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คำ�นำ�

คนบางคนไม่ต้องอ้อน ไม่ต้องทำาอะไรเลย เราก็พร้อมยอมแพ้เพียงแค่ได้ยิน 

เสียงของเขา สำาหรับ 'ทัพพ์' คนคนนั้นคือ 'คุณคนเก่ง' เพราะเก่งเหลือเกินท่ีทำาให้ 

ดารานักร้องมากเสน่ห์ที่กำาลังโด่งดังและเป็นที่น่าจับตามองของผู ้คนมากมาย 

อย่างทัพพ์แพ้ไปหมดทุกทางได้ เขาทั้งรักทั้งหวง อยากจะเปิดเผยว่าเป็น 'คุณคนคุย' 

ของ 'ออสการ์' ใจจะขาด หากการมีความรักไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับพวกเขา และ 

ย่ิงยากขึน้ไปอกีเมือ่คนท่ีรกัก็อยู่ในสถานะไม่ต่างกัน ผดิตรงทีท่พัพ์พร้อมแลกทกุอย่าง

เพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน แต่ดูเหมือนออสการ์จะยังมีกำาแพงที่ไม่อาจผ่านเข้าไปได้

ขึน้ชือ่ว่าความรกัย่อมมอีปุสรรคมากมาย ประสบการณ์จากอดีตทำาให้หวาดกลวั  

สถานะทางสังคมสั่นคลอนความมั่นคงในจิตใจ มีคนคนหน่ึงบอกไว้ว่า 'ชื่อเสียงจาก

อาชีพดารานักแสดงต้องจ่ายค่าความเป็นส่วนตัวสูง เมื่อวันหน่ึงเราต้องการพ้ืนท่ี 

เพ่ือความรัก เราก็อาจต้องสูญเสียชื่อเสียงไป'...ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่า

เราพร้อมจะแลกไหม เช่นเดียวกับที่ต้องถามใครอีกคนก่อนว่าเขาอยากให้เราแลก 

หรือเปล่า

แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากให้ทุกคนเดินทางไปพร้อมกัน ได้โปรดอยู่ข้างๆ 

ทัพพ์และออสการ์ ให้พวกเขาผ่านม่านหมอกท่ีบดบังเส้นทางจนกว่าจะถึงวันท่ี 

ความรักของคนทั้งสองเบ่งบานอย่างงดงามนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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เราเกลียดสุนัขเพราะเคยโดนมันกัด

เรากลัวการท�าผิดเพราะเคยถูกตี

เราไม่ชอบการโกหกเพราะเคยเจ็บปวด

เราเลี่ยงการทะเลาะเพราะเคยร้องไห้

คนเราเติบโตจากประสบการณ์

เราระมัดระวังจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

เรายอมรบัและเปลีย่นแปลงจากข้อผดิพลาด ความคดิและการตัดสนิใจ 

เปลีย่นไปเพราะสถานการณ์ในชีวิต ในบางครัง้เป็นเรือ่งด ีในบางครัง้เป็นเรือ่ง

น่าเสียดาย

เคยมคีนบอกว่าคนรกัปัจจบุนัไม่ควรต้องแบกรบัความผดิของอดตีคนรกั  

เขาควรมีสิทธิ์ได้รับทุกอย่างเท่าเทียมกับคนก่อน

เพราะถึงความรักที่ผ่านมาจะเจ็บปวด แต่เราก็ไม่ควรเอาความผิดหวัง

จากอดตีมาท�าให้ความรกัครัง้ต่อไปต้องมข้ีอแม้ คนในอนาคตไม่จ�าเป็นต้องมา 

รับผิดชอบความไม่สมหวังในอดีตของเรา การท�าแบบนั้นมันไม่แฟร์

ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้ท�าผิดอะไร

Prologue
•

...,Come rain or shine

Page ,Come rain or shine.indd   5 29/5/2562 BE   16:49



,Come rain or shine6

แต่เราท�าไม่ได้ทั้งที่เข้าใจ...อาจเพราะหัวใจมีแค่ดวงเดียว
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กลิ่นหอมของกาแฟปลุกคนที่นอนกอดผ้าห่มหลับสนิทอยู่บนเตียงให ้

ตืน่ขึน้มารบัวันใหม่ แม้จะไม่สดใสนกัเพราะจ�านวนชัว่โมงทีไ่ด้พักผ่อนนัน้น้อย

จนอาจท�าให้เกิดรอยคล�้าที่ใต้ดวงตา แต่ผิวนุ่มอุ่นที่แนบกายอยู่ทั้งคืนก็ท�าให้

หลับสบาย รู้สึกดีแม้ความเหนื่อยล้าจะยังเกาะอยู่เต็มบ่า

ทัพพ์กะพริบตาช้าๆ วางมือลงข้างตัวแล้วลูบไปมา ท่ีนอนเย็นขนาดนี ้

คงลุกไปพักใหญ่แล้ว

ชายหนุ่มลุกจากเตียง โชว์ท่อนบนเปลือย บิดตัวไปมาคลายเมื่อย 

ก่อนจะก้าวเท้าออกไปนอกห้องนอน เหน็แผ่นหลงัเลก็ขยับไปมาอยู่ทีเ่คาน์เตอร์ 

ไอส์แลนด์ เดินเข้าไปใกล้พลางเอ้ือมมือโอบเอวบางจากด้านหลัง กดจมูกลง

ที่ลาดไหล่แล้วซบแก้มอย่างออดอ้อน

"ตื่นไม่ปลุกเลย"

ที่มาของกลิ่นกาแฟท่ีหอมจนปลุกให้คนนอนน้อยตื่นได้อย่างง่ายดาย

หันมาส่งย้ิมหวาน "ก็เมื่อคืนคุณกลับดึก ได้นอนแป๊บเดียวเอง" พูดพลาง 

ยกแก้วเซรามิกสีครีมขึ้น "กาแฟเลยไหมครับ"

คนตัวสูงกว่าย้ิม พยักหน้าตอบ "วันน้ีเรียนก่ีโมง" ซุกจมูกลงตรงต้นคอ

ไปเรื่อยระหว่างถาม

ฝ่ายคนถูกวอแวก็ห่อไหล่หัวเราะ "ฮื่อ อย่าสิ ผมจั๊กจี้"

"มันเขี้ยว" เสียงนั้นมันเขี้ยวจริงอย่างที่พูด "เรียนกี่โมงครับ"

Chapter ☂ One
•

ต้องบอกไหมว่าเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหน
หากภาพแรกที่เห็นเมื่อลืมตา...คือหน้าคุณ
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"เก้าโมง เดี๋ยวผมต้องออกแล้วเนี่ย"

"ให้พี่มานพไปส่ง"

"ไม่ต้องๆ ผมไปเองได้"

"หรือจะให้ผมไปส่ง?"

"พูดอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้อีกแล้วคุณทัพพ์" ออสการ์เอ่ยเสียงใส ย่นจมูก

ล้อเลียน "เดี๋ยวถูกเห็นเข้าก็โดนถ่ายรูป เป็นข่าวขึ้นมาท�ายังไง"

"ก�าลังอยากให้เป็นพอดี"

"ไม่ต้องเลย"

"ออสไม่อยากเป็นข่าวกับผมเหรอ"

"ยังต้องถามอีกเหรอ"

"อยากอยู่แล้ว"

ออสการ์ยิ้ม "แน่นอนว่าไม่ครับ"

ทัพพ์ร้องว้า แสร้งท�าหมดแรง "พูดงี้ไม่มีใจท�างานเลย วันน้ียกเลิก 

ให้หมด ป่วยแล้ว"

"ป่วยอะไรกัน กินข้าวเร็วครับ เดี๋ยวผมต้องไปเรียนแล้วนะ"

"ป่วยใจ โดนปฏิเสธ"

"ใครจะกล้าปฏิเสธคุณทัพพ์ได้ล่ะ" คนตัวเล็กกว่าหัวเราะ "ดีกรีขนาดน้ี

ใครปฏิเสธลงก็แย่แล้ว"

"คนนี้ไง" จิ้มแก้มนุ่มนิ่มนั้นเบาๆ อย่างอดไม่ได้ ท�าไมถึงได้น่ารักน่าฟัด

ขนาดนี้

"ข้าวผัดแฮมอยู่ในกระทะนะครับ ตักกินก่อนออกไปท�างานนะ"

ทัพพ์ยิ้มมุมปาก เหลือบตาไปทางกระทะที่ปิดฝาวางอยู่บนเตา ไม่ต้อง

กินข้าวสักเม็ดก็อิ่มไปหมดแล้วเน่ีย ถ้าจะหิวคงหิวอย่างอื่นมากกว่า กอด 

อยู่กับตัวทั้งคืนแต่ไม่ยักจะได้กิน

"วันนี้ท�างานหรือเปล่า"

"ตอนเย็นค่ายนัดเข้าไปคุยครับ น่าจะเรื่องซีรี่ส์ภาคต่อ"

"..." คนอายุมากกว่าถอนหายใจ กระชับเอวอีกฝ่ายแน่นขึ้นอีก
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ท่าทางขี้อ้อนผิดกับรูปลักษณ์ท�าให้ออสการ์หลุดข�า "ไม่มีอะไรหรอก

ครับ"

"รู้เหรอว่าผมคิดอะไร"

"ไม่ต้องมองตาก็รู้" ออสการ์พูดไปย้ิมไปตามนิสัย ย้ิมง่ายสบายตา 

น่าอยู่ใกล้ นี่แหละค�าอธิบายของนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงคนนี้ ที่คนเขา

พูดๆ กันไม่ใช่ราคาคุยเลย

คนตัวบางกว่าหันไปมองหน้า ปัดผมท่ีตกลงมาเพราะไม่ได้เซ็ตของคน

เพ่ิงตืน่นอนให้พ้นดวงตา ย้ิมหวานเสยีจนคนมองต้องกลัน้ใจไม่ให้ขยับเข้าใกล้

แล้วบดจูบริมฝีปากสีอมส้มนั้นแรงๆ จนเจ้าตัวขาอ่อน ขยันน่ารักนักล่ะ

"ไปแล้วนะครับ"

"...ครับ" ทัพพ์ถอนหายใจ "เจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้"

"ไว้ผมแวะมาหาใหม่นะ"

"ขนงานมาท�าที่นี่เลยก็ได้ คีย์การ์ดออสก็มี"

"มาบ่อยๆ มันจะผิดสังเกตน่ะสิครับ"

"ดีเลย"

ออสการ์ส่ายหน้า พูดจาล้อเล่นแบบนี้ตลอดเลย เคยกังวลบ้างไหมเนี่ย 

คนอะไร "เดี๋ยวเป็นจริงจะพูดไม่ออก"

"อยากพูดไม่ออก" ทัพพ์เอ่ยเสียงแผ่ว ไล่สายตามองแก้มจนถึงปาก 

ของคนตรงหน้า อยากจะจูบๆ ให้ขึ้นสีแดง ไม่รู้ว่าจะนุ่มสักแค่ไหน นอนมอง

มาหลายคร้ังแล้วแต่ไม่ได้สัมผัสสักที เก่งแต่หอมนิดหอมหน่อยตรงมือ 

ตรงไหล่อยู่เนี่ย

หมดคราบแล้วเสือตัวใหญ่ ถอดเขี้ยวเล็บขนาดนี้ใครรู้เข้าคงร้องไห้

"ออส"

"ครับ?"

"ตรงๆ"

ออสการ์เลิกคิ้วสูง ไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกไหม เพราะไม่เข้าใจ 

ความหมายของค�าที่อีกฝ่ายพูดมา "อะไรนะครับ"
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"ตรงๆ"

"ตรงๆ เหรอครับ"

"อืม"

"คืออะไร"

"แม่บอกว่าชอบใครให้พูดตรงๆ"

ออสการ์หลดุหวัเราะ เขาอยากจะข�าแต่กลวัเสยีมารยาท คนอย่างทัพพ์

เล่นอะไรแบบน้ีด้วยเหรอ มันจะชวนเครียดเกินไปแล้ว ส่ายหน้าไปมาอย่าง

ระอา "ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมสายเอา"

"โอเค" คนตวัสงูยกสองมอืออกจากเอวอกีฝ่าย ถอนหายใจอย่างเสยีดาย 

มองตาละห้อยจนอีกคนย้ิมข�า ใครจะรู้ว่าคนอย่างทัพพ์ พิภพธนานนท ์

จะท�าหน้าแบบนีเ้ป็นด้วย เหมอืนสตัว์ตวัใหญ่ๆ ทีอ้่อนขอความรกัจากเจ้าของ

ไม่มีผิด

"ตั้งใจท�างานนะครับคุณทัพพ์"

"ตั้งใจเรียนครับคุณคนเก่ง"

ออสการ์พยักหน้ารับ ส่งรอยย้ิมหวานๆ เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของวันนี ้

อีกครั้งก่อนจะผละตัวออกห่าง ทัพพ์มองคนตัวเล็กหยิบกระเป๋าแล้วเดินไป 

เปิดประต ูหนัมาโบกมอืลาอกีทีแล้วหายออกจากห้อง ถอนหายใจยาว เสียดาย

เหมือนเพิ่งตื่นจากฝันดี

เป็นฝันดีที่หลับนานเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอสักที เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน

เสียงโทรศัพท์ห้องดังขึ้นเรียกความสนใจจากชายหนุ่ม เจ้าตัวเลิกคิ้ว

พลางเดินไปรับสาย

"..."

[คณุทัพพ์ตืน่หรอืยังคะเน่ีย] เสยีงผูจ้ดัการสาวทีเ่ลก็ไม่ต่างจากตวัดงัข้ึน 

[อกีชัว่โมงนึงพ่ีจะเข้าไปรบันะคะ วันนีใ้ส่เชิต้ขาวทีพ่ี่เตรยีมไว้ให้ในตูร้มิขวาสดุ

ด้วยค่ะ]

"วันนี้มีอะไร"

[มีฟังบรีฟโฆษณาแบรนด์เสื้อผ้าตอนสิบเอ็ดโมงครึ่ง ถ่ายนิตยสาร 
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ตอนบ่ายสอง แล้วก็สมัภาษณ์เรือ่งเพลงทีส่ถานวิีทยุ BDS ตอนห้าโมงครึง่ค่ะ] 

หญิงสาวพูดยาวเหมอืนท่องจ�า [อ้อ เลขาฯ ประธานโทรมาให้คณุทัพพ์เข้าไปพบ 

หลังเสร็จงานแล้วด้วยค่ะ]

"พบเรื่อง?"

[ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ แต่ก�าชับมาว่ายังไงก็ต้องไป ห้ามเถลไถล]

"เรื่องอะไรก็ไม่บอก ไม่ไป เหนื่อย"

[ไม่ได้ค่ะ]

"คิดว่าเป็นประธานแล้วจะท�าไรก็ได้เหรอ เดี๋ยวปั๊ดลาออก"

[ติดสัญญาค่ะคุณทัพพ์ เสียใจด้วยนะคะ]

"จ่ายค่าฉีกสัญญาเท่าไหร่บอกมาเลยดีกว่า"

[เชื่อเถอะว่าคุณทัพพ์ไม่อยากรู้หรอกค่ะ] เชอร์รี่เอ่ยเสียงใส คนใน 

ความดูแลของเธอพูดเล่นได้จริงจังเสมอ [อาหารเช้าอยากทานอะไรคะ  

เดี๋ยวพี่ซื้อเข้าไป]

"ไม่ต้อง มีแล้ว"

[มีได้ยังไง ในตู้เย็นไม่มีอะไรน่ีคะ พ่ีซื้อมาแต่ของสด] แล้วอีกฝ่าย 

ท�าอาหารเสียที่ไหน แค่ต้มมาม่ายังขี้เกียจ เอามาขย�าจนแตกแกะถุงแล้ว 

กรอกใส่ปากอยู่เลย

"ช่างเถอะน่า จะไปอาบน�้าแล้วนะ"

[อีกชั่วโมงนึงเจอกันค่ะ]

ทัพพ์วางสาย หันไปส�ารวจห้องจนแน่ใจว่าไม่มีร่องรอยของคนท่ีเพ่ิง 

กลับออกไป ก้าวเท้าไปยืนหน้าเตา เปิดฝาที่ครอบกระทะออกแล้วอมย้ิม 

เมื่อเห็นข้าวผัดร้อนๆ ส่งกลิ่นหอมฉุยน่าทาน จัดการให้เรียบร้อยก่อนเชอร์รี ่

จะมาดีกว่า 

ขี้เกียจตอบค�าถาม

☁ 

☀
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เจ้าของแผ่นหลังกว้างเดินออกจากลิฟต์ ก้าวเท้าผ่านทางเดินยาวๆ  

ตรงไปที่ห้องประธาน ยิ้มและตอบรับรุ่นน้องที่เอ่ยทักทายระหว่างทางไปเรื่อย 

โดยมีผู้จัดการสาวตัวเล็กตามหลังมาไม่ห่าง

คนตัวสงูเคาะประตสูองครัง้ตามมารยาทก่อนจะเปิดเข้าไปด้านในทนัที 

ขยับคอไปมาอย่างเมือ่ยล้าพลางยกแขนถอดเสือ้คลมุท่ีสวมอยู่พาดบ่า ยกมอื

ไหว้ประธานบริษัทที่หมุนเก้าอี้กลับมาสบตา

ยุกรส่ายหน้าเมือ่เหน็เดก็ในค่ายทีอ่ายุน้อยกว่าเป็นรอบทรดุตวัลงน่ังบน

เก้าอี้ตรงข้าม รายน้ีน่ะแสบ พูดอะไรไม่ค่อยฟัง ท�าอะไรตามใจ ซ�า้ยังไม่เคย

แสดงท่าทางกลัวเขาเหมือนเด็กคนอื่นเลยสักนิด

"เรียกผมมามีอะไรให้รับใช้ครับ"

"รออีกคนก่อน"

ทัพพ์เลิกคิ้ว หันไปมองหน้าผู้จัดการส่วนตัว แต่อีกฝ่ายส่ายหน้าดิก 

ท�าปากพะงาบตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน "ใครอะครับ"

"เดี๋ยวก็รู้"

"เซอร์ไพรส์อกีแล้ว ผมไม่ชอบเซอร์ไพรส์" คนตวัสงูว่า "ใจบาง ตกใจง่าย"

"อืม ฉันก็ไม่ชอบเซอร์ไพรส์เหมือนกัน" ยุกรหรี่ตา มองคนที่ใจจริงแล้วก็

เอ็นดูไม่ต่างจากลูกอย่างจับผิด 

"มองงี้ผมขนลุกแล้วนะ"

คนโตกว่าถอนหายใจ เล่นเข้าไป สนุกเข้าไป ไม่รู้ย่ีสิบห้าหรือสิบห้า  

เจอกันครัง้แรกเด็กยังไง ตอนนีก็้ยังเดก็อย่างนัน้ ถ้านิสยัโตให้เหมอืนภาพลกัษณ์ 

กับเรื่องผู้หญิงหน่อยคงน่าห่วงน้อยกว่านี้

ก๊อก ก๊อก

เสียงเคาะดังติดกันสองครั้ง เบาและสุภาพต่างจากคนท่ีเข้ามาแล้วโข 

หลังจากนั้นประตูก็เปิดออกเมื่อเจ้าของห้องเอ่ยปากอนุญาต

ทัพพ์เลิกคิ้วขึ้นตอนหันไปมองคนมาใหม่

พอเห็นหน้าก็รู้เลย...ว่าคิดถึงมากแค่ไหน

เพิ่งเจอกันเมื่อเช้าแท้ๆ
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ออสการ์เม้มปากเล็กน้อยตอนสบตาเข้ากับสมาชิกวงดนตรีชื่อดัง 

พ่วงต�าแหน่งนักแสดงเบอร์หน่ึงของค่าย ถูกเรียกมาพร้อมกันแบบน้ีไม่ใช่ 

เรื่องดีแน่เลย กลัวแล้วสิ...

"นั่งก่อนออสการ์" ยุกรเอ่ยปาก ผายมือไปที่เก้าอี้ว่าง

"สวสัดคีรบัคณุยุกร คณุทัพพ์ พ่ีเชอร์รี"่ คนเดก็สดุยกมอืไหว้ทุกคนในห้อง

จนครบ ถึงขยับไปนัง่เก้าอีข้้างๆ ทัพพ์ น่ีก็มองเขาอยู่นัน่แหละ ไม่เก็บอาการเลย

"ทัพพ์" ยุกรเอ่ยปาก

"..."

"ทัพพ์" เรียกซ�้าอีกคร้ังเมื่อไอ้ตัวแสบมันยังสติไม่เข้าร่าง ถอนหายใจ

อย่างปลงไม่ตก "เอาตาออกจากหน้าออสการ์หันมามองฉัน"

ทัพพ์กลอกตาขึ้นบนก่อนจะวนไปจบลงที่ประธานบริษัท "ครับผม"

ไอ้เด็กนี่...

ออสการ์ถูปลายนิ้วตัวเองไปมา ใจเต้นตึกเมื่อคนตรงหน้าหันมามอง 

ยุกรย้ิมบาง ดูหน้าก็รู้แล้วว่าก�าลังกลัว "แล้วจิ๊บล่ะออสการ์" ถามถึง 

ผู้จัดการของอีกฝ่าย

"พอดีว่าวันน้ีหน่ึงมีถ่ายงานอีกครับ พ่ีจิ๊บเลยมาส่งผมท่ีหน้าบริษัท

แล้วไปที่อ่ืนต่อ" เพราะเพ่ิงเซ็นสัญญาเข้ามาไม่นาน ออสการ์ถึงยังเป็นหนึ่ง 

ในเด็กหลายคนที่มีผู้จัดการร่วมกับเด็กคนอื่น

"แล้วงานวันนี้เป็นยังไงบ้าง"

"วนันีเ้รยีนการแสดงครบั" ออสการ์ตอบกลับ เมือ่เห็นว่าประธานชวนคุย

ด้วยน�้าเสียงสบายๆ จากท่ีเครียดก็เริ่มย้ิมออก "เหน่ือยแต่สนุกมาก อาจารย์

สอนเข้าใจง่ายมากเลยครับ"

ยุกรมองรอยย้ิมของเด็กตรงหน้าแล้วก็ย้ิมตาม น่ารักผิดกับคนข้างๆ 

"ตั้งใจก็ดีแล้ว มีอะไรก็บอกจิ๊บ"

"ขอบคุณนะครับ"

"แต่วันนี้เรียกมาคุยเร่ืองอื่น" ยุกรเอ่ยปาก สายตาเปลี่ยนเป็นจริงจัง  

หันไปมองหน้าทัพพ์ "กับออสการ์น่ะยังไง"
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ทัพพ์เลิกคิ้ว "ค�าถามไม่เคลียร์ครับ ไม่เข้าใจ"

"อย่าให้ต้องถามอีกรอบ" มีเหรอจะไม่เข้าใจ กวนประสาทมากกว่า

"เอ่อ..." ออสการ์เอ่ยเสียงแผ่ว หันมองสองคนเลิ่กลั่ก "คือ..."

"ออสไม่ต้อง เดี๋ยวผมคุยเอง" ทัพพ์หันไปพูดกับน้อง อ่อนโยนจน 

น่าหมั่นไส้ สองมาตรฐานเห็นๆ

มาตรฐานคนทั้งโลก กับมาตรฐานออสการ์

"นี่คุณยุรู้ได้ไงอะครับ" 

ยุกรแค่นหัวเราะ ยังมีหน้ามาถามกลับอีก "เรื่องในบริษัทมีอะไรท่ีฉัน 

ไม่รู้บ้าง"

"พี่รี่ยังไม่รู้เลย" ค�าที่ท�าเอาเชอร์รี่สะดุ้ง

"เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับเดก็ในค่าย ทีผ่่านมามข่ีาวกับนักแสดง

นักร้องที่ไหนไม่เคยว่า" 

"ก็เรียกมาด่าทุกครั้งอะ" ทัพพ์พูดแล้วก็รีบหันไปหาคนข้างตัว "นาน 

แล้วนะออส ก่อนคุยกับออสนานมาก ห้ามเข้าใจผิด"

ออสการ์แทบจะยกมือตบหน้าผากตัวเอง คนคนน้ีรู ้ตัวไหมเน่ียว่า 

ก�าลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหน

ยุกรถอนหายใจ จะเรยีกมาดก็ุไม่เคยส�าเรจ็สักที "สรปุน่ีคบกันอยู่ใช่ไหม"

"ยังครับ" ทัพพ์ว่า หยุดคิดไปนิด "ขอคบได้เลยไหม"

"ไม่ได้" ยุกรเอ่ยเสียงเข้ม "คบไม่ได้"

"เรื่องนี้ไม่มีในสัญญานะคุณยุ" ทัพพ์เอ่ยกลับ น�้าเสียงจริงจังข้ึนจนคน 

ในห้องเริ่มหน้านิ่ง เมื่อไหร่ที่เจ้าตัวท�าสายตาแบบนี้ แสดงว่าเลิกเล่นแล้ว

เจ้าของห้องเคาะนิ้วลงท่ีโต๊ะเป็นจังหวะ หยุดคิดก่อนพูดต่อ "จริงจัง 

ใช่ไหม"

"จริงจังครับ"

ยุกรลืมค�าพูดตัวเองไปชั่วขณะเมื่อเห็นสีหน้าของเด็กแสบ "..."

สีหน้าที่จะไม่เชื่อก็คงไม่ได้

"แต่เราเคยคุยกันแล้วว่าเร็วๆ น้ีไม่อยากให้คบใคร ด้วยฐานะของเธอ
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ตอนนี้ยังไม่ควรมีข่าวเรื่องความรัก มันไม่เหมาะ"

"ก็ตอนที่คุยกันยังไม่เจอออส"

"..."

"ผมก็พยายามไม่ให้เป็นข่าวแล้วนี่ไง"

"ทัพพ์"

"ครับ"

"อย่าคิดว่าไม่รู้นิสัยเธอ ใจจริงสนที่ไหนถ้าจะเป็นข่าว"

"ผมเปล่าสักหน่อย"

ยุกรถอนหายใจอีกครั้ง ถึงได้บอกไงว่าดื้อที่หนึ่ง "รู้ว่าไม่แคร์ข่าวตัวเอง 

แต่แคร์ข่าวออสการ์หน่อย ตอนนี้ออสการ์ก็ก�าลังไปได้สวย ถ้ามีข่าวกับเธอ 

มันจะมีผลเสียเยอะ อยากให้น้องโดนรุมเหรอ"

"..."

"ถ้าไม่อยากก็พยายามปิดให้จริงอย่างท่ีพูดหน่อย เข้าใจหรือเปล่า"  

ถามย�้าที่ท้ายประโยคเมื่อดาราดังคนดียังเงียบสนิท

"เข้าใจครับ"

"แล้วถ้าเชื่อฟังกันบ้าง ก็อย่าเพิ่งคบกัน"

"..."

"คุยกันไปก่อน ท�าได้ไหม"

"ผม..."

"ได้ครบั" เสยีงนุ่มเอ่ยแทรกข้ึนมาก่อนทีท่พัพ์จะทันได้พูดอะไร ออสการ์

หันไปสบตากับคนข้างกายเล็กน้อยก่อนจะเบนไปมองประธานบริษัทอีกครั้ง 

"ท�าได้ครับ" แล้วย�้าค�าเดิม

"ออส"

ออสการ์มุ่ยหน้าเมื่ออีกคนเรียกชื่อเสียงอ่อย หันไปขมวดค้ิวใส่เพ่ือ

แสดงออกให้รู้ว่าไม่ชอบใจแล้ว เห็นอย่างนั้นทัพพ์ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีก

ยุกรยกมุมปากข้ึนเป็นรอยย้ิมเมื่อเห็นท่าทางของเด็กในความดูแล 

ทั้งสองคน
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นี่อาจจะเป็นครั้งแรกท่ีไอ้แสบตรงหน้ามันยอมหยุดพูดท้ังท่ีใจยังเถียง

ไม่หยุดแบบนี้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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