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ลลนารู้ว่านำาตัวเองไปสู่อันตราย แต่สายเกินกว่าจะถอย

กลบั เธอมองเหน็ความหื่นกระหายที่ชวนให้ขนลกุขนชนัในแววตาฝ่าย

ตรงข้าม ชวนให้เธอสงสยัว่าทำาไมมคีนกล้าแลกเปลี่ยนสมัผสัทางกาย

โดยไม่รู้สึกถึงความรังเกียจ เธอคนหนึ่งละที่อยากจะอาเจียน แค่คิด

ว่ามือเหนียวเหนอะเต็มไปด้วยเหงื่อของเขาจะแตะต้องตัวเธอ ลลนา

กร็ู้สกึทนไม่ไหว อย่าว่าแต่เจตนาของเขาคอืทำามากกว่าแตะต้องเลย

หญิงสาวอยากจะวิ่งหนี แต่ รีสอร์ตราคาแพงที่มีความเป็น 

ส่วนตัวสูงไม่เอื้อให้เธอทำาเช่นนั้น ด้วยราคาที่พักคืนละกว่าครึ่งแสน 

ไม่เพยีงแต่ละหลงัตั้งห่างกนั ยงัมรีั้วกั้นเพื่อความเป็นส่วนตวัหากแขก

ต้องการว่ายนำ้าในสระเล็กๆ ติดกับบ้านพัก มันเป็นรีสอร์ตที่เหมือน

หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งความฝัน ซึ่งเวลานี้กำาลังจะเป็นฝันร้าย 

ของเธอ 

ขณะเธอลังเลว่าจะหนีพ้นมือเขาไปได้อย่างไร ฝ่ายตรงข้ามก็

ย่างเท้าเข้ามาใกล้ เธอรู้ว่าเขามองเธอเป็นเหยื่อตัวน้อยที่เขาจะทำา

อย่างไรกไ็ด้ แต่เธอไม่ใช่

“อย่าเข้ามานะ! ไม่งั้นฉันจะแฉกับแม่ว่าแกมันเลวแค่ไหน” 

วาจาเป็นอาวธุเดยีวที่เธอม ีแต่อกีฝ่ายพสิจูน์ทนัควนัว่ามนัไร้ประโยชน์
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แค่ไหน

“แล้วถ้าฉนับอกว่าเธอยั่วฉนั คดิว่าแม่ของเธอจะเชื่อใคร” รอย-

ยิ้มของเขามากกว่าย่ามใจ 

น่าเศร้าที่มันเป็นความจริง สำาหรับมารดา ลลนามีค่าแค่เป็น 

ถงุเงนิให้กอบโกย และหลงัจากบดิาเสยี ความสำาคญัของเธอตำ่ากว่า

ขยะรอทิ้งเสยีอกี โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัผู้ชายคนใหม่ของแม่ ทกุคน

มาเพื่อกอบโกย แต่ลลีากท็ั้งรกัทั้งเชื่อ โดยเฉพาะคนตรงหน้าเธอ

วรณุเป็นทกุอย่างที่ผู้หญงิวยักลางคนอย่างลลีาต้องการ แต่ใน

สายตาเธอ เขาตำ่าช้าและสมควรถูกปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัขยะสด ความ

รีบร้อนที่จะฉีกกระชากหน้ากากแมงดาในคราบนายแบบทำาให้เธอ

พลาดตกหลมุพรางของเขา 

ลลนาวู่วามบนิด่วนจากกรงุเทพฯ มาภูเกต็ แล้วก้าวเข้ามาที่นี่

หวังจะหาหลักฐานว่าวรุณนอกใจลีลา แต่กลายเป็นว่าเขารู้ทัน และ

ซ้อนแผนหวงัจะรวบหวัรวบหางเธอ

“ฉนัไม่ยอมเป็นของแกหรอกไอ้ทเุรศ” มอืเท้าเธอมคีรบและไม่

ลงัเลที่จะใช้ แม้ว่าโอกาสรอดจะน้อยจนแทบมองไม่เหน็กต็าม 

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นถูกกระชากจนกระดุมหลุด ส่งความกลัวไปทุก

เส้นประสาท และกเ็หมอืนคนที่ทำาทกุอย่างเพื่อหนตีาย ลลนาได้แรง

ดิ้นรนเพิ่มจากความกลัว มือข้างหนึ่งกุมคอเสื้อเอาไว้ อีกข้างเหวี่ยง

สะบดัเตม็แรง ทำาฝ่ายตรงข้ามผงะถอยตามสญัชาตญาณ สร้างระยะ

ห่างให้เธอกบัมนัชั่วคราว

“จะหนไีปไหน!” 

ขณะตะคอกถาม มือชั่วช้าก็กระชากไหล่หญิงสาว เธอเบี่ยง

หลบจนเขาคว้าจับได้เพียงเสื้อ เนื้อผ้าบางส่วนจึงถูกกระชากขาดไป

ด้วย แต่เธอไม่สนใจสกันดิ เพราะการลงัเลหมายถงึเธอจะตกเป็นของ

ผู้ชายที่เธอเกลยีดชงั 
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ทั้งที่อยู่ในสภาพเปิดเผยเนื้อตัว แต่ความเขินอายไม่ใช่เรื่อง

สำาคญัในเวลานี้ หญงิสาววิ่งหนอีอกไปทางประตไูด้อย่างฉวิเฉยีด เวลา

ช่วงคำ่าทกุทศิมดืสลวั ตรงหน้าเป็นทางแยก จะวิ่งไปทางชายหาดส่วน

ตัว หรือวิ่งเข้าไปด้านในส่วนกลาง แต่ลลนาเลือกทางที่สาม วิ่งไป 

ขอความช่วยเหลอืจากที่พกัหลงัใกล้ๆ 

“ช่วยด้วยค่ะ!!! ช่วยด้วย!!! เขาจะปลำ้าฉนั” 

ไม่แค่ตะโกนสุดเสียง เธอยังวิ่งเต็มฝีเท้าเข้าไปหาเงาร่างที่เห็น

ไม่ไกล แล้วพบว่าตนพุ่งตรงเข้าไปในอ้อมอกของผู้ชายคนหนึ่ง 

ลลนาไม่รู้สกึขยะแขยงชายคนนี้เหมอืนที่รูส้กึกบัวรณุ นาทนีี้ใคร

ก็ได้ทั้งนั้น ขอแค่เขาพาเธอพ้นจากสถานการณ์นี้ก็พอ ต่อให้ต้องลง

นรกกต็าม 

เธอเงยหน้ามองสบตาเขา และไม่รู้ว่าควรทำาเช่นไรต่อในช่วง

เวลานี้ มอืที่ประคองแผ่นหลงัเธอให้ความรูส้กึร้อนแม้จะผ่านเสื้อ สร้าง

ความมั่นใจเหมือนมีกำาแพงแข็งแกร่งคอยเป็นหลักให้ท่ามกลางพาย ุ

ดวงตาสีดำาเข้มลึกเหมือนบ่อนำ้าของเขาเป็นสิ่งแรกที่เธอมองเห็นและ

ไม่อาจจะละสายตาจากมนั

“ไม่ต้องห่วงครบั ทกุอย่างจะเรยีบร้อย” 

ทั้งคู่เป็นคนแปลกหน้าต่อกนั แต่เธอเชื่อเขา!

ชานนไม่ได้มารีสอร์ตนี้เพ่ือพักผ่อนในฐานะนักท่องเที่ยว

เพยีงอย่างเดยีว เขายงัใช้เวลาตลอดสปัดาห์เพื่อประเมนิอสงัหารมิทรพัย์

แห่งใหม่ของเขาด้วยว่า คุ้มค่ากับการซื้อมาครอบครองในระยะสั้นๆ 

เพื่อปรบัปรงุให้ดขีึ้นแล้วขายออกในราคาสูงหรอืไม่ 

รีสอร์ตที่ได้มาตรฐานห้าดาวแห่งนี้สมควรลดเกรดไม่เหลือ 

สักดาว เพราะไม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเลย 

ถงึจะมรีะบบตรวจสอบคนเข้าออกอย่างเข้มงวด แต่กไ็ม่ได้หมายความ
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ว่าจะเกดิเหตรุ้ายไม่ได้ แม้แวบแรกเขาจะระแวงว่าเธอเป็นนางนกต่อ 

แต่เมื่อฝ่ามือสัมผัสอาการสั่นเทาของเธอ ความสงสัยก็จางหายหมด

สิ้น ถ้านี่เป็นการเสแสร้งแกล้งหวาดกลวั เขากพ็ร้อมเสยีค่าโง่

“อย่ายุ่งเรื่องของผวัเมยี” 

ชายหนุม่อยากจะกลอกตาเพราะถ้อยคำาประเภทนี้ เขารูด้ว่ีาคน

บางคนหรอือาจจะส่วนใหญ่ยอมทำาเป็นไม่รู้ไม่เหน็เพยีงเพราะไม่อยาก

เข้าไปแทรกกลางระหว่างปัญหาของสามภีรรยา ซึ่งเป็นปัญหาละเอยีด

อ่อนอย่างยิ่ง เพราะอาจจะก่อปัญหาใหญ่ให้คนที่ยื่นมือเข้าไปสอด

แทรกในภายหลัง แต่เขาไม่ใช่คนทั่วไป เขาพร้อมจะขัดขวางการใช้

กำาลงักบัผู้หญงิ แม้ว่าเธอจะไม่แก้ต่างให้ตวัเองกต็าม

“ฉนัไม่ใช่...ไม่ได้เกี่ยวกบัหมอนี่เลย” 

ตัวเธอยังสั่น ใบหน้าเล็กที่เขาสามารถประคองด้วยมือเพียง 

ข้างเดยีวแดงกำ่าเพราะโทสะ พานให้คำาพดูที่ออกจากปากตะกกุตะกกั 

นี่มนัเกนิกว่าจะเรยีกว่าการแสดงแล้ว

ชานนพิจารณาภัยคุกคามของเธอที่ตอนนี้วางก้ามคุกคามเขา

ด้วยสายตาไม่หยดุ นอกจากความสงูไล่เลี่ยกบัเขาที่มากกว่าความสงู

โดยเฉลี่ยของชายไทยทั่วไป ผู้ชายตรงหน้าผ่ายผอมเกินไป แต่งตัว

เหมอืนกำาลงัอยู่บนเวทกีารแสดง แถมยงัแต่งหน้าบางๆ 

แต่ที่สำาคัญคือแววตาหลุกหลิกมองซ้ายทีขวาที ถึงจะมีท่าที

โกรธจัด แต่ก็ไม่มีวี่แววจะลงมือกับคนแข็งแกร่งกว่าเช่นเขา เป็นคน

ประเภทมีตราประทับว่าอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจ คนพวกนี้ละที่

ชอบลงมอืกบัคนที่อ่อนแอกว่า แล้วกเ็ป็นคนที่เขาชงิชงั

“ไม่ต้องห่วงครบั ผมจะจดัการเอง” 

ชายหนุ่มปลอบโยนหญิงสาวแปลกหน้าด้วยนำ้าเสียงอ่อนโยน

เท่าที่เขาจะมอบให้เธอได้ แล้วหนัไปหาอกีคนด้วยท่าทตีรงข้าม 

“บอกแล้วไงว่าเรื่องของผัวเมีย ไม่ใช่เรื่องของแก อย่าเสือก!” 
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ถ้อยคำากักขฬะกับท่าทีก้าวร้าวไม่ทำาให้คนฟังถอย ตรงกันข้าม เขา 

สาวเท้าเข้าไปใกล้

“ผมไม่สนว่าคุณจะอ้างอะไร ออกไปซะ ไม่งั้นเรื่องไม่จบ 

แค่ รปภ. แน่”

ท่าทางหวาดกลวัของเธอปลกุสญัชาตญาณกระหายเลอืดในตวั

เขา ชานนคาดหวงัให้ชายอกีคนเดนิหน้าแล้วเข้ามาแลกกำาปั้นกบัเขา 

แต่ทกุเรื่องใช่จะเป็นอย่างที่เขาต้องการ หลงัจากฝ่ายนั้นส่งเสยีงฮดึฮดั

ครู่เดยีวกถ็อยออกไปพร้อมพ่นถ้อยคำาอาฆาตใส่หญงิสาว

“กลบับ้านไปเจอดแีน่”

คิ้วเข้มขมวดเพราะความหมายเบื้องหลงัประโยคนั้น ในเมื่อเธอ

ไม่โต้แย้งสักคำา แสดงว่าทั้งคู่อยู่ร่วมบ้านกัน สนับสนุนสิ่งที่ฝ่ายชาย

กล่าวอ้าง 

ชานนลอบส่ายหน้าที่เผลอเข้าไปยุง่กบัเรื่องของสามภีรรยา แต่

ต่อให้ย้อนเวลากลบัไป เขากจ็ะทำาเช่นเดมิ ไม่มผีู้หญงิคนไหนสมควร

ถูกทำาร้าย

“คณุต้องการแจ้งความไหม” 

เขาเกลยีดการหาเรื่องยุง่ยากใส่ตวั แต่เมื่อเขายื่นมอืเข้าไปช่วย

แล้วกพ็ร้อมจะช่วยให้ถงึที่สดุ รออยู่ครู่หนึ่ง ใบหน้าเลก็กก็้มตำ่าพลาง

ส่ายไปมา

“ไม่ค่ะ” เมื่อเธอปฏเิสธ เขากไ็ม่เหน็เหตผุลที่จะคะยั้นคะยอ

“ผมควรแจ้ง รปภ. ไหม” 

ชานนถามไปอย่างนั้นเอง รสีอร์ตแห่งนี้กำาลงัจะตกเป็นกรรมสทิธิ์

ของเขา และเขาไม่ต้องการให้มขียะอยูภ่ายใน ถ้าเธอจะคดัค้านเพราะ

มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้น เขาก็แค่แอบติดต่อพนักงานรักษา

ความปลอดภยัให้โยนบคุคลไม่พงึประสงค์ออกไป

“ดคี่ะ บอกให้ รปภ. เล่นงานหมอนั่นหนกัๆ ด้วยได้ไหมคะ” 
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นำ้าเสยีงของเธอมแีววโหดเหี้ยมนดิๆ ซึ่งเขาชอบใจอย่างบอกไม่

ถูก ต่อให้เขาไม่สมควรใช้อทิธพิลเถื่อน ตอนโทร. สายในไปแจ้งพนกังาน

รกัษาความปลอดภยั ชานนกเ็จตนายำ้าว่าถ้าจำาเป็นกใ็ห้ใช้กำาลงั 

หันมาดูหญิงสาวที่อยู่ในส่วนห้องนั่งเล่นก็เห็นเธอยังคงยืนตัว

สั่น ชานนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลอบโยนผู้หญงิที่ถูกคกุคาม

ทางเพศ แต่รู้ว่าอะไรช่วยรกัษาสขุภาพจติที่กำาลงัตงึเครยีดได้เป็นอย่าง

ด ีดงันั้นจงึยื่นสองสิ่งให้เธอ เสื้อแจก็เกตและขวดเบยีร์เยน็ๆ 

สายตาที่เธอมองอย่างหลงัเหมอืนไม่เคยเหน็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาก่อนทำาให้เขารู้สึกขบขันหน่อยๆ ก่อนจะหัวเราะเต็มเสียงตอนเธอ

กระดกมันด้วยท่าทางแบบเดียวกับคนกลืนยาพิษแล้วสำาลักกระอัก-

กระไอ

“ใจเยน็ๆ ครบั ทกุอย่างเรยีบร้อยแล้ว” 

มือเขาลูบแผ่นหลังของเธอไปมาบรรเทาอาการสำาลัก ถึงเสื้อ

แจ็กเกตของเขาจะหนา แต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงเค้าโครงกระดูกสันหลัง

บอบบางของเธอ นั่นสร้างความสงสัยหลายอย่างให้เขา ผู้หญิงที่

เหมอืนลูกแมวหลงทางคนนี้คอืใคร เธอมาจากไหน 

แต่ไม่ว่าจะมคีำาถามมากเท่าไร เขากไ็ม่คดิจะถาม สถานการณ์

นี้แปลกประหลาดเกินไป และเขามีนโยบายส่วนตัวที่จะไม่พัวพันกับ

ใครโดยไร้ประโยชน์ เขาช่วยเท่าที่ช่วยได้และจบแค่นั้น ตอนนี้เมื่อ

ปราศจากภยัคกุคาม เขาพร้อมจะผลกัดนัเธอออกไปนอกพื้นที่ส่วนตวั

ของเขาแล้ว 

“ต้องการให้ผมไปส่งที่ไหนหรอืเปล่าครบั” 

เป็นการไล่อย่างสภุาพ แต่พอเธอกะพรบิตาถีๆ่  ด้วยท่าทางงนุงง

ราวกบัไม่เข้าใจความหมายนั้นของเขาที่ให้จากไปเสยีท ีท่าทางสบัสน

ของเธอส่งผลให้ชานนอดที่จะใจอ่อนลงอกีครั้งไม่ได้ 

“มอีะไรให้ผมช่วยไหมครบั” 
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เขาอยู่ในอารมณ์จะทำาตัวเป็นพลเมืองดี แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้

ขอบเขตที่เขาทำาได้โดยไม่ลำาบาก ชานนหวงัว่าอยู่ๆ  เธอจะไม่เรยีกร้อง

เงนิทองแล้วทำาให้เขารู้สกึผดิที่ช่วยนางนกต่อ 

ทว่าสิ่งที่เธอขอไม่มากเกินกว่าที่เขาจะให้ได้ แต่มันเกินกว่าที่

เขาจะคาดเดา

“ชะ...ช่วย ช่วยมอีะไรกบัฉนัได้ไหมคะ!”

ถึงจะเป็นคนพูดมันออกมาจากปาก แต่ลลนาก็ไม่อยาก

จะเชื่อว่าสิบนาทีก่อนเธอขอให้คนแปลกหน้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 

กบัตวัเอง 

เธออยากจะโทษอะดรีนาลินหรืออะไรก็ตามที่เกิดจากความ

หวาดกลัว มันผลักดันให้เธอมีอาการทางประสาทจนเพ้อเจ้อออกไป

ด้วยเรื่องที่เธอไม่เคยแม้แต่จะคดิ แต่ในนาทนีั้นเธอลมืไปเลยว่าตวัเอง

เคยเป็นคนเตม็ไปด้วยเหตผุล ลมืไปว่าไม่ได้อ่อนแอถงึเพยีงนี้ ที่สำาคญั

เธอลมืไปว่ามห้ีองชดุอยูใ่นกรงุเทพฯ นกึได้แค่ว่าสถานที่เดยีวที่เธอจะ

กลับไปได้ก็คือบ้าน ซึ่งมีวรุณคอยจ้องจะล่วงเกินเธอ แต่ลีลากลับ 

มองว่าเธอเป็นฝ่ายยั่วยวนเขา ดังนั้นเธอจึงอยากประชดด้วยการ 

ทิ้งพรหมจรรย์ไปซะกบัคนแปลกหน้า 

การนึกถึงคนในครอบครัวไม่ทำาให้จิตใจที่ว้าวุ่นของลลนาดีขึ้น

เลย เวลานี้แมงดานั่นอาจจะกำาลังป้ายสีเธอให้แม่ของเธอฟังอยู่ก็ได้ 

และเป็นไปได้สูงว่าลีลาจะเชื่อ หญิงสาวล้วงโทรศัพท์มือถือออกจาก

กระเป๋ากางเกงและพร้อมจะกดโทร. ออกไปบอกความจรงิกบัแม่ ก่อน

จะชะงกังนั  

บางทถี้าเธอหายตวัไปสกัหนึ่งคนื ตดิต่อไม่ได้สกัหนึ่งวนั ลลีา

อาจเหน็ถงึความสำาคญัของเธอบ้าง มนัเป็นการกระทำาสิ้นคดิเรยีกร้อง

ความสนใจแบบเดก็ๆ แต่ปลายนิ้วของลลนาไม่ลงัเลที่จะกดปิดเครื่อง
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แล้วเกบ็โทรศพัท์มอืถอืให้พ้นสายตา เอื้อให้มอืว่างพอจะยกขวดเบยีร์

ขึ้นดื่มต่อ 

รสชาติขมฝาดของนำ้าแห่งบาปดีขึ้นเรื่อยๆ ตรงข้ามกับความ

สามารถในการใช้สมองขบคดิเกี่ยวกบัปัญหาครอบครวัตนเอง 

หญงิสาวเข้าใจแล้วว่าทำาไมบดิาถงึตดิสรุา เพราะมนัช่วยให้หนี

ความจรงิได้อย่างง่ายดาย หมดขวดในมอื เธอกเ็อื้อมไปหาขวดที่อยู่

ตรงหน้าเจ้าของบ้านพกั แต่ถูกยดึข้อมอืเอาไว้ มอืของเธอกระตกุหนี

ด้วยสญัชาตญาณระวงัภยั ทว่าเขาปล่อยเธอไปง่ายๆ แล้วขยบัเข้าใกล้

ด้วยการโน้มตวัช้าๆ ไม่ก่อให้เกดิความรู้สกึคกุคาม เธอจงึผ่อนคลาย

พอจะฟังเขาพูด

“ผมไม่หวงเบยีร์หรอกนะครบั แต่มนัคงจะดกีว่าถ้าเราคยุกนัใน

เวลาที่สตเิตม็ร้อย”

คนตรงหน้าห่างไกลกบัคำาว่าข่มขูใ่ห้หวาดกลวั แต่ไม่ว่าอย่างไร

กต็าม ลลนากย็งัอยากหดตวัหนสีายตาจบัจ้องของเขา เนื่องจากเขา

ใช้มนัวเิคราะห์เธอเงยีบๆ 

ลลนาแน่ใจว่าไม่อยากรู้ผลการสำารวจของเขาเลย เพราะตั้งแต่

ก้าวเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเขา เธอไม่ได้ทำาอะไรเลยนอกจาก 

ก่อปัญหา แม้เขาจะรบัมอืได้อย่างง่ายดาย กไ็ม่ได้แปลว่าเขาจะชอบ

ให้มีผู้หญิงแปลกหน้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งวิ่งเข้ามาขอให้ช่วย ตามด้วย 

ดื่มเบยีร์ของเขาขวดแล้วขวดเล่า 

นิสัยชอบหนีปัญหาของลลนาโผล่หัวออกมาส่งเสียงกระตุ้น

เตือนให้เธอรีบหนี ทว่าเวลานี้เธออยากหนีจากปัญหาสะสมใน

ครอบครัว หนีจากอารมณ์อ่อนไหว หนีจากสติสัมปชัญญะ หนีจาก 

การมเีหตผุล และสิ่งที่เธออยากหนทีี่สดุคอืตวัของเธอเอง 

“เรื่องที่ฉนัพูดไป...” พูดได้แค่นี้เธอกก็ล่าวต่อไม่ออก 

คิ้วเข้มของเขาเลิกขึ้นข้างหนึ่งเป็นเชิงถาม ดวงตาแฝงรอยยิ้ม
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กระตุ้นให้เธอรังเกียจความขี้ขลาดของตนเอง จึงโพล่งออกไปยาว

เหยยีด

“ที่ฉันขอให้คุณมีอะไรกับฉัน ฉันไม่ได้ล้อเล่น และถ้าคุณไม่

รงัเกยีจ ฉนัอยากจะขอให้คณุเริ่มมนัได้เลย”

ปฏิกิริยาของเขาคือเงยหน้าหัวเราะลั่น นั่นมากเกินกว่าเธอจะ

รบัได้ ความกลวัและความอบัอายของเธอก้าวเข้าไปสู่ความโกรธ แต่

ไม่ได้โกรธเขา เธอโกรธตวัเองที่ทำาเรื่องโง่ๆ พูดเรื่องโง่ๆ ให้คนแปลก

หน้าดูหมิ่น แต่เธออยากทิ้งพรหมจรรย์ให้คนแปลกหน้าดีกว่าเก็บมัน

ไว้เป็นความเสี่ยงให้วรณุฉกฉวยมนัทหีลงั 

และเหตุผลที่ลลนาไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับกับตนเองก็คือ เธอ

อยากจะรู้ว่าการมีสัมพันธ์ทางกายมันดีอย่างไร แม่ของเธอจึงต้อง 

หามันจากผู้ชายมากหน้าหลายตาอยู่ตลอดเวลา ยอมแลกทุกอย่าง 

ไม่ว่าจะเงนิทอง รวมถงึลูกสาวเพยีงคนเดยีวเพื่อเซก็ซ์

“ฉนัขอโทษที่รบกวนนะคะ” ขณะกล่าวเธอกล็กุขึ้นเตรยีมออก

จากที่นี่ 

ถงึเธอจะไม่มทีี่ไป แต่กด็กีว่ามานั่งสร้างภาระให้คนอื่น ทว่าเธอ

ยังไม่ทันได้ไปไหน มือแข็งแกร่งข้างหนึ่งก็ยึดข้อมือเธอเอาไว้อีกครั้ง

ด้วยความนุ่มนวลกว่าคราวก่อน แตกต่างจากมือของวรุณที่ให้ความ

รู้สกึคกุคาม มอืของเขาให้ความรู้สกึมั่นคง แต่ความเคยชนิทำาให้เธอ

ดงึมอืออก และเขากไ็ม่ฝืนยื้อเอาไว้

“โว้ๆ อย่าเพิ่งโกรธสคิรบั ผมขอโทษที่หวัเราะ แต่นี่เป็นครั้งแรก

ที่มคีนพูดกบัผมแบบนี้” 

เพราะไม่รู้จะตอบโต้คำาพูดของเขาอย่างไรให้เหมาะสม ลลนา

จงึนั่งลงที่เดมิ รมิฝีปากเม้มแน่นระหว่างพจิารณาชายตรงหน้า 

สีผม สีผิว สีตาของเขาค่อนไปทางเอเชีย แต่มีบางอย่างเช่น

โครงหน้าและรูปร่าง รวมไปถึงลักษณะท่าทางของเขาที่บ่งบอกว่ามี
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เชื้อสายยุโรป ทั้งหมดรวมกันแล้วลงตัวเหมาะเจาะ ไม่ว่าจะผมสีดำา

สนิทตัดรองทรงสุภาพแบบนักธุรกิจที่ตอนนี้ดูยุ่งเหยิงนิดๆ ดวงตาดำา

ในกรอบลึก จมูกโด่งเป็นสัน ผิวสีแทน ริมฝีปากหยักคมมีรอยยิ้ม 

แตะแต้ม เสื้อยดืสขีาวแนบกระชบัไปกบับ่ากว้าง ไม่มอีะไรน้อยไปหรอื

มากไปบนตวัเขา รปูลกัษณ์ของเขาน่ามองเกนิไปจนเธอละสายตาแทบ

ไม่ได้ 

ด้วยใบหน้าและรูปร่างเช่นนี้ เขาเหมาะกับอาชีพนายแบบยิ่ง

กว่าวรณุเสยีอกี ความจรงิเขาเหนอืกว่าสวะนั่นไม่รู้กี่เท่า ลลนาเชื่อว่า

เธอคงไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกหรือคนเดียวที่ยื่นข้อเสนอขอมีอะไรกับเขา 

บางทเีขาอาจจะได้รบัมนัมามากเสยีจนขี้เกยีจจำาด้วยซำ้า

“ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าที่ขอแบบนั้น ถ้า...ถ้าคณุต้องการอะไรแลก

เปลี่ยน...” 

ลลนาไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรผิดหรือเปล่าที่เสนอเงินเพื่อซื้อบริการ

ทางเพศจากชายแปลกหน้า แต่เขาส่งยิ้มกว้างมาให้ มนัเจดิจ้าเสยีจน

เธอต้องหลบตา

“ตามปกติผู ้ชายต้องเป็นคนยื่นข้อเสนอให้ไม่ใช่เหรอครับ 

ขอโทษที่ต้องถามตรงๆ นะครบั คณุต้องการอะไรจากผมหรอืเปล่า”

เธอเงยหน้าสบตาเขา แล้วก็เห็นว่าแววตาขี้เล่นเปลี่ยนเป็น

จรงิจงั มนัเป็นเรื่องปกตทิี่ใครกต็ามจะระแวงคนแปลกหน้าที่ผลนุผลนั

เข้ามายื่นข้อเสนอเช่นนี้ แต่ลลนาไม่สะดวกที่จะเล่าต้นสายปลายเหตุ

ในชวีติตนเองให้เขาฟัง ไม่แม้แต่จะอยากแนะนำาตวั

“ฉันไม่อยากได้อะไรจากคุณค่ะ ขอแค่หนึ่งคืนโดยไม่ถามชื่อ 

กพ็อ”

“ฟังดูเหมือนเกมเลยนะครับ ผมขอบอกเลยว่าคุณไม่เหมือน

พวกผู้หญงิแบบนั้นด้วย”

ลลนาพอจะรู้ว่าเขาหมายถึงผู้หญิงประเภทไหน จึงเลือกที่จะ
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ส่ายหน้ารวัๆ แล้วประหยดัเวลาให้เขาด้วยการอธบิายตนเอง

“ฉันไม่ใช่พวกผู้หญิงล่าแต้มค่ะ ไม่มีอาการทางจิต ไม่ได้เป็น

โรคตดิต่อ และ...ฉนัยงัเป็นสาวบรสิทุธิ์อยู่”

ท่าทางประหลาดใจของเขาชวนให้ลลนารู้สึกดูถูกตัวเองอย่าง

ประหลาด เธอไม่สมควรทำาให้ตนเองถูกสงสยัในเรื่องนี้ มนัแย่จนเธอ

อยากจะเผ่นหนีไปให้ไกล แต่เธอทำาเรื่องบ้าๆ มามากเกินพอ และ

ต้องการจะทำามนัให้ถงึที่สดุ

“คณุดูเดก็เกนิกว่าจะตดัสนิใจอะไรแบบนี้นะครบั และผมมกีฎ

ตายตวัว่าจะไม่ยอมมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้หญงิที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ” 

ปัญหาข้อนี้แก้ไม่ยาก ลลนาควักบัตรประชาชนออกมาจาก

กระเป๋าสตางค์ ใช้นิ้วปิดชื่อและนามสกลุ ให้เขาเหน็เพยีงใบหน้าและ

วันเดือนปีเกิด ก็เห็นความประหลาดใจที่เพิ่มขึ้นไปอีกบนใบหน้าของ

เขา

“ครบยี่สบิปีวนันี้ เอ่อ...แฮปปีเบร์ิทเดย์ ขอให้มคีวามสขุนะครบั” 

เขาอวยพรตามธรรมเนยีม 

เธอตอบกลบัอย่างสภุาพ “ขอบคณุค่ะ” 

แล้วความหุนหันพลันแล่นปนน้อยใจก็ทำาให้ลลนาโพล่งความ

ลบัอนัได้ชื่อว่าเรื่องส่วนตวัออกไปให้คนแปลกหน้ารบัรู้อกีครั้ง 

“ปีนี้คุณเป็นคนเดียวที่อวยพรวันเกิดให้ฉัน จะว่าไปหลายป ี

มานี่กเ็พิ่งจะมคีณุอวยพรให้ฉนั” 

เพราะคนเดียวที่จดจำาวันเกิดของลลนาได้ก็คือลีลา ซึ่งใช้เวลา

หลายวนัมานี่พรำ่าบ่นถงึการสญูเสยีหน้าที่ผูจ้ดัการมรดก เธอจงึไม่คาด

หวงัว่าจะได้ฟังคำาอวยพรจากมารดา 

สายตาของเขามีแววสงสัย อาจด้วยมารยาทหรือความที่ทั้งคู่

เป็นคนแปลกหน้าต่อกนั เขาจงึไม่ถามอะไรออกมา เธอจงึช่วยให้มนั

ง่ายขึ้น
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“จะถือว่าเป็นเกมก็ได้ค่ะ เราจะไม่ถามเรื่องของอีกฝ่าย ไม่ว่า

จะชื่อ หรอือะไรกต็าม แล้วกไ็ม่มขี้อผูกมดัอะไรทั้งนั้น คณุสะดวกจะ

เล่นเกมนี้กบัฉนัไหมคะ” 

เธอกล่าวเป็นชุดอย่างใจกล้า แล้วอยากจะหดตัวเพราะตา 

คมกรบิที่มองทะลเุปลอืกนอกที่เสแสร้งทำาเป็นกร้านโลกของเธอ ความ

เงียบครอบคลุมนานเกินไปจนเธออยากจะยำ้าถามอีกรอบ แต่รู้ดีว่า 

เมื่อครู่เธอพูดชดัเจนพอแล้ว ข้อเสนอมาจากเธอ ทว่าการตอบรบัเป็น

สทิธิ์ของเขา  

“ผมชอบเกมของคุณนะ ‘ไม่ถามชื่อ ไม่ผูกมัด’ ” เขาเน้น

ประโยคหลงั ราวกบัเน้นขอบเขตที่เธออธบิายเมื่อครู่

“ชอบแล้วต้องการเล่นไหมคะ” 

หากเป็นเมื่อวาน หรอืเพยีงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อน ลลนาคงไม่เชื่อ

ว่าตนเองจะต่อรองกบัใครเช่นนี้ แต่แทนที่จะล้มเลกิ เธอกลบัภาวนา

ให้เขาตอบตกลง แล้วก็ลอบถอนใจโล่งอกเมื่อเขาพยักหน้าตามด้วย

ย้อนถาม 

“เรามาเริ่มเกมกนัเลยไหม”

เมื่อมองลกึเข้าไปในดวงตาคมกรบิของเขา ลลนารูส้กึราวตวัเอง

กำาลงักระโจนลงไปในหลมุลกึที่ยากจะปีนป่าย แต่เพราะมนัเป็นหลมุ

ที่เธอขดุขึ้นมาเอง หญงิสาวจงึยื่นมอืไปหาเขา

“เริ่มเกมกนัเถอะค่ะ”
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ห้องนอนสลวัด้วยแสงไฟดวงเล็กดวงน้อยเหมอืนแสงดาว 

เตยีงนุม่ห่างไปไม่ไกล บรรยากาศสงบนิ่งเยอืกเยน็ ราวกบัเตรยีมพร้อม

สำาหรบัเกมอนัเร่าร้อน แต่ชายหญงิสองคนยงัยนืมองตากนัเงยีบๆ โดย

แสร้งทำาเป็นไม่เหน็กระแสไฟฟ้าที่วิ่งพล่านระหว่างทั้งคู่

ชานนเป็นนกัธรุกจิที่ชื่นชมความเสี่ยงเพราะมนัหมายถงึผลกำาไร

ที่มากขึ้น แต่ความเสี่ยงกบัการลงเดมิพนัโดยไม่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

เป็นคนละเรื่องกนั เขาพนนัเฉพาะเรื่องที่คำานวณจากข้อมูลเอาไว้แล้ว

ว่าจะเป็นฝ่ายตกัตวงผลกำาไร แต่ในเวลานี้ภายใต้เงื่อนไขกบัคนแปลก

หน้าที่จะไม่สอบถามความเป็นมาของกนัและกนั เขาถอืว่าตนมคีวาม

เสี่ยงที่จะขาดทนุระดบัหนึ่ง 

ทว่ามองอกีมมุมนัเป็นความเสี่ยงที่เขารบัได้ เพราะอย่างที่เธอ

พูดมาก่อนหน้า เขาไม่ต้องเสยีอะไรเลยนอกจากเวลาหนึ่งคนืเพื่อเล่น

เกมที่มชีื่อว่า ‘ไม่ถามชื่อ ไม่ผูกมดั’ และเขามองว่าเป็นการลงทนุเล่น

พนนัที่คุ้มค่า ไม่ว่าเธอจะเป็นสาวบรสิทุธิ์หรอืไม่กต็าม 

เธอไม่ใช่คนสวย อย่างน้อยกไ็ม่สวยตามสมยันยิม เธอตวัเลก็

และมีรูปร่างค่อนไปทางท้วม แต่เขาเองก็ชอบความอวบอัดมากกว่า

ผอมแห้ง ใบหน้าของเธอเรียบๆ สะอาดตา ไม่มีจุดเด่นใดๆ ทว่า 

2
เกมร้อน
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นุ่มนวลน่ามอง รวมๆ แล้วเธอนั้นให้ความรู้สึกเหมือนลูกแมวน้อย 

น่ากอดน่าสมัผสั แล้วเขากไ็ม่ รรีอที่จะเอื้อมมอืไปแตะต้องเธอด ูเริ่มจาก

บ่า แต่เพยีงแค่นั้นเธอกท็ำาตวัแขง็ 

“ถ้าคณุจะเปลี่ยนใจ...” 

“ฉนัไม่เปลี่ยนใจค่ะ” 

เธอสวนกลบัมาทนัควนัก่อนเขาจะจบประโยคด้วยซำ้า แล้วเน้น

ยำ้าความตั้งใจด้วยการถอดเสื้อแจ็กเกตของเขาออก เผยผิวเนื้อวับๆ 

แวมๆ ภายใต้เสื้อเชิ้ตที่ฉกีขาด 

ชานนกดักระพุง้แก้มเตอืนตวัเองไม่ให้ถามถงึเหตกุารณ์ที่พาเธอ

มาอยู่ตรงนี้ ถ้าก่อนหน้าเธอยื่นขอเงนิสกัก้อนแลกเปลี่ยนเซก็ซ์แทนจะ

เป็นเกมประหลาด เขาคงไม่ตดิใจสงสยัไม่เลกิเช่นนี้ แต่ในเมื่อเขากำาลงั

ต้องการผู้หญิงสักคนมาผ่อนคลายความเครียด แล้วเธอก็ตรงเข้ามา

ตอบโจทย์ เขาจงึไม่คดิจะตั้งคำาถามมากมาย 

คงเพราะสายตาของเขาจบัจ้องอย่างใคร่ครวญนานเกนิไป นาน

จนเธอเกดิความประหม่าและมคีำาถามขึ้นมาหลายข้อ

“เราควรเริ่มจากอะไรดคีะ หรอืว่าฉนัควรไปอาบนำ้าก่อน ดื่มกนั

ก่อนกไ็ด้นะคะ” เธอทำาราวกบัเรื่องนี้มคีูม่อืให้ปฏบิตัติาม และเธออาจ

จะทำาผดิขั้นตอน

ท่าทางกระวนกระวายของเธอชวนให้เชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกในการ

ขึ้นเตยีงกบัผูช้ายแปลกหน้า แต่ทกุอย่างรอให้เขาพสิจูน์ได้ด้วยตนเอง 

“ไม่ต้องครบั คณุจะอาบนำ้าทหีลงักไ็ด้ ส่วนเรื่องดื่มเหล้า ผมว่า

คณุคงไม่อยากเมาจนขาดสตใินช่วงเวลาสำาคญัอย่างนี้”

 แล้วเขาก็กุมมือเธอขึ้นมาแตะริมฝีปากตนเองพร้อมๆ กับ

แนะนำาขั้นตอนต่อไปด้วยการดงึตวัเธอเข้ามาใกล้ จนร่างทั้งสองแทบ

จะเบยีดชดิกนั

หากเป็นผู้หญิงที่เขาคบหาด้วย ชานนจะเริ่มคำ่าคืนโรแมนติก
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ด้วยการจุมพิต แต่เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ว่าไม่ผูกมัดด้วยการไม่ทำา

อะไรที่สื่อถงึอารมณ์ลกึซึ้ง จดุหมายที่รมิฝีปากของเขาไปถงึจงึเป็นลาด

ไหล่ที่โผล่พ้นรอยขาดออกมา การกระทำาเลก็น้อยเพยีงแค่นี้กท็ำาให้กาย

ของเธอภายใต้สมัผสัของเขาสั่นสะท้าน นั่นกระตุน้ให้เขาอยากสำารวจ

ว่าจะต้องทำาอย่างไรบ้างให้เธอครวญคราง 

แขนของเขาอ้อมไปโอบแผ่นหลังของเธอ กึ่งอุ้มกึ่งประคองพา

เธอไปยงัจดุหมาย ถงึเสื้อเชิ้ตของเธอจะขาด แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการ

ถอดมันออก รวมถึงเครื่องแต่งกายที่เหลือบนตัวของเธอ ไม่ว่าจะ 

เข็มขัดหรือกางเกงยีนขายาว แล้วเธอก็ไม่ช่วยให้ง่ายขึ้นเลยกับการ

นอนตวัแขง็ทื่อ

“ผมชกัรู้สกึว่าตวัเองเป็นนกัข่มขนื”  

เขากล่าวกลั้วหวัเราะ แต่ใส่ความจรงิจงัลงไปในประโยคล้อเล่น 

แล้วมองดวงตาของเธอเบกิกว้าง 

“ขะ...ขอโทษค่ะ” เธอกล่าวตะกกุตะกกัเสยีงเบา

“ไม่เป็นไรครบั ผมขอแค่ความร่วมมอืจากคณุสกัเลก็น้อยกพ็อ” 

รอยยิ้มประกอบคำาพดูดงึเสยีงหวัเราะอย่างไม่เตม็ใจนกัของเธอ 

แล้วเมื่อหัวเราะ เธอก็เริ่มผ่อนคลาย ยกเลิกการทำาท่าเหมือนจะถูก

ประหารชวีติ และไม่ปล่อยให้เขากระตอืรอืร้นอยู่ฝ่ายเดยีว 

มือเล็กวุ่นวายกับการดึงเสื้อยืดออกจากตัวเขา แต่ รีบร้อนเกิน

ไปจนเสื้อรดัคอเขา นั่นทำาให้ทั้งสองหวัเราะเตม็เสยีงขณะช่วยกนักำาจดั

เสื้อผ้าให้หมด 

ชายหนุ่มอาศัยความมืดและจังหวะที่เธอเบนสายตาหนีร่าง

เปลือยของเขาสวมเครื่องป้องกันให้ตนเอง ก่อนจะนอนเคียงข้างกัน 

เขาหลบตาเธอด้วยการจมุพติซอกคอขาวผ่อง มอืเลก็คู่หนึ่งวางอย่าง

ไม่แน่ใจบนไหล่ของเขา เธอมสีมัผสัแบบลูกแมวกระตอืรอืร้นปนลงัเล 

เมื่อมนัไม่ได้กดีขวางสิ่งที่เขาจะทำา เขากป็ล่อยให้เธอทำาตามที่ต้องการ
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ขณะเคลื่อนไหวอย่างไม่เร่งรบีไปอยู่เหนอืร่างบอบบาง 

กลิ่นกายเธอหอมสะอาดและชวนให้มึนเมา เนื้อตัวเธอนุ่มนิ่ม 

แต่ตงึแน่นชวนกอดรดั ชานนคดิว่าเขากอดจูบเธอได้ทั้งคนืโดยไม่เบื่อ 

แต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายของทั้งคู่

ไม่ว่าเธอเป็นสาวบรสิทุธิ์จรงิหรอืไม่ ชายหนุม่อยากมั่นใจว่าเธอ

จะพร้อมสำาหรบัเขา มอืที่ลูบไล้ไหล่เลื่อนไปลูบคลำาทรวงอกหยุ่น มนั

ตึงแน่นอวบอัดกว่าที่คาด ดังนั้นเพียงมือเดียวจึงไม่เพียงพอ สองมือ

ของเขาลูบไล้มนัพร้อมกบัใช้หวันิ้วโป้งแตะวนที่ยอด ปฏกิริยิาของเธอ

คือแอ่นผวาตามด้วยถดกายหนี เขากดนำ้าหนักตัวลงไม่ให้เธอหนีไป

ไหน ปลอบประโลมด้วยคำาพูดสลับการขบเม้มลำาคอ แล้วหยอกเอิน

ทรวงอกคูส่วยซำ้าไปซำ้ามาจนปลายยอดเลก็ๆ แขง็ชนัเหมอืนเพชรสชีมพู 

มนัดูน่าลิ้มลองมาก และเขาไม่ รรีอที่จะทำามนั 

ถ้าเมื่อครูเ่ขาเกอืบจะหลงลมืไปเพราะกลิ่นกายเธอ ตอนนี้เขาก็

ลมืตวัโดยสมบรูณ์ เขาไม่รูเ้ลยว่าแค่ทรวงอกของเธอจะทั้งนุม่และหอม

หวานเช่นนี้ เมื่อข้างหนึ่งถูกครอบครองด้วยปาก เขาจึงเหลือมือว่าง

พอจะสำารวจลงไปด้านล่าง แค่ปลายนิ้วแตะ เธอกเ็ริ่มทำาตวัแขง็อกีครั้ง 

แต่เขาไม่สะดวกใช้คำาพดูหลอกล่อ จงึใช้ปากทำาบางอย่างที่สร้างสรรค์

กว่าแทน แล้วใช้จงัหวะที่เธอแอ่นร่างขึ้นมาเข้าถงึเป้าหมาย คราวนี้เขา

รู้ว่าไม่ควรรีบร้อนจึงค่อยๆ ให้เธอชินกับการมีมือของเขาแตะต้องบน

ส่วนสงวนของเธอ ก่อนจะเพิ่มเป็นลูบคลำาและรกุคบื

“ไม่!!!” ตลอดมาเธอไม่เคยห้าม แต่ครั้งนี้ไม่แค่ปาก มือของ

เธอกเ็อื้อมลงไปยื้อยดุข้อมอืเขาเอาไว้

“ได้ส”ิ 

เขาเจตนากระซิบข้างใบหูแล้วขบมันเบาๆ เธอสั่นเทาไปทั้งตัว 

แต่ยังไม่ยอมคลายมือออก เขาจึงเปลี่ยนเป็นเม้มใบหูที่น่าสงสารนั่น 

ทรมานจนเธอผ่อนแรงต้าน 
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เพื่อกันไม่ให้เธอขัดขวางอีก ชานนจึงรวบสองมือของเธอขึ้น

เหนอืหวั แล้วตรงึมนัเอาไว้ด้วยมอืข้างเดยีว ทำาเช่นนี้ส่งผลให้อกของ

เธอแอ่นขึ้นท้าทายรมิฝีปากของเขา ชายหนุม่แตะลิ้นไปบนปลายยอด 

พอใจที่เห็นมันสั่นระริก และภูมิใจที่ตนเองดำาเนินการสองอย่างได้ใน

เวลาเดยีวกนั 

“ไม่...มัน...” เธอกล่าวตะกุกตะกักประโยคที่เขาไม่เข้าใจก่อน

จะเงยีบไป

ปากของเขาอยูบ่นอกเธอ พร้อมกบัมอืข้างที่ว่างคบืคลานลงไป

สำารวจส่วนที่เธอหวงห้ามต่อจากเมื่อครู ่การที่เธอไม่พดู แปลว่าอนญุาต 

ถงึอย่างนั้นชานนกไ็ม่ใช่พวกเร่งรบี นิ้วชี้ของเขานำาทางเข้าไปก่อนอย่าง

ช้าๆ แล้วกพ็บความเป็นไปได้ที่เขาไม่อยากเจอ

“คณุยงับรสิทุธิ์?” 

นำ้าเสยีงของเขาฟังดูกล่าวหาแม้กระทั่งหูตวัเอง เขาเงยหน้าขึ้น

มอง แล้วพบว่าที่เธอเงยีบอยูใ่นเวลานี้กเ็พราะกำาลงักดัรมิฝีปากตวัเอง

อยู่ 

“ฉะ...ฉนับอกคณุไปแล้ว”

ใช่ เธอบอกเขาแล้ว แต่เขาลงัเลที่จะเชื่อ เพราะแม้จะรู ้เขากย็งั

อดใจสำารวจเส้นทางที่ไม่เคยมใีครเคยผ่านด้วยปลายนิ้วไม่ได้

“เราล้มเลกิเกมตอนนี้กไ็ด้นะครบั” 

ปากเขาบอก แต่ในใจภาวนาให้เธอปฏิเสธคำาแนะนำาของเขา 

เพราะถงึจะมคีวามเป็นสภุาพบรุษุเพยีงไหน เขากไ็ม่แน่ใจว่านาทนีี้จะ

ควบคมุตนเองไม่ให้กลายเป็นสตัว์ป่าได้ 

เวลาผ่านไปไม่กี่วินาที แต่ยาวนานจนเขาแทบทนจะไม่ไหว 

แล้วอยู่ๆ ชานนกร็ู้สกึมากกว่าเหน็ว่าเธอส่ายหน้าไปมาแรงๆ  

“ไม่ค่ะ ทำามนัต่อ”

นั่นเป็นทั้งหมดที่เขาต้องการ ชายหนุ่มเดินหน้าต่ออย่างช้าๆ 
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เพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่ากำาลังรับมือกับอะไร ความคาดหวังของสาว

บริสุทธิ์ มันเป็นภาระยิ่งใหญ่ที่ผู้ชายซึ่งมีสามัญสำานึกควรหวาดผวา  

มเีพยีงสวะเท่านั้นที่จะลงมอืเพื่อความสขุและความสะใจของตน โดย

ไม่คำานงึถงึผูห้ญงิที่จะจดจำามนัตลอดไป ถ้าไม่อยากเป็นเงามดืชั่วชวีติ

ของเธอ เขาต้องทำาให้ดทีี่สดุ

นิ้วของเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว เขาใช้มนัสร้างเส้นทางของตวัเอง 

จากนิ้วชี้เพิ่มเป็นนิ้วกลาง ขณะที่นิ้วหวัแม่มอืปรนนบิตัศินูย์รวมความ

หฤหรรษ์ด้านบน ปากของเขาปรนเปรอยอดอกทั้งสองสลับกันไปมา 

พร้อมกบัยอมปล่อยข้อมอืเธอเพื่อจะใช้มอือกีข้างฟอนเฟ้นอกข้างที่ว่าง 

เมื่อได้รับอิสระ เล็บมือทั้งสิบก็จิกเหนือบ่าของเขา ชายหนุ่ม

อนญุาตด้วยความเตม็ใจ เพราะเขาได้รบัสิ่งตอบแทนที่คุม้ค่า ร่างกาย

เธอตอบรับอย่างช้าๆ และพร้อมมากพอสำาหรับเขา ทว่าชานนยังไม ่

ฝืนฝ่าเข้าไป เขายกกายสูงขึ้น ดนุดนับดเบยีด เสยีดสคีวามแขง็ขงึเข้า

กบัความอ่อนไหว เลบ็มอืของเธอเพิ่มแรงจกิมากขึ้นเรื่อยๆ ถงึจดุหนึ่ง

เขากร็ู้ว่าเธอพร้อม เพราะเขาเองกไ็ม่อาจรอต่อไปได้ 

มือหนึ่งยึดต้นขาของเธอให้แยกห่างกัน ส่วนอีกมือส่งตัวตน

เข้าไป แค่เพียงส่วนปลายเขาก็รู้สึกเหมือนไปต่อไม่ได้ แต่นั่นไม่อาจ

หยดุเขา ชานนฝืนเข้าไปต่อแล้วถอยออก เข้าและถอย เพิ่มระยะทาง

เดนิหน้าลกึขึ้นเรื่อยๆ เสยีงกระซกิดงัข้างหู เขาต้องหยดุค้างข่มความ

ต้องการที่จะเดนิหน้าให้สดุทางเพื่อปลอบเธอ

“ทนหน่อยนะ” พดูจบเขากต็ดัสนิใจให้เธอเจบ็ครั้งเดยีวด้วยการ

ฝากฝังกายไปจนสดุ 

เสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บเรียกสติเขากลับมา เขาไม่รู้เลยว่า

จะพบเจอความสขุปนทรมานมากมายเท่านี้ ต่อให้รู้ตวัล่วงหน้า เขาก็

ไม่คาดว่าเธอจะทั้งบบีรดัและคบัแน่นจนเขาหายใจไม่ออก

“คณุเป็นสาวหวาน เป็นผู้หญงิที่เยี่ยมที่สดุ...” 
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ชายหนุ่มจำาไม่ได้ว่าพูดอะไรออกไปบ้าง แต่อย่างน้อยมือของ 

เขากร็ู้ว่าควรทำาอย่างไร มอืหนึ่งคลงึเคล้าหน้าอก ส่วนอกีมอืเอื้อมไป

ยงัจดุที่เชื่อมประสาน ปลอบประโลมจดุไวสมัผสัของเธอ และเพราะ 

รู้ว่าคำาพูดช่วยอะไรไม่ได้ เขาจงึเปลี่ยนเป็นใช้ปากดงึความวาบหวาม

จากยอดอกของเธอแทน 

เธอเริ่มผ่อนคลายในเวลาเดียวกับที่เขาเริ่มทนไม่ไหว ชานน 

ขยบัตวัช้าๆ หยั่งเชงิ เมื่อเธอไม่โต้แย้ง เขากถ็อยออกเลก็น้อยก่อนจะ

บดเบียดกลับเข้าไปใหม่ แต่ร่างกายใหม่สดของเธอแข็งเกร็งต่อ

กิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยเกินไป และเขาไม่อาจรอให้เธอพร้อมได้มากกว่า

นี้แล้ว 

ชายหนุ่มยืดตัวขึ้นคุกเข่า มือเดียวประคองเอวของเธอขึ้นแล้ว

ส่ายวนสะโพกพร้อมกับเดินหน้าถอยหลัง อีกมือคลึงขยี้ปุ่มหฤหรรษ์

ของเธออย่างไร้ปราน ีดงึกระชากเธอให้เร่าร้อนทดัเทยีมกบัเขาโดยไว 

ไม่นานเสียงครางด้วยความเจ็บก็เปลี่ยนไป กลายเป็นครวญคราง 

เว้าวอนขาดห้วง 

“ดะ...ได้โปรด” 

เธอไม่ต้องวอนขอ เขาก็เต็มใจจะมอบให้อยู่แล้ว ชายหนุ่ม 

คว้าเอวเธอด้วยสองมือดึงเข้าหาตัวพร้อมกับหยัดกายส่งเป็นจังหวะ

หนกัหน่วงและแนบแน่น 

“ได้ส ิได้เลย”

หญงิสาวขยุ้มที่นอนข้างกาย ใบหน้าส่ายสะบดัเข้ากบัการโจน

จ้วงของเขา ทรวงอกขาวผ่องขยับไหวในความมืด ชายหนุ่มทาบร่าง

ลงจบัจองด้วยรมิฝีปาก 

ร่างไร้เดียงสาบิดหนีสลับกับแอ่นหยัดทำาลายจังหวะของเขา 

ชานนรู้ว่าไม่ช้าจะทนไม่ไหว จงึชะลอความเรว็ลงจนหยดุนิ่ง เลื่อนมอื

ลงตำ่าเพิ่มความพลิกพลิ้วที่ปลายนิ้วมือแทน รอจนได้ยินเสียงคล้ายๆ 
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อ้อนวอนจากเธออีกรอบค่อยเดินหน้าต่อ แต่เพียงแค่ไม่กี่ครั้งเขาก็ 

ไม่อาจอดกลั้นได้ และเป็นช่วงเวลาเดยีวกบัที่เธอตอดรดัเป็นจงัหวะ 

แสงหลากสสีนัพร่าพรายใต้เปลอืกตาของเขา ความสขุสาดซดั

ไปทั่วร่างราวกับไม่มีวันจบสิ้น เขาเกร็งกระตุกก่อนจะหมดแรงพับลง

ไปบนกายเธอ 

ก่อนสติจะกลับมาเต็มร้อย ชานนก็ทำาในสิ่งที่เขาไม่คิดจะทำา  

นั่นคือมอบจุมพิตให้หญิงสาวแปลกหน้า มันไม่ได้ประกอบไปด้วย 

ลลีาเร่าร้อน แต่ลกึซึ้งคล้ายๆ กบัคนรกัมอบให้กนั 

มบีางอย่างแผ่วเบาสะกดิใจเขา แต่ชายหนุม่ยงักอดรดัเธอแนบ

แน่นเหมอืนกลวัใครจะพรากทั้งคูอ่อกห่าง เธอดิ้นรนอย่างอ่อนแรง แต่

ไม่ช่วยให้เขาปล่อยเธอไวขึ้น ชานนทำาทกุอย่างที่ตนพอใจ ก่อนจะยอม

เลื่อนตวัลงมานอนเคยีงข้าง แล้วรั้งแผ่นหลงับอบบางของเธอให้แนบ

สนทิกบัอกของเขา

“คณุคงไม่คดิว่าผมจะปิดเกมเพยีงแค่นี้หรอกนะ”

ลลนาเข้าใจแล้วว่าทำาไมผูค้นถงึถวิลหาการมสีมัพนัธ์เช่น

นี้ เริ่มแรกมันอาจเต็มไปด้วยความประดักประเดิด มิหนำาซำ้ายังสร้าง

ความเจ็บปวดไม่น้อย แต่ทั้งหมดก็คุ ้มค่าในตอนท้าย ความรู ้สึก

ซาบซ่านเหมอืนไฟฟ้าสถติยงัตราตรงึอยู่ภายใต้ผวิเนื้อของเธอ 

หญิงสาวไม่เดียงสาขนาดไม่รู้ว่าประสบการณ์ดีๆ ที่เธอได้รับ 

ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปหากครั้งแรกของเธอเกิดขึ้นกับชายคนอื่น  

ครั้งนี้มนัพเิศษกเ็พราะความเชี่ยวชาญของผูช้ายที่กำาลงักอดรดัเธออยู่

ทางด้านหลงั 

ครู่ก่อนเขาชี้แจงถึงสิ่งที่กำาลังดำาเนินอยู่ด้วยถ้อยคำาสุภาพ แต่

นำ้าเสยีงปราศจากช่องให้โต้แย้ง แล้วเธอกเ็หน็ด้วยกบัเขา เกมยงัไม่จบ

เธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน แต่น่าจะล่วงจากหวัคำ่าเป็น
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ดกึดื่นแล้ว เหงื่อที่พรั่งพรูเพราะกจิกรรมก่อนหน้าหมาดแห้งสร้างความ

เยน็ให้ผวิ เธอกำาลงันกึว่าตนเองมโีชคที่เขาเกาะกอดเอาไว้ ความอบอุน่

กผ็ละไปดื้อๆ 

ต่อให้ต้องการ ลลนากไ็ม่อาจเอื้อมมือไปยื้อ ได้แต่ทอดสายตา

มองเขาลกุจากเตยีงตรงไปเข้าห้องนำ้า ร่างสงูของเขาไม่ได้ผอมอย่างที่

เธอคิด ปลายนิ้วของเธอยังจำาตอนแตะต้องกล้ามเนื้องดงามของเขา

ได้เป็นอย่างดี แต่ถึงจะตัวสูงลำ่าสัน ท่าเดินของเขาก็ปราดเปรียว

คล่องแคล่วไม่ต่างกบัการเคลื่อนไหวของสตัว์นกัล่า ดงันั้นเขาย่อมไม่

เขินอายสักนิดกับการเปิดเผยเรือนกายเปล่าเปลือยทุกสัดส่วนให้เธอ

ได้มอง 

ร่างของลลนาสั่นเทายามนึกถึงช่วงที่รับเขาเข้ามาในเรือนกาย 

สิ่งนั้นช่างร้อนลวกแผดเผาเธอจากภายในไปยังภายนอก ผิวของเธอ

แน่นตงึขึ้นเพยีงแค่ทบทวนทกุสิ่ง 

เธอไม่แน่ใจว่าจะจดจำาเรื่องราวได้หมด เนื่องจากมบีางช่วงบาง

ตอนเธอแทบจะขาดใจตายเพราะความสขุ แต่มอีย่างหนึ่งที่เธอจำาได้

แม่นยำา คือนาทีที่เขาชะโงกร่างอยู่เหนือตัวเธอและกำาลังจะเข้ามา

ครอบครอง วนิาทนีั้นเธอพบว่าตนกำาลงักลวัอย่างมาก 

ต่อให้เคลบิเคลิ้มกบัการปลกุเร้าของเขา ส่วนลกึกย็งัเตอืนว่าตน

กำาลงัจะสูญเสยีพรหมจรรย์ที่ไม่อาจเรยีกคนืภายหลงั แต่เธอยงัฝืนนิ่ง

รับทุกสิ่งที่เขาจะมอบให้ ต่อจากนั้นความเจ็บปวดก็ทำาเธอพร่าเลือน 

ก่อนความสขุจะทำาให้ทกุสิ่งที่เกดิเป็นดงัภาพฝันอนัเร้าใจ 

เสียงนำ้าไหลเตือนเธอให้รู้ว่าตัวเธอเองก็ต้องจัดการร่างกายให้

สะอาดเช่นกัน แต่การลุกขึ้นจากใต้ผ้าห่มไม่ใช่เรื่องง่าย การเปลือย

กายเวลาอารมณ์เตลดิเป็นเรื่องแตกต่างจากเวลาที่เธอมสีตเิตม็ที่ ตาม

มาด้วยปฏกิริยิาดั้งเดมิของเธอนั่นคอืหน ีแต่เสื้อผ้าของเธอหายไปไหน

กส็ดุรู้ 
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หญิงสาวเหลียวซ้ายแลขวา ใคร่ครวญว่าการห่อตัวด้วยผ้าห่ม

แล้วเดนิไปหาห้องนำ้าอกีห้องที่คงมใีนเรอืนพกัใหญ่โตนี้เป็นเรื่องสมควร

หรือไม่ แล้วก็ทดสอบด้วยการเคลื่อนตัวลงมาก่อนจะพบว่าอุปสรรค 

คอืร่างกายของเธอเอง

“จะรบีไปไหนเหรอครบัที่รกั” 

การสะดุ้งเพราะเสียงของเขาทำาให้เธอยิ่งเจ็บแปลบในส่วนเร้น

ลบัมากขึ้น เธออทุานเพราะมนั ก่อนจะอทุานซำ้าเมื่อแขนกำายำาของเขา

รวบร่างเธอให้กลบัลงไปนอนบนเตยีง

“ให้ผมดูแลคณุดกีว่า”

ถงึห้องจะสลวัด้วยไฟหรี่ แต่ลลนากม็องเหน็แววยั่วยิ้มในดวงตา

ของเขา ทว่าเพิ่งสังเกตอย่างล่าช้าว่าเขามีผ้าขนหนูผืนเล็กอยู่ในมือ 

และอาศัยจังหวะที่เธอกำาลังสงสัยใช้มือข้างที่ว่างพยายามเกาะห่อ

ผ้าห่มที่พนัตวัเธอออก สญัชาตญาณทำาให้เธอยดึผ้าไว้แน่น 

“มอีะไรที่เราต้องเขนิอายกนัอกีเหรอครบั”

จรงิของเขา มสี่วนใดบ้างของเธอที่เขาไม่ได้สำารวจด้วยสองมอื 

ที่สำาคัญพรุ่งนี้ทั้งคู่ก็จะแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนคนละทาง ลลนา 

ค่อนข้างมั่นใจว่าตลอดชวีติที่เหลอืของเธอจะไม่มวีนัมาเจอหน้าเขาอกี 

แล้วจะอายทำาไมกบัคนแปลกหน้า ดงันั้นหญงิสาวจงึปล่อยมอืให้เขา

จดัการเธอตามใจชอบ ซึ่งกไ็ด้แก่การดูแลให้ร่างกายเธอสบายขึ้น

ผ้าผนืนั้นอุ่นร้อนพอเหมาะ เขาประคบมนัลงบนส่วนที่ต้องการ

โดยตรง ถึงจะทำาใจไว้แล้วเธอก็อดสะดุ้งนิดๆ ไม่ได้ เขาปลอบโยน 

แผ่วเบาด้วยเสียงทุ้มลึก เหมือนปลอบโยนสัตว์ตัวน้อยไม่ให้ตื่นกลัว 

ก่อนจะขยับเช็ดความเหนอะหนะออกจากร่างของเธอ จังหวะที่เขา 

ยกผ้าขึ้น ลลนาเหลอืบเหน็คราบเปื้อนสแีดงบนนั้น

“เสยีดายไหมครบั” 

เขาไม่ระบรุายละเอยีดของคำาถาม แต่เธอเข้าใจ หลงัจากผ่าน
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ความเร่าร้อนกลับสู ่สติเต็มร้อย เขาอยากรู ้ว่าตอนนี้เธอเสียดาย

พรหมจรรย์ที่ให้คนแปลกหน้าไปหรอืไม่

“ไม่ค่ะ มนัคุ้มค่า”

แวบหนึ่งลลนาเห็นแววตื่นตะลึงในดวงหน้าหล่อเหลาของเขา 

แต่เพียงเสี้ยววินาทีที่เธอกะพริบตามันก็หายไปจนเธอคิดว่าตัวเอง

ตาฝาด มมุปากของเขายิ้มกริ่มขณะก้มลงทำาท่าจะพดูแทบชดิปากเธอ 

และต่อให้ใบหน้าร้อนผ่าว หญงิสาวกบ็งัคบัตวัเองไม่ให้เอนหน ีอย่าง

ที่เขาบอก ไม่มอีะไรที่ทั้งคู่ต้องเขนิอายกนัอกีแล้ว ดงันั้นจงึสบตาสดีำา

ลุ่มลกึอย่างใกล้ชดิระหว่างรบัฟังสิ่งที่ส่งผลให้ใจเต้นแรง

“ขอบคณุครบั ก่อนจะจบคนืนี้ ผมจะทำาให้คุ้มค่าขึ้นไปอกี”

เสียงนำ้าจากฝักบัวไหลมาครู่ ใหญ่แล้ว หากผ่านไปอีกห้า

นาทเีธอยงัไม่ออกมา ชานนตั้งใจว่าจะเอาตัวเข้าไปอยู่ใต้สายนำา้ร่วม

กบัเธอ เพยีงแต่นั่นอาจทำาให้จดุประสงค์ที่จะให้เธอผ่อนคลายร่างกาย

ชั่วครู่เสยีไป 

การที่เขาดแูลเธอก่อนหน้าไม่ใช่เพื่อตวัเธอ แต่เพื่อความต้องการ

ของตัวเขาเอง ถึงจะต้องการมากแค่ไหน เขาคงไม่ฝืนดำาเนินเกมต่อ

ขณะร่างกายเธอไม่พร้อม จงึเชด็ตวัให้เธอ ดูแลเธอและยอมปล่อยให้

เธอได้ทำาธุระส่วนตัว และเวลานี้ก็ปล่อยให้เธออาบนำ้าชำาระร่างกาย

ตามลำาพงัอย่างไม่เร่งรบี ในขณะที่เขานั่งกระสบักระส่ายร้อนผ่าวด้วย

ความต้องการตวัเธอมากขึ้นเรื่อยๆ 

เป็นมาตรฐานสำาหรบัสถานที่พกัผ่อนที่จะไม่มนีาฬิกาแขวนผนงั

บนข้างฝา ชานนตรวจเวลาผ่านโทรศพัท์มอืถอื พบว่าเข้าสู่สามทุ่มไป

หลายนาที ผ่านจากตอนเธอก้าวเข้ามาในบ้านพักหลังนี้สองชั่วโมง 

เวลาผ่านไปไวจนไม่น่าเชื่อ ไวจนเขากลวัว่าคนืนี้จะไม่เพยีงพอในการ

เล่นเกม 



30   เกมกลดลใจ

ขณะร่างสงูกำาลงัจะขยบัไปทางประต ูเสยีงนำ้าจากฝักบวักห็ยดุ

ลง ไม่กี่นาทีร่างเล็กที่ห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมอาบนำ้ากับผ้าเช็ดตัวขาว

เหมือนแมวน้อยขนฟูก็เดินมาหยุดยืนอย่างลังเลตรงหน้าเขา เส้นผม

ยาวยงัเปียกชุ่ม เธอยกชายผ้าเชด็ผมอย่างเก้ๆ กงัๆ เหมอืนไม่รู้ว่าตน

ควรทำาตวัอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ แต่เขารู้ดี

“ยนือยู่ตรงนั้น คณุอาจจะหนาวจนไม่สบายกไ็ด้นะ” 

เขาไม่แค่ออกความเหน็ ยงัรดัเอวเธอรั้งให้ร่างเลก็เซถลามาอยู่

บนตักตัวเอง ซึ่งคงทำาได้ยากหากเธอมีกลไกป้องกันตัวที่ดีกว่านี้ แต่

อย่างที่เขาสงัเกต เธอไม่ม ีคงเหมอืนกบัลกูสตัว์แรกเหน็โลกที่รูจ้กัเพยีง

ถอยหน ี ทว่าปราศจากความสามารถจะป้องกนัตวั แล้วเขากเ็หมือน

เสอืร้ายที่ปล่อยเหยื่อไม่เป็น

“คะ...คณุ จะทำาอะไรเหรอคะ” 

ดวงตากลมโตเบกิกว้าง กึ่งตระหนกกึ่งสงสยั เขายิ้มใส่มนัแล้ว

คดิว่าจะเปลี่ยนแววตาของเธอเป็นพร่ามวัด้วยแรงพศิวาสอย่างไร

“ผมจะทำาอะไรน่ะเหรอ จะดูแลคณุไงครบั” 

ชายหนุม่ไม่รอให้เธออนญุาต ฉวยชายผ้าอกีด้านช่วยเชด็ผมเธอ

อย่างขะมกัเขม้น เวลาผ่านไปไวทกุนาท ีและเขามหีลายสิ่งหลายอย่าง

ที่อยากจะทำากบัร่างกายนี้

“เราตกลงกนัแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะเล่นเกม ‘ไม่ถามชื่อ ไม่ผูกมดั’ 

กนัต่อ”

“ใช่ค่ะ เราจะเล่นต่อ” ตอนนี้แววตาเธอเหลอืเพยีงความสบัสน

งนุงงเพยีงอย่างเดยีว 

“แล้วนี่มนัอะไรกนัครบั” 

สิ่งที่เขาถามถงึคอืสายคาดเอวชดุคลมุอาบนำ้าที่เธอผกูปมอย่าง

แน่นหนา แต่เพราะไม่ใช่เงื่อนตาย เพยีงกระตกุอย่างถูกต้องไม่กี่ครั้ง

มันก็หลุดออก และพาให้อกคู่สวยเผยพ้นตัวเสื้อ เช่นเคยที่ยอดอกสี
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เชอร์รีทำาเขานำ้าลายสอ โดยเฉพาะเมื่อมือน้อยวุ่นวายปิดบังมันจาก

สายตาของเขา

“ไม่เอาน่าสาวน้อย อย่าปิดโอกาสผมจากการได้มองคณุ” 

ชานนกึ่งหยอกล้อกึ่งปลอบประโลมขณะผลกัร่างของเธอให้นอน

ลงบนเตยีง แล้วดงึชดุคลมุอาบนำ้าไร้ประโยชน์ขว้างทิ้งไปไกลๆ

เมื่อปราศจากสิ่งปกคลมุ ร่างเลก็กน็อนนิ่งแขง็ทื่อ แขนข้างหนึ่ง

ยกขึ้นเหนอือก ส่วนมอือกีข้างกางลงปิดด้านล่าง เขาหวัเราะในลำาคอ

เพราะความพยายามที่เปล่าประโยชน์นั้น ต่อให้เธอยกต้นขาข้างหนึ่ง

ขึ้นก็บดบังการมองเห็นของเขาไม่ได้ เพียงแต่เขาต้องการเห็นมาก 

กว่านี้

ด้วยความว่องไว เขาจบัข้อเท้าเลก็ทั้งสองข้าง ดงึร่างเธอมาใกล้

ขอบเตียงให้ขาสองข้างห้อยลงมา เธอตกใจกับความรวดเร็วจนลืม

ดิ้นรน ปล่อยให้เขาจัดการต่อไป มือของชานนจับหัวเข่ามนข้างหนึ่ง 

และตามด้วยอกีข้าง เสยีงประท้วงอกึอกัตามมาดงัคาด 

ชายหนุ่มแทรกกายลงไปขวางต้นขาแล้วเอื้อมไปดึงมือที่ขวาง

ทางอยู่ออก เสียงทุ้มบอกเธอว่าอย่ากลัว บอกว่ามีความสนุกรออยู่ 

ขณะเดยีวกนักเ็ตอืนตวัเองให้ไปอย่างช้าๆ เพราะเขาพลาดบางอย่าง

ไปแล้วเนื่องจากความรบีร้อนตอนหวัคำ่า และเวลานี้เขาจะสำารวจอย่าง

ถี่ถ้วนเพื่อชดเชยให้ตวัเอง

เขาเสียดสีแก้มกับปลายคางของตนที่เริ่มมีตอหนวดผุดขึ้นกับ

ต้นขาขาวผ่อง ผิวของเธอยังชื้นเย็นอยู่เลย แต่เขาพร้อมจะทำาให้มัน

ร้อนอย่างรวดเรว็ 

กลิ่นสบู่ที่เธอใช้เป็นของรีสอร์ต มันเป็นกลิ่นเดียวกับที่เขาใช้

ชำาระกายของตนเองก่อนหน้านี้ แต่เมื่ออยู่บนผวิเธอมนัให้กลิ่นที่แตก

ต่างออกไปจากบนตวัเขา กลิ่นที่เป็นผู้หญงิ กลิ่นที่ทำาให้ลำาคอเขาแห้ง

ผากขณะที่ในปากนำ้าลายสอเพราะความต้องการลิ้มรสทกุจดุที่ส่งกลิ่น
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หอมอ่อนหวานแบบสตรเีพศ

เมื่อลิ้นของเขาแตะโดนผวินุ่ม ท่อนขาของเธอกเ็บยีดเข้าหากนั 

เขาต้องใช้สองมอืเพื่อแยกมนัออกจากกนั แล้วลากลิ้นตวดัสั้นๆ สลบั

กับขมเม้มนิดๆ เบาๆ รุกคืบเข้าหาเป้าหมาย ซึ่งก็คือกดปากชิดเนิน

เนื้อ ฟังเสียงละลำ่าละลักห้ามปรามระหว่างเลียมลิ้มว่าเธอยอดเยี่ยม

ดงัที่เขาคดิหรอืไม่

ไม่ รสชาตขิองเธอดกีว่าที่เขาคาดการณ์ ชานนถงึกบัครางพร่า

กบัการตื่นตวัอย่างรนุแรงของร่างกายตนเอง แต่ขณะเดยีวกนัเขาก็ไม่

อาจบกุรกุโดยไม่ได้ชมิเธออย่างเตม็ที่ก่อน ลิ้นของเขาสอดลกึ ลิ้มรส

อย่างถ้วนทั่ว สมัผสัการบบีเกรง็ของเธอด้วยปาก

เสียงครางกระซิกดังขึ้นเหนือหัว เธอแอ่นกระตุกและพยายาม

จะถอยหน ีเขารั้งตวัเธอกลบัมาแล้วทรมานเธอต่ออย่างไร้ความปราน ี

ถึงขั้นใช้สองมือยกสะโพกของเธอขึ้นขณะปรนเปรอเธอจนสุดขอบ

ดวงดาวพร้อมเสียงครางยาว แต่เขาไม่หยุดจนเธอต้องหวีดร้องซำ้าไป

ซำ้ามา

ตอนเขายืดตัวขึ้นมอง ร่างเล็กนอนอ่อนระทวยเหมือนเครื่อง

บรรณาการชั้นด ีแก่นกายของเขาแขง็ชนัจนกระตกุไปมา รำ่าร้องเข้าไป

ฝากฝัง 

ความต้องการช่างท่วมท้นจนเขาเกอืบจะลมืระวงั อาศยัอนสุติ

ส่วนสุดท้ายเท่านั้นที่ทำาให้เขาคว้าถุงยางอนามัยมาป้องกันตัว 

สตสิมัปชญัญะเธอยงัไม่กลบัมาเตม็ร้อยเลยตอนเขาโถมกายจะเข้าไป

คลกุเคล้า แต่กม็ากพอจะพลกิกายหน ี

การเคลื่อนไหวอย่างอ่อนเปลี้ยกลบักระตุน้สญัชาตญาณการล่า 

นาทนีี้ชายหนุม่ลมืไปเลยว่าตนเองไม่ใช่สตัว์ป่า มอืสองข้างคว้าจบัเอว

เธอจากทางด้านหลงั คว้าร่างบางให้ถอยกลบัมา การเคลื่อนไหวปบุปับ

เร่งร้อนส่งผลให้เธอเสยีหลกัหน้าควำ่าลงกบัฟกู และเพราะเขายงัไม่ก้าว
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ขึ้นไปอยู่บนเตยีง สะโพกงอนของเธอจงึอยู่ในตำาแหน่งที่เขาต้องการ

ชานนไม่รู้ว่าเธอพร้อมหรอืไม่ แต่เขารอมากกว่านี้ไม่ได้ มอืหนึ่ง

ของเขายงัตรงึเอวเธอเอาไว้ ส่วนอกีมอืแยกแย้มต้นขา ก่อนจะส่งตวั

เข้าไปในช่องทางอุน่ร้อน เธอชุม่ชื้นเพราะการกระทำาของเขาก่อนหน้า

นี้ แต่ยังฝืดแน่นจนเขาแทบจะเดินหน้าต่อไม่ได้ เอวของเขาส่ายวน

ขณะดนัไปข้างหน้า ฝังเข้าไปในกายเธอจนหมดสิ้นอย่างรวดเรว็

การได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเพิ่มสติให้เขาเล็กน้อย ชาย

หนุ่มมองลงไปเห็นร่างบางนอนหมอบสั่นระริก เขารู้ว่ามันเร็วเกินไป

สำาหรบัเธอ แต่เขาแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ เขาถงึกบัขยบัโยกอกีสองสามครั้ง

ด้วยซำ้า จนเธอเลื่อนตวัไปข้างหน้า สร้างพื้นที่ให้เขาคลานขึ้นไปคกุเข่า

ด้านหลงัเธอได้ 

ร่างสูงทาบทับตัวเธอ แขนข้างหนึ่งคร่อมขนาน มือใหญ่เอื้อม

ลอดเข้าไปเคล้าคลึงอกอวบขณะที่ด้านล่างขยับเข้าออกหยั่งเชิง เธอ

นิ่งเงยีบรบัการกระทำาของเขาอยู่ครูห่นึ่งก่อนจะครางกระซกิ ชานนเพิ่ม

จงัหวะให้เรว็ขึ้นก่อนเลอืดจะสูบฉดีจนเขาหมดความยบัยั้งชั่งใจ ปาก

ของเขากดลงไปบนบ่าเธอ ฟันขบกดัผวิเนื้อนุ่ม 

“อ๊า!!! เจบ็” เสยีงร้องของเธอหยดุเขาได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น 

ชานนขบฟันตวัเองแทน แต่ไม่หยดุที่จะเคลื่อนไหวด้วยการขยบั

อย่างชำ่าชอง เธอกเ็ปลี่ยนมานั่งซ้อนตกั แนบแผ่นหลงัของเธอเข้ากบั

แผงอกเขา แยกต้นขางามให้อยู่บนตัก แขนแข็งแรงยกเอวเล็กขึ้น 

และลง ขึ้นและลง 

เธอเหมอืนตุ๊กตาที่ไร้การต่อต้านให้เขาควบคมุตามใจชอบ แต่

ชายหนุ่มกท็ุ่มสตทิั้งหมดดแูลให้เธอไปถงึจดุเดยีวกบัเขาด้วย เมื่อใกล้

จะหมดความอดกลั้นเขากห็ยดุยกตวัเธอ โอบเหนอือกไว้มั่น ปล่อยให้

นั่งนิ่งแล้วเลื่อนมอืไปยงัจดุที่สอดประสาน เคล้าคลงึและบดขยี้จนเธอ

หวีดร้องด้วยความหฤหรรษ์ การบีบรัดรุนแรงแทบจะกระชากเขาถึง 
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ฝั่งฝัน แต่แค่นี้ยงัไม่เพยีงพอ

เขากดร่างเธอลงหมอบอกีรอบ คราวนี้เขาปราศจากลลีาใดๆ มี

แต่การบกุตะลยุเยี่ยงสตัว์ป่าเท่านั้น เลอืดร้อนลามเลยีไปทั่วร่างขณะ

เขาตรึงเอวเธอเอาไว้รับการควบขับ หูไม่ได้ยิน ตามองไม่เห็น เหลือ

เพียงร่างที่โจนจ้วงไม่หยุด ก่อนจะเกร็งกระตุกรุนแรงและหมดพลัง 

พบักายลงไปท่ามกลางแสงสขีาวใต้เปลอืกตา

ลมหายใจของชานนกลบัมาเป็นปกตชิ้าๆ เช่นเดยีวกบัสต ิเขา

รู้ตัวว่าอาจทำาให้เธอหายใจไม่ออก จึงพลิกกายลงนอนตะแคงโดยรั้ง

ร่างเธอมาด้วย เสยีงเธองมึงำาประท้วงอย่างอ่อนล้า เขาไม่มแีรงแม้แต่

จะบอกว่าเขายังไม่อาจรังแกเธอได้ในเวลานี้ ถ้ามีแรงเหลือเขาอยาก

จะหัวเราะเยาะตัวเองมากกว่าที่คิดจะเดินหน้าต่ออีกทั้งที่เสร็จสิ้นไป

ไม่นาน 

หากจะโทษกต้็องโทษเธอ ชานนไม่เคยเจอผูห้ญงิคนไหนที่มผีล

ต่อเขาเช่นนี้มาก่อน ต่อให้ย้อนไปเมื่อครั้งเป็นวยัรุน่ เขากไ็ม่เลอืดพล่าน

ระอจุนแทบจะลมืตวัลมืตายแบบนี้เลย 

ชายหนุ่มปลอบตัวเองว่าคงเป็นเพราะสัมพันธ์แปลกประหลาด

สดใหม่นี้ล่อลวงให้เขาหลงมนึเมา ก่อนปล่อยให้ตวัเองหลบัใหลเขาจงึ

ตั้งใจว่าจะทบทวนมนัซำ้าๆ ให้สมกบัเป็นเกมร้อนที่เขาจะลองเล่นเพยีง

ครั้งเดยีวในชวีติ 

 



วาณี   35

แสงเช้าผ่านไปเปลี่ยนเป็นยามสาย ลลนารู้ว่าเธอควรไป

ได้แล้ว แต่ยังไม่อาจจากไป ยังอ้อยอิ่งอาบนำ้าอุ่นอยู่ในอ่างอาบนำ้า

กลางแจ้ง ฟังเสยีงนกร้องและมองดทู้องฟ้ากบัทะเลที่อยูไ่ม่ไกล รสีอร์ต

พันพนาสมกับเป็นบ้านพักตากอากาศราคาแพงติดอันดับต้นๆ ของ

เมอืงไทย ไม่เพยีงอยูต่ดิชายทะเลสคีราม ยงัอยูบ่นภูเขา การออกแบบ

ภูมิทัศน์อย่างชาญฉลาดทำาให้แขกในเรือนพักทุกหลังเห็นความงาม

ของท้องทะเลภูเกต็ได้ครบถ้วนตลอดทั้งวนัและทั้งคนื

ทว่าวิวเชิงเขาติดกับผืนนำ้าสีครามและท้องฟ้ากว้างสีนำ้าเงิน

สดใสไม่ได้ดงึตวัลลนาเอาไว้ แต่เป็นผูช้ายที่คลอเคลยีไม่ห่างตลอดคนื

จวบจนเช้านี้ ที่เหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้ด้วยความเตม็ใจ แค่คดิถงึ ร่างสูงก็

ก้าวลงมาร่วมอ่าง ยกตวัเธอซ้อนตกัแล้วอาบนำ้าให้เงยีบๆ 

หญิงสาวเอนหลังพิงแผ่นอกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ หมดสิ้น

ความเก้อเขนิ เหลอืเพยีงความสนทิสนม ผ่านหนึ่งคนืกบัเกมสดุเร่าร้อน 

เธออาจยังไม่รู้ชื่อของเขา แต่ร่างกายของเธอคุ้นชินกับกายเขาเป็น

อย่างด ีรู้ถงึทกุอากปักริยิาและการสื่อสารด้วยสมัผสั 

ดังนั้นไม่ต้องอาศัยคำาพูด แค่การดุนดันที่สะโพก ลลนาก็รู้ว่า

เขากำาลังตื่นตัวเพราะเธอ ซึ่งนั่นรวมถึงมือของเขาที่นวดคลึงทรวงอก 

3
เปลี่ยนกฎ เปลี่ยนเกม
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นิ้วเรียวยาวที่ทำาบางสิ่งกับยอดอกทำาให้เธอแทบลืมคำาพูด เช่นเดียว

กบัรมิฝีปากที่ไม่แค่จูบ แต่ยงัขบเม้มลำาคอและลาดไหล่ 

เขาทำาราวกบัเหตกุารณ์หลายๆ ครั้งเมื่อคนืไม่อาจเตมิเตม็ความ

กระหายของเขาได้ มสีามหรอือาจจะสี่ครั้งที่เขาหมดเรี่ยวแรงนอนกอด

ก่ายเธอ แต่เธอหมดเรี่ยวแรงเพราะเขามากมายเกินกว่าจะนับ มาก

เสยีจนเธอร้าวระบมไปหมด แค่นกึถงึการเดนิทางกลบับ้าน ต้นขาและ

บางส่วนของเธอกก็รดีเสยีงประท้วงแล้ว

“พอเถอะค่ะ ฉันไม่ไหวแล้ว” เสียงของเธออ่อนล้าแม้กับห ู

ตวัเอง แต่ด้วยเหตผุลที่เข้าใจได้ 

ลลนาจำาได้เลือนรางว่าเคยพูดเช่นนี้หลายครั้งในคืนที่ผ่านมา 

แต่เขาไม่ฟังสักนิด ไม่แน่ใจว่าคราวนี้เขาจะสนใจคำาทักท้วงของเธอ

บ้างหรอืไม่

“กไ็ด้สาวน้อย ผมจะให้คณุพกัแล้วเตมิเรี่ยวแรงกลบัมาก่อน” 

เธอกะพรบิตาถีๆ่  นกึสงสยัว่าเขาหมายความเช่นใด แต่ชายหนุม่

ไม่เปิดโอกาสให้ถาม เขาลุกขึ้นจากอ่างอาบนำ้า ให้เวลาเธอพักผ่อน

ตามที่เขาบอก แต่ไม่ก่อนที่จะขบกัดไหล่เธอทิ้งรอยจางๆ เพื่อแสดง

ความเป็นเจ้าของอกีครั้ง มนัเบาบางขนาดหายไปอย่างรวดเรว็กว่ารอย

แดงกำ่าบนใบหน้าของเธอเสยีอกี แต่มนักเ็หมอืนร่องรอยที่มองไม่เหน็

ทั่วตวัเธอที่จะฝังลกึไปอกีนานตราบเท่านาน

ลลนาอาบนำ้าอุน่อยูน่านจนร่างกายฟ้ืนคนืบางส่วน ช่วงเวลาอยู่

ตามลำาพงัช่างสงบเงยีบ ช่วยให้เธอได้ตรกึตรองประโยคเมื่อครูข่องเขา 

ซึ่งดเูหมอืนจะไม่ใช่ข้อตกลงในเกมของทั้งคู ่หนึ่งคนืผ่านไปแล้ว ถงึจะ

ไม่พร้อมจากไปทนัท ีเธอกเ็คารพในกตกิาที่ตนเองตั้ง

“ถ้าไม่ลุกขึ้นไปกินอาหาร แรงของคุณจะไม่กลับมานะครับ” 

เสยีงกลั้วหวัเราะเตอืนให้เธอรู้ว่านั่งเหม่อจมความคดิอยู่นาน

ร่างของเขาถูกปกปิดด้วยเสื้อคลมุอาบนำ้า เธอเริ่มระแวงว่าเขา
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บอกเป็นนยัๆ หรอืไม่ว่าเปลี่ยนใจอยากส่งเธอออกนอกบ้านพกัของเขา

โดยเรว็แล้ว ลลนาขยบัลกุอย่างเก้กงั เขาตดัปัญหาด้วยการอุ้มเธอขึ้น 

ช่วยเช็ดตัว และสวมเสื้อคลุมอีกตัวให้ ก่อนจะจูงมือเธอไปยังห้อง 

นั่งเล่นด้านนอกให้เหน็ว่าอาหารของเธอพร้อมรออยู่แล้ว 

หญงิสาวหนักลบัไปมองเจ้าของเรอืนพกั เข้าใจแล้วว่านี่คงเป็น

เหตุผลที่เขาใส่เสื้อคลุม เธอนึกดีใจโดยไม่ทราบสาเหตุที่พนักงาน

บรกิารไม่มโีอกาสเหน็ร่างเปลอืยงดงามของเขาเช่นเธอ

รีสอร์ตราคาแพงเช่นนี้ย่อมมีบริการอาหารสิบกว่าอย่างทั้งไทย

จีน ฝรั่งส่งถึงบ้านพัก แต่ก็มีค่าบริการแพงไม่น้อย หนึ่งมื้อแพงกว่า

ค่าแรงรายวนัเสยีอกี ลลนาไม่สงสยัว่าเขาจะไม่มปัีญญาจ่ายค่าบรกิาร

เพื่อความพงึพอใจของเธอ แต่สงสยัว่าเหตใุดเขาถงึใส่ใจผูห้ญงิแปลก

หน้าเช่นเธอขนาดนี้ 

ทว่าเธอไม่เสยีเวลาถามไร้สาระ เพราะไม่อยากขดัความรื่นรมย์

ในการกินอาหารเช้าอร่อยๆ กับอาหารตาที่เธอรู้ว่าอร่อยกว่าอาหาร

พวกนี้หลายเท่า เขาเองกก็นิเงยีบๆ เช่นกนั ความเรว็ของมอืเขาส่งผล

ให้หญงิสาวอดหวัเราะด้วยความขบขนัไม่ได้

“ขำาอะไร คณุน่ะแหละที่ทำาผมหมดแรง” เขาเย้ายิ้มๆ ทำาแก้ม

ของเธอร้อนผ่าวเพราะตลอดคนืเขาใช้เรี่ยวแรงไปกบัเธอ 

หญงิสาวฉลาดพอที่จะไม่ทำาให้ตนเองเขนิอายไปมากกว่านี้ด้วย

การก้มหน้ากนิอาหาร พลางไตร่ตรองว่าจะออกจากที่นี่ได้อย่างไร เสื้อ

เชิ้ตของเธอไม่อยูใ่นสภาพสมควรให้ใครเหน็ ลลนาตั้งใจว่าหลงักนิข้าว

เสรจ็จะขอเสื้อยดืจากเขาสกัตวัเพื่อสวมเดนิทางกลบั แต่ก่อนหน้านั้น

เธอเปิดการทำางานของโทรศพัท์มอืถอืก่อน 

มีข้อความจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งว่าลีลา

ตดิต่อเข้ามาหลายครั้ง หัวใจเธอเต้นด้วยความคาดหวงั กำาลงัจะกด

โทร. กลบัไปหามารดา โทรศพัท์กแ็จ้งเตอืนว่ามข้ีอความเสยีงถกูส่งมา
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เมื่อเช้านี้ เธอรีบเปิดฟังผ่านลำาโพงจนลืมไปว่าตนเองไม่ได้อยู่ตาม 

ลำาพงั

“นงัเดก็สารเลว!!!”

นี่ไม่ควรเป็นประโยคที่มารดาทักทายลูกสาวที่หายตัวไปทั้งคืน 

ลลนาตกใจตวัแขง็ ปล่อยถ้อยคำาร้ายๆ ของลลีาให้ดำาเนนิต่อไป 

“คิดจะยั่วผู้ชายของฉันเหรอ รุนไม่ได้กินไม่เลือกอย่างที่แกคิด

นะ เขาบอกฉันหมดแล้วว่าแกหน้าด้านตามเขาไปถึงโลเกชันที่เขาจะ

เตรยีมถ่ายแบบ พอยั่วเขาไม่ตดิกห็าว่าเขาจะข่มขนื บอกให้ยามทำาร้าย

เขา แกนี่มนัตอแหลจรงิๆ แน่จรงิแกไปแจ้งความเลย ฉนัจะให้รนุแจ้ง

ความกลบัว่าแกหมิ่นประมาทแจ้งความเทจ็ แล้วไม่ต้องมาเหยยีบบ้าน

ฉนัแล้วนะ บ้านฉนัไม่ต้อนรบักะหรี่อย่างแก”

ถ้อยคำาหยาบคายไม่ทำาให้เธอเจ็บเท่าการไม่เชื่อใจ ลลนาไม่รู้ 

ว่าวรุณพูดเช่นไรถึงทำาให้มารดาของเธอเชื่อเขาทุกอย่าง มองลูก 

ตวัเองในแง่ร้ายเสยียิ่งกว่าคนแปลกหน้า 

เธอกดปิดเมื่อระบบถามว่าต้องการฟังซำ้าหรอืไม่ มอืสั่นแทบจะ

ปล่อยโทรศัพท์หลุดมือหากไม่มีมือที่มั่นคงมาประคอง เมื่อเงยหน้า

สบตาเขา ลลนากอ็ยากจะตายเพื่อหนจีากความอบัอาย

“คนชื่อรนุคอืผู้ชายคนเมื่อวานใช่ไหมครบั”

“ค่ะ เขาเป็น...” ลลนาพูดไม่ออกจรงิๆ ว่าคนที่เขาถามถงึเป็น

ชายคนรกัของแม่ และผูห้ญงิที่ด่าเธอสาดเสยีเทเสยีเป็นคนที่ให้กำาเนดิ

เธอมา

“ถ้าคุณจะเอาเรื่องผู ้ชายคนนั้น ผมจะเป็นพยานให้ว่าเขา

พยายามปลุกปลำ้าคุณ ที่จริงคุณสามารถฟ้องร้องคนที่โทร. มาด้วย

ข้อหาหมิ่นประมาทกย็งัได้”

ฟ้องร้องแม่ตวัเองน่ะเหรอ ลลนาส่ายหน้าทนัท ี ลลีาอาจไม่ใช่

แม่ตวัอย่าง แต่เธอไม่ใช่ลกูอกตญัญ ูและนี่เป็นเหตผุลที่เธอไม่เอาเรื่อง
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วรุณตั้งแต่เมื่อวาน เพราะมารดาของเธอคงโดดปกป้องเขาอย่างเต็ม

ที่ สุดท้ายไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เยื่อใยบางๆ ที่เหลืออยู่ของสอง 

แม่ลูกกค็งขาดจากกนั

“ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมคณุถงึยอมปล่อยให้สวะอย่างนั้นรอดตวั”

“เขาจะเป็นยงัไงฉนักไ็ม่สนหรอกค่ะ แต่เธอคนนั้น ฉนัหมายถงึ

ผู้หญงิคนที่โทร. มาสำาคญักบัฉนัมาก” 

เธอไม่มีทางพูดว่าแม่เห็นค่าชู้รักมากกว่าลูกตัวเอง ซึ่งเธอคิด

ตรงกันข้าม แม่มีค่ากว่าทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะเป็นคนเดียวที่เธอ

อยากหันไปพึ่งพาเวลามีปัญหา แม้จะรู้ว่าต้องถูกผลักไส ต่อให้ถูก

ทำาร้ายจติใจ ลลีากย็งัเป็นคนที่ลลนาอยากปกป้องอยู่ด ี

“ฉนัแคร์ผู้หญงิคนนี้” 

ทุกวันนี้ลลนาอาจไม่สนว่าลีลาจะควงผู้ชายคนไหน จะกินอยู่

อย่างไร แต่เธอสนใจหากจะทำาให้แม่เดือดร้อน เพราะลีลาเป็น

ครอบครวัคนเดยีวที่เธอเหลอือยู่

ความคิดที่ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ให้ความสนใจแก่เยื่อใยระหว่างกัน 

ส่งผลให้ดวงตาของลลนาร้อนผ่าว แต่เธอกะพรบิตาถี่ๆ  ให้นำ้าตาไหล

ย้อนกลบัไป 

เธออ่อนแอได้ แต่ไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่น เขาอาจจะใกล้ชดิเธอมาก

ที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งใกล้ชิดกันทางกายได้ แต่นอกจากจะเป็น 

คนอื่น เขายงัเป็นคนแปลกหน้า

“ในฐานะที่ผมอายุมากกว่า ผมขอสอนอะไรคุณสักอย่างนะ  

ต่อให้คุณแคร์ใคร ถ้าเขาไม่แคร์คุณ คุณก็ไม่จำาเป็นต้องสนใจคำาพูด

ของเขา”

สิ่งที่เขากล่าวฟังเข้าใจง่าย แต่ทำาตามได้ยาก ถงึอย่างนั้นลลนา

กพ็ยกัหน้ายอมรบัความหวงัดขีองเขา และตดัสนิใจจะไม่เพิ่มภาระให้

คนที่เธอไม่รู้จกัชื่อมากไปกว่านี้
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“ขอเสื้อของคณุตวันงึได้ไหมคะ ฉนัจะกลบัแล้ว” 

ถึงจะกลับบ้านไม่ได้ แต่ลลนาก็มีห้องพักของตนเองอยู่ใน

กรงุเทพฯ เธอนกึดใีจที่ตดัสนิใจย้ายออกมาเมื่อสองปีก่อน ไม่อย่างนั้น

คงเคว้งคว้างกับการถูกไล่จากบ้านที่ตนมีกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง การนึก

ภาพวรุณครอบครองบ้านที่เป็นของเธอให้ความรู้สึกขยะแขยงปน

สะอดิสะเอยีน แต่มนัไม่ใช่สิ่งที่เธอเลอืกได้ เพราะอกีครึ่งของบ้านเป็น

กรรมสิทธิ์ของลีลา แม่ของเธอจะให้ใครเข้าไปอยู่ก็ได้ แม้จะเป็นการ

ไล่ลูกสาวของตนออกจากบ้านกต็าม

“คณุมทีี่ไปเหรอ” 

คาดว่าเขาถามเพราะความมีมนุษยธรรม เธอจึงรีบพยักหน้า

แทนคำาตอบ  

เขายิ้มรบัแล้วเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าแฝงคำาถาม “ถงึคณุ

จะมทีี่ไป แต่ผมยงัไม่อยากให้คณุไปนะ”

เพราะเพิ่งเจอเหตกุารณ์สะเทอืนใจ ลลนาจงึต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง

ในการทำาความเข้าใจความหมายแฝงจากคำาพูดของเขา และแปลได้

ว่าเขาต้องการให้เธออยู่ต่อ

“ถ้าเราจะเพิ่มเวลาเล่นเกมต่อจากหนึ่งคนืเป็นหนึ่งสปัดาห์ คณุ

จะมปีัญหาอะไรไหมครบั”

เป็นอีกครั้งที่เธอพยักหน้าอย่างรวดเร็ว ช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิด

ภาคเรยีนฤดูร้อน ลลนากไ็ม่ได้มกีจิกรรมพเิศษใดๆ นอกเหนอืไปจาก

การนั่งอยู่ในห้องสมดุและอาศยัในห้องส่วนตวั ในเมื่อมโีลกความจรงิ

อนัโหดร้ายรออยู่ เธอกข็อหนปีัญหาอยู่ในโลกแคบๆ นี่สกัพกัก่อนจะ

กลบัไปเจอมนั 

“พูดออกมาสิครับถ้าคุณตกลง เร็วสิ ผมลุ ้นจะแย่แล้วนะ” 

ประโยคหลังเขาแสร้งทำาท่าน่าสงสาร เหมือนเด็กชายที่ออดอ้อนขอ

ขนมหวาน
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ไม่มคีวามจำาเป็นที่เขาต้องล่อลวงเธอแล้ว แต่เขายงัจะใช้เสยีง

ทุ้มนุ่มกบัดวงตาคมสะกดจติให้เธอลมืเรื่องก่อนหน้าและเอ่ยปาก

“ค่ะ ฉนัอยากจะเปลี่ยนกตกิาการเล่นเกมของเรา จากหนึ่งคนื

เป็นหนึ่งสปัดาห์” 

แล้วอนสุตกิเ็ตอืนลลนาว่าเมื่อครูเ่ธอเพิ่งจะถกูคนใกล้ชดิทำาร้าย

จติใจ และเธอกำาลงัรบีร้อนตดัสนิใจอยู่กบัคนแปลกหน้า หญงิสาวจงึ

ยำ้ากฎเกณฑ์สำาคญั

“แต่เรายงัคงไม่ถามชื่อ ไม่ผูกมดักนัเหมอืนเดมินะคะ” 

เธอไม่รู้ว่าดวงตาเขาหรี่ลงเพราะครุ่นคิดอะไร หรือรู้สึกเช่นไร 

แต่ตอนส่งสายตาให้เธอ มันเต็มไปด้วยประกายแพรวพราวยั่วเย้า 

เช่นเคย

“แน่นอนครบั กฎยงัเหมอืนเดมิ ไม่ถามชื่อ ไม่ผูกมดั”

มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ลีลาอยากจะถามบุตรสาวว่า

ทำาไมถงึได้ทำาเช่นนั้น แต่เธอเบื่อจะฟังคำาโกหกของลลนา ถ้าเป็นเรื่อง

ส่วนตวัของเธอที่มผีูช้ายมาเกี่ยวข้อง ลกูสาวของเธอมกัจะเปลี่ยนจาก

เด็กเคร่งขรึมเก็บตัวเป็นเด็กก้าวร้าวมีปัญหา คอยราวีผู้ชายทุกคนที่

เธอสนทิสนมด้วย บางครั้งลกุลามไปด่าทอหาเรื่องคนอื่น ฉกีหน้าเธอ

ซำ้าแล้วซำ้าอกี เหมอืนทนเหน็แม่ตวัเองมคีวามสขุไม่ได้

เธอผิดด้วยหรือที่จะไขว่คว้าหาความสุข ลีลาไม่โง่ขนาดที่จะ

คาดหวงัความรกัจากผู้ชายคนไหน เธออายสุี่สบิแล้ว ไม่ได้สาว ไม่ได้

สวย ไม่ได้ทรงเสน่ห์ขนาดที่จะทำาให้ผู้ชายมารมุรกั 

และการใช้เงินเพื่อแลกกับความต้องการทางเพศก็เป็นเรื่องที่

มนษุย์ผู้ชายทำามาตั้งแต่สมยัโบราณ อดตีสามขีองเธอกท็ำา พลลาภทำา

มากกว่าด้วยซำ้า เพราะเขาทั้งมั่วผู้หญงิ ทั้งตดิสรุา หากเขาไม่ชงิตาย

ไปเสยีก่อน เธอมั่นใจว่าลลนากต้็องเหน็ว่าบดิาที่สงูส่งเป็นไอ้แก่ตณัหา-
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กลบัที่เลวระยำาเสยียิ่งกว่าแม่คนนี้ 

นกึถงึลกูอกตญัญขูึ้นมาแล้วมอืที่เอื้อมไปหาแก้วเหล้ากส็ั่นนดิๆ 

ด้วยโทสะ นำ้าอมฤตราคาแพงเกือบจะหก ถ้าไม่มีคนคอยเคียงข้าง

ประคองมอืของเธอเอาไว้

“มาครบั ให้ผมป้อนดกีว่า” 

วรณุรู้เสมอว่าเธอต้องการอะไร เขาไม่แค่ยกแก้วให้เธอดื่ม ยงั

รนิให้ใหม่มากเท่าที่เธอต้องการ ซึ่งกค็อืกว่าจะหมดสตเิพราะฤทธิ์สรุา

นั่นเอง

“ผมขอโทษนะครบัที่ทำาให้พี่ไม่สบายใจ ถ้ารูแ้บบนี้ผมคงไม่พดู

ออกมา น่าจะเงยีบๆ ไปซะยงัจะดกีว่า” ท้ายประโยคเขาเบาเสยีงลง

แต่ชดัเจนทกุคำา

ใบหน้าหล่อเหลาเคร่งเครยีดเพราะความรู้สกึผดิเสยีจนเธอปวด

ใจ ลลีาอยากจะคว้าโทรศพัท์โทร. ไปด่านงัลกูไม่รกัดอีกีรอบที่คอยแต่

จะก่อปัญหา วรณุคอยอยูเ่ป็นเพื่อนเธอ ทำาให้เธอมคีวามสขุ แล้วลลนา

ทำาอะไรบ้าง นอกจากจ้องจับผิดและทำาลายความสงบสุขในจิตใจ 

ของเธอ 

“เด็กบ้านั่นหาเรื่องเธอขนาดนี้ เธอยังจะเข้าข้างมันอีกเหรอ” 

ลลีาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวรณุจะเข้าข้างลลนาที่จ้องหาเรื่องเขาตลอด

เวลา

“ผมไม่ได้เข้าข้างคณุลนัครบั ที่ผมไม่อยากพูดกเ็พราะไม่อยาก

เหน็พี่ไม่สบายใจ ยงัไงคณุลนักเ็ป็นลกูแท้ๆ ของพี่ ส่วนผมเป็นคนนอก” 

ถงึวรณุจะหลบตา แต่ลลีากม็องเหน็ความน้อยใจที่เขาปิดบงัไม่

สนทิ เขาเรยีกขานลูกของเธอด้วยคำานำาหน้าว่า ‘คณุ’ ทกุครั้งอย่างให้

เกยีรต ิขณะเดยีวกนักก็ดตวัเองลงตำ่า นั่นกเ็พราะเขายกย่องเธอในทกุๆ 

ด้าน หวัใจของสตรทีี่เข้าวยักลางคนทั้งเจบ็ปวดและเบกิบาน หลงัจาก

ผ่านผู้ชายมามาก เธอยงัมคีวามหวงัว่าจะพบคนที่จรงิใจสกัคน และ
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เวลานี้เธอค่อนข้างแน่ใจว่าพบคนคนนั้นแล้ว

“รนุไม่ต้องคดิมาก สำาหรบัพี่ รนุไม่ได้เป็นคนนอก ถ้าลนัยงัไม่

เลกิสร้างปัญหาให้รนุ พี่จะจดัการยายเดก็นั่นเอง จะได้เลกินสิยัแย่ๆ 

เสยีท”ี

เธอปลอบโยนเขาหลายประโยคจนเขาคลายความรู ้สึกผิด 

ระหว่างนั้นเขาก็ดูแลให้เธอดื่มเหล้าอย่างเต็มที่ จนลีลาลืมไปเลยว่า

ลูกสาวของเธอหายไปหนึ่งวนัหนึ่งคนืแล้ว

ลลนาไม่อยากจะเชือ่ว่าเธอจะคุน้เคยกบัคนแปลกหน้าได้

ในเวลาไม่ถงึสองวนั หลงัจากมื้อเช้าควบมื้อเที่ยง ตามด้วยเหตกุารณ์

บีบคั้นจิตใจ เขากับเธอก็อยู่กันภายใต้ความเงียบ มีครั้งหนึ่งเขาแค่

นอนกอดเธอเงยีบๆ ให้ทั้งสองได้พกัผ่อน เมื่อตื่นพร้อมฟ้ืนเรี่ยวแรงขึ้น

มาเล็กน้อยก็เอ่ยปากชวนเธอว่ายนำ้าโดยไม่สวมอะไร แต่หญิงสาวใจ

ไม่กล้าพอจะทำาเช่นนั้น เขายอมอ่อนข้อให้เธอสวมชดุชั้นใน แต่เมื่อลง

ไปในสระนำ้า เธอค่อยรูว่้าหลงกลผูช้ายคนนี้เสยีแล้ว เพราะเนื้อผ้าบางๆ 

เมื่อสมัผสัโดนนำ้ากไ็ม่ต่างอะไรกบัเปลอืยกาย สายตาร้อนผ่าวของเขา

บอกว่ามนัยั่วยกุว่าด้วยซำ้า 

เขาทำาให้เธอรู้สึกพิเศษ รู้สึกใจกล้า ซึ่งเธอฉลาดพอจะเตือน 

ตัวเองว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราว เพราะไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่อยากเปลี่ยน 

กฎเกณฑ์ระหว่างทั้งคู่สกันดิ 

เธอพึงพอใจกับช่วงเวลานี้ และก็จะพอใจหลังจากแยกย้ายไป

คนละทางกบัเขา ดวงตาเธอจบัจ้องท้องฟ้า มองโดยไม่สนใจอะไรเป็น

พเิศษ ไม่สงัเกตด้วยซำ้าว่าหลงัจากเธอเปลี่ยนมาสวมเสื้อคลมุนั่งเหม่อ

มองริมชายทะเลแตะเชื่อมกับขอบฟ้า เขาลุกจากสระว่ายนำ้าไปทาง

ไหน

“ดื่มไวน์ไหมครับ” เขายื่นแก้วบรรจุนำ้าสีแดงกำ่ามาให้พร้อม
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คำาถาม 

เธอไม่ลงัเลในการส่ายหน้าปฏเิสธ “ไม่เอาดกีว่าค่ะ เมื่อคนืเป็น

ครั้งแรกที่ฉนัดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และฉนัว่าควรจะลองแค่ครั้งนั้น

ครั้งเดยีวพอ” 

เขายกัไหล่อย่างไม่ถอืสาแล้วดื่มไวน์แก้วนั้นเอง 

เพราะตอนนี้เขามกีางเกงขาสั้นอยู่บนตวั เธอจงึสะดวกใจที่จะ

จ้องมองเขา ใช้สายตาจดจำาว่าครั้งหนึ่งเธอเคยได้อยูก่บัผูช้ายหล่อเหลา

ราวเทพบตุรในช่วงเวลาที่ใกล้เคยีงกบัความฝัน 

“เมื่อคนืคณุลองอะไรใหม่ๆ มากกว่าหนึ่งอย่าง” เขากล่าวเป็น

นยั 

ไม่คดิจะปฏเิสธ ด้วยความใกล้ชดิตลอดหลายชั่วโมงทำาให้เธอ

ใจกล้าพอจะหยอกเย้าเอาคนืเขาบ้าง

“และมบีางอย่างที่ดมีากๆ” 

หญงิสาวชอบใจที่เหน็เขายิ้มกว้างตามด้วยการให้รางวลัเธอเป็น

จูบลึกซึ้งสนิทสนม แต่ลลนาเบี่ยงหน้าหนีเพราะไม่ชอบเลยที่มันเจือ

กลิ่นแอลกอฮอล์ 

“ขอโทษค่ะ แต่ฉันเกลียดเหล้า ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบเบียร์

หรอืไวน์กต็าม ยอมรบันะคะว่าเมื่อคนืเหล้าช่วยผ่อนคลายความเครียด 

ของฉันได้เป็นอย่างดี แต่ให้ดื่มอีกฉันคงไม่เอาด้วย ฉันไม่อยากต้อง

พึ่งพาของพวกนี้” 

เธอหลดุปากเพราะเหล้าเตอืนให้เธอนกึถงึพ่อกบัแม่ แต่หลงัจาก

พดูโดยไม่คดิกเ็หน็แววตาของเขามบีางอย่างที่แปลกไป ลลนาไม่แน่ใจ

ว่าตนเองลำ้าเส้นอะไรหรือเปล่า ในเมื่อเขาเสนอให้เพื่อเอาใจ เธอก ็

ไม่ควรปฏิเสธด้วยท่าทางจริงจังเช่นนี้ มิหนำาซำ้ายังทำาให้เขาเสียหน้า 

ที่ถูกตดัไมตรี

“ขอโทษทนีะคะ บางทฉีนักข็วานผ่าซากไปหน่อย” 
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ลลนาพานคดิไปถงึแม่ที่ดดุ่าพฤตกิรรมของเธอมากกว่าหนึ่งครั้ง 

ลีลาพูดเสมอว่าเธอเป็นเด็กน่ารังเกียจ เป็นตัวทำาลายความสุขของ 

คนอื่น อยู่ใกล้แล้วมแีต่จะอารมณ์เสยี

“ไม่เป็นไรครบั ผมชอบความตรงไปตรงมาของคณุ และไม่ต้อง

ห่วงนะ ผมชอบดื่มเวลาสุนทรีย์ซึ่งก็ไม่บ่อยนัก แต่เวลาได้อยู่กับคุณ

ผมมคีวามสขุเป็นพเิศษ”

เธอไม่รูว่้าควรเชื่อเขาดหีรอืไม่ แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นนกัดื่มหรอืไม่

กไ็ม่เกี่ยวกบัเธออยูด่ ีทว่าเวลานี้กส็นุทรย์ีอย่างที่เขากล่าว ตะวนัคล้อย

มาทางด้านตะวนัตก และเธอผ่อนคลายจนเกยีจคร้าน

“ฉนัขอนอนหลบัได้ไหมคะ” 

กล่าวจบเธอก็หาวอย่างอดไม่อยู่ นอกจากร่างกายที่เจ็บปวด

บางจดุ เรี่ยวแรงเธอกเ็หมอืนจะไม่ฟ้ืนคนืมาง่ายๆ ถ้าคนืนี้เธอต้องการ

เล่นเกมต่อกค็วรพกัให้มาก ชดเชยการอดนอนเมื่อคนืด้วย 

“เชญิครบั แต่จะให้ดคีณุควรนอนในร่ม หรอืไม่กท็าครมีกนัแดด

หน่อยนะครบั” 

นอกจากเสื้อผ้าขาดๆ ลลนามีเพียงกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์

มอืถอื เธอจงึเลอืกทำาตามคำาแนะนำาข้อหลงั เดนิเข้าไปนอนบนโซฟา

ที่กว้างพอๆ กบัเตยีงในห้องนั่งเล่น อยูต่รงนั้นมองเหน็ท้องฟ้าและทะเล

ได้เช่นกนั แต่เธอมองทวิทศัน์ได้ไม่นาน สมองกเ็ข้าสูน่ทิราอย่างรวดเรว็ 

ตื่นขึ้นมาอกีครั้งกพ็บว่ามใีครบางคนกำาลงัลูบไล้เธออยู่

“อย่าค่ะ ฉนัเพลยีมากเลย ขอเป็นกลางคนืได้ไหม” เธอประท้วง

อย่างง่วงๆ และได้ยนิเสยีงหวัเราะอย่างขบขนัดงัขึ้นเหนอืศรีษะ

“แล้วผมจะทาครมีกนัแดดให้คณุตอนกลางคนืทำาไมล่ะครบั”

แก้มลลนาร้อนซู่เมื่อรู้ว่าตนเองเข้าใจผิด อาการง่วงงุนหมดไป 

ทำาให้รูส้กึตวัอย่างล่าช้าว่าผวินอกเสื้อคลมุเยน็ด้วยครมีกนัแดด แสดง

ว่าเขาช่วยทาครมีให้เธอครู่ใหญ่แล้ว 



46   เกมกลดลใจ

“ถงึจะอยู่ในร่ม แต่คณุกค็วรจะทาครมีนะครบั ผวิของคณุบาง

มาก ผมไม่อยากให้มนัถูกลมทะเลทำาร้าย”

“ขอบคณุค่ะ ให้ฉนัทาเองกไ็ด้” เธอขยบัตวัจะลกุขึ้นจากท่านอน

ควำ่า แต่มอืใหญ่ข้างหนึ่งกดไหล่ของเธอเบาๆ ให้นอนต่อ

“ไม่เป็นไรครบั จะเสรจ็แล้ว” 

มอืที่เยน็ด้วยครมี แต่ร้อนด้วยตวัมนัเอง ลบูไล้ผ่านคอเสื้อไปยงั

แผ่นหลงั เธอชกัไม่แน่ใจว่าเขามเีจตนาอะไร จนเมื่อมอืข้างนั้นวกกลบั

มาทาครมีบนเนนิเนื้อสะโพกเธอ ลลนากม็ั่นใจว่าเธอไม่ได้มองเจตนา

ของเขาผดิ ผู้ชายคนนี้กำาลงัลวนลามเธอด้วยข้ออ้างว่าประสงค์ด ีและ

เธอกด็นัพอใจให้เขาทำาเสยีด้วย 

หญิงสาวปล่อยตัวให้เขาลูบคลำาตามใจชอบ ยอมให้เขาฟอน

เฟ้นสะโพกงอน ก่อนจะอนญุาตให้เขาพลกิร่างเธอนอนหงายเพื่อชโลม

ผวิด้านหน้ากายเธอด้วยครมีและจมุพติ เธอรูด้ว่ีาการเคล้าคลงึทรวงอก 

ล้อเล่นกับปลายยอดไม่เกี่ยวอะไรกับการป้องกันแสงยูวี แต่พึงพอใจ

กบัการได้รู้ว่ามอืที่เชี่ยวชาญคู่นั้นทำาอะไรกบัร่างของเธอได้บ้าง 

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือ คำาอ้างที่ว่าเธอไม่พร้อมสำาหรับ

กิจกรรมบางอย่างกำาลังหมดไปอย่างรวดเร็ว เธอเริ่มคิดด้วยซำ้าว่าไม่

จำาเป็นต้องรออีกต่อไป เขาเองก็คงมีความคิดแบบเดียวกัน ซึ่งเธอ

สงัเกตเหน็ได้ด้วยตาผ่านกางเกงขาสั้นเนื้อบางของเขา

“ฉนัว่าแดดมนัแรงเกนิไป ปิดม่านได้ไหมคะ” 

ที่นี่มีความเป็นส่วนตัวมากมาย และทั้งคู่รู้จักร่างกายของกัน 

และกันเกินกว่าจะอาย แต่เธอไม่มั่นใจว่าจะกล้าพอที่จะปลดปล่อย 

ตวัเองท่ามกลางความโล่งแจ้งเช่นนี้ 

เสียงหัวเราะในลำาคอบอกว่าเขารู้เท่าทัน แต่ชายหนุ่มยังคง

ตามใจลลนาเช่นเคย เขาจูบเธอโดยไม่ตอบคำาถามด้วยริมฝีปากและ

ลิ้นที่ไม่หลงเหลอืกลิ่นแอลกอฮอล์ แล้วเดนิไปรดูม่านชั้นในเนื้อผ้าเบา
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ปิดบังแสงให้สลัว แทนจะปิดม่านชั้นนอกที่ทึบหนาซึ่งจะทำาให้ห้อง 

ตกอยู่ในความมดืสนทิ 

ลลนาอนโุลมให้โดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยปากขอ แล้วนอนรอนิ่งๆ ให้

คู่รกันรินามของเธอกลบัมาหาเพื่อเริ่มเกมเดมิภายใต้กฎใหม่

 




