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“ข่าวดีค่า ผลตรวจการตั้งครรภ์เป็นบวก ขอแสดงความ

ยนิดดี้วยนะคะว่าที่คณุแม่” 

หมอสาวร่างอวบแก้มอิ่มกลมท่าทางอารมณ์ดีอ่านผลตรวจ

ร่างกายด้วยทท่ีาเรงิร่า ราวกบัการประกาศข่าวการเพิ่มประชากรนั้นเป็น

เรื่องน่ายนิดดีจุการได้รบัสารจากพระเจ้า

ซึ่งที่จรงิ...มนักค็วรจะเป็นอย่างนั้น เพยีงแต่...

ผูม้าฟังผลตรวจเป็นผูห้ญงิทั้งคู ่คนทางซ้ายมอืที่ดเูหมอืนแค่มา

เป็นเพื่อน เป็นหญิงสาวอายุราวยี่สิบกลางๆ หน้าตาสวยจัดบวกกับ

หุน่เพรยีวราวนางแบบในชดุแบรนด์เนมที่เปิดเผยเพยีงพองาม ขบัเน้น

ความภมูฐิานให้ลคุเธอดหูรแูละแพง ถ้าเพยีงแต่เธอจะไม่แหกปากเสยีง

ดงัลั่น แล้วหนัไปท�าตาถลนใส่คนข้างๆ

“หา!” ปรายตาค้างอ้าปากค้าง หันไปหา...เจ้านาย...เจ้าของ 

ผลตรวจตวัจรงิเสยีงจรงิที่นั่งก้มหน้าจดจ่ออยูก่บัหน้าจอโทรศพัท์มอืถอื 

และดเูหมอืนเจ้าตวัจะยงัไม่ได้ยนิข้อความเมื่อครู ่เพราะมวัแต่หน้านิ่ว

คิ้วขมวดอยู่กับกรุ๊ปไลน์ผู้บริหารที่น่าจะยังเถียงกันเรื่องการลงทุน 

สกลุเงนิใหม่ในต่างประเทศอยู่ไม่ยอมจบ

“อะไรนะปราย...ฉันมีโรคอะไรน่าเป็นห่วงนะ” เจ้าของค�าถาม

บทน�ำ
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ถามทั้งที่ยงัไม่ยอมเงยหน้า และถงึบอกไปอกีทกีน่็าจะยงัไม่ได้ยนิอยูด่ี

ปรายตะปบมือบังหน้าจอโทรศัพท์มือถือจากสายตาผู้เป็นนาย

ก่อนใช้อกีมอืจบัคางเจ้านายสาวให้เงยขึ้นมาสบตากบัหมอที่ยงัคงยิ้ม

แป้นแล้น แล้วบอกผลตรวจอกีรอบ

“คณุตั้งครรภ์ค่ะ ยนิดดี้วยนะคะคณุพร�าพรรษ”

พร�าพรรษอ้าปากค้างไปชั่วเสี้ยววินาที ก่อนสติที่มีมากกว่า 

คนทั่วไปจะกลับคืนมา หญิงสาวใช้นิ้วดันแว่นตาใหญ่หนาให้กระชับ

ดั้งจมูกด้วยท่วงท่าคุ้นชนิ ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงมั่นใจสดุๆ

“ผลตรวจผดิ!”

“ไม่ผดิค่ะ” หมอบอกยิ้มๆ

“ผดิ” พร�าพรรษมั่นใจ

“ผดิแหงๆ” ปรายยิ่งกว่ามั่นใจอกี

“ไม่ผดิค่ะ ทั้งผลตรวจเลอืด ทั้งผลตรวจปัสสาวะออกมาตรงกนั

ค่า” หมอบอกอย่างอดทน

“ผลตรวจสลับกับของคนอื่นรึเปล่า” พร�าพรรษพยายามหา 

เหตผุล

“ไม่มค่ีะ วนันี้คนไข้ผู้หญงิที่ตรวจเลอืดและปัสสาวะมคีณุคนเดยีว

ค่ะ” หมอบอกอย่างเริ่มเหงื่อตก...ท�าไมถงึเชื่อยากเชื่อเยน็นกัวะ

“แต่...หมอคะ...เจ้านายหนูจะท้องได้ยงัไง นางยงัเป็นนางสาว

อยู่เลย” ปรายเถียงด้วยสีหน้าไม่เชื่อสักนิด สีหน้านั้นบอกชัดเจนว่า 

ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เชื่อและจะพาเจ้านายสาวไปตรวจซ�้าที่โรงพยาบาล

อื่นแน่นอน

“นางสาวกท็้องได้ค่ะ คนไข้ที่มาคลอดเป็นนางสาวกนัตั้งเยอะ

แยะ” หมอสาวยงัพยายามโลกสวยอยู่

“แต่เจ้านายหนูยังไม่ได้แต่งงานนะคะ” ปราย...ยังพยายาม...

อย่างยิ่งยวด
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“การแต่งงานมนัเป็นเรื่องทางสงัคมและเศรษฐกจิค่ะ คนสมยันี้

มลีกูกนัโดยยงัไม่แต่งงานเยอะแยะค่ะ คนไข้” หมอยงัคงยนืยนั...อย่าง

แขง็ขนั

“แต่หมอคะ...ดหูนงัหน้านาง...” ปรายชี้นิ้วที่บรเิวณดงักล่าวของ

เจ้านายตวัเองอย่างจะให้หมอใช้วจิารณญาณให้ด ีพร�าพรรษเป็นหญงิ

สาวที่แม้จะมผีวิขาวผ่อง แต่ซ่อนรปูร่างอยูแ่ต่ในชดุสทูเนื้อหนาปกปิด

มดิชดิ ดวงหน้าเลก็ซ่อนไว้หลงัแว่นตากรอบใหญ่ ผมยาวสลวยกม็ุน่มวย

ไว้หลวมๆ ที่กลางกระหม่อม ต�าแหน่งเดิมทุกวัน จนเหมือนป้าแก่ๆ 

ตลอดทั้งปีทั้งชาติ

“ลุคป้าขนาดนี้ แถมยังบ้างานขนาดนี้ จะเอาเวลาที่ไหนไป 

หาเศษหาเลยกบัผู้ชายคะหมอ” ปรายพยายามเรยีกร้องความยตุธิรรม

ให้เจ้านาย

หรอืเปล่านะ...

“ปราย..” พร�าพรรษกดัฟันเรยีก

“เอิ่ม...หมอว่าถ้าถอดแว่นออกเจ้านายคุณก็...ก็โอเคอยู่นะ...” 

หมอถอยออกนดิหนึ่ง พยายามเอี้ยวตวัมองหาเหลี่ยมมมุ เพื่อแก้ต่าง

ให้เจ้านายของหญงิสาว

“แต่นางท�างานวนัละยี่สบิสี่ชั่วโมง อาทติย์ละแปดวนั เดอืนละ

เกนิสามสบิสองวนัอย่างนี้ จะเอาเวลาที่ไหนไปท้องได้ค้าหมอ...” ปราย

ยงัไม่หยดุอกี

“ปราย!” เจ้านายปรามเป็นหนที่สอง ก่อนหนัไปขมวดคิ้ว ตั้งใจ

คยุกบัหมอ “แต่ดฉินัไม่ได้มพีฤตกิรรมสุ่มเสี่ยงอะไรพวกนั้นเลยนะคะ

หมอ” 

“เอ่อ...หมอก็ไม่รู้หรอกนะคะ แต่ผลตรวจไม่โกหกแน่นอนค่ะ 

คณุตั้งครรภ์ได้สามสปัดาห์แล้วค่ะ ลองเชก็ตารางนดัดไูหมคะว่า สาม

สปัดาห์ก่อนได้ท�าอะไรที่...เอ่อ แบบนั้น แล้วหลงลมืไปหรอืเปล่าเอ่ย” 
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หมอบอกยิ้มๆ ไม่รู้ข�าตวัเอง ข�าคนไข้ หรอืข�าชะตากรรมตวัเองที่ต้อง

มาตรวจคนไข้แบบนี้

คนบ้าอะไรท้องแล้วไม่รู้ตวัว่าท้อง!

“สามสปัดาห์...” 

หญงิสาวทั้งคูพ่มึพ�าพร้อมกนั พร�าพรรษขมวดคิ้วหน้ามุย่เหมอืน

จะร�าลกึบางอย่างได้รางๆ ขณะที่ปรายเหมือนจะจ�าบางอย่างได้แล้ว 

หญงิสาวหนัมาคว้าคอเสื้อสูทเจ้านายแล้วก�าไว้แน่น

“คณุพลมั! สามอาทติย์ก่อน!” 

“อ่า...จ�าได้แล้วเหรอค้า ยนิดดี้วยค่า” หมอพมึพ�าอย่างโล่งอก 

ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่คนไข้ไปสืบสาวราวเรื่องกันต่อเองว่า ไปท�าอะไร 

ที่ไหน เมื่อไร กบัใครกนัแน่

“เออ! ใช่แล้ว! สามอาทติย์ก่อน!” พร�าพรรษกดัฟันพมึพ�าเมื่อ

นกึขึ้นมาได้

“ไอ้คลปิในปาร์ตสีระว่ายน�้านั่นน่ะ!” ปรายเค้นค�าออกมาอย่าง

เคอืงแค้นสดุๆ ขณะที่ดวงตาของหมอเป็นประกายวาววบั

“อ๊ะๆ คลปิที่ว่า ใช่คลปิฉาวที่เขาเปิดกนัให้ว่อน ที่มผีู้ชายกบั 

ผู้หญิงก�าลัง...เอ่อ...ฟีเจอริงกันในสระน�้าท่ามกลางพูลปาร์ตีที่มีผู้คน

เป็นร้อยนั่นน่ะนะคะ” 

หมอสาวก็จ�าได้เช่นกัน มันเป็นข่าวดังเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน 

เพราะลีลาอันร้อนแรงของคู่ชายหญิงที่ท�าอะไรกันอย่างโจ่งครึ่ม...

ชดัเจน...จะจะ ไม่ต้องให้คาดเดา บางส�านกัข่าวกไ็ม่คาดหน้าด้วยซ�้า 

เพียงแต่มันเป็นปาร์ตีตอนกลางคืนที่แสงน้อย ท�าให้ใบหน้าของคู่

พระนางในข่าวไม่กระจ่างเท่าไรนกั ใครจะนกึว่า...

“แหม...คนในข่าวนี่เอง หุ่นดนีะคะคนไข้” หมอสาวเอ่ยยิ้มๆ 

คนเรานี่มนัมองกนัที่ลคุป้าไม่ได้เลยจรงิๆ อ.ิ..อิ

“ไม่ใช่!” ทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องพร้อมใจกนัหนัมาประสานเสยีง
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“เอ๊า! ตกลง...คณุผูช้ายคนนั้นไม่ใช่พ่อเดก็หรอกเหรอคะ!” หมอ

อทุานอย่างขดัใจที่เดาผดิ

“ฉนัไม่ใช่คนในคลปินั่นค่ะหมอ” พร�าพรรษกดัฟันพดูอย่างเหลอื

อด

“อ้าว ว้า...แหม แล้วพูดถึงกันท�าไมคะเนี่ย หมอเลยคิดว่าได้

เจอคนดังเลย” หมออดบ่นไม่ได้ แล้วพึมพ�าคล้ายถามปนอยากรู้จน

ดวงตาเต้นระรกิ

“แล้ว...ตกลงคุณจ�าได้ไหมคะว่า สามสัปดาห์ก่อนนั้นได้ไป...

เอ่อ...ไหนมาเอ่ย”
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สามสัปดาห์ก่อนของปราย

เป็นบ่ายวนัเสาร์ที่เหงื่อตก แม้เครื่องปรบัอากาศชั้นดจีะพ่นไอเยน็

จนรกัษาอณุหภูมหิ้องไว้ที่ยี่สบิสี่องศาได้เป็นอย่างด ีแต่ส�าหรบัคนใน

ห้องนั้นแล้ว...เจ้านายที่นั่งอยู่หลงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่นั้นอารมณ์คกุรุน่

จนแผ่รงัสอียากฆ่าคนออกมาชดัเจนมาก

ชดัเจนเกนิไปแล้ว...

กดดันจนเลขาฯ สามคนและพวกผู้ช่วยที่อยู่ในนี้แทบหายใจ 

ไม่ออก จะตายกนัหมดแล้ว!

“ธรรมดากม็รีงัสอี�ามหติเข้มข้นอยูแ่ล้ว นี่มนัจะกดดนักนัเกนิไป

ปะเนี่ย” ปรายก้มหน้าเอ่ยงมึง�ากบัเลขาฯ อกีสองคนที่เหลอื 

ต้องรกั เลขาฯ สาวตวัเลก็ผวิสนี�้าผึ้ง ผมสนี�้าตาลหยกัเป็นคลื่น 

ยาวถึงเอว ร่างแบบบางของเธออยู่ในเดรสลูกไม้สวยหวาน ดวงตา 

สีน�้าตาลของหญิงสาวเหลือบมองเจ้านาย ก่อนพบว่าอีกฝ่ายตวัด

สายตาฉบัมาสบตาจนสาวร่างเลก็ต้องก้มหน้างดุ

“เจ้มจ้นสดุๆ ไปเลยแกร...ฉนักลวั...” ต้องรกัก้มหน้าพมึพ�าเสยีง

แผ่ว

“เกดิอะไรขึ้นวะ” ปรายกระซบิถาม 

1
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ดนตร์ เลขาฯ สาวผมยาวตรงร่างสูงโปร่ง สวมชดุแบรนด์เนม 

สีด�าแหวกลึกสุดเซ็กซี่ถอนใจ ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ปัดนิ้ว

เรยีวที่ท�าเลบ็ไว้อย่างดสีไลด์ไปที่แอปพลเิคชนัแกลเลอร ีเปิดเอาภาพ

ที่บนัทกึภาพหน้าจอเอาไว้ออกมาให้อกีสองสาวดู 

มันเป็นภาพข่าวการเผยแพร่คลิปลับที่ออกไปในแนวอนาจาร

ของชายหญงิคูห่นึ่งที่กระท�าการ...เอ่อ...โจ๊ะพรมึๆ กนัอย่างไม่อายใคร

ในสระว่ายน�้าที่พูลปาร์ตขีองคลบัส่วนตวัที่ยอดตกึสูงที่ไหนสกัแห่ง มี

ผู้ร่วมสงัเกตการณ์เป็นร้อย... 

แม้จะเป็นช่วงเวลากลางดกึที่มเีพยีงแสงไฟสลวั แต่มมุภาพที่ได้ 

มานี้กเ็ผยให้เหน็ใบหน้าของฝ่ายชายอย่างชดัเจน

“ฉบิหาย! คณุภาสกร!” ปรายข่มความตกใจแล้วพมึพ�าออกมา 

แต่เสยีงอทุานที่ดงัในห้องเงยีบๆ อย่างไรกไ็ม่อาจเลด็ลอดหชู่างหาเรื่อง

ของเจ้านายสาวไปได้ พร�าพรรษเหวี่ยงแฟ้มลงกบัโต๊ะดงัโครม!

“อย่ามาเอ่ยชื่อไอ้หมอนั่นให้ฉนัได้ยนิอกี...อย่างน้อย...สองปี!” 

พร�าพรรษกดัฟันกลั้นถ้อยค�าสบถไว้ 

“แต่...คุณพลัมจะต้องเข้าพิธีแต่งงานกับคุณ...เอ่อ...เขาตอน 

ต้นเดือนหน้านี้แล้วนะคะ” ต้องรักท้วงขึ้น ขณะดนตร์กระทุ้งแขนส่ง

สญัญาณเตอืน

“อีกตั้งเดือน...แถมคุณพลัมยังโกรธแบบมีก�าหนดเวลา ฉันว่า

เที่ยวนี้คงโกรธไม่นานหรอก” ดนตร์พมึพ�า 

“แต่นี่หัวร้อนมาเกินครึ่งวันแล้วนะแก...ทุกทีต่อให้มีผู้หญิงอุ้ม

ลูกมาโวยวายถึงหน้าบริษัทให้คุณภาสกรรับผิดชอบ คุณพลัมยังแค่

ขมวดคิ้ว อารมณ์เสยีไม่เกนิครึ่งชั่วโมงกห็าย เที่ยวนี้มนัชกัยงัไงๆ ปะ” 

ปรายพยายามวเิคราะห์หาสาเหตุ

“แกสามคนว่างงานกนันกัใช่ไหม” น�้าเสยีงเหี้ยมดงัมาจากหลงั

โต๊ะท�างานตวัใหญ่ ท�าเอาสามสาวสะดุง้เฮอืก เหงื่อไหลพรั่งพรเูป็นสาย 
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จนชุม่หลงั การรบัมอืกบัความโกรธของพร�าพรรษเป็นสิ่งสดุท้ายในโลก

ที่ทั้งสามอยากจะเผชญิ เจ้านายสาวเป็นสิ่งที่คล้าย...ไม่คล้ายละ เพราะ

ชื่อลบัที่ทกุคนรู้กนัคอื นางมาร นางปีศาจ นางมารร้าย หรอืชื่ออะไร

ที่สาหสักว่านั้นแล้วแต่จะคดิได้

คุณพลัมหรือพร�าพรรษ หญิงสาวอายุยี่สิบเก้าปีเป็นผู้บริหาร 

รุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก ด้วยวิสัยทัศน์ รวมทั้ง

การวางแผนที่ฉลาดล�้าและแม่นย�าท�าให้บริษัทท�าก�าไรติดต่อกันมา

หลายปี จนชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในฐานะผู้บริหารของเธอเป็นที่

ยอมรบันบัถอืในวงกว้าง

พร�าพรรษเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของประโยคที่ว่า 

‘Lucky in game but unlucky in love’ ผู้ชายที่เธอคบหามาตั้งแต่เรยีน

มหาวิทยาลัยนั้น...ขอโทษทีเถอะ ภาสกรเป็นผู้ชายที่ห่วยแตกที่สุด 

เท่าที่สามสาวเคยเหน็มา เขาทั้งไม่ฉลาด ไม่ชอบท�างานไม่พอ ยงัขยนั

ควงผู้หญงิไม่ซ�้าหน้า ทั้งๆ ที่มกี�าหนดจะเข้าพธิแีต่งงานในเดอืนหน้า

แล้วแท้ๆ 

ภาพนั่นอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ได้ ที่ท�าให้ผู้บริหารหญิงสุด

อดึถกึบกึบนึและเข้าข่ายเลอืดเยน็ไม่น้อยอย่างพร�าพรรษสตแิตก แม้

ที่ผ่านมาจะมีหญิงสาวมาระรานเธออยู่เนืองๆ บ่อยครั้งก็ถึงขั้นเอา 

ใบตรวจครรภ์ หรอือุม้เดก็มาโวยวายหน้าออฟฟิศ แต่พร�าพรรษไม่เคย

โมโหเดอืดจติหลดุเท่าครั้งนี้เลย

“ไม่ว่างค่ะ ไม่ว่างเลยค่ะ เนี่ยยุ้งยุ่ง!” เลขาฯ สามคนตอบแทบ

จะเป็นเสียงเดียวกัน ไม่มีใครกล้าจุดประเด็น ขณะที่นางมารร้ายมี

สหีน้าเหมอืนจะฆ่าคนได้...หรอืไม่กอ็าจกนิหวัใครสกัคนเป็นอาหารว่าง

ก่อนท�างานยาวยนัสว่างของเช้าวนัอาทติย์

“ดเีนอะ งานยุ่งแต่ยงัมเีวลาสมุหวันนิทาฉนัอกีนะ” พร�าพรรษ

มองเขม่น มผีลให้วงสนทนาแตกฮอืกนัไปคนละทศิละทาง
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“เดี๋ยว!” พร�าพรรษเลกิเคาะนิ้วรวัๆ กบัโต๊ะที่ท�ามาสกัชั่วโมงแล้ว 

มันเป็น ‘ท่าใช้ความคิด’ ที่เหล่าเลขาฯ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และ 

เมื่อไรที่พร�าพรรษหยดุรวันิ้ว...เมื่อนั้นจะต้องมคีนซวย!

ตาคมของพร�าพรรษใต้แว่นหนาสาดประกายวาววับด้วยแรง

อาฆาตใส่บรรดาลูกน้อง ที่ยนืรอค�าสั่งด้วยใจตุ๊มๆ ต้อมๆ

“ฉนัอยากได้...เดรสสแีดง บกินิสีแีดง และรองเท้าส้นสูงสแีดง” 

สามสาวหันขวับกลับมามองเจ้านายสาวพร้อมกันโดยไม่ได ้

นัดหมาย จ้องร่างอวตารของนางมารร้ายที่อยู่ในชุดท�างานที่ทุกคน 

คุ้นเคย คือสาวแว่นในชุดสูทหนา เสื้อแขนยาวพรางทรวดทรงและ

กระโปรงยาวมิดชิดคลุมถึงตาตุ่ม ท�าให้ปรายอดนินทากับแก๊งเลขาฯ 

ไม่ได้ว่า นางเป็นผู้บรหิารอายยุี่สบิกว่าๆ ที่ป้าที่สดุเท่าที่เคยเหน็มา

แต่...ให้ตายเถอะ!

ยิ่งพร�าพรรษ ‘ป้า’ มากเท่าไร ประสทิธภิาพในการท�างานกลบั

ยิ่งพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อซ่อนตัวอยู่หลังแว่นหนาเตอะอ่าน

เอกสารเป็นพนัๆ หมื่นๆ หน้า วเิคราะห์งานข้ามวนัข้ามคนื พร�าพรรษ

ฉลาดเป็นกรดในเรื่องวางแผนการ หญงิสาวมกัมคี�าสั่งประหลาดๆ ที่

ซับซ้อนและบางอย่างเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับงานสักนิด แต่เมื่อรวม 

ทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว กลับสอดประสานให้งานสมบูรณ์ได้อย่าง 

น่าอศัจรรย์

เวลาท�างานหญิงสาวจะหมกมุ่นจริงจังและดุเป็นพิเศษ เมื่อมี

ใครกต็ามตั้งค�าถามกบัแผนที่เธอวางไว้

ดงันั้น...แม้ค�าสั่งจะประหลาดหรอืไม่เมกเซนส์แค่ไหน แต่พวกเธอ

ก็ชินแล้วที่จะไม่ถามหาเหตุผลกับมันสมองที่เต็มไปด้วยการวางแผน

อนัซบัซ้อนของพร�าพรรษ

“คณุพลมัใช้เมื่อไหร่คะ” ดนตร์เสี่ยงชวีติตั้งค�าถามอย่างรอบคอบ 

เรยีกรอยยิ้มจากเจ้านายได้...หน่อยหนึ่ง
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“เดี๋ยวนี้”

“เดี๋ยวนี้!” สามคนร้องประสานกนัอย่างตระหนก ดนตร์เหลอืบ

มองนาฬิกาที่บอกเวลาสี่โมงสี่สบิห้านาท ียงัหาชดุจากตามห้างได้ แต่

กว่าจะฝ่ารถตดิเข้าไปถงึห้างในเมอืงเนี่ยสิ

“อ้อ...ฉันอยากได้บัตรเข้างานปาร์ตีริมสระน�้าด้วย ไปหามา” 

ค�าสั่งสั้นนั้นไร้ช่องให้ปฏเิสธ

“คะ...คุณพลัมจะ...จะเอางานที่จัด...จัดวันไหนดีคะ” ต้องรัก

เมื่อเหน็ดนตร์กล้าตั้งค�าถามแล้วยงัรอดชวีติ กก็ลนืน�้าลายฝืดๆ ถาม

ขึ้นบ้าง ขณะภาวนาให้เป็นสกัหนึ่งสปัดาห์หรอืสองสปัดาห์กไ็ด้

“คนืนี้”

กรี๊ดส์ส์ส์!

(เสยีงกรดีร้องในใจของเหล่าเลขาฯ ที่เจ้านายไม่มทีางได้ยนิ...)

“ปรายฉันดูเป็นไงมั่งวะ” 

เสียงถามอย่างไม่มั่นใจผิดจากที่เคยเป็นนั้นดังขึ้นตอนสี่ทุ่ม

สามสิบห้านาที...เป็นรอบที่สิบได้แล้วมั้ง ปรายกวาดตามองก่อนจะ

ถอนใจอย่างระอาให้เจ้าของค�าถาม

“สวยจ้า! สวยที่สดุเลยจ้า! คณุนายพลมั” คนพูดจบิคอ็กเทล

เซง็ๆ ขณะกวาดตาไปทั่วร่างของคนที่อยู่ข้างๆ

พร�าพรรษมเีรอืนร่างระหงงดงามราวกบันางแบบ อกเอวสะโพก

พอเหมาะพอด ีตอนนี้เธออยูใ่นชดุรดัรปูสแีดงเพลงิที่เน้นสดัส่วนเซก็ซี่

อย่างที่ไม่มีใครเคยได้เห็น เปิดเผยเนื้อตัวที่ผ่านการท�าสปาขัดและ

บ�ารุงผิวด้วยคอร์สเจ้าสาวราคาแพง จนดูเนียนนุ่มน่าสัมผัสไปทั้งตัว 

หญิงสาวมีใบหน้าได้รูปมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมื่อเหวี่ยงแว่นตาหนา

เนิร์ดที่บดบังใบหน้าทิ้งไป และแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางราคาแพง

จากมอือาชพี ใบหน้านั้นกส็วยเฉี่ยวขึ้นผดิหูผดิตา 
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ยังไม่รวมดวงตาฉ�่าหวานจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เธอซัดไปเสีย

หลายแก้ว ท�าให้ผวิตวัซบัสแีดงทะลเุครื่องส�าอางดูเย้ายวนใจ ดงึดูด

สายตาเว้าวอนจากหนุม่ๆ ในงานเลี้ยงได้อย่างด.ี..ถ้าเจ้าตวัจะไม่ซื่อบื้อ 

จนมองไม่เหน็สายตาพวกนั้นน่ะนะ สาวเชี่ยวประสบการณ์อย่างปราย

เชื่อว่า สภาพนี้พร�าพรรษน่าจะหิ้วผู้ชายดีๆ  ตดิมอืไปได้ไม่ยากเยน็

“ไอ้นี่อร่อยด”ี พร�าพรรษเอ่ยชมหลงัจากฉวยแก้วคอ็กเทลจาก

มอืปรายมาจบิ ดวงตาคู่สวยหวานฉ�่าปรอืปรอย

ปรายถอนใจขณะยอมรับกับตัวเองว่า จริตและความเย้ายวน

ตามธรรมชาตขิองหญงิสาวตรงหน้าที่เกดิจากความเมานั้นเซก็ซี่จรงิๆ 

“ถ้าเหวี่ยงแว่นตากบัชดุป้าทิ้งไป แล้วยอมสวยล้างผลาญแบบนี้ 

ซะตั้งแต่แรก ผู้ชายมันคงไม่ทิ้งไปมีคนอื่นหรอก” ปรายเบะปากบ่น

พึมพ�า แต่ลืมไปว่าคนใกล้ตัวหูดีเป็นพิเศษ หญิงสาวจึงโดนกระชาก

ตวัหวัแทบทิ่ม

“ใคร...ใครมนัทิ้งใครยะ! ไอ้ผูช้ายเฮงซวยพรรค์นั้นน่ะ ฉนัทิ้งมนั

ก่อนโว้ย!” 

“เบา! คณุพลมั! เบา!” ปรายตะครบุมอืปิดปากอกีฝ่ายเกอืบ

ไม่ทัน แล้วส่ายหัวให้คนที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดแค่นิดเดียว แต่ดู

เหมอืนจะเมาแล้ว เลขาฯ สาวรบีดงึแก้วคอ็กเทลออกจากมอือกีฝ่าย

“แกเป็นเลขาฯ ฉันยังไง ถึงไม่รู้ว่าฉันทิ้งมันไปแล้ว...ไอ้ผู้ชาย 

เฮงซวยนั่นน่ะ” พร�าพรรษโวยวาย ขณะไขว่คว้ามอืหาแก้วน�้าสีๆ  ที่ถกู

พรากไปจากมอืเธอ

ปรายรู้สึกว่างานเข้าแล้วไง รู้งี้เป็นตายยังไงก็ต้องลากต้องรัก 

กับดนตร์ตามมาให้ได้ ใครจะรู้ล่ะว่าเจ้านายตอนเมาจะรับมือยาก

ขนาดนี้

“คณุกรกเ็จ้าชู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่นา ถามจรงิๆ เหอะ ท�าไม

คุณพลัมถึงคิดจะเลิกเอาป่านนี้” ปรายสงสัยว่าผู้หญิงที่อึดถึกบึกบึน
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และดูเหมอืนจะตายด้านแบบนี้ ท�าไมถงึหมดความอดทนได้

“แกไม่เห็นคลิปที่มันไปซั่มกับผู้หญิงอื่นในสระว่ายน�้านั่นรึไง” 

คนตอบหน้าแดงก�่า ไม่รู้ด้วยความเมาหรอืโมโห ขณะเท้าความไปถงึ

คลปิลบัต้นเหตแุห่งความปรี๊ดแตก

“มีรูปเอกซ์ๆ พวกนั้นส่งมาขอเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเกือบตลอด

เวลาอยู่แล้วนี่...” บางทีถึงขนาดมีคนอุ้มท้องมาท้าตรวจดีเอ็นเอถึง

ออฟฟิศเสยีด้วยซ�้า “คณุพลมัไม่เหน็เคยโกรธขนาดนี้” 

ทกุทเีจ้านายสาวเพยีงนิ่วหน้านดิหน่อย ก่อนจะจดัการทกุอย่าง

อย่างเรียบร้อยเปี่ยมประสิทธิภาพและเป็นที่พออกพอใจของทุกฝ่าย 

ไม่เว้นแม้แต่คุณภัสตราภรณ์ มารดาของภาสกรที่ออกจะปลื้มอก 

ปลื้มใจที่ ‘ว่าที่ลูกสะใภ้’ ใจกว้างแถมยงัจดัการเก่ง

“หมอนั่นออกไปปาร์ตีที่สระน�้า” เสียงใสอ้อแอ้นิดหนึ่งและมี

รอยขื่นขม ขณะขยายความ “ขณะที่ฉนัต้องสะสางเคลยีร์งานปลายปี

ที่ยุ่งแทบบ้า หมอนั่นไปสระว่ายน�้า...ไปปาร์ตี” เธอเน้นท้ายประโยค

ด้วยความขุ่นแค้น

“คณุพลมัเลยอยากไปปาร์ตรีมิสระน�้ามั่ง” ปรายขมวดคิ้ว เริ่ม

รู้สกึรางๆ ถงึคยี์เวริ์ดของเรื่องนี้ 

หลงัจากดคูลปิฉาวที่ว่อนอนิเทอร์เนต็นั่น เจ้านายสาวกม็สีหีน้า

ทะมนึมาตลอดบ่ายก่อนจะสั่ง...สั่งของผดิส�าแดงอย่างบกินิสีแีดง ชดุ

แบรนด์เนมเซ็กซี่สีแดง รองเท้าส้นสูงสีแดง และบัตรเข้างานปาร์ต ี

รมิสระน�้า การจดัหาชดุ เสื้อผ้า รองเท้า หรอืแม้แต่การแต่งหน้านั่น

ง่ายดายมาก แต่...บตัรเข้างานปาร์ตรีมิสระนั่น จะท�าไงดลี่ะ จะไปหา

ที่ไหนให้ได้ในเวลากระชั้นชดิขนาดนี้ สามเลขาฯ สมุหวักนัทั้งปรกึษา

ทั้งโทร. หาทกุคนที่รูจ้กั หาทกุเส้นสายว่าใครมบีตัรเข้างานที่ว่าในเวลา

กระชั้นขนาดนี้บ้าง

แล้วปรายก็นึกขึ้นได้ว่า นิมมานแฟนหนุ่มของเธอเคยชวนไป
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ปาร์ตอีะไรสกัอย่าง หญงิสาวกดโทรศพัท์หาเบอร์ ‘สดุที่รกั’ ทนัทเีพื่อ

สอบถามวนัเวลา และได้รู้ว่าคนืนี้มปีาร์ตทีี่ชั้นเพนต์เฮาส์ของเจ้านาย

เขาบนยอดตึกสูงของอาคารพักอาศัยระดับพรีเมียมที่ราคาสูงที่สุดใน

ตลาดตอนนี้

‘แค่ห้องพักเจ้านายนิมก็ราคาหลายร้อยล้านแล้ว’ นิมมานคุย

โอ่

‘มสีระว่ายน�้าไหม’ ปรายถามด้วยดวงตาเป็นประกาย

‘มีๆ  ห้องเพนต์เฮาส์มสีระน�้าใหญ่เบ้อเริ่มเลย’ นมิมานตอบ

ปรายยิ้มกริ่ม ก่อนรบีร้อนวางสายไปโดยไม่ได้นดัหมายกบัแฟน

หนุ่ม 

ขณะที่ต้องรักและดนตร์พากันรีบพุ่งออกไปหาชุดสีแดงและ

รองเท้าเพื่อจะได้มอบภาระเรื่องปาร์ตใีห้ปรายรบัผดิชอบ

และ...เพราะกะจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เสยีหน่อย ปรายจงึไม่ได้เอ่ย

นดัหมายอะไรกบันมิมาน

หญิงสาวโผล่มาร่วมงานแบบเงียบๆ อาศัยว่ารู้จักกับเพื่อน 

ร่วมงานของนิมมานหลายคน ท�าให้การเข้ามาในบริเวณงานเป็นไป

อย่างราบรื่น

แต่แล้วคนที่กะจะมาเซอร์ไพรส์เสียหน่อยก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์

กว่าจนตวัชา พมึพ�าออกมาโดยไม่รู้ตวั

“ผู้ชายสารเลว!” 

“ใช่ ผู้ชายมนัสารเลวที่สดุ แกนี่เข้าใจฉนัดชีะมดั” พร�าพรรษ

พมึพ�ารบัค�า โดยไม่ได้รู้สถานการณ์เลยสกันดิ

“รอปรายตรงนี้ก่อนนะคณุพลมั อย่าไปไหนนะ” เลขาฯ สาวซึ่ง

ประคองเจ้านายที่ก�าลังมึนอยู่ วางร่างเจ้านายสาวให้พิงผนังห้องไว้

ก่อนจะจ�้าพรวดไปยงักลุ่มคนตรงหน้าด้วยดวงตาลกุวาว

เป็นกลุ่มคนสิบกว่าคนที่มีนิมมานแฟนหนุ่มของเธอซึ่งเมาได้ที่
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และนัวเนียอยู่กับพริตตีสาวสุดเซ็กซี่คนหนึ่งอย่างเริงร่า โดยไม่รู้ถึง

ชะตากรรมที่ก�าลงัก้าวเข้าประชดิตวั

“นิม แฟนแกไม่ได้มาด้วยเหรอวะ” ใครคนหนึ่งถามขึ้นอย่าง

หมั่นไส้ในความใกล้ชิดสนิทสนมของนิมมานกับสาวสวย ชายหนุ่ม

หวัเราะร่าพร้อมตอบว่า

“ที่จรงิเขาร้องขออยากมานะ แต่คนืนี้อยากโสดเลยให้อยูบ้่าน” 

ค�าตอบแบบพ่อบ้านใจกล้าเรียกเสียงฮาจากคนทั้งวงที่ดูจะเมามาย

พอกนั

งานเลี้ยงคืนนี้เป็นเหมือนกึ่งๆ จะเป็นปาร์ตีภายใน เพื่อฉลอง

ยอดขายที่ท�าก�าไรล้นเหลือของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จับกลุ่มลูกค้า

ไฮเอนด์ บรรยากาศงานเลี้ยงจึงไม่ค่อยเคร่งเครียด พนักงานไม่ต้อง

คอยดูแลลูกค้าเลยเมากนัได้เตม็ที่

ปรายดกัพนกังานเสริ์ฟไว้คนหนึ่ง บรกิรหนุ่มน้อยจงึยื่นถาดที่มี

แก้วคอ็กเทลสสีวยวางอยูส่ี่ห้าใบให้ หญงิสาวยิ้มเยน็ยะเยอืกแล้วหยบิ

แก้วเครื่องดื่มไม่กี่ใบนั้นออกให้บริกรถือไว้ก่อน แล้วฉวยถาดโลหะ 

เดนิดุ่มไปทางกลุ่มคนและเงื้อมอืขึ้นจนสดุแขน

นั่นแหละตอนที่ความโมโหเดือดทะลุปรอท สติขาดผึง ความ

ทรงจ�าก็ขาดตอนไป...หลังจากนั้นกว่าปรายจะระลึกได้ถึงเจ้านายที่ 

ตวัเองทิ้งไว้กลางงานเลี้ยงก.็..ก.็..

แหม...กค็นมนัโมโหนี่คะคณุพลมั!
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สามสัปดาห์ก่อนของพร�าพรรษ

คณุจ�าคนื...ครั้งแรกของตวัเองได้ไหม

พร�าพรรษ...จ�าอะไรไม่ได้เลย!

ตอนลมืตาตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่หญงิสาวเหน็คอืท้องฟ้าสสีด เมื่อ

กะพริบตาปรับโฟกัสอีกหน่อย จึงสังเกตเห็นความใสของกระจกบาน

มหมึาที่เรยีงแถวจากพื้นจดเพดานสูงลบิลิ่ว เปิดเปลอืยท้องฟ้าสดใส

กระจ่างจ้าที่มีหมู่เมฆลอยฟ่อง บรรยากาศดูกึ่งจริงกึ่งฝันอย่างไรไม่รู้ 

หวัหนกัและมนึจากอาการเมาค้างยิ่งท�าให้ยงัไม่อยากตื่นจากฝันที่ไม่รู้

ว่าร้ายหรอืด ีด้านนอกกระจกเป็นสระว่ายน�้าขนาดมาตรฐานที่รายรอบ

ด้วยไม้ประดับจนเป็นสวนสวย รองเท้าส้นสูงสีแดงที่นอนตะแคงอยู่ 

รมิสระนั่นดู...คุ้นๆ

ฟ้าสว่างมากแต่ไม่รูเ้วลา เธอควานหาโทรศพัท์โดยอตัโนมตั ิเพื่อ

มาดูเวลาและเช็กดูว่าใครมีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือเปล่า แต่สิ่งที่ควาน

ไปพบคือความว่างเปล่าของเตียงกว้างที่ไม่คุ้นเคย มีหมอนหลายใบ 

ผ้าปูที่นอนผ้าไหมยบัยุ่งราวกบัผ่านการย�่ายมีาทั้งคนื

...เอ่อ ไม่น่าจะแค่ผ้าปูนะ

หญิงสาวรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่า ร่างกายใต้ผ้าห่มอุ่นหนา 

2
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ปวดร้าวไปหมดทกุส่วน ราวกบัเพิ่งไปโดนเทรนเนอร์ในฟิตเนสยกพวก

มารุมเทรนอย่างไรอย่างนั้น เหนื่อยล้าจนไม่อยากกระดิกตัวไปไหน 

และรบัรู้ได้ถงึความผดิปกตทิางกายที่ร้าวระบมหนกัตรง...ตรง...เอ่อ...

โอ๊ย...เมื่อคนืเกดิอะไรขึ้นกนัแน่นะ

หญงิสาวซกุหน้าลงกบัหมอน แทบอยากควกัสมองออกมาบดิ

เค้นความทรงจ�าเหมอืนบดิผ้า...เธอท�าอะไรลงไป...กบัใคร...หน้าตาเป็น

ยงัไง แล้วที่นี่มนัที่ไหนวะ

เค้นสมองคิดแทบตายก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาสักนิดเดียว  

นอกจากความพะอืดพะอมจากอาการเมาค้างและหิวน�้าจนคอแห้ง 

เมื่อมองไปที่โต๊ะหวัเตยีง กพ็บแก้วน�้ากบัยาวางอยู ่มโีน้ตแผ่นเลก็เขยีน

ด้วยลายมอือ่านง่ายว่า

ยาแก้เมาค้าง 

เมื่อหยบิมาดู ยายงัอยู่ในแผงและมสีรรพคณุเขยีนบอกว่าเป็น

ยาช่วยแก้เมาค้างจรงิ เธอจงึไม่ลงัเลที่จะฉกีออกมากนิพร้อมน�้า

เมื่อได้น�้าเข้าไป ร่างกายก็ดีขึ้นนิดหน่อย ความปวดหัวค่อย

คลายลง จนพอจะฝืนใจกวาดตาส�ารวจไปโดยรอบ

ที่นี่เป็นห้องพกัขนาดใหญ่...มากๆ เพดานสูง พื้นปูพรมหนาทั่ว

ห้องมาจดเตียงใหญ่กว่าคิงไซซ์ ทั้งเตียงทั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้องทุกชิ้น 

ดเูหมอืนเป็นของสั่งท�าราคาแพงหฉูี่ ไม่มเีฟอร์นเิจอร์โหลๆ ปะปน ไม่มี

กระทั่งดไีซน์จาก ‘อเิกยี’ มองไปด้านนอกอกีครั้งเหน็เพยีงฟ้ากว้าง ไม่มี

ยอดตึกอื่นมาบดบังทัศนียภาพ ดูเหมือนที่นี่จะเป็นเรือนกระจกบน 

ยอดตกึที่ไหนสกัแห่ง...ชั้นเพนต์เฮาส์

นอกจากส้นสูงสีแดงที่หล่นอยู่ตรงสระว่ายน�้าแล้ว ไม่มีเครื่อง

แต่งกายสกัชิ้นเดยีวอยู่แถวนี้ ฮึ่ม...เอาไงดี

หญงิสาวกระชบัผ้าห่มห่อตวัไว้แน่นหนา ขณะหย่อนขาลงจาก

เตียง ก้าวอย่างร้าวระบมไปในทิศทางที่จ�าได้รางๆ ว่ามันคือห้องน�้า
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ห้องใหญ่เพดานสูง มีกระจกเงาบานมหึมาอยู่หลังอ่างล้างหน้า เธอ

แทบสะดุง้เมื่อสบสายตากบัคนในกระจก ผูห้ญงิตรงหน้าไม่คุน้ตาเธอ

อย่างแรง ผมยาวยุ่งเหยงิ ผม...ที่พอเสยนิ้วเข้าไป...กใ็ห้ความรู้สกึถงึ

สัมผัสประหลาด...เหมือนความทรงจ�าเมื่อคืนผุดพรายวาบหลอนเป็น

มอืใหญ่ที่มปีลายนิ้วเรยีวยาวสอดเข้ามาในเส้นผม ทั้งสางทั้งยมีนัจน

ยุ่งตลอดคนื

เมื่อถูกกระตุ้น ความทรงจ�าแหว่งวิ่นกเ็ริ่มกลบัคนืมา เมื่อมอง

ตวัเองในกระจกอกีครั้ง เธอพบว่ากเ็ป็นตวัเองนั่นแหละ เพยีงแต่อยูใ่น

รูปลกัษณ์ที่ไม่คุน้เคย ไม่มยีายป้าสวมแว่นหนารวบผมเรยีบตงึจ้องดุๆ  

ตอบกลบัมาจากกระจกเหมอืนทกุท ีคนในกระจกตอนนี้ได้เขวี้ยงแว่นตา 

หนาเตอะทิ้งไปพร้อมกับความยับยั้งชั่งใจที่ด�ารงมาอย่างเคร่งครัด

ตลอดเวลาสิบเจ็ดปี เปิดเปลือยหน้าสดที่แม้ไม่สวยเลิศเลอ แต่ก็พอ

ไปวดัไปวาตอนสายๆ ได้ 

หญงิสาวจ้องดวงหน้ารูปไข่ คิ้วดกหนาที่เพิ่งกนัให้โก่งสวยโดย

ไม่ต้องอาศัยดินสอเขียนเพิ่ม ตากลมโตที่ฉ�่าวาวเพราะมึนเบลอผสม

กับอาการเมาค้าง ผมยาวยุ่งเหยิงที่เมื่อตอนหัวค�่ายังเป็นทรงอย่างดี

จากร้านท�าผมราคาแพง ผวิขาวที่ผ่านการบ�ารงุด้วยคอร์สเจ้าสาวราคา

แพงหูฉี่มาตลอดเดอืนจนทั้งนุม่ละมนุทั้งขาวใสจนแทบจะเรอืงแสงได้...

บดันี้มรีอยช�้าเป็นจ�้ากระจายอยู่ทั่วคอระหง รอยเหล่านั้นช่วยเรยีกคนื

ความทรงจ�าได้เป็นอย่างดี

ความทรงจ�าถึงลมหายใจที่ให้ความรู้สึกสะอาด ริมฝีปากร้อน

ระอทุั้งอบอุ่นทั้งแผดเผาที่แตะต้องอย่างเร่าร้อนไปทกุที่

โอ๊ย...พอท!ี 

พร�าพรรษเข่าอ่อนแทบทรดุจนต้องเซพงิเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 

พยงุตวัไว้ไม่ให้ล้ม ผูห้ญงิในกระจกจ้องตอบกลบัมาด้วยหน้าตาแดงก�่า 

ริมฝีปากเห่อช�้าเหมือนถูกจูบมาทั้งคืน...ไม่เหมือนละ เมื่อปลดผ้าห่ม
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ออกจากตัวก็พบรอยคิสมาร์กปรากฏไปทั่วแทบทุกตารางนิ้วบนร่าง

ราวกบัจะประกาศจบัจองเป็นเจ้าของ

หญงิสาวยกมอืสั่นๆ ไปหยบิผ้าเชด็ตวัที่พบัไว้เป็นตั้งสงูมาห่อตวั

ก่อนเซไปนั่งลงท�าธรุะส่วนตวั

ความทรงจ�าที่ก่อนหน้านี้เค้นตั้งนานไม่ยอมจ�า มาตอนนี้กลับ

พรั่งพรูออกมา จนแม้อยากห้ามกไ็ม่มปีัญญาเสยีแล้ว

ความทรงจ�าที่อยู่ๆ  กแ็จ่มชดัระดบัสี่เคเลย แถมตดิเรตเอน็ซยีี่สบิ

บวกอกีต่างหาก ยงัดทีี่ในความทรงจ�ามคีนเพยีงคนเดยีว ผู้ชายตวัสูง

ที่มดีวงตายิ้มได้ เหมอืนมดีวงดาวมากมายพราวพรายอยู่ในนั้น เมื่อ

ถูกจ้องด้วยดวงตาคู ่นั้น ก็รู ้สึกเหมือนโดนสะกดให้ไม่รู ้เนื้อรู ้ตัว 

ยามถกูกอดรดัเข้าไปในอกกว้าง รอยจบูจากเขาตดิตรงึ ผวิเนื้อกเ็หมอืน

ถูกจารึกรอยสัมผัสที่ทั้งอ่อนโยน อ่อนหวาน และทวีความเร่าร้อน 

เบยีดบด กระแทกกระทั้น

หยดุ!

พร�าพรรษลุกขึ้น พยายามฝืนอาการขาสั่นเซไปที่อ่างล้างหน้า 

วกัน�้าเยน็ใส่ใบหน้าร้อนผ่าวรวัๆ เผื่อความทรงจ�าเร่าร้อนจะลดดกีรลีง

เสียบ้าง เธอล้างหน้าจนผิวเย็นชืดไปหมดแล้วจึงเช็ดหน้าท�าความ

สะอาดตัวเองลวกๆ ก่อนพันผ้าเช็ดตัวไว้ กะจะเดินออกมาตามหา 

ตู้เสื้อผ้าเพื่อหาอะไรใส่ แล้วรบีหลบออกไปให้ไวและเงยีบเชยีบที่สดุ

วนัไนต์สแตนด์จบลงแล้ว...สิ้นสดุลงเหมอืนงานแต่งงานที่ก�าลงั

จะถูกยกเลกิ

เธอถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อสมองกลับมาคิดเรื่องงานอย่างมี

ประสทิธภิาพได้เสยีท ีกระบวนการคดิเป็นไปอย่างแทบไม่ต้องคดิเลย 

เมื่อวางแผนการบอกยกเลกิโรงแรม แจ้งยกเลกิกบัแขกทกุคน ยกเลกิ

ชุดเจ้าสาวที่เช่าไว้ ยกเลิกดอกไม้และของช�าร่วย ยกเลิกบริษัทออร์- 

แกไนซ์...อาจต้องเสียมัดจ�าหลายแสน แต่ช่างหัวมันสิ...ไม่ใช่เงินของ
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เธอเสียหน่อย เพราะเคยปฏิเสธจนปากเปียกปากแฉะไปเป็นรอบที่ 

ห้าร้อยแล้วว่า จะไม่แต่งงานกับลูกชายเธอแน่ๆ แต่คุณภัสตราภรณ์

แม่ของภาสกรไม่เคยฟังเลย

อาจเพราะการคดิตดิพนันี้แท้ๆ ที่ท�าให้เผลอยนืเหม่อลอย เค้น

สมองคดิว่ายงัต้องตามไปยกเลกิอะไรอกี

เพราะเผลอใช้เวลาคดินานไปหน่อย... ดงันั้นต้องยกเลกิความคดิ 

ที่จะหนไีปแบบเงยีบๆ ได้เลย!

หญงิสาวสะดุง้เมื่อประตหู้องเปิดออก ชายหนุม่ที่เธอไม่รูจ้กัแต่

คุน้เคยกนัไปแล้วเดนิเข้ามา ร่างสงูใหญ่ไหล่กว้างที่เหน็กล้ามเป็นมดัๆ 

ตงึแน่นทะลเุนื้อผ้าของเสื้อเชิ้ตราคาแพงออกมา เขาอยู่ในชดุเสื้อเชิ้ต

สขีาวไม่ตดิกระดมุคอปล่อยชายเสื้อทบักางเกงสแลก็สบายๆ แต่มอง

อย่างไรกเ็นี้ยบ เรยีบหรู และแพง...เป็นผู้ชายที่ดูราคาแพงโดยไม่ต้อง

พยายาม ออร่าความสงูส่งและมั่นใจที่เปล่งออกมาจากร่างนั้นเหมอืน

เครื่องการนัตถีงึฐานะที่ตดิตวัเขามาตั้งแต่เกดิ

“ตื่นแล้วหรอื” เจ้าของเสยีงทุ้มนุ่มนวลทกัขึ้น ขณะเดนิเข้ามา 

กวาดตามองคนตรงหน้าด้วยดวงตามรีอยยิ้ม ทั้งๆ ที่สหีน้าเรยีบเฉย

“อ่า...” เธอตอบไม่ถูก...กเ็หน็ๆ อยู่ว่าไม่ได้นอนอยู่ที่เตยีง

ขอสารภาพตรงๆ...ทักษะการพูดคุยนอกเหนือจากเรื่องงานกับ

มนุษย์เพศผู้ของเธอมันต�่าเตี้ยเรี่ยดิน จนน่าอนาถใจมาแต่ไหนแต่ไร 

ไม่น่าแปลกใจที่เธอไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไร

ไปไหนมา จะอยากรู้ไปท�าไม ไม่ได้เป็นอะไรกันเสียหน่อย...

เอ่อ...อาจจะเป็นนิดหน่อย แต่ไม่น่าจะถึงขั้นละลาบละล้วงถามอะไร

พรรค์นั้นได้

ที่นี่ที่ไหน ไม่ละ ไม่อยากรู้ ไม่อยากรบัรู้อะไรทั้งนั้น!

“ผมเตรยีมยาแก้เมาค้างไว้ให้” เขาบอกเมื่อเธอนิ่งอึ้งไป คงคดิ

ว่าเธอยงัเบลอจากอาการเมาค้าง
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“กนิแล้วค่ะ ขอบคณุ” พร�าพรรษตอบอย่างสภุาพ ขณะขมวดคิ้ว

คดิทบทวนว่า เมื่อกี้...เหมอืนเหน็เขากดลอ็กประตกู่อนเดนิเข้ามา...ใกล้ 

เข้ามาเรื่อยๆ 

“กี่โมงแล้วคะ” เธอต้องรีบหาค�าถามที่ปลอดภัยโยนให้เขาคิด

ค�าตอบ ก่อนเซฟโซนจะถูกท�าลาย

ชายหนุ่มยกแขนขึ้นดูนาฬิกาข้อมือราคาแพง แล้วตอบพร้อม

กบัสายตาที่จบัจ้องมาเหมอืนต้องการประเมนิสิ่งที่อยู่ในความคดิเธอ

“บ่ายสามโมง” 

“บ่ายสาม...” พร�าพรรษพมึพ�าแผ่วเบา นิ่วหน้าคดิว่าถ้ากลบัไป

ตอนนี้จะท�างานได้กี่ชั่วโมง...

“หิวไหม อยากกินอะไร เดี๋ยวผมให้คน....” เขาถามดูเหมือน

ห่วงใย แต่คนฟังส่ายหน้า พูดแทรกปฏเิสธชดัเจนอย่างคนอยากออก

ไปจากที่นี่

“ไม่ต้องหรอก กนิไม่ลง ไม่เป็นไร...เสื้อผ้าฉนัล่ะ” 

“ผมให้คนเอาไปซกัให้อยู”่ เขาบอกด้วยสายตาครุน่คดิ ก่อนจะ

ส�าทบั “กบัสั่งชดุมาให้คณุ สกัสองสามชั่วโมงคงมาถงึ”

สองสามชั่วโมงก็...หมดวันแล้ว พร�าพรรษถอนใจ ขณะเริ่ม

ถอดรหสัข้อความที่เขาพูด หวิไหมจะให้คนเอาข้าวมาให้ เสื้อผ้า...ให้

คนเอาไปซัก...สั่งชุดมาให้...อืม...ผู้ชายคนนี้นอกจากรวยมากแล้วยัง

น่าจะแวดล้อมด้วยคนที่เขาสั่งใช้งานได้แน่... 

“หายเมาค้างหรอืยงั” คนถามเดนิเข้ามาประชดิ และไม่ยอมให้

เธอถอยหน ีเขายกมอืใหญ่แตะเอวอ้อนแอ้นของเธอไว้เบาๆ แต่บงัคบั

กลายๆ จนเธอไม่อาจหลกีเลี่ยงร่างสูงที่เขยบิเข้ามาอกีจนใกล้ยิ่งกว่า

ใกล้

ค�าถามของคนที่อยู่ๆ กเ็ข้ามาในระยะประชดิท�าให้จติใจกระเจดิ-

กระเจงิไปพอสมควร
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“เอ่อ...อ่า หะ...หายแล้ว”

เผลอคดิเล่นๆ หน่อยเดยีวเซฟโซนกถ็ูกท�าลายเสยีแล้ว พอยนื

เบยีดกนัขนาดนี้พร�าพรรษเลยลมืตวัเงยขึ้นสบตาคนตรงหน้า...และกไ็ด้

รู้ว่า...

ไม่น่าเลย...

ทั้งๆ ที่ระวังตัวอย่างดีแล้วนะ พยายามไม่สบสายตา ไม่มอง

หน้าเขา เพื่อไม่ให้เกดิความรูส้กึอะไร แต่พอเผลอมองหน้ากนัเท่านั้น...

เธอกพ็บใบหน้าผู้ชายที่สวยงามเพอร์เฟกต์ที่สดุเท่าที่เคยเจอมา

ชายหนุม่ไม่ได้หล่อเหลาเหมอืนนายแบบ แต่รูปหน้าเขาสมส่วน 

คิ้วเข้ม จมูกโด่ง รมิฝีปากได้รูปที่แม้ไม่ยิ้ม แต่ดวงตาสดี�าคู่นั้นเหมอืน

แตะแต้มรอยยิ้มไว้ไม่สร่าง ราวกับมีเวทมนตร์สะกดไม่ให้คนมองหัน

หน้าหนไีปไหนได้ แม้แต่ตอนที่เขาก้มลงมาจนชดิ ยิ้มใส่ตาด้วยรอยยิ้ม

เย้ายวนอย่างร้ายกาจ

“ไม่ปวด มนึหวั หรอืรู้สกึไม่สบายแล้วใช่ไหม” 

“อ่า เอ่อ...มะ...ไม่” 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ คุณพระคุณเจ้าช่วย! บอกลูกทีว่าจะหนี 

ให้พ้นจากรอยยิ้มและดวงตาของเขาได้ยังไง ดวงตาเป็นประกายที่ 

จ้องเอาๆ จนขนลกุขนชนัทั้งตวั ร่างที่เบยีดแนบจนลมหายใจเป่ารดกนั

ยิ่งท�าให้ความทรงจ�าอโีรตกิเรตทรปิเปิลเอกซ์สบิแปดบวกเมื่อคนืกลบั

มาอย่างเด่นชดั และเหมอืนเขาจะรู้ เพราะเปิดรอยยิ้มกว้างที่ยิ่งเพิ่ม

เสน่ห์ดงึดูดหนกัข้อขึ้นทกุท ีก่อนจะก้มลงฉวยโอกาสกบัรมิฝีปากเธอ

“อื้อ”

พร�าพรรษเพิ่งได้รู้ว่าเดจาวูเป็นอย่างไร...

ผู้ชายตรงหน้าท�าให้เหตกุารณ์เมื่อคนืกลบัมาด้วยมอื รมิฝีปาก 

ลมหายใจผ่าวร้อน ร่างแขง็แกร่งที่เบยีดร่างเธอจนแทบแนบสนทิเป็น

เนื้อเดียวกัน เสียงของเธอที่พยายามประท้วงถูกดูดกลืนอย่างดูดดื่ม
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จนความคดิจะขดัขนืปลวิหายไป กลายเป็นเสยีงครางแผ่วราวลกูแมว

ป่วย
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สามสัปดาห์ก่อน...ส�าหรับอาคเนย์

มนัเป็นแค่ปาร์ตเีลก็ๆ ภายในของบรษิทั ที่เขาอนญุาตให้จดัขึ้น

เป็นพเิศษที่เพนต์เฮาส์ส่วนตวับนยอดตกึระฟ้าของโครงการคอนโดและ

ศูนย์สรรพสนิค้าขนาดใหญ่ในท�าเลไฮเอนด์ เพื่อฉลองยอดจองที่ถล่ม

ทลายและความส�าเร็จของการเปิดตัวห้างสรรพสินค้าสุดอลังการที่

สร้างกระแสจนโด่งดงัไปทั่วโลก

ภายในงานเลี้ยงมีแต่พนักงานเข้าร่วมดื่มกินกันเต็มที่ และดู

เหมอืนพวกนั้นจะสนกุสนานกนัเลยเถดิไปไกล จนเกดิความวุน่วายขึ้น

จากการอาละวาดของแฟนสาวของพนกังานคนหนึ่ง

อาคเนย์มองความอึกทึกที่กลางห้อง ด้วยสายตาไร้ความรู้สึก

ก่อนถอนใจ...ดเูหมอืนสิ่งเดยีวที่มเีงนิเท่าไรกซ็ื้อไม่ได้คอื ความสงบสขุ

ในชีวิตนี่แหละ ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทแบล็กไทสุดเนี้ยบเดินไปที่

ประตูกระจกซึ่งเปิดออกไปยังระเบียงได้ หมายจะหลบจากความ

วุน่วายของค�่าคนืนี้ไปสูท่ี่พกัอย่างเงยีบๆ แต่อยู่ๆ  กม็มีอืข้างหนึ่งเอื้อม

มากระชากคอเสื้อเขาไว้ด้วยเรี่ยวแรงไม่เบานกั 

ชายหนุม่ไล่สายตาไปตามแขนเรยีวขาวเนยีนนั้นไปจนเจอหวัไหล่ 

เปิดเปลือยจดแขนเสื้อเว้าลึกของชุดสีแดงสุดเซ็กซี่ ผมด�ายาวสยาย

3
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ล้อมกรอบดวงหน้าสวยหวานที่แต่งเอาไว้อย่างดี แล้วสบสายตากับ

ดวงตาสดี�าที่น่าจะฉ�่าเยิ้มด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ดกีรเีข้มข้น

“บาร์เทนเดอร์” เจ้าของเสียงเมาๆ ทักทายพร้อมเปิดรอยยิ้ม

หวานฉ�่า เธอยกอกีมอืลบูโบไทของเขา พร้อมเอนตวัเข้าหาอย่างทรงตวั

ไม่อยู่ จนชายหนุ่มต้องยกแขนช่วยประคองตวัไว้ 

อาคเนย์เหลียวมองไปรอบๆ ดูเหมือนความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

กลางห้องจะท�าให้คนที่ประจ�าอยูต่ามจดุต่างๆ ทิ้งต�าแหน่งไประงบัเหตุ

กนัหมด...ท�าให้เขาถกูจูโ่จมเข้าประชดิตวัโดย...ชายหนุม่กวาดตามอง

คนตรงหน้า พบว่าเขาไม่เคยเจอเธอมาก่อน ไม่ใช่พนักงานในบริษัท

แน่ๆ แต่ท�าไมเธอถึงมาปรากฏตัวแบบเมาๆ ในงานเลี้ยงภายในของ

เขาได้...สงสยัเขาต้องตรวจสอบระบบรกัษาความปลอดภยัใหม่...อาจ

ต้องไล่ออกยกชดุ โทษฐานที่ปล่อยให้มแีขกไม่ได้รบัเชญิไม่รู้ที่มาที่ไป

เข้ามาประชดิตวัเขาได้อย่างนี้ 

ขณะที่อาคเนย์คิดจะผลักเธอออก ใบหน้าหวานก็เงยขึ้นเปิด 

รอยยิ้มกว้าง ดวงตาหวานฉ�่าของเธอแวววาวราวกบัมดีวงดาวพรบิพราว

อยู่ในนั้น

“ขอเครื่องดื่มหน่อยส ิไอ้ที่หวานๆ อร่อยๆ น่ะ”

“ผมไม่ใช่...” คนที่จะปฏเิสธต้องชะงกั เพราะหญงิสาวยกสอง

แขนเรยีวขาวโอบรอบคอเขา ขณะพงิลงมาทั้งตวั

“บาร์เทนเดอร์เขาจ้างกันยังไง ต้องจัดงานเลี้ยงเท่านั้นเหรอ  

รับงานนอกไหม ถ้าจะจ้างไปชงเหล้าให้กินที่บ้านอะ” ค�าถามพร้อม

เนื้อตัวนุ่มนิ่มที่เบียดเข้าหานั้น ท�าให้ประสิทธิภาพในการปฏิเสธสิ่งมี

ชวีติเจ้าเล่ห์ขยนัอ่อยของชายหนุ่มขาดตอนลงชั่วคราว

อาคเนย์ก้มหน้ามองดวงหน้าขาวใสที่ช้อนตาฉ�่าเยิ้มขึ้นสบ

สายตาก่อนยิ้มให้

“บ้านคุณอยู่ที่ไหนล่ะ” เขาถามขณะคิดว่าคงต้องหาคนไปส่ง
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เธอ ก่อนที่เจ้าตัวจะไปหาบาร์เทนเดอร์ได้จริงๆ แต่สีหน้าหญิงสาว 

กลบัเหมอืนงนุงงขึ้นมา เธอขมวดคิ้วนดิๆ

“บ้าน...เออ ใช่ ต้องย้ายออกนี่หว่า...ยงัไม่ได้หาบ้านใหม่เลย” 

เสยีงพมึพ�ากบัตวัเองเป็นเสยีงคนมสีตขิึ้นมานดิหน่อย ขณะขนืตวัเซๆ 

ออกจากอ้อมอกที่เผลอพงิตวัอยู่ตั้งนาน อาคเนย์หมนุตวัมองตามร่าง

บางที่เดินเซๆ ไปทางประตูกระจก ก่อนหญิงสาวจะเอนตัวพิงประตู

ระเบยีงพลางโบกไม้โบกมอืตาปรอื

“งั้นเอาไว้ก่อน ไว้หาบ้านได้ก่อนค่อยไปชงเหล้ากนิกนั” 

ค�าตอบของคนเมานั้นท�าให้เขาชกัลงัเล

“เดี๋ยวส ิแล้วคนืนี้คณุจะอยู่ยงัไง มบี้านญาตหิรอืคนรู้จกัให้ไป

ส่งไหม” นานๆ ทหีรอกนะเขาถงึจะแสดงความเป็นสภุาพบรุษุขนาดนี้ 

...กบัคนที่เมาจนแทบทรงตวัไม่อยู่

“ไม่ม ีไม่มใีครคบ! คกิๆ” เสยีงหวัเราะเมาๆ เหมอืนขนัตวัเอง

แต่จบัได้ถงึกระแสความขมขื่นดงัขึ้น ก่อนหญงิสาวจะถอนใจ “เดี๋ยว

พรุง่นี้จะไปซื้อบ้านอยูล่ะ เอาบ้านที่มสีระน�้านะ...แล้วกเ็อาประต.ู..อมื...

ประตูแบบนี้กส็วยด”ี 

คนพูดลูบคล�าบานประตูกระจกที่แบ่งเป็นช่องและกั้นระเบียง

ทางออกสู่สระว่ายน�้า...สระว่ายน�้าที่เธอเพิ่งสงัเกตเหน็ท�าให้ดวงตาดจุ

ดวงดาวนั้นพราวประกายวาววบั

“นั่นสระว่ายน�้านี่!” น�้าเสียงเธอตื่นเต้น ขณะเปิดประตูแล้ว 

พุ่งตวัหวัซนุไปสู่สระว่ายน�้าราวกบัเดก็ๆ ที่เหน็ทะเลเป็นครั้งแรก

อาคเนย์อ้าปากจะเอ่ยห้ามว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนตวั ไม่ได้ 

เปิดให้เข้าไป แต่เขาก็รู้แหละว่าค�าห้ามปรามคงไม่มีผลกับคนเมา  

ชายหนุ่มหันกลับไปมองภายในห้องโถงที่จัดงาน ดูเหมือนหลังจากมี

เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น งานเลี้ยงเลยต้องเลิกราโดยปริยาย เหลือแขกให้

จดัการแค่ไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่งพวกบอดกีาร์ดกเ็ดนิส�ารวจความเรยีบร้อย
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อยู่ ไม่มีใครสบสายตาเขาเลยสักคน เขาจะได้สั่งให้มาดูแลคนเมา 

ตรงนี้ด้วย

ชายหนุม่ถงึกบัถอนใจเมื่อปลอบใจตวัเองว่า เอาวะ กแ็ค่ผู้หญงิ

คนเดยีวเท่านั้น เขาคนเดยีวกน็่าจะลากตวัเธอไปส่งให้ใครสกัคนดูแล

และจบัใส่รถกลบับ้านไปได้

แล้วเขาก็เดินผ่านระเบียงตามไปทางที่ได้ยินเสียงเมาๆ ที่ดูจะ

ตื่นเต้นกบัสระว่ายน�้าเอามากๆ แต่พอเขาเดนิพ้นมมุออกมานี่ส ิ สาว

ชดุแดงสดุเซก็ซี่กไ็ม่ได้สวมชดุเดรสแดงอกีต่อไปแล้ว เธอดงึชายกระโปรง

ขึ้นผ่านศีรษะ เผยบิกินีสีแดงสดตัดกับผิวขาวนุ่มเนียนที่ราวจะเปล่ง

ประกายได้ใต้แสงจนัทร์และแสงไฟน้อยดวง 

อาคเนย์กลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคอ ขณะเหลียวมองไปดูโดย

รอบ เพื่อพบว่าบริเวณนี้ค่อนข้างลับตาเป็นส่วนตัวพอสมควร...ไม่รู้

ท�าไม แต่เขาไม่อยากให้มีสายตาอยากรู้อยากเห็นคู่อื่นได้เห็นภาพ 

ตรงหน้า

ตูม!

ชายหนุม่หลบัตาถอนใจเมื่อพบว่าเขาตามมาห้ามไม่ทนั คนเมา

ในบกินิสีแีดงพุ่งตวัลงน�้าไปแล้วเรยีบร้อย

“คณุไม่ควรว่ายน�้าตอนเมานะ” เดนิไปเตอืนที่รมิสระ คดิว่าถ้า

ไม่รีบเอาตัวเธอขึ้นมา สระว่ายน�้าของเขาอาจกลายเป็นต�านานบิกินี

แดงบนยอดตึกให้พวกรายการประเภทคนอวดผีบุกเข้ามาถ่ายท�า

รายการกนัแน่ๆ

“ท�าไมอะ สระว่ายน�้าเอาไว้มเีซก็ซ์ได้อย่างเดยีวงั้นเหรอ” คนถาม

เริ่มคว�่าตัวว่ายอวดเอวเล็กคอด สะโพกผายกลมกลึง แขนขาเรียว 

ขาวจั๊วะ แหวกว่ายไปตามขอบสระน�้าอย่างช้าๆ

“ผมไม่เคยมเีซก็ซ์ในสระน�้า” ไม่รู้ท�าไมเขาต้องเคลยีร์ตวัเองกบั

คนเมาไม่รู้เรื่องที่ก�าลงับกุรกุสระน�้านี้ด้วย แต่อาคเนย์กย็งัคงสาวเท้า
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ตามคนในสระไปอย่างเป็นห่วง

“ออื...ฉนักไ็ม่เคยมเีหมอืนกนั” คนเมาที่ว่ายไปจนสดุความยาว

ของสระหันมาส่งยิ้มสดใส และชายหนุ่มก็ต้องสูดลมหายใจลึกแบบ

สะกดใจเต็มที่เมื่อเธอหงายตัวขึ้น เปลี่ยนท่ามาว่ายตีกรรเชียงอวด 

เรือนร่างขาวผ่องตัดกับชิ้นสามเหลี่ยมสีแดงเล็กจิ๋วที่เปียกน�้าแนบกับ

เรอืนร่าง จนแทบปกปิดอะไรไม่ได้เลย

“เฮ้!” และเพราะคอยจับตาดูอยู่ เขาจึงเห็นว่าดวงตาคู่สวย 

ปรอืลงทกุท ีก่อนแขนขาเรยีวจะหยดุลงและร่างนั้นค่อยๆ จมดิ่งอย่าง

ควบคมุไม่อยู ่อาคเนย์พุง่ตวัคว้าเธอไว้ได้ เขาสบถเมื่อแขนเสื้อสทูเปียก

ปอนไปข้างหนึ่ง ขณะคนที่ทั้งเมา ทั้งจมน�้า ทั้ง...เซก็ซี่อย่างร้ายกาจ 

ส�าลกัน�้าและเหมอืนสตจิะค่อยคนืมาบ้างแล้ว

“นายจับฉันกดน�้าเหรอ บาร์เทนเดอร์” เจ้าของตาปรือปรอย

ลมืตาขึ้นมากก็ล่าวหากนัซะงั้น

“คณุกดน�้าตวัเองต่างหาก แล้วผมกไ็ม่ใช่บาร์เทนเดอร์” ไหนๆ 

สูทก็เปียกแล้ว คนพูดเลยตัดสินใจรวบรัดโดยอุ้มเธอขึ้นจากสระน�้า  

พาเดนิไปทางห้องด้านหลงัที่เปิดไฟสลวัไว้

“เราจะไปไหนกนั” คนเมาถามเสยีงงวัเงยีเหมอืนไม่มสีติ

“หาห้องนอนให้คณุไง ไม่มบี้านให้กลบัไม่ใช่เรอะ” เขาก้มหน้า

ถามผูห้ญงิที่ท�าให้ชดุเขาเปียกไปแล้วเกนิครึ่งตวั ผวิผ่องของเธอใต้ชิ้น

บิกินีสีแดงยิ่งตัดกับสูทแบล็กไทของเขา มันขาวบาดตาจนชายหนุ่ม 

ชกัใจสั่น

“ขอบคณุนะ” แขนเรยีวบางยกขึ้นมาคล้องคอเขา หญงิสาวเปิด

รอยยิ้มพรายพร้อมดวงตาพราวระยบัขณะดนัตวัขึ้นมา จนดวงตาปรอื

หวานฉ�่าเข้าใกล้ใบหน้าเขา ก่อนเอยีงตวัไปกระซบิชดิหูว่า

“น่ารกัจงั” ลมหายใจแผ่วๆ ที่เป่ารดหูว่าร้ายแล้ว แต่ยายตวัดี

ยังไม่หยุดแค่นั้น ริมฝีปากนุ่มนิ่มที่คลอเคลียอยู่ใกล้ๆ ยังแย้มออก  
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งบัใบหูเขาเบาๆ อย่างขี้เล่นอกีต่างหาก!

นั่นท�าให้ความอดทนสุดท้ายของเขากับผิวนุ่มนิ่มราวมาร์ช- 

แมลโลว์ที่แนบชดิกนัเกนิใกล้นั้นปลวิหายไปหมดสิ้น

อาคเนย์เปิดประตูกระจกอย่างทุลักทุเลเล็กน้อย ตัดสินใจแค่

เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จะเดินผ่านเตียงกว้างไปยังห้องน�้า เขาเปิด

ประตกูระจกของห้องอาบน�้าฝักบวัออก วางร่างระทวยในชดุบกินิแีดง

ลง เอื้อมมอืไปเปิดและปรบัอณุหภูมนิ�้าให้หญงิสาว

“คุณอาบน�้าล้างตัวก่อน น�้าในสระมีคลอรีนเดี๋ยวผมเสียหมด 

ผมจะไปหาชดุมาให้เปลี่ยน แล้วเดี๋ยวให้คนขบัรถพาไปส่งที่บ้าน” ชาย

หนุม่เอ่ยเสยีงเรยีบเป็นการเป็นงาน ขณะนบัหนึ่งถงึพนัในใจ พยายาม

ระงบัอารมณ์ที่พลุ่งพล่านของตวัเองอย่างเตม็ที่

น�้าที่พรั่งพรูลงมาจากฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์นั้นอุ่นสบายจน

หญงิสาวตาปรอืลงทกุท ีคนที่ท�าท่าจะผละไปเลยลงัเล แล้วเผลอสบถ

เมื่อร่างโงนเงนนั้นหงายหลงัจะลงไปกองกบัพื้น

ร่างสูงก้าวเข้ามาคว้าตัวเธอไว้ทันก่อนร่างบางจะกระแทกผนัง

หนิอ่อนใต้ฝักบวั ท�าให้สูทของเขาพลอยเปียกน�้าไปด้วย ชายหนุ่มสูด

ลมหายใจลึก บอกไม่ถูกว่าเพราะโมโหคนเมา หรือเพราะความรู้สึก

แปลกๆ ที่เริ่มลกุลามไปทั่วตวั เพราะร่างนุม่นิ่มที่เอนองิแนบชดิกนัเกนิ

ใกล้ใต้สายน�้านั้น

หญิงสาวปรือตาขึ้นมองผ่านม่านน�้า พบว่าสายน�้าอุ่นราด

รดจนชดุสูทสดุเนี้ยบของคนที่ประคองเธออยู่พลอยเปียกปอนไปด้วย 

พร�าพรรษไล่สายตาขึ้นจากอกเสื้อสูทไปสู่แนวกรามบึกบึนของ

ผู้ชายตวัสูง รมิฝีปากสแีดงสดที่หยกัโค้งได้รูปงดงาม จมูกโด่งเป็นสนั 

ขนตายาวที่หลบุลงมาซ่อนประกายอนัตรายบางอย่างเอาไว้ แต่เพราะ

ความเมามายท�าให้อะไรๆ ดูน่าขนัไปหมด 
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มือขาวบอบบางเอื้อมขึ้นไปเสยเส้นผมที่เปียกน�้าให้เขา ก่อน

ลบูไล้ส�ารวจดวงหน้านั้นอย่างเผลอไผล ผูช้ายคนนี้มรูีปหน้าที่สมบูรณ์

แบบไปหมด ทั้งหน้าผาก คิ้วเข้ม จมูกโด่ง และรมิฝีปากที่...ที่เคลื่อน

ใกล้เข้ามาจนทกุอย่างพร่าเบลอไป ยกเว้นแต่เพยีงสมัผสัอุน่ที่แตะต้อง

กลบีปากบอบบาง ทแีรกเพยีงแผ่วบดคลงึเชื่องช้าราวกบัจะจบิชมิให้

รู้รส ก่อนทวคีวามดื่มด�่าหวิกระหายขึ้นทกุนาท ี

ในที่สุดร่างบางก็ถูกรวบเข้าหาร่างสูงใหญ่ที่เบียดบด รัดรึงจน

ร่างนั้นแทบจะจมหายเข้าไปในอ้อมกอดของเขา

บทสนทนาไร้ค�าพูดด�าเนินไปอย่างเร่าร้อนใต้สายน�้าอุ่น ขณะ 

ผนงัหนิอ่อนเยน็เฉยีบราวกบัตรงึแผ่นหลงัของเธอไว้เมื่อชายหนุม่ดนัเธอ 

ให้แนบชดิมนั หญงิสาวรูส้กึถงึความกระด้างของแผ่นหนิอ่อนเพยีงแวบ

เดียวก่อนเลือนหาย เพราะถูกดึงความสนใจด้วยสัมผัสจากมือร้อนที่

กอบกุมรั้งสะโพกเธอขึ้น ให้ได้ระดับที่จะบดเบียดเนื้อตัวชุ่มโชกผ่าว

ร้อนของผู้ชายจนชดิกบับกินิชีิ้นล่างตวัน้อย ที่เปียกแนบจนแทบละลาย

เป็นเนื้อเดยีวกบัเจ้าของ นอกจากมนัจะไม่ช่วยกางกั้นแล้ว ผนืผ้าเปียก

น�้าเหมือนยิ่งเน้นย�้าสัมผัสให้ยิ่งรู้สึกถึงการรุกราน ความร้อนจากมือ

หนาทะลผุวิผ้ายามเขาแตะต้องส�ารวจไปในทกุส่วนที่ถูกปกปิดไว้

หญิงสาวหอบแทบจะเป็นการสะอื้นเมื่อเขาคลายจุมพิตจาก 

รมิฝีปาก เคลื่อนรสสมัผสัอนัเร่าร้อนนั้นให้แผ่ขยายไปทั่วร่างด้วยการ

กดจมุพติเน้นหนกัไปตามผวิเนื้อเนยีนนุ่มราวกบัมาร์ชแมลโลว์

มเีสยีงค�ารามอย่างขดัใจ เมื่อเขาส�ารวจไปพบพื้นที่ช่วงบนที่ถกู

บดบงัไว้ด้วยผนืผ้าสามเหลี่ยมเลก็ๆ มนัถูกกระชากออกอย่างรวดเรว็

ด้วยรมิฝีปากร้อนแรงที่เข้าถอืสทิธิ์ครอบครองพื้นที่ซึ่งเคยถกูซ่อนไว้ใต้

ชิ้นผ้าเลก็จิ๋วนั้น

ขณะริมฝีปากเขาท�างานหนักหน่วงบนเนินเนื้อนุ่มละมุนคู่นั้น 

มอืร้อนๆ กไ็ม่หยดุส�ารวจไปทั่วเนื้อตวัเนยีนละเอยีด ไล้มอืลงต�่าจนพบ
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เส้นเชอืกสแีดงบางๆ ที่ยงัเกาะเกี่ยวสะโพกไว้อย่างหมิ่นเหม่ กก็ระตกุ

ออกเหมือนร�าคาญที่มันมาขวางไม่ให้เขาสัมผัสกับร่างนุ่มนิ่มในอ้อม

แขนได้เตม็ที่ สายน�้าอุ่นชะเอาชิ้นผ้าสแีดงเลก็ๆ ให้รูดผ่านลงไปตาม

เรยีวขาเปล่าเปลอืยของร่างบางที่ถูกส�ารวจราวจะตตีราเป็นเจ้าของ

ส�านกึเลอืนรางของพร�าพรรษบอกตวัเองว่า มบีางอย่างไม่ถกูต้อง 

แต่ความเมามายก็กลืนกินความคิดนั้นไป ปล่อยให้ความรู้สึกจาก

สัมผัสอันไม่คุ้นเคยเข้ามาแทนที่ ซึ่งเจ้าตัวไม่รู ้ว่าจะรับมืออย่างไร 

นอกจากปล่อยตวัปล่อยใจไปกบัคลื่นอารมณ์ที่ไม่รู้จกัซึ่งไหลบ่าเข้าหา

อย่างบ้าคลั่งจากสัมผัสของชายหนุ่ม รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจลล ี 

เนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไปหมด จนต้องโอบคอเขาไว้เพื่อพยุงตัวไม่ให้

ทรุดลงไปกองกับพื้น หญิงสาวจิกเล็บกับไหล่กว้าง สัมผัสได้ถึงเนื้อ

หนงัของผู้ชายที่ตงึแน่นด้วยกล้ามเนื้อเป็นมดัๆ และเปล่าเปลอืย เสื้อ

สูทและเชิ้ตหายไปจากตวัเขาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ รู้แค่ต้องไขว่คว้าตวัเขา

ไว้ก่อนที่เธอจะขาดใจด้วยความทรมานอันแสนหวานที่ซ่านซึมเข้ามา

ในทกุตารางนิ้วของร่างกาย 

พร�าพรรษตัวสั่นจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยามหยัดกายเบียด

ร่างเข้าหาสัมผัสจากร่างกายของอีกฝ่าย ไม่ขัดขืนแม้การแตะต้อง

สัมผัสนั้นจะลุกลามไปทั่ว ทีแรกอย่างแผ่วเบาทะนุถนอมก่อนค่อย 

ทวคีวามดเุดอืดขึ้นทกุท ี ตวัเธอร้อนขึ้นด้วยแรงอารมณ์ที่เขาพาพุ่งสูง

ขึ้นพร้อมๆ กบัความรู้สกึอดัอั้นทรมานที่ไร้ทางออก จนต้องจกิเลบ็กบั 

ต้นแขนเตม็แน่นด้วยมดักล้ามนั้นเตม็แรงอย่างอยากให้เขา...เขา...

ความไร้ประสบการณ์ท�าให้หญิงสาวไม่รู้หนทางไปต่อ รู้แค่ว่า

เขาเท่านั้นที่เป็นผู้บ�าบดัความทรมานอนัแสนหวานนี้ได้

อาคเนย์ประกบจูบลึกซึ้งดูดดื่ม เขากลืนกินรสชาติของความ

ปรารถนาอันร้อนเร่า แม้ริมฝีปากแสนเซ็กซี่ที่เขาก�าลังครอบครองจะ

ให้รสสมัผสัเหมอืนคนจูบไม่เป็นกต็าม แต่เขาไม่สนใจแล้ว ชายหนุ่ม
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พุง่ตรงเข้าสู่ความต้องการซึ่งปลกุอารมณ์ดบิให้ลกุโหมร้อนแรงเกนิกว่า

ประสบการณ์ครั้งไหนๆ

อารมณ์ที่เหมือนมีเพียงแค่ร่างละมุนในอ้อมแขนเท่านั้นที่จะ

บรรเทาได้

ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ท�าให้เขาพลุ่งพล่านลืมตัวลืมทุกสิ่ง 

ทกุอย่างขนาดนี้ ห้ามตวัเองไว้ไม่อยู่ขนาดนี้

ช่างหวัความยบัยั้งชั่งใจมนัส!ิ

นาทนีี้ไม่ว่าอะไรกห็ยดุเขาไว้ไม่ได้อกีแล้ว

ยกเว้น...กแ็ต่...

อาคเนย์ตัวแข็งค้าง ตื่นตะลึงปนทรมานด้วยความต้องการที่

ร้อนรุ่มคอยแผดเผาเต้นเร่าอยู่ในกันและกัน สัมผัสได้อย่างชัดเจนถึง

ความเร้ารงึที่รดัตวัเขาแน่น จนเขาแทบแตกระเบดิอยู่ในอ้อมแขนเลก็

ของหญิงสาวตรงหน้า แต่เธอกลับพยายามยกมืออันอ่อนแรงขึ้นดัน

ไหล่เขาพร้อมบอกเสยีงสั่น

“เจบ็...ไม่...ไม่เอาแล้ว หยดุท”ี 

เสียงห้ามสั่นเครือแผ่วหวิวราวเสียงลูกแมวกับดวงหน้าสวย

หวานที่ช้อนดวงตาฉ�่าน�้าแวววาวขึ้นร้องขอ สีหน้าเหยเกจากความ 

เจบ็ปวดอนัไม่คุน้เคยเพราะการถกูรกุเข้าชงิประสบการณ์ครั้งแรกด้วย

ผู้ชายตัวใหญ่ขนาดเขา ริมฝีปากเห่อช�้าที่เขายังจ�ารสจูบได้เป็นอย่าง

ด ีอาการทั้งหมดที่เธอพยายามห้ามเขาให้ผลตรงกนัข้ามอย่างที่สดุ

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวกห็าย” 

เขาปลอบเธอเสียงสั่นพอกันด้วยความทรมาน แต่เป็นความ

ทรมานที่ต่างกนัสดุขั้ว เพราะก�าลงัอดกลั้นไว้ไม่ให้ลมืตวัรกุโรมโถมแรง

ปลดปล่อยความป่าเถื่อนใส่ร่างเธออย่างใจอยาก ความรู้สึกหลาก

หลายเข้าจูโ่จมเขา ความปรารถนาร้อนแรงเกนิระงบันั่นเป็นอย่างหนึ่ง 

อีกอย่างคือ...ความรู้สึกที่เหมือนมีอารมณ์บางอย่างแผ่ออกมาจาก
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กึ่งกลาง เบ่งบานครอบคลมุไปทั่วร่างสงูใหญ่ ขณะเขาพรมจูบแผ่วเบา 

ปลอบประโลมเธออย่างอ่อนหวาน มืออุ่นก็ไม่หยุดเร่งเร้าสัมผัสให้ 

ร่างน้อยในอ้อมแขนผ่อนคลาย และพร้อมจะไปด้วยกนักบัเขาอกีครั้ง

เสียงห้ามปรามและกิริยาต่อต้านถูกละลายด้วยสัมผัสอันแสน

ทะนุถนอม เขาจูบเธอซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างจับจองเป็นเจ้าของ อย่าง

หวงแหน อย่างจะดูดกลนืกนิรสอารมณ์ของสาวไร้ประสบการณ์ที่ถูก

เขาปลกุเร้าให้ตื่นขึ้นรบัสมัผสัจากผู้ชายเป็นครั้งแรก 

เสียงครวญสะอื้นถูกดูดกลืนด้วยจุมพิตร้อนแรงที่แทบแผดเผา

วญิญาณ ร่างบางถกูกระตุน้จนรูส้กึถงึการระเบดิของอารมณ์ประหลาด

ล�้าแสนหวานที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง สัมผัสได้ถึงความสวยงามที่พร่าง

พราย ขณะอ้อมกอดรดัรงึเธอไว้ กระหวดักนัและกนั แล้วโผนพุง่สูย่อด

คลื่นของความรูส้กึนั้นอกีครั้ง ตามการโรมรกุโถมรกัหนกัหน่วงของคน

ที่เร่งจงัหวะ พาเธอไปสู่การปลดปล่อยที่เป่ียมล้นด้วยอารมณ์อนัซบัซ้อน 

เข้มข้น และแสนหวาน

นานกว่าพายอุารมณ์จะค่อยสงบลงใต้สายน�้าอุ่น หญงิสาวใน

อ้อมแขนหลับตาพริ้มเหมือนหลับไปแล้ว...ทั้งจากความเมามาย ทั้ง

จากการ...ถูกรกุรกัอย่างหนกัหน่วง

เป็นคนเมาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่เซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอ

มาจรงิๆ

ชายหนุ่มปิดน�้า ประคองร่างบางที่ยังมีหยดน�้าเกาะพราวบน 

เนื้อตวัเปล่าเปลอืยออกจากห้องอาบน�้าฝักบวั รบีหาเสื้อคลมุอาบน�้า

มาสวมให้ ก่อนเขาจะตบะแตกอกีรอบ

เขาเชด็ตวัเธอจนแห้งหมดจด เชด็ผมยาวสลวยให้จนหมาด แล้ว

อุ้มร่างเบาหววิเข้ามาในห้องแต่งตวั แต่คนเมาไม่ได้สตกิย็งัไม่ตื่น

เธอน่ะ เมาไม่มสีต ิ แต่เขานี่ส.ิ..สตคิรบถ้วนแท้ๆ แต่ยั้งตวัเอง 

ไม่อยู่ ปลกุปล�้าคนเมาที่ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ไม่พอ...แถมยงั...
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ท�าลงไปโดยไม่ได้ป้องกนัอกีต่างหาก!

กใ็ครใช้ให้เธอเซก็ซี่ เย้ายวน และอ่อนประสบการณ์ขนาดนี้

ไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนั้นจะรวมอยู่ในตัวหญิงสาวที่เมามายใน

งานปาร์ตี เธอก๋ากั่นจนเขาคิดว่าเธอน่าจะป้องกันตัวเองได้ ซึ่งเขา

พสิูจน์ด้วยตวัเองแล้วว่าไม่...

อาคเนย์เขี่ยปลายนิ้วบนแก้มใส ไล้นิ้วตามกรอบหน้าเลก็รูปไข่

ที่ให้ความรู้สกึนุ่มละมนุละไมมากกว่าสมัผสัที่มอืรู้สกึ

“...คุณเป็นใครกัน” ชายหนุ่มถามเสียงพร่ากับเจ้าของผิวเนื้อ

นวลนุ่มละมนุมอื ไม่อาจยั้งตวัเองไม่ให้สมัผสัเธอได้ มอือุ่นลูบไล้แตะ

แผ่วที่รมิฝีปากสสีดที่ถูกย�่ายจีนเห่อช�้านั้น

“คณุมาจากไหน ชื่ออะไร หอื” คนถามเคลื่อนเข้ามาใกล้ เป่า

ลมหายใจรดผิวใสที่ส่งกลิ่นหอมจางๆ รวยรินเหมือนกลิ่นดอกไม้จน

อดใจไม่ไหว ต้องเข้าไปดอมดมใกล้ๆ จมูกโด่งสมัผสัแผ่ว พร้อมแตะ

จูบเบาๆ ราวผีเสื้อโบยบินบนเปลือกตาที่ปิดสนิททั้งสองข้าง ปลาย

จมูก แก้ม คิ้ว คาง

“ตอบผมมา ว่าคณุเป็นใคร มาจากไหนกนั...” อาคเนย์กระซบิ

ถามชดิรมิฝีปากคนที่ยงัหลบัใหล ก่อนเผยรอยยิ้มยั่วเย้าให้คนที่ยงัคง

ไม่รู้สกึตวั

“ถ้าไม่ตอบ...ผมจูบแล้วนะ”

หลังจากคาดคั้นกับคนที่หลับใหลไม่รู้เรื่องไปเสียหลายรอบใน

ห้องแต่งตวั ขณะเธอนอนบนโซฟาตวัยาวซึ่งแคบจนแค่วางร่างเลก็บาง

นั้นลงก็เต็ม ไม่เหลือที่ให้เขาเบียดตัวลงไปท�าอะไรมากกว่านั้นได้ 

อาคเนย์กช้็อนตวัอุม้ร่างนุม่นิ่มปวกเปียกราวกบัไร้กระดกูนั้นออกไปยงั

เตียงกว้างในห้องนอนใหญ่ บรรจงวางร่างนั้นลงบนผ้าปูไหมเนื้อ

ละเอยีดที่เนยีนไม่ถงึครึ่งของผวิเนยีนละมนุของร่างน้อยของเขา

ชายหนุ่มกวาดตาซึมซับภาพเรือนร่างบอบบางที่ทอดตัวอ่อน
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ระทวยอยู่บนเตยีงของเขาด้วยสายตาพงึพอใจ ชายหนุม่ไม่เคยรูส้กึกบั

ใครแบบนี้มาก่อน ความรู้สกึแปลกๆ จู่โจมเข้ามา พร้อมกบัความคดิ

ที่อยากให้จากนี้ไปเตียงที่เขานอนต้องมีคนคนนี้อยู่...เป็นของประดับ

เตียงที่น่าลิ้มลองและอ่อนหวานจนอดใจไม่ไหว ต้องพรมจูบลงไปให้

ถ้วนทั่วทกุตารางนิ้วของผวิกาย

ความฝันของพร�าพรรษเป็นความฝันประหลาดที่เหมือน

จรงิเสยีจนหญงิสาวอยากให้มนัไม่ได้เป็นเพยีงแค่ความฝัน

ในความฝันนั้นมดีวงตาคูห่นึ่งที่มองมาด้วยแววตาเป็นประกาย

วาววบั ราวกบัมดีวงดาวพรบิพราวอยูใ่นนั้น ดวงตาของเขายิ้มได้ ก่อน

รมิฝีปากจะเปิดรอยยิ้ม...เป็นรอยยิ้มที่ละลายหวัใจให้เหลวอย่างที่เธอ

ไม่เคยรู้สกึกบัใครมาก่อน

แต่คดิอกีท ีโชคดชีะมดัที่มนัเป็นแค่ความฝัน

แต่พอเพ่งมองเพื่อให้ภาพคล้ายความฝันตรงหน้าชัดเจนขึ้น 

ดวงตากลบัพร่ามวั เมื่อดวงหน้านั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้...เกนิใกล้

ฝันแหงๆ เพราะในโลกแห่งความเป็นจรงิคงไม่มใีครมอบจบูแสน

หวานเย้ายวนใจให้เธอขนาดนี้แน่

ในเมื่อมนัเป็นความฝัน คงไม่ผดิบาปอะไร ถ้าเธอจะไขว่คว้าเขา

เอาไว้ แขนบางไขว่คว้าหาไหล่กว้างที่เตม็ไปด้วยมดักล้ามแน่นๆ ตงึมอื 

ที่ไร้เสื้อผ้าขวางกั้นพร้อมกบัคดิว่า

อมื...เป็นความฝันที่เพยีบพร้อมดแีท้ ผูช้ายในฝันของเธอเตรยีม

พร้อมมาเป็นอย่างด ีเธอไม่จ�าเป็นต้องถอดเสื้อผ้าเลยสกัชิ้นเดยีว...

ขนาดคดิว่าตวัเองฝันอยูแ่ท้ๆ พร�าพรรษยงัอดหน้าแดงไม่ได้เมื่อ

รบัรูไ้ด้ถงึร่างเปลอืยเปล่าสองร่างที่แนบชดิกนัทกุสดัส่วน ร่างหนาหนกั

เบยีดบดเข้าหาขณะฝังจูบดเุดอืด และรกุรานเธอด้วยปลายลิ้นร้อนที่

เรียกร้องการตอบสนอง จนคนตัวเล็กที่นึกว่าตัวเองยังไม่ตื่นจากฝัน
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เผลอตัวตามเขาไปอย่างมึนงง หลงเพริดไปกับรสจูบเร่าร้อนและมือ

แกร่งร้อนที่แตะต้องไปทั่วเรอืนร่าง 

เมื่อชายหนุม่ประคองศรีษะเธอไว้ด้วยสองมอืใหญ่ แทรกนิ้วเข้า

มาสางกลุ่มผมยาวสลวย สัมผัสอ่อนโยนนั้นท�าให้หญิงสาวปรือตา 

มองตาปรอยอย่างคนยังไม่ตื่นดี แต่ไม่รู้เลยว่ายิ่งกระตุ้นให้เขาตื่น 

เป็นอย่างด.ี..

ชายหนุ่มยิ้มใส่ดวงตาปรอืของเธอ ก่อนพรมจูบแผ่วๆ เหมอืน

พยายามข่มอารมณ์ร้อนแรงแทบเผาเธอไว้ 

“คณุชื่ออะไร” 

ค�าถามนั้นเรียกสีหน้างุนงงจากหญิงสาว ให้แพขนตาหนา 

กะพริบปริบๆ พร�าพรรษสงสัยว่าท�าไมคนในฝันต้องถามชื่อเธอด้วย 

ผู้ชายในฝันไม่รู้จกัชื่อเธองั้นหรอื...

แต่ในเมื่อมนัเป็นความฝัน ถ้าอย่างนั้น...ท�าไมเธอถงึต้องตอบล่ะ

หญิงสาวปล่อยให้เจ้าของดวงหน้าหล่อเหลาตรงหน้าขมวดคิ้ว

ขัดใจ ก็...น่ารักดีออก หญิงสาวคิดอย่างข�าขันจนเผลอปล่อยเสียง

หวัเราะคกิออกมา 

พอชายหนุ่มหรี่ตาลง ดวงตาของเธอก็ฉ�่าหวานแวววาว มี

ประกายขี้เล่นปนกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ ก่อนยกมือเรียวบางประคอง

ใบหน้าเขา แล้วดงึเข้าหาตวัอย่างที่คนถูกกระท�าไม่อาจขดัขนืได้ จูบ

แรกจากริมฝีปากบางนั้นแตะเพียงแผ่วๆ อย่างคนไม่ช�านาญ ก่อน

กลายเป็นฝ่ายถกูรกุกลบั ด้วยลลีาเร่าร้อนของผู้ชายที่เหมอืนมปีระสบ-

การณ์ด้านนี้มาเกอืบทั้งชวีติ

มันต้องเป็นความฝันแน่ๆ พร�าพรรษบอกตัวเองซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

เมื่อโอบกอดไหล่กว้าง จิกเล็บกับเนื้อตัวแกร่งแน่นแข็งแรงของผู้ชาย

อย่างลมืตวัลมือาย ก่อนแอ่นกายขึ้นตอบรบัการรกุรานของเรอืนกาย

แกร่งที่ใหญ่โตและทรงพลงันั้นอย่างเตม็ที่
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ไม่มทีางที่เซก็ซ์ในความเป็นจรงิจะเร่าร้อน อ่อนหวาน และเป่ียม

ด้วยความทรมานอนัหฤหรรษ์ขนาดนี้แน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัผู้หญงิ

ที่มคีวามหลงัฝังใจเกี่ยวกบัเรื่องนี้แบบเธอ

แถมการต้องมาทนดูบรรดาภาพหลุด ไลน์ลับ และอีกสารพัด

การบนัทกึเรื่องอย่างว่าที่ภาสกรก่อเรื่องไว้ และถูกน�ามาแบลก็เมล์อยู่

เนอืงๆ ยิ่งตอกย�้าความเลวร้ายของเซก็ซ์เข้าไปใหญ่ ภาพความชดิใกล้

กนัเกนิใกล้ของชายหญงิเหล่านั้นไม่ได้สร้างความรูส้กึดใีห้เธอเลย มแีต่

ความรู้สึกที่พอดูจบแล้วอยากจะล้างตาให้ภาพอุจาดตาน่าขนลุก 

พวกนั้นหายไป จนพร�าพรรษเคยคิดว่าตัวเองเป็นพวกกามตายด้าน

เสยีด้วยซ�้าไป

แต่ความฝันในคืนนี้บอกเธอว่า มันตรงกันข้าม ความเร่าร้อน

อ่อนหวานรญัจวนใจที่ฝังอยู่ในสญัชาตญาณของการสบืทอดเผ่าพนัธุ์

มนษุยชาตไิม่ได้หนหีายจากเธอไปไหน เพยีงแต่เธอยงัไม่เจอคนที่ท�าให้

มนัเกดิขึ้นมากเ็ท่านั้น

หญงิสาวคดิว่า คงไม่มทีางหาคนคนนั้นเจอได้ในชวีติจรงิ และ

เธอก็คงไม่ไปเที่ยวตามหาหรือว่าไล่ล่าเขาหรอก...ปล่อยให้เขาเป็น

ความฝันต่อไปคงดกีว่า

อาจเป็นเงื่อนไขทางจิตวิทยาจากความอัดอั้นบางอย่างก็ได้ ที่

ท�าให้เธอฝันประหลาดขนาดนี้ คงมทีฤษฎทีางจติวทิยาอะไรสกัอย่าง

ที่อธบิายได้ แต่เธอไม่อยากหามนัในตอนนี้ ไม่ใช่ในตอนที่เขาพาเธอ

ไปแตะขอบฟ้าพร่างพราว ท�าให้เธอรู้สกึแตกระเบดิออกเป็นชิ้นๆ แล้ว

ชิ้นส่วนเลก็ๆ เหล่านั้นกห็ลอมรวมกลบัคนืมา โดยมอีณขูองแต่ละฝ่าย

แทรกซมึอยู่ในกนัและกนัอย่างลกึซึ้ง

นานกว่าความมึนเบลอและความอิ่มเอมสุขสมที่ครอบคลุม

ร่างกายและอารมณ์อยู่จะคลายลง เปิดทางให้ความปวดร้าวของ

ร่างกายประท้วงขึ้นมาได้



Way’h  43

“เจบ็...” เสยีงพมึพ�าแผ่วดงัขึ้น เธอทั้งมนึงงทั้งสงสยั ว่าท�าไม

ความฝันถงึได้เจบ็ขนาดนี้

“ขอโทษ...” เจ้าของเสยีงห้าวกระซบิชดิหน้าผาก พรมจูบแผ่ว

เบาอย่างปลอบขวัญไปทั่วหน้า...โดยไม่ยอมถอยออกห่าง แถมยังดึง

มือบอบบางที่พยายามยกขึ้นผลักไส มาไล่จูบไปตามปลายนิ้ว ก่อน

ตรงึจมุพติที่กลางฝ่ามอืนุ่ม...ให้ความรู้สกึราวกบัถูกไฟฟ้าสถติ

“ฮื้อ...” หญงิสาวครางประท้วง เมื่อรมิฝีปากร้อนแตะทรวงอก

นุ่มแผ่วเบา ก่อนจะกลืนกินความหวานละมุนนั้นด้วยจุมพิตเว้าวอน 

ปลายลิ้นร้อนปลกุเร้าร่างน้อยจนหวั่นไหวกบัสมัผสัที่เรยีกร้องเอาแต่ใจ 

จนไม่อาจปฏิเสธไหว เมื่อชายหนุ่มพรมจุมพิตลงบนแก้ม กระซิบที่ 

รมิหูเสยีงหอบพร่าว่า 

“ขออกีทนีะ...นะ” 

ลมหายใจอุ่นที่คลอเคลียแก้มและสัมผัสที่ยังแนบแน่นกันนั้น 

ท�าให้แก้มใสที่ซบัสแีดงเรื่อจากฤทธิ์แอลกอฮอล์อยูแ่ล้วยิ่งแดงก�่า เมื่อ

รู้รบัได้ถงึร่างกายอกีฝ่ายที่...ที่...ทั้งๆ ที่เหมอืนเขาเพิ่ง...เพิ่ง...ไปเมื่อกี้นี้ 

เองไม่ใช่เหรอ!

มนัเป็นความฝันแบบที่ควบคมุไม่ได้ เอาแต่ใจและเรยีกร้องไม่

สิ้นสดุ แต่ในเมื่อมนัเป็นฝัน และคงไม่ได้มแีบบนี้บ่อยๆ หญงิสาวจงึ

ปล่อยวางทกุสิ่ง ทิ้งทกุความยบัยั้งชั่งใจแล้วปล่อยตวัปล่อยใจเตลดิไป

กบัร่างกายที่เรยีกร้องหาการเตมิเตม็ เหมอืนไม่ยอมอิ่มตามแต่เขาจะ

พาไป

ยังดีที่เมื่อตื่นจากฝัน ความเจ็บร้าวระบมไปหมดทั้งตัวนี้คงจะ

ไม่ตามตดิไป...

ใช่ไหมนะ
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ไม่ใช่ความฝัน!

พร�าพรรษรบัรู้ความจรงิแบบสดุจะชอ็ก หญงิสาวอยู่ท่ามกลาง

กองหมอนและผ้าห่มหนาที่รัดพันร่างกายอันร้าวระบมไว้ราวกับตัว

หนอน นกึอยากมดุหายเข้าไปในโปงผ้าห่มนั้นและไม่ต้องโผล่ออกมา

พบหน้าใครอีกเลย...เหมือนตัวดักแด้ที่ตายอยู่ในรังไหม โดยไม่ได ้

ออกมาเป็นผเีสื้อ

หลังจากบ่ายสามโมงที่เธอตื่นจากอาการเมาค้างและปฏิเสธ

อาหารที่เขาเสนอให้ แต่ก่อนจะทนัได้ขอตวัออกไปให้ไวและไกลที่สดุ 

เขากเ็หมอืนจะรูท้นั...และยงัรูอ้กีด้วยว่าเธอไม่มปัีญญาจะขดัขนืได้ ถ้า

เขาเข้าประชิดตัวแบบ...แบบเมื่อตลอดสามชั่วโมงที่แล้วที่เขาคว้าตัว

เธอไว้ และพร�าพรรษกไ็ม่ได้ลกุจากเตยีงไปไหนได้อกีเลย

น่าโมโหที่เขาท�าราวกบัเธอเป็นผูห้ญงิแบบที่เขาเรยีกหามาเป็น

เพื่อนร่วมเตียงได้ง่ายๆ และที่น่าโมโหยิ่งกว่าคือ...เธอดันยินยอม

พร้อมใจไปกบัเขาอกี!

หญงิสาวอยากทึ้งผมตวัเอง หรอืไม่อย่างนั้นกเ็อาหวัโขกหมอน

ขนเป็ดนี่ให้ตายไปเลย

นี่มนัไม่ใช่เธอเลยสกันดิ ไม่ใช่เลยสกันดิเดยีว!

4
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ยงัดอียู่หรอกที่เขายงัไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร เพราะยงัเฝ้าเพยีรถาม

ไม่เลิกราถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ อายุ จนหญิงสาวอดประชด 

กลบัไปไม่ได้

“ถามขนาดนี้คณุจะส�ารวจส�ามะโนประชากรหรอืไง” 

การลืมตัวเผลอปากไวปากคมใส่เขาหนนั้น...ผลของมันสร้าง 

ดาเมจต่อหัวใจชนิดมาตรวัดแรงสั่นสะเทือนขนาดสิบริกเตอร์ก็ยังเอา

ไม่อยู่ เพราะทนัททีี่พูดจบ ดวงตายิ้มได้คู่นั้นกท็อประกายวาววบัทนัท ี

และก่อนที่หญิงสาวจะได้ทันตีความความหมายในดวงตาคู่นั้นส�าเร็จ 

มอืใหญ่กเ็อื้อมมาคว้าเอวบางรวบเข้าหาตวั 

พร�าพรรษไม่รู้ว่าอะไรเร็วกว่ากันระหว่างมือเขากับริมฝีปากที่

ประกบเข้ามาเหมอืนลงโทษปากเสยีๆ ของเธออย่างหนกัหน่วงยาวนาน 

ลกึซึ้งและร้อนแรงจนลมหายใจสั่นสะท้าน เมื่อเขาคลายจมุพติ ถอย

ห่างออก พอให้มรีะยะที่จะมองดวงหน้าเธอได้ถนดั ดวงตาด�าจดัคูน่ั้น

กจ็้องเอาๆ ราวกบัจะมองให้ทะลถุงึก้นบึ้งหวัใจ ถงึในหวัสมองเธอว่า 

คดิอะไรอยู่

แต่ขอโทษทเีถอะ ผู้หญงิอย่างพร�าพรรษไม่ได้เกดิมาเพื่อให้ใคร

อ่านได้ง่ายๆ หรอกนะ แม้นิ้วมอืร้อนที่ไล้ไปตามรมิฝีปากเห่อช�้าเพยีง

แผ่วนั้นจะให้ความรู้สึกวาบหวิวอย่างร้ายกาจ จนแทบอยากกระโจน

เข้าหาเขาเสยีเอง!

“คณุเป็นใคร” น�้าเสยีงของเขาคราวนี้นุ่มนวลลง

แต่นั่นมนั...หลงัจากที่บดบี้ขยี้ขย�้าคนอื่นจนหน�าใจไปแล้วนี่!

พร�าพรรษพยายามเบือนหน้าหนีสายตาดูดวิญญาณคู่นั้น แต่

ไม่ส�าเรจ็ มอืใหญ่ใช้เพยีงปลายนิ้วกห็มนุคางเธอกลบัมาได้

ไม่ได้รุนแรงแต่หญิงสาวสังหรณ์ใจว่า ถ้าขัดขืนอาจไม่เหลือ

ความนุม่นวลอกีต่อไป เธอจงึฝืนหนักลบัมาสบนยัน์ตาคมเข้มที่เตม็ไป

ด้วยพลงัสะกดใจอนัน่าหลงใหล และยงัเปี่ยมไปด้วยประกายอ�านาจ
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อนัคกุคามที่เหมอืนบงัคบัไม่ให้ปฏเิสธหรอืโกหกเขาได้ง่ายๆ ขณะสั่ง

“บอกชื่อคณุมา”

พร�าพรรษถอนใจ ก่อนจ้องเขากลบัไปตรงๆ ไร้จรติมารยา ไร้แวว

ความอ้อนวอนขอ ไร้ความหวั่นไหวต่ออ�านาจคุกคามจากตาคมเข้ม 

คู่นั้น

“สิ่งที่คุณควรถามส�าหรับผู้หญิงที่เจอกันในลักษณะนี้ควรเป็น

เมื่อไหร่จะไปจากที่นี่มากกว่านะ ค�าตอบคอืเสื้อผ้ามาถงึเมื่อไหร่ ฉนั

ไปเมื่อนั้นแหละ ขอบคณุที่ให้นอนค้างด้วย มนั...เอ่อ...มนั...มนัดมีากๆ” 

เธอพูดค�าท้ายๆ อย่างตะกกุตะกกัแผ่วหววิ แก้มเปลี่ยนเป็นสเีข้มขึ้น 

พร้อมกบัก้มหน้าหลบสายตา จากที่ทแีรกแสดงความมาดมั่นเป็นการ

เป็นงานสดุๆ

นั่นท�าให้พร�าพรรษไม่ทนัเหน็ดวงตาที่ทอประกายวาววบัเข้มขึ้น

ของคนตรงหน้า เมื่อฟังเธอจนจบ เขาก็ตีความได้ว่า เธอพร้อมจะ

กระโจนหนไีด้ตลอดเวลาถ้าหาเสื้อผ้าเจอ มอืใหญ่ตะปบคว้าข้อมอืบาง

เอาไว้แน่น เมื่อหญิงสาวขยับถอยห่างออกมาราวอยากหนีไปให้ไกล

เสยีเดี๋ยวนี้ 

พร�าพรรษเงยมองด้วยสายตาตั้งค�าถาม

“อยากไปจากที่นี่มากงั้นหรือ” อาคเนย์ถามเสียงเรียบ สีหน้า

อ่านไม่ออกนั้นท�าให้คู่สนทนาเผลอพยกัหน้าตอบไปตามจรงิ

“อื้อ”

เป็นค�าตอบที่ยิ่งเรยีกประกายเข้มข้นจากดวงตาคู่นั้น

โมโห ท�าไมต้องโมโหด้วย เขาควรโล่งใจไม่ใช่เรอะที่เรื่องจะจบ

ลงโดยไร้การต่อรองใดๆ

“ไปโดยไม่บอกชื่อ ที่อยูต่ดิต่อ หรอืเบอร์โทรศพัท์ไว้เลยหรอืครบั” 

น�้าเสยีงเขายิ่งเข้มขึ้นอกีระดบัและมรีอยคาดคั้นแปลกๆ

แต่หญงิสาวอย่างพร�าพรรษนั้นเหมอืนคนตายด้านทางการรบัรู้
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ความรู้สกึของคูส่นทนามานานเกนิไป นานจนไม่รูต้วัเลยสกันดิว่า เธอ

ได้ไปจดุชนวนระเบดิเข้าให้แล้ว

“อมื...ฉนัว่าฉนัน่าจะต้องไปธรุะน่ะ” เธอขมวดคิ้วเรยีวนดิๆ เค้น

ความคดิอย่างโมโหตวัเองที่เริ่มจะตดินสิยัไม่จ�าเองแล้วว่าวนัๆ ต้องท�า

อะไรบ้าง ต้องให้สามเลขาฯ คอยบอกตารางนดั

“ธุระส�าคัญ?” ค�าถามคราวนี้มาพร้อมน�้าเสียงเย็นเยียบ แต่

ดวงตาคนถามลุกโพลงร้อนแรงราวกับมีเปลวไฟแผดเผาด้วยความ

โกรธ ซึ่งเป็นระดบัอารมณ์ที่ต่อให้คนโง่แค่ไหนกต็้องดูออกแล้ว

พร�าพรรษผงะถอยอย่างตกใจ ก่อนพบว่าท�าไม่ได้...ข้อมือเธอ

ยงัตกเป็นตวัประกนัอยู่ในอุ้งมอืของเขาที่จบัไว้แน่นหนา ให้ความรู้สกึ

ราวกบัว่า...เขาจะไม่ปล่อยมอืนี้ไปตลอดกาล

“อ่า...เอ่อ คณุโมโหอะไรอะ” 

ทั้งที่ควรโล่งใจแท้ๆ ถ้าเป็นภาสกรได้ยินผู้หญิงที่นอนด้วยพูด

แบบนี้คงดใีจแทบตาย

“คณุบอกว่าต้องย้ายออกจากที่อยู่เดมิไม่ใช่เรอะ”

ค�าถามนั้นเรยีกแววตาตื่นตระหนกจากคนตรงหน้าได้เป็นอย่าง

ด ีหญงิสาวเบกิตากว้าง สหีน้าตกตะลงึนั้นตั้งค�าถามโดยไม่ต้องถาม

เลยว่าเขารู้ได้อย่างไร

“คณุบอกผมตอนเมาว่าคณุต้องหาที่อยูใ่หม่ คณุจะไปดบู้าน...” 

เขาเฉลยก่อนส�าทับ “บ้านที่มีสระว่ายน�้ากับประตูระเบียงที่เหมือน

ประตูบ้านผม”

อยากอทุานค�าว่า ‘ฉบิหาย!’

ให้ตายส!ิ

ตอนเมาเธอเผลอเล่าอะไรออกไปบ้างวะเนี่ย

แววตาเจ้ากรรมช่างหวั่นไหวผดิกบันสิยัตายด้านของเจ้าตวัเป็น

ที่สุด เพราะมันอดไม่ไหวที่จะเหลือบมองไปที่สระว่ายน�้าตามที่เขา 
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พูดถงึ รองเท้าส้นสงูสแีดงยงัคงนอนตะแคงอยูท่ี่เดมิ เพิ่มเตมิคอืความ

ทรงจ�าร้อนแรงเริ่มคนืกลบัมาเกอืบครบถ้วน

ความทรงจ�าที่...ที่จ�าได้แล้วว่า ตวัเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อน...

อาคเนย์มองดวงหน้าเล็กที่แดงซ่านเหมือนระลึกความทรงจ�า

เมื่อคืนได้แล้ว นั่นท�าให้ความโกรธของชายหนุ่มมอดดับลงได้อย่าง 

น่าอศัจรรย์

“ไว้ผมจะพาไปดรูอบๆ นะ” เขาบอกพร้อมกบัดงึแขนเธอเข้าหา

ตวั ขณะหญงิสาวขนืตวัไว้ มองมาด้วยแววตาสงสยัเหมอืนยงัไม่เข้าใจ

ค�าพูดเขา

“ก็คุณอยากมีบ้านใหม่ที่มีสระว่ายน�้าไง ที่นี่ก็มีพร้อมเลย 

โครงการเพิ่งสร้างเสร็จ ผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ยังไม่ถึงสามเดือนเลย” 

ค�าบอกนั้นเรยีกสหีน้าเหลอหลา เพราะตกตะลงึตาค้างจากพร�าพรรษ

ได้เป็นอย่างดี

“ดะ...เดี๋ยวนะ นี่คณุ...คณุจะชวนให้ฉนัมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเรอะ” 

สีหน้าหวาดผวานั้นท�าให้คนที่เริ่มอารมณ์ดีขึ้นบ้างแล้วเริ่มขุ่นมัวอีก

ครั้ง เมื่อเหน็ร่องรอยการปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย น�้าเสยีงที่ใช้ถามจงึเริ่ม

หงดุหงดิอกีรอบ

“ใช่ คณุมปีัญหาอะไร” 

“ม!ี ฉนัไม่ย้ายมาที่นี่หรอก ฉนัจะไปหาบ้านใหม่ ไม่อยากอาศยั

อยู่บ้านใครอกีแล้ว” พร�าพรรษประกาศเจตนารมณ์ชดัเจน

“ด!ี” น�้าเสยีงอาคเนย์เข้มข้นปนกดัฟัน “งั้นกไ็ม่ต้องย้าย” 

พร�าพรรษเกอืบถอนใจโล่งอกอยู่ละ ถ้าเขาจะไม่พูดจนจบ

“อยู่ด้วยกนัซะที่นี่แหละ ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น!” 

พร�าพรรษอ้าปากค้างตาค้าง คอื...แบบนี้...กไ็ด้เหรอ...

“นี่คณุจะ...ลกัพาตวักกัขงัหน่วงเหนี่ยวฉนัเรอะ” 

“อ้อ...แม่นกฎหมายด้วย” ชายหนุ่มพยักหน้าด้วยสีหน้าพึง
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พอใจ แต่รอยยิ้มนั้นดู...โคตรไม่น่าไว้ใจเลย ตาคมหลบุต�่าลง จบัมอื

เธอมาสอดประสานกบันิ้วมอืเขา กมุไว้แน่นหนา “คณุบอกเองว่าไม่มี

ญาต ิไม่มใีครคบ ดงันั้นถ้าคณุหายตวัไปกค็งไม่มใีครตามหาและต�ารวจ 

กจ็ะไม่ท�าอะไร ถ้าไม่มใีครแจ้งความคนหาย” 

เขามองหน้าคนที่เบกิตากว้างอ้าปากค้างมองเขาอย่างตกตะลงึ 

สหีน้านั้นทั้งตกใจ ทั้งโกรธ ทั้ง...ร้ายกาจ

ผู้หญงิคนนี้ไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครข่มเหงได้ง่ายๆ สญัชาตญาณ

การต่อสู้ของเธอนั้นรุนแรงจนรู้สึกได้ และอาคเนย์ชักรู้สึกว่าเธออาจ

ประมอืกบัเขาได้สสูเีสยีด้วยซ�้าไป ยิ่งท�าให้เขาอยากไล่ต้อนเข้าไปใหญ่ 

ทั้งที่ไม่ใช่นิสัยของเขาเลยที่จะข่มขู่คุกคามผู้หญิง ที่จริงผู้หญิงทุกคน

ที่เขาเจอนั้นต้องเรียกว่ายิ่งกว่าเต็มใจเสียด้วยซ�้า ไม่เคยมีใครที่ให้

ความรู้สึกซับซ้อนน่าค้นหาแบบคนตรงหน้า และ...ที่เขาต้องยอมรับ

กบัตวัเองคอื การได้ไล่ต้อนเธอ ต่อปากต่อค�ากบัเธอ ได้บลฟัเธอ...มนั

สนกุชะมดั!

นี่เขาเป็นซาดสิม์ไปแล้วหรอืไง

ย�้าอกีท ีการรงัแกผู้หญงิไม่ใช่วสิยัของเขา ในสายตาเขาผู้หญงิ

เป็นเพศที่ไร้ทางสูแ้ละไม่ควรไปขดัแย้งวอแวด้วย...ยกเว้นคนตรงหน้าที่

เชดิหน้าสูง ตาด�าจดัทอประกายวาววบั

“มสี ิคนแจ้งความ อย่างน้อยคนที่ท�างานฉนักต็้องตามหา ถ้า

หากฉนัหายไป” 

ใช่ วันอาทิตย์นี่ยังไม่เท่าไร แต่ถ้าวันจันทร์เธอยังไม่โผล่ไปที่

บรษิทั...ไม่อยากจะนกึภาพอนัน่าสยดสยองของห้องประชมุที่ไร้เงาหวั

ท่านประธานกับใบหน้าของบรรดาบอร์ดผู้บริหารสันดานเสียพวกนั้น

เลย

แล้วแถม...ถ้าบอร์ดผูบ้รหิารทั้งคณะพากนัชกัแถวขึ้นโรงพกัเพื่อ

ไปแจ้งความว่า ‘ประธาน’ หายขึ้นมานะ...ฮึ่ม!



50  Night to need you  คืนปรารถนา วิวาห์สลับรัก

“ดีเลย” อาคเนย์ยิ้มกว้างจนตาหยี แต่กลับมีประกายวิบวับ

บาดตาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

“งั้นผมก็แค่ให้คนเช็กไปตามโรงพัก หารายชื่อผู้หญิงที่ถูกแจ้ง

หายไว้ แล้วผมกจ็ะได้ทั้งชื่อ ที่อยู ่เบอร์โทร. เลขที่บตัรประชาชนตลอด

จนประวัติการศึกษาและสถานประกอบการที่รับคุณเข้าท�างาน แบบ

วนัสตอปเซอร์วซิเลยทเีดยีว” 

เขายกมอืเธอขึ้นสูง และเลม็จมุพติไปตามปลายนิ้วน้อยๆ ที่มี

เลบ็ตดัสั้นตะไบจนขอบมนสะอาดตาและนุม่มาก ขณะเจ้าของมอืหน้า

เหลอ ตาค้างอ้าปากค้างไปสกัพกักว่าจะหาเสยีงของตวัเองเจอ

“นี่คุณเป็นคน...เหลี่ยมจัด เจ้าเล่ห์ จอมวางแผน ไร้ศีลธรรม

แบบนี้มานานแล้วเหรอ” พร�าพรรษทนไม่ไหวสดุๆ จนเผลอหลดุนสิยั

ร้ายกาจออกมา ค�าถามปนแอบด่านั้นเต็มไปด้วยการเสียดสีจิกกัด 

ใส่ความเชอืดเฉอืนเข้าไปไม่ยั้ง 

แทนที่จะโกรธ เขากลับหัวเราะราวกับได้รับค�าชมที่ถูกใจเสีย

อย่างนั้น ดวงตายิ้มได้ทอประกายวบิวบั

“บอกตรงๆ ว่ามบ้ีาง ส่วนใหญ่มกัท�าแบบไม่ให้เป้าหมายรูต้วั...

เพิ่งมคีณุเป็นคนแรกแหละ ที่ผมเปิดเผยไม่ปิดบงั” คนพูดไม่พูดเปล่า 

ยังดึงแขนเข้าหาตัว ลากเอาคนตัวเล็กติดมาด้วย ก่อนตวัดแขนโอบ

รอบร่างบางไว้แน่นหนา

“ดใีจไหมที่ได้รบัเกยีรตนิี้” ค�าถามมาพร้อมกบัรอยยิ้มที่ประชดิ

ตวัจนตาพร่า

เขามนั...แบดกายชั่วร้ายและหล่อล�่า!

โอ๊ย...ท�าไมพระเจ้าต้องสร้างผู้ชายร้ายกาจคนนี้ขึ้นมาทดสอบ

จติใจเธอด้วย แค่นี้ชวีติเธอยงัไม่แย่พอหรอืไง

“เอาละ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน...บอกชื่อคณุมาเสยีดีๆ  เถอะ”

ถ้าเขายงัไม่เลกิบงการด้วยน�้าเสยีงเว้าวอนในระยะประชดิขนาด
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นี้ มหีวงัเธอได้บอกชื่อ นามสกลุ เลขที่บตัรประชาชน รหสับตัรเครดติ 

รวมถงึโอนเงนิในธนาคาร หุน้ และที่ดนิให้เขาอย่างไม่ต้องสงสยัแหงๆ

เข้มแขง็ไว้พร�าพรรษ!

ปลกุปลอบตวัเองก่อนสดูลมหายใจลกึ เงยขึ้นสบตาแวววบัคูน่ั้น 

อย่างจะประกาศสงคราม

“ไม่!”

อาคเนย์อึ้งไปพกัหนึ่ง เขามองดวงหน้าเลก็ๆ ที่ไร้เครื่องส�าอาง 

ไร้การปรงุแต่ง ไร้จรติของอสิตรใีดๆ เตม็ไปด้วยความเข้มแขง็ ดื้อดงึ 

และไม่ยอมแพ้ แม้เขาจะยอมถงึขั้นหว่านเสน่ห์เข้าใส่อย่างที่ไม่เคยท�า

กบัผูห้ญงิคนไหน แม้จะดหูวั่นไหวบ้างแล้ว แต่เธอยงัคงยดึจดุยนือย่าง

เหนยีวแน่น แววตาของหญงิสาวเข้มข้นขึ้น ขณะเปิดรอยยิ้มที่ทั้งยั่วเย้า

ทั้งร้ายกาจ

“ด!ี” 

ก�าลังคิดอยู่ว่า ที่เธอปฏิเสธเขามันดีตรงไหน พร�าพรรษก็ต้อง

หวีดร้องสุดเสียงเมื่ออยู่ๆ ถูกรวบเอวยกขึ้นจนตัวลอย ก่อนร่วงลง 

บนฟกูโดยมร่ีางหนาหนกัทาบทบัลงมา หญงิสาวเบกิตากว้าง แต่กค็นื

สตอิย่างรวดเรว็ เหตกุารณ์มนัเลยเถดิไปขนาดนี้แล้ว เธอไม่มอีะไรจะ

เสยีอกีแล้วนี่ เขาจะมปีัญญาคกุคามอะไรเธอได้อกี...

หญงิสาวคดิผดิ!

เขามนัผู้ชายร้ายกาจ! ร้ายกาจที่สดุในสามโลก!

พร�าพรรษได้แต่กรดีร้องอยู่ในใจ เพราะปากถูกประกบจูบหนกั

หน่วง มอืเลก็บางที่พยายามดิ้นรนขดัขนืถูกเขาใช้มอืใหญ่เพยีงแค่มอื

เดยีวกดตรงึไว้เหนอืศรีษะ ขณะมอือกีข้างเลื่อนลงหาทรวงอกนุม่ กอบ

กมุเคล้นคลงึอย่างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ที่เข้าไปส�ารวจพื้นที่ทกุตารางนิ้ว 

ของสมบตัใินครอบครอง และเหมอืนกบัสมัผสันั้นยงัไม่หน�าใจพอ เขา

จงึคลายจมุพติจากรมิฝีปาก เลื่อนสมัผสัร้อนรุ่มนั้นลงมากลนืกนิก้อน
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เนื้อนุ่มหยุ่นพอดมีอืนั้นอย่างหลงใหล

“ยะ...อย่านะ” 

ท้ายเสยีงเธอกลายเป็นสะอื้นปนกรดีร้อง เมื่อมอืร้อนๆ นั้นเลื่อน

ต�่าลงกว่าเดมิ เริ่มลงมอืส�ารวจพื้นที่ที่ท�าให้ร่างน้อยที่ถูกขงัไว้ในอ้อม

แขนตัวสั่น เสียงห้ามก็พลอยสั่นระรัวไปหมด แต่ไม่เป็นผลกับผู้ชาย

ร้ายกาจที่เพลิดเพลินกับการส�ารวจผิวเนื้ออ่อนละมุนด้วยปลายนิ้ว 

ร้อนรุ่มระคายผิว ซึ่งปลุกเร้าความทรมานอันแสนหวานจนร่างบาง 

สั่นระรกิ 

ความโหยหาบางอย่างก่อตวัขึ้นจนพร�าพรรษรูส้กึเหมอืนเส้นเลอืด

จะลกุเป็นไฟ หวัใจเต้นแรงจนน่ากลวัว่ามนัจะแตกระเบดิออกมา แต่

ที่แตกระเบิดออกกลับไม่ใช่หัวใจที่เต้นระส�่าอยู่ แต่เป็นร่างกายที่ถูก

กระตุน้เร้าอย่างไร้ปราน ีความต้องการการเตมิเตม็เปิดเปลอืยหญงิสาว 

จนเธอพร้อมที่จะให้เขารกัอกีครั้ง...อกีหลายๆ ครั้ง แต่คราวนี้เขากลบั

ไม่ได้เรยีกร้องความปรารถนาจนสดุทางเหมอืนเช่นที่เคย

ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ที่เขาปล่อยแขนเธอเป็นอิสระ แต่หญิงสาวก็

ไม่มปัีญญาจะห้ามปรามขดัขนืยามเขาบกุรกุส�ารวจไปถ้วนทั่วแทบจะ

ทกุสดัส่วนด้วยสมัผสัทางร่างกาย มอืและรมิฝีปากร้อนที่ประทบัลงบน

เนื้อนุ่มที่ผ่านการถูกกระตุ้นเร้ามาอย่างหนกัหน่วง 

เสียงปรามกลายเป็นเสียงครางสะอื้น เมื่อลิ้นร้อนกระท�าการ

ทรมานบริเวณอันแสนอ่อนไหวนั้น ทีแรกอย่างแผ่วเบายั่วเย้าเหมือน

ทกัทาย ก่อนจะทวคีวามร้ายกาจขึ้นทกุที

ถ้าเขาไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์ทางด้านนี้ เขาก็ต้องเคยทดลอง

ท�ามันกับผู้หญิงเป็นร้อยเป็นพันคนมาแล้วแน่...เขาถึงเชี่ยวช�านาญ

ขนาดนี้!

นั่นเป็นความคิดสุดท้ายก่อนสมองเธอจะขาวโพลนไปหมด  

เหตุผลและสติสัมปชัญญะหายไป เหลือเพียงประสาทสัมผัสเท่านั้น 
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ที่ยงัท�างาน...อย่างหนกัหน่วง

ลิ้นร้อนๆ ช�าแรกลกึดูดดื่มเธออย่างกระหาย เรยีกเสยีงกรดีร้อง

อย่างยอมจ�านนได้ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เขายังไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้  

พร�าพรรษกรดีร้องออกมาอกีเมื่อสมัผสัได้ถงึการรกุรานที่ยิ่งหนกัหน่วง 

กระตุ้นให้อารมณ์พุ่งขึ้นสูงลิบและทุกครั้งที่พร�าพรรษรู้สึกเหมือน

อารมณ์พุง่ขึ้นจนสดุ เขากย็ิ่งทรมานเธอหนกัขึ้นจนอารมณ์ที่เธอไม่รูจ้กั 

ไม่เคยรูว่้ามมีนัมาก่อนพลอยไต่สูงขึ้น สูงขึ้นจนแทบแตกระเบดิออกมา

“อาคเนย์...” ชื่อนั้นลอยล่องอยู่ในท่ามกลางเพลิงอารมณ์อัน

แผดเผา พร�าพรรษกะพรบิตาพร่าเบลอสบดวงตาคมเข้มที่อยูใ่กล้หน้า 

เขาเปิดรอยยิ้มร้ายกาจ ขณะเคลื่อนใกล้เข้าหา สดัส่วนแกร่งร้อนเบยีด

บดเนื้อตวันุ่มหวานที่ชุ่มฉ�่าไปด้วยอารมณ์ปรารถนา แล้วรกุล�้าเข้าไป

ในเส้นทางเลก็แคบทลีะนดิ 

“ผมชื่ออาคเนย์” เขากระซิบแผ่วพร่าย�้าเตือนเธอ ขณะค่อยๆ 

เขยื้อนเข้าไปอย่างจะให้คนตวัเลก็ใต้ร่างเขารบัรู้ถงึทกุอณูเนื้อที่ค่อยๆ 

เตมิเตม็ทกุตารางนิ้วที่เขาเคลื่อนผ่าน จดจ�าชื่อพร้อมสมัผสัระอรุ้อนที่

เสยีดแทรกเข้ายดึครองเป็นเจ้าของเธอ สมัผสัทกุๆ อารมณ์ ทกุความ

รุม่ร้อนหวามไหวที่เขาเป็นคนปลกุเร้ามนัขึ้น จบัจองทกุความอ่อนไหว

ที่ยินยอมให้เขาเติมเต็มอารมณ์ปรารถนาอันซ่านระริก บีบรัดเขาจน

รู้สกึได้เป็นอย่างดี

แต่แล้วเขากลบัหยดุยั้งตวัเองไว้ ไม่ยอมให้เธอได้สมปรารถนา 

รับรู้ถึงความทรมานที่บีบรัดแก่นกายแนบแน่นระรัวเมื่อร่างน้อยถูก 

ปลกุเร้า หญงิสาวอดัอั้นด้วยความทรมานที่ไร้ทางออกจนต้องหยดักาย

ขึ้นหา แต่เขากย็งัไม่ยอม ชายหนุม่เขยื้อนดวงหน้าหล่อเหลาก้มลงแนบ

ดวงหน้าหญงิสาว จบูซบัทั่วผวิหน้าเนยีนที่แดงซ่านด้วยแรงอารมณ์นั้น 

ก่อนขบเม้มติ่งหูนุ่มนิ่ม กระซบิเสยีงแผ่วพร่า

“บอกชื่อคณุมา”
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“ฮื้อ...” หญงิสาวครางประท้วง ขณะสายตาที่มองมามทีั้งความ

ปรารถนาเร่าร้อนอนัแผดเผาและความดื้อรั้นขดัขนืไม่ยนิยอม มอืเลก็

ไขว่คว้าจกิต้นแขนเขาไว้ รมิฝีปากอิ่มขบแน่น ขณะลมหายใจถี่กระชั้น

“บอกมาเหอะ นะ” เขากระซบิเสยีงพร่า ลมหายใจอุ่นๆ รนิรด

ไปทั่วแก้มและซอกคอขาวขณะที่การสอดประสานอันแนบแน่นของ

เรือนกายเร่าร้อนเร่งเร้าเขาจนต้องการปลดปล่อย แต่เขายังใจร้าย

ทรมานเธอ โดยไม่ยอมเคลื่อนไหวให้ความอดัอั้นนั้นบรรเทาลง

“ฮื้อ...ไม่เอา...อย่าแกล้ง” พร�าพรรษวอนขอแทบเป็นสะอื้น แต่

ยงัไม่ยอมเอ่ยในสิ่งที่เขาต้องการ จนคนตวัโตที่ทาบทบัตวัเธอต้องซบ

หน้านิ่ง ข่มใจจนเหงื่อซมึหยดต้องร่างน้อยใต้ร่าง พกัหนึ่งกว่าที่เขาจะ

ข่มความต้องการจนสามารถเจรจาต่อได้ด้วยน�้าเสยีงเว้าวอน

“ไม่แกล้ง เอาจรงิ แลกเปลี่ยนกนั นะ...บอกชื่อมา แล้วผมจะ

ให้สิ่งที่คณุต้องการ” คนพดูย�้าด้วยการเขยื้อนออกนดิเดยีวก่อนกดตรงึ

ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม และยิ่งปลุกความกระหายให้ยิ่งทรมาน จนมือเล็ก

จกิไหล่กว้าง ร่างบางสั่นระรกิพยายามเขยื้อนตวัอย่างทรมาน แต่ตดิที่ 

เขาตรงึเธอไว้ด้วยกายแกร่งไม่ยอมขยบัเสยีท ี

หญงิสาวแทบกรดีร้องกบัผู้ชายเหลอืทนตรงหน้า อดึอดัจนต้อง

ไขว่คว้ามอือย่างไร้จดุหมาย แต่การดิ้นรนเลก็ๆ ของเธอกลบักระตุน้ให้ 

คนตวัใหญ่กว่าต้องสูดลมหายใจลกึอย่างข่มกลั้น แค่นั้นกเ็พยีงพอแล้ว

ที่จะท�าให้คนใต้ร่างตาเป็นประกายวาว พร�าพรรษเริ่มลูบกล้ามเนื้อ 

ตงึแน่นของชายหนุ่ม เลยีนแบบวธิทีี่เขาท�ากบัเธอ ผนวกกบัสมัผสันั้น

ให้ความรู้สึกดีเลิศ หญิงสาวเลยลืมตัวลืมอายโอบคอเขาดึงลงมาหา 

แล้วเริ่มต้นจมุพติเว้าวอนเสยีเอง

อาคเนย์สบถอยู่ในใจ เมื่อนางมารตวัน้อยในอ้อมแขนเรยีนรู้ได้

ไวผดิคาด สาบานได้ว่าเมื่อคนืนี้ใต้ฝักบวัแบบเรนชาวเวอร์ เธอยงัเป็น

สาวพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ไม่ประสากับเรื่องบนเตียงอยู่เลย 
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และแทนที่ความไร้เดียงสานั้นจะท�าให้เขาหมดอารมณ์หรือเบื่อหน่าย 

มันกลับมีแรงดึงดูดอย่างร้ายกาจ กระตุ้นให้เขาอยากเป็นคนสอนให้

เธอรูจ้กัรสรกัและอารมณ์อนัน่าหลงใหลนี้ด้วยตวัเอง...กบัเขาแค่ล�าพงั 

บางทีเขาอาจพาเธอไปพรีฮันนีมูนที่ต่างประเทศสักสามหรือหกเดือน

เพื่อค่อยๆ สอนบทรกัให้

แต่แม่สาวเวอร์จินที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนยังอายหน้าแดงอยู่เลย 

ยามพูดจาคลุมเครือถึงความสัมพันธ์อันหมิ่นเหม่ของเขากับเธอ แต่ 

ชั่วพริบตาที่เขาคิดว่าควบคุมรังแกเธอให้จนมุมได้...แม้ว่าตัวเองจะ

ทรมานแทบตายกเ็หอะ ยายตวัแสบกลบัเรยีนรู้ที่จะตอบโต้ได้ส�าเรจ็! 

แม้จะยงัเรยีกไม่ได้ว่าเก่งกล้า แต่...สมัผสัอนักล้าๆ กลวัๆ ที่พยายาม 

เรยีกร้องเขากลบัรญัจวนใจยิ่งกว่าที่เคยได้รบัจากสาวเป่ียมประสบการณ์ 

คนไหนเสยีอกี

เธอมนันางมารร้ายชดัๆ 

อาคเนย์บอกตัวเองยามที่ความอดทนขาดผึงลง เขาถอดถอน

ออกมาเกอืบสดุ จนร่างน้อยผวาตาม เอื้อมมอืเลก็ไขว่คว้าเขาไว้ ซึ่ง

อยากบอกเหลอืเกนิว่าไม่จ�าเป็นสกันดิ

แค่นี้เขากไ็ปไหนไม่รอดแล้ว!

ชายหนุ่มคิดขณะพุ่งโผนกลับคืนจนสุดล�า รู้สึกถึงทุกการบีบ 

รดัรงึอนัแสนหวานของร่างน้อยที่สั่นกระตกุ เขาช้อนสะโพกนุม่ขึ้นขณะ

เบยีดอดักระหน�่าหนกัอย่างอดใจไว้ไม่อยู่อกีต่อไป

ร่างน้อยไหวโยกตามจังหวะรุกเร้าอันป่าเถื่อน ผมยาวยุ่งเหยิง

สยายเต็มหมอน ร่างขาวละมุนของเธอเต็มไปด้วยรอยจูบจากการ 

ถูกรกัมาตลอดคนื เสยีงครางหวามแสดงถงึอารมณ์อนัแสนอ่อนหวาน

ที่เขาได้จบัจองเป็นเจ้าของแต่เพยีงผู้เดยีว

ร่างน้อยถูกจับพลิกพาไปอีกหลายครั้งหลายท่วงท่าที่จะท�าให้

เขาเสียดแทรกกระแทกได้ลึกซึ้งหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิม เรียกเสียงกรีด
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ร้องรญัจวนจนแหบแห้งจากคนที่เขาเรยีกร้องรสหวานล�้าจากเธออย่าง

เอาแต่ใจ...แต่เขาบงัคบัเธอได้แค่เฉพาะเรื่องบนเตยีง นอกเหนอืจากนั้น

ไม่ว่าเป็นการชวนให้มาอยู่ด้วยกนั หรอืแค่อยู่กบัเขาให้นานขึ้นอกีนดิ 

ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องต้องห้ามที่เจ้าตัวขีดเส้นไว้ไม่ให้ทั้งตัวเองและ

เขาข้ามไป มีเพียงสัมพันธ์ทางกายเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นที่เธอยอม 

และท�าท่าเหมือนพร้อมจะลืมทุกเรื่องราวไปเสียด้วยซ�้า หากก้าวพ้น

จากเตยีงเขาได้

ไม่เคยมคีรั้งไหนที่อตัตาความเป็นผู้ชายของเขาโดนท้าทายเท่า

ครั้งนี้เลย...ถูกท้าทายโดยแม่สาวเวอร์จนิที่จูบยงัไม่เป็นเสยีด้วยซ�้า!

ชายหนุ่มพลิกร่างน้อยให้นอนหงาย ขณะครอบครองอยู่เหนือ

ร่างเธอ หญิงสาวร่างเล็กบางจนเหมือนจะแตกเป็นชิ้นๆ ยามถูกเขา

โหมรักหนักหน่วง แต่เขาก็อดใจไว้ไม่ไหวจริงๆ อาคเนย์จูบหนักๆ  

หนักหน่วงเท่าๆ กับที่กระแทกลึกถี่รัวราวกับจะรีดความหวานของ 

รสรกัทกุหยาดหยดออกจากร่างของเธอ ปิดกลั้นเสยีงครางหวามด้วย

รมิฝีปากร้อนผ่าว 

เธอผลกัดนัให้อ้อมแขนเลก็โอบกอดเขาอย่างไร้ปัญญาจะขดัขนื

แรงปรารถนาที่เขาเรยีกร้อง มนัหนกัขึ้น แรงขึ้น ระรวัขึ้น แต่อ่อนหวาน

ลกึซึ้งจนสองร่างแทบหลอมรวมกนัเมื่อถงึจดุหมาย

เป็นไคลแมกซ์ที่พาอารมณ์ไปสูจ่ดุสมหวงัยิ่งกว่าครั้งใดที่เขาเคย

รู้สกึ

อาคเนย์พลิกตัวลงนอนเคียงข้างร่างน้อยที่ยังตัวสั่นด้วยแรง

อารมณ์เรงิร้อนไม่ต่างจากเขาเท่าไร 

นานกว่าที่คลื่นอารมณ์จะสงบลง มือใหญ่เกลี่ยผิวแก้มที่ให้

ความรู้สึกละมุนนั้นอย่างเผลอไผล จนหญิงสาวต้องตะปบมือเขาไว้

ก่อนสมัผสัซึ่งให้ความรูส้กึเหมอืนมกีระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ไหลผ่านผวิเนื้อ

จะท�าให้อะไรๆ เตลดิเปิดเปิงไปอกีรอบ 
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ดวงตาสดี�าจดัของหญงิสาวเปิดขึ้นสบตาเขา คราวนี้ไม่แวววาว

ฉ�่าหวานเหมือนตอนที่หลงอยู่ในโมงยามพิศวาสในกันและกันอย่าง 

เมื่อครู่ สีหน้าดื้อดึงและเป็นการเป็นงานแบบคนที่ตั้งสติได้และเคย

ควบคุมทุกอย่างในชีวิตตัวเองคืนกลับมาสู่ดวงหน้าเล็กอีกครั้ง ท�าให้

เขาอยากใช้วธิกีารชั่วร้ายเขย่าอตัตาเธออกีสกัรอบ...หรอืหลายๆ รอบ 

ติดแต่พอเขาขยับตัว มือบางก็รีบยกขึ้นกางกั้นไว้ สีหน้าขัดใจข่มใจ

ยามฝืนเจรจา

“ฉนัหวิแล้ว...หวิมากๆ ด้วย” คนพดูปรายตามองท้องฟ้าที่ก�าลงั

จะเปลี่ยนส ีดูเหมอืนทั้งคู่ท�าเวลาช่วงบ่ายหายไป...บนเตยีง

“คณุคงไม่ใจร้ายปล่อยให้ฉนัหวิตายหรอกใช่ไหม” 

ค�าถามนั้นท�าให้เขานกึได้ว่า เธอยงัไม่ได้กนิอะไรตั้งแต่เมื่อคนืนี้ 

นั่นท�าให้ดวงตาของชายหนุ่มอ่อนแสงลง ก่อนชะโงกตัวไปจูบหนักๆ  

ที่หน้าผากและแก้มใส

“นอนรอไปก่อน เดี๋ยวเอาข้าวมาให้”

คนพูดขยุ้มผ้าห่มมาหุ้มร่างเปลือยเปล่าขาวจัดเอาไว้ ก่อนจะ

ลกุหายไป

เดี๋ยวส!ิ ไม่ใช่แบบนี้ส!ิ ไม่ใช่เอาข้าวมาให้!

นายควรจะหาเสื้อผ้าให้ฉันใส่ไปนั่งกินที่โต๊ะอาหารอย่างคน 

มอีารยะเขาท�ากนัไม่ใช่เรอะ

อตีาบ้า!

พร�าพรรษแทบกรีดร้องอย่างโมโห ขณะมุดตัวเข้าไปในโปง

ผ้าห่ม และไม่อยากออกมาจากในนั้นอกีเลย


