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ปราณธรในวยัสามสบิเก้า หล่อเหลา สูงใหญ่ สมาร์ต เป็น 

ซีอีโอของบริษัทในเครือไมเนอร์ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว ไมเนอร์มี

ธรุกจิหลากหลาย ทั้งโรงแรม ภตัตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม เขา

เป็นผู้ชายเจ้าชู้ หวงชีวิตโสด ด้วยเหตุที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัต ิ

ทรพัย์สมบตั ิ และสตปิัญญา จงึขึ้นท�าเนยีบหนุ่มไฮโซที่ชวนหลงใหล

ในล�าดบัต้นๆ ของเมอืงไทย

ในชีวิตไม่เคยขาดแคลนผู้หญิง มีสาวๆ ดาหน้ามาให้เลือก

มากมายและเขาไม่เคยปฏเิสธ ยกเว้นเดก็สาววยักระเตาะหรอืสาวน้อย

บรสิทุธิ์ที่เขาพยายามเลี่ยง ไม่แตะต้อง ไม่ใช่เพราะเป็นคนดมีศีลีธรรม

อะไร แค่ไม่อยากเสี่ยงคกุเสี่ยงตะราง 

ปราณธรได้ชื่อว่าเป็นเสอืผูห้ญงิ เรื่องบนเตยีงขึ้นชื่อลอืชาในหมู่

สาวๆ จนได้ฉายาว่านกัรกัตวัยง ชายหนุม่ก�าลงัยนืเอามอืไขว้หลงั มอง

ผ่านผนังที่กรุด้วยกระจกไปยังการจราจรขวักไขว่เบื้องล่าง สมองคิด

อะไรไปเรื่อยเปื่อยขณะรอแขกรายล่าสดุ 

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้น เขาหนัมาเผชญิหน้า แล้วต้องประหลาด

ใจเมื่อพบว่าแขกรายล่าสุดเยาว์วัยและสวยมากๆ อย่างที่เลขานุการ

ว่า เธอมาในชุดเดรสสั้นสีเหลืองน่ารัก มีกระเป๋าสะพายข้าง สวม
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รองเท้าผ้าใบ เหนอืศรีษะมดัมวยจกุเดยีว

“นั่งส ิเลขาฯ บอกว่าเธออยากพบฉนั” ปราณธรผายมอืเชญิ 

เธอยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม ก่อนทรดุตวันั่งหน้าโต๊ะท�างาน ใน

จงัหวะเดยีวกบัที่เขากลบัมานั่ง

“คณุจ�าหนูได้ไหมคะ” เธอเริ่มต้นบทสนทนา

เขาต้องทวนความทรงจ�าจึงพยักหน้า “จ�าได้ เธอโตขึ้นมาก 

ทเีดยีว” 

สามปีก่อนลลษิามาหาเขาที่บรษิทันี้ในชดุนกัเรยีนชั้น ม. 3 เธอ

ตัวเล็กบอบบางจนแทบปลิวลม แต่วันนี้สูงโปร่ง มีเนื้อมีหนังมากขึ้น 

ตอนนั้นลลิษามาแนะน�าตัวว่าเป็นลูกสาวของลักษณา พร้อมกับยื่น

เอกสารหลกัฐานสตูบิตัร จากนั้นเอ่ยขอยมืเงนิเขาเพื่อไปรกัษาลกัษณา

ซึ่งป่วยเป็นมะเรง็ 

ลักษณาเป็นคนรักเก่าเขาสมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

ชื่อดงั เขาตั้งความหวงักบัลกัษณาว่าจะเป็นภรรยาและว่าที่แม่ของลกู 

แต่แล้วจู่ๆ เธอกห็ายไปจากชวีติเขาและออกจากมหาวทิยาลยัไปโดย

ไม่บอกไม่กล่าว เธอตดัขาดกบัเขาทกุทาง เขาตามไปที่บ้าน กไ็ม่ได้รบั

ความกระจ่างใดๆ จากพ่อแม่เธอ มารู้เหตุผลที่เธอจากไปก็ตอนที่ 

ลลิษาโผล่มาที่นี่ในครั้งนั้น ถึงได้รู้ว่าลักษณาหนีไปแต่งงานกับผู้ชาย

แก่คราวพ่อเพื่อชดใช้หนี้แทนครอบครวั 

เขาไม่รู ้ว่าชีวิตใครจะน�้าเน่ากว่ากัน ระหว่างคนหนึ่งหนีไป

แต่งงานกับชายแก่อายุคราวพ่อ กับอีกคนหนีไปหลบเลียแผลใจถึง

อเมรกิาและไม่กลบัมาอกีเลยตลอดสบิสามปีต่อมา และถ้าห้าปีก่อน

พ่อไม่ทั้งขู่ทั้งปลอบและเคี่ยวเข็ญให้เขากลับมาเมืองไทยเพื่อรับช่วง

กจิการต่อ เขากค็งยงัไม่กลบัมา ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งจบปรญิญาโทใบที่

สอง  

สามปีก่อนเขาแกล้งแหย่ไปว่าเงนิสี่ล้านไม่ใช่น้อยๆ ท�าไมถงึคดิ
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ว่าเขากล้าให้ เธอตอบว่า ‘เพราะเขาเป็นแฟนเก่าของแม่ ยงัไงกต็้อง

ช่วย’ ฟังแล้วอึ้งไปเหมอืนกนั เพราะเท่ากบัลลษิาไม่ตระหนกัว่าคนเป็น

แม่ท�าเรื่องเลวร้ายอะไรกบัเขาไว้บ้าง แต่ถงึกระนั้นสดุท้ายเขากป็ฏเิสธ

เธอไม่ลง ที่สดุเขยีนเชค็เงนิสดให้เธอในจ�านวนเงนิที่เดก็สาวต้องการ 

“ลกัษณ์เป็นไงบ้าง” เขาถามต่อ

“แม่เสยีแล้วค่ะ”

ปราณธรอึ้ง “เสียใจด้วย ศพอยู่วัดไหน ฉันจะไปเคารพศพ” 

ตอนรู้ข่าวลกัษณาป่วย เขายงัท�าใจไม่ได้กบัเรื่องราวในอดตี  เลยไม่

คดิไปเยี่ยมหรอืขอเบอร์โทร. จากเดก็สาว มาวนันี้พอรู้ว่าลกัษณาเสยี

ชวีติแล้ว จงึอดใจหายไม่ได้

“หนเูผาไปแล้วตั้งแต่วานซนื ครอบครวัเราไม่เหลอืใคร มแีต่หนู 

หนูเลยจดังานศพแค่สามวนั”

ปราณธรอึ้ง “ฉันเสียใจด้วย ว่าแต่เธอไม่เหลือใครอีกเลยหรือ 

คณุตาคณุยายหรอืไม่กค็ณุปู่คณุย่า”

“ไม่ค่ะ” ลลิษาส่ายหน้า “ตายายเสียไปนานแล้วตั้งแต่หนูยัง

เล็กๆ ส่วนปู่ย่า แม่พ่อไม่เคยติดต่อ ทางนั้นรับไม่ได้กับการแต่งงาน

ของพ่อแม่ กเ็ลยตดัขาดกนัตั้งแต่ตอนนั้น”

ปราณธรนกึเสยีใจแทนเดก็สาว “แล้วเธออยู่ยงัไงตวัคนเดยีว” 

ถามด้วยความปากไวแล้วนกึอยากกดัลิ้นตวัเองเพราะไม่ใช่ธรุะกงการ

ของเขา เธอไม่ใช่ญาตใิช่เชื้อ ท�าไมเขาต้องไปสงสารด้วย ตรงกนัข้าม

แม่เธอท�าให้เขาเจบ็ช�้าน�้าใจมามาก ฉะนั้นเขาไม่ควรสงสารหรอืเหน็ใจ

“ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่คะ มีใครอีกหลายคนในโลกนี้ที่ต้องอยู่ตัว 

คนเดียว หนูอยู่ได้ หนูวางแผนจะเรียนต่อ ป. ตรี จะขอทุนมหา’ลัย 

หรอืไม่กก็ู้กองทนุรฐั”

ปราณธรอึ้ง มองใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราตรงหน้าซึ่งไม่ปรากฏ

รอยหวาดหวั่นให้เหน็ ตรงข้ามมแีต่ความมุง่มั่น ลลษิาเป็นเดก็สวยคม



8  ร่ายรัก

แต่อ่อนหวาน เป็นส่วนผสมที่แปลกทั้งสวยคมอย่างหาตวัจบัยาก แต่

อ่อนหวานชวนมองไม่รูเ้บื่อ เธอดจูะสวยและมเีสน่ห์กว่าลกัษณาในวยั

ใกล้เคยีงกนั ลลษิาสามารถเป็นดารานกัแสดงหรอืนางแบบพรเีซนเตอร์

ได้สบายๆ เพราะสูงยาวเข่าด ี

แต่เดก็สวยๆ มกัใจแตก ถ้าเธอไม่เสยีคนตั้งแต่เดก็ ชวีติเธอน่า

จะไปได้ดเีพราะดูเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจและกตญัญู 

“เอาละ เอาเป็นว่าฉันรับรู้ และฉันขออวยพรให้เธอโชคดี ถ้า

ไม่มอีะไรแล้ว ฉนัขอตวั บ่ายนี้ฉนัมปีระชมุ”

“หนูยงัไม่ได้คยุธรุะเลยค่ะ”

ปราณธรเลกิคิ้ว 

“หนูมาหาคุณวันนี้ก็เพื่อมารักษาสัญญา หนูมาตามสัญญา” 

ลลษิาย�้า

“สญัญาอะไร” ปราณธรขมวดคิ้ว

“สามปีก่อนหนูขอเงินจากคุณไปรักษาแม่สี่ล้านบาท ตอนนั้น

คุณถามหนูว่าเงินไม่ใช่น้อยๆ หนูจะให้อะไรตอบแทนในเมื่อคุณเป็น

นกัธรุกจิ ไม่ใช่คนใจบญุที่คดิจะบรจิาคเงนิให้ใครฟรีๆ ”

“ใช่ ฉนัจ�าได้” ปราณธรตอบด้วยน�้าเสยีงและสหีน้าราบเรยีบ

“หนบูอกว่า หนจูะมอบตวัให้คณุเพื่อเป็นการตอบแทน” แววตา

คนพูดไม่หวั่นไหวขดักบัใบหน้าที่ซดีเผอืด

“แล้วฉนักจ็�าได้ว่า ตอนนั้นฉนัตอบไปว่า ฉนัไม่สนใจ เพราะเธอ

ยงัเดก็เกนิไป”

“หนกูเ็ลยตอบไปว่าอกีสามปีหนจูะกลบัมา หนสูญัญาว่าหนจูะ

กลบัมาเมื่อหนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว และตอนนี้หนูกโ็ตแล้ว”

ปราณธรกวาดตามองทั่วเจ้าของวงหน้าเรียวรูปไข่จดขาเรียว

ยาวที่นั่งสงบเสงี่ยมอยู่หน้าโต๊ะกระจก ลลิษาเยาว์วัยทั้งรูปร่างและ

หน้าตา 
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“ตอนนี้เธอกย็งัเดก็อยู่ด”ี เขาตอบด้วยเสยีงราบเรยีบ

“ไม่เดก็แล้ว หนูอายสุบิเจด็ หนูจบ ม. 6 แล้ว”

“กย็งัไม่พ้นข้อหาพรากผู้เยาว์อยู่ด ีฉนัยงัไม่อยากตดิคกุ”

“อกีสองเดอืนหนกูจ็ะสบิแปดแล้ว อกีอย่างหนไูม่เหลอืญาตคิน

ไหนอกีแล้ว หนูตวัคนเดยีว เพราะงั้นไม่มใีครเอาผดิคณุได้หรอก” 

“แต่เธอก็ยังเด็กเกินไปส�าหรับฉันอยู่ดี วัยขนาดเธอเป็นลูกฉัน

ได้ด้วยซ�้า ฉนัไม่มรีสนยิมขึ้นเตยีงกบัเดก็ๆ โดยเฉพาะเดก็มธัยมด้วย

แล้วไม่เคยอยู่ในความคดิ”

“หนูบอกแล้ว หนูจบ ม. 6 แล้ว อกีไม่กี่วนักจ็ะเข้ามหา’ลยั”

“รอให้จบมหา’ลยัก่อน แล้วค่อยมาว่ากนั”

“หนูบอกว่าหนูไม่ใช่เดก็ๆ แล้วไง หนูโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว”

ปราณธรนิ่วหน้าเมื่อลลษิาแผดเสยีงกลบัมา “งั้นกพ็สูิจน์ส ิการ

พยายามเอาชนะด้วยการเถยีงอย่างโง่ๆ เขาไม่เรยีกว่าโตหรอกนะ ต้อง

คุยกันด้วยเหตุผลถึงจะเรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เอาละ...กลับไปซะ 

กลบัไปเรยีนหนงัสอืให้จบมหา’ลยั ส่วนเรื่องเงนิค่ารกัษาแม่เธอ ฉนัยก

ให้ ถอืซะว่าฉนัท�าบญุให้งานศพแม่เธอ ไม่ต้องใช้คนื” 

“แต่หนไูม่อยากเป็นหนี้บญุคณุ หนไูม่อยากผดิค�าพดูที่ให้ไว้กบั

คุณ แล้วหนูก็บอกแม่ก่อนตายไปแล้วว่าหนูจะมอบตัวเองให้คุณเพื่อ

ตอบแทน”

“เธอไม่ได้ตดิหนี้อะไรฉนั เพราะเงนินั่นฉนัยกให้เธอตั้งแต่สาม

ปีก่อน”

“ไม่ค่ะ สามปีก่อนหนูบอกคณุแล้ว หนูจะตอบแทนคณุด้วยตวั

ของหนูเอง วนันี้หนูพร้อมแล้วที่จะขึ้นเตยีงกบัคณุ”

ปราณธรอึ้ง เมื่อลลษิาไม่แค่พูด แต่ยงัเดนิตรงมาหา เขาผละ

ห่างด้วยความตกใจ แต่เธอไม่ได้หยุดที่เขา เธอแทรกตัวขึ้นไปนั่ง 

หมิ่นบนขอบโต๊ะ หัวเข่าแทบชนกับแผงอกเขาจนปราณธรต้องดัน 
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เก้าอี้ล้อลากออกห่าง ลลิษาถ่างขากว้างอย่างจงใจจนเห็นกางเกงใน

เนื้อบาง ปราณธรมองตามอย่างอดใจไม่อยู ่ขาเรยีวยาวขาวนวลเนยีน

ราวกบัหยวกกล้วย ลลษิายกมอืไขว้หลงั ได้ยนิเสยีงรูดซปิตามมา ถงึ

ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเดก็สาวจะท�าอะไร 

เขามองตามตาไม่กะพรบิ ยงัรู้สกึอึ้งๆ คาดไม่ถงึ 

เธอขยับหัวไหล่ แขนเสื้อร่วงมากองอยู่ที่เอว แววตาปราณธร

เปลี่ยนจากความว่างเปล่าเป็นหวิกระหายด้วยด�าฤษณาเมื่อเหน็บรา-

เซียร์ลายลูกไม้ที่ประคองทรวงอกอวบอิ่มแทบไม่อยู่ เขาไม่ใช่พระอิฐ

พระปูน เป็นผู้ชายทั้งแท่ง แถมเรื่องอย่างว่าเขาไม่เคยขาดและขาดไม่

ได้ด้วย ลลษิาซ่อนรูปกว่าที่เหน็ภายนอก รูปร่างเธอดูผอมบางไม่ต่าง

จากเดก็มธัยม แต่ที่ไหนได้ หน้าเธออาจมธัยม แต่หน้าอกเธอใหญ่เกนิ

ตวัจนดเูหมอืนบราเซยีร์ปิดไม่มดิ เนนิอกโผล่กว่าครึ่งและคล้อยต�่าด้วย

น�้าหนกัที่หนกัอึ้งอย่างน่าดูชม 

แล้วลลษิากท็�าให้เขาหายใจไม่ทั่วท้องมากกว่านั้นด้วยการเอื้อม

มอืไปข้างหลงั ปลดตะขอบราเซยีร์ก่อนปล่อยให้สายบราเซยีร์ไหลมา

ตามแขนแล้ววางมันลงบนโต๊ะราวกับสาวอะโกโก้ที่ก�าลังเปลื้องผ้า 

ปราณธรกวาดตามองอย่างเพลดิเพลนิทั่วใบหน้างามแฉล้ม ก่อนเลื่อน

สายตาอ้อยอิ่งอยู่ที่ทรวงอกอวบอูมขาวสล้าง 

หน้าอกเดก็สาวกลมกลงึอวบอิ่มและเต่งตงึ ยอดอกเป็นสทีบัทมิ 

ซึ่งตอนนี้ก�าลังผลิขยายราวกับมีชีวิตจากเครื่องปรับอากาศที่เย็นฉ�่า 

เธอมีหน้าอกสวย ดูจะสวยกว่าสาวทุกรายที่เขาเคยขึ้นเตียงมา อาจ

เพราะทุกอย่างลงตัว ทั้งรูปร่างหน้าตาและวัย แล้วลลิษาก็ท�าให้เขา

ตกใจมากกว่านั้นเมื่อเธอถือวิสาสะฉวยมือเขาไปวางบนทรวงอก

เปลอืยข้างหนึ่ง

“เธอจะท�าอะไร” ปราณธรถามอย่างตกใจปนดุ อยากดึงมือ

กลบั แต่ด้วยเหตผุลบางอย่างท�าให้เขาสะกดใจไว้ เธอวางมอืทาบบน
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หลังมือเขา ยามนั้นเขาอยากรู้ว่าเธอต้องการอะไรและจะไปสิ้นสุด

ที่ไหน

“พสิูจน์ให้คณุเหน็ว่าหนูโตแล้ว หนูใช้งานได้แล้ว” 

ปราณธรอึ้ง เขายังจ้องเธอนิ่งๆ ราวกับถูกสะกด ยอมรับว่า 

ลลษิามรีปูร่างยั่วกเิลส เขาลดสายตาลงต�่ามายงัหน้าท้องแบนราบ เอว

คอดกิ่วไร้ซึ่งส่วนเกินใดๆ ก่อนจะเงยหน้าส�ารวจวงหน้าหวานเงียบๆ 

แววตาเดก็สาวมุ่งมั่นอย่างที่ดูออกว่าเป็นคนไม่ยอมคน ผมยาวสลวย

รวบเป็นมวย คิ้วเรียวเป็นคันศรพาดเหนือดวงตาสีนิลรับกับจมูกโด่ง

ปลายงอนและรมิฝีปากกระจบัได้รูป 

ลลษิาสวยคมและอ่อนหวานแถมมรูีปร่างเซก็ซี่เร้าใจ เธอมเีซก็ซ์

แอปพีลและความเยาว์วัยเป็นข้อได้เปรียบ แล้วเขาก็อึ้งมากกว่านั้น

เมื่อจังหวะที่ก�าลังพินิจเพลินๆ เธอก็กดมือเขาให้บีบเคล้นยอดทรวง 

ก่อนจะพาย้ายไปส�ารวจอกีข้าง รูส้กึได้ถงึผวิที่นุม่ลื่นยงักบัผ้าไหมและ

ความนุ่มหยุ่นมอืของทรวงอกที่เต่งตงึชูชนั ยอดอกแขง็เป็นไต 

ลลิษาจับมือเขาลากต�่าผ่านเดรสที่กองอยู่ที่เอว แต่ไม่ได้หยุด

อยู่แค่นั้น เธอลากมอืเขาสอดเข้าไปในเดรส ทะลผุ่านกางเกงใน เกาะ

กมุส่วนที่พงึสงวน เขารูส้กึได้ถงึเส้นไหมที่อ่อนนุม่ ปลายนิ้วสมัผสัส่วน

ที่ไวต่อประสาทสมัผสั  

“คดิว่าหนูยงัเดก็อยู่อกีมั้ย” 

ปราณธรไม่รู้ตัวเลยว่าก�าลังบดกรามแน่นอย่างพยายามสะกด

กลั้นอารมณ์ “ฉนัหวงัว่าเธอจะรู้ตวัว่าก�าลงัท�าอะไรอยู”่ เขาปรามเสยีง

แหบห้าวและสั่นพร่าอย่างห้ามไม่ได้

ลลษิาไม่ตอบ เธอจ้องเขาไม่คลาดสายตาเมื่อยกก้นข้างหนึ่ง รดู

กางเกงในผ่านช่วงขาเรยีวยาว วางไว้ไม่ห่างจากบราเซยีร์นกั แล้วเธอ

ก็ถ่างขากว้าง จับมือเขาให้ลูบไล้ส่วนอ่อนไหวจนเขารู้สึกได้ถึงความ

ชุ่มฉ�่า 
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ปราณธรครางในล�าคอ เขาอยากถอนสายตา แต่ไม่อาจท�าได้ 

สายตาเขาตรึงกับอากัปกิริยาตรงหน้าราวกับก�าลังเพลิดเพลินกับโชว์

สกัโชว์ที่สดุแสนเร้าใจ เขาจ้องภาพสวยงามตรงหน้าอย่างไม่อาจถอน

สายตาได้ ผิวเธอขาวผุดผาดจนเห็นเลือดฝาดตัดกับเส้นไหมอ่อนนุ่ม

สนีลิ 

สวรรค์ช่วย...ปราณธรรบีกระตกุมอืกลบั ผละลกุจากเก้าอี้ เดนิ

ไปเกอืบสดุผนงักระจก หนัหลงัให้เดก็สาวเมื่อกระชากเสยีง 

“แต่งตวัให้เรยีบร้อยแล้วออกไปซะ” ปราณธรก�าหมดัข้างล�าตวั

แน่น น�้าเสยีงเยน็ชาแขง็กร้าว ราวกบัอปุาทาน กลิ่นนวลเนื้อหอมกรุ่น

ยงัตามมาหลอกหลอน 

ให้ตายเถอะ...ลลษิาเตบิโตมาแบบไหนกนั ลกัษณาเลี้ยงลกูมา

แบบไหนถงึได้ก๋ากั่น เธอก�าลงัเสนอตวัให้เขาและที่ร้ายไปกว่านั้น ใจ

เขาตอบรับไปแล้ว ทั้งที่รู้ว่าผิด แม้ไม่ผิดศีลข้อกาเมฯ ด้วยว่าเขายัง

โสด แต่กผ็ดิครรลอง ไม่ถกูต้องด้วยประการทั้งปวง เธอยงัเดก็ เพิ่งจบ 

ม. 6 หมาดๆ ถ้าเขากบัลกัษณาไม่เลกิกนั ป่านนี้เดก็สาวที่อยู่ข้างหลงั 

อาจเป็นลูกเขากบัลกัษณากไ็ด้ นกึมาถงึตรงนี้ปราณธรบดกรามแน่น 

นกึแช่งชกัหกักระดูกโชคชะตา

“คณุไม่สนใจร่างกายหนูหรอืคะ”

“ไม่...เธอไม่ใช่สเปกฉนั ฉนัไม่ชอบเดก็”

“หนูบอกแล้ว หนูไม่ใช่เด็กๆ แล้ว หนูโตเป็นสาวแล้ว มีเด็ก

มากมายอายนุ้อยกว่าหนูด้วยซ�้า แต่งงานมสีามไีปแล้ว”

“ยงัไงฉนักไ็ม่ชอบเดก็ โดยเฉพาะเดก็บรสิทุธิ์ด้วยแล้ว ฉนัยิ่งไม่

สนใจ” ปราณธรยงัคงปักหลกัหนัหลงั เขากลวัว่าลลษิาจะเหน็ประจกัษ์

พยานเดยีวที่มอียูใ่นกายที่ก�าลงัทรยศต่อคนเป็นนาย ด้วยมนัก�าลงัแขง็

ขงึแทบกลายเป็นหนิจนเขาปวดหนบึอยู่ในตอนนี้ 

“หนูเคยผ่านเรื่องอย่างว่ามาแล้ว”
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ปราณธรชะงัก บดกรามแน่น บอกตัวเองไม่ถูกว่าท�าไมต้อง

หงดุหงดิเมื่อได้ยนิว่าลลษิาไม่ใช่เดก็เวอร์จนิ เคยผ่านมอืชาย เขาตอบ

เสยีงกร้าว “ยงัไงเธอกไ็ม่ใช่สเปกฉนั กลบัไปซะ”

“คณุเป็นผูช้ายที่ใจเสาะที่สดุรูม้ั้ย หนูรกัษาสญัญา แต่คณุกลบั

เห่ยไม่กล้ารบั ท�าไมเราไม่ท�าให้มนัจบๆ ไปซะ จะได้ไม่ต้องตดิค้างหนี้

ต่อกนั”

ปราณธรฉุนเมื่อถูกเด็กวัยละอ่อนคราวลูกหมิ่นเกียรติ เธอคิด

จะมีเซ็กซ์เพียงแค่ท�าให้มันจบๆ เพื่อล้างหนี้ต่อกัน เขารู้สึกถูกหยาม

เกียรติ เซ็กซ์ส�าหรับเขามีความหมายมากกว่านั้น ปราณธรพูดอย่าง

ถอนฉนุว่า 

“สี่ล้านเชยีวนะ เธอคดิจะล้างหนี้ได้หมดภายในครั้งเดยีวที่ขึ้น

เตยีงกบัฉนัอย่างนั้นหรอื คดิว่าตวัเองมค่ีาตวัสงูขนาดนั้นเชยีว” ปราณธร

เย้ยพลางหันกลับมาเผชิญหน้าแล้วเขาก็พบว่าเป็นความผิดพลาด

อย่างมหนัต์ เมื่อแสงที่สาดกระทบกระจกท�าให้เหน็นวลเนื้อส่วนที่พงึ

สงวนได้อย่างชดัเจน 

สวรรค์ช่วย...ถึงเธอไม่บอกว่าไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ ก็คงไม่มีสาว

บริสุทธิ์คนไหนกล้านั่งอล่างฉ่างเปิดเผยเนื้อตัวต่อหน้าคนแปลกหน้า

เหมอืนเธออกีแล้ว 

ลลิษาแดงก�่าตลอดสรรพางค์ แต่แววตาถมึงทึง เธอเม้ม 

รมิฝีปากแน่น “กี่ครั้งล่ะ คณุต้องการกี่ครั้งบอกมาเลย”

“จนกว่าฉันจะเบื่อเป็นไง” ปราณธรกระแทกเสียงกลับอย่าง

ถอนฉนุ ก่อนเลกิคิ้วอย่างยยีวน “ถ้าไม่แน่จรงิ กไ็ม่ต้องโผล่หน้ามาให้

ฉนัเหน็อกี ฉนัร�าคาญเดก็ที่ปากยงัไม่สิ้นกลิ่นน�้านมแต่ท�าตวัอวดเก่ง” 

ปราณธรปรามาส หวงัว่าเธอจะยอมแพ้ล่าถอยกลบัไปและไม่กลบัมา

เจอเขาอกี 

ลลษิาอ้าปากจะโต้ แต่เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นเสยีก่อน พร้อมกบั
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เลขาฯ ของปราณธรที่โผล่หน้ามา รนิดาอ้าปากจะพดู แต่เมื่อเหน็แขก

ของปราณธรที่ก�าลงันั่งกึ่งเปลอืยอยู่บนโต๊ะกท็�าหน้าตกใจ 

“ขะ...ขอโทษค่ะ ดฉินัไม่ทราบ เดี๋ยวดฉินัจะเข้ามาใหม่” รนิดา

กล่าวโดยที่มอืยงัยดึขอบประตู

“ไม่ต้อง แขกผมจะกลบัอยู่แล้ว ช่วยไปส่งแขกด้วย”

ลลิษาท�าคอแข็งเมื่อถูกไล่ดื้อๆ เอื้อมมือไปรูดซิปทางด้านหลัง 

ดงึชายกระโปรงที่ร่นถงึหน้าขาลงมาคลมุขา กระโดดลงจากโต๊ะ แล้ว

หนัไปคว้ากระเป๋าสะพาย ท�าท่าจะเดนิออกไป

“เดี๋ยวลลษิา”

เธอชะงกั แต่ไม่หนัมามองเขา 

“เธอลมือะไรหรอืเปล่า”

“ถ้าหมายถงึยกทรงกบักางเกงใน หนูยกให้คณุเป็นที่ระลกึ”

ปราณธรบดกรามแน่น เมื่อเธอพูดจบก็แทรกตัวผ่านรินดา

ราวกบันางพญา 

จงัหวะแทรกผ่าน รนิดารบีปล่อยประตูจนดดีกลบั เดก็สาวใช้

เท้ายนัก่อนออกแรงถบีให้ประตเูปิดออกกว้างแล้วเดนิผ่านไปด้วยมาด

นิ่งสงบ รนิดามองตามตาปรบิๆ ยื่นมอืดนัประตูที่ก�าลงัดดีกลบั จ้อง

เดก็สาวจนลบัตาแล้วจงึหนัมามองปราณธร 

“เดก็คนนั้นเป็นใครคะ ก๋ากั่นยงักบัสาวให้บรกิาร”

รนิดาชะงกัอย่างรู้ตวั เมื่อปราณธรยงัคงวางนิ่ง ไม่ตอบ เธอยิ้ม

แหยๆ เพราะรู้ดวี่าปราณธรเป็นคนถอืตวั ไม่ชอบให้ลูกน้องคยุเล่นหวั

และท่าทางเขากด็่าได้เจบ็แสบเสยียิ่งกว่าค�าพูด 

รนิดากลนืน�้าลาย เอ่ยเสยีงอ่อยๆ “ขอโทษค่ะที่ก้าวก่าย”

“ว่าธรุะของเธอมาเถอะ”

“คณุมญิชยารออยู่ที่ห้องรบัรองค่ะ”

“บอกให้เธอเข้ามา”
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“พระเจ้า!...” มิญชยาอุทานเม่ือปราณธรดนัเธอตดิประตู 

ปราณธรไม่พูดพร�่าท�าเพลง กดล็อกประตูก้านโยก ผลักเธอ

เบียดติดประตูก่อนตามมาบดเบียดจนร่างแทบหลอมรวมเป็นเนื้อ

เดียวกันและบดขยี้ริมฝีปากอย่างเร่าร้อนดุดัน จูบตะกละตะกลาม

ราวกบัคนตายอดตายอยากกบัเรื่องอย่างว่า ทั้งที่แท้จรงิแล้วข้างกาย

เขามผีู้หญงินบัไม่ถ้วน 

เพนต์เฮาส์หรูคอืโรงเชอืดสาวดีๆ  นี่เอง เขาพาสาวและไม่สาว

สลบัหมนุเวยีนไปค้าง ที่ผ่านมาเธอพยายามไม่หงึหวง ปลอบใจตวัเอง

ว่าไม่ใช่เจ้าของเขา แค่เขายอมให้เธอไปค้างด้วยบ่อยๆ ก็พิเศษมาก

แล้ว 

เขาเป็นเพลย์บอย คุณสมบัติเพียบพร้อม ขณะที่เธอเป็นแค่ 

นางแบบหางแถว ไม่มคีณุสมบตัเิลศิเลอจะไปต่อกรกบัสาวคนไหน แต่

เขาเลอืกเธอ เธอจงึควรภูมใิจ ยามออกงานสงัคมหรอืประชมุสมัมนา

ต่างประเทศ เขาโทร. ชวนเธอไปเป็นเพื่อน เธอเดาว่าเพราะผู้หญิง 

คนอื่นใจไม่ถงึ กอ็ย่างว่าพวกผู้ดมีกัเหนยีมอาย ขณะที่ปราณธรเป็น

ผู้ชายเร่าร้อน ความต้องการสูง มีเสน่ห์ชวนหลงใหล รูปร่างหน้าตา 

จัดว่าเพอร์เฟกต์ เรื่องบนเตียงไร้ที่ติยิ่งกว่า สมกับฉายาแคซาโนวา  

บทรกัเขาร้อนแรงถงึใจ อดึและใส่ใจคูน่อนท�าให้เธอถงึจดุสดุยอดหลาย

ต่อหลายครั้งในคืนเดียว ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุผลให้เธอตกบ่วงเสน่ห์

เขาอย่างถอนตวัไม่ขึ้น

มญิชยาครางกระเส่าอย่างถูกใจกบัจมุพติร้อนแรง เธอจูบตอบ

เขาอย่างเร่าร้อนปานกัน ลมหายใจหอบกระชั้นเมื่อเขายื่นมือมาขย�า

อกผ่านเสื้อลูกไม้ราคาแพง เขาบบีเคล้นหนกัหน่วง อารมณ์ดบิเถื่อน

ร้อนแรงกว่าทกุครั้ง เขาไม่เคยมเีซก็ซ์ในที่ท�างานทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่าน

มาเธอยั่วเขามาตลอดแต่เขาไม่เคยเออออ แต่ครั้งนี้ต่างออกไป 

ปราณธรสอดมอืเข้าไปในกระโปรง ผ่านจสีตรงิแล้วรวัปลายนิ้ว



16  ร่ายรัก

ลงบนนวลเนื้อที่แสดงความเป็นหญงิราวกบันกัเปียโนที่ช�่าชองเพลงรกั 

เธอครางอย่างสขุสมแกมรญัจวน เขากย็ิ่งเร่งปลายนิ้วเรว็ขึ้นและหนกั

หน่วงขึ้น  

“ปราณ คณุท�าให้ฉนัร้อนยงักบัไฟ ฉนัคดิอะไรไม่ออก” มญิชยา 

คราง

ปราณธรไม่ตอบ เขาจบัขาเรยีวข้างหนึ่งพาดแขน รูดซปิกางเกง 

สแล็กก่อนใช้หลังมือดันขอบจีสตริง จับกายแกร่งที่แข็งปานหินสอด

กายนุ่ม ก่อนขยบัโยกอย่างรนุแรงหนกัหน่วง 

มญิชยาสะดุง้เฮอืกเพราะขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร เธอยกมอืยนั

อกเขา สหีน้าเหยเก แต่ปราณธรยงัคงเร่งความเรว็อย่างบ้าคลั่ง บบี

กระชับสะโพกเธอกดให้บดเบียดกับกายแกร่งพลางก้มศีรษะลงมา

บดขยี้รมิฝีปากอย่างเร่าร้อน รนุแรง และดบิเถื่อนราวกบัสตัว์ป่า ซึ่ง

เธอไม่เคยพานพบกบัอารมณ์ชนดินี้มาก่อน ปกตแิล้วเขานุ่มนวลอ่อน

หวาน ให้ความสขุเธอก่อนและรอจนเธอเสรจ็ถงึจะตกัตวงความสขุจาก

ร่างกายเธอ แต่นี่นอกจากจะไม่เล้าโลมแล้ว เขายังเร่งจังหวะราวกับ

ควบคมุตวัเองไม่ได้ 

ปราณธรโยกสะโพกด้วยจังหวะกระแทกกระทั้นหนักหน่วง ไม่

นานร่างกายกก็ระตกุเกรง็แล้วถอนกายออก นี่คอืปราณธร ต่อให้เขา

กลดัมนัแค่ไหน เขากไ็ม่ปล่อยสายธารรกัในกายหญงิคนไหนเดด็ขาด

หากไม่ได้สวมเครื่องป้องกนัไว้ก่อน เขาระมดัระวงัตวัเองที่จะไม่ปล่อย

ให้ผู้หญงิคนไหนใช้ข้ออ้างเรื่องท้องมาจบัเขาได้

มิญชยานั่งยองๆ คว้ากายแกร่งที่ยังแข็งขึงใส่ปากอย่างรู้งาน 

เธอครอบครองมนัอย่างหวิกระหาย คล่องแคล่วช�านชิ�านาญอย่างคน

ที่หลงรกัและหลงใหลในเนื้อตวัเขาอย่างแท้จรงิ 

ปราณธรมรีปูร่างงดงามสมบรูณ์แบบ โดยเฉพาะแก่นกายแกร่ง

ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกใจเธอที่สดุ แถมลลีาเขายงัชนะขาดผู้ชายทกุคนที่เธอ
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เคยขึ้นเตยีงด้วยจนเธอยอมหยดุที่เขาคนเดยีว 

เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาคมคายยิ่งกว่าเทพบุตรก�าลังหรี่ตา 

มองเธอด้วยแววตากระหาย ปราณธรเป็นผูช้ายเยน็ชา ยิ้มยาก ไม่เคย

อ่อนไหวหรอืหวั่นไหวกบัสิ่งใดง่ายๆ นอกจากเรื่องเซก็ซ์ที่ท�าให้เขาอ่อน

โยนซึ่งขดักบับคุลกิ มญิชยามองชู้รกัด้วยแววตาชื่นชม ปราณธรมรีูป

ร่างสูงใหญ่ยงักบัฝรั่ง เป็นนายแบบได้สบายๆ ขนาดเธอเป็นนางแบบ

ที่จดัว่าสงูกว่าเพื่อนนางแบบด้วยกนัแล้ว กย็งัเตี้ยกว่าเขาเกอืบสองคบื 

มญิชยายงัคงดดูกลนืตวัตนเขาอย่างหวิกระหาย รู้สกึราวกบัก�า

ชัยชนะเมื่อปราณธรหอบหายใจรุนแรงสลับกับคราง เขาโน้มตัวและ

สอดมอืเข้ามาในคอเสื้อ บบีเคล้นอกเธออย่างหนกัหน่วง ไม่นานกาย

แกร่งกระตกุเกรง็อย่างรนุแรง ปล่อยสายธารรกัให้เธอท�าความสะอาด

ทกุหยาดหยด เธอชอบรสชาตเิขา ปราณธรให้ความรู้สกึต่างจากผู้ชาย

ทกุคน มญิชยาอยากโรมรนักบัเขาอกีครั้ง เธอปรารถนาเขาจนเนื้อตวั

ครดัเคร่งและร้อนรุ่มไปหมดแล้ว

“สวรรค์” ปราณธรอทุานแล้วกระตกุร่างมญิชยาขึ้นมากอดจูบ 

มิญชยาให้ความรู้สึกยอดเยี่ยม ถึงเธอจะแทนลลิษาไม่ได้ แต่อย่าง

น้อยก็ช่วยผ่อนคลายอาการร้อนรุ่มที่เกิดจากแม่ตัวแสบคนนั้นให้

เบาบางลงได้ จนถงึตอนนี้เขายงัต้องการลลษิา แม้เธอจะสะบดัก้นจาก

เขาไปหลายนาทแีล้ว แต่เขากย็งัต้องการเธอจนเนื้อตวัครดัเคร่ง การ

มเีซก็ซ์รวดเรว็และถงึใจกบัมญิชยาจงึช่วยแก้ขดัไปได้บ้าง 

“เกดิอะไรขึ้น ปกตคิณุไม่ได้กลดัมนัขนาดนี้”

ปราณธรรู้สกึผดิ เขาไม่อาจให้ค�าตอบมญิชยาได้ เลยเสมาโอบ

กระชับรอบกาย ซุกหน้ากับซอกคอหอมกรุ่นเพื่อซ่อนความรู้สึกทาง

สหีน้า เขาก�าลงัละอายใจที่ใช้ร่างกายมญิชยามาระบายความใคร่แทน

ลลษิา ภาพที่อยู่ในหวัตลอดเวลาคอืเรอืนร่างขาวโพลนที่นั่งอ้าซ่าของ

ลลษิา 
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เขาไม่อาจสลัดภาพที่เธอจับมือเขาลูบไล้ไปตามเนื้อตัว จนถึง

ตอนนี้ภาพที่เขาบีบเคล้นไปตามเรือนร่างอบอุ่น ไล่ตั้งแต่อกเปลือย 

หน้าท้องแบนราบ จนถงึนวลเนื้อที่แสดงความเป็นหญงิกย็งัคงให้ความ

รู้สกึหวานซาบซ่านและแจ่มชดัในความทรงจ�า เขายงัจ�าได้ดวี่ามนัให้

ความรู้สกึเร่าร้อนและชวนวาบหวามแค่ไหน ภาพเหล่านั้นยงัคงตดิตา 

ตรงึใจ เขาอยากฝังใบหน้า ลิ้มรสชาตว่ิานวลเนื้อกลางกายจะให้ความ

รู้สกึฉ�่าหวานซาบซ่านดั่งภาพที่เหน็หรอืไม่ 

เขาอยากชมิรสชาตขิองกลบีกหุลาบสชีมพู อยากเป็นส่วนหนึ่ง

ในกายเธอกระทั่งเธอสั่นระริกและร้องครวญครางด้วยความสุขสมไป

กบัเขา เขาต้องการเธอกระทั่งเนื้อตวัร้อนรุม่และรวดร้าวไปหมด ฉะนั้น

ตลอดเวลาที่เขากระแทกกระทั้นใส่มิญชยา เขาจินตนาการตลอดว่า

อกีฝ่ายคอืลลษิา
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2

“เจ็บหรือเปล่า ขอโทษที่ผมรุนแรงกับคุณ” 

“ไม่เป็นไรค่ะ คณุกร็ู ้ฉนัชอบเซก็ซ์เร่าร้อนและรนุแรง โดยเฉพาะ

กบัคณุ” มญิชยาย�้าแล้วยกัคิ้วหลิ่วตาให้อย่างสาวขี้เล่น

ปราณธรมองคู่ขาที่เขาถูกใจมากที่สุดในบรรดาคู่นอนทุกคน 

ด้วยความรู้สกึอึ้งๆ แล้วกล่าวเสยีงนุ่ม “ให้ผมแก้มอืเถอะนะ” 

มญิชยาเลกิคิ้ว “คะ?”

ปราณธรไม่ตอบ แต่ช้อนข้อพบัขามญิชยาพาอุ้มไปวางบนโต๊ะ

ต�าแหน่งเดียวกับที่ลลิษาเพิ่งลุกไป บอกตัวเองว่าไม่ใช่เพื่อมาแทน 

แม่สาวก๋ากั่นนั่น เพยีงแต่ใช้โต๊ะช่วยอ�านวยความสะดวกให้ 

ปราณธรดนับ่าบอบบางให้เอนราบ ตามไปแทรกกลางหว่างขา

ก่อนชะโงกหน้าไปควานหาจบูดดูดื่ม สองมอืปลดกระดมุเสื้อไปพลาง

ด้วยกริยิานุ่มนวลเนบิช้า เขาอยากแก้มอืกบัความผดิพลาดเมื่อครู่ 

เขาไม่เคยมีปัญหากับการควบคุมอารมณ์ตัวเอง แต่นับตั้งแต่ 

ลลิษาโผล่มาวันนี้ทุกอย่างก็กลับตาลปัตรไปหมด เขาสูญเสียการ

ควบคุม มีปัญหากับการจัดการอารมณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาใส่ใจและห่วงใยคู่นอนก่อนเป็นอันดับแรก 

ความสขุของเขาคอืได้ปรนเปรอ ท�าให้พวกเธอถงึจดุสดุยอดหลายต่อ
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หลายครั้ง มนัเป็นความท้าทายและเป็นความสขุของเขา แต่นบัตั้งแต่

แม่ตวัยุง่โผล่มา เรื่องเซก็ซ์ของเขากห็กคะเมนตลีงักา อยากแต่จะปลด

ปล่อยความต้องการ 

ลลิษาท�าให้เขาร้อนรุ่ม เนื้อตัวครัดเคร่งจนต้องระบายกับใคร 

สกัคนที่ผ่านเข้ามา และบงัเอญิมญิชยาโชคร้ายผ่านมาพอดี

ลลิษาปรากฏกายขึ้นไม่ถึงสิบนาที แต่อานุภาพของมันส่งผล

ร้ายแรงไม่ต่างจากเชื้อโรคร้ายที่แพร่กระจายลกุลามอย่างรวดเรว็และ

รนุแรง จนถงึตอนนี้เขายงัไม่อาจสลดัภาพที่เธอเปิดเผยเนื้อตวัซึ่งเป็น

สญัญาณที่อนัตรายอย่างยิ่ง ยงัไม่เคยมผีู้หญงิคนไหนก่อกวนจติใจที่

สงบนอนก้นมากว่าสบิปีได้ ถงึจะมอีะไรกบัผูห้ญงิมาร้อยเอด็เจด็ย่านน�้า

ทั้งไทยและเทศ แต่ไม่เคยมีใครมีอิทธิพลต่อเขาเหมือนที่ลลิษาก�าลัง

เขย่าโลกของเขาอยู่ตอนนี้ 

ปราณธรพยายามสลัดภาพเด็กสาวออกไปจากความคิดค�านึง 

บงัคบัตวัเองให้จดจ่อกบัร่างอรชรตรงหน้า เขาปลดบราเซยีร์รูดไปตาม

ช่วงแขน ตามด้วยกระโปรงและจสีตรงิ ก่อนเชยชมทรวงอกงาม แต่

ภาพในหัวกลับกระหวัดถึงทรวงอกกลมกลึงได้รูปสวยของลลิษาที่

คล้อยต�่าด้วยน�้าหนักที่หนักอึ้งอย่างน่าดูชม...ปราณธรชะงักเมื่อรู้ตัว

ว่าไพล่ไปคิดถึงเธออีกครา ภาพที่ลลิษาจับมือเขาบีบเคล้นไปตาม

ทรวงอกทั้งสองข้างย้อนกลบัมาในความทรงจ�า 

เขาร้องคราง และโดยไม่รู้ตวัปราณธรเผลอขบเม้มและดูดกลนื

ยอดอกสทีบัทมิอย่างหนกัหน่วงรนุแรง สะท้อนอารมณ์ป่ันป่วนภายใน 

มญิชยาสะดุง้ ก่อนครางด้วยความเสยีวซ่านแกมระบม กระนั้น

กลบัให้ความสขุสมแก่เธอ เธอรกัและคลั่งไคล้หนุ่มใหญ่ร้อนแรงภาค

ดิบเถื่อนที่อยู่ตรงหน้านี้ หญิงสาวรู้สึกได้ถึงยอดอกที่ก�าลังครัดเคร่ง 

และผลขิยายราวกบัมชีวีติเมื่อปราณธรครอบครองมนัอย่างหนกัหน่วง

ดดุนั ลมหายใจเธอขาดเป็นห้วงๆ เมื่อปราณธรเลื่อนศรีษะลงต�่าเรื่อยๆ 
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เขาใช้ลิ้นร้อนๆ และเลม็ระเรื่อยไปยงัหน้าท้องจดเนนิเนื้อที่แสดงความ

เป็นหญงิ ก่อนยกขาเธอตั้งชนับนโต๊ะ เชยชมทั่วจดุที่ไวต่อสมัผสั 

มิญชยาสะดุ้งเฮือก ร่างกายบิดเร่ารุนแรง เกร็งและแอ่นโค้ง

ตวัอย่างต้านทานไม่อยู่ ปราณธรรู้เสมอว่าจะสร้างความสขุสมให้เธอ

อย่างไร แล้วจงัหวะที่เขารวัปลายลิ้นทั่วจดุหวามไหว ตามด้วยดดูกลนื

ขบเม้ม กายเธอกส็ั่นเทิ้ม ป่ันป่วนไปทั่วช่องท้อง เธอกวาดแขนรอบโต๊ะ

อย่างต้องการหาหลกัยดึ เสี้ยววนิาทนีั้นกต้็องชะงกัเมื่อมอืกวาดไปโดน

อะไรบางอย่างที่นุ่ม เธอเอยีงศรีษะมอง เกดิอาการตาค้างเมื่อพบว่า

เป็นบราเซยีร์ลายลูกไม้ และที่แย่กว่านั้น ศรีษะเธอก�าลงัหนนุกางเกง

ในลายลูกไม้อย่างที่ดอูอกว่าเป็นของเดก็วยัรุน่ ด้วยว่าเป็นลายการ์ตนู 

มโีบเลก็ๆ ผูกด้านข้าง 

มิญชยาอยากกรี๊ดลั่นด้วยความขยะแขยง แต่วินาทีนั้นก็เป็น

จังหวะเดียวกับที่ปราณธรห่อปลายลิ้นบุกรุกรัวเร็วและหนักหน่วงจน

เธอลมืเลอืนทกุอย่างเสยีสิ้น เธอคดิอะไรไม่ออก นอกจากความสขุสม

ที่เขาก�าลังหยิบยื่นให้ มิญชยาครวญครางด้วยความเสียวซ่าน กาย 

บดิเร่าและสั่นสะท้านอย่างควบคมุไม่อยู่ ไม่กี่วนิาทตี่อมาปลายเท้าก็

จกิเกรง็ ร่างกระตกุ ซึ่งเกดิจากภาวะการถงึจดุไคลแมกซ์รนุแรง 

ปราณธรรบีเปลื้องผ้า ตามไปประกบเธอ แล้วดูดกลนืเสยีงร้อง

พลางจับกายแกร่งที่กลับมาเหยียดขยายแข็งขึงราวกับหินสอดไปใน

กายนุม่จนเธอสะดุง้เฮอืก ด้วยว่าขนาดที่ใหญ่โต ส่งผลให้ถงึแม้เขาจะ

นุ่มนวลอย่างไร เธอกย็งัจกุและอดึอดัอยู่ด ี

“คณุโอเคมั้ยหวานใจ” ปราณธรถามเสยีงนุม่ เมื่อพบว่ามญิชยา

สั่นสะท้านอย่างที่เขารูส้กึได้ เขายดืตวัส�ารวจใบหน้าหวาน ก่อนยื่นมอื

ไปรุกรานอกอิ่มเพื่อช่วยกระตุ้นเร้าความรู้สึก บังคับตัวเองให้แช่นิ่งๆ 

เพื่อให้เธอปรับสภาพร่างกายให้พร้อมรับขนาดของเขาที่ถูกกระตุ้น

ความก�าหนดัอย่างรนุแรงจากลลษิา 
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มิญชยารับกับความต้องการของเขาได้ทุกรูปแบบและทุก

สถานการณ์ เขาเจอเธอเมื่อสองปีก่อนในงานการกศุลของโรงแรมที่เขา

จัดขึ้น แผนกการตลาดคัดเลือกนางแบบและตัดสินใจจ้างเธอมาเดิน

แบบ หลงัเจอเธอ เขาถูกใจรูปร่างหน้าตาด้วยว่ามญิชยามทีกุอย่างที่

ผูช้ายต้องการ สงูยาวเข่าด ีนมเป็นนม เอวเป็นเอว สะโพกเป็นสะโพก 

หลงัจบงานเขาชวนเธอไปฟังเพลงต่อ ก่อนจบที่เพนต์เฮาส์ของเขา นบั

แต่นั้นเธอกก็ลายมาเป็นขาประจ�าที่เขาพาขึ้นเตยีงด้วยบ่อยที่สดุ   

“โอเคค่ะ” มญิชยาตอบ ใบหน้าแดงก�่าจดล�าคอ

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า”

เธอส่ายหน้าจนผมสยายไปกบัโต๊ะ “ไม่ค่ะ คณุอ่อนโยนกบัฉนั

มาก”

“คุณด่วนสรุปหรือเปล่ายาหยี” ปราณธรกระเซ้ากลั้วเสียง

หวัเราะ รั้งตวัเธอเข้ามา สะโพกชดิขอบโต๊ะ เริ่มต้นโยกขยบัด้วยจงัหวะ

เนิบช้า ก่อนเพิ่มความเร็วและหนักหน่วงจนกลายเป็นการกระแทก 

กระทั้น 

อารมณ์ปราณธรเตลิดอีกครั้งเมื่อภาพในหัวกลับมาเป็นลลิษา

ที่ก�าลังนอนแผ่หลา เขาบีบกระชับสะโพกของมิญชยาบังคับให้บด

เบียดกับแก่นกาย เคลื่อนไหวด้วยจังหวะดุดันเร่าร้อน เสียงเนื้อแนบ

เนื้อกระทบกันดังชัดเจนในห้องท�างานแห่งนั้น กลิ่นความใคร่หอม

รญัจวน พร้อมกบัที่เหงื่อเมด็โป้งๆ ผดุขึ้นเตม็หน้าและทั่วกาย 

ปราณธรยื่นมอืไปให้มญิชยายดึเมื่อเธอก�าหมดัข้างตวัแน่น มอื

อีกข้างเขาเลื่อนไปสัมผัสโลมลูบจุดอ่อนไหว พลางชะโงกหน้าไปดูด

เม้มอกเปลอืย มญิชยาตวัสั่นระรกิก่อนกระตกุเกรง็ ในขณะที่ปราณธร

ยงัคงขยบัโยกอย่างหนกัหน่วงพร้อมกบัใช้ปลายนิ้วลบูวนเคล้นคลงึไป

พลาง เขาเร่งจงัหวะการครอบครอง ไม่นานร่างกระตกุเกรง็ในจงัหวะ

เดยีวกบัที่เขาถอนกายออกมา ชะโงกหน้าไปจบูอกีฝ่ายอย่างนกึขอโทษ
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อยู่ในท ีเพราะวนิาทสีดุท้ายที่ถงึจดุไคลแมกซ์ เขากย็งันกึถงึลลษิา เขา

อยากให้เป็นแม่ตัวแสบคนนั้นที่นอนอ่อนระทวยใต้ร่างเขา อยากให้

เป็นเธอที่ถึงฝั่งฝันไปพร้อมกับเขา เขาต้องการลลิษามากจนเนื้อตัว

ครดัเคร่งและปวดร้าวไปหมด 

สวรรค์...จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่อาจสลัดเด็กสาวออกไปได้ 

ปราณธรนึกสงสัยว่าชาตินี้จะสลัดภาพลลิษาออกจากใจได้ไหมโดย

เฉพาะภาพที่เธอนั่งแยกขากว้างเปิดเผยเนื้อตัว บางทีอาจจะไม่...

จนกว่าเขาจะได้เชยชมเธออย่างดิบเถื่อนและร้อนแรงนั่นละ แค่คิด

ปราณธรกแ็ทบคลั่งด้วยความปรารถนา

“ขอบคณุมิ้น คณุยอดเยี่ยมมาก” ปราณธรชม และเลม็กลบี

ปากล่างเบาๆ อย่างหยอกเย้า

มญิชยาหน้าแดง ยื่นมอืไปเกี่ยวรอบคอเขาแล้วยิ้มซกุซน “คณุ

ต่างหากที่ยอดเยี่ยมที่สดุ คณุไม่เคยท�าให้ฉนัผดิหวงั”

ปราณธรเลกิคิ้ว “ผมดใีจที่คณุรบัมนัได้”

“ไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนี่คะ รู ้อยู ่คุณเป็นนักรัก

ตวัยง”

ปราณธรหวัเราะ “ไปอาบน�้ากนัเถอะ ผมจะอาบให้คณุ” เขา

อุ้มพาเธอตรงไปยงัห้องน�้า 

ห้องน�า้กว้างขวาง แยกเป็นสดัส่วนระหว่างพืน้ทีส่่วนเปียก

กบัส่วนแห้ง มวีอล์กอนิโคลเซตและห้องแต่งตวัแยกมาต่างหาก 

มญิชยาเล้าโลมเขา เริ่มจากไซ้ซอกคอระเรื่อยไปยงัแผงอกกว้าง 

ปราณธรต่างจากผูช้ายทั่วไป แม้ไม่ใช่ฝรั่งแต่มไีรขนอ่อนๆ ปกคลมุทั่ว

แผงอกซึ่งเซก็ซี่ ให้ความรู้สกึเสยีวซ่านแกมจั๊กจี้ยามนวัเนยี 

ปราณธรรีบฉวยบ่ามิญชยาเมื่อเธอนั่งยองๆ คว้าน้องชายเขา

ท�าท่าจะเอาเข้าปาก 
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“เราไม่มีเวลามากขนาดนั้นทูนหัว บ่ายนี้ผมต้องเตรียมตัวเข้า

ประชุม” น�้าจากฝักบัวไหลพรั่งพรูรดตัวพวกเขา เขากดหัวสเปรย์

กระปกุสบู่เหลวแล้วถูไปตามตวัหญงิสาว

มิญชยาท�าหน้าเคลิบเคลิ้มเมื่อเขาคลึงยอดอก “หลังเลิกงาน

เราเจอกันได้ไหมคะ ฉันจะรอคุณในห้องท�างานนี้ เราจะได้กลับด้วย

กนั” มญิชยาบอกเสยีงแหบพร่า โอบรอบเอวเขา ท�าเสยีงประจบ

“คนืนี้ผมต้องค้างบ้านใหญ่ ไม่ได้ไปนอนหลายอาทติย์แล้ว” 

มญิชยาท�าหน้าผดิหวงั 

ปราณธรเห็นแล้วใจอ่อน “เอางี้ พรุ่งนี้เช้าก่อนมาท�างาน ผม

แวะไปหาคณุที่คอนโด”

มญิชยาฉกียิ้มกว้างทนัท ี“ดคี่ะ เราจะได้กนิมื้อเช้าด้วยกนั ฉนั

จะรอนะคะ”

ปราณธรพยักหน้า เขาท�าความสะอาดเนื้อตัวให้มิญชยาจน

เสรจ็แล้วจงึจดัการตวัเอง  

“คณุจะออกไปก่อนกไ็ด้นะ ไม่งั้นได้เป้ือนอกีรอบแน่” ปราณธร

เตอืนเมื่อมญิชยายงัปักหลกัจ้องเขาตาไม่กะพรบิ สายตามญิชยาอ่าน

ง่าย เธอต้องการเขา เขากอ็ยากต่อกบัเธออกีสกัรอบถ้ามเีวลา แต่เขา

เสยีเวลาไปมากแล้ว เหลอืเวลาไม่ถงึสี่สบิห้านาททีี่จะต้องไปให้ถงึห้อง

ประชมุ 

“ฉนักะนอนแช่อ่างสกัพกั รู้สกึเมื่อย”

“งั้นเชญิตามสบายเลยครบั” ปราณธรปิดก๊อกฝักบวั เดนิออก

จากตู้อาบน�้าโดยมีมิญชยาเดินตาม เขาเอื้อมหยิบผ้าขนหนูมาซับ

ใบหน้าก่อนพนัรอบเอวหลวมๆ แล้วหนัไปบอกเธอ “ตามสบายนะ ชดุ

ล�าลองของผมอยู่ในห้องแต่งตวัข้างๆ คณุเลอืกใช้ได้เลย ผมขอตวัเข้า

ประชมุก่อน เจอกนัพรุง่นี้” ปราณธรชะโงกหน้าไปจุบ๊รมิฝีปากนุม่เรว็ๆ 

ทหีนึ่ง แล้วก้าวออกไปอย่างรวดเรว็ 
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มิญชยามองตามหลังจนประตูปิดลง จึงเดินไปนอนแช่อ่าง 

จากุซซี จังหวะนั้นนึกได้ว่ายังไม่ได้ซักไซ้เขาเรื่องบราเซียร์กับกางเกง

ในจงึลกุขึ้นจากอ่าง ฉวยชดุคลมุมาสวมลวกๆ ก่อนเดนิตามเขาเข้าไป

ในห้องท�างาน แต่กพ็บเพยีงความว่างเปล่า ไม่มแีม้บราเซยีร์กบักางเกง

ในอยู่บนโต๊ะ 

คืนถัดมา

ปราณธรตรงดิ่งกลบับา้นเมื่อได้รบัโทรศพัทจ์าก รปภ. แจ้งว่ามี

เด็กสาววัยรุ่นหน้าตาสะสวยยังกับนางฟ้ามารออยู่ที่บ้าน ฟัง รปภ. 

บรรยายลกัษณะรูปร่างแล้วนกึรู้ได้ทนัทวี่าเป็นลลษิา 

หลงัเลกิงานเขายกเลกินดัทกุนดัแล้วบึ่งรถกลบับ้าน บอกไม่ถกู

ว่าท�าไมถงึตื่นเต้นเมื่อรูว่้าเธอมารอและเขาไม่รูว่้าเธอรูท้ี่ตั้งบ้านเขาได้

อย่างไร เดาว่าน่าจะเซริ์ชหาจากอนิเทอร์เนต็ได้ไม่ยาก ปราณธรเลี้ยว

รถหรรูาคาแพงระยบัเข้าไปจอดหน้าบ้าน สายตาปะทะเข้ากบัร่างบาง

ของลลิษาที่ก�าลังลากกระเป๋าล้อลากใบเขื่องตรงมาที่เขา เขาลงจาก

รถก่อนกดรีโมตล็อกประตูรถในจังหวะเดียวกับที่เธอมาหยุดยืนตรง

หน้า

“หนูมาตามสญัญา” เธอประกาศ

ปราณธรเลกิคิ้ว ยกมอืกอดอกพลางยนืพงิข้างตวัรถ “สญัญา

อะไร” 

เขากวาดตามองทั่วร่างบางสงูโปร่งด้วยสายตาหยาบโลนอย่าง

จงใจ 

ค�่านี้เธออยูใ่นชดุทะมดัทะแมงด้วยกางเกงวอร์ม เสื้อยดืตวัโคร่ง 

ร่างนี้เคยหลอกตาเขาส�าเรจ็มาแล้ว เขาเคยเชื่อว่าเธอผอมบางทั้งที่เนื้อ

แท้แล้วเปล่าเลย เธอมรีูปร่างยั่วกเิลสผู้ชาย หน้าอกใหญ่เกนิตวั แถม

ได้รูปทรงสวยน่าสมัผสั หน้าท้องแบนราบ เหมอืนได้พรจากเบื้องบน
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เพราะมทีกุอย่างที่ผูช้ายอย่างเขาต้องการ อกเอวสะโพกรบักนัเหมาะเจาะ

ยงักบัฟ้าประทาน แถมหน้าตายงัจิ้มลิ้มพริ้มเพรา 

ลลิษาเหมือนนางฟ้า เห็นแล้วนึกถึงตุ๊กตาเคลือบดินเผาเนื้อด ี

เขาสามารถกกกอดเธอได้ตลอดวนัตลอดคนืจวบจนรุง่สางโดยไม่รู้เบื่อ 

เธอท�าให้เขาคลั่งไคล้ถงึกบัเกบ็บราเซยีร์กบักางเกงในไว้ข้างตวั เวลา

นี้มนัถูกเกบ็อย่างดใีนถงุพลาสตกิที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชกัเกบ็ของหน้ารถ 

“คณุบอกว่า จะมอีะไรกบัหนูจนกว่าจะเบื่อ”

ปราณธรเลกิคิ้ว คาดไม่ถงึว่าเธอจะยงัจ�าและยดึค�าพูดเขาเป็น

จริงเป็นจัง เพราะส�าหรับเขาพูดออกไปด้วยแรงประชด ไม่ได้

หมายความตามนั้น และถงึแม้จะต้องการเธอแค่ไหน เขากต็ระหนกัดี

ถงึความไม่เหมาะไม่ควร ลลษิาเดก็เกนิกว่าที่เขาจะพาขึ้นเตยีง แถม

ยงัเป็นลกูของลกัษณา เปรยีบไปไม่ต่างจากลกูเขา เพราะถ้าเขากบัแม่

เธอยงัไม่เลกิกนั ป่านนี้เธออาจเป็นลูกเขากไ็ด้

“คุณบอกว่าหนูไม่ได้มีค่าตัวสูงขนาดที่จะเอาแค่ครั้งเดียวแล้ว

ล้างหนี้สี่ล้านได้หมด คุณบอกว่าจะเอาหนูจนกว่าจะเบื่อ หนูเลยขน

เสื้อผ้าย้ายมาอยู่ที่นี่เผื่อคณุต้องการเมื่อไหร่ กเ็รยีกใช้ได้ทนัท”ี  

ปราณธรสะดุ้งกับค�าพูดลุ่นๆ ของเด็กสาว เขาขยับตัวยืนตรง 

หน้าแดงก�่าจดล�าคอ ลลิษาเป็นเด็กสาวประเภทไหนกัน สามารถใช ้

ค�าหยาบโลนได้โดยไม่สะทกสะท้าน โอเค...เขาอาจเคยใช้ค�าเหล่านั้น

อยู่บ้างกบัคู่นอน แต่ยามอยู่บนเตยีงและต่างอารมณ์กลดัมนัด้วยกนั

ทั้งคู่เท่านั้น ไม่ใช่ใช้พร�่าเพรื่อแบบนี้ 

“ฉนัแค่ประชด ไม่ได้หมายความตามนั้น อย่างที่บอกเงนินั้นฉนั

ยกให้ ถอืเป็นค่างานศพแม่เธอ”

“คณุจะผดิค�าพูดหรอื คณุบอกเองว่าจะเอาหนูจนเบื่อ”

ปราณธรสะดุง้อกีค�ารบ เขายกมอืเสยผมอย่างเก้อกระดาก มอง

เลยศรีษะเดก็สาวไปยงัสนามหญ้ากว้างใหญ่ด้านหลงัเธอ เพิ่งสงัเกต
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ว่าลลิษาสูงเท่าไหล่เขา แปลว่าเธอสูงมาก อาจถึง 170 เซนติเมตร 

เพราะเขาสูงเกอืบ 200 เซนตเิมตร อย่างว่าเดก็สมยันี้สูงๆ กนัทั้งนั้น 

อย่างน้องชายเขายงัเกอืบ 180 เซนตเิมตรทั้งที่เพิ่งอาย ุ 17-18 ปี ซึ่ง

แปลว่ายงัสูงได้อกี

ลลษิาพดูต่อว่า “เพราะคณุบอกว่าจะเอาหนจูนเบื่อ หนเูลยคนื

ห้องเช่าแล้วกข็นข้าวของทั้งหมดออกมา ข้าวของมแีค่นี้ เพราะหนูอยู่

ตวัคนเดยีวมาหลายเดอืนแล้ว หลงัพ่อเสยี แม่กบัหนูกย็้ายไปอยู่บ้าน

เช่าเล็กๆ แล้วพอแม่ป่วยต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายเดือน 

หนูเลยย้ายไปอยู่ห้องเช่าถูกๆ เพื่อประหยดัเงนิ เพราะงั้นหนูไม่มขี้าว

ของอะไรมาก นอกจากเสื้อผ้าไม่กี่ชดุ ชดุนกัเรยีนกข็ายไปหมดแล้ว รอ

ซื้อชดุนกัศกึษา”

ปราณธรเหลอืบมองคนที่พดูเป็นต่อยหอยได้ไม่รูเ้บื่อ แถมไม่รูส้กึ

อับอายกับความยากจนของตัวเอง วูบหนึ่งเขานึกสงสารแกมเห็นใจ

และชื่นชม เธอต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแค่ไหนถึงเติบโตมาและ 

ยืนหยัดได้ด้วยล�าแข้งของตัวเองแบบนี้ คงปากกัดตีนถีบเพราะเสีย 

เสาหลกัถงึสองคน แต่กย็งัเข้มแขง็ ไม่ท�าตวัฟมูฟายหรอืตอีกชกหวักบั

โชคชะตา ไม่ได้โอดครวญเรียกร้องความเห็นใจจากเขา ตรงกันข้าม 

เธอเล่าให้ฟังสบายๆ ราวกบัพดูถงึเรื่องดนิฟ้าอากาศ ไม่ใช่โศกนาฏกรรม

หนงัชวีติของตวัเอง 

“ขอบคุณที่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง แต่อย่างที่บอก ฉันไม่นิยม 

กนิเดก็”

“คณุจะผดิค�าพูดไม่ได้นะ ในเมื่อหนูคนืห้องเช่าไปแล้ว ตอนนี้

หนูไม่มีที่ซุกหัวนอน เพราะงั้นคุณต้องรับผิดชอบเรื่องหาที่อยู่ให้หนู 

ไม่รู้ละ ต่อไปนี้หนูจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะเรียนจบมหา’ลัยหนูถึงจะย้าย

ออก ส่วนคณุ ถ้าจะไม่เอาหนูกเ็ป็นเรื่องของคณุ ไม่เกี่ยวกบัหนู”

ปราณธรอ้าปากค้าง มองตาปรบิๆ เพราะพอพดูจบเธอกส็ะบดั
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ก้น เดินลากกระเป๋าเข้าไปในบ้าน ปราณธรมองภาพนั้นอ�้าอึ้ง เพิ่ง

เข้าใจเหตผุลที่เธอสาธยายเป็นคุ้งเป็นแควเรื่องคนืบ้านเช่า กเ็พื่อหวงั

ให้เขารบัผดิชอบหาที่ซกุหวันอนใหม่ให้เธอนั่นเอง

“เดี๋ยวลลิษา รอก่อน” เขาเรียกเด็กสาวพลางเอื้อมมือจะคว้า

ตัวแต่ไม่ทัน เพราะเธอเลื่อนบานประตูกระจก ลากกระเป๋าเข้าไปใน

บ้านเรยีบร้อยแล้ว เขาตามไปทนัตอนที่เธอเกอืบจะชนกบัแม่บ้านพอดี

“อุย๊!...” ลลษิาอทุาน เบรกตวัโก่งเมือ่เกอืบชนกบัร่างท้วม

ของหญงิสูงวยัคนหนึ่ง

“ยายเด็กจรจัด ฉันบอกแล้วไงไม่ให้เข้ามายุ่มย่ามในบ้าน ถ้า

อยากจะรอคุณปราณ ก็ออกไปรอข้างนอกโน่น” ร�าไพเอ็ดตะโรแล้ว

พลันต้องชะงักเมื่อเห็นร่างสูงใหญ่ของปราณธรตามหลังเด็กสาวมา

ตดิๆ จงึหนัไปฟ้อง 

“คณุปราณคะ แม่เดก็กะโปโลนี่อ้างว่ารูจ้กัคณุปราณ พยายาม

จะเข้ามารอคณุปราณในบ้านให้ได้ ป้าไล่กไ็ม่ยอมไป แถมอ้างว่าเป็น

อีหนูรายล่าสุดที่คุณปราณโปรดปราน ขู่ป้าว่าถ้าท�าอะไรให้ไม่พอใจ 

มสีทิธิ์ตกงานได้ง่ายๆ พอป้าบอกไม่เชื่อ แม่นี่กข็ู่ว่าจะฟ้องคณุปราณ 

พอป้าขู่กลับบ้างว่าจะแจ้งต�ารวจข้อหาบุกรุก ถึงได้ยอมออกไปนอก

บ้าน เรื่องที่แม่นี่พูดเป็นความจรงิไหมคะ หรอืเป็นแค่เรื่องกขุองพวก

สิบแปดมงกุฎ ป้าจะได้โทร. แจ้งต�ารวจให้มาลากคอเข้าคุกจริงๆ” 

ประโยคหลังร�าไพส่งสายตาอาฆาตไปยังลลิษา แต่เด็กสาวกลับมอง

เฉยอย่างไม่กลวัเกรง ร�าไพนกึอยากจบัมาหวดก้นเสยีให้เขด็

ปราณธรกลอกตาอย่างอ่อนใจ ยกมือคลึงขมับ นึกอยากได้ 

ยาแก้ปวดหวั แววออกว่านบัแต่นี้ชวีติเขาคงหาความผาสกุไม่ได้ ลาง

สังหรณ์บอกว่าลลิษาจะเป็นตัวป่วน เธอจะเข้ามาปั่นป่วนจนเขา

หาความสงบสขุในชวีติไม่ได้ เพราะล�าพงัเจอเธอไม่ถงึสองวนั ชวีติเขา
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กว็ุ่นวายชวนปวดหวั 

เริ่มจากเมื่อเช้าที่แวะไปหามิญชยา เธอคาดคั้นเรื่องบราเซียร์

กบักางเกงในที่อยู่บนโต๊ะ พอเขาปฏเิสธไม่ยอมเล่า เธอกง็อนตุ๊บป่อง

ไม่ยอมให้เขาขึ้นเตียงด้วย ก็ดี เขาเลยตรงดิ่งเข้าออฟฟิศเช้ากว่า 

ทกุวนั เขาไม่ได้ง้อมญิชยา เพราะเขาไม่เคยง้อผูห้ญงิคนไหนก่อน ไม่ใช่

วิสัยเขาที่จะตามง้อตามอธิบายเรื่องราวส่วนตัวให้ใครฟัง แล้วพอ 

ตกเย็นกลับมาบ้านก็ยังเจอลลิษาอ้างตัวเป็นอีหนู แถมเป็นอีหนูที่ถือ

อ�านาจบาตรใหญ่ ข่มขูค่นเก่าคนแก่ของตระกลูที่ดแูลเขามาตั้งแต่เลก็

ให้ออกจากงาน เยี่ยม...ลลษิาเป็นตวัป่วนขนานแท้

“ป้าไปเถอะ เดี๋ยวผมจดัการเอง” ปราณธรหนัไปบอกร�าไพ

“แต่...” ร�าไพจะประท้วง

“ไม่ต้องห่วง ผมจัดการเองได้ ถ้าต้องการอะไรเดี๋ยวจะกด

อนิเตอร์คอมไปบอก” ปกตทิี่บ้านเขา แม่บ้านและเดก็รบัใช้จะไม่โผล่

หน้ามาถ้าไม่กดเรียก เพราะทุกคนรู้ว่ามีผู้หญิงมากมายมาหาเขา 

บ่อยๆ แถมเดนิเพ่นพ่านทั่วบ้านด้วยชดุนอนบางๆ โดยเฉพาะสระว่าย- 

น�้าซึ่งเป็นที่ต้องห้าม เพราะแขกส่วนใหญ่นยิมเปลื้องผ้าว่ายน�้า มเีซก็ซ์

กบัเขาบรเิวณรมิสระ ฉะนั้นไม่มใีครกล้าโผล่หน้ามาถ้าเขาไม่เรยีก

“เอ่อ...กไ็ด้ค่ะ” แม่บ้านตดัใจกล่าวลา ยอมเดนิจากไปอย่างเสยี

ไม่ได้ แต่ไม่วายปรายตามองไปทางลลษิาอย่างก�าราบ 

ลลิษาท�าท่าลิงหลอกเจ้าใส่ ปราณธรกลอกตาอย่างระอาแกม

อ่อนใจ เขารอจนร�าไพพ้นไปแล้ว จึงเดินไปทรุดตัวนั่งที่โซฟาตัวหนึ่ง 

เรยีกเดก็สาวไปหา 

“มานั่งนี่ส”ิ

ลลษิาเดนิมานั่งบนโซฟาตรงข้ามเขา 

“ท�าไมถงึไปโกหกป้าร�าไพอย่างนั้น” ปราณธรถามตรงๆ แววตา

ที่มองลลษิาคมปลาบแฝงแววด ุ
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“กม็นษุย์ป้านั่นจะไล่หนูท่าเดยีว ไม่ยอมฟังเหตผุล”

“กแ็ล้วท�าไมต้องไปโกหกว่าเป็นอหีนูฉนั”

ลลษิาไหวไหล่ซึ่งเป็นภาพที่ขดัตา ปราณธรนกึอยากจบัเดก็สาว

มาเขย่าให้หวัสั่นหวัคลอนเพื่อสั่งสอนว่าการยกัไหล่ต่อหน้าผูใ้หญ่เป็น

กริยิาที่หยาบคาย

“หนโูกหกตรงไหน ในเมื่อคณุบอกเองว่าจะเอาหนจูนเบื่อถงึจะ

หมดหนี้สี่ล้านนั่น เพราะงั้นหนเูป็นอหีนคูณุกถ็กูแล้ว หรอืคณุจะให้หนู

เป็นเมยีคณุคะ”

ปราณธรชะงัก ถ้ามีหนวด หนวดเขาคงกระตุกไปแล้วกับค�า

เถรตรงของเดก็สาว เขารู้สกึขดัเขนิขณะที่ตวัคนพูดไม่รู้สกึรู้สา ลลษิา

ยงัวางหน้าเฉย ไม่ได้รูส้กึเหนยีมอาย เยี่ยม...โลกของเขากลบัตาลปัตร

ไปแล้วจรงิๆ

“ฉันจ�าได้ว่าฉันปฏิเสธเธอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานว่าฉันไม่พิสมัย

เดก็ๆ”

“หนูก็จ�าได้ว่าหนูก็บอกคุณไปแล้วเหมือนกันว่าหนูไม่ใช่เด็กๆ 

คุณประจักษ์แก่ตาและคุณก็มีโอกาสจับมันด้วยมือของคุณเองแล้ว  

หนูรบัประกนัว่าหนูเซก็ซ์ดดี้วย”

ปราณธรหน้าแดง รบีเมนิจากเดก็สาว พระเจ้า...เพิ่งเข้าใจศพัท์

แสงวยัรุน่สมยันี้ ที่ธราธรเคยบอกว่าเหน็เดก็สาวๆ นุง่น้อยห่มน้อยแล้ว

ใจเต้นแรง เลอืดก�าเดาพานจะกระฉดูเป็นแบบนี้นี่เอง ตอนนี้เขากก็�าลงั

รู้สกึแบบนั้นอยู่ 

ปราณธรรบียกมอืแตะจมกู นกึกงัวลว่าจะมเีลอืดก�าเดาพุง่ออก

มาจรงิๆ 

“เอาละ เรามาตกลงกัน” ปราณธรกระแอมเมื่อรู้สึกว่าเสียง 

ตวัเองแหบพร่า 

“ตกลงอะไร หนไูม่ตกลงด้วยหรอก หนรููแ้ต่ว่าคณุต้องรบัผดิชอบ



คีตาภัทร  31   

หนู เพราะคณุบอกเองว่าจะเอาหนูจนกว่าจะเบื่อ หนูถงึได้คนืห้องเช่า

แล้วขนย้ายข้าวของทั้งหมดมานี่ ตอนนี้หนูไม่มทีี่ซกุหวันอนแล้ว”

ปราณธรทั้งโกรธทั้งข�า แม่เด็กตัวแสบหัวหมอนี่หาว่าเขาเป็น 

ต้นเหตุ “จะโทษว่าเป็นความผิดของฉันอย่างนั้นสิที่ท�าให้เธอระเห็จ

ออกจากบ้านเช่า ไม่มทีี่ซกุหวันอนอยู่ในตอนนี้”

“แหงส ิเหน็ๆ อยู่”

“เยี่ยม งั้นเรามาตกลงกนั ฉนัจะให้เงนิเธอไปหาที่อยู่ใหม่ เงนิ

นั้นจะมากพอให้เธอหาหอพกัดีๆ  เธอจะอยูไ่ด้ด้วยเงนิจ�านวนนั้นจนจบ

มหา’ลยั”

“คณุจะซื้อตวัหนูหรอื”

“ไม่ ถอืว่าฉนัช่วยเธอโดยไม่หวงัผลตอบแทน”

“งั้นหนูกไ็ม่ต้องการ หนูมมีอืมเีท้า หนูหาเลี้ยงตวัเองได้ ที่หนู

ต้องการกแ็ค่ที่ซกุหวันอนกบัอยู่ใกล้ๆ คณุ หนูตั้งใจแล้วว่าจะมอบตวั

เองให้คณุแล้วหนกูย็นืยนัต่อหน้าแม่ทั้งตอนป่วยและตอนเผาศพว่าหนู

จะมอบตวัเองให้คณุ เพราะงั้นท�าไมเราไม่ท�าให้เรื่องจบๆ ไป เราจะได้

ไม่ตดิหนี้ต่อกนั แล้วถ้าคณุไม่ถูกใจ โอเค...หนูไปจากบ้านนี้กไ็ด้”

ปราณธรกลัวว่าเขาจะถูกใจจนไม่อาจสลัดทิ้งเธอได้ต่างหาก 

อะไรบางอย่างเตอืนเขาว่าระหว่างพวกเขาเหมอืนมเีคมที�าปฏกิริยิากนั 

นบัแต่เขาเหน็เธอเปิดเผยเนื้อตวั เขากไ็ม่อาจสลดัภาพเธอออกจากใจ

ได้ ครั้นจะออกปากไล่เขากใ็จไม่แขง็พอ เขากลวัว่าถ้าลลษิาออกไปใช้

ชีวิตล�าพังข้างนอกซึ่งมีเสือสิงกระทิงแรดมากมาย เธออาจเสียคน 

ได้ง่าย 

ปราณธรผ่อนลมหายใจ สบตาลลษิาที่จ้องมองมาอย่างรอคอย

ค�าตอบ 

“เอาละ เธอจะอยู่บ้านหลงันี้กไ็ด้ ไม่...อย่าเพิ่งดใีจ” ปราณธร

รบีปรามเมื่อเดก็สาวท�าหน้าดใีจ “ถ้าจะอยู่บ้านนี้ เราต้องตกลงกนั”
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“ได้เลยค่ะ”

“ฟังเงื่อนไขฉันก่อน เธอต้องอยู่เรือนคนใช้ ที่นั่นจะมีป้าร�าไพ

กบัเดก็รบัใช้อกีสามคน แล้วถ้าฉนัไม่เรยีก เธอไม่มสีทิธิ์ขึ้นมาเพ่นพ่าน

บนบ้านนี้”

ลลษิาหน้ามุ่ย “ถ้าแบบนั้นคณุจะเอาหนูได้ไง”

ปราณธรหน้าแดง “ฉนัเกรงว่าเธอจะยงัเข้าใจไม่ดพีอ เธอจะอยู่

บ้านนี้ในฐานะคนอาศัย ไม่ใช่อีหนูของฉัน หน้าที่เธอคือท�างานใช้

แรงงานตอบแทนฉัน เข้าใจหรือยัง เธอต้องท�าทุกอย่างที่ป้าร�าไพสั่ง 

นั่นถอืว่าเป็นการใช้ตวัเองล้างหนี้ให้ฉนัรูปแบบหนึ่ง”

“แล้วนานแค่ไหนกว่าจะหมดหนี้”

“กจ็นกว่าเธอจะจบมหา’ลยั โอเคมั้ย”

“คณุจะไม่เอาหนูจรงิๆ หรอื”

“ไม่ ฉนับอกเธอแล้ว ฉนัไม่นยิมขึ้นเตยีงกบัเดก็ๆ”

“ตลอดไปเลยหรอื ถ้าหนูโตกว่านี้ ถ้าจบมหา’ลยัแล้วคณุกจ็ะ

ไม่เอาหรอื”

ปราณธรหน้าแดง “เอาไว้ถงึตอนนั้นเราค่อยมาว่ากนั ตอนนี้ว่า

กนัตามนี้ ฉนัไม่มอีะไรแล้ว ฉนัจะเรยีกป้าร�าไพมาพาเธอไปดูที่พกั”
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3

ลลิษาไขกุญแจเข้าร้านกาแฟทางประตูหลังร้าน เวลาตีสี่

ทุกสรรพสิ่งเงียบสงัด เธอเปิดไฟก่อนเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนมาสวม

คาดเอว หยบิหน้ากากอนามยัมาสวม กวาดขยะทั่วร้าน หยบิอปุกรณ์

มาวางในต�าแหน่งต่างๆ เตรยีมไว้ให้พี่ๆ  ที่เป็นพนกังานชงกาแฟ ก่อน

จะยกเก้าอี้ที่อยูบ่นโต๊ะวางบนพื้นชดิขอบโต๊ะ ที่ร้านมโีต๊ะเกอืบยี่สบิชดุ

ทั้งในร้านและนอกร้าน แต่ตอนนี้ยงัมดืเกนิกว่าจะยกโต๊ะเก้าอี้ออกไป

จดันอกร้าน เธอจงึเลอืกจดัในร้านก่อน 

ที่นี่เป็นแฟรนไชส์ของร้านกาแฟชื่อดังย่านธุรกิจ มีลูกค้ามาใช้

บรกิารมากมาย ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนนกัศกึษาสาวๆ ด้วยว่าพนกังาน

ชงเป็นนักศึกษาหนุ่มจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง เจ้าของร้านคัดเฉพาะ

เกรดเอ นั่นคอืหน้าตาหล่อเหลา หุ่นด ีส่วนพนกังานเสริ์ฟมคีละกนัทั้ง

ชายและหญงิ 

โดยปกติที่ร้านนี้รับเฉพาะพนักงานที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไป แต่

ความที่เธอใช้ลูกอ้อนและแสดงความตั้งใจแน่วแน่ที่อยากจะท�างาน 

เจ้าของร้านเลยใจอ่อนยอมว่าจ้างทั้งที่ตอนนั้นเธอยังเรียนเกรดเก้า 

หรอื ม. 3 เธอท�างานพาร์ตไทม์ที่นี่มากว่าสามปีแล้ว เดาว่าส่วนหนึ่ง

นายจ้างคงสงสารที่เธอต้องหาเงนิรกัษาแม่ ทั้งที่สมยันั้นเธอยงัหยบิจบั
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ท�าอะไรไม่ได้นอกจากล้างแก้วล้างจาน เพิ่งขยบัมาเป็นพนกังานเสร์ิฟ

กเ็มื่อปีกลาย 

“วันนี้น้องลิซมาเช้าจัง พี่ว่าพี่เช้าแล้ว น้องลิซเช้ากว่าพี่อีก” 

เสียงไขประตูด้านหน้าดังขึ้น พร้อมร่างสูงโปร่งของชาลิสาลูกสาว

เจ้าของร้านวยัยี่สบิสามที่โผล่หน้ามาทกัทาย เธอไขกญุแจ เลื่อนประตู

บานเลื่อนอะลูมิเนียมขึ้นไปเก็บในราง ล็อกประตูกระจกด้านหน้าดัง

เดมิแล้วเดนิเข้ามาในร้าน 

ชาลิสาเป็นแคชเชียร์ เธอลงทุนมาคุมร้านด้วยตัวเองแทนที่จะ

บินไปเรียนต่อต่างประเทศในทันทีที่จบปริญญาตรีตามที่บิดาขอ แต่

เพราะหลงรักพี่ชายของธราธร และว่ากันว่าที่ธราธรเข้ามาท�างานที่นี่

เมื่อเดือนก่อนได้ก็ด้วยเส้นสายของชาลิสา ที่ยอมรับเข้าท�างานเป็น

พนกังานชงกาแฟทั้งที่ธราธรอายยุงัไม่ถงึยี่สบิ แถมยงัชงกาแฟไม่เป็น 

อนัที่จรงิเธอไม่ได้สนใจว่าชาลสิาจะชอบใครหรอืรกัใคร เพยีงแต่เรื่องนี้

พูดกนัปากต่อปากจนเข้าหูเธอ

“บงัเอญิไม่ต้องเดนิทางไกลแล้วน่ะค่ะ”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ”

“หนูย้ายที่อยู่แล้ว หนูออกไปอยู่กับญาติไม่ไกลจากที่นี่นัก  

ต่อไปนี้หนูมาได้เช้าขึ้น” 

“อ้อ...เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องลซิยงัมญีาตเิหลอือยู่ คดิว่าไม่มญีาติ

ที่ไหนแล้ว แต่อย่างว่า น้องลิซไม่ค่อยพูดถึงตัวเอง แต่ช่างเถอะ...”  

ชาลสิาพูดแล้วโบกมอืว่อนราวกบัไล่แมลง “อย่าเล่าเลย เพราะเล่าไป

พี่กไ็ม่ฟังหรอก ไม่อยากฟัง ปวดหวัเปล่าๆ” 

ลลษิาฉกียิ้ม นี่คอืความน่ารกัของชาลสิา เป็นวธิปีฏเิสธทางอ้อม

ที่จะไม่สอดรูส้อดเหน็เรื่องของคนอื่น “ที่หนมูาท�างานเช้า เพราะอยาก

ลางานครึ่งเช้าด้วยค่ะ อยากออกไปสกัสบิโมง” ลลษิาบอกตรงๆ

“จะไปไหนหรอื”
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“จะไปสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย...” เธอเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัย

ชื่อดงั

“จรงิส ิน้องลซิสอบทแีคสได้นี่นะ เหน็ว่าธรตดิที่นั่นเหมอืนกนั 

ไม่รู้ไปสอบสมัภาษณ์วนัไหน”

“เหน็ว่ามะรนืนี้นะคะ”

“อ้อ...คณะเดยีวกนัหรอืเปล่า”

“คณะเดยีวกนัค่ะ”

“ธรนี่ตามตดิน้องลซิดจีงั”

“คะ? ตามตดิอะไรคะ”

“นี่ยงัไม่รู้อกีหรอืที่ธรมาสมคัรพาร์ตไทม์ที่นี่ เพราะหวงัตามจบี

น้องลซิ พนกังานรู้กนัทั้งร้าน มแีต่น้องลซิที่ไม่รู้ น่ารกัจงั แล้วที่ธรตาม

ไปเรยีนมหา’ลยัเดยีวกบัน้องลซิ กเ็พื่อหวงัตามไปคมุนั่นแหละ” ชาลสิา 

กระเซ้าแล้วหวัเราะชอบใจ “ว่าไปน้องลซินี่เนื้อหอมนะ ทั้งหนุม่ทั้งทอม

ตามจบีกนัจ้าละหวั่น แต่อย่างว่าน้องลซิสวยยงักบัตุ๊กตาบาร์บี้แบบนี้ 

ใครเห็นก็ใจละลาย ขนาดพี่เป็นผู้หญิงด้วยกันยังชอบมองน้องลิซ 

บ่อยๆ”

“คะ? ทอมที่ไหนกนั”

“กพ็มิพ์ไง มาเฝ้าน้องลซิบ่อยๆ”

“เปล่าสกัหน่อย” ลลษิาอบุอบิ หน้าแดงก�่า

“พมิพ์หงึน้องลซิเลยตามมาเฝ้า ใครกด็ูออก”

“โธ่...พี่ชญัพูดไปเรื่อย”

“ไม่สงัเกตหรอื ตั้งแต่ธรมาท�างานที่นี่ พมิพ์มาเฝ้าทกุวนั”

“พมิพ์อาจตดิใจกาแฟพี่ชญักไ็ด้”

“พูดไปเรื่อย” ชาลิสาโบกมือว่อน ก่อนเปลี่ยนเรื่อง “เรื่องลา

งาน ตามสบายนะ”

“ขอบคุณค่ะ หนูอยากรบกวนพี่ชัญอีกเรื่อง หนูอยากเบิกเงิน



36  ร่ายรัก

ค่าจ้างล่วงหน้าของเดือนนี้ อยากเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเทอม แต่ถ้า 

ไม่ได้ กไ็ม่เป็นไรค่ะ” ลลษิารบีออกตวัอย่างเกรงใจเพราะช่วงหลงัเธอ

เบกิเงนิล่วงหน้าค่อนข้างถี่ แทบจะเดอืนชนเดอืน

“ไม่เป็นไร เบกิได้ตามสบายเลยจ้ะ” ชาลสิาท�าท่าจะพูดอะไร

มากกว่านั้น แต่เหลอืบไปเหน็ลกูค้ารายแรกที่เดนิฝ่าแสงสลวัมาที่ร้าน

เสียก่อน ร่างสูงโปร่งของพิมพ์ใจเห็นแต่ไกล “นั่นไง พูดถึงก็มาโน่น

แล้ว ตายยากจรงิ” 

เสาร์ต่อมา

ปราณธรไม่มธีรุะไปไหนในวนัเสาร์จงึตั้งใจตื่นสาย กะวิ่งจอ็กกงิ 

เข้าฟิตเนสแล้วไปตรวจโรงแรม แต่เอาเข้าจริงกลายเป็นว่าเสาร์นี้เขา

ตื่นเช้ากว่าทกุเสาร์ ด้วยว่าตอนนี้เพิ่งตหี้า 

ปราณธรยนืเกาะระเบยีง ยกแก้วน�้าขึ้นจบิ ตามองฝ่าแสงสลวั

ยามฟ้าสางตรงไปยงัหน้าต่างห้องนอนของเรอืนพกัคนใช้ด้านล่าง ต�่า

ลงไปกว่าสามชั้นซึ่งอยู่ติดกับฝั่งห้องนอนเขาเป็นห้องนอนของลลิษา 

ความที่บ้านพกัคนงานมห้ีองว่างเหลอือยูแ่ค่ห้องเดยีวคอืปีกนี้ เดก็สาว

จงึต้องพกัอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ลลษิารดูผ้าม่านเปิดไว้ทกุด้าน กระนั้นความที่ยงัเช้ามากจงึมอง

เข้าไปไม่เห็นอะไร เขาไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆ ในห้องนอนเธอ  

ใจอยากรู้ว่าเธอตื่นหรอืยงั หรอืท�าอะไรอยู่ เท้าไวเท่าความคดิเขาเดนิ

กลบัเข้าไปในห้องนอน ยกหูโทรศพัท์สายใน กดโทร. หาแม่บ้าน

“ป้าร�าไพ ลลษิาตื่นหรอืยงัครบั” 

“น่าจะยงันะคะ ห้องปิดประตเูงยีบเชยีบ ไฟยงัไม่เปิด เช้าขนาด

นี้น่าจะยังไม่ตื่น เด็กสมัยนี้ก็งี้แหละค่ะขี้เกียจตัวเป็นขน ถ้าตะวันยัง

ไม่เลยีก้น ไม่มทีางตื่นหรอกค่ะ”

ปราณธรพยายามไม่ใส่ใจค�าสร้อยพวกนั้น เขาตรงเข้าประเดน็ 
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“ถ้าลลษิาตื่นแล้ว บอกให้เธอมากนิข้าวเช้ากบัผมนะครบั บอกไปว่า

ผมมเีรื่องอยากคยุกบัเธอ”

“ถงึกบัอนญุาตให้ร่วมโต๊ะเลยหรอืคะ”

“ท�าไมจะไม่ได้”

“เดก็นั่นไม่มหีวันอนปลายเท้า คณุปราณไม่น่าจะให้ท้ายนะคะ 

อีกอย่างคุณปราณไม่คิดเปลี่ยนใจหรือคะ ส่งแม่นั่นไปอยู่สถานเลี้ยง

เดก็ก�าพร้า ไม่ส.ิ..แก่ปูนนี้แล้วคงไม่มทีี่ไหนรบั เอางี้ไหมคะเราหาบ้าน

อปุถมัภ์สกัแห่งให้หล่อน”

“ป้าร�าไพ” ปราณธรเรียกเสียงอ่อนใจ “ป้าเลิกพูดเป็นนิยาย

เถอะ พักนี้ดูละครมากไปแล้ว เราพูดเรื่องนี้จบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน 

ผมย�้าอกีครั้ง ผมตกลงใจแล้วว่าจะให้ลลษิาอยูบ้่านนี้จนกว่าเธอจะจบ

มหา’ลยั ว่ากนัตามนี้นะครบั ถ้ามอีะไรเปลี่ยนแปลงผมค่อยบอกป้า”

“แต่คณุปราณคะ”

“ไม่มแีต่ อย่างที่ผมบอก ลลษิาเป็นลูกสาวลกัษณ์ เธอหนรี้อน

มาพึ่งเย็น เธอตัวคนเดียวไม่มีใคร เพราะงั้นผมอยากให้ป้าเอ็นดูเธอ 

คดิซะว่าเธอเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่ง”

“ฮ”ึ ร�าไพท�าเสยีงขึ้นจมูก “เอน็ดูได้หรอืคะ มองป้าตาขวางยงั

กบัหมาบ้าแบบนั้น แววตาแม่นั่นแขง็กร้าวยอมคนซะที่ไหน แบบนี้จะ

ให้คดิเป็นลกูเป็นหลานไม่ได้หรอกค่ะ แถมเวลามองคณุปราณกช็ม้อย-

ชม้ายชายตา เดก็อะไรไม่รู้แก่แดดแก่ลม หล่อนตั้งใจเล่นหูเล่นตากบั

คณุปราณนะคะ มาอยู่นี่หวงัจะจบัคณุปราณชดัๆ”

“ผมรู้น่าใครไปใครมาด้วยวัตถุประสงค์อะไร เอาเป็นว่าผมยัง

ดูแลตวัเองได้ ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง”

“คณุปราณไม่ทนัเดก็นั่นหรอกค่ะ หตูาแพรวพราวซะขนาดนั้น”

“ป้าร�าไพ ผมจะสี่สิบอยู ่แล้วนะ แก่ปูนนี้แล้วถ้ายังไม่ทัน

เล่ห์เหลี่ยมผู้หญงิ ป้าคงได้เลี้ยงหลานไปนานแล้ว”
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“ว่าได้หรอืคะ ที่ผ่านมาที่ไม่โดนผูห้ญงิจบั กเ็พราะว่าพวกหล่อน

โตๆ กนัแล้ว พูดจากนัรู้เรื่อง แต่แม่นี่ไม่ใช่ หล่อนยงัเดก็ แล้วกม็าเพื่อ

จบัคณุปราณโดยเฉพาะ แถมยงัวยัละอ่อนคราวลูกแบบนี้ ป้ากลวัใจ

ว่าคณุปราณจะไม่ทนั”

“ป้าร�าไพ” ปราณธรเรยีกเน้นเสยีง โกรธจนข�า “ลลษิายงัเดก็ 

เธอคงไม่คิดอะไรซับซ้อนอย่างที่ป้าว่าหรอกครับ ขอบคุณที่เป็นห่วง 

เอาเป็นว่ายงัไม่มอีะไรน่าห่วง ตกลงตามนี้นะครบั ตามเธอมากนิข้าว

เช้ากบัผมด้วย”

“ไม่คิดเปลี่ยนใจหางานพาร์ตไทม์ใหม่ท�าจริงๆ หรือ” 

พมิพ์ใจถามขึ้นเมื่อลลษิาเดนิมาเสริ์ฟกาแฟ 

“ท�าไมล่ะที่นี่เงินดีออก แถมทิปก็หนักด้วย” ลลิษาทรุดตัวนั่ง

ตรงข้ามเพื่อน ตอนนี้ลูกค้ายงัไม่มเีพราะยงัเช้าอยู่มาก เธอจงึออกมา

นั่งคยุกบัพมิพ์ใจได้ 

“ฉนับอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าฉนัเลี้ยงเธอได้ ไม่ต้องเหนื่อยมาท�างาน 

พาร์ตไทม์พวกนี้หรอก”

“แล้วฉันก็บอกเธอแล้วเหมือนกันว่าฉันมีมือมีเท้า ฉันหาเลี้ยง

ตวัเองได้” 

พิมพ์ใจเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ พวกเธอเรียน

โรงเรยีนนานาชาตชิื่อดงัด้วยกนั ค่าเทอมแพงหฉูี่ด้วยว่าสมยันั้นพ่อเธอ

ยังรวย พ่อแม่เห็นตรงกันว่าการให้การศึกษาแก่ลูกเป็นการลงทุนที่ 

คุ้มค่าและยั่งยืน ฉะนั้นจึงไม่เคยเขียมกับรายจ่าย ไม่ว่าเธออยากไป

ซมัเมอร์แคมป์หรอืแคมป์ภาษาที่ไหน พ่อเป็นต้องสนบัสนนุ แถมบาง

คราวบนิไปดูแลเธอด้วยตวัเอง 

อย่างว่าเธอเป็นลูกโทน พ่อแม่จงึรกัมาก ทกุซมัเมอร์เธอไปแคมป์

ภาษาที่ต่างประเทศ ไม่ยโุรปกอ็เมรกิา เธอชื่นชอบประเทศเมอืงหนาว 
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เลยหาเรื่องเที่ยวทุกซัมเมอร์ แต่พอครอบครัวถังแตก พ่อประสบ

อุบัติเหตุต้องนอนแบ็บเป็นเจ้าชายนิทรา เธอก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวต่าง

ประเทศอกีเลย เพราะต้องเกบ็ออมเงนิทกุบาททกุสตางค์เป็นค่ารกัษา 

แล้วพอพ่อเสยี จงัหวะไล่ๆ กนัแม่กป่็วยเป็นมะเรง็ เงนิทองที่เหลอืน้อย

อยูแ่ล้วยิ่งร่อยหรอลงไปอกี เธอเลยตดัสนิใจขายทกุอย่างที่มเีพื่อแปลง

เป็นเงนิค่ารกัษาแม่ รวมถงึเพื่อประทงัชวีติด้วย แม่ยอมตดัใจขายบ้าน

หลงัโตที่เธออยูม่าแต่อ้อนแต่ออกแล้วออกไปหาบ้านเช่าหลงัเลก็ๆ เพื่อ

ประหยดัค่าใช้จ่าย 

ครอบครวัเริ่มตดิลบ ไม่มเีงนิจนุเจอืปากท้อง ตอนนั้นเธอคดิจะ

ลาออกจากโรงเรยีนเพื่อหางานท�า แต่แม่ขอไว้ แม่บอกว่าอย่างเดยีว

ที่จะเหลอืเป็นมรดกให้เธอได้คอืการศกึษา ขอให้เธอแขง็ใจเรยีนจนจบ

อย่างน้อยปรญิญาตรกีย็งัด ีเธอเลยฮดึสู้ ขอทนุโรงเรยีน ช่วงนั้นเองที่

เพื่อนๆ เริ่มตจีากไปทลีะคนสองคนกระทั่งไม่เหลอืใคร มารู้ตวัอกีทวี่า

ข้างกายเหลอืแค่พมิพ์ใจกต็อนที่ทกุคนหนหีน้าไปหมดแล้ว 

พมิพ์ใจไม่รงัเกยีจกบัความยากจน ในขณะสงัคมที่เธออยู่ผู้คน

นบัหน้าถอืตากนัด้วยเงนิทอง ใครจนหรอืขอทนุโรงเรยีนจะถูกมองว่า

เป็นชนชั้นสอง ยิ่งตอนแม่ป่วยระยะสดุท้าย เธอล�าบากหนกัมาก ช่วง

นั้นไม่มเีงนิเกบ็ แม้จะขอเงนิจากปราณธรแต่กไ็ม่พอ เพราะนอกจาก

จะใช้จ่ายเป็นค่ารกัษาแม่แล้ว ยงัต้องใช้หนี้ที่กูย้มืมารกัษาพ่อด้วย เธอ

ตดัสนิใจหางานพาร์ตไทม์ท�า แขง็ใจเรยีนไปท�างานไปทั้งที่ล�าบากมาก 

เพราะเมื่อท�างานพาร์ตไทม์ เวลานอนไม่พอ แถมไม่มเีวลาอ่านหนงัสอื

ทบทวน ถ้าไม่ได้พิมพ์ใจช่วยติว เธอคงไม่สามารถจบไฮสกูลพร้อม

เพื่อนๆ ได้ 

ตอนนี้เธอสอบสมัภาษณ์และรายงานตวัเข้าเรยีนมหาวทิยาลยั

แล้ว ตั้งใจจะท�างานพาร์ตไทม์ต่อไป แต่ถ้าค่าใช้จ่ายไม่พอ เธอกะขอ

ทุนมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็กู้กองทุนเล่าเรียน เธอไม่ได้หวาดหวั่นกับ
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อนาคตที่ยังมาไม่ถึง คิดว่าเป็นความท้าทาย เปรียบไปเหมือนกับ

การพาตวัเองเข้าไปในชวีติของปราณธร 

เธอไม่รู้ว่าเริ่มต้นรักหนุ่มใหญ่คนนั้นเมื่อไร บางทีอาจเริ่มจาก

สามปีก่อนที่แม่ป่วยหนักแล้วเริ่มเพ้อถึงปราณธร หรือไม่อาจย้อนไป

ไกลกว่านั้นเมื่อสมยัเดก็ๆ เวลาพ่อเมามกัเล่าเรื่องสมยัก่อน พ่อมกับ่น

น้อยใจที่แม่ยงัไม่ลมืคนรกัเก่า พ่อรู้สกึเป็นปมด้อยที่ตวัเองแก่กว่าแม่

มาก ท่านชอบพูดบ่อยๆ ว่าคนแก่คราวพ่อหรอืจะสู้คนหนุ่มๆ ได้  ฟัง

พ่อบ่อยเข้าเธอเลยเอาไปถามแม่ สมยันั้นเพิ่งจะสี่ห้าขวบ แววตาแม่

เป็นประกายเวลาพูดถงึเขา ตอนนั้นเธอไม่เข้าใจ แล้วจากนั้นแม่กพ็ูด

ถงึเขาบ่อยๆ โดยที่ไม่ต้องอาศยัการกระตุ้นใดๆ อกี 

ตอนเดก็ๆ เธอฟังแล้วไม่กล้าเอาไปเล่าให้พ่อฟังต่อ เพราะกลวั

พ่อเสยีใจ เธออยู่กบัเรื่องราวของปราณธรมาเป็นสบิปี กระทั่งวนัที่แม่

ป่วยหนกั บอกให้เธอไปขอเงนิจากปราณธรเพราะเหน็ว่าเธอรบัภาระ

คนเดียวไม่ไหวอีกแล้ว นั่นเป็นที่มาที่เธอเริ่มเซิร ์ชหาข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อปราณธร แล้วก็พบว่าเขาเป็นผู้ชายที่

รวยล�าดบัต้นๆ ของฟ้าเมอืงไทย เป็นหนุ่มส�าราญและเป็นเพลย์บอย

ที่ข้างกายไม่เคยขาดสาวๆ เธอแอบเหนบ็เขาว่าเป็นผู้ชายบ้ากาม 

เธอเริ่มศกึษาข้อมลูเขา รู้ว่าเขาชอบผู้หญงิที่ช�่าชองเรื่องเพศ นั่น

เป็นจดุเริ่มต้นที่ท�าให้เธอเริ่มศกึษาว่าเซก็ซ์คอือะไร และจะท�าอย่างไร

ให้ผู้ชายอย่างเขาพงึใจ เธอเคยอ่านบทสมัภาษณ์ ปราณธรบอกว่าถงึ

เขาจะเจ้าชู้แค่ไหน แต่เขาจะไม่ขึ้นเตียงกับเด็กสาว ผู้หญิงอายุน้อย

สดุที่เขาคบหาอยู่ในตอนนี้คอืนางแบบวยัยี่สบิสี่ นั่นคอื มญิชยา 

เธอสบืค้นข้อมลูเขา กระทั่งรูว่้าเขาเรยีนที่ไหนในสมยัมธัยมและ

อดุมศกึษา ก่อนจะไปต่อเมอืงนอก หรอืปัจจบุนัคบหากบัใคร รูก้ระทั่ง

น�้าหนกั ส่วนสูง งานอดเิรก อาหาร และสทีี่เขาชอบ แต่การท่องไปใน

โลกของเขาเหมอืนดาบสองคม ยิ่งศกึษา เธอกย็ิ่งหลงใหลคลั่งไคล้เขา 
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ยิ่งตระหนักว่าเขาเป็นผู้ชายชวนฝัน แต่ในขณะเดียวกันก็อันตราย  

รู้อยู่เหมือนกันว่าเธอก�าลังเล่นกับไฟ เพราะผู้ชายอย่างเขาไม่มีทาง

หยุดที่ผู้หญิงคนไหน เขาเหมือนพรานล่าเนื้อที่สนุกกับการไล่ล่า แต่ 

ไม่คดิลงหลกัปักฐานกบัใคร เธอถามตวัเองว่าพร้อมไหมถ้าจะตกเป็น

ของเล่นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว ค�าตอบที่ได้กลบัมาคอื เธอพร้อมจะเสี่ยง 

เมื่อมั่นใจว่าพร้อมรบัชะตากรรมหากพ่ายแพ้หมดท่า อย่างร้ายสดุเธอ

กจ็ะได้มช่ีวงเวลาดีๆ  กบัผูช้ายในฝัน แต่หากโชคด ีเธออาจได้หวัใจเขา

มาครอง 

จากนั้นเธอเริ่มศึกษาข้อมูลเชิงลึกกว่านั้น เธอพบว่าเซ็กซ์เป็น

ทั้งจดุแขง็และจดุอ่อนของเขา เธอจงึคดิใช้เรื่องนี้ในการเข้าหาเขา โดย

เริ่มบ่มเพาะประสบการณ์ด้านนี้เมื่อสามปีก่อน บอกตวัเองให้ท�าตวัให้

ชนิกบัเรื่องอย่างว่า ทั้งที่แรกเริ่มเป็นอะไรที่น่าอบัอายขายหน้า 

เธอเริ่มจากหาหนังสือปลุกใจเสือป่ามาอ่าน เซิร์ชอินเทอร์เน็ต

หาคลปิมาดู และขั้นตอนสดุท้ายคอืชวนพมิพ์ใจทดลองกนัจรงิๆ เมื่อ

คดิว่าตวัเองเจนสงัเวยีน เธอกเ็ริ่มเข้าหาปราณธรอกีครั้ง พยายามสร้าง

ภาพให้เขาเหน็ว่าเธอมปีระสบการณ์ช�่าชอง สามารถปรนเปรอให้ความ

สขุเขาบนเตยีงได้ และนั่นเป็นที่มาที่เธอพาตวัเองไปหาเขาอกีครั้งเมื่อ

สามวนัก่อนพร้อมกบัเสนอตวัให้เขา 

เธอเชื่อว่าต้องเข้าหาเขาด้วยวิธีพิเศษหรือแปลกพิสดารเท่านั้น

ถงึจะท�าให้เขาสนใจและจดจ�าเธอได้ และคดิว่าแผนการนี้ได้ผล เพราะ

เขามที่าทแีปลกๆ เมื่ออยู่กบัเธอ เขามกัหน้าแดง ขวยเขนิบ่อยๆ เมื่อ

เธอแสร้งพูดทะลึ่งตงึตงั ทั้งที่คดิว่าเขาเจนเรื่องอย่างว่า ไม่น่าจะหน้า

บาง แต่เอาเข้าจรงิปราณธรกลบัขี้อายกบัการพูดจาหยาบโลนสองแง่

สองง่ามของเธอ เธอเลยยิ่งสนกุที่ได้แกล้งเขา ชอบดเูวลาที่เขาเขนิ เป็น

อะไรที่ขดักนัด ีผู้ชายตวัโตที่เจนเรื่องเพศ แต่กลบัหน้าแดงง่ายๆ เมื่อ

ถูกแซวเรื่องอย่างว่า 
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ยิ่งมองเขาเธอกย็ิ่งตกหลมุรกั เธอสามารถจ้องเขาได้ทั้งวนัไม่รู้

เบื่อ ตามตื๊อเขาทั้งที่ไม่ใช่วิสัยเธอที่จะวิ่งตามผู้ชายคนไหน เธอเดิน

หน้าตามแผนด้วยการอ้างเรื่องติดหนี้สี่ล้าน ตามด้วยการคืนห้องเช่า

แล้วขนเสื้อผ้าไปอยูก่บัเขา ถ้าพ่อแม่ยงัอยูแ่ละรูเ้รื่องนี้ คงเป็นลมล้มพบั

ไปแล้วกบัความแก่แดดและความกล้าก๋ากั่นของเธอ...

“ถ้าเธอยืนกรานจะท�างานพาร์ตไทม์ต่อ ฉันก็ไม่อยากให้ท�า 

ที่นี่” พมิพ์ใจขอตรงๆ

“เพราะอะไร”

“ธรท�าอยู่ที่นี่”

“เกี่ยวอะไรกบัธร อกีอย่างฉนัท�าของฉนัก่อน ธรมาทหีลงั” 

ธราธรเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกับพวกเธอ แต่ต่างห้องกัน เขา

ย้ายมาเรยีนเทอมสองเมื่อสองปีก่อน นยัว่าท�าตวัเกกมะเหรกเกเรสมยั

เรียนอยู่ที่อเมริกา พ่อแม่เลยเรียกตัวกลับไทย ให้มาเรียนที่โรงเรียน

นานาชาตใินไทย ตอนเจอธราธรครั้งแรก เขาแกล้งเธอสารพดั ทั้งเปิด

กระโปรง เอากบเขยีดใส่กระเป๋า ดทีี่ได้พมิพ์ใจช่วยไว้ หลายครั้งเข้า

พิมพ์ใจทนไม่ได้เลยท้าชกต่อยกับธราธร ฝ่ายนั้นจึงซาเรื่องแกล้งเธอ

ไปได้บ้าง เรยีกว่าระหว่างธราธรกบัพมิพ์ใจเหมอืนเป็นไม้เบื่อไม้เมากนั 

แต่ตอนหลังท่าทีธราธรเปลี่ยนไป พอรู้ว่าเธอไม่มีพ่อแม่ หน�าซ�้ายัง

ล�าบากจนต้องขอทุนเรียน เขาก็หันมาท�าดี ไม่เคยแกล้งเธออีกเลย 

แถมยงัขอให้พี่ชายช่วยรบัอปุการะเธอด้วย แต่ตอนนั้นเธอปฏเิสธไป

“ธรชอบเธอ มนัตามจบีเธอ ใครๆ กด็ูออก”

“แล้วเป็นความผดิของฉนัหรอื”

“ไม่ แต่ถงึไม่ใช่ ฉนักไ็ม่อยากให้เธอเปิดโอกาสให้มนั”

“แล้วฉนัเปิดที่ไหน”

“ท�างานด้วยกนักต้็องสนทิกนั แล้วหมอนั่นกจ้็องหาโอกาสอยู”่

“โอเคฉันเข้าใจความปรารถนาดีของเธอ แต่ช่วยยืนยันหน่อย
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เถอะว่าที่ท�าไปทั้งหมดนี่ไม่เกี่ยวกบัหงึหวงใช่ไหม”

“แล้วฉนัไม่มสีทิธิ์รไึง”

“ฉนัว่าฉนัเคลยีร์เรื่องนี้ไปแล้วนะ เธอไม่มสีทิธิ์หงึฉนั เราไม่ได้

เป็นแฟนกนั เราเป็นเพื่อนกนั เธอเป็นเพื่อนรกั เป็นเพื่อนสนทิคนเดยีว

ของฉนั”

“เราขึ้นสวรรค์ด้วยกนัขนาดนั้นแล้ว เธอยงัจะว่าแค่เพื่อนอกีหรอื 

ถามหน่อยเถอะ เคยมใีครให้ความสขุเธอเหมอืนที่ฉนัให้ไหม”

ลลษิารบีถลาเอามอืไปอดุปากเพื่อน เหลยีวซ้ายแลขวาเลิ่กลั่ก 

กลวัว่าจะมใีครมาได้ยนิ “จะบ้าหรอืไง มาพูดอะไรตรงนี้”

“ก็มันเรื่องจริง เรามีอะไรกันแล้ว เธอเป็นแฟนฉันนะลิซ”  

พมิพ์ใจยื้อมอืพลางจูบฝ่ามอื 

ลลษิารบีกระชากมอืกลบั ถอยกลบัมานั่งตวัตรง ผ่อนลมหายใจ

พรดืใหญ่ การมอีะไรด้วยกนัที่พมิพ์ใจว่า คอืการใช้นิ้วกบัปาก 

พมิพ์ใจเป็นทอมที่หน้าตาหล่อมาก แทบดไูม่ออกว่าเป็นผูห้ญงิ

ถ้าไม่เปลื้องผ้า เพราะแม้แต่เสยีงกย็งัห้าวเกนิตวั เธอรู้จกักบัพมิพ์ใจ

ตั้งแต่เกรดเจ็ด แล้วนับแต่นั้นก็ตัวติดกันยังกับกะละแม บางทีการที่

เธอเลือกพิมพ์ใจเป็นครูสอนประสบการณ์ทางเพศอาจเป็นความผิด

พลาดเพราะท�าให้อกีฝ่ายตู่ว่าเธอเป็นแฟน ทั้งที่ไม่มคีวามหมายอะไร

มากไปกว่าเป็นตวัแทนของปราณธร เธอไม่กล้าลองกบัผูช้ายจรงิๆ กลวั

ปัญหาสารพัดตามมาถึงได้เลือกพิมพ์ใจ แต่ตอนนี้เธอเสียใจที่ตัดสิน

ใจผดิพลาด 

ลลษิาท�าท่าจะแย้ง แต่ไม่ทนัได้เอ่ยปากกม็ชีอปเปอร์ราคาแพง

พุง่มาจอดหน้าร้าน คนขี่สวมชดุหนงัสดี�าอย่างเท่โดยมธีราธรซ้อนท้าย 

ก่อนจะตวดัขาลงจากรถ ถอดหมวกกนันอ็กส่งให้คนขี่ เธอจ้องคนขี่ซึ่ง

ตอนนี้ถอดหมวกกนันอ็ก อวดใบหน้าหล่อเหลาคมสนั น่าจะอยู่ในวยั

สามสบิต้นๆ
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“พี่ชายธรนี่เท่จรงิๆ” พมิพ์ใจพมึพ�า 

“คนนี้หรอืที่พี่ชญัชอบ”

“ใครบอก คนนี้ว่าที่พี่เขยฉัน คนที่พี่ชัญชอบคือคุณปราณธร  

ซอีโีอไมเนอร์ พี่ชายคนโตของธรต่างหาก”

“ฮะ!...อะไรนะ” ลลิษาตกใจแทบตกเก้าอี้ หันขวับมองเพื่อน 

ใบหน้าเผอืดส ี

“ท�าไมต้องท�าหน้าตกใจแบบนั้น” 

“เก๊าะ...ฉนัไม่เคยรู้ว่าคณุปราณธรเป็นพี่ชายธร”

“เธอรู้จกัเขาด้วยหรอื”

ลลษิาอกึอกั หน้าแดง “ก.็..เขาดงัออก เป็นข่าวทางทวีบี่อยๆ”

พิมพ์ใจพยักหน้ารับรู้ “ธรกับคุณปราณธรเป็นพี่น้องคนละแม่ 

คณุปราณธรเป็นลูกเมยีหลวง ส่วนธรกบัพี่บตุรเป็นลูกเมยีน้อย ความ

ที่พ่อของคุณปราณธรรู้สึกผิดกับลูกเมีย เลยไม่กล้าให้ธรกับพี่บุตรใช้

นามสกลุตวัเอง ทั้งคู่เลยต้องใช้นามสกลุแม่ เหตนุี้น้องต่างแม่กบัคณุ

ปราณธรถึงมีนามสกุลไม่เหมือนกัน และเพราะเหตุนี้อีกเหมือนกันที่

ท�าให้ธรมนันอยด์หนกั ถงึกบัฟาดงวงฟาดงาก่อเหตสุารพดัตอนที่อยู่

อเมรกิาจนต้องถกูเรยีกตวักลบั หมอนี่ต้องการเรยีกร้องความสนใจจาก

พี่ชาย ต้องการประท้วงที่พ่อรักลูกไม่เท่ากัน น่ารังเกียจชะมัด ทั้งที่ 

ตวัเองเป็นแค่ลูกเมยีน้อย แม่กเ็ป็นแค่เดก็รบัใช้ในบ้าน กลบัท�าตวัใฝ่สงู

ตเีสมอพี่ชาย”

“พอแม่คุณปราณธรเสีย พ่อเขาถึงอุ้มชูเมียน้อยพาออกสังคม

ใช่ไหม” ลลษิาถามอย่างพอเดาอะไรๆ ได้

“ประมาณนั้นแหละ ธรถงึได้กลบัมากร่างได้ไง แต่ยงัไงพ่อธรก็

เกรงใจคณุปราณธรอยูม่าก ยงัไม่กล้าให้ใช้นามสกลุตวัเอง  แถมเวลา

จะตดัสนิใจอะไร ยงัต้องถามความเหน็ลูกชายคนโตก่อน อย่างตอนที่

พี่บตุรจะได้ขึ้นมาเป็นผูจ้ดัการ พ่อเขายงัต้องถามความเหน็คณุปราณ-
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ธร พอเขาโอเค พ่อเขาถงึท�าเรื่องเข้าบอร์ด”

“ดูเธอรู้เรื่องครอบครวัธรดนีะ”

“ไม่แปลก หมอนี่จบีเธออยู่ ฉนักต็้องสนใจเป็นธรรมดา”

ลลษิาเหลอืบมองไปทางคนทั้งคู่ที่ยงัพูดคยุอยู่ข้างรถชอปเปอร์ 

เธอยงัคงอึ้งด้วยความคาดไม่ถงึว่าโลกจะกลมขนาดนี้ ไม่คดิว่าจะเจอ

จุดไต้ต�าตอเข้าอย่างจัง วูบหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆ มีอะไรบาง

อย่างรบกวนใจเธอ แต่เธอตอบไม่ได้ว่าคอือะไร 

“ป้าว่าอะไรนะ” ปราณธรถามย�้า

“ป้าบอกว่าแม่นั่นไม่อยู่ในห้องแล้วค่ะ ป้ารอจนเจด็โมง เอะใจ

เลยลองเข้าไปเคาะประตู ปรากฏว่าอนัตรธานหายไปแล้ว”

ปราณธรอึ้ง “เสื้อผ้าล่ะยงัอยู่มั้ย”

“อยู่ค่ะ นี่คุณปราณคิดอะไรอยู่คะ คิดว่าป้าจะเป็นนางยักษ์

ใจร้ายกลั่นแกล้งลูกแกะจนเด็กนั่นอยู่ไม่ได้ ต้องหอบผ้าหนีออกจาก

บ้านอย่างงั้นหรอืคะ” ร�าไพคอแขง็

ปราณธรยิ้มแหยๆ “ไม่ได้หมายความอย่างงั้น แคเ่หน็ว่าป้ากบั

ลลษิาไม่กนิเส้นกนั”

ร�าไพตวดัตาค้อน “กเ็ลยจะแกล้งให้อยูไ่ม่ได้งั้นสคิะ ไม่ใช่หรอก

ค่ะ ถึงป้าอยากไล่เด็กนั่นให้พ้นบ้านนี้แค่ไหน แต่ก็รู้ว่าเป็นเด็กโปรด

ของคณุปราณ ป้าไม่กล้าหรอกค่ะ ยนืยนัว่าป้าไม่ได้แกล้งจนเดก็นั่น

อยู่ไม่ได้ คณุปราณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ เดี๋ยวเดก็นั่นกก็ลบัมาเอง วนั

เสาร์แบบนี้แม่นั่นคงออกไปตะลอนๆ เที่ยวกบัเพื่อน เยน็ๆ คงกลบั”

ปราณธรหน้าแดง “แก้ความเข้าใจกนัก่อนนะ ลลษิาไม่ได้เป็น

เดก็โปรดของผม”

“หรอืคะ ใครแตะกไ็ม่ได้นี่คะ ขนาดเป็นเดก็ไร้หวันอนปลายเท้า 

คณุปราณยงัจะให้มาร่วมโต๊ะ”
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“ผมบอกป้าไปแล้ว เธอไม่ใช่เด็กไร้หัวนอนปลายเท้า เธอเป็น

ลูกสาวของลกัษณ์”

“แม่ลูกต่างกนัลบิลบั คณุลกัษณ์เรยีบร้อยเป็นผ้าพบัไว้ แต่แม่

นี่ยงักะหลดุมาจากคนละโลก” 

สมยัเรยีนปรญิญาตร ีปราณธรคบหากบัลกัษณาอยู่ในสายตา

รับรู้ของผู้ใหญ่ตลอด ปราณธรพาลักษณามารับประทานข้าวที่บ้าน 

เลยเป็นที่รู้จักของเธอไปด้วย ทุกคนรักใคร่เอ็นดูลักษณาด้วยว่าเป็น

เด็กเรียบร้อยอ่อนหวาน ถ่อมตัว มีสัมมาคารวะ ที่ส�าคัญไม่ก๋ากั่น

แก่แดด

ปราณธรฟังแล้วอดยิ้มข�าไม่ได้ พยายามตหีน้าเคร่ง “ป้าร�าไพ

ไม่มเีบอร์โทร. ลลษิาเลยหรอื”

ร�าไพจ้องหน้านายหนุม่ยงักบัเหน็เขางอกออกจากหวั “คนที่ควร

มใีช่ป้าหรอืคะ ป้าจะมเีบอร์แม่นั่นไปท�าไม”

ปราณธรชะงกั ร�าไพพูดค�ากเ็หนบ็ลลษิาค�า เขาเหน็ว่าคยุไปก็

ไร้ประโยชน์เลยโบกมอืไล่ “ป้าไปเถอะ ผมไม่มอีะไรแล้ว เดี๋ยวผมจะ

กนิอาหารเช้าละ” 

“ถ้าเดก็นั่นกลบัมา ป้าจะบอกให้มาหาคณุปราณที่นี่ค่ะ”

“ผมว่าจะเข้าโรงแรม คงกลบับ้านดกึ”

“งั้นป้าจะบอกให้แม่นั่นมาหาคุณปราณทันทีที่คุณปราณกลับ

มาแล้วกนัค่ะ”

ปราณธรพยักหน้า เขาหันมาจัดการมื้อเช้าตรงหน้า ลลิษาไป

ไหนกันตั้งแต่เช้า วานซืนเขาเองก็ละเลยที่จะถามไถ่ความเป็นไปของ

เธอ ไม่แม้แต่จะขอเบอร์โทรศพัท์ไว้
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“คุณเรียกหาหนูหรือคะ”

ปราณธรซึ่งก�าลงัคดิอะไรอยูเ่พลนิๆ นอนหงาย กายเหยยีดยาว

ไปตามความยาวของแพยางกลางสระ เหลียวมามองเมื่อได้ยินเสียง

เรียก พลันที่เห็นว่าเป็นลลิษา เขาตกใจเผลอพลิกกายหนีด้วยว่านุ่ง

กางเกงตวัเดยีว เลยเกดิเสยีงตมูใหญ่ตามด้วยน�้ากระเพื่อมเป็นวงกว้าง 

ปราณธรส�าลกัน�้า เดก็สาวหวัเราะอย่างชอบใจ 

“ขอโทษที่ท�าให้ตกใจค่ะ” 

ปราณธรเหลยีวมองอย่างเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ปากบอกว่าขอโทษ 

แต่สีหน้าคนพูดกลับยิ้มละไม แล้วหัวใจเขาก็แทบหล่นลงตาตุ่มเมื่อ

เหน็ว่าเธอนั่งยองๆ อยู่รมิสระ กระโปรงถกเหนอืต้นขา เหน็กางเกงใน

สีด�าตัดกับขาขาวนวลเนียนผุดผาด ปราณธรเมินหลบ หัวใจเต้นไม่

เป็นส�่า หน้าแดงระเรื่อ 

“เธอเข้ามาท�าไม ไม่รู้หรอืว่านี่เป็นเขตหวงห้าม ไม่มใีครเข้ามา

ได้ทั้งนั้นถ้าฉันไม่เรียก” ปราณธรหันข้างคุย ไม่กล้ามองตรงๆ เลย 

ไม่เหน็แววตาพราวระรกิของลลษิา เดก็สาวกวนประสาทได้ดแีท้ วนันี้

ทั้งวนัเขาไม่มสีมาธเิดนิตรวจตราโรงแรม กด็้วยนวลเนื้อกลางล�าตวัที่

ขาวผุดผาดเป็นยองใยนั่นละ ด้วยว่าใจคอยแต่กระหวัดนึกถึงภาพ 
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วนัก่อน เขาเลยกลบับ้านแต่หวัวนั

“ก็คุณเรียกหนูไม่ใช่หรือ ป้าร�าไพบอกว่ากลับมาถึงบ้านให้รีบ

มาหาคณุ”

“ก็ใช่ แต่ไม่ใช่ที่นี่ เห็นอยู่ฉันนุ่งผ้าไม่เรียบร้อย ไปรอที่ห้อง

รบัแขก เดี๋ยวฉนัตามไป”

“กางเกงว่ายน�้านี่เขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยหรือคะ หนูเพิ่งรู้ว่า

เวลาลงน�้า เขาให้ลงทั้งชดุอย่างนี้”

เสียงตูมดังขึ้นทันทีที่เธอพูดจบ เขาเหลียวขวับไปมองอย่าง

ตกใจ ลลิษาทิ้งตัวลงสระและก�าลังว่ายตรงเข้ามา แรงต้านจากน�้า

ท�าให้กระโปรงพันรอบต้นขาจนร่นขึ้นมาถึงเอว เห็นแก้มก้นที่โผล่พ้น

กางเกงใน ต้นขาเรยีวยาวขาวผดุผาดก�าลงัตขีาว่ายเข้ามา เหน็ได้ชดั

ว่าขาวอมชมพูด้วยเลอืดฝาด

“เธอนี่กวนประสาทดแีท้” ปราณธรพูดอย่างใจคดิ เดก็สาวใช้

มือตีน�้าวนรอบตัวเขาไม่ต่างจากมัจฉา ก่อนพลิกตัวนอนหงาย และ

ขยบัวงล้อมใกล้เข้ามาทกุขณะ 

ใจเขาเต้นแรง เชิ้ตขาวบางจ๋อยตอนนี้ชุม่น�้า เหน็ทะลไุปถงึไหนๆ 

จนเหน็บราเซยีร์ลายลูกไม้น่ารกั ใจกระหวดันกึไปถงึบราเซยีร์ที่เขายงั

เกบ็ไว้ในลิ้นชกัข้างหวัเตยีงในห้องนอน ปราณธรยกมอืแตะจมูก กลวั

ว่าเลอืดก�าเดาจะพุ่งจรงิๆ

“ขึ้นจากสระไปซะ เธอแต่งตวัไม่เรยีบร้อยนะ” ขณะที่พดูปลาย

เท้าเรยีวเลก็ขาวนวลเนยีนก�าลงัตขีาใกล้อกเขา 

พระเจ้า...แค่เห็นเท้าเปลือยของลลิษา เขาก็เกิดอารมณ์ น้อง

ชายเขาครัดเคร่งจนปวดหนึบ อยากส�าเร็จโทษตัวเอง แต่ต้องไม่ใช่ 

ต่อหน้าแม่ตวัแสบ

“สรปุเอาไง นุ่งกางเกงตวัเดยีวกว็่าไม่เรยีบร้อย นี่ลงทั้งชดุกว็่า

ไม่เรยีบร้อยอกี”
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ปราณธรกัดฟันกรอด พูดเสียงต�่าแทบไม่ลอดไรฟัน “อย่ายั่ว

โทสะฉนัให้มากนกั ฉนัมขีดีจ�ากดัในความอดทน” 

ไม่ใช่โทสะ แต่เป็นความอดทนที่จะไม่คว้าแม่ตวัยุง่มาบดขยี้ใต้

น�้า ลลษิาพลกิตวัลอยคอ แรงดนัของน�้าดนักระโปรงขึ้นมาปิดหน้า เธอ

ต้องคอยกดลง นี่แม่ตวัแสบคดิว่าก�าลงัเล่นระบ�าใต้น�้าอยู่รไึง เขามอง

ฝ่าน�้าที่ก�าลงัหมนุวนรอบตวั คราใดที่แรงกระเพื่อมจากการตนี�้าลดลง 

เขาก็เห็นบราเซียร์ลายลูกไม้และกางเกงใน คงไม่ต่างจากเธอที่เห็น

กางเกงว่ายน�้าตวัเดยีวของเขา ซึ่งตอนนี้มบีางอย่างก�าลงัขยายขนาด

ได้ที่ 

เขาต้องการลลิษามากชนิดที่ไม่เคยต้องการใครมากเท่าครั้งนี้

มาก่อน แม้กบัลกัษณาเขายงัอดเปรี้ยวไว้กนิหวานได้ แม้ต้องรอนาน

จนกินแห้ว เขาก็ยังไม่ทรมานเท่าครั้งนี้ บางทีอาจเพราะตระหนักชัด

แจ้งว่าอาหารโอชะอยู่ตรงหน้า แต่ไม่อาจแตะต้องได้ด้วยว่าเป็นของ

ต้องห้าม 

ลลิษาอ่อนคราวลูก แถมเป็นลูกสาวของอดีตคนรักซึ่งเปรียบ 

ไม่ต่างจากลกูสาวเขา เขาไม่อาจล่อลวงเธอขึ้นเตยีงแม้ว่าเธอเป็นฝ่าย

เสนอและเตม็ใจเอง ฉะนั้นยิ่งสะกดใจ เลยยิ่งกลายเป็นความต้องการ

และความทรมานรวดร้าว

“คณุเป็นผู้ชายที่ปากกบัใจไม่ตรงกนัที่สดุรู้มั้ย คณุต้องการหนู 

แต่คณุปากแขง็” 

ลลิษาเหลือบมองประจักษ์พยานเบื้องล่าง แล้วเลื่อนสายตา

สบตาเขา ทิ้งสายตาอ้อยอิ่งมากด้วยความหมายราวกบัสาวเจนเซก็ซ์ 

ปราณธรขบกรามแน่น เมนิหน้า

“อย่ามองฉันด้วยสายตานั้นลลิษา” เขากัดฟัน เธอก�าลังส่ง

สายตาเชิญชวนและปัญหาอยู่ที่เขารักใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรานั่น รัก

แววตาใสๆ ที่ก�าลงัจ้องมองมาอย่างเปิดเผยความรู้สกึ
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“แบบนั้นน่ะแบบไหนคะ”

สวรรค์...ลลษิาไปเลยีนเสยีงเซก็ซี่นั่นมาจากไหน เธอท�าให้เขา

นกึถงึลูกแมวยั่วสวาทที่ก�าลงัตวดัเลยีขนให้ชู้รกัหลงัเสรจ็กจิ 

“แบบที่เธอท�าอยู่นั่นแหละ” เสียงปราณธรดุดัน แต่กลับแหบ

พร่าอย่างยากจะควบคมุ เขาบดกรามอย่างไม่ชอบใจตวัเอง

“คณุต้องการหนู คณุจะปฏเิสธตวัเองไปท�าไม”

“อย่าสู่รู้กับเรื่องคนอื่นไปหน่อยเลย เธอยังเด็กเกินกว่าจะมา

ท�าตวัก๋ากั่นแบบนี้”

“แบบนี้ยงัเดก็มั้ย” 

ปราณธรสะดุ้งเมื่อเธอพุ่งตัวเข้าหา เธอจับมือเขา คงกะเล่น

พเิรนทร์แต่พลาดด้วยเท้าหยั่งไม่ถงึพื้น เลยเสยีหลกัหน้าคะม�า เขารบี

เอื้อมมอืไปคว้าเอวช่วยพยงุ แต่เดก็สาวกลบัไถลเข้าอ้อมแขนกว้างแล้ว

ยดืตวัขึ้นโอบรดัรอบคอเพื่อเป็นหลกัยดึ สองขาเกี่ยวกระหวดัรอบเอว

เขา ปราณธรหน้าแดงก�่ากบัท่าลงิอุม้แตง เธอคงไม่ตั้งใจ แต่การที่น้อง

สาวเธอบดเบยีดกายเขากย็ากที่จะท�าให้ลมืเลอืนความจรงิข้อนี้

“เธอจะท�าอะไร” ปราณธรกระซบิถามดุๆ  จ้องใบหน้าเยาว์วยั

ที่ห่างแค่คืบ ใกล้กระทั่งเขาเห็นเงาตัวเองเล็กกระจิดเดียวในดวงตา 

สนีลิ 

แล้วพลนัปราณธรกใ็จเต้นแรง ครางอื้อองึในใจ ถามตวัเองว่า

เกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไรที่ลลิษาจะรักเขาในเมื่อเธอแทบ 

ไม่รู้จักเขา อย่าว่าแต่รู้จัก เจอหน้ากันยังไม่ถึงสามครั้งแล้วเธอจะรัก

เขาได้อย่างไร 

ปราณธรถามตัวเองกลับไปกลับมาอย่างตกใจแกมคาดไม่ถึง 

จ้องไปในดวงตาสีนิลอย่างงงๆ แต่ประจักษ์พยานตรงหน้าท�าให้เขา

ต้องยอมรบัความจรงิ 

ลลษิารกัเขา  แววตาที่เหน็ไม่ใช่การเสแสร้ง เขาผ่านผู้หญงิมา
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มากพอจึงอ่านสายตาคู่นี้ได้ไม่ยาก แถมเธอไม่ประสีประสาจึงซ่อน

ความรู้สึกไม่เก่ง เหลือแค่ว่าความรู้สึกที่เห็นจะแค่วูบวาบชั่วครั้ง

ชั่วคราว ไม่ต่างจากการหลงใหลได้ปลื้มดาราสักคน หรือว่าจะเป็น

ความรู้สกึลกึซึ้งจรงิจงั เขายงัหาค�าตอบไม่ได้

ลลษิาไม่ตอบ แต่ใช้มอืทั้งสองข้างกดบ่าเขาเพื่อดนัตวัเองขึ้นสูง 

หน้าอกแตะสัมผัสครูดไปตามแผงอกเปลือยที่เต็มไปด้วยไรขนอ่อนๆ 

ใต้น�้า กระทั่งโผล่พ้นเหนอืศรีษะเขา ใบหน้าหล่อเหลาแดงจดัด้วยความ

ขัดเขินจากกิริยาแนบชิด ลลิษาจ้องเขาไม่คลาดสายตา ซ่อนความ

เคอะเขนิอย่างมดิชดิ 

ปราณธรยกมือโอบรัดเอวเธอโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประคอง  

แววตาเขาฉายค�าถาม “แม่ตวัแสบจะท�าอะไร” เขากดัฟันถาม

ลลษิาวางศอกทั้งสองข้างลงบนบ่าเขา กวาดตามองทั่วใบหน้า

หล่อเหลาปานเทพบุตรอย่างหลงใหลคลั่งไคล้ซึ่งตอนนี้ก�าลังเงยมอง

เธอด้วยความรู้สกึฉงนฉงาย จมูกโด่งรบักบัรมิฝีปากอิ่มได้รูปสวยราว

อสิตร ีเธอชอบใบหน้าและรูปร่างเขา โดยเฉพาะกล้ามแขนเป็นมดัๆ ที่

ก�าลงัโอบรดัรอบกาย 

ปราณธรอึ้งกบัสายตาลลษิา เขาเลกิคิ้วขึ้นน้อยๆ เชงิถาม เธอ

กวาดตามองแล้วหยุดที่ปาก ชีพจรล�าคอเต้นตุ้บๆ ก่อนกลืนน�้าลาย 

เขาอึ้งกับกิริยานั้นของเธอ กลั้นหายใจรอคอยโดยไม่รู้ตัว ไม่กี่อึดใจ

ความสงสยัของเขากส็ิ้นสดุลงเมื่อลลษิาก้มหน้าลงมา รมิฝีปากจิ้มลิ้ม

แตะปากเขาแผ่วเบาจนแนบสนิท ก่อนค่อยๆ เพิ่มแรงกดกระชับจน

กลายเป็นการบดขยี้ เขาแหงนหน้ารบัจูบเธอ เดก็สาวจงใจทิ้งน�้าหนกั

ทั้งตัวลงมาที่เขาจนเขารู้สึกได้ถึงทรวงอกอวบอัดที่ก�าลังบดเบียดตัว 

ปราณธรคราง ยากจะแยกแยะว่าไม่ถูกใจหรอืสขุสมกนัแน่ 

อย่างไม่รู้ตัวเขากอดกระชับเอวบางแน่นขึ้น เอวเธอบางและ

คอดกิ่วจนแขนเขาโอบได้เกอืบมดิ เขาขยบัมอืนวัเนยีอยูแ่ถวๆ แก้มก้น 
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กระโปรงรดัรงึเหนอืเอว เปิดโอกาสให้เขาลูบไล้ได้สะดวก เขาสอดมอื

เข้าไปในกางเกงใน บบีเคล้นแก้มก้นนุม่เนยีนมอื แล้วครางอย่างถกูใจ

“จูบตอบสคินบ้า” น�้าเสยีงลลษิาดดุนั หงดุหงดิ

เมื่อเขายังเฉยไม่จูบตอบ เธอก็ใช้ฟันคมๆ งับกลีบปากล่าง 

ปราณธรสะดุ้ง 

“อ้าปากส”ิ ลลษิาสั่งด้วยน�้าเสยีงเฉยีบขาด

แม่ตวัดดีเุอาเรื่อง ปราณธรคดิอย่างข�าๆ เผยอรมิฝีปากให้เลก็

น้อย ปลายลิ้นเลก็ร้อนๆ จงึสอดเข้ามาเกี่ยวกระหวดักบัลิ้นเขา ปราณธร

คราง ลลิษาให้รสชาติหวานล�้าไม่ต่างจากน�้าผึ้งเดือนห้า เขาเผลอ

บดขยี้รมิฝีปากนุม่ตอบอยูอ่ดึใจ แต่พอนกึได้กช็ะงกั รบีดนัตวัเองออก

ห่าง พยายามสะกดกลั้นก่อนที่ทกุอย่างจะเลยเถดิ

“ท�าไม...” น�้าเสยีงเดก็สาวเบาหววิ แววตาผดิหวงั มนึงง ไม่

เข้าใจ

ปราณธรกวาดตามองทั่วใบหน้าจิ้มลิ้ม เขาอยากจูบไล่ความ 

ผดิหวงัออกจากดวงตาคู่สวย แต่กท็�าไม่ได้ เขาควรหยดุตวัเองตอนที่

ยงัพอหกัห้ามใจได้ 

ชายหนุม่ลดร่างที่เบาหววิราววตัถไุร้น�้าหนกัลงบนพื้นสระ “ฉนั

บอกไปแล้ว ฉันไม่พิสมัยเด็กๆ แล้วจูบของเธอแสนจืดชืด ไม่เป็น

สบัปะรด” พูดพลางวางมอืลงบนศรีษะทยุ ส�าทบัว่า “รบีขึ้นจากสระ

แล้วไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ไปรอฉนัที่ห้องรบัแขก”

กล่าวจบก็ว่ายน�้าผละห่างจากเด็กสาว ยันตัวเองขึ้นจากสระ 

คว้าผ้าขนหนูบนเก้าอี้นอนอาบแดดมาพันรอบเอวหลวมๆ แล้วเดิน

เข้าไปในบ้าน ทิ้งลลษิาที่อ้าปากค้างมองตามอย่างไม่เข้าใจไว้ข้างหลงั 

บอกตวัเองว่าแบบนี้ดแีล้ว ขนืปล่อยตวัเองให้เลยเถดิไปกว่านี้ เขาเป็น

ได้ท�าลายความตั้งใจ ไม่ส�าเร็จโทษตัวเองก็ส�าเร็จโทษเด็กสาวกลาง

สระน�้านี่ละ
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“คนขี้ขลาด” ลลษิาพมึพ�าแล้วตวดัมอืปาดผวิน�้าอย่างขดัใจจน

น�้ากระเพื่อมเป็นวงกว้าง แล้วทิ้งตวันอนหงาย น�้ากระเพื่อมอกีรอบใน

จังหวะเดียวกับที่ร่างจมลงไปในสระ ก่อนค่อยๆ ลอยขึ้นเหนือผิวน�้า

ราวกบัวตัถไุร้น�้าหนกั เธอใช้ฝ่ามอืและปลายเท้าตนี�้าพยงุตวั ตามอง

ท้องฟ้าที่เริ่มสลัว เรื่องอะไรจะขึ้นจากสระ ว่ายน�้าเล่นสบายใจออก 

แถมรอบสระเตม็ไปด้วยไม้ยนืต้นหลบสายตาคนภายนอกได้ด ี

คิดถึงวัยเยาว์ เธอชอบว่ายน�้า สมัยที่ยังอยู่บ้านหลังโตมีสระ

ว่ายน�้าแถมด้วยสปาน�้าวนขนาดใหญ่ไม่ต่างจากที่นี่ แม้จะไม่ใหญ่เท่า 

แต่กส็ะดวกสบายไม่แพ้กนั 

ลลษิารบีปัดความคดิทิ้ง เธอไม่ควรอาลยัอาวรณ์กบัอดตีที่ไม่มี

วนัหวนกลบั ชวีติต้องเดนิไปข้างหน้า แล้วลลษิากน็กึถงึผู้ชายตวัโตที่

เพิ่งผละไป ปราณธรขี้ขลาดหรือเขาไม่สนใจเธอจริงๆ เป็นค�าถามที่

ชวนสงสยั เพราะเธอไม่เชื่อว่าเขาไม่รบัรู้ถงึสญัญาณที่เธอเพยีรส่งให้ 

เธอพร้อมขึ้นเตยีงกบัเขา ทกุที่ทกุเวลาขอแค่เขาบอก แต่เขาไม่ต้องการ 

เขาเมนิเฉยกบัข้อเสนอเธอ หรอืว่าเธอจดืชดืไร้เสน่ห์อย่างที่เขาว่าจรงิๆ 

ลลษิาหน้ามุย่ ผ่อนลมหายใจยาวเหยยีด ตนี�้าเล่นรอบสระ ไม่รู้

เลยว่าตลอดเวลานั้นตกอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่ง

ปราณธรแหวกผ้าม่าน มองจากหน้าต่างห้องนอนฟากที่

ตดิกบัสระว่ายน�้า เหน็ลลษิายงัคงนอนหงายลอยตวัอยู่กลางสระ เขา

ยกไวน์ขึ้นจบิ มองภาพนั้นเงยีบๆ 

กระโปรงรัดรึงถึงเอว เชิ้ตบางจ๋อยถลกขึ้นเหนือบราเซียร์ เห็น

ได้ชดัจากหน้าต่างห้องนอนชั้นสามว่าเธอมรีปูร่างที่ดงึดดูสายตาเพยีง

ไร ผวิขาวผดุผาดอมเลอืดฝาดแม้กระทั่งแสงสลวัยามโพล้เพล้กไ็ม่อาจ

กลบภาพชวนมองนั้นได้ เมื่อกี้เขาเกือบจะคว้าตัวเธอมาบดขยี้ใต้น�้า 

ถ้าไม่ยบัยั้งชั่งใจเสยีก่อน เขาเป็นได้เสยีความตั้งใจแน่ๆ 
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ลลษิามเีสน่ห์เย้ายวนทางเพศ มหีน้าอกหน้าใจที่ดงึดูดสายตา 

มทีกุอย่างที่เขาต้องการ อกเอวสะโพกรบักนัเหมาะเจาะชนดิที่นางแบบ

ที่เขาเคยขึ้นเตยีงด้วยยงัต้องอาย ขนาดมองไกลๆ ยงัเหน็รูปร่างอรชร 

อกอวบอิ่มน่าซุกไซ้คลอเคลีย แถมเธอยังเยาว์วัยไร้เดียงสา สดใส  

ไม่ประสปีระสา คดิอย่างไรกแ็สดงออกตรงๆ เป็นข้อได้เปรยีบผู้หญงิ

ทุกคนที่เขาเคยขึ้นเตียงด้วย พวกเธอเหล่านั้นล้วนรอบจัด ขณะที่ 

ลลษิาใสๆ เป็นธรรมชาต ิแต่ความไร้เดยีงสาของลลษิากส็ร้างปัญหา

ให้แก่เขาเช่นกนั เขาไม่เคยรบัมอืกบัเดก็วยัรุ่นมาก่อน ไม่เคยเจอเดก็

เฮี้ยว แสบสัน ก๋ากั่น ไม่กลัวใครอย่างเธอ แต่ขณะเดียวกันก็สดใส

ร่าเรงิไม่ต่างจากแสงแดดยามเช้า มนัเลยท�าให้เขาไปไม่เป็น ไม่รูว่้าจะ

จดัการและรบัมอือย่างไร แล้วปัญหาที่เกดิตามมาคอื เมื่อรู้อยู่เตม็อก

ว่าเธอเยาว์วยัและไร้เดยีงสา ถ้าเขายงัคดิจะพาขึ้นเตยีงและหาความ

สขุจากร่างกายสวยๆ นั่น เขากค็งไม่ต่างจากสตัว์เดรจัฉาน ถงึเธอจะ

เตม็ใจกเ็ถอะ 

ปราณธรผ่อนลมหายใจ ตดัใจผละจากหน้าต่าง เดนิเข้าห้องน�้า 

เขาต้องการน�้าเยน็จดัเพื่อช่วยคลายความร้อนรุม่ที่เกาะกนิหวัใจอยูใ่น

ขณะนี้ 

ปราณธรพบัหนงัสอืพมิพ์วางบนโต๊ะ ก้มมองนาฬิกาข้อมอื

อย่างหงุดหงิด เขามองนาฬิกาเป็นครั้งที่สิบที่ร้อยก็จ�าไม่ได้แล้วด้วย 

เวลาผ่านไปจากนาทเีคลื่อนคล้อยเป็นหลายนาท ีเป็นชั่วโมง และก�าลงั

จะเข้าสู่ชั่วโมงที่สอง แต่ลลิษากย็ังไม่โผล่หน้ามา เขาอาบน�้าเปลี่ยน

เสื้อผ้ามาเป็นชุดนอนปาจามา สวมชุดคลุมทับ อ่านหนังสือพิมพ์รอ

อยู่ที่ห้องรบัแขก ชาเบื้องหน้าหมดไปสามถ้วยแล้ว แต่เธอกย็งัไม่ย้าย

ก้นสวยๆ มาที่นี่ ปราณธรพ่นลมหายใจพรดืใหญ่ ตดัสนิใจเดนิไปกด

อนิเตอร์คอม
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“ป้าร�าไพเห็นลลิษาบ้างไหมครับ” เขาถามขึ้นทันทีที่ฝ่ายนั้น 

กดรบั

“เห็นเอาข้าวเข้าไปกินในห้อง เด็กคนนี้เหลือเกินค่ะ ไม่มี

มารยาท พ่อแม่ไม่สั่งสอน ไม่ส.ิ..หนูลกัษณ์คงอบรมลูกด ีแต่อลีูกคง

ไม่เอาถ่าน ป้าบอกให้นั่งกนิในครวัให้เรยีบร้อย ไม่ต้องเอาไปกนิในห้อง 

แต่แม่นี่สะบดัตูดเดนิเข้าห้องไปเฉย แถมปิดประตูปังใหญ่”

ปราณธรกมุขมบั นวดคลงึไปมา เขาก�าลงัปวดหวั แค่ล�าพงัเรื่อง

ลลษิา เขากป็วดหวัมากพอแล้ว นี่ต้องมาฟังร�าไพบ่นอกี แถมบ่นกึ่ง

ฟ้องทกุครั้งที่เขาถามหาลลษิา

“คณุปราณมอีะไรกบัเดก็นั่นหรอืคะ” ชะรอยร�าไพจะรูต้วัว่าชกั

บ่นมากไป เลยถามกลบัมาเสยีงอ่อนๆ

“เธอยงัไม่มาหาผม” 

“อ้าว...กป้็าบอกให้ไปเจอคณุปราณ แหม...เดก็คนนี้นี่เหลอืเกนิ

จริงเชียว ป้าบอกว่าคุณปราณรอคุยธุระอยู่ แล้วดู คงโอ้เอ้เถลไถล

ที่ไหนถึงได้กลับมาตัวเปียกมะล่อกมะแล่ก ป้าถามก็ไม่ยอมตอบ 

เอาแต่เดนิหนเีข้าห้องท่าเดยีว ป้ากว็่าแล้วว่าต้องไปก่อเรื่องมา เดี๋ยว

ป้าเข้าไปจดัการให้ค่ะ ผู้หลกัผู้ใหญ่ถามหาจะห่วงเล่นได้ไง”

“ไม่ต้อง เดี๋ยวผมไปหาเธอเอง ที่ถามป้านี่เพราะอยากให้แน่ใจ

ว่าเธออยู่ที่นั่น”

“มีอะไรป้า” ช่อเอ้ือง เด็กรับใช้ถามทันทีที่ร�าไพวางหู

อนิเตอร์คอมบนแป้นแล้วท�าหน้ายุ่ง แววตาวติกกงัวลแปลกๆ ที่นี่เป็น

คฤหาสน์หลงัใหญ่ ด้วยเหตนุี้ปราณธรจงึว่าจ้างเดก็รบัใช้หลายคนมา

ช่วยงานบ้าน 

“คณุปราณจะมาที่เรอืนนี้” ร�าไพตอบด้วยแววตาครุ่นคดิ

“หา!...อะไรนะ คุณปราณนี่นะจะมา” แอบจันทร์เด็กรับใช้ 
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อีกคนอุทาน “ร้อยวันพันปีไม่เคยมา ตั้งแต่หนูมาท�างานที่นี่สามปี

เข้าไปแล้ว ไม่เคยเหน็คณุปราณมา” เธอก�าลงัปอกเปลอืกหวัหอมเพื่อ

เตรยีมท�ากบัข้าววนัพรุ่งนี้ เลยนั่งจบัเจ่าล้อมวงกนัในครวั มแีต่ลลษิา

ที่ได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องช่วยงานบ้าน ในกลุ่มเธอจึงไม่มีใครชอบลลิษา

สกัคน

“นั่นส ิฉนักว็่าแปลก” สร้อยระย้าเสรมิ

ช่อเอื้องถามต่อ “แล้วคณุปราณมาท�าไม”

“มาหาลลษิา” ร�าไพตอบ

“คยุ? ตามมาถงึที่นี่นี่นะ ฉนัว่าแปลกๆ ไปละ ชกัทะแม่งๆ แล้ว

แม่นั่นกส็วยซะด้วย” หางเสยีงช่อเอื้องรษิยาอยู่ในที

ร�าไพไม่ตอบ รู้สกึตงดิๆ ในใจเหมอืนกนั นบัแต่ลลษิาโผล่มาใน

บ้านนี้ ปราณธรกม็ท่ีาทเีปลี่ยนไป จากที่ไม่เคยอยูต่ดิบ้านเสาร์-อาทติย์

กอ็ยู่ตดิบ้าน ไม่เคยมาเรอืนคนใช้กม็า เธอจะคอยจบัตาดู ถ้ามอีะไร

ทะแม่งๆ จะรบีรายงานคณุท่าน ภาวนาขออย่าให้เป็นอย่างที่คดิ เพราะ

ไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าปราณธรจะพูดกับลักษณาอย่างไรในปรโลก 

เพราะสมยัก่อนที่ปราณธรคบหาเป็นแฟนกบัลกัษณานั้น ทกุคนในบ้าน

รวมถึงแม่บ้านคนรับใช้รู้กันดีว่าพวกเขารักกันมาก ปราณธรวางแผน

จะแต่งงานกับแฟนสาวในทันทีที่รับปริญญา เพียงแต่เกิดเหตุขึ้นเสีย

ก่อนท�าให้รกัแรกของเขาต้องอบัปางลง

ปราณธรในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสามส่วนลัดเลาะไปยัง

เรอืนคนใช้ซึ่งอยู่ตดิกนั แม้เรอืนสองหลงัจะมหี้องครวัที่เชื่อมถงึกนัได้ 

แต่เขาชอบเดนินอกบ้านเพื่อสูดอากาศบรสิทุธิ์มากกว่า 

บ้านเขากินอาณาเขตเกือบยี่สิบไร่ รอบบ้านปลูกไม้ดอกไม้

ประดับซึ่งก�าลังส่งกลิ่นหอมอบอวล ปราณธรคิดถึงความหลัง หลัง

พลาดรกัจากลกัษณา เขาไม่เคยกลบัมาเมอืงไทย ยกเว้นตอนงานศพ
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แม่ และตอนที่พ่อโทร. ตามให้มารบัช่วงกจิการต่อ ตอนนั้นเขาก�าลงั

คบหาดใูจกบัสาวอเมรกินั อยูใ่นช่วงข้าวใหม่ปลามนั เลยปฏเิสธอย่าง

ไม่ไยดี เขาขอให้ปิยบุตรกับธราธรรับช่วงกิจการแทน แต่พ่อไม่ยอม 

อ้างว่าแม่ขอไว้ พ่อทั้งปลอบทั้งขู ่เขาเลยต้องจ�ายอม แต่ยื่นเงื่อนไขไป

ว่าขอไม่อยูบ้่านใหญ่ เขาไม่ได้ต่อต้านกบัการที่พ่อเอาเดก็รบัใช้ท�าเมยี

และอุม้ชอูอกนอกหน้าในทนัททีี่แม่ตาย เพยีงแต่เขาสบายใจที่แยกออก

มาใช้ชีวิตข้างนอกล�าพังมากกว่า อาจเพราะติดชีวิตสันโดษจากสมัย

อยูอ่เมรกิา พ่อยอมรบัเงื่อนไขนี้ได้ นบัแต่นั้นมาเขาเลยไม่กลบัไปบ้าน

ใหญ่นอกจากเสาร์-อาทติย์ซึ่งกน็านๆ ครั้ง 

“อุ๊ย...” 

ปราณธรชะงกัเมื่อเกอืบชนกบัลลษิาที่เดนิสวนออกมาในจงัหวะ

ที่เขาเข้าไปในเรอืนคนใช้ เขาพยงุแขนเธอก่อนปล่อยเป็นอสิระ ได้กลิ่น

หอมอ่อนๆ ของแป้งเด็กโชยมาจากตัวเธอ ชายหนุ่มกวาดตามองทั่ว

ตวั เธออยูใ่นชดุเอี๊ยมยนี มกีระเป๋าเลก็ๆ สะพายเฉยีงอย่างที่ดอูอกว่า

จะออกไปข้างนอก 

“จะไปไหน” 

“ขึ้นไปหาคณุนั่นแหละ”

ปราณธรเลิกคิ้วเมื่อเธอตอบกลับมาคล่องแคล่ว เขารู้สึกว่า 

ลลษิาเป็นเดก็พลิ้วเก่ง ถ้าจบัไม่ได้ ไม่มวีนัไล่ทนั “ถ้าไม่ได้ออกไปไหน 

งั้นไปคยุกนับนบ้าน”

ลลษิากะพรบิตา “นี่อย่าบอกนะว่าคณุมาที่นี่เพื่อตามหาหนู”

“เหน็ชดัๆ อยู่แล้ว ในเมื่อเธอไม่ขึ้นไปหาฉนั ฉนักต็้องมาตาม

เธอ” 

“หนูไปหาแล้วนะ จ�าได้ไหม”

“แล้วฉนักจ็�าได้ว่า ฉนัไล่ให้เธอไปรอที่ห้องรบัแขก จ�าได้ไหม” 

เขาเลยีนค�าตอบเดก็สาว
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ลลษิานิ่วหน้า “พนนัได้เลย เรื่องที่คณุจะคยุต้องส�าคญัมากๆ 

ชนดิคอขาดบาดตายรอพรุ่งนี้เช้ากไ็ม่ได้”

“ไม่ต้องมาเหนบ็” ปราณธรเขกศรีษะเดก็สาวไปที

“อะไรเล่า” ลลษิาหน้ามุ่ย คล�าศรีษะป้อยๆ   

“ฉนัอยากคยุตอนไหน ฉนักจ็ะคยุ”

“เผดจ็การชะมดั โอเคๆ คยุกค็ยุ งั้นเราไปคยุกนั จะได้จบๆ”

ปราณธรอึ้งเมื่อลลษิาพดูจบกฉ็วยมอืเขาหมบั กึ่งลากกึ่งจงูออก

จากเรอืนคนใช้ เขาเดนิตามแรงจูง มองมอืเลก็ที่ก�าลงักมุมอืเขา พลนั

เกดิความรู้สกึอุ่นวาบ ใจเต้นจงัหวะแปลกๆ เขาอยากกมุมอืตอบ แต่

ไม่กล้า


