บทนํา

จุดเริ่มตนของคุณเลขาฯ

ละอองดาว พบคนดี มีนัดกับเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต

ชั้นอนุบาลกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัย แมตอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย
จะเลือกเรียนคนละคณะ แตก็ยังติดตอกันสมํ่าเสมอ ความสนิทสนม
ไมเคยเปลี่ยน
ครอบครัวสนิทกันดี ทั้งสามสาวก็มีความสัมพันธแนนแฟน
ไมตางจากพี่นองคลานตามกันมา
แตบทจะมีเรื่องซวยเกิดขึ้นในชีวิต ก็ตองเกิดขึ้นพรอมกันดวย
เหรอ? ละอองดาวสบตากับเพื่อน แลวก็เลื่อนไปสบตากับเพื่อนอีกคน
แลวทั้งสามสาวก็ถอนหายใจออกมาพรอมกัน
“โอย! ฉันอยากจะบาตาย”
เจาของเสียงอันดัง ทาทางใกลคลุมคลั่งนั้นคือ พราวตะวัน ศัตรู
ตองพาย แมสาวหนาหวานที่มีนิสัยหาวหาญแตกตางจากหนาตาลิบลับ
พราวตะวันลุกขึ้นยืน เอามือขยี้หัวตัวเอง ไมหวงสวย เพราะ
เรื่องความสวยพราวตะวันไมเคยใหความสนใจ ที่เกิดมาแลวสวยได
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ขนาดนี้ เพราะบิดามารดาใหมา พราวตะวันไมไดรองขอ
พราวตะวันใกลจะอาละวาดแลว!
สกาวเดือน มั่งมีความสุข รีบลุกขึ้นขยับเขาไปหาเพื่อน แลวก็
จัดการยกมือขึ้นปดปากพราวตะวัน อีกมือออกแรงดึงแมสาวหาว
ใหนั่งลงบนเกาอี้ แลวก็กํามือทุบลงบนหลังของเพื่อน
พราวตะวันมีอาการเหมือนจุกแนนทีอ่ ธิบายไมถกู บรรยายไมได
แตการแหกปากโวยวายตองหยุดลงกะทันหัน แลวเปลีย่ นไปไอค็อกแค็ก
แทน
“ฉันขอโทษนะแก”
เสียงขอโทษขอโพยดวยความตกใจของสกาวเดือนดังขึน้ เธอยิม้
จืดเจื่อนใหเพื่อน ทํายังไงได สกาวเดือนดันมีรูปรางบอบบางออนแอน
สวยโสภาเหมือนจะปลิวลม แตแรงเยอะเหมือนนักกีฬายกนํ้าหนัก
ไมมีผิด!
“ไอเดือน แกจะฆาฉันเหรอ”
“ฉันเปลานะ ฉันแคจะหามแก ฉันตบเบาๆ เอง”
“เบาบานแกนะสิ”
“สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย…”
“หยุด!”
สกาวเดือนและพราวตะวันหันไปมองจองละอองดาวและกลาว
ขึ้นพรอมกัน คนที่ยกมือขึ้นประกบเขาหากันแลวเริ่มสวดมนตบทแผ
เมตตายกมือขึ้นสูงเล็กนอย กอนจะลดมือลง
“แกจะมาแผเมตตาอะไรตอนนี้ไอดาว”
“ก็แกกับตะวันทะเลาะกันไมหยุด ฉันก็เลยแผเมตตาเพื่อให
พวกแกไดสติ ดูสิยังทองไมจบบทเลย พวกแกก็ไดสติแลว”
ละอองดาวพูดเสียงนุมละมุน แลวก็ยิ้มตาใสจริงใจสงไปให
เพือ่ นรัก สกาวเดือนกับพราวตะวันหันมาสบตากันแลวก็ตอ งถอนหายใจ
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ออกมาเฮือกใหญ
“แลวทําไมแกไมแผเมตตาใหตัวเองบาง เผื่อจะไดชวยแกจาก
สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น”
“ฉันสวดแลวเดือน”
“แตไมไดผล?”
“คงเปนเพราะฉันกับเขาทํากรรมรวมกันมา ชาตินี้ฉันถึงตองไป
ชดใชกรรมใหเขา ความจริงฉันก็ทําใจลําบากเหมือนกันนะ การทํางาน
กับผูช าย ก็ตอ งพบเจอกันบอยๆ อาจจะมีการแตะเนือ้ ตองตัวกัน เรือ่ ง
แบบนั้นผิดศีลดวยสิ”
พราวตะวันอยากจะเอาหัวโขกกําแพงใหรูแลวรูรอด ละอองดาว
มีความคิดแปลกประหลาด กระทัง่ คําพูดก็ยงั แปลกประหลาด แตทคี่ บ
กันมาได ก็คงเพราะพวกเธอแตละคนมีความประหลาดในตัว จนไมมี
ใครคบเลยตองคบกันเอง
“แกนี่ก็คิดไปไดนะไอดาว”
“มีอะไรเหรอตะวัน”
“ไมมีหรอก อยาสนใจฉันเลย”
“สรุปวาแกยอมที่จะไปทํางานเปนเลขาฯ ใหคุณรอมแลวใชไหม
ไอดาว”
ละอองดาวถอนหายใจแรงๆ แลวก็ยกมือทาบหนาอก กอนจะ
พยักหนากับเพื่อน ซึ่งแตละคนก็มีปญหาแตกตางกันไป
ที่นัดพบกันในวันนี้ ก็เพื่อแชรปญหาและอยากระบาย แตก็คง
ยากทีจ่ ะแกไข อยางละอองดาวเองก็ตอ งไปทํางานกับหนุม ไฮโซเนือ้ หอม
รอม มารวิค วิศณุราช
หรือชื่อที่ใชในวงการธุรกิจโลกวา มารวิค แมคโลวิค
“ใชจะเดือน คุณปาตองการความชวยเหลือ ฉันคงปฏิเสธไมได
ฉันตองทํางานกับคุณรอม จนกวากรรมที่เรารวมทํากันมาจะสิ้นสุดลง”
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“ขอใหแกโชคดีนะดาว”
“ถาไอเจานายนัน่ เกิดหืน่ แลวคิดจะทําอะไรไมดกี บั แก แกโทรศัพท
หาฉันเลยนะ ฉันจะสงไอเดือนไปจัดการใหเอง”
“อาว ทําไมแกไมไปเองไอตะวัน”
“เดือน แกก็ถามไมคิด แกแรงเยอะกวาฉัน จะสูกับผูชายตัวโต
แบบนั้นก็ตองอาศัยแรงของแกแลวละ”
“เพื่อนทรยศ”
“เรื่องแคนี้แกชวยดาวมันไมไดหรือไง”
“สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย…”
“หยุด!”
ละอองดาวไมมีโอกาสไดทองจนจบ สติของเพื่อนก็กลับมาอีก
จนได ละอองดาวคลี่ยิ้มหวานลํ้า ทําเอาสกาวเดือนกับพราวตะวันตอง
ถอนหายใจออกมาพรอมกัน
“เฮอ!”
“ไดสติกันแลวสินะ”
“ถาแกคิดแบบนั้นแลวสบายใจ ก็ตามสบายเถอะดาว”
“ตะวันหมายความวายังไงเหรอ”
“ชางเถอะ แกไมตองสนใจฉันหรอก”
พราวตะวันหันไปกอดพนักเกาอี้แทนการสนทนากับละอองดาว
ละอองดาวเหมือนจะยอมรับปญหาของตัวเองได แตกบั พราวตะวันละ?
ไมเลย!
พราวตะวันไมอยากยอมรับ!
“แตดีนะที่แกทําใจได ดาว”
“ฉันไมมีทางเลือก”
ละอองดาวไมมีทางเลือก จะบอกวากลับตัวก็ไมได จะเดินตอไป
ก็ถูกฉุดรั้งเอาไว ไปทางซายก็ถูกขวาง ไปทางขวาก็โดนบีบ
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บัญชาของแม!
ทําใหละอองดาวหมดสิ้นหนทาง เมื่อไมมีทางออก ละอองดาว
ก็ตองใหกําลังใจตัวเองดวยการปลอบโยนตัวเองตามความเชื่อของเธอ
“ขอใหแกโชคดีดาว คุณรอมไดชื่อวาเปนเพลยบอยดวยนะ”
“คงไมเปนไรหรอกเดือน เขาคงไมสนใจฉันหรอก ฉันเช็กขอมูล
ของเขาแลว แฟนสาวของเขาแตละคนมีแตดารา นางแบบ คนดัง แลวก็
ไฮโซเหมือนกันกับเขา แตละคนสวยๆ ทั้งนั้นเลย”
ละอองดาวยิ้มใหเพื่อน สวนหนึ่งที่ทําใหเธอสบายใจขึ้น จากการ
ที่ตองไปทํางานใกลชิดกับรอม ก็เพราะขอมูลเรื่องผูหญิงของเขา
รอมชอบผูหญิงสวย
ละอองดาวคิดวาตัวเองไมใชคนสวย เพราะฉะนั้นละอองดาว
คิดวาเธอจะรอดพนจากการตองถูกเจานายคุกคาม
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ความแนนอนคือความไมแนนอน

ความแนนอนคือความไมแนนอน!

จากที่มั่นใจวาตัวเองจะรอดพนจากเงื้อมมือของ รอม มารวิค
วิศณุราช ละอองดาวก็พบวา
‘เธอคิดผิด!’
“บะ…บอส!”
ละอองดาวกําลังมีปญหาหนักหนวงที่แกไขไมได บอสหนุมเนื้อ
หอมฟุงของเธอ นอกจากเนื้อหอมแลว เขายังเจาอารมณ บาอํานาจ
ชอบสั่ง มิหนําซํ้ายังเอาแตใจตัวเองแบบสุดๆ
บอสบาอํานาจรวบเอวเธอดวยสองมือ จับยกรางเล็กบอบบาง
ของละอองดาวขึ้นไปนั่งบนโตะทํางาน
เปนเลขาฯ ควรตองนั่งเกาอี้หนาโตะทํางานของเจานาย แตนี่
เจานายกลับเลือกใหเธอนั่งบนโตะทํางาน
แบบนี้มันไมถูกตอง!
ละอองดาวไดแคเถียงเขาในใจ ในใจเธอคิดเร็วมาก แตปากเธอ
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พูดชา พูดไมทนั มิหนําซํา้ พอถูกดวงตาดุดนั ของเขามองมา ละอองดาว
ก็เหมือนคนถูกสะกดจิต จะหายใจยังตองหายใจเบาๆ กลัวเขาจนขึน้ สมอง
นับประสาอะไรกับการจะอาปากโตเถียงเขา บอสใจรายลดใบหนาคมเขม
ลงตํ่า
เลขาฯ สาวในชุดเดรสสีขาวยาวคลุมเขา สวมเสือ้ นอกสีดาํ แขนยาว
ทับชุดเดรสนารัก ตื่นตระหนกกับทวงทาที่บอสหนุมกําลังคุกคามเธอ
เลขาฯ กับเจานายไมจําเปนตองใกลชิดกันถึงขนาดนี้ เขายืนอยู
ตรงหนาเธอ แลวยังเบียดตัวเขาไปหาเรื่อยๆ
ละอองดาวพยายามหนีบขาเขาหากัน รอมก็ใจรายเหลือเกิน จับขา
เธอแยกออกจากกัน แลวแทรกกายเขาไปยืนระหวางเรียวขาสวยและ
เทาแขนครอมรางเธอไว
ทานั่งอะไรกัน!
ไมสุภาพเลยสักนิด!
“บะ…บอส”
“ไมตองแกลงทําเสียงสั่น”
“ไมไดแกลงนะคะ”
“เถียง?”
หนาตาออกไปทางฝรั่งมากกวาคนไทย แตกลับพูดภาษาไทย
ชัดเจน ทําเสียงดุดนั ไดนา กลัวเหลือเกิน ตอบปุบ สวนกลับปบ จนเลขาฯ
กลัวหัวหดแลว
“เปลานะคะ”
“เถียง?”
ขมขูกันเขาไปสิ ละอองดาวไมไดเถียงเสียหนอย เสียงมันสั่น
ไปเอง เธอไมไดแกลง เธอจะอาปากอธิบาย แตพอสบกับนัยนตาดุๆ เขา
ละอองดาวก็ขวัญบิน กลัวเขาจนหัวหด ลิน้ เหมือนจะขาดความยืดหยุน
พูดไมออกชั่วขณะ
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“ไมเถียงก็ไดคะ”
ละอองดาวกอดแฟมเอกสารทีถ่ อื ไวเขาหาทรวงอกอวบอัด เหมือน
จะใชมนั ปองกันแผงอกกวางของเจานายหนุม ทีอ่ ยูใ กลเหลือเกิน
ตั้งแตทํางานกับรอม วันแรกจนถึงวันนี้ผานมาสองสัปดาหแลว
ไมมีวันไหนเลยที่ละอองดาวไมถูกเขาดุ หรือหาเรื่องดุ!
“เธอนี่มันยายขี้ฟอง”
“ดาวเปลานะคะ”
“เถียง?”
โอย! ขูกันอีกแลว มองกันดวยสายตาคาดโทษ ละอองดาวคิดวา
ตัวเองคงตองสวดมนตในใจเพื่อขับไลปศาจรายไปใหพนตัว
“หมามี้รูเรื่องที่ฉันมีนัดกับเอลลา”
“โธ…ขาวออกจะดังนี่คะ”
ละอองดาวตอบออมแอม พอเขากมหนาลงไปชิด หญิงสาวก็รีบ
ยกแฟมขึ้นปองกันตัวเอง ไมใหใบหนาของเจานายหนุมอยูใกลใบหนา
ของเธอเกินไป
ตัวเองก็กลัวเขาจนตัวสั่นไปหมด รีบเบี่ยงหนาไปดานขาง ไดยิน
เสียงคํารามของบอสเจาอารมณ เพราะแฟมนั่นกระแทกเขากับหนาเขา
เต็มๆ
แตเธอแรงนอย และเขาหนาหนา คงไมเจ็บอะไรมากมายหรอก
สวนโทสะนั่นนะ เปนของแถมที่ไมไดดั่งใจมากกวา
“แตหมามี้รูจากเธอใชไหม”
รอมกดแฟมเอกสารใหลดตํ่าลง ละอองดาวตองหันไปสบตา
กับเขา หญิงสาวปดปากเงียบ ครุนคิดวาควรตอบยังไงดี
“โกหก ผิดศีลนะ”
รอมยกคํ า พู ด ที่ ห ญิ ง สาวชอบพู ด ติ ด ปากขึ้ น มาบี บ คั้ น เธอ
ละอองดาวหนาหงอย เงยหนาขึ้นมองเขา แลวก็ยอมพยักหนา
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“คะ ก็บอสมีนัดกับคุณเอลลาจริงๆ นี่คะ”
“แตเธอก็ไมควรรายงานหมามี้”
“ดาวจําเปนนี่คะ”
ละอองดาวถูกสงตัวมาเปนเลขาฯ สวนตัวของรอม ก็เพราะ นวิยา
วิศณุราช แมคโลวิค ตองการรูค วามเคลือ่ นไหวของบุตรชาย โดยเฉพาะ
เรื่องผูหญิง
รอมเปนเพลยบอย
รอมเนื้อหอม
และที่สําคัญ…
รอมเปนมหาเศรษฐี!
ในวัยสามสิบตนๆ นอกจากหลอมากแลว รอมก็ยังรวยมาก
ละอองดาวสรุปไดวา นวิยาเปนหวง เกรงวาบุตรชายจะถูกผูหญิงจับ
จึงตองเดินทางไปที่บานไรพรอมสุข ซึ่งเปนไรผลไมในจังหวัดจันทบุรี
ของครอบครัวพบคนดี เพื่อขอให สุพรรษา พบคนดี เพื่อนสนิทตั้งแต
สมัยเรียนชวยเหลือ
สุพรรษาเปนมาย เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแตละอองดาวอายุได
สิบป เพราะสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต การจากไปของ พรอม พบ
คนดี ทําใหสุพรรษาเปนผูหญิงที่ทั้งแกรงและเกง นวิยามองเห็นแลววา
ละอองดาวจะตองมีเลือดแมในตัว และชวยนวิยาในเรื่องนี้ได
ซึ่งละอองดาวไมมั่นใจเลยสักนิด
แตนวิยามั่นใจ
สุพรรษามั่นใจ
ละอองดาวจะทําบาปดวยการขัดใจผูใ หกาํ เนิด และผูใ หญซงึ่ เธอ
รูจักตั้งแตยังเด็กไมได ละอองดาวจึงถูกสงตัวมาทํางานกับรอม
นวิยาไมสนใจเรือ่ งงานของรอม แตเรือ่ งผูห ญิงจะตองถูกรายงาน
อยางละเอียด ละอองดาวทําตามอยางเครงครัด
14 บอสหนุมเนื้อหอม

แตในขณะเดียวกัน ละอองดาวก็ไมใชคนที่จะโกหกใครได
การโกหกไมดี และถาหากโกหก ก็เทากับวาละอองดาวกําลังทําผิดศีล
ความลับจึงไมเปนความลับ รอมจับไดตงั้ แตวนั แรกทีล่ ะอองดาว
เขามาทํางานกับเขา หนาที่ของละอองดาวก็คือสายลับของมารดา
เขาจึงคุกคาม ขมขู ทําใหละอองดาวหวาดกลัวอยางไมคดิ เกรงใจ
หวังบีบใหละอองดาวลาออกจากงาน แตละอองดาวลาออกไมได
“ฉันไลเธอออก”
“อะ…ออกไมไดคะ”
“ทําไม?”
บทสนทนาดุเดือด อารมณของรอมก็เดือดพลาน ในแมคเกรยกรุป
อันยิง่ ใหญ มีใครบางทีก่ ลาขัดคําสัง่ เขา แตยายเลขาฯ หนาจืดนีก่ าํ ลังทํา!
“ดาวรับปากคุณปาไววาจะทํางานกับคุณรอมอยางนอยหกเดือน
ถาดาวยอมใหคุณรอมไลดาวออก ดาวก็ทําผิดศีลสิคะ”
“ทําผิดศีล?”
“ใชคะ ทําตามคําพูดทีใ่ หไวไมได ก็เทากับมุสา มุสาก็เทากับผิดศีล
คะ”
ละอองดาวสัน่ สูอ ธิบาย จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ ชีวติ ของละอองดาว
จึงพลิกควํ่าพลิกหงาย ถูกรอมขมเหงไมเวนวัน
เพราะการไมยอมลาออกในวันนั้น
นําพาความเดือดรอนมาถึงละอองดาวแบบสาหัสในวันนี้
คนอะไรก็ไมรู สั่งงานก็เขาถึงตัว!
ดุก็เขาถึงตัว!
เอะอะถึงเนื้อถึงตัวตลอด!
ทําผิดศีล!
“มัวแตเหมอ ยายเซอ”
นั่นไง ดุเธออีกแลว ละอองดาวเงยหนาขึ้นเล็กนอย มองไปยัง
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เจานายหนุมที่ลดใบหนาลงมาใกลเธอมากเหลือเกิน
หญิงสาวตกใจรีบยกแฟมในมือขึ้น ละอองดาวรีบรอนเขาขั้น
ลนลาน สันแฟมกระแทกเขากับกรามแกรงของรอม
“ละอองดาว!”
“คะบอส?”
ตอใหกลัวเขาแทบตายก็ตองขานรับ ดูดวงตาคูน้ันสิ เหมือน
เปลวไฟในดวงตาจะทะลักลนออกมาเพื่อเผาไหมเธอ
“ดาวขอโทษคะ ดาวไมไดตั้งใจ”
“เธอตั้งใจ!”
“ดาวไมไดตั้งใจ ก็บอสกมหนาลงมาซะใกล ดาวก็ตกใจสิคะ”
“ตัวทําจากทองคําหรือไงถึงเขาใกลไมได นึกวาตัวเองสวยมาก
จนฉันอยากทําอะไรเธอหรือไง?”
“ก็ไมเคยคิดวาตัวเองสวยหรอกคะ”
“ยังจะบนอีก ฉันเจ็บเธอรูไหม”
“รูค้ ะ ดาวขอโทษ”
“แคขอโทษไมพอหรอก เธอตองชดใช”
“ชดใชเหรอคะ”
ละอองดาวกลืนนํ้าลายลงคอ คําวาชดใชของบอสหนุมเนื้อหอม
ที่สาวๆ รุมตอมกันเกรียว เหมือนแมลงวันตอม…ชางเถอะ ไมคิดตอ
ดีกวา เอาเปนวาคําพูดของเขาชางนากลัว

รอมเปนเจานาย เขาสั่งอะไร ละอองดาวก็ตองทําตาม ขืนไมทํา

ชายหนุม ก็จะหาเรือ่ งไลเธอออกจากงาน ถาหากละอองดาวทํางานไมครบ
สัญญา...
ก็เทากับเปนการโกหกผูใหญ
การโกหกผูใหญก็เทากับทําผิดศีล!
16 บอสหนุมเนื้อหอม

ละอองดาวตองอดทน ทําหนาทีข่ องตัวเองจนครบกําหนด ตอนนี้
ก็ปวดขาจะแย เพราะบอสจอมสั่งนอนหนุนตักเธออยูบนโซฟาตัวยาว
‘ตัวใหญเบอเรอ จนขาเลยโซฟาแบบนั้นก็ยังจะนอนอีกแนะ!’
คอนขอดเขาในใจแลว ก็ทําตาโตเมื่อนึกขึ้นมาได!
“เราทําผิดศีลหรือเปลาเนี่ย”
“บนอะไร”
ละอองดาวสายหนาทันที กมลงสบตากับคนดุทนี่ อนหนุนตักเธอ
อยู เขาใกลชดิ กับเธอถึงขนาดนี้ ละอองดาวก็ไมคดิ เขาขางตัวเองหรอก
วาเขาสนใจ
‘จงใจแกลงเธอนะสิ’
รูวาเธอหวงตัว ไมอยากใหเขาเขาใกล ก็เลยชอบพาตัวเองมา
ใกลชิดละอองดาว ตอใหอึดอัดก็ตองอดทน
“ทายาเร็วเขา”
“คะบอส”
รอมไมไดสั่งอยางเดียว แตจับมือละอองดาวแนบชิดเขากับ
ใตกรามแกรง ถูกสันแฟมกระแทกนิดเดียวทําเปนสําออยไปได
‘ทําผิดศีลอีกแลวสิเรา’
นินทาเปนเรื่องไมดี แมจะนินทาในใจก็ไมเหมาะสม มือหนึ่งของ
ละอองดาวถือตลับยา อีกมือทีถ่ กู รอมจับไวตอ งใชแตมยาปายลงบริเวณ
ที่ถูกสันแฟมกระแทก แตชายหนุมยังไมยอมปลอยมือเธอเนี่ยสิ
“บอสคะ”
“มีอะไร”
“ดาวทายาใหบอสไมไดคะ”
“คิดจะขัดคําสั่งฉันหรือไง”
“ดาวเปลานะคะ”
“งั้นก็จงใจอูงาน”
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“ดาวเปลานะคะ”
“ทําผิดศีลแนเธอ ทําผิดแลวไมรับผิดชอบ”
“บอสใสรายดาว”
ละอองดาวตองรีบพูด เพราะไมอยางนั้นก็มักจะพูดไมทันรอม
ชายหนุมจองเธอเขม็ง หญิงสาวคอยๆ ดึงมือที่อยูในมือเขาออก
“บอสจับมือดาวไว ดาวจะทายาใหบอสไดยังไงละคะ”
“ก็รีบบอกสิ”
“ก็…”
“คงอยากใหฉันจับมือนานๆ ใชไหม”
“บอสนะหลงตัวเอง”
“ทําผิดศีลอีกแลวนะเธอ”
“ดาวเปลานะคะ แลวบอสอะ เอะอะก็บอกวาดาวทําผิดศีล ไหน
บอสบอกวาไมนับถือศาสนาอะไรไงคะ”
“ก็ใชนะสิ”
“คนอะไรไมนับถือศาสนา”
“ฉันนับถือตัวเอง เธอมีปญหาอะไร”
“ดาวไมกลามีปญหาหรอกคะ”
เพราะนึกหมั่นไสแมเลขาฯ ของเขานั่นแหละ รอมถึงตอบเธอ
ออกไปแบบนั้น แลวแมนี่ก็ดันความจําดีดวยสิ
“พูดมาก รีบทาไดแลว หนาฉันเปนรอยหมดแลว”
“ก็เหมือนเดิมนี่คะ”
“พรุงนี้ตองชํ้าแน”
“ดาวขอโทษคะ ดาวไมไดตั้งใจ”
ละอองดาวแตมยาลงบนกรามแกรงเบาๆ ไมรูวาเขาเจ็บตรงไหน
มากเปนพิเศษ ก็เลยทาตลอดแนวกรามไปเลย
“เจ็บไหมคะบอส”
18 บอสหนุมเนื้อหอม

“เจ็บสิ”
ละอองดาวหนาหงอยลงไปทันที ถึงยังไงก็ปฏิเสธไมได ละอองดาว
ทําใหเจานายหนุมตองเจ็บตัว ก็อดรูสึกผิดไมได
“ทําไมทําหนาแบบนั้น”
รอมยกมือขึ้น เกลี่ยนิ้วชี้ลูบแกมนุมเนียน
‘ยายนีแ่ กมทัง้ เนียนทัง้ ใส แกมปองอมชมพูระเรือ่ นุม นิม่ ไปหมด’
“ดาวรูสึกผิดคะ”
“รูสึกผิดจริงเหรอ”
“จริงคะ ดาวทําใหบอสเจ็บตัว”
“นั่นสิ”
“ดาวขอโทษบอสอีกครั้งนะคะ”
ละอองดาวยิ่งแตมยาอยางระมัดระวัง กลัววาเขาจะเจ็บ เพราะ
มัวแตหวงเขา ก็เลยลืมหวงแกมตัวเองที่ถูกเจานายหนุมลูบเลนอยาง
เพลิดเพลิน
“เธอเปนคนทํา เธอก็ตองรับผิดชอบ”
“คะบอส”
“รับปากแลวนะ”
“คะบอส”
“เริ่มจากเย็นนี้”
รอมเวนชวง ละอองดาวมองเขาดวยดวงตากลมโตของเธอ รอม
ทําหนาเครงขรึม จะออกคําสั่งกับละอองดาวตองวางมาด
“คะบอส?”
“เธอตองรับผิดชอบดวยการตามไปดูแลฉันทีเ่ พนตเฮาส”
“บอสไมกลับบานเหรอคะ”
“บานฉันอยูไกล ฉันไมคอยกลับหรอก”
รอมมีคฤหาสนหลังใหญอยูแ ถบชานเมือง แตตวั เขานัน้ มักจะพัก
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อยูในเพนตเฮาสใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกสบาย
“คะบอส”
“งัน้ ก็ดี เพราะถาฉันอาการหนัก เธอจะไดรบี พาฉันไปสงโรงพยาบาล”
“บอสคะ”
“มีอะไร”
“บอสแคถกู แฟมกระแทกเองนะคะ บอสจะอาการหนักถึงขนาดนัน้
เลยเหรอคะ”
“ไอแฟมแข็งๆ ที่เธอกระแทกใสหนาฉัน อาจจะทําใหฉันชํ้าใน
ก็ได”
“ฟงดูรุนแรงจังเลยนะคะ”
“เธอรับปากแลว หรือเธอจะผิดคําพูด ทําผิดศีลอีกแลวนะ”
“ดาวรักษาคําพูดคะ ดาวจะไปสงบอสที่เพนตเฮาสก็ไดคะ”
ละอองดาวรูสึกวาเธอทําอะไรก็ผิดไปหมด ตองเอาใจเจานาย
กอนที่เขาจะดุเธอไปมากกวานี้
“เสร็จแลวคะบอส” หญิงสาวปดหลอดยา
รอมพยักหนา แลวก็ลุกขึ้น แตพอรอมลุกขึ้น ละอองดาวก็เกิด
อาการชาหนึบตรงตนขา ตองนั่งนิ่งอยูครูหนึ่งถึงลุกขึ้นเดินไปลางมือ
ในหองนํ้าได

“ต้องไปสงบอสเหรอคะนองดาว”

“คะพี่ฝน”
ละอองดาวรายงานนํ้าฝน เลขาฯ สวนตัวอีกคนของรอม ซึ่งจะ
เรียกวาเปนหัวหนาของเธอก็ได รอมมีเลขาฯ ในประเทศไทยสองคน
และมีเลขาฯ ที่ทํางานในสหรัฐอเมริกาอีกสองคน
เลขาฯ หนึง่ คนในไทยลาออกไปแตงงาน จึงมีตาํ แหนงวาง นวิยา
ก็ใชเสนสายผลักดันละอองดาวเขามาทํางานกับรอม
20 บอสหนุมเนื้อหอม

แคเห็นหนาละอองดาว นํ้าฝนก็นึกเอ็นดูทันที ละอองดาวไมได
เสแสรงแกลงทําตัวใสซื่อ แตหญิงสาวเปนคนซื่อๆ และจริงใจ
เรื่องแบบนี้ผูหญิงดวยกันดูกันออก นํ้าฝนใชความรูสึกในการ
ตัดสินละอองดาว และจนถึงตอนนี้ก็ยังคิดวาตัวเองตัดสินใจไมผิด
ละอองดาวมีความนารักในแบบของตัวเอง เปนเสนหแ บบใสๆ ซือ่ ๆ
ของเธอนัน่ แหละ และนํา้ ฝนก็อดคิดไมไดวา บอสใหญของแมคเกรยกรุป
ใหความสนใจละอองดาวเปนพิเศษ
นํา้ ฝนทํางานกับรอมตัง้ แตเขายังเปนพนักงานฝกหัดในแมคเกรย
กรุป ทํางานมากับเขา เรียนรูมาดวยกัน ตั้งแตรอมถูกสงตัวไปทํางาน
ในแมคเกรยกรุปสาขาตางๆ ทั่วโลก
แมคเกรยกรุป ทําธุรกิจเกีย่ วกับอุปกรณไฟฟา มีการสงออกไปยัง
ประเทศตางๆ มากกวาสี่สิบประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้ยังเปนเจาของธุรกิจพลังงานในอีกหลายประเทศ
รอมทํางานหนักมาก กอนจะกาวขึน้ มาเปนผูบ ริหารเต็มตัวอยางทุกวันนี้
เขาผานงานมาเกือบจะครบทุกรูปแบบในแมคเกรยกรุป
นํ้าฝนคือเลขาฯ คูใจของเขา ทํางานกับรอมปนี้เขาปที่สิบ รอม
อายุสามสิบสาม สวนนํ้าฝนอายุสามสิบหา แตเธอไมเคยคิดกับรอม
ในเชิงชูสาว มีแตความเคารพและชื่นชมเขาในฐานะเจานาย
รอมก็วางตัวเปนเจานายทีด่ ี ถึงเขาจะเปนเพลยบอย เนือ้ หอมฟุง
ในหมูสาวๆ มีขาวกับผูหญิงจนจําชื่อไมไหว แตกฎเหล็กของรอมคือ
เขาจะไมยุงกับลูกนองของตัวเองเปนอันขาด
“นองดาวจะไปสงบอสยังไงคะ”
“ดาวนัง่ รถไฟฟากลับ ก็ตอ งใหบอสนัง่ รถไฟฟา แลวก็ไปสงบอส
ที่เพนตเฮาสคะ”
“นั่งรถไฟฟาไปสงบอสนะเหรอคะ”
“คะพี่ฝน”
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“แลวบอสจะยอมเหรอคะนองดาว”
“บอสใหดาวไปสงนี่คะ วันนี้ดาวไมไดขับรถมาคะ”
นํา้ ฝนไมพดู อะไรอีก ยิม้ บางสงใหละอองดาว เรือ่ งนีใ้ หละอองดาว
กับรอมไปเจรจากันเองสองคนก็แลวกัน นํ้าฝนไมขอยุงดวย

“กลับกันเถอะคะบอส”

ละอองดาวเช็กเรื่องเพนตเฮาสของบอสกับนํ้าฝนมาแลว ตองนั่ง
รถไฟฟาเลยจากสถานีคอนโดฯ ของละอองดาวไปสามสถานี
คอนโดฯ ของละอองดาวอยูใ นตัวเมือง ถึงจะเปนลูกสาวชาวสวน
แตสุพรรษาก็เปนชาวสวนที่อยูในระดับเศรษฐี
ถึงความรวยของสุพรรษาจะเทียบกับนวิยาและตระกูลแมคโลวิค
ของรอมไมได แตก็เรียกไดวามีฐานะดี คอนโดฯ ราคาสิบลานที่ซื้อให
ลูกสาวก็ซื้อดวยเงินสด
บานที่จันทบุรีก็เปนบานทรงไทยไมสักทอง มูลคาหลายสิบลาน
เพราะมูลคาของไมสักเกาแก ตัวของสุพรรษาเองนั้น รวยที่ดินมากกวา
รวยเงินสด แตถึงอยางนั้นก็อยูอยางสบายไมขาดแคลน
“เตรียมตัวเสร็จแลวเหรอ”
“คะบอส”
ละอองดาวยิ้มใหเจานายหนุม เธอไมมีสัมภาระอะไรมากมาย
นอกจากกระเปาผาที่สะพายคลองไหลก็ได พาดเขากับเรือนกายก็ได
“ใชถุงผา?”
“กระเปาผาคะ ใบใหญดีคะ เวลาซื้อของก็ไมตองถือถุงเกะกะ
ดวยคะ ใสเขาไปในนี้ไดหมดเลยคะบอส”
ละอองดาวยืนรอเรียบรอย ตอนตอบเขาก็ชดั ถอยชัดคํา นํา้ เสียง
นุมนวลตามแบบของเธอ รอมพยักหนาเรียกละอองดาวใหเขามาหา
“ไปกันไดแลว ฉันสั่งใหคนขับรถมารอแลว”
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“คนขับรถเหรอคะ”
“ใชสิ”
“บอสบอกวาจะใหดาวไปสงไมใชเหรอคะ”
“อือ”
“ถาดาวไปสง แลวจะมีคนขับรถทําไมคะ”
“เธอจะขับรถไปสงฉัน?”
“วันนี้ดาวไมไดเอารถมาหรอกคะ”
ละอองดาวบอกตามความจริง รอมสงสัยวาละอองดาวจะไปสง
เขายังไง ชายหนุมจะรูคําตอบนั่นก็ตองยอมทําตามที่เธอตองการ
“ก็ได ไมตองมีคนขับรถ เธอจะไปสงฉันยังไง”
“เชิญคะบอส”

รอมขึ้นรถไฟฟากับละอองดาวอยางสงบ ไมมีอาการขุนเคือง

หรือมีโทสะ แตเพราะชวงทีท่ งั้ คูเ ดินทางเปนชวงนาทีเรงดวนในตอนเย็น
ผูโดยสารในรถไฟฟาจึงเต็มจนแทบลนทะลัก
“อุย!”
ละอองดาวอุทาน เธอตัวเล็ก ยืนแบบนี้ถูกเบียดก็แทบหายใจ
ไมออก รอมดันตัวหญิงสาวไปยืนพิงผนังจนได แลวก็เอาตัวขวาง
คนอื่นไมใหชนละอองดาว
“บอสยืนระวังนะคะ”
“หวงตัวเองกอนไหมยายเตี้ย”
“บอสพูดจาไมสุภาพเลยคะ”
“หรือไมจริง”
ละอองดาวก็เตี้ยจริงนั่นแหละ ยิ่งไมชอบสวมรองเทาสนสูง
ความสูงของหญิงสาวก็แคพอดีอกของชายหนุม
คนเขามาในรถไฟฟาเยอะขึน้ รอมตองเบียดตัวเขาไปหาเธออีกนิด
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ลําแขนของเขารัดรอบเอวละอองดาวแลวก็ดึงตัวหญิงสาวเขามาใกล
“คนเยอะใชไหมคะบอส”
“อือ หรือเธอคิดวานี่คนนอย”
“ดาวขอโทษนะคะ”
“เธอนี่โงหรือบา”
เขากมหนาลงไปกระซิบกับละอองดาว เพราะไมคิดวาตัวเองจะ
มีเสนหจ นทําใหบอสสนใจ หญิงสาวก็เลยไมรตู วั วาเขาจงใจใกลชดิ เขาใจ
ไปวาที่ตองกระซิบกระซาบคุยกันก็เพื่อเสียงจะไดไมรบกวนคนอื่น
“ทําไมเหรอคะบอส”
“เธอนั่งรถของฉันก็ได”
“แบบนั้นจะเรียกวาไปสงบอสไดยังไงคะ”
“ชางเถอะ”
รอมลืมไปไดยังไงนะวาละอองดาวนั้นซื่อบื้อแบบสุดๆ ชายหนุม
เกยคางลงบนศีรษะของเธอ คนก็แนนจนละอองดาวตองเบียดรางนุมๆ
เขาไปหาออมอกของเขา
“ยืนดีๆ ละ”
“คะบอส”
ออกคําสัง่ เสียงดุ จนละอองดาวไมทนั ฉุกคิดวาตัวเองกับชายหนุม
อยูใ กลกนั มากเหลือเกิน รอมกําลังโอบกอดเธอเอาไวแนบชิด ชิดเกินกวา
จะเปนการกอดระหวางเจานายกับเลขาฯ แตกลิ่นตัวหอมๆ ของเขา
ก็ทําใหละอองดาวหายใจสะดวกสบาย ในสถานการณบนรถไฟฟา
ที่แนนขนัดเหลือเกิน
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2

คําขอโทษ

“ขอโทษคะบอส ดาวไมไดตั้งใจพาบอสมาลําบากนะคะ”

ละอองดาวเพิง่ คิดได ไมเหมาะสมเลยสักนิดทีเ่ ธอจะลากเจานาย
อภิมหาเศรษฐีขึ้นรถไฟฟา ถึงจะมาสงเขา ก็ควรนั่งรถมาสงชายหนุม
ตามมารยาทก็ได
ตอนนั้นละอองดาวไมทันคิด มาสงก็ตองเดินทางมากับเธอ
ละอองดาวความรูสึกชาแบบนี้มาตั้งนานแลว
พอนึกได...
ละอองดาวกับบอสหนุมก็ลงมายืนอยูที่สถานีใกลกับเพนตเฮาส
ของเขาแลว รอมถึงกับตองถอดเสื้อสูทตัวนอกออก แลวปลดกระดุม
เสื้อเชิ้ตเพราะอากาศรอน
ละอองดาวกมหัวขอโทษเขา ชายหนุม เคาะหลังมือลงบนหนาผาก
ของหญิงสาว แลวก็ยื่นมือไปตรงหนาเธอ สรางความงุนงงใหแก
ละอองดาว
“บอสมีอะไรเหรอคะ”
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“ชดใชความผิดสิ”
ละอองดาววางมือลงบนมือของชายหนุม แลวก็เงยหนาขึ้นมอง
เขา งุนงงวาเขาตองการใหเธอชดใชความผิดยังไง
“ยายซื่อบื้อ นอกจากสวดมนตเกงแลวทําอะไรไดเรื่องบาง”
ละอองดาวสวดมนตใหเขาไดยินบอยครั้ง ชายหนุมก็เลยจําได
แมเขาจะไมเขาใจสารพัดบทสวดของเธอก็ตาม
“บอสจําไดดวยเหรอคะ”
“คนประหลาดแบบเธอ ก็มีแคคนเดียวในชีวิตฉัน จะไมจําก็คง
ไมได”
มีคนเดียวแบบนี้ แปลกประหลาดแบบนี้ คงยากที่จะมีใครลืม
ละอองดาวทําแกมปอง เขาก็เลยยกมือขึ้นเกลี่ยนิ้วกับผิวแกมเธอ
“แกมจะแตกอยูแลว”
“ชวงนี้ดาวคิดวาดาวอวนขึ้นเหมือนกันคะ”
“งั้นเหรอ”
“ดาวทําอาหารกินเองเพลินไปหนอยคะ แลวก็ไมคอยไดออก
กําลังกาย”
“ทําอาหารเปนดวย?”
“เปนคะ แมสอนใหทําตั้งแตยังเด็ก แมบอกวาตองชวยตัวเอง
ใหไดทกุ อยาง ไมงนั้ ก็คงอดตาย ดาวซักผา รีดผา ทํากับขาว ทํางานบาน
เปนหมดเลยคะ”
“ไมมีคนรับใชหรือไง”
“มีคะ แตแมก็ฝกใหทําเอง ไปไหนจะไดไมลําบากคะ”
“ทําเปนก็ดี”
“บอสก็คิดเหมือนแมใชไหมคะ”
ละอองดาวยิ้มสดใส พอพูดถึงมารดา หญิงสาวก็ดูมีความสุข
มากกวาปกติ ละอองความสดใสแทบจะกระเด็นออกจากตัวมาปะทะ
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กับใบหนาของรอม
“โมไมหยุด”
“ดาวขอโทษคะ ดาวพูดเพลินไปหนอยคะ”
“รีบไถโทษซะ”
“บอสจะใหดาวทําอะไรเหรอคะ”
ลําแขนของเขาเลือ่ นมาตรงหนาเธออีกแลว เขายกแขนขึน้ แลวก็
รอใหเธอทําบางอยาง แตละอองดาวเดาใจเขาไมถูก
“แกะกระดุมแลวก็พับแขนเสื้อใหฉัน ฉันรอน”
“ออ ไดคะ รอสักครูนะคะบอส”
“ซื่อบื้อจริงๆ”
“ดาวขอโทษคะ ก็ดาวไมรูนี่คะ อยูดีๆ บอสก็ใหแขนมา”
“ฉันใหแขนเธอเหรอ? แบบนี้แขนฉันก็ดวนแลวสิ”
“บอสก็...ดาวหมายถึงบอสยื่นแขนมาใหดาวคะ”
ละอองดาวปลดคัฟลิงคของเขาอยางระมัดระวัง กอนจะพับแขน
เสื้อเชิ้ตของชายหนุมขึ้นไปจนเกือบถึงบริเวณขอศอกของเขา
รอมพึงพอใจที่หญิงสาวพับแขนเสื้อเขาไดเรียบรอยดี รอมเปน
ผูชายก็จริง แตเขาเปนคนทําอะไรเรียบรอยและเนี้ยบเฉียบเหมือนกับ
บุคลิกของเขานั่นแหละ
“เรียบรอยแลวคะบอส”
เสร็จแลวละอองดาวก็ยื่นแขนไปหาเขา รอมกมหนาลงสบตา
กับเธอ แลวก็วางเสื้อสูทที่เขาถืออยูลงบนแขนละอองดาว
“ถือดีๆ ละ”
“คะบอส”
“ตามมาสิ”
“คะบอส”
รอมขายาว แตเขาก็เดินรอละอองดาว ชายหนุมจะเรียกรถจาก
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เพนตเฮาสมารับก็ได แตเขาก็เลือกที่จะเดินไปกับละอองดาว ใชเวลา
เดินเพียงสิบนาทีก็ถึงเพนตเฮาสหรูหราของชายหนุม เพนตเฮาสที่รอม
เปนเจาของนั้นมูลคาสูงถึงแปดหลัก เปนเพนตเฮาสที่ราคาสูงที่สุดของ
ตึกสูงหรูหราซึ่งเปนที่พักอาศัยของคนรวยแหงนี้

“ใชงานเราซะคุมเลย”

มาถึงเพนตเฮาสหรูหราของเขา ละอองดาวก็ไดรับคําสั่งใหทํา
อาหารมื้อคํ่าสําหรับตัวเองและเจานายหนุม ละอองดาวตองเปนแจว
ในหองครัว สวนรอมนัน้ สัง่ งานเสร็จก็เดินตัวปลิวไปทีห่ อ งนอนของเขา
ซึ่งไปทางไหนละอองดาวก็อธิบายลําบาก
เพนตเฮาสหองนี้ใหญเกินไป!
เพดานสูงมาก ตกแตงหรูหรา อธิบายไมถูกวาเปนการตกแตง
แบบไหน แตสําหรับสายตาของละอองดาว มันมีความเรียบงายแต
หรูหรา รวมกันอยางลงตัว
‘เรียบงายแบบอภิมหาเศรษฐีแตงบาน’
“ทําอะไรงายๆ ก็แลวกัน”
ละอองดาวสํารวจตูเย็นของเจานาย หองครัวนี้มีขนาดใหญมาก
การตกแตงโทนสีขาว เรียบหรูและสบายตา แตในขณะเดียวกันก็ทาํ ให
ละอองดาวเกร็งเพราะกลัวทําครัวเขาเปอน
หญิงสาวทําไปเช็ดไป ระมัดระวังเต็มที่ อาหารที่เธอเลือกทําคือ
ไขเจียวหมูสับ แกงจืดหมูสับ และผัดเผ็ดเนื้อ
หญิงสาวเตรียมอาหารเสร็จแลวก็จัดการเช็ดหองครัวจนสะอาด
เอี่ยมเหมือนเดิม แลวก็นั่งรอรอมในหองครัวอยางสงบเสงี่ยม
ภาพที่รอมเห็นตอนเดินเขามาในหองครัว คือละอองดาวนั่งอยู
บนเกาอี้ทรงสูง ประสานมือไวบนตัก ชะเงอคอมองเขา เหมือนเด็กรอ
ผูปกครองมารับกลับบาน
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ภาพที่ละอองดาวเห็นคือ ผมเจานายหนุมเปยกชุม รางสูงผิว
สีคลํ้าเขม กับเสื้อคลุมสีขาว สาบเสื้อคลุมแยกออกจากกัน เผยใหเห็น
กลามหนาอกเปนมัด กับผาขนหนูผนื เล็กอีกหนึง่ ผืนทีเ่ ขากําลังใชเช็ดผม
“บอสมาแลว”
ละอองดาวเลือ่ นตัวลงจากเกาอี้ แตเสียหลักเล็กนอย ทวาบอสหนุม
ของหญิงสาวก็พุงเขามาถึงตัวเธออยางรวดเร็ว
รอมมาหยุดยืนตรงหนาเกาอี้ จับเอวละอองดาวแลวก็ยกตัวขึ้น
อุมหนาตาเฉย ละอองดาวตกใจ ดวงตากลมโตเบิกกวางขึ้นกวาเดิม
“บะ...บอส”
“ยายซื่อบื้อ แคจะลงจากเกาอี้ยังทําทาจะถลาลงมาไดนะ”
เขาอุม เธอเพือ่ ชวยเธอนีเ่ อง ละอองดาวยิม้ จืดเจือ่ นสงใหชายหนุม
มีคํากลาวที่วาคนสวยมักจะซุมซาม แตในความเปนจริง คนไมสวย
ก็ซุมซามไดเหมือนกัน
“ยังจะทําหนาเซออีก”
“ทําไมบอสปากจัดจังคะ”
“กลาดาฉัน?”
“ดาวไมไดดานะคะ บอสอยาใสรายดาวสิคะ”
“เธอนะสิใสรายฉัน เธอผิดศีลหลายครั้งแลวนะละอองดาว”
“บอส!”
ละอองดาวตื่นตระหนก เผลอตัวฟาดมือลงบนบาของชายหนุม
รอมรัดลําแขนกับบั้นทายงอนสวยแลวก็จองหนาเธอเขม็ง
“ทํารายรางกายฉันแลวผิดศีลไหม”
“ดาว...”
“ถาปฏิเสธนีเ่ ทากับดับเบิล้ ผิดศีลเลยนะ ก็เห็นอยูช ดั ๆ วาเธอตีฉนั ”
รอมถือโอกาสอุมละอองดาวอยางเพลิดเพลิน เพราะหญิงสาว
ถูกเขาแกลงจนหัวหมุน ซื่อบื้อเขาขั้นเซอจริงๆ นั่นแหละ จนถึงขนาดนี้
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ก็ยังไมรูตัววาถูกเขาลวนลาม
ตัวเธอเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเขา เนื้อนุม ตัวหอม อุมงาย
รอมอุมเธอดวยแขนขางเดียว ยังเหลือมืออีกขางเอาไวลูบไลแผนหลัง
ของละอองดาว
“นอกจากไมขอบคุณที่ฉันชวยเธอ ยังดาฉัน ทํารายรางกายฉัน”
รอมใสเปนชุด ถือโอกาสตักตวงผลประโยชนเขาตัวเอง ชายหนุม
ลูบแกมนุมเนียนดวยนิ้วแข็งกระดางแลวก็จองหนาละอองดาวไปดวย
เจาตัวคิดวาตัวเองไมสวย ซึง่ นัน่ ก็เปนเรือ่ งดี รอมแกลงทําขวางหู
ขวางตาหญิงสาว ไลละอองดาวออกจากงาน ก็เพื่อไมใหมารดาไดใจ
คิดวาเขาชอบพอละอองดาว
รอมไมตอ งการใหมารดาจับจองความสัมพันธของเขากับละอองดาว
และรูดวยวามารดาของเขาตองการใหเขาชอบเธอ
คนที่ไมรูตัววาถูกสงมายั่วยวนเขาก็คือตัวละอองดาวนั่นแหละ
เธอยั่วไมเปน แตเรื่องโงๆ เซอๆ ละถนัดเหลือเกิน
“ดาวขอบคุณคะ และขอโทษคะ”
“โงจริงๆ”
“บอสวาดาวโงเหรอคะ”
“ฉันวาตัวเองมั้ง”
รอมนั่งลงบนเกาอี้ทรงสูงนั่น แตเพราะความสูงของเขา ทําให
ชายหนุมไมตองตะเกียกตะกายเสียเวลาปนเหมือนตอนละอองดาว
พยายามขึ้นไปนั่งบนนั้น
เขานั่งลงอยางสบายๆ แลวก็วางหญิงสาวไวบนตัก ละอองดาว
ขมวดคิ้ว เธอเปนเลขาฯ ของรอม และเลขาฯ ก็ไมจําเปนตองนั่งตัก
เจานายเสียหนอย
“บอสคะ”
“เธอตองไถโทษ”
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ไมรอใหละอองดาวทักทวง รอมก็ยัดผาขนหนูผืนเล็กใสมือเธอ
หญิงสาวก็รับเอาไว งุนงงวาชายหนุมตองการอะไร
“บอสจะใหดาวทําอะไรคะ”
นั่นไง พอมีเรื่องอื่นใหละอองดาวตองตอบโต หญิงสาวก็จะละ
ความสนใจจากอีกเรือ่ งไปทันที รอมจับมือเธอยกขึน้ ทาบทีศ่ รี ษะของเขา
“เช็ดผมใหหนอย เช็ดเองเมื่อย”
“บนเมื่อยไดยังไงคะ สระผมก็ตองเช็ดหรือเปาใหแหง ไมงั้น
จะไมสบายไดนะคะ”
“เธอก็ทําสิ”
ละอองดาวใชผาขนหนูในมือเช็ดผมใหชายหนุม ขะมักเขมนกับ
การทําหนาที่ดูแลเขา จนลืมไปชั่วขณะวาตัวเองนั่งตักเขาอยู
“ฉันกมใหอีกนิดดีไหม”
“ดีคะบอส”
รอมกมศีรษะลงตํ่า กลายเปนหนาผากของเขาลดลงจนชนกับ
บาบอบบาง ละอองดาวเช็ดผมใหชายหนุม เสียเวลาเช็ดไปครูหนึ่ง
ก็กลับไปคิดถึงเรื่องเดิม
“บอสคะ”
“มีอะไร”
“ดาวจะนั่งตักบอสแบบนี้ไมไดนะคะ”
“ไดสิ ฉันอนุญาต”
รอมตอบแลวก็กระชับออมแขนกอดรัดเอวเธอแนนขึน้ ละอองดาว
กลับไปคิดถึงเรื่องที่เธอตองทักทวงเขากอนหนานี้
“บอสคะ ดาวจะลง”
“ไมใหลง”
เพราะเธอเปนเลขาฯ แมอยากจะลงจากตักเขา แตเมือ่ เจานายหนุม
ไมอนุญาตก็ตองเชื่อฟง สองมือก็ยังเช็ดผมเขาอยางตอเนื่อง
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“บอสคะ ดาวเปนเลขาฯ นะคะ”
“ก็ใชนะสิ”
“เลขาฯ ของบอสนะคะ”
“อือ เลขาฯ ของฉันคนเดียว”
รอมตอบรับราบเรียบ ความเฉยชาในนํ้าเสียงของเขา ทําให
ละอองดาวไมรูวาเขากําลังอารมณดี อารมณราย หรือหยอกลอเธอเลน
หรือเปลา
รอมหยอกลอเปนดวยเหรอ?
ไมนาจะเปน
ถามเองตอบเองเสร็จสรรพ แตเปนการถามตอบในใจ รอมกระชับ
ออมแขนขึน้ อีกนิด คราวนีใ้ บหนาซุกซบเขาไปหาซอกคอนุม ละมุนอยาง
สบายใจ
“บอสแกลงดาวเหรอคะ”
“อยากคิดอะไรก็ตามใจ”
“บอสตองแกลงดาวแนๆ เลยคะ”
ละอองดาวคิดเปนอื่นไมไดเลย เพราะเจานายหนุมถาไมดุ ก็มัก
จะแกลงเธอ ปากบนแตสองมือก็ยังเช็ดผมใหเขาตอ
“บอสคะ เราอยูใกลกันเกินไปแลวนะคะ”
“อือ”
บอสจะทําเปนไมรูรอนรูหนาวแบบนี้จริงนะเหรอ หรือบอส
จะแกลงใหเธออยูตรงนี้จนกวาจะเช็ดผมใหเขาเสร็จ
“บอสคะ”
“มีอะไร”
“อาหารจะเย็นหมดนะคะ”
“เธอก็อุนสิ”
“คะ ดาวทราบแลว”
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ละอองดาวรับคํา หญิงสาวจะทําอยางไรกับบอสบาอํานาจของเธอ
ดีนะ หญิงสาวคิดไมออก แลวก็ตองเช็ดผมใหเขาตอไป
“แลวทําไมแคจะลงจากเกาอี้ถึงจะหลนได”
รอมฉลาดพอที่จะใจเย็นกับละอองดาว ไมทําใหเธอตื่นตระหนก
หรือตื่นกลัว แตหาเรื่องใหเธอตองขบคิดเพื่อตอบคําถาม
“ดาวขาไมถึงพื้นคะ”
“นาสงสารนะ เกิดมาขาสั้น”
“บอสวาดาวเหรอคะ”
“เธอใสรายฉัน ผิดศีลนะ”
“บอสชอบขูดาวอยูเรื่อย”
เขาดันตัวเธอเขามาชิดกับรางสูงแกรงอีกนิด ละอองดาวนิ่วหนา
ใกลชิดถึงขนาดนี้ บอสไมรูสึกอะไรเลยอยางนั้นเหรอ
‘บอสคงไมรูสึกอะไรหรอก ที่ใกลชิดก็คงเพราะอยากแกลงเรา’
“เธอบอกบอยๆ เอะอะอะไรก็ผิดศีล”
“เปนคําพูดติดปากของดาวนี่คะ”
“อือ เช็ดเร็วๆ เขา แหงหรือยัง เดี๋ยวฉันไมสบายนะ”
“ทําไมบอสไมทําเองละคะ”
“ฉันมีเธอเปนเลขาฯ นี่”
“เลขาฯ ตองทํางานแบบนี้ดวยเหรอคะ”
มันไมเหมาะสมเลยสักนิด แตพอเปนรอม ละอองดาวก็ขดั ความ
ตองการของชายหนุม ไมได เขาสัง่ รางกายของเธอก็ยอมเชือ่ ฟง ทําตาม
ไมมีบิดพลิ้ว
“ฉันสั่ง”
“มันแปลกๆ นะคะบอส”
“แปลกยังไง”
รอมแกลงถาม แปลกมาตั้งนานแลว ยังซื่อบื้ออยูอีก ชายหนุม
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มันเขี้ยว อยากหอมแกมนุมแรงๆ แตเดี๋ยวเหยื่อของเขาจะตื่นตระหนก
“แปลกจริงๆ นะคะ”
“บนไมเลิก รีบเช็ดเร็ว”
“คะบอส”
ละอองดาวมีงานตองทํา หญิงสาวก็หันไปใหความสนใจกับการ
ทําใหเสนผมของเขาแหงจนสนิท เธอเปนคนใจเย็น เช็ดจนผมของ
ชายหนุมแหงอยางไมยอทอ สวนรอมก็ถือโอกาสกอดรางนุมละมุน
อยางเพลิดเพลินโดยที่ละอองดาวยังไมรูตัว
“แหงหรือยัง”
“แหงแลวคะ”
หญิงสาวแทรกนิ้วเขาไปสัมผัสกับเสนผมของเขา แลวก็ใชนิ้ว
ชวยจัดผมใหชายหนุมไปดวย เสนผมของเขายุงเหยิงเล็กนอย
แต พ อรอมเงยหน า ขึ้ น เพื่ อ สบตากั บ เธอ ละอองดาวก็ ส ะดุ  ง
ชายหนุมจองหนาเธอ ยกมือขึ้นลูบแกมนุมละมุนแผวเบา
“สะดุงทําไม”
“ตกใจคะ อยูดีๆ บอสก็เงยหนาขึ้นมา”
“ผมฉันแหงดีแลวใชไหม”
“คะบอส”
“เช็กดูดีหรือยัง”
ละอองดาวตองแทรกนิ้วเขาไปในเสนผมของเขาอีกครั้ง รอม
มักจะพาตัวเองมาใกลชิดกับเธออยูเรื่อยๆ จนละอองดาวชิน กระทั่ง
ตอนนี้ก็ยังไมรูตัววาใกลชิดกับเขามากเกินไป
“เรียบรอยแลวคะ”
“โอเค งั้นไปเตรียมอาหารตอ”
“เห็นดาวเปนแจวเหรอคะ”
เขายกตัวละอองดาวลงไปวางบนพื้น ทําหนาเฉยเมยเหมือน
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รูปปนหิน ละอองดาวเดินไปที่โตะกลางขนาดใหญ
“ดาวทําอาหารเสร็จ คิดจะตั้งโตะใหบอสคะ แตไมรูวาหองทาน
อาหารของบอสตองเดินไปทางไหนคะ”
“ไมไดเรื่องเลย”
“ดาวเหรอคะ”
“ก็ใชนะสิ เปนเลขาฯ ก็ตองรูจักที่พักของฉันทุกซอกทุกมุมสิ”
“จําเปนดวยเหรอคะ”
“จําเปนมาก”
รอมเดินตามไปหยุดยืนดานหลังละอองดาว หญิงสาวหันไปมอง
ชายหนุม แลวก็จิ้มนิ้วลงบนแผนอกของเขา
“อาหารเย็นแลวคะ ดาวตองอุนใหมกอน”
“อุนสิ”
“ก็ตองแบบนั้นนั่นแหละคะ”
ละอองดาวหมุนตัวกลับไป หญิงสาวเดินไปมาเพื่ออุนอาหาร
จนรอนแลวก็หันไปยิ้มใหรอม ซึ่งยืนกอดอกอยูใกลๆ
“จัดโตะอาหารที่ไหนดีคะ”
“ที่นี่มีหองอาหารสามหอง หองเล็ก หองกลาง หองใหญ”
“ทําไมมีเยอะจังคะ”
รอมไหวไหลเล็กนอย ไมตอบคําถามของละอองดาว แคหอ งอาหาร
ก็มีสามหองเขาไปแลว ดีที่รอถามเขากอน
“แลวบอสจะใหตั้งโตะที่หองไหนคะ”
“หองนอน”
“กินอาหารในหองนอนไมดีนะคะบอส”
“ยายเซอ ก็นั่นนะสิ ไปที่หองเล็กก็แลวกัน”
“ไดคะบอส”
ละอองดาวจะยกถาดที่เธอจัดวางจานอาหารไวขึ้นมา แตรอม
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เดินเขามาจัดการยกเสียเอง หญิงสาวก็เลยหันไปยกจานผลไม แลว
ก็เดินตามชายหนุมไปที่หองรับประทานอาหาร
ออกจากหองครัวตองเลี้ยวซาย เดินตรงไป เลี้ยวขวาอีกสองครั้ง
ก็จะถึงหองรับประทานอาหารหองเล็ก แต...
มันเล็กตรงไหนเนี่ย!

“ฉันกินไดทุกอยาง แตชอบอาหารประเภทเนื้อที่สุด”

รอมเอยขึ้นมาระหวางรับประทานอาหารดวยกันในหองอาหาร
ขนาดเล็กของเขา แตมีขนาดหองใหญกวาหองนอนในคอนโดฯ ของ
ละอองดาว
หญิงสาวเงยหนาขึ้น แลวก็มองซายมองขวา เหมือนตองการ
มองหาใหแนใจวาชายหนุมพูดกับใคร ในขณะที่รอมเงยหนาขึ้นชาๆ
แลวก็จองละอองดาวไมเลื่อนสายตาไปไหน
“บอสบอกดาวเหรอคะ”
“ฉันนั่งอยูกับใครละ”
“ดาวคะ”
“ถาไมใชเธอ ฉันจะคุยกับใคร”
“ออ คะบอส”
“จําไวดวย”
“คะบอส”
“ถาเธอลืม ก็เทากับเธอบกพรองตอหนาที่ ตองถูกทําโทษ”
“ดาวไมลืมหรอกคะ เรื่องของบอส ดาวตองจําไดสิคะ”
หญิงสาวยิ้มใหชายหนุม ยิ้มกวางจริงใจจนตาหยี คําพูดของ
ละอองดาวสรางความพึงพอใจใหแกรอม เพราะนั่นหมายถึงหญิงสาว
ใหความสําคัญแกเขา
“ฉันเปนคนสําคัญของเธอใชไหม”
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“ไมใชแคดาวหรอกคะ แตสําหรับทุกคนในแมคเกรยกรุป”
“งั้นเหรอ”
“บอสเปนตัวเงินตัวทองของแมคเกรยกรุปนี่คะ”
รอมตองรีบกลืนอาหาร เขาจองละอองดาวเขม็ง ไมใชแครอม
ที่ผิดหูกับคําพูดประโยคนั้น ละอองดาวก็รูสึกเชนกัน
“ฟงแปลกๆ นะคะบอส”
“อือ”
“ดาวขอเปลีย่ นเปน บอสเปนคนสําคัญของแมคเกรยกรุป ก็แลวกัน
นะคะ บอสเปนคนเกง ทําใหแมคเกรยกรุปมั่นคง”
“เขาใจเอาตัวรอดนะ”
ละอองดาวยิ้มใหชายหนุม ตั้งใจยิ้มหวานเอาใจเขาเต็มที่ เพราะ
ความหมายในประโยคเมือ่ สักครูข องเธอมันฟงไมไพเราะจริงๆ นัน่ แหละ
ละอองดาวไมไดตั้งใจ พูดไปตามประสาซื่อ หญิงสาวตักอาหาร
ที่เขาเพิ่งบอกวาเปนอาหารที่เขาชอบที่สุด
ผัดเผ็ดเนื้อตักสงไปถึงจานของรอม ชายหนุมจองละอองดาว
นิ่งอยูแบบนั้น หญิงสาวก็เลยยิ่งยิ้มหวานเอาใจเขา
“คิดจะเอาใจหรือไง”
“ดาวขอโทษคะที่พูดไมคิด”
“พรุงนี้มาทํามื้อเย็นใหฉันกินเปนการไถโทษก็แลวกัน”
“ไดคะบอส”
ตอบแลวก็ทําหนาหงอย รอมเห็นแตเขาไมสนใจ กมหนาลงไป
รับประทานอาหารในจานของตนตอทันที
“เปนอะไร”
“ก็ตอบตกลงกับบอสจนเคยชิน”
“ก็ดีแลวนี่”
“พรุงนี้ตองมาหาบอสอีกเหรอคะ”
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“อือ เดี๋ยวจะใหกุญแจ คียการดกับรหัสผาน แลวก็ตองสแกน
ลายนิ้วมือไวดวย”
“ทําไมคะ”
“จะไดเขานอกออกในที่นี่ได”
“จําเปนดวยเหรอคะ”
“หรือตองใหฉันรอเปดประตูตอนรับ ลงไปรับไปสงเธอทุกครั้ง
หรือไง”
“จริงดวยคะ บอสเปนบอสนี่คะ”
“ซื่อบื้อ”
แขนยาวของเขายื่นขามโตะมาอยางงายดาย เคาะหลังมือลงบน
หนาผากเธอ ละอองดาวยกมือขึ้นลูบหนาผากปอยๆ
“รีบกินเร็วเขา”
“คะบอส”
รับประทานอาหารกันเรียบรอย ละอองดาวก็เปนคนเก็บโตะ
ลางจานชามเก็บเขาที่ สวนบอสหนุมเนื้อหอมของเธอนั้นหายไปไหน
ไมทราบ แตพอหญิงสาวเดินออกมาที่หองรับแขก รอมก็ยืนรออยูแลว
ในชุดเสื้อยืดกับกางเกงยีนส
“บอสจะไปไหนเหรอคะ”
“ไปสงเธอไง”
“ดาวกลับเองไดคะ”
“ไมได”
รอมยืนยันเสียงแข็ง ละอองดาวก็ตอ งยอมตามใจเขา รอมใหเธอ
มาสงเขา แลวลงทายดวยการที่เขาขับรถไปสงเธอ แลวเธอจะมาที่นี่
ทําไมเนี่ย
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3

บอสจอมเจาเลห

ละอองดาวหนามุย ไมเต็มใจเลยสักนิดกับเรื่องนี้ แตเพราะเธอ

เปนเลขาฯ สวนรอมเปนเจานาย ละอองดาวจึงขัดคําสั่งชายหนุมไมได
ไมอยากเชื่อฟงเขา
แตจิตใจสวนที่ดีงามก็กระตุนใหเชื่อฟงเขา
เขาเปนเจานาย
เราเปนเลขา
ละอองดาวคิดทบทวนวกไปวนมา หญิงสาวมองพวงกุญแจในมือ
ถอนหายใจหลายครั้ง กอนที่พวงกุญแจจะถูกแยงไปตอหนาตอตา
“บอส!”
หญิงสาวจะลุกขึ้นจากเกาอี้ ก็ถูกบอสหนุมวางมือลงบนไหลกด
ไมใหละอองดาวลุกขึ้น หญิงสาวก็เลยตองเงยหนามองเขาแทน
“กุญแจของดาวนะคะ”
“เธอเอามาใหฉันไมใชหรือไง”
“ก็บอสสั่งนี่คะ”
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“เด็กดี”
จากมือทีก่ ดอยูบ นบา เลือ่ นขึน้ ไปบนศีรษะของละอองดาว ลูบไล
แผวเบา หญิงสาวทําแกมปอง เงยหนาจองมองรอม
“บอสทําตัวแปลกๆ นะคะ”
“แปลกยังไง”
“เจานายปฏิบัติตัวแบบนี้กับเลขาฯ เหรอคะ”
“เธอคิดวายังไงละ”
“เพราะบอสตองการแกลงดาว”
“ใสรายฉันผิดศีลนะ”
“อุย!”
ละอองดาวตกใจ รอมใชขาดันเกาอี้ของเธอไปดานหลังจนชน
กับโตะทํางาน ชายหนุม ยัดกุญแจของเธอใสกระเปาเสือ้ นอกแบรนดเนม
ชื่อดังระดับโลก ซึ่งเปนการสั่งตัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับรอม แลวก็เดิน
เขาไปหาเธอ เทาแขนลงบนขอบโตะทํางาน
ละอองดาวถูกกักขัง!
‘บอสคงไมชอบหนาเรามากๆ ถึงไดหาเรือ่ งกลัน่ แกลงเราอยูเ รือ่ ย’
ละอองดาวรูสึกเลยวารอมปฏิบัติตอเธอแตกตางจากคนอื่น
ชอบทําใหเธอหัวหมุน
ชอบทําใหเธออึดอัด
ชอบทําใหเธออํ้าอึ้ง
ชอบทําใหเธอลําบากใจ
และสารพั ด เรื่ อ งที่ เ ขาปฏิ บั ติ ต  อ เธอแตกต า งจากคนอื่ น มาก
ไมตองเทียบกับคนอื่นคนไกล กับนํ้าฝน รอมก็ใหเกียรติ
เขาคงไมพอใจที่เธอเปนสายใหมารดา ตองรายงานเรื่องของเขา
กับผูหญิงใหคุณปารับทราบ แตมันเปนอีกหนาที่ของละอองดาว เธอ
รับปากคุณปามาแลว ก็ตองทําตามสัญญาที่ใหไวตอกัน
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เขาจะโกรธแลวลงโทษเธอคนเดียวไดยังไงกัน รอมไมยุติธรรม
กับละอองดาวเลยสักนิด คราวนีเ้ ขาถึงขนาดใหเธอนํากุญแจกับคียก ารด
มาแลกกับชุดกุญแจของเขา
‘เราไมไดอยากเขาออกเพนตเฮาสของบอสเสียหนอย’
แตในเมือ่ เปนคําสัง่ ของบอส ละอองดาวก็ตอ งทําตามอีกนัน่ แหละ
แลวคนสั่งก็ไมพลาดที่จะแกลงละอองดาว ดวยการสั่งใหเธอนํากุญแจ
คอนโดฯ ของเธอมาแลกกับของเขา
“นะโม…”
“หยุด!”
ละอองดาวพนมมือ เพิ่งเริ่มทองไดไมกี่คํา รอมก็ออกคําสั่ง
เฉียบขาด หญิงสาวก็เลยตองหุบปาก
“ฉันไมใชวิญญาณหรือปศาจ ไมตองสวดมนตไล”
“ก็ดาวไมรูจะสูกับบอสยังไงนี่คะ”
ละอองดาวจนปญญาที่จะตอกรกับเขาแลว ทําไดแคสวดมนต
ภาวนาซึ่งเปนเรื่องที่เธอถนัดและสรางพลังแรงใจใหแกเธอ
“ซื่อบื้อ”
บอสพู ด คํ า ว า ซื่ อ บื้ อ แต ทํ า ไมต อ งทํ า เสี ย งแปลกๆ ด ว ยนะ
ละอองดาวบอกไมถูกวาแปลกยังไง มันแปลกมาก หญิงสาวเงยหนา
มองเขานิ่งอยู
บอสหนุมก็กมหนาลงตํ่า ทํางานกับเขามานานพอสมควร สําหรับ
คนหนาตาดี เมื่อเห็นไปสักพักก็จะเริ่มชิน แตกับรอมนี่ เห็นเมือ่ ไรก็ยงั
หลอเหลาสะดุดตาไมเปลี่ยนเลย ละอองดาวก็พอเขาใจสาเหตุที่ทําให
เขามีผหู ญิงมาปวนเปย นวุน วายจนหองทํางานแทบไมวาง
โบราณวามีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนาบาน แตถาเทียบกับรอม
แลว ชายหนุมก็อาจเปรียบไดกับสวมสาธารณะ แตเปนสวมสาธารณะ
ทองคํา
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‘บอสคงไมดีใจหรอก ถึงเราจะเปรียบบอสเปนสวมสาธารณะ
ทองคําก็ตาม’
ละอองดาวรูอ ยูแ ลว พูดไปบอสตองไมพอใจแน และเธอก็ไมซอื่ บือ้
ถึงขนาดจะทําใหตัวเองเดือดรอนดวยเรื่องที่รูอยูแลว
“อยากจะสูกับฉันเรื่องอะไร”
“ก็…”
“โกหกผิดศีลนะ”
เขากมหนาลงตํ่าอีก ละอองดาวรูสึกใบหนารอนวูบวาบขึ้นมา
อีกแลว พักหลังนี้บอสอยูใกลเมื่อไร ละอองดาวตองมีอาการหนารอน
ตัวรอน หรือบอสจะเปนพาหะนําโรค!
“บอสไมสบายเหรอคะ”
หญิงสาวยกมือขึน้ แตะแกมเขา แลวก็เลือ่ นมือขึน้ ไปแตะหนาผาก
ของชายหนุม รอมก็ยืนนิ่งใหหญิงสาวสํารวจ
“ทําไมคิดวาฉันปวย”
“พอบอสมาอยูใกลๆ ดาว ดาวก็ตัวรอน”
“เธอตัวรอนแลววัดอุณหภูมิฉัน?”
“ความรอนอาจมาจากบอสก็ไดนี่คะ”
“จริงเหรอ แบบนี้ก็ตองพิสูจน”
“บอส!”
“เสียงดัง?”
รอมตองสัง่ สอนยายซือ่ บือ้ ของเขาเสียหนอย เดีย๋ วนีก้ ลาขึน้ เสียง
โวยวายใสเขา ชายหนุมกมหนาลงไปหาอีก
เขาเขาใกลจนละอองดาวตกใจ หญิงสาวออกแรงผลักเขา แลว
ก็หันไปเห็นนํ้าฝน ซึ่งจะเดินเขามาก็ไมกลา จะถอยออกไปก็ไมทัน
เพราะละอองดาวเห็นเขาแลว
“พี่ฝน ชวยดาวดวยคะ อุย!”
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ละอองดาวถูกบอสบาอํานาจจับเอวยกตัวลอยหวือขึ้นจากเกาอี้
เขายืดแขนขึ้น มองละอองดาวดิ้นกระแดวๆ อยูกลางอากาศ
“บะ…บอส!”
“หุบปาก!”
ชายหนุม ออกคําสัง่ ละอองดาวปฏิบตั ติ ามทันที ยกมือขึน้ ปดปาก
เห็นแบบนัน้ ชายหนุม ก็ลดแขนลง แลวก็สอดแขนรัดบัน้ ทายละอองดาว
เอาไว
“บอส”
“ยังไมหุบปากอีก”
ละอองดาวอาปากจะเถียง เขาก็ทําทาจะยกเธอลอยขึ้นสูงอีก
หญิงสาวก็เลยรีบเกี่ยวแขนกอดรัดลําคอของชายหนุมเอาไว
“เชิญครับคุณนํ้าฝน”
“คะบอส”
นํ้าฝนตองเดินเขาไปที่โตะทํางานของตัวเอง โตะของละอองดาว
กับโตะของนํ้าฝนอยูตรงขามกัน และเดินเขาไปขางในก็เปนประตู
หองทํางานของรอม
ละอองดาวเกยคางลงบนบาของรอม มองนํ้าฝนดวยสายตา
เวาวอน ตองการขอความชวยเหลือ แตนํ้าฝนจะชวยอะไรละอองดาว
ได
“เด็กดื้อนะครับ โวยวายเกง ตองถูกทําโทษ”
“ดาวไมไดโวยวายนะคะ”
“เถียง?”
รอมฟาดฝามือลงบนบั้นทายของละอองดาว หญิงสาวไมเจ็บ
แตตกใจมากกวา ละอองดาวหนามุย ยอมนิ่งอยูในออมแขนของรอม
เพื่อปองกันตัวเองไมใหถูกเขาตีแรงกวานี้
“ดาวเจ็บ”
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“ตีเบาๆ บอบบางเหลือเกินนะ”
“บอสใจราย”
“ยายขี้บน อยากจะใหตีอีกใชไหม”
“ไมคะ”
ใครจะชอบถูกตีกนั ละ ละอองดาวจะสวดมนตกก็ ลัวเขาดุ จะเถียง
ก็กลัวเขาดุ สุดทายก็ตองเลือกนิ่งเงียบเพราะไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา
“วันนี้มีงานดวนอะไรหรือเปลาครับคุณนํ้าฝน”
“ไมมีงานเรงดวนคะบอส”
“ถาอยางนั้นผมขอตัวพาเด็กดื้อไปสั่งสอนกอนนะครับ”
นํ้าฝนยิ้มใหกําลังใจละอองดาว แตพอบอสหันไปมองเธอ นํ้าฝน
ก็ตองยืนสงบนิ่ง แลวก็ทําหนาเยือกเย็นไมแสดงความรูสึก
“หามรบกวนนะครับคุณนํ้าฝน”
“คะบอส”
มันคือคําสัง่ จากบอส หมายถึงไมอนุญาตใหใครเขาพบ หรือรับสาย
ในระหวางการสั่งสอนเด็กดื้อที่บอสอุมติดมือเขาไปในหองทํางาน
นํา้ ฝนถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ รีบเดินไปดานหลังโตะทํางาน
ของตัวเอง เปดกระเปาสะพาย หยิบเอาโทรศัพทออกมา
“ตองโทรศัพทรายงานคุณผูหญิง”
ละอองดาวเปนสายใหนวิยาเรือ่ งผูห ญิงของรอม สวนนํา้ ฝนก็เปน
สายลับภารกิจพิเศษของนวิยา คอยรายงานความสัมพันธคืบหนาของ
รอมและละอองดาว
“จะวัดไขให”
“บอสไมใชหมอนะคะ”
รอมอุมคนดื้อของเขาเขาไปในหองทํางาน ชายหนุมเดินออมไป
ดานหลังโตะทํางานของเขา ตัวเองนั่งลงบนเกาอี้แลวก็วางละอองดาว
ลงบนตัก
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“บอสปลอยดาวคะ”
แทนคําตอบ รอมรัดเอวละอองดาวแนนขึ้น ไมปลอยหญิงสาว
ลงจากตัก ละอองดาวหนามุย แตพอสบตากับเขาก็ทาํ ไดแคหลบสายตา
‘คนอะไรตาดุชะมัด’
ถึงเขาจะชอบแกลงเธอ แตแกลงกันแบบนีเ้ กินไปหรือเปลา เดี๋ยว
นั่งตัก เดี๋ยวกอด เดี๋ยวเอาตัวเองมาใกล มันเกินเลยความสัมพันธ
ระหวางเจานายกับเลขาฯ ไปแลว
จะจัดเปนศัตรูกไ็ มได เพราะเธอกับเขาไมไดบาดหมาง ละอองดาว
งอแงกับรอมบาง แตเธอไมไดเกลียดชังชายหนุม
จะจัดเปนคนรักก็ไมไดอกี นัน่ แหละ เรือ่ งแบบนัน้ แคคดิ ก็ขนลุก
แลว นอกจากนี้รอมก็คงไมสนใจผูหญิงจืดชืดแบบละอองดาวหรอก
เมือ่ เทียบตัวเองกับผูห ญิงทีเ่ คยเปนขาวกับชายหนุม ผูห ญิงทีเ่ คย
มาหาเขา ละอองดาวก็หางไกลจากผูหญิงที่เขาควงมากเหลือเกิน
รอมควงแตผูหญิงสวย แตละอองดาวไมสวย
รอมควงแตผูหญิงเซ็กซี่ แตละอองดาวไมเซ็กซี่
รอมควงแตผูหญิงหุนสูงเพรียว แตละอองดาวเตี้ยตัน
รอมควงแตผูหญิงอกโต แต…
ละอองดาวกมหนาลงมองตัวเอง เรื่องนี้หญิงสาวไมแพผูหญิง
ของเขาหรอก โตกวามากดวยเพราะมารดาใหมาเยอะ
“คิดอะไรเลอะเทอะ”
“หมายถึงฉัน?”
คําถามจากบอสทําใหละอองดาวไดสติ หญิงสาวยิ้มจืดเจื่อน
ใหเขา มัวแตคิดเลอะเทอะ เดี๋ยวก็ถูกบอสดุเอาอีก
“ดาววาตัวเองคะ”
“จริงเหรอ”
“จริงคะ ดาวไมโกหกหรอกคะ เพราะ…”
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“ผิดศีล”
ละอองดาวยังพูดไมจบ รอมก็พูดตอให ชายหนุมเอนตัวพิง
พนักพิงของเกาอี้ตัวใหญแสนสบาย แลวก็รั้งละอองดาวใหเอนตัว
ตามมา
“บอส!”
“เสียงดังเหรอ นี่แนะ”
เขาจับศีรษะเธอดันเขามาชิดกับแผนอกกวาง แลวก็จับคางไว
แบบนั้น ละอองดาวดิ้น แตก็ไมรอด เพราะแรงนอยกวาเขา
นอกจากนี้ อยูดีๆ รางกายของเธอก็หมดแรงไปดื้อๆ ตัวก็รอน
แกมก็รอน ไมใชแกมดวยสิ แตรอนทั้งหนาทั้งตัวเลยตางหาก
“จับกดไวใหหายใจไมออกเลยดีไหม”
เขาทําเหมือนแกลง แตรอมไมไดหวังผลกลัน่ แกลงใหละอองดาว
บาดเจ็บ เขากําลังลวนลาม จงใจทําใหยายซื่อบื้อหวั่นไหวตางหาก
“บอสใจราย”
“ไมอยากใหฉันใจราย ก็อยาดื้อกับฉันสิ”
“ดาวไมเคยดื้อกับบอสสักที แตบอสนะขูเอาๆ”
“ยังไมรูตัวอีก เธอนะทั้งดื้อทั้งขี้บน”
รอมเกยคางลงบนศีรษะของเธอ แลวก็คุยกับหญิงสาวไปดวย
สองแขนของเขาโอบกอดรางนุมละมุนเอาไว
ยายนีต่ วั ทัง้ นุม ทัง้ หอมนากอด รอมก็กอดรัดฟดเหวีย่ งเอาตามใจ
ชอบ มารดาสงละอองดาวมาใหเขาหลอกลอเองนี่
ถาหากมีโอกาส เขาจะจับเธอกิน ผูใหญก็หามเขามายุง ในเมื่อสง
กวางนอยตาใสมาใกลชิดเสือรายเขาขั้นเพลยบอย มีหรือที่ละอองดาว
จะรอดมือเขา
ถึ ง เธอจะคิ ด ว า ตั ว เองไม ส วย แต เ ขาก็ เ ห็ น อยู  เ ต็ ม สองตาว า
ละอองดาวทัง้ สวยและนารัก และเขาก็ชอบทีห่ ญิงสาวแตงตัวเรียบรอย
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นารักเหมาะสมกับบุคลิกของเธอ
คูค วงจะแตงตัวเปดยันตับไตไสพงุ รอมไมสนใจ แตถา เปนผูห ญิง
ของเขาจริงๆ ชายหนุมก็ตองหวงแหนไมชอบใหเปดเผยเนื้อตัว
เขาเจาชูมาก และก็ขี้หึงมาก
จากที่เอ็นดู พออยูใกลก็เริ่มชอบพอ ดวยความเปนธรรมชาติ
ชอบทําอะไรเปน เปอ แตกจ็ ริงใจและสดใสของเธอนัน่ แหละทีเ่ ปนเสนห
แบบไมตองปรุงแตงอะไรเลย
แตคนซื่อบื้อแบบนี้ รอมตองคอยๆ ตะลอม ถาหากเขารุกหนัก
เกินไป ละอองดาวจะตองรีบถอยหนีจากเขาแน
เพราะอะไรนะเหรอ?
“ดาวอยากบวชชีคะ”
เธอเคยบอกเขาไวแบบนั้น ทําเอารอมถึงกับตอบปฏิเสธในใจ
ทันที อยาคิดเลยวาจะไดบวช เขานี่แหละจะลอลวงใหแมชีนอยหนาใส
ของเขาผิดศีล!

“อยาดื้อใหมากนัก”

“ดาวดื้อเหรอคะ”
ละอองดาวเงยหนาขึ้นมองชายหนุม เขาพยักหนารับ หญิงสาว
ดึงตัวขึ้นเล็กนอย ไดแคไหนก็แคนั้น เพราะรอมดึงเอาไว
แตเธอตองการมองเขาใหละเอียด นี่มันเกินกวาจะเปนเจานาย
กับเลขาฯ กันอีกแลวนะ ตักของเขาทําไมถึงชอบอุทศิ ใหเธอนัง่ เหลือเกิน
“บอสคะ”
“มีอะไร”
“บอสทําตัวแบบนี้ ดาวมีปญหานะคะ”
“พูดมาสิ”
“บอสชอบถึงเนื้อถึงตัว มันไมดีนะคะ”
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“ยังไง”
ละอองดาวจะบรรยายยังไงใหบอสหนุมสุดหลอเขาใจเธอนะ
ยิ่งตอนนี้ละอองดาวมีอาการแปลกๆ ดวยสิ เธอตองรีบแกไขปญหา
“ดาว…”
“อึกอักอยูได”
“บอส อยาเพิ่งเขาใกลดาวคะ”
หญิงสาวยกมือขึน้ ดันแผนอกของเขาเอาไว รอมยอมใหเธอดันตัว
ถอยหาง แตก็ยอมใหแคระยะสุดแขนที่เธอทําไดเทานั้น
“ทําไมถึงใกลไมได เนื้อตัวทําจากทองคําหรือไง”
“บอส อุย!”
รอมตีหนาซือ่ กมลงไปจูบขอมือบอบบาง แลวเกยคางลงบนขอมือ
ของเธอ ละอองดาวเบิกตาโตขึ้น เพราะการสัมผัสผะแผวผานปากรอน
“ก็แตะไดนี่ จูบได แนบชิดได”
“บะ…บอส”
“ครับผมคุณละอองดาว”
“บอสนะ ชอบแกลงดาว”
“ใสรายฉันอีกแลวนะ”
ละอองดาวดึงแขนกลับ เปนโอกาสใหเขาออกแรงกอดเธอแนบแนน
จนหญิงสาวตองเอนตัวกลับมาแนบชิดกับเรือนกายของเขาอีกครั้ง
เปนผูหญิงคนอื่น คงรูตัวไปตั้งนานแลว วาระหวางเขากับเธอมัน
มีอะไรบางอยางที่ซอนอยู มีแตยายซื่อบื้อบนตักเนี่ยแหละที่ความรูสึก
ชาเหลือเกิน
“มาคุยกันใกลๆ นี่ ไมชอบตะโกน เจ็บคอ”
“วันกอนดาวยังไดยินบอสตะโกนดาบอดี้การดของบอสอยูเลย”
“ที่ไหน”
“ลานจอดรถคะ”
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“แลวเธอไปทําอะไรที่ลานจอดรถ”
“ก็ตามไปแอบดูวาบอสแอบนัดสาวๆ ไวหรือเปลา จะไดรายงาน
คุณปาคะ อุย!”
ละอองดาวตอบเขาหมดเปลือก สายลับของมารดา นาจะถูก
เปลีย่ นชือ่ เปนสายรัว่ มากกวา มีขอ มูลอะไรก็ปลอยรัว่ ไหล เก็บความลับ
ไมไดเอาเสียเลย
“ขอโทษคะบอส”
“เพราะเธอทําตัวแบบนี้นะสิ ฉันถึงตองจับตาดูเธออยางใกลชิด
เผลอเปนไมได จองจะรายงานหมามี้เรื่องของฉันตลอด”
“ดาวขอโทษคะ ดาวไมไดตงั้ ใจ แตดาวรับปากคุณปาไวแลวก็ตอง
ทํางานตามกําหนดคะ”
“ตองทํางานกับฉันอยางนอยหกเดือนนะเหรอ”
“คะบอส”
หญิงสาวเผลอบอกความลับใหแกเขาไปจนหมดเปลือกตั้งแต
กอนหนานี้แลว ตอนนี้ก็เผลอบอกรายละเอียดปลีกยอยตามไปอีก
เมือ่ รอมถามก็ตอบตามความจริง เพราะจะโกหกก็ทาํ ไดไมคลอง
ปาก ละอองดาวเปนผูหญิงแปลก แตก็มีความนารักในตัวเอง
“ถาทํางานครบหกเดือนแลวจะทําอะไร”
“ลาออกกลับไปอยูบ า นไรพรอมสุขเหมือนเดิมคะ ดาวชอบอยูท ไี่ ร
คะ”
“อยูที่ไรทําอะไร”
“ปลูกผลไมสงขายคะ”
“ขายดีไหม”
“ขายดีมากคะ เราทําเปนระบบ สงออกตางประเทศดวยคะ”
ละอองดาวพูดถึงบานไรพรอมสุขอยางภาคภูมใิ จ เพราะเปนธุรกิจ
ทีม่ ารดารับชวงตอจากบิดา แลวก็ลงแรงทําเพือ่ รักษาไวจนเจริญรุง เรือง
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ที่สุด”

“เพราะแมรักพอของดาว แมจะรักษาทุกอยางของพอเอาไวใหดี

มารดาเคยบอกกับเธอแบบนั้น ละอองดาวชื่นชมความรักที่ทาน
มีตอกัน แมบิดาจะจากไปแลว แตสุพรรษาก็ไมคิดมีคนอื่น ไมสนใจ
คนที่มาจีบ ไมวาหลอหรือรวยแคไหน กมหนากมตาทํางานแลวก็เลี้ยง
ลูก ทุมเทความรักใหแกละอองดาว เปนทั้งพอและแมใหดีที่สุด
“อยูบานไรทําอะไร”
“ชวยแมทําบัญชีรายรับรายจาย แลวก็ดูแลคนงานคะ”
ละอองดาวตอบแลวก็นวิ่ หนา รอมเห็นแบบนัน้ ก็แตะนิว้ ใตคางนุม
ลูบไลแผวเบา ละอองดาวยกมือขึ้นจับมือเขา
เธอจั บ เพื่ อ ให เ ขาหยุ ด เกลี่ ย แก ม ส ว นรอมถื อ โอกาสจั บ มื อ
ละอองดาวแลวก็ดึงมือหญิงสาวลงไปวางบนตัก
“ปลอยคะ”
“ทําไมตองปลอย”
“บอสคิดวาดาวซื่อบื้อเหรอคะ”
“อือ คิด”
ละอองดาวคอนใหบอสสุดหลออยางลืมตัว รอมตอบแบบไม
เสียเวลาคิดเลยสักนิด แสดงวาความคิดนีฝ้ ง อยูใ นสมองเขาตลอดเวลา
สินะ
“บอส”
“ไมตองมาโอดครวญ ก็เธอซื่อบื้อจริงๆ”
“แตดาวก็รูนะคะวาตอนนี้มันแปลกๆ”
“แปลกยังไง”
“บอสแกลงดาว”
“ฉันมีเหตุผลอะไรตองทําแบบนั้น”
“เพราะบอสไมพอใจที่ดาว…”
50 บอสหนุมเนื้อหอม

“รายงานเรื่องสวนตัวของฉันกับแมฉัน”
รอมพูดตอใหเอง เพราะละอองดาวอึกอักเหลือเกิน หญิงสาว
พยักหนา แลวก็ยิ้มบางสงใหชายหนุมเหมือนตองการเอาใจ
“พูดกับเธอมากแลวคอแหง ปอนนํ้าฉันหนอย”
อยูดีๆ ชายหนุมก็ออกคําสั่ง ละอองดาวถอนหายใจ แตก็ยอม
ยื่นมือไปหยิบแกวนํ้าขึ้นมา ประคองสงไปถึงปากของรอม
“คุณปาทานเปนหวงบอสนะคะ บอสก็อายุไมนอยแลว แกมาก
แลวนะคะ”
“แค็กๆ”
รอมสําลักนํ้า ละอองดาวรีบยื่นมือไปวางแกวนํ้า หญิงสาวดึง
ผาเช็ดหนาออกมาจากกระเปาเสื้อ แลวก็ชวยซับริมฝปากใหเขา
“บอส เปนไรมากหรือเปลาคะ”
มือนุม ลูบแกมเขา อีกมือก็ชว ยซับริมฝปากให รอมก็ไอค็อกแค็ก
เพราะคําพูดของละอองดาว ผูชายอายุสามสิบสามคือคนแกงั้นเหรอ!
“ละอองดาว”
“คะบอส”
“เธอบอกวาฉันแก”
รอมจั บ มื อ ละอองดาวที่ กํ า ลั ง ซั บ ริ ม ฝ ป ากให เ ขา แล ว ก็ จ  อ ง
หญิงสาว ละอองดาวพยักหนา แลวก็ยิ้มสงใหเขา หวังลดระดับโทสะ
ของเจานายหนุม
“ก็บอสอายุตั้งสามสิบสามแลวนะคะ แกกวาดาวตั้งสิบป บอส
ควรแตงงานมีครอบครัวตั้งนานแลว แตบอสไมยอมแตง ทําตัวเปน
พอพวงมาลัย ลอยไปก็ลอยมา บอสอาจจะไมพอใจคุณปา ไมพอใจดาว
แตคุณปาทําเพราะเปนหวงบอสนะคะ บอสสําสอนถึงขนาดนี้ มีโอกาส
จะติดโรคไดนะคะ”
“ยายละอองดาว”
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รอมกัดฟนกรอด เหมือนตองการชวยเตือนสติตัวเองไมให
เผลอตัวบีบคอละอองดาว คนปากดีแบบนี้ตองโดนหนักๆ
“แหม ไหนๆ ก็ไดพูดแลว ขออนุญาตพูดตอเลยนะคะ บอสนะ
ทําตัวเหมือนเด็กมากเลยนะคะ บอสควรหาผูหญิงสักคน คบหากัน
อยางจริงจัง แลวก็รีบแตงงาน กอนที่เออ…”
ละอองดาวกมหนาลงตํ่า แลวแกมก็แดงระเรื่อ รอมตองการ
ฟงตอใหจบวาละอองดาวตองการพูดอะไรกันแน
“พูดใหจบ นี่คือคําสั่ง”
“กอนที่บอสจะใชงานไมไดตามอายุที่มากขึ้นทุกวันคะ”
“เธอคิดวาฉันแกขนาดนั้นหรือไง”
“อันที่จริงรูปรางหนาตาของบอสก็ยังหนุมแนน แตบอสอายุ
สามสิบสามแลวนะคะ ไมใชยี่สิบสาม”
สําหรับละอองดาว ถาหากมองแคตัวเลขอายุของรอม เทียบกับ
อายุของตัวเอง ก็ไมแปลกที่เธอจะคิดวาชายหนุมแกกวาเธอมาก
“เธอกําลังทาทายฉันนะละอองดาว”
“ดาวเปลานะคะ ดาวพูดก็เพราะดาวเปนหวงบอส คุณแมของเรา
เปนเพื่อนสนิทกัน ถึงเราจะไมไดสนิทกัน แต…พอทํางานดวยกันแลว
ดาวก็เปนหวงบอสเหมือนกันนะคะ”
“เธอเนี่ยนะเปนหวงฉัน”
“เปนหวงสิคะ เพราะบอสใชชีวิตเหมือนไมรักตัวเอง ทํางานหนัก
ปารตี้หนัก ดื่มหนัก แลวก็มีเซ็กซหนักมากดวยคะ”
“หุบปาก ละอองดาว”
“คะ ดาวจะหุบปากแลวคะ บอสอยาทําเสียงแบบนี้สิคะ ดาว
กลัว”
ยายซื่อบื้อนี่กลัวเขาจริงนะเหรอ แตละอยางที่พูดออกมา และ
เพราะเขายอมใหเธอเห็นตารางชีวิตของเขา เพื่อใหเธอรายงานมารดา
52 บอสหนุมเนื้อหอม

หาเรื่องทําโทษดึงตัวหญิงสาวมาใกลชิด ละอองดาวถึงไดเชื่อเต็มรอย
วาเขามีนัดกับสาวๆ เพื่อมีเซ็กซกับสาวสวยเหลานั้นเกือบทุกวัน
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