ว
แล้วหันหน้ากลับไปหามาสเตอร์ที่หลังบาร์แทน หัวใจยังเต้นตึกตักอยู่เลย
นี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบปีเลยนะเนี่ย อยากไว้อาลัยให้กับ
ชีวิตที่แสนจืดชืดของฉันซะจริงๆ
หลั ง จากนั้ น บทสนทนาส่ ว นใหญ่ ก็ เ ป็ น ของยั ย พิ ณ กั บ ฮาโซเบะซั ง
โดยทีอ่ าคิสกึ ซิ งั ผูช้ ายทีห่ ล่อเจิดจ้าจนแสบตาคนนัน้ เพียงแต่นงิ่ ฟังอย่างเงียบๆ
และมีหัวเราะเสริมบ้างเล็กน้อย ส่วนฉันนี่แทบจะละลายหายไปกับอากาศ
จมจ่อมอยู่กับตัวเองและเหล้าบ๊วยตรงหน้าอย่างเดียวเลย
ว่าแต่บลิ ด์ตวั เองดืม่ เองคนเดียวนีม่ นั ก็เมาไวเหมือนกันแฮะ ชักจะมึนๆ
แล้วสิ แต่นายผูช้ ายเจิดจ้านัน่ มันสเป็กยัยพิณชัดๆ และลองยัยนัน่ เซ็ตทาร์เก็ต
เอาไว้แล้วคงไม่ยอมกลับง่ายๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตรงตาม KPI** ของหล่อน
แหงๆ ดังนั้นฉันคงจะต้องดื่มคนเดียวล�ำพังไปจนกว่าจะหมดคืน และถ้าไม่
* ฟุวะฟุวะ แปลว่านุ่มนิ่ม
** Key Performance Indicator ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส�ำเร็จของงาน เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่นิยม
น�ำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
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เจ้าหญิงผู้เลอโฉม
ฉันเมาก็คงจะเหงาน่าดู เฮ้อ
แคร้ง~
เสียงน�้ำแข็งกระทบแก้วท�ำให้ฉันละสายตาจากฉลากหลังขวดเหล้า
แล้วหันไปมอง ก่อนจะพบว่าคนที่เดินมานั่งข้างๆ ฉันก็คือ "...อาคิสึกิซัง?"
"นั่งด้วยได้มั้ยครับ"
เอ๊ะ ท�ำไมล่ะ จะมานั่งกับฉันท�ำไม ฉันกะพริบตาปริบๆ ด้วยความงง
และเขาก็คงจะเข้าใจว่าฉันสงสัยอะไร ถึงได้บุ้ยใบ้ไปทางฮาโซเบะซังเพื่อน
ของเขา...ที่ก�ำลังหัวเราะสนุกสนานอยู่กับยัยพิณที่เปิดโหมดสาวสุดฮอต
แบบเต็มรูปแบบไปแล้ว นีฉ่ นั โดนเพือ่ นทิง้ ไปหาผูอ้ ย่างแท้จริงแล้วสินะ ไหนล่ะ
การมาฉลองได้งานใหม่ตามประสาเพื่อนสาวที่มันสัญญิงสัญญากับฉันเอาไว้
น่ะ
"ดื่มอีกมั้ยครับ ผมเลี้ยงเอง"
เสียงของอาคิสึกิซังดังขึ้นมาอีกครั้ง ปลุกฉันที่เอาแต่เหม่อให้ตื่นขึ้น
ก่อนจะกลับมาสูภ่ าวะหายใจไม่เป็นจังหวะอีกครัง้ เมือ่ พบว่าคราวนีเ้ ขาอยูใ่ กล้
มากๆ และพอมานัง่ ใกล้ๆ ไฟสลัวๆ อย่างนี.้ ..เสน่หร์ า้ ยกาจของเขาก็ยงิ่ แรงขึน้
กว่าเดิมอีก
กลิ่นน�้ำหอมที่แตะจมูกฉันเมื่อกี้ก็คือน�้ำหอมของเขานั่นเอง แถมพอมา
อยู่ใกล้ๆ ก็ยิ่งมีอิมแพ็กต์มากกว่าเดิมเสียอีก...แล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นบุหรี่
ติดเสื้อมานิดๆ ด้วย...
แล้วเวลาแบบนีฉ้ นั ต้องท�ำยังไงล่ะ ถ้าเป็นยัยพิณคงจะจิกตากล้องแตก
ใส่เขาแล้วก็ชนแก้วอย่างมีจริตจะก้านไปเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ฉันกลับนั่ง
หลังตรงตัวเกร็งมากเว่อร์ เพราะชีวิตนี้ไม่เคยได้ใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนเลย
นอกจากพ่อ พีช่ าย ครูทโี่ รงเรียน แล้วก็บรุ ษุ ไปรษณียอ์ ะ่
"...เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ ฉันสั่งเองดีกว่า"
"ขออีกชุดหนึ่งให้คุณผู้หญิงหน่อยมาสเตอร์"
"รับทราบครับผม" มาสเตอร์ตอบเสียงดังฟังชัดก่อนจะหันมาขยิบตา
ให้ฉัน ไม่สิ ฉันไม่เกี่ยวนะ ไปขยิบตาให้ยัยพิณนู่นนนนนน
"มาดื่มที่นี่บ่อยเหรอครับ"
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เขาเริ่มชวนฉันที่ก�ำลังสติแตกอยู่เงียบๆ คนเดียวในใจคุย ดูเหมือนว่า
คนที่แตกตื่นจะเป็นฉันคนเดียว จริงๆ เขาก็แค่ชวนคุยตามมารยาท หรือไม่
ก็สงสารที่ฉันถูกเพื่อนทิ้งอะไรงี้เฉยๆ เอง งั้นคุยไปตามปกติก็พอมั้ง
"ก็...ไม่บ่อยหรอกค่ะ พอดีฉันเพิ่งได้งาน ก็เลยมาฉลองกัน"
"อ้อ...ยินดีด้วยนะครับ :)"
เขายกแก้วขึ้นมาชวนฉันชนอีกแล้ว ฮืออออ ที่บ้านเป็นไก่เหรอ ท�ำไม
ชอบชน นี่ฉันมึนแล้วนะ (แต่ก็ชนกับเขาอยู่ดี)
"ขอบคุณค่ะ..." ฉันตอบกลับมึนๆ พลางยกแก้วขึ้นดื่ม ยังได้ยินเสียง
ยัยพิณกับฮาโซเบะซังคุยกันอย่างถูกคอเป็นแบ็กกราวนด์...แล้วก็นึกสงสาร
อาคิสกึ ซิ งั ทีต่ อ้ งมาติดแหง็กอยูก่ บั ฉันขึน้ มา เลยเผลอหลุดปากพูดอย่างทีใ่ จคิด
ออกไป "ขอโทษนะคะ"
"ครับ?" อาคิสึกิซังที่ก�ำลังยกแก้วขึ้นสั่งเบอร์เบิ้นอีกดริ๊งก์เลิกคิ้วขึ้น
เล็กน้อยก่อนจะหันมามองหน้าฉัน "ขอโทษเรื่องอะไรครับ"
"จริ ง ๆ ไม่ ต ้ อ งมานั่ ง เป็ น เพื่ อ นฉั น ก็ ไ ด้ น ะคะ ฉั น นั่ ง ดื่ ม คนเดี ย วได้
ไม่มีปัญหาหรอกค่ะ คุณไปดื่มกับเพื่อนฉันเถอะ ท่าจะสนุกกว่านะคะ"
เขาอึง้ ไปเล็กน้อย คงจะจีต้ รงใจล่ะสินะ ไม่แปลกหรอก ไม่คอ่ ยจะมีหนุม่
อยากมาเลี้ยงดริ๊งก์ฉันเท่าไหร่ เว้นแต่กรณีอยากจะเลี้ยงเหล้ายัยพิณแล้ว
ถ้าไม่เลี้ยงฉันด้วยจะน่าเกลียดอะไรงี้
จากนั้นเขาก็หัวเราะเหมือนฉันเพิ่งจะเล่าเรื่องตลกที่สุดในโลกออกไป
ท�ำให้ฉันนั่งงงตาแป๋วอยู่กับที่ ก่อนจะตกใจจนตาเบิกโพลง...เมื่อได้ยินค�ำพูด
ประโยคถัดมาของเขา
"ผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะ" เขายิม้ "เพราะผมไม่ได้สนใจเพือ่ นคุณเลย
ผมสนใจคุณมากกว่า"
"...!?!"
"และถ้าผมไม่ได้สนใจคุณผมคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ"
"อะ...เอ่อ..."
"ดังนั้นคุณเลิกสนใจเพื่อนคุณ แล้วหันมาสนใจผมดีกว่า"
"..."
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สองชั่วโมงต่อมา
"...แล้วพอฉันบอกว่าคุณป้าคะ คุณป้าไม่มีแต้มเหลืออยู่ในบัตรแล้ว
นะคะ ก็โดนป้าเหวี่ยงใส่เต็มสตรีมเลยค่ะ เสียงดังมากด้วย จนเทนโจ* ต้อง
วิ่งลงมาจากชั้นสองเลย"
อาคิสึกิซังหัวเราะเสียงใสด้วยท่าทางน่ามองเป็นที่สุด ก่อนจะเอื้อมมือ
หยิบเฟรนช์ฟรายด์ท่ีสั่งมาแกล้มเหล้าแล้วยื่นมาป้อนให้ ฉันที่เริ่มกรึ่มแล้วจึง
ยื่นหน้าเข้าไปงับเฟรนช์ฟรายด์จากมือเขาแบบลืมเขิน จากนั้นเราก็หัวเราะ
ให้กนั เหมือนกับเด็กๆ เมาเห็ดพิษ
ภายในเวลาไม่นานเขาก็ท�ำให้ก�ำแพงของฉันทลายลง จนกลายเป็นว่า
เรานัง่ คุยกันอย่างสนุกสนานพอๆ กับยัยพิณและฮาโซเบะซัง (ทีต่ อนนีไ้ ปเล่นเกม
ปาลูกดอกกันสองคนเรียบร้อย) มาเป็นเวลาสองชัว่ โมงกว่าแล้ว
ในสองชั่วโมงฉันได้รู้ว่าเขาเคยมาเรียนอยู่ที่ไทยตั้งแต่สมัยไฮสกูล
จนกระทัง่ แม่แต่งงานใหม่ยา้ ยกลับไปอยูญ
่ ปี่ นุ่ และทิง้ ให้เขาอยูค่ นเดียว ท�ำให้
เขาต้องดิน้ รนหางานท�ำ ทัง้ งานถูกและไม่ถกู กฎหมาย จนสามารถสร้างธุรกิจ
ของตัวเองขึ้นมาได้ ส่วนเขาก็ได้รู้ว่าฉันเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งกลับจาก
ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ีญี่ปนุ่ หนึ่งปี และมีพี่ชายเป็นพวกไม่เอาอ่าวที่ปา่ นนี้ก็ยัง
ไม่มงี านท�ำ ท�ำให้ฉนั ต้องเป็นแหล่งรายได้หลักของทีบ่ า้ น เพราะแม่หย่ากับพ่อ
แล้วไม่ได้ทำ� งานอะไร อยูบ่ า้ นเฉยๆ ส่วนพ่อก็ไปแต่งงานใหม่กบั ผูห้ ญิงทีใ่ ช้เงิน
ราวกับเบีย้ แถมยังเพิง่ จะมีลกู เล็กๆ หนึง่ คนทัง้ ทีย่ งั มีหนีส้ นิ ท่วมหัว
หัวข้อหนักหน่วงขนาดนีพ้ วกเรากลับคุยไปหัวเราะไป ท่าจะเมาหนักจริงๆ
สินะ
"แล้วคุณท�ำไง"
"ฉันเหรอ ฉันก็ยืนหน้าเสียอยู่ที่เคาน์เตอร์ อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องยิ้ม
ต่อไปตามหน้าที่ คุณเข้าใจมัย้ นะ แฮปปีส้ ไมล์~ เนีย่ เป็นสโลแกนของซูเปอร์ฯ
นัน้ เลย"
"อาฮะ :)"
"แล้ ว สั ก พั ก เทนโจก็ วิ่ง ลงมา คุ ณ ป้าก�ำลังจะหัน ไปโวยวายอีก รอบ
* เทนโจ (店長) หมายถึงต�ำแหน่งผู้จัดการร้าน
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แล้วก็นึกขึ้นได้แบบกะทันหันว่าเมื่อวานตัวเองใช้แต้มในบัตรไปแล้วที่ชั้นสอง
แต่ดันลืม แล้วก็หันมายิ้มแหะๆ ให้ฉันพร้อมกับบอกว่า 'โกเมนเนะ (ขอโทษ
นะจ๊ะ)' สั้นๆ ค�ำเดียว"
"ฮ่าๆๆ เหนื่อยหน่อยนะ" อาคิสึกิซังยิ้มพร้อมกับป้อนเฟรนช์ฟรายด์ให้
ฉันอีก และฉันก็ยื่นหน้าเข้าไปงับอย่างว่าง่ายก่อนจะพยักหน้ารัวเร็ว
"เหนื่อยมากเลยค่ะ ฉันท�ำไบต์* ที่นั่นแค่ครึ่งปีแต่เหมือนอายุสั้นลงไป
ตั้งสิบปีแน่ะ T^T"
"ผมก็เคยท�ำไบต์ที่คอนบินีนะ เหนื่อยสุดๆ ไปเลยล่ะ เคยโดนคนเมา
ขว้างขวดใส่ด้วย" อาคิสึกิซังว่าก่อนจะยกแก้วขึ้นมาอีกแล้ว "ชนแก้ว?"
"คัมไป~"
ฉันหยิบแก้วชนกับเขาอย่างลืมตัว ลืมคิดไปเลยว่าไม่ควรจะดื่มเยอะ
เกินไป เพราะจริงๆ ก็เป็นแค่เด็กจบใหม่เพิ่งหัดดื่มได้ไม่นาน แต่วันนี้ฉัน
สนุกมากจนไม่อยากจะคิดอะไรมากมายแล้ว แค่อยากดืม่ กับผูช้ ายแปลกหน้า
ทีโ่ คตรหล่อแถมยังอ่อยแรงสุดชีวติ คนนีใ้ ห้เต็มทีก่ อ่ นจะหมดเวลาตอนเทีย่ งคืน
และต้องกลับบ้านก่อนที่รถม้าจะกลายเป็นฟักทอง
ไหนๆ มันก็อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วนี่นา
ใช่ว่าจบคืนนี้เราจะได้คบกันเป็นแฟนแบบในการ์ตูนสาวน้อยหรือในนิยาย
แจ่มใสสักหน่อย
เพราะจริงๆ แล้วผู้ชายอย่างอาคิสึกิซังก็ไม่น่าจะมาหลงใหลได้ปลื้ม
ผู้หญิงธรรมดาจืดชืดอย่างฉันจริงๆ หรอก มันน่าจะแค่บรรยากาศพาไป
มากกว่า บวกกับพลังเมกอัพฝีมือยัยพิณที่พกเครื่องส�ำอางติดมือมาทุกครั้ง
ที่นัดกับฉันน่ะ
ดังนั้นคืนนี้ให้มันเป็นเหมือนเทพนิยายไปก็แล้วกัน ถือว่าฉลองที่ได้
งานใหม่ไง~
อาคิสึกิซังชวนฉันคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกมากมาย เช่นเรื่องที่เขาคิดว่า
ใบไม้แดงบนเกาะมิยาจิม่าจังหวัดฮิโรชิม่าน่ะสวยที่สุดในประเทศ และเรื่องที่
ฉันไม่เคยได้ชมใบไม้แดงเลยทั้งที่อยู่ญี่ปุ่นมาตั้งปี พร้อมกับสั่งเหล้าแก้วใหม่
* ไบต์ มาจากค�ำว่า アルバイト (อะรุไบโตะ) ที่แปลว่าการท�ำงานพิเศษหรือท�ำงานพาร์ตไทม์
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อยู่เรื่อยๆ เหมือนจะมอมเหล้ากัน ซึ่งถึงแม้จะดื่มไปพร้อมๆ กันแต่คนที่เมา
คงมีฉันคนเดียวแน่ๆ ก็สีหน้าเขายังดูเป็นปกติมากเลยนี่นา
"ฮาโซเบะเพื่อนผมบอกว่าจะไปคาราโอเกะต่อกัน เพื่อนคุณก็ไปด้วย
คุณจะไปมั้ย"
ณ จุดหนึง่ ของคืนนัน้ อาคิสกึ ซิ งั ก็ถามฉันพลางมองหน้าฉันด้วยแววตา
เชิญชวน กับริมฝีปากที่เหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ใช่ยิ้ม...มองแล้วชวนให้ใจสั่น
ยังไงไม่รบู้ อกไม่ถกู
ดั ง นั้ น ริ ม ฝี ป ากฉั น จึ ง เตรี ย มจะขยั บ ไปก่อนที่ส มองจะได้ Process
อะไรใดๆ ลืมหมดกระทั่งเคอร์ฟิวเที่ยงคืนที่แม่ให้ไว้ เพราะใจมันบอกว่า
อยากจะไปต่ออีก...
"ปะ..."
ค�ำว่า 'ไปค่ะ' เกือบจะหลุดออกจากปากฉันอยูแ่ ล้วถ้าหากเสียงโทรศัพท์
ไม่ดงั ขึน้ ซะก่อน เสียงทีข่ ดั ทุกความฟิน ท�ำลายทุกโมเมนต์ทมี่ อี ยู่ และกระชาก
ฉันกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างโหดร้าย...เมื่อชื่อของแม่ปรากฏให้เห็น
อยูบ่ นจอ
"ขออนุญาตออกไปรับสายนะคะ"
ฉันพูดก่อนจะเดินออกจากร้านไป ขืนแม่ได้ยนิ เสียงคนเฮฮาในร้านเหล้า
คงได้สติแตกแน่ เพราะฉันบอกแม่ไว้ว่าจะออกมา 'กินข้าว' กับยัยพิณ ไม่ใช่
มากินเหล้า
"ฮัลโหลแม่จ๋า"
[ท�ำอะไรอยู่ ท�ำไมรับช้าจัง]
"เอ่อ...ในร้านอาหารเขาเปิดเพลงดังอ่ะค่ะ"
[ไม่ได้หนีไปเที่ยวผับใช่มั้ย]
"เปล่าค่า" (แค่ร้านเหล้าเอง)
[งั้นก็ดี แล้วเมื่อไหร่จะกลับล่ะ นี่จะเที่ยงคืนแล้วนะ]
ฉันก้มมองนาฬิกาข้อมือก่อนถอนหายใจแผ่วเบา "...เดี๋ยวกลับค่ะ"
[โอเค แม่รออยู่นะ]
"จ้าาา"
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จบค�ำนั้นฉันก็ตัดสายแล้วเก็บไอโฟนกลับเข้ากระเป๋าด้วยความรู้สึก
หม่นหมองอย่างบอกไม่ถูก ตั้งใจจะเข้าไปบอกลาอาคิสึกิซังและตามยัยพิณ
กลับบ้าน แต่กลับหันไปแล้วเจออาคิสึกิซังยืนสูบบุหรี่พิงก�ำแพงอยู่ด้านหลัง
เข้าเสียก่อน
แค่ยืนคีบบุหรี่ด้วยมือหนึ่ง ส่วนอีกมือล้วงกระเป๋ากางเกงเท่านี้ก็ดูเท่
อย่างไม่ยุติธรรมแล้ว...
"จะกลับแล้วเหรอ"
ฉันมองหน้าเขางงๆ ว่าท�ำไมเขาถึงรู้ ก่อนที่จะนึกออกว่าเขาเข้าใจ
ภาษาไทยเนื่องจากเคยเรียน ม.ปลาย ที่ไทยนั่นเอง
"...ค่ะ คุณแม่โทรตามแล้ว"
ฉั น ตอบออกไปแล้ ว ก็ รู ้ สึ ก เหมื อ นตั ว เองเป็ น เด็ ก กะโปโลหนี เ ที่ ย ว
ช่างแตกต่างจากผู้ชายที่มีเสน่ห์ร้อนแรงแถมยังเป็นผู้ใหญ่สุดๆ ตรงหน้า
ซะเหลือเกิน เขาคงจะนึกข�ำในใจสินะว่ายัยหนูน้อยนี่ยังเด็กจริงๆ เลย
"น่าเสียดายนะครับ อดไปต่อเลย"
"..."
"งั้น...ไว้เจอกันนะครับ"
"...ค่ะ" ฉันตอบกลับไปด้วยรอยยิม้ บางเบา ทัง้ ทีร่ ดู้ วี า่ คงจะไม่ได้เจอกับ
เขาอีกแล้วแน่ๆ "ไปเทีย่ วต่อให้สนุกนะคะ"
"อือฮึ" เขาตอบ "คุณจะกลับยังไง"
"เรียกแท็กซี่กลับเลยค่ะ"
"งั้นเดี๋ยวผมไปยืนเรียกแท็กซี่เป็นเพื่อน"
"อ๊ะ ไม่เป็นไรค่ะ" ฉันรีบปฏิเสธ แต่เขาก็มิได้น�ำพา กลับขยี้ดับบุหรี่
ในที่เขี่ยบุหรี่ก่อนจะเดินน�ำฉันออกไปที่ถนน ฉันก็เลยได้แต่เดินตามหลังเขา
ไปเงียบๆ เพราะใจจริงก็แอบดีใจที่เขาเสนอตัวเดินมาส่ง
หรือว่าฉันควรจะขอเบอร์ตดิ ต่อไม่กข็ อแลกไลน์เอาไว้ดนี ะ...แต่ผชู้ ายเขา
ก็ไม่ได้ขอ ฉันรุกเองจะดูแรงไปหรือเปล่า
ฉันมัวแต่คิดสะระตะจนสุดท้ายก็หมดโอกาสเมื่ออาคิสึกิซังเรียกแท็กซี่
มาให้ฉันพร้อมกับเปิดประตูรอแล้ว ฉันเลยต้องรีบก้าวขึ้นไปบนรถและบอก
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พี่แท็กซี่ให้ขับไปแถวลาดพร้าว
แต่อาคิสึกิซังที่จับประตูรถอยู่ก็ยังไม่ปิดประตูให้ ฉันก็เลยหันไปหา
เพื่อจะบอกลาเขาเพราะคิดว่าเขาอาจจะก�ำลังรออยู่
และตอนนัน้ เองที่ฉันรูส้ ึกได้ถงึ สัมผัสนุ่มหยุน่ จากริมฝีปากของคนตัวสูง
ทีย่ นื่ หน้าเข้ามาจูโ่ จมโดยไม่ให้รตู้ วั ...พร้อมกับอะไรบางอย่างทีถ่ กู ยัดใส่มอื ฉัน
จั ง หวะที่ ฉั น มึ น และเบลอ ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยฤทธิ์ เ หล้ า บ๊ ว ยที่ กิ น เข้ า ไป
เป็นแกลลอน...หรือฤทธิ์จากรอยจูบที่ยังติดตราตรึงอยู่บนริมฝีปากแม้เขาจะ
ถอนจูบออกไปแล้วก็ตาม อาคิสึกิซังก็พูดขึ้นด้วยเสียงกระซิบและรอยยิ้ม
มุมปาก ราวกับตั้งใจจะสะกดจิตฉันให้ท�ำตามที่เขาบอก
"Call me. (โทรมานะ)"
"..."
"また会おうよ。(แล้วเจอกัน)"
รถแท็กซี่แล่นจากมาแล้ว โดยที่ฉันไม่ได้ตอบอะไรเขากลับไปแม้แต่
ค�ำเดียว
ในมื อ ฉั น ก� ำ กระดาษใบเล็ ก ๆ ที่ อ าคิ สึ กิ ซั ง ยั ด ใส่ มื อ ฉั น เอาไว้ แ น่ น
จนเกื อ บจะยั บ เลยต้ อ งลนลานรี ด มั น ให้ เ รี ย บตามเดิ ม ฉั น มองดู ตั ว คั น จิ
ชื่อของอาคิสึกิซังที่อยู่บนนามบัตรใบนั้น ก่อนจะลากสายตาผ่านต�ำแหน่ง
CEO ลงมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขา...
พลันเสียงแหบนิดๆ ที่เซ็กซี่ร้าวรานใจของเขาก็ดังแว่วขึ้นมาในหัว
อีกครั้ง...
'Call me.'
หัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และบนหน้าก็มีรอยยิ้มที่
กว้ า งที่ สุ ด จนปากแทบจะฉี ก รู ้ สึ ก เหมื อ นเป็ น เด็ ก ม.ต้ น เพิ่ ง ได้ คุ ย กั บ
รุ่นพี่ ม.ปลาย ที่แอบปิ๊งเลยอ่ะ ฉันนี่ท่าจะบ้าจริงๆ นะ
"ไปทางไหนครับน้อง"
"เอ่อ ขึ้นทางด่วนเลยค่ะ ลงตรงพระรามเก้า แล้วก็..."
หลังจากบอกทางให้พี่แท็กซี่เสร็จแล้วจู่ๆ ฉันก็รู้สึกง่วงมากๆ ขึ้นมา
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คงเพราะอะดรีนาลินมันพลุง่ พล่านจนแห้งเหือดหายไปหมดแล้วแน่ๆ ร่างกาย
ถึงได้หมดสิ้นเรี่ยวแรงขนาดนี้ ดีล่ะ ถ้าอย่างนั้นกลับถึงบ้านเมื่อไหร่ฉันจะรีบ
ส่งเมสเสจไปหาเขา แล้วก็แอดไลน์จากเบอร์มอื ถือ จากนัน้ ถ้ามีโอกาสก็จะได้
นัดเจอกันอีก...
ฉั น วาดฝั น เรื่ อ งเดตในอนาคตของฉั น กั บ อาคิ สึ กิ ซั ง มโนยาวไปถึ ง
ตอนได้ ค บเป็ น แฟนและแต่ ง งานกั น เลยที เ ดี ย ว ก่ อ นจะสะดุ ้ ง ตื่ น อี ก ครั้ ง
เมื่อได้ยินพี่แท็กซี่ร้องเรียกด้วยน�้ำเสียงนอยด์ๆ อ้าว ถึงบ้านแล้วเหรอ นี่มโน
เพลินจนหลับไปเลยเหรอ บ้าไปแล้ว
"เร็วๆ หน่อยน้อง พี่จะรีบวนไปรับลูกค้าต่อ"
"อ๊ะ เอ่อ ค่ะ"
ฉันกุลีกุจอหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาหยิบเงินค่าแท็กซี่ส่งให้พี่เขา แล้วก็
รีบคว้าข้าวของก่อนจะโดดลงจากรถและเดินกลับเข้าบ้านตัวเอง โดนแม่ที่
รออยู่ดุนิดหน่อยเรื่องที่มีกลิ่นเหล้าติดตัวกลับบ้าน และในที่สุดก็ถึงเวลา
ส่งข้อความไปหาเขาสักที...ฉันกระโดดลงไปนอนกลิ้งๆ บนเตียงพลางนึกถึง
ข้อความที่จะส่งไปหาเขา ส่งยังไงดีนะ...วันนี้สนุกมากเลย ขอบคุณมากนะคะ
ก็ดูเหมือนไปเดตเกินไปหน่อย เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเอง เดี๋ยวเขาจะตกใจ
แต่ถ้าจะส่งว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะ ก็ดูตลกและเป็นทางการไปนิด
ฉันใช้เวลากลิ้งไปกลิ้งมาจนได้ข้อความที่คิดว่าดีที่สุดแล้ว จึงตั้งใจ
จะหยิบนามบัตรออกมากดเบอร์
แต่กลับไม่เจอกระดาษแผ่นเล็กใบนั้นที่ไหนเลย
ไม่ว่าจะคุ้ยกระเป๋าควานหาในทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอ ท�ำถึงขั้นออกไป
เดินหาที่รั้วหน้าบ้านดูเผื่อว่าจะท�ำหล่นตอนหยิบกุญแจบ้านออกจากกระเป๋า
ก็ไม่เจอ
มันไม่อยู่ที่ไหนเลย ฉันท�ำนามบัตรของเขาหายไปแล้ว
และสุดท้ายข้อความนั้นที่นอนคิดอยู่เกือบชั่วโมง ก็เป็นได้แค่ข้อความ
ร่ า งที่ ผู ้ รั บ จะไม่ มี วั น ได้ เ ห็ น เพราะมั น จะถู ก ส่ ง ไปดองอยู ่ ใ นกล่ อ ง Draft
ตลอดไปเท่านั้นเอง
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หนึ่งเดือนต่อมา
@ViperX Advertising
"บริษัทเราจะใช้โปรแกรมแชตที่ชื่อว่า Chatwork เวลาคุยงานกันจ้ะ
หนูก็ต้องเริ่มจากการสมัครอีเมล Gmail ก่อน จากนั้นก็สมัคร Account
ใน Chatwork แล้วเดี๋ยวพี่แอดมินเขาจะเพิ่มหนูเข้าไปในกรุ๊ปรวมของบริษัท
นะจ๊ะ พอเข้าไปแล้วหนูก็ไล่แอดรุ่นพี่ในบริษัทแล้วก็ส่งข้อความไปทักทาย
แนะน�ำตัวกับทุกคนด้วยนะ"
"ค่ะ!"
"ส่วนนี่ก็เป็นบัตรพนักงาน เอาไว้แตะบัตรเข้าออกงาน แล้วก็เอาไว้
เปิดประตูออฟฟิศด้วยจ้ะ ระวังอย่าท�ำหายล่ะ"
ฉันรับบัตรพนักงานสีขาวมาด้วยความตื่นเต้น มันเป็นบัตรพนักงาน
ใบแรกในชีวิตของฉันเลยนะเนี่ย ก�ำลังจะกลายเป็นสาวออฟฟิศเต็มตัวแล้ว
จริงๆ เหรอ ไม่อยากจะเชื่อเลย รู้สึกเหมือนเพิ่งเรียนจบมาเมื่อวานเท่านั้นเอง
#ยังไม่อยากแก่
ชีวิตเด็กน้อยได้จบลงแล้วตั้งแต่วันนี้ไป เพราะฉันได้กลายเป็นผู้ใหญ่
วัยท�ำงานแล้ว จะมัวมาท�ำอะไรเป็นเด็กๆ ไม่ได้
"เอาล่ะ มีตรงไหนสงสัยอะไรอีกมั้ยจ๊ะ"
"ไม่มีแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ"
"โอเค ถ้างั้นนี่โต๊ะของเรา ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดีล่ะ มีอะไร
สงสัยก็ถามพี่พลอยที่นั่งอยู่ข้างๆ ก็ได้ เค้าท�ำต�ำแหน่งล่ามเหมือนกัน ศึกษา
เรียนรู้งานจากพี่เค้าก็ได้"
"ค่ะ รบกวนด้วยนะคะพี่พลอย"
"จ้า" พี่พลอยที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆ หันมายิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตร ท�ำให้ฉัน
รู้สึกอุ่นใจนิดหน่อยที่ไม่ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานสุดใจร้ายตั้งแต่บริษัทแรก
หลังจากทีโ่ ดนรุน่ พีท่ มี่ หา'ลัยขูม่ าซะเยอะ เพราะสิง่ หนึง่ ทีน่ า่ กลัวยิง่ กว่างานยาก
ก็คอื เพือ่ นร่วมงานแย่นแี่ หละ เคยได้ยนิ มัย้ คับทีอ่ ยูไ่ ด้ แต่คบั ใจมันอยูย่ ากน่ะ
ช่วงเช้าของวันนั้นฉันได้พี่พลอยอธิบายสโคปงานของต�ำแหน่งล่าม
ภาษาญีป่ นุ่ ให้ฟงั รวมถึงได้รบั งานแปลเอกสารเล็กๆ น้อยๆ มาจากหัวหน้าทีม
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เซลส์ระหว่างรอให้ 'นาย' กลับเข้าออฟฟิศในตอนบ่ายจะได้แนะน�ำพนักงานใหม่
เพราะว่าตอนสัมภาษณ์งานเหมือนว่านายจะไม่อยู่ ฉันก็เลยได้คุยแต่กับ
หัวหน้าแผนกล่ามภาษาญี่ปนุ่ และพี่ HR แค่สองคนเท่านั้น
และ 'นาย' ที่ว่านี่ก็คือนายญี่ปนุ่ เจ้าของบริษัท หรือประธานบริษัท
ViperX Advertising ที่ฉันท�ำงานอยู่นี่เองค่ะ
"นายบริษัทเราหล่อมากเลยนะ อย่าเผลอหลงเสน่ห์เข้าล่ะ"
ระหว่ า งช่ ว งพั ก เที่ ย งฉั น ก็ ต ามพวกรุ ่ น พี่ ไ ปซื้ อ ข้ า วกล่ อ งที่ ค อนบิ นี
ก่อนจะมานั่งกินข้าวกันที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าตึก ดูเหมือนว่าพักเที่ยงนี่แหละ
จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเม้าท์เพราะตอนปกติทุกคนเงียบกันมากเลย
"ใช่ๆ เพราะเขาดุมากเลยแหละ ยิ่งวันไหนอารมณ์ไม่ดีนะ ไม่มีใคร
เข้าหน้าติดหรอก"
"เวลาเงียบๆ นีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ เลย แต่เค้าก็ทำ� งานเก่งมากเลยนะ ขายงาน
ได้แต่แอ็กเคาต์ใหญ่ๆ บางทีงานมาเป็นสิบยีส่ บิ ล้านก็ม"ี
"นั่นสิ เก่งจนไม่ต้องมีเลขาฯ เลยอ่ะ เพราะไม่มีใครท�ำงานได้ตาม
ความคาดหวังของนายสักคน จนแบบท�ำเองดีกว่าไรงี้"
"ถ้านายรับเลขาฯ นะฉันจะไปสมัครคนแรกเลย ถ้าได้มองหน้านาย
ทุกวันต้องท�ำงานอย่างมีความสุขโคตรๆ แหง"
"แล้วแกว่าคนญี่ปนุ่ ในออฟฟิศเราคนไหนหล่อสุดอ่ะ"
"หืม? อุย๊ เลือกยากจัง ถ้าเอาแค่หน้าตานะ ฉันว่านายหล่อสุดแล้ว เอ๊ะ
แต่ฮาโซเบะซังฝ่ายเซลส์ก็ดี..."
"ฉันขอโหวตคาเมอิซงั เมเนเจอร์ทมี ครีเอทีฟแล้วกัน หนุม่ เซอร์ๆ นีฉ่ นั ชอบ
นัก"
"อ้าว งัน้ ฉันจองมิเนอิซงั แผนกมาร์เก็ตติง้ นะ" พีพ่ ลอยพูดขึน้ บ้างก่อนจะ
หัวเราะคิกคัก
ฉันนั่งฟังพวกรุ่นพี่เลือกหนุ่มญี่ปุ่นในออฟฟิศกันคนละคนสองคนด้วย
รอยยิม้ โดยไม่ได้ผสมโรงเข้าไปด้วยเพราะฉันก็ยงั ไม่รจู้ กั เลยสักคน แต่ดเู หมือน
จะหล่อหลายคนนะเนีย่ ฉันโน้ตไว้ในใจเตรียมไปโม้ให้ยยั พิณอิจฉาเล่นคืนนี้
จากนั้นเมื่อหมดเวลาพักเที่ยง หัวหน้าแผนกก็บอกว่าให้ฉันเตรียมตัว
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เจ้าหญิงผู้เลอโฉม
เข้าไปแนะน�ำตัวกับนายแล้วก็เซ็นสัญญาเริ่มงานด้วยเลย
ตื่นเต้นจังแฮะ ได้ยินว่าเขาดุ ฉันจะโดนดุด้วยมั้ยนะ
"เอ้า เข้าไปได้แล้วล่ะ นายรออยู่"
"ค่ะ!"
ฉันหายใจเข้าลึกสุดปอดก่อนจะเดินไปที่ห้องของ CEO ที่อยู่สุดปลาย
ทางเดิน เป็นห้องเดียวที่ติดกับหน้าต่าง และเป็นห้องที่ (ได้ยินมาว่า) ไม่ค่อย
มีใครอยากเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่เพราะกลัวนายที่สุดแสนจะดุคนนี้ ในหัว
ก็จนิ ตนาการไปเรือ่ ยว่านายจะหล่อเบอร์ไหนกัน...
จนกระทั่งมาถึงหน้าห้อง ฉันก็ยกมือขึ้นเคาะประตูสองทีเพื่อเป็นการ
ขออนุญาต และเสียงที่ตอบกลับมาจากอีกฟากหนึ่งของประตูก็ชวนให้รู้สึก
คุ้นเคย...คล้ายกับว่าฉันเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนสักแห่งมาก่อน
แต่จะเป็นไปได้ยังไง มันไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นหรอกน่า
"ขออนุญาตนะคะ"
ฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องท�ำงานที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายเน้นสีด�ำ
และเทา ชวนให้รู้สึกเคร่งขรึมและร้อนแรงบอกไม่ถูก ฉันรู้สึกใจเต้นตึกตัก
โดยไร้สาเหตุเมื่อมองเห็นชายร่างสูงในชุดสูทสีดำ� สนิทยืนล้วงกระเป๋าหันหลัง
ให้ฉันอยู่
จนกระทั่งเขาละสายตาจากหน้าต่างกลับมาทางฉันนั่นแหละ...ถึงได้
รู้ว่าท�ำไมหัวใจถึงได้เต้นแรงขนาดนี้
เพราะฉันจ�ำกลิ่นน�้ำหอมเย้ายวนใจที่ผสมรวมกับกลิ่นบุหรี่กลายเป็น
กลิ่นเฉพาะตัวที่แสนจะเซ็กซี่ของ 'เขา' ได้นั่นเอง
ผู้ชายแปลกหน้าที่ขโมยจูบฉันไปในคืนนั้น!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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