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เพื่อนสนิท

“คุณแพงครับ กรุณารับดอกไมจากผมดวยนะครับ”

“ไมรับ”
สุภาพบุรุษผูหนึ่งยืนรีรออยูตรงผนังกระจกของคาเฟที่ตกแตงใน
แบบเรียบแตหรูหรา และสบายตา นานัง่ ทีม่ ชี อื่ หนารานวา ‘ของแพง’ ถึงกับ
สะดุง ชือ่ ของรานดึงดูดความสนใจ แตทที่ าํ ใหลกู คาเขารานกันอยางตอเนือ่ ง
ไปจนถึงชวงที่ลูกคาแนนราน นอกจากคาเฟแหงนี้จะมีเครื่องดื่มรสชาติดี
เจาของรานคาเฟของแพงยังสวยจัดบาดตา
จะดูใหนารักก็นารัก จะดูใหสวยก็สวยเหลือเกิน ใบหนาหวานละมุน
แกมปองนาหอม รูปรางออนแอน เพรียวระหง แตมีนํ้ามีนวล อกเปนอก
เอวเปนเอว สะโพกก็ผายแบบพอประมาณ แตงตัวใสอะไรก็สวยเหมาะสม
ไปเสียหมด บางวันเธอก็สวยออนหวาน บางวันก็สวยเซ็กซี่ แตที่คุณแพง
หรือศีตลา กัลยาวีร มีอยางลนเหลือก็คือเสนหของผูหญิงที่ทําใหผูชาย
นํ้าลายหกไดอยางงายดาย
เขาแอบเก็บสถิติหลังจากมาเปนลูกคาประจําของรานสามเดือนเต็ม
6 เพื่อนสนิทมาเฟย

เฉลี่ยแลวในหนึ่งวันคุณแพงจะหักอกผูชายหนึ่งถึงสองคน เพราะมีแต
ลูกคาหนุมจองอยากจะบอกรักเธอ แตถึงจะถูกคุณแพงปฏิเสธ ก็ไมมีใคร
เกลียดคุณแพงสักคน เพราะเธอนารักเหลือเกิน เขากําลังจะเสี่ยงวาตัวเอง
จะเปนคนที่ผิดหวังหรือวาสมหวัง แตเหมือนฤกษวันนี้จะไมดีซะแลว
“คุณเปนใคร”
เจาของชอดอกไมหนาตึง เขาซอมพูดกับผนังกระจกของรานที่
นอกจากจะมองเขาไปเห็นเฟอรนิเจอรและการตกแตงราน ก็ยังมองเห็น
เงาสะทอนของเขา นอกจากซอมมาจากบาน ซอมในรานดอกไม เขายังแวะ
ซอมอีกครั้งเพื่อปองกันความผิดพลาดกอนเขารานไปหาศีตลา
แตผูชายที่เขาไมอยากชื่นชม วามันรูปหลอแบบรายกาจ แถมยัง
หลอเหลาดูแพงไปทั้งตัวที่จองเขาดวยนัยนตาดุดันกลับมาขัดขวางการ
ซอมบอกรักศีตลาของเขา หนาตาก็ดี แตคงสะกดคําวามารยาทไมเปน
หรือวามันก็เปนอีกคนที่หลงเสนหคุณแพง
“เปนใครนะเหรอ?”
บุรุษหนาตาเปนฝรั่งมั่งคาแตกลับพูดภาษาไทยไดชัดแจว กลาวถาม
ออกมา เหมือนเขาไมสบอารมณนัก โมโหอะไรก็ไมทราบเหมือนกัน
“ครับผม ผมก็ไมอยากตําหนิคุณหรอกนะครับ แตผมซอมทําเรื่อง
สวนตัวของผม และนีก่ เ็ ปนหนารานของคุณแพง ผมเปนลูกคาของคุณแพง
แวะมาดื่มกาแฟที่นี่เปนประจํา คุณไมควรระรานผมนะครับ”
ริมฝปากของบุรุษแปลกหนาเหยียดยิ้ม เขาปรายตามองเจาของชอ
ดอกไม แบบมองตั้งแตศีรษะลงไปจนถึงปลายเทาของอีกฝาย
“คุณ! คุณจะทําอะไรครับ”
คนถูกถามไมตอบ ถือวิสาสะกระชากชอดอกไมจากชายผูต กหลุมรัก
จนหนามืดตามัวมาถือเอาไว แลวก็โยนทิ้งไปขางหลัง
“คุณ! อะไรกันครับ! คุณทําอะไรของคุณครับ ดอกไมนั่นของผมนะ
ครับ”
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“นี่ไอจืด รานนี้ของแพง สวนแพงนะของกู! มึงจําไวดวย”
“คะ…คุณแพงเปนของคุณเหรอครับ”
คนถูกถามไมตอบ แตทําหนาเบื่อหนายตอบกลับมาแทน คนที่ยัง
ไมไดบอกรัก ทั้งที่ซอมปากเปยกปากแฉะสายหนาชาๆ
“คุณโกหก”
“ฉันเปนเพื่อนสนิทของแพง เขาใจคําวาเพื่อนสนิทไหม”
นํ้าเสียงทุมติดจะรําคาญถามกลับไปถึงคนหนาจืดที่ลุมหลงในเสนห
ของศีตลา ยายผูหญิงบาที่แคนั่งเฉยๆ ก็ทําใหผูชายหลงรักจนโงหัวไมขึ้น
เปนประจํา
“เพื่อนสนิทแลวหึงหวงกันไดเหรอครับ”
“ฉันไมจําเปนตองตอบ”
“คุณเปนเพือ่ นสนิทของคุณแพงจริงเหรอครับ เปนเพือ่ นสนิทแบบไหน
ครับ ถึงรังแกคนอื่นแบบนี้”
“เพื่อนสนิทก็คือเพื่อนสนิทไมตองถามมาก รําคาญ”
ทายประโยคเสียงเขมขึ้นจนอีกฝายตกใจ ถอยหนีไปสองกาว แลวก็
ยกมือขึ้นเพื่อปองกันตัวเอง เพราะคิดวาอีกฝายจะลงมือหาเรื่องชวนตี
“ผมสูคนนะครับ”
“คีนน!”
เสียงหวานสดใสของศีตลาขัดจังหวะการสนทนาของทั้งคู กาคีนน
มาแต็ง เดินถอยหลังไปเหยียบชอดอกไม ขยี้จนมันปนปชนิดที่วาเจาของ
มันจะไมกลาเสนอหนาเก็บขึ้นไปมอบใหศีตลา แลวก็เดินไปหาเธอสองกาว
เพราะศีตลาไมไดเปดประตูอยางเดียว แตเดินออกมาเพื่อมาหา
กาคีนนดวย เธอเดินมาหยุดยืนขางกายชายหนุม แลวก็เงยหนาขึ้นยิ้มให
เขา หญิงสาวสวมเสื้อคอกวางสีขาว มีสายคลองไหลสีดํา มองเห็นหัวไหล
กลมกลึงนากอด
“ทําอะไรอยูเหรอคะ”
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“กําลังจะเขาไปในราน”
“สวัสดีคะคุณธีระ มาดื่มกาแฟเหรอคะ”
ธีระทําหนาปนยาก เขาอยากจะฟองศีตลาเหลือเกินวาเกิดอะไรขึ้น
แตเมือ่ เจาของรานคนสวยหันไปมองหนาเขา กาคีนนกอ็ าศัยจังหวะทีศ่ ตี ลา
ไมเห็น ยกนิ้วขึ้นทําทาเชือดคอใหอีกฝายดู แลวก็มองไปยังบอดี้การด
สวนตัวอีกสองคนของเขา ที่แกลงขยับแขนขาเบาๆ เพื่อขมขูธีระ

“นั�งคะ”

โตะนี้เปนโตะประจําของกาคีนน ถูกแยกออกมาและหามคนอื่นนั่ง
นอกจากเขาเทานั้น เปนโตะกลมที่อยูมุมดานในของราน เกาอี้มีแคสองตัว
หนึ่งตัวสําหรับกาคีนน สวนอีกตัวคนที่เคยนั่งสนทนากับเขาก็มีแคเจาของ
รานคนสวย
“สั่งเหมือนเปนแม”
ศีตลาคอนใสเขาอีกรอบ เธอกดไหลคนตัวโตกวาใหนั่งลงบนเกาอี้
หญิงสาวยังคงวางมือคางไวบนบาแข็งแกรง
“แพงไมอยากเปนคุณแมของคีนนหรอกคะ คงปวดศีรษะมากเพราะ
คีนนดื้อมากรูตัวไหมคะ”
กาคีนนสํารวจศีตลา ก็สมควรหรอกที่ไอหมอนั่นจะหลงจนหัวปก
หัวปา แตงตัวสวยมาชงกาแฟทุกวัน แตละชุดของศีตลาเหมือนสวมใสมา
เพื่อเดินอวดโชวบนแคตวอลก เธอใสชุดอะไรก็สวยนามองไปหมด เพราะ
รูปรางหนาตาของเธอ
“หมามี้ไมเคยบน”
“เถียงแพงอีกตามเคย”
ศีตลาหยิกแกมเขา แตกาคีนนก็ไมวา ลองเปนผูหญิงคนอื่นมาหยิก
แกมเขาแบบนี้ คงถูกชายหนุมผลักกระเด็น
“จะดื่มกาแฟ”
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“ไมสบายอยูนะคะ ดื่มนมไหมคะ แพงอุนนมสดใหนะคะ”
“ไม จะดื่มกาแฟ”
“ดื้อกับแพงอีกตามเคย ถาปวยละคะ”
“เธอก็ดูแลฉันสิ”
ศีตลายิ้มใหชายหนุม แลวก็หยิกแกมเขาเบาๆ อีกทีเปนการทําโทษ
ผูชายหนาดุ แถมยังเอาแตใจตัวเองสุดๆ แบบกาคีนน
“แพงก็ตองดูแลคีนนอยูแลว”
“หนาที่ของเธอนี่”
ศีตลาหมัน่ ไสเขาเหลือทน เธอถูกเขาจัดวางไวในสถานะ ‘เพือ่ นสนิท’
เพื่อนสนิทกันตองดูแลกันถึงขนาดนี้เชียวเหรอ แตกาคีนนก็มีความคิดที่
ไมเหมือนคนอื่นอยูแลว สวนหนึ่งคงเปนเพราะเธอกับเขาอยูใกลกันมาก
เกินไป
“คีนนคะ แพงอนุญาตใหดื่มแกวเดียวนะคะ”
“ฉันไมไดปวย”
“จะดื้อกับแพงใหไดใชไหมคะ ยอมใหแพงบางสิคะ”
ศีตลาเปนหวงเขา ถึงรางกายเขาจะดูปกติดี แตคนถึก อึด และบึกบึน
แบบกาคีนนถึงกับยืนเซ เรื่องแบบนี้เปนเรื่องผิดปกติมาก
“ดื่มแกวเดียวก็ได”
“ดีมากคะ งั้นเวลาเครื่องดื่มตอนบายของคีนน แพงจะชงเครื่องดื่ม
รอนอรอยๆ แลวเอาไปใหคีนนนะคะ”
กาคีนนพยักหนารับ รานของแพงอยูใกลกับตึกสํานักงานโออาของ
เขา จากหองทํางานของกาคีนน สามารถมองลงมาเห็นตัวรานได ชายหนุม
จึงเดินมาดื่มกาแฟที่รานเปนประจําทุกวันในวันทํางาน ถาเปนวันหยุด
เสารอาทิตย ศีตลาก็แวะไปชงกาแฟใหเขาดืม่ ถึงเพนตเฮาสหรูระยับทีก่ าคีนน
เปนเจาของ
เขาอาศัยอยูในเพนตเฮาส อยางบุรุษที่มีไลฟสไตลการใชชีวิตหรูหรา
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กาคี น น ไ ม ไ ด ใ ช ชี วิ ต แบบนั้ น เพื่ อ อวดรวย แต มั น คื อ ชี วิ ต ปกติ ข องเขา
หองเพนตเฮาสสุดหรูในราคาสูงถึงหลักรอยลานบาท ก็เปนแคที่พักของเขา
ในประเทศไทยเทานั้น กาคีนนไมไดใหความสําคัญอะไรมากไปกวานั้น
“รอสักครูนะคะ แพงไปชงกาแฟใหคีนนกอน”
ศีตลาเกลี่ยนิ้วกับแกมเขา แกมสากของกาคีนนมีไรเครารอบกราม
แกรงที่ทําใหเขายิ่งดุดันและเซ็กซี่ ศีตลาชอบใชมือนุมละมุนของเธอลูบไล
เลน ซึ่งกาคีนนก็ไมเคยวา หญิงสาวเดินจากโตะที่เขานั่งไปยังเคานเตอร
เตรียมเครื่องดื่ม
ศีตลาจะชงกาแฟใหกาคีนนดื่มดวยตัวเองทุกแกว เพราะถาไมใช
ฝมือเธอเขาก็ไมดื่ม กาคีนนเปนคนเรื่องมาก แตศีตลาไมตองใชความ
อดทนกับเขาเลย เพราะหญิงสาวเต็มใจที่จะดูแล ศีตลาจัดการเรื่องกาแฟ
ของกาคีนนอยางพิถีพิถัน แตกตางจากที่ชงใหลูกคาทั่วไปก็คือความใสใจ
สําหรับเพื่อนสนิทคนพิเศษ
“ริสาจะ หยิบกลองที่แพงแชไวในตูใหแพงหนอยสิจะ ที่แพงเขียน
ชื่อคีนนไว”
“คะคุณแพง”
พนักงานในรานเดินไปเปดตูแชอาหารแลวหยิบกลองที่มีชื่อของ
กาคีนนเขียนอยูบนกระดาษขางกลองออกมาสงใหกับเจานาย นอกจาก
เปนเจานายที่สวยแลว ศีตลายังใจดี พูดเพราะกับพนักงาน ไมเคยถือตัววา
เธอเปนเจาของราน ใหเกียรติพนักงานอยางเทาเทียมกัน
แตอีกมุม คําสั่งของศีตลาก็ตองไดรับการใหเกียรติจากพนักงาน
เชนกัน พนักงานทีไ่ มใหเกียรติคาํ สัง่ ของศีตลา หญิงสาวจะตัดสินใจเชิญออก
เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคต ศีตลาดูแลพนักงานดวยความคิด
ที่วาเธอตองมีทั้งพระเดชและพระคุณ ไมใชจองแตจะเอาเปรียบพนักงาน
เธอใหใจพนักงาน พนักงานก็ตองใหใจรานที่ทําใหพวกเขามีอาชีพเชนกัน
“ไดแลวคะคุณแพง”
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“ขอบใจนะริสา”
ศีตลากลาวขอบคุณพนักงาน แลวก็หันไปวางกลองบนพื้นที่เตรียม
อาหารกับเครื่องดื่ม หญิงสาวเงยหนาขึ้นแลวก็สงยิ้มไปใหกาคีนน
“คีนนคะ รับแซนดวิชเปนมื้อเชาดวยไดไหมคะ”
ถามเสียงหวานออดออนแบบนัน้ กาคีนนจะปฏิเสธไดยงั ไง ชายหนุม
พยักหนารับ ศีตลาก็รบี ทําเครือ่ งดืม่ และแซนดวชิ จัดเรียงใสจาน นําทัง้ จาน
และแกววางบนถาด กอนจะยกขึ้นและเดินไปหากาคีนน
“มื้อเชาของคีนนคะ”
“สวัสดีครับคุณแพง”
ศีตลายังไมทันเดินไปนั่งบนเกาอี้ เธอเพิ่งวางถาดลงบนโตะกลม ก็มี
ลูกคาหนุมเอยทัก เพราะหญิงสาวยืนอยูในจุดที่เลยออกมาจากกระถาง
ตนไมประดับ ซึ่งบังกาคีนนพอดี อีกฝายจึงมองไมเห็นเขา
“สวัสดีคะคุณสัญจร”
ศีตลาใหความสําคัญกับบริการในระดับที่เทาเทียมกับวัตถุดิบและ
รสชาติของสินคาที่จําหนายในรานของแพง เธอทําเปนตัวอยางใหพนักงาน
ทุกคนเห็น ลูกคาประจําของราน จะตองไดรับการใสใจ จดจําทั้งชื่อและ
เมนูประจํา
“คุณแพง…”
รอยยิ้มหวานๆ ของศีตลาทําใหคนมองถึงกับเคลิบเคลิ้ม เผลอตัว
เรียกชื่อหญิงสาวออกมา กอนจะหุบยิ้มเมื่อกาคีนนยื่นหนาผานตนไม
ประดับออกมามองคนที่เรียกชื่อศีตลา ใบหนาดุดันของชายหนุม และ
ดวงตาอํามหิตทําใหลูกคาหนุม รีบกมศีรษะใหแลวเดินไปนั่งบนโตะทันที
“คีนน”
ศีตลาชอนใบหนาหลอจัดจนคนมองแทบลืมหายใจของกาคีนนดวย
มือนุม ทันไดเห็นสีหนาและแววตาของเขาพอดี
“คีนนทําหนาตาแบบนี้ ลูกคาของแพงก็ตกใจสิคะ”
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“ชางหัวมัน”
ศีตลาแตะนิ้วลงบนริมฝปากของกาคีนน เกรงวาเขาจะเสียงดังจน
ลูกคาไดยิน เพราะถึงยังไงเธอก็ตองใหเกียรติลูกคา
“คีนนนิสัยไมดี ชอบแกลงลูกคาของแพง”
“ไปนั่งเลย เร็วดวย”
“คะๆ ดุลูกคาของแพงไมพอ ยังจะดุแพงอีก เดี๋ยวแพงมานั่งนะคะ
ขอตัวสักครูนะคะ”
“ไปไหน”
กาคีนนความือศีตลาเอาไว หญิงสาวที่กําลังจะเดินไปที่เคานเตอรจึง
ตองหันมารายงานกาคีนนกอน ไมงั้นเขาจะตองไมสบอารมณเพิ่มขึ้นแน
“แพงไปสั่งงานแปบเดียวคะ เดี๋ยวแพงมานะคะ”
กาคีนนไมยอมปลอยมือ คิ้วเขมขมวดเขาหากัน ศีตลายิ้มเหมือน
ออนอกออนใจระคนเอ็นดู เธอแตะปลายนิ้วชี้ลงระหวางหัวคิ้วที่กําลัง
ขมวดมุน
“พี่ทับทิมคะ รบกวนมาหาแพงสักครูไดไหมคะ”
“ไดคะคุณแพง”
พนักงานในรานที่ถูกเรียก เดินเขาไปหาศีตลา อดยิ้มเขินๆ ไมได
เมื่อเห็นกาคีนนอยูกับเจานายของตัวเอง ซึ่งพนักงานในรานแอบลุนกัน
คึกคักวาทั้งคูนาจะเปนเพื่อนที่เขาตําราเพื่อนสนิทคิดไมซื่อ
“พี่ทับทิมคะ รบกวนตัดขนมเคกแถมใหคุณสัญจรดวยนะคะ บอก
วาแทนคําขอโทษที่ทําใหตกใจเมื่อสักครูคะ”
“ไดคะคุณแพง พี่ทับทิมจัดการใหคะ”
“ขอบคุณคะพี่ทับทิม แพงไมมีเรื่องรบกวนแลวคะ”
รูวากาคีนนคงไมยอมปลอยเธองายๆ ศีตลาก็เลยแกปญหาดวยการ
เรียกพนักงานเขามาสั่งงานใหเขาไดยินดวยเลย เพราะเธอไมมีความลับกับ
เขาอยูแลว ทับทิมเดินหางออกไป จากคนสั่ง ศีตลาก็กลายเปนคนที่ถูกสั่ง
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“ไปนั่ง”
คนสั่งนี่ก็ดุกับเธอจังเลย เห็นหนาตูมๆ ของเขาแลวศีตลาก็นึกอยาก
แกลงดวยการกมหนาลงไปหอมแกมเขา ดูสิวาเขาจะทําหนายังไง กาคีนน
อาจจะอารมณดีขึ้น หรืออารมณรายหนักกวาเดิม เพราะฉะนั้นเธอเลยได
แคคิดแตยังไมกลาเสี่ยงทํา
“คะทานคีนน”
แกลงยอตัวลงรับคําสั่งเรียกเขาเสียงหวานนอบนอม ศีตลาเดินไปที่
เกาอี้ กาคีนนก็ยังไมปลอยมือเธอ เพราะระยะของโตะไมไดกวางเลย จน
หญิงสาวนั่งลงแลวนั่นแหละเขาถึงยอมปลอยมือ
“แพงคนกาแฟใหนะคะ”
กาแฟของกาคีนนไมมีสวนผสมอยางอื่นเลย นอกจากกาแฟที่ผาน
ความรอนในอุณหภูมเิ หมาะสม หรือเรียกงายๆ วามันคือกาแฟดํา แตศตี ลา
ก็อยากเอาใจ ใชชอนคนใหเขาเบาๆ แลวก็ยกแกวกาแฟสงใหชายหนุม
หนาดุ
“แพงตองเปาใหดวยไหมคะ”
“ไมตอง”
“แพงตัดแซนดวิชใหนะคะ”
เขารับแกวกาแฟไปแลว ศีตลาก็ใชมีดตัดแซนดวิชที่เธออบรอนมา
ดวย ตัดใหเปนชิ้นพอดีคํา แลวก็ยื่นจอไปที่ปากของกาคีนน
“อาปากคะ อยาใหแพงตองดุนะคะ แพงขอเตือนกอนนะคะ แพงดุ
แลวแพงนากลัวนา”
กาคีนนยอมอาปาก ศีตลายิ้มขําๆ แตไมคิดวาที่เขาเชื่อฟงแบบนี้
เพราะเขากลัวเธอหรอก แคกาคีนนสะบัดแขนเบาๆ ก็ทําใหเธอกระเด็นได
อยางงายดาย แตถึงกาคีนนจะขี้รําคาญ หงุดหงิดงาย และเจาอารมณ แต
เขาก็ไมเคยเกรี้ยวกราดใสศีตลา
“มือ้ เชานะสําคัญนะคะ แพงพูดทุกวันจนแพงกลัวตัวเองจะกลายเปน
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คนขี้บนเพราะคีนนแลวนะคะ”
ศีตลาตัดแซนดวิชอีกคํา แลวก็จอปอนไปที่ปากของกาคีนน ถาเธอ
ปอนเขาก็ยอมอาปากรับ หญิงสาวก็ปอ นไปเรือ่ ยๆ จนหมด เพราะเธอตั้งใจ
ทําเพื่อเปนมื้อเชาใหกาคีนน

“เฮลโหล เพื่อนรัก”

ศีตลาหันไปยิ้มใหเพื่อนสาวคนสนิท พริษา อธิรักษ กาวขาที่ยืนอยู
บนรองเทาสนสูงเขาไปในรานของแพง กอนจะถอดแวนกันแดดอันโตออก
จากใบหนา
“สวัสดีจะแพนดา”
ศีตลาเดินออกมาจากเคานเตอรเตรียมเครื่องดื่ม เขาไปสวมกอด
กับเพื่อนเปนการทักทาย พริษากอดกับเพื่อนเสร็จก็หันไปสั่งคนขับรถของ
เธอ
“นั่งไดเลยนะเกษม ฉันจะคุยกับเพื่อนนานสักหนอย แพงจาจัด
เครื่องดื่มกับขนมใหเกษมดวยนะ เก็บเงินที่ฉัน หามฟรี”
“ไดจะ”
ศีตลาเรียกพนักงานเขามาชวยดูแลเกษม พาไปนั่งโตะ และสงเมนู
ใหเกษมเลือก ซึ่งเกษมก็รับไปดูดวยกิริยานอบนอมเกรงใจ แตการทํางาน
กับพริษา ถึงเธอจะเปนคุณหนูไฮโซ สวยและรวยมาก แตพริษาไมดูถูกคน
เธอใหเกียรติและมีนํ้าใจกับคนที่ทํางานกับเธอเสมอ
“แพนดาไปนั่งที่โตะของคีนนดีกวา”
“หมั่นไส”
พริษากลอกตามองเพดานแสนสวยของราน แลวก็เดินตามแรงจูง
ของเพื่อนไปยังโตะประจําของกาคีนน นั่งลงเรียบรอย ก็หันไปสั่งเครื่องดื่ม
กับขนมกับพนักงานที่เดินเขามารับออเดอร
“นี่คิดเงินของฉันกับเกษมรวมกันดวยนะ หามลด หามฟรี ของซื้อ
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ของขาย ฉันไมชอบเอาเปรียบเพื่อน โอเค?”
“โอเค”
พริษาตองบอกแบบนี้เสมอ เพื่อไมใหศีตลาเลี้ยงดูปูเสื่อ ของฟรีเธอ
ชอบ แตจะกินฟรีทุกรอบที่มาหาเพื่อนไมไดเด็ดขาด
“กลับจากฝรั่งเศสเมื่อไหรแพน”
“มาถึงเมื่อวาน วันนี้ก็เลยแวะมาหาเธอไง”
“คิดถึงเหรอ”
“ทํายังไงไดละ เพื่อนเราดันติดหนุม ชวนไปช็อปปงดวยกันที่ตาง
ประเทศแคอาทิตยสองอาทิตยก็ไมยอมไป”
พริษาแกลงวาเขาให ศีตลาบอกกับคนอื่นวากาคีนนเปนเพื่อนสนิท
แตเพื่อนสนิทอะไรจะตัวติดกัน ตองเจอกันเกือบทุกวัน ดูแลกันประหนึ่ง
เปนครอบครัวเดียวกัน
“ก็…พอถามคีนนวาแพงไปไดไหม เขาก็หงุดหงิด”
“นี่ ไหนบอกเปนเพื่อนสนิทกันไง แลวทําไมตองหงุดหงิดดวยยะ”
“คีนนคงเปนหวง”
พริษาเปนเพื่อนสนิทของศีตลาก็จริง แตเธอไมไดสนิทกับกาคีนน
พริษากับศีตลาสนิทกันเพราะรูจ กั กันตัง้ แตเรียนอนุบาลจนจบชัน้ มัธยมตน
และยายไปเรียนตอที่อังกฤษในระดับชั้นมัธยมปลาย
เวลาของกาคีนนกับศีตลาเริ่มตนขึ้น เมื่อศีตลาไปเรียนตอระดับ
มหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศส สวนพริษาเลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
เหมือนเดิม แตทั้งคูก็ยังติดตอกันเรื่อยมา
ศีตลาตองไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศส เพราะมารดากับบิดาเลี้ยง
ของเธออยูท นี่ นั่ ศีลยาจัดวางการศึกษาของลูกอยางรอบคอบ ใหเรียนทีไ่ ทย
เพื่อใหรูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สงไปเรียนตอที่อังกฤษเพื่อใหได
ภาษาอังกฤษ
แลวก็เรียกตัวไปเรียนที่ฝรั่งเศส เพื่อใหลูกไดอีกหนึ่งภาษาและจะ
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ไดใกลชิดกันดวย ศีลยาแตงงานกับ ฟรองซัวส เศรษฐีชาวฝรั่งเศสหลัง
จากเปนแมหมายเลี้ยงดูบุตรสาวคนเดียวมานาน ตอนแตงงานใหมศีตลา
เรียนจบชั้นมัธยมตนแลว
ศีตลาไมมีปญหาที่มารดาแตงงานใหม เธอใหความเคารพบิดาเลี้ยง
และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การเรียนระดับมหาวิทยาลัยทําใหเธอไดพบ
กับกาคีนนที่เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เขาอายุมากกวาเธอสามป แต
เพิง่ เขาเรียนในปเดียวกัน เพราะเขาพักเรือ่ งเรียนไปมุง มัน่ เรียนรูก ารทํางาน
ของหองเสื้อชื่อดัง ซึ่งเขาตองรับชวงตอจากบิดา
“ทําตัวเหมือนเปนแฟนกัน”
“ก็…เปนเพื่อนสนิทกันนี่”
“สนิทระดับไหนละ ทุกวันนี้เธอก็เหมือนเปนเมียเขาไปครึ่งตัวแลว
เกรงใจกันเหลือเกิน”
“แพนดา พูดแบบนี้คีนนจะเสียหายนะ”
“เธอตองกลัวตัวเองเสียหายสิยะ”
พริษาจงใจถอนหายใจเสียงดัง แลวก็ยื่นมือไปรับแกวเครื่องดื่มจาก
พนักงานของรานที่นํามาเสิรฟ รีบรอนดื่มเหมือนตองการดับความรอน
ภายในใจ
“คีนนไมเคยพูดวาเราเปนอะไรมากกวาเพื่อนนี่”
“เขาแสดงออกไมชัดเจนพอ?”
“คงเพราะเราอยูดวยกันแบบนี้มาตลอด แลวก็เรื่องแบบนี้แพงไม
อยากคิดไปเองดวย เพราะถาคิดไปเองแพงตองถลําลึกแน”
“ก็เลยรอใหเขาบอก?”
“ก็คงแบบนั้น”
พริษามองเพื่อนสาวตรงหนา ทั้งสวย ทั้งรวย แถมยังเซ็กซี่ขยี้ใจ
หนุมๆ ขนาดนี้แตกลับตองมาคอยแอบหลงรักเพื่อนสนิทของตัวเอง
“ระวังเถอะ ถาเขามีคนอื่น เธอจะนํ้าตาเช็ดหัวเขา”
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“อยาแชงกันสิ มาเพื่อบนหรือไงจะคุณแพนดา”
“นั่นก็ดวย เห็นหนากันแลวขอบนนิดหนึ่งไมไดหรือไง ที่บนเนี่ยก็
เพราะเปนหวงหรอกนะ ไมอยากใหเพื่อนตองเสียใจ รูถึงไหนอายถึงนั่น
สวยโดดเดนมาตั้งแตสมัยเรียน แตกลับตองจมปลักอยูกับผูชายปากหนัก
ถึงเขาจะหลอระเบิดระเบอแบบนัน้ แตพวกคนหลอๆ ไวใจไดทไี่ หน ไดขาว
วาสาวตรึม”
“อืม ก็คงงั้น คีนนเขาเนื้อหอม”
“แลวเธอเนื้อไมหอมหรือไง”
“เนื้อหอมไปจะมีประโยชนอะไร ไมไดชอบคนที่มาจีบนี่”
“แมคุณ พูดจานาเอ็นดู เธอนะมันสวยเลือกไดนะยะ”
“สวยเลือกไดอะไรกัน บางครั้งตอใหสวยก็เลือกไมไดหรอก”
“เธอเลือกที่จะติดแหง็กอยูกับคนที่เธอเรียกวาเพื่อนสนิทตางหาก
แตก็ชางเถอะ พูดยังไงเธอก็คงไมเปลี่ยนอยูดี ฉันจะมาชวนไปงานปารตี้”
พริษาพูดเขาเรื่อง ถึงจะบนวายังไง พริษาก็รูดีวาเพื่อนของเธอนะ
มั่นคงอยูกับกาคีนนคนเดียวเทานั้นแตพริษาก็อดไมได ตองพูดบางเพื่อ
กระตุนใหเพื่อนกลาเดินหนา บางครั้งการบอกความรูสึกไปตรงๆ แลวถูก
ปฏิเสธ เสียใจไปเลยก็คงดีกวาความสัมพันธลักปดลักเปดแบบนี้
“งานปารตี้อะไร”
“ปารตี้เพื่อนๆ สมัยเรียนมัธยมตนไง”
“ตองขออนุญาตคีนนกอน”
“ฉันวาแลวตองตอบแบบนี้ ไมรูละ ยังไงเธอก็ตองไปงานนี้ ถาเธอ
กลัวเขาไมใหไป ก็ชวนคุณกาคีนนของเธอไปดวยกัน งานแบบนี้ก็ควงแฟน
ไปอวดกันเปนปกติอยูแลว เธอก็ตองไมนอยหนาใคร เธอสวยที่สุดในรุน
เลยนะ พวกที่อิจฉาเธอตองรอเกทับอยูแน อันที่จริงคุณกาคีนนของเธอนะ
ควงออกงานนีเ่ ดนอยาบอกใครเลย คนบาอะไรเกิดมาหลอแบบนัน้ ทัง้ หลอ
ทั้งรวยจนนาหมั่นไส”
18 เพื่อนสนิทมาเฟย

สวนมากแลวผูชายที่รวยมักจะไมคอยหลอ สวนคนที่หลอก็ไมคอย
รวย แตกาคีนนแตกตางจากคนที่พริษาเคยเจอ นอกจากเขาแลว กลุม
เพื่อนสนิทของเขาก็ยังนาสนใจมากอีกดวย คิดไปคิดมาพริษาก็ยังอยากจะ
ตีสนิทกับกาคีนน เพื่อจะไดรูจักกับกลุมเพื่อนสุดเพอรเฟกตของเขาบาง
“ไมไดอยากควงไปอวดใครซะหนอย”
“มีใหควงก็ควงไปเถอะนา สรุปวาตองไปใหไดนะ ถาปญหามากนัก
เธอก็เอาตัวเขาแลกไปเลยจบ”
“แพนดา แนะนําเพื่อนแบบนี้ไดยังไง”
“รูหรอกวาเพื่อนก็อาจจะอยาก หุนเขาแซบแบบนั้น ก็นาลองอยูนะ
ไปขอมาใหไดก็แลวกัน งานปารตี้มีวันมะรืนนะ งานเริ่มตอนหนึ่งทุม”
พริษาบอกชื่อโรงแรมที่จัดงาน เธอจงใจใหศีตลาชวนกาคีนนไปงาน
ดวยกัน เผื่อมหาเศรษฐีหนุมคนนั้นจะไดรูสึกตัวเสียทีวาควรทําอะไรให
ชัดเจนกับเพื่อนรักของเธอ เพราะศีตลาเองก็เนื้อหอมไมใชเลน
“หามเบี้ยวนะ ถาเบี้ยว ฉันโกรธ”
“แพงรูแลว”

“เชิญคะคุณแพง”

“ขอบคุณคะ แพงมีเครื่องดื่มกับขนมมาฝากดวยนะคะ”
เลขาฯ หนาหองของกาคีนนลุกขึ้นมาตอนรับศีตลา เฉพาะศีตลา
คนเดียวเทานัน้ ตอใหเจานายหนุม มีงานยุง มากแคไหนก็จะไมมคี าํ วา ‘ไมให
พบ’ แตศีตลาสามารถเขาพบไดตลอดเวลา
“ขอบคุณคะคุณแพง”
นอกจากจะสวยมาก ศีตลายังรวยนํ้าใจมากอีกดวย หญิงสาวเปน
คนนารัก ความสวยของเธอมากขนาดไหน จิตใจของเธอก็สวยอยางทัดเทียม
กัน ศีตลายิ้มหวานใหเลขาฯ ของกาคีนน แลวก็เดินเขาไปในหองทํางานที่
คุณเลขาฯ เปดประตูให
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“ฝากดูแลเจานายดวยนะคะคุณแพง วันนี้หงุดหงิดมากคะ คนอื่น
เขาหนาไมติดเลยคะ”
“แพงจะพยายามนะคะ”
ศีตลากับคุณเลขาฯ กระซิบกระซาบคุยกัน ศีตลาเดินเขาไปในหอง
ทํางานของกาคีนน เขาเงยหนาขึน้ หญิงสาวก็ยม้ิ หวานสงให รอยยิม้ ออนโยน
ดวงตาทอประกายวิบวับของเธอทําใหกาคีนนถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ
เหมือนกําลังระบายความรูสึกบางอยางออกมาจากอก
เขากําลังหงุดหงิด เพราะคนทํางานไมไดดั่งใจ ชายหนุมทําเอาหอง
ประชุมตึงเครียดไปหมด เพราะความไมสบอารมณของเขา ทําใหกาคีนน
หงุดหงิดมาอยางตอเนือ่ ง แตการไดเห็นหนาศีตลา ทําใหอารมณเดือดพลาน
ของเขาไดรับการปลอบประโลม
“คีนนคะ แพงมาสงเครื่องดื่มคะ แพงรบกวนเวลาทํางานของคีนน
หรือเปลาคะ”
“ไมรบกวน”
ศีตลาทําเครื่องดื่มสูตรพิเศษมาใหกาคีนน เปนเครื่องดื่มเย็นที่มี
สวนผสมของนมสดและผลไมหลากชนิด แทนกาแฟที่เธออยากใหเขาลด
การดื่มมันลงบาง เพราะกาคีนนดื่มมันเยอะเกินไป เขาเคยดื่มจัดถึงวันละ
แปดแกว
ศีตลาตอรองลงมาไดวนั ละสีแ่ กว ลดลงมาเหลือสามแกว และตอนนี้
เธอก็อยากใหเขายอมลดมันลงใหเหลือวันละหนึ่งถึงสองแกว หญิงสาว
กาวขาขึ้นไปบนพื้นที่เลนระดับ ยกสูงขึ้นจากพื้นอีกสองระดับ ซึ่งเปนสวน
ที่ตั้งโตะทํางานของกาคีนน
“แพงเตรียมอาหารกลางวันมาดวย เรากินมือ้ กลางวันดวยกันไดไหม
คะ”
กาคีนนสบตากับเธอ เขาวางปากกาในมือลงแลวก็พยักหนาตอบรับ
ศีตลาวางถุงผาและกระเปาสะพายลงบนโตะทํางานของกาคีนน เพราะ
20 เพื่อนสนิทมาเฟย

ขนาดโตะที่กวาง ยาว และมีพื้นที่เหลือเฟอ กอนจะเดินออมไปดานหลัง
โตะทํางานของเขา เธอวางมือลงบนบาของกาคีนนทงั้ สองขาง ใชมอื นุม ละมุน
บีบนวดใหเขา ชายหนุมเอนศีรษะไปแนบแกมกับแขนขาวผอง นั่งนิ่งทานั้น
การไมปฏิเสธ ก็เทากับกาคีนนอนุญาตใหเธอนวดเฟนเพือ่ ใหเขาผอนคลาย
กลามเนื้อตึงเครียด
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2

คนที่แอบรัก

“เหนื่อยใชไหมคะ”

จากไหลกวาง มือนุมเลื่อนขึ้นไปทาบกับซีกแกมสากระคาย ศีตลา
ลู บ ไล แ ผ ว เบา แล ว ก็ ว างมื อ ทาบไว แ บบนั้ น เธอเป น ห ว งเขาเกิ น คํ า ว า
‘เพื่อนสนิท’ ไปไกลมากเหลือเกิน แตศีตลาก็ไมกลาที่จะพูดออกไป
เธอมีความมั่นใจในการทําธุรกิจและการดําเนินชีวิต แตยกเวนเรื่อง
ของกาคีนนเอาไว หญิงสาวไมอยากสูญเสียเขาไป ตอใหเปนไดแคเพื่อน
ก็คงดีกวาตองถูกสะบั้นออกไปจากชีวิตของกาคีนนตลอดกาล
“นิดหนอย”
“เมื่อคืนนอนกี่โมงคะ”
ศีตลาถามเขาตอเนื่อง จะเรียกวาเซาซี้ก็ยังได แตกาคีนนก็ไมรูสึกวา
เธอกาวกายเรือ่ งสวนตัวของเขา ความหวงใยของเธอคือความรืน่ รมยสําหรับ
ชายหนุม
“ไมตอบแบบนี้ตองนอนดึกแนเลย”
“ไมดึก”
22 เพื่อนสนิทมาเฟย

“งั้นตองนอนเชาแนเลย”
“ไมไดนอน”
“หมายความวาไมไดนอนเลยเหรอคะ”
เสียงหวานนั้นเขมขึ้นเล็กนอย แตถึงจะเขมแตก็ยังหวานมากอยูดี
ศีตลาขยับตัวไปยืนขางเกาอี้ของชายหนุม กาคีนนเอนตัวตาม ศีรษะของ
ชายหนุมก็เลยพิงเขากับเรือนกายของศีตลา
“แพงไมคอยโอเคนะคะแบบนี้”
หญิงสาวชอนใบหนาของเขาขึ้น การสัมผัสของเธอออนโยน สํารวจ
ใบหนาของกาคีนน แลวก็ทําแกมปองใสเขา
“คีนนนี่นาตีมากเลยรูไหมคะ ไมไดนอนแลวยังจะแวะไปหาแพงอีก
คราวหลังบอกแพงสิคะ แพงเอากาแฟมาสงใหก็ไดคะ”
การไปทําหนาที่ตรวจตราความเรียบรอยที่รานของแพง กาคีนนทํา
ไมไดขาด เขาไมไดสนใจความเรียบรอยของราน แตสนใจวามีใครมา
เกาะแกะเจาของรานคนสวยเพื่อนสนิทของเขาหรือเปลา
“บนอะไรนักหนา นารําคาญ”
“รําคาญแพงเหรอคะ งั้นแพงกลับดีไหมคะ”
เธอทําทาจะผละออกหาง ศีตลาไมกลับหรอก ถายังไมไดดูแลเขา
จนเขารับประทานอาหารมื้อกลางวันเรียบรอย กาคีนนนะ ปลอยใหคลาด
สายตาไดที่ไหน เพราะเขามักจะทํางานหนักจนลืมดูแลตัวเอง ศีตลาจึง
ตองคอยดูแลเขาไมหาง
“แพง จะไปไหน”
กาคีนนยื่นแขนตามความือนุมเอาไว ศีตลาไมไดไปไหนไกล เธอก็
แคเอาคืนเขาเล็กๆ นอยๆ เพือ่ ทีก่ าคีนนจะไดรจู กั ถนอมนํา้ ใจเธอบาง เพราะ
ถึงอยางไร หญิงสาวก็รูตัวดีวาตอนนี้เธอไปจากเขาไมรอด
“ก็คีนนดุแพงนี่คะ แถมยังบอกวารําคาญแพงดวยคะ”
“ไมไดดุ”
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เขามองเสี้ยวหนาดานขางของผิวขาวผอง แกมของเธอกลมปอง
นาหอม กาคีนนลุกขึ้นยืนแตยังยึดมือหญิงสาวเอาไว พอศีตลาขยับตัว
ชายหนุมก็เขาถึงตัว ไปหยุดยืนซอนหลังแลวโอบแขนกอดรัดหญิงสาว
เนื้อนิ่มตัวหอม
“ปลอยคะ แพงจะกลับแลวคะ”
“ไมใหกลับ”
“คีนนอยากใหแพงอยูเหรอคะ”
“อืม” เธอไมบังคับใหเขาพูดมากกวานั้น ศีตลาพึงพอใจกับคําตอบ
ของกาคีนน เขารั้งใหเธออยูตอ ก็บงบอกวาเธอใชวาจะไมมีความสําคัญ
ตอเขา
“คีนนคะ”
พอเธอขยับตัว เขาก็กอดแนนขึ้น ศีตลาแทบจะจมหายเขาไปใน
ออมอกของเขาอยูแลว หญิงสาววางมือลงบนลําแขนแกรงที่มีเสื้อเชิ้ต
แขนยาวสีขาวของเขาขวางอยู เธอลูบเบาๆ ลงบนลําแขนแกรง
“กอดแนนจนแพงหายใจไมออกแลวนะคะ แพงไมไปไหนหรอกคะ
แพงจะอยูกับคีนน”
เธอหมุนตัวหันไปหาเขา คราวนีก้ าคีนนยอมคลายออมแขนใหศตี ลา
ขยับตัวไดอิสระมากขึ้น หญิงสาวเงยหนาขึ้นมองเขา ที่เธอชอบสวมรองเทา
สนสูงปรี๊ด นอกจากเพื่อความสวยงามก็เพื่อกาคีนน มันจะทําใหเธอสูงขึ้น
และมองหนาเขาไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น
“เวลาคีนนดุ แพงก็นอยใจนะคะ”
“ขอโทษ”
หญิงสาวยิ้มออนโยน เธอแตะมือเขากับแกมเขา แลวก็เอนตัวเขาไป
หากาคีนน พิงรางกับอกเขา ชายหนุมก็โอบแขนกอดเอวหญิงสาวเอาไว
หลวมๆ
“แพงไมไดโกรธคีนนนะคะ แพงนอยใจ”
24 เพื่อนสนิทมาเฟย

“ฉันรู”
“แตตอนนี้แพงหายนอยใจแลวคะ”
เธอเงยหนาขึ้นยิ้มใหเขา ชายหนุมทาบมือเขากับสะโพกผาย เขา
ลูบไลมันเบาๆ เหมือนวาตัวเองมีสิทธิ์ในเนื้อตัวของศีตลา กาคีนนมักจะ
แตะตองเธออยางสนิทสนม แตถามีผูชายคนอื่นกลาแตะเธอเหมือนที่เขา
แตะ ชายหนุมบอกไดคําเดียว
มึงตาย!
“ใหแพงดูแลคีนนนะคะ หามดื้อแลวก็หามดุแพงนะคะ”
“ไมดื้อ ไมดุ”

ข้าวหนาเนือ้ คือเมนูมอื้ กลางวันของศีตลากับกาคีนน หญิงสาวทําเอง

กับมือ พิถีพิถันตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ เลือกเนื้อสวนที่กาคีนนชอบ
ปรุงรสดวยรสชาติที่เขาชอบอีกเหมือนกัน ศีตลาเปนผูหญิงสมัยใหม แต
ไมไดเปรี้ยว เฉี่ยว มีดีแคสวยไฉไลอยางเดียว
นอกจากสวย เอาการเอางานขยันทําธุรกิจ เธอก็ยงั มีความออนหวาน
แบบผูหญิง มีครบทั้งเสนหของเรือนรางและเสนหปลายจวัก หญิงสาวจัด
เตรียมอาหารกลางวันสําหรับตัวเองและกาคีนนที่มุมรับประทานอาหาร
ภายในหองทํางานของชายหนุม
“ทําอะไรมาใหกิน”
กาคีนนรูวาเปนอาหารฝมือเธอ ถาหากศีตลาเตรียมมา หญิงสาวจะ
ทําดวยตัวเอง เขาเดินไปหยุดยืนดานหลังศีตลา ชะโงกหนาขามไหลเธอ
มองไปยังอาหารบนโตะ
“ขาวหนาเนื้อคะ เมื่อวานคีนนบนวาอยากกินใชไหมคะ”
“อืม” เขาสงเสียงตอบในลําคอ ในอกพึงพอใจทีศ่ ตี ลาจดจํารายละเอียด
ยิบยอยเกี่ยวกับตัวเขาได เพราะนั่นหมายถึงชายหนุมคือคนสําคัญ เขายืน
อยูใกลเธอมาก เรือนกายเสียดสีกับรางออนแอนที่กําลังหยิบจับเตรียม
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อาหารใหเขา
กลิ่นกายหอมๆ ของเธอรวยรินมาถึงจมูกของเขา ชายหนุมเทามือ
ลงบนขอบโตะรับประทานอาหาร กมหนาลงมองลําแขนขาวเนียน ผิวพรรณ
ของศีตลาขาวผุดผอง กาคีนนไมรูวาควรเรียกวาขาวแบบไหน เธอขาวผอง
นามองจนแทบจะเรืองแสงได
ขาวนวลเนียนสมํ่าเสมอทั้งตัว เพราะผิวกายสวนที่โผลพนเสื้อผา
ของศีตลา ไมมีสวนไหนที่สีผิวกระดํากระดางเลยสักนิด เสื้อผาของเธอ
สวนใหญตัวเล็กนิดเดียว ไมถึงกับโป แตก็ทําใหเธอเซ็กซี่แบบสวยแพง
สมชื่อ
กาคีนนรูจักกับเธอปนี้เขาปที่แปด เขารูเรื่องของเธอละเอียดยิบ เธอ
สูงหาฟุตหกนิ้ว นํ้าหนักปจจุบันคือหาสิบสอง สัดสวนสามสิบหก ยี่สิบสาม
สามสิบเจ็ด กาคีนนยงั รูล ะเอียดมากกวานัน้ เขารูว า เธอสวมบราคัพซี รูปราง
เพรียวบางแตอกใหญบึ้ม อึ๋มจนเขาหนาตึงตาขวางเวลาเธอสวมเสื้อที่มอง
เห็นเนินอกรําไร
ศีตลาสวมรองเทาเบอรเจ็ด เธอมีชวงขาที่เรียวยาว ขาสวยเหมือน
เกิดมาเพื่อเปนนางแบบ ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็มีโมเดลลิ่งติดตอใหเธอ
ไปแคสติ้ง แตกาคีนนไมเห็นดวย ศีตลาก็พับโครงการไมสนใจมันอีก
นางแบบเหรอ? ฝนไปเถอะ! เพราะนัน่ หมายถึงเธอตองสวมเสือ้ ผาทีบ่ างครั้ง
มันอาจยั่วยวนเกินความจําเปนดวยคําวา ‘งาน’
“เสร็จแลวคะ”
“นั่งสิ”
“ขอบคุณคะ”
เธอจัดโตะ เตรียมอาหาร กาคีนนกเ็ ลือ่ นเกาอีใ้ หเธอ ศีตลากับกาคีนน
มีชวงเวลาพิเศษดวยกันที่ไมสามารถอธิบายใหคนอื่นเขาใจได ตอหนา
คนอืน่ เขาดุดนั เอาแตใจ และขีห้ งุดหงิด แตเมือ่ อยูด ว ยกันสองคน นอกจาก
มุมทีแ่ สนนากลัวนัน้ กาคีนนกม็ มี มุ ออดออนและคอยดูแลเธออยางใกลชิด
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“จริงสิ หลับปุยเปนยังไงบางคะคีนน”
“ถาการนอนทั้งวันคือเรื่องปกติของมันก็คงปกติ”
หลับปุย คือเจาเหมียวขนฟูสสี ม สลับกับสีขาว ซึง่ กาคีนนไดรบั มาจาก
โอดิน ชายหนุมมักจะเรียกมันวาแมวสายหลับ มันจะยอมขยับตัวบางก็
ตอนอุยอายตื่นขึ้นมากิน ตอจากนั้นไมนานก็กลับไปนอนตอ
“หลับปุยชอบนอนคะ”
“ถามถึงมันทําไม”
“พอไมเจอหลายวันก็คิดถึงคะ”
“ไปหามันสิ มันอยูเพนตเฮาสทุกวัน”
กาคีนนพูดเหมือนเจาหลับปุยจะเดินออกมาจากเพนตเฮาสเองได
ศีตลาสนิทกับเจาหลับปุย เพราะเธอตองรับหนาที่ดูแลมันแทนกาคีนนใน
ชวงทีช่ ายหนุม ตองเดินทางไปตางประเทศ เจาหลับปุย ก็เหมือนเปนสวนหนึ่ง
ของความสัมพันธระหวางทั้งคู
ศีตลาชวยเขาเลี้ยงดูเจาเหมียวนอยหลับปุยตั้งแตกาคีนนไดมันมา
จากโอดินแรกๆ กระทัง่ ถึงตอนนี้ เจาหลับปุย ก็เหมือนเปนความรับผิดชอบ
ของกาคีนนกับศีตลาคนละครึ่ง มันเปนแมวนารัก ขี้ออนและฉลาด และ
เหมือนจะรูตัววากาคีนนไมใชทาสแมว แตแมวตองเปนทาสของกาคีนน
เมื่อกาคีนนอยูที่เพนตเฮาส มันจะตามไปเสนอตัวนอนเฝากาคีนน
นอนตรงมุมไหนก็ไดที่ใกลระยะสายตาของกาคีนนมากที่สุด เจาหลับปุย
ชอบออนเธอดวย มันเชื่อฟงเธอ เหมือนรูวาเธอจะเปนคนคอยดูแลและให
อาหารมันยามที่กาคีนนไมอยู แตก็รูวาสามารถเอาแตใจกับศีตลาได เพราะ
หญิงสาวใจดีกวากาคีนน
“แพงไปวันนี้เลยไดไหมคะ”
กาคีนนทนี่ งั่ อยูบ นเกาอีต้ รงขามกับศีตลาเงยหนาขึน้ เขาจองหนาเธอ
คิ้วเขมขมวดเขาหากัน ศีตลายิ้มหวานสงใหเขา
“หรือคีนนไมสะดวกคะ แพง…”
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เขายื่นแขนขามโตะ แตะนิ้วลงบนริมฝปากออนนุม นัยนตาของ
ชายหนุมดุดัน กาคีนนกําลังหงุดหงิด เพราะเธอทําบางอยางไมถูกใจเขา
“กุญแจ คียการด รหัสประตูก็มี ทําไมตองถามมาก จะไปเมื่อไหร
ก็ได”
กาคีนนยั้งปากไวทัน ถาหากพูดคําวา ‘นารําคาญ’ ออกไปอีก อาจ
ทําใหเขามีปญหากับศีตลา
“แพงขอโทษคะ ก็แพงเกรงใจนี่คะ เพราะเราเปนเพื่อนสนิทกัน ยิ่ง
สนิทกันมากเทาไร แพงก็ยิ่งตองเกรงใจคีนนมากขึ้นเทานั้น”
ศีตลาตอบกลับอยางออนโยน เธอแอบคาดหวังใหเขาเปลี่ยนสถานะ
ของทั้งคู แตมันก็เปนไดแคความหวังเลือนราง กาคีนนดึงมือกลับ แลวก็
กมหนาลงไปรับประทานอาหาร ศีตลาลอบมองเขา แลวก็ยิ้มออนโยน เมื่อ
เห็นเขารับประทานอาหารที่เธอเตรียมมาใหอยางเอร็ดอรอย

ศีตลานั่งรอกาคีนนอยูในรานของแพง รานของเธอจะเปดแปดโมง

เชาปดหกโมงเย็น กาคีนนจะมารับเธอที่รานตอนหกโมงครึ่ง หญิงสาว
โทรศัพทแจงใหคนขับรถของเธอทราบวาวันนี้ไมตองขับรถมารับเธอ
คนขับรถของศีตลา หญิงสาวรับเขามาทํางานตอนเธอเรียนจบระดับ
มหาวิทยาลัยและกลับมาที่ประเทศไทย กาคีนนเปนคนจัดการเรื่องนี้
คนขับรถของศีตลาเปนผูหญิงที่คลองแคลว และดูเหมือนจะแข็งแรงมาก
ดวย เธอมีบุคลิกที่ดี ศีตลาเคยคิดเลนๆ เหมือนกันวาเธออาจเคยเปน
บอดี้การดหญิงมากอน
สวนเงินเดือนคนขับรถกาคีนนกเ็ ปนคนจาย ศีตลาเคยปฏิเสธเรือ่ งนี้
เพราะเธอสามารถรับผิดชอบคาใชจายของตัวเองได แตพอกาคีนนหนาตึง
และยืนยันกลับมาวาเขาจะจายเอง เนื่องจากเขาตองใชงานคนขับรถของ
เธอใหคอยรับสงศีตลาเพื่อทําธุระแทนเขาหลายอยาง หญิงสาวก็ตองยอม
เธอหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับกาคีนน
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“ฝนตก”
ศีตลาลุกขึ้นไปยืนมองฝนผานผนังกระจกไปยังภายนอกราน แลว
รถยนตคันใหญของกาคีนนก็แลนเขามาจอดบริเวณฟุตปาทหนารานของ
แพง ศีตลาพยายามเพงสายตาไปที่รถยนตของกาคีนน เพราะไมมีเสียงฟา
คํารามรองและลมพายุรุนแรง เปนเพียงแคฝนโปรยปราย และเพราะรูวา
กาคีนนกําลังมาหาเธอ เขาอยูในสายตาเธอ หญิงสาวถึงควบคุมอาการ
บางอยางเอาไวได
“คีนนมาแลว”
หญิงสาวยิ้มกวางทั้งที่เพิ่งเห็นแครถเขาเทานั้น โทรศัพทของเธอดัง
ขึ้น แลวเธอก็รีบกดรับเมื่อเห็นเบอรของกาคีนนโชวหราบนจอโทรศัพท
“สวัสดีคะคีนน”
“ไมตองออกมานะ จะเขาไปรับ”
เขาออกคําสั่งแลวก็กดตัดสาย ศีตลาเดินไปหยิบกระเปาของเธอ
หญิงสาวสอดแขนเขาไปในสายคลองของกระเปา แลวก็ยืนรอกาคีนน
ชายหนุมเปดประตูเขามาในราน แลวหญิงสาวก็เดินเขาไปหาเขา
“คีนนเปยกหรือเปลาคะ”
ฝนยังตกไมแรงมาก แตเธอก็เปนหวงเขา กาคีนนถอื รมติดมือมาดวย
ทีไ่ มใหเธอออกไปเอง ก็เพราะศีตลาจะโดนละอองฝน ชายหนุมสํารวจเธอ
การสบตากับเขาทําใหเธอใจชื้นขึ้น กาคีนนไมถามอะไรที่จะเปนการกระตุน
ความรูสึกบางอยางของศีตลา แตเลือกทําตัวเปนปกติแทน
“ไมเปยก”
ศีตลาทาบมือลงบนแผนอกของชายหนุมเมื่อเดินเขาไปถึงตัวเขา
กาคีนนวางรมในมือลงบนพื้น แลวก็ถอดเสื้อสูทออกมา
“สอดแขนเขามาสิ ตองสวมเสื้อปองกันฝน ใสเสื้อแขนกุดแบบนั้น
เดี๋ยวตัวโดนละอองฝน”
“คะคีนน”
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ศีตลาไมขัดใจเขา เธอยกแขนสอดเขาไปในเสื้อสูทของกาคีนนทีละ
ขางตามที่ชายหนุมตองการ สวมเสร็จก็เงยหนาขึ้นยิ้มใหเขาจนดวงตา
เยายวนนั้นหรี่เล็กลง
“เหมือนเด็กเอาเสื้อผูใหญมาสวมเลยคะ”
“ไปกันเถอะ”
เขาจับมือเธอเดินออกมาจากรานดวยกัน ชายหนุมสงรมใหศีตลา
เปนคนถือไว ระหวางที่เขาจัดการปดประตูรานและล็อกใหจนเรียบรอย
“อุย! คีนน”
ศีตลาตองรีบตะครุบจับรมไมใหเอนกระทบกับศีรษะของกาคีนน
เมื่อเขายอตัวลงชอนรางเธอขึ้นอุม ดวงตากลมโตกะพริบปริบๆ มองเขา
“รองเทาสนสูงแบบนั้น เดินตากฝนแลวลื่นจะทํายังไง”
“คะคีนน รบกวนดวยนะคะ”
ศีตลาถือรมคอยบังฝนใหเธอกับเขา เสียดายทีร่ ะยะทางจากประตูรา น
ไปถึงฟุตปาทมันสั้นนิดเดียว รมในมือของศีตลา คนขับรถของกาคีนนเขา
มาจับไวให เพือ่ กางใหทงั้ คู ระหวางทีช่ ายหนุม สงตัวเธอขึน้ ไปนัง่ บนรถและ
กาวตามขึ้นไป
“ขอบคุณคะคีนน”
กาคีนนพยักหนารับเอาคําขอบคุณ ชายหนุม สอดมือเขาไปในกระเปา
เสื้อสูทของเขาที่ศีตลาสวมอยู ดึงเอาผาเช็ดหนาขึ้นมา
“คีนนคะ จะทําอะไรเหรอคะ”
“อยูนิ่งๆ จะเช็ดขาให มันเปยกเห็นไหม”
ศีตลาวางมือลงบนบาของกาคีนนที่โนมตัวลงตํ่า เพื่อเช็ดขาใหเธอ
จากขอเทาขึ้นมาถึงชวงตนขานุมเนียนที่พนจากชายกระโปรงสั้นตัวสวย
“ขอบคุณคะคีนน”
ดวงตาของเธอหลุบลงจองเขาดวยประกายภายในดวงตาทีซ่ อ นความ
ออนหวานไวไมมิด ชายหนุมเช็ดเรียวขาเธอจนแหง ถึงไดยกตัวขึ้น เขา
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เลิกคิ้วมองหนาเธอ หญิงสาวก็ยิ้มใหเขา แลวก็กลาวขอบคุณเขาอีกรอบที่
เขามีนํ้าใจดูแลเธอ
“คีนนคะ”
“มีอะไร”
“แพงเช็ดหนาใหคีนนนะคะ”
“ก็เช็ดสิ”
ศีตลาหยิบผาเช็ดหนาจากกระเปาออกมา เธอใชผาเช็ดหนาซับ
ละอองฝนที่ชื้นอยูบนใบหนาของกาคีนน ซับดวยวิธีการกดเบาๆ อยาง
ถนอมจนหนาเขาแหงสนิท
“เสร็จแลวคะ”
เธอเช็ดหนาใหเขาเสร็จ ก็ถือโอกาสใชนิ้วขาวเนียนจัดเสนผมของ
เขาใหเขาที่ดวย ศีตลาแตะตองกาคีนนอยางนุมนวล เหมือนกับรอยยิ้ม
ออนหวานของเธอที่ละมุนเหลือเกินยามยิ้มสงใหกาคีนน แตะเหมือนกลัว
เขาเจ็บ ทั้งที่เขาตัวโตและแข็งแรงถึงขนาดนี้
“รูสึกหิว”
เขามองหนาศีตลา แลวก็พูดขึ้นมาดื้อๆ วาหิว ศีตลาหยุดชะงัก มี
อาการเกอเขินเล็กนอยแตเธอก็กลบเกลื่อนอยางรวดเร็ว เขาคงหมายถึง
อาหาร หญิงสาวแสรงกมหนาลงเพื่อดูเวลาบนนาฬกาขอมือเพื่อใหเวลา
ตัวเองปรับสภาพอารมณ
‘คีนนไมไดหิวเราซะหนอย คิดเรื่องนาอายแบบนี้ไดยังไงศีตลา’
“กี่โมงแลว”
นาฬกาบนขอมือของเขาก็มี แตเพราะเธอเอาแตกมหนา กาคีนนเลย
ชอนมือเขากับขอมือของหญิงสาว ยกขึ้นเพื่อดูเวลาบนหนาปดนาฬกา
เรือนสวยบนขอมือบอบบาง
“ไปถึงเพนตเฮาสของคีนนแลว แพงจะทํามื้อเย็นใหคีนนนะคะ”
“อืม” กาคีนนเลือ่ นมือจากขอมือบอบบางไปถึงนิว้ เรียวสวย ชายหนุม
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รวบจับมือนุมเอาไว ศีตลาก็นั่งมองเขาตาแปว
“ทําไมมือเย็น”
“คงเพราะอากาศคะ”
ศีตลาถือโอกาสเบียดตัวเขาไปชิดกับกาคีนนอีกนิด เธอสวมเสื้อสูท
ของเขา แมจะอุน แตก็สูไออุนจากรางกายของกาคีนนไมได
“เธอขี้หนาวนี่”
ศีตลายิ้มละมุน กาคีนนคงลืมวาเขาจับมือเธออยู แตในเมื่อเขาลืม
ศีตลาก็ไมอยากสะกิดเตือนใหเขาจําได
“มีเสื้อของคีนน แพงไมเปนไรหรอกคะ”
ปากบอกวาไมเปนไร แตอาการเบียดตัวเขามาหาเขา ทําใหกาคีนน
ยกแขนขึ้นเพื่อโอบเอวเธอแลวรั้งหญิงสาวเขามาชิด ทั้งคูนั่งชิดกันมาก
จนเธอตองเอียงตัวซบเขาไปหาเขา ใบหนาสวยหวานซุกเขาไปหาออมอก
อบอุน
ลําแขนของศีตลา เธอก็ตองวางลงบนตนขาแข็งแกรงของกาคีนน
การกอดซบใกลชดิ ทําใหหวั ใจของเธออบอุน ถาหากสถานะของ ‘เพือ่ นสนิท’
จะทําใหศีตลาไดใกลชิดเขาแบบนี้ หญิงสาวก็จะยอมอยูในสถานะนี้ตอไป
เรื่อยๆ
“คีนนขา”
“วาไง”
“คีนนจะทําตัวเปนฮีตเตอรใหเพื่อนแบบนี้ทุกคนหรือเปลาคะ”
“เฉพาะกับเธอเทานั้นแหละ”
มันคือคําตอบที่เธออยากไดยิน ความอบอุนที่ไดรับจากกาคีนน คือ
สิทธิพิเศษเฉพาะสําหรับศีตลาเทานั้น หญิงสาวอมยิ้มแกมตุย ความเงียบ
ไมใชความวังเวง แตคือชวงเวลาเก็บเกี่ยวความสุขของศีตลา
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“สวัสดีจะหลับปุย”

ศีตลาอมยิม้ เอ็นดูเจาแมวตัวกลมทีน่ อนเกียจครานอยูบ นทีน่ อนสีขาว
ของมัน หลับปุยกระดิกหางรับรู มันจําเสียงของศีตลาได แตไมยอมลืมตา
ขึ้นมองเธอ
“หลับปุย ไมลืมตาสักนิดเหรอจะ”
ศีตลาไดรับการทักทายดวยการขยับหางเปนพวงกวัดแกวงเบาๆ
กาคีนนที่ตามเขามาหยุดยืนขางๆ ศีตลามองไปที่เจาหลับปุย
“หลับปุย”
เสียงของเจานายหนุมทําใหหลับปุยลืมตาทันที ศีตลาหัวเราะออกมา
เบาๆ ขบขันกับอาการตื่นกะทันหันของเจาหลับปุยที่ชางทําตัวเปนแมว
สองมาตรฐานกับเธอ ตอนเธอเรียกละเกียจคราน แตพอเปนเสียงของ
กาคีนน ก็ลืมตาทันที
“ไอแมวขี้เกียจ”
ศีตลายังคงมีรอยยิ้ม รูวากาคีนนบนไปแบบนั้นเอง แตเจาตัวก็
เอ็นดูหลับปุยมาก เวลาเขาไมอยู เธอก็ตองทําหนาที่ดูแลเจาหลับปุยแทน
เขา กาคีนนจะโทรศัพทมาทุกวันเพื่อถามถึงเจาหลับปุย
ถาหากกาคีนนไมอยูนะเหรอ ศีตลาแทบจะขยับตัวไปไหนไมได
เพราะตองพาเจาหลับปุยไปดวยทุกที่ และเพื่อไมใหเจาหลับปุยตองไม
สบายตัว แทนที่จะออกไปขางนอก หรือช็อปปงกับเพื่อน ศีตลาก็มักจะ
ยกเลิกทุกอยาง และใชชีวิตอยูแคที่รานกับที่บานเพื่อเจาแมวตัวกลมของ
เพื่อนสนิทคนสําคัญ
“ถาคุณโอดินมาไดยินตองบนแนเลยคะ”
ศีตลาทราบวาเจาหลับปุย กาคีนนไดมาจากเพื่อนสนิทของเขา ซึ่ง
เปนกลุม แกงทีค่ บหากันสนิทสนมตัง้ แตรนุ พอแมมาจนถึงรุน ลูก หนึง่ ในนั้น
คือหนุมเนื้อหอม โอดิน อัลวาเกร
โอดินเคยบอกกับศีตลาวาบรรพบุรษุ ของเจาหลับปุย คือแมวสุดที่รัก
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ของบิดาเขา ซึ่งโอดินเรียกเจาแมวตัวนั้นวา ‘คุณกาก’
“ชางหัวโอดิน”
“เมี้ยว…”
เจาแมวสีสมตัวกลมยอมขยับตัวลุกขึ้น มันเหยียดตัวบิดขี้เกียจ
กอนเจาขนฟูเหมือนตุก ตาเดินไดจะอุย อายเดินเขาไปหากาคีนน เจาหลับปุย
เดินเขาไปพันแขงพันขาเจานายหนุมพอเปนพิธี แลวก็เดินเขาไปหาศีตลา
เงยหนาขึ้นมองเธอ รองตะแงวทักทายแลวก็เดินอุยอายกลับไปยังที่นอน
ของมัน
“คิดถึงแพงไหมหลับปุย”
ศีตลาเดินตามเจาหลับปุย ไปทรุดตัวนัง่ ลงบนพืน้ เจาหลับปุย เอียงหนา
กลมๆ หนารักของมันคลอเคลียกับมือเธอ แลวก็ถอยกลับไปซุกตัวนอนขด
อยูบนที่นอนนุม
“โอดินเลี้ยงดวยยานอนหลับกอนสงมาใหหรือเปลาก็ไมรู”
ศีตลาหันไปยิ้มใหกาคีนน เขาชอบบนเจาหลับปุย แตก็เอาใจมัน
ไมนอย เจาหลับปุยมีชีวิตที่แสนสุขสบายเรียกไดวาเจานายหนุมเปยไมอั้น
เพื่อความสําราญและสะดวกสบายของมัน เจาหลับปุยมีหองของมันเองใน
เพนตเฮาสราคาแพงระยับของกาคีนน
ภายในหองถูกออกแบบมาเพื่อแมวโดยเฉพาะ มีทุกอยางเพื่อให
เจาหลับปุยสําราญที่สุดและปลอดภัยกับมันมากที่สุด ศีตลาเคยไดยิน
โอดินกับกาคีนนเถียงกันเรื่องเจาหลับปุยอยูเหมือนกัน ซึ่งอภิมหาเศรษฐี
หนุมอยางโอดินก็ไมยอมใหกาคีนนติติงเจาหลับปุยเพียงฝายเดียว
“ไอปุยเนี่ยมันเปนแมว นายไมใหมันนอนแลวจะใหมันไปทํางาน
ออฟฟศหรือไงวะ ไอปุยเนี่ยเปนหลานของคุณกากสุดที่รักของแดดดี้ฉัน
เลยนะ นายไดไปนี่ คนไทยเรียกวาอะไรวะ”
“มีบุญคะ”
“ใชๆ คุณแพงพูดถูก มีบุญ”
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“หลับอีกแลว”
ศีตลาสายหนาเล็กนอย เธอยิ้มเอ็นดูมัน หญิงสาวลูบศีรษะของ
เจาหลับปุย พอเธอหันกลับไปมองกาคีนนอกี ครัง้ เขาก็ยนื่ มือมาหา หญิงสาว
ยื่นมือไปหาเขา จับมือชายหนุม กาคีนนดึงตัวเธอใหลุกขึ้นยืน ศีตลารูวา
หลังจากทักทายแมวแลว เธอก็ตองทําหนาที่ดูแลเจาของแมว
“แปดสิบเปอรเซ็นตของมันคือกินกับนอน สิบเปอรเซ็นตขยับตัวเลน
อีกสิบเปอรเซ็นตทําอื่นๆ บางแบบไมเต็มใจดวย”
“คีนนก็ชอบบนหลับปุยอยูเรื่อย มันนารักออกคะ”
“นาตื้บดวย”
ปากรายแตก็ไมเคยเห็นทําอะไรเจาหลับปุยจนมันเจ็บสักที ถึงขนาด
เคยเกาคางใหมันจนมันนอนหลับอยางเพลิดเพลินบนตักของกาคีนนก็
หลายครั้ง
“แพงรูนะคะ คีนนไมใจรายแบบนั้นหรอก คีนนขา”
“มีอะไร”
“คีนนหิวมากแลวใชไหมคะ”
“ไมมากหรอก”
“คีนนอาบนํ้ากอนก็ไดนะคะ แพงจะทํามื้อเย็นใหคะ”
“ตองชวยไหม”
“ไมเปนไรหรอกคะ แพงทําไมนาน แปบเดียวก็เสร็จ คีนนอาบนํ้าให
สบายตัวดีกวานะคะ แพงเรียกคนมาผสมนํ้าอุนใหไหมคะ แพงผสมใหเอง
ดีกวาคะ”
ศีตลาเปลี่ยนใจ เมื่อกาคีนนกลับมาถึงเพนตเฮาส หากเธออยูดวย
เขาจะไมคอ ยเรียกคนรับใชเขามาวุน วาย ศีตลาไมอยากใหชายหนุม หงุดหงิด
ก็เลยตัดสินใจทําเอง เธอเดินเขาไปในหองนอนของกาคีนน เขาก็เดินตาม
เธอตอยๆ อยางเชื่อฟง ศีตลาเขาไปผสมนํ้าอุนใหเขา กาคีนนก็เตรียมตัว
เพื่อเขาไปอาบนํ้าตามคําสั่งของหญิงสาว
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“สวัสดีจะแพนดา”

“เฮลโหลเพื่อนรัก”
พริษาวิดีโอคอลมาหาเพื่อนรัก ศีตลาวางโทรศัพทพิงกับแจกันเอาไว
ระหวางที่เธอเคลื่อนไหวรางกายไปมาเพื่อเตรียมอาหารมื้อเย็น พริษา
สอดสายสายตา มองที่อยูของศีตลาอยางละเอียดเทาที่จะมองได
“ไมไดอยูบานของเธอละสิ หองครัวไมคุน”
“อยูเพนตเฮาสของคีนน”
“ไปทําอะไร ทําหนาที่เมีย?”
“แพนดา เบาเสียงหนอย ถาคีนนมาไดยินเขาจะทํายังไง”
“จับปลํ้าไปเลย เธอจะไดรูไงวาเขาจะสมยอมเธอไหม”
พริษายุสง เธอเชื่อวาตอใหเด็กประถมลงความเห็นเรื่องกาคีนนกับ
ศีตลา ก็ตองเห็นตรงกันวาทั้งคูชอบพอกัน แตไมรูทําไมถึงไดปากหนัก
กันนัก หรือเพราะความรักทําใหคนออนไหว ไมกลาตัดสินใจ เพราะกลัววา
อีกฝายจะไมไดคิดเหมือนกับตัวเอง
เรื่องของตัวเองมักถูกมองขาม แตคนนอกมองเขามา ดูยังไงก็รูวา
ทั้งคูปฏิบัติตอกันมากกวาคําวา ‘เพื่อนสนิท’ เลยทําใหทั้งคูตองเสียเวลา
สวีตกัน หรือทั้งคูอาจไมรูสึกอะไร เพราะทั้งศีตลากับกาคีนนก็ตัวติดกัน
แทบจะเปนปาทองโกอยูแลว
“แพนดา แพงขอรอง แพงกลัวคีนนไดยินจริงๆ นะ”
“ไดยินก็ดีสิ เธอจะไดมีเหตุผลบอกเขาไงวาเธอทําเพราะถูกฉัน
สะกดจิต”
“แพนดา ถาพูดไมรูเรื่อง แพงจะไมคุยดวยแลวนะ”
“งั้นเขาเรื่องสําคัญก็ได ทําเลนตัวไปเถอะ ถาเปนฉันนะไมยอมเปน
แคเพื่อนเฉยๆ มาเจ็ดแปดปแบบนี้หรอก ไดกินจนอิ่มไปแลวยะ”
“แพนดาจะพูดเรื่องอะไร”
ศีตลาทําเปนไมรไู มชก้ี บั ความหมายในคําพูดของเพือ่ น พริษากลอกตา
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มองเพดาน หมั่นไสความปากแข็งของเพื่อนเหลือเกิน
“งานปารตี้ไง ขอคุณกาคีนนหรือยัง”
“ยังเลย แต…จะขอแนนอน อยาเพิ่งโวยวายนะ วันนี้คีนนดูเหนื่อยๆ
รอใหเขาอารมณดีกอน”
“โอย นี่มันฟลลิ่งผัวเมียชัดๆ”
“แพนดา”
“ไมพูดก็ได ไมตองเรียกชื่อเสียงหลงแบบนั้นหรอก ฉันยังยืนยัน
คําเดิมนะ ถาเธอไมไปฉันโกรธจริงๆ ดวย”
“แพงรูแลว”
“งั้นฉันไมกวนแลว ทําอาหารใหสามีเธอตอไปเถอะ ยายแพงที่รัก
ของคุณกาคีนน”
พริษาไมรอใหศีตลาปฏิเสธ กลาวจบแลวก็ตัดสายทันที ทิ้งใหศีตลา
ยืนมองโทรศัพทแกมแดงกํ่า ตองเสียเวลาเขินไปอีกเกือบหนึ่งนาที ถึงได
รวบรวมสติเพื่อทําอาหารใหกาคีนนตอจนเสร็จ
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หวานแบบเพื่อนสนิท

“คีนน”

เสียงที่เรียกชื่อเขานั้นหวานจับใจ แลวยังแถมยิ้มหวานละมุนมาให
ดวย ศีตลาที่สวมผากันเปอนสีชมพูหวานประดับดวยระบายสีเดียวกัน
เปนภาพที่นามองอยางประหลาด
กาคีนนเพิ่งอาบนํ้าเสร็จ เขาสวมเสื้อคลุมขนหนูเนื้อนุมสีขาว อีกมือ
ถือผาขนหนูผืนเล็กซับเช็ดหยดนํ้าบนเสนผมของชายหนุม
“แพงเตรียมอาหารเสร็จพอดีเลยคะ”
เธอวางชามในมือลงบนโตะรับประทานอาหารแลวก็หมุนตัวหันไป
หากาคีนน หญิงสาวยกมือขึ้นจับผาขนหนูในมือเขาทั้งสองขาง แลวก็
หัวเราะออกมา
“เปนอะไร”
“พอถอดรองเทา แพงก็ตองแหงนคอมองหนาคีนน”
รองเทาแตละคูของศีตลาสูงอยางนอยก็สี่นิ้วขึ้นไป กาคีนนขมวดคิ้ว
เหมือนเขากําลังคิดอะไรอยู ศีตลาขยับผาขนหนูในมือเบาๆ
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“แพงเช็ดผมใหนะคะ คีนนยอตัวลงมาหนอยสิคะ”
แทนที่จะกมหนาลงไปหาเธอ กาคีนนรวบจับเอวศีตลา ยกหญิงสาว
ตัวลอยขึ้นจากพื้น แลวก็วางเธอใหนั่งลงบนโตะแทน
“คีนนคนดื้อ”
ศีตลาตองเขินการกระทําของเขาอยูแลว เพราะเขาเปนคนที่เธอชอบ
แตหญิงสาวจะแสดงออกมากนักก็ไมได เธอเลือกจะหยิกแกมเขาเบาๆ
กาคีนนเทาแขนครอมรางเธอ แลวก็เลื่อนตัวเขาไปหา โนมศีรษะลดตํ่าลง
ไปหาเธอ
“เช็ดสิ”
กาคีนนออกคําสัง่ ศีตลาก็ขยับมือซับนํา้ จากเสนผมใหเขา ใจอยากจะ
เปาผมใหชายหนุมจนแหงแตก็เกรงวาอาหารบนโตะจะเย็นซะกอน
“อุย!”
หญิงสาวสะดุงเฮือก เกือบทําผาขนหนูรวงจากมือ ออมแขนของ
กาคีนนกอดกระชับรางนุมเขามาชิดกับแผนอกของเขาทันที ศีตลาขยับ
แขนกอดรัดชายหนุมเอาไว คราวนี้ศีตลาควบคุมตัวเองไมอยูแลว เพราะ
เสียงฟาคํารามนากลัวภายนอก
‘เราไมชอบเสียงฟารองและฝนตก’
เพราะความซุกซนในวัยเด็ก คุณหนูศีตลาเลนซอนแอบกับพี่เลี้ยง
เธอเขาไปแอบในหองเก็บอุปกรณทําความสะอาด คนรับใชเดินมาคลอง
กุญแจล็อกประตูเอาไว วันนั้นพายุเขา เสียงฟากระหนํ่าโหมแรง รางเล็กที่
ตองซุกตัวอยูตรงมุมหอง นั่งกอดตัวเองเนื้อตัวสั่นเทา คือความทรงจํา
เลวราย
ศีตลากลัวมันเพราะความทรงจําในอดีต แตเมือ่ อยูก บั กาคีนน อาการ
ของเธอก็จะไมหนักมากนัก เพราะเธอรูวาเขาปกปองเธอได มันคือความ
ไวเนื้อเชื่อใจ เขาใกลชิดเธอ รูจักเธออยางละเอียดถี่ถวน สําหรับเธอแลว
กาคีนนคือคนสําคัญ
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“วันนี้มีนํ้าผลไมไหม”
“มะ…มีคะ”
ศีตลาตะกุกตะกักเล็กนอย เพราะยังตกใจ แตเบียดตัวเขาไปใน
ออมอกของกาคีนน ชายหนุมก็กอดรัดเธอเอาไว เขาจะทําแบบนี้เสมอ
กาคีนนไมเคยหามปรามความกลัวของเธอ แตเขาใหความสําคัญ
มากกวานั้น ชายหนุมจะอยูใกลเธอเสมอ คอยโอบกอดแลวก็ทําใหเธอรู
ดวยตัวเองวา ศีตลาไมไดอยูตัวคนเดียว
“คีนนจะไมบอกแพงวาไมตองกลัวเหรอคะ”
หญิงสาวจําได เธอเคยถามเขาแบบนัน้ เมือ่ ความกลัวครอบงํา ศีตลา
จะตองหาทีม่ ดุ ทีซ่ กุ ซบ การอยูใ นพืน้ ทีก่ วางๆ กลายเปนเรือ่ งนากลัวสําหรับ
เธอ
“หามแลวจะหายกลัวหรือไง กลัวก็คือกลัว”
เขาบอกกับเธอแบบนั้น ศีตลาจําไมเคยลืม มันคือเดือนแรกของการ
รูจักกันในมหาวิทยาลัย และเธอก็จะมีกาคีนนอยูใกลๆ เสมอเมื่อมีฝนตก
หรือฟารองในชวงเวลาเรียน ศีตลาคอยๆ รับรูและเชื่อมั่น ถาหากเธอกลัว
เธอจะมีเขาอยูกับเธอ
“นํ้าผลไมมาจากไหน”
“แพงคั้นเองคะ เพราะมีสมอยูในหองครัวคะ”
กาคีนนจะชวนเธอพูดคุย แลวศีตลาก็คอยๆ สงบลง แตเธอจะรูสึก
ปลอดภัยก็เฉพาะเวลาที่มีเขาอยูเทานั้น
“อรอยหรือเปลา”
“แพงไมไดผสมอะไรเลยคะ คั้นสดแลวก็แชตูเย็นไว เรากินอาหาร
กันเสร็จก็คงจะเย็นพรอมดื่ม มันอาจไมถูกปากคีนนก็ได แตมันดีกับ
สุขภาพนะคะ”
“ฉันดื่มได กินขาวกันดีไหม”
“คะคีนน”
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ศีตลาไมตองควบคุมความกลัว เธอมีหนาที่แคซุกตัวเขาไปหาเขา
กาคีนนก็อุมเธอขึ้นแลวก็พาไปนั่งบนเกาอี้ เขานั่งลงบนเกาอี้อีกตัวที่ดันไป
ติดกัน เบียดชิดจนหัวไหลชนกันเพื่อไมใหศีตลาเปนกังวลเรื่องฟาฝน
ภายนอก
“ดูซิมีอะไรกินบาง”
ศีตลาสะดุงเล็กนอยเพราะเสียงฟารองที่ดังขึ้น เธอขยับตัวเอน
เขาไปหากาคีนน เขาก็พาดลําแขนกอดเอวเธอไว หญิงสาวบอกรายการ
อาหารที่เธอทํา แลวก็ปอนกาคีนนดวยเพราะแขนขางหนึ่งของเขาทําหนาที่
กอดรัดเธออยู

‘เรากับเขาสนิทกันเกินไปหรือเปลา’

ศีตลามองแผนหลังของชายหนุมที่นั่งหันหลังใหเธอ อางอาบนํ้าใน
หองนํ้าขนาดใหญของกาคีนน ตั้งอยูบนพื้นที่ยกระดับขึ้นมาจากพื้นหองนํ้า
หนึ่งขั้น
เพราะเธอกลัว เขาก็เขามานัง่ เปนเพือ่ น หันหลังใหอา งอาบนํา้ ทีศ่ ตี ลา
แชตัวอยู ถึงเขาจะเจาอารมณ เอาแตใจ แตก็มีอีกนับครั้งไมถวนที่เขา
เอาใจใสและทําตัวนารักกับเธอ
ศีตลาถูกสั่งใหคางที่นี่เพราะฝนขางนอกที่ยังกระหนํ่าตกอยางแรง
เธอเชื่อฟงกาคีนน ไมอยากมีปากเสียงกับเขา และการกลับไปอยูที่บานใน
ชวงฝนตกแบบนี้ ศีตลาก็ไมอยากทํามันนักหรอก การอยูกับกาคีนนทําให
เธออบอุนหัวใจมากกวา
เขาไมเรง ไมสั่งใหเธออาบนํ้าเร็วๆ แตนั่งหันหลังอานหนังสือรอ
เงียบๆ ปลอยใหเธอใชเวลาดูแลตัวเองตามสบาย แตศตี ลาก็เกรงใจชายหนุม
หญิงสาวรีบอาบนํ้า ดวงตาจับจองอยูที่แผนหลังของเขา เพราะการตรึง
ดวงตาไวตรงนั้น จะทําใหเธอไมหวาดกลัวมากนัก
“คีนนคะ”
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“เสร็จแลว?”
“คะ คีนนรอสักครูนะคะ แพงใสเสื้อคลุมกอนคะ”
ศีตลาหยิบเสื้อคลุมที่พาดอยูขึ้นมาสวม เสนผมของเธอถูกรวบขึ้น
เปนมวยหลวมๆ ลูกผมบางสวนหลุดลุยลงมา เสื้อคลุมที่เธอสวมมันเปน
ไซซสําหรับผูหญิง ซึ่งในเพนตเฮาสของกาคีนนมีเตรียมไวใหเธอ ดวย
เหตุผลที่เธอตองมาคางที่นี่หลายครั้ง
แรกๆ มันก็ไมชนิ แตตอนนีก้ ารเขาออกในเขตเพนตเฮาสของกาคีนน
ก็กลายเปนเรื่องที่ศีตลาทําเปนประจํา แตเธอจะมาที่นี่ตามลําพังก็เมื่อเขา
ไมอยูประเทศไทย และเธอตองคอยดูแลเจาหลับปุย แตคําพูดอนุญาต
ของเขาในวันนี้ ทําใหเธอรูสึกอิ่มเอิบในหัวใจ
‘เราคิดไดไหมวาเราพิเศษ’
แมกระทัง่ พริษา ก็ยงั ไมเขาใจ เธอกับกาคีนนสนิทสนมกันถึงขนาดนี้
ทําไมความสัมพันธถงึ ไมกา วไปขางหนาเสียที ศีตลารูด วี า มันไมงา ย ยิง่ ใกล
ก็ยิ่งไมมั่นใจ ยิ่งตองระมัดระวัง เพราะถาหากเขาไมไดคิดเหมือนที่เธอคิด
นั่นก็หมายถึงเธอตองเสียเพื่อน
‘ปากแข็ง?’
ไมใชหรอก แตเพราะเธอกับเขาใกลกันเกินไป จนการพูดเรื่องงายๆ
กลายเปนยาก และเรื่องแบบนี้มันก็ละเอียดออน ความสัมพันธของเธอกับ
กาคีนน คือความสัมพันธที่เธอตองการทะนุถนอมและไมพรอมจะสูญเสีย
มันไป
“คีนนคะ”
“มือเย็น”
ศีตลาวางมือลงบนไหลกวาง กาคีนนตะปบมือใหญลงบนมือนุม เขา
หันไปมองเธอ เมื่อเห็นวาเธอสวมเสื้อคลุมเรียบรอย ชายหนุมก็ลุกขึ้นยืน
ออมแขนของเขาโอบรางศีตลาเขามาชิด หญิงสาวก็เบียดกายเขาไป
หาอยางไวเนื้อเชื่อใจ รางละมุนถูกชอนอุมขึ้นจากพื้น และกาคีนนก็พาเธอ
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เดินออกไปจากหองนํ้า ตรงไปที่หองแตงตัว
“ใสเสื้อผาซะ ฉันจะนั่งรอ”
กาคีนนวางเธอลงบนพืน้ แลวก็เดินไปนัง่ เบีย่ งตัวหันหลังใหบนโซฟา
เขาเปนสุภาพบุรุษ การดูแลที่เธอไดรับจากกาคีนนใกลชิดเหลือเกิน แตใน
ขณะเดียวกันเขาก็ใหเกียรติเธอมากดวย ถาหากเขาตองการมากกวาที่เปน
อยู มีหรือที่ศีตลาจะขัดขวาง แตกาคีนนก็ไมเคยลวงเกินเอาเปรียบ
“เร็วหนอย ตัวยิ่งเย็นอยูดวย เดี๋ยวไมสบาย”
“คะคีนน”
ชายหนุมกลาวสําทับ ศีตลาก็ตองเรงมือ จากที่ยืนอมยิ้มแกมตุย
เจาตัวก็หันไปเปดตูเสื้อผา มีชุดนอนของเธออยูในตูนั้น เสมือนวาเธอเปน
เจาของพื้นที่สวนหนึ่งในเพนตเฮาสของกาคีนน ศีตลาดึงชุดนอนสีขาว
ออกมาสวม
ชัน้ ในของตัวชุดเปนชุดยาวถึงเขา มีสายคลองไหลเสนเล็กๆ สวมทับ
ดวยชุดชั้นนอกที่เปนผาเนื้อบางยาวกรุยกรายจรดพื้น เสื้อของชุดตัวนอก
เปนแขนยาวมีระบายทีป่ ลายแขน ศีตลาสะบัดเสนผมยาวสลวยไปดานหลัง
แลวก็เดินเขาไปหากาคีนน
หญิงสาวทรุดตัวนัง่ ลงดานหลังของเขาบนโซฟาตัวเดียวกัน เรียวแขน
กอดรัดเอวหนา แลวก็ซบใบหนาเขาไปชิดกับแผนหลังของชายหนุม กาคีนน
ทาบมือลงบนมือนุม ศีตลาก็พลิกมือเพื่อเกี่ยวจับกับมืออบอุนของเขา
“หนาวหรือไง”
“คะ แพงหนาว”
กาคีนนประคองจับมือเธอ ถูเบาๆ แบงปนไออุน จากมือของเขาใหเธอ
ศีตลายิ้มออนโยน ถูแกมกับแผนหลังของชายหนุมเบาๆ
“คีนนตัวใหญจังคะ แพงตองกอดสุดแขนแนะถึงจะรอบ”
“เพิ่งรูหรือไง”
“คงเพราะแพงอยูใกลชิดคีนนมานานแลว เขาปที่แปดแลวนะคะที่
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เรารูจักกัน”
“อืม”
“คีนนคะ”
‘เราจะอยูดวยกันตลอดไปไดไหมคะ’
ศีตลาเกือบหลุดปากถาม แตเธอก็ไมกลาถาม กาคีนนจับมือเธอ
แลวก็หมุนตัวหันไปหาหญิงสาว คนทีเ่ อนตัวกอดซบแผนหลังของเขา ก็เลย
ตองยืดตัวขึ้น
“มีอะไรหรือไง”
“เปลาคะ”
ศีตลายิ้มออนโยน กาคีนนนิ่วหนา เขาจองหนาเธอนิ่ง จนหญิงสาว
ตองยกมือขึ้นลูบแกมเขาเบาๆ ระหวางเธอกับกาคีนน แมจะใกลแตก็
เหมือนมีกําแพงที่มองไมเห็นดวยตาเปลา กําแพงนั่นคือความกลัวที่ทําให
ศีตลากลายเปนคนขี้ขลาด
“เธอมีเรื่องจะพูดใชไหม”
“อุย!” ฟาภายนอกคําราม ศีตลาสะดุงเพราะตกใจ แตเธอก็ไมถึงกับ
ขวัญเสีย แตอาการเทานั้นก็เพียงพอแลวที่จะทําใหกาคีนน ชอนรางเธอขึ้น
ดวยลําแขนแข็งแรง วงแขนของบุรุษหนาดุโอบอุมเธออยางทะนุถนอม
บัน้ ทายของศีตลายายจากบนโซฟาราคาแพงขึน้ ไปอยูบ นตักทีป่ ระเมิน
มูลคาไมไดของกาคีนน และลําแขนแข็งแกรงนัน้ ก็โอบกอดเธอไว หญิงสาว
ซุกตัวเขาไปหาออมอกของเขา รางกายของเธอไมเคยปฏิเสธความใกลชิด
จากกาคีนน
ศีตลาเลื่อนใบหนาไปซุกอยูกับตนแขนของเขา กาคีนนก็โอบกอด
แล ว โยกตั ว เธอเบาๆ เหมื อ นกํ า ลั ง ปลอบโยนเด็ ก น อ ยผู  กํ า ลั ง ตื่ น กลั ว
ชายหนุมกดคางลงบนศีรษะของศีตลา ความใกลชิดทําใหแมกระทั่งเรื่องที่
เธอกลัว ก็กลายเปนเรื่องที่เปยมไปดวยความสุข
“ไปที่เตียงดีไหม”
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“คะคีนน”
ศีตลามีหนาที่แคตอบ เธอแทบไมตองขยับตัวดวยซํ้า เพราะกาคีนน
อุมเธอขึ้นเหมือนเธอเปนสิ่งของไรนํ้าหนัก แลวก็พาเธอออกไปที่หองนอน
เตียงซึ่งเธอเคยนอนกับเขามากกวาหนึ่งครั้ง แตก็ยังไมเคยมีอะไรเกินเลย
ถึงขั้นลึกซึ้ง
“คีนนอุมแพงเหมือนเจาชายอุมเจาหญิงเลยคะ”
ผูหญิงเรือนกายบอบบาง แตใบหนาสวยสะคราญจับตา ถูกชอนอุม
ไวในออมแขนแข็งแกรงของบุรุษรูปรางสูงใหญ
“หนาตาแบบนี้ก็เปนเจาหญิงไดอยูหรอก”
“คีนนพูดวาอะไรนะคะ”
ศีตลามัวแตกอดรัดเขา อิ่มอกอิ่มใจกับการดูแลที่ไดรับจากกาคีนน
จนไมทันฟงที่ชายหนุมพูด คําตอบที่เธอไดรับคือความเงียบ เธอรูจักเขาดี
ความเงียบนั้นคือคําตอบวาเขาจะไมพูดซํ้าอีก
หญิงสาวก็ไมเซาซี้ เธอเขาใจกาคีนน ใกลชิดเขาและชินกับเขาจนไม
เก็บเรื่องเล็กนอยมาบั่นทอนความรูสึก เธอควรมีความสุขอยูในออมอกที่
เธอปรารถนาอยากใหเปนของเธอคนเดียวตลอดไป
“ขอบคุณคะคีนน”
เธอกลาวขอบคุณชายหนุม เมื่อกาคีนนพาเธอไปถึงเตียงนอน เขา
ทรุดตัวนั่งลง และก็วางรางของเพื่อนสนิทคนสวยใหนั่งซอนลงบนตัก
ศีตลาขอบคุณความกลัวของเธอ เพราะมันทําใหเธอไดรับการทะนุถนอม
จากกาคีนน
“ฉันมีงานตองทํา เธอนอนไปกอนนะ”
“คะคีนน”
กาคีนนประคองรางนุมหอมละมุนในออมแขนของเขาลงบนเตียง
ชายหนุมดึงผาหมขึ้นคลุมเรือนกายของหญิงสาว แลวก็ยื่นมือไปหาเธอ
“ขอบคุณคะคีนน”
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ศีตลาความือเขาเอาไว กาคีนนจะอยูเปนเพื่อนเธอ จับมือเธอจนกวา
เธอจะหลับ เขาถึงจะผละจากเธอไปเพื่อทํางานของเขา
“ไมเปนไร”
กาคีนนนั่งอยูบนเตียง มือเขาอยูในการกอบกุมของศีตลา หญิงสาว
กอดมือเขาเอาไว ชายหนุม ใชมอื อีกขางยืน่ ไปแตะลงบนแกมเนียนใส ลูบไล
แผวเบา
“ราตรีสวัสดิ์”
“ราตรีสวัสดิ์คะคีนน”
ศีตลาขยับมือทีโ่ อบกอดมือเขาไว เปลีย่ นไปจับมือเขา แทรกนิว้ เขาไป
หานิ้วแข็งแกรงของชายหนุม กาคีนนกอบกุมกระชับจับมือเธอ ศีตลากําลัง
จะผล็อยหลับ เสียงฟาดังคํารามภายนอกก็ทําใหหญิงสาวสะดุงลืมตาขึ้น
กาคีนนโนมตัวลงไปหาเธอ เทาแขนขางทีเ่ ปนอิสระจากมือของศีตลา
ลงบนหมอนที่เธอหนุนอยู ริมฝปากอุนรอนจูบแผวเบาลงบนหนาผากนูน
สวย ปลอบโยนเธอดวยเสียงทุมหู ดวงตาตื่นกลัวของศีตลาอยูหางจาก
ดวงตาของกาคีนนเพียงแคคืบเดียว
ใบหนาของเขาชางใกลชิดกับเธอเหลือเกิน หญิงสาวหายใจแรง
เพราะอาการตกใจ กาคีนนขยับมือที่อยูบนหมอนทาบเขากับศีรษะของเธอ
เขาลูบเบาๆ จูบซํ้าลงบนหนาผาก ศีตลาสูดลมหายใจเขาออกลึกๆ แลวก็
ปดตาลง
“คีนนขา บอกใหแพงฝนดีไดไหมคะ”
“ฝนดี”
เขาจรดริมฝปากลงบนขมับบอบบาง แลวก็คางใบหนาไวแบบนั้น
มือที่ทาบอยูบนศีรษะก็ยังลูบไลแผวเบา มือที่กุมจับกับเธอก็ยังกระชับ
ไมปลอย ศีตลาผล็อยหลับไปในที่สุด แตกาคีนนก็ยังนั่งนิ่งอยูแบบนั้น
กระทั่งแนใจแลววาเธอหลับลึก เขาถึงขยับถอยหางอยางระมัดระวัง
ชายหนุมลูบแกมเนียนแผวเบา แลวก็ยกนิ้วที่เพิ่งสัมผัสกับแกมใส
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ขึ้นมาจรดจมูก สูดดมกลิ่นหอมจากผิวกายสาวที่ยังกรุนติดอยูบนนิ้วเขา
กาคีนนยื่นแขนไปกดปุมควบคุมไฟตรงผนังเหนือโตะขางเตียง เขาปดไฟ
ทุกดวง แตเลือกเปดโคมไฟเหนือเตียงนอนในระดับความสวางตํ่าที่สุด
เพื่อใหหองมีบรรยากาศอบอุนสําหรับชวงเวลาพักผอนของศีตลา
เสร็จเรื่องกับคน เขาก็ลุกขึ้น ออกไปจากหองนอน แลวก็เดินไปหา
เจาหลับปุยจอมขี้เกียจ ยกมันขึ้นอุม แลวก็พามันไปสงถึงหองนอนของมัน

งานของกาคีนนทําใหเขานึกถึงผูใหกําเนิดดวยอารมณไมปกตินัก

เพราะเขาเกิดมาเปนทายาทของตระกูลมหาเศรษฐี มิหนําซํ้ายังเปนทายาท
คนเดียว กิจการทุกอยางของบรรดาญาติพี่นองที่ไรลูกหลานจึงถูกโยนลง
บนสองบาของเขา
กิจการในเครือมาแต็งคือการบริหารธุรกิจยักษใหญหลายอยาง
นอกจากนี้ยังมีหองเสื้อชื่อดังระดับโลกของคาปรี มาแต็ง ผูเปนบิดาที่เขา
ตองรับหนาทีด่ แู ล พวงดวยการเปนหนึง่ ในดีไซนเนอรของแบรนด งานของ
กาคีนนไมใชแคลนมือ แตจะเรียกวาทวมตัวของเขาก็ยังได
หลายครั้งชายหนุมก็เคยนึกสงสัย ทําไมบิดามารดาถึงไมทําลูกออก
มาเยอะๆ จะไดแบงงานกันทํา แตถึงจะขุนเคือง กาคีนนก็ไมมีสิทธิ์อะไร
นอกจากกมหนากมตาทํางาน ในขณะที่บิดาผูรื่นรมยของเขาอยูในชวง
การพามารดาฮันนีมูนรอบโลก
‘รอบที่เทาไรนะเหรอ?’
ตอบไดเลยวานับไมถวน คาปรี มาแต็ง เปนคนรื่นรมยที่นาโมโห!
บิดาสนุกสนานกับการทําใหเขาขุนเคือง ในชวงที่บิดาไมอยูชวยทํางาน งาน
ของเขาก็ยิ่งทวมทนตัวเองมากยิ่งขึ้น
ชายหนุมระบายโทสะของเขาดวยการทํางาน ทํางาน และทํางาน ฝน
ขางนอกหยุดเมือ่ ไหรกาคีนนกไ็ มทนั สังเกต รูต วั อีกที สีรตั ติกาลของทองฟา
ก็สวางสดใส เพราะดวงอาทิตยที่กําลังเคลื่อนตัวขึ้นมาแทนดวงจันทร
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กาคีนนยังไมไดนอน เขายังสวมเสื้อคลุมตัวเดิมบนตัว ชายหนุม
ปดตาลงหลังจากปดแฟมเอกสารทีเ่ ขาเพิง่ ลงนามเรียบรอย กลิน่ หอมละมุน
คอยๆ ใกลเขามาหาเขา กระทั่งมือนุมวางลงบนไหลกวาง กาคีนนเอนตัว
ไปดานขาง ศีรษะของเขาพิงเขากับเรือนกายของศีตลา
“พักไดหรือยังคะ”
“อืม เสร็จแลว”
เสร็จแลวของกาคีนน คือเสร็จงานที่เขาทําอยูบนโตะ แตงานที่คอย
เขาอยูบริษัทคือสวนที่แยกออกจากกัน เพราะกิจการของมาแต็งที่กระจาย
อยูหลายแหงทั่วโลก ทําใหกาคีนนมีเวลาพักนอยมาก
“คีนนพักหนอยดีไหมคะ”
ศีตลาบีบนวดไหลเขา อีกมือทาบเขากับแกมของชายหนุม ลูบไล
แผวเบาเหมือนตองการปลอบประโลมเขาใหหายเหนื่อย
“พักยังไง”
“พักสายตาหลับสักชั่วโมง แลวคอยอาบนํ้า แพงจะเตรียมมื้อเชาให
คะ”
“ก็ดีเหมือนกัน”
กาคีนนลืมตาขึ้นมาชาๆ สิ่งที่เขาเห็นคือรอยยิ้มออนโยน และสัมผัส
ออนหวานจากมือนุมที่แตะตองอยูบนเรือนกายของเขา
“ไปคะ แพงพาไปนอนนะคะ”
เธอเอยปากชวนอยางนารัก หญิงสาวจับมือชายหนุมพาเขาไปที่
หองนอน เตียงหลังเดิม แตผลัดเปลี่ยนกัน ตอนกลางคืนเขาทําหนาที่สง
เธอเขานอน ศีตลาทําหนาที่นั้นในตอนกลางวัน
หญิงสาวชวยปลดเสื้อคลุมใหชายหนุม ทําใจแข็งมองแผนหลังของ
เขาที่เปลือยเปลา กาคีนนสวมบอกเซอรติดตัว ทําใหเธอไมตองเขินมากนัก
เขาเลื่อนตัวขึ้นไปบนเตียง ศีตลาที่นําเสื้อคลุมไปพาดไวบนโซฟา ก็เดิน
กลับไปที่เตียง ชวยหมผาใหเขา
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“นอนหลับไดเลยนะคะ ถึงเวลาแพงจะมาปลุกคะ”
เธอปดเสนผมบนหนาผากของชายหนุม กาคีนนพยักหนารับ ปดตา
ลงแลวก็หลับทันที ศีตลาพิศมองใบหนายามหลับของเขา เกินกวาที่จะ
อดใจไหว หญิงสาวโนมใบหนาเขาไปชิด จูบหนาผากชายหนุมเบาๆ แลวก็
ถอยหางเพื่อไปเตรียมมื้อเชาใหกาคีนน

“หลับปุย”

เจาหลับปุยกวัดแกวงหางเปนพวงของมันรับรูวาศีตลาสงเสียงเรียก
มันแตไมยอมตื่น หญิงสาวยกมือขึ้นกอดอก มองเจาแมวตัวกลมที่ชอบ
นอนเปนชีวิตจิตใจ
“ตื่นไดแลว”
หญิงสาวปรบมือปลุกมัน แตความครื้นเครงของเธอไมมีผลกระทบ
ใดๆ ตอเจาหลับปุย เพราะมันยังคงขดตัวกลมปุกลุกนอนหลับอยางมี
ความสุขตอไป
“หิวหรือยัง อาหารนะ จะกินไหม”
นอกจากชอบนอนแลว มันยังตะกละ ไดยินคําวา ‘อาหาร’ มันก็
ลืมตาทันทีเหมือนวามันฟงถอยคําที่ศีตลาถามมันรูเรื่อง
“ถาหิวก็ลุกขึ้นแลวตามออกมา”
ในหองของหลับปุยมีโซนสําหรับใหมันกินอาหาร แตศีตลาอยากให
มันลุกขึ้นเดินบาง เจาหลับปุยยอมลืมตาขยับตัวลุกขึ้น แตก็ยังลีลาดวย
การบิดขี้เกียจสารพัดทาทาง แลวถึงเดินตวมเตี้ยมตามศีตลาออกมาจาก
หองนอนของมัน
“ตามมาๆ”
ศีตลาเตรียมอาหารไวใหมันในหองนั่งเลน เพื่อที่เจาหลับปุยจะได
เดินมากสักหนอย เมื่อไปถึงบริเวณที่เธอเตรียมอาหารเม็ดไวใหมัน
“กอนกินก็ตองมีขอแลกเปลี่ยนนะ”
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ศีตลานั่งลงบนพื้น ใกลกับถวยอาหารของเจาหลับปุย เธอมีตะกรา
อุปกรณที่เตรียมดูแลมันเอาไว เจาแมวขี้เกียจแตฉลาดเปนกรดถึงกับ
เบรกเทาหยุดกะทันหัน
“มาหาแพงเร็วเขา ถาไมมาไมไดกินนา”
มันยืนนิง่ ครุน คิด แตคงสรุปกับตัวเองไดวา ไมมที างเลือกอืน่ นอกจาก
ตองยอมศีตลา เจาหลับปุย จึงอุย อายเขาไปหาเธอ กอนทีม่ นั จะไดรบั ประทาน
อาหาร ศีตลาก็จัดการเช็ดหนา เช็ดตา แลวก็ทําความสะอาดเจาหลับปุย
ยามเชาจนเสร็จเรียบรอย
“หลอหรือยังดูหนาหนอยสิจะ”
หญิงสาวประคองจับหนากลมๆ ของมัน กมหนาลงไปหอมมัน แลว
ก็ปลอยเจาหลับปุยไปที่ถวยอาหารของมัน ซึ่งวางอยูในชั้นวางสําหรับแมว
ยกสูงขึ้นจากพื้นในระยะที่เหมาะสม
“เชิญตามสบายนะคะทานปุย”
ศีตลายื่นมือไปลูบหัวมันเบาๆ แลวก็เก็บของในตะกรา นําไปเก็บที่
หองเก็บอุปกรณ ซึง่ มีชนั้ สําหรับเก็บของใชสว นตัวของเจาหลับปุย โดยเฉพาะ
กาคีนนเลีย้ งดูมนั อยางดี แตสาํ หรับชายหนุม ทุกอยางตองแบงแยก
ของใชของคนก็คอื ของคน ของสัตวกค็ อื ของสัตวเลีย้ ง ไมมกี ารใชผสมปนเป
กันเปนอันขาด
แมแตอางสําหรับซักลางทําความสะอาด เจาหลับปุยก็มีอางสวนตัว
ของมัน และมีเครื่องซักผาขนาดเล็กสําหรับซักเสื้อผาและผาขนหนูของใช
ของมันแยกสวนออกมา
ศีตลาทําความสะอาดผาที่ใชเรียบรอยก็ลางมืออีกรอบ แลวก็เดินไป
ที่หองนอน หญิงสาวเตรียมอาหารเรียบรอยแลว แตยังไมไดตั้งโตะ รอให
กาคีนนอาบนํ้าเธอคอยตั้งโตะอาหารตอนนั้น หญิงสาวเดินไปหาเขาที่เตียง
“คีนนคะ”
เธอนัง่ ลงบนขอบเตียง โนมตัวไปหาชายหนุม เสียงหวานแผวเบานั้น
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สามารถปลุกเขาได เพราะกาคีนนรูสึกตัวทันที
“อาบนํ้าไดแลวคะ”
อยากจะหอมแกมคนงัวเงียสักฟอด แตเธอก็ไมกลา เพราะเขามีสติ
แลว กาคีนนขยับตัวลุกขึ้น ศีตลานั่งยิ้มหวานสงใหชายหนุม กาคีนน
เอนตัวเขามาหาเธอ ซบหนาลงบนบาบอบบาง ใบหนาของเขาคลอเคลียกับ
ผิวเปลือย
เพราะเดรสแบบเกาะอกสีขาวที่เจาตัวสวม ทําใหชวงบาของเธอ
เปลือยเปลา เขาสูดกลิ่นหอมละมุนจากผิวสาวเขาปอด ศีตลายกแขนขึ้น
โอบกอดผูช ายตัวใหญเอาไว เขาทํางานหนัก และเธอก็ไมอยากขัดใจ รวมถึง
เรื่องงานปารตี้ เธอก็ไมอยากถามใหกาคีนนขุนเคือง เธออาจตองยอมให
พริษางอนแลวคอยตามงอเพื่อนเพราะเธอคงไมไปงานปารตี้ที่รูวาจะทําให
กาคีนนไมพอใจ
“แพงทําพะแนงเนื้อของโปรดของคีนนดวยนะคะ”
กาคีนนทาํ เสียงรับรูใ นลําคอ อาหารโปรดของเขาคือพะแนงเนือ้ ฝมอื
ศีตลา โปรดในที่นี้คือเขาจะรับประทานมากกวาปกติ หญิงสาวตั้งใจเตรียม
เพื่อเขา แตกาคีนนชอบรับประทานกับขนมปงอบรอนมากกวาขาวสวย

“แพงอบขนมปงไมทัน มื้อนี้กินกับขาวสวยกอนนะคะ”

ผูห ญิงสวยและเซ็กซีเ่ หลือรายเดินคลองแคลวคอยบริการเขา กาคีนน
มองตามเธอ เรือนกายของเธอเยายวนทําใหเธอดูนาปรารถนาโดยที่ไมตอง
พยายามทําตัวเซ็กซี่ สิ่งนั้นมันเกลื่อนอยูบนตัวของเธออยางเปนธรรมชาติ
ชายหนุม ไมแปลกใจทีม่ ผี ชู ายตามจีบเธอยาวเปนหางวาว คนพวกนั้น
เขาไมถึงตัวศีตลาก็เพราะมีเขาขวางอยู และหญิงสาวก็ไมไดใหความสนใจ
คนที่ตามจีบพวกนั้นดวย กาคีนนพอใจกับการวางตัวของเธอ เพราะถา
หากเธอเลนหูเลนตาโปรยเสนหใสคนที่ตามจีบ เขาก็คงหงุดหงิดและอาจ
ถอยหางจากเธอไปเลย
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ศีตลาเปนผูหญิงที่ทําใหเขารูสึกวาเธอมีคุณคาในตัวเอง เธอเปน
ผูหญิงสมัยใหม แตไมไดเปรี้ยวจี๊ดจาดจนเข็ดฟน ในขณะที่เกิดมาเปน
ลูกหลานคนมีอันจะกิน เธอก็ไมไดงอมืองอเทาใชจายเงินมรดกไปวันๆ
ศีตลาขยันทํางาน กิจการที่เธอทํา หญิงสาวเลือกทําในสิ่งที่เธอชอบและเธอ
ก็ทํามันไดดี
เธอเลือกบริหารกิจการรานกาแฟของเธอใหอยูได มีลูกคาประจํา
และมีรายไดที่เธอสามารถใชจายในชีวิตประจําวันไดอยางไมเดือดรอน
นอกจากเครื่องดื่ม อาหารและขนมก็ขายดีหมดทุกวัน เพราะรสชาติและ
วัตถุดิบที่ศีตลาใหความสําคัญ
“คีนนตองการอะไรอีกไหม”
“ไมแลวละ มานั่งเถอะ”
สิ่งหนึ่งที่กาคีนนประทับใจในตัวเธอคือความทันสมัยที่เกลื่อนไว
ดวยความออนหวาน ศีตลาพูดจาไพเราะ เขาชอบผูหญิงพูดเพราะ ผูหญิง
ทีพ่ ดู จาหยาบคายไมเคยอยูใ นสายตาของกาคีนน ศีตลาพูดเพราะกับทุกคน
ไมแบงแยกชนชั้น แตจะออนหวานและออนโยนกับเขาเปนพิเศษ
“คีนนจะดื่มกาแฟเลยไหมคะ หรือจะไปดื่มที่รานของแพงคะ”
“ดื่มที่ราน”
ถาหากเขาดื่มกาแฟที่นี่ ศีตลาจะไมใหเขาดื่มกาแฟซํ้าอีก กาคีนน
ยอมใหเธอดูแลควบคุมเขาเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ก็เพราะรูวาเธอหวังดี
กับรางกายของเขา
“อรอยไหมคะ”
“อรอย”
“ถาคีนนอยากกินกับขนมปง วันนี้มื้อเย็นแพงจะมาทําใหอีกคะ แลว
ก็จะอบขนมปงใหดวย”
“เอาสิ”
ศีตลาที่กําลังทรุดตัวนั่งลงบนเกาอี้ตรงขามกับชายหนุมลอบยิ้ม
52 เพื่อนสนิทมาเฟย

เพราะนัน่ หมายถึงวา วันนีเ้ ธอกับเขาจะไดใชเวลาหลังเลิกงานอยูด ว ยกันอีก
“วันนี้มีประชุมนาจะเลิกคํ่า ใหคนขับรถมาสงกอน ปดรานแลวมาได
เลย”
“คะคีนน”
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