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มิคุนิ เรียวสุเกะ  อายุสามสิบเจ็ดปี ประธานกรรมการบริษัท 

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขามีศักดิ์เป็นหลานชายแท้  ๆ  ของประธานกรรมการผู้บริหารสูงสุด 

ของมิคุนิอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับ 

ประเทศ บริษัทในความดูแลของเขาคือหนึ่งในบริษัทลูกแห่งสำคัญภายใต ้

กลุ่มธุรกิจของเครือมิคุนิกรุ๊ป 

เขาเข้าทำงานที่มิคุนิอิเล็กทรอนิกส์ทันทีหลังเรียนจบมหาวิทยาลัย  

ก่อนที่สามปีให้หลังจะขอแยกตัวเป็นอิสระออกมาก่อตั้งบริษัทใหม่ เขาทั้ง 

ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรดั้งเดิมและคิดค้นพัฒนาระบบภายในเครือขึ้น 

ใหม่ แม้ว่าประธานที่อายุน้อยเกินไปอย่างเขาจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ ์

เกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่น แต่เขากลับสามารถนำพาบริษัทมาได้ตลอด 

รอดฝั่ง กระทั่งปัจจุบันก็เติบโตขยับขยายกลายเป็นบริษัทร่วมที่มีขนาด 

เขื่องโขไม่น้อยของมิคุนิอิเล็กทรอนิกส์

ชีวิตในวันทำงานของมิคุนิช่างราบเรียบไร้สีสัน ไป  ๆ  กลับ  ๆ  แค่ 

ระหว่างบ้านกับบริษัท มีแวะไปฟิตเนสบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนสถานที่ที่ 

มักจะไปในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือบาร์ มันเป็นบาร์สำหรับผู้ชายซึ่งจำกัดให้ 

เข้าได้เฉพาะสมาชิก

หรือก็คือมิคุนิเป็นเกย์นั่นเอง เจ้าตัวไม่ได้คิดปิดบังอะไร เรียกว่า 
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ป่าวประกาศจนรู้กันทั่วทั้งบริษัทก็ยังได้

การที่เขาเหยียบย่างเข้าไปในบาร์เกย์บ่อย  ๆ  ก็น่าจะเพื่อหาคู่นอน 

ชั่วข้ามคืน ต่อให้ถอดหัวโขนท่านประธานออกไปแล้ว เขาก็ยังเป็นผู้ชาย 

ที่หล่อเหลาดูดี ดึงดูดผู้คนมากมายให้คิดอยากจะโผเข้าใส่ 

ทั้งนี้ จากที่ลองสืบ ๆ มา ตอนนี้คนรักเป็นตัวเป็นตน...ดูเหมือนจะ 

ยังไม่มี 

‘เอาวะ เป็นไงเป็นกัน ยังไงก็ต้องลุย!’

ฮารุโตะใช้สองมือตีแก้มจนเกิดเสียงดังเพี้ยะ! จากนั้นก็จ้องภาพ 

สะท้อนของตนเองบนบานกระจกเขม็ง ช่วยไม่ได้จริง  ๆ  ที่ตัวเขาซึ่งอยู่อีก 

ฟากหนึ่งของกระจกจะมีเส้นเลือดสีแดงก่ำระบายพืดเต็มลูกตาขาว ฮารุโตะ 

รู้แก่ใจดีว่ายามประหม่าหรือตื่นเต้น จำนวนครั้งในการกะพริบตาของเขา 

จะลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

‘เหลือแค่สองเดือน! เรามีเวลาอยู่ที่บริษัทนี้อีกแค่สองเดือนเท่านั้น! 

ลงทุนตามสืบมาถึงขั้นนี้แล้ว เราต้องลุย! เอาเลย! ทำเต็มที่จะได้ไม่ต้อง 

มานั่งเสียใจทีหลัง ยังไงก็ต้องเอามาเป็นแฟนให้ได้!’

ฮารุโตะขยับหน้าเข้าไปใกล้  ๆ  กระจกเพื่อบอกตัวเองว่า ‘ดูสิ เห็น 

ไหม’ หากเสยผมหน้าม้าที่ปรกระดวงตาขึ้นไป ก็จะพบกับดวงตายาวรี 

รูปเมล็ดอัลมอนด์ จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากได้รูปสวย ขนตาหรือก็ยาว 

เรียงเส้น ขนาดเขายังกล้าชมตัวเองเลยว่าหน้าตาดีชนิดที่สุดของที่สุด  

หล่อเหลาไร้ที่ติ หรือถ้าจะมีให้ติ ก็คงแค่เรื่องขี้ปะติ๋วอย่างมีเส้นเลือด 

ในลูกตาขาว

‘เราดูเหมือนโฮสต์ซื่อ  ๆ  ใส  ๆ  ไม่ใช่เหรอไงน่ะ!  ไม่มีปัญหาชัวร์   

เหมือนคนมาเที่ยวเปี๊ยบ! อ่อยแบบตีเนียนน่ะได้แน่  ๆ! อย่าปอดแหก  

อีกสองเดือนก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะ!’

มือที่กำหมัดแน่นสั่นระริก ปลายนิ้วเย็นเฉียบกลายเป็นสีขาวซีด ปา 

เข้าไปเกือบสามสิบนาทีแล้วที่เขามัวแต่ยึก  ๆ  ยัก  ๆ  อยู่ในห้องน้ำ พยายาม 

กล่อมเรียกขวัญกำลังใจให้ตัวเองที่หน้ากระจก 

ครึ่งชั่วโมงก่อนฮารุโตะเห็นมิคุนิเข้าไปที่บาร์แห่งประจำและนั่งลงตรง 
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เคาน์เตอร์บาร์ ส่วนตัวเองที่ไล่หลังอีกฝ่ายมาติด  ๆ  ก็เฉไฉเดินเข้าห้องน้ำ 

ไปยืนกระตุ้นบอกตัวเองซ้ำ ๆ ว่า ทำได้! ลุยเลย! เพราะเผลอเบิกเปลือกตา 

กว้างเกินเหตุ เส้นเลือดฝอยในลูกตาที่ถูกผลาญใช้อย่างสิ้นเปลืองจึงใกล้จะ 

ระเบิดแตกโพละรอมร่อ 

ฮารุโตะเช็กสภาพของตัวเองอีกครั้งเป็นรอบสุดท้าย เขาสวมเสื้อเชิ้ต 

ขาวที่แหวกกว้างจนเห็นแผ่นอก ท่อนล่างเป็นกางเกงสแล็คสีดำ นอกจาก 

นาฬิกาข้อมือแล้วก็ไม่มีเครื่องประดับอื่นใดอีก ถ้าเผลอทำตัวเห่ย  ๆ  อย่าง 

การใส่ต่างหูแล้วละก็ มองยังไงก็โฮสต์ชัด  ๆ เขาคิดหัวแทบแตกว่าจะปลด 

กระดุมเสื้อเชิ้ตขาวตัวนี้สองเม็ดหรือสามเม็ดดี แต่พอตัดใจได้ว่าห้ามทำ 

โอเวอร์เด็ดขาด ปลดกระดุมสองเม็ดเสร็จ เขาก็ผลักประตูห้องน้ำเปิด 

ออกไป 

ฮารุโตะสาวเท้ารวดเร็วไปตามโถงทางเดินมืดสลัวเพื่อกลับไปยังฟลอร ์

หลัก โชคยังเข้าข้างเขาเพราะมิคุนินั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ไม่ได้ลุกหายไปไหน

ภายในตัวร้านซึ่งพรมไปด้วยแสงไฟ นอกจากโซนเคาน์เตอร์แล้วก็ม ี

โต๊ะที่นั่งอีกแค่สามโต๊ะเท่านั้น มิคุนินั่งอยู่ตามลำพังบริเวณเคาน์เตอร์บาร์  

ส่วนลูกค้าที่จับจองโต๊ะที่นั่งก็มีเพียงรายเดียว 

ทั้งที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่มิคุนิกลับยังคงสวมชุดสูท เขาหย่อน 

สะโพกนั่งอยู่บนเก้าอี้สตูลตัวสูง ความสนใจทั้งหมดตรึงอยู่กับการดื่มวิสกี้ 

ในแก้วใส เหมือนว่าชายหนุ่มจะถูกมาสเตอร์ที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์บาร์ 

ชวนสนทนาพูดคุย เจ้าตัวจึงตอบรับผ่านน้ำเสียงทุ้มต่ำ พร้อมทั้งยกยิ้ม 

เล็กน้อย

ภาพลักษณ์ยามบริหารธุรกิจของมิคุนิคือสงบนิ่งเยือกเย็น เวลาอยู่ 

บริษัทเขาจะสงวนท่าทีและคำพูดเป็นอย่างดี  หรือแม้แต่อยู่ที่นี่เองก็ยัง 

ไม่ยอมผ่อนปรนงดเว้น ไม่มีเลยสักครั้งที่ฮารุโตะจะเคยเห็นมิคุนิพูดจา 

ลนลานหรือระเบิดหัวเราะเสียงดัง ได้ยินว่าสมัยเพิ่งเริ่มก่อตั้งบริษัท ความ 

ฉลาดเป็นกรดของเขาเขย่าขวัญบริษัทคู่แข่งทั้งหลายให้สั่นสะท้านหวาดกลัว 

หัวหด กระทั่งตอนนี้ความน่าเกรงขามนั้นก็ยังคงถูกเล่าลือผ่านเข้าหู

การหยุดยืนนิ่งชะงักค้างหน้าประตูทางเข้าสู่ฟลอร์หลักของฮารุโตะ 
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ไม่ได้ถูกสังเกตเห็น มิคุนิจึงยังคงดื่มด่ำไปกับการเงี่ยฟังดนตรีแจ๊สระดับ 

เสียงคุณภาพที่ภายในร้านเปิดบรรเลงคลอแผ่วเบา เส้นผมสีดำสนิทเป็น 

ลอนคลื่นพลิ้วไหวอ่อน ๆ ของเขาตกระขอบตาเรียวรี

อายุสามสิบเจ็ดปียังอ่อนเยาว์เกินกว่าจะเรียกขานว่าคุณลุง แต่หาก 

นำเขาไปเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัททั่วไปที่อยู่ในวัยเดียวกัน ก็ต้อง 

บอกว่ามิคุนิสุขุมลุ่มลึกกว่ามาก เปี่ยมเสน่ห์เย้ายวน ล่อตาล่อใจให้อยาก 

พลัดตกลงหลุม

‘จะตอนไหนก็เท่ระเบิด นี่เราใจเต้นแรงจนมันจะหลุดออกมานอกอก 

อยู่แล้ว’

ฮารุโตะกัดฟันแรงแทบจะเกิดเสียงกระทบกันดังกึก เพราะถ้าไม่ทำ 

แบบนี้ เขาต้องหลุดส่งเสียงออกไปแน่ ๆ  

ฤดูร้อนปีก่อนฮารุโตะได้เจอกับมิคุนิเป็นครั้งแรก เขาหลงรักอีกฝ่าย 

ตั้งแต่วันแรกที่พบหน้า เรียกว่ารักแรกพบก็ไม่ผิด

คิดว่าผู้ชายที่แค่เห็นแว็บแรกก็สามารถขโมยหัวใจของเขาไปได้ มัน 

ต้องหล่อวัวตายควายล้มขนาดไหนกัน! ใต้แผ่นอกของฮารุโตะร้องตะโกน 

ประโยคนี้ลั่นอย่างไม่รู้แล้วว่าเป็นคำชมหรือคำด่า และดูท่าความรู้สึกที่พัด 

โหมกระหน่ำรุนแรงคงจะรั่วไหลออกไปละมั้ง มิคุนิที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ 

บาร์ถึงได้เบือนหน้าหันมามอง 

หลังยืนยันได้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือฮารุโตะ มิคุนิพลันเบิกเปลือกตา 

กว้างขึ้นคล้ายตกใจ คงเป็นเพราะไม่คาดฝันนั่นละว่าจะมาเจอคนของ 

บริษัทในสถานที่ซึ่งไร้ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธุรกิจการงาน

ถึงตรงนี้ฮารุโตะก็หมดช่องจะหลบเลี่ยงได้อีกต่อไป เขากลั้นใจ 

สาวเท้าก้าวยาวเข้าไปใกล้กับเคาน์เตอร์บาร์

“สวัสดีครับท่านประธาน คุณโอเคไหมถ้าผมจะขอนั่งด้วย” 

พอมาหยุดยืนข้างตัวมิคุนิ ฮารุโตะก็วางมือเท้าเคาน์เตอร์พลางคลี่ยิ้ม 

กว้าง  เส้นเลือดในดวงตาที่แดงก่ำเจียนระเบิดตอนอยู่ในห้องน้ำกลับ 

เยือกเย็นขึ้นได้ราวกับโกหก เขาหว่านรอยยิ้มหวานเชื่อมออกไปอย่างสง่า 

ผ่าเผย 
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มิคุนิกะพริบตาครั้งหนึ่ง ก่อนที่มุมปากจะโค้งขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิง 

อนุญาตว่ายินดี

“นึกไม่ถึงเลยนะว่าจะได้เจออิจิกายะคุงในที่แบบนี้ เซอร์ไพรส์มาก”

ทั้งที่เป็นการประจันหน้ากับคนของบริษัทที่บาร์เกย์ แต่มิคุนิกลับ 

เชื้อชวนให้ฮารุโตะนั่งลงบนเก้าอี้ว่างด้านข้างได้อย่างหน้าตาเฉย ปราศจาก 

ท่าทีกระอักกระอ่วน อาจเพราะรสนิยมทางเพศของเขาเป็นที่รู้กันทั่ว ป่านนี้ 

แล้วจึงไม่มีเหตุผลจะมาทำกระมิดกระเมี้ยนปกปิด 

มิคุนิตั้งศอกลงกับเคาน์เตอร์ เท้าแก้มจ้องมองฮารุโตะที่กำลังสั่ง 

เหล้ามาร์ตินี 

“เด็กหนุ่ม  ๆ  อย่างเธอมารู้จักร้านแบบนี้ได้ คงจะมีคนแนะนำมา 

สินะ”

ก็ตามที่มิคุนิบอกนั่นละ ร้านนี้ไม่ใช่สถานที่ที่พวกหน้าใหม่แกะกล่อง 

อย่างฮารุโตะจะย่างเท้าเข้ามาได้ ค็อกเทลแก้วหนึ่งราคากระโดดพรวดไปที ่

สองพันกว่าเยน ถ้าสั่งกับแกล้มเพิ่มอีก จำนวนเงินที่ต้องจ่ายสามารถกิน 

ข้าวในร้านอาหารสไตล์ครอบครัวได้ถึงสามมื้อ ดังนั้น สำหรับหนุ่มน้อย 

อายุยี่สิบห้าที่อยู่ในวัยกินจุ อีกทั้งยังเป็นแค่พนักงานอัตราจ้างอย่างฮารุโตะ 

การควักเงินครั้งนี้นับว่าหนักหนาสาหัสจนเข้าเนื้อ

 การจะสมัครสมาชิกของที่นี่จำเป็นต้องได้คนในแนะนำ แน่นอนว่า 

คนรู้จักระดับสูงพรรค์นั้นฮารุโตะไม่มีอยู่แล้ว การหาทางซิกแซ็กเข้ามาในนี้ 

จึงมาด้วยกำลังส่วนตัวล้วน ๆ  

“เพราะไม่มีคนแนะนำน่ะสิครับ ผมเลยต้องอ้างคนบังหน้า”

“อ้างคนบังหน้า?”

“ผมยื่นนามบัตรให้คนชุดดำที่อยู่ตรงประตูทางเข้า พอบอกว่าเป็น 

เลขาลำดับที่หนึ่งของคุณ เขาก็ปล่อยผมผ่านเข้ามาง่าย ๆ  เลยละ สมแล้ว 

ที่คุณเป็นขาประจำของร้านนี้มาหลายปี คนเขาวางใจคุณน่าดูเลยนะครับ  

ท่านประธาน” 

คำอธิบายนี้ช่างหน้าด้านไร้ยางอาย หัวใจของฮารุโตะเต้นแรงตึกตัก 

ลุ้นระทึกว่าจะโดนอีกฝ่ายด่าใส่หรือไม่ แต่ทุกอย่างกลับผิดคาดไปหมด 
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เมื่อมิคุนิแสดงสีหน้าว่าสนอกสนใจ คราวนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่สายตาที่หันมาหา 

หากรวมถึงใบหน้าเองก็ด้วย 

“เธอบอกว่าใช้ชื่อฉันอ้างกับคนที่หน้าประตู ก็แปลว่าเธอรู้ว่าฉันชอบ 

มาที่ร้านนี้? รู้เยอะไม่ใช่เล่นเลยนะ ฉันออกจะมาที่นี่แบบส่วนตัวแท้ ๆ”

“ถ้าคุณอยากจะปกป้องความเป็นส่วนตัวนัก ก็ควรอบรมคนขับรถ 

ของคุณให้มันจริงจังกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับ”

มิคุนิละสายตาจากฮารุโตะไปมองมวลอากาศว่างเปล่า วูบเดียวสีหน้า 

ของเขาก็อ่อนยวบลง

“อายาโนะโคจิคุงน่ะเหรอ”

ฮารโุตะถกูรอยยิม้อมขมของอกีฝา่ยทำเอาหวัใจดดีกระดอน ฉบัพลนั 

นั้นรับรู้เลยว่าสองแก้มเห่อร้อนขึ้นสีแดงก่ำ อดไม่ได้ต้องรีบขอบคุณที่ 

ภายในร้านเปิดไฟเพียงหรี่สลัว

‘พระเจ้าช่วย วันนี้ท่านประธานเท่ระเบิดอีกแล้ว...! แค่เวลาปกติ 

ก็ทั้งเป็นผู้ใหญ่ ทั้งเซ็กซี่จนเราอยากจะบ้า ยิ่งมาทำตัวสุขุมเคร่งขรึมแบบนี้ 

ฆ่ากันให้ตายเลยดีกว่า ดีงาม!’ 

ฮารุโตะกัดฟันแสร้งทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาว เอื้อมมือไปรับมาร์ตินี 

ที่มาสเตอร์ชงให้ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนสองแก้มยามรู้ว่า 

ถูกสายตาของมิคุนิมองมา ก็เป็นอะไรที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ เขาประหม่า 

จนเผลอยกเครื่องดื่มแก้วนั้นซดรวดเดียวหมดเกลี้ยง 

“ดื่มเก่งเหมือนกันนะ”

มิคุนิเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มาพร้อมกับรอยยิ้มนุ่มละมุน เพราะไม่ใช่ 

ว่าคอแข็งมาจากไหน  ฮารุโตะจึงรีบส่ายหน้าปฏิเสธยกใหญ่  สองไหล่ 

ห่อยวบ ให้พูดความจริงคือตอนนี้ในท้องของเขาร้อนอย่างกับมีไฟเผา มัน 

ใช่ของที่นึกจะกระดกรวดเดียวหมดแก้วเสียเมื่อไร เล่นเอามึนเลยละ  

แก้วเดียวยังส่งผลขนาดนี้ แผ่นหลังของฮารุโตะเริ่มมีเหงื่อเม็ดบางผุดซึม

“แก้วต่อไปก็เอาเหมือนเดิม?”

ฮารุโตะแสดงอาการลังเลให้กับคำถามนั้นของมิคุนิแค่เพียงเสี้ยว 

วินาทีก่อนจะพยักหน้ารับ เรื่องที่เขาคำนึงถึงก็คือเงินในกระเป๋า โดยทั่วไป 
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แล้วค็อกเทลแก้วหนึ่งอย่างน้อยก็ควรใช้เวลาครู่ใหญ่  ๆ  ละเลียดจิบอย่าง 

เพลิดเพลิน 

มิคุนิเคาะปลายนิ้วลงกับเคาน์เตอร์บาร์ คล้ายว่าจะอ่านสีหน้าของ 

ฮารุโตะออก จังหวะที่สายตาของฮารุโตะถูกอากัปกิริยาเล็กน้อยนั่นดึงดูด  

มิคุนิพลันหัวเราะขึ้นเบา ๆ 

“ฉันเลี้ยง”

“เปล่านะ คือผมไม่ได้หมายความแบบนั้น...”

“ฉันไม่อยากโดนปฏิเสธหรอกนะ หรือว่าเธอรังเกียจที่วันหยุดทั้งที 

แต่ต้องมานั่งอยู่กับฉัน”

“ไม่ใช่...!”

มันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไง  พอเผลอยืนยันปฏิ เสธเสียงสูง  

ฮารุโตะก็ลนลานกระแอมไอค็อกแค็ก

มาถึงตรงนี้หัวใจของฮารุโตะเต้นแรงแทบระเบิด เขาตั้งท่าเตรียมสูด 

หายใจเข้าลึก  ๆ  เพื่อจะเปิดประเด็นที่ควรจะคุยให้ได้โดยเร็วที่สุด จากนั้น 

ก็ขยับตัวเอนเข้าไปใกล้ ๆ มิคุนิ

“ผมยินดีมากต่างหาก และถ้าคุณไม่ว่าอะไร เราจะไปต่อกันอีกก็ยัง 

ได้” 

“ฉันดีใจนะที่เธอพูดแบบนี้ แต่ดื่มเสร็จจากที่นี่ฉันก็จะตรงกลับบ้าน 

แล้วละ” 

“กลับคนเดียวเหรอครับ”

เหมือนจะอ่านสายตาแฝงความนัยของฮารุโตะได้ออก มือที่ถือแก้ว 

ของมิคุนิจึงหยุดชะงักไป ฮารุโตะยอบตัวลงต่ำคล้ายแมวหมอบ ช้อน 

สายตาจากด้านล่างขึ้นจ้องมองมิคุนิ

“ถ้าคุณกำลังหาคู่นอนชั่วข้ามคืน ผมล่ะเป็นยังไง” 

ความตื่นเต้นกดดันให้น้ำเสียงแหบพร่า  ฮารุโตะพยายามจะคลี่ 

ริมฝีปากยกยิ้ม แต่เขากลับไร้ความมั่นใจที่จะหัวเราะอย่างสง่าผ่าเผย 

การเชื้อชวนใครสักคนในรูปแบบนี้ฮารุโตะเพิ่งเคยลองทำเป็นครั้ง 

แรก ไม่รู้แล้วว่าสำบัดสำนวนเหล่านี้ใช่ออกมาจากความเคยชินหรือไม่ เขา 
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ตั้งใจเต็มที่ที่จะผุดรอยยิ้มยั่วยวนเปี่ยมเสน่ห์ ทว่าในสายตาของมิคุนิกำลัง 

มองมันอย่างไรกันแน่ การที่อีกฝ่ายถูกผู้ชายซึ่งร่างกายไม่ได้เพรียวบาง  

อีกทั้งหน้าตาหรือก็ไม่กระเดียดไปทางสะสวยอย่างเขาเชิญชวน ฮารุโตะ 

กลัวแทบตายว่าจะโดนมิคุนิมองข้ามหัวเชิดจมูกใส่ ต่อให้เขาเพียรพยายาม 

จะยอบตัวต่ำเพื่อให้ดูตัวเล็กลง แต่การจะซ่อนหุ่นนายแบบที่มีไหล่กว้าง ๆ 

ให้ได้อย่างแนบเนียนหมดจดย่อมไม่มีทางทำได้

มิคุนิไล้นิ้ววนไปตามขอบแก้ว กะพริบตาเชื่องช้าโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า

“เอาไง...ดีนะ” 

ชายหนุ่มพึมพำพลางเอียงคอเล็กน้อยในเชิงครุ่นคิด กำลังตกใจอยู่ 

งั้นเหรอ หรือว่ากำลังลังเลจริง  ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหน ฮารุโตะก็มอง 

ไม่ออก

สีหน้าของท่านประธานเหมือนกับตอนที่ได้รับแจ้งว่ามีโทรศัพท์เข้า 

ขณะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะระหว่างเวลางาน จะโทร.กลับไปเลยดี หรือจะรอให้ 

ฝ่ายนั้นโทร.มาใหม่ดี เป็นสีหน้าที่บ่งบอกความกังวลในระดับนั้นเท่านั้นเอง 

‘...ไม่ไหว ไม่ได้จริง ๆ นั่นละ’

คนแบบเขาไม่สามารถดึงดูดความสนใจของมิคุนิได้ จังหวะดึงตัว 

ที่โน้มไปอิงมิคุนิกลับมา  ฮารุโตะก็ก้มหน้าต่ำ  เอื้อมมือไปหยิบมาร์ตินี 

แก้วใหม่

“...ขอโทษนะครับที่การพูดเล่นของผมมันไม่ตลก”

พึมพำแผ่วเบาจบ  ฮารุโตะก็ยกแก้วขึ้นจิบ  ความแรงของเหล้า 

มาร์ตินีแผดเผาแผ่นลิ้น  น่าทึ่งจริง  ๆ  ที่ เขาเสียสติกระดกของพรรค์นี้ 

ดื่มหมดในรวดเดียวได้ ฮารุโตะหัวเราะเยาะเย้ยใส่ความผิดพลาดของตน  

ลึกเข้าไปในลำคอคล้ายจุกไปด้วยอะไรบางอย่าง  หายใจติดขัดลำบาก 

จนต้องกัดริมฝีปากเม้มแน่น

อันที่จริงฮารุโตะเตรียมใจรับกับความผิดหวังไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้น  

ส่วนเรื่องว่าถ้าถูกปฏิเสธจะทำอย่างไรต่อ เขาก็ไม่อินังขังขอบ ผู้ชายสมาร์ต 

อย่างมิคุนิ ตอนเจอหน้ากันที่บริษัทพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทำงาน ก็คงจะช่วย 

แสร้งทำเป็นลืมเรื่องในวันนี้ชนิดหมดจดเกลี้ยงเกลานั่นละ
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เมื่อบทสรุปจบลงในรูปแบบนี้ ฮารุโตะก็คิดแต่จะรีบร้อนดื่มมาร์ตินี 

แก้วที่สองนี้รวดเดียวให้หมดเพื่อจะได้ลุกออกไปจากที่นี่เร็ว  ๆ ตอนที่จับ 

ก้านแก้วเรียวบางยกขึ้น ปลายหางตาพลันเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่าง

เป็นฝ่ามือของมิคุนิที่วาดผ่านเบา  ๆ  ท่ามกลางแสงไฟมืดสลัวภายใน 

ตัวร้าน  ฮารุโตะถูกอากัปกิริยาที่แสดงออกเพียงเล็กน้อยนั่นเชิญชวน 

เรียกร้องให้ต้องเอนตัวเข้าไปใกล้ ๆ  

“ไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอไม่มีเสน่ห์น่าดึงดูดหรอกนะ...”

ต่อให้จะทบทวนอีกสักกี่ครั้ง นี่ก็คือประโยคต่อเนื่องของการบอกปัด 

ชัด ๆ ร่างกายของฮารุโตะแข็งทื่อชะงักค้าง เขาคิดจะถอยตัวออกห่างเพื่อจะ 

ย้ำว่า คุณไม่ต้องพูดทั้งหมดก็ได้ผมเข้าใจดี แต่แล้วท่อนแขนกลับถูก 

คว้าหมับฉุดรั้ง ริมฝีปากของมิคุนิโน้มลงมาประชิดเหนือลาดไหล ่ หยอกเย้า 

ให้ปลายจมูกของฮารุโตะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายฟุ้งกระจายแสนหอมหวาน 

เนื้อตัวของฮารุโตะพลันอ่อนยวบยาบจากกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นวิสกี้ 

ที่ผสมผสานปนเป พอฮารุโตะล้มฮวบลงไปทางมิคุนิ ตรงใบหูก็ได้ยินเสียง 

ทุ้มต่ำกระซิบกระซาบว่า

“ฉันไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะตอบสนองต่อคำเชิญชวนของเธอ 

ได้...เพราะฉันยังไม่เคยมีอะไรกับใคร” 

เสียงต่ำพร่าสั่นสะท้านผิวกายให้เต้นระริก แผ่นหลังของฮารุโตะ 

ถึงกับแอ่นเอนไปด้านหลัง ชั่วแว็บหนึ่งเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าอีกฝ่ายพูด 

อะไรออกมา 

จากนั้นไขสันหลังก็สั่งการให้รับรู้ว่าเนื้อหาที่ถูกกล่าวถึงเป็นอะไรที่ 

ชวนตื่นตะลึงมากเสียจนฮารุโตะต้องตวัดสายตามองขวับ รอยยิ้มของมิคุนิ 

ที่มอบให้ในระยะประชิด ที่สุดแล้วก็ส่งคำว่า  ‘หนุ่มเวอร์จิ้น’  แล่นไปได้ถึง 

แกนสมอง 

“หา...!?”

เกือบจะตะโกนลั่นออกไปแล้วเชียวหากบีบคอตัวเองไม่ทัน เสียงที่ 

เกือบจะหลุดลอดจากลำคอถูกกลืนกลับลงไป ฮารุโตะลนลานตีตัวออกห่าง 

ทันทีหลังตระหนักได้ว่าเผลอเอาตัวไปอิงแอบแนบชิดกับมิคุนิ
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มิคุนิเท้าข้อศอกลงบนเคาน์เตอร์บาร ์ หัวเราะขึ้นอย่างสบาย ๆ ไม่ได ้

แสดงสีหน้าว่าเรื่องที่พูดคือมุกตลกล้อเล่นขำขัน  สถานการณ์นี้ปุบปับ 

กะทันหันเกินกว่าฮารุโตะจะตัดสินใจได้ทันว่าตนเองควรจะส่งเสียงหัวเราะ 

แบบโง่ ๆ ออกไปดีหรือไม่ จึงได้แต่ใช้น้ำเสียงต่ำพร่าพูดขึ้นมาว่า

“คะ คุณจะให้ผมเชื่อลงได้ยังไง เรื่องนี้มัน...”

“มันทำไม”

“โธ่เอ๊ย คุณดูรูปร่างหน้าตากับฐานะของตัวเองซะก่อน แถมคุณยัง 

ชอบมาร้านแบบนี้ เรื่องนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไง...!?”

“เพราะรู้อยู่แล้วว่าจะได้รีแอ็กชั่นแบบนี้กลับมา ฉันเลยไม่เคยบอก 

ใคร”

“แหงละ...มันก็แน่อยู่แล้ว คุณทำแบบนั้นน่ะถูกแล้ว...!” 

เครื่องหน้าของมิคุนิหล่อเหลาคมเข้มสมกับที่เป็นผู้ชาย และต้องยก 

ความดีความชอบให้กับการที่เขามักแวะไปฟิตเนสเวลาว่าง รสนิยมเรื่องการ 

แต่งตัวหรือก็ดี ชาติตระกูลสูง เป็นถึงหลานชายของประธานกรรมการ 

ผู้บริหารสูงสุดของมิคุนิอิเล็กทรอนิกส์ มิหนำซ้ำตัวเขาเองก็เก่งกาจมีหัว 

ด้านธุรกิจ ได้รับความนิยมชมชอบจากเหล่าลูกน้อง เป็นผู้ชายประเภทที่ว่า 

แค่มานั่งเหม่อ  ๆ  ทอดอารมณ์อยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ ก็ไม่น่าแปลกใจเลย 

หากจะมีคนต่อคิวขอเป็นคู่นอนยืนเรียงแถวยาวเป็นหางว่าว

เห็นฮารุโตะตกตะลึงพูดไม่ออก มิคุนิจึงหลุดรอยยิ้มขม พลางคลึง 

แก้วไปมาอย่างเชื่องช้า

“ประสบการณ์ครั้งแรกมันพังไม่เป็นท่าน่ะ ก็เลยฝังใจ”

ฮารุโตะเปลี่ยนสีหน้าทันที การที่เขาไม่สงสัยในคำพูดนี้ ก็เป็นเพราะ 

ว่าใบหน้าของมิคุนิยามที่ทอดมองลงไปภายในแก้ว ดูราวกับกำลังหวนคิดถึง 

ความหลัง บางทีอาจเพราะฮารุโตะเองก็มองเห็นในสิ่งเดียวกันละมั้ง ความ 

ทรงจำเลวร้ายของประสบการณ์ครั้งแรกที่ฟื้นกลับมามีชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วน 

ห่างไกลจนเผลอกดสายตาวูบต่ำ

“งะ...งั้นเหรอครับ...แบบนี้นี่เอง...”

เพราะฮารุโตะเอาแต่ก้มหน้า จึงไม่ทันสังเกตเห็นว่ามิคุนิกำลังเลิกคิ้ว 
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ขึน้เลก็นอ้ยดว้ยความประหลาดใจ และในจงัหวะทีฮ่ารโุตะเงยหนา้กลบัขึน้มา  

สีหน้าของมิคุนิก็เปลี่ยนไปเรียบร้อย กลับมาราบเรียบเยือกเย็นดุจเคย

“เพราะแบบนี้จนอายุปูนนี้แล้วฉันเลยยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน 

สักคน ฟังดูน่าสมเพชใช่ไหม”

มิคุนิไหวไหล่คล้ายต้องการจะเรียกร้องขอความเห็นร่วม ดวงตาที่ 

หลุบต่ำของเขา ความประหม่าที่ผุดวาบอยู่บนใบหน้าซึ่งอมยิ้มเบาบาง เมื่อ 

รวมเข้ากับคำสารภาพที่มาพร้อมกับท่าทีขัดเขินของหนุ่มใหญ่ ฮารุโตะถูก 

สิ่งเหล่านี้ตีขนาบเข้าอย่างจัง

มันคือความรู้สึกว่าหัวใจถูกบีบเค้นจนหมดทางสู้ รัดแน่นชนิดที่ใช้ 

คำเลียนเสียงธรรมชาติของการบีบมาอธิบายก็ยังไม่เพียงพอ ฮารุโตะอึดอัด 

ทรมาน

เวลาอยู่ที่บริษัท ไม่ว่าจะมีปัญหาใดถาโถมเข้าใส่ มิคุนิก็จะรักษา 

ท่าทีและแสดงออกอย่างสงบนิ่งเยือกเย็นเสมอ ฮารุโตะแทบไม่อยากจะเชื่อ 

เลยว่า คนที่พูดน้อยต่อยหนักอย่างอีกฝ่าย จะสารภาพว่าตัวเองไม่มีแฟน 

ออกมาบนสีหน้าขัดเขินพรรค์นี้ได้ 

คนรักสุดเพอร์เฟ็กต์ที่จู่ ๆ ก็ยอมร่วงลงมายังจุดที่เขาเอื้อมมือคว้าถึง 

ฮารุโตะถูกภาพลวงตานี้โจมตีโถมกระแทก เขาไม่ยอมสลัดมายาภาพนี้ทิ้ง  

และเอื้อมมือไปจับท่อนแขนของมิคุนิคว้าหมับอย่างใจกล้าบ้าบิ่น

“หะ...ให้ผมเป็นคนพรากเวอร์จิ้นไปจากคุณเถอะครับ!?”

ชัดเจนเลยว่าในน้ำเสียงมีความตื่นเต้นขีดสุดจนโทนเสียงแหลมปรี๊ด 

ทั้งที่ตั้งใจจะพูดเบา  ๆ แต่ดูเหมือนมันจะดังไปถึงหูของมาสเตอร์ที่ยืนอยู่ 

หลังเคาน์เตอร์จนได้ ฮารุโตะรู้สึกได้ถึงสายตาที่ชำเลืองมองมา อย่างไรก็ดี 

มาสเตอร์ไม่ได้ถึงกับกางหูผึ่งจงใจลอบฟัง อีกทั้งมีมารยาทพอจะเลี่ยงออก 

ห่างจากที่นั่งของพวกฮารุโตะ เฉไฉไปเริ่มลงมือชงค็อกเทลแก้วใหม่แทน

ฮารุโตะค่อย  ๆ  ลดเสียงต่ำลง กระตุกแขนของมิคุนิยิก  ๆ  ดึงเข้าหา 

ตัว

“ผมเชี่ยวเรื่องพวกนี้มากเลยนะครับ...! คุณจะเงอะงะแค่ไหนผมก็ 

จะไม่ปฏิเสธเด็ดขาด! ผมมั่นใจเลยว่าแม้แต่ขนคิ้วสักเส้นก็จะไม่ยอมให้ 
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กระดิก!”

ฮารุโตะเร่าร้อนมุ่งมั่นจะพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำ

มิคุนิน่าจะตกใจกับการรุกเร้าของฮารุโตะละมั้ง ถึงได้ผละตัวออก 

ห่างเบา  ๆ สายตาที่จ้องเขม็งตลอดทั้งตัวของฮารุโตะเกินกว่าความรังเกียจ 

หรือไม่สบอารมณ์ต่อเรื่องที่ตนถูกรุกเร้าไปแล้ว มิคุนิพึมพำดัง “หืม”  พลาง 

แตะมือลงบนริมฝีปาก

“ท่าจะจริง ดูจากการทำงานทั่วไปของเธอ ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นคนที่ 

ใช้คำพูดโน้มน้าวเก่ง...”

“ใช่ไหมล่ะ!? ผมปากหนักด้วยนะ เก็บความลับอยู่! หรือถ้าจำเป็น 

จริง ๆ วิธีการจีบคนอื่นผมก็สอนให้คุณได้!”

ฮารุโตะเผลอพูดเสียงดังอีกจนได้  พอรู้ตัวว่าถูกทั้งสายตาของ 

มาสเตอร์และลูกค้านั่งโต๊ะมองมาเป็นทางเดียว ฮารุโตะก็ลนลานหุบปาก 

หลังฮารุโตะลอบมองไปที่มิคุนิ เขาก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังทำตากลม 

อึ้งงันพูดไม่ออก สีหน้าแปร่งแปลกหาได้ยากนี้กระตุ้นให้ฮารุโตะใจเต้นแรง 

โครมครามไปแว็บหนึ่ง เขารีบยกมือข้างหนึ่งมาปิดปาก ก้มหน้าหลบวูบ

‘...ตายชัก!’

ตาย  ๆ งานนี้ตายแน่  ๆ เขารุกอีกฝ่ายมากเกินไปแล้ว มิหนำซ้ำ 

มิคุนิยังไม่ส่งสายตาให้พอคาดเดาความนัยได้ออกมาสักนิด

เพราะเมื่อครู่ในหัวมัวแต่กอดความคิดว่า จะสอนขั้นตอนความรัก 

อย่างไรให้ตนเองสามารถสารภาพรักออกไปได้โดยตรง ตอนนี้จึงได้แต่ 

คายเสียงหัวเราะกระท่อนกระแท่นแหบพร่า

จังหวะที่ค่อย  ๆ  เงยหน้าขึ้นอย่างกล้า  ๆ  กลัว  ๆ ฮารุโตะพลันเห็นว่า 

ลาดไหล่ของมิคุนิที่หันครึ่งตัวมาทางเขากำลังสั่นจากการหัวเราะ

ฮารุโตะอยากจะลองขยับริมฝีปาก แต่เพราะไม่รู้ว่าการร่วมหัวเราะ 

ไปกับอีกฝ่ายคือการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ ริมฝีปากจึงได้แต่กระตุกเบ ้

มิคุนิยังคงหัวเราะหึ  ๆ  ไม่หยุด ผ่านไปสักพักถึงค่อยสงบอารมณ์ 

ลงได้ หลังถอนหายใจเฮือกใหญ่ ชายหนุ่มก็หันไปเผชิญหน้ากับฮารุโตะ 

ตรง ๆ 
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ถูกมิคุนิมองมาจากทางด้านหน้า ฮารุโตะยืดหลังตรงขึ้นเองตาม 

ธรรมชาติ แม้ข้อเสนอที่ฮารุโตะหยิบยื่นให้มิคุนิจะมั่วซั่วยุ่งเหยิง แต่สีหน้า 

ของมิคุนิก็ยังคงสงบราบเรียบ ซึ่งถ้าให้มองมุมกลับแล้วก็คือน่ากลัว

มคินุจิอ้งมองฮารโุตะทีต่วัลบีเลก็ลง เหมอืนรูแ้กใ่จวา่พดูโกหกออกไป 

ในการรุกเร้าเมื่อครู่ เขากระแอมเบา ๆ อย่างคนที่ยังตั้งตัวไม่ติด ผงกศีรษะ 

หงึกหงักรับลูก

“นั่นสินะ ให้เธอสอนก็ท่าจะดี”

สำหรับมิคุนิที่เวลาอยู่ที่บริษัทจะดีจะร้ายเขาก็ไม่เคยแสดงอารมณ์ 

ขึ้น ๆ ลง ๆ มาตอนนี้กลับหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ฮารุโตะคิดว่ามันช่างเป็น 

ภาพที่หาดูได้ยากมากจริง  ๆ เขาเฝ้าดูอย่างหลงใหลเคลิบเคลิ้มไปชั่วขณะ 

หนึ่ง นานทีเดียวกว่าจะคืนสติรู้สึกตัว 

“...ปะ เป็นผมได้ใช่ไหมครับ!?”

“แน่นอน มีคนหนุ่ม ๆ มาสอนก้าวแรกของความรักให้ตาลุงอย่างฉัน 

ทางฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณ”

สีหน้าและน้ำเสียงบ่งบอกชัดเจนว่ามิคุนิไม่ได้เอ่ยออกมาจากความ 

ไม่พอใจ หากเป็นจากความสนุกสนานรื่นรมย์ แต่พอเห็นฮารุโตะตกตะลึง 

ไม่เชื่อถือ สีหน้าของมิคุนิจึงพลันเปลี่ยนเป็นอึดอัดลำบากใจ

“คนอายุปูนนี้แบบฉันแต่ยังเวอร์จิ้นอยู่ เธอคงไม่มั่นใจว่าจะดูแลไหว 

ใช่ไหม”

“ไม่ใช่นะ!”

ฮารุโตะสูญเสียการควบคุมระดับน้ำเสียงไปเรียบร้อย พูดปฏิเสธ 

ดังสุดแรงเกิด 

มิคุนิมองฮารุโตะที่กำหมัดแน่น  เขาหลุดยิ้มแปลก  ๆ  ก่อนจะส่ง 

มือขวาไปให้ 

“ถ้างั้นฉันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวให้เธอช่วยสั่งสอนหน่อยนะ อาจารย์”

“ดะ...อา ได้ครับ! เรื่องนี้น่ะ...วางใจได้เลย!”

เพราะสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายต้องการจะจับมือ ฮารุโตะจึงกุมมือของ 

มิคุนิไว้อย่างลนลาน 
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ฝ่ามือของมิคุนิทั้งใหญ่และแห้ง รวมถึงอบอุ่นมากกว่าที่คิด ยิ่งไป 

กว่านั้น มิคุนิยังบีบมือตอบแรงมากเสียจนฮารุโตะตกใจ ลาดไหล่สะดุ้ง 

โหยง 

ปลายนิ้วของฮารุโตะชาดิกแข็งค้างจนบีบมือของมิคุนิตอบกลับไม่ได ้

ทั้งที่เป็นแบบนี้ แต่มิคุนิกลับไม่ยอมเป็นฝ่ายปล่อยมือของตนออกจากมือ 

ของฮารุโตะก่อน ทำเอาฮารุโตะมีเม็ดเหงื่อผุดซึมแต้มหน้าผากระหว่างที่ 

จ้องมองกันไปมา

‘อะ...อะไรเนี่ย...นี่มันอะไร! ทำไงดี...คือแบบ เอาไงดี!? มือข้างนี้  

เอาไงล่ะ เขายื่นมาให้แบบนี้ ไอ้ก้าวแรกของความรักนี่มันต้องทำยังไง โอ๊ย 

ไม่รู้แล้ว!’ 

ถ้าเกิดพูดจาโง่เง่าเสนอแผนการออกไปก่อนตอนนี้ ฮารุโตะไม่คิด 

หรอกว่ามิคุนิจะยอมรับ ต้องทำเหมือนไม่ได้วางแผนอะไรไว้ แล้วรอให้ 

อีกฝ่ายอยากพูดออกจากปากด้วยตัวเอง คิดได้แล้วสายตาของฮารุโตะ 

ก็สอดส่ายซ้ายขวาเลิ่กลั่ก

ตอนนั้นเอง โทรศัพท์มือถือของฮารุโตะพลันมีเสียงเรียกเข้าดังขึ้น  

เปรียบประดุจเสียงสวรรค์ที่ช่วยให้รอดชีวิต จังหวะที่ล้วงมือซ้ายลงไปใน 

กระเป๋ากางเกงสแล็คอย่างลิงโลด ในที่สุดมิคุนิก็ยอมปล่อยมือ

ฮารุโตะลูบอกพลางกวาดสายตามองหน้าจอโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว  

เป็นสายจากหัวหน้า

“ขะ...ขอโทษนะครับ โทรศัพท์เรื่องงาน...”

“หืม? แผนกเลขาฯ วันหยุดก็ยังมีงานเข้าด้วยเหรอ”

“เออะ หะ เปล่า...ไม่สิ ใช่ครับ!” 

มิคุนิโน้มตัวเข้ามาใกล้ทำท่าเหมือนจะมองหน้าจอ เล่นเอาฮารุโตะ 

สะดุ้งเฮือกตามตัวอักษรที่กะพริบอยู่บนนั้น พอฮารุโตะเอนตัวไปด้านหลัง  

ใบหน้าหล่อเหลาได้รูปของมิคุนิก็ขยับตามติดไม่ลดละ กดดันให้ฮารุโตะ 

ต้องแนบโทรศัพท์กดไว้กับแผ่นอก

น่าจะเป็นเพราะยังมองไม่เห็นตัวอักษรที่ฉายอยู่บนหน้าจอ  มิคุนิ 

จึงขมวดคิ้วเล็กน้อย ก่อนจะผละตัวออก
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“ไว้ฉันจะไปบอกหัวหน้าแผนกของเธอให้ว่า  อย่าติดต่อเรื่องงาน 

ในวันหยุด”

“มะ  ๆ  ๆ  ๆ  ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องใส่ใจหรอก! ผมไม่มีปัญหาเลย! 

เรื่องเล็กน้อยมากครับ!”

“เอางั้นเหรอ”

“คะ ครับ! คือ แบบนี้แล้ว ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ วันนี้คง 

อยู่ได้แค่นี้...!”

ระหว่างดันโทรศัพท์ที่ดังกระหึ่มไม่หยุดแนบอก ฮารุโตะก็ลุกลี้ลุกลน 

ลุกขึ้นจากเก้าอี้ จังหวะจะหยิบกระเป๋าสตางค์ เขากลับถูกมิคุนิเอ่ยห้าม 

ปรามบนรอยยิ้มขม “บอกแล้วไงว่าจะเลี้ยง” ลงว่าเป็นแบบนี้ ฮารุโตะ 

ก็ไม่อาจดึงดันวางธนบัตรลงไปได้ เขาโค้งขอบคุณอีกฝ่ายอย่างจริงจัง  

ก่อนจะก้าวดุ่ม ๆ เดินออกจากร้านไป 

พอออกมาด้านนอก ทันทีที่หันขวับไปเห็นทางเท้าข้างตัว ฮารุโตะ 

กร็บีกระโจนไปทางนัน้ ถงึตรงนีส้ายโทรศพัทถ์กูตดัไปเรยีบรอ้ย เขาลมืหมด 

กระทัง่เรือ่งวา่จะโทร.กลบั ไดแ้ตก่ำโทรศพัทม์อืถอืแนน่ เมือ่ไดห้ยดุยนืนิง่ ๆ  

ตนเองจึงเพิ่งตระหนักได้เป็นครั้งแรกว่าสองขากำลังสั่นระริก 

ฮารุโตะขยับริมฝีปากเล็กน้อย เปล่งเสียงแหบห้าวดังก้องไปทั่วถนน 

ว่า “สำเร็จ”

‘สำเร็จ...สำเร็จแล้ว! เราตีสนิทกับท่านประธานนอกบริษัทได้แล้ว!’ 

ฮารุโตะกำหมัดชูขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะบอกกับตัวเองว่า ทำสำเร็จ! 

แต่แค่นี้ยังรู้สึกว่าไม่พอ จึงกระโดดอยู่กับที่อีกสองสามครั้ง สองแก้ม 

ร้อนผ่าวแทบละลายเป็นขนมโมจินึ่ง ใบหน้าเกิดรอยยิ้มโดยไม่ต้องปั้นแต่ง

หลังจากนั้น ฮารุโตะก็เอาแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการกระโดดโลดเต้น 

และกู่ร้องตะโกนอย่างอิ่มเอมเปรมปรีดิ์ริมทางเท้ามืด  ๆ สิบนาทีให้หลัง 

นั่นละ ฮารุโตะถึงเพิ่งได้คุยสายกับหัวหน้า และก็เป็นฝ่ายนั้นที่ต้องเหน็ด- 

เหนื่อยลงทุนลงแรงโทรศัพท์หาฮารุโตะรอบสอง 
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ทั้งที่ตั้งใจว่าดื่มวิสกี้แก้วที่สองหมดเมื่อไรก็จะลุกออกจากร้าน แต่มิคุนิกลับ 

เหม่อลอยจนเผลอสั่งแก้วที่สามไปจนได้ 

มาสเตอรย์ืน่แกว้ไปใหล้กูคา้ทีแ่วะเวยีนมาประจำนบัสบิปจีนสนทิสนม 

คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีเงียบ  ๆ มิคุนิรับแก้วนั้นมา ก่อนจะแค่นหัวเราะ 

ขบขัน

‘เรื่องโกหกบ้า ๆ พรรค์นั้น เด็กคนนั้นหลงเชื่อไปได้ยังไง’

เขาอมยิ้มพลางเบนสายตาไปมองเก้าอี้ข้างตัว เมื่อนึกถึงว่าฮารุโตะ 

หย่อนสะโพกนั่งอยู่ตรงนี้จนถึงเมื่อสักครู่ก่อนหน้า ในลำคอส่วนลึกพลัน 

เกิดเสียงหัวเราะหึ ๆ สะท้อนไปมาอย่างเกินจะกลั้น

จนอีกฝ่ายมานั่งอยู่ข้างตัว ทุกอย่างก็ปกติดี...ไม่สิ เทียบกับปกติ 

แล้ว ต่อให้เขาจะรู้สึกว่าฮารุโตะก็อัธยาศัยไมตรีดีเหมือนเช่นเคย  แต่ 

ทันทีที่นั่งลง ท่าทางของอีกฝ่ายก็แปลกไป เดี๋ยว ๆ ก็หน้าแดงก่ำ เดี๋ยว ๆ 

ก็หน้าขาวซีด  สลับไปมาวุ่นวาย  มิคุนิแค่พูดคำเดียว  ฮารุโตะกลับดู 

ตื่นตระหนกสุดขีด เบิกตากว้าง เหงื่อกาฬแตกพลั่ก

เพราะเวลาอยู่ที่บริษัท มิคุนิเคยเห็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของภาพ 

การเอาการเอางานขณะทำงานของอีกฝ่าย ให้บอกตามตรงคือเขาตกใจ  

ระหว่างทำงานฮารุโตะจะพูดคุยกับมิคุนิอย่างกระชับ เน้นเฉพาะเท่าที่ 

จำเป็น สีหน้าเองก็แทบจะไร้การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บุคลิกภาพที่ผิดไป 

เป็นคนละคนนี้ อดคิดไม่ได้ว่าอีกฝ่ายไปดื่มที่ร้านอื่นจนเมาได้ที่ก่อนจะมา 

ที่นี่หรือเปล่า

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหน สรุปก็คือมิคุนิเห็นภาพแปลกประหลาด 

เข้าให้แล้ว ทั้งการที่จู่  ๆ  ฮารุโตะก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกะทันหัน  

ทั้งการเข้ามาจีบกันเล่น  ๆ ด้วยท่าทางจริงจังเอาเป็นเอาตาย คนแบบนี้มีอยู่ 

จริงที่ไหนกัน

ประสบพบเจอกับเรื่องน่าอัศจรรย์เข้าขั้น มิคุนิไม่คิดจะกลับบ้านไป 

ทั้งที่ยังไม่ได้ระบายเรื่องนี้กับใครสักคนแน่ เขาเหลือบสายตาไปมองอีกฟาก 

หนึ่งของเคาน์เตอร์ ไม่ต้องส่งเสียงเรียก มาสเตอร์สูงวัยพลันเคลื่อนไหว 

อย่างเงียบเชียบมายืนอยู่ตรงหน้า
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บริเวณเคาน์เตอร์ตั้งห่างจากพนักงานและลูกค้าคนอื่นไม่เท่าไร  

แน่นอนว่าแขกในร้านจะร่วมได้ยินได้ฟังบทสนทนา ส่วนเหล่าพนักงาน 

โดยพื้นฐานแล้วก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรก็ตาม  

ทั้งนี้ หากเป็นความต้องการของลูกค้าก็ต้องนับว่าเป็นอีกเรื่อง เมื่อมาสเตอร ์

พยักหน้ารับลูกอย่างรู้งาน มิคุนิพลันเอ่ยถามออกไปดื้อ ๆ ง่าย ๆ ว่า 

“ถ้าฉันบอกมาสเตอร์ว่าไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อน มาสเตอร์คิด 

ว่าไง”

“แน่นอนว่าไม่เชื่อครับ”

“แต่เหมือนเขาจะเชื่อนะ” 

มิคุนิพูดพลางเหลือบสายตาไปมองยังเก้าอี้ตัวที่ฮารุโตะเคยนั่ง ทั้งที่ 

ฮารุโตะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว แต่บรรยากาศความรีบเร่งยุ่งเหยิงของ 

อีกฝ่ายกลับยังตกค้าง ดวงตาของมิคุนิปรากฏรอยยิ้มกว้างไปเองตาม 

ธรรมชาต ิ

“ก็คงจะคิดละมั้งครับว่า ผู้ชายที่มีนิสัยเอาจริงเอาจังแบบคุณไม่คิด 

อยากจะหาแฟนสักคนเอง”

“สงสัยจะคิดงั้นมั้งนะ เพราะฉันเองก็ไม่ได้ทำตัวสดใสอะไรเลย 

ด้วย”

มิคุนิดูเป็นคนแห้งแล้งเหี่ยวเฉาผิดอายุ ความต้องการจริง  ๆ  จัง  ๆ   

หรือก็ไม่ค่อยจะมี ความรู้สึกกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะให้คนรอบข้าง 

ยอมรับนับถือเหมือนกับเมื่อตอนแรกเริ่มก่อตั้งบริษัท มาถึงตอนนี้ก็สลาย 

หายจนหมดสิ้น 

จะว่าไปสมัยก่อตั้งบริษัทก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกวันของเขาผ่านไปอย่าง 

เต็มอิ่มและสมบูรณ์แบบที่สุด 

ตอนเรียนหนังสือ เขาทำตัวเป็นเด็กว่าง่ายหัวอ่อนตามแบบฉบับ 

นักเรียนดีเด่นที่พวกผู้ใหญ่และคุณครูต้องการ พอได้ก้าวออกสู่สังคมโลก 

ภายนอก เขาจึงระเบิดสิ่งที่เก็บกดอดทนอดกลั้นโดยตลอดออกมา ด้วย 

การเดินหน้าแยกตัวเป็นอิสระ ก่อตั้งบริษัทลูกที่แข็งแกร่ง ความพยายาม 

อย่างหนักก็แค่เพื่อให้คนรอบข้างยอมรับในสิ่งที่เขาทำ หรือความจริงแล้ว 
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อาจจะเป็นว่า เหนือกว่าการยอมรับ คือเขาอยากจะทำให้ทุกคนยอมจำนน 

สยบแทบเท้าละมั้ง 

ยิ่งถูกคนอื่นปรามาสว่า  ‘เด็กเกินไป’ หรือไม่ก็  ‘ดีแต่พึ่งพาบารมี 

พ่อแม่’ เขาก็ยิ่งเลือดเดือด เดินหน้าต่ออย่างบ้าระห่ำเพื่อสยบคำครหาดูถูก  

หลังจากนั้นไม่นานบริษัทก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอย ได้ลูกน้องฝีมือดีมารวมตัวกัน 

มากมาย 

การขยายตัวทางธุรกิจที่ไม่เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงผูกติดกับการ 

เติบโตและการพังทลาย อย่างไรก็ดี หากลงแรงเพียงเพื่อจะรักษาสถาน- 

การณ์ปัจจุบันแค่ให้อยู่ตัว เขาก็มองเห็นภาพเลยว่า มันจะเหมือน  ๆ  กับ 

ธุรกิจอ่อนแออื่น  ๆ  ที่จะทรุดโทรมล้มหายตายจากไปในระยะเวลาหนึ่ง 

ชั่วอายุคน ทั้งนี้ งานหลักของเขาที่ต้องเป็นผู้นำถือหางเสือเรือให้มั่นคงเพื่อ 

แล่นฝ่ามรสุมคลื่นลมแรงล้วนผ่านพ้นไปหมดแล้ว ตอนนี้ก็แค่ใช้วันหนึ่ง ๆ 

ให้หมดไปบนความสงบราบเรียบเท่านั้นเอง

“ผ่านไปตั้งสิบปี ก็คงจะเปลี่ยนไปนั่นละนะ แต่ก่อนไม่ใช่แค่ทะเลาะ 

กับลูกค้า คนในตีกันเองทุกวันเหมือนอยู่กลางสนามรบ แต่ตอนนี้เวลา 

ที่ทำงานเกิดปัญหา ก็มีทัพหน้าคอยจัดการให้หมด ฉันแค่ผงกหัวทีเดียว 

ก็เป็นอันจบเรื่อง”

“การที่คุณผงกหัวทีเดียวก็จัดการทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จ แค่นี้ก็เป็น 

เครื่องยืนยันได้แล้วว่าคุณเป็นคนที่คนอื่นเคารพนับถือไม่ใช่เหรอครับ”

“ฉันดีใจอยู่หรอกที่คนอื่นเขามานับหน้าถือตา แต่เรื่องที่ว่าความ 

เร่าร้อนอย่างแต่ก่อนมันหายไปแล้วก็เป็นความจริงวันยังค่ำ เดี๋ยวนี้ฉันสนใจ 

เรื่องเลี้ยงปลาคาร์ปมากกว่าการเข้าไปนั่งฟังผลการประชุมเสียอีก”

มาสเตอร์ไหวไหล่ทำเหมือนรับฟังเนื้อหาเพียงครึ่งเดียว คนอย่าง 

มิคุนิไม่มีความตั้งใจจะพูดล้อเล่น เขายกแก้ววิสกี้ขึ้นแตะริมฝีปากเบา  ๆ   

อย่างต่อเนื่อง 

“บ่อยครั้งเลยละที่พักนี้ฉันจะรีบ  ๆ  ทำงานให้เสร็จ แล้วไปนั่งเหม่อ 

ที่สวนสาธารณะ ตั้งแต่เมื่อไรกันนะที่ฉันชอบไปนั่งบนม้านั่งในสวน แล้วก็ 

เอาแต่มองหน้าต่างของตึกที่มีแสงลอดออกมา ฉันมีรุ่นพี่อยู่ที่นั่นด้วยนะ  
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เหมือนจะเป็นพนักงานทำความสะอาดของสวนสาธารณะ เขาน่ะต่อให้ฝน 

ตกลงมาก็ยังนั่งนิ่งเป็นเทพเซียน เงยหน้ามองตึกรามบ้านช่องต่อไปไม่ยอม 

ขยับไปไหน ฉันนับถือเขามากจนเคยไปนั่งอยู่ข้าง ๆ แล้วก็มองตึกไปกับเขา 

ด้วย เป็นคนที่เหมือนกับก้อนหินละนะ แก่ตัวไปแล้วฉันเองก็อยากจะเป็น 

แบบเขาบ้างเหมือนกัน” 

“คุณแค่กำลังพูดจาโกหกพกลมชัด ๆ” 

มาสเตอร์พูดขัดอย่างไม่ใคร่จริงจัง มิคุนิหลุดอมยิ้มขมพลางพรู 

ลมหายใจระบายออกยาว 

ผลงานที่ชายหนุ่มสู้ทำมาก่อให้เกิดสภาวะที่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม 

ในปัจจุบัน ตอนนี้เขากุมบังเหียนบริษัทที่มีการเติบโตและประสบความ 

สำเร็จอย่างราบรื่น อย่างไรก็ดี ตนเองที่ปราศจากความตื่นเต้นท้าทายใด ๆ 

ก็ได้ไปทำให้แกนกลางของหัวใจส่วนหนึ่งโรยราเหี่ยวเฉา

ดวงความรักของเขาเองก็อับโชคหมดแสง  เรื่องที่ว่าอายุปูนนี้ยัง 

เวอร์จิ้นแน่นอนว่าโกหก แต่เรื่องว่าเขาไม่มีคนรักมานานมากแล้วก็เป็น 

ความจริง ความต้องการทางเพศลดน้อยถอยลงก็เหตุผลหนึ่ง อีกเหตุผล 

คือเขาเห็นว่าความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไป มันก็ 

เพียงพอดีอยู่แล้ว

เพราะมิคุนิเป็นแบบนี้ เขาจึงไม่เลือกมีความรักภายในบริษัทที่รังแต่ 

จะหยั่งรากเหง้าความชั่วร้ายทิ้งไว้ในอนาคตตั้งแต่แรก

ด้วยเหตุนี้ละมั้ง พอถูกฮารุโตะที่เป็นเลขานุการลำดับที่หนึ่งเข้ามา 

เสนอตัว เขาเลยจงใจบอกปัดด้วยคำโกหกที่แสนจะเข้าใจง่าย

‘ไม่ใช่ว่าคิดจริงจังหรอกนะ’

น่าสนใจมากทีเดียว อีกทั้งความรู้สึกอิ่มเอมรื่นรมย์ก็พัฒนาก้าว 

กระโดด

“คุณไปแกล้งหลอกเด็กหนุ่ม ๆ แบบนั้น น่าสงสารแย่”

คำพูดตักเตือนอย่างระมัดระวังของมาสเตอร์ทำริมฝีปากคลายหลวม 

ของมิคุนิถึงกับต้องเม้มแน่น ก่อนจะตามมาด้วยการส่ายหน้า 

“เห็นเขาเป็นแบบนั้น แต่อยู่ที่ทำงานเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็ฉลาด 
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หัวดีเอามาก ๆ ระหว่างทำงานก็ไม่มีหรอกจะมาหัวเราะคิกคัก เก่งขนาดที่ว่า 

เจอใครพูดแย่ ๆ ใส่ ก็สามารถตอกกลับไปได้อย่างเยือกเย็นเลยละ”

“มองไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นคนแบบนั้นน่ะ”

“เพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้ตกใจ”

ฮารุโตะเลื่อนขั้นมาเป็นเลขานุการลำดับที่หนึ่งของมิคุนิเมื่อสองเดือน 

ก่อนนี่เอง ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานเป็นเลขานุการของสักบริษัท 

นี่ละ เลยเข้ามารับงานต่อได้อย่างราบรื่นไม่มีติดขัด ทั้งที่ยังเด็กอยู่เลย  

แต่กลับคาดเดาสถานการณ์ได้ดี อ่านความหมายแฝงในคำพูดของเขาและ 

ตอบออกมาได้เก่ง อย่างครั้งนี้เองก็ยอมล่าถอยออกไปง่าย ๆ  

“เฉพาะคืนนี้นี่แหละที่เขาดูลน ๆ”

มาสเตอร์แสดงอาการว่าเห็นด้วยผ่านรอยยกยิ้มบางเบา 

อยู่ที่บริษัทฮารุโตะออกจะสงบเยือกเย็น จู่ ๆ มาแสดงตัวจู่โจมเข้าใส่ 

กะทันหันแบบนี้ ย่อมจะนำความอิ่มเอมมาสู่มิคุนิเกินคาด ทำเอาเขารู้สึก 

หลงตัวเองขึ้นมานิด ๆ ไม่ได้ 

‘ตาลุงแบบฉันมันมีดีตรงไหนกันล่ะเนี่ย...’

เอาเข้าจริงอาจจะมีเบื้องหลังแอบแฝงก็เป็นไปได ้ เช่นว่าฮารุโตะเป็น 

คนของบริษัทอื่น และเข้ามาเพื่อวางกับดักล่อลวงแสนหวาน อย่างไรก็ดี  

วิธีการที่ฮารุโตะใช้มันดูหละหลวม แสดงความรู้สึกออกมามากเกินไป 

หากนั่นคือการแสดงจริง ๆ ก็ต้องบอกว่าเล่นละครได้แนบเนียนอย่าง 

น่ามอบถ้วยรางวัล แต่ถ้าไม่ใช่  แรงขับดันของเด็กหนุ่มผู้แสนหุนหัน 

พลันแล่นก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชม 

‘...เด็กคนนี้น่าสนใจ’

ราวกับมีลมกระโชกแรงวูบหนึ่งพัดผ่านคลื่นทะเลอันสงบสุข มิคุนิ 

นั่งอยู่ที่ร้านนี้นานกว่าปกติ และดื่มด่ำกับรสชาติของแอลกอฮอล์ในวันหยุด 

สุดสัปดาห์ตามลำพัง

วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันทำงาน พอมิคุนิเดินออกมายังโซนทางเข้าออกของ 

แมนชั่นที่เขาใช้พักอาศัย รถยนต์ประจำตำแหน่งสีดำปลอดก็จอดนิ่งสนิท 
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คอยท่าอยู่ก่อนแล้วหน้าบริเวณจุดขึ้นรถ 

ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปได้ไม่เท่าไร ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นยะเยือก 

ยามเช้าตรู่ อายาโนะโคจิก้าวลงมาจากที่นั่งคนขับ  กล่าวทักทายอย่าง 

กระตือรือร้นสดใสว่า “อรุณสวัสดิ์ครับ!”

อายาโนะโคจิเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่อปีก่อน 

หน้าละอ่อนชนิดที่ว่าถ้ามองไม่ดีสามารถดูผิดว่าเป็นเด็กมัธยมปลายเอาได้ 

ง่าย  ๆ แต่เห็นแบบนี้ เขาก็จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศด้วย 

ผลการเรียนดีเด่น

ประวัติการศึกษาที่แสนจะเรืองรองทำให้อายาโนะโคจิได้เริ่มต้นเข้า 

ทำงานที่บริษัทในแผนกบุคคล แต่หลังจากนั้นเขากลับเอ่ยปากออกมาว่า  

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นคนขับรถประจำตัวของท่านประธาน

ดูเหมือนว่าอายาโนะโคจิที่รักรถมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ อยากทำงานเป็น 

คนขับรถแท็กซี่หรือไม่ก็รถบรรทุกส่งของระยะไกล  แต่เพราะถูกพ่อแม่ 

คดัคา้นหวัชนฝา เลยไดข้อ้สรปุดว้ยการเขา้ทำงานในบรษิทัของมคินุิ เหตผุล 

หรือก็ง่ายมาก เขาคิดแค่ว่า ในเมื่อท่านประธานต้องเดินทางไปไหนมาไหน 

ด้วยรถยนต์ประจำตำแหน่ง เช่นนั้นก็ต้องมีงานคนขับรถให้เขาทำแน่นอน 

หลังได้รับการติดต่อจากแผนกบุคคล มิคุนิรู้สึกว่าคนฉลาดหัวดี 

แต่กลับทำตัวเป็นเด็กน้อยอย่างอายาโนะโคจิน่าสนใจดี จึงย้ายอีกฝ่ายมา 

เป็นคนขับรถประจำตัวจริง ๆ เสียเลย

ดูท่าตำแหน่งคนขับรถจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่อายาโนะโคจ ิ 

เพราะวันนี้เองเจ้าตัวก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดประตูรถด้านหลังให้อย่างขยัน 

ขันแข็ง

“วันนี้ตรงไปที่บริษัทเลยนะครับ”

“อืม ฝากด้วย”

อายาโนะโคจิตอบรับว่า ครับ! ด้วยน้ำเสียงชื่นมื่นก้องดังฟังชัด  

ทันทีที่รถเคลื่อนตัว มิคุนิก็เริ่มเปิดประเด็นพูดคุยกับอีกฝ่ายว่า

“นี่แน่ะ อายาโนะโคจิคุง ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอร้องเธอหน่อย” 

“ครบั อะไรเหรอครบั อะ๊ จะแวะรา้นสะดวกซือ้ระหวา่งทางหรอืเปลา่ 
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ครับ”

“ไม่ใช่เรื่องนั้น...เธอช่วยอย่าเอาเรื่องร้านที่ฉันชอบแวะไปบอกคนอื่น 

จะได้ไหม”

เพราะฝ่ามือที่สวมถุงมือสีขาวขยับหมุนพวงมาลัยหักเลี้ยว อายาโนะ- 

โคจิจึงเงียบไปครู่หนึ่ง มิคุนิคิดว่าอีกฝ่ายอาจจะกำลังนึกหาข้อแก้ตัว ตอน 

ที่รถจอดรอสัญญาณไฟแดง อายาโนะโคจิก็เอี้ยวตัวหันกลับมาตอบว่า

“ขอโทษนะครับ ท่านประธานหมายถึงเรื่องอะไรเหรอครับ”

ทีแรกมิคุนิอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการแกล้งทำไก๋ไขสือ แต่สิ่งที่ปรากฏ 

ขึ้นบนใบหน้าของอายาโนะโคจิคือสีหน้างุนงงแปลกประหลาดใจโดยแท้จริง 

อีกทั้งคนซื่อ  ๆ  เถรตรงอย่างเขาก็ไม่ใช่พวกชอบพูดโกหก  คราวนี้มิคุนิ 

จึงหลุดเสียงดัง “หืม” พร้อมกับเลิกคิ้วสงสัย

“...จำได้ไหมว่าเคยถูกคนจากแผนกเลขาฯมาถามอะไร”

“แผนกเลขาฯเหรอครับ...? อืม ผมไม่ยักกะจำได้เลยแฮะ...”

อายาโนะโคจิไม่ได้บอกปัดหรือหลบเลี่ยง เขากลอกตาเหลือบมองขึ้น 

ด้านบน พยายามจะควานหาความทรงจำอย่างเอาเป็นเอาตาย ระหว่างนั้น 

ไฟจราจรก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว เดือดร้อนมิคุนิต้องตบเบาะคนขับด้านหลัง 

เบา ๆ 

“โทษที ฉันคงเข้าใจผิดไปเอง ตั้งใจขับรถเถอะ”

“อ๊ะ ขอโทษครับ วันนี้ผมก็จะขับแบบระวังสุด ๆ เลยครับ”

ยืนยันรับปากมั่นเหมาะแล้วอายาโนะโคจิก็เหยียบคันเร่งออกรถ เขา 

ไม่ได้สำเหนียกถึงความมืดมนเบื้องหลังตนแม้แต่น้อย มิคุนิตวัดแขน 

กอดอก พึมพำดัง “หืม”

เมื่อลองคิดทบทวนดี ๆ มิคุนิก็ไม่เคยบอกชื่อของบาร์ที่ไปเป็นประจำ 

ให้อายาโนะโคจิฟัง ส่วนใหญ่เขามักจะแวะลงร้านใกล้  ๆ  นั้นระหว่างทาง 

กลับบ้านจากบริษัท 

แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกระบุตำแหน่งจากละแวกใกล้เคียงที่ 

เขาชอบแวะลงระหว่างทางกลับบ้าน ต่อให้อายาโนะโคจิจะจำไม่ได้ว่าเคย 

ถูกถาม แต่อีกฝ่ายก็ยังเด็ก มีความระแวดระวังต่ำ โดนฮารุโตะชวนคุย 
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เข้าหน่อยก็มีสิทธิ์ถูกล้วงความลับไปมากมายก่ายกองชนิดไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

มิคุนิจินตนาการภาพอายาโนะโคจิที่พลั้งปากคุยฟุ้งน้ำไหลไฟดับเรื่อง 

การไปไหนมาไหนของเขาได้ออกอย่างง่ายดาย เขาอดผุดรอยยิ้มขม ๆ  ขึ้น 

แต้มสีหน้าเล็กน้อยไม่ได้ แต่พอคิดว่าฮารุโตะลงทุนลงแรงไปมากกว่าจะ 

ตามหาถนนที่ตั้งของบาร์ร้านนั้นเจอหลังได้รับข้อมูลระบุตำแหน่งอย่าง 

กว้าง  ๆ  จากอายาโนะโคจิ รอยยิ้มของมิคุนิพลันสลักลึกขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การกระทำของฮารุโตะหรือของอายาโนะโคจิ ความบากบั่นมุ่งมั่นและความ 

ใจกล้าบ้าบิ่นของคนหนุ่มล้วนแล้วแต่ทำให้มิคุนิยิ้มออก 

เมื่อมาถึงอาคารสำนักงานสูงหกชั้นอันเป็นที่ตั้งของบริษัท  มิคุนิ 

ก็สาวเท้าเดินตรงดิ่งไปยังห้องประธานกรรมการทันที 

ภายในห้องของประธาน ที่ด้านหลังโต๊ะทำงานคือบานกระจกขนาด 

ใหญ่ มีชุดโซฟารับแขกสี่ที่นั่งและตู้เฟอร์นิเจอร์ตั้งวางอยู่ พื้นที่ห้องไม่ได้ 

กวา้งขวางโอโ่ถงอะไร สิง่นา่ภาคภมูใิจเดยีวกค็งจะเปน็เรือ่งวา่ หอ้งนีห้นัหนา้ 

รับแดด ได้แสงสว่างสาดส่องทั่วถึง 

ฮารุโตะมายืนปรากฏตัวที่ด้านข้างโต๊ะทำงานตั้งแต่ก่อนหน้า เขา 

ที่สวมชุดสูทเรียบร้อยเหมาะสมโค้งให้มิคุนิอย่างงดงามมีมารยาท 

“อรุณสวัสดิ์ครับท่านประธาน กะทันหันไปหน่อย แต่ผมขออนุญาต 

แจ้งกำหนดการวันนี้เลยนะครับ” 

พอฮารุโตะยืดตัวยืนตรง เส้นผมสีน้ำตาลแดงที่ถูกแสงสว่างส่อง 

กระทบพลันตกลงเรี่ยไปกับพวงแก้ม มิคุนิรับรู้ได้ว่านั่นคือสีธรรมชาติ 

ไม่ได้ย้อมมา เพราะสีของขนตาที่ทอดเงาอยู่บนหน้าเองก็เป็นสีเดียวกัน

รอจนกระทั่งมิคุนินั่งลง ฮารุโตะก็อ่านกำหนดการวันนี้ให้ฟังอย่าง 

คล่องแคล่วลื่นไหล น้ำเสียงทุ้มต่ำเยือกเย็นช่างฟังง่ายรื่นหู เสี้ยวหน้า 

ด้านข้างของผู้ที่สีหน้าแทบจะไร้การเปลี่ยนแปลงมีเส้นสายคมชัดจนไพล่นึก 

ไปว่าเป็นชาวต่างชาติ เครื่องหน้าทั้งทรงจมูกและรูปปากสะสวยได้สัดส่วน 

ห่างไกลจากความเป็นคนญี่ปุ่นลิบลับ

สิ่งที่แตกต่างจากคนญี่ปุ่นไม่ได้มีเฉพาะหน้าตา ส่วนสูงเองก็ด้วย

ต่อให้มิคุนิจะสูงเกินหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร แต่ฮารุโตะก็ยังอยู่ 
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ในระดับสายตาที่เกือบ ๆ จะระนาบเดียวกันกับเขา ยิ่งไปกว่านั้นคือบั้นเอว 

ของฮารุโตะอยู่ในตำแหน่งค่อนสูง รูปร่างดีมาตั้งแต่เกิดนั่นละ มิคุนิอดคิด 

ไม่ได้ว่า เทียบกับการมาเป็นเลขานุการที่บริษัทนี้ อีกฝ่ายไปอยู่วงการ 

นายแบบจะไม่เหมาะกว่าหรือยังไง

ระหว่างครุ่นคิดเรื่อยเปื่อยพลางจดจ้องฮารุโตะที่ยืนอ่านกำหนดการ 

ของวันนี้ จู่ ๆ ฮารุโตะก็ตวัดมองมาทางเขา เพื่อจะจับสายตาที่ไหลเรื่อยนั้น 

ให้อยู่นิ่ง มิคุนิจึงมองตอบดวงตาคู่นั้นกลับไปเขม็ง 

ในใจลุ้นระทึกไม่น้อยว่าอีกฝ่ายจะแสดงปฏิกิริยาแบบใดตอบสนอง  

ทว่าสิ่งที่ฮารุโตะทำกลับมีเพียงการกดสายตาลงไปอ่านเอกสารในมือต่ออย่าง 

ใจเย็น หลังมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวดวงตาที่ผิดธรรมชาติ มิคุนิรู้สึก 

เหมือนตัวเองคว้าน้ำเหลวไม่มีผิด

ราวกบัเปน็คนละคนกบัฮารโุตะคนทีแ่คส่บตาเขากแ็สดงสหีนา้แตกตืน่ 

ลนลาน อย่างไรก็ดี ตัวตนที่นิ่งเงียบเย็นชาก็ดูเหมือนจะเป็นบุคลิกที่แท้จริง  

มิคุนิพยายามทบทวนอีกครั้งว่าเมื่อคืนวานมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่าย 

สักอย่างแน่ ๆ จังหวะนั้นมือของฮารุโตะก็พับเอกสารปิดพึ่บ

“หมดแล้วครับ ท่านประธานมีตรงไหนขัดข้องไหมครับ” 

“...คิดว่าไม่”

“คือว่านะครับ เกี่ยวกับวันนี้ที่มีนัดทานข้าวกลางวันร่วมกับคุณ 

คาวาซูมิ สถานการณ์การระดมทุนตอนนี้ล่าช้าและค่อนข้างจะน่ากังวล ผม 

ไม่แน่ใจว่าเขาจะขอคำปรึกษาอะไรไหม แต่คิดว่าหลีกเลี่ยงการตอบรับ 

ในทันทีคงจะดีกว่า”

“เดี๋ยวนะ คุณคาวาซูมิ? เรื่องนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ”

“ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการหรอกครับ แต่หัวข้อที่พวก 

แบงเกอร์เขาคุยกันก็มีเครดิตมากพอให้เชื่อถือได้” 

ฮารุโตะทิ้งท้ายว่า “แค่นี้นะครับ” เป็นการตัดบท จากนั้นก็ค้อม 

ศีรษะลงเล็กน้อย

การที่ฮารุโตะเอ่ยถึงข้อมูลที่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะออกมา 

ง่าย  ๆ เหมือนแค่ยกของว่างมาวางเสิร์ฟ เรื่องนี้ต้องนับว่าเป็นอะไรที่พิเศษ  
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ที่สำคัญคือข้อมูลนั้นแม่นยำมากเสียด้วย 

มิคุนิประสานมือกุมไว้เหนือโต๊ะทำงาน เงยหน้าจับจ้องทิ่มแทงไปยัง 

ฮารุโตะด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

“ฉันคิดมาตลอดเลยนะว่าสายข่าวของเธอมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่” 

“ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกครับ เพราะผมมีโอกาสแวะไปธนาคาร 

บ่อย ๆ เลยได้คุยกับพวกนายธนาคารมากหน่อยก็เท่านั้น” 

“ฉันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องงาน แต่เธอถึงขนาดหาร้านที่ฉันไปบ่อย ๆ 

เจอ ความสามารถในการทำนั่นทำนี่ของเธอมันน่าถอดหมวกแสดงความ 

ชื่นชมจริง ๆ” 

มิคุนิลองจั่วหัวเรื่องบาร์ร้านนั้นโดยไม่มีการกล่าวเตือนล่วงหน้า แต่ 

คิ้วสักเส้นของฮารุโตะกลับไม่มีกระดิก เห็นภาพของอีกฝ่ายที่พูดว่า ‘ขอโทษ 

ครับ’ และค้อมศีรษะลงอย่างไร้พิษสง ในใจของมิคุนิพลันเกิดความรู้สึก 

ทั้งแปลกประหลาดใจและยกย่องชื่นชม 

‘กลับมาเป็นคนเดิมแล้วไม่ใช่รึไงน่ะ บุคลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็น 

หลังมือแบบนี้ เก่งเกินไปแล้วไหม ไม่ใช่ว่าที่เจอที่ร้านนั่นเป็นคนละคน 

หรอกนะ...?’

มิคุนิอยากจะถามออกไปจริง ๆ ว่า ฮารุโตะมีพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่า

ใบหน้าตื่นตระหนกลนลานของฮารุโตะคนที่เจอในบาร์ ไม่สามารถ 

ซ้อนทับกับใบหน้าอันแสนเย็นชาของคนที่ทำงานอยู่ตรงหน้านี้ได้เลย นี่เขา 

จะไม่ได้เห็นภาพใบหน้าแบบเดียวกับค่ำคืนนั้นอีกแล้วใช่ไหม  ความคิด 

ชั่ววูบนี้ผลักดันให้มิคุนิลองจับฝ่ามือที่ยื่นเอกสารส่งให้ 

มิคุนิจงใจแสดงออกชัดว่าไม่ได้บังเอิญด้วยการลากนิ้วไล้คืบคลาน 

ไปตามหลังมือของฮารุโตะ เพราะเป็นการยื่นเอกสารส่งให้ ร่างกายของ 

ฮารุโตะจึงอยู่ในลักษณะโน้มลง สายตาของอีกฝ่ายลอบมองเขาผ่านช่องว่าง 

ระหว่างเส้นผมที่ปรกระหน้าผาก 

ถูกดวงตาเจ้าชู้พราวระยับกับรอยยิ้มยั่วบางเบาทอดมอง มิคุนิถึงกับ 

ตระหนกตกใจจนแทบเสียกิริยา ในเวลาเดียวกัน เขาก็เริ่มคิดขึ้นมาได้แล้ว 

ว่าคำพูดที่ฮารุโตะกระซิบกระซาบให้ฟังตรงข้างหูในวันนั้นไม่ได้โกหกเลย 



อุมิโนะ ซาจิ

27

แม้แต่น้อยไม่ใช่รึยังไง

ฮารุโตะพูดออกมาว่าตัวเองเชี่ยวชาญเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เพราะตอนนั้น 

ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงดูเอาจริงเอาจังและเอาเป็นเอาตาย มิคุนิจึงไม่คิดว่า 

อีกฝ่ายจะเก่งกาจมาจากไหน อย่างไรก็ดี หากมองจากท่าทางที่เปี่ยมเสน่ห์ 

เหลือร้ายของคนคนนี้ในตอนนี้ เขาก็กล้าเชื่อมั่นจนหมดหัวใจแล้ว 

ลงวา่เปน็แบบนี ้ ความจรงิฮารโุตะคงแคส่นใจอยากจะมคีวามสมัพนัธ ์

ทางกายกับเขาก็เท่านั้น ที่พูดจากระอึกกระอักเหมือนคนไร้ประสบการณ์  

ก็น่าจะเกิดจากการที่เจ้าตัวเพิ่งจะเคยสารภาพรักกับใครตรง ๆ เป็นครั้งแรก 

‘...รูปร่างหน้าตาแบบนี้จะไปหาจากที่ไหนได้อีก’

มิคุนิลอบยกยิ้มระหว่างไล่สายตาขึ้นไปตามเอกสารที่ฮารุโตะยื่นส่ง 

มาให้ 

ประจันหน้ากับคนของบริษัทในสถานที่เหนือคาด เขาเองก็ดูท่าจะ 

ตื่นตระหนกเกินเหตุไปเองนั่นละ ตอนนั้นมิคุนิดูแคลนว่าฮารุโตะเป็นแค่ 

เด็กหนุ่มที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม แต่พอได้นั่งลงคิดอย่างใจเย็น เรื่อง 

แบบนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย มองจากรูปลักษณ์ภายนอกก็พอแล้ว นี่มัน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขีดเส้นแบ่งความสัมพันธ์ชัด ๆ 

มิคุนิตวัดสายตากลับไปมองเอกสาร คราวนี้จะเอายังไงดี เขาคิด 

พลางระบายลมหายใจออกพรั่งพร ู

ถ้ามีแค่ความสัมพันธ์ทางกาย ใจของมิคุนิก็ชัดเจนว่าไม่อยากยื่นมือ 

ไปยุ่งเกี่ยวกับคนในบริษัท ยิ่งไม่ต้องนับว่าฮารุโตะทำงานเก่งมีความสามารถ  

เกิดเรื่องรัก  ๆ  ใคร่  ๆ  เป็นต้นเหตุให้อีกฝ่ายต้องออกจากบริษัทไป เขาก็ 

คงจะรู้สึกเสียใจและสำนึกผิด 

มิคุนิละสายตาจากเอกสาร เหลือบมองท่าทีของฮารุโตะชั่วแว็บหนึ่ง 

ฮารุโตะที่กำลังจัดเอกสารสำหรับการประชุมเช้าบนโต๊ะทำงาน สีหน้าของเขา 

ดูดีมากเสียจนใบหน้าลนลานของคนที่อยู่ที่บาร์วันนั้นคล้ายกับจะเป็นตัว 

ปลอม 

ความรู้สึกตงิดเสียดายเล็ก  ๆ ในใจสร้างความสงสัยในตัวเองจนมิคุนิ 

เผลอเอียงคอเล็กน้อย


